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STVARNO KAZALO 
k Številkam 1. (3.1. 1948) do 55. (27. XI. 1948) Uradnega lista LR3 

(Prve številke za besedilom navajajo številko l'ita, druge pa zaporedno številko predpisov) 

Administrativna stroka, glej: Stroka t 
Agrarna reforma: 

imenovanje   članov   komisije,   odločba, 
10-76 

in  kolonizacija,   spremembe is  dopol- 
nitve zakona, 10—61 

na  vel.*puse*tvih LRS, likvidacija, ob- 
vezna razlaga 3. člena zakona, 16—105 

Ajda: 
v gospodarskem letu 1948/40, odkupna 

cena, uredba, 48—260, odločba 53— 
-287 

Aktiva: 
in pasha zaeebaih kreditnih podjetij v 

likvidaciji, prevzem, odločba, 4—S3 
Alkoholne pijace: 

organizacija odkupa, ustanovitev glavne 
direkcije za odkup in promet, uredba, 
64-291 

Ambulantne polikliaične uetanove: 
delovni tas zdravnikov in sobarjev, od- 

looba. 54-295 
Arbitraže: 

državna,  republiška v L]., imenovanje 
občasnih arbitrov, odločba. 4—80 

imenovanje arbitrov in uslužbencev, na- 
vodilo. 35-190 

mestne ta okrajne, ustanovitev in ob- 
močje,  uredba, 1—4.  popr. v ft.  4, 
sprememba uredbe, 35—186 

sprememba  temeljne  plače za arbitra, 
odredba. 11-84 

Avtodelavnice: 
natannv'W   glavne   direkcije,   nredba, 

28-156 
AvtmneHnčna etroka. glej: Strokal 
Avtomobili, glej- Motorna voz;laI 
Avtomobilski material: 

ustanovitev glavne direkcije sa oskrbo 
z njim. uredba, 1—• 

>Avtomonta*.a«: 
tovarna  (»klenih avtomobilskih karose- 

rij v L|, rep  pomena, ukaz, 2—18 
Avtonodjetje: 

pokrajinsko. PAP v AJdovš&ini, Hkvida- 
eija. odločba. 8—52 

Avtorske prsvlee: 
povračilo  za   Izvatanje  m  predvajanje 

d«t. •••••••• k 20. in 21. Členu pra- 
vilnika. 5-86 

Avtonromet: 
w»t»nw'»»v   glavne   direkcije,   uredba, 

80-165 

B 
BabKV« pomoč- 

prMnn,^ odredba   88-180 
nalpfnc «o'»: 

ni»le. ustanovitev, uredba. 46—249 
Ban'>a; 

drevna. *s kreditiranj kmetskih za- 
drug, ustanovitev   nredba. 54—289 

R<i*e. »-itnvffke, çlej; RkladWat 
Belo »ito: 

nt-voznl odkup odredba, 81—178 
Blbliotekarsko-arhivarsfca    stroka,    glej; 

Sfroka! 
Bik'- 

plemen«VI.   pavšalna   skoMna,   odlok, 
13-9«, 18-97. Glej ludi: Plemen jaki I 

Boni: 
za nakup blaga po vezanih cenah pro- 
izvajalcem   gozdnih  gospodarstev,  od- 

ločba, 40-208 
Brezplačno zdravljenje, glej: Zdravljenje I 

Cena: 
odkupna, za hmelj, odločba, 87—197 
odkupna, za proso in ajdo. odredba, 

53-287 
proizvajalčeva, prodajna,  planska, drž. 

industrijskih   podjetij   lokalnega   po- 
mena, etroSki, ki pripadajo posamez- 
nim elementom, navodilo, 54—296   ' 

Cene: 
enotne za proizvode oziroma skupine 

proizvodov na ozemlju LRS, določitev 
rabata In marie, odločba. 40—209 

prodajne, za kmetijske pridelke, ki se 
,    kupujejo v trcovini od pridelovalcev, 

odločba. 36-196 
vezane, poioji za sklepanje pogodb ma- 

lih kmečkih eoepodarstev nrj prodaji 
pridelkov, odločba. 22—129 

vezane.,za eozdn« proizvode, fzdajan'e 
bonov proizvatalrem. odločba. 40—208 

vezane, za odknp mleka, kuhaneffa in 
surovega  masla, odločba. 20—118 

vezane, ra odkup suhih »liv, odločba, 
45-247 

vezane, za vino in vinski mošt, kupne 
in prodajne pogodbe, odločba,47—258 

Cepljenje: 
obvezno, otrok, od 1—R let (revakeina- 

rita). odredha, R—53 
obvpzno prot' tuberkulozi s BCG, od- 

redba. 44—235 
obvezno. zoper tifus, odredba, 40—206. 

nop. v It. 41 
Ceste:r 

glavna norava »anje. nrtanovitev in pri- 
stojnost, iiredhs. 1—7 

remnblWke In zvezne, prenos zadev nil. 
> hove imrave na rotn'»»rstvo za lokalni 

promet, odredba, 1—8 

Cas: 
delovni, zdravnikov m sobarjev v usta- 

novah ambiilantsko-pollkllničnega ti- 
pa, odredbe. 54—Žflr» 

obratovalni obMnVi poslovalnic v ob- 
močju MLO Celle, odlok. 5—87 

odk»ns volne obvezne oddaje, odločba, 
16-107 

strlžen-a ovac, določitev, odr., 17—114 
Testni n««lov: 

>1M«V  »imetnik«,  ustanovitev, zakon. 
10-63 

<*1ani: 
Slovenske skadenrlle w«stio«H In nmet- 

posti. nra»»mkl   nredba, 85—185 
Glej tudi: Imenovanje! 

D 
Dsvekt ' 

na dediščino In darila, navodilo, 84—188 
DeČif Hill: 

netaaavljanje, nredltev, ^uredba, 11-78 

Dečji domovi: 
ustanavljanje, ureditev, nredba, 11—77, 

popr v »t 16, pravilnik, 11—82 
Dediščina; 

obdavčenje, navodilo, 84—183 
Dela: 

književna   in    umetniška,   odškodnina' 
.   avtorjem, pojasnilo k 20. in 21. členu 

.    pravilnika, 5—36 
pomembnejših slov. upodabljajočih umet. 

nikov, zavarovanje, odločba, 1—15 
Dela prosti dnevi: 

v LRS, uredba, 13—91 
Delavci: 

pri republiških in lokalnih oblastnih ta 
upravnih organih, ki niso prevedeni, 
ureditev plač. navodilo, 25—148 

serijski   zdravniški   pregledi, obvezni, 
epr. odredbe, 32—176 

Delavski tehnikum: 
v L]., ustanovitev, odločba, 24—145 

Delegirani odborniki, glej: Okrožni zbori I 
Delovni čas: 

uslužbencev zdravstvene stroke v zdrav» 
stvenih  ustanovah, odredba,  15—104 

Delovni kolektivi: 
v podejtjib   republiškega hi lokalnega 

pomena, podelitev zastave najza/slui- 
nejšim. uredba, 41—210 

Depoziti, glej: Pologi! 
Dimnikarji: 

obvezno ometanje kurilnih naprav, od- 
redba. 11-85 

ukrepi za preprečevanje požarov, ured- 
ba. 11-81 

Disciplinsko sodišče, glej: Sodišče! 
Divjačina: 

organizacija odkupa, ustanovitev glavne 
direkriia za odkup in promet, uredba, 
54—293 

pokončavanje   divje   svinje   in   volka. 
44-236 

prepoved  lova na fazanke. poljske  Je- 
reb i re. odredba. 44—237, 
zaščita (lovopuet). odločba, 6—42, 
zavarovanje medveda, odredba, 4—83 

Dnevi; 
dela prosti v LRS. uredba. 18—91 

Dnevnice: 
drž. uslužbencev, zač. navodilo k 7. le 

9. členu pravilnika, 8—25 
Dobava: 

blaca Iz tovarn in ukladlM fbsz), nor- 
mativi zanjo, odločba. 52—288 

Dobiček, glej: Podjetja! 
Dodatek: 

osebni,   posebni,  rermhllšklm državnim 
nshtžbenrem In n«lit*ben^em Ijudnfcfh 
odborov, pravilnik. 2?—124 

položalnt   m   premllski   za   nsltifbenro 
prosv -znanstvene  «troke. sprememb« 
pravilnika, 55--284. popr. v št. 58 

Dom: 
ml»rfln»4.   prebodn'   v   Kamni  eorlel, 

ns»onov|fev,   odločba,  50—26°,  popr.' 
v H  51 

t* itnt*vn* d»f»ktne v Hrastami, od« 
Irvasi 45-244 

DomaČi VrsUn.1: 
v letu 1948, pobiranje, nredba, 45—241 
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Domovi: 
dečji, ustanavljanje In ureditev, uredba, 

11—77, popravek v et. 17, pravilnik 
11-82 

Društva: 
gasilska,  prostovoljna, zakon.  23—139, 

pravilnik, 30—167, popr. v it. 29 
teletmovzgojna, prenos imovine na Zve- 

zo tizkuiturnih društev, navodilo za 
izvajanje zakona, 41—213 

Državna banka: 
za kreditiranje kmetijskih zadrug, usta- 

novitev, uredba, 54—289 
Državna podjetja sploh: glej: Podjetja I 
Državni organi, glej; Organil 
Državni praznik: 

27   april  na ozemlju LRS, razglasitev, 
zakon, 10—66 

Državnj tekstilni tehnikum: 
v   Kranju,  ustanovitev   nižje   teketiine 

ind. Sole, odločba, 35-191 
Državni uslužbenci, glej: Uslužbenci I 
Duševno defektni: 

ustanovitev doma v Hraetovcu, odločba, 
45-244 

E 
Ekon.-komercialna stroka, glej: Stroki I 
Ekonomski tehnikum: 

v Trbovljah, ustanovitev, odi, 44—238 
Električna energija: 

na   območju   LRS,   spr. in   dopolnitev 
uredbe o uporabi, 35—187 

Elektrifikacija: 
in elektroindustrija LRS, ukinitev glav. 

ne direkcije, uredba, 21—121 
Elektroindustrija LRS; 

ustanovitev   glavne   direkcije, uredba. 
34-132 

Elektrotehnična sola: 
nižja industrijska v Črnučah, «shuovi- 

tov,   odločba.   35—192,   v   Mariboru, 
Teznem, odločba, 35—193 

Elektroivezna tehnična stroka, gle]: Stro- 
ka! 

Elementi: 
planske  proizvajalčeve prodajne cene, 

stroški, ki spadajo   vanje,   navodilo, 
54-296 

Enakoučtnkujoča zdravila, glej: Zdravila! 
Energija: 

električna na območju LRS, ipr  in do- 
polnitev  uredbe o  uporabi, 35—187 

Enote: 
ribarske,   odprtih   voda,   spr. odločbe, 

42-225 
Enotne cene, glej: Cen«! 
Evidenca, glej: Kadri I 

F 
Fazanke: 

prepoved lova, odredba, 44—237 
Filharmonija: 

Slovenska,   ustanovitev, odločba, 1—10 
Filmska tehnična sola: 

ustanovitev, uredba, 28—157 
Fina rneluinika: 

ustanovitev ind  kovinarske Jole v LJ., 
odločba, ,47-257 

Finančna «troka, glej: Stroka 1 
Finančni plani ! 

dri    eospodarsklh   podjetlt   lokalnega 
• pomena za Wo 1948, sestava in pred 

lozitev, odrfdba, 35^-189 
Finančni zakon: 

za dri. nroračun LRS « leto 1948, 28— 
.      134, jHipr. v St. 47 
Finarisfranfe: 

drž. potreb LRS in liudsklh odborov ta 
januar—marec 19»8, zač uredba, 4— 
28, za april in maj 1918. ukaz, 15-102 

lokalnih investicij, odredba, 29-163 

FizkuHura; 
odprava zakona o prenosu Imovine te- 

lesnovzgojnib  društev, ureditev  last- 
ninskih  razmerij, zakon, 10—62, na- 
vodilo, 41-213 

Fižol: 
v gosp. letu 1948/49, odkup, 48—250, 

navodilo za odkup, 48—263, poor, v 
iL 50 

Funkcionarji S    • 
Slov. akademije znanosti in umetnosti, 

prejemki, uredba, 85—185 

G 
Galerija: 

Moderna,   v  LJ.,   ustanovitev,   uredba, 
1-5 

Gasilska druStva: 
prostovoljna, zakon, 23—139, pravilnik 

30-167. popr. v St. 29 
Geodetska stroka, glej: Strokal 
Geodetski odseki: 

odprava, odredba, 1—9 
Geološka stroka, glej; Strokal 
Glavna direkcija: 

drž gospodarskih podjetij za oskrbova- 
nje lokalne industrije in obrti LRS, 
ustanovitev uredba, 40—208 

drž.   trgovskih «-odjetij  LRS,  ukinitev, 
uredba, 40—202 
industrije gradbenega materiala LRS. 

prevzem po min, za gradnje, uredba, 
4-29 

republiških gozdnih gospodarstev, uki- 
nitev, uredba; 27—154 

za avtolelavnice, ustanovitev, Uredba, 
28-156 

za avtopromet, ustanovitev, uredba, 
30-165 

za elektrifikacijo in elektroindustrijo 
LRS. odprava, uredba, 21—121 

za elektroindustrijo LRS, ustanovitev, 
uredba, 34-189 

za odkup in promet t kmetijskimi pri- 
delki, ustanovitev, uredba, 54—292 

za odkup in promet • alkoholnimi p!Ja- 
Čami. nadjem. zelenjavo, ustanovitev, 
uredba, 54—291 

za odkup !n promet z mlekom, mlečni- 
mi Izdelki, Jajci, perugino lo divja- 
čino, ustanovitev, uredba, 54—293 

za odkup In promet z živino In mesom, 
ustanovitev, uredba. 54—290 

za oskrbo  z avtomobilskim  in pogon- 
skim   materialom, ustanovitev, ured- 
ba. 1-6 

Glavna uprava: 
za ceste,    ustanovitev   In    pristojnost, 

uredba, 1—7 
Godba: 

predvajanje v lokalih, plačilo, 5—86 
Gorivo: 

za drž osebne avtomobile In motocikle. 
poraba, pravilnik, 8—40 

za motorna vozila  na dobrin certilčlb, 
poraba in dodatek za zlnuko dobo, 
odločba, 43-232 

Gospoda reka podjetja, glej: Podjetjal 
Gospodarski učenci: 

zdravstveni   ••-gledi,   apreinerobe   od- 
redbe, 32—176 

Gospodarstva: 
kmečka, mala* pogoji za »klepanj* po- 

godb" za prodajo pridelkov po veza- 
nih cenah, odločba, 22—129 

gozdna,    republiškega    pomena.    •••• 

ureditev, odločba, 7—49 
zvezno In  repuhliSko,  razglasitev pod- 

jetij   ki  so   rmmembnn   zanj,   ukaz, 
18-115, 19-116. 20-117 

Qostinska podjetja, glej: Podjetja! 

Gostiiča: 
v LKS, kategorizacija, odredba, 14—101 

Gozdarska stroka, glej: Strokal 
Gozdarska sola: 

nižja v Postojni, ustanovitev, odločba, 
41-220 

Gozdarski lehnikumi: 
T Ljubljani   in   Mariboru,  ustanovitev, 

odločba, 41-215 
Gozdarstvo: 

In  lesna industrija, obvezne provozna 
storitve, uredba, 41—211 

Gozdna gospodarstva : 
republiškega   pomena,  nova   ureditev, 

odločba, 7—49, ukinitev glavne direk- 
cije, uredba, 27—154 

Gozdna podjetja, glej: Podjetja! 
Gozdna posestva: 

razlaščena   in   zaplenjena,  ravnanje  > 
njimi, zakon, 23—138 

Gozdni proizvodi in sadeži, glej: Proiz- 
vodi! 

Gozdovi: 
uprava za njih urejanje, ustanovitev, 

uredba, 10—71 
uprava za njih povzdigo, 24—143 

Gradbena podjetja, glej; Podjetjal 
Gradbena stroka, glej: Stroka! 
Gradbeni tehnikum; 

ustanovitev, uredba, 6—89 
Grafična lola: 

faul ust rijeka   v  Ljubljani,   ustanovitev, 
odločba, 41-218 

H 
Hibrtdl. glej: Vino! 
Hidrometeorološka stroka, glej: Strokal 
(lise: 

njihova označba, zakon, 10—64 
Hmelj: 
• ureditev odkupa po vezanih cenah, od- 

ločba, 37-197 
Honorarji: 

uslužbencem pro«rvetno-znanstvene stro- 
ke,  sprememba pravilnika, 52—284, 
popr. v it. 53 

HroSč: 
majski, zatiranje, uredba, 17—108 

Hudourniki: 
uprava za nflh urejanje, ukinitev, ured- 

ba, 10-72 

Igrače: 
ocenjevanje, nadzorstvo nad   izdelova- 

njem, uredba, 49—264 
Imena: 

naselij, zakon, 10—64 
Imenovanje: 

Članov komisije, z« agrarno retonno, 
odločba, 1-76 

Banov republiške komisije za vpla po- 
sojila, odločba, 26-149 

Članov visiera disciplinskega sodišča, 
odločba, 13—95 

ministrov v vladi LRS, ukaz, 45—239 
obča.«nlh arbitrov r*p. Ari. arbitrale » 

LJubljani, odločna, 4-30 
pred«»dnlka. rskretsrla in ïtanov komi. 

tela za zadružništvo, odločba, 12—90 
pred«<"dnika kontrolne  komisije, ukaz. 

10-68 
Imovina: 

telesnrfvr.smHtlh druÄfev. prenos na Zve- 
zo fizkiiHurnlb drnslp". navodilo k 
fzvalanlii zakona. 41— 213 

Tmnnijaniia: 
oseh. «turih od 15—25 let, obvezna, od 

ločba, 2—21 
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Individualna stopnja: 
predvidenega dobička gradbenih podje- 

tij, odločba, 20—161 
Industrija: 

gradbenega  materiala, prehod glavne 
direkcije v min. za gradnje, uredba, 
4—29 

leena, obvezne prevozne storitve, ured- 
ba, 41—211 

lokalna LRS, ustanovitev glavne direk- 
cije za nje oskrbovanje, uredba, 40— 
-213 

Industrijska Sola, glej: •••I 
Institut: 

za narodnostna vprašanja pri univerzi 
v Lj.,  ustanovitev, uredba, 7—46 

znanstveni, prenehanje, odredba; 7—48 
Inspekcija: 

ljudska, ustanovitev okrajnih (mestnih, 
rajonskih) komisij in organov, ured«' 
ba, 43-228 

Invalidski prejemki, glej: Prejemkil 
Investicije: 

lokalne, finansiranje, odredba, 29—168 
Izdajanje: 

enakoučinkujočih zdravil in zdravilnih 
preparatov,    sprememba    pravilnika, 
33-179 

piotrdil za brezplačno zdravljenje ali s 
popustom v drž. zdravstvenih ustano- 
vah republiškega in lokalnega pome- 
na, pravilnik, 44—234 

Izdelki: 
pomanjkljivi, posebna stalna  kontrola 

v trgovski mreži,- 51—274 
Izdelovanje igra iS: 

ocenjevanje in nadzorstvo, ur., 49—264 
Izpiti : 

etrokovni (pravilniki): 
v administrativni stroki, 54—294 
v ekon.-komercialni stroki, 52—282 
v finančni stroki, 46—250, popr., v, št, 

47 
T geodetski stroki, 89—201, popravek 

v •40 
v geološki stroki, 49—266 
v gozdarski stroki, 46—252 
v gradbeni stroki, 52—283 
v hidrometeorološki   stroki,. 89—200, 

popr. v it. 40 
• tod. tehnični stroki, 50—270 
v kmetijski stroki, 49-267 
T kriminalistični stroki, 46—261 

'    T pravni stroki, 49—205 
v prosvetno-znanstveni stroki, 48—261 
v veterinarski stroki, 50—271 
V zdravstveni stroki, 45—245 
sa voznike motornih voti] in amater- 

1e, sestavu in   pristojnost  izpitnih 
tomisij, navodila, 82—177 

Izplačevanje : 
Invalidskih prejemkov, pravilnik* 6—41 
posojila svobode, 5%, uredba, 42—221 

Izvrševanje: 
lekarniških   koncesij,  osebna,   uredba, 

.     46-248, popr. v St. 47 
"»vrtilni odbori, glej: Ljudski odbori! 

Jabranlea: 
preimenovanje, uredba,«—80 

Jagnjeta: 
oddaja volne, 17—114 

Jajca: 
organizacija  odkupa,  glavna  direkcija 

za odkup z njimi, uredba, 54—293 
Jasli: .    ' 

dečje, «»«navijanje in ureditev, uredba, 
11-78 

Jerebice: 
poljske, prepoved lova, odredba, 44—287 

K 
Kadri j 

v rep. uradih, ustanovah ki podjetjih ter 
onih ljudsimh odborov, splošna evidenca, 

pravilnik, 55—299 
določitev   prispevka  za   vzgajanje,   ki 

ostane podjetju, odločba, 56— 300 
Kalkulacije: 

določanje režijske stopnje, navodilo iz- 
vršilnim odborom, 54—297, stroški, ki 
spadajo v posamezne elemente plan- 
ske proizvajalne cene, navodilo, 54— 
296 

Kalo, glej: Marže i 
Katastrska služba: 

v LRS, ureditev, uredba, 24—142 
Katastrski referati: 

pri okrajnih   (mestnih)   izvršilnih  od- 
borih, ustanovitev, odredba, 1—9 

Kategorizacija: 
gostišč, odredba, 14—101 

Kaznovanje: 
oseb, ki ne pošiljajo otrok v šolo, ured- 

ba, 38-199 
Kilometraža: 

pri porabi olja, epr. odločbe, 43—282 
Klimatski kraji, glej: Kraji! 
Kmetijska stroka, glej: Stroka! 
Kmetijska Sola, glej: šolal 
Kmetijske zadruge: 

drž. banka za njih kreditiranje, ustano- 
vitev, uredba, 54—289 

Kmetijski pridelki: 
odkupne marže prj nakupu od pridelo- 

valcev . po   vezanih   cenah,   odločba, 
29—164,   trgovske   marže,    odločba, 
36-196 

pogoji za sklepanje pogodb,  določitev 
malih' kmečkih gospodarstev za pro- 
dajo po vezanih cenah, odi., 22—129 

prodaja   na  trgih   večjih  potrošniških 
središč, odle|ba, 23—141 

Kmečka gospodarstva, glej: Gospodarstva I 
Kmetijska stroka, glej: Stroka! 
Knjige: 

matične, ureditev in vodstvo, pravilnik, 
43-230, popr. v št. 46 

Književna in umetnišlfe dela: 
povračilo' za njih izvajanje in predva- 

janje avtorjem, pojasnilo k pravilni- 
ku, 5-36 

Kolektivi: 
delovni, v podjetjih rep. in lok. pome- 

'     na, podelitev zastave najzaslužnejšim, 
uredba, 41—210, 

Komisija: 
izpitna, za voznike motornih vozil fai 

'   amaterje, sestava in pristojnost, na- 
vodila, 32—177 

kontrolna LRS, razrešitev is imenova- 
nje predsednika, ukaz, 10—68 

republiäka, volivna, sprememba v se- 
stavu, ukaz, 12—87 

republiška, za vpis posojila, ustanovitev, 
odločba, 26-149 

ca agrarno reformo, .(na Primorskem) 
imenovanje «Stanov, odločba, 10—76 

ta kinematografijo, ustanovitev Filmska 
K~ tehnične šole, uredba, 28—157 
u zakonodajo io organizacijo driavn« 

uprave   pri  vladi LRS, ustanovitev, 
uredba, 45—240. imenovanje predsed- 
nika, odločba, 45—248 

Komisije: 
ljudske inšpekcije, okrajne (mestne, ra- 

jonske), ustanovitev, uredba, 48—228 
pri vladi LRS. ustanovitev sektorjev 

kontrole, oddelkov in odsekov dri. 
kontrole, odločba, 47—258 

Komite: 
za turizem in gostinstvo,  ustanovitev, 

uredba, 36—193, popr. v št. 87 
za zadružništvo, ustanovitev, ustroj, de- 

lovno področje, uredba, 10—70, ime- 
novanje funkcionarjev, odr. 12—90 

za zunanjo trgovino, razre&nica in ime- 
novanje ministra, odločba, 45—246 

Komiteji: 
pri   vladi   LRS,   ustanovitev  sektorjev 

kontrole, oddelkov,, odsekov drž. kpn- 
trole, odločba, 47—253 

Koncesije: 
lekarniške, osebno izvrševanje, uredba,. 

46-248, popr. v št. 47 
Kontrola: 

posebna, stalna, nad predmeti  široke 
potrošnje v trgovski mreži, navodilo 

. k pravilniku, 51—274 
splošna, državna, oddelki  (odseki)  pri 

ministrstvih, komitejih, komisijah in 
upravah pri vladi LRS, odi., 47—253 

Kontrolna komisija, glej: Komisija! 
Kontrolna stroka, glej: Stroka! 
Koruza: 

prodaja kmetom v nežitorodnam krajih, 
navodilo 20—119 

začetek 'obveznega   odkupa,   odredba, 
.   42—224 

Kostanj: 
domači, pobiranje, uredba, 46—242 

Kovinarska šola, glej: Sola! 
Krajevni ljudski odbori, glej: Ljudski od- 

bori! 
Kraji: 

turistični, zdraviliški, klimatski, kultur, 
no-zgodovinski z zagotovljeno turistič- 
no preskrbo, 26—151 

v LRS, njih upravna razdelitev, zakon, 
9—55, popr. v št. 11 

Kreditiranje: 
kmetijskih zadrug, ustanovitev državne 

banke, uredba, 54—289. 
Kreditna podjetja, glej: Podjetja! 
Kriminalistična stroka, glej: Stroka! 
Krompir: 

odkup  v  gospodarskem  letu   1948/49, 
uredba, 36—194, promet z njim do 
konca   obveznega   odkupa,   odredba; 
43-229 

omejitev prometa, odredba, 29—162 
Kuhano maslo, glej: Mask)! 
Kulturni spomeniki: 

upodabljajočih umetnikov, zavarovanje 
del, odločba, 1-15 

; v LRS, njih varstvo, zakon, 26—187 
Kulturno-zgodovinski kraji: 

v LRS, zajamčena tun stična preskrba, 
26—151 

Kurilne naprave: 
obvezno ometanje, odredba, 11—86 

Lekarne: 
izdajanje  enokoučinkujočih   zdravil   in 

zdravilnih preparatov, spr. pravilnika, 
88-179 

osebno   izvrševanje   koncesij,   uredba, 
46—248, popr. v št. 47 

Lesna industrija, glej: Industrija! 
Lesna šola: 

nižja,  v LJ. ustanovitev, odi, 41—214 
Licenci ran je, glej: Plemenjaki! 
Likvidacija: 

agrarne reforme na veleposeetvih, obv. 
razlaga 3. člena zakona, 16—105 

avtopodjetja PAP v Ajdovščini, odlc-Hfca, 
8—12 

starih sodnih pologov, uredba, 8—51 
Ljubli.in*)• tiskarna: '      ' 

ponhlnstilo za izdelovanje pečatov, itam- 
piljk in žigov, odločba, 22—128 
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Ljudska inšpekcija: 
ustanovitev  okrajnih   (mestnih,  rajon- 

skih)   komisij   in   organov,   uredba, 
43-228        ; 

Ljudska republika Slovenija: 
finančni zakon za proračunsko leto 1948, 

23-134 
zaključni račun za L1046, zakon, 23—135 
sačasno finansiranje drž. potreb, ukaz, 

4-2« 
sakon o njenih drž. uslužbencih, 10—87 
upravna razdelitev, zakon, 9—56, popr. 

vatli 
Ljudska skupšična LRS, glej: Skupščina! 
Ljudski odbori: 

imena naselij, označba trgov, ulic in 
hiš, zakon, 10—64 

izvršilni, določanje režijske stopnje, za 
področna podjetja, navodilo, 54—297 

iz-v râilni,. sklicanje k skupnim sejam, 
ukaz, 10—69 

krajuvnij ki opravljajo overitev podpi- 
sov, pisave in prepisov, določitev, od- 
redba. 31-170 

mestni, gl. mesta Ljubljane, razpis voli- 
tev odbornikov, ukaz, 6—38, sklicanje 
k 1. zasedanju, ukaz, 14—97 

mestni, ki so izvzeti iz okrajev, sklica- 
nje k prvemu zasedanju, 4—27 

oblika, velikost in uporaba pečatov in 
štampiljk, pravilnik, 22—126, poobla- 
stilo Ljubljanski tiskarni,,da jih sme 

, izdelovati, odločba, 22—128 
odpoklic ljudskih predstavnikov, zakon, 

10-65 
okrajni, organizacija izvršilnih odborov 

in poverjeništev, reorganizacija uprav- 
nega aparata, uredba, 43—226, popr. 
vêt 44 

pooblastilo za odrejanje rež. stroškov 
in stopnje dobička dri. gostinskim 
podjetjem lok. pomena, spr. odredbe, 
42-222 

posebni osebni dodatki uslužbencem, 
pravilnik, 22—124 

prejemki uslužbencev, dopolnitev ured- 
be. 17-109 

sklicanje okrož. zborov delegiranih od- 
bornikov, ukaz, 2—7, 7—43, 28—166, 
število in način volitev teh, spr. 2. 
člena uredbe, 15—103 

•plošna evidenca kadrov, pravilnik, 65— 
—299, del prispevka za vzgojo teh, 
odločba, 55—300 

uslužbenci prosvetno-znanetvene stroke, 
pripravniška služba, strokovni izpiti 
in tečaji ter prehod iz drugih strok, 
pravilnik, 48—261 

ustanovitev katastrskih referatov, od- 
redba, 1—91 

ustanovitev kontrolnih komisij, organov 
ljudske inspekcije, uredba, 43—228 

zac. finansiranje potreb od januarja do 
marca 1948, uredba, 4—28, v aprilu 
in maja 1944, ukaz, 15—102 

Ljudski odborniki; 
okrajnih ljudskih odborov in MLO Ljut- 

• ljane, razpis volitev, ukaz, 6—38, prvo 
zasedanje, ukas 14—97 

Ljudski poslanci: 
volitve v Ljudsko skupščino, LRS, za- 

kon, 10—€0 
Ljudski predstavniki: 

v organih drž oblasti na ozemlju LRS, 
odpoklic, zakon, 10—65 

Ljudski umetnik: 
častni naslov Otonu Zupančiču, ukaz, 

4—26 
ustanovitev   častnega   naslova,   zakon, 

•'    1IH63 
Ljudsko posojilo, glej: Poso4bl 
Lokalna industrija, glej: Industrija! 

Lokalne investicije: 
finanairanje, oaredba, 29—163 

Lov; 
na fazanke, poljske jerebice, prepove- 

dan, odredba, 44—237 
na  volkove  in divje svinje,  odredba, 

44—236 
zavarovanje  medveda, odredba, 4—32 

Lovstvo: 
ustanovitev uprave, uredba, 38—198 

Lovopust: 
v LRS, odločba, 6—42 

M 
Majski hrošč: 

zatiranje, uredba, 17—108 
Mala kmečka gospodarstva, glej: Gospo- 

da rs t va l 
Marže: 

odkupne, za kmet pridelke, ki se kupu- 
jejo od pridelovalcev po vezanih ce- 
nah, odločba, 29—164 

,   trgovske,   odločba,   36—196,   popr.  v 
.   št. 38 
za proizvode oziroma skupine proizvo- 

dov na ozemlju LRS s predpisanimi 
enotnimi cenami, odločba, 40—209 

Maslo: 
kuhano in surovo, vezane cene, odločba, 

20-118 
Material: 

avtomobilski  in pogonski,  ustanovitev 
glavne   direkcije   za   oskrbo   z   nJim, 

1-6 , 
gradbeni, prenos pristojnosti glavne di- 

rekcije industrije, ••••>•, 4—29 
Matične knjige: 

državne, ureditev in vodstvo, pravilnik, 
43—230, popr. v št '45 

Matični okoliši: 
odredba, 43—231 

Mazivo, glej: Gorivo I 
Medved: 

zavarovanje, odredba, 4-y32 
Mehanika: . *> 

fina, ustanovitev ind. kovinarske šole 
v Lj„ odločba, 47—257 

Mesečna podpori-, glej i Podpora I 
Meso: . . 

organizacija odkupa; ustanovitev glavne 
direkcije za odkêp in .promet z njim, 
uredta, 54—290, trgovske marže, od- 
ločba 36-196 

Mestni ljudski odbori, glej: Ljudski od- 
boril 

Mlečni izdelki: 
ustanovitev glavne direkcije za odkup 

in promet z njimi, uredba, 54—293 
Mleko: 

organizacija odkupa, ustanovitev glavne 
direkcije za odkup in promet z njim, 
uredba. 54—293 

trgovske marže in kalo, odločba 36—196 
vezane cene, odločba, 20—118, 29-164 

Mletje žita: 
mlevnina, v gosp. letu 1948/49, plačilo, 

odredba, 48—262 
Ministrstva: 

pri vladi   LRS,   ustanovitev  sektorjev 
kontrole, oddelkov (odsekov) spi. drl 
kontrole, odločba, 47—258 *' 

Ministrstvo za gradnje LRS: 
prevzem   glavne   direkcije   industrije 

gradbenega materiala, uredba, 4—29 
Ministrstvo za gozdarstvo In lesno indu- 

strijo: 
preureditev iz min. za kmet in gozdar- 

stvo, ukaz, 22—123 
Ministrstvo za industrijo in rudarstvo: 

razrešnica in postavitev ministra, ukaz, 
2—16 • 

Ministrstvo za kmetijstvo in gozdarstvo: 
preureditev, ukaz, 22—123 

Ministrstvo za lokalni promet: 
prevzem zadev uprave rep. In zveznih 

cest, odredba^ 1—18 
razrešitev in imenovanje ministra, ukaz, 

45-239 
Ministrstvo za pravosodje:        ' 

razrešitev in imenovanje ministra, ukaz, 
45-239 

Ministrstvo za trgovino in preskrbo: 
razrešitev in imenovanje ministra, ukaz, 

45-239 
Mobilizacija: 

tovornih avtomobilov,  uredba, 14—99, 
povračilo  za  uporabljanje,   odredba, 
25-147 

Mojškerc Marija: 
. redna mesečna podpora, odL, 23—140 
Moderna galerija: 

v Lj., ustanovitev, uredba, 1—5 
Mošt: 

vinski, sklepanje kupnih in prodajnih 
pogodb, odkup po vezanih cenah, od- 
ločba, 47-258 

Motorna vozila: 
cestna, obvezen  razvid prevoženih ki- 

lometrov, odredba, 4—31 
mobilizacija, uredba, 14—99, povračilo 

za uporabljanje, odredba,  25—147 
državna razdelitev in uporaba, pravil- 

nik, 6-40 
nagrade voznikom, odločba, 43i-238 . 
relacije slabih cestišč, dovoljena poraba 

goriva in maziva, dodatek za zimsko 
dòbo, odločba. 43—232 

sestava in pristojnost izpitnih komisij 
za voznike, navodila, 32—177 

Mrliška' pregledna služba: 
uredba, 11—79, strokovna navodila za 

opravljanje piegleda, 11—86 
Muzej narodne osvoboditve: 

ustanovitev, uredba, 7—47 

N 
Nacionalizacija: 

podjetij, ukaz, 2—18, 18—115, popr. v 
št. 41, 19-116, 20—117 

Nadzorstvo: 
nad izdelovanjem igrač, ur. 49—264 
nad prometom z nepremičninami, navo- 

dilo, 51— 273^ popr. v št. 53 
Nagrade:' 

funkcionarjem in članom Slov. akade- 
mije znanosti in umetnosti, uredba, 
35-185 

voznikom motornih vozil, odi., 43—233 
Nalezljiva ohromolost: 

prašičev, zatiranje, dop. odr., 81—171 
Nameščenci:. 

pri rep. in Jok. oblastnih in upravnih 
organih, ki niso prevedeni, ureditev 
plač,, navodilo, 25—148 

Naprave; 
kurilne,   obvezno   ometanje,   odredba, 

11-85 
Narodnostna vprašanja, glej: Institut! 
Naselja; 

Jablanica, preimenovanje, 11—80 
zakon o njihovih imenih, 10—64        . 

Nepremičnine: / 
promet z njimi, navodilo o nadzorstvu, 

61—273, popr. v št 58 
Nepremožni: 

odpisovanje   stroškov   za   zdravljenje. 
spr. pravilnika. 7—50 

spr. uredbe o zdravljenju, 10—73, 32— 
,   175 

Nežitorodni predeli: • 
določitev teh, prodaja koruze kmel"tn v 

njihovem območju v vezani trguvinl» 
navodilo, 20—119 
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Nižja strokovna Sola, glej: Solai 
Normativi: 

za aoDavo blaga iz tovarn in trgovska 
sklada (baz), odločba, 52—2oo 

Novinarji; 
in publicietl v drž. službi, razvrstitev, 

odredba, 3—24 

O 
Ocenjevanje: 

igrač, uiedba, 4'J~ *64 
Občasni arbitri: 

rep. drž. arbitraže v Lj., imenovanje, od- 
ločba, 4—30 

Občine; 
bivše, pravica upokojencev do pokojni- 

ne,   epr.    uredbe,    1—1,  upokojitev 
uslužbencev, t<pr. uredbe, 1—2 

Oblastni organi, glej: Organi I 
Obratovalni čas: 

obrtnih poslovalnic v območju MLO Ce- 
lje, odlok, 5—37 

Obrt: 
lokalna v LRS, ustanovitev .glavne di- 

rekcije drž. gospodarskih podjetij za- 
oskrbovanje, uredba, 40—203 

umetna, prehod éole v LJ. v resor min. 
za presveto, uredba, 1—2 

Obrtne poslovalnice: 
v Celju, obratovalni Čas, odlok, 5-r37 

Obvezna imunizacija; , 
oseb, starih  od  15—25 let, odi., 2—21 

Obvezna služba, glej: Služba 1 
Obvezne prevozne storitve: 

v gozdarstvu, in lesni industriji, uredba, 
41—211 

Obveznice: 
5 % posojila svobode, izplačilo, uredba, 

42-221 
Obvezni razvid: 

in prijavljanje tuberkuloznih, odredba, 
33-181 

Ometanje: 
kurilnih naprav, obvezno, odr., 11—S5 

Odbori, glej: Ljudski odbori! 
Odborniki, delegirani, glej: Okrožni zbori! 
Oddelki: 

(odseki) eplošne drž. kontrole v mini- 
strstvih, komitejih, komisijah in upra- 
vab pri vladi LRS, ustanovitev, odloč- 
ba, 47—253 

Odkup: 
alkoholnih pijač, sadja, zelenjave, ured- 

ba 54—291 
belih   žit, obvezen,   odredba,   31—173, 

navodilo,   31—174 
fižola, uredba, 48—259, navodilo,-48— 

—263, poor, v št 50 
hmelja po vezani ceni, odločba, 37—197 
kmetijskih pridelkov, uredba,' 54—293 
koruze, obvezni začetek, 42—224 
krompirja, uredba,'36—194 
mleka, mlečnih izdelkov, jajc, perutnine 

in divjačine, uredba, 54—292 
proea • in • ajde, uredba, 48—260. odloč- 
- ba, 53—287 
euhjh sliv, odločba, 45—247 
volne za obvezno oddajo, določitev časa, 

odločba, 16-107 
živine.ln.mesa, uredba, 54—290 

Odkupno marže, glej: Maržo! 
Odpoklic: 

ljudskih  predstavnikov v organih  drž. 
oblast, zakon, 10—65 

Odprava: 
geodetskih odsekov, odredba, 1—9 
glavne   direkcije  za  elektrifikacijo  in 

elektroindustrijo, uredba, 21—121 
odlokov !n zakonov, izdanih do 20. XI. 

1916. zakon, 10-59 
prinravniške službe,   glej Služba! 
trošarine, uredba, 25—146 

Odprava: 
zakona o prenosu imovine telesnovzgoj- 

nili društev, zakon, 10—62 
Odseki: 

geodetski, odprava, odredba, 1—9 
prometni, nagrade uslužbencem za po- 

sredovanje  pri prevozu z motornimi 
vozili, odločba, 43—233 

splošne drž.  kontrole, ustanovitev, od- 
ločba, 47-253 

Odprte vode: 
razdelitev na ribarska enote, epr. od- 

ločbe, 42—225 
Odvetniški pripravniki; 

•••. pravilnika o plačah, 26—150 
Ohromelost: 

prašičev, nalezljiva, zatiranje, dop. od- 
redbe, 31—171 

Okoliši: 
matični, odredba, 43—231 

Okrajna razsodišča, glej: Arbitraže! 
Okrajni ljudski odbori: 

razpis volitev odbornikov, ukaz, 6—38, 
«klicanje   izvoljenih  k  1.  zasedanju, 
ukaz, 14—97 

Okrožni zbori; 
delegiranih odbornikov, sklicanje k 1. 

zasedanju, ukaz, 2—17, 7—43, 7—44, 
7-45, 28-155 

Okrožno in okrajno sodišče, glej: Sodifičel 
Okuženost: 

e tuberkulozo, obvezno zaščitno ceplje- 
nje neokuženih, odredba, 44—235 

Olje: 
gorivno, sprememba kilometraže, odloč- 

ba, 43—232 
Omejitev: 

porabe  električne  energije, epr.,  dop. 
«      uredbe, 35—187   - 

prometa s krompirjem, odredba, 29— 
• 162, 31—172 
Opozorilo: 

glede   izvajanja   socialnega   zavarova- 
<     nja zaposlenih, zač.  navodilo, 2—22 
Organi: 

drž. oblasti, odpoklic ljudskih predstav- 
nikov, zakon, 10—65 

državni, pooblastilo Ljubljanski tiskarni 
za izdelovanje pečatov, štampiljk, in 
žigov zanje,N odločba, 22—128 

.  ljudske. inšpekcije, ustanovitev, uredba, 
43-228 

republiški, oblastni,. upravni, ureditev" 
plačo delavcem in nameščencem,  Id 
niso prevedeni, navodilo, 25—148 

Organizacija: ^ • •      . 
in   zakonodaja   drž.  uprave   pri  vladi 

LRS,   ustanovitev   komisije,   uredba, 
45-240, imenovanje predsednika,  od- 
ločba, 45-243 

odkupa raznih živilskih potrebščin, glej: 
• t Glavna direkcija!    . 

izvršilnih odborov okrajnih LO in njiho- 
vih   poverjeništev,   uredba,  43—226, 
popr. v št. 44 

Osebe:   • -'" 
ki na pošiljajo otrok v Solo, kaznovanje, 

uredba, 38-199 
od 15—25 let starosti, obvezna imuniza- 

cija, odločba,'2—21 
zaposlene v drž. uradih, ustanovah in 

podjetjih, soc. zavarovanje teh, zač. 
navodilo, 2—22 

zaposlene v nekaterih gospodarskih 
Strokah, obvezni zdravniški pregled, 
«•pr. odredbe, 32-176 

umc'nlško. v drž službi, razvrstitev, od- 
' redba, 3-24 

Osebni dodatki, glej: Dodatki! Prejemki! 

Osebno izvrševanje: 
lekarniških koncesij, uredba, 46—248, 
popr. v St. 47 

Osikrbovanje: 
lokalne industrij« in obrti, ustanovitev 

glavne  direkcije  drž. gosp,  podjetij, 
uredba, 40—203 

Otroci: 
kaznovanje oseb, ki jih ne pošiljajo • 

šolo, uredba, 38—199 ^ 
od 1—8 leta starosti, obvezno ponovno 

cepljenje, 8—53 '*      • 
Ovco: 

čae striženja, odredba, 17—114 
Oventev: * 

podpisov, pisave in prepisov, določitev 
KLO, ki jo opravljajo, odredba, 31— 
—170 

Označba: 
trgov, ulic in hiS, zakon, 10—64 

Pasiva: 
in aktiva zae. kreditnih podjetij, likvi- 

-•   dacija, prevzem, odločba, 4—33 
Pasovi, dostavni, glej: Habat! Marže! 
Pečati: 

ljudskih   odborov,   oblika,'-'velikost in __ 
uporaba, pravilnik, 22—126 '- 

pooblastilo Ljubljanski tiskarni za njih 
izdelovanje, odločba, 22—128 

Perutnina: 
organizacija odkupa, glavna direkcija za 

odkup in promet, uredba, bi—29$ 
Pijače, glej: Alkoholne pijače! 
Pisava, glej: Overitev! 
Plani: 

finančni, drž. gospoda rekih podjetij lo- 
kalnega pomena za 1948, sestava in 
predložitev, odredba, 35—189. ,•- 

Plemenjaki: •.-:...' 
biki, pavšalna skočnina, odlok, 13—98 
državni, zadružni in zasebni, .vzdrževa- 

nje,  plačevanje  ekočnine,  pravilnik, 
41-212 ,!(..,.:   "* 

priznavanje  (licenciranje), razveljavlja- 
nje Izdanih pripustnic, prav.j 47—254 

Plovni,objekti: .. •••.     ,; 
na ozemlju LRS, registracija, uredba, 

43-227- 
Pobiranje: 
* domačega kostanja, uredba, 45—243 
Podelitev;  ': •     ' 
' častnega naslova >ljudska umetnik« Oto- 

nu  Zupančiču, ukaz, 4^-26 
Podjetje: 

Avtomontaža v Lj., rep/ pomena, uka«, 
.2-18 -.       -/•     '. 

PAP v Ajdovščini, likvidacija, odločba, 
•   8—52 

Podietja: ,   -!> 
drž. gospodarska, lokalnega pomena, se- 

stava in predložitev fin, planov: za L/. 
1948, odredba, 35—189 -,  • 

drž. gospodarska  rep. pomena,- razgla- 
sitev, ukaz, 2—18, 31—168 

, drž. gospodarska, ustanovitev glavne di- 
rekcije za oskrbovanje lok. indurflrije 

"     in obrti, uredba ; 40—203-.     -;•     v , 
drž, gostinska, kategorizacija,-odredba, 

14—101,  pooblastilo, lj. odborom, da 
odrejajo odstotek reži|. 6troSkov,ctop- 
njo  dobička, spr.  "dredbe^ 42—222, -, 
stopnja   dobička ; drž... gost.   podintij 

* rep.' pomena, odločbah 24—223   pred- 
vajanje godbe v lokalih, pristojbina, • 

• 5—36. rustanovitev  komiteja' za .turi- 
,   'zem  in  gostinstvo, uredba,  36—195, 

popr. v ït .37 ,    .      .*       :.   ;   .     ' 
drž. industriipka, proizvajalna, >lok   po- 

1     m°-na. stroški, ki spadajo v-Piemonte, 
plansko proizvaialne prodajne čun*.   , 
navodilo, 54—296 . 
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Podjetja: 
drž. trgovska, ukinitev glavne direkcije, 

uredba, 40—202 
gozdna, izdajanje bonov za nakup blaga 

po vezanih cenah za' oddane goidue 
proizvode, odločba, 40—208, obvezne 
prevozne storitve, uredba, 41—210 

gradbena, potrditev  individualne itop- 
nje   predvidenega dobička,  odločba, 
28-161 

pomembna za zvezno In republiško go- 
spodarstvo, razglasitev, ukaz, 18—•, 
19-116, 20-117, popr. v št 41 

pooblaščena za odkup volne obvezne od- 
daje, odločba, 16—107 

rep. in lokalnega pomena, podeljevanje 
prehodnih zastav najzaslužnejšim ko- 
lektivom, uredba, 41—210 

rep. in lokalnega pomena, splošna evi- 
denca kadrov, pravilnik, 55—299, do- 
ločitev priepevka za vzgojo kadrov, 
odločba, 55—300 

•asebna  kreditna   •  likvidaciji,  prev- 
zem aktiv in'pasiv, odločba, 4—33 

Podpora: 
mesečna,  Sonj]   Veeel. odločba, 6—85, 

Mariji Mojškere, odločba, 23—140 
«Pogodbe: 

kupne in prodajne za vino in viniki 
mošt, sklepanje, odločba, 47—256 

malih kmečkih gospodarstev pri prodaji 
pridelkov po vezanih cenah, odločba, 
22—129 

Pogonski material: 
za avtomobile, ustanovitev glavne di- 

rekcije za oskrbo z nJim, ur., 1—6 
Pohištvena stroka, glej: Stroka! 
Pokojnina: 

upokojencev  bivših   občin,   ugotovitev 
pravice do nje,  epr.  uredbe.  1—1, 
1-2 

PokraJineko avtopodjetje PAP:* 
v Ajdovščini, likvidacija, odredba, 8—62 

Poljske Jerebice: 
prepoved tova, odredba, 44—237 

Pologi: 
etari lodni, likvidacija, uredba, 8—51 

Položajni dodatki, glej: Dodatki! 
Pomoč: 

babiška, odredba, 33—180 
Ponovno cepljenje, glej: Cepljenje! 
Pooblastilo: 

vladi  LR S za izdajanje uredb na po- 
dročju   nar.   gospodarstva,   potrditev 
teh, odlok 10-56, 23-131, 54—288 

Pooblastitev: 
ljudskih odborov, da sami odrejajo od- 

stotek režijskih  stroškov  in stopnjo 
'dobička dri. gostinskih podjetij lok. po- 
mena, epr. odredbe, 42—222 

Poraba: 
električne energije, spr. in dop. ured- 

be, 85-187 
goriva fn maziva na dobrih cestiščih, re- 

lacija, zmanjšanje za 5°/c odL, 43—232 
Posestva: 

gozdna, razlaščena in zaplenjena, rav- 
nanje z njimi, zakon, 23—138, večja, 
obvezna razlaga 3. člena zakona, 16— 
—105 

Poslovalnice: 
obrtne, v območju MLO Celje, obratoval- 

ni čas, odlok, 5—37 
Poslovanje: 

dri  banke  za  kreditiranje kmetijskih 
zadrug, uredba. 54—289 

sodišč, bi so prenehala obstojati, In so- 
dišč glede na novo krajevno pristoj- 
nost, odredba, 14—100 

Poslovni prostori:' 
pravilnik za izvajanje zakona, 34—144 

Posojilo: 
ljudsko,  ustanovitev  rep. komisije  za 

vpis, odločba, 26—149 
ivooode 5°/o, izplačilo, uredba, 42—221 

Posredovanje: 
pri prevozu z motornimi vozili, nagrade 

uslužbencem, odločba, 43—233 
Postavitev ministrov, glej: Vlada LRS! 
Potni 6troski: 

sa  službena potovanja, povračilo stro- 
škov, zač. navodilo k 7, in 9. členu 
pravilnika, 8—25. 

Potrdila: 
za brezplačno zdravljenje v zdravstve- 

nih ustanovah rep. in lok. pomena, 
pravilnik, 44—234 

Potrditev; 
članov Slovenske akademije znanosti m 

umetnosti, ukaz, 27—152 
individualne stopnje predvidenega do- 

bička gradbenih podjetij, odi., 28—161 
prezidenta Slovenske akademije znano- 

sti in umetnosti, ukaz, 35—184 
uredb, ki jih Je izdala vlada LRS na po- 

dročju nar. gospodarstva, odlok, 10— 
—56, 23-131, 54—288 

odlokov in zakonov, izdanih do 20. XI. 
1946, kiroetanejo v veljavi brez spre- 
memb, zakon, 10—57 

Zgodovinsko važnih odlokov, Id so bili 
izdani do 20. XI. 1916, zakon, 10-58 

Poverjeništva: 
okrajnih LO, organizacija, uredba, 48— 

—226, popr. v št. 44 
Povračilo: 

stroškov za službena potovanja In seli- 
tve drž. uslužbencev, zač. navodilo k 

" 7. in 9. členu pravilnika, 8—25 
sa uporabo mobiliziranih motornih vo- 

zil, odredba 25—147 
Poviski: 

temeljne plače po službenih letih usluž- 
bencem prosvetno-znanstvene stroke, 
spr. pravilnika, 52—284, popr. v št. 
63, uslužbencem veterinarske stroke, 
pravilnik, 22—125 

Požari: 
preprečevanje, uredba, 11—81, 

Prašiči: 
ustanovitev uprave za rejo, ur., 45—Î41 

Pravice: 
avtorjev za izvajana in predvajana dela, 

povračilo, pojasnilo k 20. in 21. členu 
•   pravilnika, 5—36 

upokojencev bivših občin, 1—î 
Pravna stroka, glej: Stroka! 
Predmeti: 

široke potrošnje v trgovski mreži, navo- 
dilo  k pravilniku  o  posebni stalni 
kontroli, 51—274 

na prostem trgu, provizija uslužbencem 
pri odkupu ali nabavi, navodilo, 1—14 

Pregledi: 
cdravniški, serijski  In obvezni oseb v 

gospodarskih strokah   ter gospodar- 
skih učencev, spr. odredbe, 82—176 

Pregledna služba: 
mrliška,   uredba,   11—79,   opravljanje 

pregleda, strokovna navodila, 11—86 
Prehodne zastave, glej: Zastave! 
Prehodni mladinski dom: 

v Kamni gorici, ustanovitev, odločba, 60 
—269. popr. v št. 51 

Preimenovanje: 
naselja Jablanica, uredba, 11—80 

Prejemki: 
izplačevanje    invalidskih    prejemkov, 

pravilnik, 6—41 
plača nad najnižjim zneskom za usluž- 

bence iz kriminalistične stroke, pra- 
vilnik, 18-106 

plače   odvetniških   pripravnikov,   spr. 
pravilnika, 26-150 

Prejemki: 
provizija uslužbencem, ki so zaposleni 

neposredno z odkupom ali nabavo na 
prostem trgu, navodilo, 1—14 

posebni osebni dodatki republiškim drž. 
uslužbencem in uslužbencem ljudskih 
odborov, pravilni^ 22—124 

poviski temeljne place po službenih le- 
tih, položajni in preinijaki dodatki ter 
honorarji za uslužbence prosvetno- 
znanstvene stroke, epr. In dop. pra- 
vilnika, 52—284, popr. v št. 63 

poviski temeljne plače po službenih le- 
tih za uslužbence veterinarske stro- 
ke, pravilnik, 22—125 

prejemki funkcionarjev Slov. akademije 
znanosti in umetnosti, ur., 86—185 

republiških drž. uslužbencev in usluž- 
bencev ljudskih odborov, dop. ured- 
be, 17-109 

sprememba temeljne plače za poklica 
pomožni finančni manipulant in fi- 
nančni manipulant, odredba, 17—118 

sprememba temeljne place za poklica 
nižji knjigovodja in nižji kreditni 
komercialist, odredba, 85—188 

temeljna plača za poklic arbitra, odred- 
ba, 11-84 

temeljna plača za poklic arhivski teh- 
nik, spr. že določenih plač za poklice 
nižji   bibliotekar,    bibliotekar,   višji 

temeljna plača za poklica bibliotekarski 
tehnik in knjižničar, odredba, 17—112 
bibliotekar, nižji arhivar, arhivar in 
višji arhivar, odredba, 52—279 

temeljna plača za poklic cestar, odredba, 
13-94 

temeljna plača za poklice nižji geološki 
kolektor, geološki kolektor in višji 
geološki kolektor, odredba, 28—160 

temeljna plača za poklic, gradbeni ču- 
vaj, odredba, 40—205 

temeljna plača za poklica višji statistič- 
ni manipulant in višji statistik, odred- 
ba, 52-276 

temeljna plača za poklice veterinar, vit 
jI veterinar in veterinar specialist, 
odredba, 10—75 

temeljna plača za poklica nižji zemlji- 
škoknjižni referent in zemljiškoknjiž- 
ni referent, odredba, 1—13, spr. od- 
redbe, 11-84 

ureditev plač  delavcem  in  nameščen- 
cem pri rep. in lokalnih oblastvih In 
upravnih organih, ki niso prevedeni, 
navodilo, 25—148 

Prenehanje; 
zbornice za trgovino, obrt in industrijo 

v LJ., uredba, 21—122 
glavne  direkcije   za  elektrifikacijo  in 

elektroindustrijo v LRS, ur., 21—121 
Prenos: 

imovine telesnovzgojnlh društev, navo- 
dilo za izvajanje zakona, 41—218 

zadev  uprave   republiških   in  zveznih 
oeet na min. za lokalni promet, odred- 
ba, 1-8 

Preparati: 
zdravilni, izdajanje, spr. pravilnika, 88 

—179 
Prepisi; 

določitev Krajevnih ljudskih odborov, Si 
opravljajo overitev, odredba, 81—170 

Prepoved: 
lova na fazanke io poljske Jerebice, od- 

redba, 44—237 
točenja  vina   samorodnih  križank vin- 

ske trte (hibridov), uredba, 2—28 
Preprečevanje: 

požarov, uredba, 11—81 
trahoma, uredba, 80—166 
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Prevoz: 
a motornimi votili, nagrade uslužben- 

cem za posredovanje, odi-, 43—233 
Prevozne eloritve, glej: Storitve! 
Prezident: 

Slovenske akademije znanosti in umet- 
no6ti, potrditev, ukaz, 85—184 

Pridelki: 
kmetijski, malih kmečkih gospodarstev, 

ki 60 jih upravičena prodajati po ve- 
zanih cenah, odločba, 22—129, proda- 
ja na trgih  večjih potrošniških ere- 
di ìè, odkup od pridelovalcev po ve- 
zanih cenah, odločba, 29-164. trgov- 
ske marže, odločba, 36—196, organi- 
zacija odkupa, ustanovitev -gjavne di- 
rekcije za odkup in promet z njimi, 
ur., 54-292 

Priključeno ozemlje: 
Primorska,  kdaj začne 1•• 40 dnevni 

rok  za priglasitev vojne  ikode, od- 
redba, 22-130 

Pripravniki: 
odvetniški, cpr. pravilnika o plačah, 26 

-150 
Pripravniška služba, glej: Služba I 
Pripustnice: 
Prirodne znamenitosti: 

v LRS. zakon o njih varstvu, 23—• 
Pristojbine: 

za babiêko pomoč, odredba, 83—180 
Pristojnost: 

izpitnih   komisij  «a  voznike  motornih 
vozil  in  voznike amaterje, navodilo, 
82-177 

krajevna, okrožnih In okrajnih sodiM, 
uredba. 14-93 

okrajnpga  sodišča   za   okraj  Ljubljana 
okolica, uredba, 55—298 

Priznavanje: 
piemenjakov,    razveljavljenje    izdanih 

pripuetnlc,  pravilnik,  47—264 
Prodajne cene, glej: Cene I 
Proglasitev: 

27.  aprila za državni   praznik, zakon, 
10-66 

podjetij, pomembnih za zvezno in  re- 
publiško gospodarstvo, ukaz, 18—115, 
10-116. 20—117, popr, v »t. 41 

Proizvodi : 
gozdni. Izdajanje bonov za nakupljeno 

blago po vezanih cenah, odi., 40—208 
mlečni, odkupne marže pri nakupu od 

pridelovalcev, odločba, 29-164 
z enotnimi cenami na ozemlju LRS, do- 

ločitev rabata in marže, odi., 40—209 
Promet: 

s kmetijskimi pridelki, ustanovitev glav- 
ne direkcije, uredba, 54-292 

• krompirjem, omejitev, odredba, 29— 
-162. 31-172, 43-229 

s  alkoholnimi  pliaoaml, sadjem, ael«- 
niavo. uredba.' 54—291 

z mlekom,  mlečnimi  Izdelki, Jajci, pe- 
rutnino In divjačino, uredba, 54—293 

e nepremičninami,  navodilo o  nadzor- 
stvu, 51 -273. popr. v St. 58 

• Živino In mesom, organizaeija. ustano- 
tev glavne direkcije, ur., 54—290 

PromMni odseki, glej: Odseki! 
Proso: 

odkup  uredba. 48-260. 53-287 
Prostovoljna nilska  društva; 

zakon. 23-139, popr. v It 29, pravil- 
nik. 80-167 

Prostori: 
stanovanjski In poslovni,  pravilnik  » 

Izvajanje zakona, 24—144 
Prosvetno-znaìmvena stroka, glej: Stroka! 
Provizila: 

uslužbencem, zaposlenim neposredno z 
odkupom   ali  nabavo  predmetov n» 
prostem trgu, navodilo, 1—14 

Publicisti: 
Ja novinarji v državni službi, razvrstitev, 

odredba, 8—24 

R 
Razglasitev: 

lokalnih dri. gospodarskih podjetij rep. 
pomena, ukaz, 31—168 

podjetij, pomembnih za zvezno in re- 
publiško gospodarstvo, ukaz, 18—116, 
19-116. 20-117, popr. v IL 41 

Razlaščena poeeetva: 
gozdna, zaplenjena, ravnanje s njimi, za- 

kon, 23-138 
Razpis: 

volitev odbornikov v okrajne ljudske od- 
bore in MLO Ljubljana, ukaz, 6—38 

Razrešitev: 
In imenovanje ministrov v vladi LRS, 

ukaz, 45—239 
In imenovanje predsednika komiteja za 

zunanjo trgovino pri vladi LRS, od- 
ločba, 4—239 

ministra   za   industrijo   In   rudarstva, 
ukaz, 2—16 

predsednika kontrolne komisije, ukaz, 
10-68 

Razsodišča: 
Razvid: 

o prevoženih kilometrih cestnih molor- 
• nih vozil, obvezen, odredba, 4—31 

tuberkuloznih,  obvezen, odr.,33—181 
Razvrrfilev poklicev, glej: Strokal 
Registracija; 

plovnih objektov na ozemlju LRS, ured- 
ba, 43-227 

Reja: 
prašičev,   ustanovitev,   uprav«   zanjo, 

uredba, 45—241 
Referati: 

katastrski pri okrajnih (mestnih) Izvr- 
šilnih odborih, ustanovitev, odr., 109 

Reorganizacija: .     * 
upravnega   aparata   ljudskih   odborov, 
uredba, 43—266, popr. v it. 44 

Republiška državna arbitraža: 
v Lj., imenovanje občasnih arbitrov, od- 

ločba, 4—30 
Republiška volivna komisija; 

sprememba v sestavu, ukaz, 12—87 
Republiški državni uslužbenci, glej: Usluž- 

benci 1 
Republiški organi: 

drž. oblasti na ozemlju LRS, odpoklic 
ljudskih  predstavnikov pri njih, za- 
kon, 10-«5 

državni, pooblastilo Ljubljanski tiskarni, 
da sme Izdelovali zanje pečate, l'.gt 
in Stampiljke. odločba, 22—128 

oblastni  in  upravni,  ureditev plač de- 
lavcev in nameščencev, ki niso preve- 
deni po uredbi o strokah, navodilo, 
25-148 

okrajni, mestni In rajonski, ustanovitev 
ljudske inspekcije, uredba, 43—228 

Ribarske enote: 
odprtih vjda, spr. odločbe, 42—225 

Rok: 
40 dnevni za vojno ikodo na priključe- 

nem ozemlju, kdaj začne teči, odred- 
ba, 22-130 

Roki: 
v katerih morajo zadruge plačevati svo- 

je obveznosti, odredba, 4—34 

Sadje: 
organizacija odkupa, uredba, 54—291 

Samorodne križanke:      ... 
vinske   »rte,   prepoved   točenja   vina, 

uredba, 3—23 

Sedemindvajseti april: 
na ozemlju LRS, drl praznik, zakon, 

10-66 '.. 
Selitven] in potni stroški, glej: Službena 

potovanja! 
Seno: 

odkupna marža, odločba, 29—164 
Sestava: 

in   predložitev   finančnih   planov  drl. 
gosp. podjetij lok. pomena, odredba, 
85—189 

Skladieča: 
(baze) trgovska, normativi za odpravijo» 

noj blago, odločba, 52—285 
Sklepanje pogodb, glej: Pogodbe! 
Sklicanje* 

izvršilnih odborov OLO Kranj In Bit 
Loka, Konjice. Slov. Bifirica in Šmar- 
je ter Rakek In Postojna na skupne 
seje. ukaz, 10—69 

k III. rednemu zasedanju Ljudske 
skupščine LRS, ukaz, 23—132 

k Iv, rednemu zasedanju Lju-' ke 
skupščine LRS. ukaz, 53—286 

novoizvoljenih okrajnih (mestnih) ljud- 
skih odborov k I. zasedanju, ukaz, 
4-27, 14-97 

okrožnih zborov delegiranih odbornikov 
k  I   zasedanju,   ukaz,  2—17, 7—43, 
7-44, 7—45. 28—155 

Skupščina: 
Ljudska LRS, potrditev uredb, ki Jib J» 

izdala vlada LRS na podlagi zakona 
o pooblastilu na področju nar. gospo- 
darstva, odlok, 10—56, 23-131. 54— 
288 

potrditev odlokov in zakonov, izdanih 
do 20. XI. 1946. ki ostanejo v veljavi 
brez sprememb, zakon. 10—57 

potrditev zgodovinsko važnih odlokov, 
ki « bili izdani do 20.XI. 1946. za- 
kon, 10—58 

sklicanje k III. rednemu zasedanju, 
ukaz, 23—132, k IV. rednemu zase« 
danju, ukaz, 53—286 

zaključitev II. rednega zasedanja, ukaz, 
23—132, IV. rednega zasedanja, ukaz, 
53-286 

zapisnik 2. in 3. seje II. rednega zase- 
danja v št. 10; 4., 5 in 6. seje II. 
rednega zasedanja v št. 23; 1. &eje 
III. rednega zasedanja v št 24; 1. se- 
je IV. rednega zasedanja v it 54 

Slama, odkupna marža, odločba, 29—164 
Slive: 

s«he,  vezane odkupne  cene,  odločba, 
45-247 

Slovenija, glej: Ljudska republika Slove- 
nija! 

Slovenska akademija znanosti io umetno- 
sti: 
v LJ. zakon. 28—136, popr. v št. 29 
potrditev članov, ukaz. 27—152 

'   potrditev prezidenta,  ukaz, 35—184 
prejemki funkcionarjev in članov, ured- 

ba. 85-185 
Slovenska filharmonija: 

v LJ., ustanovitev, odločba, 1—10 
Služba: 

katastrska, ureditev, uredba, 24— • 
mrliška pregledna, uredba, 11—79, 

opravljanje pregleda, prav.. 11—86 
pripravniška, »ploh, elei: Stroka t 
pripravniška, za bibliotekarja, odprav» 

liena. odredba. 52—278 
pripravniška, za pristava, odpravljena, 

•odredba   49—268 
pripravniška, na višleea komercialista, 

odnmvlfsna odrpdba, 52—281 
radiodifuzen, netiTjpvitev uprave zanio, 

uredba, 21—120, spr. uredbe, 31—169 
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Bulb«: • 
uslužbencev • industrijsko iehnHSni io- 

li, pravilnik, 60—2<u 
•dravnikov v drl zdravstvenih ustano- 

vah, odredba, 51—272 i 
SJužoena potovanja: 

ia delitve usliuueucev ljudske oblasti in 
drl  uprave, povračilo stroškov, »ai. 
navodilo k 7. • a členu pravilnika, 
3-25 

Socialno »varovanje, glej: Zavarovanje! 
Sodišča: 

okrožna im  okrajna, določitev  Movila, 
krajeva» pristojnost, uredba, 14—90 

okrajna, lu prenehajo poslovati, 14—lUU 
sklicevanje okrožnih zborov delegiranih 

odbornikov za volitev sodnikov, 2—17, 
7-43, 7-44, 7-45, 2S-1Ó5; epr. U 
Člena uredbe o številu in načinu vo- 
litev za okrožne zbore, 15—103 

Sodišče; 
okrajno, za Ljubljano okolico, ustanovi- 

tev, uredba, 55—298 
vtóje disciplinsko pri vladi LKS. imeno- 

vanje članov, 13—95 
Sodni pologi, glej: Pologu 
Specialisti; 

zdravniki, stal ia izpiti, •'•*-, 45—245 
Spomeniki; 

kulturni v LRS, zakon o njih varstvu, 
23-137 

Spričevala: 
zdravniška, izdajanje, uredba, 83—178 

Stanovanjski prostori: 
-pravilnik za  izvajanje zakona, 24—144 

8talna kontrola, glej: Kontrola 1 
Statistična stroka, glej: Stroka I 
Staž. pripravniški v st.okab, glej: Stroka 1 
Stopnja: 

dobička drl gostinskih podjetij, odloč- 
ba,  42—223,  lokalnega  pomena, od- 
redba. 42—222 

režijska za podjetja ljudskih odborov, 
navodilo, 54—287 

Storitve: 
prevozne v gozdarstvu in lesni industri- 

ji, uredba, 41—211 
Striženje: 

ovac, določitev čaaa, odredba, 17—114 
Stroka: 

(pripravniška služba, strokovni izpiti io 
tečaji, pravilniki): 

administrativna, 54—294 
bibliotekarsko-arhivarska; prejemki za 

arhivarskega tehnika, nižjega biblio- 
tekarja, bibliotekarja, višjega bibliote- 
karja, nižjega arhivarja, arhivarja in 
višjega  arhivarja,  odredba, 52—279; 
uvedba poklica bibliotekarski tehnik 
in  knjižničar, odredba, 17—110, raz- 
vrstitev, 17—111. temeljna plača, 17— 
—112;'uve<)ha poklica arhivarskl teh- 
nik, odprav« pripravniške službe za 
bibliotekarja,   odredba   52—278,   te- 
meljna   plača,   62—279,   razvrstitev, 
52—280 

•konomsko-komereialna,    odprava   pri- 
pravniške *4uZbe za  konvereialists fn 
višjega  komercialista, 52—281, izpiti 
in tecalt. 52-282 

finančna, 48—250, popr. v it 47; teiielj- 
na   plača   aa   pomožnega   finančnega 
manipulant««   io   finančnega  manipu- 
lanta, odredba    17—118.   za   nižjega 
knjigovodjo In nfžjee* kreditnega ko- 

" mercialieia, 35- 188 
geodetska  39-201   por"', v it  40 
geološka, 49—266; uvedba poklice» nil 

jega aeo!o«k?na kolektorja   geološke- 
ga  Vol«l:torjn  In   »iiiega   u«olnïkeg» 
kolekto-'a    <vfr*dha.  28-158.   razvr- 

' stitpv. 9S-1M. temeljna plača, 28- 
-U0 

Stroka: 
gozdarska, 48—253 
gra<lo«na, 4o— 2oz; uvedba poklica ce- 

star, odredba, 13—9Z, razvi-stitev, 
13—93, temeljna plača, 13—94; uved- 
la poklica giaubeni čuvaj, odredba, 
40—Ü04, temeljna placa, 40—205, raz- 
vrstitev, 40—207 

hidrometeorološka, 89—200, popr. v iL 
40 

kmetijska, 49-267 
kontrolna pripravniška elužta za po- 

možnega inšpektorja, odredba, 8—54 
kriminalistična, 46—2ol; določitev pla- 

če usluioencem nad najnižjim zne- 
skom, pravilnik, 18—106 

pravna, 49—265; odprava poklica pri- 
stav, odredba, 49—268, uvedba novih 
poklicev nižji zemljiškoknjižni refe- 
rent in zemljiškoknjižni referent, od- 
redba, 1—11, razvrstitev, 1—12, te- 
meljna plača, 1—13, epr. temeljne 
plače, 11-84 

pros ve tao-znanst vena, 48—261, popr. v 
it. 53; temeljna plača, položajni • 
prem i jeki dodatki, nonoiarji, spr. pra- 
vilnika. 52—284, popr. v 4L 53 

statistična, uvedba novih poklicev višji 
Statistični manipulant, viiji statistik, 
dopolnitve v poklicih pomožni stati- 
âticui manipulant in statistični mani- 
pulant, odredba, 52—27a, temeljna 
plača, 52—276, razvrstitev, 52—277 

telegraleko-telefonska,   uredba,   12—89 
tehnična elektrozvez, uredba, 12—88, 

prejemki uslužbencev, dop. uredbe, 
17-109 

veterinarska, 50—271; uvedba novega 
poklica veterinar specialist, odredba. 
2—19, razvrstitev 2—20; temeljna 
plača za poklice veterinar, vii ji vete- 
rinar In veterinar specialist, 10—75, 
poviiki temeljne plače uslužb nceiu 
po službenih letih, pravilnik, 22—125 
nnar specialist, 10—75, poviiki te- 
meljne plače uslužbencem po službe- 
nih letih, pravilnik, 22—125 

sdravstvena, 45-245; delovni čas usluž- 
bencev v zdravstvenih ustanovah, od- 
redba. 15-104. 54-295 

avtomehanlčna,  ustanovitev  strokovnih 
sol v  Ljubljani in  Mariboru, odloč- 

.   ta, 41—219 
pohištvena, ustanovitev industrijske šo- 

le v Novi Gorici, odločba, 41-217 
Strokovna šola, glej: Šolal 
Stroški: 

ki spadajo v posamezne elemente plan- 
ske proizvajalčeve prodajne cene dr Ž. 
ind   proizvajalnih   podjetij  lok.   po- 
mena, navodilo. 54—298 

režijski dri gostinskih podjetij lok. po- 
mena, določitev odstotka, spr. odred- 
be. 42-222 

uslužbencev dri oprave in ljudske ob- 
lasti na «lužbenih potovanjih in ob 
selitvah, nsvodflo k 7. in 9 členu 
pravilnika. 8-25 

ta zdravljenje neprometnih, pravilnih o 
odpisovanju teh. spr., 7—50, 10—74 

8uh<> slive: 
vezane odkupne cene. odlofba, 45—247 

Suhomesnato blago: 
odkupne marže, odločba. 29—184 

Surovo maslo. idej: Maslo I 
Svinja: 

divja, pokoncavanjs, odredba,  44—238 

à 
Šoferji, glej: Voznlkil 
Sola: 

iilmeka, tehnična, ustanovitev, uredba, 
20—157 

grafična industrijska v LJ., ustanovitev, 
odločba, 41-218 

industrijsko kovinarska za fino mehani- 
ko  v   Lj.   ustanovitev, odi., 47—257 

industrijsko tehnična, pripravniška služ- 
ba, strokovni izpiti in tečaji, pravil- 
nik, 50-270 

industrijska, za pohištveno stroko v No. 
vi Uorici, ustanovitev, odločba, 41— 
-217* 

kaznovanje oseb, ki ne pošiljajo otrok 
vanjo, uredba, 88—199 

kmetijska v V i po lian, ustanovitev, od- 
ločba, 41-216 

lesna nižja >v Lj., ustanovitev, odločba, 
41-214 

nižja elektrotehnična, industrijska v Čr- 
nučah, ustanovitev, odtočba, 35—192, 
v Mariboru-1 eznem, 35—193 

nižja gozdarska v Postojni, ustanovitev, 
odločba, 41—220 

nižja tekstilna v Kranju, ustanovitev, 
odločba, 35-191 

nižja veterinarsko-Živinorejeka v Ljub- 
ljani in Kočevju, ustanovitev, odločba, 
47—255 

nižja žretčarska v Ponovičah, ustanovi- 
tev, odločba, 47—256 

za domačo obrt v  Lj., prehod v resor 
min. za-prosveto, uredba, 1—8 

Sole: 
nižje baletne, ustanovitev,, ur., 46—249 

filampiljke: 
ljudskih odborov, velikost In uporaba, 

pravilnik, 22—126. pooblastilo Ljub- 
ljanski tiskarni za izdelovanje, od- 
ločba, 22—128 

Tečaji, strokovni: 
v administrativni stroki, 54—294 
T ekonomeko-komerdalni   stroki,   52 

-282 
v finančni Mroki, 46—250 
v geodetski stroki, 89—201, popr. v 

it 40 
v geološki stroki, 49-266 
v gozdarski stroki, 46—252 
v gradbeni stroki. 52—283 
v hidrometeorološki   stroki,  39—200, 

popr. v it. 40 
v kmetijski stroki. 49-267    • 
v kriminalistični stroki. 46—251 
v pravni stroki, 49—265 
v prosvetno-znanstveni «ttrokl.48—261 
v veterinarski stroki. 50—271 
v zdravstveni stroki. 45—245 

Tehnična stroka elektrozvez, glej: Stroka! 
Tehnična šola, glej; Solat 
Tehnlkum: 

delavski   v   Lj..   ustanovitev,   odločba, 
24-145 

drž  tekstilni .v Kranju, ustanovitev niž- 
je tekstilne iole   odločba. 35—191 

ekonomski v Trbovljah, ustanovitev, od- 
iose. 44—23P 

gradbeni, ustanovitev, uredba. 6—39 
gozd n«ki v Linhlianl Iti Mariboru, usta- 

novitev, odločba. 41—215 
zadružni v Lj, uManovitrv odi,27—158 

Tekstilne  Industrijska šola. elej: Solat 
TeleersMca   In   telefonska^stroka,   glej: 

Stroka' 
Tetunovzsnlna društva: 

odprava zakona o prenosu imovine, 10 
—62 ' 
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Temeljna piai« poklicev, glej: Prejemki! 
Stroka l , 

Tilue: 
obvezno   cepljenje,   odredba,   40—200, 

popr. v it. 41 
Točenje: 

vina samorodnih  trt križank, prepove- 
dano, uredba, 8—Ü3 

Tovarne: 
normativi u odpravljeno blago, odločba, 

52-285 
Tovorni avtomobili: 

mobilizacija, uredba, 14—99, povratilo 
za  njih   upora/to,  odredba,  25—117, 
Glej tudi; Motorna vozila 1 

Trahom: 
preprečevanje, uredba, 30—108 

Trgi: 
zakon o njih označbi, 10—64 
večjih potrošniških srediSČ, prodaja kme- 

tijskih pridelkov, odi., 23—141 
Trgovina: 

• koruzo v nežitorodnih krajih, vezana, 
navodilo, 20-119 

•talna kontrola nad predmeti uroke po. 
troànje, navodilo k pravikiltu, 61— 
-274 

Trgovska podjetja io skladišča, glej: Pod- 
jctjal SkladiKal 

Trošarina; 
odprava, uredba, 26—146 

Tuberkuloza: • • ' . 
obveino prijavljanje ta razvid obolelih, 

odredb«. 88—181, obvezno ugotavlja- 
oje okuženih,  cepljenje  neokuženih, 
odredba. 44—235 

Turistična preskrba: 
v zdraviliSkih, klimatskih, kulturnih In 

zgodovinskih krajih, objava, 26—151 
Turizem in gostinstvo; 

ustanovitev komiteja, uredba, 86—196, 
popr. v It. 37 

U 
Učenci: 

v   goepodaretvu,   zdravniški • pregledi, 
•pr odredbe, 82—176 

Ukinitev: 
glavne direkcije drž. trg. podjetij, ured- 

ba, 40-202 
Ulice: 

zakon t njihovi označbi, 10—64 
Univerza: 

v Ljubljani, ustanovitev instituta za na- 
rodnostna  vprašanja,   uredba,  7—46 

Umetna obrt: 
• Lj., prehod iole v resor min. za pro- 

evelo, uredba. 1—2 
Umetnik: 

ljudski, častni naslov Otonu Zupančiču, 
ukaz o podelitvi, 4—26,  ustanovitev 
naelova. zakon, 10—63 

Umetniki: 
upodabljajoči,    slovenski,    zavarovanje 

•     njihovih del. odločba, 1—15 
Dmptnieko osebje: 
n•i,,rl   "službi, razvretitev. odr., 8-24 

biyäih objîn uredbe o ugotovitvi 
P"'1«* do pokojnine, l-l; upokojl- 
tev teh, ,pr< nredbe, 1-2 

Uporaba: 
mobiliziranih tovornih avtomobilov, 

povračilo. 25—147 
pečatov in »•••••• ljudskih odborov, 

pravilnik. 22—126 
Uprava: 

glavna za ceste, ustanovitev, pristojnost, 
uredba. 1—7 

roßiihlUkib in zveznih eest. preno» za- 
dev na min. u lokalni promet od- 
redba, 1-8 

Uprava: 
Z« lovstvo, ustanovitev, ur., SS—198 
za povzdijo gozdov, uetanovitev, 24— 

-143 
za radiodifuzno službo, ustanovitev, 

uredba, 21—120, spr. uredbe, 81—16» 
za rejo praiičev, uetanovitev, uredba, 

45-241 
za urejanje gozdov, uetanovitev, 10—71 
za urejanje   hudournikov,   ustanovitev, 

uredba, 10—72 
Uprave: 

pri   vladi  LRS,  ustanovitev   sektorjev 
kontrole in oddelkov   (odsekov) spL 
dri.   kontrole,  odločb«,  47—• 

Upravna razdelitev LRS: 
zakon. »—65, popr. v 4L 11 

Upravni aparat: 
ljudskih odborov, reorganizacija, ured- 

ba, 43—226, popr. v IL 44 
Uradi: 

republiiki in ljudskih odborov, splošna 
evidenca kadrov, pravilnik, 55—290, 
določitev  dela   prispevka  za vzgojo 
kadrov, odločba, 55—300 

Ureditev; 
dečjih domov, uredba, 10—77, pravilnik, 

11-82 
dri banke u kreditiranje kmetijskih 

zadrug, uredba, 54—269 
dri matičnih knjig, pravilnik, 43—230, 

popr. v iL 45 
g ozdnib gospodarstev rep. pomena, 

nova, odločba, 7—49 
katastrske službe, uredba, 24—142 
plač delavcem in nameščencem, ki niso 

prevedeni, navodilo, 25—148 
promota • krompirjem, odr., 45—229 

Uslužbenci: 
biviih občin, spr. nredbe o upokojitvi, 

1—2 
državni LRS, zakon, 10—67 
državni republiški in ljudskih odborov, 
v dopolnitev uredbe o prejemkih, 17— 

—109; posebni osetni dodatki, pra- 
vilnik, 22-124 

ljudske oblasti in dri. uprave, povrači- 
lo za službena potovanja in selitve, 
navodilo k pravilniku, 3—26 

mestnih in okrajnih dri. arbitrai, Imeno- 
vanje, navodilo, 35—190 

prometnih odsekov, nagrade za posre- 
dovanje pri prevozu z motornimi vozi- 
li, odločba, 43—233 

raznih strok, glej: Stroka! 
zaposleni neposredno z odkupom ali na- 

bavo predmetov na prostem trgu, na- 
vodilo o provizijah, 1—14 

zdravstvene stroke, tečaji za usposobi- 
tev  in  strokovno izpopolnitev,  pra- 
vilnik. 45-245 

Uetanovitev: 
častnega naslova »ljudski umetnik«, za- 

kon, 10—68 
delavskega tehnilrama v LJ., odločba, 

24-145 
dri. banke za kreditiranje kmetijskih 

zadrug,  uredba, 54—289 
doma ta duševno defektne v Hrastovcu, 

odločba. 45—244 
ekonomskega lehn Urama • Trbovljah, 

odločba. 44-238 
filmske tehnttie kole • L}\ nr. 28—157 
gtavne direkcije «vtodelav Ice, uredba, 

28—156 
glavne direkcije držv gospodarskih pod- 

jetil za oskrbovanje lokam» induetrl- 
je In obrti LRS. uredba. 40—208 

gln-me direkcijo za avtopromet, uredba, 
80-1« 

Ustanovitev; ' 
glavne direkcije za elektroindustrijo, 

uredba, 34-182 
glavne direkcije za odkup in promet • 

kmetijskimi pridelki, uredba, 54—292 
glavne direkcije za odkup* in promet t 

alkoholnimi pijačami, sadjem ia ze- 
lenjavo, uredba, 54—291 

glavne direkcije za odkup in promet • 
mlekom, mlečnimi izdelki, jajci, pe- 
rutnino in divjačino, uredba, 54—293 

glavne direkcije za odkup in promet > 
živino in ••»•, uredba, 54—290 

glavne direkcije za oskrbo z avtomobil- 
skim in pogonskim materialom, ured« 
ta, 1-6 

glavne uprave za ceste, pristojnost, 
uredba, 1—7 

gozdarskih telinikumov v Ljubljani ia 
Mariboru, odločba, 41—215 

gradbenega tehnikuma LRS v L]., ured- 
ba, 6-39 

grafične industrijske kol« v LJ, odloSb*, 
41-218 

katastrskih referatov pri okrajnih 
(mestnih) izvršilnih odborih, odred» 

_.   ba. 1-8 
industrijske kovinarske iole za fino me- 

haniko v Lj., odločba 47-257 
industrijske tole za pohištveno stroko r 

Novi Gorici odločba, 41—217 
Instituta z« narodnostna vprašanja pri 

univerzi  v  LJ,   uredba, 7—46 
komisije za zakonodaj in organizacijo 

drž. uprave, uredba, 45—240, imeno- 
vanje predsednika, odločba,  45—248 

kmetijske iole v Vipolžah, odi., 41—218 
komiteja za turizem in gostinstvo, ured- 

ba 36—195. popr. v Jt. 87 
komiteja za zadružništvo, uredba, 10— 

—70, imenovanje predsednika, sekre- 
tarja In članov, odločba,, 12—90 

Dfrtnib in okrajnih dri. arbitraž In nji- 
hov« območja, spr. uredbe, 85—188 

Moderne galerije v L]., uredba, 1—5 
Muzeja narodne osvoboditve v LJ., ured- 

ba, 7-47 
nižje gozdarske iole v Postojni, odločb«, 

41-220 
nižje lesne Sole v LJ, odločba. 41—214 
nižje veterinarsko-živinorejske ^ole • 

Ljubljani in Kočevju, odločba 47—255 
nižje žrebčarske iole v Fonovicah, od- 

ločba. 47-256 
nižjih baletnih kol, uredba. 46—249 
okrajnega sodtèèa za Ljubljano okolico, 

uredba, 55—298 
okrajnih (mestnih) komWf In organo* 

ljudske   inspekcije,   uredba.   48-228 
prehodnega mladinskega doma v Ram- 

ni  Borici, odločba, 50—269, popr. ? 
«t 51 

sektoriev kontrole, oddelkov (odsekov) 
splošne drl kontrole, odločba, 47— 
—253 

Slovenske filharmonije, odločba, 1—10 
strokovne iole ta avtomehnniko v L'iìb» 

ijani in Mariboru, odločba, 41—219 
uprave za  lovstvo, uredba, 88—198 
nprave za povzdlgo gozdov, ur., 24—148 
uprave   za radiodifuzno službo, uredba, 

21-120, »pr. uredbe. 81—169 
uprave za urejanje hudournikov, ured- 

ba. 10—72 
uprave za urejanje gozdov, uf.. 10—71 
zadružnega tehnlkiimav LI nr.,27—158 

vezni službi zdravnikov, 22—127. spr. 
U*tano"e:' 

•mbu1antno-polikl!n1čn«?a  tlna.  zdrav 
etvftne. delovni f«s z<*"vnikov in zo- 
barjev, odredba, 54-295 
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JJstanove- 
dri. zdravstvene, uporaba uredbe o ob- 

vezni službi zdravnikov, 22—127, spr. 
uredne, 51—272 

đrž. zdravstvene rep. In lokalnega po- 
mena izdajanje potrdil za brezplačno 
idravljenje in zdravljenje • popustom, 
pravilnik, 44—234, 

republike • ljudskih odborov, splošna 
evidenca kadrov, pravilnik, 65—299, 
prispevek za vzgojo kadrov, odločba, 
•5— 300 

• 
Varetvo: 

kulturnih spomenikov in prirodnih zna- 
menitosti, zakon, 23—137 

iVelepudeetva: 
obvezna razlaga 3. Elena zakona o likvi- 

daciji agrarne reforme, 16—106 
Vesel Sonja: 

doživljenjska mesečna podpora, odločba. 
5—35 

Veterinarska stroka, glej: Stroka! 
»Vezane cene in trgovina, glej; Cene I Tr- 

govina I 
Vino: 

samorodnih križank vinske trt«, prepo- 
ved toîenja, uredba, 3—23 

in vinski mošt, «klepanje kupnih in pro- 
dajnih pogodb po vezanih cenah, od- 
ločba, 47-258 

Vinska trta, glej: Vino! 
Višje disciplinsko sodišče: 

pri vladi LRS, imenovanje članov, od- 
ločba, 13-95 

Vlada LRS: 
imenovanje članov višjega disciplinske- 

ga sodišča, odločba, 13—95 
potrditev uredb, ki Jih je izdala na po- 

dlagi zakona o pooblastilu za izdaja- 
nje uredb na področju nar. gospodar- 
stva, odlok, 10—56, 23—131, 54-288 

proosnova, ukaz, 45—239 
razrešitev   |D   imenovanje   predsednika 

komiteja za zunanjo trgovino, odločba, 
45-239 

ustanovitev komisije za zakonodajo In 
organizacijo dri. uprave, uredba, 45— 
—240,   imenovanje   predsednika,  od- 
ločba. 45—243 

Ortfinovitev komiteja za turizem la go- 
stinstvo, uredba, 36—195, popr. v it 
37 

ustanovitev   komiteja   za   zadružništvo, 
uredba, 10—70, imenovanje predsed- 
nika, sekretarja in članov, odi., 12— 
—90 

ustanovitev sektorjev kontrole In oddel- 
kov  (odsekov)  »plošne dri. kontrole 
odločba, 47—253 

ustanovitev uprave za radiodifuzno slui- 
bo uredba, 21—120, spr. uredbe, 81— 
-169 

Vode; 
odprte,  razdelitev na   ribarske  enote, 

spr. odločbe, 42—225 
' Vodstvo: 

dr*, matičnih knjig, pravilnik, 43—230, 
popr v St 45 

Voina škoda: 
kdal začne teči  40 dnevni rok" na pri 

kijiičenem ozemlju LRS, odr., 22—1? 
Volivna komisija: 

republiška, spr. T sestavu, 12—87 
Volitve: 

delegiranih odbornikov «a okrožne zbo 
re, •••. 2. člena uredbe  15- 103 

ljudskih  odbornikov v okrajne ljud»ke 
odhnrp   In   NILO Ljubljana,  razpis, 
ukaz, •-38 

Volitve: 
ljudskih poslancev v Ljudsko skupščino 

LKS, zakon, 10—60 
Volk: 

pouončavanje, odredba, 44—236 
••••: 

jagujet, oddaja, odredba, 17—1H 
obvezna oddaja, določitev časa za od- 

kup in podjetij, ki so pooblaščena za 
odkupovanje, odločba, 16—107 

Vpis posojila: 
ustanovitev republiške komisije, imeno- 

vanje članov, odločba, 26—149 
Vzgoja; 

kadrov, del prispevka rep. in lokalnih 
podjetij,   ki   ostane   podjetju,   odločba, 

55-300 
Vozila, glej: Motoma vozila! 
Vozniki: 

motornih vozil In amaterji, Izpitna ko- 
misija  zanje, sestava  in  pristojnost, 
navodilo, 32—177, nagrade, odi, 43— 
238 

Z 
Zadruge: 

kmetijske, drž. banka za njih krediti- 
ranje, ustanovitev, uredba, 54—2ö9 

roki, v katerih morajo plačevati svoje 
obveznosti, odredba, 4—34 

Zadružni   plemenjaki, glej:   Plemenjaki! 
Zadružni tebnikum: 
.  v Lj., ustanovitev, uredba, 27—153 
Zadružništvo: 

komite zanj, ustanovitev, ustroj In de- 
lovno področje, uredba. 10—70, Ime- 

novanje predsednika, sekretarja lil čla- 
nov, odločba, 12—90 

Zakonodaja: 
in organizacija  dri   uprave  pri vladi 

LRS. ustanovitev komisije, uredba, 45 
—240,  imenovanje predsednika,  od- 
ločba, 45—243 

ZakljuČitev: 
II. rednega zasedanja Ljudske skupšči- 

ne LUS, ukaz, 23—132, tretjega, 23— 
-133 

Zaključni račun LRS: 
ta leto 1946, zakon, 23—136 

Zapisnik: 
o zasedanju Ljudske skupščine LRS, II 

rednega v it. 10 in 23, III   rednega 
v št. 24. IV. rednega v št. 54 

Zaplenjena gozdna posestva, glej: Posest- 
va! 

Zasebni plemenjaki, glej: Plemenjaki! 
Zasedanje: 

Ljudske skupščine LRS, II. redno, za- 
ključek,  ukaz,   23-132.   III   redno, 
•klicanje, ukaz. 23—132, zaključek, 24 
—133, IV. redno, sklicanje, ukaz, 63 
-286 

prvo, meetnih ljudskih odborov, ki so 
izvzeti  Iz okrajev, ukaz, 4—27 

prvo, novoizvoljenih ljudskih odborov in 
MLO Ljubljana, ukaz, 14—97 

prvo, okrožnih zborov delegiranih od- 
bornikov, ukaz, 28—155 

Zastave: 
prehodne, za najzaslužnejše delovne ko- 

lektive, uredba, 41-210 
Zatiranje; 

maHtega hrošča, uredba. 17—108 
nalezljive   ohromelosti   prašičev,   dop 

odredbe,«-171 
trahoma. uredba, 30—166 

Zavarovanje: 
lazank In poljskih Jerebic, odr., 44-237 

1    medveda, odredba,  4—32 

Zavarovanje: 
pomembnejših  del slovenskih upodab- 

ljajočih umetnikov, odločba, 1—16 
Zbornica: 

za IUI v Lj., prenehanje, ur., 21—122 
Zdravila: 

enakoučitikujoča, spr, pravilnika o i» 
dajanju, 33—179 

Zdraviliški kraji: 
zagotovljena   turistična preskrba. 26— 

-151 
Zdravilni preparati: 

izdajanje, pravilnik, 83—179 
Zdravljenje: 

brezplačno in s popuetom, Izdajanje po- 
trdil, pravilnik, 44—284 

nepremožnih, spr  uredbe, 10—73, 32— 
—78, spr.   pravilnika o odpisovanju 
stroškov, 7-60,10-74 

Zdravniki: 
in   zobarjl   v   zdravstvenih   ustanovah 

ambulantno-pollkliničnega tipa, delov- 
ni čas, odredba, 64—295 

specialisti,  pripravniška   služba,   stro- 
kovni izpiti, stai, in tečaji, pravilnik, 
45-245 

T dri. zdravstvenih ustanovah, uporaba 
uredbe o obvezni službi, odredba, 22 
—127, spr. odredbe, 61-272 

Zdravniška spričevala: 
izdajanje, uredba, 33—178 

Zdravniški pregledi: 
serijski, obvezni oseb v nekaterih gosp. 

panogah,   In   gospodarskih   učencev, 
spr odredbe, 32—176 

Zdravstvena strok«, glej: Stroka! 
Zelenjava: 

organizacija odkupa, ustanovitev glavne 
direkcije za odkup in promet, uredba, 
64-291 

odkupne marie pri nakupu, odločba, 29 
—164, trgovske marie, 36—196 

Znamenitosti: 
prirodne v LRS, zakon o njih varstvu, 

23-137 
Znanstveni institut; 

prenehanje, odredba, 7—48 
Zobarjl: 

v zdravstvenih ustanovah ambulantno, 
poliklinlčnega  tipa, delovni čas, od- 
redba, 54-296 

Zveza fizkullurnih društev: 
odprava zakona o prenosu Imovine te* 

Wnovzgojnfh društev, 10—62; navo- 
dilo za  izvajanje zakona, 41—218 

Zvezne ceste, glej: Ceste I 
Zvezno 'n republiško gospodarstvo: 

razglasitev podjetij  v  LRS   ki so po- 
membna zanj, ukaz, 18—116, 19-116, 
20-117 

2t«rf: 
dri organov, pooblastilo Ljubljanski ti- 

skarni, da Jih sme izdelovati, odločba, 
22-128 

21to: 
belo. obvezni odkup, odredba, 81—178, 

navodilo. 81—174 
mletje, plačilo mlevnine, odr., 48—262 

živina: 
glavna direkcija za odkup In promel s 

njo, ustanovitev, uredba, 54—290 
živinorejska in žrebčarska šola. glej: Šo- 

lal 
Zujiitnčif fMon: 

pO'HItev   četnega    naslov»    »ljudski 
umetnike, ukaz, 4—26 . 
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MI LIST 
LJUDSKE   REPUBLIKE   SLOVENIJE 

Letnik V. Ljublj ani dne 3. januarja 1948 Številka 1. 

VSEBINA 
Uredba o spremembi 'uredbu o ugotovitvi pravice do po. 
kojuino upokojencev bivSih* občin 
uredba o spremembi uredbe, o upokojitvi uslužbencev biv- 
Sih občin. •".."'" 
Uredba o prehodu äoio'za innetuo obrt v Ljubljani v resor 
iniiiLsUstvn za proeveto LRS,   '      " .     ' 
Uredba o ustanovitvi, in^ območju' mestnih in ^••••• dr- 

sžavnih razsodi?«   ,    , ' ,   ' ' i     , ; ' 
Uredba ò Moderni galeriji.   , • \\ ••• 

.Uredba p' ustanovitvi Glavne direkcije za -oskrbo z avtomo- 
bilskim in pou'oiiskiiii materaloin. •,. ' • 
Uredba o ustanovitvi- m pristojnost Glavne upi ave ta ceste 
Odredba o prenosu zadev uprave republiških U zveznih 
cest iz | ministrstva' •• -zradnje nir ministrovo za lokalni 
promet "        • '                                 .-''••,« 

S. Odredba o,odpravi geodetskih odsekov ia u&lauovitvi refe-.' 
.   raiov pri ókrajaiii. (mestaili) izvršilnih odborih   . „ 

1Ü. Odločba o ustanovitvi Slovenske filliarnronijc. 
iL Odredba o uvedbi novih poklicov v pravni stroki in o pri- 

• pravniSki služl/f za rt- poklice. .    •      . ' 
12. Odredba o razvrstitvi novih .poklicov v pravni stroki v vr- 

ete po 12. členu zakona o drž. ushûbencili 
13. Odredba o temeljni plači za nove-poklice v pravni .-Iroki. • 
M. Okvirno navodile •• določanje provizije uslužbencem, ki eo. 

zaposleni nepuereduo z odkupom ali z nabavo predmetov 
na, prostem trgu.       - , , .    ,     . 

15. Odločba o zavarovanju- pomembnejših <H  -Itnen't-'kili   MI,O- 
• dabljajočih umetnikoy 19. in 20. stoletja. 

VLADE LJUDSKE REPUBLIKE SLOVENIJE 

„..    r Uredba   , , 
•'•vlâile LUS o spremembi uredbe vlade LRS-o ugoto- 

vitvi pravice do pokojnim1 upokojencev, bivših občin 
z dne-2. IX. 1Ö4G (Uradni list LliS št. 61— 233/46) 

•/ •''       •.       \     •   "        1- člen    ...'',..' 

'•        V uvodu uredbe z dne 2. IX. 1946 (Uradni list LUS 
4 ät. 61-233/40) se konec stavka, potenzi z besedo »ured. 

'•'' ba<„ nadomesti z besedilom ->zakon .o ugotovitvi pravice 
-do pokojnine iti.'o upokojitvi državnih uslužbencev-a dne 
16. /XI. 1946 (Uradni Usi FLRJ št. 93-656/46),  izdaja s 
privolitvijo ministra za finance FLRJ ta uredba; 

' •'" •  „•.   .    , .', .  2. ölen      - ,. '-•   x 
-/ 1    V 2. členu se konec stavka, počeuši z besedo »nređ: 

*>e< dalje, nadomesti z besedilom: --»zakona o ugotovitvi 
Pravice do pokojnine in o upokojitvi državnih uslužbencev 
2 *ne. 16. XI   1• (Uradni list FLRJ št 93-656/46) in 
pravilftika • •• izvajanje tega zakona z dne 12., decembra 

•    l?46 (Uradni Ust FLRJ št. 101-714/46), če ni s to uredbo 
,, urejeno *aj ,drùgega«. 

''*' -,     • , ;   ,.    '   •& člen 
/V 3. ßlet»n se besedilo-v četrti in peti vrsti ?6;, 10.. 

* in 11. ölena uredbe o ugotovitvi pravice do pokojnine z 
dne 25..X. 1945« nadomesti z besedilom >8., 14., 23,24., 25.. 
MI 26 člena zakona b ugotovitvi pravico do pokojnine in o 
upokojitvi, državnih uslužbencev z dne 16. XL 19464. 

' .      Konec stavka >S. člena pravilnika 'zV.izvajnnje > 
»e o ugotovitvi pravice do pokojnine"/ dne 5. XI. 1945 

nee .stavka >S. člena pravilnika 'zV.izvajnnje ured-- 
•~ « ugotovitvi pravice do pokojnine"/ dne 5. XI. 1945 
". št.2a.0U0* a9 ••<1•••»• z besedilom »8; člena zakona 

o ugotovitvi pravice do pokojnine in o upokojitvi državnih 
uslužbencem.        '. - . ,        '• ..       '      f - - 

.''•'•' 4. člen   - !       • 

V drugem odstavku 4. člena se besedilo minister za 
fiifarifce« nadomesti z besedilom /minister za deloc, s 

'   * , 5. člen       •"   ,     • ;.'".. 

V 6. členu se 2. stavek, pocenïi z i38. člena?,' fiado-, 
mesti z besedilom s-10. člena  pravilnika za  izvrševanje 
zakona o ugotovitvi,pravice do pokojnine in upokojitvi 
državnih uslužbencev, z'dne 12. XII, 1946•. 

4     '• 6- óleii     ; 

. 7. člen se spremeni in se glasi: »Izplačevanje podpor 
oziroma ipreživnin;' začasno priznanih do nove določitve 
pokojnine, se ukine' z dnem. ki, ga sporazumno določita 
minister za delo LRS in minister za finance LRS.r Izpla- 

,čilo gre. v breme 'izdatkov za pokojnine proračuna. Ljud- 
ske republike. Slovenije.c .   .   ' '  •       , 

' 7. člen 

• V 8. členu se nadomesti besedilo »minister za'finan- 
ce« z,hesedilom ^minister za delo«. 

•   •'*..'        _• 

, • " ' 8. člen ' '.    ;' 

Ta uredba• velja od* dneva objave v. »Uradnem listu 
LRS«.  . • 

Št. S-zak. 678        " -     *     , 
, Ljubljana dné ,30. decembra 1947. * 

Minister za delo LRS: Predsednik vlad« LRS: 
Ivan Regent l, r. Miha Marinko 1. r. 

<; 
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.    Uredba ; 
vi;iilt! LUS « .sprenieinbi uredbe vlade Liiü o upuko- 
jilvi-uslužbencev bivši]] občin z dno2. septembra 1946 

(Uradni lisi LRS ,Š1. 61-234/46)        ' ' 

.' -*-       •-".'.' 1, člen - ' • , 
- • /   .  ,• '. •. 

V 3. členu ee besedilo »ministrstva za finance*; nado- 
nu;sti z besedilom »ministrstva za'delcK,    ,-,       ''. 
;.•''•;•• -..   v .'     -r.   •' '•   - /• ' 

' • ••.      ' ,"      ._•     _  .'   "        2."člen   . '- ".'      '. ';    '     .. 

• V- 4; členu'se besedilo .»minister za finance« nado- 
- nielli z besedilom >minisler za. delo*,  .'"'."• 

' •        ' '•' '/'•''   •'%'.',•   ' 

" ,        '  • ; S.člen, / -•    .   '.    ,   ;    < ,. , 

- ,     Ta uredba veija od dneva objave v »Uradnem-listu 
LRSî '} ';':     -    •"''••', ,' '"   ;,(/'   •"'"••   ' 

-'  St. S—zak. 679'        '     /   ' ''" .'' . '"-   -.-.'      ''•'    •' 
.'    Ljubljana dne, 30. decembra 19Ì7. ' 

/Minister za delo LRS;,        ,   '   ' Pwisednik.viade, LRS: 
'   , Ivan ftegeht-;!. r..'• ,     "'•'•   Miha Marinko 1. r.  .' 
i     •' -       ' •'   \'.'••    .     '•'•"' .        .'. ".        . *     " . -.   - 

- •  . -    - - - ,   - , -        -  '   - 

Na-'podlagi 78. ; člena osla ve LRS izdaja vlada LRS 
po.piedlogu ministra za industrijo, rudarslv^ iirelektri- 
Lkactjn LRS y sporazumu Y ministrom za prosveto LRS 

'   • •'- •<'/'•'-'  ,'• uredbo        •.   " ''. , -, •,.  , - 
« .prehodu šole za umetno obrt v Ljubljani;,,v resor 
•,'.-"..- ministrstva za prosvet« LRS ' 

-   •      . -   •     \ .'     .    -        '       .   • ;    '   •        ;     • - ' •  ..   .   , 

'   v .- L «lep •-        •''.--' 
- " Soja za umetno obrt y'-Ljubljani, ki je bila ustanov; 

ljena ; uredbo vlade LRS-/due 14/111. 194G,'(Uradni lis!,' 
'LRS z. dne 16. HI. 194Ô St. 22/101) in' ki je i uredbo .via-, 
de-LRS z dne 27. 1.1947 (Uradni JistLRS z dhe/1.ìli: 1047 
št. 10/51) prešla, v resor -ministrstva/ za .industrijo in ru- 
darstvo LRS. preide ž dnem 31. decembra 1947 i? didak- 
tičnih in' tehničiro-adiuiuis^ralivnih razlogov/v r.e-šor mi- 
nistrstva za prosveto'LRS.\   ''•  ,    '•       i •*    / 

'-'••:• '    .,•' -   ,r    ••     .-  2'èlerp  .:"'-'-,,    'l "f     -'v   •'\ 

S to uredbo so razveljavlja uredba vlade LRS z dne 
27. januarja 1947-(Uradni Ust LRS z dne 1, III. Ì917 št. 
ll)'")l), s katero je , bila spremenjena uredba-vlade LRS 
o ustanovitvi Sole za uuieinò obrt'v Ljubljani • dno 14. 

'•januarja 1916.   '"   .".   ,'.. ' . ,-•   .        ..."     ,.',*,,- 
' • - '    „   '• - ' '        :3,'člen   ,  ' '. '    •-;'/'-' 

/    ' -   •:        •        "  -    •    -        t 

Ta (Uredba/, velja od dneva objave v ^Uradnem listu 
LUS'}.,     . i   •     -i -;    ,••-       '=    - ' ' "''••' 

._'• yS-zak. 687    .',.'._', _ .'"' ;• ;      •. .- '       "y -, ''• •    - 
/Ljubljana dne 30. decembra 1947..   ;- '        .  ! , 

,-,   -.' Minister'.     ..      ' .. .  '       ,'• '•,   •'_  '" :',"- 
za industrijo, rudarstvo in - 

;     "eloklrlnkucijo.LRS: '• 

•^••• I 4. 
Na podlagi tretjega odstavka 3. člena' zakona o držav- 

ni arbitraži z dne 8." XII. .1947 (Uradni Kst FLRJšfev^. ' 7 

107—790/47)   izdaja vlada Ljudsko republiki; Slovenijç ; 

uredbo , . 
o ustanovitvi in območju'mestnih in okrajnih        j 

."žnvnih razsodišč 

, •   \ • 1. cleri ' 

Ustaiiove.se tale državna razsodišča za več okrajev in; 
mest: •'•-•• 

*' 1. mestno državno razsodišče v Ljubljani pri mestnem , ., 
ljudskem,-odboru v Ljubljani za'glavn'o. mesto Ljubljano- 
in za okraje Grosuplje, Jesenice, Kamnik, Kranj, Ljub- 
ljana okolica in Škoija Loka;'    _ _ ,    •'. 

2. mestno državno razsodi.ščev Mariboru pri mestnem' 
: ljudskem ; odboru. v Mariboru za  mesto Maribor in  za 
.okraje Lendava, Ljutonier, Maribor okolira. Murska Sobo- > 
ta, Prevalje, Ptuj.; Radgona in Slovenska Bistrica;- /     • 

3. okrajno državno razsodišče v Celju pri mestnem 
ljudskem odboru', v, Celju za mesto Celje in' za okraje Ce- 
lje okolica, Konjice, Mozirje,',Šmarje pri"Jelšah in Tr-   v' 
bovlje*; "•-. . ,       '        ,-'-.. ''•-'       - 'v'/..V ' 

• .A. okrajno državno razsodišče v  Novem  mestu  pri 
okrajnem ljudskem odboru v Novem mestu za okraje Čr- 
nomelj, Kočevje', Krško, Novq'ineslo in Trebnje; ,        . ': 

.   '   5. okrajno državno razsodišče v Postojni p^i okrajnem; 
ljudskem odboru v Postojni za okraje Gorica, Idrija," Ilir-' . 
ska Bistrica, Postojna, Rakek, Sežana in* Tolmin;  . ( • :.<r^.,^ 

,/  t   {-•    •'   -   ,."' "2. elen        -•   ,.• •/ _ -"'  • '"",;'   '/ 

Uredba b ustanovitvi, okrožnih  razsodišč z 'dne ..21. 
aprila 1947 (Uradni list LRS šl. 17-87/47)'.še razveljavi:   - ' 

Leskoštik Franc i.'r 
'. Predsednik vlade, LRS* « .     - 

"", /Miha Marinko 1. r., 

Minister za presveto LRS: ' 
Dr. Po(r' iože 1. r.    .    l    :      - '.' . 

\ 
3. člen 

',     Ta/uredba veljfi od dneva objave v >UradnenrlistU' 
•LRS«.   ; -,;'    /••   ,  •'•   /    -'  s" . :'' -    :_.-   ' 

',''••'St.-S—zak.'684     ''   -   /  .'.'.   '" • . ' •'•-,.,.-',, 
Ljubljana dne 30. decembra, 1947.     .. ;        '    - 

,,',.,''. '•     Predsednik vlade LRS: 
i   '• : »'.{•'• ' Miha Marinko 1. ,r. 

>. -Na podlagi' 19. točke 44. člena in,drugega odstavka 
78.. člena-ustave LRS izdaja vlada'LRS po predlogu mirn- 
stra za prosveto LRS .      •,     '-..'' ': : 

-'. ' .'-,,,' /-'*'"•      ' uredbo •. ' '\ ', '     '' " 
o Moderni galeriji     .''.'" -      •- 

'//'•     •' •'     '    /      / i. člen,"   , ; ; ' • '   •;'".'   '/-'' 

Ustanovi se Moderno galerija v< Ljubljani.;;•:' 
Moderna galerija je ^državna, ustanova, pod 'nad*or-.v' 

stvom ministrstva za .presveto LR&. j •      ,/    .  •/- ,"• ,.   ....   ._,..,--.   ,^.. ...  ...    .-   | -     .. --•  v     .• 

•',-••. '',•.--' 2/člen '• '•';/' / ' ' : •',. . 

Naloge Moderne galerije ,so: ,'i '.  , ".-• " 
.a) zbirati in branit?* dela- sodobne•òpodabljajoce 

umetnosti, kj so bila ustvarjena v dobi po prvi generaciji; 
Jutturösioiiistoy.; .•,'•-, '-''-'. -v '•   ,,; . 

- •'. ,•:.  ,:;.... .'••-,' ''..:••':•• •<•• 'i.i'*/•'•'• -, 

:>./ 
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b) izoblikovati iz zbranega gradiva »talno umetniško 
razstavo, dostopno vsemu ljudstvu; 

c) lajati svoje prostore na razpolago za razstave do. 
macini   ii tujim umetniškim društvom in umetnikom; 

(•) popularizirati sodobno slovensko -upodabljajočo 
umetnost med našim narodom • izven meja LRS; 

d) izdajati dela in publikacije o sodobni upodabljajo- 
či umetnosti; 

e) sodelovati z Zavodom za varstvo in znanstveno 
proučevanje kulturnih spomenikov in prirodnih znameni- 
tosti Slovenije pri izpolnjevanju njegovih nalog na pod- 
ročju domače iti tuje moderno upodabljajoče umetnosti; 

F) vzdrževati strokovno knjižnico in čitalnico z lite- 
raturo o sodobni umetnosti. 

3. člen 

Moderna galerija v Ljubljani ima svoj predračun do. 
liodkov • izdatkov v okviru predračuna ministrstva za, 
prosveto LRS. 

' 4. člen 

Moderno galerijo upravlja ravnatelj, v pomoč mu je 
dodeljen eden ali več kustosov. Ravnatelja, kustosa in po. 
trebno tehnično in'upravno osebje imenuje minister za 
prosveto/ LRS. 

5. člen 

Podrobneje določbe za izvajanje te uredbe, pred- 
vsem tudi o uporabi točke c) 2. člena predpiše minister 
za prosveto LRS s posebnim pravilnikom. 

0. člen 

Ta uredtia volja od dneva objave v »Uradnem listu 
LRS«. 

S—zak. G85. 
Ljubljana dne 30  decembra 1947. 

Minister za prosveto LRS: Predsednik vlade LRS: 
Dr. Jože Potrč l. r. Miha Marinko 1. r. 

6. 

Na podlagi drugega odstavka 78. člena ustave LRS 
izdaja vlada LRS po predlogu ministra- za lokalni pro- 
met vlade LRS   ', 

uredbo     f 
o ustanovitvi Glavne direkcije za oskrbo z avtomobil- 

skim in pogonskim materialom 

1. člen 

Pri ministrstvu za lokalni promet vlade LRS se usta- 
novi Glavna direkcija za oskrbo z avtomobilskim in po- 
gonekim materialom kot upravni operativni vodja gospo- 
darskih podjetij, ki ji bodo podrejena. 

, 2. člen 
Glavno ójirekcijò za oskrbo z avtomobilskim in pogon- 

skim materialom vođi neposredno minister. 

t     3. člen 
Glavna direkcija za oskrbo z avtomobilskim in po- 

gonskim materialom ima pristojnost, ki je z zakoni in 
uredbami dana upravam kot upravnim operativnim vod. 

»    jem gospodarskih podjetij republiškega pomena. 

4. člen 

Minister za lokalni promet vlade LRS odreja, katera 
podjetja iz pristojnosti njegovega ministrstva spadajo pod 
vodstvo Glavne direkcije za oskrbo z avtomobilskim in 
pogonskim materialom 

5. člen 

Glavni direkciji za oskrbo z avtomobilskim ,n pogon- 
skim materialom načeluje glavni direktor, ki neposredno 
vodi delo glavne direkcije. 

G. člen 

Komercialne zadeve vodi komercialni direktor, ki je 
hkrati tudi namestnik glavnega direktorja. 

, Zadeve planiranja vodi direktor za planiranje, ka- 
drovske zadeve pa pomočnik glavnega direktorja za ka- 
drovske zadeve. 

7. člen 

Glavna direkcija ima sekretariat, ki mu načeluje se- 
kretar. Sekretar vodi  pravne in obče zadeve direkcije. 

, Glavna direkcija ima tudi dispečersko skupino in 
urad za operativni razvid. 

8. člen 

Glavnega direktorja, komercialnega direktorja, d rek- 
torja za planiranje in pomočnika glavnega direktorja za. 
kadrovske zadeve imenuje minister za lokalni  promet 
sporazumno s predsednikom vlade LRS. 

9. člen 

Glavni direktor, komercialni direktor, direktor za 
planiranje, pomočnik glavnega direktorja za kadrovske za- 
dere in sekretar sestavljajo kolegij glavne direkcije. 

Kolegij vodi glavni direktor. 
Kolegij je posvetovalni organ glavnega direktorja. Ici 

ga ta sklicuje na posvet v vseh važnejših zadevah in na- 
čelnih vprašanjih. 

Če se glavni direktor ne strinja s predlogi kolegija, 
sme vsak njegov član obvestiti o tem ministra za lokalni 
promet, vendar to ne zadrži izvršitve naloga glavnega 
direktorja. 

10. člen 

Ce se v kolegiju obravnavajo posebna strokovna 
vprašanja, lahko pri posvetovanju kolegija sodelujejo 
strokovnjaki glavne direkcije in podjetij ter drugi znani 
strokovnjaki, ki jih pokliče glavni direktor. V tem pri- 
meru se kolegij razširi v tehnični svet, ki kot'strokovni 
svet operativnega vodstva svetuje o pravilnem tehničnem 
vodstvu gospodarskih podjetij in o izdaji pravilnih stro- 
kovnih odločb. 

Tehnični svet zaseda po potrebi. Njegove odločbe» so 
samo posvetovalnega pomena. 

11. člen 

Glavna direkcija vodi knjigovodstvo iu administracijo 
po načelih, kj veljajo za državna gospodarska podjetja. 

12. člen 

Glavna direkcija za oskrbo z avtomobilskim in pogon- 
skiin materialom razpolaga za svoje poslovanje z lastni- 
mi finančnimi sredstvi, ki jih črpa iz, prispevkov podjetij, 
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ki so poti ojsnim upravnim opei-Uivnini vodstvom, in iz 
.iuračuna Ljudske republike Slovenije. K hue doku; mi. 
ratei z* lokalni promet •••••••••• • ministrom z« ïi- 
.lance LRŠ. 

Glavna direkcija za oakrbo ?, attomobls-kim is po- 
gonskim materialom ima -voj letni proračun, ki ga potrdi 
ministe- za lokalu., promet vlade LKS. > letu 1247 pa raz. 
pola«? - proračim^kimi sredstvi ki jib }: nakaže mini 
ster •• •••••• LRŠ, 

IS. člen 

Podrobnejše določbe o ureditTi Glavne direkcije za 
(isUriit. z a»tom<>i>;i>kini m pogonskim mater alom, o po. 
oblastUu glavnega in drugh direktorjev kakor tudi pred- 
li >no administraciji predpišeš pravilnikom minister za lo. 
kuti); promet vlade LRS 

1.4. élan 

Ta uredba velja o ti dneva objave v ^Uradnem listu 
LUS- 

SI «34 
Ljubljana dne 30. decembra 1947. 

Minister 
za lokala  promet vlade LRS:       Predsednik vlade LRS 

Jože Horštnar l  r. Miha Marinko L r. 

Na podlagi drugega odstavka 7b. «lena ustave LRS 
in v zvezi / odredbo \ iad<- LKS o prenosu zadev uprave 
republish .h n zvezn h cest iz ministrstva za gradnje na 
ministrstvo za lokalni promet z dne :iU. XII. 1947 (Urad 
ni list LRS št. 1—•/4•) izdaja vlada LRS po predlogu mi. 
nistra za lokalni promet LRS 

uredbo 
o ustauovitvi in pristojnosti («lavne uprave za ceste 

1. člen 

Pri ministrstvu za lokaltij promet vlade LRS so usta 
novi Glavna  uprava za  ceste 

Sedež uprave je v Ljubljani. 

2 žilen 

Glavua uprava je pristojna za zadeve uprave repu- 
bliških eeit oziroma po pooblust.lu zveznih cest, in sicer: 
za sestavljanje programov za cestne grudbe, za plan ranje 
investicij za nove gradbe in vzdrževanje navedenih cest. 
m oddajo cestnih dej ter za potrjevanje načrtov, za vzdr- 
ževanje objektov, za nadzorstvo nad cestnimi gradbaun, 
z« kolavdacije dokončanih cestii h gradb. za upravljanje 
cestnega premoženja ter za pravno-adminietrativn!» ter 
finančne zadeve. 

3 ••• 

Glavno upravo za coste vod-j neposredno miniater. 

4. 21eo 

Glavni upravi itet«luja glava'  upravnik, ki n»po3red. 
n<    odi vse delo glavne uprave. 

5. člen 

Notranji ustroj 0'°v <- -iprave za ceste je tale: 
J   sekretariat, 
2. kadrovski oddelek, 

3. pUiurSi «<••»!*• 
•i   -curtietna!;i    uadc-lek, 
•j  up-T«t;vüi oddelek, ' 
t>  dipnoi •••••. skupina  • 
7. -ura<* za operativni razvid 

ii. •• 

ScLieiaiialii ••.•••• sekretai. ki vod. pravne • ob 
če zadeve glavne uprave. 

Posameznim oddelkom tiačelujejo načelniki, 'dispo- 
čersk' ikupini slavni ' ;i"iVi' uradu /a opernth-ni raz- 
vid pa vodja. 

Načelnik operativnega oddfika je hkrati tudi 'namest. 
•• glavnega upravoika. 

7. ••• 

Gkvnefa upravnika, načelniku, glavnega dispečerja 
vodjo in sekretarja imenuje minister za lokalni  promet 
sporazumno s predsednikom  vlade  LRS.  Drugo osebje 
postavlja glavn, upravnik sporazumno z ministrom za lo- 
kalni promet 

S. (Heu 

Glavnj upravnik, načelniki, glavni dispečer, vodju 
in sekretar sestavljajo koleg, j glavne uprave. 

Kolegij vodi glavni upravnik. 
Kolegij je posvetovalni organ glavnega upravuika, ki 

ga ta sklicuje na posvet v vseli važnejših telm enih vpra- 
šanjih, vpicšanjih opeiativneg-» vodstva ino načelnih vpra- 
šanjih kakoi «i -(»stava programov, organizacija uprave, 
sklepanje važnejših pogodb, načrti pravnih predpisov in 
uodobno. 

Cs se glavni upravnik ne strinja « predlogi kolegija, 
sme vsak njegov član oiiw-üti o tem ministra za lokalni 
promet, vendar to ne zadrž izvršitve naloga slavnega 
upravn.ka 

9. člen 

Ce se v kolegiju obravnavajo posebna strokovna vpra- 
šanja, lahke pri posvetovanju kolegija sodelujejo strokov- 
njak, glavne upi ave \v- drugi znani strokovnjaki, ki jih 
pokliče glavni upravn.k V tem primeru se kolegij razširi 
v tehnični svet, ki kot strokovn. svet svetuje v takih vpra- 
šanjih ter o izdaj- pravilnih strokovuib odločb 

Strokovn: -*vel zaseda po potrebi Njegove odločbe so 
samo posvetovalnega pomena. 

10. člen 

Glavna uprava razpolaga za svoje poslovanje s ïi- 
nančnimi sredstvi iz proračuna Ljudske republike Slove, 
nije. 

11. člen 

Glavna uprava vodi računovodetvo in upravo po ve- 
ljavnih predpisih. 

12. «** • 

Glavna uprava izdaja za Izvršitev svejiu nalog odred- 
be, navodila ia odločbe. 

18. a»n  ' 

PodrobnejSe doloSb« o ureditvi glame uprave, o po- 
oblaetilu glavnega upravnika in drugega osebja kakor 
tudi predpise o administraciji predpiše e pravilnikom ml. 
niater za lokalni orcaiei. 
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Opozorilo: 
Naš novi čekovni račun je: 6—90190—1 

Naročnike, oravce • druge interdente opozarjamo na priročne 
Knjižice, zbirke zakonov, ki so v zadnjem času izšle v uasi založbi: 

Zbirka zdravstvenih predpisov. V knjižici ? uad 300 stram je zbrano 
gradivo vseh zdravstvenih predpisov, pradpisi o socialnem zavarovanju 
o inšpekciji dela itd., cena 65 din. 

Zbirka skrbniških predpisov, v kateri so zbrani temeljni zakoni o 
skrbništvu, zakon o posvojitvi • pravilniki i» navodila v zveri s tem? 
zakonoma; cena 25 din. 

Prodpisi o strokah in prejemkih za ropnbliške državne aslnžlience. 
V knjižici so zbrani vsi do sedaj izdani predpisi o razvrstitvi in prejem- 
kih državnih uslužbencev v ekonomsko-komercialni stroki, v stroki kon- 
trole mer in plemenitih kovin, v finančni, industrijski, tehnični, gradbeni, 
geološki, geodetski, planerski, statistični, hidrometeorološki, kmetijski, 
gozdarski, veterinarski, pravni, administrativni, kontrolni, zdravstveni 
prosvetno-znanstveni, muzejsko-konservatorski. bibliotekarsko-arhivističn« 
in. kriminalistični stroki, nadalje predpisi o prejemkih umetniškega 

.osebja in novinarjev v državni službi, o prejemkih republiških državnih 
uslužbencev in državnih uslužbencev ljudskih odborov ter pravilnika o 
poviških temeljne plače po službenih letih za uslužbence zdravstvene in 
prosvetno-znanstvene stroke. -Knjižica obsega 268 strani in stane 42 din 

* 
Na zalogi imamo če lanski letnik »Ljudskoga pravnika«, ki 

vsebuje zanimive članke in zapiske iz različnih področij našega ljudskega 
prava s pregledom važnih sakonov in drugih predpisov, ki izhajajo v 
zveznem in republiškem uradnem listu. Na ta letnik še posebej opozar- 
jamo ljudske odbore in druge interesente v Slovenskem Primorju. Dobi 
se po znižani ceni 50 din. 

.     »URADNI LIST LRS« 

Vpisi v register 
državnih gospodarskih 

podjetij  
i 

Sedež: Kočovje. 
. Dan vpisa: 2S. decembra 1947. 

Besedilo: Premogovnik Kočovjc. 
Poslovni predmet: Proizvodnja premo. 

Ustanovitelj podjetja: Vlada' FLRJ, od- 
locba st. p0# 1702/2 t. dne 18. marca 
1047.     •; / 

Podjetje zastopata: 
ing. Burnik Vlado, direktor, ki podpi- 

suje samostojno, v obseg« zakonskih po- 
oblastil m pravil podjetja, io 

Kajtna Milan,   namestnik ravnatelja, 
ki podpisuje za podjetje v odsotnosti rav- 
natelja v istem obsegu kot ravnatelj. 

Ministrstvo za finance LRS. 
Ljubljana 

dna 22. decembra 1047. 
Št. 1514582-47 9780 

Sedež: Kranj. 
Dan vpisa: 24. decembra 1947. 
Besedilo: Tovarna čevljev, Kranj. 
Poslovni predmet: Izdelovanje vseh 

vrst na industrijski način. 
i Ustanovitelj podjetja: Vlada LRS, od- 

ločba št. S—zak. 618 z dne 18. novem- 
bra 1947. 

Podjetje zastopat*: 
Peternel Anton, v. d. ravnatelja, ki 

podpisuje samostojno, v obsegu zakon- 
skih pooblaetil in pravil podjetja, in 

Zupan Jožica, gl. računovodja, ki pod- 
pisuje za podjetje v odsotnosti ravnate- 
lja, sicer pa sopodpisuje vso listine po 
47. členu splošnega zakona o drž. gospo- 
darskih podjetjih'. 

Ministrstvo za finance LRS, 
Ljubljana 

dne 24. decembra 1947. 
' Št. 1514620/47 9763 

Sedež: Ljubljana. 
Dan vpisa: 23. decembra 1947. 
Besedilo: Gozdna uprava, Ljubljana. 
Poslovni predmet: Gojenje in izraba 

upravljanih gozdov in gozdnih zemlji^" 
ter predelovanje in prodaja proizvode » 
iastne lesne industrije. 

Ustanovitelj podjetja: Vlada LRS, od 
ločba št. S—zak. 423 z dne 5. avgust» 
1948. 

Podjetje zastopajo: 
Sosič Franjo, ravnatelj, samostojno, v 

obsegu zakonskih pooblastil in pravi 
podjetja, 

Lesjak Vera. knjigovodja, ki sopodpi- 
suje listine po 47. členu splošnega za 
kona o drž. gospoderskih  podjetjih.  u> 

Potrata   Rudolf,   glavni računovodji^ 
ki podpisuje    za    podjetje v odsotnost: 
ravnatelja v istem obsegu kot ravnatelj. 

Ministrstvo sa finance LRS. 
Ljubljena 

dne 22. decembra 1947. 
St. 1518583/1—47  •        9734 

* 
4 

Sedež: Senovo. 
^ Dan vpisn: 23 decembra 1947. 

Besedilo: Premogovnik Senovo. 
Poslovni predmet: Proizvodnja •••••- 

ga 
Ustanovitelj podjetja: Vlada FLRJ, od- 

ločba it. Po. 1702/1 z dne 18. marcu 
1947. 

Podjetje zastopata: 
ing Koželj Tone, ravnatelj, ki pod 

pisuje samostojno, v obsegu zakonikih 
pooblastil in pravil podjetja, in 

ing. Cerovac Matija, namestnik ravna- 
telja, ki podpihuje za podjetje v odsotno- 
sti ravnatelja v istem obsegu kot ravna- 
telj. 

Ministrstvo za finance LRS. 
Ljubljana 

dne 22. decembra 1947. 
Št. 1514583—47 »7*1 

Sedež: Lesko. 
Dan vpisa: 24. decembra 1947. 
Besedilo: Pivovarna La* k o. 
Izbriše se dosedanji računovodja Po- 

točnik Marija, vpiše pa se 
Jenčič Hubert, tajnik, ki bo podpiho- 

val za podjetje v odsotnosti ravnatelja v 
istem obsegu kot ravnatelj,' 

Peternel Ersilijase izbriše kod namest- 
nik ravnatelja in so vpiše kot računo 
vodja, ki bo sopodpieoval v»e liatine po 
47. členu splošnega zakona o drž.-goapn 
darekib podjetjih. 

Ministravo sa finance LBS. 
Ljubljana 

dne 24. decembra 1947. 
1     Št. 1519670/1-^7      .     Wei 
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Sedež: Ljubljana. 
Dan vpisa: 23. decembra 1947. 
Besedilo: Državni prodajni zavod za 

domačo   in   umetno   obrt v Ljubljani, 
skrajšano: »Dom«. 

Po odločbi vlade LRS št. S—zak. 533 z 
dne 4. oktobra 1947 je'operativni uprav- 
ni voditelj podjetja odslej: Ministrstvo za 
komunalne zadeve LRS. 

Ministrstvo za finance LBS, 
•Ljubljana 

dne 22. decembra 1947. 
Št. 1513725/1—47 9733 

Sedež: Ljubljana. 
Dan vpisa: 23. decembra 1947. 
Besedilo: Trgovsko podjetje »Slovenija* 

eksport«, Ljubljana. 
Izbriše se dosedanji pomočnik direk- 

torja Valant Jože, vpišete pa se: 
Angelo Preatoni, direktor, ki podpisu- 

je samostojno, v obsegu zakonskih po- 
oblastil in pravil podjetja, in 

dr. Pretnar Mirko, pomočnik direktor, 
ja, ki podpisuje za podjetje v odsotnosti 
ravnatelja v istem obsegu kot ravnatelj. 

Ministrstvo za finance LRS, 
•  Ljubljana 

dne 22. decembra 1947. 
Št. 1513892/1—47 9735 

* 
8 

Sedež: Maribor 
Dan vpisa: 24. decembra 1947. 
Besedilo: »Kmetijski magazine, Mari- 

bor, i 
Izbriše se dosedanji knjigovodja Žura 

Anica, vpiše pa se knjigovodja 
Živec Zdravko, ki bo sopodpisoval 

vse listine po 47. členu splošnega zakona 
o drž. gospodarskih podjetjih. 

Ministrstvo za finance LRS, 
Ljubljana 

dne 24. decembra 1947. 
Št. 1511069/3-47 9760 

Sedež: Maribor 
Dan vpisa: 24. decembra 1947. 
Besedilo: Predilnica in. tkalnica, Mari- 

bor. 
Izbriše se dosedanji ravnatelj Gerbec 

Vladimir, vpiše pa se 
Čare Anton, v d. ravnatelja, ki podpi- 

suje samostojno, v obsegu zakonskih po- 
oblastil in pravil podjetja. 

Ministrstvo za finance LRS, 
Ljubljana 

dne 24. decembra 1947. 
Št. 1513767/4-47 9762 

Ker je bivališče toženca neznano, se 
mu postavi za skrbnika Gregorio Jože, 
sodni uradnik v Celju, ki ga bo zastopal 
in varoval njegove koristi, dokler se sam 
ne oglasi. 

Okrajno sodišče v Celju 
dne 12. decembra 1947. 

G 234/47—4 9712 
Vuk Terezija, Dubrovnik št. 27, je vlo- 

žila po pooblaščencu Vuku Štefanu, Du- 
brovnik, tožbo na izdajo prepisnega do- 
voljenja proti Kamplinu Štefanu in 
Kamplinu Francu, Dobrovnik št. 115. 

Razprava bo dne 13. januarja 1948 ob 
9. uri pri tem sodišču, soba št. 22. 

Ker je bivališče toženca Kamplina 
Franca neznano, mu je postavljen za 
skrbnika Jaklin Štefan, sodni uslužbenec 
v Dolnji Lendavi, Id ga bo zastopal na 
njegovo nevarnost in stroške, dokler se 
sam ne oglasi aH ne imenuje poobla- 
ščenca. . 

Okrajno sodišče v Dol. Lendavi 
dne 22. decembra 1947. 

G 987/47 9698 
Dobrajc Tone, Ljubljana, Gledališka 

ul. 14, je vložil zoper Dobrajc Bogomiro 
roj. Maršik, tožbo na razvezo zakona. , 

Ker je bivališče toženke neznano, ji 
sodišče postavi skrbnika Orozel Ivanko, 
sodnp uradnico v Mariboru, ki jo bo 
zastopala na njeno nevarnost in stroške, 
dokler se toženka sama ne oglasi ali ne 
imenuje pooblaščenca. ' 

Okrožno sodišče v Mariboru 
dne 22. decembra 1947. 

Oklici 
(i 409747—1 9713 

> ligo Angela, ločena Burger, rojena 2e. 
lezmk, gospodinja v Laškem St. 30, je 
vložila zoper ligo Alojzija, lesnega "ma- 
nipulanta, tožbo na razvezo zakona. 

Uvedbe postupanja za razgia i 
tev za mrtve 

R 1059/47-3 9641 
Fabjančič Stanko, roj. 6.1. 1924 v Hru- 

šici, sin Franca in Terezije rojene Firm, 
delavec, samski, je bil februarja 1944 
v zaporu Coroneo v Trstu, od tod pa je 
bil odpeljan v Nemčijo in bil nazadnje v 
Dachau, od marca 1944 pa se pogreša. 

Na predlog hiatere Fabjančič Tereze 
iz Hrušice 26 se uvede postopanje za 
razglasitev za mrtvega. 
R 1041/47—3 9642 

Kocjančič Jože, roj. 20. VII. 1900 v 
Vel. Ločah 8, kmečki sin Antona in Ma- 
rije rojene Poles, je po razpadu Italije 
odšel v NOV in se od tedaj pogreša. 

Na predlog očeta Kocjančiča Aniona, 
posestnika iz Vel. Loč 8, s uvede posto- 
panje za razglasitev za mrtvega. 

Vsakdo, ki mu je o pogrešanih kaj 
znano, se poziva, da to do 16. II. 1948 
poroča sodišču ali skrbniku Oljšaku 
Toussaiintu, viš. «od adm. manipulantu 
v Ilirski Bistrici. 

Fabjančič Stanko in Kocjančič Jože se 
pozivata, da se ' zglasita pri sodišču ali 
drugače dasta kako vest o sebi. 

Po preteku roka bo sodišče odločilo 
0 predlogih. 

Okrajno sodišče v Ilirski Bistrici 
dne 1. decembra 1947. 

* ' 
1 R 723/47-3 9696 

Arko Jožef. roj. 19. VII. 1913 v Rib- 
nici 133, sm Janeza in Marije rojene 
Boje, delavec, je vstopil po zlomu Italije 
v 14. divizijo NOV in se iz bojev z Nemci 
od jeseni 1943 pogreša. 

Na predlog žene Arko Angele se uve- 
de postopanje za razglasitev za mrtvega, 
in se izdaja poziv, da se o pogrešanem 
do 21. III. 1948 poroča sodišču ali skrb- 
niku Črnivcu Jožefu, sod. uradniku v 
Kočevju. 

Arko Jožef se poziva, da se zglasi pr; 
sodišču ali drugače da kako vest o sebi. 

Po preteku roka bo sodišče odločilo 
o predlogu. 

Okrajno sodišče v Kočevju 
dne 21. decembra 1947. 

Ok 470/47-2 * 9466 
Tavčar Vinko, roj. 16. VII. 1920 v 

Ljubljani, sin pok. Alojza in pok. Lucije 
rojene Vidic, zidar v Ljubljani, Rožna 
dolina, Cesta ••1, se od pomladi 1945 
pogreša. Po poročilu oddelka za notr. za- 
deve pri LO v Ljubljani ni nobenih po. 
datkov o njegovem bivališču. 

Na predlog Tavčar Marije rojene Zr- 
nec, frizerke v Ljubljani, Rožna dolina, 
Cesta 11/11, se uvede postopanje za raz- 
glasitev za mrtvega in se izdaja poziv 
da se o pogrešanem do 1. II. 1948 poro- 
ča sodišču ali skrbnici Tavčar Mariji. 

Tavčar Vinko se poziva, da se zgla- 
si pri sodišču ali drugače da kako vest 
o sebi.        \ 

Po preteku roka bo sodišče odločilo o 
predlogu. , 

• Okrajno sodišče v Ljubljani 
dne 21. nqvembra 1947. 

* 
Ok 473/47—2 9460 

Rus Jožef, roj. 10. I. 1926 na Črnem 
vrhu pri Polhovem Gradcu, sin Jožefa 
in Frančiške rojene Buli, delavec, je bil 
1943 prisilno mobiliziran k. domobran- 
cem in se od maja 1945 pogreša. Po po- 
trdilu OLO Ljubljana okolica ni nobenih 
podatkov o njegovem bivališču. 

Na predlog Rusa Jožefa, posestnika na 
črnem vrhu 51 pri Polhovem Gradcu, se 
uvede postopanje za razglasitev za mr- 
tvega in se izdaja poziv, da se o pogre- 
šanem do 15. II. 1948 poroča sodišču ali 
skrbniku Rusu Jožefu. 

Po preteku roka bo sodišče odločilo o 
predlogu. 

Okrajno sodišče v Ljubljani 
dne 6. decembra 1947. 

• * 
I R 241/47-3 9355 

Dekleva Ivan, roj. 4. X. 1906 v Mali 
Pristavi, siti pok. Ivana in Jožefe roje- 
ne Babudar, sedlar, je bil 17. VIII. 1944 
aretiran in odveden v Trst. pozneje pa 
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v Buchenwald, od koder se •• več ja- 
viL        ,    ..'       ' 

Na predlog Dekleva Emilije, gospodi- 
njeiz .Nerina 76, se uvede postopanje 
za razglasitev u\ mrtvega in *e izdaja 
pozrv^da se o pogrešanem  do 1,  IV 

•4948-poroča sodišču ali .skrbniku Bitnor- 
ju Antonu, sod. uradniku v Postojni. 

Dekleva Ivan se poziva, , da se zgla- 
; si. prj sodišču ali drugače da kako vest 
„o -sebi. ,'•";...' • ' ' 

1 , Po preteku roka bo sodišče odločilo o 
' predlogih. ' ;' , _ • ' 

Okrajiio' sodišče v Postojni, odd, IT 
'- dne-5. decembra 1947.-        • 

I K 416/47—2  ,•••-•    ' •',        • -W 
J    Heiitak. Franc, -roj. 1878 \J Podviucih 
Vprj, Ptuju, sin Blaža in Ane, ozenjed, po- 

sestnik je bil'19.14-mobiliziran v avstrij- 
sko vojsko in je po poročilu tovarišev 

•x dne 9. V. 1916 v ujetniškem taborišču 
v Taškentu 5. V. 1916 umrl in se.od"te- 

,daj pogreša.'     - :  • ' •' •        , *. ' " 
.-Na-predlog hčere Belšak'.Marije, po- 

«e^lnfce v Pojdviricih 54, še uvede posto^ 
,   paiijé za-razglasitev ?.a mrtvega in ..se iz-," 

daja^poziv, da se o pogrešanem-d© 1. III. 
.''1948.porota sodišču al: skrbniku'Porre- 

/klu Karlu, sod. .uradniku y Ptuju.     • 
,   '.Po^preteku- roka bo sodišče odločilo <i 

predlogu.     '•'.'- 
Okrajno bodišče v Ptuju,.odd... VII.. 

-i dne 19. decembra 1947 
/     * - '   '  •"»:•• :   .. 

,"I li. 297/47-^2 .   •*.•.•'••• -'• •'•-  -9506 
Zabulwvec   Ivan,- roj, "-1J/  VI.   1928, 

kmečki.sin'-iz Loža'9, je odšel decembra 
1944 V NOV in biUaprila 1945 v.bojihipri 
Strugah nà Dolenjskem ujet irrsn od te- 

-  :la j-pogreša'.  /'•'••  •; ,• ,•      ,•'  ' "  '   ,',, 
• ; ;/Na predlog očeta- Zabukovca  Stanka, 
;• posestnika iz Lož~9. se uvede postopa-' 

nje-za razglasitev za mrtvega nvsé izda 
• 'ja poziv, da se o pogrešanem do 1. VIII. 
;  •8 poroča sodišču ali, skrbnik^ Hitiju 
,. Jožetu, sod. .uslužbencu na,Rakeku.,' 
,,     Po preteku roka bo sodišče odločilo* o 

.predlogu.-      .,        ,   ,.  '',;..       .        . 
Okrajno sodišfe na Rakeku, odd. I., 

~.        -'-dne 17. decembra 1947.     -    • 
''-•,-f;    *.••.••   ":,-      •-  *      :   ,«•',    '      -.''-'-- 

;. HI Sp, 138/47    ^ . "'.,     9489 
• Ramšak, Vincenc, roj. 31. V,I1. •92•>,~ 

;  *; posestnika Vinčenca in pok. Katarine 
,   «>jenè Pečko, je bil januarja 1942 odv 

CMÌ^  Privino  mobiliziran  iti   se od 
31- •.'1944 pogreša,.       V/    \   •  . 

na,predlog sestre Ramšak Marije v 
'  i   V/ • ' se-uvede.postopanje-za raz- 

.. glasitev; za mrtvega in se izdaja, ooziv. 
, : tla se-o -pogrešanem do 15   IV,.' Ï048 
„   poroča, sodiSŽu ali skrbniku, Puklu 'Jo- 
., zetu, sod, .uslužbencu v Slov   Koni'cah. 
,•))'• Po •••1•}••<%•;bo,sodišče odloČilo 
•/ o predlogu, v .    '.-,    '  .,       -     .   , .• 

, [Okrajno-sodišf«; y Slov.-Kónjicah.: " 
.,'   .;,.'.,.   '• odd. io,      ' >   ' '''.,, 

' ' .   ••'•,'.' dne 15.*decembra 1947 
"' ' /;   '•'.'.•   * . •! '''-.'-: .. <        ,''! '•'. '. 

,  R 395/47-3 ;;,' -, K:;[, "., , ; ;. , -  •6 
Berčif Stanko! roj. 4. V   1927 v! Slari. 

''i .c^Jj SI"'!. •nionju .in'Marije -ojeri« Jt-ralii,' 
. cevlj •; poniočnik 'je v,ùM ó   VI; lfì m v 
: NOV..se čez mesec, dni javil Vid Sv. Le- 

'}   •••••; od f.edaj se. •.• pogreša. /- 

Na predlog očeta Berčiča Antona, baj- 
tarja iz Stare Loko 44, se uvede posto- 
panje za razglasitev za mrtvega in se 
izdaja« poziv, da_se o pogrešanem do 
i. II. 1948 poroča sodišču ali skrbniku 
Berčiču Antonu. 

Pò preteku roka  bo j-edi^fc odločilo 
0 predlogu. 
Okrajno sodišče v Skoîji Loki, odd. I.: 

,   dne 8. decembra 1947. 
»      •      ' '. ' ' -V 

1 R 466/47—2 ' . , 94DS 
"'Soster Antonija, roj. "11. VI. 1901 • v 
Novi cerkvi, hči Jo/.eia in,Antonije, go- 
spodinja v Boletini 26,, p. Ponikva, se 
od leta 194S ikigreša.; 

Na predlog-mora Sosterjà Ivaua, de- 
lavca, Topole 10, p. Bnislovče, se'uvede 
postopanje zâ razglaatev za mrtvega hi 

.se izdaja, poziv, da se o pogrešanem do 
15. II. 1918 poroča sodišču al;,skrbniku 
lìalcu' Francu, sod." uradniku v Šmarju 

.pri Jelšah.       •<'•* > ••'•'. 
. Soster Antonija se poziva, da" se zglasi 
pri sodišču ali  drugače da  kako vest 

. o sebi. •"'.,'.•        ' i •      .     ,    ' ; 
Po pretoku roka  bo eodisče odloČilo 

'-o'-predlogu.'' ,  .; ;    , 
'•Okrajno sodišče v Šmarju, uri Jelšah 

' '' '    dne 27. novembra 1947..    • - " 

R 441/47—2;   ,  ;       '   -     •. •87, 
• ••••'Rudolf,-roj. 10. IV. 190Ö v Pie-' 

.-sivcu-19, sin Franca'in Marije.'rojene,' 
Pcstrp-injak,.rudar v Zabukovicj"pri Žal- 
cu, je novembra 1914 odšel'v NOV in 
bajo kmalu padel na'Pohorju, od tedaj 
se pogreša.    '.-. - -.•'•••'    •        ,    ' 

Na predlog A-akinje Canč Marije,i vdo- 
ve po rudarju iz Pesjega št.' 1, s° uvede 
po;foj»anje za razglasitev za inrlvega. 
R-,444/47—2-   ' , ' :, ,'.. V „ -     9386 

Ručina '"Vlalvs, 4i;oj[. 21. IX. 1921, sin 
Andreja m Pavle rojene Kurinčič, miz. 
pomočnik iz- Idrskega 94, je odšel 1943 
vPrešeiuovi).brigado N'OV/se udeležil 
l)ojev,pri Idriji in se od tedaj pogreša. 

Na predlog Kurinčič'Justine, šivilje h 
.Šoštanja,  Grajska  12. .se uvede posto-, 
panje za razglasitev, za "mrtvega. . 

Vsakdo, ki mu je.o pogrešanih kaj 
znano.1 se. poziva, da to do ,20. 'III. 1918 
poroča sodjšču ali skrbniku Volavčniku 
Antonu, sod. uslužbencu.v Šoštanju. , 

Čanč-Rudolf in Ručina Maks se pozi- 
vata,, da sé zglasita pri .sodišču ali dru- 
gače dasta kako vest o. sebi., 

.  .Po preteku roka b<> sodišče odločilo 
o predlogih. t ' I t - 
,   .      Okrajno sodišče v Šoštanju i 

• -,     ,'  dne 19. decembra 1947.    '      v 
- '.   , -       - •'-.-'' * " •• ,    '    • 

'Ok 58/47—4       ''•.'•' '   9350 
( Kramar Ivan, roj. 20. X. 1920 v Bor- 
jarii, sin posestnika Franca in Katarine 
rojene Vrečar, samski, je septembra 1943 
vetopil  v ' XVII., Gregorčičevo  brigado 
NOV,  pozneje pa je ^bil premeščen • 
J  bat  XVIII." bazoviške'brigade., Izvbo- 
,:.jey • Menici med Lokvami in, Trebušo 
avgusta 1944 <Q pogreša. 
Ok 74/47-5   : •   '• ; -    '   ' , 9353 

Mlekuž  Andrej,   roj; 9.  VI.  190B   v. 
Boycii, siti Andreja  in  Amalije rojene:, 

:u/ -Andrej,. Kožic 

Mlekuž, poročen, rudar v PJužnem '•>. je 
vstopil septembra 1944 v NOV kvt borec 
k poveljstvu ••••• Krn in bil l'J. novem- 
bra od Italijanov ujet in odpeljan v.. 
Dachau. Od tedaj se pogreša. 
Ok 67/47—2 '     - '9352 
. Rožic Franc,, roj. 19. VU. WW v Bte- 
ginju, pek, poročea,' je • vstopil 4. 11. 
1935 v delavsko Četo NOV v Cerknem m 
sb iz bojev v okolici Cerknega od po- 
mladi 1945 pogreša." 
Ok 68/47—2        , . 9351 
- Simac Jo/.e, roj, 2ë. VIII. 1926 vBre. 
ginju, siiyj>osestnika, je ,vstopil septeni" 
bra 1914 v 3] četo, III. bat. Kosovelove 
brigade NOVin se iz bojev pri Porexmi 
od marca 1945 pogreša.     •    ?  •     ' 

Na predlog najbližnjih BOiiodnikov se 
, uvede postopanje za razglasitev za mrtve 
in se izdaja "poziv, da se o pogrešanili 
do 15. III. 1948 poroča sodišču al] skrb. 
nikuFiliju Vinku, vodji zemljiške knjige 
v Tolminu. 

.,   Kramar Ivau, Mleki: 
'Franc in šimac .Jože se pozivajo, da se 
zglasijo.pri  sodišču  ali   drugače, dago 
kako vest o sebi.,. '      • '        i 

Po preteku  roka bo i-odišče odločilo. 
o predlogih. '     -,   i 
. (      Okrajno sodišče v Tolminu 

dne.5. decembra 1947. 

. Ill K 761/47—2  . '       '     .   9697, 
Ter/km .Karlo, roj. 31.,Vili; 1891. kle-' 

'parski  pomočnik vBrriici 201, .je  bil. 
,aprila-1943 prepeljan v Lisičino lir. 13. 
',1. X. 1944 pa je bil aretiran od ustak-v, 
odveden v Zagreb, nato v Lipoglàv.'kier 
je baje 10. ,11. 1945 umrl'; 

Na predlog žene. -Ter/an l-•« tujen.-, 
Naruška, gospodinje h Bnnce 201.. pri 
Hrastniku, se uvede postopanje za raz-' 
glasitev za mrtvega in so izdaja poz4\ 
da se o pogrešanem <io 1. VI. 1948 po- 
roča sodišču ali skrbniku Laiigerju 
Francu, sod. uradniku X Trbovljah. 

Teržan Karlo se jwziva, ih so zglani 
pri sodiscy ali dragare dn kako vest 
o sebi,   '    ' \     ; .      - ..    J 

• •' Po preteku  roka 1>© sodišče odločilo 
0 predlogu.'._       ,  . s       ' 

Okrajno sodišče v ïrbovljali, «dil. )., 
•   dne 22. decembra 1917. 

-.-,-'•,'-' *      • '      \ 
1 ,R 409/47. . ' •74 

Ko5rr Stanislav, roj, 13. XI. 1926, de- 
lavec iz, Nove gore 8. KLO Moravče, je 
vstopil •: marca 1944 v'dolenjski odred 
NOV in se od septembra •944 i^ogreš«. 
Po potrdilu RKS je b:| v («borili Mauf. 
hausen pod št. 69.189. V?e f>oi/,Yedbn 
RKS go ostale brer uspeha.' 
, Na"predlog žene se uvede postopanje 
za razglasitev. xa mrh^ega. 
I R 4S0<'47-3   •.'.'-' »    '        9•75 

Krakar Anton," roj. 18. X; 1907 na Vel, 
Strmci, sin Jožeta in Marije; >x»e«-tjii!; 
v Mirni vasi,3, je odšel-januarja tM4 v 
12. štajersk-o brigado NOV in Ml febru- 
arja v bližini Grosupljn r-d Nemce«", u jet, 
in odpeljan..v ljubljanska zaporo. o<? 
•koder je bil neznano kam odpeljnr/ 

Na" predlog žene Krakar Marije m 
uvede'ixï&topanjé za razgla-sit^Ka'••• 
vega.     •-,'.. - 
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K  487/47 9426 
Pavec ••••, roj. 18. VIII. •• v 

/.adorici 4, KLO Mirna, je odšel po zlo. 
mu Italije v 10. brigado NOV in bi 
20. •. 1944 pri Cerknici ujel, odpeljan 
v ljubljanske zapore, 31. IH. 1944 pa v 
Begunje in se od tedaj pogreša. 

Na predlog žene Pavec Šteianije iz 
Brezovice 13. KLO Mirna, se uvede po- 
stopanje za razglasitev za mrtvega. 

1 R 496/47 • 9424 
Sladic Franc,   roj. 1882 v Hrastniku. 

KLO Št. Rupert, poljski delavec, je bil 
'1914. mobiliziran v avstrijskotvojsko :n 

4 bil dodeljen 11. delavski četi, 17. peš- 
polka.. Iz bojev pri Kalvariji od 80. X. 
dò 23. XI. 1915 se pogreša. 

Na predlog žene Sladic Marije, užitka- 
rice v Št. Rupertu 13, se uvede/ posto- 
panje za razglasitev za mrtvega.' 

I R 498/47 9425 
Slinkar Anton, roj. 20. V. 1924; sin 

Rudolfa m Ivane rojene Štamcar, dela- 
vec v Bodeči vasi, KLO Češnjke, je 
vstopil v NOV in bil 2. II. 1945 v omla- 
dinski hrvatski brigadi v Pisarovini, od 
tedaj se/ pa pogreša.       ^ 

Na predlog matere Slinkar Ivane, de- 
lavke v Starem, trgu 10 pri Trebnjem. 
se. uvede postopanje za razglasitev za 
mrtvega. 

Vsakdo, ki mu je o pogrešanih kaj 
znano, se poziva, da to do 31. I. 1948 
poroča sodišču ali skrbniku Grintalu Ja- 
nezu, sod. uslužbencu v Trebnjem. 

Po preteku ' roka ho sodišče odloSilo 
0 predlogu. 

Okrajno sodišče v Trebnjem 
dne 12. decembra 1947. 

1 R 481/47-3 7823 
Korelc Franc, roj. 16. X. 1912 na Vel. 

, Loki, delavec na Vel. Loki št. 32; je od- 
šel pomladi 1942 v Gubčevo-brigado. Od 

'marea 1943, ko fo odšel na patrolo proti 
, Tisoveu pii Ambrusu, se pogreša. 

Na4 predlog sestre Korelc Frančiške, 
delavke iz Vel. Loke št. 32, se uvede 
postopanje za razglasitev za mrtvega. 

Amortizacije, 
V R 2569/47—4 978 : 

LR 483/47—2 7822 
Strumbelj Ignac, roj. 19. I. 1908 v Hu- 

dem šl, 4, KLO Stična na Dol., posest- 
nik v Kamnem potoku, št. 12, 'KLO Sv. 
Štefan pri Trebnjem, se je ob vrnitvi iz 
Reniccija 14. IX. 1943 pridružil brigadi 
Simona Gregorčiča v Medan; na Primor- 
skem. Iz bojev z Nemci na gori Matajur 
se od novembra 1943 pogreša. 

Na predlog žene Strumbelj Frančiške, 
posestnice iz Kamnega potoka št. 12, se 
uvede postopanje za, razglasitev za mr- 
tvega. l 

Vsakdo, ki mu je b pogrešanih kaj 
/.nano,- se poz:va, da to do 10. II, 1948 
poroča sodišču ali skrbniku Grintalu Ja- 

* :iezu, sod. služitelju v Trebnjem. 
', Po preteku roko ho 4 sodišče odločilo 
o predlogih 

Okrajno M»jliaÈ<> v   l.idmjom 
i dne 0. oktobra 1947. ' •   , 

Po predio/u Ocvirka Alojzija, žtipn.*.. 
v GotovijuJi, -e uvede postopanje /-» 
amortizacijo sledeče vrednotnice. ki j< 
je prosilec baje izgubil, in se itnetriii« 
poziva, da uveljavi v dveh mesecih svojf 
pravice, ker se bo sicer po preteku rok» 
izreklo, da je vrednotnica brez moti. 

Ozrtamemlo vrednotnice: 
viožna knjižica Ljudske posojilnice v 

Celju št. 13532/5702, glaseča se na ime 
»Nadarbina Gotovlje« s etanjem 3.743 
din na dan 1. julija 1945. 

Okrajno sodišče v Celju 
dne 24. decembra 1947. 

R 963/47-5 "" 9783 
' Na-prošnjo Prijatelj Ane, služkinje v 
Flosovem št. 3, KLO Karlovica/se uvede 
postopanje za amortizac jo vrednotnice. 
ki jo je prosilka» izgubila oziroma je bila 
uničena med okupacijo, in se :metnik 
poziva, naj uveljavi svoje pravice v dveh 
mesecih po objavi v Uradnem listu, ker 
se bo sicer po preteku roka izreklo da 
je vrednotnica brez moči. 

Oznamenilo vrednotnice: 
hranilna  knjižica Hranilnice m poso- 

jilnice v Velikih Laščah št. 2121 z vlogo ' 
2.157 din FLRJ, na ime Prijatelj  Ana, 
Kališče št  3. 

' Okrajno sodišče r, Grosupljem 
dne 18. decembra 1947. 

Ok 516/47—3 9710 
Na prošnjo tov. Požar Itane roj. Smrt. 

nik,' gospodinje v Lukovici 3, se uvede 
postopanje za amortizacijo vrednotnice, 
ki je je prosilec baje izgub 1. in se imet- 
nik poziva, uaj 'uveljavi svoje pravice v 
2 mesecih po objavj v Uradnem listu 
LRS, ker se bo s^cer po preteku roka 
izreklo, da jo, vrednotnica brdz moči. 

Oznamenilo vredno.tnico: 
liranilna    knjižica št. 1347 Hranilnice 

in posojilnice na Brezovici pri Ljubljani 
na ime Smrtnik Lucija, z vlogo po stanju 
na dan t. maja 1947 1,807.50 din. 

Okrajno sodišče v Ljubljani 
dne 18/ decembra 1947. 

Ok 514/47-3 ' 9827 
Na prošujo Jerič Terezije, uslužbenke 

v bolnici za duševne bolezni v Polju, se 
uvede postopanje za amortizacije vred-, 
nolnice, lei jo jo nosilka bajf> izgubila 
in, se imetnik poziva, naj uveljavi 
svoje pravice v 2 mesecih po objavi v 
Uradnem'listu LRS, ker še bo weer po 
preteku roka izreklo, da je, vrednotnica 
brez •••••. 

Oznamenilo vrednotnice: 
viožna knjižica Vzajemne posojilnice 

v Ljubljani, St 563, na ime Jerič Tere- 
zija, z vlogo 1-206.93 din. 
*   > Okrajno sodišče v Ljubljani 

dne 20. decembra 1947. 
* 

VI R 809/47     (     , , 9694 
îja prošnjo dr, Juvana 'Alojza, Mari, 

bor, .Gregorčičeva 47, se uvede postopa- 

jfe zj jiiiorLAaajo vieiiiHilnice. ki jo je 
prosilec baje izgubil in se imetnik po. 
.iva da v dves, mesecih    po   ot.javi    t 
Uradnem    lisiii    i.RS«   uveljavi   svoje 

• utvice. Uči se bo sicei ,«> preteku roka 
•zreklo. da je vrednotnica brez moči. 

O/.nai ,;4i;lo vrednotnice: 
viožna knh'-/.'(j) Spodnješlajerske ljud. 

-ske posojilnice v Mariboru št. 11.848 na 
ime dr, Juvan Alojz, s saldom 1.519.50 
din ÜFJ. * 

Okrajno sodišče v Mariboru 
dne 17. decembra 1947. 

VI R 811/47-3 9695 
Na prošnjo Kerenčič Romane, posest- 

nice na Ranci, Pesnica, se uvede posto- 
panje, /.a amort zacijo vrednotnic, ki jih 
je prosilka baje izgunila, in se imetnik 
poziva, da v dveh mesec u /po objavi v 

»Uradnem listu LRSc uveljaVi svoje pra. 
vice, eicer se bi po preteku roka izreklo, 
da so vrednotnice brez moči 

Oznamenilo vreduotnic: , 
hranilne" knjižice Posojilnice :Varodni 

dom v Mariboru: .r 
š*t 15/545 na ime Kerenčič Anton, s 

stanjem 4.7GN 82 din, • 

sf. 322206 na ime Kerenčič Stanko, 
š'stanjem 256* din 

St 32207 na ime Kerenčič Jožef, s sta. 
njem 256 din, 

št 322US na ime ,KoqrnSič Romana, s 
stanjem 256 din. .'      "      , 

št. 322•9 na.  mo Kerenčič Tonček, s' 
•stanjem 256 din, 

št. 32210 na ime Kerenčič Marica, s 
•stanjem 256,din, " 

Okrajno sodišfr y Mariboru 
dne 18. decembra 1947. 

V R 804/47 9711 
Na prošnjo Poš Ludvika, peka v Mari- 

boru, Rajčeva.ul. 4, se uvede postopanje 
za amortizacijo vrednotnice, Id jo je pro- 
eilec baje izgubil, in se inietnvk poziva, 
naj v dveh.mesecih po objavi v >Urad- 
uem ličtu LRS«. uveljavi svoje pravice, 
ker se bo s,cer po preteku roka »izreklo, 
da jo vrednotm'ca brez moči. 

Oznamenilo vrednotnice: 
zavarovalna polica št. 4092 Državnega. 

zavarovalnega zavoda FLRJ v Ljubljani, 
zavarovalna vsota, danes din 2.415 pred- 
vojnih ,din. Koristriik police za,primer' 
doživetja: Poš Ludvik, koristnik police 
za primer smrti: soproga Pos Agica roj. 
Ročnik. ' .        ,, 

Okrajno eodiščo v Maribora 
*     - dne 22. decembra 1947. 

VI R.805/47 , '   •        -9782 
Na prošnjo Novak Leopoldine, gospo-1 

dinje v Mariboru, Stritarjeva ulica št. 29, 
se uvede postopanje za amort.zacijo vred- 
notnice, kj jo je prós'jlka baje izgubila, 
.in so imetnik poziva, naj v dveh mese-, 
cih po olijavi v »Uradnem lietu LRS« 
uveljavi'svoje pravice, ker «e bo sicer 
po preteku roka izreklo, da je vrednot- 
niča brez moči.      • _ 

Ozuamenilo vrednotnice;, •   ' ':    , 

1 / 
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14. člen 

'  Ta uredba volja od dneva objave v >Uradnem listu 
•'LRS« 

, Št. S-zak. 674.      , 
Ljubljana dne 30. decembra 1947.      / 

Minister ^    . 
za lokalni promet vlade LRS:      Predsednik vlade LRS: 

Jože Borštuar 1. r.< Miha Darinko 1. r. 

8. 
Po 78. Členu ustave LRS izdaja vlada Ljudske repu- 

* blike Slovenije 
*        i ; 

»v   odredbo 
« prenosu zadev upravo republiških in zveznih cest 
iz ministrstva za gradnje na ministrstvo za lokalni 

promet 

/ 1. člen ' 

Zadeve uprave republiških cest oziroma  — Po po- 
oblastilu '— zveznih cest, in sicer: sestavljanje programov, 

. za cestne gradbe, planiranje iu vestiri] za nov* gradbe ih. 
'vzdrževanje naveden.h cest  oddaja cestnih del ter potr 
-jevanje načrtov, vzdrževanje cest in cestnih objektov, nad 

Varstvo nad cestnimi gradnjami; kolavdacije dokončfnih 
cestnih gradb, upravljanje cestnega premoženja rt prav- 
no-adrnimstrativne ter finančne zadeve, ki so hile doslej 
v pristojnosti min,«trstva'za gradnje LRS. nreidfejo v pri. 
stojnost ministrstva za lokalni promet LRS, 

.' "2. člen 

Ta odredba velja od dneva objave v »Uradnem listu 
.'.LRS«.     ' ;      •   v 

'"';/ . ; ,St. S—zakv076 
Ljubljana "dne 30. decembra 1947. 

Minister , 
.za lokalni promil RS: Predsednik vlade LRS\ 

\        Borštuar Jož«  i   r. Miha Marinko t, i. 

:    ' \|      Podpredsednik vlade in ' 
•        '     minister za, gradnje LRS: 

".-.i        '•      , Maček Ivan 1. r. 

\ ,• 

tehnično operativno delo odpravljenih geodetskih odsekov 
pa so poveri Geodetskemu zavodu LRS kot državnemu 
gospodarskemu podjetju za izvajanje geodetskih del. 

Geodetski zavod LRS ustanovi potrebno števila svo- 
jih podružnic, in sicer za območje enega aLi več okrajev. 

2. člen 

Razpoložljivo strokovno tehnično in risarsko osebje 
odpravljen h geodetskih odsekov se da na razpolago Geo- 
detskemu zavodu LRS, admin-strativno osebje pav preide 
v sestav katastrskih, referatov. . 

3 člen • 

Geodetski' instrumentarij in pisarniški inventar od- 
pravljenih geodetskih odsekov razdeli geodetska uprava 
med katastrske referate fn podružnice Geodetskega zavo- 
da LRS. • 

« 4. člen 

Naloge katastrskih  referatov ça: ** 
-, a) zbiranje in urejanje vseh statističnih podatkov o 

lastništvu, razsežnosti, kulturi in čistem donosu zemljišč 
v okraju; 

b) zbiranje »r'jav o spremembah, nastalih na /.cmlji. 
scili, in izvedba teh sprememb v pismenem delu kata- 
strskega operata;. 

c) vr.s sprememb, v Katastrske mapo na podlagi si- 
tuacijskih načrtov, overjeç h od pristojne oblasti, ter iz- 
o eia va kopij katasfrslrih načrtov; 

,   ć), izdajanje podatkov, -izp skov in kopij iz katastrskih 
operatov  mičrtov in map proti plačilu kata^tVske takse. 

\ Kolikor  .»krajni ljudski odl>or nima strokovnih modi 
•• izvedbo del prid c), se ta dela poverijo krajevno pri- . 
•»tojni podružnic Geodetskega zavoda LRS. 

i   ^ 

•  -, ' Na'podlagi 78. člena ustave LRS in v zvezi e prvim 
odstavkom 4. člena uredbe o ustanovitvi in pristojnosti" 
Reodefeko uprave pri vlad- LRS izdaja vlada LRS 

v'  ", • • " '        ' ,.   ' 

' odredbo " 
o odpravi geodetskih odsekov in ustanovitvi katastr- 

•skih referatov pri okrajnih (mestnih) izvršilnih od- 
, , borih 

'    • 1. člen 
Dosedanji geodetski odseki pri okrajnih ljudskih' od- 

,,     zborih se odpravijo. .Admnistrativne ^zadeve , teh, odsekov 
v.bodo v bodoče opravljali na novo ustanovljeni katastrski 

, * ; ^ referati v sestavu okrajnih (mestnih) izvršilnih odborov, 

Ì •. člen 

Zarad' skladnega dela in nadzorstva katastrskih re- 
feratov okrajnih (mestnih) ljudsk.h odborov se ustanovi 
pri geodetski upravi pri vladi LR? oddelek za kalaHer, 
ki bo dajal katastrskim refpratonj potrebna strokovna na- 
podila1 ter overjal načrt? za izpeljavo v katastru kolikor 
to delo ne bo poverjeno okrajnim (mestnim) ljudskim' od- 
borom sam:m • 

t 6. ölen   \        ' 

Geodetska uprava pri vlad:  LRS je pooblaščena.- da 
odredi vse potrebno za izvedbo te odredbe       t 

' ' ' 
7. člen - 

Ta odredba velja od dneva objave v >Uradnem lista 
LRS«, izvajal» pa se bo od 1. januarja 1948 dalje. 

St. S—zak. 691 v 
,    Ljubljana dne 30. decembra 1947. ' ' x # 

Predsednik vlade LRS: 
,.   l Miha Marinko 1. r. 
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'- ' Na podlag. J'J.-točke U. člena .11. drugega odstavka 
78 .^lena ustave LRS.izrbja vlada LUS po predlogu mi- 
nistra m pro.svcto     ''.',' '     ,•      ; 

',-,.•     '.     ' >       odločbo    ; 

, /"      o ustanovitvi Slovonske filharmonijo ' 

• ,- •  •-. ' ''-   •'     - ."*':,; "• '!•' čleo     ," ' •    \ • 
• , Ustanovi sé -Slovenska filharmonija /s 4edo?em"v 
Ljubljani' Slovenska filharmonija je.državna ustanova pod 
nadzorstvom ministrstva za prosveto LRS 1 

< "'i       '   -, -     •   "." ' 2. Plen ;-',   ...    •../  ' 

'. Namen Slovenske filharmonije Je s koncerti m po- 
-• dobni,»ii kulturno (inielni.-'kim: prireditvami 'ei glasbeni-, 

••• publikacijami'" in prr-Jâvanji'feoj,^ in .Uriti'v obttioóji 
LRS.glasbeno umetnost tor predstavljati „slovensko glas 
beno umetnost-v druf.Jh republikah FLRJ in v inozem- 
stvu/ -.-,• '- '.'."'" ' v ' '. •••''' 

•   ' -.      '',-,'-'      '   -   .3, <*!en '.-.' • :, -..  -'"    ."  --',*'." . 

Ta.namen dose.ga-Sloven^kafilharmonija s svojim, 
umetniškim ,<orke'stróm. zborom itd.-ter umetti ki-f-olisti. 

'   "..''   ,; ' ';'-     .'•' '     '4.'člen-(   • :'•'.••"".    " 
Naloge Slovenske-•••••••••• so:,,':"'. ••'•:   ,        , . 
t. .skrbeti'za''izvedbo ìlei domaćih glasben h jistyar-' 

.  jaleev, in del, ìz '.svntpvne -glasbene literature;.  ., 
< Z organizirati na območju ".Ljurbke Yepublike'-Slove- 

ntje kutturtif>-tin!Ptnîske#prird(/itvf! «dvojimi in drug 111' 
domačimi ter inozemskimi .«kup.jiaini in'.umetniki; ' .. - 

v. - ' ,3. po- poslovalnic' za kulturrnMitm'iiiiski''prireditve 
pri komiteju za kulturo in umetnost FLRJ skrbeti za iz- 
menjavo reproduktivnih uui'ünikov in urrcdniSk h skupin 
meri Ljudsko. republik«- Slovenijo 'n drugim ljudskim' 

,. republikami, ter .inozemstvom; ' ...     "     '.        - 
•   4  imeti pregled Vseh"kuUurno-urnoiniških 'prireditev 

* v Ljudski''republik' Sloveniji; ,; *',•'* " /:'•.' 1''' ' 
; '_." o-.'izdajali"'slov'«n.-k'a'.i!iiasHena dela in.'pubiikànije «', 
glasbeni umetnosti.,'    ..   '.  '.-.•' •'_- ,'-.;'•',, ]   "  ,•    ,-"• , 

.....     .    ••-'/   ,    . ...o* člen   ' -/"   -•'','   .  '   ';     '.   ', 

Slovensko filharmonijo'' -K) dolžni pri ••zvajanju nje 
nih nalog podpirat'.oddelkr oziroma, odsekj za prosveto 
ozironm referati za ljudsko prosveto pri okrajnih leinest 
nih j  izvršilnih'odborih, kolikor so le naloge tičejo nji-, 
hovega območja. •    '  ' ',_     .!"'•'.''.• ' ' • ' '•' ' ' 

- V večjih krajih, zlasti 'mestih, Slovenska filharmonija 
v- po potreb',lahko ustanovi svoje koncertne poslovalnice 

; ',-/-'.,'  '.'• -,  6.' člen'..    . k , •.;'•' r    •"""', 

Slovenska filharmonija ima -kot samostojna državna 
-ustanova lasten predračun dohodkov :n izdatkov'v okviru 

' predračuna ministrstva za prosveto LRS. ,       , 

•' ..•.'.' ','    '•  '        ":' "-•    ;' i- člen *      •".,.'   '•     '     •''' 
;   '-•       -        - ' •'      i '  ,     .',-'•• 1     '•   '       •   - 

Upravnika Slovensko filhannon.je in yodilno umet- 
niško osebje poslavlja  minister za prosveto.  Vse drugo- 
umetmško in upravno osebje nastavlja minister za,,pro- 
sveto p<* upravnjkovero predlogu.- :" /-,    .   '   . 

•-• ' '<'•'/.-:" :  :    ''/', '8-"c!en "'" ,   '•.'•.'•'/'/''. 
Podrobnejše  predpise, o' ustroju in ' delu Slovenske 

filharmonije in njenih koTfirhiih, poslovalnic izdà s po 
sebumi pravilnikom  minister za prosveto, • 

9. člen 

Ta <•11•   .   volja  >d 1. januarja  1948 dalje. S tem 
dnem  preneha   sijali od'fKv'bi   vlade  LRS o ustanovitvi 
poslovalnice za kulturno-umetuiške prireditve LRS z dne* 
12. junija 1947. '(Uradni list LRS • dno 5. juLjk 1947 štev.  ' 
27-109,47) '  e ' /     • .   l 

KS-zak  685   • ,        ' • . '    ' ,, 
. Ljubljana,dne SO decembra'1917.    •••, 

iVlinl.ster za prosveto LRS:       » Predsednik, vlade LRS: « 
1    l>r. Jože'Potre 1. r. Miha Marinko'L, r.   '';. 

UUDSKh REPUBLIKE SLOVENIJE 

,'.' :/'••'       " 4-'.':11/:.-    '       ';;.••/ 

Na podlagi 16., ćlena uredbe o.pfavnf stroki z dnë 
20; septembra 1947, (Uradni ••-l LRS st. 4(tr-227/47) v 
«veza • lb. členom te uredbe izdajam v sporazumu s 
predsednikom vlade'LRS   ', -'., '!''"'. 

-\ , ' '.'J, ;- • ''.'/;''' ;0-dr'ed^ , " ;      '.;,.•' •': • ""•   *• 
.',   o uveiiiii novih pokJicov v, pravni stroki in o 

' pripravniški •••• za te poklice,    , ,;     , , 

\ 1. člen 

,.' V pravni stroki se uvekieta, poklica: '• ' .   '•-'•'."' - 
). nižj. zemljakoknjižni referent, > . •'   ',    ,' 

\ "•  2. zemljiškoknjižni referent.   .     ', ,        '     , 
Tä'poklica se-uvrstita /2. člen uredbe, o pravni stro-, 

ki pod novo točko D. < '       ,   '" 
, • ' .    . ,.        / ','./.-- 2. člen   \ • . '.     -'',...'. 

• 1 'Za poklic Hi/.jega" zemlj >!cokiij''žnega ^'referenta je 
predpisana pripravniška služba po 9. členu uredbe o 
pravni stroki. •:",','/'. '      '        .,/'..' 

'     .  :   ' •' '.: '.?,. 6len, -   '   • ".'  '""'-•: .'',':• 
• .   . - .  ' -• '   . '•-   ,'-       '•        ;•,',•"   - 

Ta odredba velja od dneva 'objave v ^Uradnem Ustu 
LRS« " •        '    ,,' .    -,.,,'•   '•.,•    - "    '   ,v 
:     S—zakl 688.   • -, " i ,•'  • • •      ' • '• '• ,:    '•.•'; -, '   '   ' 

Ljubljana dne 12. decembra 1947.. ' ';-'•'• 

.   Se. strinjam!   ••_,'' _'   •.'•   ' -,,    . .• .     }    ,'  ;.    ••- .; 

Predsednik ylade LRS: '   ;' Minister za pravosodje LRS:' 
,, iliha Marinko 1. r. ; Dr. Jože I^okoni L r. 

'• \    '••••'• °    • "',12.    .;•   '•;     , "-. '.:. 
' '   . ",  • • ,        ,,    , 

,  Nà podlagi 17  člena uredbe o pravni stroki z dne 
20  septembra 1947 (Uradni list LRS št. 40—227/47) iz-,, 
dajam ' -;•   ,,.        ''•'•,'''..*''.'.;     ':  -    '•   ','.,: 

' i',' '-;.v.. ',:;''.'.        odredbo :  ;   :       -';'/'' -,, '/ • 
c razvrstitvi novih-poklicor v pravni,stroki v vrsto 

po112.-.Členu zakona o državnih uslužbencih    ' 
.- ">     ""   -     •    " •    •   .';'" .,•-'•' "1    •    - •'   •• 

• ;-.   .•' ', r .,:    -, J.'Plen .'  "-.• -; ' .       ; '    ''v--;'--; 

•    7. odredbn-rii-nistrs* i.;\ jinivo^udje LKS / dim 12. de.-V 
Lcembrâ; 1947  (Uradni   Ust LRS •. l-r-11/48)  v  pravni 
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hranilna knjižica Mestne hranilnice v 
Mariboru št. 16.592, na ime Novak Leo- 
poldina, s stanjem 500 din DFJ. 

Okrajno sodišče v Mariboru 
dne 24. decembra 1947. 

Z 575/46-7 9717 

Oklici dedičem 
V zapuščinski nadevi po Frančiški 

Čarman roj. Kne. posestnici s Pšenične 
police 8, ki je umrla dne 13. maja 1945 
brez poslednje volje, se sinova Franc 
in Ignac Carman, katerih bivališče sodi- 
šču* ni znano, pozivala,, naj v 6 mese- 
cih od danes vložita ustno aH pismeno 
priglasitev za dediča ali pa vsaj sporo- 
čita sodiseli svoj naslov, ker se bo sicer 
zapuščina obravnavala z drugimi nav- 
zočimi dednimi upravičenci in s skrb- 
ttikom Cârmanom Francem, posestni- 
kom na Zgor. Brniku št. 66. 

Okrajno sodišče v Kranju 
dne 22. decembra 1947. 

Z 575/46-7       ' 9717 

Št. O 574/47-5   • '. 9699 
V* zapuščinski zadevi po Grkmanu Ja- 

nezu, posestniku, Spod. Brnik,73,-ki je 
umrl dne 15. aprila 1947 in zapustil na- 
redbo poslednje volje, se njegova sinova 
Grkman Franc in Grkman Pavel, kate- 
rih bivališče sodišču ni znano, pozivata, 
naj v 6 mesecih od danes.ustno ali pi- 
smeno vložita priglasitev za dediča ali 
pa vsaj sporočita sodišču svoj naslov, 
ker se bo sicer zapuščina obravnavala 
z drugimi navzočimi dednimi upravi- 
čenci in s skrbnikom Torkarjem Ivanom, 
upokojencem v Kranju, Partizanska 
cesta. 

Okrajno sodišče v Kranju 
dne 20. decembra 1947. ^ 

Št. O 509/47—13 9700 
V zapuščinski zadevi po Muriju -Igna- 

cu, kmetu, Zgor. Jezersko št. 37, ki je 
umrl dne 14, julija 1940 in zapustil od 
redbo poslednje volje, se njegovi otroci 
Ignac,, Mihael, Lambert in Jožko Muri, 
katerih bivališče sodišču ni znano, po- 
zivajo, naj v 6jmesecih od danes vložijo 
ustno ali pismeno priglasitev za dediča. 
• pa vsaj sporočijo sodišču svoj naslov, 
ker se bo sicer zapuščina obravnavala z 
arugimi navzočimi dednimi upravičenci 
ms skrbnikom Martinom Podkrižnikom, 
upokojencem v Kranju, Prešernova" ul. 7. 

Okrajno sodišče v Kranju 
dne, 20. decembra 1947. 

Z 162/47-13    :'    * ' 9716 

V zapuščinski zadevi po Šumi Alojzi- 
ji rojeni Kutner, hišni posestnici iz Kra- 
nja, Jezerska c. 19, ki je umrla dne 20. 
februarja 1947 brez poslednje volje, se 
njen sin Peter Sumi, čigar bivališč© so. 

''aišcu ni znano, poziva, naj v 6 mesecih, 
od danes vloži ustno ali pismeno prigla- 
sitev za dediča ali pa vsaj sporoči sodi- 
šču svoj naslov, ker se bo sicer zapušči- 
na obravnavala z drugimi navzočimi ded- 
nimi upravičenci in s skrbnikom. Skrb. 
nik Peterim Miro, gostilničar v Kranju,, 
Jezerska cesia, je dolžan pozvedovati o 1 

bivališču iejy dediča in o drugih njego- 
vih podatküi. 

Okrajno sodišče v Kranju 
dne 22. decembra 1947. 

St. O 523/47—33     "" 9702 
V zapuščinski zadevi po Tesariku Jo- 

sipu, instalaterju iz Kranja, Stara cesta, 
ki je umrl dne 2. maja 1941 in zapustil 
odredbo poslednje vólje, se njegova hči 
Olga Adamira, katere bivališče sodišču 
ni znano, poziva, naj v 6 mesecih od 
danes ustno ali pismeno vloži priglasi- 
tev za dediča ali pa vsaj sporoči sodišču 
svoj naslov, ker se bo sicer zapuščina 
obravnavala z drugimi navzočimi ded- 
nimi upravičenci iiu s skrbnikom Vid- 
marjem Francom, upokojencem v Kra- 
nju, Jezerska cesia 21. 

Okrajno sodišče v Kranju 
dne ,20. decembra 1947. 

St. 0 476/47—25 * 9701 
V zapuščinski zadevi po Vehovcu Mi- 

haelu, posestniku, Voklo št. 68, ki je 
umrl dne 21. aprila 1944 brez .poslednje 
volje, se njegovi otroci Franc, Jože, Pe- 
ter, Stanko in Rozalija» Vehovec, katerih 
bivališče, sodišču m znano, pozivajo, naj 
v 6 mesecih od danes vložijo ustno ali 
pismeno priglasitev za dediča ali pa vsaj 
sporočijo sodišču svoj naslov, ker se bo 
sicer zapuščina obravnavala z drugimi 
navzočimi dednimi upravičenci in s 
skrbnikom Sùchyem Alfredom, upoko- 
jencem v Kranju, Gregorčičeva 23. 

Okrajno sodišče v Kranju 
dne 20. decembra 1947. 

Razglas o preklicu 
IV R 569/47 9714 

S sklepom tega sodišča z dne 28. ju- 
nija 1947, Pc lï/46—6, je bila Jeras Ana, 
Arto št. 11, KLO Studenec, delno prekli- 
cana. 

Za skrbnika se ji postavi Jeras Anton, 
kmet, Arto št. 11, KLO Studenec pri Sev- 
nici. 
i   '     Okrajno sodišče v Brežicah 

i za okraj Krško 
dne 23. decembra 1947. 

Kazni oglasi 

Št." 2220/47       , '        '       9780 
Razpis 

Dekanat medicinsko fakultete v Ljub- 
ljani razpisuje mesto preparatola v hi. 
stološko-embriološkem institutu. 

Prednost imajo tisti, ki so vešči foto- 
grafiranju 

Pravilno opremljene prošnje (po 50. 
#enu zakdna o drž. uslužbencih) je tre- 
ba vložiti,na dekanatu medicinske fakul- 
tete,  Vrazov trg  4•, do 12,  januarja 
1948. - 

Dekanat 
medicinske fakultete v Ljubljani 

dne 30. decembra'1947. 

Preklici izsrubljenih listin 

Preklicujem izgubljeno oblačilno na- 
kaznico I-R s 54 točkami, izdano od MLO   - 
Dol. Lendava na ime Agrež Minka, na- 
meščenka. Slov. Konjice, 
9673 Agrež M i H k a 

Preklicujem izgubljeno izkaznico OF, 
7 industrijskih nakaznic IG na ime Bez- 
jak Franc, Justina. Marija, Justina, 
Ivanka, Danica in Ivan in živinski pot- 
ni list, vse izdano od KLO Središče ob 
Dravi. 
0668 Bezjak   Frani', 

Središče ob Dravi št, 26 
Preklicujem izgubljeno    industrijsko 

nakaznico, izdano od KLO na ime Bor- 
ko Jožefa. 
9679 ISurko Jožefa 

Preklicujem izgubljeno evidenčno tal>- 
blico. za motorno kolo St. S-0156, izdano 
od NM v Ljubljani na ime Perganc So- 
nja, Ljubljana, Bežigrad 14. 
9771 Derganc Sonja 

Preklicujem    evidenčno    tablico    št. 
04770 za motorno kolo. 
9703 Drolcnik Jože, Maribor 

Radvanjska e. 30 
Preklicujem izgubljeno osebno •••••- 

(iiico, OF izkaznico in izkaznico za kolo, 
vse na ime Ferčeč Jožef, Staven?ki vrh. 
9674 "-Ferree Jožef    ' 

Preklicujein*-izgubljeno  izkazneo  OF  ' 
šl. 063382, izdano •• ime Gaspari Ana, 
Ljubljana, Oestrinova 5. 
9773 ... Gaspari Ana 

Preklicujem izgubljeno izkaznico OF 
knjižico za poltovorni avto Dodge št- 
3443, osebno izkaznico, izdano od KLO 
Huje na ime Pipan Franc, jn talon št. 1. 
9687 Geodetska uprava, sekcija za 

t-  triangulacijo kočevskega okraja 
Preklicujem izgubljeno osebno izkaz- 

nico in prometno knjižico za kolo, izda- 
ni od NM v Ljubljani, izkaznico OF in 
fizkulturno legitimacijo; izdano od Fiz- 
kulturne zveze Slovenije, vse na ime 
Giogaia Tatjana, Ljubljana, Miklošičeva 
15, in fizkulturno izkaznico, izdano od 
Fizkulturne zveze Slovenije, na ime 
Omahen Miloš, Ljubljana, Rimska 20. 
9779 GogaJa Tatjana 

Preklicujem izgubljeno os-ebno izkaz- 
nico in izkaznico OF, obe na ime Goni- 
boc Jože, Vižmarje 123. 
9746 Gomboi- Jože 

Preklicujem ukradeno prometno knji- 
žico osebnega avtomobila znamke Opel 
Super (evidenčna št. 'S 6402, št. motor- 
ja 37-1498), last Gradbenega podjetja za 
ceste LRS, baza Maribor.   • 
9680 Gradbeno podjetje za reste 

LRS, baza Maribor 
Preklicujem izgubljeno osebno izkaz- 

nico št. 572 in OF legitimacijo, izdano 
na ime Grocl Jožica, Sv. Jurij ob Sčav* 
niči- 
9681 Grocl Jožiea 
.   Preklicujem     izgubljeno     prometno 
knjižico za  kolo in osebno  izkaznico, 
obe na ime Gucinandl Jožef, Nasova 18, 
okraj Gor. Radgona. 
9675                             GuinianiU Jožef 



Strau 6 L'K A ÜM   LIS J   Lito a J. 1•,- 

PreUiicujem  izgubi 
iiico   izdano od NM * 
ifivsk«; knjižico, ob'' i 
že, Ljubljana. Jernej« 

19749 
/ 

Preklicujem ukrad 
nieo št. 8094, izdano 
kaznico OF, industri 
in vojaško knjižico, v 
Ivan. Kapla 22. 
ÎI669 

j'îiio o-ebuo  izkaz-- 
•   Ljubljani, in de 
M i im- Habicht -lo- 
va  49 

Habicht Jožo 

cuo osebno izkaz- 
od KLO Kapla. iz- 
l-lvo nakaznico IG 
rie na ime Helbink 

Helbink Ivan 

' Preklicujem izgubljeno osebno izkaz- 
nico št- 057612, izdano od NM v Ljub- 
ljani na ime HlebeŠ Franc. Sneberje 16. 
971?     * Hlcbcš Franc 

Preklicujem izgubljene potrošpiške 
nakaznice: IG št. 252086 na ime Hvaleč 
Ivana, IG št. 252087 na ime Hvaleč Jo- 
žefa in ID it. 110478 na ime Hvaleč Ma- 
rija- 
96S(> Hvaleč Jožefa, Soviče 12, 

p.  Sv.  Vid  pri  Ptuju 

Preklicujem izgubljeno osebno izkaz- 
nico, izdano od NM v Ljubljani ua ime 
Jalen  Marija,   Ljublana.   Marmentova 
24- 
9777 Jalen Marija 

Ljubljana. Cinipermanova 4 
Preklicujem ukradeno plačilno knjiži- 

co, izdano na ime Korać Stevau. 
9670 * Korać Stcvo 

Preklicujem osebno izkaznico na ime 
Krajzelj Ivan. rojen 28 V. 1015 v Šent 
Janžu. 
9f)S2        Krajzelj  Ivan,  Nova  bolnica, 

Jesenice 

Preklicujem  izgubljeno izkaznico OF 
?t  015394, izdano v  Ljubljani na ime 
Lončarič Franc, Ljubljana. Tvrševa 79. 
9766 Loiičarif Franc 

Preklicujem     izgubljeno     prometno 
knjižico za kolo, izdano od «dseka za 
notranje zadeve Ljutomer na ime Maj- 
fen Franc, Savçi 43. 
9705 Majcen Franc 

Preklicujem izgubljeno delavsko knji- 
žico,  izdano  ua  ime  Malojer  Dragica, 
Prajirotnikova 17, Maribor. 
9087 Malojer Dragica 

Preklicujem izgubljeno maturitetno 
spričevalo nižjega tečajnega izpita I. 
drž realne gimnazije v Ljubljani, izda- 
no od ravnatelja le gimnazije v letu 
1934/35 na ime Matajec Boris, Ljublja- 

na.'Rožna dolina, c. X 14. 
9772 Matajec Beris 

' Preklicujem izgubljeno delavvko knji- 
žico št 1462748, izdano cd MLO, odd. 
za inšpekcijo dela, Ljubljena, na im* 
Merc Tomaž, Ljubljana, Vosnjakova 6- 
9769 - More Tomaž 

Preklicujem izgubljeno oblačilno na- 
kaznico s5t. 032121 IR na ime Justina 
Mramor, Loče št. 58. Slov. Konjice. 
9684 Mr« »ter Justiaa 

Preklicujem   izgubljeno   šolei-ko   iz- 
kaznico št. 201, izdano od NM v Ljublja- 
ni   .a ime Usuiti ik Milan   Izubijana Vo- 
li jakovn 10/11 
9703 Osolnik Mi lan 

Preklicujem   izgubljeni   indeks   eko- 
nomske   fakultete,   izdan od  rektoratu 
univerze v Ljubljani na ime Pečar Meta 
Ljubljana. Sv. Jakoba trg 7. 
0831 Pečar Meta 

Preklicujem osebno izkaznico na ime 
Pelko Marija. Novo mesto. Cankarjeva 
11. 
9764 Pelko Marija 

Preklicujem ukradeno prometno knji- 
žico za kok) znamke >Junior« št. 80871, 
izdam  na ime Pogačar Marija. Gora št. 
2 pri   Komendi- 
9876 > Pogačar Marija 

Preklicujem izgubljena spričevala !.. 
IL, III. in IV letnika srednje tehnična 
šole v Ljubljani, izdana od ravnateljstva 
te šole •• ime Poglej Leon, Vevče 103. 
9778 Poglej Leon 

Preklicujem  izgubljeno  izkaznico  za 
kolo št 1500, izdano na imo Potnik Ig- 
nac, Malahorna št. 37. p. Oplotnica. 
9677 Potnik Ignac 

Preklicujem  izgubljeno  učno  in  po- 
močniško spričevalo, izdano na ime Rab- 
zelj  Franc, trg.  pomočnik, Radeče pri 
Zidanem mostu 51. 
9588 Kabzelj Franc 

Preklicujem izgubljeni indeks eko- 
nomske fakultete, izdan od rektorata 
univerze v Ljubljani ria ime Rihtaršič 
Nada, Ljubljana, Rožna dolina cesta 
VIII/1Ö. 
9832 riihta'ršic-Nada 

Preklicujem izgubljeno* osebno izkaz- 
nico št. 055398, izdano od NM v Ljublja- 
ni na ime Sedlak Irena, Ljubljana, Ce- 
sta na Rožnik 17. 
9704 Sedlak Franc 

Preklicujem     izgubljeno     prometno 
knjižico za kolo, izdano od NM v Ljub- 
ljani nav ime Sekernik Jože, Na Koro- 
ščeh 5. Dravlje- 
9748 Sekernik Ježe 

Preklicujem izgubljeno osebno izkaz- 
nico, izdano od OLO Jesenice, sindikal- 
no izkaznico iu «lansko iskaznico, iz- 
dani od sindikalne podružnice železar- 
no na Jesenicah, vse na ime Slamnik 
Matevž, Slov. Javoraik, Savska e. IS. 
9774 Slamnik Matevž 

•Prekiieujem izgubljeno osebno izkaz- 
nico, izdano od NM v Ljubljani, sindi- 
kalno izkaznico št. 1293342 in delavsko 
knjižico št. 584, izdano od Gradis-a v 
Ljubljani. ve* m ime S*sr«ear Marija, 
Ljubljana, V«4*vodna 8€. 4 

9775 Smcekar Manja 
Preklicujem izgubljeno osebno izkaz- 

nico št. 8164, izdano od KLO Kapla in 
ixkaznico OF, obe na ime Stajan Ivan, 
Sp. Kapla št. 149. 
9872 Stajan Ivan 

l'i i.'M.<i:|i'iii /.gubljeno izkaznico zu 
kolo /. trnke Pnch "• t074 (evidenčna 
:. I89u74)   na   inn-  Slaviuec  Miro- 
-iav   ii'   ,/.'     tučo za  kolo -I   3396  (evi- 
lieiiri     '.ibnca d. 4^;i!)6» znamke  Vik- 
toria na ime Magdic Mihael, oba s Sta- 
re i'i^ic. .ii{ i a' Ljutomer- 
0683 KLO Stara cesta 

Prekiieujem izgubljeno osebno izkaz- 
nico, izdano od NM v Ljubljani na ime 
Sušnik Franc Ljubljana. Rakovniška 6 
9770 Sušnik Frane 

Preklicujem    izgubljeno   industrijsko 
nakaznico LR z vsemi kuponi in 30 toč- 
kami,  izdano na  ime  Šlosor Štefanija, 
Bezina ">9 
9689 Sloser Štefanija 

Preklicujem izgubljeno osebno izkaz- 
nico št. 030633. izdano od NM v Ljublja- 
ni na ime dr. Tominšek Zdenka, Ljub- 
ljana. riril-MHodova 16. 
9747 Dr. Tominšek Zdenka 

Preklicujem     izgubljeno     prometno 
knjižico za kolo lov. št. 1S34325. izdano 
na ime Trank Alojz, okraj Ptuj. 
9685 Trunk Alojz 

Preklicujem izgubljeno osebno izkaz- 
nico, izdano od NM v Ljubljani na ,ime 
Wamberger Marija, Novo Jarše, Ljub- 
ljana- 
0745 Wambergcr Marija 

Preklicujem, plačilno knjižico št. 23192 
SV, izdano na' ime Vidojevic Dobrivoj, 
vodnik, vej. pošta 97052 C. 
9671 Vidojevic Dobrivoj 

Preklicujemo izgubljene vojaške pot- 
ne dovolilnice (rdeče) : 

serija G št. 50879, izdana na ira* Ra- 
dulavič Dragan, poročnik; 

serija G št- 50395. izdana na ime Šku, 
Hć ZuluJ, borec; 

serija G št. 50363, izdana na ime Vu- 
jačič Radomir, borec; 

serija G št. 51292, izdana na imo Ko- 
vačie Janko, kapetan in 

serija   G št. 51225,   izdana  na  ime 
Marković Ivica, poročnik. 
9765 Ve.j pošta 16098, Postojna 

Preklicujemo rumeno vojaško potno 
dovolilnico eerija C štToOSe-,. izdano na 
ime Gačparac Stjepan. 6tar. vodnik. 
9781       Vej. pešta 28856«. Radovljica   • 

Preklicujemo izgubljeno vojaško pot- 
no   dovolilnico   (rdečo)   serija   E   št- 
66774,. izdano na ime Savatović Mirko, 
podporočnik. 
9744        Voj. pesta 12265, Ljubljana 

Preklicujem izgubljeno osebno izkaz- 
uj«©, izdano od NM v Ljubljani, izkaz- 
nico OF, izkaznico RKS, izdano od glav- 
nega odbora RKS v Ljubljani, vse na 
ime Žagar Nikolaja. Ljubljana, Tržaška 
e. •. 
9776 Žagar Nikolaja 

Prelçlicujetu izgubljeno osebno izkaa- 
HìPO, izdano od uprave NM v Ljubljani» 
in izkaznico za kolo. izdano ,od uprave 
NM v Ljubljani, obe na ime Žnidarstf 
Frane, Ljubljana, Poljaneka 50. 

I 0768 Žnidaršič Franc 

Izdaja >Uradni liet LRS< — Ravnatelj fn odgovorni nrednlk: Rožo Vodnsek: Meko Prosvetna tiikarne — oba v Liublianl. 



St. 1. — 3. 1. 1Ö4& URADNI  LISI  LUS Stran 

stroki uvedena poklica nižjega zemljiškoknjižnega refe- 
renta in '.emljiškokujiinegii referenta se razvrstita v tretjo 
v rs to 

2. deli 

LRS 
'l'ii odredba velja oa dneva objave v sUradaem listu 

S    /,il<   (Î8H 

Lim.ljyn« «Lue 3U. devemera 1947 

Predsednik vlade LRS: 
Miha Marinke 1. r. 

13. 

Na podlagi 1. Člena uredbe z du* 18. novembra 1947 
(Uradni \:<\ LRS št. 48—268/47) o dopolnitvi uredbe e 
prejemkih republiških državnih uslužbencev- in državnih 
i-lužbence\ ljudskih odborov (Uradni Uit LRS štev, 
12-242/47) izdajam 

odredbo 
" temeljni plaći za uove .poklice y pravni stroki 

.1. člen 

Temeljna plača za poklica, uvedena v pravni stroki 
•i. odredba ministra •• pravosodje LRS z dne 12. decem- 
bra 1947 (Uradni Ust LRS št. 1—11/48) se določi: 

1. za nižjega zemljiškoknjižne- 
ga referenta   .    .        .    . od 3.200 do 3.700 din 

2. za   zemljiškoknjižnega   re- 
ferenta   !    .        . " • od 3.800 do 4.500 din 

2. člen 

Ta odredba velja od dneva objave v »Uradnem listu 
LRS« 

'      St. S-zali. 6S0 
Ljubljana dne 30. decembra 1947 •  > 

Predsednik vlade LRS: 
Miha Marinko 1. r. 

14. 

' Na podlagi • člena .uredbe o prejemkih uslužbencev 
ia nameščeDceT » državnih trjfovekih podjetjih in njiho- 

•vih prodajulnah kakor tudi r prodajalnah zadrug in druž. 
' benib ter mndž.čnib-organizacij (Uradni list FLRJ št. 

Q7—718/47) in 13 točke G • odstavka navodila za fcva-, 
j^je uredbe o prejemkih .uslužbencev m nameščencev 
v državnih  trgovskih  podjetjih in njihovih prodajalnah 

~ kakor tudi v prodajalnah zadrug in družbenih ter množič- 
nih orgeat (Uradni Ust FLRJ št. 102-749/47) .pred- 
pisujem - -': ' 

okvirno narodilo 
*» dolowmk provizije uslužbencem, ki se zaposleni 
»oposredne /odkupom   ali   nabavo  predmetov   na 

prostem trgu 
1- točka Ueiužbenci in oameSčenei, ki so zaposleni 

neposredno'z odkupovanjem (nabavljavci, odkupovalci. 
nakupovalci) ali ki nabavljajo blago na prostem trgu, 
ne prejemajo za čas dejanskega odkupovanja ali nabave 
temeljne plače, ampak le provizijo, za drugi čas ,pa pre- 

' jemajo kot »tabi del temeljne •••• 50% temeljne plače 

po poklicih, kakor so razvrščeni, obenem pa parlicip raji 
po predpisih navedene uredbe n« skladu p leč kako> 
dr ujo nakupno ia prodajne osebje. 

2. točka. Kadar odkupovalci in nabavljavci polujej 
zaradi odkupa'oziroma nabave, jiia morajo podjetja po vi 
niti dejanske stroške z« prevoz. Ce p» gredo odkupu 
vaici in nabavljavei na pot sam» •••• informacij o mož- 
nosti odkupa  in nabav    (informacijska   potovanja), jim 
smejo  ravnatelji podjetij  prianati  tudi  dnevnice.  Prav 
tako jim smejo priznali dnevnice tudi za neuspela pot« 
vanja, če se ugotovijo objektivni vzrold neuspeha, venda 
morajo v teh primerih ravnatelji podjetja dobiti prh«, 
liter operativnega upravnega roditelja. 

3. točka Pri določanju višine provisije, ki se lahko 
določi v odstotki]] ali v stalnem' aneaku, morajo ravna- 
telji podjetij upoštevati količino, ceno in kakovost blaga 
in po teh treh vidikih odrediti večjo ali manjšo provizijo 
Ravnatelji podjetij morajo sestavili lestvico provizij p« 
vrstah blaga in jo najpozneje do 2f>. XII. 1947 predložiti 
v potrditev operativnemu upravnemu voditelju. Dokončno 
morajo'operativni upravni voditelji potrditi lestvico pro- 
v.zij najpozneje do 28. XII. 1947, do 31. XII. 1947 pa 
morajo operativni upravni voditelji predložiti vse dovo- 
ljene provizije po vrstah blaga upravi za odkup pri mini- 
strstvu za trgovino in preskrbo LRS. 

4. točka. Ravnatelji podjetja morajo od časa do časa 
primerjati rezultate provizij / delovnim učinkom in po 
potrebi predlagali operativnomu upravnemu voditelju 
spremembe določenih lestvic. 

Kako. se določajo provizije /a odkupovalce in nabav- 
ljavce proizvodov   na  prostem  trgu,  navajamo téle pri- ' 
mere:        < 

1    KlavnÌ4VnliA biki. junci, krave, (elicr: 
a) Provizija oil kakovosti; 

L za klavno živino nad 50% klavnosti 2.8% cene, 
2. za klavno žhino^nad 45—00% klavnosti 2.— % cene, 
3. za klavno živino* nad 40—••> % klavnosti 1.7% cene, 
4. za ldavno živino pod 40 "/t klavnosti 1.— % eewe; 

b) Provizija od količine: 
Od odkupljeno količine \ eneni tednu: 

t. za ldavno živino nad 50% klavnosti  in   nad  5 000 kg 
žive teže 1.3% cene, 

za klavno živino nad 50% klavnosti in od 2.000 do 
5.000 kg'žive teže 0.9% cene. 

za klavno živino nad ".0% klavnosti in. pod 2.000 kg* 
žive teže 0 4 % reno. 

2. za klavno živino od  45--50% klavnosti  nad 5.000 kg 
žive teže 1.2% cene.' 

za klavno živino od 4ór--50 % klavnosti in od 2.000 do 
5.000kg žive teže 0 7% cene, 

za klavno živino od 45 -.50% klavnosti pod 2.000 kg 
žive teže 0.4% cene: 

3. za ldavno živino od 40—45 % klavnosti in nad 5.000 kg 
žive teže 1.1 % cene, •   . 

za klavno živino od 40—45 % kiavnosti in od 2.000 do 
5.000 kg žive te/e 0.G % cene, 

za klavno živino od 40—45 % klavnosti in pod 2.000 kg 
žive teže 0.3 % cene;   ' 

'4. za klavno živino izpod 40%) klavnosii in nati 5.000 kg 
žive teže, 1.— % cene, . 

za klavno  živino, izpod 40% klavnosti od   2.00O   do 
,      .   5.000 kg žive teže 0.5 % cene, 

za klavno živino izped 40% ldavaosli in pod 2.000 kg 
live teie 0.3 % cene; 
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c) l'fuv»zija "ft ilo-ticiio nuli U e y ceni. 
Ce nakupovaluc odkup-  lila-.:* Uvmo po nižji ceni, 

koi  je  interne dolorem»,  mu  pripada  laie  provizija od 
razliku cene. 
X. 30J/o pri oijhuf.'.i klavne živMio :•<1 515% nlm'iiooti, 
2. 20'Vo pri oiikupu klavne ii«ine od 45—ču0/« klavnoslt, 
3. io°/c pri odkupu klavne i:vme od 40—45% klavnosti, 
4. 10% pri odkupu klavne ž:vine pod 40% klavnosti. 

2. Kl«vj,H u>li>ta od kosa 50.— dm 
d.i Drobiiira 

a) od razlike v ceni    ....     30 °Ai razlike 
b) od količine ju kakovosti    .     .       3°/o cene 

i. Klavni konji 
aj od razlike v ceni     l. viste .     40% razlik« 

11   vrste .     ••9,« razlike 
ìli. viste .     20 "/o razlike 

b) od količine In kakovost;    . 4% cene 

6. Prašiti 
si od razlike v  cenj .     .     .     .     50 % razlike 
b) od količine in kakovosti     .     .       3% cene 

fi. tfeïa »ita 
a) od razlike •  ceni   ....     ó0°/c razlike 
b) od količine in kakovosti . . 4 % cene 

Dodatna   provizija   od   količin 
nad 20.000 kg ?e prizna v znesku    0.5 "/o cene 

Za vsak začeti odstotek hI teže ' 
ki je višji   od   normalne hI  In/.e 

.  (po  uredbi   o   odkupu   bel.h  žit. 
SI. saopšt. št. 401/34r47) •• prizna    - • 
Se poseben dodatek   ....      •.• %> cene 

i 

7. Kot'uia 
&) od ratlike v ceni 5Û % razlike 
b) od količine in kakovosti           . 3 Vo cene 

•Dodatna   provizija  od   količine 
nad 20.000 kg                        • .'    . 0.5 %, cene 

Poseben dodatek za koruzo v zr- 
nju.če jeodstotek vlage nižji od 14°/o 0.5% cene 

' 8. Maščobe 
a) ocl razlike v cen;    ....     00% razlike 
b) od količine do t.UOOkg v . 2°/« cene 

od količine nad 1.000 kg ."' . 3% cene 
dodatek na kakovost po čistosti. 
sorte (n. pr. čista mast v razliko 
od masti z ocvirki ....       1 % cene 

9. Jajca 
a) oà razlike v r.enj .     .     . 50% razlike 
b) od količine do 100 kom. na teden .   2 °/o cene 

do 300 kom na teden 3 % cene 
do Ö0Ü kom. na teden /4% cene 

nad 500 kom. na teden SJVo cene 
10. Med 

a) od razlike v ceni .     .     .     • 50 % razlike 
'   b) od količine in kakovosti     . 3 % cene 

11". Krompir 
a) od razlike v ceni   .     .   ,.     .   • 25 % razlike 
7i) v količini do 10 vagonov: 

industrijski 2 % cene 
priznane sortirane jedilne vrste   '   3°/o cene 
ostali kiompir  ....".    2.5% cene 

_   pri   količin'   nad   10   vagonov 
se pr v.it.i «P   1'ulafna provizija    0.5% 
od nakupne cene. 

12. Fižol, yrali, leca 
a) od razlike  v  ceni  .           .     . 50% razlike 
b) od količine in kakovosti 

do 2Ü.000 kg     ....      . 3 % cene 
nad 20.000 kg    ..... 3.5 % vene 

13. Ajda. pros-o 
a) od razlike   v   ceni  .     .     .     . 50 % razlike 
b) od količine  3% cene 

14 Jcšurenj 
a) od razlike  v ceni .... 50 % razlike 

"b) od količine  3 % cene 

15. Čebula 
a) od razlike  v  ceni 5U % razliko 
b) od količine          3% cene 

IG  Korenje, jflivsko 
a) od razlike  v ceni  .... 30% razlike 
b) od količine        ..... 4 % cene 

17. Kepa, sveža 
a) od razlike   v ceni .... 50% razlike 
b) od količine .v  0% cene 

18. Zelje, sveže 
a) od razlike  v ceni  .           .     . 20% razlike 

,od količine    do 10 vagonov    . .')% cene 
nad 1U vagonov     . 7% cene 

19. Seno, slama                             .       . ' „, 
a) öd razlike   v  cen;   . .     .nO % razlike 
b) od količine ' do 20.000 kg    .      . .   3%. cene 

nad 20.000 kg   •    . 4% cene 
20. Jabolka 

a) od razl.ke  v  cen.               .     - 30% razlike 
b) od količine in  kakovosti pri iz- 

voznih  jabolkih       ... 4% cene 
pri potrošnih jabolkih  .     .     . 3.5% cene 
pri potrošnih jabolkih .     .     . 35% cene 

21. Orehi      ."'.". 
a) od razlike v ceni   .     .     .     . 20% razlike 
b) od  komorne in  kakovosti .     . 2% céne ,, 

22. Kostanj 
' a) od razlike v ceni   .           .     . 20% razlike 

b) od količine in kakovosti    .     . 4% cene 

23. Krhlji 
a) od razlike v ceni   .     .     .    . 50% razlike 
b) od količine in kakovosti    .     . 3% cene 

24  Sadjevec in hruševee. 
a) od razlike v ceni   .     .     .    . 10% razlike 
b) od količine in kakovosti   .    ,2% cene 

-25. Vino /, . 
a) Provizija in količina 

za nakup do 500 hI     .     .     . IV2 % cene 
za nakup od 500 do 1000 hI   . 2 % cene 
za nakup nad 1000 lil   .     .     . 2V»%'cene 

b) Provizija od dosežene razlike v ceni 
Odkupno podjetje bo izplačalo nakupovalcu za 
doseženo režijo ceno, kot je določena interno, 
provizijo v višini 50% dosežene razlike v ceni. 

c) Provizija od kakovosti 
izredni dodatek 0.10 din od. litra bodo podjetja 
plačala nakupovalcem za nakupljena sortna vi.4 

na. ki pa morajo pri mostu doseči naimand ^0% 
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',' sladkorja, i»ri vinu pa najmanj' 12% alkohola. 
,    provizija od kakovosti se priznava za téle sorte: 

./;.   rdeči traminec, dišeči traminec' rulandeo, beli 
••••"   .n modri hurgûndec, uniškatui silvunec, renski 

mlina, žipon, laiki rizling, bela klevna ter kra. 
'/. ,       ski in istrski teran: ~ ' 
2G. Spanje' , ,'     • './•' 

a):od razlike v' ceni4 .     ..' . '   .     40% razlike 
b) od količine in kakovosti: •   ' v 

od nakupa do 10.000 | .  ' .     . \ 1.5 °/o 
,    od nakupa od 10.000 do 30.0001    2   %     , 

; od nakupa,iznad 30.0001   .,    .     2.5%        .   * 
•27. Drva -     ..    .-.     ,'._  ' ;•"•*. "\ 

a) od koLciue'./   ...     .     .     .    .15 din    , ••, 
b) o-d razl.ke v ceni   .     .    ..    ,.     2d% razlike 

,        Poleg; te' provizije, od količine pripada, nakupovalcii, 
• če odkupi drva po nižji ceni, kolje interno določena,, 20% 

razlike ;v ceni. Če bi pa nakupovaiec - plačal, drva po višji 
.ceni, kót je. interno določena, se mu prov.zja' zniža za 

'' 20% razlike 'v. ceni.     "     .   >    •. •        . ' ~     '. ' v ' .. .   . 
Primer:   ',','     . ,        •'     • - 

' '1. Nakupovalec plača drva 1 in3 po •',  '•/, 
'.'- ''  ' '-Prov'zija od količine'  ,-..'''•.     15,. din 

• '   ;- Provizija od,razlike v cen   '20%   ,     .     i 
• /    . razlike v ceni je 20% od 40din-f- 8 din    . 

<••.!' ,,',   Skupna prov.-Aijaza -'i; ni3   .     . .  23 din 
,;•, 2,4Nakupovalec plača drva, 1 m3 po   .     .     320 din- 
'": ;-• Provizija od količine    ,     ...   lo din 

znižana  provizija od .razlike v."   '•   ,   " 
ceni  (20% razliko v .ceni,»    . 

. /20% od lü'din > . ."' ;]..- ... — 2 din,     •' • •• -\ 

;•  (  '. -.Dejanska provizija od, lin3 '.     13 din •..   \',   '. 
'.'/.'28   Želod'    '•''  . •' ;.'_"; " \      '.'..'.'' *"'"'     ' .. 

a) od razlike v ceni  ,..   ...    ,.'   30% razlike 
'    . ,.   b) od količine in kakovosti v oktobru      8 % cene 

;  / .',-" •'•,.,   •    -   , ;        .   .    ;   novembru 7% cene 
--••-.'":'"•'','    .      \    -      •••  "       ,'decembru 6% cehe 

• ' 29'GrbBäjo    ." _ -'•- '    ; .• , -/ 
.•'.   •  a) od razl'kè v ceni '."',..   ...   .     50% razlike 
'V ,.b), od količine, do 5 vagonov  .     .      0.18 din 

. 4 , od'količino do .10 vagonov .'•••' ...   0.24 4fa 
•    od količine nad 10 vagonov • . \   .030 din 

^ J-, Nayèlieni primeri niso obvezni in se ravnateljem'pod- 
jetty dopušča možnost, da kombinirajo in določijo sistem, 

'.'•ki najbolj ustreza naravi in potrebam podjetja. 
( ;;  s/p-gt. 1775/•:\ •,';/• ..• ; •.       . \    v v . 

•/'"   Ljubljana dne 19;; decembra 1947. , .'•".   ,;\ 
, '•: ''.'•'- \ ;'.'',  -'.;•,     -;.'  -'/V   •'' '       Minister      V 

,;. • . ''•    -•    .'.   r v"   *,• •      . .'",/'za trgovino in preskrbo: 
'•: •'•',,/'• , /' _ '    •" ;   ' / ;,Viktor Repië 1. r. \ 

ODLOČBE ÒRGAHOV BIBŽAVNE UPHAVE 

'.   -,-S ' :''. ;;'• ""'= V:.'•:•', ":•15.- V''/-    '     •'.•'"• 
SV • V:-':, V''-.^Odločba'. •• V.',; '*"••". ' •'" , .. 

; . : 'Na prxllagi. ,1.,4,'JiV 7., ,14. ,•• ' 19. člena splošnega 
'..'. zakona o varstvu kulturnih spomenikov in naravnih red-, 
'i kosti (Uradni, Ust FLRJ štev, 81 z dne 8. X 1946) '    ' 

,' ' .-'-:'..-; /      • •;•' '"" ;   'razRlnfiamo,    , •' - . '        - " ' '• 
: ..d«_-,so kot. ki4turui  spomeniki   po   navedenem  zakonu 
"Xa"v ar ova n a, "dela pomembnejših upodabljajočih umet- 

nikov   XIX. in   XX.  sto!., zlasti  pa  vsa dela  tehle 
umetnikov: -, 

Jos;pa Torniti ca, Matevža Langusa*,. Jlihaela 
Stroja, Janeza Wo li' a, Janeza •'• bica ,• ' Julija 
Š u b i c a, Antona A ž b e t a. Jo/.ela P e t k o v 5 k a,, , 
Ivane Kobilice, Ivana Grobarja, Ferda Vesela, 
RihardV Jakopiča, Matije Jame, Mateju Ster- 
ne n a , Alojzija Ö a u g 1 a, Franceta B e r n ë k a r j.a in , 
•Ivann   Zajca,' '       • ' *     . -, 
n'e'glede na lo, čigava last so ali kdo jih ima. > 

Dela,teb upodabijajočih umetnikov, se ne vrnejo brez „ 
poprejšnjega,naznanila Zavodu-za varstvo in znanstveno 
proučavanje kuli urnih' spomenikov in prirodnih zname- 
nitosti Slovenije v Ljubljani-in brez njegovega dovoljenja 
predeiovati.restavnrati, odsvojili, zaslav.ti ali' preine.--.titi 
v dhig kraj.    ',•--', 

Vse  fiz.čne  in  pravne osebe,  ki ao  posestniki ali 
lastniki  del  imenovanih , upodabljajočih   umetnikov,  mo- 
rajo! do vlui 'februarja ; 19-18. ta  dela   priglasiti'Zavodu.' 
za  varstvo •  znan^lveno proučavanje kulturnih  spojne- -v 

nikov in  prirodnih  znamenitosti  v  Ljubljani, osebno ali 
pismeno  z označbo  piklnieja,  ki  ga   delo ' predstavlja,  • 
ielinlce upmiobitve, Voiiko-.!i in .-.tanja nmeliiine    - 

'Prekržitve te odločbe bodo kaznovala pristojna okraj- 
• tia sodišča',/, gloio do 25.000 dinarjev, v težjih primerih 
pa "s prisilni;« dalom brez oclvxema- prostdsli 'do l.leta 

Št   841'ï—-47   ; .'    {' •      '.    ,   .'. . • 
l-jubljniia dne'24. decembra J917. , ' . 

Zavod   7a   zaščito  in   -znanstveno, proučavanje  kulturnih   ' 
- ;->ji(im«'!iilii;>  iii pk'iro'hiih zna.-nci^Coftti Sînycnije 

'      ,   . . ' • V. d. ravnatelja;. 
•.'•'.•'    •        •    Dr. fran Bijanee 1. r. 

'•/' -FreL'I^'J »•• a rta etra lista FLU J«      ' » '. 
,    rit  UH)' dne 2K iKivf.mlir» 11M7: * . 

731. Uredba o apreinemimli ili /dopolnitvah uredbe o 
.ustanovitvi in delu tehničnih predstavništev (repre- 
zentanc)'. .   .     ,"'        . '   '     ' , 

732. Prav.lnik o prejemkih-državnih uslužbencev v ino. 
'-' /.ernstvu. • •     .. - .... 

Pravilnik i) varstvenih ukrepih pri delu z rentgen- 
akimi- napravami in radioaktivnimi >novmi.* •'    ' 
Uredba o izplačevanju računov zadrugam in zase'u- 

(,,(••  podjetjem  • dobavljeno. Mag*}  in opravljene • 
. '.'   storitve. ' •' , -"      , '   .i   - 
735^. Odredba o obveznem uporabljanju obrazcev 'pri |•>- 
,'.-.   štovanju z .Državno,investicijsko banko FLlîJ. 

.736. Odredba o vzdrževanju reda. in snagy v vlak h in 
.        na železniških:postajah.    .     . ',•'.. 
737. Odredba o dopolnitv? odredbe o socialnem zavaro,-; 

'    vanju obsojencev.  . :  ;* "\   , -   , 
738. Odločba o zamenjavi obrabljenih  ali poškodovanih 

'bankovcev ter o izplačilu za dele bankovcev, ki jih 
1     je izdala Narodna banka FLRJ.       ,        . 

739. Odločba o proviziji prodajalcem na- drobno zy i>vo\ 
dajo davčnih znamk in davčnih vredflotnic.  .      . 

'740: Odločba o odvzemu /poštnih vrednotnic, iz prometa. 
,741. Odločba o proviziji pooblaščenim prodajalcem pošt- 

.733. 

'   '/ 
731. 

nih znamk In vrednotnic. 
,742. Odločba (o dovol tvj ustanovitve in delovanju Zveze. 

borcev narodne osvobodilne voiue.      ' 

N. 
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St. 101 » diu- 2G novembra l'J-JÎ: 
• ,',743.'. Zakon o gibanju ua ,,,•• 

••• . -    ,       ,.',  744; Zakon  o^Spremenibj  io  dopolnitvi zakona  v,redih 
»,      ;- in medaljah" Federativni;, ljudske   republike. Jugo- 
• "'   ,-,.    .'       '      slav.je,'    '•''.•.'.. j, !' 

A' \. i 745. Zakon o spremembah in dopolnitvah 36. člena za- 
kona o agrarnj reformi in kolonizaciji. 

7,46. Ukaz  o spremembi  21.  i.n  22   točk«   ukaza, Pre- 
V      : :\'zidija   Ljudske skupine  FLRJ   U. št.  2113  z .dne 

' „S/novembra 1947 ó.-razglasitvi nekaterih gospodar» 
' /   - ' "       skih  podjetij za podjetja  splošnega državnega  po- 

mena.   /    , 5      , . '  , v 
Št. 102 z dne 23. noTembra 1947* 

'.'.'•.•       ,     747. Uredba, o   ustanovitvi ; m   organizacij]   generalnega 
'' ' (.       

• 'ravnateljstva telegrafa in telefona, ravnateljstev,tele- 
/ ,' '„. grafa m telefona tei telegrafsko-telefonskirTcentrov. 

748. Pravilnik o rednih prejemkih pripadnkov  na rodne 
milice in o dodatkih civilnim osebam  v .'elužb'i-.pri, 

4    narodni milici." i , ; ' '\ 
z 749, Navodilo za j'zvajanje^urédbe;o prejemkih uslužben 

;   , cev in  nameščencev v državnih,trgovskih  podjetjih 
- ' ",. in' njihovih, prodajalnah   kakor   tudi v prodajalnah v 

, zadrug ,•- družbenih ter množ'čnih organizacij. 

,.      ;     .*• ./ . •    Št. 103 z dne 3.decembra. 1•.4.:. .;" 

, , ', 750. Uredba   o ^ustanovitvi -tn   organizaciji .generalnega 
.      '    ^ poštnega " ravnateljstva,-  postnih    ravnateljstey   In 

okrajnih  pošt, - ... ... 
.Uredba o borzi za izvoz. •. . .       . <,' • 

Uredba, o . spremembah ' JI dopolnitvah uredbe o 
medsebojnem plačevanju obveznosti državnih'gospo- 
darskih podjetij, uradov in ustanov. 
Navodilo o dopolnitvi navodile za izvajanje 'uredbe • 
o odvzemu'iz obtoka'iti zamenjavi denarja, ki se 
glasi na lire, ter o preračunanju obveznosti v Ji- 
narje FLRJ na ozemlju, ki je po mirovni pogodbi z 
Italijo priključeno k Federativni ljudski republiki 
Jugos-Javiji, ter za ureditev plačilnega prometa,/ 
zvezi s, to uredbo ' . , 
Odredba o razvrstitvi novouvedenega poklica »vi^jt- 
znatintveni sodelavec« v prosvetno-znanstveni stroki 
Odločba  o spremembi  odločbe o dolgoročnih  poso- 
jilih   /jidružnim   orgimižacijam.   ki s>o kredite   za 
obiatrii)  sredstva porabile za  investicije 

751. 
752. 

. 753. 

75-1. 

755 

'-)   St. 104 z dne 6. decembra- ••: 

-75[. Zakon o državljanstvu oseb na območju, priključe- 
nem po mirovni pogodbi z Italijo k Federativni 
ljudski republiki Jugoslaviji. , 

757. Zakon o spremembah in dopolnitvah' zakona o dr- 
J zavija (»>tyu Federativne ljudske republike Jugoslav- 
vije. '. •   ;. .'"';' 

758 Zakon o spremembah in dopolnitvah zakona'o ugo- 
tovitvi pravice do pokojnine in o upokojitvi državnih 
.uslužbence». <    .    "' 

759. Zakon o dopolnUvi zakona o taksah'. •   < 
760. Zakon o razveljavitvi tretjega odstavka 14 Člena 

zakona  o zatiranju  nedovoljene špekulacije In  go- 
,   apoda rskf» sabotaže . '  ^ 

761   Temeljni zakon n ••/n-e-iii iw<\ 4tarši in otroki. 

762  Zakon   o  pre|>ovedi   uporabljanja   grba,   pečata   i- ' 
imena organizacije «Iruženih narodov. 

763. Uredba o športnih trenerjih 
764. Pravilnik  za   finančno   poslovanje   ministrstva   z. 

, pošto. 
765. Pravinik o dopolnitvi pravilnika za izvajanje uredbe 

o delovnih knjižicah. 
766 "Odredba o tarifi  za delo4transportuih delavcev \ 

silosih. , 
Popravek odločbe o proviziji prodajalcem na drobno za 

prodajo davčnih znamk in davčnih vrednotnic. 

St. 105 z dne 10. decembra 1947: 

767. Zakon o oselnrh imenih. 
768. ' Zakon o overovitvi podpisov, rokopisov in prepisov. 
769. Splošni zakon o lovu. 
770• Zakon o vojaških sodiščih. / 
771. Zakon o dopolnitvi zakona o organizaciji državne 

kmetijske strojne, službe. < _, •' ' 
772. Zakon o spremembah in dopolnitvah zakona o voja- 

ških obveznostih državljanov Fl.IiJ ž dne t. aprila 
1946. dopolnjenega z zakonom o spremembah in do; 
polnitvah z dne 12  decembra 1940 ' 

773. Odredba o* prenehanju veljavnost1 izdanih dovoljen , 
zaj uvoz in izvoz. 

7,74. Odredba ' o : socialnem, zavarovanju članov izvrši • 
' odborov ljudskih odborov. / 

775. Odlo('ba o pref>ovedi uvažanja • razpečavanju listu 
>The uevtenglish review«,     '   'i   , -  ,    , ' 

St. 106 x diie 13. decembru 1947: 

776. ,Kazenski zakonik — posebni del 
777. Zakon o dopolnitvi zakona o kaznivih dejanjih zo- 

, per ljudstvo Iti državo t ' ' 
778. Splošni zakon o gozdovih.' 
779. Zakoiij o spremembah.in dopolnitvah zakona o vo- 

jaških vojnih invalidih.        -_ r 
780 , Zakon o dopolnivi zakona o Tojaskih'mirnodobnih 

invalidih,    . , •     .      - ,,      ;      x 

781. Zakon o ureditvi bremen, vknjiženih - na nepre- 
mičninah; ki so'prešle v. last države po zakonu o 
agrarni riformi in kolonizaciji ' in po splošnem za- 
konu o ravnanju z razlaščenimi in zaplenjenimi gozd- 
nim   posestvi ,, •      l     '    •       • ', 

782.'Pravilnik o registraciji-gospodarskih, podjetij iuva> 
'       lidskih organizacij.    , ,, / 
783. Pravilnik o uporabi ta izvrševanju C. člena zakonal 

o zaplembi premoženja in o izvrševanju zaplembe. 
784. Navodilo o sestavljanju mičrtu za del dobička dr- 

žavnih gospodarskih podjetij, ki se vplača v prora- 
čun, in o kontroli nad njegovim izvajanjem. 

785. Navodilo o&tetju časa, ki se računa za pokojnino po. 
predpisih o socialnem zavarovanju in po predpisih 
zakona o ugotovitvi pravice do pokojnine \à o upo- 
kojitvi državnih uslužbencev! 

786. Odredba o obvezni predložitvi potrdila, o plačanem 
davku pri dobavi blaga.      ,      ' 

787. Odločba o začasnih tehničnih predpisih za projekti- 
ranje cesti '     ' /> ^ ; , 

y i 
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t'oštrii»o Diafana » gotov in i. 

T Mî 
JL. 

LJUDSKE   REPUBLIKE   SLOVENIJE 

Letnik V. V Lfublfani dne 13. januarja 1Ö48 Številka 2. 

VSEBINA 
16. Ukaz o  laxn-sLivi   in postavitvi  miiiidlra v ministrstvu za 

imjiustrijo • rudarstvo LRS. 
IT. UKa^ o sklicanju okrožnega  zbora delegiranih odbornikov 

/• sodno okrožje (lonca  k prvemu zasedanju. 
18. Ukaz.  o   (a/.glaeilvj   podjetja  >Avtoniontaža«  d.  d.   v   Ljub- 

liani /• podietje  republiškega pomena. 

1!). Odredba o uvedbi  novega poklica, »veterinar specialni«. 
20. Odredba  o  razvrstitvi  na  novo  uvedenega  poklica ivele- 

miar.,j3pecialistt. 
i 2L^JJe2ba o obveznem cepljenju oseb, starili od-ID do 2,*) let. 
V^Vjrfoti tifusu. 
juîHJpozorilo vtsein državnim uradom, ustanovam m oodjetjem. 

•••) LJUDSKE SSUPščMS LHS 

IG. 

Ukaz 
Na podlagi 7. točke 72. člena ustave LRS, 9. točke 

4. člena zakona o Prezidiju Ljudske skupščine LRS ter 
po predlogu predsednika vlado LRS predsedstvo Pre- 
zidija Ljudske skupščine LRS 

razrešuje 
tov. Franca  Les koška,  dosedanjega ministra za in- 
dustrijo in rudarstvo LRS, njegovih dolžnosti in       _   , 

' postavlja 
za ministra za industrijo in rudarstvo LRS' tov.. Marijana 
B r e c 1 j a,  podpredsednika vlade LRS. 

U. št. G3. 
/   Glavno mesto Ljubljana dne 10. januarja 1948. 

, PREZIDU LJUDSKE SKUPŠČINE 
LJUDSKE REPUBLIKE SLOVENIJE 

Sekretar: 
Franco Lubej L r. 

Predsednik: 
Josip Vidmar 1. r. 

17. 

Ukaz ' 
Na podlagi 4. točke 72. člena ustave LRS v zvezi s 

4. členom uredbe vlade LRS z dne 1. juu.ja 1947 o številu 
m o načinu volitev delegiranih odbornikov/ za okrožne 
zbore, ki volijo predsednike sodnike iti sodnike porot- 

,? T oo scAi^ ter P° Podlogu ministra za pravo- 
sodje LRS predsedstvo Prezidija Ljudske skupščine LRS 

odloča: 
Sklicuje   se   okrožni   zbor  delegiranih  odbornikov 

okrajnih ljudskih odborov za okraje: 

Idrija, Ilirska B-striea, (Jorica, Postojna, Sežana in 
Tolin.n k prvemu zasedanju, ki bo v nedeljo dne 25. ja- 
nuarja 1Ü4S ob 10. uri v prostorih okrožnega sodišča v 
Postojni. 

Okrajnim ljudskim odborom Idrija, Ilirska Bistrica. 
Gorica, Postojna, Sežana in Tolmin se naroča, da izvedejc 
ta ukaz. r- 

II. št. G4. 
Glavno meste Ljubljana dne 10. januarja 1948. 

PREZIDU LJUDSKE SKUPŠČINE 
LJUDSKE REPUBLIKE SLOVENIJE 

Sekretar: 
France Lubej 1. r. 

Predsednik: 
Josip Vidmar 1. r. 

18. 

Ukaz 
Na podlagi 10. točite 72. člena ušla ve LRS in nt 

predlog vlade LRS predsedsho Prezidija Ljudske skup- 
ščine LRS 

razglaša 

podjetje »Avlomontažac d. d., tovarno jeklenih avto- 
busnih karoserij v Ljubljani, Kamniška 2D, za podjetje 
republiškega pomena. 

U. št. 62. 
Glavno-mesto Ljubljana dne 6. januarja 194• 

PREZIDU   LJUDSKE  jSKUPSClNE 
LJUDSKE   REPUBLIKE    SLOVENIJE 

Sekretar: 
France Lubej I. r. 

Predsednik: 
Josip Vidmar 1. r. 
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19. 

Na .{>odlagi 15. člena uredbe o veterinarski stroki 
(Uradni list LUS št. 40—2215/47) .«Jajam v sporazumu s 
predsednikom vlade LliS 

odredbo 
o uvedbi novega poklica »veterinar specialist« 

v veterinarsko stroko 
1. V veterinarsko stroko se uvede tale novi poklic: 

Zap. it.       1'okliu Otavno dela  poklica 1'osuji ••  iloii'go puhlica 

2.     Veterinar   Via  dela  iz vele-  Dovršena veterinar- 
specialist    rinarske  stroke   v  ska fakulteta ali tijej 

okviru   svoje   spe-   enaka   visokošolska 
cinlizacije. izobrazba in izpit iz 

specializacije. 

2. Poklic >veler;nar *pecialisl< se vključi v 2. člen 
uredbe o veterinarski stroki pod C z /.ap. et. 2. 

S. Poklici višji veterinar, veterinarski svelnik in višji 
veterinarski svetnik iz 2. člena uredbe o veler.nariki 
stroki se izločijo in v istem členu posta v-jo v posebno 
novo skupino pod Ć zap. št. 1., 2. in 3. 

4. Ta odredba velja od dneva objave v »Uradnem 
listu LRS«. 

St. S-zak. G93. 
Ljubljana dne 30. decembra 1947. 

Minister 
za kmetijstvo in gozdarstvo LRS: 

Strinjam sel 
Predsednik vlade LRSr 

Miha Marinko l. r. 

Ing. •••• Levstik 1. r. 

20. 
Na podlagi 16. člena uredbe o veterinarski stroki 

'(Uradni list LUS št. 4U-226/47) izdajam 

odredbo 
o razvrstitvi na novo uvedenega poklica ^veterinar 

specialist« v veterinarski stroki 

1. Poklic >veterina» specialist«, ki je bil uveden z 
odredbo o uv.edbi novega poklica »veterinar specialist« 
v veterinarsko stroko (Uradni list LRS št. 2-19/48), je 
uvrščen v prvo vrsto. 

2. V odredbo o razvrstitvi poklicov iz posameznih 
strok z .dne 9. oktobra 1947 (Uradni list LRS štev. 
42—24G/47) se v 13. točki uvrsti poklic >veterinar specia- 
list* v prvo vrsto za poklicom višji veterinar. 

3. Ta odredba velja od dneva objave v >Uradnem 
listu LRSt. 

SI. S-zak. 694. 
. Ljubljana dne 30. decembra 1947. 

Predsednik vlade LRS: 
Miha Marinke 1. r. 

Da se čim bqij^/.atre pojav tifusa, ki ogroža vsako 
letu zlasti mlajše osebe, i/dajani ob smiselni uporabi 
4 člena zakona o razveljavitvi pravnih predpisov, izdanih 
pred G. aprilom 1941  in med okupacijo, tole 

odločbo 
o obvezni imuniznciji oseb, starih od 15 do 25 let 

1. Vse osebe, ki so staie od 15 do 25 let in ki imajo 
prebivališče na območju LRS, *e morajo obvezno cepiti- 
imunizirati proti tifusu. 

2. Krajevni ljudski odbori bodo takoj sestavili v dvoj. 
n'iku sezname vseh o~eb v starosti od izpolnjenega 15 leta 
do izpolnjenega 20. let«. Ki» izvod seznama bodo puslali 
pristojnemu krajevnemu zdravirku, drug uvod bodo po- 
slali okrajnim (mostnim) ljudskim odborom najpozneje 
do 15. februarja 1948. 

3. Po prejetih seznamih sestavijo okrajni (mestni) 
ljudski odbon sumaričen pregled za območje okraja in 
sumančen pregled za posamezne krajevne ljudske odbore 
in skupno število oseb, ki odpade na posameznega zdrav, 
n-kii, ki bo opravil cepljenje. Te podatke sporočijo .okraj- 
ni (mestni) ljudski odbor: najkasneje do 1. marca 1918 
ministrstvu za ljudsko zdravstvo. 

4. Ministrstvo za ljudsko zdravstvo bo na podlagi 
dobljenega številčnega stanja dobavilo potrebno kol čino 
cepiva; cepivo bodo neposredno prejeli zdravniki, ki bodo 
opravili cepljenje. 

5. Okrajni (mestni) ljudski odbori določijo za svoje 
območje razpored cepljenja, ki mora biti končano do 
15. aprila 1948. 

G. Po opravljenem cepljenju pošljejo zdravniki okraj- 
nim (mestnim) ljudskim odborom najpozneje do 30. aprila 
194S te-le podatke: 

a) število oseb, ki so obvezane za cepljenje, 
b) število cepljenih oseb, 
c) število opravičeno odsotnih, 
č) število neopravičeno odsotnih. 
Enako podatke pošljejo okrajni (mestni) ljudski 

odbori za svoje območje najpozneje do 15. maja 1948 
mm.fitrstvu za ljudsko zdravstvo. 

7. Kršitve odločbo se kaznujejo po veljavnih pred- 
pisih za zatiranje nalezljivih bolezni. 

St. 8663/1-V b. 
Ljubljana dne 2. j'anuarj'a 1948. 

Minister za ljudsko zdravstvo LRS: ; 
Dr. Marjan Ahčin L r. 

 r^l  
i f^ 7 

\ 
Opozorilo 

vsem državnim uradom, uslanovam iii podjetjem 

V >Uradnem listu FLRJ« št. 110 z dne 27. XII. 1947, 
je pod zap. št. 833 objavljeno >Drugo začasno navodilo 
o izvajanju socialnega zavarovanja oseb, zaposlenih v 
državnih uradih, ustanovah in podjetjih«, žt. 18900 z dne 
12. decembra 1947, ki ga, je izdal minister za delo FLRJ. 

To navodilo je zelo važno, ker obsega določbe o izva- 
janju socialnega zavarovanja državnih  uslužbencev in 

y 



URADNÏ LIST 
LJUDSKE  REPUBLsKE  SLOVENIJE 

uetnik  v Priloga k 2. kos» z tine lB. januarja I94b. Številka 2. 

išaas&Ičtsi ta ogrl^si 
Opozorilo.' 

Nas novi čekovni račun je 6—90190—1 

iNaiocinlte. oravce • dru^e interesente opozarjamo ua prirocn«- 
Knjižice, zbirke zakonov, ki so v zadnjem času izšle v naši založbi: 

/lutUa zdravstvenih predpisov. V knjižici i nad 300 strani je /.brane 
gradivo vseh zdravstvenih predpisov, predpisi o socialnem zavarovanju 
o inšpekciji dela itd., cena 65 din 

Zbirka skrbniških predpisuv. v kateri so zbrani temeljni zakoni o 
skrbništvu, zakon o posvojitvi in pravilniki in navodila v zvezi s temu 
/•••••••; cena 25 din 

Predpisi u strokah in prejemkih za republiške državne uslužbenci 
V knjižici so zbrani vsi do sedaj izdani predpisi o razvrstitvi in prc|Cin 
Kih državnih uslužbencev v ekunotnsko-kouiercialni stroki   v stroki ko» 
troie met iti plemenitih kovin, v finančni, industrijski, tehnični,'gradbeni 
geološki,  geodetski,  planerski,  statistični,   hidrometeorološki,   kinetički 
gozdarski,  veterinarski,   pravni, administiativni,   kontrolni,  zdravstveni 
prosvetno-?.nan.»Ueni.  muzejsko-konservatorski. bibliotekarsko-arhivistici, 
in   kriminalistični   stroki,   nadalje   predpisi   o   prejemkih    unietniškeg; 
jsebja in novinariev v državni službi, o piejeinkih republiških državnik 
uslužbencev  in državnih uslužbencev   ljudskih odborov 1er pravilnika < 
poviških temeljne plače po službenih letih za uslužbence zdravstvene in 
prosvetno-znanstvene stroke! Knjižica obsega 20F strani in slane 42 din 

* r 

Na zalogi imamo še 1. in II. letnik »L j u d s k o,g a p r a v n i k a«, ki 
vsebujeta zanimive članke in zapiske iz različnih področij našega ljudskega 
prava s pregledom važnih zakonov in drugih predpisov, ki izhaiajo v 
zveznem in republiškem uradnem listu. Na ta letnika še posebej opozar- 
jamo ljudske odbore in druge interesente v Slovenskem Primorju. Dobita 
so po znižani ceni à 50 din. 

»UKÂDNI LIST LKS« 

Vpisi v register 
državnih gospodarskih 

podjetij 

to 
Sedež: Kranj. 
Da,n vpisa: 31. decembra 1917. 
Besedilo: Gorenjska tiskarna, Kranj. 
Poslovn- predmet: Tiskanje knjig, 

časopisov, revij in vseh vrst tiskovin ter 
izvrševanje ,v6ei, knjigoveSkih del . 

Ustanovitelj podjetja: Vlada LRS. od- 
ločba z dne 2. XI]'. 1947 št. S—zak. 024. 

Podjetje zastopajo: 
a) Novak Jože, ravnatelj, ki podpisuje 

samostojno, v obsegu zakonskih poobla- 
stil  in ,     vj  podjetja; 

h) ftunij Ignacij, tehnični vodja, ki 
j>odn'*nJe •/.•, podjetje'v odsotnosti rav- 
natelja, v istem obsegu kot ravnatelj; 

c) Blaznik Ivana, računovodja, ki so. 
podpisuje vse listine po 47 členu spi. za. 
kona o dr/., gospodarskih  podjetjih. 

Ministrstvo za finance LRS, 
Ljubljana, 

dne 30. decembra  1047. 
Št. 1514670- 17 .0S42 

11 
Sede/.: Ljubljana. 
Dan vpisa: 31. decembra 1947 
Besedilo: Podjetje za elcktio-iiiertirin- 

sko fino mehaniko in galvanizacijo, skraj- 
šano: ElelUro-nicilieinska mehanika. 

Poslovni predmet: Popravljanje in iz- 
delovanje rentgenskih aparatov, medi- 
cinskih instrumentov, galvanizacija ter 
vsa druga lino mehanična dela. 

Ustanovitelj podjetja: Vlada LRS. od- 
ločba z dne 4. X. 11)47. it. S—zak. ">20. 

Podjetje zastopata: 
a) Pliberšek Franc, zaf ravnatelj, ki 

podpisuje samostojno, po zakonskih po- 

ubiubtilil)  .n  pravdni  podjetja, u\ 
t>) *|)gaènik Draga, zac računovodju, 

ki sopodpisuje vse iisime po 47 .''lenu 
spi. zakona <> drž. ijo-po-darsl; h pod- 
jetjih 

Ministrstvo z» linam«- LRS 
Miibljaiia. 

•Ine .il)  /ic -»rubni   1947. 
•sf ••••)    47 '•Ml 

Pi 
Sede;: Ljubljana 
Dan v p.sa: 31. (!(•• ciuhra  1917 
Be-eiiilo: J/VO/IHI poiijH.i< Shnenija- 

viiiu«. >krajsai'i nn/iv Ï nnc Sim'ejiija- 
vinoc Ljubljana. 

Po.-Unni predmet: Izvoz vina bi <ìni- 
• gii' alkoholnih  pijač 

•-l.iiio)ileij pctiii-ija; Vlada L1!S. od- 
ločba /. dne li   XI.  1047    i   S  -/'ik.liO;'». 

l'orJjelie /,a-i(H';i,ì<i" 
a) Ing A<iaini' crune. \ d. d.rek- 

toija. kj podpi>ujc siniu-dojno. v ob-i'„<u 
zakonsk.h  poubla-itil  in  pravil  pnd|i-tia; 

h) Steniberger Drago. pomočnik tli- 
rektorja, ki podpisuj" za podjetje \ od- 
sotnosti direktorja, •- igieni obsegi, !;ut 
direktor, 

e) .lakše Mirko, -et kornere,,odseku, ki 
podpisuje za podjetje v odsotnosti direk- 
torju in puinočirka direktorja, sicer pa 
za svoj resor; 

ć) Badjura Ciri, računovodja, ki so- 
podpisuje Vse listine po 47. členu spi. 
zakon;] o dr/, gospodarskih podjetjih. 

Ministrstvo za finance LRS, 
Ljubljana, 

dne 30. decembra   1947. 
St. 1014071—47   ' 9S43 

13 
Sedež: .Metlika. 
Dan vpisa: 22. oktobra 1917. 
Besedilo: Krajevno gostinsko podjetje 

MLO Metlika. 
Izbriše se Makar Dako. ravnatelj, 

vpiše l>a se ' 
Rajmer Rudi, ki podpisuje samostojno 

po zakonskih pooblastilih in pravilih 
podjetja. 

Okrajni LO Oriionicij, 
finančni odsek, 

dne 3. januarja 1948 
k St. ($121/47 10 

, s!: 
tj 

Sedež: Dolnja Lendava. 
Dan vpisa: 22  decembra 1947. 
Besedilo:    Državna    lekarna   Dolnja 

Lendava. 
Poslovni predmet: Nakup, prodaja in 

izdelovanje zdravil. 
Ustanovitelj podjetja:/ Krajevn' t.O 

Dol Lendava. 
Podjelje .zaslopajo in zanj podpisu- 

jejo:, 

\. 



Stran 8 ur;I   i. I'd   I. •^ 

Mr.   Krai»,:   ,1,,/x-i,   vpravmk. 
Ježe»,   lei do,     pit^-eiiJu.-.  ivLO  Dol. 

Lendava, in 
Yertot Boria, tajn.k ALO Dohiiu Len- 

dava. 
Okrajni LO Dolnja Lcnûava 

oliseli za linaiKc, 
St. 1349,47 97uS 

15 
Sedei: Žlcbič it. 20. 
Dan vpisa: 24. decembra 1047 
Besedilo: Krajewia ?o*tilna tiu^r. 
Poalovnj   predmet:   Nakup  in  prodaja 

Vì-eh vrst alkoholnih JU brezalkoholnih 
pijač na drobno, prodaja jed.l m preno- 
čevanje tujcev. 

Ustanovitelj podjetja: Krajevni ljud- 
ski odbor Sušje. ' 

Podjetje zastopajo in zanj podpihujejo: 
Grm Frančiška, poslovodja, samostoj- 

no, finančne zadeve do 2U.0OO din pa še 
Kozina  Janez   kot    računovodji    Za 

večje zneske je potrebna pismena privo- 
litev operativnega upravnega  voditelja. 

Okrajni LO Kočevje, 
odsek za ihianee, 

dne 24. decembra 1947. 
Št. 2UÜS IS 

IG 
Sedež: Circe pri Kranju. 
Dan vpisa: IG. derembia 1917. 
Besedilo: Okrajne nil» kame, podjetje 

za odkup in predelava mlečnih izdelkov 
v Cirtah pri Kranju, skrajšano „Okraj- 
ne mlekarne Čirče pri •••••••. 

Poslovni predmet: Zb.ranie in nakup 
mleka pri proizvajalcih zarad, l.igieiir-ke 
priprave in predelave v mlečne proizvo- 
de za široko potrošnjo; nakup m pro- 
daja mleka in nilečn i) pioizvodov tuje 
predelave zaradi boljše preskrbe piei>L 
valstva v okraju z mlekom in mlečnimi 
izdelki. 

Prodajalne in zbiralnice; 
Prodajalna mleka, Bitnje; 
Prodajalna mleka, Orehek, 
Zbiralnica in prodajalna mleka, Med. 

vode; 
Zbiralnica in prodajalna mleka, 

Smlednik; 
Zb.ralnica mleka Hraše; 
Zbiralnica mleka Naklo, 
Zbiralnica mleka Podbrozje; 
Zbiralnica mleka Šenčur; 
Zbiralnica mleka, Predo.-lje;   ( 

Zbiraln'ca mleka, Preddvor; 
Zuiralnica mleka, Cerklje; 
Zbiralnica in prodajalna mleka, Ko- 

yor; 
Zbiralnica mleka, Križe; 
Zbiralnica mleka, Gorice; 
Zbiralnica mleka, Trstenilc* 
Zbiralnica mleka, Tenetiš,e; 
Zbiralnica mleka, Komenda; 
Zb.ralnica mleka, Vodice, 
Zbiralnica mleka, Koseze; 
Zbiralnica mleka, Skaručna; 
Zbiralnica mleka, Kokrica; 
Zbiralnica' ndeka, Bela; 
Zbiraln'ca mleka. Visoko; 
Prodajalna mleka 1, Kranj, StražiŠče; 
Prodainlna mleka 2, Kranj, Stražišče', 
Prodajalna mleka. 1, Kranj mesto; 

l'iuik.j.'ii.ia  l'nìi'k.i -•  Li-, •   u] '.   >,        . 
i lou<. :.il,,a   iiiii.,.a   -..,   nia, t,   i i,.,. •\(•.   j 

I 

i roua itiiiia u ')    '*    " ' ' t 

'  i  n,iJf,,,1,11.1   li.il;..,.     '.    I\....i:,   i.li'    •; 

i'ioUjjalna   linei.a   1.    il/a., 
l'Hruaj,.i.,u   ilileivU   2,    ( i /. ,', 
Leiaiio\ni.'ij     p   jjoij.i.     Uiv'ajiii     Lu 

ki.ilij. u..i,i  ,ia   •'.  i_.•-'..' i  /. uiiu ->0    il". 
veuiuia  I'.J.<. 

i'uujciju zùMcpajo I'.î /util podp.-u- 
jejo. 

»'.•liliali  Liane, i a v n:.i, .j, 
Le bei  Alb.u, •••.• .u 
Lej,at  Caka,   kiiji^muiiiuja.   v  ob.-egii 

/.a.vO.iiiili   pojijusi.i   ili   pi awl   pt'..:jc;ri. 
Okliijili  LO   ivi,Ulj, 
o.iMk za iiiiiiiitr, 

dnu  io. gccembiii  l'.JJ7. 
.->!. 12.0/.) 1 - •- 1'.,!." 'J7i)J 

17 
Sede/: C'rnufe st. F.). 
Dan \j>mu: 2-1. decembra 1917. 
Insedilo: Okrajna ekonomija in gosiii- 

nu Lriiuie 11). 
Podovn;   piediue!;   l'i uielovanjo   km- 

ttinull   ra>ti,ll   iti   glieli.nhj   obrt, 
U.-danoviieij   pihj4eija:  U LO   Ljubljana 

okolica,   t. •.•• Pred. z une lo. XIL 1947. 
Za pod,,etje podp.r iiji'jo: 
heil.goj   dunko,   ravna.elj,   vimostujuo 

[io ti. • 7. členil pravil podjetja; 
Zavil Terezija, naiiieshuk, v cidbolno- 

äti ravnatelja v i-leni ob-o^u; 
Lerlignj Jeli.a, racuiiovo-üja. po določ- 

bah 47. cieiia -pi. zakona o diz. gospo- 
daipkih podjetjih. 

Okrajni LO Ljubljana okolica, 
odsek za ïinance, 

dne 24. decembru 19-17. 
Št. 02(50 47    , •• 

IS 
S' dež: Korarje-PouSmreka. 
Dan vpi.-a: 24  decembra 1017.' 
Besedi'o: Krajevna Km acuita Kezarje- 

PodMiireka. 
1'OfIovn. pred/nel: Opravljanje kova- 

ških m pod kov skih del. 
L-tanovitelj pod|etja: K LO Kozuij''- 

Podsiureka. št. 1UGC 47 z dne lô. XI. 
1947. 

Za podjetje podpisuj« jo: 
Šček Jože. poslovodja, samostojno, po 

o. (Jenu »podjetju; 
Lrbežiiik Janez, nani".-dnik, v odsotno- 

sti poslovodje v istem obsegu; 
Vrhovoc Anton, računovodja, po določ- 

bah 47. člena spi. zakona o drž. gospo- 
, darskih podjetjih. 

Okrajni LO Ljubljana okolica, 
odsek za finance, 

dne 24. decembra 1•47. 
Št. 52G4/47 0845 

19 
* 

Sedež: Kranj. 
Dan vpisa: 17. deembra 1947. 
Besed lo: Okrajno klavnice, podjetje 

za odkup in predelavo mesa in mesnih 
izdelkov v Kranju, skrajšano Okrajne 
klavnire, Kranj. 

Poälovni predmçt: Nakup in zakol go. 

>. < ,      /  ,   i; •    [ii i   ,.'•*,   dtobnlc   ill   pi'l ni 
•Lì, '.i,i   '.' •)\.1.|•. v ;iit'H>e l/deiku za 
~'',!.'- ,     "i-iij'>.  :i.';i;p  in   ,1••1•|•   nii,- 
,-a .i. 'i,i -mi; ./.Ji'iniii  tuje predelave za. 
i.i i,     l>, i|.i;    pii-^iibt'    pieD.valstva    V 

i'i -.-(, \ .ion i'   u ì.l.i',i.;t,'r 
î'. I.'J vil.'  'I      IV I '.i'J, 
5. la . ii   a    i ,/, , 
:  ; i. I " i, u- .,   i .:    K l.'ìlij   U    1 , 
l ' ini,i 'ii ila    ili1-.i.   I\ i:mi  -t.  2; 
i'(. via.aili i ,i me.-;-, Kia.tj -t. Lì. Prim. 

f.k<,M». 
l'in i ; ,'n . :: -i.i'-a Kranj. št. ô, Stra- 

Ž ;  e. 
l'i i, ' ,, lin . a  iii"si    I >uplji' -I. 4. 
I i„;,i,iii'ii  MI >-;,, Kti/e  (podiu/nica 

p:.   ';,,,i...<\   D.ipi.c). 
\'\i    ,    lin i .i   mesi,    li / č   -I    1 ; 
!'[•'.!JU.III;I';I   nic~a.   Ii/,:č .-t.  2; 
Pied1 .ovalu.ca iiif-a v Klanju pri 

()-.!'•( iiiufiu Mili idu 
l s,i;ii)ov,!'d| podjelja- Okrajni LO 

Kiuiij. <>dli),'ba .s. 12.1)21,1 • dne 20. no- 
ve'mbia   11)47. 

I\>dn'i'|i- zasto[)ajo in zanj [lodpisu- 
i'M >- 

\ C-i!   \'ni/. v d. ravnatelja, 
1'ii'n.u (ii/e!a, id imovna knjigovodi- 

nj.i. in 
Fende Daniela, bla^ajničarkn, v obse. 

cu zukouit h pooolastil in pravil pod. 
jeija. 

Okrajni LO Kranj, 
0!:-,k za finarîce, 

dife 17 décernera 1047. 
št.   !2.(;i;t) 1-11-1947        0Ü93 

20 
Sedo).: Novo mesto. 
D'in vpnir. 14. decembra 1047. 
B'V-ediio: l.'udiiik littiiita Otočec. 
Prislov ni predmet: Proizvodnja in pro- 

dal 1 K!ii!a. 
Pex!i"lje je iwlanoviV.OLO Novo mesto" 
Vol a podjetja: Kolenc Jože. 
7;i punir tje [lodp suinta: 
Kolenc Jože, upravnik in 
Cibic Dora, knjigovodijija, po pravilih 

[lodjelja. 
Okrajni LO Novo mesto, 

oiKek za finance. 
dne 14. de-M.ubra 1047. 

Št. 0(5:51/1 0S40 

21 
Sedež: ŠLocijan. 
Dan v[visa: 14. decembra 1947. 
B< -edilo: Čevljar.sl.a delavnica KL0 

^kocijan. 
Poslovni pt(4lmet: Izdelava novih ter 

poiiravilo vseli vrst čevljev. 
Podjetje je ustanovil:  KLO škocijan. 
Za podjetje podp«ujeta: 
Obrč Janez, poslovodja in 
Zupet Pavle,   predsednik  KLO,   oba 

skupaj in po pravilih podjetja. 
Okrajni LO Novo mesto, 

odsek za finance, 
' dne 14. decembra 1947. 

St. 5453/1 98.49 

22 
Sedež: Rakek. 
Dan vnisa: 19  decembra  1947. 
Besedilo: Okraino gospodarsko pođict- 

jc Vodovod na Rakeku.  , 



Št. 2 — 13.  t. 10 IS •^|       1   IM' !'S S'••un 9 

Poslovni predmet: Opnu l.j.:r> v-eh d'-i | 
/.a vzdrževanje \odo\(ìì)ì]i'i .-.ap.-iv .i. i 
njihovo  graditev, j 

Ustanovilolj podjetja: i]*u:;nj und '• , 
odbor •.••••. i 

Za podjetje podpihuje: 
Perko   Franc,    poslovodja,    v   okwu 

pravil operai. \ nega upravni1-: i \< hI-''1' 
Okrajni LO Rakek, 

finančni  od>ck. 
dno 10. decembra 10'7. 

St. 10157 4 - 17 97')7 

ft 

Sede2* Hrastnik -4. 1"). 
Dan vp sa: 24. dnc-uubr;) 10)7 
Besedilo:   Klavnica   in   me-arija  US'» 

Hrastnik. 
Poslovni predme!: Vsa dela, ki -pada 

jo v mesarsko In prokajtvalsko obrt. 
Ustanovitelj podjetja: KÎ.0 M-a-tiuk. 

odločba Št. 2416,1 z dne 2,'i dece ni I ra 
1047. 

Podjetje  zastopala   in   zanj   podpi-u- 
• jeta: 

Kraus Jože. upravnik, za vse poslovne 
zadeve, 

Zupan Ivanka za blagajniško zadeve 
Okrajni  L0  Trbovlje, 

odsek za finance, 
dne 24. decembra 1'1i7. 

Št. 01 L10 [  - !7        '       971Ì7 

Popravek 
atl 1242 in 1213. 

V vpisu registracije pod gornjima šte- 
vilkama v 4(v številki oglasnega dela 
Uradnega Usta LRS z dne 8. novembra 
1947 se besedilo firmo pravilno glasi: 

»Jutcks«, pralnica juto, Žalec. 

21 
Sedež: Vir pri Domžalah. 
Dan vpisa: 21. decembra 1917.    . 
Besedilo: »Vata«, tvornica vate in sa- 

nitetnega materiala, Domžale. 
Izbriše se Borisek Jože kot direktor, 

vpišeta se z istimi pooblastili 
Burgar Andrej, direktor, in 
Borišek Jože. ki sopodpisuje. 

Okrajni L0 Kamnik, 
odsek za finance, 

•Ino 21. decembra 1047. 
Št. 7616/2—III— 47 

* 
2• \ 

Sedež: Krško. 
Dan vpisa: 26. decembra 1047. 
Besodilo: Okrajni magazin Krško. 
Izbriše se dosedanji knjigovodja Svi- 

gelj Stanko, vpiše pa je 
Romih Ivan, knjgovodja, z istimi po. 

9751 

oblastil 

26 

Okrajni L0 Krško, 
finančni odsek, 

dne 26. decembra 1047. 
Št. 69SÖ/81 

* 
97Ö0 

/>:,'.•',     , > .,"--••    , •- 

,\..li    :.i   _        ..i,., ....   .  .   .   .-.IUI >-'>"•   i   •! 

.'.uii.ir  !>.a/.,  iian;''-ti:;.-,   v   ou.-oiuu. i. 
,,ulUitIJ!l    -.jUÎOslOMlO, 

t\0!ic.ui   ->;eUuiija,  učunovodja,  poleg 
,iv natci',.i  v-e listine d< narmgd. maie- 
.u'.'ga,   o:)i\K'im>kt';\i    jii    kifdiinega 

- ,i «••>..«. 

MiAi  za irìavtjo  mei-i« Ljiibbana, 
linanrni ocldi. Irk, 

dne  17. •-••••••  1917. 
St. O^OJ/47        _ 90S i 

Sedež: Ptuj. 
IMA %,;'.:sa:,22   decembra 1047. 
inoculo: Dr/..ivi;u i;i> p..ti;.ïî.Uo pod- 

li ^;, lokaiurpa p'>i;,ii.a .^kr;:jiii m,-g:.<- 
či:it, Ptuj. 

l/.brtfia >(•• podružnici \ Slrgonjc li in 
•~ i4f)'a'n. 

-M.r„>; LO PU, j, 
ìli;;»,.. iìj cd-eU, 

l!l»'    _J.   0(. I  llihl.,    J D Î7. 
si.  obi,-i? [)'.'>1'• 

Sedež: La.vko. 
iJaii   »'•'--•-  S-•  decembra   10Î7. 
i: •-<-... '». î::i!it-îiMa M,a., u h i/delkov. 

i.;.->iv.), skiat-aiK;: -, • >m:a-< Lc.-i.o. 
/arad; p-'enoda v upravo O LO Celje 

okolica. 
Ministr=tvo za finance LÎÎS, 

Ljubljana 
dne 22. oecembra 1957. 

St. 151^007/4- 47 <I7:V.J 

2S 
Sede/: Trojane. 
Dan vpisa: 19. decembra  11-47. 
Besedilo: Krajevna trgovina z meša- 

nim blagom K LO Št. (Joiard v Trojanah 
št. 1. 

Podjetje je na podlag!» dopisa K LO St. 
(ïolard z dne 17. XII. 1947 št. 17>öö'i7 
[ireiiebalo obstojati. 

Okrajni LO  Trbovlje, 
odsek /a finance 

-dne 19. decembra 1017. 
Št   F. Oôi:;.) <).\s-"i 

Razglasi sodišč 
m drugih oblastev 

Vpisi v zadružni r.egister 

Sedež: Ljubljana. 
Dan vpisa: 17. decembra 4017. 
Besedilo: Mestno podjetje »Micko« 

1 
Sedež: Bovec, okraj Tolmin. 
Dan vpisa: 23. decembra 1947. 
Ueseddo: Kmetijska nabavno prodajna 

zadruga z omejenim jamstvom v Bovcu. 
Zadruga je bila ustanovljena na skup. 

ščini dne 26. oktobra 1947. 
Naloga zadruge je; 1. da izdeluje po 

navodilih pristojnih organov načrt za 
odkup kmetijskih pridelkov v svojem 
okol.šu» 2. da izdeluje po navodilih pri- 
stojnih organov načrt potrošnje svojih 
članov; 3. da izdela finančni in kreditni 
načrt in ga spravi v sklad g finančnim 
načrtom svoje poslovne zveze in postav- 
ljenimi normam ; 4. da zbira v ta"name» 

1 statistične podatke, ki jih daje v uporabo 

ludi svoji poslovni zvezi. Ob u, /vlrui. 
i1. /.vi1/,, l.j.'s ,ii oi-1., i": • i i.ti; •> <ia o-J- 
,4' ;M,;e v rvojeni o J ;•->•:--11 v--e ••)•'!:;-•• 
!'i ü<lke in o-Krbiije -voje (lane z v-' m 
i.iiiPtij-kim oriidiftin m drug,ni; kmel.j- 
-kimi poireli-èmani; in tudi z v>eiii: po- 
tro-innii piedne-l: po postavljenem na- 
črtu; H. eia sklepa pogodbe s kmelj v 
svojem okoi >u m t* i !-...[< kmetij-kih pr - 
de!kov • izpiaruie v ia namen predi'j- 
nifi (kontrahiranje); 7. da »klejia po- 
godbe i. z,adrii/.n;ni; In državnim, pi,d- 
j'-t.il za <k'ba\o k.netilk h pridelan; 
S. da skr.-jì za \'-:'-f> pro'bdit'.vno-.t dela 
>voj h eianov, 9. da .-krbj za kulturno .11 
pro-i ••',':•> .z'ihra/tio -'\ojh članov in za 
nj.li'.vo  za,KUMIO  VZ_'.Z,î4.- 

hv(,,i> i:ai<.i;e ci^T-.i: ••••:, -.adroga v -k'a- 
dn s splošnim drž-av:. :• gospo-••••••• 
planom in z nalogami, ki j h rtooj od 
<vo|e pa-lovH'» zve/,- in fui.-lojnjlj oiga- 
nov ljud-':è ot'JfJslL 

Zadružiij de/ez /.na:a 75 din in se 
moia piacati ob vstopu v zid rugo. Dnu 
>,m-.i;i dehv. 7i;a:-a 15 dm. Vt-uì« z;:druž- 
n k laiiiči še s petkratMim zneskom vpi- 
san h dr!cvP\. ' , 

Zarirura razglasa svoje prjobčilve na 
za-'tru-Mii   razgla*ni de-kj. 

Vabdo na zbor so nabijo v pro-fm-ih 
7/• irutrr. fiorii-' pa >•> tudi v*e;n '"lanom 
najmani S !4ni \•<- ! zboi-oni: pu-!ati se 
mora tudi (ìiavni zndrucn: /vez LUS .n 
{insiovni zvezi 

Upravni odbor sestavlja 7 clanyv 
Zadrugo zastopata in zanjo pripisu- 

jeta po-dva člana upra\ijega od .ora, ka. 
!er'h enega lahko nadome^'a' f>o upra\. 
IT411 odboru poobln.-čen; u.-!uAbenec za- 
druge. 

Člani upravnega odbora so: 
•Klavora   Andre],   kmet,   Bovec   si. 2, 

pre Jsedi) k. 
D u rjava f "op&ld, krnet, Bovec 2G7, 

podpred.-ednik, 
Kravan',a Krnil, mizar Bovec 21, taj- 

nik. 
šulin Ivan. Bovec -'"20. kroja'', 
Mlekuž Matija. Kal 21. kmet. 
tuliti  Izidor, ••••••, Žai'a l'I. 
Berginc  Alo.iz.  mlekar, Cezsccj  76. 

(»krožno cnslišfe v Gorici  z  zaèasn'm, 
sedežem v Postoju" 

dne 21 decembra 1947. 
Zt 92/47—2 0Š34 

Sedež: Brezovica, okraj Sežana. 
Dan vpisa: 22. decembra 1947. 
Besedilo: Čevljarska produktivna za- 

drusa z omejenim jamstvom v Brezovici. 
Zadruga je bila ustanovljena na skuju 

-čini dne 8. decembra 1947. 
Naloga zadruge je: da zh «voje člane 

nabavlja surovino, orodje in druge po- 
trebščine ter izdeluje po možnosti v 
skupnih delavnicah in ^vnovčuje vse v 
čevljarsko stroko spadajoče izdelke. Na- 
dalje skrbi za strokovno izobrazbo svo- 
jih članov, posebno tudi za vzgojo nara- 
ščaja. 

Zadružni delež znaša 500 d'n in pe 
mora plačati ob vstopu v zadrugo. Vsak 
zadružnik jamči še s petkratnim zne- 
skom vpisanih deležev. 



•••in   J J URADNI   1.IS7    I.RS 1&  i.  19+^ 

••-aju.jio   . j/.j.ia^ii  =>voje  prioDčitve na 
'.«t.iru/.n      tazguism    deski.   Vabilo    uu 
uipiiMio • pošlje   poleg   tega   zadru/.n 
VH>/,   UIüTJ in vsam članom, tem najma i 

-  a ii: ;.red skupščino. 
Lpravn. odbor sestavljajo prcdsudnit- 

djmk m blagajnik. Zadrugo zastopata  i 
.anjo podpisujeta  predsednik in tajn > 
iiDravnega  odbora, če sta odsotna,   p> 
ivy 7•• to pooblaščena člana upravnega 
nibora 

člani upravnega odbora so:. 
K lun "van. čevljar. Brezovica 61, pred 

•1mk. 
Hote?   Jožef,   čevljar.    Brezovica  3f* 

• iiiri'-k. 
Ovna Ivan, čevljar, Brezovica 48. bla 

gajuik. 
Okrožno sodišče v Gorici z začasnim 

sedežem v Postojni 
dne 22, decembra Ì947. 

Zt SS/47—2 a8 
* 

3 
Sedež: Uutovljc, okraj Sežana. 
t>au vpisa- 23. decembra 1947. 
Besedilo: Nabavno prodajna, zadruga z 

omcjcniui jamstvom v Dutovljah. ' 
Zadruga je bila ustanovljena na skup- 

ščini dne 2. novembra 1947. 
Naloga zadruge je: 1. da izdeluje po 

navodilih pristojnih organov načrt za 
odkup kmetijskih pridelkov v svojem 
okoližu; 2, da izdeluje po navodilih pri- 
-tojoih organov načrt potrošnje svojih 
lanov; 3. da izdela finančni in kreditni 

načrt n ga spravi v sklad s finančnim 
•lačrtom svoje poslovne zvezo in postav. 
•jerimu normami: 4. da zbira v ta namen 
-bitisfii ii1 podatke, ki jih daje v uporabo 
'ii: svoji poslovni zvezi. Glavm zadruž- 

ni zvezi LRS •• okrajnim 1.0; 5. da od- 
kupuje v svojem okolišu vse kmetijske 
pridelke m oskrbuje svoje člane z vsem 
kmetijskim orodjem in drugimi kmetij- 
skimi potrebščinami in tudi z vsemi po- 
trošnim! predmeti po postavljenem na- 
črtu; 6. da sklepa pogodbe s kmeti v 

svojem okolišu za odkup kmetijskih pri. 
•Jelkov in izplačuje v ta namen preduj- 
iie (kontrahiranje); 7 da sklepa po- 
godb*, z zadružnimi in državnimi pod- 
jetji za dobavo kmetijskih pridelkov; 
s. da skrbi za večjo produktivnost dela 
svogli članov: 9/ da skrbi za kulturno in 
prosvetno izobrazbo svojih članov in za 
njihovo zadružno vzgojo. 

Svoje naloge opravlja zadruga v skla- 
du s splošnim državnim gospodarskim 
i'iaiioiii in z nalogami, ki jih dobi od 
ivoje poslovne zveze in pristojnih orga- 
nov ljudske oblasti. 

Zadružni delež znaša 160 din in so 
mora plačat' ob vstopu v zadrugo. Vsak 
zadružnik jamči še s petkratnim zne-< 
skom vpisanih deležev. 

Zadruga razglasa svoje priobčitve na 
',adružni razglasni deski. 

Vabilo na  skupščino se  pošlje vsem 
•'«nom  najmanj 8  dni pred skupščino, 
'"•lavni zadružni zvezi LRS in poslovni' 
*vezi 

Upravni odbor sestavlja devet članov. 
/ndruco zastopata in zanjo podpisu- 

'•»ta po dva člana tipravnega odbora.'kn. 
frih enega lahko nadomeâsa po ufifiav- 

iieni odboru  !iooDla>i-'Cii,  u?iu/-lj'- •••   zu 
i'iige. 

Clan-; upravnega odbora so: 
Stoka Anton. kniPi. Krajna vas št   1 i 
•dsednik. 
Handelj Rudolf, rìelavee. Pliskovica '-• 
»ipredsednik, 
/.vab  Ivan.  krojač.   Dutovlje  št.   12» 
mik, 
stubelj  Franc.   kmet.   Godnje št.  8. 

'.igajnik. 
''.vab Anton. kmet. Kreplje št. 24. 
Skrlj Anton, kmet, Kopriva št. 32, 
Živec Kristjan, kmet, Skopo št. 7. 
Pupis Mirko, kmet, Tomaj št. 26. 
Guštin Marjan, krnet. Vrhovlje št. 0. 

Okrožno sodišče v Gorici z začasnim 
sedežem v Postojni 

dne 27. decembra 1947. 
Zt 79/47—3 988G 

* 
4 

Sedež: Ocizla. 
Dan vpisa: 22. decembra-1947. 
Besedilo: Živinorejska zadruga z ome- 

jenim jamstvom v Ocizli. 
Zadruga je bila ustanovljena na skup- 

-cini dne 31. oktobra 1947. 
Naloga zadruge je: a) da komisijsko 

izbira za pleme primerno živino svojih 
zadružnikov ter vodi o teh živalih kon- 
trolo; b) da vodi rodovnik iu molzno 
kontrolo. Rodovnik mora vodili ločeno 
za pasemsko ustrezajočo in drugo go- 
vedo. Molzno kontrolo in kontrolo rodov- 
nika izvaja pristojna poslovna zveza; 
c) da nabavlja plemensko živino zlasti 
plomenjake in živinorejske potrebščine 
za svoje zadružnike in posreduje tako 
nabavo in vnovčuje živino svojih članov 
v živem in zaklanem stanju; č) da pre- 
vzema od članov mleko, ga predeluje 
in plačuje na njih račun po kakovosti in 
povprečno ter to mleko in mlečne iz- 
delke vnovčuje;-d) da v dosego te na- 
loge postavlja v svojem gospodarskem 
okolišu zbirališča in po potrebi prede- 
lovalnice mleka; e) da preskrbi in vzdr- 
žuje skupne pašnike in živino svojtu 
zadružnikov; f) da prireja za svojo za- 
družnike živinske sejme, razstave, pre- 
movanja ,strokovna predavanja in kar še 
spada k pospeševanju živinoreje; g) da 
izvaja med svojimi člani ^samopomoči 
za v sili zaklano živino. 

Podrobnejše določbo bo predpisal pra. 
vilnik ki ga bo odobrila skupščina. V 
krajih, kjer je konjereja razvita, oprav- 
lja živinorejska zadruga iste hmkerje 
tudi za konjerejo 

Zarodi uspešnejšega jxtölovaJija oprav- 
lja zadruga delo po odsekih. Vee te na- 
loge opravlja zaradi samopomoči in iz- 
boljšanja gospodarstva svojih članov in 
delovnega ljudstva. 

Zadružni deleà znaša 150 din in so 
mora plačati ob vstopu v zadrugo. Vsak 
zadružnik jamči še s petkratnim zne- 
skom vpisanih deležev. • 

Zadruga razglaša svoje priobčitve na 
zadružni razglasni deski. Vab'lo na 
skupščino objavi tudi v zadružnem sla- 
dilu >Nova zadruga<; pošlje ga zadru/n' 
zvezi URS in poslovni zvezi in v^^m čla. 
nom, tem najmanj S dui pred skupščino. 

Upravni odbor sestavljen ;>n\^ednik. 
ajruk, blagajnik in 4 člani. 

Zadrugo zastopa apra v n   odbor iu za- 
• io podpisujeta dva člana upravnega od. 
>ora, od katerih sme enega nadomeščat 

»iblaščenj uslužbenec zadruge 
Clauj upravnega odbora so: 
Furlan Ivan. Cernotič 46, predsednik. 
Vlemon   Jožef.  Prešnica   št.   42.   pod 

• «edsodnik. 
lvovreči£  Ivan,  Klanec  št. 25,  tajnik. 
Poles Jožef. Petrinje št, 1, blagajnik 
Ivorošec Anton, Ocizla št. 24, 
Petrinja Jožef. Petrinje št. 3 in 
Sancin Rudolf. Beka št. 9--odbornik' 

Okrožm   sodišče v Gorici z  začasnim 
sedežem v Postojni 

dne 22  decembra 1947. 
Zt 89/47—2 • 

* 
5 

Sedež: Štanjel, okraj Sežana. 
Dan vpisa: 23. decembra •?. 
Besedilo:   Čevljarska produktivna za- 

druga % o. j. v Štanjelu. 
Zadruga je bila ustanovljena na skup. 

ščini dne 11. decembra 1947. 
Naloga zadrege je, da za svojo ciane 

nabavlja surovine, orodje in drage po- 
trebščine ter izdeluje, po možnosti v 
skupnih delavnicah, in vnovčuje vso v 
čevljarsko stroko spadajoče izdeiko. Na- 
daljo skrbi za strokovno izobrazbo evo- 
jih članov, posebno še za vzgojo naca. 
ščaja. 

Zadružni delež znaša 500 diu io sc 
moča vplačati ob vstopu v zadrugo. Vsa*: 
zadražntk jamči še s petkratnim zee- 
skom vpisanih deležev. 

Zadruga razglaša svoje priobčit«; »a 
zadružni razglasni deski. 

Vabilo na skupščino ec uatójo •• tan- 
glasni deski in se pošlje članom tw£ pi. 
smeuo najmanj 8 dni pred skupščina; 
predloži se tudi pristojni poslovni ••••• 
in revizijski zvezi. 

Upravni odbor sestavljajoč jpedead. 
nk, tajcok, blagajnik, morebitni nag- 
nila odsekov in 1 odbornik. 

Zadrugo, zastopata in zanjo podpisu- 
jeta predsednik in tajnik upravnega «d- 
Ijora, v njuni odsotnosti pa dva za top®- 
oblaščena člana tipraraega odbora. 

Člani upravnega odbora so: 
Grmek Franc, čevljar, Kobjegfava 46, 

predsednik, 
Fabian Emu, čevljar, Stausjol 41,,tajnik, 
Fabjan FiKp, čevljar, Kobx»! Si, bla- 

gajnik. 
Okrožno sodišče v Gorici • začasnim 

sedežem v Postojni 
dne 27. decembra 1947. 

Zt 90/47—2 9835 
. * 

6 
Sedež: Tolmin. 
Dan vpisa: 17. decembra •4?. 
Besedilo: Ribarska zadruga za Tolmin- 

sko z omejenim jamstvom v Tolminu. 
Zadruga je bila ustanovljena nn skup. 

-rini dne 2. aprila 1947 
Naloga zadruge je- a) pospeševati 

-lndkovodno ribištvo in ribolov sploh: 
10 postavljali ln<<n<> ribogojrr'cp n rib- 
i>:|<<\ !H>iiti v ni;!i ribe. ribji zprod m'a- 
d.ce in rake; c) varovat; ribi4ke revnrje; 
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nadzorovati vodno stezo in čistilne na- 
prave; č) izdajati svojim članom ribo- 
lovno pravice v dvojili, v najem in v 
uporabo prevzetih voaah, v okviru ob- 
stoječih zakonov; d) nabavljali svojim 
članom vse vrsto rmiških potrebšč n ter 
vse v ribarsko stroko spadajoče pred- 
mete brez posrednikov, e) pridobivati 
case in za svoje člane rib.ške pravice in 
revirje brez posrednikov; f) ustanavljati 
ribiške zadružne prodajalne in posloval- 
nice v zaprtih prostoru in na prostem; 
g) vnovčevati vse vrste sladkovodnih rib 
in rakov; b) prirejati svojim članom po- 
učne izlete, tekme, razstave sladkovod- 
nih, morskih, domačih in uvoženih rib 
in rakov, ki bi mogle našemu trgu, ri- 
barskomu in zadružnemu razvoju na ka. 
krzen koli način koristiti; i) prirejati in 
pospeševati razprave o preiskušenib 
znanstvenih uspehih rz ribarske stroke 
tor upostavljati zveze s strokovnjaki, 
strokovnimi in znanstvenimi društvi do- 
ma m na tujem, ki imajo podobne na- 
mene; j) pošiljati federalnim in zvez- 
nim državnim ustanovam predloge, peti. 
cije, mnenja itd. v ribarskih zadevah; 
k) izdajati, naročati in širiti med svo- 
jimi člani vse v ribarsko stroko spada- 
joče strokovno čtivo. 

Za dosego teh nalog si sme zadruga 
priskrbeti potrebne stavbe • tehnične 
naprave ter si pr.dobiti v ta namen po- 
trebna dovoljenja. Vse te naloge oprav- 
lja zadruga zaradi samopomoči in izbolj- 
šanja gospodarstva svojih članov in de- 
lovnega ljudstva.    . 

Zadružni delež znaša 150 din in se 
mora vplačati ob vstopu v zadrugo* Vsak 
zadružnik jamči še z dvakratnim zne- 
skom vpisanih deležev. 

Zadruga razglaša svoje priobčitve na 
zadružiji razglasni deski. Vabilo ^na 
skupščino pošlje poleg tega vsem čla- 
nom najmanj 8 dni pred skupščino in 
vsem KLO, v območju katerih deluje. 

Upravni odbor sestavljajo predsednik, 
podpredsednik, tajnik, blagajnik in 10 
članov. 
' Zadrugo zastopa upravni odbor an ti- 

sti, ki ga upravni odbor pooblasti; zanjo 
podpisujeta po dva člana upravnega od. 
bora. 

Člani upravnega odbora so: 
Gazafura Silvo, trgovec, Tolmin, Catu 

karjeva 5/a, predsednik, 
Stres Marjan, Kobarid, podpredsednik, 
Tratnik Milan, urar, Tolmin, tajnik, 
Zarli' Jožef, Tolmin, blagajnik, • 
PorinČič Janko, Kobarid. 
Frandolič Josip, Kobarid, 
Stres Gvido, Bovec, 
Jonko Ciril, Bovec, 
Kavs Stefan, Soča, 
Suligoj Ivan, mehanik, Roče st. G, 
Maurič Oskar, Huda južna, 
dr. Valcntinčič Jožko, Sv. Lucija ob 

Soči, 
Fratnik Julij, trgovec, Sv. Lucija ob 

Soči,   i 
Medvod Gabrijel, šofer, Sv. Lucija ob 

Soči.       , 
Okrožno (sodišw> v Gorici % začasnim 

sedežem v Postojni 
dno 17. decembra 1947.   . 

Zt 41/47-6 0833 

Sedež zadrugo: Volčja draga, okraj 
Gorira, 

Dan vpisa: 22. decembra 1047. 
Besedilo zadruge: Kmečka nabaMio 

prodajna zadruga z omejenim jamstvom 
ua Volčji dragi. 

Zadruga je bila ustanovljena na skup'- 
štrni dne 25. oktobra 1947. 

Naloga zadruge je: 1. da izdeluje po 
navodilih pristojnih organov načrt za 
odkup kmetijskih pridelkov v svojem 
okolišu; 2. da izdeluje po navodilih pri- 
stojnih organov načrt potrošnje svojih 
članov; 3. da izdela finančni in kreditni 
načrt in ga spravi v sklad s finančnim 
načrtom svoje poslovne zveze in postav, 
ljenimi normami; 4. da zbira v ta namen 
statistične podatke, ki jih daje v uporabo 
tudi svoji'poslovni zvezi, Glavn: zadruž- 
ni zvezi LRS in okrajnim LO; 5. da od- 
kupuje v svojem okolišu vso kmetijske 
pridelke in oskrbuje svoje člane z vsem 
kmetijskim orodjem in drugimi kmetij- 
skimi potrebščinami in tudi z vsemi po- 
trošnimi predmeti po postavljenem na- 
črtu; 6. da sklepa pogodbe s kmeti v 
svojem okolišu, za odkup kmetijskih pri- 
delkov in izplačuje v ,ta namen preduj- 
me (kon t rah tran je); 7. da sklepa po- 
godbe z zadružnimi in državnimi pod- 
jetji za dobavo' kmetijskih pridelkov; 
8. da skrbi za večjo produktivnost dela 
svoj'Ii članov; 0. da skrbi za kulturno in 
prosvetno izobrazbo svoj h članov in za 
njihovo zadružno vzgojo. 

Svoje naloge opravlja zadruga v skla- 
du s splošnim državnim gospodarskim 
planom in z nalogami, ki jih dobi od 
svoje poslovne zveze in pristojnih orga- 
nov ljudske oblasti. 

Zadružni delež znaša 100 dih in se 
mora plačati ob vstopu V. zadrugo. Vsak 
zadružnik.jamči še z desetkratnim zne- 
skom vpisanih deležev. 

Zadruga razglaša svoje priobčitve na 
zadružni razglasni deski. 

Vabilo na skupščino se nabije v pro- 
storih zadruge in pošlje vsem članom za- 
druge najmanj 8 dni pred skupščino; 
poslati se mora, tudi Glavni zadružni 
zvezi LRS m poslovni zvezi. 

Upravni odbor sestavljajo predsednik, 
tajnik, blagajnik in 6 odbornikov. 

Zadrugo zastopa upravni odbor aH ti-, 
sü, ki ga pooblasti upravni odbor, pod- 
pisujeta pa po dva Člana upravnega od- 
bora ali pa en član upravnega odbora 
ali en pooblaščeni uradnik. 

Člani upravnega odbora so: 
Mlečnik Angel, kmet, Bukovica 30, 

predsednik, 
ViSč Jožef, Renče 105, kmet-zidar, 

podpredsednik, 
Mozetič Mirko, pek, Renče 22. tajnik, 
Gregorio Srečko, krojač, Vogersko 116. 

blagajnik, 
Marlelanc Sebasljan, krojač, Bukovica 

št. 70, 
Manin Andrej, kmet, Vogrsko 54, 
Šušmelj Venčeslav, kmet, Prvačina 100, 

" Gregorio Leopold, šofer, Prvačina 40, 
Žigon Jožef, čevljar. Renče 25. 

Okrožno sodišče v Gorici z začasnim 
'.. '.      sedežem v Postojni 

dne 22, decembra 1947. 
,Zt 91/47-2    - 9837 ' 

St*de2: Ježh-a. 
Dan vpisa: 20. decembra 19-17, 
Besedilo: Kmetijska na batna prodaj- 

na zadruga z omejenim jamstvom na 
Ježiei. 

Zadruga je bila ustanovljena na usta- 
novnem zburu dne 0. septembra 1047 za 
nedoločen čas. 

Naloge zadruge so: 1. da izdeluje po 
navodilih pristojnih organov načrt od- 
kupa kmetijskih pridelkov v svojem 
okolišu; 2- da izdeluje po navodilih pri- 
stojnih organov načrt potrošnje s-vojib 
članov; 8. da izdela f.nanèni in kreditni 
načrt in ga opravi v. sklad s finančnim 
načrtom svoje poslovne zveze in postav- 
ljenimi normami: 4. da zbira v ta na- 
men statistične podatke, ki jih daje v 
uporabo-tudi svoji poslovni zvezi. Glav- 
ni zadru/.ni zvezi LRS in okrajnim ljud- 
skim odborom; 5. da odkupuje v svojem . 
okolišu vse kmetijske pridelke in oskr- 
buje svoje člane z vsem kmetijskim 
orodjem in drugimi kmetijskimi potreb- 
ščinami in tudi z vsemi polrošnimi pred- ' 
meti po postavljenem načrtu; fi. da skle- 
pa pogodbe s krneti v t-vojem okolišu za 
odkup kmetijskih pridelkov in jim iz- 
plačuje v ta nanieu predujme (kontra- 
hiranje); 7. da sklepa pogodbe z zadruž- 
nimi in državnimi podjetji za dobavo 
kmetijskih pridelkov; b. da skrbi za 
večjo produktivnost dela svojih članov; 
0. da skrbi za kulturno in prosvetno iz- 
graditev, svojih članov in za njihovo za- 
družno vzgojo. 
. Svoje naloge opravlja zadruga v skla- 
du e. splošnim državnim gospodarskim 
planom in nalogami, ki jih dobi od svo- 
je poslovne zveze in pristojnih organov 
ljudske oblasti. 

Zadružni delež, znaša 150 din, delež 
družinskega člana zadružnika pa 20 din, 
in' so vplača ob pristopu ali v obrokih. 
Člani odgovarjajo za obveznosti zadrti- ; 
ge z desetkratnim zneskom vpisanih ob- 
veznih deležev. 

Zadruga objavlja važnejše sklepe v 
svojih .poslovnih prostorih, po potrebi 
pa še na krajevno običajen način ali v 
dnevnem in krajevnem tisku. 

Upravni odbor sestavlja devet članov, 
ki jih voli zbor izmed zadružnikov za 
dobo enega loia. 

Za   zadrugo   podpisujeta   dva   člana 
upravnega odbora, katerih enega nado- 
mešča' lahko po  upravnem odboru po--, 
oblaščeni uslužbenec zadruge. 

Člani upravnega odbora fo: * 
Jierševan Leander, obratni knjigo-' 

vodja, Ljubljana, Vodovodna a 102, 
Kùmer Emilija, gospodinja, Jezica 08, 
BleukuŠ Alojzij, Mala vas 44, 
Burkeljea Anion, uradnik, Složice 81, 
Hvastija    Niko,    železniški    uradnik',    .' 

Stožice 81, 
Šuštar Martin, mesar, Zupanova 8, 

Ljubljana, 
Lindič Stane; sluga, Tomačevo .'19.       \ 
Zižimmid  Angela, kmelica, Savjje 2,     J 
Jeromen Vinko, kmet, Kleče 22. 

Okrožno sodišče v Ljubljani 
dne 24. decembra 1947. 

Zt 59/47«— Zadr. V 176/1     9&>i 
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Sfulfl. Lukov ira. 
b.iii vpisa: V!9. decembra 1947. 
Besc-dii-r Kiiii*tlj*>ka iialmvno-proilaj- 

na zadruga z omcifiiini jamstvom. 
Zadruga je '•!• ustanovljena na usta- 

novni «•hiif-j^mi ilne 2<• julija 1947 za 
u e>J'_•]•••' *-r. čas. 

.N-iH'^e wfiruk'o K». 

1 ,1A jiflPÌuiti po uavodilih pristojnih 
organov aaO.ri ta ödkup kmetijskih 
priiielfov v svojem okolišu; 2. da 
izdeiuje po navod,lili pristojn h or- 
garmv načrt polrošnje svojih članov; 
:>. da i/.<iela finančni »in kreditni načrt 
in ga spravi v sklad ^ finančnim načr- 
tom svoje poslovne zveze • postavljeni- 
mi tionn-ini; 4. da zbira v ta namen 
statistične podatke, ki jih daje v upo- 
rabo tudi svoji poslovni zvezi, Glavni 
zadružni zvezi Lf.'S in okrajnim ljud- 
skim, odborom; 5. da odkupuje v svojem' 

. okolišu vse kmetijske pridelke in oskr- 
buje svoje člane z vsem kmetijskim 
orodjem in drugimi kmetijskimi potreb- 
ščinami in tudi z vsemi potrosnimi pred- 
meti po postavljenem načrtu; 6. da skle- 
pa pogodbe s kmeti v svojem okolišu za 
odkup kmetijskih pridelkov in jim iz- 
plačuje v ta namen predujme (kontia- 

' hiranje); 7. da sklepa pogodbe z za- 
družnimi in državnimi podjetji za do- 
bavo kmetijskih pridelkov; 8. da skrbi 
za večjo produktivnost dela svojih čla- 
nov in za njihovo zadružno vzgojo. 

Zadružni delež znaša 100. din, delež 
družinskega člana pa 10 din, in se lah- 
ko plača v obrokih. Člani jamčijo za ob- 
veznosti zadruge z 10 kratnim zneskom 
vpisanih obveznih deležev. 

Zadruga objavlja važnejše sklepe v 
svojih poslovnih prostorih, po potrebi 
pa še na krajevno običajen način aH v 
dnevnem in krajevnem tisku. 

Upravni odbor sestavlja 12 članov, ki 
se volijo za dobo enega teta. 

Za /.a<!-U20 podpisujeta po dva člana 
upravnega odbora, kaierih enega lahko 
nadomešča  po upravnem odboru poob- 
laščeni uslužbenec zadruge. 

Člani upravnega odbora so: 
La v rio Jn/e, izdelovalec cementnih iz- 

delkov, Lukovica 41, 
HrwHjnik Viktor, kmet. Krtina, 
Mav   Anica, gospodinja, Hafojče, 
.Jpias Janez, kmet, Krašnja, 
Pivec Peter, kmet, Krašnja, 
Kropivšck   Ožbolt,   krojaški   mojster, 

Lukovica, 
Smrkolj Ciril, kmet, Št. Ožbolt, 

\        Cerar Ivan, kmet, Rafojče, 
Capuder Franc, kmet, Gorenje, 
Florjaričič Anton, mizar, Blagovica. 
Boštele Karol, krojaški mojster, Pre- 

voje. 
Okrožno sodišče v Ljubljani 

dne 29. decembra 1947. 
Zt 65/47 — Zadr V 178/1     9814 

10 
Sedež: Moravče. ° 
Dan tpis-a: 29. decembra 1947. 
Besedilo: Kmetijsko nabavno — pro- 

dajna zadruga z omejenim jamstvom v 
Moravčah. -  . 

Zadruga je bila ustanov Ijuiia na usta- 
novni sk,ip,čini dne 2U. julija 1917 za 
nedoločen čas. 

Naloge /....Ji ug so: da izdeluje po na- 
vodil, ii pristojnih organov nacrt za odkup 
kmetijskih pridelkov v svojem okolišu, 
2. da izdeluje (JO navodilih pristojnih 
organov načrt potrošnje svojih članov; 
•.-da izdela finančni m krtniiini načrt 
in ga ? pravi v sklad s fiiiančtiu.. načr- 
tom svojo podovtio zveze in postavljeni- 
mi :iocinami; 4 da zbira v ta namen sta- 
tistične [jodatke, ki jih daje v uporabo 
tudi svoji poslovni zvezi. Glavni zadruž- 
ni zvezi LUS in okrajnim ljudskim od- 
borom; 5. da odkupuje v svojem okolišu 
vse kmetijske pridelke in oskrbuje svo- 
je člane z vsem kmetijskim orodjem in 
drugimi kmetijskimi potrebščinami, ter 
tudi z vsemi potrošhirni predmeti po 
pjMavljcnem načrtu; 6. da sklepa po- 
godbe *• kmeti v evojem okolišu za od- 
kup kmetijskih pridelkov in jim izpla- 
čuje v ta namen "predujme (kontrahira- 
nje); 7. da sklepa pogodbe z zadružnimi 
in državnimi podjetji za dobavo kmetij- 
skih pridelkov; 8 da skrbi za večjo pro- 
duktivnost dela svojih članov; 9. da 
skrbi za kulturno in prosvetno izgradi- 
tev svojih članov in za njihovo zadruž- 
no vzgojo. 

Svoje naloge opravlja zadruga v skla- 
du s s-plošnim državnim- gospodarskim 
planom in z naiogami, ki jih dobi od 
svoje poslovne zveze in pristojnih orga- 
nov ljudske oblasti. 

Zadružni delež znaša 100 din, delež 
družinskega člana zadružnika pa 10din, 
in se lahko plača'v obrokih. Člani odgo- 
varjajo za obveznosti zadruge z 10-krat- 
nim zneskom vpisanih obveznih deležev. 

Zadruga objavlja važnejše sklepe v 
svojih poslovnih prostorih, po potrebi pa 
še na krajevi. », običajen način ali v 
dncvnpm in krajevnem tisku. 

Upravni odbor sestavlja devet članov, 
ki se volijo za dobo enega leta. 

Za zadrugo podpisujeta po dva člana 
upravnega odbora, katerih enega lahko 
nadomešča   po   upravnem   odboru   po- 
oblaščeni  ut-lužbenec zadruge. 

Člani upravnega odbora «>: 
Pustotnik Ivan, rudar v pok., Morav- 

če 02, 
Urbanija Franc, Krašče 12, 
Capuder Anton, kmet, Soteska 12, 
Lavrič  Karel   trgovec in kmet,   Mo- 

ravče 70, 
Kokalj Ivan. kmet, Stegne 13, 
Planine Martin, tajnik KLO,  Vrli po- 

lje, Zg. Javorščica 9, 
Mrčun Ciril, šolski upravitelj, Peče, 
Lavrinc Males, kmečki delavec, Peče, 
Cerar Fr^nc, kmet, Dole. 

Okrožno sodišče v Ljubljani 
dne 29. decembra 1947. 

Zt 63/47 — Zadr V 179/1     9822 
t 

* 
U 
- Sedež: Žirovnica. 

Dan vpisa: 2G. decembra 1947. 
Besedilo: Kmetijska nabavna prodaj- 

na zadruga z omejenim jamstvom r Ži- 
rovnici. 

Zadruga je bila ustanovljena na usta- 
| novni skupščini dne 30. avgusta 1947 za 
I nedoločen čas. 

Nalogo /.adi iige so: 1. da izdeluje po 
navod.uli pristoji.ih organov načrt za 
odkup kmetijskih pridelkov v svojem 
oiiüiiaii; 2. na izdeluje po navod lih 
pristojnih organov načrt potrošnje svo- 
jih članov; •. da izdela finančni in kre- 
ditni načrt in ga spravi v sklad s fi- 
nančnim načrtom «voje po-lovne zveze 
in postavljenimi noiinami; 4 da zbira v 
ta namen statistične podatke, ki jih da- 
je v uporabo tudi svoji pos.ovni zvezi, 
Glavni murium zvezi LUS in okrajnim 
ljudsk.m odborom; 5. da odkupuje v 
svojem okolišu vse kmetijske pridelke 
in oskrbuje svoje člane z vsem kmetija 
»kim orodjem in drugimi kmetijskimi 
potreba.nam i, in tudi z vsemi potrošni- 
mi predmeti ••> postavljenem načrtu; 6. 
da sklepa pogodbe s kmetovalci v svo- 
jem okolišu za odkup kmetijskih pridel- 
kov in jim izplačuje v ta namen pred- 
ujme (koulrahranje); 7. da sklepa po- 
godbe z zadružnimi in državnimi podjet- 
ji za dobavo kmetijskih pridelkov; 8. da 
skrbi za večji» produktivnost dela svo- 
jih članov; 9. da skrbi za kulturno in 
prosvetno izgraditev svojih članov in za 
njihovo zadružno vzgojo. 

Svoje naloge opravlja zadruga v skla- 
du s splošnim državnim gospodarskim 
planom in nalogami, ki jih dobi od svo- 
je poslovne zveze m pristojnih organov 
ljudfke oblasti. 

Zadružni delež znaša 100 din, delež 
družinskega člana zadružnika pa 10 din, 
in se lahko plača v obrokih. Ciani od- 
govarjajo za obveznosti zadruge s pet- 
kratnim zneskom vpisanih obveznih de- 
ležev. 

Zadnjga objavlja važnejše sklepe v 
svojih poslovnih prostorih, po potrebi 
pa še na krajevno običajen način ali v 
dnevnem in krajevnem tisku- 

Upravni odbor sestavlja sedem čla- 
nov, ki jih voli zbor za dobo enega'leta. 

Za zadrugo podpisujeta po dva člana 
upravnega odbora, katerih enega lahko 
nadomešča po upravnem odboru poob- 
laščeni uslužbenec zadruge. 

Člani odbora so: 
Robič Janez, tovarniški delavec, Ži- 

rovnica SO, 
Pogača r Jožef, kmet, Vrba 12, 
Matic Egidij, gostilničar, Moste 24, 
Dolžan Matija, kmet Zabreznica 13, 
Anderle Janez, kolar, Breznica 12, 
Bohinc Frančiška, gospodinja, Smo- 

kuč 29, 
Pristov Janez, tovarniški delavec, Do- 

slovce 3. 
Okrožno sodišče v Ljubljani 

dne 24. decembra 1947. 
Zt 60/47 — Zadr V 177/1     9817 

* 
12 

Sedež: Mula, okraj Pre valje. 
Dan vpisa: 19. deoembra 1947. 
Besedilo: Nabavna in prodajna zadru- 

ga z o. j. na Muli. 
Zadruga je bila ustanovljena •• ekup. 

ščini dne 30. marca 1947 za nedoločen 
čas. 

Naloga zadruge je: a) nabava gospo, 
darskih in življenjskih potrebščin za član- 
stvo brez posrednikov; b) vnovčeianjc 
pridelkov in izdelkov članov brez po- 
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urednikov, c) ustanavljanje posebnih od- | 
sekov £a puspeaevuiiju posauieznui go- 
spodarskih panog •••••: »a<JjusUa, vmo. 
graduiotva, poljea<M*Ua, živinoreje, če. 
beiarstva • gozdaretva, dokler ni v 
istem okolišu posebne zadruge te vrste; 
č) najemanje in nakupovanje inventarja 
in nepremičnin, kolikor je v zadružno 
kor.st; d) sklicevanje članskih sestan- 
kov, prirejanje predavanj in tečajev za 
poglobitev zadružne vzgoje • aktivnej- 
šega sodelovanja ter prebujanja zadruž- 
ne zavesti. 

Vse te naloge opravlja zaradi samopo- 
moči m izboljšanja gospodarstva svojih 
članov in delovnega ljudstva. 

Zadružni delež znaša 150 din. Vsak 
zadružnik jamči s petkratnim zneskom 
vpisanih deležev. 

Pnobčitve članom se nabijejo na za- 
družni razglasni deski. 

Upravni  odbor  sestavljajo   predsed- 
nik, tajnik, blagajnik,  morebitni načel- 
niki odsekov in 8 odbornikov, ki jih voli 
skupščina za dobo treh let. Vsako leto 
se izmenja ena tretjina članov odbora. 

Zadrugo zastopata in zanjo podpisu- 
jeta predsednik in tajnik upravnega od- 
bora, v njuni odsotnosti pa dva za to 
pooblaščena člana upravnega odbora. 

Člani upravnega odbora so: 
Dr.  Gulic Vladimir, zdravnik, Muta, 

predsednik, 
Onuk' Ivan, tajnik KLO Sv. Primož, 

tajnik, 
Cvar Marija,  gospodinja, Muta, bla- 

ga j nik,v 
Kamšak Josip, klepar, Muta, 
Aplinc Hilda, gospodinja, Muta, 
Virtnik Jože, livar, Muta, 
Gostenčnik Franc, tesar, Gortina, 
Mravljak Franc, Gortina, 
Ledinek Alojz, kmet, Sv. Primož, 
Placet Gregor, kmet, Sv. Jernej, 
Kncej Anton, tajnik, KLO Pernice. 

Okrožno sodišče v Mariboru 
dne 19. decembra 1047. 

Zadr III 70 lo 

13 
Sedež: Laško. 
Dan vpisa:17. decembra 1947. 

,   Besedilo: Nabavna in prodajna zadru- 
ga z omejenim jamstvom v Laškem. 

Vpiše se       • 
Košar Maks, upravnik nabavne in pro- 

aajne ladruge, kot za zastopanje in pod- 
pisovauje pooblaščeni uslužbenec. 

prožno sodiščo v Celju 
dne 17. decembra 1947. 

Zadr. VI 122/9 9690 

14 * 
Sedež: Domžale. 
Dan vpisa: 30. decembra 1947 
Besedilo: Nabavna iu prodajna zadru- 

ga z omejenim jamstvom v Domžalah. 
Na izrednem občnem zboru dne 20. ju- 

lija 1947 so bila sprejeta nova pravila. 
Besedilo odslej: Kmetijska nabavno 

Prodajna zadruga z omejenim jamstvom 
v Domžalah. 

Naloge zadruge eo: 1. da izdeluje po 
navodilih pristojnih organov načrt za 
odkup kmetijskih pridelkov v svojem 
okolišu; 2. da izdeluje po navodilih pri- 

stojnih organov načrt potrošnje' svoj h 
članov; J. ua i-sdeia linaiicm • kreoniu 
nacrt m ga vskiadi s f.nančnim načrtom 
.-vo0e p/sio\ne zveze in postavljeium 
normami; 4. da zbira v ta namen stati- 
stične pudaUo, ki jih daje v uporabo 
tuoi PVOJI poslovni zvezi, Ulavm zadruž- 
ni zvezi LUS in okraju.m ljudskim od- 
borom; 5. da odkupuje v svojem oko- 
l.su vse kmetijske pndelko in oskrbuje 
svoje člane z vsèm kmetijskim orodjem 
in diugimi kmetijskimi potrebščinami, 
kakor tudi z vsemi potrošnimi predmeti 
po postavljenem načrtu; 6. da sklepa 
pogodbe s kmetovalci v svojem okolišu 
za odkup kmetijskih pridelkov in jim 
izplačuje predujme (kontrahiranje); 7. 
da sklepa pogodbe z zadružnimi pod- 
jetji za dobavo kmetijskih pridelkov; 
h. da skrbi za večjo produktivnost dela 
svojih članov; 9. da skrbj za kulturno in 
prosvetno izobrazbo svoj.h članov in za 
njihovo zadružno vzgojo. 

/ Te naloge opravlja zadruga v skladu 
s splošnim gospodarskim planom in z 
nalogami, ki j.h dobi od svoje jwslovne 
zveze in pristojnih organov ljudske 
oblasti • 

•Zadružni delež znaša 100 din, delež 
družinskega člana zadružnika 10 din, ki 
se lahko vplača v obrokih. 

Zadruga objavlja važnejše sklepe v 
svojih poslovnih prostorih, po potrebi pa 
še na krajevno običajen način ali v dnev- 
nem in krajevnem tisku. 

Upravni odbor sestavlja enajst članov, 
ki se volijo za dobo enega leta. Za za- 
drugo podpisujeta po dva člana uprav- 
nega odbora, od katerih lahko enega na- 
domešča po upravnem odboru poobla- 
ščeni uslužbenec zadruge. 

Okrožno sodiščo v Ljubljani 
dne j 29. decembra 1947. 

Zadr IV 131/4 46 
* 

15 
Sedež: Dragomcr. 
Dan vpisa: 31. decembra 1047, 
Besedilo: Nabavna in prodajna zadru- 

ga z omejenim jamstvom • Dragomeru. 
'Na redni seji 10. XII. 1947 se je za- 

druga preimenovala. 
Besedilo odslej: Kmetijska nabavna in 

prodajna zadruga z omejenim jamstvom 
. Dragomcr, pošta Brezovica pri Ljubljani. 

Okrožno sodišče v Ljubljani 
dne 29. decembra) 1947. 

. Zadr V 84/6 44 
* 

IG 
Sedež: Kranj. 
Dan vpisa: 23. decembra 1947. 
Besedilo: Čevljarska produktivna za- 

druga i omejenim jamstvom v Kranju- 
Izbriše se dosedanji član upravnega 

odbora Voglarilvan, vpiše pa se član 
upravnega odbora, 

Bizjak Ignacij, Primskovo 84. 
Okrožno sodiščo v Ljubljani   , 

dne 23. decembra 1947. 
Zadr V 5/4 9816 

* 
17 

• Sedež: Ljubljana. 
Dan vpisa: 31. decembra 1947. 
Besedilo:  >Dom  laktorjev«,  stavbna 

radruga z omejenim jamstvom v Ljub 
Ijani. 

Na podlagi skupščinskega sklepa z 
dne 13. decembra 1947 je zadruga pre- 
šla v likvidacijo. 

Lik vida torj.. 
Daclis Makso, #išji industrijski tehnik. 

Ljubljana, Prule 23. 
Koželj Vladimir, uradnik pri upravi 

drž. grafičnih podjetij, Ljubljana, ïawr 
št. 0, 

Kramarič Jožef, tiskarski nameščenec, 
Ljubljana, Mirje 17. 

Likvidacijska firma: kakor doslej s 
pristavkom >v likvidaciji«. 

Likvidatorji podpisujejo likvidacijsko 
firmo tako, da dva izmed njih pristavita 
pod besedilo zadružne firmo svoja pod- 
pisa. 

Okrožno sodišče v Ljubljani 
dne 31. decembra 1947. 

Zadr II 25/9 42 
f 

18 
Sedež: Vrhovci-Kozarje. 
Dan vpisa: 31. decembra 1947. 
Besedilo: Obnovitvena zadruga z ome- 

jenim jamstvom v Vrhovcili Kožarje. 
Izbrišejo se člani upravnega oduora: 

Brnčič Matko, Dolinar Franc, Skodlar 
Ivan, Vidmar Jože, Šubert Aleksander 
in Ažman Ana. 

Vpišejo se člani upravnega odbora: 
Košir Alojzij, Hrulevo 5, 
Janežic Ivan, Vič, Grampovčanova 15, 
Babnik Alojzij, Vrhovci 93, 

. Jankovič, Vrhovci 9, 
Plestenjak Ana, Polhov Gradec 71 in 
Kališnik Franc, Kožarje 21. 

Okrožno sođiščo r Ljubljani 
dne 30. decembra 1947. 

Zadr IV 143/2 47 
* 

19 
Sedež: Pesnica*. 
Dan vpisa: 27. decembra 1917. 
Besedilo: Nabavna iu prodajna zadru- 

ga z o. j. na Pesnici. 
Izbriše se dosedanji predsednik uprav- 

nega odbora: Sajovic Stanislav, vpiše pa 
se novi član upravnega odbora: 

Gvardjančič Alojz, zidar na Pesnic: 
št. 8. 

Pri dosedanjem članu upravnega od- 
bora Kolariču Mirku se zaznamuje, da j*J 

sedaj predsednik upravnega odbora. 
Okrožno sodišče v Mariboru 

dne 27. decembra 1947. 
Zadr II 101 16 

* 
20 

OL0 Slov. Bistrica. 
Dan vpisa: 30. decembra 1947. 
Besedilo in sedež: 
Posojilnica v Slov. Bistrici, z. z n. j. 

T likvidaciji (Zadr I 40); 
'    Hranilnica in   posojilnica  v  Sp.   Pol 
skavi, z. z n. j. v likvidaciji (Zadri 99); 

Posojilnica v Framu, z. z o. j. v likvi- 
daciji (Zadr I 105); 

Hranilnica iu posojilnica v Laporju. 
r. z n. j. (Zadr I 130); 

.   Posojilnica v Makolah, z. z n. j. y li- 
kvidaciji (Zadr Iv146); 

Hranilnica in posojilnica v Zg. Pnl- 
skavij i. • n. j. Y likvidaciji (Zadr II 3); 
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Hranilnica • posojilnica v fimnrtnem 
^•  l'oh., •. z  u. i.  v  likvidaciji  (Zadr 

< Ur, 
V zannino in posojilno društvo T Slov' 

• strici, •  z o, j. (Zadr U 69); 
ilaiffciaonkasSse Slov  Bistrica, z, z n. j. 

v likvidaciji (0 Gen i 2); 
liaiffrisenKassc  Pcljčauc, z. z n. j.  v 

likvidaciji (9 Gen I 5); 
Haiîfeisenkasse Potekava, z. z n. j. v 

likvidaciji (9 (Jen l 6); 
Kaiffcjspnkasso  Makcle, z.  z n. j.  v 

likvie .clji (9 Gen 1 12): 
Kailloispiikasso  Laporje, z. z n. j. v 

likvidaciji (9 GeD I 34Ì. 
Pri  vseh teh zadrugah se je vpisala 

tale sprememba: 
• Izbriše se kot likvidator Brumen 
Vinko in se namesto njega, vpiše kot 
likvidator 

Sajko Matko, knjigovodja Okrajne po- 
sojilnice v Slov  Bistrici. 

Okroznq sodišče v Mariboru 
dno 30 decembra 19-17. 

Zadr I 40 17 

Oklici •- 
G 433/47 62 

Mažgon Franc, mdar, Zagorje*ob Savi 
60, je vložil prot; Mažgon Uršuli roj. 
Mukus, gospodinji, sedaj v Nemčiji, tožbo 
zaradi razveze zakona. 

Ker je bivališče toženke neznano, se 
j. postavlja za skrbnika Gregorio Jože 
sodni uradnik v Celju, ki jo bo zastopal 
lu čuval njene interese, dokler so sama 
ne javi. 

Okrožno sodišče v Celju 
dne 27. decembra 1947. 

* 
G 14/48-1 114 

Tišljerič Marija, zasebniea, Zagreb, 
'tadalićeva ulica 10, je vložila proti 
.fögerju Ivanu, upokojencu, bivajoč zad- 
ijič v Ljubljani, Erjavčeva ul. 27, sedaj 
neznanega oivališča, pri okrajnem sodi- 
šču v Brežicah tožbo za izstavitev izbris- 
ne pobotnice za 13.000 din. 
t Razprava bo 4. februarja 1948 ob 10 
uri. 

Rogerju Ivanu je postavljen za skrìv 
riika Bogomir Brložnik. tus. nameščenec, 
ki bo zastopal toženca na njegovo nevar, 
iiost in stroške, dokler se sam ne oglasi 
pri sodišču ali ne imenuje svojega po- 
oblaščenca. 

Okrajno sodišče v Brežicah 
dne 3. januarja 1948. 

* 
G 1146/47—2 , 63 

Krama- Kristina roj Gabor, kmetica 
v Srednji Bistrici 82, okraj Dolnja Len- 
lava, jo vložila proti Kramarju Martinu, 
poljedelcu ravno tam, sed3j neznanega 
)ivališčn. tožbo na razvezo zakona. 

Razprava b0 23. januarja 1948 ob 10.30 
uri prj tuk. sodišču, soba št, 84/11. 

Tožencu se postavlja za skrbnika Oro-, 
••! Ivanka, uradnica tuk sodišča, ki ga 
bo zastopala na njegovo nevarnost in 
stroške, dokler ee sam ne javi ali i ne 
imenuje pooblaščenca. 

Okrožno sodišče V Mariboru 
dne 26. decembra 1947. 

Uvedbe postupanja *a «-azgla i 
tev •• mrtve 

V  R 2490/47—3 9786 
Kukettberg Jakob. roj. 26. VII. 1S7C 

* Brasiovčah. sin Andreja in Marijc- 
rojene Pivec, oženjen, kmet. .je od ju- 
lija 1914 služil v avstroogrski vojski, se 
udelež.l bojev na ruskem bojHču in baje 
2» 1 1915 padel v Karpatih. Od tedaj 
so pogreia. 

Na predlog sina Kukenberga Pavla, 
poljedelca v Braelovčah 87, se uvede 

ostopanjf- za razglasitev za mrtvega in 
se izdaja poziv, da se o pogrešanem do 
15. IJ 1948 poroča sodišču ali skrbniku 
Vun.*iču Antonu, sod. uradfliku v Celju. 

Kukenberg Jakob se poziva, da se 
zglasi pri sodišču ali drugače da kako 
ve&t o sehi. 

Po preteku roka bo sod'šce odločilo 
o predlogu. 

Okrajno 6odiš?e r Celju 
dne 8. novembra 1947. 

V R 2547/47—5' 0789 
Stajner Jože, roj. 6. III. 1910Jv Kasa. 

zah, KLO Liboje, sin Jakoba in Marije, 
oženjen, rudar, je 30. VIII 1944 odšel 
v NOV na Dolenjsko in pozneje, v Zg 
Sav.  dolino.  Od  tedaj   se  pogreša. 

Na predlog žene Štajner Marije ro- 
jene Kotnik, posestnice v Kasazah iô, 
se uvede postopanje za razglasitev za 
mrtvega in se izdaja poziv, da se o po- 
grešanem do 1 IV. 1948 poroča sodišču. 

Štajner Jože so poziva, da se zglasi 
pri sodišču ali drugače da kako vest 
o sebi. 

Po preteku roka bo, sodišče odloöilo 
o predlogu. 

Okrajno sodišče y Celju 
dne 3. decembra 1947. 

V Sp 2506/47—3 2787 
Brvar Leopold, roj. 10. XII. 1912 v 

Zaplanini 7, &in Gotarda in Marijo ro- 
jene Strajhar, samski, rudar v Kisovem 
50, KLO Zagorje, je maja 1944 odšel v 
KOV in baje avgusta 1944 padel v bojih 
pri Stični. Od tedaj se pogreša. 

Na predlog sestre Brvar Marije, polje- 
delke v Zaplanini 7, p. Vransko, se 
uvede postopanje za razglasitev za mr- 
tvega. 

V R 2549/47-2 9790 
Marko Jožef, roj. 14. VIII. 1911  pri 

Sv. Juriju ob Taboru, sin Marka in 
Helene rojeno Razpotnik« oženjen, sobo. 
slikar na Vranskem 73, je 'vstopil 20 
VII. 1944 v NOV in je baje kot koman- 
dant belokrajnskega vojnega področja 
16. IX, 1944 umrl za grižo. Od tedaj se 
oogreša. 

Na predlog žene Marko Anlonije. hil- 
. nice na Vranskem 93, se uvede posto- 
panje za razglasitev za mrtvega 

Vsakdo, ki mu je o pogrešanih kaj 
znano, se poziva, da to do 15. III. 1948 
Doroča eod'šču, 

Brvar Leopold in Marko Jožef se po- 
zivata da se zglasita pri sodišču ali 
drugače dasta kako vest o sebi. 

Po preteku roka bo sodišče odločilo 
o predlog;h. 

Okrajno sodišče y Celju 
dne S. decembra 1947. 

V R 2550/47-2 9791 
Brglez Jurij. roj. 4. IV. 1913 v Osi- 

jeku, nezak. sm Brglez Marije, oženjen, 
Čevlj. pomočnik v Bukovžlaku 3ü, je bil 
kot borce NOV 8. i. 1045 od Nemcev 
zajet in zaprt v Celju in Mariboru. Sredi 
aprila 1945 je bil odpeljan nežnauo kam 
in se od tedaj pogreša. 

Na predlog žene Brglez Jožefe rojene 
Kristan, .morilke blaga v Bukovžlaku 30, 
so uvede postopanje za razglasitev za 
mrtvega. 

V R 2556'47—3 9793 
Burjan Frane, roj 29. IX. 1902 v Za- 

bukovci, sin Jakooa in Marijo rojene 
Golčar, oženjen, rudar, je bil od 28. 
VIII. 1944 mitraljezec II. bat. Bračičeve 
brigade. V bojih v Gnječi prj Mozirju 
jo bil težko ranjen in oddan v neko par- 
tizansko bolnico in so od tedaj pogreša. 

Na predlog žene Burjan KatarincTro- 
jene Kras, gospodinje v Zabukovci 162, 
se uvede postopanje za razglasitev za 
mrtvega. 

V R 2555/47—3 9792 
Deželak  Franc,  roj. 30.  XI.  1927 v 

Malih Grahovšah, KLO Sv. Lenart 'nad 
Laškim, sin posestnika Albina in Ma- 
rije rojene Pušnik, samski, jo odšel 30. 
VII. 1944 kot kurir v dolenjski odred 
NOV in bil v vasi Opčini na Dolenjskem 
14. X. 1944 baje od belogardistov zajet. 
Od tedaj se pogreša. 

Na predlog sestre Deželak Frančiške, 
hčere posestnika v Malih Grahovšah 4, 
se uvede postopanje za razglasitev za' 
mrtvega. 

V R 2558/47—3 9794 
Jančič Maks, roj. 14. VI. 1921 v Mi5- 

jem dolu, sin Maksa in Amalije rojene 
Trupej, samski, ključ, pomočnik, Laško, 
je odšel 15. XII. 1943 v NOV in so od 
tedaj pogreša. 

Na predlog matere JančiS Amalijo, go. 
sppdinje v Mišjem dolu 10, ee uvede po- 
stopanje za razglasitev za mrtvega. 

Vsakdo, ki mu jo o pogrešanih kaj 
znano, Se poziva, da to do 15. •. 1948 
poroča sodišču. 

Brglez Jurij, Burjan Franc, Deželak' 
Franc in Jančič Maks se pozivajo, da se 
zglasijo Dri sodišču ali drugače dâjo kako 
vest o sebi. 

Po preteku roka bo sodišče odločilo 
o predlogih.   ' 

Okrajno eodišco v Celju 
dne 9. decembra 1947. 
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>k ól 1/47—2 9720 
Zagux i' •i'*i nuiid. roj. 29. I. 1687 na 

/^igi pn Bovcu, širi pok. terdinanda :n 
pok Avgu.-tc rojene Uršič. trg. potnik 
v l.juol.|itn.. Mestni trg 17. je ml 27. XI. 
1!)43 <d Italiianov arHiran in se od 
tedaj pogreša. 

Žagar Dušan roj. 12. VU. 1915 v 
K tuttelfeldu na Štajerskem, šUJ Ferdi- 
t.mda in Olge rojene Volane, visoko- 
-oiec v Ljubljani. Mestni trg 17, je odi-c 
i942 v NOV • se od tedaj pogreša 
Uaje je padel nekje na Dolenjskem     • 

Na predlog Žagar Olge, gospodinje v- 
i-.j ubijani, Poljanska c. 16, se uvode po^ 
stopanje za razglasitev za mrtvega • se 
«laja poziv, da se o pogrešanih do 28 
II. 1948 poroča sodišču ali skrbniku 
Žagar Olg;. 

Žagar Ferdinand in Dušan se pozi- 
vata, da se zglasila pri sodišču ali dru- 
gače dasta kako vest o sebi. 

Po preteku roka bo sodišče odločilo 
o predlogu. 

Okraja« sodišče v Ljubljani 
dne 17. decembra 1947. 

* 
Ok 76«?—4      ' 9427 

Ivaaoič Rudolf, roj. 22. Vil. 1801 v 
Trstu, sia IvanČič Marije, poročen, mali 
kmet v Ladra 32, je bil 18. VI. 194-1 od 
domobrancev aretiran in odpeljan v 
Dachau, kjer jo po dveh mesecih umrl. 
Ok 83/47—4 9429 

Ka&er Amdrej, roj. 19. X. 1693 v Po- 
•***, sei Jakoba m FranSSfcc rojene 
^poročen, je bil 23. VI. 1944 od 
**mcov aretiran, odpeljan v Gorico, 
na*° v Dachau, po trai mesecih pa v 

kfor-jo oktobra istega-Ieta 

^weoäe ••••••, «i. M. •. 189R 
v Botofcàh, sin fvaoa in Maro§e rojene 
?5*• poročen, kmet, je.« 23. VI. 1944 
•d Nemcev odpeiSan v Goriico, pozneje- 
Z ßaeba«, po 14 dneh pa v ì&àomer- 
'"^e in se od'tedej pegrcSa. 

Ofc •••—4 9484' 
. Bteje •••€, rej. 2S. Si. 1962 na «sne«, 

sm Stena m -Nežo rojteoe Kenda, usnfair,. 
P0*0"60» J° P*0** prvo 6weiowno vojno 
****! od doma, živel ••••••••• v Man- 
ekena v NeraSi* in- so fo-*Kxn>tex&- 5 iet- 

eit-8*fJ9—.j 9828 
Žt*er •••••• rog. ICbOGL 1899 v. Bo. 

teku, s« A*fe in ifoo rojene ••, 
ocenjen, fernet, je bil 29. V*. •4 c*L 
Nemcev •••••••• v Gorico, pozneje v 
Dachau, od feodw se je po dveh mese- 
cih oglasil, novenabea 1«*M pa jo baie 
urod. Od tedaj se pogreši. 

Na predlog bližnjih sorodnikov se uve- 
de postopanje za razglasitev za mrtve in 
Se izdaja poziv, da se o pogrešanih do 
31. III. 1948 poroča socKšc-u ali skrb- 
niku Fil iju Vinku, vodji zemljiške knjige 
v Tolminu 

Ivančič Rudolf. Kuščer Andrej, La- 
vrenčič Benedikt,  Rejc Jožef in Žuber 

Andrei M' |M>zjvajo. da se uglasijo pr. 
-odSču ali drugače dajo kako vet! 
o <ebi. 

Po preteku roka bo sodišče odločilo 
o predlogih. 

Okrajno sodišče v Tolminu 
dne 12. decembra 1947. 

Ok 72/47—4 9594 
' Dobravoc Anion, roj. 7. I. 1S81 v SeJab 
•'. 9, sin Antona in Marije rojene Kenda, 
«ročen, kmei, je bil oktobra 1943 od 
Nemcev odpeljan v Mauthausen, kjer 
i e 23. XI. 1943 baje umrl in se od tedaj 
Dogreša. 
')k 63/47—4 9592 

Kragelj Fridewk. roj. 26. •. 1920 • 
Selah pri Volčah, sin pok. posestnika 
Andreja in Terezije rojene Baje, je bi! 
jeseni 19-14 od Nemcev odpeljan v tabo 
rišce FlossenbuTg, od tam pa 2. II. 1945 
z nekim transportom neznano kam in se 
od tedaj pogreša. 

Ok 59/47—6 9593 
Kuščar Stanislav, roj. 28. VIII* 1914 

v Borjani, sin Ivana in Ane roj. Žigon, 
poročen, delavec, je' po razpadu Italije 
vstopil v prekomorsko brigado NOV in 
jo baje v bolnici I. proletarske divizije 
v Hercegovini za trebušnim tifusom 
umri. Od tedaj se pogreba 

Ofc 80/47—4 9591 
Lesjak Rado, roj. 26. XI. 1924 v Ko- 

ritnici, sin Mihaela in Kristine rojene 
Ycfî, samski, pek. pomočnik v Koritnici 
79, je bil od 8. IX. 1942 mitnrijezec 
Gradnikove brigade, II. bat., II. čete 
NOV. Dne 30. VI. 1943 je, bil v bojih 
pri Gor Novakih pri Cerfciem ranjen 
in je baje umri. Od tedaj se pogreša. 

Na-pFedîag••fflmtfià sorodnikov se uve- 
de póetopanfo za razglasitev za mrtre 
m se iadaja pozav, da se o pogrešanih do 
34. M. 10S8 poroča sodSöu ali skrbniku 
Ff&ju VJolra, vodji zemîjisk'e knjîge v 
Toterâm, 

DioÖRwec Amion, Kregel j Friderik, 
••••••• St&aSsfav in liesjak" Rado se po. 
zrrojo, da se 'pasejo pri sodtecu aü 
đragace <fe|o ßaflsb vestosebî. 

Bb prefcfoi rc*Q bo sobice otötöüo- 
o.preifiopJh. 

(•••••• -soffia» v Totem»« 
<fa»«!•;<4teeeiri&na W$?. 

Rccman Han*, noj. f7. V. •& v 
•••••••• 7, •••• Sv. Rnë pei Drßfi, 
niez, sin '•••^• poročene ffîsxnondo, 
tov. 'drawee na Jesenicah, je ođSel ju- 
•§• f9fe*v.,goi=etgrfBo brigado NOV in se 
wt>ojev 7. Ifemoi na ŽSrovsfcem vrhu od 
avgusta •• pogreša. 

Na predlog matere Risanondo '^đojzije, 
posestaice v Brezovem •, se nvede po. 
stopanje za raagiasftev aa mrtvega in se 
izdaja poaiv, da se o pogrešanem do 
1. Ifl. 1948 poroča sodišču ali skrbniku 
Grintala ••••, sod. sbàfteJi« v Treb- 
njem, 

Po  preteku   rok;i    .o  sodišče  orUoó'lo 
predlogu. 

Okrajno ftodibče  v  Trebnjem 
dne ^  rìwembra 1947. 

Amortizacije 
I R 255/47—2 97!> 

Su prošnjo Pozniča Jožeta, ••••^• i». 
Bočna šL 64, se uvedo postopanje ^ 
amortizacijo vrednotni:, k, jih je lastu,.'» 
izgubil. Imetnik se poziva, naj uveljav 
svoje prance v dveh mesecih po objav 
v Uradnem iistu LES, ker se bo sic." 
po preteku roka izreklo, da sta vrednot 
niči brez moči. 

Oznamenilo vreduostaice: 
vložna knjižica  Ljudske posojilnice v 

••••  v   likvidaciji,  št.  Hranilno vloge 
.5.253/796, znesek 6.8S1 din DFJ. ne ime 
"'oznič Jožef, Bočna št. 64; 

hranilna knjižica št. 369/106 I ilranil- 
uice in posojilnice v Bočni v likvidacij, 
znesek 1.586 din DFJ, na irne Poanič 
Karolina. Bočna št. 64. 

Okrajno sodišče v Gornjem gradu 
dne 13. decembra 1947. 

I R 747/47 "" 155 
Na prošnjo Piceka Franceta, posest, 

uika v Ribnici 54, se uvede postopanje 
za amortizacijo vrednostnega papirja, k- 
ga je prosilec baje izgubil ia se njegov 
imetnik poziva, da v treh mesecih po tej 
objavi uveljavi svoje pravice, sicer bi 
se po preteku roka izreklo, da je vred- 
nostni papir izgubil svojo pravno veljav, 
nost. 

Oznamenilo vrednostnega papirja: 
zavarovalna polica št. 6992 zavaroval- 

nice >Jugos3avJ.ies v Ljubljani za starih 
25.000 din na ime Franc Picek, poses t- 
trrk, Ribnica 54. 

Otasijm« sedišče r Kečovju 
dne 5. januarja 1948. 

Ok 524/47—3 " 48 
Na prošnjo Velkovxh FcanSi^îe, de- 

lavke v Vrzdeneu 27, se uvede posto- 
panje za amortizacijo vrednotnice, ki jo 
je prosHec baie izgubil in se njen imet- 
nik poziva, da v dveh mesečin po tej 
objavi uveljavi svoje pravice, sicer bi se 
po preteka tega roka izreklo, da je vred- 
notnica izgubila svojo pravno veljav- 
nost. 

OznaeneniJo vrednotnice: 
hranüna knpäca št. 298!Ka>eteke hra. 

nSoice in posojilnice Log pxi Brezovici 
z-vfago 412.09 din po stanju 30. IV. 1947 

••••••• soêisëe v Ljiibîpni 
dne 29. decembra 1947. 

* 
Vi R 802/47 11 

Na prošiiio hrg. Kocrjančiča Borisa. 
Beograd, Vßegradska 8, se uvede po- 
stopanje za amortizacijo vrednotnice, ki 
jo je prosilec baje izgubil, in se imetnik 
posava, naj v dveh mesecih po objavi v 
>Uradnem lisluLRS«uveljavi svoje pra- 
vice, ker so bo sicer pò preteku roko 
izreklo, da je vrednotaica brez iiioči 

Oznameniio vrednotmee: 
hranilna loijižica Posojilnice Narodni 

dftm v ^taboru, št. 31.787, na ime ing 
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Kocjančič   •••>,   •   \ loco   2 i •> :~)   din 
U. V. 

•••••••   SOlilMO   v    Aïiirilj'iiU 
dne 30. <ir. r-• i.i ra  1017. 

VI R 810 47 " " 10 
Na puo-nio župnlj^keaa urada Sv. Mar- 

jeta ob IVsn.ci. ki ca za-topa župnik 
Ranta^a Anton, se liveno po-ionanje za 
amortizacijo vrednot inc. ki jih je pn-sl. 
lec baje izgubil, in se metiiik poziva, 
raj v dveh mesecih po objavi v >Urad 
nem l:.-tu LIvS« uveljavi svoje pravice 
ker sr- bo s.cer po preteku roka .zreklo. 
da ste vrednotnicj brez moči. 

Oznamenllo vrednotnic: 
vložna knjižica Mestne hraniln'ro v 

•Mariboru, št. 184931. s stanjem 50.52 
UM na dan 8. XII. 1941: 

vtozni knjižici štev. 11.899 in 20.102 
Spodnjo Štajerske ljudske posoj.lniee v 
Mariboru — prva mašna ustanova Peva- 
iec Jurija, druaa Ubogi v Sv. Marjeti ob 
Pesnici — s stanjem na dan 1. I. 1948: 
prva •2.40 din. druga 1141.28 din. 

, Okrajno sodišče v Mariboru 
dne 30. decembra 1047. 

I R 347/47—4 '" fi 4 
Na prošnjo Božiča Jožeta, posestnika v 

Leskovem št. 7, KLO Bni=.ii>e, se uvede 
postopanje za amortizacijo vrednolnice, 
ki jo je prosilec baje izgubil in se njen 
imetnik poziva, da v šestih mesecih po 
lej objavi uveljavi svoje pravice, sicer 
se bo po preteku roka izreklo, da je 
vrednotniea izgubila svojo pravno veljav- 
nost. 

Oznamenilo vrednotnice: 
hranilna knjižica št. 147 Hranilnice In 

posojilnice v Brusnicah na ime Božič 
Marija, Leskovec št. 7, s saldom dne 
BO.-IV. 1947 1.123.57 din FLRJ. 

Okrajno sodišče • Novem mestu 
' dne 23. decembra 1947. 

III R 449/47 12 
Po predlogu Žgauka Ferdinanda, žup- 

tika pri Sv. Kunigundi, se uvede posto- 
pek za amortizacijo vrednolnice, ki jo je 
okupator odnesel, in se imetnik poziva, 
naj v dveh mesecih po objavi v >Urad. 
nem listu LRS< uveljavi svoje pravice, 
sicer se bo po preteku roka izreklo, da 
je vrednotniea brez moči. 

Oznamenilo vrednotnice: 
hranilna knjižica Kmečke hranilnice in 

posojilnice v Konjicah št. 2107, s sta- 
njem 2.714 din 50 par. 

Okrajno sodišče v Slov. Konjicah 
dne 29. decembra 1947. 

Pro^il-i.   k;    v   ton,   f'kl.   ne   t);    \!.v|l    t 
;•)-••|.     -"   prj   o'M.'iii   d m':;kar.-!.<w;. 
<>Koi.-a   .ic   t/zrio  upo- ' \•\ .' ' 

Okrajni LO Kamnik, 
srospodar-.ki odsek, 

dne 3   decembra  1017. 

•st. un- 
Javni natečaj 

-11006/1 20 
Okrajni ljudski odbor v Kamniku raz. 

psuje na podlagi veljavnih obrtnoprav- 
nih predpisov javni natečaj za oddajo 
dimnikarskega okoliša s sedežem v Lu- 
kovici. 

Prosilci naj pravilno kolkovane in z 
vsemi potrebnimi listinami opremljene 
prošnje vlože pri okrajnem ljudskem od. 
lom v Kamniku v 15 dneh od dneva 
objave tega razpisa v >Ur. listu LRSc 

li a zìi i oglasi 

Objava 
Z odlokom P 1242/F-47. S. 31. XII. 

1947, se je pošta Log zaprla. Celotno 
področje te pošte je zdaj vključeno v 
širši okoliš poste Bovec. 

Direkcija pošto Ljubljana 
dne 3. januarja 194-s 

'fi 
9338 

Kazgl •• 
•»Koteks---, državno podjetje za promet 

z usnjem in tekstilijami. zvezna direk- 
cija v likvidaciji, Beograd, ulica 7. jula 
št. 9, sporoča, da je z izročitvijo lik vida. 
cijskega elaborata pristojnim organom 
popolnoma dokončalo svojo iikvidacio 
z dnem 81. XII. 1947 in sicer tako glede 
nakupa kot tudi gledo prometa z Unri. 
nim blagom. 

S tem je to podjetje popolnoma pre- 
nehalo poslovati. 

Likvidacijski odbor 
-i* 

77 
Poziv upnikom in dolžnikom 
Blagovna centrala nabavno prodajnih 

zadrug v Ljubljani, Tvrševa c. 29, je po 
sklepu skupščine 22. XI. 1947 prenehala 
obstojati. 

Likvidatorji: 
Strte Franc, Ljubljana, Pražakova nI. 

št. 11, 
Ogrizek Andrej, Ljubljana, Mikloši- 

čeva c. 14, 
Mario Lojze, Ljubljana, Miklošičeva 

c. 10. 
Pozivamo upnike in dolžnike, da do 

31. I. 1948 od dneva poziva z dokazil- 
nlmi listinami prijavijo svoje terjatve 
oziroma obveznosti proti imenovanemu 
oodjetju. 

Likvidacijski odbor 

Preklici izgubljenih listin 

Preklicujemo izgubljeno evidenčno ta- 
blico osebnega avtomobila št. S-0610, iz- 
dano od NM v Ljubljani na Predsedstvo 
vlade LRS, Ljubljana. 
39       Predsedstvo vlado LRS, Ljubljana 

Preklicujem izgubljeno spričevalo o 
završnem izpitu srednjo tehnične šole v 
Ljubljani, izdano od ravnateljstva Sole 
v letu 1942 na ime Abram Božena, Ljub. 
Ijana, Cglarjeva 21. 
34 Abram Božena por. Štrukelj 

Preklicujem vojaško knjižico, udarni- 
ško izkaznico, izkaznico z mlladinske 
proge Samac—Sarajevo in mladinsko iz- 
kaznico LMS, vse na ime Arčrrik Adolf. 
Sv. Lovrenc na Pohorju. 
133 Arćnik Adoll 

iVekl civ>:r.n i/giibijono evidenčno ta. 
"Ilio   •-ri..ie?;,     /i V iOilloh, !j     -t      S-  1617, 

I/ i :nr.   /.-I   NM   v   Ljubljani   na   m-dov 
Ut.ipark  :n <]fla\ nice,  Ljubljana, Trža- 

-•• c. i-:). 
AU.ioaik in delavnice. Ljubljana, 

10'i Tržaška c   (19. 

Preklicujeiii v.:;ubljeno diplomo sred- 
ice tehnične -'< !e v Ljubljani, izdano od 
i.ivnaieij-tva ~<il" v lefu 1943 na ime 
JVrcr-nl fvtie-t. l.iuhljana, Vodovodna c 
^t.   1.   • 

Bornant Ernest, 
P ft Kanmo 45. okraj Tolmin 

I'reklinijeni   v.fTUbljeno osebno izka/.- 
n co. izdano od  NM  v  Ljubljani  ria  ime 
Bučar .Jože. Vi/marje  Ki, p. st. Vid. 
"3 Bufar Jožo 

Pieklicujeni prometno knjižico za dvo. 
kolo št. hl8(« na ime Careerman Rok, 
Maribor. Tržaška*. 45. 

• Cnscrmaii Rok 

Preklicujem     izgubljeno    pomočniško 
-pričevalo tr.ehamčlne obrti, izdano v Tr- 
bovljah na   ine Co-1nik Ladislav, Hrast- 
nik it. 1ti1. 
38 Cestnik Ladislav 

Preklicujem ukradeno osebno izkaz- 
nico št. 029474 na ime Cigan Olga in iz- 
kaznici OF na imo Cigan Olga in dr. Ci- 
gan Jožo. 
92 Cigan Olga 

Preklicujem  izgubljeno oblačilno na- 
kaznico IG št. 234493, izdano od KLO 
Naraplje  na  ime   Ouk  Alojzija,  rojena 
12. VI. 191«. 
164 čuk Alojzija 

Preklicujem izgubljeno osebno izkaz- 
nico, izdano od NM v Ljubljani na imo 
Lukek Stanislava, izkaznico OF, indu- 
strijsko nakaznico za Dej., nakaznico za 
rjuhe (10 m), nakaznico za obleko, na- 
kaznico za 10 m flanele, industrijsko na- 
kaznico in nakaznico za 5 m flanele na 
ime Dornik Stanislava, Domžale, Nova 
«l. 1. 
103 Dornik Stanislava 

Preklicujem izgubljeno prometno knji- 
žico za kolo tov. št. 1339249, izdano od 
NM v  Ljubljani na ime Dude-k Milada, 
Ljubljana, -Glinška 0. 
• • Dudek Milada 

Preklicujem izgubljeno oblačilno na- 
kaznico, izdano od KLO Stranice na ime 
Fijavž Marija, Stranico 18, p. SI. Ko- 
njico. 
93 Fijavž Marija 

Preklicujem izgubljeno osebno izkaz- 
nico na ime Fakin Marija, izkaznico OF 
na ime Fakin Marija in Kolb Marija in 
pet industrijskih nakaznic na ime Fakin 
Marija, Doro, Vojko, Jurij in Kolb Ma- 
rija, Ljubljana, Pod gozdom št. 4. 
79 Fakin Marija 

• Preklicujem izgubljeno osebno izkaz- 
nico št. 282 na ime Forjan Ana, roj. 
r>. II. 1932 v Lipi, stanujoč v Lipi št. 113, 
izdano od notr. odseka v Dolnji Lendavi. 

i 9G Forjan Ana 



I:ì ilir ••••• ••.•  Y, 

Prekl čujem izgub1,.'ili i/ka/iivo /a 
Milo lui une Fra-* Iv..n, a'i-oiwiil iuiif. 
t.j^ke oie v Loi 'nanju ;n ,/ka/n c<> /.;.' 
žensko kol« na mi- l'i:.- Ku'.ir.i.a. ole 
j/ I.orinali,a -t   \.i, p. -A   i ei,.iit v S.<>\ 
•• ricali. 
fjjj Fra«. Ivu 11 

Prekl'ciiii-m uničeno i|i-iù4-:!.i II    i:u 
nvla   ire č.in-ko  «•>!''  ^   >0 !:i!ll''   ì/   l"!'1 

III.!! 35   IUI   une   l',-i\:.\   •••-z,;;,   -.^tiilij 
S toni ga prekLci'ietu. 
«-)       ' (>iiloï Terc/ij.i 

Proklicujeut   iikrti'leno   o-e'ino   >J az- 
nico -.t. Or.Cr.iS   i/<l:iiio 23.  VI.  H: 15 „1 
NM  v  i.in. lj-iti" u.»  ime  <;.in:s  Drug.ra, 
Ljubljana.   K.ir'cn-ka  -l'i. 
107 (.a u K Uralica 

Preklimiem   zirubljerio <I-I'ÏIIH> izkaz- 
nico si. Kl.)«, i/.iano 1  WH) od KLO Vrli. 
iiika   na   ime  <ìaral'ol|   I-rane.   Vrhnika, 
PocI -!v. Trojico 2'). 
7i; (.'araiol.j Franc 

Proklicujemo i/gubljeno evidenčno ta- 
li,irò ;t S02I2 tov. avtoiimbla 0\1C in 
pripadajočo prometno knjižico, izdani od 
NSI V I.('ubijani na naslov ^Urnd's<-Avlo. 
park, Ljubljana 
31 îurcilisc-Avtopark, Ljubljana 

Preklicujem izgubljeno izkaznico OV 
»t. 05701 ô in iudu-trij-ko nakaznico na 
ime Hočevar Angela, in tri industrijske 
nakaznice na ime Hočevar An ca. Ivanka 
m Alojzij, Ljubljana, (ialjevica 24. 
80 Hočevar Angela 

Preklicujem izgubljeno izkaznico štev. 
1542 izdano bri KLO Vrhnika na ime 
I lopin Franc, Vrhnika, Na Klancu št. 20. 
105 II o ja H Franc 

••••••••••   uničeno   spričevalo   IV. 
razreda  meščanske  ï«le  v  Šoštanju iz 
1. 1034/35 na ime Hvalic Vladimir, Ma- 
ribor. S tem ga prekl.čujem. 
S4 Ihalič Vladimir 

Preklk-ujem izgubljeno osebno izkaz- 
nico, izdano od K LO Kočevje, izkaznico 
OF na ime Imenšek Ivan in prometno 
knjižico za kolo na ime Imenšek Marija, 
Kočevje, Mahovnik 2. 
IGO , Imenšek Ivan 

Preklicujem ukradeno osebno izkaz- 
nico št. 1733, in IG potrošniško nakaz- 
nico, izdano od K LO Ojstrica na ime 
Kališnik Jakob, Sv. Duh št. 20, K LO 
Ojstrica. 
129 Kališnik Jakob 

Preklicujem ukradeno osebno   izkaz- 
nico in izkaznico OF na ime Kelbel Te- 
rezija, Ljubljana, Tugomerjeva 7. 
1G2 Kelbel Terezija 

Preklicujem izgubljeno izkaznico za 
moško kolo rujave barve, znamke 
>Puch< št. 286147. 
87 Kcrmelj Janez, 

Hotovlja 40, p. Poljane 

Preklicujem osebno izkaznico, lovsko 
karto, orožni 'list in izkaznico o članstvu 
živinorejske zadruge Sv. Jan/, na Drav- 
skem polju, vse na ime Kirbis Konrad, 
kmet, Prepolje št. 38. 
13Ö Kirbis Konrad 

I       Prek'icnym   i'._nilil,eno   .,-tlme   i/ka/- 
.net»,  I/,1.IIIO od   K LO  Solco  m   ,•<1•-1•• 
-ko iiaka/nico na ime Hu/o Kick, S. UM 
-1   p   Selca. 
« 1 Krek Bö/u 

Preklicujem izgubljeno evidenčno »a- 
Lino uM'biii'p avtomobila znamke 
,|)kvV ;t. eviti. S 3(178. i/dano od O LO 
Ko<e\u' na ru-4ov: Kočevsko •; o/dno g<>- 
spuJais' o i'avna!el.|.-.t\o Koče\je. 
1 '<> Koicv-ko gozdno üo^pintui'islru 

ravnateljstvu   Kočevje 

Preklicujem   izgubljeno   promelno   iz- 
kaznico za kolo št. S.214005 
1 »0 Kosierc Vinko 

Blatno, št. 15 O LO Krško 

Prekl čujem   izgubljeno osebno  izkaz 
niro št. 1933'40, izdano od K LO Vukovar 
na ime Košir Majda, Ljubljana,  Vilhar. 
jeva 41. 
15 Košir Majda 

Preklicu.jemr izgubljeno osebno izkaz- 
nico La ime Kovač Bernard. 
130 Kovač Kern aid 
Dolnja vas 2S, p. Sv. Pavel pri Preboldu 

Preklicjein ukradeno OF izkaznico fia 
ime   Kovačič Cìizela,  Maribor,   Koroška 
ce.-ta 04. 
05 Kovaf Oizela 

Preklicujem ukradeno izkaznico OF št. 
0_84•83 na moje ime. 
141 Kovačič Lojzka, 

gostilna pri pošti, (lornja Radgona 
Preklicujem izkaznico OF, izgubljeno 

vojaško knjižico, izdano od vojnega od- 
seka v Ptuju, prometno knjižico za ko- 
lo, osebno izkaznico izdano od K LO Sre- 
dišče, sindikalno izkaznico v Središču, 
vse. na ime Kreč Franc, Središče ob 
Dravi št. 135. 
86 Krči- Franc 

Preklicujem izgubljeni izkaz o demo- 
bilizaciji, izdan od  štaba   IV. atniije  v 
Ljubljani  na  ime   Kres   Ivanka,  Celje, 
Prešernova 13. 
112 Kres Ivanka 

Preklicujem izgubljeno osebno izkaz- 
nico, izdano od K LO Pobrežje pri Ma- 
riboru na ime Križamo Jožef, Lovska 
ulica 25. 
04 Križani? Jožef, 
Hačllova 48, p. Sv. Benedikt v Slov. gor. 

Preklicujem izgubljeno maturitetno 
sprčevalo višjega tečajnega izpita II. 
drž. realne gimnazije v Ljubljani na ime 
Križman Tončka, Ljubljana, Tržaška 22. 
(JS51 I Križman Tončka 

Preklicujem     izgubljeno     prometno 
knjižico za dvokolo S št. 480232, izdano 
od  K LO v Ljutomeru na ime  Kukolj 
Mihael, Presika. 
97 Kukolj Mihael 

Preklicujem izgubljeno prometno knji-. 
žico za kolo, izdano od NM Drenov grič 
na ime Kune Metka, Vel. Ligojna 28, p. 
Vrhnika. * 
0S49 Kune Metka 

Preklicujem izgubljeno vojaško knji- 
žico na ime Lobar Jožef, roj. 13. I. 102G 
v Vel. Polani št, 202, stan. v Vel. Pola- 

142 '     Lebar Jožel 

Prfk!.cujem  ob   bombardiranj.!   Maii- 
i> ira   v-gubijeno   r-pri.'e\ aio   mali    dutti- 
li'  na  ime   Le-jak   Lini,   loj   !.   I.  Hi25 
pu ••    iio.jici v  Slov. golicali. 
130 Lisjak   Lniil 

Preklicujem   izgubljeno osebno  izkaz- 
nico OF na ime Ličen  Dragica, Ljublja- 
na, Ma,-arykova 5. 
111 Ličen   Dragica 

Preklicujem ukradene živ Iske nakaz- 
nice, izdane od rajona Šiška na ime Mar- 
tiiijak Jože (I'D), Murtinjak Pepcu (Nav). 
I.e.-jak A gaia (SD), obkič'lne nakazu ce 
(Hi) na /goi uja imena, sindikalno izkaz- 
nico na ime Ledati Agata, izkaznico za 
kolo, ./.dano od NM v Ljubljani, člansko 
izkaznico od rejca malih živa;i na ime 
Zdovc Pepca, Ko.-eze. Draga 01. 
30 Marlinjak Pepca 

Preklicujem izgubljeno osebno zkaz. 
ni.-o, izdano <K1 K LO v Oor. Radgoni, 
prometno izkaznico za kolo, izdano od 
N.M v Gor. Radgoni, obdava z ujetništva, 
uverenje iz ••. pomočniško pisma, pri- 
javnico o bivanju, delavsko knjižH-o in 
sindikalno knjižico na ime Merčn k An- 
ton, Marii.or-Studenci, Stritarjeva 21. 
30 Merčnik Anton 

Prekl cnjem  izgubljeno  o.-ebuo izkaz- 
nic«, izkaznico OF in  prometno knjižico 
za kolo, tov   št,  20.3-133   na  ime  Možlna 
Amalija, Ljubljana. Hradeckega 48. 
41 Možina Amalija 

Preklicujem izgubljenci V-n<iiknlno 
izkaznico, izdano od sindikalne podru/^ 
.uče drl. gledališča v Ljubljani na ime 
Nablocka'Marija, Ljubljana, hotel >S1OIK, 

101 Aablocka Marija 

Preklicujem svojo vojaško knjižico ^t. 
•4•139, dovoljenje za nošenje civilne 
obleke, začasno dovoljenje in jn.rtr«ilo ^ 
za orden in medaljo za hrabrost, 'zkaz 
o odlikovanju ^zasluge za naro<U in ci- 
vilno izkaznico ny ime Oman Slane. 
88   ' Poročnik  Okorn  Alojz 1 

Preklicujem izgubljeno vojaško knji- 
žico, uverenje o demobilizaciji, izka/n cc 
OF in potrdilo o vpisu v volivni imenik 
mi ime Oleiiik Albin,. Ljubljana, Vilhar- 
jeva 2. 
40 Oleiiik Albin 

Preklicujem izgubljeno'o.-ebno izkaz- 
nico, izkaznico OF, sindikalno izkaznic ). 
delovui izkìiz in dva i^sestna lista   na 
ime Pestotnik Nevenka, Ljubljana, Preč-      ' 
na ul. 4. 
72 Pestotnik Nevenka 

Preklicujem izkaznico št. 25 za kolo 
znamke >Phünomen«, črno, št. 314470. 
izdano na ime Podlipuik Janez, delavec. 
K nape št 13. 
131 Podlipuik Janez, Knape 3, 

p. Selca o./ Sk. Loko. 

Preklicujem  izgubljeno  iwtno objave 
št. 607G4, izdano 81.  Xii. 10-17 v Beo 
gradu, V. p. 4.SS2S/C na ime Puhar An 
drej, Ljubljana, Poljanska cesta 13. 
33 Puh« Andrej 



Stran 1* URADNI   LISI    l.l!-- 1.". 194f- 

1 lekLcuioju /.av,hi\'-iii •>,-el>m, /ku/ 
ir'-o in izkaznic« Or '.a ime Coric .l;t- 
ivob   Litih!••••.  AniiMH'i't   ti» '; 

59 l'orli- .(akni) 

Pieklicujeiii izgubljeno industrijsko 
nakaznico • na ime Radše! Aiojz, IK 
na une Radšel /UM, lü na ime Radšel 
Intera. ID na ; ti; e K ad-Sei Du jo. 1 mleč- 
iio nakaznico od 2-3 let in mlečno nakaz- 
nico od 10—14 let, nadalje izkaznico OF 

<i na ime Radšel Zora, izdano od OF odbo- 
ra Stari trg pri Slov. Gradcu, osebno iz- 
kaznico, izdano od K LO Stari try, pri 
Slov. (iiadcu iii sindikalno izkaznico, 
izdano o.l sindikalne podružnice Loče 

. in izkaznico RK. 

08 RacKel Zora, učiteljica, 
Loče 

Preklicujem  izgubljeno osebno Izkaz- 
nico in izkaznico OF na ime Reven Ma- 
lija, Ljubljana. Predovičeva 26 
70 Itcveii  Marija 

Pieklicujeiii izgubljeno pianino knjiži- 
co »erije L 6033. izdano od vojne pošte 
32581  v  Murski Soboti na ime Roguljič 
A. Peter, ml. vodnik,- Murska Sobota. 
99 R«ï:iiljiè Peter 

Preklicujem  izgubljeno o-u-lmo izkaz- 
nico št   101. izdano I. 1945 od K LO Bre- 
žice na ime Hot Franc, Ljubljana. Tvrše- 
va 35a. 
09 Hot Frane 

Preklicujem izgubljeno osebno izkaz- 
nico in prometno kmižico za kolo. izda- 
ni od NM v Ljubljani, in člansko izkaz- 
nico Čebelarske zadruge v Ljubljani na 
une Rotar Avgust. Podsinreka 10. p. 
Dobrava. 
To Retar Avgust 

Preklicuieni osebno izkaznico •• iz- 
kaznico za kolo '.natnke »Sport , tov. 
••. N7614. izdano na ime Rozman Pa,- 
vel, roj. 1897. Pince -si. 30. okraj Dolina 
Lendava. 
100 ' Rozman Pavel 

Preklicujem izgubljeno zaključno_->pri- 
:evalo dekliške-meščanske -oie v Šiški. 
Ljubljana m /.akliučno -, .ič. drž. dvo- 
razredne šole v Ljubljani na .me Roz- 
man Silva. Ljubljana, Pražakuva 11. 
10} Rozman ^ilv.i 

Preklicujem izgubljeno osebno izkaz- 
nic« i-zdano od NM v Ljubljani, Vodniko- 
va 8. na ime Sedej Jože, Ljubljana. Vod- 
nikova 8. 
108 Sedej Jože 

Preklicujem izgubljeno šianipiljko 
>Splošn<< stavbeno podjetje, gradili»če 
Poliklinika, Ljubljana. 

.Splošno stavbeno podjetje, gradbišče 
32 Poliklinika. Ljubljana 

Preklicujem    izgubljeno uslužbensko 
knjižico St. 6M4G bpž. IH. r. na ime Ša- 
heder •. Mihu»!. 
89 Šabeder Mihael 

Pl'rkliru|t»|]>       ' oja>ko       ,,,.;!/.O;       -I 
17; "•<:<'.     ;zdaiu    na   ;iiie   ^kat j:<   l-.aii'- 
roj. 19   V.  1920 \   ìJ'iluiii-ki  lìi-tiic.  [»- 
-ar.i'kl  na.nie-ceiier   :; •   liai/il    leliiliélli 
r.--ai. 
132 ., skarja Iran«, 

Novp'meslo.  Ljubljanska  ul.  11 

Preklicujem izgubljenu ,,i oiiu'liiii knji- 
žico za   kolo.   izdano  od   4M   Dobruiije- 
Snstro na .me škoda Stain-lav. <">šnjice 
št   10. p. Dobruuje 
9.S50 škoda Stanislav 

Preklicujem industrijsko nakaznico, 
izdano od KLO v Rogacki Slatini na ime 
Šoba Anton. 
134 šob« Anion 

Preklicujem ukradeno vojaško knjižico 
in uradno potrdilo, izdano 2. VI 1947 
od 11 gardijske brigade I, diviz. je Beo. 
grad. oblačilno nakaznico, izdano od 
OLO Krško, prometno knjižico za moško 
kolo --t. 2001)80 brez znamke, izdano od 
\'M v Sevnici, v>e na ime Span Ivan. 
Podvrli  št. 5. K 1.0  Pod v rh.  p   Sevnica. 
135 špan Ivan 

Preklicujem izgubljene uslužbensko 
knjižico, izdano od posine direkcije v 
Ljubljani, .zkaznico 01, osebno zkaz- 
nico, izdano od OLO Ptuj, rojstni iti 
krstni list in prometno kuj Žico za kolo 
na ime štrukelj Pavel jn prometne knji- 
žico za kolo na ime Štrukelj Hedvika, 
Ljubljana. Vodmatska 4. 
110 Štrukelj Pavel 

Preklicujem izgubljeno šolsko spriče- 
valo 111. razr. mese, šole v Zg. Šiški, 
..zdano l. 1935/36 od ravnateljstva šole 
na ime Šuštar Iva, Ljubljana, Obirska 20 
37 Šuštar Iva 

Preklicujem izgubljeno osebno izkaz- 
nico, izdano' 1945 od KL0 Bresternica 
iti .zkaznico OF izdano 1945 od odbora 
OH Bresternica, prometno knjižico za 
žensko kolo. .zdano od NM Kamnica pri 
Maribui u, oblačilno nakaznico* izdano od 
gospodarskega odseka OLO Maribor me- 
sto, vse na moje ime. 

Tcrgluvriiik Magdalena, 
144 Bresternica pn-Mariboru 

Preklicujem ukradene knjižice za ko- 
lesa ua  ime Tiselj Alojz, Tiselj Marija, 
Tiselj  Paul. vsi  Grajska  vas št. 20, p. 
Oomilsko. 
137 Tiselj Alojz 

Preklicujem dovoljenje za bivanje ino. 
zemca, izkaznico s si.ko. izdano cd Gra- 
disa, Mariborski otok, osebno izkaznico 
in potrdilo o izpustitvi na svobodo ujet- 
nikov, izdano od ministrstva FLRJ v 
Beogradu, vse na Irne Wiesteiiz Walter, 
roj.'.12. IV. 1906 v Berlin-Scliöneberg, 
•"tanujoč v Studencih pri Mariboru. 

YViestenz Walter, gradi.eni klju- 
čavničar. Studenci pri Mariboru. 

145 Obrežna 40 

Preklicujem izgubljen duplikat matu- 
ritetnega spr.covala višjega tfčajm-aa iz- 
pita    II.   drž.  gimnazije    n:i    Polj-mali. 

l.juMjaiid    ua      un-    Xndopivec    Milena 
Ljubljana. Siif/iii-ka   12. 
9S52 \ mloiim'i- Milena 

Prcklii-ujeuio   ••••••••   ideo objavo 
-t'iijf (ì št. 477.52 /. dne 11.  \.  1947 ria 
ine Maliosa- Josip. 

9810        X'ojiii, po^ti, 2(1538-S Ljubljana 

Preklicujeino uničeni vojaški ,,olili do- 
volilnic,  in sicer- 

-t. 41 «KS z dne 29 maja 1947 (rdečo), 
izdano ua ime \l'*l.nk Franc, podporoč- 
nik in 

-.•'l'Ha   G   š|    43003.    '/.dano   na    ime 
Kollič Miroslav 
98 !7 V njim po^ta  117*1. Novo mesto 

Preklicujeino !e|e vo|a-ke potne dovo- 
lilnic««: 

ser.ja Z -t. 18685 /. dne 18 L 1947 
na i ine .lordati  Dušana. 

serija •) -t- 50110 /. dne 4. X, 1947 
na imp Lalič Mile; 

serija Ž št. 1800f> i dne 2. IV 1047 
na inie Glamočanin Ranko; 

serija • št. 55763 z dne 2. IX. 1947 
na  ime Popove Milana; 

serija .1 št. 56136 r. dne 22   IX. 1947 
na  ime  Pipev   .Milovan; 

:    serij;, ,J 'št. 7)0132 z dne 22.  IX.  1947 
na ime .Jordan Dušan; 

serija .1 št. 55911 z dne 10. IX 1947 
na ime Despot Milivoj; 

•-en*ja J št. 55875 z dne 8. IX. 1947 
na ime Mitrovič Dobriie; 

serija .1 š|. 55876 z dne S IX. 1947 
ua ime Pulié Milan; 

serija J št. 56788 z dne 25. X. 1947 
na ime Biožević Luka; 

serija • št. 50812 z dne 25. X 1947 
na ime. Nikolič Ljubisava; 

srija J 5.1. 56789 z dne 25. X. 1947 
na ime Kanrim Dragoje; 

serija E st.  76224 z dne 4   I.  1947 
na ime Popovič Borivoja. 
78        Vojna  pošta 41588-1),  Ljubljana 

Prekheujenio izgubljeno objavo rdeče 
barve, serije G št. 50296. izdano na 'ine 
Vujo.ševič P. Vojislav«. 
163     Vojna  pošla  ••/•, Postojna 

Preklicujeino   izgubljeno odlikovanje 
»orden za hrabrost« st. 8798 
138 Vojni odsek Ü. Lendava   • 

Preklicujem izgubljeno o»ebno izkaz- 
nico, izdano od NM v Ljubljani in sin- 
dikalno izkaznico na ime Zamik Vladi- 
voj, Ljubljana. Marinontova 30. 
71 Zamik Vladivoj 

Preklicujem vojno knjižico št. 449/192 
na ime Železnik Jožefa Jože. izdano 30. 
V. 1947 
91 Železnik Jože 

Preklicujem izgubljeno pomočniško 
spričevalo št. 474, izdano 10. XII. 1940 
od MLO Maribor na im« Železnikar Lud- 
vik, roj. 30 Vil. 1928. Jlannjač Ponovje 
št. 7. 
102 Zelezuikar Ludvik 

Preklicujem knjižico serije L št. 4500 
na 'ine Zigubč M io. vodnik. 

Žtgulif Miro. vodnik, 
101 Novo mesto. Bučna vas 18 

Izdaja >Uradni list LRSt — Kuvnatelj in odgovorni ureiluik: Ko/o Voduiek; tiskü  l'iu?vclua tiskarna — oba v Ljubljani. 
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delavcev v državnih uradih, ustanovah iu podjetji) od 
1. januarja l!)4h dalje. 

bfsc-dilo omenjenega navodila -*e glasi: 

Na podlagi 101. člena uredbo o izvajanju socialnega 
zavarovanja po predpisih zakona o socialnem /.avaro- 
van;u delavcev, nameščencev :.n uslužbencev izdajam 
za čas, dokler n<^ bodo izdan' predpisi o uvajanju social 
nega zavarovanji državnih uslužbencev po oN členu za- 
kona o socialnem zavarovanju delavcev, nameščencev in 
uslužbencev 

drugo začasno navodilo 
o izvajanju socialnega zavarovanja «sob, zaposlenih 

v državnih uradih, ustanovah iu podjetjih 

Ï. Socialno zavarovanje državn.h uslužbencev iu de- 
lavcev, zaposlen-h v državnih uradih, ustanovah in pod- 
jetjih, se bo od 1. januarja 1948 dalje izvajalo takole; 

1. Tistim, ki so bdi po predpisih o strokah državnih 
uslužbencev preveden; v poklic ali postavljeni • na po. 
ložaj, ne da bi jim bil določen poklic, in so bili 30. sep- 
tembra 1947 zavarovani po predpisih zakona o socialnem 
zavarovanju delavcev, nameščencev • uslužbencev, pri. 
padajo od 1 januarja 1948 pravice,, ki jih določa uredba 
o zdravstvenem varstvu državnih uslužbencev, in pra- 
vice, ki jih določata zakon o državnih uslužbencih in zakon 
o ugotovitvi pravice do pokojnine in o upokojitvi držav 
nlh uslužbencev. 

Prispevki za socialno zavarovanje se plačajo za te 
osebe po predpisu) 1. in 4. člena uredbe o višin prispev. 
ka državnih uslužbencev" iu upokojencev za socialno zava- 
rovanje (Uradni list FLRJ št. 100/40), t. j. izplačilne 
blagajne bodo odtegovale od njihovih rednih mesečnih 
prejemkov vsega skupaj 6.8% kot prispevek za zdrav- 
stveno varstvo, vlogo za uradniški pokojninski »klad in 
prispevek za delavske domove oddiha.  • • 

Dodatki, za otroke se izplačujejo tem osebam v breme 
urada, ustanove oziroma podjetja. 

Za te osebe predloži državni urad, ustanova oziro- 
•'. ma podjetje pristojnemu organu Državnega zavoda za 

socialno zavarovanje predpisano prijavo o izstopu iz 
6lužbe. Kot dan izstopa iz službe je treba navesti 31. de- 
cembra 1947. 

2. Tistim, Id so pred 1. oktobrom 1947 veljali za 
državne uslužbence, pa po predpisih o strokah državnih 

, uslužbencev niso bili prevedeni v poklic oziroma po- 
stavljeni na položaj brez poklica, pripadajo od 1. janu- 
arja 1948 pravico po predpisih zakona o socialnem zava- 
.rovanju delavcev, nameščencev. in uslužbencev enako 
kakor drugim delavcem, ki so zaposleni v državnih pod. 

I jetjih, ustanovah in uradili. 
Prispevke za socialno zavarovanje je treba za to 

osebe plačati po predpisih uredbe o višinj prispevka 
za socialno zavarovanje in drugih socialnih prispevkov 
delavcev, nameščencev iu uslužbencev (Uradni list FLRJ 
št. 105/4G). Državni uradi, ustanove'in podjetja bodo 
torej ta. take osebe vplačevali kot prispevek za socialno 
zavarovanje in za druge socialne prispevke znesek 28 % 
od njihovih prejemkov. Pri izplačilu prejemkov odbi- 
jejo 7 3 °/o kot prispevek za socialno zavarovanje, za po- 
sredovanje dela in kot prispevek za delavske domove 

oddiha. 
Dodatki za otroke se izplačujejo tem osebam v 

breme Državnega zavoda za socialno zavarovanje,    UL 

i.a LaKe ••-1>• prt-diozi drzavn. urad. usiaiKAa ozi- 
roma podjetje pr.stojnriiiu oigami Državnega zavoda za 

"Sonai no zavarovanje piedp -ano prjavc <> iia-Oirpu -lu be. 
Kot dan  nastupa  »>u/be • irei.« •••••-tì  1. januar 1•18. 

•. /a tiste. ki ro i «ili pred :ìu septembrom luì", laz- 
poréjetn v državnih uiadih, ustanovah in podjetjih kot 
državni uslužbenci in bili po predpis.h o strokah dižav- 
nih uslužbencev prevedeni v poklic oz roma postavljeni 
na položaj brez poklica, kakor tudi za ti-^te, ki -•> oii 
nastavljeni za dižavue uslužbence po 3i!, -eptpinbru .1947 , 
veljajo predpsi pod 1. iz te točke, izvzemšj *etrtf od 
stavek. 

4. Za tiste, \v so bili HO. septembra 1947 v službi 
pri državnih uradih, ustanovah m podjetjih kot delavci 
in kot taki zavarovani Do predpisih zakona o socalnem . 
zavarovanju delavcev, nameščencev j» uslužbencev, tei 
so tudj po tem dnevu ostali delavci, kakor tudi za tiste, 
kijgo kot delavci vstopili v službo pri državnem uradu, 
upßnovi ali podjetju po 30 septembru 1947, veljajo ' 
glede socialnega zavarovanja predpisi pod 2. iz te točke. 

11. Za tiste, ki v državnih uradih, ustanovah in 
podjetj h opravljajo več služb, veljajo glede socialnega 
zavarovanja tisti predpisi, ki veljajo po tem navodilu 
za glavno službo. 

Za ßlavno slu/bo je treba šteti tisto službo, po ka 
teri velja to oseba za državnega uslužbenca. 

Ili   Za osnovo za obračunavanje prispevkov se vza- 
mejo pri državnih   usluž. encih   (točka   I.  pod   1.  in 3.) 

i" poleg temeljne plače tudi vsi stalni dodatki   (dodatki z 
vnaprej določenim stalnim  mesečnim  zneskom). 

Osnova   za  obračunavanje   prispevkov   pri  delavcih 
,  (točka I. pod 2  in 4 ) se ugotovi po 53. členu uredbe o 

izvajanju   socialnega   zavarovanja  po  predpisih  zakona 
o socialnem zavarovanju delavcev, nameščencev in usluž- 
bencev, i 

IV. Z 31. decembrom 1947 preneha veljati začasno 
navodilo o izvajanju socialnega zavarovanja oseb, za- 
poslen h' v državnih uradih, ustanovah in podjetjih št. 
15840 z dne 5. novembra 1947 (Uradni list FLRJ št. 
99/47). 

V. To navodilo, velja od dneva objave v ^Uradnem 
listu Federativne ljudske republike Jugoslavije«, upo- 
rabljati pa se začne z dnem 1. januarja 1948 

St. 18900. 
Beograd dne 12. decembra 1947. 

Minister za delo; 
Vicko Krstulovič 1  r. 

Opozarjamo vse državne urade in ustanove, posebno 
pa državna podjetja, da se ravnajo po sprednjem navo- 
dilu. .     " 

. St. 35/1-1947. 
Ljubljana dne 8. januarja 1948. 

Državni zarod za socialno zavarovanje, 
Filiala v Ljubljani '• 

Direktor: Ilribar Franc 1. r. 

Pregled »uradnega lista FLRJ« 
St. 107 z dne 17. decembra 1047: 

789. Temeljni zakon o prekrških. '   / 
790. Zakon o državni arbitraži. 
791. Zakon o dopolnitvi zakona p rednh in medaljah Fe- 

derativne ljudske republike Jugoslavije. 
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721. Ukaz o ratifikaciji dogovora o kulturnom sodelo- 
vanju med Federativno ljudsko republiko Jugosla- 
vijo m republiko Madžarsko. 

7£3. Uredba o ustanovitvi instituta za mednarodno poli- 
Lko in gospodarstvo. 

• i. Ure<iba o izrednem studiranju na vseučiliščih in vi- 
sokih šolali 

7S i. Uredba o ustanovitvi instituta za pogozdovanje In 
melioracijo krasu. 

7(6. Odredba o oseniurnem delovnem času državnih 
uslužbencev. 

797. Prav inik o varstvenih ukrepih zoper nevarnost od 
električnega toka v delovnih prostorih in na delov- 
nih krajih 

791 Odločba o temeljnem razporedu kontov (kontnem 
nacrtu) za rudarstvo in industrijo. 

799. Odločba o temeljnem razporedu kontov (kontnem 
načrtu)  za trgovino • 

Batifikncija mirovne pogodbe z. Italijo. 
Popravek navod !a za izvajanje uredbe o prejemkili 

uslužbencev in nameščencev v državnih trgovskih 
podjetjih in njihovih prodajalnah kakor tudi v pro- 
dajalnah zadrug in družbenih ter množičnih orga- 
nizacij. 

Popiavek uredbe o luških pristojbinah. 

St. 10S z dno 20. decembra 1947. 

800. Obvezna razlaga prvega odstavka 15. člena temelj- 
nega zakona o razglas.tvi. 

801. Obvezna razlaga drugega odstavka 4. člena zako- 
na o ureditvi   predvojnih obveznosti. 

802. Odredba o sklepanju pogodb, ki jih določajo uredba 
o načrtnem yazdeljevanju industrijskega blaga In 
predpisi o sestavljanju načrta uvoza in o načrtnem 
razdeljevanju iz inozemstva uvoženega blaga, 

S03. Odločba o potrditvi sporazuma o olajšanju prestopa 
meje med Federatiyno ljud>ko republiko Jugosla- 
vijo in Ljudsko republiko Bolgarijo državljanom 
obeh držav ter o državljanstvu. 

804. Odločba o potrditvi sporazuma o dvolastniskih po- 
sestvih na državn meji med Federativno ljudsko 
republiko Jugoslavijo in Ljudsko republiko Bolga- 
rijo. 

803. Navodilo o izplačevanju situacij, ki jih gradbena 
podjetja predložijo Državni investicijski banki. 

80ü. Začasno navodilo o uporabi 7. in 9. člena pravilnika 
o povračilih stroškov za »lužbena potovanja in selit- 
ve zveznim uslužbencem, uslužbencem zveznih pro- 
metnih in drugih samostojnih ustanov. 

807. Odredba o uvedb: novega poklica >voterinar specia. 
list« v veterinarsko stroko. 

805. Odredba o razvrstitvi novo uvedenega poklica vete- 
rinar specialist« v veterinarski stroki. 

809. Odredba o razvrstitvi poklicov umetniškega osebja v 
državni službi 

810. Odredba o razvrstitvi poklicov novinarjev in publici- 
stov v državni službi. 

811. Odločba o temeljnem načrtu računov za kreditna 
podjetja. 

Poročilo zvezne volivne komisije o rezultatih dopolnilnih 
volitev v zvezm -»vet Ljudske skupsuiue FLR-I, ki 
so se vršile dne 80. novembra  (017. 

Popravek uredbe o po*topku za ucniiib-v vrednosti In O 
ugotavljanju odškodnine za nacionalizirano premo- 
ženje. 

St. 109 z dpo 21. decembra 1917: 

812. Odlok Ljudske skupščin« FLKJ o potrditvi uredt 
vlade FLKJ, ki so bile izdane od 1U. marca do 20. 
novembra 1947. 

813. Prav.lnik o opciji o^eb iz območja, priključenega po 
mirovni pogodbi z Italijo k Federativni ljudski repu. 
bitki Jugoslaviji 

814. Pravilnik o enotni tehniki vodstva knjig in o nj hovih 
obrazcih za javne lekarne. 

815. Pravilnik o najmanjših kol.či nah blaga, ki se izroča- 
jo naravnost iz proizvajalnih  podjetj., 

816. Pravilnik o pouku, trajanju Študija ter učnem načr- 
tu in programu na kmet jsko-gozdarakih fakultetah 
vseučilišč Federat.vne ljudske republike Jugosluvije. 

817. Navodilo o ured tv. plač delavcem, zaposlenim v 
zveznih ministrstvih in ustanovah, ki niso prevedeni 
v poklice po uredbah o strokah, 

818 Odredba o ureditvi deviznega poslovanja doma'čih le- 
talskih podjetij. 

819. Odločba o uporab: razporeda kontov za rudarstvo in 
industrijo na gozdna podjetja republiškega pomena. 

820. Odločba o podaljšanju roka iz drugega odstavka 2. 
člena uredbe o likvidaciji poslov glede kmečkih dol. 

.     gov. 
821. Odločba o-ukinitvi in premestitvi carinskih inšpek- 

toratov. 
822 Splošna načela za prepisovanje matičnih knjig (roj-    ' 

stne, poročne in mrliške), ki so se vodile v območju, 
kjer ni  b:lo državnih  matičnih  knjig. 

Ratifikacija aranžmaja o poštnih paketih od Jugoslaviji. 
Izmenjava ratifikacijskih instrumentov dogovora o kultur- t 

n;h in prosvetnih zvezah med Jugoslavijo in Bolga- 
rijo. 

Pristop Albanije k mirovni pogodbi z Italijo. 

St. 110 z dne 27. decembra 1947: 

823. Uredba o prenosu državnih gospodarskh podjetij iz  - 
pristojnosti enega v pristojnost drugega državnega 
organa. 

824.' Uredba o delavskih preskrbovalnicah. 
825. Uredba o ureditvi  prejemkov  nameščencev, ki so 

zaposleni v zadružnih in družbenih organizacijah. 
820. Uredba o odpravi trošarine ha tekstilne tkanine, ki 

so v prosti prodaji. 
827. Uredba o spremembi' uredbe o ustanovitvi general- 

nih in glavnih ravnateljstev ministrstva za rudarstvo 
F LR J. 

828. Uredba o spremembi uredbe o ustanovitvi general, 
nih ravnateljstev ministrstva za industrijo 

829. Uredba o ustanovitvi glavnega ravnateljstva z.a kine- 
matografijo. 

830. Odredba o domovih za gospodarske učence (vajence). 

Uda,*  -Hntdii:  list I.RS*     -   Kav nate 11 in odgovorni urednik- Božo VoduSek: tiska Prosvetna tiskarna - oba v Lrubliani, — 
Nnro?»  M- ?<4rHftn.. '«) 4«>lk;üui 120  rejnletno 240 diu   -   Poflamezim številka- 4 din za 1ß strnil. 8 din za 32 strani, 12 din 
za la strani, 16 din r;i «" -Hrani   fio rw>5ti 2.50 din več. -   Uredništvo i,r upravništvo: Ljubljana, Gregorčičevo ulica žt. 23. — 

Telefon: ravnateljstvo 49-40. uredništvo 49-90 uuravništvo 55-79. — Cek. račun 6-90100—1. 



Poštni"« platana v gotovini. 

a«, ijudsku  ,'.Jrav.io  LUFJ, 

•Reja Duš •'' " ••• -aa 
iVStVii 

LJUDSKE  REPUBLIKE   SLOVENIJE 

Letnik V. V Ljubljani dno 20. januarja 1948 Številka 3. 

•VSEBINA 
23. Uredba'o prepovedi točenja vina samorodnih križank (hibri- 

dov) vinske trte, ' 
2-L Odredba o'razvrstitvi poklicev umetniškega-osebja novinar- 

,  jev in publicistov v državni'službi. s 
•'--•-'• ^ 

2S. Začasno navodilo o uporabi -7. in 9. člena pravilnika o po- 
•   .vračilu stroškov za   «službena potovanja in selitve usluž- 

bencem ljudske qblaeti in državno uprave. LRS. 

/   Priloga: Kazalo za leto 1947.% ; 

UREDBE. 0•••••. MVÖB1LÄ • QBLÛCBE 
VLADE LJUDSKE REPUBLIKE SLQVEN1JE 

'•' ;.. ; '-"v.."-1.. ;. V?š.j î •' ; '  !  "• • '•"''-', 
Na podlagi 1. člena zakona o pooblastilu vlade LRS 

za izdajanje uredb iz področja narodnega gospodarstva 
izdaja vlada LRS po predlogu ministra za trgovino in 
preskrbo •    , ' ( 

uredbo    .        ; 
.o prepovedi točenja vina samorodnih.križank * 

(liibridov) vinske trte      .".'-.- 

t ;• .,   .     ' 1. člen- •   •_ -'V: •' " ' 

• •.'V! gostinskih' obratih vseh vrst .je prepovedano točiti 
vina-Jsamorodnih križank vinske trte (direktorja, smar- 
nice, otela, izabele) kakor tudi vina, ki so melana z vini' 
samorodnih križanki   •"   _    '• ' .      '/'-.'-        '""  v 

Prepoved velja za točenje v. lokalu samem kakor 
tudi za oddajo viha'čez ulico. ,    >• • ',->, 

.'.••"'' '.;''•• , '•   .2. člen -   • 
ti.'- '•" - ,-/,'"• '-' \\ 

Minister za trgovino in preskrbo, je pooblaščen, da 
izda po-.potrebi-natančnejše predpise za izvajanje te 
uredbe.'    " ..' ' , • ,/        / •   .< , ..'' •   ,:' ' ' ''   •, 

'• " '•-''/•   .'*    •'•"•'..   -8. člen •.'" .'•' "        J<   .   '-. 

, ' Kršitve ieuredbe so, kaznujejo po zakonu o zatiranju 
nedoyóljéne'trgovine,'nedovoljene špekulacije in gospo- 
dareke eabotaže.-.-' ' ', \  '.''•       '   ' ;     • 

'": •,,.••' ; .';'-;",    4. dlet   '   •      /  '..;'•' 

Ta uredba velja oïl dneva objave^ v >Ura"dnem listu 
LRS<. . v   . - .,'• ," '      •'-...• 

•l-    SI SrzaK.',2. •''•:'...* 
> Ljubljana dne 13. januarja 1948.." \ . ' , '"'v' 
Minister za^trgovino    < '• '• 
in preskrbo LRS: v       i      Predsednik vlade LRS: - 
[Viktor Repiž ;; L i'.{] '..,,.   !      Miha Marinko L r. 

s MINISTRSTEV" 
.LJUDSKE REPUBLIKE SLOVENIJE 

24. 
• Na podlagi 12. člena zakona o državnih uslužbencih 

v zvezi z odlokom Prezidi ja Slovenskega narodnoosvobo- 
dilnega sveta z dne 24. septembra. 1946 (Uradni UstLRS 
žt. 66-253/46 izdajam' 

odredbo 
o razvrstitvi poklicev umeiniškega osebja, novinarjev. 

-   in publicistov v državni službi 

•••'      •''>'•''•••''•;     }'        *   "       • •'"-        "" '    ".' 
Poklici umetniškega osebja v državni službi v  re- 

publiških organizacijskih enotah 1er organizacijskih enotah 
ypri'ljudsidh odborih se.razvrstijo takole: '    '• 

r     v prvo vrsto poklici, ki so razporejeni v 1. in II. 
plačilni razred;./.,.     - 'i     ,        •. 

v drugo vrsto poklici, ki iso razporejeni y. III.; IV. 
in,y. plačilni razred;. , \-    • ' ' 
,.   v tretjo vrsto "poklici, ki so razporejeni v. VI., VII. 

,in.VIII. plačuni, razred; /   . 
v četrto vrsto poklici, ki so razporejeni v IX. plačilni 

razred. •    .-    ,   \   •  * " 

•''••      ^'   ':::'   \-      •.'"•  '    '     '     .'    :   , -. ' 

Poklici-novinarjev'in-publicistov v državni službi v,t 

republišldh organizacijskih, enotah; ter, organizacijskih, 
enotah pri ljudskih odborih ,se razvrstijo1 takole: 
,     v prvò vrsto'poklici, ki so razporejeni^ v. ,1., in II.' 

plačilni. razred;    - * '".*'"' 
.     v drugo vrsto poklici, ki' so razporejeni v "III. in IV., 
plačini razred;-       ', '   •    -   - . 

v "tretjo vrsto poklici, ki so razporejeni v V. in VI. ' 
plačilni razred.   V ,     \ '  '' -''','     '' '. J- 

' ''   • •'!   , '• '•'•'11V.-'     -/ ''••'   '  K  :   '"" 
Za posamezne organizacijske enote se smejo po pred- ' 

logu pristojnega člana vlade LRS, predsednika komiteja -. 
•'••••; komisije pri vladi LRS, generalnega sekretarja 

de  LRS ter izvršilnega okrajnega  (mestnega)   ljud- 
skega odbora poklici umetniškega osebja, novinarjev iu 

• publicistov, a posebflò odločbo tudi dfogačg razvrstiti. 

/ .. ,  • \' • 
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1V- 
Ta odredba velja od dneva objave v iUradnem listu 

LRS<. 4V, \ 

'   '• St. S-zak; 15.' "'      ^"• 
Ljubljana dne 9. januarja 194S. 

" ' .     ..'; Predsednik vlade ,LRS:' 
;• ,.-        , Miha Marinko ì. r. 
i*''    - !'   ,   f 

--   .,«-      •••••: . \ 

\      •     ,      '-•'   25.     '•- 

• Po predlogu 'ministra za finance, skladno z začasnim 
navodilom komiteja za zakonodajo in izgraditev ljudske 
oblasti pri vladi FLRJ z dne 28. XI.,1947 (Uradni list 
FLRJ »t. 108—806/47) in 'v skladu e predpisom 4. od-^ 
stavka 40] člena uredbe o prejemkih, republiških držav- 
niti uslužbencev in državnih uslužbencev ljudskih odbo- ' 
rov predpisujem zaradi pravilne uporabe 2. odstavka. 
40. člena te uredbe, ',/..-       • *• 

' .,•   začasno nayodilo  ,.   ,   "• , 
o uporabi 1. ia 9. člena pravilnika o povračilu stro-, 
škov zâ službena putovanju .'iu selitve uslužbencem 
J  .       ljudske oblasti in državne uprave LUS. 

I. Dnevnice' iz 1. točke' 7. člena navedenega pravil-, 
nika o povračilu stroškov itd. (Uradrij list, LRS štev. 
34—180/46), spremenjene z'odločbo ministra za finance 
LRS z dne ,11. V., 1946, št. 101/14—• (Uradni list štev.;' 
42—161/46), se določijo po vrati, v katero, je po 12. členu 
«ikona o državnih uslužbencih razporejen poklic, ki ga je, 
uslužbenec dobil ob prevedbi,    : ;     ' 

Dnevnica 220 dinarjev  pripada torej uslužbencu %• 
poklicem, Id je, razporejen v prvo ..vrsto; ,     '' • 

dnevnica 200 dinarjev pripada uslužbencu s poklicem, 
ki je razporejen v drugo vrsto; ' 

dnevnica 180 dinarjev pripada uslužbencu s poklicem, 
ki je razporejen v tretjo vrsto; -        -'".*."-    /•.<••', 

, dnevnica 160 dinarjev pa pripada uslužbencu s pokli-'• 
cém. ki je razporejen v četrto, vrsto.        '.,   . • 

II, Po 1. točki tega'začasnega navodila je treba rav. 
' nati tudi glede nameščencev, za katere je veljala uredba 

o ureditvi mezd'in plač delavcev in nameščencev z dne 
•20. IV. 194f),"ki pa'«>'prevedeni v /poklice* posameznih 
etrokiz 10, člena zakona o državnih uslužbencih. 

; III. Glede službenih, potovanj,' ki .so bila končana 
'od 1. oktobra 1947 do dneva .uveljavitve tega začasnega. 

navodila,, se (za  uslužbence« iz I,  točke tega začasnega 
navodila lah kq. določi jo dnevnice in druga povračila po 
1. točki 7. člena  pravilnika po skupini, ki so jo imeli 
pred prevedbo, če je tfo za uslužbence ugodnejše. . 

IV. Povračiloza vozovnico za osebni prevoz na sluz- 
benein potovanju se določi po 1. odstavku 9. člena pra^ 
vilnika o povračilu  stroškov  za službena potoyànja in 
selitve, in sicer takole:        ' ( ' - 

1. uslužbencem s poklici, ki so razporejeni v prvo 
'ali <lrugo vrsto, pripada na.železnici II. razred, na ladji 
,'pa I. razred;'   :        • -.' /:   '       *      >/     •< '  '   ' 

2- uslužbencem s poklici, ki so razporejeni v tretjo 
.  ali četrto vrsto, pripada na.železnici III, razred, n& ladji 

pa, 11, razred.     I 

»> 

„ V. Honorarnim uslužbencem, delavcem, osebam iz 
zasebnega in zadružnega sektorja ter upokojencem se- 
določijo dnevnice po njihovih prejemkih, kakor so dolo- 
čeni v 2. točki »odločbe o dnevnicah za uradna potovanja 
uslužbencev zvezno državne uprave in dnevnicah delavcev 
in nameščencev, ki se izplačujejo po uredbi o ureditvi 
mezd in plač delavcem in nameščencem z dne 20. IV. 
1945« (Uradni list FLRJ št.-87/1946) in sicer pri pre- 
jemkih: 
nad 4.500.— din ,     ,     ,    .220,— din 
nad 3.200,— do 4.500.— din      -     ,     ,     ,    200.— 
nad 2.500.— do 3.200.— din      .     .     ,     ,     ISO,— 

do 2.500.— din       .     .     . '  .     100,— 
Povračilo za vozovnico pripada tem osebam glede na' 

višino nj>m določene dnevnice, pri čemer je s pravico do 
dnevnico 200 in 220 dinarjev zvezana" tudi  pravica do 

""povračila vozovnice II, razreda na železnici in I, razreda 
naladft, z dnevnico pod 200 dinarjev pa pravica do po- 
vračila vozovnice III, razreda na železnici in II. razreda 
na ladji ,        " - '   '    , 

' VI. Predpisi pravilnika o povračilih stroškov za sluŽ-l 
bena,.potovanJa in .selitve,' ki določajo znižanje za 10°/o, 
če se .službeno delo opravlja v.kraj'h drugega1,draginj, 
skega razreda, in predpisi, ki določajo znižanje dneviu'ce 
,za 20,% oziroma za 10 %, če se službeno delo opravlja 
več kakor deset dni oziroma več kakor dvajset, dni v-• 
istem kraju — prenehajo veljati. ,'- ( 
, * VII. To navodilo yelja >od ,dneva objave v »Urad- 
nem listu LRSt, uporabljati pa ga je treba od 1,-okto- 
bra 19-17. j ' "'/-';•.-'. ' ' ' . ; •'•, • i .- ,„' 

Št. S-zak, 12, '•-'•_, '".''', ' ' , '/•' 
i     Ljubljana,dné 13., januarja 1918»              l        '   • 

Minister za. finance LRS:       -       Predsedmk vlade LRS: 
Zoran Polič 1, r. Miha Marinko,L r. 

\ Pregled »Uradnega lista FLRJ«    • 
, St. 110 z dne 27, decembra 1947.      , : 

831. Pravilnik o spremembah pravilnika za izvrševanje 
!   ; zakona o ugotovitvi pravice do pokojnine in o uppko- 

,    wjitvi državnih uslužbencev.       .     <'/,'   '- , 
832. Pravilnik o ustanovitvi in pristojnosti zveznega m-- 

stituta za kostno in sklepno» tuberkulozo.     '•       " 
833. Drugo začasno navodilo o izvajanju socialnega za- 

i varovanja oeéb, zaposlenih v državnih uradih, usta-, 
!  .' novali/in podjetjih.   '    '..','      -.,'•'     •'.•-'-., 

834 Odločba o najmanjšem'Številu posadke na,rečnih plo^, 
• r>: vitih.   .,     •'" '_ V,. ' K- . • ', , •   ••'    •', •"..-; 
Ratifikacija'.mirovne pogodbe ,z Italijo.       V '     <' 

St. 111 z đno'81. decenibra •7 

835. Ukaz o razglasitvi anebanične delavnice > Vulkan« 
na Sušaku za podjetje splošnega državnega pomena. 

836. Uredba o začaeuem financiranju državnih potreb 
Federativne ljudske republike Jugoslavije in potreb 
ljudskih republik v razdobju januar—••••• 194£. 

837. Uredba o davkji.na dohodek od povüloTprejénjkov. 
državnih uslužbencev.     .  '   ,' '-' ,\ 

•••••• >üradni list. LRSt, — Ravnalelj in odgovorni urednik: Bolo Voduiek; Ufika Prosvetna tJekaraa — oba v LJubljani, — 
Naročnina: felrtletno 60, polletno 120, celoletno 240 db,—' Poeamezna'sterJlka: 4 din za 16 etranl, 8 dm ta 92 strani, 12 din 
s« 48 etrani, 16 din •• 64 etranl. pò poäti 2.60 din ve*. -- Uredništvo in upravništvo: Ljubljaoa, Qregorìitova ulica žt, 23. r—, 
., , , T , , -, I«i«l9a; •••••&•#••• *8-*0. wedviltyaIHa ucreïalàttra ÈÛ-Ï0. — Ssk, tftfe» fi-ßülöO-1. y 

/: 

',' " 

/.-' / 



URADNI LIST 
LJUDSKE REPUBLIKE SLOVENIJE 

Letnik V. Priloga k 3. kosu z (ine 20. januarja 1948.v>4 Številka 3. < 

Rg&s;g?lasï m 
zvnt.r-rrjrrmui^i..:, .»»»^••-•• 

v\-: 

T/abilo      • 
nà narócbo Splošnega registra predpisov; 

, ••'     - Uradni list, LRS bo izdal Splošni register predpisov, to je kazalo 
vseli predpisov, ki so• izšli v Uradnem listu 'FLRJ, v Uradnem listu LRS, 

-v. Uradnih obvestilih zveznega urada za cene (Službenih saopštenjih) ia 
\. v Vesiniku urada za cene pri predsedstvu VLRS od L 1945   do':yštetega 

1.1Ö47. Y tem registru bodo.zaznamovani predpisi po vsebini z gesli; razvr- 
., sceni pa bodo po abecednem redu in po.časovricm zaporedju (kronološko), Po 

abecednem redu bodo urejena gesla, ki so načeloma vzeta iz naslova, več- 
krat pâ tudi iz vsebine predpisa; ,Iz,vsebine so vzeta gesla v primerih,.; 
ko k naslova ni zadosti jasno in razumljivo razvidna vsebina predpisa.. 

^y Vsi-predi-isi! i z gospodarskega področja'bodo zaznamovani v registru tudi-' 
" .po ^abecednom, redu gospodarskih panog; Vsak predpis bo naveden naj- 

emanj pod dvema gesloma, • • ' • '      . 
Pri vsakem predpisu bo zaznamovano, kje je izšel (Uradni list FLRJ,, 

, LRS, Vestnik itd.), pri čemer bo navedena številka lista in letnik, raz- 
.,. vidno bo tudi,1 ali grë'za zakon, uredbo, pravilnik, navodilo, razlago itd; 
.,, Navedene bodo razen tega vse spremembe, dopolnitve in popravki, ki se, 
'' * nanašajo na ta predpis. V nekaterih primerih bodò predpisi še pobl/žj< ' 
,,'opisani s:tem.'Ida bo zä.navedbo (citatom)'označena,v oklepaju kr«.:kÄ 

vsebina'inòlv.n?y-p<^. •"»•| o/.iroma točko, kjer je to besedilo. 
Navedbe (citati) bo-a zaradi lažjega pregleda in zato, da bo register 

;bolj služil svojemu namenu;1 razvrščene tako, da se, bo vsaka navedba 
začela z novo vrstico. Upoštevani bodo tudi predpisi obveznega; pomena, 

i ki so bili objavljeni samo v dnevnikih (Ljudska pravica, ' Slovenski poro- 
yòevaléc), '.'.''jï": ...i'.:; '.ç '.•''/. '   •. ,   '•'»' ,;.• •-'   ; ,; ' :<1     ',.-.-    '• 

-„    '•  Splošni register predpisov bo v veliki meri koristil vsem, ker je-v 
. /letih 1Ö45 'do 1947, izšla obilica predpisov, sprememb, dopolnitev, poprav-, 

'kov,in,novih predpisov1 in se z njihovim iskanjem po uradnih glasilih 
.'.'•'/-.U^ubi''mnogo dragocenega časa.- " /   . \      . 

,',, ~ Splošni .register predpisov bo obsegal približno 20 tiskovnih, pol 
(320 strani). Cena še ni dokončno določena. Register bo izšel,v omejenem 
številu izvodov, zato naj se;vsi interesenti vsaj do 10. îebruarja 1948 pri- 
glasijo pri ; upravi s>Uradnega lista LRS«, Ljubljana, Gregorčičeva 23., 
Navedejo naj svoj natančen naslov in število izvodov, ki jih žele naročiti 

. Nato jim bòmo poslali register takoj, ko bo dotiskan. Vsak naročnik naj 
tudi navede, ali 2eli [imeti 'broširan ali trdo vezan izvod. :' 

Naročila zapoznelih naročnikov bomo izpolnili, šele potem, ko bomo 
v ugodili naročnikom^ ki "so se pravočasno priglasili Zato je, v lastnem 

interesu vsakogar, da ne zamudi roka za subskripcijo, ki ne bo podaljšan. 

Vpisi v register 
državnih gospodarskih 

podjetij 
,   > * - *      , > f* ' 

Sedež: Cerknica.      •- „' 
Dan vpisa: 7. januarja 1948.   ' • 
Besedilo: Lesno industrijsko podjetje 

Cerknica.    ' • .    , , 
•     Poslovni predmet: Nakup, žaganje in 

predelovanje vseh vrst, lesa 1er prodaja 
' - proizvodov leène! Industrije,' . .   • • 

Ustanovitelj podjetja: Vlada LRS, od- 
,ločba It. S-zak. 633 z dne i; XII. 1947. 

, ,  Podjetje zastopa' in zanj podpisuje:   ' 
t,Lutman Andrej, ravnatelj, Isamoetojno, 

v ób'segu zakonskih pooblastil in pravil 
'  podjetja.   , . , .   •    • 

Minia trs tvo za finance LRS, 
Ljubljana; 

:   dne.5. januarja 1948. 
_.•'•'    St 1514526/2-47 •; •       154, 

'.so '''•..'   • '.'": :>- '•"•:'   ' . , 
Sadež: Kamnik. 
Dau vpisa: Ü, januarja 1948. 
Besedilo: Kamniška tiskarna, Kamnik.... 
Poslovni predmet: Tiskanje knjig, ča- 

sopisov, revij in vseh vrst tiskovin .ter 
izvrševanje4 vseh khjigoveikin deL, 

Ustanovitelj podjetja: Vlada LÏÎS, od- 
ločba št. S-zak.'625 r. dne 2. XII. 1947./ 

Podjetje zastopa jo:      ;    . 
•' -* Tavčar Karei,' ravnatelj," kj, podpisuje 

samostojno, v obsegu zakonskih poobla- 
stil in- pravu podjetja; ;.  ,     " 

Gantar Slavka, blagajnik; ki podpisuje 
za podjetje v odsotnosti   ravnatelja, V -, 

..istem obsegu kot ravnatelj in -'   ' '    • , '. 
Babnik Julijana por. Krapež, računo-' 

.vodja,-ki sopodpisuje vse listine po 47. 
členu'tipi zakona o dri. gospodarskih  , 

.•podjetjih,  i ,'•,   '   (     . v   -./',-       - :     - 
.   • ,    31inistrstvo za liuance LRS,     V-• 

!! Ljubljana, '•> 
dne 6. januarja 1948. •  . ,        '   ' 

, "'   •     :   N',. St., 151135-48 ;.•'    ,     264 

SI '_   -.: ; -,; 
1 Sed^. Ljubljana. ; 

'•.i   D.m'^lii-ui: 0. januarja 104h'. 
', Boaeailo: Tovarna; zainaškov, Ljublja- 

na, skrajšani naziv firme: >Pluta<.r 
i ; Poslovni predmet: Izdelovanje zama- 
škov1 in drugih predmetov iz plute, ko- 
vinskih .zapnačev, izolacijskih plošč ter 
žlebakov. .       s      »      . 

Ustanovitelj podjetja: Vlada'LRS,'od- 
' ločba št.' S-zak. .665 z dne ia XII. 1947. 

Podjetje zastopa in zanj podpisuje: 
•   Kovacič Rafael, ravnatelj, saaioet»jzro, 

J • 
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v --beegu zakonskih pooblastil in pravil 
podjetja. « 

Ministrstvo za finance LUS, 
Ljubljana, 

dne 7. januarja 1948. 
St. 1S11G6-48 2G5 

82 
Sedež: Celje. 

. .. Dan vpisa: 9. januarja 1948. 
Beaedyo: Gostinsko podjetje hotel 

>Evropa«Celje. / 
Izbriše se dosedanji ravnatelj Bostič 

Rudolf; vpiše pa se 
Durinl Dušan, ravnatelj, ki podpisuje 

samostojno, v obsegu zakonskih poobla. 
•• in 'pravil podjetja, 

Ministrstvo ita finance LRS, 
Ljubljana, 

dne 6. januarja 1948. ^ 
£t., 151132-48 263 

83 • '    , 
, Sedež: Ljubljana.       j 

j   Dan vpisa; 7. januarja 1948. 
J   Besedilo: Državna posestva Slovenije. 

Izbriše se dosedanji ravnatelj ing. Sa- 
flar Vinko; 

Šporar Ivan se izbriše kot pomočnik 
ravnatelja in se vpile kot ravnatelj, ki 
podpkuje samostojno, v vobsegu zakon- 
skih pooblastil in pravil .podjetja; 

vpile se Novak F ran jo,-pomočnik rav- 
natelja, ki podp;suje za, podjetje v od- 
sotnosti ravnatelja, v istem obsegu kot 
ravnatelj. 

Ministrstvo za finance-LRS, 
Ljubljana, 

dne 5: januarja lOtS. ' 
• ,   • .        St. 1512609/2-47 150 

-:    •'••.••(    . * " 

Bf •.. 
Sedež: Ljutompr. 

,!   Dan, vpisa: 9. januarja 1948. 
•   Besedilo:-Tovarna usnja Ljutomer. 
• Izbriše se dosedanji direktor Babnik 
Franc; vpiSe pa se 

Hanžel Jožef, direktor, ki  podpisuje 
samostojno, v obsppu zakonskih poobla» 

. stil in-pravil podjetja.-      • \ 
3Iinistrs.ro za finance LRS,    . 

• -   .,.;_ Ljubljana, 
dn> 6. i4tit!.irio ,1948. 

. •  "•    Št. 151524/3-47 2G2 
•<.'      • «     • 

35 
Sedeč: Murska Sobota. 
Dan vpisa; T-. januarja 19-18. 
Besedilo:   Tovarna,  mesnih   izdelkov 

Murska Sobota. * 
Izbriše se dosedanji   direktor ,Bastfč 

Franc ter tolmuni vodja in namestnik 
direktorja Klemene Frane, vpiše pa se 

Florjančič Karel, v. d. direktorja, ki 
podpisuje samostojno.,'v obsegu  zakon- 
skih pooblastil in pravil podjetja.. 

w  Ministrstvo'm' finance LRS,   "' 
hjuhijann, £   . 

, dne 5. januarja ,1948.    .•'* 
1      ,  .    '- .'. 'St. 151352/4-^47 '    153 

33 •    T'    ' ' 4' ,    - 
Sedei:.Slovenj Gradec.   . '     . * 

'   Dan/vpisa: 7. januarja 1948.       , < • 
\ Besedilo: Tovarna usnja Slovenj-Gra- 

Izbrise so dosedanji ravnatelj KalČič 
Ivan, vpiše pa se 

Babuik Franc, ravnatelj, ki podpisuje 
samostojno, v obsegu zakonskih poobla- 
stil in pravil podjetja. 

,   Ministrstvo za finance LRS, 
Ljubljana, 

,dne 5. januarja 1948. 
St. 151108-47 151 

* * 
37 

Sedež: Vipava. 
Dan vpisa: 7.-januarja 1948. 
Besedilo: Splošno gradbeno  podjetje 

îd'rimorjc« r Vipavi. 
Izbriše se dosedanji direktor Pleste- 

njak Andrej, vpile pa se 
Melina r Bogdan, direktor, ki podpisuje 

samostojno, v obsegu zakonski!» poobla. 
stil in pravil podjetja, 

Ministrstvo za finance LRS, 
Ljubljana, 

dne 5. januarja 1018. 
SU 15•35/3-47 J52' 

88 '        ' . ~ 
Sedež: Celje.       -  , • 

• Dao izbrisa;»0, januarja 1948. , 
Besedilo; Tovarna sudor Celje. 

'j Zaradi združitve • Lesno industri jdkfui 
'podjetjem'Celje. 

Ministrstvo za finance LRS,    *, 
Ljubljana, 

dne 9. januarja 1948. 
,  St; 151196-48 259 

39 •     , 
Sede/: Maribor. 
Dan izbrisa: 9. januarja 1948. 
Besedilo:   >Zora«, tovarna   pletenin, 

Maribor, 
Ministrstvo za finance LRS,    j 

Ljubljana, 
dne 9. januarja 1918.1 • 

St. 15UG0-4S       -     2G0 
* 

40 '{ 
SedeZ: Maribor. ' •.   ' .    • 
Dan izbrisa: 9. januarja 1948, 
Besedilo: •••••••  kisa,   likerjev m 

sadnih sokor, Maribor. 
Zaradi prehoda v upravo MLO Ma- 

ribor. 
Ministrstvo za finance LRS,    , 

Ljubljana, ' 
dne 9. januarja 1048.    i 

St. 151105-48        tf;   2•• 

41 
Sedež: Novi Klošicr, KLO Polzela.   - 
Dan vpisa: 10. decembra 1047, 
Besodilo: »Ekonomija okrajnega LO 

Celje okolica«. ' 
. ' Poslovni predmet: Podjetje se peča z 
živinorejo, sadjarstvom in kmetijstvom; 
z odgojo fib kakor tudi i vsemi drugimi 
posli, ki so y neposredni zvezd z oprav- 
ljanjem deL       - ,- ,      "  „\ 
. Podjetje je ustanovil; OLO.Celje oko.' 
lica, odločba H, 1/18064• z, dne 13. XII. 
1947,;  _ •    /,-,:.   ;/;     -      . 

Podjetje zastopa in zanj podpisuje: 
Vrbnjak; Alojz, upravnik, samostojno, 

o drž. gospodarskih podjetjih in po po- 
trjenih pravilih. 

Okrajni LO Celje okolica, 
' odsek za finance, 

* dne 12. januarja 10-18. 
St. IV—201/1 354    ^ 

42 t , 
Sedež: Sv. Peter v Savinjski dolini. 
Dan vpisa: 15. januarja 19-18, 
Besedilo: sLesuo podjetje OLO Cçljo 

okolica«. 
Poslovni predmet: Nakupovanje, pre- 

delava in prodaja lesa v vsaki obliki.    , 
Podjetj   je ustanovil: OLO Celje oko. 

lica, odločba št. 1G931/1 z dne 16. XII. 
1947. ' 

Podjelje zastopa in zanj podpisuje: 
Ušen Vjnko, upravnik, samostojno, po    - 

^pooblastilu in  določbah  spi.  zakona o 
drž, gospodarskih podjetjih In potrjenik 
praviljh, 

Okrajni LO Celjo okolica, 
.    -        odsek za finance, 
j', '     dne 15. januarja 1948. 

•7j   '       St. IV-3G7/1 •   ,..        373   - 

Sedež: Domžale. 
Dao vpi^a; 3. januarja 1948. 
Besedilo: Tovarna pohištra Domžale. 
Poslovni predmet: Industrijska' proiz. 

vodnja šolskega in drugega pohištva za 
široko ljudsko porabo.   ' 

Ustanovitelj podjetja: OLO Kamnik.   ,-- 
Podjetje zastopajo in zanj podpisujejo; 
.Zakrnjšek Anton, ravnatelj do^ÇO.OOQ ' 

djn eamostojno, nad 50.000 din pa sku. / 
paj z ' ,-•'•'• 

BeStorjem Alojzom ali > • 
Vodetom Nandotom,- ki samostojno ni.    ^ 

mata pravice razpolaganja. '   •      "        •,' ~ 
Okrajnj LO KamniK, 

oihek za financ«, 
'   s dno 3. januaria 1948,- 

-   St.-10C83/l.    '-,".' ;,M48 "" 
•'   '       •     '   '       '*        •.        '    '   V' '      '. : 

4<I '  .• "•'    '. -.-'• \ '   4 
Sedež: Dentale, 
Dan vpisa: 3. januarja 1943,   . 
Besedilo: »Universale« tovarna klobu- 

kor Domžale, / 
Poslovni predmet: Industrija proizvod- 

nje volnenih tulcev za klobuke, klobuki 
in slamniki vaoli vrst za široko ljudsko 
porabo. ':•••• "'..•>' 

Ustanovitelj podjetja:,OLO Kamnik,      " 
Podjetje zastopajo in zanj podpisujejo: 
Ing. Zalokar Vinko, ravnatelj do 500 

tisoč din eainoslojno, rçad 500,000 dio. pa , 
skupaj z   . '    .   ' 

BeSforjem Alojzom ali   '      ' 
Vodetom Nandetom, ki aamostojno ni, 

mata.pravice razpolaganja,'  •. '."  - "- 'w   ; 
-Okrajni LO Kawnilt,     ; ,v 

odsek za finance,    t 
<3iH> 3, januarja •8.,%_, 

st. mm.     .''^.Ï49-^ 

iS      '•-',./• '" 
Sedež: Mengeš. 
D'an yMsa: 3. januarja 1948. . , / •'. 
Besedilo: >Jupofilc« ••••••• tovarna 

tehničnega filca Mengeš.   ,      ,       ; . 
Poslovni predmet: Industrijska proiz- x 
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Ustanovitelj podjetja: OLO Kamnik. 
Podjetje zastopajo m zanj podpisujejo: 
Zalokar Vinko, ravnatelj do 100.000 

din samostojno, nad 100.000 din pa sku- 
paj z 

Beàtrom Alojzom ali 
.Vodetom Nandetom, ki samostojno ni- 

mata pravice razpolaganja. 
Okrajni L0 Kamnik, 

odsek za finance, 
dne 3. januarja 1948. 
Si 11422/1—III—47 146 

* 
46 

Sedež: Mengeš. 
Dan vpisa: 3. januarja 1948. 
Besedilo: Tovarna kvas« Mengeš. 
Poslovni predmet: Industrijska izde- 

lava kvasa. 
Ustanovitelj podjetja:   0L0  Kamnik, 

St. 10635 z dne 10. novembra 1947. 
Podjetje zastopajo in zanj podpisujejo: 
Rant Jože,   ravnatelj do "100.000 din 

samostojno, nad 100.000 din pa skupaj z 
BeJterjem Alojzom ali 
Vodetom Nandetom, ki samostojno ni. 

mata pravice razpolaganja. 
Okrajni LO Kamnik, 

odsek sa finance, 
.   ' ."•    ^ «'no 3.'januarja 1948.       •   '- 
/    j       7 Si 10635 147 

' '  "•; '•" •"   * 
47 

Sedež: Kranj. 
Dan vpisa: 10. januarja 1948. 
Besedilo: Okrajno mizarsko podjetje, 

Kranj. 
Poslovni predmet: Opravljanje vseh 

vrat mizarskih del. 
Ustanovitelj podjetja: Okrajni LO 

Kranj, odločba št. 12.522/1 z dne 8. de- 
cembra 1947. 

Podjetje zastopata in zanj podpisujeta: 
Arnež Franc, ravnatelj, jn 
Murnik Franc, knjigovodja, v obsegu 

zakonitih pooblastil in pravil podjetja. 
Okrajni LO Kranj, 
odsek za finance, ,      x 

dne 10,. januarja 1948. 
St. 34/1—II—1948 366 

* 
48 

Sedež: Kranj. 
.   Dan vpisa: 12. januarja 1948. 

Besedilo: Okrajno trgovsko podjetje 
>yuio<, Kranj. 

Poslovni predmet: Nakup in prodaja 
vseh vrst alkoholnih in brezalkopolnćh 
pijač na.debelò in drobno 

Ustanovitelj podjetja: Okrajni LO 
Kranj, odločba Št, 12.517/1 z dne 8 de- 
cembra 1947.   . 
,   Podjetje zastopata in sanj podpisujeta: 

Likar Stanko, ravnatelj, in 
Knez Vinko, knjigovodja, v obsegu 

zakonitih pooblastil in pravil podjetja. 
Okrajni.LO Kranj, 
odsek za finance, 

'dne 12. •••••••• 1948 
St. 41/1—II—1948 '        365 

*    ' 

Poslovni predmet: Izdelovanje bom- 
bažne preje in tkanin na industrijski na- 
čin. ' 

Ustanovitelj podjetja: Vlada LRS, od. 
ločba št. Srak. 367 z dne & VII. 1947. 

Podjetje zastopa in zanj podpisuje: 
Mlinar Boris, ravnatelj, samostojno, 

v okviru pooblastil spi. zakona o drž. 
gospodarskih podjetjih in pravil pod- 
jetja. 

Okrajni L0 Kranj, 
odsek za finance, 

dne 3. januarja 1948. 
Št. •24/1-•-1947 183 

*   • 
50 

Sedež: Dol pri Ljubljani. 
Dan vpisa: 8. januarja 1948. 
Besedilo: Okrajno podjetje suhih barr. 
Podjetje je ustanovu: OLO Ljubljana 

okolica. 
Poslovni predmet: Izdelovanje vseh 

vrat suhih zemeljskih barv na industrij- 
ski način. 

PodjetJ3 zastopajo in zanj podpisujejo:,' 
. Logar Andrej, ravnatelj, samostojno 
po 6. in 7. členu pravil podjetja; ^ „ 

Valjayec Rudolf, namestnik/ravnatelja, 
v odsotnosti ravnatelja, v istem obsegu; 

Plazer Leon, računovodja, listine po 
določbah 47. člena spi. zakona o drž- 
gosp. podjetjih; 

Špenko Rozj, knjigovodinja, v istem 
obsegu; v odsotnosti računovodje. 

Okrajni Ll) Ljubljana okolica, 
odsek za finance, -_ 

dne 8. januarja 1948. 
St. 116/2—43 • 188 

51 
* 

49 
Sedež: Kranj — <primskovo. 
Dan vpisa: 3. januarja 1948... 

•••: >Industrija bombažnih" iz- 
c Krani >-• ' "        " '--• 

/Besedilo.  ~+u 

"V 

Sedež: Maribor, Partizanska cesta 22. 
Dan vpisa: 7. januarja 1948. 
Besedilo:   Okrajno trgovsko   podjetje 

»Vino« Maribor okolica, skrajšano > Vi- 
no« Maribor okolica. 

' Poslovni predmet: Nakup in prodaja 
alkoholnih pijač. 

Podjetje  je  ustanovil: OLO Maribor 
okolica. 

Ravnatelj podjetja: Klenovšek Rudolf. 
Za podjetje podpisujejo: 
Strnad Mirko, član 10, 
Klenovšek Rudolf, ravnatelj, 
Ferenčak Edmund, glavni knjigovodja. 

Okrajni LO Maribor okolica, 
.finančni odsek,, 

dne 7. januarja . 1948, 
Št. 372/1-V/4 '184 

52    , •/'."•*• 
Sedež: Maribor. 
Dan vpisa: 26. decembra 1947,     . 
Besedilo: Tovarna kisa, likerjev In 

sadnih sokov.   • / 
Poslovni predmet: Izdelovanje kisa, 

žganja, likerjev in sadnih sokov.^na in- 
dustrijski način.  --•"   •   ' "     •'.'. 

Poslovalnice   in   pomožne   naprave: 
a) žganjarna: Maribor, Partizanska c. 39, 
b) kasarna: Maribor, Partizanska c. 63. 

Ustanovitelj   podjetja:   Vlada ' LRS, 
S-zak. Št. 33 z dne 24. septembra! 1946. 
Podjetje je izročeno v opravo MLO Ma- 
ribor z'odločbo vlade"-LRS S-zak, Žt528 
% m. A. pwojw vw* j   " — 

\ 

Podjetje zastopajo in zanj podpisujejo: 
Bergant Evgen, ravnatelj, v vseh stva. 

reh samostojno; 
Skofič Mara, računovodja in namest- 

nik ravnatelja, • poleg ravnatelja vse li- 
stine denarnega, materialnega, obračun- 
skega in kreditnega značaja. 

Okrajni L0 Maribor mesto,   . 
odsek za finance, 

dne 26. decembra 1947. 
St. Pov. 74/47 124 

* 
53 

Sedež: Maribor. 
Dan vpisa: 30. decembra 1947. 
Besedilo: Tovarna nožev. 
Poslovni predmet: Izdelovanje nožev 

na industrijski način. 
Ustanovitelj    podjetja;    Vlada    LRS, 

S-zak. St. 35 z dne 28. oktobra 1946. 
Podjetje je izročeno v upravo MLO Ma- 
ribor z odločbo vlade  LRS  Štev.  528 • 
S-zak. z dne 4. oktobra 1947. 

Podjetje zastopajo in zanj podpisujejo: 
. Korenčič Anton, ravnatelj, v vseh, stva. 
reh ^samostojno; -     '    » • 

Faninger Gabrijela, računovodja, poleg 
ravnatelja vse listine denarnega, mate- 
rialnega, obračunskega in kreditnega 

'značaja. -    " 
Okrajni L0 Maribor mesto, 

odsek za finance, 
dne 30. decembra 1947. 

St. Pov. 94/47 125 
* •'"; 

54 .•,..•_ 
Sedež: Maribor.       ,     • 
Dan vpisa: 23.. decembra 1947.   . ;, 
Besedilo: Tovarna poljedelskih strojey. • 
Poslovni predmet: Izdelovanje polje-- 

delskih strojev in livarna. 
Poslovalnice in pomožne naprave:-• 
Obratovalnice: a) izdelovalnica polje- 

delskih strojev, Maribor, Meljeka cesta 
101—107, ..... . ' 

b) livarna, Tezno, Ptujska cesta 2—4. 
,    Ustanovitelj    podjetja: 'Vlada    LRS, 
S-zak. št. 54 z dne • 8. novembra 1946. 
Podjetje je izročeno v upravo MLO Ma- 
ribor z odločbo vlade LRS, S-zak. št. 528 
z dne 4. oktobra 1947.      . 

Podjetje zastopa jo. in zanj podpisujejo: 
Tekavec Jakob, ravnatelj, v vseh za- 

devah samostojno; ,* 
Deu Viktor, namestnik' ravnatelja;. 
Verbole Karolina, glavni računovodja, 

poleg ravnatelja vse listine denarnega,' 
materialnega, obračunskega in • kredit- 
nega značaja. \                  . -  ,. .        r * 

Okrajni L0 Maribor mesto,' ., 
< odsek za finance, 

dne 23, decembra 1947. •    .  <> 
St. Pov. 73/47 '• •    ; 

*„-'-•     - ' 

55 > '  . •'  ...- -- 
-    Sedež: Maribor.    (-y 

Dan vpisa; 23. decembra 1947. 
Besedilo: .Tovarna trakov in sukanca. * 
Poslovni- predmet: Izdelovanje trakov 

in vezalk ter bombažnega in lanenega 
sukanca1 na industrijski način.- 

Ustanovitelj podjetja: Vlada LRS, 
S-zak. St/33 • .dne'23.: oktobra .1946. 
Podjetje je izročeno vupravo MLO: Ma- 
ribor z odločbo vlade LRS, S-zak. 548, 
* dne 8. oktobra'19471 -   ,    •        . 
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Podjetje zastopajo • zanj podpisujejo: 
Caks Janko, ravnatelj, v vseh stvareh 

samostojno; 
Križanič Srečko, namestnik ravnatelja; 
Križanič Slava,   glavni   računovodja, 

poleg ravnatelja vse listine denarnega, 
materialnega, obračunskega  in kredit- 

nega značaja. 
Okrajni LO Maribor mesto, 

odsek za Unancc, 
dne 23. decembra 1947. 

Št. Pov. 71/47 123 
# 

SedeZ: Ptuj, Krekova ulica 6. 
Dan vpisa: 8. januarja 1948, 
Besedilo: Invalidsko gospodarsko pod- 

jetje — krojaška delavnica. 
Podjetje je ustanovil: Okrajni odbor 

yojnih invalidov Ptuj, odločba št. 592/47 
% dne 11. XL 1947. 

-   Podjetje zastopajo in zanj podpisujejo: 
Vinko Ignac, poslovodja, 
Bola Vladimir, gosp. referent okrajne- 

ga odbora vojnih invalidov. 
Okrajni LO Ptuj, 
finančni odsek, 

Üne 8. januarja 1948. 
St 1/48 ...    202 

* - "'• 
57 < 

Sedež: Hrastnik št. 163. 
Dan vpisa: 24. decembra 1947. 
Besedilo: Avto-podjetje KLO Hrastnik. 
Poslovni predmet: Prevažanje potni- 

Ičov in pošte in tovorni promet. 
Ustanovitelj podjetja: KLO Hrastnik, 

odločba it 2417/1—47 z dne 23. decem- 
bra 1947. 

Podjetje zastopata in zanj podpisu- 
jeta: 

Kraus Jože, upravnik, za vse poslovne 
zadeve, 

Zupan Ivanka za blagajniške zadeve. 
Okrajni* LO Trbovlje, 

odsek za linancc, 
•••-24. decembra 1947, 

St. 9621-47. 9736 

•8 " i " < 
Sedež: Ljubljana. V * " 
Dan vpisa: 6. januarja 1947. 
Besedilo: Mestna klavnica v Ljubljani. 
iVpiše •• 11 poslovalnic in to: 
3 v Šolskem drevoredu, 

/1 na Zaloški cesti 24, 
1 na Povsetovi cesti 88, 
ČL v Bezenškovi ulici 10, 
1 v Jaršah, Kodrova ulica 27, 
1 na Sv. Petra cesti 61, 
1 ha Celovški cesti 41, 
1 na Tržaški cesta 81, 
1 na Janševi cesti 2. 

MLO za glavno mesto Ljubljaše, 
finančni oddelek, 

••• 6. januarja 1948. 
St. 10.091 u.    186 

'   .4? « »'T-,, 
•9 " *&- 

Sedež: Ljubljana, Rakovnik-Vič. 
Dan vpisa: 6. januarja 1947. 
Besedilo: >Delav»ka uslulbenska re. 

stavraciia«, '     . '   •_ 

Izbriše  se  poslovalnica  »Gostilna   v 
Rečni ulici«. 

» MLO za glavno mesto Ljubljana, 
finančni oddelek, 

dne G. januarja 1948. 
Št. 10.069 187 

60   , 
Sedež: Maribor. 

^Dan vpisa: 15, decembra 1947. 
Besedilo: Mestne avtomehanične delav- 

nice. 
Izbrišeta se: Faletič Miroslav, ravna- 

telj in Ussar Alojz, glavni računovodja; 
vpišejo se z istim pooblastilom: 

Čepel Franc, ravnatelj, 
Pratnekar Ernest, glavni računovodja in 
Ussar Alojz, namestnik glav, računo. 

vodje. 
Okrajni L0 Maribor mesto, 

odsek za finance, 
dne 15. decembra 1947. 

Št. Pov. 45/47 116 

61 
SedeZ: Maribor. 
Dan1 vpisa: 11. decembra 1947. 
Besedilo: Mestna komunalna podjetja. 
Izbriše se pod e) Pukl Ivan, namest- 

nik ravnatelja; vpiše se z istim poobla- 
stilom: 

Kranjc Marija, namestnik ravnatelja. 
Okrajni LO Maribor mesto, 

odsek za finance, 
£      dne 11. decembra 1947. 

Št. 6597/47 117 
* 

62 
SedeZ: Maribor. 
Dan vpisa: 11. decembra 1947. 
Besedilo: Mestna komunalna podjetja. 
Izbriše ee pod d): Dolane Josip, glav- 

ni računovodja; vpiše se z istim poobla- 
stilom: 

Košir Martin, glavni računovodja. 
Okrajni LO Maribor mesto, 

odsek za finance, 
dne 11. decembra 1947. 

Št Pov. 39/47 118 
* 

63 

64 
* 

Sedež: 3Iaribor. 
Dan vpisa: 18. novembra 1947. 
Besedilo:.Mestna papirniška podjetja. 
Poslovni predmet: Izbriše se točka b): 

trgovine z vsemi v to stroko spadajo- 
čimi izdelki ter s papirjem vseh vrst 
na debelo in drobno. 

Poslovalnice inv pomožne naprave: Iz- 
brišejo se: Galvanizacija, Koroška c. 6; 
Prodajalna 4, Gosposka ul. 32; Prodajni 
oddelek na- debelo, Koroška c. 5; Po- 
pravljalnica pisalnih strojev, Jurčičeva 
uL 8. x 

Okrajni LO Maribor mesto, 
odsek za Unancc, 

dne 18. novembra 1947. 
St 6238/47 9330 

SedeZ: Maribor. 
Dan vpisa: 16. decembra 1947. 
Besedilo:* Mestna trgovska podjetja. 

Črtajo se poslovalnice: 
Prodajalna 6: trgovina kratke robe, 

Gosposka ul. 14; prodajalna 7: trgovina 
z manufakturo, Gosposka ul. 20; proda- 
jalna 8: trgovina z manufakturo, Parti- 
zanska c. 21; prodajalna 9: trgov.na z 
manufakturo, Grajski trg 2; prodajalna 
13: trgovina z muzikalijami, Gosposka 
ul. 9; prodajalna 15: trgovina s čevlji, N 

Slovenska ul. 5; prodajalna 17: trgovina 
s špecerijo, Turnerjeva ul. 41 in mestno 
transportno in skladiščno podjetje >Eks_ 
pedit«. 

Vpišejo se poslovalnice: 
Prodajalna 6: trgovina s špecerijo, 

Turnerjeva ul. 41, 
Prodajalna 7: trgovina z elektroteh- 

ničnimi predmeti, Gosposka ul. 20, 
Prodajalna 8: mestna drogerija, Parti- 

zanska c. 9, 
Prodajalna 9: trgovina s tehničnimi 

predmeti in„kolesarskimi potrebščinami, 
Partizanska c. 44, 

Prodajalna 13: trgovina z glasbili, Goi. 
sposka ul. 9, 

Prodajalna 15: trgovina s čevlji, Go- 
sposka ul. 15. 

Izbriše se Dobrajc Anton, glavni raču. 
novodja; vpiše se z istim pooblastilom: 

Meznarič Liza, glavni računovodja, \ 
Okrajni LO Maribor mesto 

odsek za finance, 
dne 10. decembra 1947. 

Št. Pov. 46/47 /   115 
»»•• 

65   ' 
SedeZ: Maribor. 
Dan vpisa: 13. decembra 1947.    ' 
Besedilo: Mestno kemične čistilnice.. 
Izbriše se: Roškar Ivanka, glavni ra- 

čunovodja; vpiše se z istim pooblastilom: 
Burič Marija, glavni računovodja.   . 

Okrajni LO Maribor mesto, 
odsek za finance, 

,    dne 13. decembra 1947. 
Št. Pov. 41/47       ;        120 

»i* '*» 
6G 

SedeZ: Maribor. > 
Dan vpisa: 8. decembra 1947. 
Besedilo: Mestne pekarne. 
Izbriše se:   Divjak Vilko, ravnatelj; 

vpiše se z istim pooblastilom: 
Koren Franjo, ravnatelj. 

Okrajni L0 Maribor mestqy 
odsek za finance, 

dne 8. decembra 1947» 
Št. 6582/47 ,    119 

67 
* 

Sedež: Maribor. 
Dan vpisa: 24. decembra 1947.   « 
Besedilo: Mestno podjetje »Kurivoc. 
Izbriše se Kovačič Anton, glavni ra- 

čunovodja; vpiše se z istim pooblastilom: 
Gabrovšek Aleksander, glavni računo. 

vodja. 
l      Okrajni LO. Maribor mesto, 

\• odsek za finance, 
•-••,   dne 24. decembra 1947, 

*.. "ßt Pov. 66/47.        .K   • 
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68 
Sedež: Maribor. 
Dan vpisa: 20. novembra 1947. 
Besedilo: Tovarna hranil in pražorna. 
Izbriše se: Tonejc Avgust, glavni raču- 

novodja, vpiše pa se z isüm poobla- 
stilom: 

Gajšek Hilda kot knjigovodja. 
Okrajni LO Maribor mesto, 

• odsek za finance, 
dne' 20. novembra 1947. 

Št. 6234/47 0329 

Sedež: Bistrica pri kolodvoru. 
Dan vpisa: 2. januarja 1948. 
Besedilo: »Gostilna pri kolodvoru Bi- 

strica«. 
Dosedanji poslovodja Zamuda Roža se 

izbriše iz registra; vpiše se novi poslo- 
vodja: 

Bene« Rozalija, Bistrica št. 29, ki ima 
pravico do neomejenega podpisovanja 
firme. 

Okrajni L0 Maribor okolica, 
finančni odsek, ,     ,  ' 

dne 2. januafja 1948. ' 
Št. 1657/2 185 

Razglasi sodišč 
in drugih oblastev 

Vpisi y zadružni register 
21 

Sedež: Dobrna, 
Dan vpisa: 7. januarja 1948. 
Besedilo: Kmetijsko obdelovalna za- 

druga. ^Kajuh«, zadruga z omejenim 
jamstvom. 

Zadruga je bila ustanovljena na skup- 
ščini dne 23. novembra 1947 za nedo- 
ločen čas. 

Naloga zadruge je, da na podlagi pro- 
stovoljnega in svobodnega združevanja 
kmetov, njihove zemlje, orodja in vprež.' 
ne živine zaradi skupnega gospodarstva 
ustvari boljše pogoje za uporabo sodob- 
nih pridobitev znanosti, tehnike in de- 
lovnih metod v kmetijski proizvodnji. S 
tem naj ee omogoči racionalno in na- 
črtno gospodarjenje, da bi se na ta na- 
čin dosegli večji dohodki in zmanjšali 
proizvajalni stroški in tako dosegle znat. 
ne koristi tako za zadružnike kakor tudi 
za državo. 

Zadružni delež je zemlja, ki jo v za- 
drugo vloži zadružnik. " 

Zadrugo zastopa upravni odbor. 
Upravni odbor sestavlja 5 do 9 za- 

družnikov; voli ga skupščina za dobo 
1 leta. 

Za zadrugo podpisujeta po dva člana 
upravnega odbora. 

Člani upravnega odbora so: 
' Žemva Franc, Lokovina 12, predsed- 

nik, ' 
Felicijan Franc, Lokovina, 12, 
Kamenik Anton, Lokovina 12, 
Sklamba Terezija, Lokovina 12, 
Mašolin Valentin, Lokovina 12, odbor- 

niki "ä   ' 
Erfobčitve ee izvrže, kolikor, ni Y pra. 

vilih določeno drugače, s tem, da  se 
nabijejo na zadružni razglasni deski. 

Okrožno sodišče v Celju 
dne 7. januarja 1948. 

Zadr VII 63/2 268 
* 

22 
Sedež: Ledine, okraj Idrija. 
Dan vpisa: 31. decembra 1937. 
Besedilo: Kmečka nabavno prodajna 

zadruga z omejenim jamstvom v Ledi- 
nah. 

Zadruga je bila ustanovljena na skup- 
ščini dne 13. julija 1047. 

Naloga zadruge je: 1. da izdeluje po 
navodilih pristojnih organov načrt za 
odkup kmetijskih pridelkov v svojem 
okolišu; 2. da izdeluje po navodilih pri- 
stojnih organov načrt potrošnje svojih 
Članov; 3. da izdela finančni in kreditni 
načrt in ga vskladi s finančnim načrtom 
svoje poslovne zveze in postavljenimi 
normami; 4. da zbira v ta namen sta- 
tistične podatke in jih daje v uporabo 
svoji poslovni zvezi, glavni zadružni 
zvezi LRS in okrajnim LO; 5. da odku- 
puje v svojem okolišu vse kmetijske pri- 
delke in oskrbuje svoje člane z: vsem 
kmetijskim orodjem in drugimi kmetij- 
skimi potrebščinami, kakor tudi z vsemi 
potresnimi predmeti po postavljenem 
planu; 6. da sklepa pogodbe s kmeto- 
valci v svojem okolišu za odkup kmetij, 
skih pridelkov in jim izplačuje predujme 
(kontrahiranje) ; 7. da sklepa pogodbe z 
zadružnimi in državnimi podjetji za do- 
bavo kmetijskih pridelkov; 8. da skrbi 
za večjo produktivnost dela slojih čla- 
nov; 9. da skrbi za kulturno in prosvet- 
no izobrazbo svojih članov in za njihovo 
zadružno vzgojo. 

Svoje naloge opravlja zadruga v »kla- 
du s splošnim državnim gospodarskim 
planom in z nalogami, \ki jih dobi od 
svoje poslovne zveze in pristojnih orga- 
nov ljudsko oblasti. 

Zadružni delež znaša 150 din in se 
mora plačati ob vstopu v zadrugo. Vsak 
zadružnik jamči še s petkratnim zne- 
skom vpisanih deležev. 

Zadruga razglaša svoje priobčitve na 
zadružni razglasni deski. Vabila na 
skupščino pošlje poleg tega vsem članom 
in zadružni ter poslovni zvezi vsaj 8 dni 
pred skupščino. 

Upravni odbor sestavlja 7 članov. Za- 
drugo zastopa upravni odbor, zanjo pod. 
pisujeta po dva člana upravnega odbora, 
od katerega sme enega nadomeščati po- 
oblaščeni uslužbenec zadruge. 

Člani upravnega odbora so: 
Kosmač Franc, kmet, Mrzli vrh 9, 

predsednik, 
Mohorič Franc, mali posestnik,' Korita 

št. 8, podpredsednik, 
Bogataj Franc, kmet, Ledine 2, bla. 

gajnik, 
Čadež Franc, kmečki sin, Ledine 14, 
Jesenko Jože, Ledine št. 9, 

v VehaT Stanko, kovač, Govejk" 22, 
iazar Tomaž, kmet Gor. Vrsnikj od- 

borniki. 
Okrožno sodišče r Postojni 

2 začasnim sedežem v Gorici - 
dne 31. decembra 194.7, 

Zi 53/47.-5 .   .•\     87• 

23 
Sedež: Kncža, okraj Tolmin. 
Dan vpisa: 31. decembra 1947. 
Besedilo: Živinorejska zadruga i ome- 

jenim jamstvom v Knezi, ' 
Zadruga je bila ustanovljena na skup- 

ščini dne 23, novembra 1947. 
Naloga zadruge je: a) da komisijsko 

izbira za pleme primerno živino svojih 
zadružnikov ter vodi o teh živalih kon- 
trolo; b) da vodi rodovnik in molzno 
kontrolo-. Rodovnik mora voditi ločeno 
za pasemsko ustrezajoče in drugo go- 
vedo. Molzno nadkontrolo in kontrolo ro- 
dovnika izvaja pristojna poslovna sveza} 
c) da nabavlja plemensko živino, zlasti 
plemenjake in živinorejske potrebščine 
za svoje zadružnike ali posreduje tako 
nabavo in vnovčuje živino svojih članov 
v živem in zaklanem stanju. V dosego te 
naloge postavlja v svojem gospodarskem 
okolišu zadružne mesnice in prodajal- 
nice; Č) da prevzema od članov mleko, 
ga predeluje in plačuje na njihov račun 
po kakovosti ali povprečno in to mleko 
in mlečne izdelke vnovčuje; d) da v do- 
sego te naloge postavlja v svojem gospo, 
darskem okolišu zbiralnic© in po potrebi 
predelovalnice mleka; e) da priskrbi in 
vzdržuje skupne pašnike za živino svojih 
zadružnikov; f) da prireja za svoje za- 
družnike živinske sejme, razstave, pre- 
movanja,- strokovna predavanja, in kar 
še spada k pospeševanju »živinoreje; 
g) da izvaja med svojimi člani >samo- 
pomoč< za v sili zaklano živino. Podrob. 
nejše določbe predpiše pravilnik, ki ga 
odobri skupščina. ' 

V krajih, kjer je konjereja razvita, 
opravlja živinorejska zadruga iste funk, 
cije tudi za konjerejo. Zaradi uspešnega- 
poslovanja opravlja zadruga delo po od-. 
sekih. Vse te naioge opravlja zadruga 
zaradi samopomoči in izboljšanja gospo- 
darstva svojih članov in delovnega ljud- 
stva. 

Zadružni delež znaša 150 din in s» 
mora plačati ob vstopu v zadrugo. Vsafc 
zadružnik jamči še s dvakratnim zner 
skom vpisanih deležev. 

Zadruga razglaša svoje priobčitve na 
zadružni razglasni deski. 

Vabilo* na skupščino pošlje poleg tega 
vsaj 8 dni pred skupščino vsem članom 
in pristojni poslovni zvezi in revizijski 
zvezi. 

Upravni odbor sestavljajo: predsednik', 
tajnik, blagajnik, morebitni načelniki 
odsekov in 5,članov. 

Zadrugo zastopa upravni, odbor, za* 
njo podpisujeta po dva člana ujiravnega 
odbora, od katerih sme enega nadome- 
ščati pooblaščeni uslužbenec zadruge. 

Člani upravnega odbora so: 
Kavčič Franc, kmet, Temljine 34, pred- 

sednik, 
Dobravec Anton, kmet, Kneza 12, pod- 

predsednik, 
Šarli Vincenc,-delavec, Kneza 22, taj- 

nik, 
Golja Maks, kmet,' Podmelc 46, blagaj- 

nik, ! 
Sorti Ludvik, kmet, Klauže 7, . • 
Sorli Mihael, kmet, Ravne 4, 

-, Klinkon Peter, kmet,'Borovniea-SeI©3, 
Kramar Jakob, kmet, Loje-Zagočnik, 
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Kenda Milan, kmet, Lisec 62, odbor- 
niki. 

Okrožno sodišče r Goricj 
z začasnim sedežem • Postojni, 

dne ài. decembra 1947. 
Zt 94/47-2 371 

24 m     ,      . 
Sedež: Miren,' okraj Gorica. 
Dan vpisa: 31. decembra 1947. 
Besedilo: Čevljarska proizvajalna za- 

druga z omejenim jamstvom y Mirnu. 
Zadruga je bila ustanovljena na skup. 

ščini dne 22. oktobra 1947. 
Naloga zadruge je: 1. da pri pristoj- 

nih organih posreduje za naročilo obutve 
in tako skrbi za zaposlitev svojih čla- 
nov; 2. da vzgaja čevljarski naraščaj po- 
sebno med odraslo mladino, ki je zaradi 
vojne ostala brez poklica; 3. da skrbi za 
strokovni napredek svojih članov; 4. da 
trajno veča množino izdelkov ter tako 
sodeluje pri gospodarski obnovi svoje 
države; 5. da tekmuje pri varčevanju 
uporabe dragocenih surovin in mate- 
riala; 6. da skrbi za večjo produktivnost 
dela svojih članov; 7. da sklepa pogodbe 
z zadružnimi in državnimi podjetji za 
nabavo surovin in dobavo izdelkov; 8. da 
skrbi za kulturno in prosvetno izobrazbo 
svojih članov in za njihovo vzgojo. 

Svojo nalogo opravlja zadruga v skia. 
'du s splošnim državnim gospodarskim 
planom in z nalogami, ki jih dobi od 
pristojnih organov ljudske oblasti. 

Zadružni delež znala 500 din, izredni 
pa 10 din in se mora plačati ob vstopu 
v zadrugo. Vsak zadružnik' jamči še 9 
petkratnim zneskom vpisanih deležev. 

Zadruga razglaša svoje priobčitve na 
zadružni razglasni deski. Vabilo na 
skupščino se poleg tega pošlje vsem čla- 
nom vsaj 8 dni pred skupščino in tudi 
glavni zadružni zvezi LRS in poslovni 
zvezi. 

Upravni odbor sestavlja 9 članov.? 
Zadrugo zastopa upravni odbor, zanjo 

podpisujeta po dva člana upravnega od. 
bora. od katerih sme enega, nadomeščati 
pooblaščeni uslužbenec zadruge. 

člani upravnega odbora eo: 
Saksida Ivan, čevljar, Miren 176, pred- 

sednik, 
Vuk Anton, čevljar, Miren št. 65, pod- 

predsednik, 
Š tanta Ivan, čevljar,- Miren št. 278, 

tajnik, 
Ožbot Rudolf, Čevljar, Miren št. 72, 
Budin Venček, čevljar, Miren šO 15, 
Uršič- Rudolf, čevljar, Miren št. 10, 
Malic Slavko, čevljar, Miren št. 238, 
Kokelj Roman, čevljar, Miren št, 36, 
Silič Albert, čevljar, Bilje št. 42, od- 

borniki. 
Okrožno sodišče • Gorici 

z začasnim sedežem v Postojni 
dne 3Ï. decembra 1947, 

Zt193/47—2 367 
* 

Sedež: Nemški Rut, okraj Tolmin. 
Dan vpisa: 31. decembra 1947. 
Besedilo: Živinorejska zadruga z orne- 

jenim jamstvom T. Nemškem Rutn. 

Zadruga je bila ustanovljena na skup- 
ščini dne 24. novembra 1947. 

Naloga zadruge je: a) da komisijsko 
izbira za pleme primerno živino svojih 
zadružnikov ter vodi o teh živalih kon- 
trolo; b) da vodi rodovnik in molzno 
kontrolo. Rodovnik mora voditi " ločeno 
za pasemeko ustrezajoče in drugo go- 
vedo. Molzno nadkontrolo in kontrolo ro- 
dovnika izvaja pr.stojna poslovna zveza; 
c) da nabavlja plemensko živino, zlasti 
plemenjake in živinorejske potrebščine 
za svoje zadružnike ali posreduje tako 
nabavo in vnovčuje živino svojih članov 
v živem in zaklanem stanju. V dosego te 
naloge postavlja v svojem gospodarskem 
okolišu zadružne mesnice in prodajal- 
uice; č) da prevzema od članov mleko, 
ga predeluje in plačuje na njihov račun 
po kakovosti ali povprečno in ito mleko 
in mlečne izdelke vnovčuje; d) da v do- 
sego te naloge postavlja v svojem gospo, 
darskem okolišu zbiralnice in po potrebi 
predelovalnice mleka; e) da priskrbi in 
vzdržuje skupne pašnike za živino svojih 
zadružnikov;' f) da prireja za svoje za- 
družnike živinske sejme, razstave, pre- 
movanja, strokovna predavanja, in kar 
še, spada k pospeševanju živinoreje; 
g) da izvaja med svojimi člani >samo- 
pomoče za v sili zaklano živino. Podrob. 
nejše določbe predpiše pravilnik, ki ga 
odobri skupščina. 

V krajih, kjer je konjereja razvita, 
opravlja živinorejska zadruga isto funk- 
cije tudi za konjerejo. Zaradi uspešnega 
poslovanja opravlja zadruga délo po od- 
sekilL Vso te naloge opravlja zadruga 
zaradi samopomoči in izboljšanja gospo- 
darstva svojih članov in delovnega ljud. 
stva. 

Zadružni delež znaša 150 din in se 
mora plačati ob vstopu v zadrugo. Vsak 
zadružnik jamči še s dvakratnim zne- 
skom vpisanih deležev."* 

Zadruga razglaša svoje priobčiitve na 
zadružni razglasni deski. 

Vabilo na skupščino pošlje poleg tega 
vsaj 8 dni pred skupščino vsem Članom 
in pristojni poslovni zvezi in revizijski 
zvezi. 

Upravni odbor sestavljajo: predsednik, 
podpredsednik, tajnik, blagajnik in 3 
člani. 

Zadrugo zastopa upravni odbor, za- 
njo podpisujeta po dva člana upravnega 
odbora, od katerih sme enega nadome- 
ščati pooblaščeni uslužbenec zadruge. 

Člani upravnega odbora BO: 
Ferjanc Ivan, kmet, Grant št. 6, pred- 

sednik, 
Rejec Valentin, kmet, Nemški Rut 88, 

podpredsednik, ^ 
Kempérle Lovrenc, kmet, Nemški Rut 

Št. 22, tajnik, 
Kemperle Jakob, krojač, Nemški Rut 

et. 49, blagajnik,. 
Kleč h'an, kmet, Nemški Rut Št. 16, 
Trojer Ivan, kniet, Nemški Rut št. 14, 
Maver Angel, kmet, Grant št. 19 >— 

odborniki. 
Okrožno sodišče T. Goricj 

z začasnim sedežem v Postojni; 
dne ••. def embra 1947. 

•/"""--'••   Zt 86/47.-2    -    N_   869 

26 
Sedež: Sv. Lucija ob Soči, okraj Tol- 

min. 
Dan vpisa: 31. decembra 1937. 
Besedilo: Živinorejska zadruga z ome- 

jenim jamstvom v Sv. Luciji ob Soči. 
Zadruga je bila ustanovljena na skup- 

ščini 23. novembra 1947. 
Naloga zadruge je: a) da. komisijsko 

izbira ta pleme primerno živino svojih 
zadružnikov ter vodi o teh živalih kon- 
trolo; b) da vodi rodovnik in molzno 
kontrolo. Rodovnik mora voditi ločeno 
za pasemsko ustrezajoče in drugo go- 
vedo. Molzno nadkontrolo in kontrolo ro- 
dovnika izvaja pr.etojna poslovna zveza; 
c) da nabavlja plemensko živino, zlasti 
plemenjake in živinorejske potrebščine 
za svoje zadružnike ali posreduje tako 
nabavo in vnovčuje živino svojih članov 
v živem in zaklanem stanju. V dosego te 
naloge postavlja v svojem gospodarskem 
okolišu zadružne mesnice in prodajal- 
nsce; č) da prevzema od članov mleko, 
ga predeluje in plačuje na njihov račun 
po kakovoetj ali povprečno in to mleko 
in mlečne izdelke vnovčuje; d) da v do- 
sego te naloge postavlja v svojem gospo, 
darskem okolišu zbiralnice in po potrebi 
predelovalnice mleka; e) da priskrbi in 
vzdržuje skupne pašnike za živino svojih 
zadružnikov; f) da prireja za svoje za- 
družnike živinske sejme, razstave, pre- 
movanja, strokovna predavanja, in kar 

"še spada k pospeševanju živinoreje; 
•g) da izvaja med svojimi člani >samo- 
pomoče za v sili zaklano, živino. Podrob. 
nejše določbe predpiše pravilnik, ki ga 
odobri skupščina. 

V krajih, kjer je konjereja razvita, 
opravlja živinorejska zadruga sete funk, 
oije tudi za konjerejo. Zaradi uspešnega 
poslovanja opravlja zadruga delo po od- 
sekih.. Vse te naloge opravlja zadruga 
zaradi samopomoči in izboljšanja gospo- 
darstva svojih članov in delovnega ljud- 
stva. 

Zadružni delež znaša 150 din In »e 
mora plačati ob vstopu v zadrugo. Vsak 
zadružnik jamči še e dvakratnim zne- 
skom vpisanih deležev. 

Zadruga razglaša svoje priobčitve na 
zadružni razglasni deski. 

Vabild na skupščino pošlje poleg tega 
vsaj 8 dni pred skupščino vsem Članom 
in pristojni poslovni zvezi in revizijski 
zveri. 

Upravni odbor sestavljajo; predsednik, 
tajœk, blagajnik, morebitni načelniki 
odsekov in 4 člani. 

Zadrugo zastopa upravni odbor, za- 
njo podpisujeta po dva člana upravnega 
odbora, od katerih sme enega nadome- 
ščati pooblaščeni uslužbenec zadruge.  . 

Člani upravnega odbora eo: 
Kovačič Rajko, kmet, Drobonik", pred- 

sednik, 
Mervič Danilo, kmet, Sv. Lucija, tajniK, 
Murovec Ivan, učitelj, Sv. Lurfja, bla- 

gajnik, '   .; 
Leban Lambert, Émet, Mođrej, 
Podgornik Juetin, kmet, Mofrèfre, 
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Carga Ferdinand, kmet, Baca, 
Leban Milan, kmet,. Stopec, odborniki, 

, Okrožno sodišče • Gorici 
• začasnim sedežem • Postojni, 

,     , dne 31. decembra 1917. 
Z t 86-47-3 308 

27 
,     Sedež: Tolmin. ' 

Dan vpisa:'G. januarja 1948. 
Besedilo: Krojaško produktivna zadru- 

ga z omejenim 'jamstvom4 v Tolminu. 
Zadruga je bila ustanovljena na skup- 

ščini dne 22. decembra 1917.' 
Naloga .zadruge je: 1. da skupno oprav- 

lja krojaško obrt z delovno silo svojih, 
članov, predvsem na podlagi akorda; 
2. • da nabavjlja surovine, material in 
sredstva za lastno proizvodnjo, da pro- 
daja svoje obrtne izdelke in organizira 
kreditiranje svojih članov; 3. da dviga 
kulturni in strokovni nivô svojih članov; 

.4..da sprejema in strokovno izobražuje 
svoje člane in 5. da prilagodi svoje delo 
splošnemu državnemu gospodarskemu 
planu, \     , t -i 

Zadružni delež znaša 500 din in seanprà, 
plačati ob vstopu'. v zadrugo.. Vsak za-, 
družnik jamči sevs petkratnim zneskom* 
vpisanih deležev,     , ' '•   ,. • V \ / 

,- Zadruga razglaša'evojè priobčitve na 
zadružni ražglasni deski. 

">'- '.Upravni odbor sestavlja pet do devet 
clanov.'.Zâdrùgo zastopata in zanjo pod- 
pisujeta predsednik in tajnik upravnega 
odbora. 

člani upravnega odbora so: 
Rtitar Jožef, krojač, Zatolmln 43, pred- 

sednik, ,','',' ' y 
Kavčič Silva,'šivilja, Tolmin-Loče .4, 

tajnik, '       ' .      ' ',-",' 
Kavčijč Jožef, krojač, Poljub:nj 30,"   . 

i- 'Leban Ivan, krojač. Žabce 2 V 
Leban Franc, krojač, Zatolinin G9, od: • 

borniki.       ,     •/ ! , • 
Okrožno sodišče V Gorici 

,       z začasnim sedežem n Postojni 
,   dne C. januarja 1918: 

,(|     "Ï        ,   Zt '1/48-2'   ^ .370 
'••".'; t, ' ;*    ''     «.• '/ 

28      „      '   ;     .    ; / ,- •;  r   •    •- 
Sedež: Dol pri Ljubljani.' ', \  , 
Dan vpisa:' 13. januarja 1948. 
BesedMo: Kmetijska nalmrnq-pcodajna 

zadruga "z omejenim jamstvom. 
.  Zadruga\je bila ustanovljena na usta- 
novnem zboru 21.. decembra 1917  za 

> nedoločen.čas. i;.,.'     ,       ,       •    v -   i 
^°Ra;r zadruge, je: 1. da' izdeluje po', 

navodilih»; pristojnih organov načrt za 
•odkup 'kmetijskih * pridelkov v svojem 
okolišu;.2..'da izdeluje po navodilih pri- 
stojnih organov' .načrt potrošnje svojih 

^članov; 3.'da izdela finančni in kreditni 
načrt in' ga vskladi s''finančnim načrtom 
fivòje\ poslovne zyeze in postavljenimi 
normami; 4. da zlbira v ta namen sta- 
tistične .podatke in-jih daje v, uporabo 

-Bvoji poslovni zvezi, glavni' 'zadružni 
zvezi LRS ;in okrajnim LO; o. da odku- 
puje y 'svojem okolišu vse kmetijske pri- 
delke in oslcftnij© svoje'; člane z vsem 
kmetijskim " orodjem, 'in drugimi kmetij- 

• «kimj potrebščinami.'kakortudi.z vsemi 
potrošnimi • predmeta po, ' postavljenem 
planu; 6,' 'da .sklepa.,pogodbe" s' kmeto- 

valci v svojem okolišu za odkup Ione ti j. 
skih pridelKov in jim izplačuje predujme 
(kontrahiranje); 7. da sklepa pogodbe z 
zadružnimi iu državnimi podjetji za do- 
bavo kmetijskih pridelkov; b. da skrbi 
za večjo produktivnost dela svojih čla- 
nov; 9. da skrbi za kulturno in prosvet- 
no izobrazbo svojih članov in za njihovo 
zadružno vzgojo. 

Zadružni delež znaša, 100 din, delež 
zadružnikovega družinskega člana 20 din, 
ki se lahko vplača v obrdk.li. Člani jam. 
čijo za obveznosti zadruge z desetkrat- 
nim zneskom vpisanih obveznih dele- 
žev. 

Zadruga objavlja , važnejše sklepe v, 
svojih poslovn.h prostorih, po potrebi pa 
še na krajevno ' običajen, način ali v 
dnevnem in krajevnem tisku. 

Upravni .odbor sestavlja devet .članov, 
ki se voi.jp za dobo enega leta. 
. Za zadrugo podpisujeta po, dva člana 

.upravnega odbora, od katerih lahko ene. 
ga nadomešča po upravnem odboru po- 
oblaščeni uslužbenec zadruge. 

Člani upravnega odbora so:, 
• ' Avsec/Alojz, kmet, Beračevo 21, •   ,    . 

.    Likar." Leopold, učitelj, Videm 37, 
Letnar Zora, gospod iijaj Videm""37, 

i    Teka ve Jože, delavec, Kleče 29," 
Kralj Jože, delavec, Beričevo 16, 
Zaje Fanči, delavka. Dol 15, 

, Tome Ignac, kmet, ZaborŠt 3, 
Cajhen Vinko, kmet, Zajeiša 12, 
Valentinčič Andrej, kmet, Brnje 7. 
Pooblaščenec   za   .sopodpisovanje   je 

Kosem Ivanka, poslovodinja^.. Dol št, 17. 
Okrožno sodišče yLjubljani 
v  dne 13, januarja 1948.'    . 

.  --'      ZP2/4S.— Zadr V 182/1 355 
' / \ *\   •'     ' 

, ' *' i .v   . '   ' . 

29   •'• !     ' ' • *      -.. i    ', ', 
Sedež: Mengeš.',   ' • '"     :' 
Dan-vpisa: 29 decembra 1047, 
Besedilo: Kmetijska nabavno-prodajna 

zadruga % omejenim jamstvom.   , • 
Zadruga je bila uslanovljena na mta4- 

noyni'skupščini dne 20^. julija 1947 za 
nedoločen Čas.     '     -.   ' '     . i 

Naloge zadruge so: 1. da izdeluje po 
navodilV Vtetoinin. organov; načrt za 
odkup' kmetijskih' pridelkov v svojem, 
okolišu;-2. da .izdeluje po'navodilih,pri- 
stojen organov načrt potrošnje svojih 
članov; 3..da'izdela HnanČui in kreditni 
načrt in ga spravi v sklad s finančnim ria- 

^črtom svoje poslovne zveze iti postavljeni, 
ini normami; 4. da zbira v ta namen stu- 
tisfčno podatke^ ki jih daje v" uporabo 
tudi svoji poslovni zvezi, Glavni zadružni 
zvezi LRS in okrajnim îjudsk'm odbo- 
rom:' 5; da'/odkupuje v svojem okolišu 
vse kmetijske pridelke in oskrbuje svoje 
člane z vsem kmetijskim orodjem' in' 
drugimi ..kmetijskimi potrebščinami in 
tudi z vsemi. potrošnimi predmeti po 
postavljenem načrtu; 6. da sklepa po- 
godbe s'kmeti v svojem okolišu za od- 
kup kmetijtkili pridelkov in jim izplačuje 
v'ta .'namen predujme (kontrahiranje); 
.7.'da sklepa, noeodbo z zadnižn'mi jn. 

• državnimi podjetji za dobavo kmetijskih 
pridelkov; 9 da skrbi za kulturno in 
prosvetno izobrazbo svojih članov in za 
njihovo,zadružno vzgojo.  , - : - 

Svoje naloge opravlja zadruga v skla- 
du e splošnim državnim gospodarskim 
planom in z nalogami, ki jih dobi od 
svoje poslovne zveze in pristojnih orga- 
nov ljudske oblasti.   - 

Zadružni delež znaša 100 din, delež 
družinskega člana zadružnika 10 din, ki 
s lahko vplača v obrokih.    " 

Člani odgovarjajo za obveznosti zadrti- 
*ge z desetkratnim zneskom vpisanih'ob- 
veznih deležev. " , ,, 

Zadruga objavlja  važnejše   sklepe  v \ 
svojih poslovnih prostorih, po potro„î fia , 
še na krajevno običajen način aH vdiiev-. 
nem "jn krajevnem t.sku. "       • s 

Upravni odbor je sestavljen iz osmih, ' 
"članov, ki se volijo za'dobo enega.leta- 

" Za  zadrugo... podpisujeta  dva ' člana 
upravnega odbora, od katerih  nadome- 
šča enega po upravnem odboru poobla- 

"ščeni uslužbenec;zadruge. ;   , 
Člani upravnega odbora so:        > 
Aleš-l.eopold. kmet, Topole 3, 
Bertoncelj Jože,,mizarski,mojster, Ko." 

menda 10,       ' , ' .   *. 
Jàm'igaj Anion, kolar. Mengeš. 143,'    , 
Močnik,Janez, kmet, Zalog 43, ' •.' 
Hočevar Franc, kmet, Žeje 12, . 
Tavčar Feliks, opekatnar. Vodice Gl, 
Ravnikar- Rudr-If, kmet, Ki,anc_.'>5,   ,, 
Grkman RudolT, kmet, Komenda 27, 

Okrožno sodišče v Ljubljani 
dne 29. decembra* 1947.  - 

•Zt'04/47 — Zadr V 180/1      9315 
'•    * ' 

30' ;'.,,- 
Sedež: Sovodenj.     . '        - 

.   Dan v])isa: 10. januarja 19is. • t     ' 
Besedilo: 'Kmcčko-gospodar.-ka zadru- 

ga z •••••••• jàus'tvoin v Sovodnjii.   .    ; 
Zadruga je, bila ustanovljena na Usta- 

novnem občnem zboru 4. januarja' 1948 
za- nedoločen čas. • '   ',   ' 

Naloge zadrugo so: 1. da izdeluje po 
navodil h   pristojnih   organov , 'načrt-,za 
odkup", kmetijskih ' pridelkov  v   svojem   ^ 
okolišu; 2. da izdeluje/po navodilih pri- 
slojii'h organov načrt   potrošnje "Sivojih 
članov; 3. da izdela finančni in kreditni '„' 
načrt in. ga spravi v sldad s finančnim na- 
črtom svoje poslovne zvezé in postavljeni, 
mi normami; 4.\da zbira v ta namen .sta- .,' 
tisi cJio, podailïe, ki jiij daje ,v uporabo, ' 
tudi svoji poslovni zvezi,.(»lavni zadružni- 
zvezi I.itS iti,okrajnim Ijudsk'm odbo- ' 
ropi; 5. da • odkupuje'v dvojem okoliša 
vso kmetijske pridelke in oskrbuje evoje 
člane  z  vsem   kmetijskin)   orodjem, in 
i| rugi mi, kmetijskimi   potrebščinami   in     ( 
tudi  z vsemi ' potrošnimi .predmeti  po 
postavljenem načrtu; G. da- sklei>a po- 
godbe s kmeti ' v svojem okolišu, za od- 
kup'kmetijskih pridelkov in jim izplačuje 
v ta namen  predujme  (kontrahiranje); 

.7. da sklepa pogodbe z zadružnimi in 
drzaynim;-podjetji za dobavo kmetijskih'-"- 

>rpridelkov; 8. da organizira v okviru lo-" 
kalnega gospodarstva fwdjeiia in delav. • 
nico za predelavo kmetijskih prdelliov 
iii za preskrbo vàsj's pòtrebnini indut ' 
strijskim blacom in/vazličnimi sloritva.-- 

'mi in izkorišča pri ' tem -'predvsem, lo- 
kalne surovine; 9,- da zbira kmečke pri. 
kranke v obliki hranim'h vio« innotra- 

„njih ( posojil zaradi i^tvarjania) lastnih 
eredslev.iu zaradi podeljevanja, kreditov 

• 
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svojim članom; 10. dà pospešuje in or- 
ganizira živinorejo, sadjarstvo, vinograd- 
ništvo, čebelarstvo, gojitev industrijskih 
in drugih kultur, domačo obrt, da po- 
spešuje in organizira gozdarstvo in pre. 
delavo lesa ter da. pomaga svojim čla- 
nom pri strojnem obdelovanju polj; 11- 
da skrbi za večjo produktivnost dela 
svojih članov; 12. da skrbi za kulturno- 
prosvetno izobrazbo svojih članov in za 
njihovo zadružno vzgojo. 

Zadružni delež/znaša 100 din, delež 
• zadružnikovega družinskega člana pa 

20 din, 'ki se lahko vplača v obrokih. 
Člani jamčijo za'obveznosti zadruge z 
desetkratnim zneskom vpisanih obvez-^ 
nih deležev. -    . < " 

;    Zadruga objavlja  važnejše' sklepe  v 
svojih poslovnih prostorih, po potrebj pa 
že  na  krajevno običajen  način  ali" v; 
dnevnem in krajevnem tisku.' 

Upravni odbor sestavlja ,devet članov, 
ki jih voli. zbor izmed zadružnikov za 
dobo enega leta. Za zadrugo podpisujeta 
po dva člana upravnega odbora,", od ka- 

; terih lahko enega nadomešča po uprav- 
. nem odboru pooblaščeni uslužbenec za- 
druge. . '    C'   -  , 

Člani upravnega odbora so: , 
.1    Peternelj Anton, Žagar, Koprivnik 46, 

Podobnik Janez, mali kmet, Podjelovo 
brdo 8,'     .   : ,   • 

• Eržen Hilda, delavka, Laniše 12, 
Pagon Frane, cestar, Sovodenj ••, 
Eržen Andrej, delavec, Stara Oselica, 

«•• 73, •-.',.•,. •  .   - 4   .       ä   \ 
. Bevk' Franc, tesar, Podjelovo brdo 2, 

Primožič Vinko, kmet, Podjelovo brdo, 
st. 6,7   ••".    -,     '•-..": : 

MiklavČič Jernej, kmet, Koprivnik 14," 
Sifrar Viljem, kmet, Koprivnik 28. ' 

•  Okrožno'sodišče v Ljubljani ' 
dne 9. januarja 1948. 

:. - , Zt 1/48 - Zadr V 18^/1       219 

81 
.'•* 

Sedež: Sobetinci, okraj Ptuj. 
_    Dan'.vpisa: 5. decembra 1947:' 
'    Besedilo: .Kmetijska  obdelovalna za-, 

druga   Frančeka Simoniča,   zadruga z 
omejenim jamstvom • Sobeüncih. 

Zadruga je bila ustanovljena na skup- 
ščini dne 26. oktobra 1947 za nedoločen 
•••..' '•-;''''_      .•'••- '    •• _    '.   • . 

Naloga zadruge je, da povečuje donos, 
zmanjšuje proizvajalne stroške, pove- 
čuje svoje dohodke in e tem doseže večjo 
korist zase in. za državo s'čim pravil- 
nejšo izrabo delovne •. sile, . strojev in 

, orodja,'. •'•'',- ' ' ' '" '"-     V /;'• ' 
Zadružniki vlože v zadrugo •\•>•• zem- 

ljo kot svoj delež, pa tudi vso. vprežno 
. živino, in kmetijske' stroje,' orodje  pa/ 
toliko, kolikor sklene zbor.. 

Jamstvo je omejeno. Vsak zadružnik 
jamči še e petkratnim zneskom vpisanih 
denarnih deležev, katerih pa-zadružniki 

:  začasno ne plačajo.   '-"•-'' 
. Upravniodbor sestavljajo predsednik, 

tajnik in 3 do 8 Šahov, po potrebi-pa 
podpredsednik. "Njegova dolžnost traja 
leto dni. ;' .',' . ; \* '. -f-•-'. , 

, Zadrugo zastopa upravni odbor, zanjo 
pa podpisujeta po dva člana upravnega 
odbora, katerih enega sme nadom eSčati 
za to pooblaščeni uslužbenec zadruge. 

članj upravnega odbora so: 
PÌohl Jakpb, posestnik, Sobetinci 11, 

predsednik, ' 
• Strelec Stanko, traktorist, Bukovci 77, 
tajnik, 

Golob Alojz, posestnik, Strelci 8, bla- 
pajnik, 

Munda Janez, delavec, Sobetinci 20, 
Lozinšek Stefan, delavec, Sobetinci 20. 

Okrožno sodišče r Mariboru 
dne 5. decembra 1947. 

Zadr III 68 9494 
' *     * 

33 , 
Sedež: ST. Marjeta na Dravskem polju, 

okraj Ptuj. 
Dan vpisa:: 27. .decembra 1947. 
Besedilo: Kmetijsko nabavno prodajna 

zadruga z omejenim jamstvom pri Sv. 
Marjeti na Dravskem polju. ^/j'.    . 

Zadruga'je büV ustanovi j ena: na skup-: 
ščini dne G. XII. 1947 nâ nedoločen čas.", 

Naloge/zadruge so: 1. da izdeluje po 
, navodilih pristojnih organov načrt ' za 
odkup kmetijskih pridelkov v« svojem 
okolišu; 2. da izdeluje po navodilih pri- 
stojnih organov načrt   potrošnje svojih 

planov; 8. da izdela finančni in kreditni 
načrt in ga spravi v sklad s finančnim na- 
črtom svoje poslovne zveze in postavljeni, 
ini normami;,4. da zbira v ,ta namen sta- 
tistične podatke, ki jih daje v'uporabo 
tudi svoji poslovni zvezi. Glavni zadružni 
zvezi LRS in okrajnim i ljudskim odbo- 
rom; ,5.' da, odkupuje v svojem okolišu 
vse:kmetij3ke pridelke inoskrbuje svoje, 
člane.z vsem kmetijskim , orodjem, in 
drugimi kmetijskimi, potrebščinami. in 
tudi z vsemi potrošnim!- predmeti po, 
postavljenem načrtu; 6. da-' sklepa po- 
godbe s kmeti v. svojem, okolišu za od- 
kup kmetfjskih pridelkov in jim izplačuje- 
v ta namen predujme (kontrahiranje); 
7. da sklepa pogodbe z zadružnimi in 
državnimi podjetji za dobavo kmetijskih 
pridelkov;, 8. da skrbi za kulturno in 
prosvetno izobrazbo svojih' članov in za 
njihovo zadružno vzgojo.      ' 

Svoje naloge opravlja zadruga V skla- 
du e splošnim državnim gospodarskim 
planom in.z nalogami, ki jih*dobi od 
svoje .poslovne zveze in/ pristojnih orga- 
nov ljudske oblasti   ••',, '  ;,•;-, 

Zadružni delež znaša 150 din, delež 
družinskega člana 20 din, ki sé plačata. 
ob vstopu v zadrugo. Upravni 'odbor la- 
hko dovoli plačilo v obrokih.. Jamstvo "je 
omejeno. Vsak zadružnik jamči še s pet- 
kratnim zneskom vpisanih obveznih de- 
ležev.'"       .     '      ; , '•'",'.  .',.'••'.'    .", 

Zadruga objavlja važnejše sklepe 
v svojih poslovnih ' prostorih, po potrebi 
pa Se na krajevno običaien način ali • 
dnevnem in krajevnem tisku. 

Upravni odbor je sestavljen iz 7 Čla- 
• nov. Predsednika, ; podpredsednika in 
tajnika voli zbor posebej. Dolžnost uprav- 
nega odbora traja eno leto. .;.. 

.-   Za zadrugo podpisujeta,po dva člana 
upravnega odbora, od katerih lahko ene- 
ga nadomešča po upravnem odboru po-, 

'oblašceni uslužbenec zadruge.        ,•'•:•/ 
Člani upravnega odbora eo: ','. \ 
Vaje Ivan,'kmet, Sv. Marjeta ne Drav. 

polju, predsednik,1  .',- , ^„ ' 

Gerečnik Štefan, kmet, Trniče, pod- 
predsednik, - 

Stropnik Karol, šol. upravitelj, Sv. Mar- 
jeta na Drav. polju,»tajn:k, 

Gojčič Franc, kmet, Trniče, blagajnik, 
Cafuta   Ivan,  kmet,  Sv.  Marjeto  na 

Drav. polju, 
Dobnik Lovrenc, kmet, Prepolje, 
Kirbiš  Konrad,  kmet,  Prepolje,;. od- 

borniki. . • -'   { 

Okrožno sodišče v Mariboru 
dne 27. decembra' 1947. 

Zadr III 71'• 128 

33 i 
Sedež: Koprivnica, 
Dan -vpisa: 29. decembra 1947. 
Besedilo: »RaÜfeisenkasso Hörbcrg,< 

zadruga z omejenim jamstvom v Ko- 
privnici. ; 

* Na podlagi 1. člena uredbe o likvida- 
ciji kreditnih zadrug z'dne'17. aprila 
1947 (Uradni list LRS št. 16)-v zvezi z 
navodilom ministra za finance LRS. št- 
5101829 z <"ne 1. julija 1947 (UradnUist 
LRS št 27) je prešla zadruga v likvida- 
cijo.                       '"'•»•''*' 

Besedilo zadruge kakor doslej s ;pri- 
gtavkom: >v likvidaciji«.        < '>', 

.    Likvidatorji so: .'"'."' 
"Glogovšek .Janevnamešcenee podruž- 

nice Narodne banke, Krško, .• ,.'• 
• Volk Uršca, tajnica hranilnice in po-', 

fojllnice'v Sevnici, , ,:          '   '.. ..."•  ' .', 
Kolar Žiga, železniški upokojenec-v 

Sevnici,        '    ;                         • '      ' 
Lebar Miško, upravnik Mestne.ljud- 

ske hranilnice v •Brežicah, .. • 
v Bevec Frano, upravnik .posojilnice v 

Brežicah.     " ,'.   '     . .',,„ '• t  '{]   ,     •     .; 
Likvidatorji podpisujejo likvidacijsko 

zadrugo   tako, da po dva'izmed   njih ' 
•'postavita pod besedilo likvidacijske zari 
drugo svoj podpis;    •        •' ',\ - • f -, \   /; 

Okrožno sodišče v Celju - , 
dne 29. decembra 1947.   '   :'     L 

?   •'' ;     -Zadr. 3/11      ; / -.9823; 
"'"  "'   ' . '   •' .. ••'-'   *       .   .' ;   ''.•• '',ii 

34 .'•.'      •   ••   '.'.., •''••   ;   t v.: •• 
Sedež: Ljubno.        ,, V . 

'Dan vpisa: 1. decembra 1947.      ;   ,   . 
Besedilo: Živinorejska zadruga t '•• 

omejenim jamstvom v Ljubnem.      ' 
Izbrišejo; se člani upravnega odbora ' 

Solar Jože, S,edmak Ferdo, Brunei Jože, -, 
Serbela Franc, Volovlék Mâks, Podkriž. * 
nik Janez in Podlesnik Jože, vpišejo se 
novi člani: '''''*'.',''    /."-'-''•;' 

Kopušar Albin, posestnik, Ljubno 114, 
predsednik,',      •      •     ,        ['• '    ' 
•: Petrin Ivan,-; posestnik,, Ljubno 80, '-' 
podpredsednik,   .    t) \    " ,  '   ' , . 

Druškovič Karol, posestnik, Ljubno. 
47, tajnik, •_' •.'" ' - ': .'. .- .... '-'.. ! '• 

'•• Slatinšek Make(| posestnik, Radmirje 4,'-.' 
blagajnik, •'. ..  .;'-   » '"'':,      i; 
/ Krajne Valentin, posestnik, Ter 47, •.. 

Teeovnik Martin,   poeestaik,   Savina 
,št.'.8-in,\. , <',    •-• ,   . -••'•• •, ••• .;•••-: 

Pustoslemšek Joie, posestnik, Sv. Pri-, 
mož 41, odborniki. ;       ; ' 

Okrožno sodlScVv Celja '•        :, 
,    dne 1. decembra 1947.    . " 

; Zadr VI 168/4. 0172 
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ure razgrnjeni vsakomur na vpogled po 
do3&danj.h poizvedbah, ustrezajte po- 
pravljeni posestni Usti, seznam' parcel 
in lastnikov,- zemljiškoknj zna inapa in 
zapisniki o dosedanjih, poizvedbah za- 
radi osnovanja nove'zeinliiške knjige za 
k, o. Stavca vas in Veliko Lipie.;        j 

Ob /zgoraj navedenem času iii polog 
tega; še 12. II. 1948 se smejo vlagati ugo. 

. vori zoper pravilnost ali popolnost po-: 
sestnih listov in to pismeno ali ustno na 
zapisnik pri sodnem .odposlancu, kj bo' 
ob i tem času posloval na kraju razgr- 
nitve v Stavci vasi št. 21,,-. 

če bodo. podani taki ugovori, ee bodo 
istotam dne 12. II. 1948 o njih uvedle' 
nadaljnje po;zvedbe',h katerim.naj tudi 

"brez-posebnega vabila pridejo tega-dne 
ob. 8.' uri-osebe, ki-,sov vložile ugovore.-, 

..Ves, čas razgrnitve , invada! jnjih po- 
izvedb se smejo pri navedenem ;sodnem. 

.odposlancu  prijavljati ' tudi  cbre.menje-, 
valne, pravice   (zastavne ; pravico,. služ- 
nosti; prevžitki itd). . ' '       '        ' 

;   Okrajno 'sodišfo v Novem mestu /   • 
•  *'-'-""      ".dne 7. januarja 1948.-' , . " 

.-.,', ,,''••,' . ..- - ' '   /  ? ' i * 

Uvedbe postupanja •• «-a/gla i 
•'".[:)i .-. •  te* •• mrtve, ' 

/ II R 538/47-4 ,   .-,'    •- -'    <        "    208 
.:-/. • Prišel" Janez, roj. 22. XI. 1909 v Brez. 
-jem 1, KLO Vel. Dolina, okraj Krško, 
, sin Janeza in Ane rojene Barkovič, polj. 
delavec,. poročen, je b'l avgusta , ,1911 
prisilno mobiliziran v-nemško vojsko in 
je po izpovedbi priče' Hajmbringa Mihe 
baje 16, 'IV. 1945 -'padel V bližini' Gor. 

."..Lendave; Od tedaj' se .pogreša. ". " '.' 
•Na,predlog žene.Prišel Marije, delava 

,ke iz Brëzjega 1," se .uvede.'postopanje 
ta razglasitev; za* mrtvega in se izdaja 
poziv, da se • o pogrešanem, do 6. III. 

, 1648 poroča sodišču ali skrbniku" So- 
merju. Ludviku, eod. -uslužbencu v Bre- 

,   Žicah.- •     , •',' •_•''. ; '.   ";, -. ,-,   ,    v,    .'.;      •• 
.    'Po preteku roka bo ' "sodišče odločilo 
\o predlogu..     -,    '•'.,•'     '•'' -'-,      " e'. 

: - fy.' Okrajno sodile T.Brežicah .''•:'• 
' :   ',     . •, dne 6./januarjaM948, -,     '„ •-- • 
'" *   /'•', ''':'•''  '    v'-:'*   ''•''' ••-'.• :   '*' '   '•' 

'.-, IV R ' 545/47^-3 -••'.' ;" ;  • ', "' •      ' : ' ' : 207 
: ;.Bohor•;Franc,!roj., 23., II. 1925 v- Do- 

: brevi'44, sin 'Jožefa in Antonije rojene 
\ Ajdovnik, samski, kmečki delavec, je od- 

šel 30. XI. 1944 v .-kozjanski ,odred;N0V, 
pozneje . pa' y. zasavsko-kamniški odred 
in. ee je zadnjič .'javil .decembra 1914 iz 

• cemsemških   planin/. Od. tëdâj se po-' 
greša, \    i   . '• .. •   .'•'.•;- 

Na predlog očeta Bohorča, Jožeta, kme. 
tovalca is Dobrove 44, p. Senovo pri Raj- 
henburgu, ee(uvede. postopanje, za -raz-, 
glasHev za mrtvega-in se izdaja: poziy,. 

. da se o pogrešanem do 7. III. 19-18 po- 
roča sodišču ali ^ skrbniku Somerju Lud. 
vflnvspd. .uslužbencu v Brežicah;     . 

,   Boh òro Franc ee, poziva, da sé zgìasi 
•pri sodišču ali drugače da,kako vest 
-o sebi.  •   ->•'*• •"•     ' ••"'  •., ' ,,. -,     V: . 

Po1 preteku roka bo' sodiSče- odločuo 
o .predlogu.       "'• >^ ,,   ,,.-..,._. •* *••• . 

.,   Okrajno sodišče • Brežicah 
.,,   . : dne, 7. januarja 1948. K 

IV R 509/47-3 286 
Furlan Viljem,' roj. 4. IV. 1923 v Žalcu, 

samski, rudar v Dovškem 25, okr. Krško, 
je odšel 7. yill. 1944 v Vili. minersko 
brigado NOV in bil marca 19-15 od Nem- 
cev ujet in odpeljan v taborišče. Od te- 
daj se pogreša.      , *• 

Na .predlog matere .Furlan Rozalije, 
gospodinje iz Dovškega 25, okr Krško, 
se uvede postopanje „za razglasitev za 
mrtvega.     " • >, 
IV R'358/47—6      ! 283 

Koprive Rok,  roj.  14.  VIII. 1917  v 
. Zagorju•• Pilštajnu, sin Janeza in He- 
lene rojene Vovk, iagar, poročen, Pod- 

. sreda/okraj Krško, je b'l 1943 prisilno 
mobiliziran t y nemško ,yojsko in poslan 
v Besarabijo. Zadnjič se je oglasil 14- 
VIII7 1944. Od tèda j eö pogreša. ; 

Na predlog žene Koprive-Marije, go- 
spod 'nje'M Veternika 29, p. Koprivnik, 
se uvede postupan je za razglasitev za 
mrtvega. . . 
'IV. R-544/47-4 -'-"' ,*-*""   . . / '-287 

. Resnik  Janez,! rojv 4." XII.  1927  na. 
•Sremiču,- sin/Antona in Marije rojene. 
KozoSe, samski/pol. delavec, je odšel 
24. VIII. 1944 v kozjanski odred NOV, 
pozneje :je odšel na Dolenjsko, kjer je 
bil baje v bojil^ranjen in od be-ga ujet 
in ubit. Po izpovedbi priče Omerze Pav- 
leta in* Kelharja'N. ter Avseca N.-jepo- 

• kopah pri Sv. Ani na Kočevskem 
Na predlog očeta Resn'kà Antona, po- 

sestnika  iz S'emiČa 25,  p.  Videm  ob 
.Savi, se uvede: postopanjema razglasi- 
. tev za mrtvega.*- ' ', -,/ "' *•      , • 

: ;  Vsakdo, ki .mu je o pogrešanih kaj 
,.znano,46e poziva, da to,do 8. III. 1948 

poroča, eodlšču   ali ' ekrbniku . Somerju 
' Ludviku., sod. uslužbencu v ^Brežicah. • 
•. ' Po' preteku roka,bo*sodišče' odloČilo 
o predlogih-    ; • 4.   *•,'.'   "*';«•   . ; 

', Okrajno sodišče v Breiicah 
.-   v      za okraj Krško 

dne 8. januarja 1948.     ,, 

IV,R.504/47-3:;.'   • '' ';* ' 285 
Čemele Anton, roj. 12. V. 1911 v Gor- 

janah 14, ein Janeza in Cecilije-rojene 
.Bosnar,' rudar, je .odšel septembra. 1844 
v kozjanski odred NOV, pozneje, pa v 
'.XIII.- brigado.2.-bat. .2. četo/ Po izi>o- 
vedbi tovarišev Druškov.ča Mirka in Bo- 
horča Maksa7 je; baje konec leta 1944, 
padel v bojih.na Dolenjskem; Od.tedaj, 
ee* pogreša. . ;- ', ,' •• ;/ - >'\ •-, , " ',/ . 
. ^Na predlog Vončine Angele, polj. de- 
lavke iz Zdol .57 pri Kozjem, se .uvede 
postopanje za razglasitev za mrtvega.// 
IV R378/47-6 ".'." ';•*.•'••     284 

Grubič' Mihael, roj. 30. VII. .1902 v 
-Mrzlavi va'si 18,.-sin Antona in Ane roj. 
Boškovič, polj. delavec^ samski, je odšel 
junija ali julija 1943 v NOV baje v žu- 
ženiberški odred. Pò izpovedbi dveh ne. 
znanih borcev «JA' je začetek maja .1945 
padel v bojih, pri-Ptujski gori in ee od 
tedaj pogreša, ' 
• Na predlog brata Grubièa Ànte-na, ïid, 
poslovodje iz Krške. vaai 13, »e uvede 
postopanje za razglasitev •• mrtvega.  : 

j     Vsakdo, ki mu je o pogrešanih  kaj, 
' znano, se poziva, da to do 9, III. 1948 • 
* poroča  sod.&ču   ali   skrbniku  Somerju 

Ludviku, sod. uslužbencu-v Brežicah. -. 
Po proteku roka bo. sodišče odločilo 

o predlogih. •-       , •       / 
Okrajno sorlišto v Brcžicaf 

,   -  za okraj Krško     -    .   • • 
dne 9 januarja 1948. •/ 

V R 2572/47-2 ' ' '      ' 9797 
Antloga Anton, roj., 26. V. 192G v Gc- 

tovljah, sin Antona   in   Lucije: rojene 
Turk, samski, miz. pomočnik, je služil 
od 5. VH. 1944 kot'borec jurišnega ba-'-' " 
taljona îsercerjeve brigade in bilv bojih 
v  Zg. Savinjsld dolini  novembra 1944 
ranjen in oddan v bolnico/katera je •;1• . 
konec .januarja 1945 izdana in je oil baje    ' 
z drugimi bolniki ustreljen.', , " , 

Na predlog matere Antloga.Luc.'je, go- 
• spodinje v Gotovljah 187, so uvede po-    . 
stopanje za razglasitev .za mrtvega, in ge   - 
izdaja  poziv, da se o  pogrešanem  do 
16. III., 1948 poroča sodišču.^   ' .    .*'   ' 

Antloga Anton ge poziva, -da se.zglàsi 
pri  podiSču ali drugače' da  kako vest 

.o sebi. ' /      ...     •   ' 
Po preteku roka bo sodišče' odločilo '•; 

.o-predlogu. ' -, 
; /     Okrajno sodisïe' vt Celt» 
'   ...dne 15. decembra 1947.-' 

--.,'"'/''.*   •'.' 1. '','.' '•'.   .-•'•' 
. -V.R 2570/47—2   '  , ' 9795  v 

Selčah Franc, roj. 4. X.-1919 v Selcah; / 
KLO Sockâ, &in Konrada in ••/.eîe ro- 
jene Mrzdovnlk, oženjen,  poljedelec v 
Trnòvljah priSocki 29, je bil kot nem-.i- 
ški vojak 6   XI. 1941 pri Lçsense'fén ; 
(Eiffel) ranjen in je baje umrl.  ', . 

Na predlog žene Selčan Frančiške, ro- 
jene Dokr, posestn.ice v Trnovljah 29, 
se • uvede postopanje za  razglasitev za - 
mrtvega in se izdaja poziv, da se '6 po- 
grešanem do'I.'-II. 1948 poroča sodišču.'.-' 

Po preteku roka bo 'sodišče' odločilo 
, o predlogu... '•'.' 

Okrajno sodišče v Celju 
dne 15. decembra 1917.   ; 

V k 257Ü47—2   .'' '" ,  '    •*;" '."<•    .97•6   . ' 
.    Bohorč Mrko,-roj. 22. IV/. 1920 pri , 
Sv. Juriju pri Celju, sin'Mihaela ;n Ane .. 
rojene Zličar, samski,  trg.  pomočnik  v 
Botričnici.^l, je bilod julija .1944 borec 
ëlandrovo brigade NOV in so:ga. zadnjič , 
videli novembra 1944, Od tedaj «e po- v 

greša.' ,   -'--*   ! .      "•'    ,'.     .'•-    ,'-. .'' 
,Na predlog brata Bohorča Eda, pob-?-. 

" delca' .v Botričnici-21,* se uvede postopa-.,. 
nje za razglasitev za mrtvega in se izdaja 
poziv, da' se o pogrešanem ào 16. III. 

.1948 poroča sodišču.       ",. 
•" BohorČ Miro sé poziva, da se zglasi  \ 
pri sodišču ali drugače  da  kako vest 

•o sebi..,'. " : ,„ ,: "' , 
• .Po preteku roka bo'sodišče, odločilo 
o predlogu. < '   '-. .'•'.( 
/  ^     Okrajno sodišče v Celju 

'/  *, - 'dne 16; decembra.Ì917.- -   '.,-• 
"•'•."' j):      •   "-       . . *   - ' 

. V;R 2674/47-2 ;.   : ••.'...''•   :' ' -v '9798- ;' 
'<:  Trefalt Stanko, roj. 6. Vi 1927'v, Straži   , 
28, KLO. Marof, kmet. delavec, «amsüci, 
je elužU od 29. VIIL 1944 ?, NOV in bil • 
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19. 1. 1945 v Ratju pri Hinjah ria Do- 
lenjskem od be-ga napaden in se od 
tedaj pogreza.. 

Na predlog sestre Guček Anice rojene 
Trejalt, gospodinje v Straži 23, se uvede 
postopanje za razglas.tev za mrtvega in 
se izdaja poziv, da se o pogrešanem do 
1. IV. 1948 poroča sodišču. 

Treìalt Stanko se poziva, da se zglasi 
. pri sodišču ali drugače da "kako vest 

o sebi. -' 
'' Po preteku roka'* bo sodišče odločilo 
o predlogu. 

Okrajno sodišče v Celju 
dne 18. decembra 1947. 

* 
V R 2583/47-2 . 0799 

Kovač Anton, roj. 23. IV. "1923 v Sve- 
tini, sin Mihaela in Frančiške rojene 
Zupane, samski, poljedelec, je odšel 
8. XI. 1944 v NOV in bil pri komandi 

• mesta Sv. Jurij pri Celju. Dne 14. "XI. 1944 
je bil od Nemcev zajet iu nato kot talec 
v Gornjem gradu ustreljen. Od tedaj se 
pogrela.    ^ 

Na predlog sestre Gradič Justine, za- 
sebnice v Svetini 21, se uvede postopa- 
nje, za razglasitev za mrtvega in se iz- 
daja poziv, da se o pogrešanem do 19. 
III. 1948 poroča sodišču. • 

Kovač Anton se' poziva, .da se zglasi 
pri sodišču ali drugače da kako vest 
o sebi.   •••      : •     - ^   , 

Po preteku rokà bo sodišče odločilo 
o predlogu.' 

f Okrajno sođiščo v Celju 
dne 19. decembra 1947. 

,» i 

V R 2585/47—3 9300 
Kfanjc  Alojz,   roj., 10.  VI, 1909   v 

Otemni pri Šmartuem v Rožni dolini, sin 
Štefana in Julijane rojene Štraus, ože- 
njen, poljedelec v • Trnovljah •4, p. 
Socka, je bil kot borec'Tomšičeve bri- 
gade v Podvolovljeku v Zg. Savinjski do- 
lini 11. jXI. 1944 od Nemcev ranjen in 
zajet in se od tedaj pogreša. 

Na predlog žene Kranjc Klare rojene 
, Selčan, 'gospodinje v Trnovljah 14, se 

uvede .postopanje za razglasitev za mr- 
tvega. • 

-, V R 2o86/47-3 9801 
_ Pere Jožef, roj. 17. I. 1922 y .Libojah, 

ein Jakoba in Marije rojene Gmajner, 
samski, tov. delavec, je odšel 12. VIII. 
1944-v NOV in bil,borec minerske čete 
Šlandrove "brigade. Od decembra 1944 

i ee pogreša. 

Vsakdo, ki mu jo o pogrešanih kaj 
'   znano, se poziva, da to do 20. III. 1948 

poroča sodišču. , f 
Kranjc Alojz in Pere Jožef se pozi- 

vata, da se zglasita pri sodišču ali dru- 
gače dasta kako-vest o'sebi. -,  '*    ,     , 

Po preteku, roka bo sodišče odločilo 
" o predlogih. * 

Okrajno sodišče v Celju v 
dne 20. decembra 1947.. 

V R 2591/47—2 *. 9893 
Forštner Jože, roj., 10. IX. 1925 pri 

Sv.  Lovrencu pri Preboldu,, sin Jožefa, 
in Antonije-rojene Ocvirk, samski, polje. 

delec, je odšel avgusta 1944 v NOV in 
DU borec tjiauurove i,ngade v Catezu 
na Dolenjskem. Od tedaj se pogreša. 

Na preolcg Forštner Antonije rojeno 
Ocv.rk, gospodinje pri Sv. Lovrencu pri 
x'rebokiu 11, se ' uvede postopanje za 
razglasitev za. mrtvega, 
V R 2533/47-7-5 9788' 

Robida   Ivan,    roj.   3. VIII, 1909   v 
Smartuem ob Paki, sin Ivana in'Marije, 
oženjen, čevljar pri Sv. Andražu, p. Ve- 
lenje, je odšel 2tì. VII. 1944 v NOV in 
je baje kot borec 6. brigade Slavka Šlan- 
dra 11. VIII. 1944 padel pri prehodu čez 
Savo pri Moravčah. Od tedaj se pogreša. 

Na predlog Sešel Frančiške, kmetico 
pri Sv. Andražu 75, se uvede postopanje 
za razglasitev za mrtvega. 
V R 2590/47—2 gS02 

Žnidar Vinko, roj. 1. VJI. 1924 v Pod- 
kraju, K LO Št. Ilj pri Velenju, sin Vinka 
in' Hedvike  rojene'Skočaj, delavec,'je, 
odšel,11. X.'1944'v NOV i" se kot borec 
Tomšičevo  brigade   od   januarja  1945 
pogreša. 

Na predlog očeta Znidarj.i Vinka, de. 
lavca v tPodkraju 34, se^uvede postopa- 
nje za razglasitev za mrtvega. 

Vsakdo, -ki mu je o pogrešanih • kaj 
znano, se poziva, da to do 1. IV. 1948 
poroča sodišču.,      '       " . 

Forštner Jože, Robida Ivan in 2nidar< 
Vinka se  pozivajo, da ' &e zglasijo pri 
sodišču ali drugače dajo kako vest o 
sebi. '      - 

Po preteku roka bo sodišče odločilo 
o. predlogih; 

• • Okrajno sodišče v Celju     / 
dno 23. decembra 1947. 

. * 
I R 213/47—2.  , . 9809 

Raduba Jožef, roj. 16.-, III. 1916 v 
Odrancih, sin šteTaria in Magdalene ro- 
jene Densa,- poljedelec, je bil IG. V. 
1943 zaprt v Murski Soboti, bil pozneje 
odpeljan v Dachau in se od tedaj po- 
greša.   _ .      .-' 

Na predlog žene Raduna Marije rojene 
Zver, poljedelke iz Odrancev 31, se uve- 
de postopanje za razglasitev'za mrtvega 
ïn se izdaja poziv, da se o pogrešanem, 
do 1. II. 1948 poroča sodišču aH skrb- 
niku Legènu Štefanu, sod. uradniku, v 
Dolnji Lendavi. ' : 

Raduha Jožef se poziva, da. so zglasi 
pri sodišču ali drugače da kako vest 
o sebi. • 

Po preteku roka bo sodišče • odločilo 
0 predlogu. ; ,- 

Okrajno sodišče v Dolnji Lendavi, 
odd. I., 

dno 24. decembra 1947. 

'V *.'.''' 
1 R 211/47-2   ' ; ; -, .28 

Tot Stefan,- röj.' 5. IV, 1898 v Pincah, 
sin Ludvika in Rózalije,rojene Veg, po- 
ljedelec, se od 11, IV, 1945 pogreša. 

Na predlog, žene Tot Rozalije, polje- 
delke i v Pincah 45, se uvede postopanje 
za .razglasitev za mrtvega in s«'izdaja 
poziv, da'se. o pogrešanem do 15 II. 
1948 poroča sodišču ali skrbniku Légenu 

. Štefanu, sod, uradniku v-Dolnji Lendavi. 

Tot Štefan se poziva, da se zglasi 
pri sodišču al1- drugače da kako vest 
o sebi. 

Pò preteku roka bo sodišče odločilo 
o predlogu. 

Okrajno sodišče v "Dolnji Lcudau, 
odrt. I., 

dno 29. decembra 1947. 

I R 1/48-2 274 
Gjerkeš Štefan, roj, 10. X. 1921 v Tur- 

nisču, sin Jožefa in Marije, rojene Lutar, 
poljedelec, je odšel 15. X. 1943 v ma-' " 
džarsko vojsko in služil v Sombathelijü. 
9. IX. 1944 je bil pri bombardiranju 
neke vasi ubit. 

Na predlog žene Gjerkeš Katarine roj; 
Gjerkeš, poljedelke iz Turnišča 63, so 
uvede- postopanje za razglasitev za mr- 
tvega in se izdaja poziv, da se o pogre. 
šanem do 1. IL 1948 poroča'Sod..V;u ali 
skrbniku Legnu Štefanu, sod, uslužbenui 
v Dol. Lendavi. 

. Po preteku roka bo sodišče odločilo 
o, predlogu. 

Okrajno sodišče v Dol. Lendavi, 
odd. L, 

dne 7. januarja 1918. 

I R 629/47 .9729 
Trstenjak Jožef, roj. 17. III. 1889 -v 

Radvencih, kmet, je bil februara 1945 •- 
od Nemcev aretiran in odpeljan v razne-, 
zapore, pozneje pa y Dachau, kjer'jé, •-; 
baje 6, V. 1945 umrl in se od tedaj V 
pogreša. • ,      . '    .-r' ':; 

Na predlog Trstenjak   Marije,   male-\, 
kmetice v Radvencih, se uvede postopa-, > ' 
nje za razglasitev za mrtvega in se iz- 
daja poziv, da * se o" pogrešanem do i. , 
XII. 1948 poroča sodišču   ali   skrbnici" 
Trstenjak Mariji.• ; 

Trstenjak Jože se poziva, da se zglas^ 
pri sodišču ali drugače  da kako vest   . 
o sebi. \* ' 

Po preteku roka bo sodišče odločilo 
o predlogu.       '"* ' 

Qkrajno sodišče v Gor. Radgoni ...>'. 
dne 22. decembra 1947.   -:r' -,: > 

IR 042/47      '. ''..•,'.'.' ,'.'277; \ 
Vrbošt Martin, roj. 9. X.'1C91 v'Bene':'- 

diškem Vrhu 03,/mali kmet istotarh,;ge \t 
od pomladi" 1915,pogrešd. Odsek za no-/"-' 
tran je zadeve pri OLO .Gor! Radgona je 
zaman poizvedoval za njim. -"—VA' 

Na predlog'očeta Vrbošla Janeza, kme-'* 
ta! v Benediškem vrhu; se,uvede postopa- •-, 
nje za razglasitev za mrtvega in se izdaja > 
poziv, da eê o. pogrešanem do l^IV;.) 
1948 poroča sodišču ali skrbnika Vrboštu,, 
Janezu. '      , ; ',,'•   >,,,':. 

! Vrbošt Martin se pozrva, "da se zglasi \ 
p"ri 'sodišču ali drugače da kako vest-o x 
sebi.   "" ' 

Po preteku roka bo sodišče odložilo o 
predlogu. • 

Okrajno sodiščo- y. Gor. Radgoni}   '   ., 
,   dne 7. januarja 194S.        " .    - 

R891/47-r4  * 
* 

97o£' 
Praček Alojzij, ròj 10. IX. 1910 .y :v 

Velikih Lipljenih, sin Ferdinanda in^Ane' i 
rojene Okoru, delavec v. Zagorici, sam- \ 

, / 
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*kî, je bil marca 1944 od domobrancev 
»rotiran in nato ustreljen. 

Na predlog matere Zupančič Ane, go- 
spodinje is Zagoriec, K LO Videm Dobre- 
polje, se uvede postopanje ••. razglasitev 
za mrtvega. 
R'967/47-5 975S 

Štrempfelj Leopold, roj. 16. XII. 1914 
y Ljubljani, srn Leopolda in Alojzije ro- 
jene Sever, kovač, Petrušnja vae 18, sam. 
eki, je aprila 1942 odšel v štajersko bri- 
gado NOV in je baje padel začetek ja- 
nuarja 1943 v bojih z Nemci blizu vasi 
*iri na Notranjskem. 

% Na predlog matere Štrempfelj Aloj- 
zije, zasebniee iz Petrušnje vasi 18, se 
uvede postopanje za razglasitev w mr- 
tvega. 

Vsakdo, ki mu je o pogrešanih kaj 
snano, se poziva, da to do 1. III. 1948 
Poroča sodišču ali skrbniku Semetu An- 
tonu, sod. uradniku v Grosupljem. 

Po preteku roka bo sodišče odločilo 
o predlogih. v 

Okrajno sodišče • Grosupljem 
dne 24. decembra 1947/ 

* 
R 661/47-4 9830 

Hauptman Mihael, roj. 29. IX. 18S6 
7-Stranski vasi 10, sin Alojzija in Ane 
£?lene Oven, kmet v Stični, poročen,'je 
?4 23. VII. 1942 odpeljan na Rab, kjer 
Ie baje 25. XI. 1942 umrl. "" 

*J* predlog žene Hauptman Ivane, go- 
*Podinje iz Stične št. 6, se uvede posto- 
pale za razglasitev za mrtvega • in se 
i8**?.!* •-poriv, da ee o pogrešanem do 
r*11: 1948 poroča sodišču ali skrbniku 
»emetu Antonu, sod. uradniku v Gro- 
supljem..; * 

Po preteku roka bo sodišče odločilo 
o predlogu. 

Okrajno sodišče v Grosupljem 
dne 29: decembra 1947. 

R 628/47-5 -       .V- 27 
Prijatelj Ivan, roj. 15. V. 1921 na Fin- 

toovem 1, sin Ivana, in Marije rojene Se- 
ver, poročen, delavec, je po zlomu Italije 
odžel v Tomšičevo brigado NOV, kjer eo 
?5 »dnjič videli novembra 1943 v oko- 
u«i Cerknice. Od tedaj se pogreša.- . 
• j/Ja predlog žene Prijatelj Pavle iz Bu- 
:^£• 4, ee uvede postopanje za raz- 
glasitev za mrtvega. 
R 834/47-5 26 

.Vidro» Ludvik', »J- 17- VII. 1942 v 
Äahi 24, ein Franca in Marije rojene 
uodee,' samski, delavec, je bil začetek 
novembra 1943 v PodborStu kot partizan 
<xi Nemcev ujet in s© od teda( pogreša. 

Na predlog očeta Vidriha Franca iz 
^*la 24 ee uvede postopanje ze razgla; 
•"•• za mrtvega. 

Vsakdo, ki mu je o pogrešanih kaj 
^•••, se poziva, da to do 1. •. 1948 
poroča eodiichi ali skrbniku Semeni An. 
«"nu, eod. uradniku v Grosupljem 

Po preteku roka bo sodišče odloälo 
o predlogih.    ' 

Okrajne sodile« r Grosupljem .*;' 
idsne 8L decembra 1947, 

R 1062/47-4 156 
Gombač Milko-Jože, roj. 6. I. 1922 v 

Hrušici 80, sin Antona in Ivane rojene 
Ceglar, kmet, samski, je odšel po raz- 
padu Italije v NOV in bil nazadnje v 
obveščevalnem vodu X. brigade, XVIII. 
divizije. Zadnjic se je oglasil 1944, od 
tedaj ee pogreša. 

Na predlog matere Gombač Ivanke 'Iz 
Hrušice 80, se uvede postopanje za raz- 
glasitev za mrtvega. 
R 1072/47—4 157 

Celin Angel, roj. 24. V. 1927 r Kute- 
ževem 57, sin delavca Andreja in Ivane 
rojene Kale, samski, je odšel marca 1944 
v NOV in se odjedaj pogreša. 

Na predlog očeta Celina Angela, de- 
lavca iz Kuteževega 12 ee uvede posto- 
panje za razglasitev za mrtvega. 

Vsakdo, ki mu je o pogrešanih kaj 
znano, se poziva, da to do 6. III. 1948 
poroča sodišču ali skrbniku Oljlaku 
Toussaintu, viš. sod. uradniku v Ilirski 
Bistrici. 

Gombač Milko in Celin Angel se pozi- 
vata, da ee zglasita pri sodišču ali dru- 
gače dasta kako vest o'sebi. 

Po preteku roka bo sodišče odločilo 
o predlogih.        %> 

Okrajne sodišče • Ilirski Bistrici 
dne 5. januarja 1948. 

R 1103/47-3 190 
Bubnič Anton, roj. 13. VI. 1910 v Po- 

ljanah, ein pok.- Antona in Terezije roj. 
MrSnik, kmet poročen, je bil po raz- 
padu Italije ujet od Nemcev in se je 
zadnjič javil januarja 1945 iz bolnice v 
Marburgu. Od tedaj se pogreša. 

Na predlog žene Bubnič Ivane, Pulj, 
via Petrarca 13, se uvede postopanje za 
razglasitev za mrtvega in se izdaja po- 
ziv, da ee o.pogrešanem do 10. III. 1948 

Îoroëa sodiseli ali skrbniku Oljšaku 
oussaintu, viš. sod. uradniku v Ilirski 

Bistrici 
Bubnič Anton se poziva, da se zglasi 

pri sodišču ali drugače da kako vest 
o" sebi. 

• Po preteku roka bo sodišče odloSlo 
o predlogu. 

Okrajno sodigee v Ilirski Bistrici 
dne 7. januarja 1948. 

Ok' 115/47-4 275 
Logar Ferdinand, roj. 23. XI. 1914 v 

Vrbovem, ein 'Jožeta in Ivane rojene 
Pinter, tesar, poročen, je odšel I.A. 1943 
v NOV, bil dodeljen komandi mesta 
Snežnik in se od tedaj pogreza. 

Na predlog žene Logar Francoske iz 
Vrbovega 58, ee uvede postopanje za 
razglasitev za mrtvega in se izdaja po- 
ziv, da se o pogrešanem do 15. III. 1948 
poroča sodišču.ali skrbniku ŽnidarSiču 
Andreju, obrtniku, Ilirska Bistrica. 

Logar Ferdinand se poziva, ' da ee 
zglasi pri sodišču ali drugače da kako 
vest o sebi ',-   -, 

Po preteku* roka bo sodiščeodločilo 
p predlogu. 

Okrajne todiiče Y Ilirski Bistrici   ! 
- •    • " dne 8. januari« 1948".        T4" 

I R 711/47-4 9742 
Križman Matija, roj. 10. V. 1923 v Rib- 

nici, sin Franca in Ane rojene Gregorio, 
dijak, samski, je po razpadu Italije vsto- 
pil v Kosovelovo brigado NOV, bil v 
bojih za Trst ranjen in je baje maja 
1945 v bolnici v Dutovljah umrl. Od te.- 
daj ee pogreša. 

Na predlog sestre Picek Ane iz Ribnice 
67 se uvede postopanje za razglasitev za 
mrtvega in 6e izdaja poziv, da se o po- 
grešanem do 25. III. 1948 poroča sodi- 
šču ali skrbniku Črnivcu Jožetu, sod. . 
uradniku v Kočevju. 
I R 751/47-2 " 9743 

Sporar Anton, roj. 22. I. 1922 v Li- 
povcu, sin Antona in Ivane rojene-No- 
san, delavec v Ribnici 209, je odšel po 
zlomu Italije 1943 v NOV, bil mitraljezec 
Tomšičeve brigade, 3. bataljona. Baje je 
14. XII. 1943 v bojih z Nemci v Štal- 
cerjih padel. Od tedaj se pogreša. . 

Na predlog očeta Šporarja Antona iz4 

Ribnice 209 se uvede postopanje za raz- 
glasitev za mrtvega in se izdaja poziv, 
da 6e o pogrešanem do 28. III. 1948 po- : 
•••• sodišču ali skrbniku Črnivcu Jo-1. . 
žefu, sod. uradniku v Kočevju. 

Križman Matija in Šporar "Anton se 
pozivata, da se zglasita pri sodišču aH 
drugače dasta kako vest o «ebL 

Po preteku roka bo eodišče odloSlo 
o predlogih. 

Okrajno eodišče v Kočevju 
dne 23. decembra 1947. 

II R 680/47—2   \ 7 
Jenko Anton, roj. 15. XII. 1916 v Tr- 

bojah, sin Jakoba in Ivane rojenp Ahčin, 
oženjen, čevljar, je bil 28. IV. 1943 od 
Nemcev prisilno mobiliziran in na ru- 
skem/ bojišču ujet. Od 14. IV. 1944 se 
pogreša,       , ' v 

Na predlog^ žene Jenko Antonije, / 
kmečke delavke iz Trboj, se uvede po- , 
stopanje za razglasitev za mrtvega in se 
izdaja poziv, da ee o pogrešanem do 
1. IV. 1948 poroča sodišču ali skrbniku 
Zelézniku Simonu, sod. uradniku v 
Kranju. \   ' 

Jenko Anton se poziva, da se zglasi    „, 
\pri'eodižču aH drugače da kako vest 

o sebi. 
Po preteku roka bo eodišče odloSlo, 

o predlogu. j  
i    Okrajno sodišče T, Kranju, odd. II., 

dne 29. decembra 1947. 

Ok'525/47-2 *      • ..0725 
Jeršin Vid, roj. 10. VI. 1912 v Gra- 

dišču, ein pok.. Janeza in pok. Frančiike 
rojene Mehlin, delavec, je odšel 1943 v.   '\ 
NOV in ee od januarja 1945 pogreša. 

Na predlog Jeršin .Ivane, pos. hčere, 
Gradišče 12, se uvede postopanje za raz- 
glasitev za mrtvega in.se izdaja poziv, 
da se o pogrešanem "do 1. III. 1948 po- 
roča sodišču ali skrbniku Jeršin Ivani. 

Jeržin Vid ee poziva, da ee zglasi pri 
. sodišču ali drugače da kako vest o sebi. 

(Po preteku roka bo eođlSce odločilo-. 
o predlogu.. /   • 

,    ,'   Okrajne sodiföe r Ljubljani 
.'dne 15] idecembra 1947,   ' 
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Ok 493/47-4 0728 
Pustovrh Matevž, roj. 11. IX. 1907 v 

Skaručni, sin posestnika Gregorja in 
-pok. Neže rojene Inglič, je odšel febru- 
arja 1944 v NOV in je baje julija 1944 
y Bosni umrl. 

Na predlog Pustovrha Jožefa, posest, 
nika v Skaručni 30, se uvede postopanje 
za razglasitev za mrtvega in se izdaja 
poziv, da se o pogrešanem do 1. III. 1948 
poroča sodišču ali skrbniku Pustovrbu 
Jožefu. 

Pustovrh Matevž se poziva, da se zgla- 
Bj pri sodišču ali drugače da kako vest 
o sebi. 

Po preteku roka bo sodišče odločilo 
o predlogu. 

Okrajno sodišče v Ljubljani 
dne 18. decembra 1947. 

/ * 
Ok' 521/47-8 9727 

Jurkošek Franc, roj. 21. II. 1926 v 
Ljubljani, sin Franca in Marije rojene 
Majdič, dijak v Ljubljani, Carja Dušana 

^ 14, je šel 15. V. 1942 v NOV in se od 
1944 pogreša. 

- Na predlog Jurkošek' Marije rojene 
Majdič, gospodinje v Ljubljani, Carja 
Dušana 14, se uvede postopanje za raz. 
glasitev za mrtvega in se izdaja poziv, 
dà se o pogrešanem do 29. II. 1948 po- 
roča sodišču ali skrbniku Jurkošek Ma- 
rdji. 

Jurkošetk Franc s poziva, da se zglasi 
pri sodišču ali drugače da kako vest 
o sebi. * 

Po preteku roka bo sodišče odločilo 
o predlogu. 

Okrajno sodišče • Ljubljani 
dne 19. decembra 1947. 

Ok 513/47-3 9829 
Kisovec Marija rojena Doktoric 23. VI., 

1888 v Ljubljani, hči pok^ Melhijorja in 
pok. Marije rojene Strniša, delavke To- 
bačne tovarne, je 1936 odšla iz Ljub- 
ljane in se od tedaj pogreša. 

Na predlog Kisovca Ivana, čevlj. pomoč- 
nika v Ljubljani, Hrenova 3, ee uvede 
postopanje za razglasitev za mrtvo in 
se izdaja poziv, da se o pogrešani do 
1. V. 1948 poroča sodišču ali skrbniku 
Kisovcu Ivanu. 
Ok 491/47-3 9828 

Lunder Dužan, roj. 23. X. 1903 v 
Metliki, sin pok. Franca in Jožefe rojene 
Skušek, šol. upravitelj v Ljubljani, Blei, 
•weisova 20, je bil v bojih na Vel. pla- 
nini ujet in baje konec decembra 1944 
v črni pri Kamniku ustreljen. 

Na predlog Lunder Vere, strok, uči- 
teljice y Ljubljani, Lingarjeva c. 4, se 
uvede postopanje za razglasitev za mr- 
tvega in se izdaja poziv, da se o pogre- 
šanem do 1. •. 1948 poroča sodišču ali 
skrbniku Lunder VerJ. / 

Kisovec Marija in Lunder Dušan ae 
pozivata, da se.zglaeita pri sodišču ali 
drugače dasta kako vest o sebi. 

Po preteku roka bo sodišče odločilo 
o predlogih. 

Okrajno sodišče V Ljubljani  P! i 
dne 22. decembra 1947. -.:"'v1 

Ok 536/47-4 54 
Hafner Ivan, roj. 25. V. 1909 v Gunc- 

ljah pri St. Vidu, sin pok. Antona in 
pok. Antonije rojene Rozman, soler v 
Vižmarjih 139, je bil začetek aprila 1941 
mobiliziran v bivšo jugosl. vojsko in je 
baje 10. aprila 1941 padel v bojih pri 
Vražjem vrtcu (Prezid). 

Na predlog Hafner Ivane rojene Fine, 
gospodinje v Ljubljani, Vodnikova c. 188, 
se uvede postopanje za razglasitev za 
mrtvega in se izdaja poziv, da se o 
pogrešanem do 1. III. 1948 poroča so- 
dišču ali skrbniku Hafner Ivani. 
, Hafner Ivan se poziva, da se zglasi 
pri sodišču ali drugače-da kako vest 
o sebi. ^ 

Po preteku roka bo sodišče odloČilo 
o predlogu. 

Okrajno sodišče v Ljubljani 
dne 23. decembra 1947. 

Ok 520/47-4 52 
Brglez Marija, roj. 15. X. 1924 v Ljub- 

ljani, Orle 32, hči pok. Franca in Marije 
rojene Babšek, delavka v Ljubljani, Za- 
loška 48, je bila oktobra 1944 (interni- 
rana v Nemčijo in se od aprila 1945, ko 
je bil vlak internirancev bombardiran, 
pogreša. t 

Na predlog Dolničar Marije, gospodi- 
nje v Ljubljani, Zaloška c. 48, se uvede 
postopanje za razglasitev za mrtvo in se 
izdaja poziv, da se o pogrešam do 15. 
III. ,1948 poroča sodišču- aH skrbniku 
Dolničar Mariji. 

•Ok 475/47-2 51 
Crnagoj Janez, roj. 23. IV. 1909 v 

Pijavi gorici, sin pok Franca in Marije 
rojene Piškur, delavec, je odšel novem- 
bra 1943 v NOV in se od tedaj pogreša. 

Na predlog Crnagoj Marije, posestnice 
"v Pijavi gorici 27, se uvede postopanje 
za Tazglasitey za mrtvega in se izdaja 
poziv, da se o pogrešanem do 15. III. 
1948 poroča sodišču ali skrbniku Serjak 
Mariji, gospodinji y Ljubljani, Peruzzi- 
jeva 131. 
OK 474/47—3 50 

Jerin Marija rojena Waisel, 16. XI. 
1915 v Idriji, hči pok. Franca in Anto- 
nije rojene Celjak, delavka v Ljubljani, 
Obrtniška c. 2, je bila novembra 1944 od 
domobrancev aTetirana in se od tedaj 
pogreša. 

Na predlog .Waisel Antonije rojene Ce- 
ljak se uvede postopanje za razglasitev 
za mrtvo ia se izdaja poziv, da se o 
pogrešani do 16. III. 1948 poroča sodi- 
šču ali skrbniku Waisel Antoniji, Ljub. 
Ijana, Obrtniška 2. 
Ok •22/47-4 53 

, Kobal Ciril, roj. 26. VI. 1892 v Zg. 
Kašlju, sin pok. Mateja in pok. Marije 
rojene Janež, trg. zastopnik, Stožico, 
Tyrseva 183 je bil 23. IX. 1944 od be-ga 
aretiran in odveden v Dachau, kjer je 
baje decembra 1944 umrl. 

Na predlog Kobal Marijo rojene Subič, 
gospodinje v Stožicah, Mariborska ilo, 
se uvede postopanje za razglasitev za 
mrtvega in so izdaja poziv, da ee o po- 
grešanem 'do 15. III. 1948 poroča sodi- 
šču ali skrbniku Kobal Äjariji» • 

Ok 545/47-2 55 
Parad/2 cijeni, roj. 12. IX. 1924 v 

Ljubljani, sin Ferdinanda in Marije ro- 
jene Presek, instai vajenec v Ljubljani, 
Smartinska 21, jo odšel 15. VI. 1942 v 
NOV in se od tedaj pogreša. 

Na predlog Paradiž Marije, gospodinje 
v Ljubljani, Smartinska 21, se uvede 
postopanje za razglasitev za mrtvega in 
se izdaja poziv, da se o pogrešanem do 
15. III. 1948 poroča sodišču ali skrbniku 
Paradiž Mariji. 
Ok 546/47-2 56 

Skriba Albert, roj. 6. IV. 1006 v Kropi, 
sin pok. Franca in Marije rojene Dolenc, 
delavec v Ljubljani, Cesta na Brdo 12, 
je bil 1943 interniran v Nemčijo in je 
baje decembra 1944 umrl v taborišču 
Bergen-Belsen. 

Na predlog Skriba Frančiške rojene 
Šeško, gospodinje v Ljubljani, Cesta na 
Brdo 12, se mvede postopanje za razgla- 
sitev za mrtvega in se izdaja poziv, da 
se o pogrešanem do 1. III. 1948 poroča 
sodišču ali skrbniku Skriba Frančiški. 

Brglez4Marija, Crnagoj Janez, Jerin 
Marija, Kobal Ciril, Paradiž Viljem in 
Skriba Albert so pozivajo, da se zglasijo 
pri sodišču aH drugače dajo kako vest 
o sebi. 

Po preteku roka bo sodišče odločilo 
o predlogih. 

Okrajno sodišče y Ljubljani 
dne 29. decembra 1947. 

* 
OK 481/47—4 •• 

Klobučar Janez, roj. 11. V. 1901 v To- 
mačevem, sin pok. Franca in Terezija 
rojene Korošec, delavec, je po zlomu 
Italije odšel v NOV in s od tedaj po- 
greša. 

Na predlog Klobučar Tcredje rojene 
Korošec, gospodinje v Tomačevem-66, se 
uvede postopanje za razglasitev za mr- 
tvega in se izdaja poziv, da so o po- 
grešanem do 15. III."1948 poroča sodišču 
ali skrbniku Klobučar Tereziji. 

Klobučar Janez se'poziva, da se zglaei 
pri sodišču aH drugače da kako - vest 
o sebi. 

Po preteku roka bo sodišče odločilo 
o predlogu. , 

Okrajno sodišče y Ljubljani   • 
dne 8. januarja 1946. 

* 
R 492/47 -    ;. 68 

Vrbnjak" Marija rojena Belec. 8. II. 
1885 v Cezanjevcih, hči Marka in Marije, 
posestnica, je bila 13. V. 1944 od.Nem- 
cev aretirana in odpeljana v „Rawens. 
brück, kjer je 25. IV. 1946 umrla in 
sé od tedaj pogreša. 
**Na predlog sina dr. Vrbnjaka Fran- 
ceta, pomočnika javnega tožilca v Novem 
mestu, se uvede postopanje za razgla- 
sitev za mrtvo in se izdaja poziv, da ee 
o pogrešani do 15. II. 1948 poroča sodi- 
šču ali skrbniku Goričkiju Štefanu, sod. 
uslužbencu v Ljutomeru, 

Po preteku roka'b'o sodišče odločilo 
o predlogu.  ' 

Okrajno sodišče y Ljutomeru 
•^•   dne 26. decembra •• 
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Amortizacije 
1 R 2/48-2 324 

Na prošnjo Rcženičnik Marije, delavke 
iz Šimhela št. 32, s uvede postopanje za 
amortizacijo vrednostnega papirja, Ici ga 
je imenovana baje izgubila med okupa- 
cijo. Imetnik tega vrednostnega papirja 
se poziva, da v dveh mesecih po objavi v 
Uradnem Lstu LRS uveljavi svoje pra- 
vice, sicer se bo po preteku roka izreklo, 
da je vrednostni papir izgubil svojo 
pravno veljavnost. 

Oznamenilo vrednotnice: 
zavarovalna polica Vzajemne zavaro- 

valnice v Ljubljani, št. 14221 na vsoto 
40.000 din. Zavarovanec je Roženičnik 
Pavel in žena, posestnik iz šinihela 
št. 32. 

Okrajno sodišče v Gornjem gradu, 
odd. L, 

dne 10. januarja 1948. 
* 

I R 1/48-2 323 
Na prošnjo Turka Miloša, župnilta iz 

Ljubnega kot pooblaščenca Ročnika Le. 
narta, mlinarja iz Ljubnega, so uvede 
postopanje •• amortizacijo vrednotnice, 
ki jo je prosilec baje izgubil. Imetnik 
te vrednotnice se poziva, da v dveh me- 
secih po objavi v Uradnem listu LRS, 
uveljavi svoje pravice, sicer ee bo po 
preteku roka izreklo, da /je vrednotnica 
izgubila svojo pravno veljavnost. 

Oznamenilo vrednotnice: 
hranilna knjižica Ljudske posojilnice 

v Celju "na ime Savinjski, št. hVan. vloge 
16.745/5467 s hranilno vlogo predvojnih 
96.000 din. 

Okrajno sodišče v Gornjem gradu, 
odd. I., 

: dne 10. •••••••• 1948. 
• s ' 

,   IR5/4S * 278 
Na prošnjo Senekoviča Janeza, kmeta 

na Dražnem vrhu, se uvede postopanje, 
^a amortizacijo vrednolnic, ki jih je pro- 
silec baje izgubil in se njihov imetnik 
Ppziva, da v dveh mesecih pd objavi v 
•uradnem listu LRS uveljavi svoje pra- 
^lce, sicer ee bo po preteku roka izreklo, 
da sta vrednotnioi brez moči. 
• Oznamenilo vretnotnic: 

y.      ."ranilna knjižica Hranilnice in posojil- 
V?Ce Sv. Ana v Slov. goricah št. 271 in 

t      *•' 4 na ime Senekovič Janez, s stanjem 
•    dne 30. IV. 1947, prva 3742 din, druga 

Pa 813 din. . 

I R'S/48..., >f       s 279 
' Na' prošnjo Senekovič Marije, kmetico 
P? (Dražnem vrhu C5, se uvede postopa. 
^je z* amortizacijo vrednotnice, ki jo je 
prosilka baje pomladi 1945 izgubila in 
»e njen imetnik poziva, da v dveh mo- 
UVPI! P°-oDiavi v Uradnem listu LRS 
<nr + t * svo^e •••••» sicer se bo I'° 
Preteku roka izreklo, da je vrednotnica 
»rez moči. 

Oznamenilo vrednotnice: 
jhranilna knjižica Hranilnice in posojil- 

im   o v* A,la v Slov. goricah št. 72 na 

1947 aÄ"? MariJ'a'S staniem 30" IV' 
•ri* .     ' ,. . • 

I R 4/4S   ( £80 
Na prošnjo Senekoviča 'Lovrenca, de. 

lavca na Dražnem vrhu 65, se uvede po- 
stopanje za amortizacijo vrednotnice, ki 
jo je prosilec baje izgubil pomladi 1945 
in se njen imetnik poziva, da v dveh 
mesecih po objavi v Uradnem listu LRS 
uveljavi svoje pravice, sicer se bo po pre- 
teku roka izreklo, da je vrednotnica brez 
moči. 

Oznamenilo vrednotnice: 
hranilna knjižica Hranilnice in posojil- 

nico Sv. Ana v Slov. goricah št. 263 na 
ime Senekovič Lovrenc, • stanjem 30. IV. 
1947 1332 din. 

I R 640/47 281 
Na prošnjo Žagar Terezije, gospodinj, 

ske pomočnice v Podsusedu (župni dvor) 
se uvede.-postopanje za amortizacijo 
vrednotnice, ki jo je prosilka baje* iz- 
gubila in se njen- imetnik poziva, da v 
dveh mesecih po objavi v Uradnem listu 
LRS uveljavi svoje pravice, sicer se bo 
po preteku roka izreklo, da je vrednot- 
nica brez moči. 

Oznamenilo vrednotnice: 
hranilna knjižica posojilnice v Gor. 

Radgoni št. 7775 na ime Žagar Terezija, 
6 stanjem 30. IV. 1947 3117 din. 
I R 639/47    ' 282 

Na prošnjo Kaučič Marije, gospodinj- 
ske pomočnice v Noričkem vrhu 18, se 
uvede postopanje za amortizacijo vred- 
notnice, ki jo je prosilka baje izgubila 
in se njen imetnik poziva, da v dveh 
mesecih po objavi v Uradnem listu LRS 
uveljavi svoje pravice, sicer se bo po 
preteku roka izreklo, da je vrednotnica 
brez moči. 

:   Oznamenilo vrednotnice: 
hranilna  knjižica posojilnice  v  Gon 

Radgoni št. 8105 na ime Kaučič Marija, 
s stanjem 30. IV. 1947 100G.50 din. 

Okrajno sodišče v Gor. Radgoni, 
dne 7. januarja 1948. 

# 
Ok 528/47-3 311 

Na prošnjo okrajnega ljudskega od- 
bora Ljubljana okolica se uvede postopa- 
nje za amortizacijo vrednotnice, ki jo je 
prosilec baje izgubil in se njen imetnik 
poziva, da v dveh mesecih po objavi v 
Uradnem listu LRS objavi svoje pravice, 
eicer se bo po preteku roka izreklo, da 
jo vrednotnica brez moči. 

Oznamenilo vrednotnice: 
hranilna vloga Hranilnice in posojil- 

nice v Tomišlju na ime Kraljic Janez z 
vlogo 660 din. 

Okrajno sodišče v Ljubljani,    ;j 
dne 5. januarja 1948.       j*\ 

Ok 527/47-3 340 
Na prošnjo okrajnega ljudskega od- 

bora Ljubljana okolica se uvede postopa- 
nje za amortizacijo vrednotnice, Id jo je 
prosilec baje izgubil in se njeu imetnik 
poziva, da v dveh mesecih po objavi v 
Uradnem listu LRS uveljavi svoje pra- 
vice, sicer se bo po preteku roka izreklo, 
da je vrednotnica brez moči. 

Oznamenilo vrednostnega papirja: ' 
hranilna knjižica Hranilnice in posojil- 

nice v Tomišlju  v likvidaciji,  z vlogo 
10G0 50 din na ime Modic Jožef. 

Okrajno sodišče v Ljubljani 
dnè'5. januarja 1948.. 

Ok 538/47-3 314 
Na prošnjo Sever Katarine rojene Ra- 

movš, gospodinje na Jezici 128, se uvede 
postopanje za amortizacijo vrednotnic, ki 
jih je prosilka bajo izgubila in se njihov 
imetnik poziva, da v dveh mesecih po 
objavi v Uradnem listu LRS uveljavi 
svoje pravice, sicer se bo po preteku 
roka izreklo, da so vrednotnice brez 
moči. 

Oznamenilo vrednotnic: 
hranilne vloge vložene pri Hranilnici 

in posojilnici Jezica v likvidacij : 
št. 481 noe Sever Kristina z vlogo 

250.70 din, št. 482 noe Sever Janez • z 
vlogo 401.90 din, št. 484 noe Sever Ma- 
rija z vlogo 423.20 din. št. 490 noe Sever 
Andrej z vlogo 51.G0 din, št. 92 noe Se- 
ver Franc z vlogo din 170.50, val. vse 
SO. IV. 1947; 

hranilne vloge vložene pri Ljudski po- 
sojilnici v Ljubljani v likvidac ji: 

št. 82 770 noe Ramovš Katarina z vlo. 
go 739.11 din, št. 81.678 noe Sever Janez 
z vlogo 24S5.71 din, št. 82.318 noe Sever 
Katarna z vlogo 7552.31 din, val. vse 
30. IV. 1947. 

Okrajno -sodišče v Ljubljani 
t>        dne 5. januarja 191S. 

••S Ok 535/47-3 3Ì2* 
* 

203 I R 212/47-6 

Na prošnjo Hrena Alojza, trgovca ši 
Cerkh.ce št. 51, se uvede postopanje za 
amortizacijo vrednotnice, ki je prosilcu 
baje zgorela in se njen imetnik poziva, 
da v dveh mesecih po objavi v Uradnem 
listu LRS uveljavi svoje pravice,*sicer se 
bo po preteku.roka izreklo, da je vred- 
notnica izgubila svojo pravno veljavnost. 

Oznamenilo vrednotnice: 
hranilna knjižica Posojilnice v Cerk- 

nici št. 3947 na ime Hren Anton iz Be- 
zuljaka št. 32, z vlogo 2090.70 din, val. 
30. VII. 19-17. 

i 

Okrajno sodišče na Rakeku 
fi: odd. I,- 

"T*1""       dne 9. januarja 1948. 

Kazni oglasi 

Pozivi upnikom in dolžnikom . 
Št. 40/1 402 
. »Učiteljski zdraviliški dpnu, z. z o. j. 
v Rogaški Slatini, je na avojem izred- 
nem občnem zboru* dne 4. marca 1947 
sklenila, da se ta zadruga likvidira in 
da se izreči vse aktivno in pasivno pre- 
moženje Centralni .upravi Zveze prosvet- 
nih delavcev Jugoslavije v Beogradu. 

Bivši zadružniki in upniki te zadruge 
se pozivajo, da Zvezi prosvetnDi delav- 
cev, repubUškemu odboru za Slovenijo v 
Wuhüani Miklošičeva 22, priglasijo svoje 
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pravice v 30 dneh od te objave, ker se 
bo sicer itelo,  da •• njihove   pravice 
ugasnile. •, 

Republiški odbor 
Zveze prosvetnih delavcey Jugoslavije 

# 
219-3-1 

Splošna zavarovalna zadruga z o. j. v 
Ljubljani je po sklepu skupščine dne 
1Q. VII, 1947 prešla v likvidacijo. 

Pozivamo vse upnike, da priglasijo 
Bvoje morebitne terjatve najpozneje do 
31. januarja 1948 na naslov zadruge, v 
roke Likvidatorjev, Ljubljana, Tyrseva c. 
št'18* " T M   -At    •• Likvidatorji 

* 
322 

• Prometna banka d. d. v Ljubljani v 
likvidaciji, sporoča, da bo od 19. ja- 
nuarja 1948 do 30. aprila 1948 stavila 
na razpolago pri Mestni hranilnici ljub- 
ljanski v Ljubljani vse vloge na hranil- 
nih knjižicah in tekočih računih, ki na 
dan 30. VI. 1947 .•••• presegale zneska 
5.000 din DFJ. / 

Pozivamo lastnike teh vlog, da nam 
y navedenem času predložijo vložne 
knjižice oziroma izkazila o tekočih ra- 
čunih, bodisi osebno ali po posti zaradi 
prenosa na Mestno hranilnico ljubljan- 
sko yt Ljubljani; i 

V primeru, da te vloge do 30. aprila 
1948 ne bodo predložene, se 'bodo po 
•tem roku avtomatično prenesle na vloge 
pristojnih podružnic Narodne banke ozi- 
roma državnih krajevnih kreditnih usta. 
nov,     . „ ..-.,.. 

:\  , , • Likvidacijski odbor 

• - '   • 351 
Univerzalna tehnična služba >Unitas< 

Hr. z o. z., je dne 1. I. 1948 prešla v 
likvidacijo. 

Pozivam vse upnike in -dolžnike, da 
prijavijo oziroma poravnajo vse evoje 
obveznosti do 1. III. 1948. 

likvidator: Ing. Franjo Manda 

Preklici izgubljenih listin 
r- 

Preklicujem izgubljeno izkaznico za 
Kolo št. 336687, izdano od notr. odseka 
K Gor. Radgoni na moje imej 

Arti? Maks, Maribor, 
167 Sodna ulica 30, II. nadstropje 

Preklicujem izgubljeno zač. osebno iz- 
kaznico in izkaznico 0F, izdani na ime 
.Bajt Leopold, Unec št. 73, Rakek. 
352 Bajt Leopold 

Preklicujem izgubljeno "nakaznico za 
obleko IG št. 02250, izdano na ime Ba- 
stie Francuska, Lože 27, KLO Rimske to- 
place, 
311 ' Bastie Frančiška 

PreÏÏicujem uEradeno prometno iz- 
kaznico àt, 23063, izdano od uprave NM 
v Šmarju pri Jelšah na ime Belina Ivan, 
Kozje št. 1, roj. 14. ••. 1902 .v. Ime- 
nem. 
168.   B_elina 1•••• •••••••. .«Leiter, Sozje % 

Preklicujem osebno izkaznico št. 550, 
izkaznico za kolo znamke >Hermes«, de- 
lavsko izkaznico št. 1055 podjetja >Iz- 
vori nafte«, Dol. Lendava in potrošniško 
nakaznico za ind. proizvode IG št. 05838 
in IG 05839 na ime Bencik Franc in 
Bencik Julijana. 

Bencik Franc, 
221 Petišovci, kol. 196, p. Dol. Lendava 

Preklicujem ukradeno osebno izkaz- 
nico št. 106506 in prometno knjižico za 
kolo, izdani od 0L0 Kamnik na ime Ber. 
gant Cecilija, Senkov turn 13, p. Vodice. 
347 Bergant Cecilija 

Preklicujem vojaško knjižico II. divi- 
zije KNOJa št. 00491, civilno osebno iz- 
kaznico št. 6574, izdano od OLO Postoj- 
na, nabavno karto št. 675 in* začasno šo- 
fersko izkaznico, izdano od odseka za 
promet pri PN00 na'ime Bizjak Edvard. 

Bizjak Edvard, 
81     Postojna, Gregorčičev drevored 10 

Preklicujem izgubljeno živilsko nakaz, 
nico, izdano od MLO v Ljubljani na inie 
Bratuž Peter, Ljubljana, Linhartova 9. 
216 Bratuž Peter 

Preklicujem izgubljeno epričevalo o 
dovršeni štirirazredni obrtniški železni- 
ški šoli delavnice v Nišu, izdano 9. IX. 
1942 na ime Budin L. Dušan,/roj. 28. 
XII. 1922 v Pragerskem. 

Budin Dušan, 
292 Maribor, Sodna uL 25 

Preklicujem izgubljeno vajeniško knji- 
žico na ime Celcer Vinko, vajenec, 2g. 
Radvanje, Pohorska cesta št. 43. 
227 • Celcer Vinko 

Preklicujem izgubljeno evid. tablico 
osebnega avtomobila Fiat-Ballila št. S 
6.937, izdano 1. 1947 od uprave NM.v 
Ljubljani na ime Didič Franc, Idrija, 
Vojkova ul. 4. 
362 Didič Franc 

Preklicujem izgubljeno evidenčno ta- 
blico motornega kolesa znamke >Miele<, 
evid. št. 00530, izdano od NM v Ljub- 
ljani na ime Dormii Ivan, Ljubljana, 
Tržaška 11. 
215 Dormii Ivan 

Preklicujem izgubljeno osebno izkaz- 
nico, izdano od NM v Ljubljani na ime 
Dražil Štefanka, Ljubljana, Soteska 6, 
214 Dražil Štefanka 

Preklicujem izgubljeno osebno izkaz- 
nico, izdano od KLO Slov. Bistrica na 
ime Erznožnik Alojz, Grosuplje. 
181 Erznoinik Alojz 

Preklicujem izgubljeno prometno knji- 
žico št. 21747Ô za kolo znamke >Barela<, 
št. okvira 918692, izdano od OLO Krško 
na ime Ferenčak Jože. 

Ferenčak Jože, 
222 1      Brezina 26, Brežice ob' Savi 

Preklicu jem osebno izkaznico št. 089372, 
izdano v Mariboru, izkaznico OF štev. 
395683, izdano v Ptuju in sindikalno iz- 
kaznico št. 73759, izdano v Beogradu. 

Foler Ivan, 
•  ii  Pjui ••»•* pxcAnlkoy, ulica. It, 8 

Preklicujem ' izgubljeno knjižico štev. 
453069 za kolo znamke >Adler«, tovar- 
niška št. 1168990, izdano od NM , odseka 
za notr. zadeve OLO v Dolnji Lendavi 
na ime Gal Franc, Dolnjelendaveke go- 
rice št. 646. 
237 ' Gal Frane 

Preklicujem ukradene oblačilne nakaz- 
nice za noseče matere, in sicer šter. 
588540 za 10 m flanele za plenice, 
it. 555539 za 5 m blaga za plenice, 
št. 555538 za 5 m blaga za žensko obleko, 
št. 555537 za 5 m platna in Št. 588536 
za 1 brisačo, izdane od OLO Maribor 
okolica. 

Gamzer Draga, 
199 Plintovec 28, p. Zg. Kungota 

Preklicujem izgubljeno sindikalno iz- 
kaznico št. 1313860. izdano od sindikalne 
podružnice nižje gimnazije v Celju na 
ime Radovan Gobec, Ljubljana, BleiweL 
sova 16. 
250 Gobec Radovan 

Preklicujem izgubljeno O3ebno izkaz- 
nico in izkaznico OF na ime Grad Franc, 
Zg. Kašelj 19. 
210 Grad Frane • 

Preklicujem izgubljeno prometno knji- 
žico za kolo znamke >Waffenrad-Steyer«, 
št. okvira 3940716, izdano od notr. od- 
seka Radgona, na ime Gutman Alojz, 
posestnik, Zg. Scavalca 116. 
289 Gutman Alojs 

Preklicujem izgubljeno oblačilno knji. 
žico it. 36037 za uslužbence JA. 

Poručnik Hadiić Hasan, 
223 voj. pošta 28972, Mojstrana 

Preklicujem. izgubljeno osebno izkaz- 
nico, izdano od OLO Dol. Lendava na 
ime*' Hajdinjak Mihael, Zižki 28. 

Hajdinjak Mihael, 
257 2ižki 28, p. Creasovci 

"• Preklicujem izgubljeno obrtno dovo- 
ljenje za mlatenje z mlatilnim strojem, 
izdano od OLO v Mariboru dne 9. IX, 
1946, žt. 70915/46 KL/KO. 
174 Horvat Iran, Tisana št. 8 

Preklicujem ukradeno osebno izkaz, 
nico, izkaznico OF in režijsko karto na 
ime Hriberšek Ana, BodriŠnja vas. 
172 Hriberšek Ana 

Preklicujem izgubljeno osebno izkaz- 
nico, izdano od NM v Ljubljani' na ini* 
Imperi Jože, Ljubljana, Rakovnik 6, 
251 Imperi Joie 

Preklicujem učno epričevalo m ' po- 
močniško epričevalo, izdano 1933 od 
obrtne zadruge -Zagorje pri Litiji ter 
delavsko knjižico. 

Janelič Egon, 
243 miz. pomočnik, Gomilako 4 

Preklicujem izgubljeno pomočnišk'o 
spričevalo tesarske stroke, izdano 6. VI, 
1911 od obrtne widruge na Bledu, in 
delovno knjižico št. 1260976 z dne 30. V. 
1947, izdano od odseka t& delo OLO y 
Ptuju, oboje na ime Janša Ivan. 
•1•  Mi Ivan, Mestni vrh ft. 90, pjuf 
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, Preklicujern vojaško knjižico št. 2340/20, 
izdano 28, V. 1047 od vojnega odseka 
Maribor 1, iskaznico sindikalne podruž- 
nice "Tovarne avtomobilov, Maribor, iz- 
'kYwiico Of, izdano od okraj. OF odbora 
Maribor mesto in .tovarniško izkazn co 
Tovarne avtomobilov, Maribor, vse na 
inie Jezoväek Franc, roj. I IX. 1919 v 
ätiJanzu, KLQ Šmarje pri Jelšah. 
236 •••<••<>• Franc 

i, Preklicujem izqubljeno osebno izkaz* 
Jiico št. 059025, izdano od Nili v Ljub, 
Ijanj na ime Kapolj Ivanka, Ljubljana, 
.Sioeniška 14. 
850 Kapelj Ivanka 

Preklicujem izgubljeno prpmetno knji- 
žico za kolo , tov. et. 87554, Izdano od 
NM v Ljubljani  na  ime  Kek Joaipina, 

„Ljubljana, Levstikova ,14. 
.340  . Kek Josipina 

-   Preklicujem  vojaško knjižco, izdano 
9. XI, 1946 v Kranju cd 1. tankovske di. 
vizije na ime Kito Josipa Ivan, roj. 18 
II. 1924 v Splitu. 
293, s    Kito/Ivan 

" Preklicujem izgubljeno .maturitetno 
spričevalo drž. učiteljišča v Ljubljani, iz- 
dano 1." 1914 in izvestje d drugem uspo- 
sobljenostnem izpitu iz leta 1917 na-ime 

; Tekla'pl, lüeinmayer, Lediuce v Rožu, 
Koroška. • •- » ' ' 
179.    / ,      Kleinrhaycr Tekla 

Preklicujem ukradeno • nakazniep na 
imo-Klepej-Angela, roj. U. VI. 1930. - 
-; '•.'... Klcpej Angela, 
228  .'       »Povčepo 10, Rim, •••••• 

Preklicujem izgubljeno prometno knjl- 
• ,~žico za kolo znamke »Automato«, tov- 
•. 1356331', izdano od 'KLO  Zaklaneç- 

; ;Brézj« nà ime Kogovšek Marjeta, Brezje 
^sV'S; * •'    ;' ' < ,  ' -   '' 

' 180        /       ,        Kogovšek Marjeta" 

- Preklicujem izgubljeno prometno knji- 
'  žico •• žensko kolo Št. S-327213 znamke 

,   .>Gumiej*,  izdano od odseka za notr- 
^zadeve v Slov. Konjicah, na ime Kolar 

* -*Marija, Preloge št. 34, p. Prinova pri 
Slov, Konjicah.    ' •• "' 

,173 -Kolar Marija 
,, Preklicujem*  izgubljeno   maturitetno 

' ' »pričevalo 4, razr. moščanake šole •• Zg. 
, Öiäki-Ljubljana, izdano, od ' ravnateljstva 

Sole 1. 1937/S8 naime Kompare Alojzij, 
Kranj, Huje 77. : t    . 
840 Rampare Alojzij 
; Preklicujem, izgubljeno osebno Izkaz- 
nico, fcdano 26. junija Ï945 od rajon- 
skega odbora Poljane na Ime Kosec Mi- 

,   len, Ljubljana, Gledališka 2/•. 
; 212 . , Koeec Hiba 

;"••'' Preklicujem.izgubljeno osebno izfcaz- 
< ,  n1co, izdano od OLO, Prevalie' na ime 

" Koziker Marica, Starj trg št.'43 pri Slo- 
, penjem Gradcu. 
.   ^8        -' i ,      Kozikèr Marica 

• • Preklicujem oblačilni nakaznici naime 
. •••••• Ana'in Kranjc, Milka, izdani od 

OLO" Slov. Konjice pod |t. 08•13 in 
, *t,Q3iQ51, /   V -.,   •; 

.„       v ' i Kranjc Ana, . 
^••-V.    , aI^WJ?.% SI?*, Konjice4 

Preklicujem potrošniško nakaznico IG 
št. '.•^•-•, izdano od KLO Libel če na 
imo Kvasuik Marija, roj. 11. IX. ••-9 
na Gorčah 9. 

Kvasnik Marija, 
<J44 Gorče 9, p. Libeliòe 

• Preklicujem izguuljeno prometno knji. 
žieg z« kolo znamke »Waffenrad« štev. 
453801. 
170 Lanšick Gcza 

Preklicujem izgubljeno začasno oseb. 
no  jzkazii.'-Q in   prometno   knjižico za 
kolo št. NM 119, ita ime Lazn k Jernej, 
Stranska vas 30, p. Do, Tava. 
211 Laznik Jernej 

Preklicujem izgubljeno osebno izkaz- 
nico št   4  na  ime  Lisac V.da, Slovslu 
bez. Fara pri Kočevju.'5 

252 , Liwiç Vida, Ljubljana, Sumerjeva 7 
Preklicujem izgubljeno prometno knj- 

žico za kolo, izdano ila imo Homer Av- 
gust 

Lmbcc Ivanka, 
,313 ' Kasova 24. Slov. gorice 

•  Preklicujem. izgubljeno osebno izkaz- 
nico in ukradeno izkaznico za kolo, tov. 
št. 2139014, oboje Da ime Majen Janko, 
MezgovcC33, p, Moikanjcl. 
176 "    Majcen Janko 

.. Preklicujem. izgubljeno šolsko spriče. 
vaio 2. razr. zuuaujp uršulinske meščan- 
sko šole v Ljubljani, izdano "od ravna- 
teljstva šole na ime Magerl Ivana. Ljub- 
ljana, Predpvičeva ul.    , 

Mager] Ivana por. Saksidà, 
178 Ljubljana, Vodnikova 31  ( 

Preklicujemo izgubljene originalo- ra- 
čunov: št. 185/224, z.dno 20.'VII. 19-15 
v znesku G.393 din za komando mari- 
borskega vojnega področja, propagandni 
odsek v Mariboru; št. 1G7/3G0, z dne 18. 
VII. 1945 'v znesku 3.322 dinza koman- 
do mariborskega.vojnega področja, pers. 
odsek v Mariboru; št. 274 a/223, 221, G42, 
z dne 3. VIII, 1945 v znesku 5991 din 
za komando mariborskega vojnega jpod, 
ročja, propagandni odsek v Mariboru, 
177.      Mariborska tiskarna, Maribor , 

Preklicujemo ukradeno osebno izkaz- 
nico In oblačilno nakaznico, izdani  na 
in\e Zapušek Jakob', roj. 26. VII. 1896, 
kmet v Selu št. 13.   • 
225     - • KL0 Marija Gradec v 

Preklicujem. izgubljeno osebno izkaz. 
nico, izdano od KUVNiä in univerzitetno 
izkaznico, izdano od rektorata univerze 
v Ljubljani na ime Milosavljević. Milo- 
drag, ljubijaiia, Tyrseva ,51. 
•••   t Milosavljević Milođrag; 

Preklicujem izgubljene listinei pro- 
metno knjižico za motorno kolo št. 03143, 
izdano od OLO Trbovlje na naslov.Na- 
bavna in prodajna zadruga z o. • Za- 
gorje ob Savi, oaebno izkaznico, izdano 
od KLO Zagorje št: 66? fia ime Murovič 

• Viktor, Zagorje, Toplice 14, prometno 
Imjižioo za kolo, izdano od OLO Trbov- 
lje, izkaznico Planinskega društva Slo- 
venije v Zagorju, oboje na ime Murovič 
Viktor, Zagorje, izkaznico Planinskega 
društva Slovenije, izdano na naslov Mu. 
roïW Hermina, ' £agorj<* ia potrdilo o 

popravilu nalivnega peresa, izdano od 
tv. Everest, Ljubljana. 
239 Älurov.ü Viktor, Zagorje 75 

Preklicujem osebno izkazn co za ino. 
zomca št. 5978, izdano (J. IX. 1917 od 
odseka za'nolr. zadevo-v Slov. Bistrici. 

Mušinski lïoris,. ključavničar 
197   v tovarni »Splošna«, Maribor-Tezno   • 

Preklicujemo evidenčno tablico tovor- 
nega avtomobila S-4U41, izgubljeno ua 
progi Celje—Sv. Peter v Sav. dolini. 
240 .„ • Navad-Celje 

Preklicujem ukradeno prometno knjL - 
žico za kolo št. 431462 in osebno izkaz- 
nico, izdano cd KLO Raka, obe na ime 
Oberč CirilV Kržišče št. 5, Raka pri Kr- 
škem. , 
290 '   " • OberÊ Ciril i 
» 

Preklicujemo službeno ìzkaziucoSlev. 
54515, izdano od m.nistrstva za notranje 
zadeve LRS, uprava' NM n'a ime Strucel-7 

Vinko, miličnik uprave. NM Ptuj.   " 
Odsek za notranje zadevo 

220 • pri 010 Ptuj, uprava NJI 
1 Preklicujem delovno knìiz'co štev. 
1,434.095, izdano 12. IX, 1947.od OLO 
Crnoineij na ime < Ogulin Martin, roj. 
ß. VII  1917 v Ameriki, 'sedaj zaposlen     .,; 

- prj premogovniku Kanižarica pri Čr- 
nomlju. ' ~ 
248 Ogulin Uartin 

Preklicuiem izgubljeno potrošniško na- 
kaznico • št. 21S375, izdano od OLO 
Provalje na ime Komprej Marija. 
233 Osojuik Marija, Mežica It. 1 

Preklicujem izgubljeno trgovsko, po- 
močniško spričevalo mešane i stroke, izì 
,dfino 1941 od trgovskega "gremija v Celju 
na ime Palier Milan, Sv. Jurij pri Celju. • 

Paher Milani trg< pomočnik, 
•224       .  .        Sv, Jurij pri Celju 39 , 

Preklicujem izgubljeno osebno izkaz- 
nico, knjižico za kolo ESK št.  854873, 
potrošniško nakaznico IR in sindikalno-4 
knjižico na ime Peklar Konrad. 

" Peklar Konrad,        > 
235    t Maribor, Sodna ul. S0/II - 

Preklicujem • tablico za avtomobil rog. 
št. S—2548 rta ime.Pergar Frido, Čirče 
št. 105, Kranj. "' ' 
853       7" "      ;     '       r*rgar Frfdo 

Proldicujemo ukradeno prometno knji. / 
•žico za kok>, tri oblačilno nakaznice na 
ime Peter Ivan; Peter Marija, Peter Ma- . 
rija.   ,;''-' 

"". - ' Peter Ivan, : 
241 . Pobrežje 6•, Sv. Vid pri Ptuju 

' -Preklicujem ukradeno osebno izkazni- 
co in nakaznico za obleko" na ime Pet-., 
kovšek" Terezija, Drenov grič pri Brdu.     v 

320 '       Pcikovšck Terezija 

Preklicujem ukradeno, osebno izkazni-, 
co,' izdano od KLO Leskovec in izkazni- 
co OF, izdano cd odbora'OF Leskovec, 
naime Pinterič Ivan. "      .     .'. 
"','-'       .'.,,' Pinterič Ivan     > 
- Preklicujem izgubljeno    evid. tablico 
motornega"k6lesa'št. S-04217. .   •/.' 
217     \      : !        • Pivce Ivah/ 
. >•   - '.',,'..' ' : Sele, Pragersk» * 
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Preklicujem izgubljene vojaške doku- 
mente, potrošniško nakaznico in odpu- 
stiiico, izdano od minis-trstva za notrav 

; nje zadeve LES, vse na ime Poljanec> 
Kari, Cogetinci 81, okraj Radgona. 

. 229 -     Poljan ec Kari 

Preklicujem izgubljeno osebno izkaz- 
nico,  izdano od   KLO, Rajhenburg   na 

:   ime p. Tomaž Planinšek, duhovnik, in 
izkaznico'OF, izdano od OF Hajdina na 

" ima Planinšek Franc. t 
314 ,       , Planinšek Franc, 

f •       ' • Hajdina pri Ptuju. 
'.'    Preklicujem1'  v101116!310  knjižico za 
-žensko kolo znamko >Puchc M. 583.157, 
'izdano od prometnoga odseka MLO, v 
Mariboru. 
218 Planinšek Vera 

-,    Maribor,  Tezno,   Vodovodna  1 
Preklicujem  izgubljeno     potrošniško 

nakaznico za industrijske proizvode, IG 
št. 139547, izdano na moje ime. 
231      : '' Potočnik Joïeîa, 
,.     , Pre valje 17    . 

Preklicujem izgubljeno osebno izkazni- 
co, izkaznico OF, potrdilo za dvig moške 
zeppe ure pod št. 0717 pri    mestnem 
podjetju. <Ura< v Ljubljani in.triindu- 

. sirijske nakaznice nu ime Pritekel j Fran- 
• ja,' Jožo in Sonja,    Ljubljana, -Rimska 

.   23/11.    -  — '   •- .-••*•.       . 
182        .'/.,••     Pritekel j Franja 

Preklicujem izgubljeno Splsko -priče- 
valo, 4. raz. II. drž. gimnazije, pri Sv. 
Jakobu v Ljubljani, izdano ,od ravnatelj- 
stva , gimnazije 1. 1946 na ime Rigler 

' Janko, Ljubljana, Karlovška c. 9. ' 
348     /(      . ,     Itfgler Janko 

. Preklicujem izgubljeno osebno izkaz- 
nico, režijsko vozno karto, železniško iz- 
kaznico,4 službeno izkaznico in "prometno 
knjižico za kolo na ime Rombo Ruoli, 

• Mala vas IL p. Jezica./ , .'•. •' - x" 
s318  .-"/ Rombo Rudolf  ' 
'   Preklicujem. izgubljeno vojaško knji-j 
žico'in. izkaz o demobilizaciji na ime 
Rožac Elijo, Ljubljana, Vilharjeva ulica. 

; 254 , . Rozac Elijo 

Preklicujemo osebno izkaznico, izdano 
. od. KLO Unec, in kolesarsko knjižico, 
rizdano od OLO ' Rakek, na 'ime - Puntar 
Franc, Unec št. 30.- '   •    i   • ", , '   ' 
226 Sindikalna podružnica, Unec 

Preklicujem ukradeno osebno" izkazni- 
co št. 28741,, izdano od KLO Bistrica na 
ime Slapnik Marija, roj. 8. VIL 1924 v 
Gerlincih,.stanujoča v Bistrici pri Rušah 

j st.-11. '- • : 
245 -•-,"./  Slapnik Marija 

Preklicujem'objavo' izgubljenih listin, 
• v Uradnem listu št. 37, na 512'etrani na 

ime Sodin Srečko, Maribor, ker so se 
• listine.medtem našle,   .'-      ',„     ', 

291-,': ,Sodm Srečko, Maribor, , 
'   "•;.-   '.'/ Ciril Metodova*ul. 16 

•Preklicujem izgubljeno osebno izkaz- 
nico, izdano od-OLO Maribor okolica na 
-Ime'Stane Mak?, roj.*20.'II.',1808 v Ru- 

--,. šah, •-iničar, stan. pri Sv. Juriju ob Pes- 
nici,''Posnica št. 53. ,    •        --,        '-. ' : 

\ 198     • •,--,'Stane Maks  ,- 

Preklicujem izgubljeno udarniško iz- 
kaznico in izkaznico za blago št. 1C741, 
izdano od >Konstruktorja< v Maribo- 
ru na ime Stelcl Alojz, Cvetlična ul. 9, 
Studenci, Maribor. 
345     • Stelcl Alojz 

/ Preklicujem izgubljeno izkaznico za 
kolo št. 810103, telano od odseka za 
uótr. zadeve v Mur. Soboti na ime San- 
tavec Helena, Mur. Sobota, Gregorčiče- 
va 8. 
171       ' Santarec Helena 

Preklicujem izgubljeno vojaško knji- 
žico in univerzitetno -izkazneo na, ime 
Severkar Mile, Ljubljana, Dalmatinova 
15. ••-.*' 
321 ;•;      ^   Severkar Mile, 

Preklicujem železniško izkaznico št. 22 
-na ime , Stok Jože'z relacijo Straža— 
'Toplice—Novo mesto. 

Stok Jože, Rumanja vas St.; 28, 
1,246-,   '   pošta^Straža pri Novem mestu 

Ljubljana, Cankarjeva 9.'   • 
. Preklicujem, izgubljeno kolesarsko 
knjižico izdano od MLO, odsek za no- 
tranje zadeve, Maribor, za kolo'znamke 
NSU, evid. .št. 1607673.na-ime Pavlic 
Drago, Maribor, Stolna ul. 10. 
242 -.•;"'   ••     Šrajnzger Terezija, 

- •    , Maribor, Stolna ul. 10. * 

Preklicujem, izkaznico za' "kolo št. 
S-488212, izdano od.notr. odseka v Lju- 
tomeru na imo Tibaut Anton, Stročja 
vaä 6. ••'''     ,'-..*,. 
230   , ' Tibaut Anton 

-,    v *' -, 
Preklicujemo / izgubljena spričevala 

-HI. letnika šole gospodarskih učencev 
y Mariboru, Tezno, ki "so se izgubila v 
naši tovarni in sicer na ime Mravljak 
Jožef, Cobi Mirko, Strnad Dušan in Zu- 
pane« Franc, 
249 . ;      Tovarna avtomobilov, 

Preklicujem izgubljeno   csobno «zkaz-, 
f nico, izdano od NM v Ljubljani na üne 
Vagner Jože, Ljubljana, Jenxova 6. 
209 Vagner Joîe 

Preklicujem izgubljeno. osebno izkaz- 
nico za kolo,-izdano od NM* v Ljubljani 
in izkaznico OF na ime Verbie Ana, por. 
Jamnik, Ljubljana, Maribors-ka 114.. 
-213 "  ! ' _  Verbic Ana por^ Jamnik , 

Preklicujem izgubljeno osebno izkaz- 
nico št. 075923 izdano,od, NM,-v Ljub-' 
ljani na lime Vodnik Viktor, Ljubljana, 
Celovška 266.      •    ,    - 
255 '   '    Vodnik Viktor 

-, - - '*  .   >    i 

Preklicujemo izgubljeno plačilno knji- 
žico serija J. S. št, 8488, izdano" na ime 
'Durić Ilija, vodnik. - /- ' 
288       , fi  -.',,   Vojna pošta 23583/b 

;"•-:,..-   ''.' '.-•'•- ,   Ajdovščina ' • 
Preklicujem evidenčno tablico avtoma-' 

bila št. 4071. •,.'"    .     -    •'•!'•   " 
166 ::     /-;'-,,-•   {", Vod« Oto, Celje 

••-;"'.'     • '•./ Drapšinova- 30 
Preklicujem izgubljeni indeks in uni- 

verzitetno izkaznico medicinske fakultef. 
te, Izdano od rektorata unlverzé'v Ljub- 

ljani na ime Ztfkrajšek Valena, Ljublja- 
na, Tavčarjeva 4.. ' 
319 Zakrajšck Valena 

Preklicujem izgubljeno osebno izkaz-, 
nico, izdano od 'NM,v Ljubljani in sindi- 
kalno  izkaznico  na  ime   ing.  Zorman 
Franc, Ljubljana, Novi trg št. 1.       " 
253 Ing. Zorrnan Franc 

Preklicujem izgubljeno osebno izkaz- 
nico, izkaznico za kolo št. 3918449 in iz- 
kaznico RK, vso na ime Zorman Franc, 
roj. 27. L 1890 v Lahovčah, KLO Zalog, 
okraj Kamnik. '' -• - j 
247 Zorman Franc,.. 

Komenda St.. 36 ; 
i Preklicujem ukradeno izkaznico, OF, 
št. 58911, izdano od krajev. OF odbora 
Krnica, izkaznico za kolo in tovarniško 
izkaznico,' vse na ime Zupan Martin, 

•Krnica št. 33. ' •  .   i • 
315 Zupan  Martin, Krnica 23,   , 

p.,Gorje pri Bledu- 
; Preklicujem   izgubljeno'   industrijsko 

nakaznico HL št 43271. * 
'"' i'    Zupančič Matilda, 

232        '     Šmarjeta,-Rimske Toplice. 
Preklicujemo naš. račun !št.' 11/439/1 z- ** 

dne 20. II. 1047 v znesku 136.'l56.86 din   >. 
za dobavljenih 10.000 kg žice na naslov   * 
>Armisko intendantsko slagalište Petro- 
varadin«.-    '.;._•.     .     *      'i   ..  - ' , 
3}1 ".•';.-       i   železarna Jesenice   . 
i   Preklicujemo'originalne .račune,1 izda-' 
ne od Kranjske, industrijske družbe Je-  '-. 
senice:,   ,-        ,<:••''•;.      .,   - 
bat. L divizije KNOJ-a Podnart;        ,s   . 
. št. 2/52 z dne 0. 1•946 za •• četo 2.    : 

št. 45/1781/1 z dne 3. VII.. 1946 za,ko- -'. 
mando 1. čete KNOJ-a,-Jesenice;     •' 
št. 54/2141/1 z'dne 31. VII. 1946 za ko-   -• 
mando 1. čete KNÓJ-a Jesenice,    r,< ' 

St. 69/2754?! z dne 18, IX. 1946 za ko-, 
mando II. čete 1. bat., Cankarjeve bri-, 
gade II. divizije KNOJ-a;        ...     .   •*' 

št.'46/1807/1/z dne;5. Vll.1046 za ko- 
mando I. Čete KNOJ-a Jesenice;   , \ 

št. 45/1791/1 z dne 5. VII. 1946 za ko3/ 
mando ••; rajona IV. pododseka gra-'.' 
ničnega: odseka II. .divizije KNOJ-a Ko- 
roška Bela;   ,   . • ' '  .   -   •  f • • 

št. 29/1138/1 z dne 5: V. 1946 za ko. , 
mando VIII. rajona IV{ ttododseka gra-'.; 
ničnega odseka II. divizije KNOJ-a Ko- • 
rokica Bßla* * * 

Št..24/041 od 13. 4. ,1946 za komando   '. 
14. rajona 4. podoseka KNüj-a ••••••• 
Bela;- '•"•     *' '•   ;, ; ""     .'.      :,..••   -,, 

et, 13/487 z dne 21. II. 1946 za 1. četo, 
1. bat. IÎ. divizije KNOJ-a Jesenice;   ' 
/  št 13/486 z dne 21." II, 1946za inten-, 
danturo štaba II. divizije "••••-• Ljub- : 

ljana;      - .     ' ••-,''' 
št 26/1012 z dne 9. X. 1946 za koman- ' 

do •, čete 2. bat IV, brigade II, 6, di. '.* 
vizije KNOJ-a Jesenice;'.' 

št 42/1655 z,dne 13. XII. 1945 za ko. 
mando 1. čete 1. bat. 1. brigade II. di-   N 

;vizije KNOJ-a Jesenice.,     , :  ' 
št 32/1256 z dne 31. X. -1946 za ko- 

mando 5. čete 2. bat IV. brigade II., •. 
,divizije KNOJA,-Je*enioév    , '.' 
316 ;->', ; Železarna Jesenice 

Izdaja »Uradni liet LRS<.—_ Ravnatelj in odgovorni urednik; Božo Voduiek; tleka Prosvetna tiakarna — oba v LJubljani« 
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-,edež:'Posiojna.* 
Dan vpisa: 27.' decembra 1047. 
Besedilo: Zadružna blagovna ccnirala, 

zadruga z omejenim jamstvom. - 
Po ^klejm" izredne skupščine dne 3. no- 

vembra 1947 se je zadrugu razdružila ia. 
preìla v likvidacijo. 

, ',' Likvidatorji; 
Kristan Cvetko, načelnik komerc. od- 

delka Republiške poslovne zveze v Ljub- 
ljani, Tavčarjeva ut 11; 

Golob Franjo, revizor IZOS v Ljublja- 
ni, Maribor,. Tržaška ul. '20. 

Likvidacijska firma: Zadružna blagov-' 
na centrala, zadruga z omejenim jam- 
stvom v likvidaciji. 

Podpis firme: Likvidatorja skupnopod. 
pisujetaLkvidacijsiko firmo. 

Okrožno-sodišče r Gorici 
2 začasnim sedeižem v Postojni 

dne 27. decembra 1947.     '     A 
•••:•: •  , Zi 10/40-3'     ,   '   ; CO 

"   '"' •     ,''.''       '* .      .' • 
(8S' . ' '.; •''•'...     :••-.',.'. 

Sedež: Gor. Aladgoiia. r   ' 
..    f Dan vpisa: 30. decembra 1947. 

Besedilo: ->Volksbank<, Gornja Rad- 
.gona, zadruga z o. j. , 

' 'v ' Zadruga je preSla na podlagi 1. člena 
uredbe o likvidacij], kreditnih zadrug z 

•. .dne 17. IV. 1947, Ur.' list. LRS št. 1C, 
.. v likvidacijo.   - ,'   ,       "\* ..' '-,' 
.     Likvidatorjih •• 

•:    .Groeičar Ciril, fin. poverjenik, Slatina 
Radenci,'  . '   ,'•'•,•*.'••'• ", 

'0': Pogačnik Vlado, uslužbenec fin. od- 
seka, Gor. Radgona,     ,•    ('.      '      •• 

••••  Trdina Andrej, knjigovodja opekarne, 
; Gor.'Radgona,' '-•'••.    "•" 
/•   Gobec Cilka, uradnica Posojilnice; Gor. 

, Kadgona. .. •/     '•   •    ' ''    . 
\ Likvidacijska firma tfakor doslej s pri- 

• "»Vkoin: >v'likvidaciji«/ '.•."    '. • '   '' 
•      (Likvidatorji podpisujejo likvidacijsko 

S^^tako, da po, dva od njih pristavila 
•P«! besedilo firme svoja'podpisal "•• 

.•'/'•     ,   Okrožno sodišče v Mariboru . _ . 
•>•'< v. - -. dne 30. decembra 1947. ;   •  , 
.'-, }A, ':'..;•>. , '9Gen5S , '  -\    v,.' *27; 

37.    <^   '.•      ••'••;•*•    •",   '.•    ^/•• . 

• ; Sedež: Ormož.    >    "," ;   .. ' 
•'•'.. fifL^a: 6. januarja 1: '  . • . 

.    esodilo. Nabavna In pro du ina za dru- 

^zb^/-TOrmoïu- 
odboja/ •-•? 9e dosediinji člani upravnega 

:   ••••<•••^ Fortó,' Kuharic Lovrenc, 
•    Štefan  Vt,,anc' Gašparic Filip,, Petëk 

• vpiSeiô r!»   •• Anton ta solario Anton» 
'   nega odtJJSU0V0'kvoljeüI U&ni UpraV" 

:: oiASŠ& • •••3•• 'pûâta3° 
•: ;:;-2•••52••••' èotpoàiuto Frankovci, 

;     l£?a ?eter- kmet; LoperSice,, 
•,.;  SÄ Ivan, kmet, Hum, :   .    . 
' : « SSS!"č-,Anton. powfrtiûk, Pavlove!,.• . 

••''•   GS
amiAnton, fciaet, LeŠnica,   \'< 

; VA •?••' g<»P«ìinja, Ormoï,' 
'đn3^ Matija, upravnik vinogr.; 

, aruge, LeSnSki vrh. ;  , 
,.,' \     Okroïno Bodišče v Maribora 
•-  > ,    due 6. Januarja 194Ä. 

.. .... , Zadri • . .    '•'•   ! 

za- 

33 
Sedež: Semič. 
Dan vpisa: 22. junija 1947. 
Besedilo: Obnovitvena zadruga z cme- 

joiiini -jamstvom y Scpiifu. \ 4 
Izbrišeta sa dosedanja člana uprav- 

nega odbora: tajnik Plut Alojz,, Sennò 
25, in blagajnik Kovač Franc,. Kol, vpi- 
šeta pa se 

Stefan Josip kot tajnik obnovitvene. 
zadruge-v "Semiču, Kot št. 43, in 

Macele  Štefan,  krojač  in  posestnik, 
'Kot žt. 79, blagajnik.     -      , ^ 

Okrožno1 sodišče Novo mestai 
dne 20. decembra 1947. 

" Zadr. 11-4(3/4. .,       ;   ÜS2.G 
»*   .' 

39 :   '    '      i />i;    '• -   ' 
Sedež: št. Janž.       -1;-     '    ' . • 
Dan vpisa: 20. novembra 1947. 
Besedilo: Obnovitvena zadruga z ome, 

jenim jamstvom v št. Janžuim Dolenj- 
skem. ••','•; '   "• 

Izbrišejo še izstopivSi člani upravnega ' 
odbora: Gorenb Jože, fČeSnjce št. 1, 
predsednik^.Renko Jože,.Gaj-št. 23, taj- 
nik, Kog Jože,'St. Janž št. 4, blagajnik; 
naiueito teh pa vpišejo \ novoizvoljeni 
člani upravnega odbora;    , „ 

Dcbevc Jože, posednik, Ilirijo St. ,17, 
predsednik, " -, 

Repše Stanko, posestnik, Brinje št. 20, 
tajnilt, • " '-   • _   . 

Hričar Lovrenc, posestnik", - Birna vas 
žt. 7," blagajnik   ,    -' , -,    »    ' 

Okrožno sodišče v Norem mestu, 
dne 20. septembra 1947.    ' . 

• • Zadr IIG9/3-G' ..   ,9339 

40.' ••",- '•'.[. '"• 
,. . Dan vpisa: 12. novembra 1917.- . 
' Na predlog ministrstva za finance, ko. 
misije 7À likvidacijo kreditnih zadrug,' 
•se-po uredbi vlade LRS z dne 17. IV. 
1917, št. S/214,V vpße razdružba in 
uvedba likvidacije tehle zadrug: 

Hranilnica i", yosojihiica v Stični z 
neom: j., Zadr. I 23,    ;.: , •   . 

Hranilnica in, posojilnica na Krki pr; 
Stični • nctìm. i, Zâdr I 34,    '  : 

Posojliika y Dotwepolju a neom. j., 
Zadr.' I 43,i -,    ,   ;     '  ... . 

Hranilnica in posojilnica v Za^rađcu • 
neom. j., Zadr I 80,     .;       ,/,.'.".. •    

l 

Hranilnica in posojilnica v VcliKiIi La- 
ščah z neom. j., Zadr 1^98, 

Hranilnica in posojilnica v Robu z ne- 
omej. j., Zadr I 105,     '     • 
.'Hranilnica in posojilnicar Višnji gori 

z neom." j., Zadr I 107,   " 
/  nranilmca in posojilnica v St. Vidu 
pri Stični i neom. j., Zadr I 114,; \ 

Hranilnica in posojilnica v Strugah • 
neom. j., Zadri 123,     - ;'        '   . 

Hranilnica in posojilnica' v "Ambrusu 
/i neom.'i, Zadr II 7. • . 

Besedilo,' kakor doslej, z pristavkom 
>v IiJividaciji«.    , f' -   -   ' 

likvidatorji: "''   ,     '   . - 
ParcerKairel, nameSčeuec ministrstva 

ta finance LRS, Trnovski prteton št 18, 
BoÄf Lado, načelnik ntóetrstvft i& 

••••« LRÄ. •••••••* tt. 23»    ; 

Vrhunec Bronislav, tajnik Narodne 
lankc, Ziijibpsa št. 7, 

Zor Ivo. mvVnik lu c'alivncga zadruž- 
nega odbora sui Slovenijo, Trstenjakova 
ul ca št. 2 in        ' 

Silrar   Andrej, :pomoïnik   načelnika- 
liiicativncga zadhužnc.,7a odbora to Slo- 
venijo, P raža kov a v.l. ll.fvói v Ljubljani.,' 

•-Likvidatorji bodo psdpiàoval; za.likvi-' 
dacijske îirine tal'o. da ^ bosta po dva 
•izmed'njih.pristavila pV>d blodilo firm 
svoj lastnoročni podpis. * 

Upniki'se paž; vajo,,da v" enem mesecu 
od te objave prijav'jo svoje terjatve do 
zadrug komisiji za likvidacijo kreditnih 
zadrug-pri ministrstvu' za "üu'ance LRS 
y Ljubljani. -;.      ",  •   * - ',-    ••,-. 
.   'OlcroŽno sodišče v.No'vërn mestu 

•   . dno 12.,novembra 19-Î7.     '•- 
Zadr..- I'23/10rJ.31/2C; I 43,33; I 80/33; 
I 93/42;' I 103/40;  I 107/33;. • 114/30; 
.\ ' -'      I42S/27 in II 7/10.    '    -   ' 

.   Sedež: Vransko.,. 
'. Dan izbrisa: 27. decembra 1947. " 

Besedilo: Hmeljarna, zadruga z ome. 
jrnfi» iamstvem na Vranskem. 

Zar.tdi -združitve z zadrugo   >Hme- 
zad<, hmeljarska zadniga z"o. j: v Žalcu. ' 

Okrožno sodiïïo v Celju V 
' , • 'dne 27; decembra 19-17.     •   ' 

. -    • Zadr. VI 20/22 9325 • 

Sedež: Žalec. 
Dan izbrisa: 27. decembra 1947. 
Besedilo: Hmeljarska zadruga v ŽalcU, 

r. z. • o. z.   . '        , v '..-, v : 

.    Zaradi-, zdmžitve *z zadrugo   >Iime- 
zad<, hmeljarska zadruga 2 o. j,,v,Žalcu. ' 
.\ Okrožno sodišče v Celju - 

,    -   dne 27,- decembra ' 1947. "    . 
' ; '•   Zadr. V, 91/25 •.   ' ' ' "9324 

•'••,.       • *       .'    '.      '••."•. 

4î>  •   •'' ; ' \   ' °      . ' • : : .     - 
Sedež: Čepcrcn.    •     ' . 

• ' ,Dan izbrisa:,SO. "decembra •!947 ' 
., Besedilo:.CUrajiia' çospodarska zadru- 
ga z omejenim jamstvom v, Cepovanu. 

Na podlagi'^sklepa fcik-upîïïno okrajne' 
gospodarske zadruge'z o. j. v Cepovunu 
dno 15. VI. 1947 o razcepitvi zadruge 
na tri-'zadrugo in ei.eér; -   '  - 

1. Napreza Üeneyan i'okoliSem Čepo-- 
van, Gor. LokoVec, Sred.Lokovec, Lokve, 
Trnovo in BanjŽčica; ; 

'2. Naproza" Grçr.r. z okolišem: Grgar, 
Ravne in.Ravnica; - •     . 

.8. Napreza- Levpa z ••••••: Levpâ, 
•Avče in.Kal.uad Kanalom," 1er na pod- 
lagi vpisa Ljudske Ncproze Grgar (Zt- 
40/47, z dne'11. JX.  19-i7)< Kmetij?ke- 

» Nap rože CepoVan (Zt 67/47 /, dne 10. XI. 
1947) in ••••••• Naproze Levpa <*•» ' 
47/47 z dne 8. X. 1947)4- zadrnžpj repi-, 
ster- ee.izbriše.Okrajna'RCöpodar-•• 7•- 
druga z,omejenim jamstvom iz zadruž-4 

nega ' registra.   *,•''.'• 
Okrožno sodiSče v Goric; z ••••.••::• 

gcfU'žcni r Postojni 
',    ^•• 80. decembra 1947. 

. ''"•'      •       Ret 2/45-12    •,    \       61 
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Vpisi v trgovinski register . 
••-      44 

'--•»  < Sedež: Ljubljana. 
/   .   Dan vpisa: 5. januarja 1943. 

Besedilo: Dr. Th. & G. Eühme d. d. 
)    '   Na'"podlagi odločbe ministrstva za in- 

dustrij» in rudarstvo z dne 29. XII. 1947, 
It. pera. 3921/1/dr. T. se izbriše direktor 
ing. Gregorčič Vladimir in vpiše Künst- 
ler Zóra, direktor iz Ljubljane. 

Okrožno sodišče v Ljubljani 
dne 5. januarja 1948. 

Rg B III 162/3 296 
* 

45 
SedeZ: Ljubljana. 

J '     Dan vpisa: 23. decembra 1947. 
Besedilo: Tovarna ^čevljev Krisper, 

družba z o. z. 
Na podlagi odloka Mestne zaplembe- 

ne komisije v Ljubljani z dne SO. avgu- 
sta 1945, št. 606/45, se prenese1 tvrdka v 
last Federativne ljudske republike Ju- 
goslavije. 

Na podlagi odloka ministrstva za in- 
dustrijo in rudar&tvo z dne 1. januarja 
1947, št. 29/1 se vpiše ravnatelj Benédi- 
čic Stanko,-ki je upravičen .podpisovati 

• Ivrdko " samostojno tako, da se pod iz- 
.  pjsano ali s štampiljko natisnjeno be- 

.'   cedilo tvrdke la&tnoročno.podpiše. 
Okrožno sodišče r.Ljubljani 

• dne 23. decembra. 1947. ' 
lig C V 354/3, 9818 

46 .,''- 
Sedež: Ljubljana. 
Dan vpisa: 8. januarja 1948. 
Besedilo: Univerzalna tehnična služba 

, »Unilas«, 'družba z o. z/;'Ljubljana, Še- 
lenburgora ulica 7. 

Na podlagi kupne pogodbe z dne 19. 
XII. 1947, sklenjene med državo FLRJ, 
zastopane po MLO za glavno mesto Ljub. 
Ijana, in ing. Mandom Franjem in Bu- 
zekom Janom, je tvrdka prenehala ob- 
stojati in prešla v likvidacijo. 

Likvidator: Ing. Manda Franjo, Ljub- 
ljana, Gasilska 6. 

Likvidacijska firma: kakor doslej s 
pristavkom >v likvidaciju.      ' 

Likvidator podpisuje likvidacijsko fir- 
mo/tako, da'pod besedilo firme stavi 
svoj lastnoročni podpis. 

Okrožno sodišče v Ljubljani 
dne 7. januarja 1948. 

" Rg C V 145/4' 295 

47 :• ' , .     ' 
•   - SedeZ: Maribor. 

Dan vpisa: 6. januarja 1948. 
Besedilo: Franò Bela in.drug, banda- 

žist in rokavičar ia modna trgovina • 
Mariboru. '        ,    ' 

, '; Firma se je preosnovata iz javne in 
J govske družbe Franc Bela in drug, v 

firmo posameznega trgovca. * , • - 
\ Besedilo odslej: Franc Bela, banda- 
žist in rokavičar in modna trgovina t. 
Mariboru 

i,,   '• •: ,,  Lastnik firme: Franc Bela, bandažist 
•'      in trgovec v Mariboru, Gosposka- 5., 

,', ; ,     Okrožno kot trgovsko sodišče v Mariboru 
- i   4 "'   dne 6. januarja 1948. 

A IV 118 • 

48 
Sedež: Celje. 
Dan izbrisa: 15. decembra 1947. 
Besedilo: Celjska opekarna, tudi Ope 

karna Celje — Eđm. Unger-UIIman. 
Zaradf vpisa v register državnih go- 

spodarskih podjetij pri ministrstvu za 
tinanee LRS. 

Okrožno sodišče v Celju 
dite 15. decembra 1947. 

A I 69/27 9692 

49 
Sedež: Celje. 
Dan izbrisa: 3. januarja 1948. 
Besedilo: D. Rakuš, Celje. 
Zaradi končane likvidacije. 

Okrožno sodišče v Celju 
dne 3. januarja 1948. 

-   A 145/27    . 201 

50 
* 

SedeZ: Celje. 
Dan izbrisa; 7. januarja'1948.    ' 
Besedilo: Brata Šumcr, Celje. 
Zaradi opustitve obrata. 

Okrožno sodišče v Celju 
dne 7. januarja 1948. , ^ 

A II 202/8 .' . 258 
-- *     < ' <   •• • 

51 
• SedeZr Celje. 

Dan izbrisa: 3. januarja 1948. 
Besedilo: JulyWeiner-ja: nasi., Celje. 
Zaradi končane likvidacije, 

'   Okrožno sodišče v Celju 
dne 8. januarja 1948. 

HR A 5/23 200 
# 

52 ' 
Sedež: Ljubečna. 
Dan izbrisa: 15. decembra 1947., 

y  Besedilo: Franc Sodin, opekarna Lju- 
bečna pri Celju.    " f '        ' 

Zaradi vpisa, ,v register državnih go- 
spodarskih  podjetij pri ministrstvu za 

' finance LRS. 
c 
Okrožno sodišče v Celju 
dne 15. decembra.1947. 

A II ,97/12   , 9C91 

SedeZ: Ljubljana. 
Dan izbrisa: 23. decembra 1947.' 
Besedilo: Dolničar & Richter. 
Zaradi vpisa v register državnih tr- 

govskih podjetij pri ministrstvu za fi- 
nance LRS. 

Okrožno sodišče v Ljubljani 
dne 23. decembra 1947. 

Rg A III 109/21 ; ,      9820 

.54 
Sedež: Ljubljana. ,   /. , 
Dan izbrisa: 31,-'decembra 1947/ i 
Besedilo: Jerman & Co, družba z o. z. 
Zaradi končane likvidacije,     ' 

Okrožno sodišče v Ljubljani      ' 
' dne 81. decembra 1947./ 

B«CVU5/5 45 

55 
Sedež: Ljubljana. 
Dan vpiaa:^ 2b  decembra 1947.. 
Besedilo: Šalamun &, Lampe,'družba 

z o. z. v "likvidaciji.    * 
Zaradi končane likvidacije. 

Okružno sodišče v Ljubljani 
dae 20. decembra 1947. 

Rg C V» 280/5   - 9819 
* ' 

56 
Sedež: Ljubljana, 
Dan izbrisa: 8. januarja 1948. 
Besedilo:  »Union«, hotelska in  stav 

Unska d. d.'v likvidaciji. 
Zaradi končane likvidacije. 

Okrožno sodišče Y Ljubljani 
dne 7; januarja 1948. 

Rg B I 21/57 . 294 
* 

57 
Sedež: Mengeš. , 
Dan izbrisa: 8. januarja 1948.' 
Besedilo: Lojze Kane, tvornica krasa, 
Zaradi  vpisa  v   register drž.  gospo- 

darskih podjetij pri ministrstvu za  fi- 
nance LRS. 

Okrožno sodišče v Ljubljani 
dne 6. januarja 1948. i 

Rg A_VII 240/3 297; 

,58 . 
: - Sedež.-* Tacen.   -    r •• • ' \ 

Dan izbrisa: 81. decembra 1Ô47. 
: Besedilo: >Seta« Ivan Scunig. 

Zaradi ' vpisa v register' drž. gospo, 
darskih podjetij pri! ministrstvu- za fi 
nance LRS,   • '."   -'   , ' 

Okrožno sodišče >, Ljubljani 
dne 81. decembra 1947. 

Rg A IV 82/8 ; '43 
• * '•   . 

59 • 
SedeZ: Maribor.' 
Dan izbrisa: 15. novembra 1947.''.'. 

' Besedilo:   Kreditno   društvo   mestno 
hranilnice v Mariboru v likvidaciji./ 

Zaradi končane likvidacije'. ,,    * 
i Okcožno sodišče v Mariboru 

dne 15. novembra 1947.-' 
,      , "       ,     St. A'I 217' , 9170 

'•    '  . •.*'•"'' '•   • 

60 :  ' 
SedeZ: Maribor. 

-    Dan izbrisa: 29.- decembra 1947. 
Besedilo: Predilnica in tkalnica đ. 4 

v Mariboru.^       ! 
• Ker se je vpisala,, v register drž," go- 

spodarskih  podjetij' /pri ministrstvu *a 
finance LRS.,       .  . ' ''        •', ',••" 

Okrožno 'sodišče v Mariboru      * 
dae 29. decembra 1947. 

»    B HI 16     . 120 

Sp 10/47 —'A/369 V,. "'•'',    -. 
Sp 47/46 — A/565   / 196 

'. './•;, Oklic.;' 'y    '   . /;' 
o razgrnitvi podatkov, dosedanjih pol*' 
vedb zaradi morebitnih ugovorov zop*r 

te podatke v postopanju za osnovanje 
nove zemljiško knjige za katastrske •**>! 
čine Stavca vas in Veliko Lip je v e°*' 

•       nem okrajJH Noro mesto. 
Od 28. I. do 11, II. 1948 bodo ,v Stav« 

vasi It 21 vsak,delavnik od a do i* j 
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URA JI 

LJUDSKE  REPUBLIKA 
1ST 

'EN-IJE 
Letnik V. V Ljubljani dne 27. januarja .t'/ c Ö Številka 4. 

VSEBINA 
26. Ukaz o podelitvi Sastaega naslova >ljudaki umetnik« Oto- 

nu 2upantt£u. 
27, Uka» o sklicanju novoizvoljenih meetnih ljudakih odborov 

v Celju in Mariboru k prvemu zasedanju. 
23. Uredba o zaîaenem linanairanju državnih potreb LRS • 

ljudskih odborov v razdobju, januar—marec 1948. 
29. Uredba o prehodu diavne direkcije industrije gradbenega 

materiala LRS v pristojnost miniMrstva za gradnje LRS. 
80. OdloŽba o imenovanju občaaaih arbitrov ReipubliSke držav- 

ne arbitražo r Ljubljani. , 

A 

O 

81. Odredba o obveznem vodstvu razvida prevoženih kilome- 
trov za cestna motorna vozila, 

32. Odredba .o zavarovanju medveda v okraju Črnomelj, Ko- 
čevje, Novo mesto la Rakek. 

33^fOdlo2ba o prevzemu aktiv ia pasiv zasebnih kreditnih pod- 
jetij v likvidaciji. 

34. Odredba o rokih, v katerih morajo zadruge .plačevati evoje 
obveznosti. 

—  Popravek. 

PflEZIDIJ LJUDSKE SKUPŠČINE LBS / 

20, 

Ukaz 
o podelitvi častnega naslova »ljudski umetnike 

Otonu Župančiču 

Prezidij Ljudske skupščine Ljudske republike Slo- 
venije podeljuje na podlagi 6. točke 72. glena ustave 
Ljudske republike Slovenije in 2., člena zakona Predsed- 
stva Slovenskega narodnoosvobodilnega sveta z dne 24. 
oktobra 1945, S4.45, častni naslov >ljudski umetnik« 

Otonu Župančiču, 
slovenskemu pesniku in književniku, članu Akademije 
wianpeti in umetnosti v Ljubljani, častnemu doktorju' Uni- 
verze v Ljubljani In članu Prezidija Ljudske skupščine 
Ljudske republike Slovenije,. 

kot priznanje za izredne zasluge za razvoj slovenske 
književnosti in slovenskega jezika, za dvig ljudske samo- 
w»ve*ti In borbenosti • dobi najtežje preizkušnje' slo- 
venskega naroda. 

. U, 61 66. 
Glavno mesto Ljubljana dne 22. januarja 1948.. 

PREZIDIJ LJUDSKE SKUPŠČINE 
LJUDSKE REPUBLIKE SLOVENIJE , , 

Predsednik: ^» 
Jo*lp Vidmar L r. 

\ 
•    Sekretar: 

**»nee Lubej 1. r. 

27. 

Ukaz 
•sklicanju.novoizvoljenih mestnih ljudskih odborov, 

ki so izvzeti iz okrajev, k prvemu zasedanju 

'•': Na .podlagi-.17. točkfl 4. člena zakona o Prezidiju 
Liudske skupščine LRS in v zvezi z .69." členom zakona 
•• volitvah .odbornikov .ljudskih odborov predsedstvo 
emiiiin 4ud*ke ekupžoiue LRS    *     - .i.« v.:. *        I 

odloča ; 
Novoizvoljena mestna ljudska odbora Celje in Mari- 

bor se sklicujeta k prvemu zasedanju, ki bo: 
l._ za Mestni ljudski odbor Celje dne 4. februarja 1943 

ob 9  uri v prostorih mestnega ljudskega odbora in 
2. za Mestni ljudski odbor Maribor dne 8." februarja 

1948 ob 9. urj v dvorani Ljudske univerze v Mariboru. 
U. št. G6. 
Glavno mosto Ljubljana dne 24. januarja 1948, 

PREZIDIJ LJUDSKE SKUPŠČINE 
LJUDSKE REPUBLIKE SLOVENIJE 

Sekretar: 
France Lubej \. r. 

Predsednik: 
Josip Vidmar L r.» 

UREDBE. ODREDBE. NAVODILA • ODLOČBE 
VLADE LJUDSKE REPUBLIKE SLOVENIJE 

28. 

Na podlagi 11. člena osnovnega zakona o proračunu 
in 1. in 2. člena uredbe o začasnem finansiranju držav- 
nih potreb FLRJ in potreb ljudskih odborov v razdobju 
januar — marec 1848 izdaja vlada LRS po predlogu mi- 
nistra za finance LRS 

uredbo 
o začasnem   finansiranju   državnih   potreb LRS Ia 

. ljudskih odborov v razdobju januar—marec 1948 

1. člen 
Dokler'ne bo izdan državni proračun LRS za leto 

1948, se bodo državne potrebe Ljudske republike Slove- 
nije in potrebe ljudskih'odborov začasno finansirale po 
tromesečnih načrtih dohodkov in izdatkov za razdobje ja- 
nuar—marec 1948. 

2. člen ' 

Za finansiranje potreb te-1, člena se potrjujejo do- 
hodki in izdatki .po tromeaečnih načrtih-za razdobje ja- 
nuar. -.•=!•.; marec 1948, in-jiceri^, 
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1. v trimesečnem načrtu po republiškem proračunu; 
""     dohodkov zncku .     •     . 908,004.250 dinarjev 

izdatki y znesku   .     .     . 908,001.250 dinarjev 
2. v troiiiesečiiiu načrtih pu zbiralnih proračunih 

ljudskih odborov: 
dohodki  v znesku    .     .     . 5530.995 750 dinarjev 
izdatki  v znesku     .     .     . 330,995.750 dinarjev 
Skupno tromesečni načrti: 
dohodkov v znesku .     .     • 1,239,000.000 dinarjev 
izdatkov v znesku .     .     . 1.239,000.000 dinarjev 

3. člen 
Dohodki in izdatki, potrjeni v 2. členu za tromeseč- 

]e januar — marec 1948 »o sestavni del vseh zneskov^ 
ki bodo potrjeni v državnem proračunu LRS za léfo 
1048. 

4. člen 
Zneski zveznih- in republiških dohodkov, ki ee pre» 

. pustijo ljudskim odborom, da spravijo v (ravnotežje svo- 
je proračune za leto 1948, se določijo s finančnim zako- 
nom, s katerim bo potrjen državni proračun LRS za 1948. 

5. ćlen i 
Kolikojr to proračuni okrajnih ljudskih odborov za 

L tromeseČje pokazali večje izdatke, kot bodo znašali 
njihovi lastni dohodki, se ta razlika začasno krije iz re. 
publiàkih sredstev, pozneje pa se obračuna iz udeležbe 
na zveznih in republiških dohodkih, ki bo določena v 
finančnem zakonu LRS za loto 1948. 

6. člen 

Ljudska republika Slovenija odvaja, v razdobju ja- 
nuar — marec 1948 od pobrane dohodnine v zvezni pro- 
račun téle zneske: 

a) od davka od dohodka delavcev, nameščencev 
,,      in uslužbencev ». 3% 

b) od davka od dohodka kmetovalcev   .    .    .IV« 
c) od davka od dohodka zadrug 4 Ve 
č) od davka od dohodka ljudfrkih organizacij   . 5 V» 
d) od davka od dohodka zasebnih poklicev in 

premoženja 2 V« 
e) od pobrane zaostale dohodnine vseh oblik 1.50% 

7. člen 
Ta uredba velja od 1. januarja 1948. 
S-zak 29 
Ljubljana dne 21. januarja 1948. 

Minister za finance LRS: , Predsednik vlade LRS: 
l'otic Zoran L r. Miha Marinko 1. r. 

29. 
Na podlagi 78. člena ustave LRS izdaja vlada LRS 

po predlogu ministra za industrijo in rudarstvo ter mi* 
nostra za gradnje v sporazumu s predsednikom planske 
komisije LRS  . 

uredbo 
1    o prohodu Glavne direkcije  industrije gradbenega 

materiala LRS v pristojnost ministrstva sa gradnje 
LRS 

t 1. dea 
Glavna direkcija industrije gradbenega materiala'LRS 

preide i* ftriitoinosti wnjslraty_a • ißdujrtrito'ia~«dar.» 

sivo LRS v pristojnost ministrstva za gradnje LRS po 
stanju na dan 31. decembra 1947. 

2. člen 
S to uredbo se spreminja uredba o ustanovitvi glav- 

nih direkcij ministrstva za industrijo in rudare-tvo LRS 
z dne 28. 11. 1947 (Uradni list LRS % dne 15. III. 1947, 
št. 12/00), kolikor se ne sklada z njo. 

3. člen 

Ta uredba velja od dneva objave v >Uradnem listu 
LRS<. 

S-zak. 28 
Ljubljana dne 19. januarja 1948. 

Podpredsednik vlade in minister 
za industrijo in rudarstvo LRS: Predsednik vlade LRS: 

Dr. Marijan Brecelj 1. r. Miha Marinko L r. 
Podpredsednik vlade 

in minister za gradnje LRS: 
Iran Maček L r. 

Predsednik 
planske komisije LRS: ,-,.,   • 

* Sergej Kraigher 1. r. v.   » 

30. 
Na podlagi drugega odstavka 77. člena ustave LRS 

in V zvezi s 6. členom in 8. členom zakona o državni arbi- 
traži izdaja vlada LRS tole 

odločbo: 
L Za občasne arbitre Republiške državne arbitraže 

v Ljubljani se imenujejo: 
1. Smole Janko, sekretar sekretariata za gospodar 

sko koordinacijo, 
2. Kužnik Henrik, pomočnik generalnega sekre- 

tarja, .      -  -      • 
3. Sumrada Vinko, sekretar sekretariata za koordi- 

nacijo lokalne uprave, 
.  4. Čopič ing. Hinko, pomočnik ministra za industrijo 

in rudarstvo LRS, 
5. Kremžar, Stane, sekretar Glavne direkcije rudar« 

stva, ' , 
6. Skcrlavaj Milan, pomočnik ministra za trgovino 

in preskrbo LRS, 
7. Klarič Jože, pomočnik ministra za trgovino in pre- 

skrbo LRS, 
8. LoskoSek Franc, direktor >2ila<, 

«_   9. Dekleva Janko, pomočnik ministra «a finance 
LRS, . '. i j 

10. Valentinčič ing. Jože, pomočnik ministra za grad- 
nje LRS, 

11. Roje ing. Jože,  pomočnik  ministra za gradnje 
LRS, 

12. •••••• ing. Tugomir, pomočnik ministra za keno 
indu*trijo LRS,  . .  . 

13. Goršič ing. Stane, pomočnik mlnùrtr* za lesno 
industrijo LRS, 

14. Bernot 2ivko, pomočnik ministra ta kmetijstvo 
in gozdarstvo LRS, / > 

15. Hace Matevž, oomočnik' ministra m kmetüftlvo i« 
gpiâ&nlw LES- 
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Letnik V. Priloga k 4. kosu z dne 27. Januarja 1948. Številka 4. 

Razglasi in oglasi 
Naročnike opozarjamo, da poteče 31. januarja 1948 rok 

za plačilo naročnine za prvo četrtletje. Kdor do. tega dne ne bo 
plačal naročnine vsaj za prvo četrtletje, mu bomo list ustavili. 

Vabilo 
na naroČbo Splošnega registra predpisov 

Uradni list LRS bo izdal Splošni register predpisov, to je kazalo 
vseh predpisov, ki so izšli v Uradnem listu KLRJ, v Uradnem listu LRS. 
v Uradnih obvestilih zveznega urada za cene (Službenih saopštenjih) in 
v Vestniku urada za cene pri predsedstvu VLRS od 1.1945 do vštetega 
1. 1947. V tem registru bodo zaznamovani predpisi po vsebini z gesli, razvr- 
ščeni pa bodo po'abecednem redu in po pasovnem zaporedju (kronološko). Po 
abecednem redu bodo urejena gesla, ki so načeloma vzeta iz naslova, več- 
krat pa tudi iz vsebine predpisa. Iz vsebine so vzeta gesla v primerih;1 

ko iz naslova ni zadosti jasno in razumljivo razvidna vsebina predpisa. , 
Vsi predpisi iz gospodarskega področja bodo zaznamovani v registru tudi 
po abecednem redu gospodarskih panog. Vsak predpis bo naveden naj- , 
manj pod dvema gesloma. 

Pri vsakem predpisu bo zaznamovano, kje je izšel (Uradni list FLRJ,* 
LRS, Vestnik itd.), pri čemer bo navedena številka lista in letnik, raz- 
vidno bo tudi, ali gre za zakon, uredbo, pravilnik, navodilo, razlago itd. 
Navedene bodo razen tega vse spremembe, dopolnitve in popravki, ki se 
nanašajo na ta predpis. V nekaterih primerih bodo predpisi še pobližje 
opisani s tem, da bo za navedbo (citatom) označena v oklepaju kratka 
vsebina in člen z odstavkom oziroma točko, kjer je to besedilo.     ' 

Navedbe (citati) bodo zaradi lažjega pregleda in zato, da bò register 
bolj .služil svojemu namenu, razvrščene tako, da se bo vsaka navedba 
začela z novo vrstico. Upoštevani bodo tudi predpisi obveznega pomena, 
ki so bili objavljeni samo v dnevpikih (Ljudska pravica, Slovenski poro- 
čevalec). 

Splošni register predpisov bo v veliki meri koristil vsem, ker je v 
latih 1945 do 1947 izšla obilica predpisov, sprememb, dopolnitev, poprav- 
kov in novih predpisov ia se z njihovim iskanjem po uradnih glasilih 
kgubi mnogo dragocenega časa. v 

Splošni register predpisov bo obsegal približno 20 tiskovnih pol 
(320 strani). Cena še ni dokončno določena. Register bò izšel v omejenem 
«evita uvodov, «ato naj se vsi interesenti vsaj do 10. februarja 1948 pri- 
glasijo pri upravi >Uradnega lista LRS«, Ljubljana, Gregorčičeva 23. 
Navedejo naj svoj natančen naslov in Število-iavodov, ki jih žele naročiti. 
Nato jim bomo poslali register takoj, ko bo dotiskan. Vsak naročnik naj 
tudi navéde, ali leli imeti broširan ali trdo vezan.ierod.       _ 

.Naročila zapoznelih naročnikov bomo izpolnili šele potem, ko bomo 
ugodili naročnikom, ki so se pravočasno priglasili. Zato je v lastnem 
interesu vsakogar, da ne tamudi roka za subskripcijo, ki ne bo podaljšan., 

- Uradni list LRS 

Razglasi upravnih obi aste > 

St. 334/15 504 
Razglas 

Z nalezljivo ohromelostjo prašičev je 
na novo okužen okraj Konjice. 

Ministrstvo 
»u kmetijstvo iu gozdarstvo LKS 
Ljubljana dne 19. januarja 1948 

Vpisi v register ' 
državnih gospodarskih. 

podjetij 

70 
Sedež: Ljubljana. 

- Dan vpisa: 16. januarja 1948. 
Besedilo: »Industrijski servis Ljublja- 

na^ Ljubljana. 
Poslovni predmet: Oskrbovanje indu- 

strijskihin rudàrak h' podjetij zveznega 
in republiškega pomena ita ozemlju 
4*s- . '     *     • 

Ustanovitelj jiodjotja:  Vlada-.LRS, od-' 
ločba St. S-•••. 645/•• <lue 30. decembra 
1947, •" ' l     ;, 
..Podjetje zastopata: ' , 

Pleteršek JoZe,* v. d.' ravnatelja^ ki 
podpisuje samostojno, v obsegu zakon- 
skih pooblastil in  pravil podjetja, in 

Puh-Mokorèl Cirila, v. d. glavnega ra-, 
čunovodje, ki sopodpisuje vse listine po 
47. členu splošnega zakona o dr2. gosp. 
podjetjih/       - • 

Ministrstvo sa finance LKS, 
/       • Ljubljana, *"• 
dne Ì5. januarja 1948. 

'št. 151274/48" ~,ÄÜ* 399 

71 
Sedež: Ljubljana, 
Dau vpisa: 19. januarja 1948. '• 
Besedilo: Oskrba, podjetje »a oskrbo- 

vanje lokalne  industrije , in ' obrtništva, 
Ljubljana, skrajšano ime firme: >0ekrba- 
Ljubljana«. 

. Poslovni predmet: Nakup, in pro- 
daja surovin in v»eh vrst; materiala ta 
oskrbovanje lokalne indusinje in obrt- 
ništva. 

Uetanovitelj podjetja: Vlada LRS, od- 
ločba št. S-iak. 602 r dne 9. decembra 
1947.- .'. ' ' - i';-..-.' • 

Podjetje-ïaetopata:, •'.-•<-••• > 
Oroden. Ivan, ravnatelj, ki podpisuje 

samostojno, v obsegu zakonskih poobk- 
effl in pravil podjetja, la 
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Zaje Marija, glavni računovodja ki sor- 
podpisuje vse lifeline po 47. Členu sploš- 
nega zakona o drž. gosp. podjetjih,   ' 

Ministrstvo za finance LRS, 
Ljubljana, 

dne 19. januarja 1948. 
t St. 151326/48 507 

* 
52 

Sedei: Ljubljana. • 
Dan vpisa: 20. januarja 1948. 
Besedilo: Trgovsko podjetje >ŽHoc, 

Ljubljana, skrajšani naziv firme: »Žito- 
Ljubljanac. 

Poslovni predmet: Promet z žitom in 
mlevskimi izdelki na debelo za vse tri 
trgovske sektorje. 

Ustanovitelj podjetja: Vlada LRS, od- 
ločba št. S-zak. 591 z dne 2. XII. 1947. 

Podjetje zastopata: 
Leskošek Franc, direktor, ki podpisuje 

samostojno, po zakonitih pooblastilih in 
pravilih podjetja in 

Legat Anton, glavni računovodja, ki 
»podpisuje vse listine po 47. členu 
spi. zakona o drž. gospodarskih pod- 
lih. 

Ministrstvo za finance LRS, 
Ljubljana, 

'dne 20. januarja 1948. 
St. 151336-48 510 

73 
Sedež: Logatec. 
Dan vpisa: 18. decembra 1947. 
Besedilo: Lesno industrijsko podjetje 

, Logatec. 
Poslovni predmet: Nakup, žaganje in 

predelovanje vseh vrst le&a ter prodaja 
proizvodov lesne industrije. 

Ustanovitelj podjetja: Vlada LRS, od- 
ločba št S—zak. 636 z dne 1. decembra 
1947. 

Podjetje zastopa in-zanj podpisuje: 
Kovšca Jože, ravnatelj, samostojno, v 

»obsegu zakonskih pooblastil in pravil 
podjetja. 

Ministrstvo za finance LRS, 
Ljubljana, 

iđne 16. decembra 1947, 
St. 1514535-47 9583 

* 
74 

Sedež: Maribor. * 
Dan vpisa: 19. januarja 1948. 
Besedilo: Lesno industrijsko podjetje 

Maribor. 
Poslovni predmet: Industrijsko izde- 

lovanje pohištva, nakup, žaganje in pre- 
delovanje vseh vrst lesa in prodaja pro- 
izvodov lesne industrije. 

«Ustanovitelj podjetja: Vlada LRS. od- 
ločba št. S-zak. 639 z. dne 81. decembra 
1947. 

Podjetje zastopa: 
Kodrič Albert, ravnatelj, B podpisuje 

samostojno, v obsegu zakonskih poobla- 
stil in pravu podjetja. 

Ministrstvo sa finance LRS, 
Ljubljana, 

dne 17. januarja 1948. 
8t 151283-43 506 

Sedež: Sv. Lovrenc na Pohorju. 
Dan vpisa:  18. decembra  1947. 
Besedilo: Lesno industrijsko podjetje 

Pohorje. 
Poslovni predmet: Nakup, žaganje in 

predelovanje vseh vrst lesa ter prodaja 
proizvodov lesne industrije. 

U&tanovitelj podjetja: Vlada LRS, od- 
ločba št. S—zak. 632 t dne 12. decem- 
bra 1947. 

Podjetje zastopa in zanj podpisuje: 
Ing. Najžer Ladislav, ravnatelj, samo- 

stojno, v obj-egu zakonskih pooblastil in 
pravil podjetja. 

v   Ministrstvo za finance LRS, 
Ljubljana, 

dne 16. decembra 1947. 
St. 1514492-47 9582 

* 
76 

Sedež: Trbovlje. 
Dan vpisa: 20. januarja 1948. 
Besedilo: Splošno gradbeno podjetje 

»Cemente, Trbovlje. 
Poslovni predmet: Gradnja stanovanj- 

skih in gospodarsko-industrijskih zgradb, 
izvrševanje stavbnih obrti ter gradnja 
mostov. 

Ustanovitelj podjetja: Vlada LRS, od- 
ločba št P 39/48 z dne 16. I. 1948. 

Podjetje zastopajo: 
Kašman Ernest, direktor, ki podpisuje 

samostojno po zakonskih pooblastilih in 
pravilih podjetja; 

ing. Berce Dušan, pomočnik direktor- 
ja, ki podpisuje v odsotnosti direktorja, 
v istem obsegu, in 

Confidenti Franc, glavni računovodja, 
ki sopodpisuje vse listine po 47. členu 
spi. zakona o drž. gospodarskih pod- 
jetjih. 

Ministrstvo za finance LRS, 
Ljubljana, 

dne 20. januarja 1948. 
Št. 151357-48 511 

77 
Sedež: Ljubljana. 
Dan vpisa: 16. januarja 1948. 
Besedilo: Semenarna za Slovenijo, 

Ljubljana. 
Izbrišeta se: dosedanji ravnatelj Prea- 

toni Angel in pomočnik ravnatelja ing. 
Mikuž Franc; vpiše^pa se: 

ing. Bajec Viktor, ravnatelj, ki pod- 
pisuje samostojno, v obsegu zakonskih 
pooblastil/in pravil podjetja; v ravnate- 
Ijvi odsotnosti podpisuje za podjetje: 

Bezenlek Dominik, šef komercialnega 
oddelka, v istem obsegu kot ravnatelj. 

Ministrstvo za finance LRS, 
Ljubljana, 

dne 15. januarja 1948. 
Št. 151268—48 400 

78 
Sedež: Ljubljana. 
Dan vpisa: 16. januarja "1948. 
Besedilo: Gostinsko podjetje sHotel 

Union«, Ljubljana. 
Izbriše se dosedanji glavni računo- 

vodja Gajšek Dora, vpise pa es 

Kralj Albin, glavni računovodja, ki 
sopodpisuje vse listine po 47. členu spi. 
zakona o drž. gosp. podjetj h. 

Ministrstvo za finance LRS, 
Ljubljana, 

dne 15. januarja 1948. 
Št. 1512359/1-47 397 

* 
79 

Sedež: Ribnica na Pohorju. 
Dan vpisa: 16. januarja 1948. 
Besedilo: Granitna industrija Josipdol, 

Ribnica na Poh. 
Vpiše se tale sprememba: 
Po odločbi vlade LRS z dne 19. XII. 

1947,   št. S-zak. 598/a se s   podjetjem 
Granitna industrija Josipdol, Ribnica na 
Poh., združita nacionalizirani podjetji: 

Granitolom Anton Res in drug, Pod- 
velka« in 

Granitolom Recenjak, Ernest A. Ehr- 
lich, Sv. Lovrenc na Poh. 

Ministrstvo za finance LRS, 
Ljubljana, 

dne 15. januarja 1948. 
Št. 151267—48 39S 

* 
80 

Sedež; Sevnica ob Savi.   * 
Dan vpisa: 19. januarja 19431 
Besedilo:/ Kopitarna Sevnica. 
Vpišejo se téle spremembe: 
Operativni upravni voditelj podjetja je 

odslej Glavna direkcija lesne industrije 
pri ministrstvu za lesno industrijo LRS. 

Poslovni predmet je: nakup, žaganje 
in predelovanje vseh vrst lesa, prodaja 
proizvodov lesne industrije in industrij- 
sko izdelovanje kopit. 

S podjetjem se združi: Žaga (Hošek), 
Sevnica ob Savi. 

Ministrstvo za finance LRS, 
Ljubljana, 

dne 17. januarja 1948. 
St. 151282-4S 505 

* 
81 

Sedež: Brode pri Vranskem št. 17. 
Dan vpisa: 17. januarja 1948. 
Besedilo: ^Krajevna kovinska delav- 

nica Brode«. 
Poslovni predmet: Izdelovanje kovin- 

skih predmetov in vodovodnih naprav. 
Podjetje je ustanovil: KLO Sv. Jero-    % 

nim z odločbo št. 1494/47 z dne 27. XII. 
1947. 

Podjetje zastopajo in zanj podpisujejo: 
Cukjati Albin, upravnik, v odsotnosti 

pa 
Vranic Hubert ali 
Križnik Luka, Brode, vsi pa v obsegu 

pooblastil in po določbah spi. zakona o 
drž. gospodarskih podjetjih. 

Okrajni LO Celjo okolica, 
odsek za finance, 

dne 17. januarja 1948. 
>-;   ,    .     Št. IV 426/48 445 

82 "'"i 
Sedež: Bled. 
Dan vpisa: 13. januarja 194?w 
Besedilo: >Kreda«, Bled. 
Podjetje zastopata in zanj podpisujeta: 
Šanca Vladimir, upravnik podjetja, ki 

1 vodi začasno tudi računovodske posle. 
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£eiher Konrad, Bled, namestnik uprav, 
nilca, podpsuje poleg upravnika vse li- 
stine po 47. členu spi. zakona o drž. go- 
spodarskih podjetjih oziroma pravilih 
podjetja. 

Okrajni LO Jesenice, 
odsek za finance, 

dne 14. januarja 1948. 
Št. V 105/2—47 444 

# 
S3 

Sedež: Kranjska gora. 
Dan vpisa: 21. januarja 1948. 
Besedilo:    Krajevni   vodovod,   KLO 

Kranjska gora. 
Ustanovitelj podjetja: KLO Kranjska 

gora. 
Podjetje zastopata in zanj podpisu- 

jeta: 
Budinek   Vojteh,  upravnik  podjetja, 

Kranjska gora. 
Košir Niko, namestnik upravnika. 

Okrajni LO Jesenice, 
odsek za finance, 

dne 21. januarja 1948. 
Štev. V-747/2/48 557 

* 
84 1 

Sedež: Radovljica. 
Dan vpisa: 12. januarja 1948. 
Besedilo: Tovarna pletenin v Radov- 

ljici. 
Ustanovitelj podjetja: OLO Jesenice. 
Ravnatelj podjetja: ing. Osterman 

Elza, Radovljica. 
Podjetje zastopajo in zanj podpisujejo: 
ing. Osterman Elza, ravnatelj, v okvčru 

določb splošnega zakona o drž, gosp. 
podjetjih oziroma pravil podjetja; 

Pogačnik Stanko, Radovljica, namest- 
nik ravnatelja, podpisuje za podjetje ob 
ravnateljevi odsotnosti; 

Rozman Ivanka Radovljica, knjigovod- 
kinja podjetja, podpisuje poleg ravnate- 
lja vse listine po 47. členu splošnega za- 
kona o drž. gosp. podjetjih. 

Okrajni LO Jesenice, 
odsek za ••••••, .' 

dne 12. januarja 1948 
St. V-95/2-194S, 

* 
85 

Sedež: Ratečo-Planica. 
Dan vpisa: 21. januarja 1948. 
Besedilo: Krajovno gostinsko podjetjo 

Jalovec, Ratcčc-Planica. 
Ustanovitelj podjetja: KLO Raleče-Pla- 

nica. ï, 
Podjetje zastopata in  zanj podpisu- 

Koselj Angelca, poslovodinja, Rateče 
st. 68, 

Jeršin Štefan, Rateče 146. 
Okrajni LO Jesenice,       \ 

odsek za finance, 
dne 21. januarja 1948. 

St. V-246/2/48 655 
*        * 

86 
Sedež: Ribno pri Bledu. 
Dan vpisa: 21. januarja 1948. 
Besedilo: Krajevno kovaško podjetje, 

Wlbno. 

Ustanovitelj podjetja: KLO Ribno. 
Podjetje zas-topa in zanj podpisuje: 
Grilc Janez, Ribno 42, poslovodja. 

Okrajni LO Jesenice, 
odsek za finance, 

dne 21. januarja 1948. 
Št. V-245/2/48 556 

* 
87 

Sedež: Domžale, 
Dan vpisa: 16. januarja 1948." 
Besedilo: Okrajna lekarna Domžale. 
Poslovni predmet: Nakup in prodaja 

zdravil, zdravilnih zelišč in farmacevt- 
sko-kemičnih proizvodov za široko ljud- 
sko potrošnjo. 

Ustanovitelj podjetja: OLO Kamnik. 
Podjetje zastopajo in zanj podpisujejo: 
Mr. ph. Milic Tihomil, ravnatelj, do 

50.000 din samostojno, nad tem zneskom 
pa kolektivno z 

Besterjem Alojzom ali 
Vodetom Nandetom, ki nimata samo- 

stojne pravice razpolaganja. 
Okrajni LO Kamnik, 

odsek za finance, 
dne 16. januarja 1948, 

Št. 115/1-III-48    '       404 
* 

Sedež:   Kočcvjo — Taborišče  vojnm 
ujetnikov. 

Dan vpisa: 20. januarja 1948. 
Besedilo: Kantina — taborišče Kočevje. 
Poslovni promet: Nakup in prodaja 

vseh vrst alkoholnih pijač za vojne ujet-, 
nike.Jri 60* v taborišču v Kočevju, even- 
tuelno tudi za one vojne ujetnike, ki so 
izven taborišča. 

Ustanovitelj podjetja: Okrajni odbor 
vojaških vojnih invalidov (VVI) Ko- 
čevje. 

Podjetje zastopata in zanj podpisujeta: 
Glad Karol, poslovodja, samostojno v 

vseh zadevah? v finančnih  poslovanjih 
pa 

Grmovšek Anton, za operativno uprav- 
no vodstvo, do neomejenega zneska«. 

Okrajni L0 Kočevje, 
odsek za finance, 

dne 20. januarja 1948. 
Št. 562/48 512 

* 
89 

Sedež: Kranj. 
Dan vpisa: 20. januarja 1948. 
Besedilo: • >Avioprevozhištvo ML0 

Kranj.« 
Poslovni predmet: Prevozi vseh vnvt 

blaga in manjša popravila motornih pre- 
voznih sredstev.   . 

Ustanovitelj podjetja: MLO Kranj, od- 
ločba št 5814 z dne 9. decembra 1947. 

Podjetje zastopata in zanj podpisu- 
jeta: 

Stnako Franc, upravnik fn • 
Porenta Marinka, knihzovodinia. oba « , 

v obsegu zakonitih pooblastil in pravil 
podjetja. 

Okrajni L0 Kranj, 
odsek za finance, 

dne 20. januarja 1948. 
Št. 12.787/1—II—1947 571 

* 
90 

Sedež: Ljubljana, Frankopanska 11. 
Dan vpisa: 10. januarja 1948, 
Besedilo;    Trgovsko    podjetje    MLO 

>Vinotrg< v Ljubljani. -     t 
Poslovni predmet: Nakup in prodaja 

na debelo in na drobno vina in drugih 
alkoholnih pijači. 

Ustanovitelj podjetja: MLO za glavno 
mesto Ljubljana, odločba Tajn. štev. 
1806/47 z dne 10. X. 1947. * 

Podjetje zastopajo in zanj podpisujejo: 
Pire Jože, ravnatelj samostojno ali 
Roje Feliks, namestnik. 
Godec Jože, glavni računovodja ali 
Novak Ivan, namestnik in knjigovodja*. 

MLO za glavno mesto Ljubljana, 
finančni oddelek, 

dne 10. januarja 1948. ^ 
Fin. št. 123/48 443 

91 , 
Sedež: Šoštanj.* 
Dan vpisa: 11. decembra 1947. 
Besedilo: >Tovarna otroške konlck- 

cije.c 
Poslovni predmet: Izdelava otroške 

konfekcije. 
Ustanovitelj podjetja: MLO Šoštanj. 
Za podjetje podpisujeta : 
'Turk Ivan, predsednik, in 
Lane Savica, tajnica, oba za izvršni od- 

bor MLO Šoštanj. 
Okrajni LO Mozirje, 

odsek za finance, 
dne 21. januarja 1948. 

St, 460/48 564 
* 

Sedež: Sv. Lucija ob Soči. 
Dan vpisa: 16. decembra 1947. 
Besedilo: Krajevno čevljarsko podjetji 

Sv. Lucija ob Soči. 
Poslovni predmet: Popravila in izde- 

lava čevljev, prodaja Čevljarskih potreb, 
šoin. 

Ustanovitelj podjetja: KLO Sv,. Lucija 
ob Soči- 

Podjetje zastopata in zanj podpisujeta: 
Rovšček Julijan, upravnik, in 
Murovèc Terezija, računovodja,     ' 

Okrajni LO Tolmin, 
finančni odsek, 

dne 16. decembra 1947. 
Št. 677/18 498 

93 
Sedež: Srpenica. 
Dan vpisa: 14. •••••••• 1948. 
Besedilo: Krajevno podjetje >Kređac, 

Srpenica, i 
Poslovni predmet: Industrijska proiz- 

vodnja krede in trgovsko-posrednigtvo 
s kredo in njenimi izdelki. 

UetanoviteU Dodietia: KLO ÛmAntca. 
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Podjetje zastopata in zanj podpisujeta: 
Trebše Josip, upravnik, in 
Žagar Josip, računovodja. 

Okrajni LO Tolmin, 
finančni odsek, 

dne 14. januarja 1948. 
St 78/1 497 

* 
M 

Sedež: Škofja ••• pri Celju. 
Dan vpisa: 19. januarja 1948. 
Besedilo:' >Tovarna   volnenih   odej«, 

Skofja vas pri Celju. 
Izbriše se kot upravičenec za podpi- 

sovanje Bičman Albin, ravnatelj podjetja, 
vpiše pa se 

Belak Janko, ravnatelj podjetja, ki 
podjetje .zastopa in zanj podpisuje, in 
sicer v obsegu, ki je določen v splošnem 
zakonu o drž. goep. podjetjih in potrje- 
nih pravilih. 

Okrajni LO Celje okolica, 
odsek za finance, 

dne 19. januarja 1948. 
'    St.ilV 501/1-48-M 498 

* 
95 

Sedež: Slov. Konjice. 
Dan vpisa: 27. decembra 1947. 
Besedilo: Okrajno gradbeno podjetje 

Slov. Konjice. 
Podjetje zastopajo in zanj podpieujujo 

odslej: 
Šelih Rudolf, upravnik, samostojno v 

vseh zadevah v okviru zakonitih določb 
in pravil, 

Krošl Ivan, računovodja, v veeh ra- 
čunovodstvenih zadevah, skupaj z uprav- 
nikom, 

Kastelie Franc, tehnični vodja, v od- 
sotnosti upravnika v vseh navedenih za- 
devah. » 

Okrajni LO Slov. Konjice, 
odsek za finance, 

dne 27. decembra 1947. 
St. III - 1523/2/47 568 

* 
96 

SedeZ: Slov. Konjice. 
Dan vpisa: 22. decembra 1947. 
Besedilo: Okrajno. podjetje mlinov 

Slov. Konjice. 
Podjetje zastopata in zanj podpisujeta 

odslej: 
Medved Rudolf, upravnik, v vseh za- 

devah po zakonitih določbah in pravilih, 
Podstudenšek Ljudmila, adminietra- 

torka v vseh računovodstvenih zadevah 
skupaj z upravnikom.     •     ,»,    . . 

Okrajni LO Slov, Konjice, 
odsek za finance, 

dne 22. decembra 1947 
St. III-4167/1 .570 

k št. 1242 in 1243 izl. 1947 

Popravek 

V vpisu registracije pod gornjima ite- 
vilkama v prilogi Uradnega lista LRS 
št. 46 z dne a. XI. 1947 in, v popravku 
(priloga Ur. lieta LRS It: 2 z dne 18. I. 
1948) je treba popraviti napačno besedilo 
firme, ki se pravilno glasi: 

»Jnteks«, tkalnica jute, Žalec. 

Razglasi sodišč 

C 14/48 
Oklici 

502 
Jelen Pavla roj. Repar. gospodinja, 

Polzela 14, je vložila proti Jelenu Al- 
bertu, elektrotehniku, tožbo zaradi raz- 
veze zakona. 

Ker je bivališče toženca neznano, se 
mu postavi za skrbnika Gregorio Jože, 
sodni uradnik v Celju, ki ga bo zastopal 
in varoval njegove koristi, dokler se sam 
ne oglasi. 

Okrožno eodiŠŠe v Celju 
dne 10. januarja 1948. 

G 38/48-2 575 
Gosak Jožo, ključ, pomočnik na Po- 

brežju, Nasipna ul. 28, je vložil proti 
Gosak Marjani roj. Bruner, tov. delavki 
na Pobrežju, Masarykova 5, tožbo na raz- 
vezo zakona. 

Razprava bo 18. februarja 1948 ob 
8. uri v eobi št 84•1. 

Ker je bivališče toženke neznano, se ji 
postavlja za skrbnico Orozel Ivanka, 
uradnica tuk. sodišča, ki jo bo zastopala 
na njeno nevarnost in stroške, dokler se 
sama ne oglasi ali ne imenuje poobla- 
ščenca. 

Okrožno sodišče v Maribora 
dne 18. januarja 1948. 

G 1169/47-3 468 
Matjaš:č Marija roj. Zinko, gospodinja 

v Ptuju, Prešernova ul. 1, je vložila proti 
Matjašiču Valentinu, mizarskemu pomoč- 
niku v Ptuju, Slovenski trg št. 6, tožbo 
na razvezo zakona. Razprava bo 24, ja- 
nuarja 1948 ob 10.30 uri pri tem sodišču, 
soba št. 84/11. 

Ker bivališče toženca ni znano, ee mu 
postavi za skrbnika Orozel Ivanka, sodna 
uradnica v Mariboru, ki ga bo zastopala 
na njegovo nevarnost in stroške, dokler 
se sam ne oglasi ali ne imenuje zastop- 
nika. 

Okrožno sodišče v Maribora 
dne 19. januarja 1948. 

G 7/48 574 
Nolde-Starčenjto Boris, uslužbenec pri 

DES-u v Mariboru, Partizanska 77/1, je 
vložil proti Nolde-Starčenko Valentini 
roj. Ser, živinozdravnici, nazadnje v Ma- 
riboru, Metelkova 45, sedaj neznanega 
bivališča, tožbo na razvezo zakona. 

Razprava bo dne 81. Januarja 1948 
ob 8.30 uri v sobi št. 84•1. 

Toženi stranki Nolde-Starčenko Valen- 
tini *e postavlja za skrbnika Orozel Ivan- 
ka uradnica okrož. todišča v Maribo- 
ru, ki jo bo zastopala na njeno nevar- 
nost in stroške, dokler se sama ne oglasi 
ali ne imenuje zastopnika. 

Okrožno sodišče v Maribora 
dne 22. januarja 1948. 

GS6/48-2* 576 
Straus Jožica rojena Furjan, tov. de- 

lavka v Mariboru, Hlebova ul. 8/II, Je 
vložila proti Straueu Avgustu, brivske- 

mu pomočniku v Mariboru, Rajčeva ul. 6, 
tožbo na razvezo zakona. 

Razprava bo 13. februarja 1948 ob 
8.15 uri v sobi št. 84/11. 

Ker je bivališče toženca neznano, se 
mu postvalja za skrbnika Orozel Ivanka, 
uradnica tuk. sodišča, ki ga bo zastopala 
ua njegovo nevarnost in otroške, dokler 
se sam ne oglasi ali ne imenuje poobla- 
ščenca. 

Okrožno sodišče v Mariboru 
dne 18. januarja 194S.. 

* 
G 37/48 573 

Svarc Terezija, roj. Benko, čistilka v 
mestni klavnici, stan. Pobrežje pri Mari- 
boru, Ko&ovelova ul. 12, je vložila zoper 
Svàrca Antona, tov. delavca na Pobrežju, 
Kosovelova 12, sedaj neznanega bivali- 
šča, tožbo na razvezo zakona. 

Razprava bo dne 31. januarja 1948 
ob 8. uri v sobi št 84/11. 

Tožencu ee postavlja za skrbnika Oro- 
zel Ivanka, uradnica okrožnega sodišča 
v Mariboru, ki ga bo zastopala na njego- 
vo nevarnost in stroške, dokler ee »•••• 
oglasi ali ne imenuje zastopnika. 

Okrožno sodišče v Mariboru 
dne 22.' januarja 1948. 

Uvedbe postopanja za razglasi- 
tev za mrtve 

Ok 427/47—7- . 334 
Heine KaroL roj. 9. X. 1899 v Kočev- 

ju, sin Henrika in Vincencije rojene 
Cerne, delavec v Ljubljani, Dravlje — 
Vodnikova c. 200, je odšel 1942 k parti- 
zanom. Pogreša ee od srede julija 1942. 

Na predlog Heine Pavle, gospodinje 
v Zg. Hrušici 22, se uvede postopanje 
za razglasitev za mrtvega in se izdaja 
poziv, da se o pogrešanem do 15. III. 
1948 poroča sodišču ali skrbnici Heine 
Pavli. 

Heine Karoi se poziva, daee «gla- 
si pri sodišču ali drugače da kako vest 
o sebi. 

,Po preteku roka bo sodišče odločilo o 
predlogu. 

Okrajno sodišče • LJubljani 
drte 5. januarja 1947. 

* 
Ok 489/47-3 837 

Jarc Anton, roj. 9. VI. 1904 v Preski, 
sin Jerneja in Marije rojene Babnik, de- 
lavec v Preski 20, je odšel 8. avgusta 
1944 k partizanom in se od tedaj po- 
greša.   /, 

Na predlog Koejančdč Pavle rojene 
Jarc, gospodinje v Preski 20, ee" uvede 
postopanje za razglasitev za mrtvega 
in ee izdaja poziv, da se o pogrešanem 
do 15. III. 1948 poroča sodišču ^Ji'akrb- 
nici ••••••• Pavli. 
O 478/47-3 

Perenta Frano, roj..30.'•III.. 1906 v 
Ljubljani, sin Leopolda in Ane rojene 
Plut, pomožni monter v Ljubljani, Pot v 
Zeleni log 11, je bil 1944 odpeljan v Da- 
chau, kjer je baje januarja ali februarja 
1945 umrl. 

Na predlog Porenta Marije rojene ču- 
den, delavke v Ljubljani, Poljanska ce- 
sta 71, ee uvede postopanje za razglasi- 
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16. feuštersie Tone, pomočnik ministra za lokalni pro. 
met LRS, 

17. Cotar ing. Radoslav, pomočnik ministra za lokalni 
promet LRS, 

* 18. Brecelj  Tone,  načelnik oddelka  za organizacijo 
lokalnega gospodarstva ministrstva za komunalne zade- 
ve LRS, 

Ì9. Milavec dr. Karel, pomočnik ministra za ljudsko 
«dravslvo LRS, 

20. Dekval Ciril, načelnik oddelka ministrstva za pro- 
s-veto LRS, 

21. Zlherl Ana, načelnik oddelka za skrbništvo mini- 
strstva za socialno skrbstvo LRS, 

22. Modie dr. Hell, pomočnik ministra za pravosodje 
LRS, 

23. Jurančič Jože, načelnik propagandnega oddelka 
>lZOS-a<, 

'24. Kramar Jože, uslužbenec >IZOS-a<. 

II. za arbitra Glavne državne arbitraže pri vladi 
FLRJ • določi: 

Stante Jernej, predsednik državno arbitraže pri vla- 
di LRS. 

S-zak. 22 
Ljubljana dno 19. januarja 1948. 

Çredfrednik vlade LRS: 
Miha Marinko 1. r. 

mVnmK1.0DREDBE.NAV0DlLA,0DL0CBE 
MINISTRSTEV 

LJUDSKE REPUBLIKE SLOVENIJE 

Na podlagi 9. člena odredbe izredne komfaije ta av- 
tomobilski promet z dne 15. februarja 1946, da se vodi 
razvid o delu vozil v avtomobilskem prometu (Uradni 
hai FLRJ it. 15—119/47) izdaja minister za lokalni pro- 
met vlade LRS 

odredbo 
o,obrežnem rodstru razvida prevoženih kilometrov 

«a cestna motoma vozila 
1- člen      v 

Odredba izredne komieije za avtomobilski promet, 
da te vodi razvid o delu vozil v avtomobilskem prometu 
(Uradni UM FLRJ št 15-119/47), predpisuješ 1. členu 
za vsa državna, zadružna hi zasebra gospodarska podjeU 
Ja ter ustanove, urade in organizacije vodstvo določenih 
razvidov o delu vozil. Da ee omogoči enotno ,vodetvoteh 
razvidov tudi za tista eeetna motoma vozila, ki nimajo 
uporabnih kilometrskih števcev, *e mora za vsa cestna 
motorna vozila voditi razvid o prevoženih kilometrih. 

I. ••• 
Razvid o prevoženih kilometrih se vodi po prilože- 

nem obrazcu LP-101, ki je sestavni del te odredbe. Ta 
J*asBuj6 iterilo dnevno prevoženih kilometrov enega 
motila in skupno število prevoženih kilometrov, ki jih je • 
votilo prevozilo xlo ^ega dne, kar ßredetavHa stanje ki- 
lometrskega, števca yozila. y 

3. ölen 
Razvid o prevoženih kilometrih (obrazec LP-101) 

vodi uslužbenec podjetja ali ustanove, ki je določan za 
izdajanje in pregled potnih nalogov. 

Za vsako vozilo *e vodi poseben razvid o prevoze- 
nih kilometrih. Za vsako leto se izpolnjuje poseben kar. 
ton. 

Razvid o prevoženih kilometrih ima razpredelke za 
vpis dnevnih podatkov za vse mesece v enem letu (pri- • 
loga!). V prvi stolpec se vpiše Število dnevno prevoženih 
kilometrov iz potnih nalogov v vrsto, določeno za dan 
in mesec, ko to vožnje opravljeue. V drugi stolpec se vpi- 
še dnevna vsota prevoženih kilometrov iz prvega stolp- 
ca, prištela skupnim kilometrom drugega stolpca, ki jih 
je vozilo prevozilo do prejânjpga dne. Skupno^ prevo- 
ženi kilometri se prenašajo iz meseca v ••&•• in iz leta 
v leto, dokler se vozilo-ne vzame iz prometa. 

1  4. člen 

Kadar vozilo menja t-lalnega uporabnika alj lastnika, 
se morajo vpisati podatki o prevoženih kilometrih v vo- 
wvoo knjižico. Ce vozilo nima vozovne knjižice, *e mora 
novemu uporabniku oziroma lastniku izročiti tudi razvid 
o prevoženih kilometrih. 

5. člen 

Razvid, o prevoženih kilometrih je materialno doka- 
zilo o prevoženih kilometrih. 

Podatki iz razvida o prevoženih kilometrih se upo- 
rabljajo kot stanje števca prevoženih kilometrov motor- 
nega vozila za vpis v vse razvide in preglede, ki so pri- 
rejeni za vpis stanja števca .motornega vozila. Tako <-e 
na primer uporabljajo za jzračunanje dodatkov in na- 
grad šoferjem, šoferskim pomočnikom, sprevodnikom in 
mehanikom, ki so predpisani z uredbo o ureditvi plač 
in dodatkov Šoferjev, »prevodnikov in šoferskih pomoč- 
nikov (Uradni list FLRJ št. 106—771/46) ter s tehničnimi 
navodili za uporabo uredbe o ureditvi plač in~dodalkor 
šoferjev, »prevodnikov in Šoferskih-pomočnikov (Uradni 
list FLRJ št. 87—634/47), kolikor ni izrecno predpisan 
drugačen postopek- 

6. člen 

Kilometri, ki jih jé vozilo prevozilo dodneva, ko se 
začne voditi razvid o prevoženih kilometrih"(obrazec LP- 
101), se vpišejo v vrsto za prenosov drugi -stolpec na pod- 
lagi podatkov,'ki so uporabniku na razpolago, in sicer: 

a) če ima''vozilo Števec, i-e podatki vpišejo % kilome- 
trskega^ števca; ' 

b) če vozilo nima števca, •• je bilo tehnično že oce- 
njeno, se ugotove prevoženi kilometri, ki jih> je vozilo 
že prevozilo po ocenitvi.* Ako. je bilo vozilo n. pr.-oce-* 
'njeno s 45%, tedaj se računa, dà je prevozilo že 55»/» 
kilometrov, ki so predpisani z odredbo v začasnih nor- 
mah za motorna vozila (Uradni list FLRJ it. t>4—463'46). 

Premer: Minimalna povprečna trajnostna doba tovor- 
nega avtomobila na bencinski pogon nad 5 ton nosilno- . 
eti znaša 175.000 km. Ker znaša vrednost vozila le 45*/», 
se vzame, da je vozilo prevozilo že 55»/» od predpisanih 
175.000 km., to je 98.250 km. K tej vsoti se prižtejejo Se: 
vet prevoženi kilometri, ki jib je vozilo "prevozilo od dne-' 
va tehnične ocenitve dalje do dneva, ko se je začel voditi 
razvid; „ . 
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c) če vozilo nima števca in tehnično še nI bilo oce- 
njeno, ali če nima podatkov o prevoženih kilometrih od 
tehnične ocenitve dalje, se mora vozilo dati tehnično oce- 
niti ter je treba potem ravnati kakor pod b). 

7. člen 
Ce zadružna in zasebna podjetja in ustanove, organi 

ter zasebniki prekršijo to odredbo, ee jim ne bodo dode- 
ljevali nadomestni deli In avtomobilske gume. 

Državni uslužbenci in tisti, ko so zaposleni v držav, 
nih gospodarskih podjetjih, ustanovah in uradih, odgovar- 
jajo disciplinsko, če prekršijo predpise te odredbe. 

8. eleu 
Razvid o prevoženih kilometrih se začne voditi z 

daem 1. januarja 1948. 
9. člen 

Ta odredba dobi obvezno moč z dnevom objav« v 
>Uradnem listu LRS.< 

St. 111. - 1 - 191/48. 
Ljubljana dne 10. januarja 1948. 

Minister 
za lokalni promet vlade LRS: 

Boršinar Jože L r. 

Razvid o prevoženih kilometrih Leto 194.. 

ustanove, podjetja: 

Vrsta vozila:  Znamka: - ev. Sf. nosilnost: 

Dan 

Prevoženi  (eliometri vozila 

Jannar Februar Marec April Maj Jnnlj 

.Dnevno Skupno Dnevno j Skupno Dnevno    Sknpno Dnevno Skupno Dnevno Skupno Dnevno Skupno 

prenos prenos prenos prenos prenos prenos 

1. 

2. 

3. 

4. 

Itd. 

j do 31. 

j odnos odnos odnos odnos odnos odnos 

Obrazec LP — 101 

i 
Dan 

'                   Prevoženi kilometri vozila 

Novci Julij Avgust September Oktober aber December 

Dnevno   Skupno Dnevno   Skupno Dnevno Skupno Dnevno Skupno Dnevno Skupno Dnevno Skupno 

prenos prenos prenos prenos prenos prenos 

1. -     • 

2. 

3. , 
,-   [      . 

4. y 

Itd. v« v 

do 31. • 
J 

odnos odnos odnos odnos odnos odnos 
sii il 

•Sestavili Podpis iefa edmlcei 

82, 

Na podlagi splošnega zakona o varstvu kulturnih 
spomenikov in naravnih redkosti z dne 4, oktobra 1946 
(Uradni liet FLRJ št. 81 z dnô 8. oktobra 1946) in po 
predlogu Zavoda za zaščito in znanstveno proučavanje 
kulturnih spomenikov in prirodnih znamenitosti Slovenije 
izdajam 

odredbo 
o ••••••••••• medveda v okrajih Črnomelj, ••&•••^ 

Novo mesto in Rakek 

1. filen 
Vse leto ce ne sme ne goniti, ne loviti, ne pobijali 

in tudi  ne nakupovati ali prodajati medved T. okrajih 
Črnomelj, Kočevje, Novo mesto in Rakek. 
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tev za mrtvega in se izdaja poziv, da se 
o pogrešanem do 15. MI. 1948 poroča 
sodišču ali skrbnici Porenta Mariji. 

Jarc Anton in Perenta Franc se pozi- 
vata, da se zglasita pri sodišču ali dru- 
•gače dasta kako vest o sebi. 

Po preteku roka bo sodišče odločilo o 
predlogih. 

Okrajno sodišče • Ljubljani 
dne 6. januarja 1948. 

» 
Ok 531/47-4 338 

Lakner Peter, roj. 18. XII. 1904 v Se- 
kaojem pri Tržiču, sin Petra in Marije 
rojene Pogačnik, čevljar v Ljubljani, 
vodnikova ces-U 200, je bil 13. I. 1944 

©d domobrancev aretiran in baje še isti 
dan ustreljen. 

Na predlog Lakner Elizabete rojene 
Rozman, gospodinje v Ljubljani, ee uve- 
de postopanje za razglasitev za mrtvega 
«i ee izdaja poziv, da *e o pogrešanem 
<•> 20. •. 1948 poroča sodišču ali skrbni- 
ei Lakner Elizabeti. 

Lakner Peter «e poziva, da se zgla- 
• •• sodišču ali drugače da kako vest 
oeebi. 

Po preteku roka bo sodišče odločilo o 
Predlogu. 

Okrajno sodišče • Ljubljani 
dne 9. januarja 1948. 

"•„872/47-• 333 
Popit Ivan, roj. 28. VII. 1922 v Borov- 

nici, sin .Ivana in Marije rojene Pire, čev- 
••• v Borovnici 110, domobranec, je po 
osvoboditvi pobegnil na Koroško in se od 
Nitrat pogreša Po potrdilu odseka za 
°°]•. zadeve pri 010 Ljubljana okolica 
* dne B. 1. 1948 ni nobenih podatkov o 
••••••• bivališču. 

N» predlog Popit Marije roj. Ulaga, 
8<*podinje v Ljubljani, Tržaška c. 43, se 
r^ede postopanje za razglasitev za mrtve 
?,"e izdaja poziv, da se o pogrešanem 
2*20. m.,1948 Poroča sodišču ali skrb- 
**« Popit Mat®. 
<* 446/47-7 335 
Rogelj Jožef, roj. 4. III. 1896 v BuŠinji 

X*| «.Vrhnike v Metliko od Italijanov 
•JJ.•*Odveden T Italijo T internacijo. 

•« Predlog Rogelj Marije rojene Gršič, 
5^°dlnj3 v Srednji vasi št. 12. KL0 
PQ-T^jice pri Novem mestu se uvede 
«ThAin^e • rai«lasitev za mrtvega in 
1 TV*!* Poriv, da se o pogrešanem do 
••••••••8 P0"*1 eodišču ali «skrbniku 

i   • ^_ t 

Boptt Ivgn j,, Rogelj Jožef se poriva- 
T»fa »e zglaeita pri sodišču ali drugače 
""««a kako vest p sebi. 

o predteiekÜh "^ ** ••^•9 odločilo 

Okrajno sodišče y Ljubljani 
. .dne 10. januarja 1948. 

VI B 992/47 * 9 
Krajne Ivan, roj. a. IV. 1011 v Pod- 

Uubelju, sin Ivana in Ane rojene Smole, 

oženjen, ključavničar v Mariboru. Razla- 
gova 11, je bil 11. X. 1944 od Nemcev 
prisilno mobiliziran in je baje 7. I. 1945 
padel pri Salzburgu. 

Na predlog žene Kranjc Rozalije, go- 
spodinje v Mar.boru, se uvede posto- 
panje za razglasitev za mrtvega 
VI R 708/47 8 

Krebs Jože. roj. 18. II 1905 v Pivoli, 
Hoče, sin Antona in Ane rojene Muraue, 
kovač v Rudečem bregu U, KLO Sv. 
l-ovrenc na Pohorju, Je odšel novembra 
1944 v NOV in ee od 6. XII 1944 po- 
greša. 

Na predlog žene Krebs Jožefe, gospo, 
dinje v Rudečem bregu 11, se uvede 
postopanje za razglasitev £& mrtvega. 

Vsakdo, ki mu je o pogrešanih kaj 
znano, se poziva, da to do 1. V 1948 
poroča eodišču aH skrbniku Vetrihu Al- 
binu, sod. uradniku v Mariboru. 

K-rajne Ivan in Krebs Jože se pozi- 
vata, da se zglasita pri sodišču ali dru- 
gače dasta kako vest o sebi. 

Po preteku roka bo sodišče odločilo 
0 predlogih 
Okrajno sod'gce v Mariboru, odi VI-, 

dne 31. decembra 1947. 
* 

• R 437/47 4 
Cerni Ana, rojena 26 IX. 1884 v Ku- 

keču 37, okr. M Sobota, hči pok. Franca 
in Alojzije rojene Niser, Je 1907. odšla 
v Budimpešto in ee od tedaj pogreša. 

Na predlog sestre Horvat Rozalije ro- 
jene Cerni, poljedelke v M Soboti, K ro- 
ška 4, se uvede postopanje za razglasi- 
tev za mrtvo in se izdala poziv, da •» o 
pogrešani do 31 VII. 1948 poroča sodi- 
šču ali skrbnici Žibert Rozalijl. 

Cerni Ana se poziva, da se zglaei pri 
sodišču ali drugače da kaL. vest o sebi. 

Po preteku roka bo sodišče odločilo o 
predlogu. 

Okrajno sodišče v M. Soboö 
dne 22. decembra 1947 

* 
1 R 342/47-3 29 

Hiršl Flora rojena Gros 5. II. 1893 v 
Fokovcih, hči Hermana in\Jete rojene 
Biler, Murska Sobota, ee je 1927 izse- 
lila v Južno Ameriko in se od tedaj po- 
greša 

Na predlog moža Keršovan-Godnik 
Fenda,- uradnika v Murski Soboti, se 
uvede postopanje za razglasitev za mrtvo 
in se izdaja poziv, da se v pogrešani do 
1 X 1948 poroča sodišču ali skrbniku 
Megliču Franeu, sod. nameščencu,* Mur- 
ski' Soboti. 

HiTŠl Flora se poziva, da se zglaei pri 
eodišču ali drugače da kako vest o sebi. 

Okrajno sodišče v Murski Soboti 
/     dne t oktobra 1947.     \ 

* 
I R 3/48-1    ' 302 
i Springer Matija, roj. 13. II. 1921 v 
Gor. Podborštu 17. sin Antona in Alojzi- 
je rojene Mur^elj, delavac, je vstopil 1. 
1943 v NOV in je baje 21. X..1948 pa- 

del v bojih pri Kostanjevici, öd tedaj se 
pogreša. 

Na predlog Springer Antonije, delav- 
ke iz Gor. Podboršta 17, se uvede posto- 
panje za razglasitev za mrtvega in se 
izdaja poziv, da ee o pogrešanem do 25. 
III. 1948 poroča sodišču ali skrbnici 
Springer Antoniji. 

Po preteku roka bo sodišče odločilo 
o predlogu. 

Okrajno sodišče T NoTcm mestu 
.dne 5. januarja 1948 

Amortizacije 
R 12/48-4 541 

Na prošnjo Blatnika Ignaea, posestni- 
ka v Subračah št. 14, KLO Temenica, *e 
uvede postopanje za amortizacijo vred- 
notnic ki co bile prosilcu med okupa- 
cijo baje uničene in1 se njihov imetnik 
•oživa, da v dveh mesecih po objavi v 
radnem listu LRS uveljavi ,svoje pra- 

vice, sicer sebo po preteku roka izre- 
klo, da so vrednotnice izgubile svojo 
pravno veljavnos-t ~-~ 

Oznamenilo vrednotnic: 
hranilni knjižici Hranilnice in posojil- 

nice v St. Vidu pri Stični na ime Blat- 
nik Ignac, posestnik. Subrace 14, in si- 
cer: št. 3732 z vlogo 2.173 din, št 5121 z 
vlogo 1557 din FLRJ. 

Okrajno sodišče • Grosupljem 
dne 20. januarja 1948. 

IR 646/47,,. , 503 
Na prošnjo "Toman Ivanke roj. Rako- 

vec, gospodinje, Lesce št. .123, se uvede 
postopanje za amortizacijo vrednotnic. ki 
j h je prosilka baje izgubila, in se imet. 
nik poziva, naj uveljavi *voje pravice v 
2 mesecih pò objavi v Uradnem listu, 
ker se bo sicor po preteku roka izreklo, 
da so vredriotnxe brez moči. 

Oznamenilo vrednotnic: 
hranilna knjižica Kmetske hranilnice 

in posojilnice v Podnartu št. 196 na ime 
Rakovee Ivanka.  Poljšica,  z vlogo 926 
cMn; 

hranilna .knjižica Kmetske hranilnice 
in posojilnice v Podnartu št. 201 n* ime 
Rakovee Ivan, Poljšca, z vlogo 1.242.22 
din. '•'•"• 

Okrajno sodišče na Jesenicah 
dne 10. januarja 1948.  ' 

I R 735/47 405 
Po predlogu Bartol Frančiške. Jelovec 

Št. 8, se uvede postopanje za amortizacijo 
baje izgubljenih vložnih knjižic br'vîe 
Hranilnice in posojilnee v Sodražici 
št. 1192 v vlotro 2010 40 din na dan 1. I. 
1948 in št. 2178 z vlogo 2443.50 din DFJ, 
obe na*ime Bartol Frančiška, Jelovec 
št 8.     -      A 

Imetn k knjižice se poziva, naj ju v 
treh mesecih po tej objavi predloži so- 
dišču. Če kdo drugi nveljavi evoie pra- 
vice do teh knjižic, naj v -stem roku pri- 
glaei ugovore, proti predlogu za amorti- 
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zacijo,  ker bo sodišče sicer razglasilo 
knjižici za neveljavni. 

Okrajno sodišče v Kočevju 
dne 15. januarja 1948. 

I R 741/47—4 410 
Po predlogu Campa Frančiške, Zapo- 

tok št, 11, se uvede postopanje za amor- 
tizacijo baje izgubljene vložne knjižice 
bivše Hranilnice in posojilnice v Sodra- 
žici št. 2145 na ime Campa Frančiške, 
Zapotok št. 11, z vlogo 1.521.60 din DFJ 
na dan 1. 1. 1948. 

Imetnik knjižice &e poziva, naj jo v 
treh mes-erib po tej objavi pred- 
loži eodišču. Ce kdo drugi uveljavlja 
svoje pravice do te knjižice, naj v 
istem roku priglasi ugovore proti pred- 
logu za amortizacijo, ker bo sodišče si- 
e« razglasilo knjižico za neveljavno. 

Okrajno sodišče • Kočevja 
dne 15. januarja 1948. 

I R 738/47-4 407 
Po predlogu Venceta Campe. Zapotok 

it. 32, se uvede postopanje za amortiza- 
cijo izgubljenih vložnih knjižic bivše 
Hranilnice in posojilnice v Sodražici št. 
1116 in 2208, obe na ime Vence Campa, 
Zapotok 32, z vlogo 3974 90 din oziroma 
2888.80 din DFJ na dan 1. I. 1948. 

Imetnik knjižice se poziva, nâj ju v 
treh mesecih po tej objavi predloži so- 
dišču. Ce kdo drugi uveljavlja svoje pra- 
vice do teh knjižic, naj v istem roku pri- 
glasi ugovore proti predlogu za amor- 
tizacijo, ker bo sodišče sicer razglasilo 
knjižici za neveljavni. 

Okrajno sodišče v Kočevja 
dne 15/ januarja 1948. 

I R 740/47-4 409 
Po predlogu Jere Krže, Gora št. 19, 

se uvede postopanje za amortizacijo ba- 
je izgubljene vložne knjižice bivše Hra- 
nilnice in posojilnice v Sodražici na 
ime Jera Krže, Gora 68, z vlogo 2829.10 
din DFJ na dan 1. I. 1948. 

Imetnik knjižice se poziva, naj jo v 
treh mesecih po tej objavi pred- 
loži 6odišču. Ce kdo drugi uveljavlja 
svoje pravice do te knjižice, naj v 
istem roku priglasi ugovore proti pred- 
logu za amortizacijo, ker bo sodišče si- 
cer razglasilo knjižico za neveljavno. 

Okrajno sodišče v Kočevja 
dne'lö. januarja 1948. 

I R 739/47 408 
Po predlogu Lavriča Antona, Gora 45, 

se uvede postopanje za amortizacijo baje 
izgubljene vložne knjižice bivše Hra- 
nilnice in posojilnice v Sodražici št. 2285 
na ime Lavrič Anton, Gora 45, z vlogo 
935 din DFJ na dan 1. I. 1948. 

Imetnik knjižice se poziva, naj jo y 
treh mesecih po tej objavi predloži so- 
dišču. Ce kdo drugi uveljavlja evoje prar 
vie* do knjižice, naj v ietem roku pri- 
glasi ugovore proti predlogu. i& amorti- 
zacijo, ker, bo sodišče sicer razglasilo 
knjižico za neveljavno. 

Okrajno sodišče r Kočevja 
dne 16. januarja 1948. 

I R 744/47—4 413 
Po predlogu Lesar Marije, Zapotok 31, 

se uvede postopanje za amortizacijo ba- 
je izgubljene vložne knjižice bivše Hra- 
nilnice in posojilnice v Sodražici št. 1808 
na ime Le&ar Marija, Zapotok 31, z vlo- 
go 2.701.80 din DFJ na dan 1. I. 1948. 

Imetnik knjižice se poziva, naj jo v 
treh mesecih po tej objavi pred- 
loži eodišču. Ce kdo drugi uveljavlja 
svoje pravice do te knjižice, naj v 
istem roku priglasi ugovore proti pred- 
logu za amortizacijo, ker bo sodišče si- 
cer razglasilo knjižico za neveljavno. 

Okrajno sodišče r Kočevja 
dne 15. januarja 1948. 

* 
I R 737/47-4 406 

Po predlogu Lešnjak Uršule, Sodra- 
žica 104, se uvede postopanje za amor- 
tizacijo baje izgubljene vložne knjižice 
bivše Hranilnice in posojilnice v Sodra- 
žici št. 1126 na ime Lešnjak Uršula. So- 
dražica 104, z vlogo 1835.60 din DFJ na 
dan 1. I. 1948. 

Imenrk knjižice se poziva, naj jo v 
treh mesecih po tej objavi predloži so- 
dišču! Ce kdo drugi uveljavlja svoje pra. 
vice do te knjižice, naj v istem roku pri- 
gla.si ugovore proti predlogu za amorti- 
zacijo, ker bo sicer sodišče knjižico raz- 
glasilo za neveljavno. 

Okrajno sodišče v Kočevja 
dne 15. januarja 1948. 

* 
I' R 742/47-4 411 

Po predlogu Pavle, RudoHa in Fran- 
ceta Oražejj, Globel št. 15, se uvede po- 
stopanje za amortizacijo baje, izgublje- 
nih vložnih knjižic bivše Hranilnice,in 
posojilnice v Sodražici št 745, 746, 748 
na ime Pavla' Oražem, Rudolf Oražem 
in Franc Oražem. Globel št. 15, z vlo- 
gami 1.017.65• din,' 137.50 din oziroma 
1.200.25 din DFJ na dan 1. I. 1948. 

Imetnik knjižic se poziva, naj jih v 
treh mesecih po tej objavi pred- 
loži sodišču. Ce kdo drugi uveljavlja 
svoje pravice do teh knjižic,.. naj, y 
istem roku priglasi ugovore proti pred- 
logu za amortizacijo, ker bo sodišče «i« 
cer razglasilo knjižice za neveljavne. 

Okrajno sodišče • Kočevja 
dne 15. januarja 1948. 

4» 

m 743/47-4 412 
Po predlogu Pusta Franceta, Prigori- 

ca št. 60, se uvede postopanje za amor- 
tizacijo baje izgubljenih vložnih knjižic 
Posojilnice v Ribnici št. 816, 617, 618, 
619 in 1212 na ime Pust Franc, Franci- 
ška, Marija, Jože in Janez, Prigorica 
št. 60, z vlogami 100.85 din, 1.087.90 din, 
1.347.40 din, 17850 din in 3.08450 din 
DFJ na dan 1. I. 1948. 

Imetnik knjižic se poziva, naj jih v 
treh mesecih po tej objavi pred- 
loži eodišču. Ce kdo drugi uveljavlja 
svoje pravice .do .teh knjižic, naj v 
istem roku priglasi "ugovore proti pred- 
logu za amortizacijo," ker bo sodižče el* 
cer razglasilo knjižice za neveljavne. 

' Okrajno sodišče • Kočevju 
dne 15. januarja 1948, 

I R 745/47 414 
Po predlogu Pavle in Antona Vesel, 

Sodražica 121, se uvede postopanje za 
amortizacijo baje izgubljenih knjižic biv. 
še Hranilnice in posojilnice v Sodražici 
št. 1575 na ime vesel Anton, Sodražica 
št. 121, z vlogo 1.388.50 din DFJ na dan 
1. I. 1948 in št 1562 na ime Vesel Pav- 
la, Sodražica 121, z vlogo 1.255.60 din 
DFJ na dan 1. I. 1948. 

Imetnik knjižic se poziva, naj jih v 
treh mesecih po tej objavi pred- 
loži eodišču. Ce kdo drugi uveljavlja 
svoje pravice do teh knjižic, naj v 
istem roku priglasi ugovore proti pred- 
logu za amortizacijo, ker bo sodišče fi- 
cor razglasilo knjižice za neveljavne 

Okrajno sodišče v. Kočevja 
dne 15. januarja 1948. 

Ok 515/47—3 4S2 
Na prošnjo Bučar Angele, učiteljice v 

pokoju v  Ljubljani,   Vrhovčeva 9,   ee 
uvede' postopanje za amortizacijo vred- 
notnic, ki jih je prosilka baje izgubila, 
in se imetnik poziva, naj uveljavi svoje 
pravice v dveh   mesecih   po  objavi v 
Uradnem listu LRS, ker ee bo sicer po 
preteku roka izreklo, da to vrednotnice 
brez moči. 

Oznamenilo vrednotnic: 
vložni knjižici Posojilnice v Trbovljah: 
št. 3560 na ime Bučar Angela i vlogo 

9.166 predvojnih dinarjev; 
št. 4323/6 na ime Bučar Zlatka z vlogo 

5.387 predvojnih dinarjev. 
Okrajno sodišče • Ljubljani 

dne 12. januarja 1948. 
* 

Ok 519/47-3 880 
Na  prošnjo Marinšek Marije  rojene 

PuŠnik, zasebnice v Ljubljani, Prečna 
ulica 6/1 se uvede postopanje za amorti.. 
zacijo vrednostnega papirja, ki ga je prò. 
eilka baje izgubila in ee njegov imetnik • 
•oživa, da v dveh 'mesecih po objavi v 

radnem listu LRS uveljavi svoje pra- 
vice, ker se bo po preteku roka izreklo, 
da je vrednostni papir brez moči. 

Oznamenilo vrednostnega papirja: 
zavarovalna polica bivše zavarovalnice 

Feniks št. 5700.949 za zavarovalno vsoto 
21.000 din. Koristnik je Marinšek Marija; 

Okrajno sodišče • Ljubljani    ' 
dne 5. januarja 1948. 

Ok 466/47-3 tel 
Na prošnjo okrajnega LO LJubljana 

okolica ee uvede postopanje ta amorti- 
zacijo baje izgubljene vrednotnice in te 
imetnik poziva, naj uveljavi v dveh .me- 
secih po objavi v Uradnem listu svoje 
pravice, sicer ee bo po preteku roka üi- 
reklo, da je vrednotnica bre» moči. • . r 

Oznamenilo vrednotnice:  - 
,   hranilna knjižica št. 7846 Okrajne bm. 
nilnice v Litiji na ime Eisner Ivana t 
vlogo 1434.50 din na dan 30. IV. 1947. 

Okrajno sodišče T Ljubljani 
dne 12. januarja 1948. 

¥' 
Ok 529/47-8 „, 348' 

Na prošnjo okrajnega ljudskega*od- 
bora Ljubljana okolica se uvede postopa- 
nje za amortizacijo vrednotnic, ki Jih Je 
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prosilec baje izgubil in se njihov imeU 
nik poziva, da v dveH mesecih po objavi 
v Uradnem listu LRS uveljavi svoje pra- 
vice, sicer se bo po preteku roka izreklo, 
da so vrednotnice brez moči. 

Oznamenilo vrednotnic: 
hranilni knjižici Okrajne hranilnice v 

Lulji v likvidaciji na ime Spisa Filip: 
a) št. 8154 z vlogo 3133 50 din. b) št. 39 
z vlogo 1601.50 din, val. obe 30. IV. 19-17. 

Okrajno sodišče • Ljubljani 
dne 7. januarja 1948. 

Ok 535-47-3 343 
Na prošnjo Viranta Rudolfa, delavca, 

kađinja vas it. 27, p. Dobrunje, se uvede 
postopanje za amortizacijo vrednotnice, 
ki jo je prosilec baje izgubil in so njen 
imetnik poziva, da v dveh mesečin po 
objavi v  Uradnem listu  LRS uveljavi 
svoje pravice, sicer 6e bo po preteku 
roka izreklo,  da  je  vrednotnica  brez 
»oži. 

Oznamenilo vrednotnice: 
hranilna knjižica Hranilnice in posojil- 

nice v Sostrem na ime Virant Rudolf 
% vlogo 3043.90 din, val. 16. XII. 1947. 

Okrajno sodišče • Ljubljani 
dne 3. januarja 1948. 

* 
.VI R 815/47-3 467 

Na prošnjo Lesjak' Alojzije, zasebnice 
v Manboru Studenci, Pekarska c. 2, ee' 
uvede postopanje za amortizacijo vred- 
notnice, ki jo je prosilka baje izgubila 
in se njen imetnik poziva, de v dveh 
mesecih DO objavi v Uradnem listu LRS 
uveljavi avole pravice, eicer se bo po 
preteku roka izreklo, da je vrednotnica 
izgubila svojo pravno veljavnost. ., 

'Oznamenilo vrednotnice: \ 
hranilna knjižica Hranilnega in po- 

sojilnega društva delavcev v Mariboru 
št 500 noe Lesjak Alojzija  v  znesku 
4.539.42 din DFJ s stanjem 30. IV. 1947. 
Okrajno sodišče T^Maribbru, odd. VI., 

dne 16. januarje 104$. 
» 

VIR814/47 19• 
fta,^ prošnjo Kupčića Julija, et&kalni- 

čarja .v Rušah St. 31, s© uvede postopa- 
nje za amortizacijo vrednotnice, ki jo ie 
prosilec baje' izgubil in se njen imetnik 
poziva, da v dveh mesecih po objavi'v 
Uradnem lietu LRS uveljavi svoje pra- 
vice; sicer se bo po preteku roka izreklo, 
da je'vrednotnlca izgubila svojo pravno 
veljavnost. 

"Oznamenilo vrednotnice: 
r.vložna .knjižica Posojilnice v vRuŠah 

fct 98 noe Stakup Ivan v znesku 1083.18 
din DFJ. 

Okrajno sodišče r Mariboru, odd. IV., 
. • '.' •    dne 6. januarja 1948. 

IV R 818/47 194 
Na prošnjo Požarja Kamila, predstoj- 

nika kapucinskega samostana in župnika 
župnijske cerkve Sv. Jožefa v Mariboru, 
Studenci, se uvede postopanje za amor, 
tizacijo vrednotnic, ki Ju je prosilec baje 
izgubil in se njun imetnik poziva, da y; 

dveh mesecih po objavi v Uradnem listu 
LRS uveljavi svoje pravice, sicer se bo 
po preteku roka izreklo, da sta vred- 
notnici izgubili svojo pravno veljavnost. 

Oznamenilo vrednotnic: 
vložna knjižica Spodnještajerske po- 

sojilnice v Mariboru: 
1. è t. 12.914 noe predstojništvo kapu- 

cinskega samostana v Studencih z vlogo 
220 din DFJ; 

2. vložni knjižici št. 18716 • stanjem 
943.89 din DFJ in 

3. št. 20.128 e stanjem 1360.10 din DFJ, 
obe noe cerkev Sv-. Jožefa v Studencih. 

Okrajno sodišče v Mariboru, odd. IV., 
dne 2. januarja 1948. 

* 
VI R 806/47—3 204 

Na prošnjo sindikalne podružnice št. 6 
zveze uslužbencev državnih administra- 
tivnih in pravosodnih ustanov Maribor 
okolica ee uvede postopanje za amorti- 
zacijo vrednotnice, ki je bila prosilki baje 
ukradena in ee njen imetnik poziva, da 
v dveh mesech po objavi v Uradnem 
listu LRS uveljavi svoje pravice, sicer 
se bo po preteku roka izreklo, da je 
vrednotnica izgubila svojo pravno ve- 
ljavnost. - 

Oznamenilo vrednotnice: 
hranilna knjižica Narodne banke FLRJ, 

centrala za LRS v Ljubljani, št. 190 z 
glavnico 2727.26 din in s stanjem z dne 
1. I. 1948. 
Okrajno sodišče • Mariborn, odd. IV., 

dne S. januarja 1948. 
• 

I R 15/48-2 542 
Na prošnjo Bon Marije, posestnice v 

Št. Jerneju št. 15, se uvede postopanje 
za amortizacijo vrednotnic, Id jih je pro- 
silka baje izgubila in ee njihov imetnik 
E oživa, da v šestih mesecih po objavi v 

radnem listu LRS uveljavi svoje pra- 
vice, sicer ee bo po preteku roka izre- 
klo, da so vrednotnice izgubile svojo 
pravno veljavnost. 

Oznamenilo vrednotnic: v 

hranilne knjižice Kmetske hranilnice 
in posojilnice: 

noe Boh Mkà, St. Jernej, vloga St. 
738, 17.101.29 din DFJ; noe Bon Mici, 
St Jernej, ' vloga št 765, 8.840.60 din 
DFJ; noe Vale Josdpina, St. Jernej, vlo- 
ga št. 756,-1564.54 din DFJ; noe Vale 
Boža, St Jernej, vloga št. 577, 2.162.18 
din. DFJ in noe Vale Maks, Si Jernej, 
vloga št 611, 1.406.13 din DFJ, valorusi- 
rane vse SO.,I V. 1947;, 

Okrajno sodišč« v Norem mesta 
dne 19. januarja 1948. 

I R 841/47-a 867 
Na prošnjo Bdfovea Franca, posest- 

nika v Loški vaei 5, ee «vede postopa- 
nje na amortizacijo vrednotnice, ki jo je 
prosilec baje izgubil in ee njen imetnik 
poziva, da v šestih mesecih p© objavi • 
Uradnem Metu LRS Trveljavf evoje pra- 
vice, eicer. se bo po preteku roka izreklo, 
da je vrednotnica izgubila svojo pravno 
veljavnost. .,-.', 

Oznamenilo vrednotnice:   . 
hranilna itnj*« Lfcdslre posojilnice K 

\   * 

Novem mestu it. 348 noe Bukovec Franc, 
Loška vaa 5 s saldom 1788.69 din FLRJ. 

Okrajno sodišče v Novem mestu 
dne 7. januarja 1948. 

* 
I R 342/47-3 356 

Na prošnjo Jeniča Jožeta, posestnika 
v Gorjuši št. 18, KL0 Dob pri Domžalah,- 
se uvede postopanje za amortizacijo vred- 
notnice, ki jo je prosilec baje izgubil in 
se njen imetnik poziva, da v šestih me. 
secih po objavi v Uradnem listu LRS 
uveljavi svoje pravice, sicer •• bo po 
preteku roka izreklo, da je vrednotnica 
izgubila svojo pravno veljavnost. 

Oznamenilo vrednotnice: 
hranilna knjižica Hranilnice in posojil- 

nice v Brusnicah št. 369 noe Jenič Ana 
s saldom 30. IV. 1948 1034.28 din FLRJ. 

Okrajno sodišče r Norem mestu 
dne 7. januarja 1948. 

I R 334/47—4 ' - 800 
Na prošnjo Jenič Terezije, poljedelke    ") 

v Gaberju,st. 79, se uvede postopanje 
za amortizacijo vrednotnice, .ki jo je pwv 
eilka baje izgubila in se njen. imetnik' 
poziva, da v šestih mesecih po objavi' v 
Uradnem listu LRS uveljavi evoje pra- 
vice, sicer se bo po preteku roka izreklo, 
da je vrednotnica brez pravne moči.   , 

Oznamenilo vrednotnice: 
hranilna knjižica Hranilnice in posojil, 

nice v Brusnicah št. 126 noe Jenič Tere. 
zija. Gabefje št. 79, s saldom SO. IV. 1947 
1205.66 din FLRJ. 

Okrajno sodišče v Norem mesto 
dne 7. januarja 1948. 

* 
IR3S9/47—4 SOI' 

Na prošnjo Kastrevc Jožefe, gospodi, 
nje v Veliki Bučni vasi št.. 4, se uvede 
postopanje za amortizacijo vrednotnice, 
ki jo je prosilka baje izgubila in ee njen 
imetnik, poziva, da v šestih mesecih po 
objavi v Uradnem Kstu LRS uveljavi 
svoje pravice, eicer se bo po preteku 
roka izreklo, da je vrednotnica izgubila 
svojo pravno veljavnost.' , 

Oznamenilo vrednotnice: 
hranilna knjižica Hranilnice in. posojil- 

nice v Prečni št. 63 noe Beve/Frane, 
Hudo, s saldom 30. IV. 1947 S877.68 
din FLRJ.     "       - 

Okrajno sodišče r Norem mesttr 
dne.10. •••••••• 1948. 

¥ 
IR 868/47-3 ' 388 

Na prošnjo Kralja Franca, upokojenca * 
iz.Stopna št. 7, se uvede postopanje za 
amortizacijo vrednotnice, ki jo je prosi- 
lec baje izgubil in •• njen imetnik po- 
riva, da v šestih mesecih po objavi v\ 
Uradnem listu LRS uveljavi, svoje prar 
vice, sicer se bo po preteku' rofca izreklo, 
da je vrednotnica izgubila svojo pravno 
vrednost. .*"•--"' , _ 

Oznamenilo vrednotnice: 
hranilna knjižica Hranilnice in posojil, 

nice v škocjanu št 1377 noe Kralj Franc, 
Skocjan s' saldom 30. IV. .1947 364.93 
din FLRJ." 

Okrajno, sodišče r Norem mesto 
7^dne 7. januarja .1049, 
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I R 348/47-6 276 
Na prošnjo Mlakarja Franca, posest- 

nika v Zloganju št. 24, se uvede posto- 
panje za amortizacijo vrednotnice, ki jo 
je prosilec baje izgubil in se njen imet. 
nik pcziva, da v Šestih mesecih po ob. 
javi v Uradnem iistu LRS uveljavi svoje 
pravice, sicer se bo po preteku roka iz- 
reklo, da je vrednotnica izgubila svojo 
pravno veljavnost, 

Oznamenilo vrednotnice: 
hranilna knjižica št. 140 Kmetske hra- 

nilnice in posojilnice v Škocjanu na ime 
Mlakar Franc, Zloganje št 24, s saldom 
30. IV. 1947 1.467.63 din FLRJ. 

Okrajno sodišče v^ovcm mestu 
dne 5. januarja 1948. 

I R 301/47—4 466 
Na prošnjo Pluta Antona, delavca v 

Artači vasi št. 3, se uvede postopanje 
za amortizacijo vrednotnice, ki jo je 
prosilec baje izgubil in se njen imetnik 
poziva, da v šestih mesecih po objavi v 
Uradnem listu LRS uveljavi svoje pra- 
vice, sicer ee bo po preteku roka izre- 
klo, da je vrednotnica izgubila svojo 
pravno veljavnost. 

Oznamenilo vrednotnice: 
hranilna knjižica Hranilnice in poso- 

jilnice za Kandijo in okolico št. 10352 
noe Plut Anton & saldom 30. IV. 1947 
3.814.86 din FLRJ. 

Okrajno sodišče v Novem mestu 
dne 15. januarja 1948. 

*!* 
I R 353/47-4 193 

Na prošnjo Sašek Frančiške, upokojen- 
ke v Novem mestu, Križatijska ul. št. 2, 
se uvede postopanje za amortizacijo 
Vrednotnice, ki jo je prosilka baje izgu- 
bila in se njen imetnik poziva, da v šestih 
mesecih po objavi v Uradnem listu LRS 
uveljavi svoje pravice, sicer se bo po 
preteku roka izreklo, da je vrednotnica 
izgubila svojo pravno veljavnost. 

Oznamenilo vrednotnice: 
hranilna knjižica št. 100 Hranilnice in 

posojilnice v Brusnicah na ime Sašek 
Neža, Ratež št. 11 s saldom dne 30. IV. 
1947 743.88 din FLRJ. 

•Okrajno sodiščo v Norem mestu 
.dne 31. decembra 1947. 

-T. 

III R 16/48-8        ' 465 
Na prošnjo Kotnik Marije, zasebnice 

na Prevratu 4, se uvede postopanje za 
amortizacijo vrednotnice, ki jo je baje 
okupator odnesel in te njen umetnik 
poziva, naj v dveh mesecih po objavi 
v Uradnem listu LRS uveljavi svoje pra- 

svice, ker se bo sicer po preteku roka 
'izreklo, da je vrednotnica brez moči. 

Oznamenilo vrednotnice: 
hranilna knjižica Posojilnice v Slov. 

Konjicah z. z n. j. Št. 4164 na ime Kot- 
nik Marija, Konjice, z vlogo 2.699.11 din, 
valuta 30. IV. 1947. 

Okrajno sodišče v Slov. Konjicah 
dne 17. januarja 1048. 

* 
III R 803/48 577 

Na prošnjo Prašnikar Frančiške, Hra- 
stnik št. 7. KLO St. Gotard prir Troja- 

nah, so uvede postopanje za amortizacijo 
vrednotnice, ki jo je prosilec baje izgubil 
in se imetnik poziva, da v 60. dneh po 
objavi v Uradnem listu LRS uveljavi 
svoje pravice, sicer fre bo po preteku 
roka izreklo, da je vrednotnica izgubila 
svojo pravno veljavnost. 

Oznamenilo vrednotnice: 
vloga št. 628 Hranilnice in posojilnice 

v Št. Gotardu v znesku din 487.50 val. 
30. 4. 1947. 

Okrajno sodišče v Trbovljah 
dne 21. januarja 1948. 

I Sp. 35/47 572 
Odločba 

Nesporna zadeva: 
Godnjavec Janez, vpok. železničar in 

pos. v Ljubljani, Klunova 5, Godnjavec 
Jože, vpok. železničar v Dol. Podborštu 
št. 13 in Godnjavec Marija, pos., Kamni 
potok št. 1 zaradi razdružitve solas-tnine. 

Na predlog predlagateljev Godnjavca 
Jožeta in Janeza in Godnjavec Marije se 
prekliče na dan 27. II. 1948 ob 9. uri na 
kraju samem v Kamnem potoku št. 1 
določena dražba imovinske skupnosti, vi. 
št. 45 k. o. Štefan, vi. št. 592 k. o. Mirna 
in vi. št. 955 k. o. Lukovk in dražbeno 
postopanje ustavi. 

Okrajno sodišče v Trebnjem, 
dne 21. januarja 1948. 

* 
I 307/47-5 598 

Dražbeni oklic 
Dne 9. marca 1948 ob 8. uri bo pri 

tem sodišču v sobi št. 21 dražba nepre- 
mičnin: zemljiška knjiga Murska Sobo- 
bota */s vi. št. 766, hiša številka 3, go- 
gospodarsko poslopje« ula, dvor in vrt 
v Soteski ulici. 

Cenilna vrednost: din 175.000.—. 
Najmanjši ponudek: din 87.500.—. 
Pravice, ki ne bi dopuščale dražbe, je 

treba priglasiti pri sodišču najpozneje 
na dražbenem naroku pred začetkom 
dražbe, sicer bi se ne mogle več uveljav- 
ljati glede te nepremičnine v škodo 
zdražitelja, ki je ravnal, v dobri veri. 

Okrajno sodišče v Murski Soboti 
dne 22. januarja 1948. 

* 

Oklic 
dedičem neznanega bivališča 

O 114/47—16 597 
Družina Tereza rojena Filipčič, gospo- 

dinja, Tatre št. 25, okraj IL Bistrica, je 
8. decembra 1938 umrla. 

Po oporoki je glavni dedič njen brat 
Filipčič Stanislav, bivši dijak, doma iz 
Tater 25. 

Filipčič Stanislav, ki je sedaj nezna- 
nega bivališča, eo poziva, naj se v 6 me- 
secih od danes oglasi pri tem sodišču 
ali mu drugače sporoči svojo dedno iz- 
javo, ker se bo sicer zapuščina obrav- 
navala z njegovim skrbnikom Karišem 
Josipom, vodjo zemljiške knjige tega so- 
dišča, in z drugimi dediči, ki se bodo 
oglasili. 

Okrajno sodiščo • Ilirski Bistrici 
dne 17. Januarja 1948. 

Kazni oglasi 

Pozivi upnikom in dolžnikom 
St. 2931/47/S 9131 

S pravnomočnimi odločbami mestne 
zaplembene komis.je in FZK v letu 1945 
in 1946 so prišla v last FLRJ tale pod- 
jetja iz Maribora: 

Armbruster Roža, modistinja, Vetrinj. 
ska 22, 

Auer Hubert, pekarna, Pobrežje, Ce- 
sta 14. divizijo 4, 

Anderle L, trgovina, Meljska cesta, 
Anderluh Rudolf, gostilna, Studenci, 
Bah Franc, mesar, Stritarjeva 27, 
Baumkirchner Karl, vrvarna, Čopova 

ulica, 
Bračko Marija, špecerija, TyrScva 26, 
Bah Franc, ključavničarstvo, Partizan- 

ska 34, ' 
Divjak Anton, čevljar, Radvanjska o., 
Doki Ivan, popravljaln.ca tehtnic, Par. 

tizanska 18, 
DKW, avto-delavnica, Leninov trg 3, 
Ehrlich Viljem, mizarstvo, Studenci, 
Ferenčak Oto, manufaktura, Partizan, 

eka cesta, 
Gaertner Josip, trgovina s kurivom, 

Koroška 52, 
Glavič Klara, gostilna, Makarjeva ul., 
Gerlušnik Ivana, trgovina, Vrbanska 

št. 15, 
Goettlich Ivan, trgovina s sadjem, Ko- 

roška 112, 
Gert Ernest, medicar, Gosposka ulica, 
Gorup Kari, trafcka, Partizanska cesta, 
Geiger Jožef, čevljar, Gajeva ulioa, 
Hauser Rihard, slaščičarna, Dvorža- 

kova št. 10, 
Hictaler Paula, Sesalni salon, Koroška 

št. 9, 
Hoefier Herman, muzikalije, Vetrinj*. 

ska ulica, 
Holziinger Josip, črkoslikar, Prešerno, 

va ulica, 
Hosner Jurij, tehnična delavnica, Cve. 

tlična ulica, 
Hermann Maks, pohištvo, Glavni trg 1, 
Ilger Kari, urar, Gosposka 15, 
•Jurko Marija, trafika, Smetanova S, 
Jahn Marija, modistinja, Stolna 2, 

• Kager Kari, strojna delavnica/ Meljska 
št. 55, 

Kampl Ciril & Co., sodavicarstvo, Ket- 
tejeva 1, 

Kienreich Henrik, knjigarna, Sloven- 
ska 13, 

Korošec Julija, modistinja, Slovenska 
ulica, 

Kožuh Kari, brivski salon, Kneza Koc- 
lja 2, 

Kocijančič Kari — Roža, kamnosek, 
Gregorčičeva 25, 

Kobolt Boltežar, mizar, Tkateki prehod 
št. 6, 

»Kristal« d. d., brusilnica stekla, Ko- 
roška 18, 

Kugler Marija, mlekarna, Tezno, 
Koražija Ivan >Sikro«, izdelovalnica 

nožev, Frankopanova ulica, 
Konneger L, plutovinasti izdelki, Stu- 

denca, 
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Kiffmann Oto, instalacija. Nasipna 23, 
Lipovšek Ivan, mesar,  Pobrežje, 
Lib.č L, štampiljke, Jurčičeva ulica, 
Ločnk Irma, trafilca — buttet, Trste, 

njakova 14, 
Majcen  Hilda, Šivilja, Židovska  ulica, 
Majcen  Franc,  mizar. Židovska ulica, 
MerŠnik Maks, klepar. Koroška 20, 
Meissinger  Karl, klobučar.  Gosposka 

ulica, 
Mlinaric Kari, mizar, Kopitarjeva ul., 
> .".largo , tovarna sadnih sokov, Par- 

tizanska G3, 
Hotel »Merano, Partizanska cesta. 
Kontier Mihael, sobosl.kar, Vrazova 3, 
Novšak Franc, krojač, Slovenska IG, 
Novšak Josip, brivec, Ptujska 3. 
Kemec Franc, prevoznik, Koroška 122, 
Orehovskj. Ivan, mehanik, Tkalski pre- 

hod 5, 
Pajc Ivan, niizar, Taborska 14, 
Perko Edgar,   špecerija,   Dvoržakova 

ulica, 
Pečar Ivan, parfumerja, Gosposka ul., 
Radolič L, brivec, Meljska 41, 
Ritter Franc, restavracija, Partizanska 

st. 47, 
Sadek Ivan, čevljar, Meljska 31, 
>Steyer«, avto-delavnica, Tržaška 44, 
îSuedobsk, trgovina s sadjem, Klav- 

niška ulica, 
Škofič Franc, čevljar, Koroška 20, 

• Škrabl Hermina, česalni salon, Gospo- 
ska 13, 

Slik Franc, tapetnik, Krekova G, 
Schmiermaul Franc, brivec, Ruška c, 
Šlaudinger Vili, mizar, Mlinska 17, 
Stauber Ana, modistiuja, Ulica 10. ok- 

tobra, 
Thuer Hans, drogerija, Gosposka 19, 
Tomaži« Franc, trgovina z noži, Slo- 

venska 16, 
Tomažič Josip, nožarna in brusilnica, 

Slovenslta IG, 
Tement Štefka,   trgovina z mešanim 

blagom, Magdalenska cesta, 
Urbančič Koloman, brivec, PekarniŠka 

ulica, 
Ussar Maks, instalacija, Tyrseva ulica, 
Ussar Karl, indelovalnica tehtnic, PIL 

narniška 17, 
Unger    Ing.   Kari,    ključavničarstvo, 

Frankopanova 17, 
Vainer Franc, nagačevalec, Slovenska 

St. 18, 
Vainer Franc, tapetnik, Grajski trg, 
Vainer Albert, vrtnar, Koroška„77, 
Vezjak Kari 2>Weka«, pohištvo^ Parti- 

zanska 15, 
Welle Rudolf, gostilna, Košaki 3, 
Vernik Mala, vrtnarstvo, Gosposvet- 

••• cesta, 
Verglez1 Robert,   soboslikar, Koroška 

St. 33, 
Veber  Franc,   ključavničarstvo,  Slo- 

venska 18, 
Višer  Matija,   mehanična   delavnica, 

Kopališka ulica, 
VladoviS Josjp, drogerija, Partizanska 

St. 9, 
Vnuk Kari, avto-kleparska delavnica, 

Loška 2, 
Voh Štefanija, gostilna, Koroška 33, 

, Weinbauwirtschaftsverband, Partizan- 
ska 19, 

Zupane Valerija, prevozn.štvo, Ob bre- 
gu 18, 

Zinthauer Ludvik, bavarna, Glavni trg. 

Upniki in dolžnik; teh podjetij se po- 
zivajo, da v 15 dneh po objavi tega po- 
ziva v Uradnem listu hRS prijav jo svoje 
terjatve pismeno s potrebnimi izvirnimi 
dokazili alj z njhovimi overovljenimi 
prepisi, dolžniki pa, da plačajo svoje dol- 
gove pri MLO Maribor, oddelek za li- 
kvidacijo zaplenjenih podjetij v Orož- 
uovi ulici št. 2/II, soba št. 30. 

IO 
Terjatve, ki jih upniki v tem roku ne 

bodo prijavili, bodo tako ugasle in se bo 
likvidacija brez ozira na nje izvedla. 

MLO Maribor, oddelek za likvidacijo 
zaplenjenih podjetij 

584-3-1 
>Dom faktorjev«-, stavbena zadruga z 

omejenim jamstvom' v Ljubljani, Masa- 
rykova cesta št. 14/IV, je prešla po skle- 
pu svoje skupščine z dne 13. decembra 
1947 v likvidacijo. 

Zaradi tega pozivamo upnike, naj nam 
sporoče v šestih mesecih morebitne ter- 
jatve do zadruge. 

Ljubljana dne 20. januarja 1948. 
Likvidatorji 

219-3-2 

Splošna zavarovalna zadruga z o. j v 
Ljubljani je po sklepu skupščine dne 
10. VÌI. 1947 prešla v likvidacijo. 

Pozivamo vse   upnike," da  priglasijo 
svoje morebitne terjatve najpozneje do 
31. januarja 1948 na naslov zadruge, v 
roke likvidatorjev, Ljubljana, Tyrseva c. 
št. 18. 

Likvidatorji • 

Preklici izgubljenih listin 

Preklicujem izgubljeno evidenčno ta- 
blico osebnega avtomobila št. S—1310, 
izdano od NM v »frubljaiU na ime Akade- 
mija znanosti in umetnostj, Ljubljana, 
Novi trg 3. 
427   Akademija znanosti in umetnosti, 

Ljubljana 
Preklicujem izgubljeno osebno izkaz- 

nico št. 070519, izdano od NM v Ljublja- 
ni na ime Accetto Marija, Ljubljana, Tav- 
čarjeva 4. ..      . 
49g              Accetto Manja, Ljubljana, 

Kotnikova 13 
Preklicujem izgubljeno •••••• izkaz- 

nico, izkaznico OF, industrijsko nakaz- 
nico in prometno knjižico za kolo štev. 
120315 na ime Batis Ivana, industrijsko 
nakaznico iii prometno knjižico zg kolo 
št 007272 na ime Batis Marija in tri in- 
dustrijske nakaznice na ime Brvar Ivan, 
Hanžek Štefan in Batis Jože, Zg. Hruši- 
ca št. 31. T, /.   T 546   ^ Batis Ivana 

Preklicujem izgubljeno železniško iz- 
kaznico št. 87410, izdano od uprave JD2 
na Jesenicah na ime Begeš Janez, stro- 
jevodja. Blejska Dobrava št. 95. 
653 Bcgeä Janez 

Preklicujem izgubljeno šol. spričevalo 
5. a razr. III. drž. moške gimnazije v 
Ljubljani (Bežigrad), izdnno od ravna- 
teljstva gimnazije v 1. 1934/35 na imo 
Berger Karel, Novo mesto, uprava gozd- 
nega gospodarstva. 
438   v Berger Karei 

Preklicujem ukradene živilske nakaz- 
nice za januar in t-icer SD na ime Bla- 
žič Anton in OM na ime Blažič Tonček, 
izdani od rajona Šiška. 
544 Blažit- Anton, Ljubljana, 

Lepodvorska 2G 

Preklicujem izgubljeno delovno knji- 
žico (št. reg. 1081/47) Št. 927182, izdano 
28. VIII. 1947 v. Šećerani, Branjin vrh 
na ime Bukovac Ivan, Ljubljana, Šniar- 
tinska 50. 
•5S8 Bukovac Ivan 

Preklicujem izgubljeno prometno knji- 
žico za kolo št. S—113574, izdano od NM 
Rakek na ime Detoni Drago, Bloška po- 
lica št. 15, p. Lož. 
483 Detoni Dragu 

Preklicujem izgubljeno osebno izkaz- 
nico, izdano od NM v Ljubljani na ime 
Dimnik Iva, Ljubljana, Hradeckega 14. 
440 Dimnik Iva 

Preklicujem izgubljeno vojaško izkaz- 
nico št. G93140 na ime Djurič Miloš, po- 
rožnik, V. p. 41588,0. 
432 Djurić Miloš 

Preklicujem izgubljeno šol. spričeva- 
lo G. razr. državne gimnazije v Kranju, 
izdano od ravnateljstva gimnazije v I. 
1941 na ime Goličič Franc, Suha, p. Škof- 
ja Loka. 
545 Goličič Franc 

Preklicujem izgubljeno osebno izkaz- 
nico, izdano od NM v Ljubljani na ime 
Golt Ivanka, Ljubljana, Miličinskega 48. 
493 Golt Ivanka 

Preklicujem ukradeno potno dovolje- 
nje STO-ja, izdano v Kopru in osebno 
izkaznico iz cone B, izdano v Idriji na 
ime Gorkič Nada, bivajoča v Osepu, 
okraj Koper. 
551 Gorkič Nada 

Preklicujem     izgubljeno  knjižico za 
kolo znamke     >Ponfner«,  št.     okvira 
G767G2, izdano na ime Grobeljšek Jože, 
Gostinci št. 1, KLO Sela-Verače. 
550 Grobelšek Jožef 

Preklicujem izgubljeno sindikalno iz- 
kaznico na ime Hosta Franja, Ljubljana, 
Blehveisova 27. 
495 Hosta Franja 

Preklicujem izgubljeno o.-ebno izkaz- 
nico št. 377, izdano od KLO Nova vas, iz- 
kaznico OF št. 075.885 in izkaznico za 
kolo, vse na ime Ivančič Franc, Nova 
vas št. 35. 
508 * Ivančič Frane     t 

Preklicujem izgubljeno osebno izkaz- 
nico št 065002 in prometno knjižico za 
kolo tov. št. 630503, izdani od NM v 
Ljubljani na ime Jereb Josip, Ljubljana, 
Hrenova 8, v 
489. - k<  Jereb Josio 
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Preklicujem izgubljeno ribarsko knji- 
žico in člansko ribarsko izkaznico, izda- 
ni od ribarske zadruge v Ljubljani na 
ime Juvan Franc, Ljubljana; Mahničeva 
uL3. 
652 - Juvan Franc 

Preklicujemo izgubljeno prometno 
knjižico poltovornega avtomobila štev. 
S—0736, izdano od NM v Ljubljani na 
naslov: >Koteks<, direkcija, Ljubljana, 
Pred škofijo 1. 
485 >Koteks*, direkcija, Ljubljana 

Preklicujem izgubljeno osebno izkaz- 
nico, izdano od NM v Ljubljani in izkaz- 
nico OF na ime Krajgher Avgust, Ljub- 
ljana, Krekov trg št, 2. 
436 Krajgher Avgust 

Preklicujem izgubljeno osebno izkaz- 
nico, izdano od NM v Ljubljani na ime 
Kramar Marija, Ljubljana, Kodrova 9. 
487 Kramar Marija 

Preklicujem izgubljeno šolsko »priče- 
valo 2. in 3. razreda in maturitelo spri- 
čevalo nižjega tečajnega izpita II. drž. 
moške gimnazije na. ime Maček Anton, 
Iška vas 34, p. Ig. 
591 Maček Ivan 

Preklicujem izgubljeno osebno izkaz- 
nico na ime Majdič Ana, Kranj, Koro- 
ška c. 7. 
592 Majdič Ana 

H, ' 

Preklicujem ukradeno osebno izkazni- 
co in prometno knjižico za kolo tov. žt. 
1315653, izdano od NM v Ljubljani na 
ime Makovec Leopold, Ljubljana, Šelen- 
burgova 1. 
486 Makovec Leopold 

Preklicujem izgubljeno, osebno izkaz- 
- nico, izdano od KLO Bloška polica, in 

izkaznico OF št. 073665 na ime Marolt 
Anton, Bloška polica 10, p. Lož. 
484 Marolt Anton 

Preklicujem izgubljeno vojaško potno 
dovoljenje serija L št:48564, izdano 14. 
XII. 1947 od V. p. 18324/b, Ljubljana 
na ime dr. Martinović Ruža, poroćmk- 
zdravnik, •. p. 16098/••- Postojna. 
435 Dr. Martinović Ruža 

Preklicujem izgubljeno vojaško knji- 
žico žt. 608906, izdano na ime dr. Mar- 
tinović Ruža, zdravnik-poročnik, V. p.' 
16098/om-Postojna. 
424 Dr. Martinović Ruža 

Preklicujem izgubljeno osebno izkaz- 
nico št. 085703, izdano od NM v Ljub- 
ljani na ime Mauer Dušan, Ljubljana, 
Bolgarska 21/a, 
488 Mauer Dušan 

Preklicujem izgubljeno evidenčno ta- 
i blico osebnega avtomobila št. S—2349 in 

evidenčno tablico motornega kolesa št. 
S—01218, izdani od OLO Kamnik na na- 
slov Okrajni ljudski odbor Kamnik. 
589 „Okrajni LO Kamnik 

Preklicujem izgubljeno prometno knji. 
žico za kolo št. S-165876, izdano v Pol- 
hovem Gradcu na ime Peklaj Marija, 
Hra3lenice 5, p. Polhov Gradec 
441 Peklaj Marija 

Preklicujem izgubljeno sindikalno iz- 
kaznico št. 276294 na ime Perko Franc, 
Ljubljana, Celovška 78. 
430 Perko Franc 

Preklicujem izgubljeno prometno knji- 
žico za kolo št. 5431, izdano od NM v 
Ljubljani na ime  Perniäek    Amalija, 
Ljubljana, Tyseva 38. 
547 Pernišek Amalija 

Preklicujem izgubljeno osebno izkaz- 
nico, izdano od KLO Preddvor na ime 
Pernuš Andrej, Srednja Bela št. 13, p. 
Preddvor. 
434 Pernuž Andrej 

Preklicujem izgubljeno delavsko knji- 
žico št. 1314191, izdano 15. VII. 1947 od 
ML0 Maribor mesto, odsek za delo na 
ime Perše Hinko, ključavničar, roj. 5. 
XII. 1904. 
509 Pcrže Hinko, Maribor, 

Studenci, Ciril Metodova št. 16 

Preklicujem izgubljeno petrolejsko na- 
kaznico, izdano" od KLO Polhov Gradec 
na ime Petrovec Janez, Briše. 
549 Petrovec Janez 

Preklicujem  izgubljeni  indeks agro- 
nomske fakultete, izdan 1939. leta od 
univerze v Zagrebu na ime Pirjevec Du- 
šan, Ljubljana, Erjavčeva 12. 
494 Pirjevec Dušan 

Preklicujem izgubljeno osebno izkaz- 
nico št. 034712 in izkaznico OF, izdani 
v Mariboru na ime Pustoslemšek Tatja- 
na, Ljubljana, Dravska ul. 1. 
429 Pustoslemšek Tatjana 

por. Smolnikar 

Preklicujem izgubljeno prometno knji- 
žico za kolo št. 8150 na ime Radič 
Frančiška, tri zmlske^nakaznice na ime 
Radič Franc, Ana st in Ana ml., mlečno 
nakaznico, nakaznico za kurivo in izkaz- 
nico OF na ime Radič Franc, mlečno na- 
kaznico in industrijs-ko nakaznico na ime 
Radič Ana st., D. M. v Polju št. 172. 
585 Radič Franc 

Preklicujem izgubljeno maturitetno 
spričevalo višjega tečajnega Izpita I. drž. 
moške gimnazije v Ljubljani, izdano od 
ravnateljstva gimnazije v 1. 1946 na ime 
Stibil Vladimir, Ljubljana, Dalmatinova 
ul. 15. 
437 Stibil Vladimir 

Preklicujem izgubljeno izkaznico ÖF, 
izdano od OF odbora Podgorje, izkazni- 
co RK in izkaznico za kolo, vse na ime 
Stražišar Ivan, Konjišče 6, p. Apače. 
477 Stražišar Ivan 

Preklicujem izgubljeni indeks juridič- 
ne fakultete, izdan od rektorata univer- 
ze v Ljubljani na ime Strnad Valerija, 
Ljubljana, Reeljeva 11. 
425 Strnad Valerija 

Preklicujem ukradeno o&ebno izkaz, 
nico in prometno knjižico za kolo, izda- 
ni na ime Šimenc Katarina ter dve in- 
dustrijski nakaznici, na ime Simeno Ja- 
nez in Katarina st^Beričevo 1, p. Dol 
pri Ljubljani. 
439 Šimenc Katarina 

Preklicujem izgubljeno šol. spričevalo 
2. razr. meščanske šole v Ljubljani 
(Lichtenturn), izdano od ravnateljstva 
šolo v 1. 1939/40 na ime Šprohar Fani, 
Nove Jarše 24, Križna ulica, Ljubljana. 
431 Spronar Fani 

Preklicujem izgubljeno osebno izkaz- 
nico, izdano od NM v Ljubljani,- in iz- 
kaznico OF, obe na ime Stražišar Pavla, 
Ljubljana, Tyrseva 170. 
491 Stražišar Pavla 

Preklicujem izgubljeno-osebno izkaz- 
nico, izdano od KLO Črnuče na ime 
Vavpotic Anton, Črnuče št. 9. 
590 Vavpotic Anton 

Preklicujem izgubljeno vojaško knjiži- 
co št. 10860/1076 OD, izdano na ime Ku- 
ljat A. Jolani, vojak. 
586 Voj. pošta 20533 T, Ljubljana 

Preklicujemo izgubljeno rdečo vojaško 
potno dovolilnico serija G št. 51266 na 
ime Markić Nevena. 
422 Vojna pošta 16048 M, Postojna 

Preklicujemo izgubljeno vojaško pot- 
no dovolilnico serija E št. 98846, izdano 
na ime Mladenovič Dimitrije, vodnik. 
423 Voj. pošta 26356a, Radovljica 

Preklicujem izgubljeno osebno izkaz- 
nico št. 4127 in izkaznico OF št. 414920, 
obe na ime Vrabel Janez, KamenšČak 
št. 1. 
548 ' Vrabel Janèï 

Preklicujem izgubljeno .šolsko spri- 
čevalo 4. razr. nižje gimnazije v Št. Vi- 
du nad Ljubljano in nostrifikacijsko 
spričevalo 4. razr-, na ime Vrtačnik Ana, 
Št. Vid, Ljubljana. 
426 Vrtačnik Ana 

v likvidaciji, Ljubljana, Tyrseva 16 
Preklicujem izgubljeno osebno izkaz- 

nico št. 0-10611, izdano od NM v Ljub- 
ljani na ime Zakrajšek Egon, Ljublja- 
na, Cankarjeva 4/V. 
492 Zakrajšek • Egon 

Preklicujemo    izgubljeni    originalni 
račun št. VI-E11794 z dne 31. X. 1947, 
naslovljen na vojaško pošto Št. 41588/0, 
Ljubljana za znesek 200.458 din. 
490       Trgovsko podjetje >Želcznina« 

Preklicujem izgubljeno šol. spričevalo 
2. razr. meščanske šole v Zgor. Šiški, 
Ljubljana, izdano od ravnateljstva šole 
v letu 1935/36 na ime 21ebnik Anica, tek- 
stilna tovarna >Inteks<, Kranj. 
554       • Žlebnik Anica 

Preklicujem izgubljeno osebno izkaz- 
nico št 093782, izdano' 1. 1945 od upra- 
ve NM v Ljubljani ria ime dr.. Zupančič 
Andrej, LJubljana, Nunska 4. 
587 Dr. županiie Andrej 

Izdaja >Dradni Pet I£S< — Ravnatelj is odgovorni urednik; Božo XoduSekj tiska Prosvetna tiskarna « oba % Llubijani. 
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2  člen 

Minister za kmetijstvo in gozdarstvo LRS je po 
7. člena splošnega zakona o lovu z dne 3. XII. 1947 
(Ur. list FLRJ z dne 10. decembra 1947, št. 103/769) po- 
oblaščen, da po poprejšnjem zaslišanju lovskega sveta 
izda izjemno dovoljenje za odstrel posameznih medvedov 

S. člen 
Navedena zaščita medveda velja do konca leta 1952. 

4. člen 
Javni nadzorstveni organi, posebno pa lovsko In gozd- 

no varstveno osebje ^o dolžni nadzirati izvajanje te od- 
redbe. Kršilce te odredbe morajo naznaniti pristojnemu 
okrajnemu javnemu tožilcu in jim odvzeti plen in orožje, 
s katerim je bilo kaznivo dejanje storjeno. 

5. člen 
Kršitve te odredbe se kaznujejo po 18. členu splošnega 

zakona o varstvu kulturnih spomenikov in naravnih red- 
kosti z globo do 25.000 din, v hujših primerih pa s pri- 
silnim delom brez odvzema prostosti. 

Za postopek na prvi stopnji so pristojna okrajna 
sodišča. ' ' •, 

6. člen 
Ta odredba velja od dneva objave v >Uradnem listu 

LRS<. 
St. 1593/1. 
Ljubljana dne 12. januarja 1948. 

Minister za prosvéto LRS: 
Dr. Jože Potrči r. 

Ja. 

33. 

Na podlagi pooblastila 10. Sena uredbe o reviziji 
dovoljenj za poslovanje in o likvidaciji zasebnih kredit- 
nih podjetij izdajam 

odločbo 
o prevzemu aktiy in pasiv zasebnih kreditnih podjetij 

v likvidaciji 

L ; 
Celotna aktiva in pasiva pod II. navedenih zasebnih 

kreditnih podjetij v likvidaciji, katerih redna likvidacija 
se ni mogla opraviti v predpisanem roku, prevzame. drT 
Sava po potrjenih zaključnih likvidacijskih bilancah. 

; "• 
Ta odločba o prevzemu aktiv in paeiv se nanaša na 

tale zasebna kreditna podjetja V likvidaciji: 
1. Kreditni zavod za trgovino in industrijo, d- d- v 

Ljubljani; 
2. Hipotekama banka juffO&lovanskUi hranilnde d. d. 

V Ljubljani; . i * 
3. Celjska posojilnica, d. d. v Celju; 
4. Dolnjelendavska hranilnica, d. d. v Dolnji Lendavi; 
6. Prekmurska-banka, d. d. v Murski Soboti]    - 
0. Kreditna banka, d- d. v Murski Soboti,      j Jjì 

stopku pri likvidaciji zasebnih kreditnih podjetij št. 
52863 z dne 17. decembra 1947 (Uradni list FLRJ št. 3 z 
dnb 10, januarja 1948). 

St. 501346 - 1948 
Ljubljana dne 14. januarja 1948. 

Min&ter za finance LRS: 
Zoran Polic" 1. r. 

III. 
17"]• 

Nadaljnja likvidacija teh kreditnih podjeüj se .mora 
opraviti po Dredßiaih 19. da 2Q, člena ••••••• fi B&- 

34. 

Odredba 
o rokih, v katerih morajo zadruge plačevati svoje 

obveznosti, 

Komisija za zadruge pri predsedstvu vlade LRS v 
Ljubljani predpisuje po 22. členu uredbe o medseboj- 
nem plačevanju v gospodarstvu z dne 21. novembra 1947 
(Uradni list, FLRJ z dne 3. XII. 1947, št. 103/752) télo 
roke, v katerih morajo zadruge plačevati svoje obvez- 
nosti, ki izvirajo iz dobav blaga in storitev zadružnih 
poslovnih zvez in zadrug:       • 

Zadruge, ki niso vključene po tretjem odstavku 1. ole- 
ina v plačilni feistem po predpisih navedene uredbe, so 
dolžne: 

• 1. plačevati svoje tekoče obveznosti, izvirajoče iz do- 
bav blaga in storitev zadružnih poslovnih zvez in zadrug, 
v petnajstih dneh po izstavitvi računa. 

Prodajalec je dolžan takoj, ko odpravi blago kupcu 
ali ko ga odda v odpravo prevoznemu podjetju oziroma ko 
opravi storitev, poslati izvirnik fakture (računa) nepo- 
sredno kupcu; 

2. poravnati najpozneje do 1. aprila 1948, obveznosti, 
ki so nastale od 9. maja 1945 do dneva uveljavitve te 
odredbe, dò zadružnih poslovnih zvez in zadrug. 

Ta odredba dobi veljavo v osmih dneh po objavi v 
>Uradnem listu LRS.< •  '      '    '    '   . 

St. VI — 5/48 — 59 
Ljubljana dne 20. januarja 1948.' "~ 

Komisija ca zadruge pri predsedstvu vlade LRS 
' r Ljubljani 

Predsednik: 
minister Hribar Janez L r. 

Popravek . 
V 1. številki >Uradnega lista LRS« z dne 3. januar- 

ja 1948 pod zap. št. 4 objavljeno besedilo uredbe o usta- 
novitvi in območju mestnih in okrajnih državnih razso- 
dišč se popravi tako, da se izraz >razsodišče< tako v na- 
slovu kakor tudi v 1. členu na vseh mestih, kjer je na- 
veden, nadomesti t izrazom >arbitraža<, tako da se po- 
pravljeno besedilo uredbe na teh'mestih glasi v naslo- 
vu: uredba o ustanovitvi in območju mestnih in okrajnih 
državnih arbitraž; 
vi.členu: 1. mestna državna arbitraža v Ljubljani..... 

2. mestna državna arbitraža v Mariboru...., 
3. okrajna arbitraža v Celju..... 
i. okrajna državna arbitraža v Postojni. 

SI 53/1-48 '  ' . -, 
LiuMjana dne 22. januarja .1948. 

Predsedstvo vlade,LRS, 
oddelek za zakonodajo in orga- 

, J   ^   nizacijo državne uprave. 
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Pregled »Uradnega lista FLRJ« 
St. Ill z dne 31. deceml.ra 1947 

838. Uredba o četrtih spremembah in dopolnitvah za- 
časne tarile davka'od prometa proizvodov. 

839. Uredba o odpravi trošarine na blago. 
840. Odredba o delovnem času državnih uslužbencev. 
841. Navodila za Izvajanje in pravilno uporabo zakona 

o volivnih imenikih 
842. Navodilo za izvajanje uredbe o medsebojnem plače- 

vanju v gospodarstvu. 
843- Odredba o potrditvi začasne veljavnosti predpisov 

o dodatkih in drugih prejemkih uslužbencev pro- 
metnega ministrstva. 

844. Odredba o izbrisu predvojnih državnih dolgov in 
obveznosti nasproti državnim uradom in ustanovam 

845. Odredba o dajanju potrošniških kreditov. 
846. Tarifa o plačevanju Ugnine in drugih pristojbin za 

pregled in žigosanje meril in plemenitih kovin. 
Popravek uredbe o luških pristojbinah. 
Propravek četrtih sprememb in dopolnitev začasne 
tarife davka od prometa proizvodov. 

Št. 1 z dne 3. januarja 1948: 
I. Navodilo  za izvajanje uredbe o davku od  prometa 

proiavodov. 

St. 2 z dne 7. januarja 1948: 
2. Uredba o opravljanju poslov mednarodnega prevoz- 

ništva in o ustanovitvi generalnega ravnateljstva za 
mednarodno prevozništvo. 

3. Uredba o ustanovitvi in pristojnosti uprave za mate- 
rialne rezerve pri predsedstvu vlade FLRJ. 

4. Pravilnik o dopolnitvi pravilnika o prejemkih zveznih 
uslužbencev v inozemstvu, 

5- Pravilnik o določitvi plače nad najnižjim zneskom 
uslužbencem iz kriminalistične stroke. 

6. Navodilo za knjiženje načrtnega znižanja proizvodnih 
stroškov za drugo polletje in zâ knjiženje drugega 
načrtnega znižanja proizvodnih stroškov v IV. trome- 
secju 1947 rudarskih In industrijskih  podjetij. 

7. Odredba o spremembi temeljne plače za poklic >ve- 
^ terinar« in >visji veterinar« ter o določitvi temeljne 

plače za novoustanovljeni poklic >veterinar specia- 
list« v veterinarski stroki. 

St. 3 z dne 10. januarja 1947: 
8. Ukaz o ukinitvi in ustanovitvi ministrstev vlade 

FLRJ. 
9. Pravilnik o spremembah in dopolnitvah pravilnika 

o postopku pri likvidaciji zasebnih kreditnih podjetij. 
10. Pravilnik o arbitražnih taksah. 
II. Navodilo o vplačevanju posameznih vrst proračunskih 

dohodkov po proračunih za leto 1948 na račune pri 
Narodni banki. 

12. Navodilo o uporabi novih, razporedov kontov (kont- 
nih načrtov) o letu 1948. . 

13. Odločba o preračunavanju volnenega prediva po za- 
časnih preračunjalnih faktorjih. I 

14. Odločba o preračunavanju bombažnega prediva po 
začasnih preračunjalnih faktorjih. 

15. Odločba o preračunavanju surove svile, prediva na- 
ravne svile in sukanca iz naravne bvile po začasnih 
preračunjalnih faktorjih. 

St. 4 z dne 14. januarja 1948: 
16 Ukaz o ratifikaciji dogovora o prijateljstvu, sodelo- 

vanju in vzajenini pomoči med Federativno ljudsko- 
republiko Jugoslavijo in Ljudsko republiko Bolgarijo. 

17. Ukaz o ratifikaciji dogovora o prijateljstvu, sodelova- < 
nju in vzajemni pomoči med Federativno ljudsko re- , 
publiko Jugoslavijo in republiko Madžarsko. 

18. Odredba o izpolnitvi pogodb in obveznosti iz leta 
1947. 

19. Odločba o razporedu kontov (kontnem načrtu) za dr-, 
žavna kmetijska posestva. 
Odločba  o temeljnem   razporedu  kontov   (kontnem 
načrtu) za gostinstvo. ^ 
Popravek kazenskega zakonika \— splošni del. 
Popravek uredbe o opravljanju poslov mednarodnega 
prevozništva in o ustanovitvi generalnega ravnatelj-' 
stva za mednarodno prevozništvo. 

20, 

St. 5 2 dne 17. januarja 1948: 
21 

22, 

23 

Ukaz,o ratifikaciji dogovora o prijateljstvu, sodelova- 
nju in vzajemni pomoči med Federativno ljudsko re- 
publiko Jugos-lavijo in kraljevino Romunijo. 
Pravilnik o fr-premembah pravilnika o ureditvi in pre- 
računavanju obveznosti Iz predvojnih življenjskih za- 
varovanj. 
Odredba o določitvi dneva za popis prebivalstva v 
Federativni ljudski republiki Jugoslaviji. 

24. Odločba o veljavnosti pravilnika o razglaSenju udarni- 
kov na mladinski progi Šamac—Sarajevo pri graditvi. 
Nove Gorice. 
Popravek uredbe o ustanovitvi in prostojnosti uprave 
za materialne rezerve pri predsedstvu vlade FLRJ. 

St. 6 z dne 21. januarja 1948: 
25. Uredba o spremembah in dopolnitvah uredbe o dav- 

ku na dediščine in darila. 
26. Uredba o ustanovitvi instituta za fiziko. 
27. Pravilnik o higienskih in tehničnih varnostnih ukre- ( 

pih pri delu za izrabo gozdov. 
28. Navodilo 'o načinu odprave blaga, ki je namenjeno m 

izvoz. 
29. Odredba o spremembi 2. točke 1. člena in 3. člena 

odredbe o oprostitvi kmetijs-kih strojnih postaj jav- 
nih davščin (Uradni list FLRJ št. 65/46). 

30. Odredba o obveznem zavarovanju državnega premo- 
ženja zoper škodo, ki nastane zaradi požara, za zne-*< 
sek, ki ustreza njegovi vrednosti. 

31. Odredba o uvoznem in izvoznem ocarinjanju blaga. 
32. Odredba, da se nekateri predpisi o prinašanju in od- ' 

našanju dinarskih bankovcev iz države ne uporabijo 
v potniškem prometu z Ljudsko republiko Albanijo. 

33. Odredba o dopolnitvi začasne odredbe o nadzorstvu 
nad zdravili, ki ee uvažajo iz inozemstva v poštnih 
paketih in pisemskih pošiljkah. 

Iidaja >Uradnj liet LRS«. — Ravnatelj ta odgovorni urednik: Boio Voduïek: tlaka Prosvetna tlakama — oba • LJubljani, — 
Naročnina: četrtletno 60, polletno 120. celoletno 240 din. — Posamezna Številka: 4 dan ia 16 strani. 8 din za 82 strani. • dia 
ta 43 strani, 18 din za 64 elrani.jpo poätt 2.50 db več. — Uredništvo in upravništvo: Ljubljana, Gregorčičev« ulic» žt. 23. .— 

leleloo: »vaatelietve 49-40, uredoiitvo 49-90 upravolitvo 65-79. — Cek. M*ua 6-90190-•, ^ •• 
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LJUDSKE  REPUBLIKE   SLOVENIJE 

Letnik V. V Liubliaoi dne 2. februarja 1948 Številka 5. 

V&EBINA 
35. Odločba o dodelitvi redne doživljenjsko me«e«ne podpore 

Sonji Veeel. i 
36. Pojasnilo ia uporabo 20. in 21. člena pravilnik* o povra- 

čilih imetnikom avtorskih pravic za izvejoaje in predva- 
janje književnih in umetniških del. 

27. Odlok o obratovalnem času za obrtne poslorulnice v ob- 
močju meetaega ljudskega odbora Celje. 

PriEZIDIj LJUDSKE SKUPŠČINE LR5 

35. 

Na podlagi 1. člena zakona o pooblastilu predsedstva 
Prezidija Ljudske skupščine LRS za reševanje prošenj 
in pritožb, poslanih Ljudski skupščin^ LRS, izdaja pred- 
sedstvo Prezidija Ljudske skupščine LRS 

. /    odločbo 
o dodelitvi redne doživljenjsko mesečne podpore 

Sonji Vcsc) 

1. člen 

Kot priznanje umetniku Ferdu Veselu se podeljuje 
redna doživljenjska mesečna podpora v znesku 3.000 din 
(tri tisoč) Sonji Vesel, vdovi akademskega slikarja Ferda 
Vesela, atanujoči v  Ljubljani, Komen&kega ulica 8. 

2. člen 

Izplačevanji podpore se začne s 1. oktobrom 19-17. 

8. člen 

To odločbo bo izvršil minister ze. îùiance LRS. 
•i 

4. člen 

v ••„•• odločba velja od dneva objave v >Uradnem Ustu 
'•'RS«, 

U.St. 67. 
«     Qlavno mesto Ljubljana dne 31. januarja 1&8. 

PREZIDU LJUDSKE SKUPŠČINE '-" 
UUDSKE REPUBLIKE SLOVENIJE      I"! 

PMVILNIKI.OOHEDBE.KfiVOBILÄ.ODLÖCBE 
MINISTRSTEV 

LJUDSKE KEPUBLIKE SLOVENIJE 

Sekretair: 
ï'faace Lube] L r» 

Predsednik": 
Josip Vidmar L r. 

36. 
Zaradi pravilne uporabe 20. in 21. člena pravilnika 

ministra za prosveto LRS o povračilih imetnikom avtor, 
skih pravic za izvajanje in predvajanje književnih in umet- 
niških del z dne 7. junija •7, Uradni list LRS ittv. 
20-152/47, izdajam 

* poiasnilo 
za uporabo 20. in 21. člena pravilnika o povračilih 
imetnikom avtorskih pravic za izvajanje ia predva- 

janje književnih in umetniških del 

Gostinski obrati (restavracije, kavarne), ki predvajajo 
godbo za ples dnevno, veljajo ket plesni lokali po točki b) 
20. člena pravilnika. Ce se predvaja v teh lokalih godba 
sicer stalno, godba za ples pa le mi določene dni v tednu, 
se doplača za te dni poleg zneska po točki «) 20. člena 
pravilnika še razl'ka med zneskom, določenim za zimski 
čas po točki b), in zneskom po točki a) tega člena. Pri 
tem je treba smiselno uporabljati določbo 21. člena pra- 
vilnika. 

Primer: Gostinski obrat II. kategorije l/a »kupine 
(2. razred) plača za predvajanje godbe mesečno 1.500 din. 
Za stalno, vsakodnevno izvajanje godbo za ples v zim- 
skem času bi plačal tak obrat mesečno 2 500 din. Raz- 
lika med tema zneskoma znaša 1.000 din mesečno, raz- 
lika za en dan pa 33 din. V emislu tega pojasnila bo 
moral tak obrat doplačati za vsak dan, ko »e predvsjs 
godba za ples, po 33 din. 

St. IV-18815/3. 
Ljubljana dne 2. Januarja 1948. 

Minister za prosveto LRS: 
Dr. PotrS Jože 1. r. 
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ODLOKI LJUDSKIH ODBOROV 

37. 

Mestni ljudski odbor Celje izdaja na svojem V. red- 
nem zasedanju dno 5. VI. 1947 na podlagi 2., 28., t. c, 
št, 5, 38. in 38. člena splošnega zakona o ljudskih odborih 

odlok 
.0 obratovalnem času za obrtne poslovalnice v območju 

mestnega, ljudskega odbora Celjo 

A. OBRATOVALNI CAS 

I. Ob delavnikih 

Trgovinske obratovalnice 

1. člen 
t 

Trgovine so odprle, če ni v naslednjih členih dolo- 
čeno drugače, od 8. do 12. in od 14. do 18. ure. 

V poletnih inesec.h — maj, junij, julij, avgust — eo 
trgovine odprte od 7. do 12. ter od 15. do 18. ure. 

i 
2. člen 

Prodajalnice svezza mesa in rib so odprte v polet- 
nem času od 6. do 10. ure, v zimskem času od 7. do 
11. ure, če prodajajo tudi prekajeno meso, obratujejo tudi 
popoldne kakor druge trgovine. 

Trgovine s sadjem in zelenjavo so odprte od začetka 
maja do konca septembra od 7. do 12. iu od 15. do 19. 
ure, v drugih mesecih pa od '8. do 12*' in od 14. do 
18. ure. 

Prodajalnice kruha in mlekarne so odprte od ß 30 do 
12.30 in od 15. do 19. ure. 

3. Člen 

Za obhodno prodajo blaga velja urnik kakor za pro. 
dajo v stalni obratovalnici. 

Izjemoma je dovoljeno prodajanje Časopisov, revij in 
pečenega kostanja po ulicah od 5. do 22. ure. 

4. člen 

Glede prodajnega časa za blago na sejmih in tržnih 
, prostorih veljajo določila- sejmskih- in tržnih redov. 

Obrtne obratovalnice 

5. člen 
Obrtne obratovalnice so, če ni v naslednjih Členih 

določeno drugače, odprte od 7. do 12. in od 14, do 18. ure, 
v poletnih mesecih (2. odst. 1. člena pa od 7. do 12. ter 
od 15. do 18. ure. 

'     6. člen ^ 

Brivske, lasuljarskVin •••!•"••••*• obratovalnice so 
odprte od 7.30 do 12. ure in od, 15. do 18.30 ure.   ,ei 

Pripravljalna dela, kakor kurjenje peči, pristavljanje 
kvasa in mešanje testa se smejo pričeti ob 4. uri in se 
sme v ta namen zaposliti le nujno potrebno osebje. O 
številu tega osebja odloča v spornih primerih mestni 
ljudski odbor po zaslišanju pristojne sindikalno in delo- 
dajalke organizacije. 

Ob ponedeljkih in ob dnevih po državno priznanih 
praznikih sinejo pekarne obratovali od 5. do 18. ure, pri- 
pravljalna dela ob teh dnevih pa se smejo pričeti ob 
3. uri. 

8. člen 

Določba 1 odstavka 3. člena velja tudi za izvrševa- 
nje rokodelskh obhodnih obrlüv. 

I 

9. člen 

7. člen l J* 

Pekarne in slaščičarske, delavnice obratujejo pil G. do 
17. UJA .? "^ 

Prelio poldne smejo biti odprte podkovnice konj in 
avtomobilske obratovalnice, če je treba izvršiti neodložno 
in nujno popravilo vozil ali Jih oskrbeti a potrebnimi 
nadomestnimi deli. 

Gostinske obratovalnice 

10. člen 

Gostinske obratovalnice so odprte: 
1. hoteli, gostišča in ostajališča, penzije ter gostilne, 

kolikor gre za oddajanje sob, časovno neomejeno; 
2. hoteli, restavracije in gostilne, ki oddajajo sobe 

do 23. ure, drugi gostinski obrati, ki ne oddajajo sob, 
do 22, ure: 

3. kararne do 24. ure, ob dnevih dovoljenih koncertov 
in ob sobotah do 1 ure; N 

4. okrepčevalnice (buffeti) od 7. do 20. urei , 
5. ljudske kuhinje od 7, do 21. ure. 
Gostinske obratovalnice se ne smejo odpirati pred 

5. uro, morajo pa se odpreti najkasneje ob 7. uri. 

11. člen i 

Gostinska obratovalnica na železniški poataft v Celju 
in gostinske obratovalnice s prenočišči smejo gostom, ki 
prispejo z vlakom, postreči tudi po času, določenem za 
zapiranje v 10. členu, a najdalj pol ure po prihodu vlaka. 

12. Sen 

,   Dovoljen je dan počitka, ki je obvezen za vse goatin- 
'ske obrate, ki' zaposlujejo namtócence, za druge je pa 
neobvezen. 

Podrobnejše določbe o izvajanju dneva počitka izda 
izrrSilni odbor mestnega ljudskega odbora v sporazumu 
z združenjem gostilničarskih podjetij in pristojno sindi- 
kalno podružnico. 

*,' "   13. člen 

Dovoljene igre, n. pr. balinanje, Kegljanje itd., «e 
smejo na prostem igrati samo do 22. ure. V zaprtih pro- 
storih, kjer \• nič ne moti nočnega počitka sosedov, te 
omejitev ne velja. Po 22. uri se • godbo in petjem ali 
sicer z obratovanjem y gostinskih obratih ne «me motiti 
BoieSčlnfu 
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Letnik V. Priloga k 5. kosu z tihe 2. februarja 1948. Številka 5. 

O si im ogylSLSä 

Vabilo 
na naročbo Splošnega registra predpisov 

Uradni list LRS bo izdal Splošni register predpisov, to. je kazalo 
?seh predpisov, ki so izšli v Uradnem listu FLU J, v Uradnem listu LRS, 
v Uradnih obvestilih zveznega urada za cene (Službenih saopMenjih) .in 
v Vestniku urada za ceno pri predsedstvu VLRS od L 1945 do vštetega 
1. 1947. V tem registru bodo zaznamovani predpisi po vsebini z gesli, razvr- 
ščeni pa bodo po abecednem redu in po časovnem zaporedju (kronološko). Po 
abecednem redu bodo urejena gesla, ki so načeloma vzetaiz naslova, več- 
krat pa tudi iz vsebine predpisa. Iz vsebine so vzeta gesla v primerih, 
ko jz naslova ni zadosti jasno in razumljivo razvidna vsebina predpisa. 
Vsi predpisi iz gospodarskega področja bodo zaznamovani v registru tudi 
Po abecednem redu gospodarskih panog. Vsak predpi3 bo naveden naj- 
manj pod dvema gesloma. i 

Pri vsakem predpisu bo zaznamovano, kje je izšel (Uradni list FLRJ, 
LRS, Vestnik itd.), pri čemer bo navedena številka lista in letnik, raz- 
vidno bo tudi, ali gre zd zakon, uredbo, pravilnik, navodilo, razlago itd. 
Navedene bodo razen tega vse spremembe, dopolnitve in,popravki,-ki se 
nanašajo na ta predpis. V nekaterih primerih bodo predpisi še poblizje 
opisani g tem, da bo za navedbo (citatom) označena v oklepaju kratka 
vsebina in. člen z odstavkoni oziroma točko, kjer je to besedilo. 

Navedbe (citati) bodo zaradi lažjega pregleda in zato, da bo register 
bolj služil svojemu namenu, razvrščene tako, da se bo vsaka navedba 
aa&Ia z novo vrstico. Upoštevani bodo tudi predpisi obveznega pomena, 
kî.so bili objavljeni samo v dnevnikih (Ljudska pravica, Slovenski poro- 
čevalec). 

Splošni register predpisov bo v veliki meri koristil vsem, ker je v. 
leKh 1945 do 1947 izšla .obilica predpisov, sprememb, dopolnitev, poprav- 
** in novih predpisov in se z njihovim iskanjem po uradnih glasilih 
^Bubi mnogo dragocenega časa. 

• Splošni register predpisov bo obsegal približno, 20 tiskovnih pol 
(320 strani). Cena še ni dokončno* določena. Register bo izšel v omejenem 

glasijo 
Navedejo na] svoj natančen naslov in število izvodov, KI •• ZUIU uaruuu, 
Nato jim bomo poslali register takoj, ko bo dotiskan. Vsak naročnik naj 
">di navode, ali želi imeti broširan ali trdo vezan izvod. 

Naročila zapoznelih naročnikov bomo izpolnili šele potem, ko bomo 
ugodili naročnikom,'ki'so se pravočasno priglasili. Zato je v lastnem 
»nteresu vsakogar, da ne zamudi roka za subskripcijo, ki ne bo podaljšan. 

..-...'*."' Uradni list LRS 

Vpisi v register 
državnih gospodarskih 

podjetij 

S7 
Sedež: Celje. 
Dan vpisa: 28. januarja 1048. 
Besedilo: Industrijski servis Celje. _ 
Poslovni predmet: Oskrbovanje vseh 

industrijskih in rudarskih podjetij zvez- 
nega in republiškega pomena na ozem- 
lju LRS v okolišu podjetja,- ki ga določi 
operativnii upravni voditelj. 

Ustanovitelj podjetja: Vlada LRS, od- 
ločba Št. S—zak. 045/3 z dne 30. decem- 
bra 1947. 

Podjetje zastopala: 
Peršak Franc, v. d. ravnatelja, ki pod- 

pisuje samo^ojno, v okviru zakonskih 
pooblastil in pravil podjetja, 

Iglar Kamilo, v. d. glavnega računo- 
vodje, ki sopodpifruje vse listine po 47. 
členu spi, zakona .o drž. gospodarskih 
podjetjih. • 

Ministrstvo za finance LUS, 
Ljubljana, 

dne 27. januarja 1948. 
Št. 151445-48 736 

•'"   * 

• 98 • „ . • 
Sedež: Ljubljana. 

\Dan vpisa:'24. januarja 1048- 
Besedilo: Republiško montažno podjet- 

je »Toplovod«, skrajšano iTopfovod«- 
Ljubljana. ' , v 

Poslovni predmet: Instalacija vodovo- 
dov in sanitarnih naprav, instalacija cen- 
tralnih kurjav, izdelava in instalacija 
klimaucnih naprav, izdelava ogrejevâl- 
nih aparatov, sušilnic, sesalnih in tlačil-, 
nih naprav za prah, zrak itd., montaža 
plinskih in zračnih vodov, kotlov in par- 
novodov visokega in nizkega pritiska, 
nadalje kleparska dela •• raznih objek- ' 
tih, izdelava izolacijskega materiala ter 
toplotna izolacija. 

Usfanovitelj podjetja; Vlada LRS, od- 
ločba št. S-zak. 611 z, dne 17. XI. 1947. 

Podjetje ima komercialno pisarno v 
Kranju ter delavnici v Kranju in na Je- 
senicah. I ; 

Podjetje zastopajo:  • 
•  Lazar Jože, v. d. direktorja, ki «podpi- 
suje samostojno, v obsegu zakonskih po- 
oblastil in pravil podjetja, 

ing, Gregorka Dušan, tehnični direk- 
tor, Id podpisuje za svoj resor, - 

Pečnik Lojze, - komercialni vodja,, ki 
podpisuje za komercialne zadeve, za fi- 
nančne zadeve podpisujeta po dva od 
navedenihiSkupno.     ...   i 

Ministrstvo za finance LUS, 
Ljubljana, 

dne 22. januarja 1948..'     - 
_, gt. 151334-43 . ,••'637 • 
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99 
Sedež: Maribor. 
Dan vpisa: 28. januarja 1948. 
Besedilo: Industrijski servis Maribor. 
Poslovni predmat: Oskrbovanje vseh 

industrijskih in rudarskih podjetij zvez- 
nega in republiškega pomena na ozem- 
lju LRS v okolišu podjetja, ki ga določi 
operativni upravni voditelj. 

Podjetje zastopata: 
Lednik Franc, v. d^ravnatelja, ki pod- 

pisuje samostojno, po zakonskih poobla- 
stilih in pravilih podjetja, 

GrO'sman Marica, v. d. glavnega raču- 
novodje, ki sopodpisuje vse listine po 
47. členu spi. zakona o drž. gospodarskih 
podjetjih. 

Ministrstvo za finance LRS, 
Ljubljana, 

dne 27. januarja 1948. 
Št 151444—48 735 

* 
100 

Sedež: Rimske toplice. 
Dan vpisa: 28. januarja 1948. 
Besedilo: Tovarua podpornikov, Rim- 

Bke toplice. 
Poslovni predmet; Izdelovanje podpet- 

nikov in drugih lesnih izdelkov na indu- 
strijski način. 

Ustanovitelj podjetja: Vlada LRS, od- 
ločba št. S—zak. 680 z dne 31. decem- 
bra 1947. 

Podjetje zastopa in zanj podpisuje: 
Kiš Janoš, direktor, samostojno, po 

zakonskih pooblastilih in pravilih pod- 
jetja. 

Ministrstvo za finance LRS, 
Ljubljana, 

dne 27. januarja 1948. 
°      ÊL 151443—48 737 

101. 
Sedež: Celje. '   . 
Dan vpisa: 24. januarja 1948. 
Besedilo: Tkalnica hlačevine, Celje. 
Izbriše   se  dosedanji   ravnatelj   Ašič 

'Alojzij, vpišeta pa se: , 
Bicman Albin, ravnatelj, ki podpisu- 

je samostojno, v obsegu zakonskih po- 
oblastil in pravil podjetja, in 

Culkar Alojzij, sekretar, ki podpisuje 
v odsotnosti ravnatelja, v istem obsegu 

• kot ravnatelj. 
Ministrstvo za finance LUS, 

Ljubljana, 
dne 22. januarja 1948. 

£t 151252—48 636 

102. :^ r 

Sedež: Ljubljana. 
Dan? vpisa: 28. januarja 1948. ' 
Besedilo: Tovarna iekstilnih in usnjar- 

skih pomožnih sredstev, Ljubljana. 
Izbriše se dosedanji direktor ing. Gre- 

gorčič Vladimir; 
Kunstler Zora se izbriše kot doseda- 

nji glavni knjigovodja in ge vpiše kot 
direktor, ki podpihuje samostojno, v ob- 
segu zakonskih pooblastil in pravil pod- 
jetja. 

Ministrstvo za finance LRS, 
Ljubljana, 

tù      dne 27. januarja 1948. 
ËL 15168/1-48  u.   533 

103. 
Sedež: Maribor. 
Dan vpisa: 28. januarja 1948. 
Besedilo:   Gostinsko    podjetje   hotel 

Orel, Maribor. 
Izbriše se dosedanji ravnatelj Počkaj 

Vladimir, vpiše "pa se 
Kovač Dušan, pomočnik ravnatelja, ki 

podpisujo v svojstvu ravnatelja samo 
stojno, po zakonskih pooblastilih in pra- 
vilih podjetja. 

Ministrstvo za finance LRS, 
Ljubljana, 

dne 27. januarja 1948. 
Št 151406—48 734 

* 
104. 

Sedež: Kranj. 
Dan izbrisa: 24. januarja 1948. 
Besedilo: Industrija bombažnih izdel- 

kov, Kranj.     / 
Zaradi prehoda v upravo CLO Kranj. 

' Ministrstvo za finance LRS, 
Ljubljana, 

L       dne 22. januarja 1948. 
St. 151358-48 C34 

105. l '  : 
Sedež: Ljubljana. 
Dan izbrisa: 24. januarja 1948. 
Besedilo: * Denarni  zavod   Slovenije, 

Ljubljana. 
Zaradi združitve   z   Narodno banko 

FLRJ. 
Ministrstvo za finance LRS, 

Ljubljana, 
|        dne 22. januarja 1948. 
: '     t.        Št 151361—48 635 

* 
10G. 

Sedež: Maribor. 
Dan izbrisa: 28. januarja 1943. 
Besedilo: Tovarna moške konfekcije, 

Maribor. 
Zaradi prehoda v upravo MLO Mari- 

bor. 
Ministrstvo za finance LRS, 

Ljubljana, 
'L      dne 27. januarja 1948. 
Jfl Št. 151442-48 732 

107. 
Sedež: Ljubno na "Gorenjskem. 
Dan vpisa: 24. januarja, 1948. 
Besedilo: Krajevno p°djetje Opekar- 

na, Ljubno na Gorenjskem. 
Upravnik podjetja: Šalič Drago, Ljub- 

no. 
Podjetje zastopajo in zanj podpisu- 

jejo: 
Šalič Drago, upravnik, 
Kovač Joža, knjigovodja in 
Cvenkelj Anton, namestnik upravni- 

ka. 
,,   j      Okrajni LO Jesenice,      \>••' 

•; I} -       odsek za finance, * •' 
l:i\    dne 24. januarja 1948. 
•-.       ßt V-840/274S 633 

"Ufi * 
108. 

Sedež: Sodražica.      « 
Dan vpisa: 21. januarja 1948. 
Besedilo: Krajevni mesarski obrat So- 

dražica. 
Poslovni predmet: Nakup klavne živi- 

ne, divjačine in perutnine ter prodaja 

vseh vrst mesa in mesnih izdelkov na 
drobno. 

Ustanov'telj podjetja: Krajevni ljudski 
odbor Sodražica 

Podjetje zastopata in zanj podpisu- 
jeta: 

Arko Jože poslovodja, samostojno v 
vseh zadevah do zneska 20.000 din, 

Arko Janez,   namesnik poslovodje in 
računovodja,    enako kol poslovodja ob 
njegovi odsotnosti v mejah pooblastila. 

Okrajni LO Kočevje, 
odsek za finance, 

dne 21. januarja 1948. 
Sf. 561/1948 595 

* 
109. 

Sedež: Kranj. 
Dan vpisa: 18. januarja 194S. 
Besedilo: »Industrija pletenin, rokavic 

in konfekcije«, Kranj. 
Poslovni predmet: Industrijsko izdelo- 

vanje oblek, perila, pletenin, trikotažo 
in rokavic vseh vrst. 

Ustanovitelj podeîja: Okrajni LO 
Kranj, odločba» št 12.523/1 z dne 8. de- 
cembra 1947. 

Podjetje zastopata in zanj podpisu- 
jeta: 

Peklaj Jože, ravnatelj, in 
Gostiša Mihela, sekretarka, v obsegu 

zakonitih pooblastil in pravil podjetja. 
Okrajni LO Kranj, 
odsek za finance, 

dne'18. januarja 1948. , 
'        Št. 12866/1-II-1947 583 

. * 
110. 

Sedež: Kranj. 
Dan vpisa: 20. januarja 1948. 
Besedilo: »Prešernovo gledališče, 

Kranj«,   skrajšano »Gledališče Kranj«. 
Poslovni predmet: Uprizoritev vs*eh 

vrst iger in drugo kulturno in prosvetno 
delovanje. 

Ustanovitelj podjetja: Mestni LO Kranj, 
odločba št. 5773/1-47 z dno 4. decembra 
1947. 

Podjetje zastopata in zanj podpisu- 
jeta: 

Lasič ^Franjo, upravnik, in 
Tomšič Alojzij, direktor MGP, v obse- 

gu zakonitih pooblastil in pravil pod- 
jetja. 

Okrajni LO .Kranj,        ,,*', t 
, odsek za finance,       ' •"' " • " 

I        dne 20. januarja 1948. 
•t St. 12.788/1-II-1947.      .   598 

* 
111. 

Sedež: Ljubljana, Aškerčeva cesi«. 
Dan vpisa: 17. januarja 1948. 
Besedilo: Okrajno podjetje »Živila« 

Ljubljana okolica. 
Poslovni predmet: Nakup in prodaja 

racioniranega, kolonialnega in prostega 
blaga na debelo. 

Ustanovitelj podjetja: Okrajni ljudski 
odbor Ljubljana okolica, St, 522/1 t dno 
17. januarja 1948. 

Za podjetje podpisujejo: 
Male Tomo, ravnatelj podjetja, samo- 

stojno v okviru pravil podjetja, 
Vindiš Rudolf, namestnik ravnatelja, 

samo v njegovi odsotnosti v istem owe« 
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Jerše Vojislava, glavni računovodja, v 
47. členu splošnega zakona o drž. gosp. 
podjetjih navedeno listine, 

Zupančič Franja, namestnica glav. ra- 
čunovodje, v istem obsegu v njegovi 
odsotnosti. 

Okrajni LO Ljubljana okolica, 
odsek za finance, 

dne 17 januarja 1948. 
St. 227/48 678 

112. * 
Sedež: Ljubljana, Kleče št. 82. 
Dan vpisa: 17. januarja 1948. 
besedilo:  Državno krajevno podjetje 

>KoIaretvo« KLO Jezica. 
Poslovni predmet: Vsa kolarska dela, 
ustanovitelj podjetja: KLO Jezica, 
podjetje zastopata in zanj podpisujeta: 

••    nc ^tmar» upravnik, v vseh zade- 
W"1» v računovodstvenih zadevah pa sku- 
•• • računovodjem 

Selanom Matijem. 
MLO ta. glavno mesto Ljubljana, 

finančni oddelek, 
dno 17. januarja 1948. 

Fin. št. 176/1948 609 

113. * 
Sedež: Ljubljana, Smartinska c. 21. 
»*& vpisa: 17. januarja 1948. 

••»6!   .11•: Mestno gradbeno podjetjo — 
^aptacijsko >0bnova<. 
•n.-i .OVn5 predmet: Izvrševanje adap- 
**J in manjših zgradb. 

,ustan0vitelj podjetja: MLO za glavno 
mesto Ljubljana. 

|odjetje zastopajo in zanj podpisujejo: 
• <ktsot^° Roman« samostojno, v njego- 

ttòZf?"** •••••, računovodja. Vse li- 
fede?« A P^^ßl katerih so sprejema in 
£«*ja <lenar in na podlagi katerih se 
WuDrfl^?Io^ie,kn.JiKe> POdpM* Po- 

••••^^ če knjigovodja. 
MW> «a glavno mesto Ljubljana, 

finančni  oddelek, 
•i« 17. januarja 1948. 

Fin. St. 192/48 638 

U«. *  * 

§**«& Ljubljana, Šmartinska c St. 26. 

IaviX. i0: ^jonska vulkanizerska de- 
posi     oste- 

bilstiu0vn,i Predmet: Popravilo avtomo- 
UriT BUm In zlomih Plažčev. 
Podfiteljpodjetja: RLO Moste. 
Jakomin ^,stoPai° fa MBi podpisujejo: 

»Je v in
ell

Stani^f poslovodja, podpi- 

njim pnI"  zadevah  pa «-kupaj  z 

stÄwS*0' računovodja. V odsotoo- 
D Ikf Podpisuje pravnoveljavno 

tain^I »•• ••^••• Marija, pomočnik 
JSS"-RL0 Moste. Za izredne nabavke 
^gsujeta predsednik in tajnik RLO 

ML0 «a glavno mesto Ljubljana, 
finančni oddelek, 

_,,       , dne 21. januarja 1948. 
Fin, Žt. 267/1948 720 

115. 
Sedež: Ljubljana, Viška 60. 
Dan vpisa: 17. januarja 1948. 
Besedilo: ^Živilski kombinat« MLO za 

glavno mesto Ljubljana. 
Poslovni predmet: Prozvodnja vinske, 

ga špiritovega kisa in kisa za vlaganje, 
kisanje zelja in repe in- konserviranje 
soci v j a. 

Ustanovitelj podjela: MLO za glavno 
mesto Ljubljana. 

Podjetje zastopajo in zanj podpisujejo: 
Amon Mirko, samostojno, v njegovi 

odsotnosti blagajničarka 
Balda Grahek, v računovodstvenih za- 

devah pa skupaj eden izmed navedenih s 
Sajovicem Fedorjem, računovodjem. 

MLO za glavno mesto Ljubljana, 
finančni oddelek. 

dne 17. januarja 1948. 
Fin. št. 137/1948. 608 

* • 
116. 

Sedež: Razkrižjc. 
Dan vpisa: 23. januarja 1948. 
Besedilo: Obrtne delavnico KLO Raz- 

križje. 
Poslovni predmet: Izdelovanje in po- 

pravilo obutve in živinske vprežne opre- 
me ter kovaška delavnica. 

Ustanovitelj podjetja: KLO Razkrižje. 
Za podjetje podpisujeta: 
Zuman Jože, upravnik, 
Zajnkovic Blaž, računovodja. 

Okrajni LO Ljutomer, 
finančni odsek, 

dne 24. januarja 1948. 
St. 184/48 677 

117. 
Sedež: Laško. 
Dan vpisa: 19. januarja 1948. 
Besedilo: Industrija volnenih izdelkov 

>Volna<, Laškp. 
Izbriše se kot upravičenec za zasto- 

panje in podpisovanje Bičman Albin, 
ravnatelj podjetja, vpiše pa se 

Kopač Franc, ravnatelj podjetja, ki 
podjetje zastopa in zanj podpisuje, in 
sicer v obsegu, ki je določen v sploš- 
nem zakonu o drž. gosp. podjetjih in po- 
trjenih pravilih. 

Okrajni LO Celje okolica, 
odsek za finance. 

dne 19. januarja 1948. 
St. IV 476/1-48-M 

* 
499 

118. 
Sedež: Domžale. 
Dan vpisa: 24. januarja 1948. 
Besedilo: Ljudska restavracija r   n- 

žalo. 
Izbriše se dosedanji knjigovodja Go» 

rišek Jože in vpiše 
Vobič Ciril, knjigovodja z istimi po- 

oblastili. 
Okrajni LO Kamnik, 

odsek za finance, ' 
dne 24. januarja 1948. 

,     St. 890/2—III—48 676 
* 

119. 
Sedež: Domïale. 
Dan vpisa: Trška restavracija Domža- 

se preimenuje v sLjudsko restavraci- 
jo Domžale«. 

Ustanovitelj  podjetja: KLO Domžale 
št 197/1-48 z dne 21. I. 1948. ; 

Okrajni LO Kamnik, 
odsek za, finance,    . 

dne 23. januarja 1948. 
St. 447/1—III—48        607 

* 
120. 

Sadež: Osilnica; 
Dan vpisa: 22. januarja 1948. 
Besedilo: Krajevno trgovsko podjetje . 

KLO Osilnica. 
Na podlagi odločbe KLO Osilnica št. 

6/48 z dne 1. januarja 1948 preide pod- 
jetje v likvidacijo zaradi prenosa vtega 
premoženja na novo »Kmetijsko nabav- t 
no/ in prodajno zadrugo z o. j.«, usta- 
novljeno dne 28. decembra 1947. 

Za likvidatorja se postavita 
Ožui^i Bogomir, Osilnica št. 24 in 
Kovač .Josip, Osilnica št. 20. 

Okrajni LO  Kočevje, 
odsek za finance, 

dne 22. januarja 1948. 
Št. 438/48 , 594 

* .        £•    ' 
121. 

Sedež: Ljubljana. 
Dan vpisa: 17. januarja 1948. 
Besedilo: Mestno  podjetje  »Sadje 

zolcnjava< Ljubljana, Dolničarjova 4. 
Vpiše se sprememba, da podpisuje • 

vseh zadevah: 
Baraga Stanko, zastopnik ravnatelja. 

MLO za glavno mesto Ljubljana, 
finančni oddelek, 

dne 17. januarja 1948. 
Fin. št. 217/48 611 

* 
122. 

Sedež: Ljubljana- 
Dan vpisa: 17. januarja 19-18. 
Besedilo:  Mestno  gradbeno  podjetje 

>Megrad«  Ljubljana,  Kotnikova ul.  16. 
Vpiše se sprememba, da so za podjet- 

je upravičeni podpisovati: 
Terčelj Bogdan, upravnik, v vseh za- 

devah, v 
Zupan Miroslav, tehn. šef, kot njegov 

namestnik, v računovodstvenih zade-1 

vah pa skupno upravnik ali njegov na- 
mestnik in 

Kušar Janez, komercialni šef, ali nje- 
gov namestnik   * '/ 

Martelanc VekOslav, glavni kalkulanC 
MLO za glavno mesto Ljubljana, 

finančni oddelek, 
dne 17. januarja 1948. 

Fin. št. 190/48. 610 
* 

123. 
Sedež: Begunje. 
Dan vpisa: 20. januarja 1948. 
Besedilo: Kovačija in ključavničarstvo, 

Begunje. 
Podjetjo se prenese iz operativnega 

upravnega vodstva OLO,Rakek na ope- 
rativno upravno vodstvo KLO Begunje. 

Okrajni LO Rakek, 
odsek za finance, 

dne 20. januarja 194ß. 
St. 1002/2-48 •93. - • 
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121. 
bedež: Dol. Logatec. 
Dan vpisa: 26. januarja 1948. 
Besedilo: Okrajni  magazin, Dol. Lo- 

gatec. 
Sedež odslej: Rakek. 
Izbriše se dosedanji poslovodja Boltin 

Ludvik in vpiše 
Domiceli Aleks, z istimi pravicami. 

Okrajni LO Rakek, 
odsek za finance, 

dne 26. januarja 1948. " 
Št. 7736/4—48 719 

125. 
(   Sedež: SIOT. Konjice. 
;   Dan vpisa: 22. decembra 1947. 

Besedilo: Okrajna gostilna • SIOT. KO- 
hjicah. 

Podjetje zastopa in zanj podpisuje od- 
slej: • 

Vaukner Ivan, upravnik, v vseh zade. 
vah  po določbah in   pravilih, v "vseh 
računovodstvenih zadevah samostojno. 

Okrajni LO Slor. Konjice, 
finančni odsek, 

dne 22, decembra 1948. 
Št. III—1523/47 566 

* 
126., 
t   Sedež: Vitanje. 
{   Dan vpisa: 27. decembra 1947. 
;   Besedilo: Kladivarna Vitanje. 

Podjetje zastopata "in zanj podpisuje- 
ta odslej: 

Vanovšek Rudolf, upravnik, v vseh 
zadevah podjetja v okviru zakonskih 
predpisov in pravil, samostojno, 

Taček Štefan, knjigovodja v vseh knji- 
govodstvenih zadevah skupaj z upravni- 
kom oziroma earn ob upravnikovi odsot- 
nosti. 

Okrajni LO Slov. Konjice 
odsek za iinance, 

dne 27. decembra 1947. 
-  Št. III - 1523/3/47 569 

Razglasi' sodišč 

6i 
Vpisi v zadružni register 

Sedež: Celje, 
j "Dan vpisa: 17. januarja'1948. 

Besedilo: Kmečka posojilnica za celj- 
sko okolico v Celju, z. z o. j. v likvida- 
ciji. 

Izbrišejo se likvidatorji Mahen Anton, 
Rusija Alojz, Pušnik Franc, Kajtna An- 
ton in Cater Franc, vpišejo pa se likvi- 
datorji: 

' štajnpihler Jože, upravnik Narodne 
banke, podr. v Celju, 

Ocvirk Ivan, predsednik OLO Celje 
okolica, 

Kocmur Tirne, zadružni uradnik, Celje, 
Kersnikova 7, 

Jerman Riko, knjigovodja, Celje, Ti- 
tov trg 4. 

Okrožno sodišče v Celju 
dne 17, januarja 1948. 

Zašir. I 280/107. ,        gOOa 

62 
Sedež: Oplotnira. 
Dan vpisa: 19. januarja 1948. 
Besedilo: Posojilnica za občino Oplot- 

nica v likvidaciji, z. z n. j. 
Izbriše se likvidator Rožet Anton, 

vpišejo se likvidatorji: 
Tratenšek Ivan, uradnik v pok, SI. 

Konjice 112, 
Vališer Srečko, upravnik okrajne hra- 

nilnice Slov. Konjice', 
Kuk Alojz, knjigovodja kreditne za- 

druge. Zg. Pristava 10. 
Okrožno sodišče v Celju 
dne 19. januarja 1946. 

Zadr II 128/65 501 

63 
* 

Sedež: Podčetrtek. 
Dan vpisa: 17. januarja 1948. 
Beseclilo: Ljudska hranilnica in poso- 

jilnica v Podčetrtku, z. z n. j. v likvi- 
daciji. 

Izbrišejo se likvidatorji: Lovrec Franc, 
Jakopin Ignac in Verbovšek Jože, vpi- 
šejo pa se likvidatorji: 

Štajnpihler Jože, upravnik Narodne 
banke, podr. v Celju, 

Ocvirk Ivan, predsednik OLÒ Celje 
okolica, 

Kocmur Tone, zadružni uradnik, Celjo, 
Kersnikova 7,. 

Jerman Riko, knjigovodja, Celje, Ti- 
W trg 4. 

Okrožno sodišče v Celju 
dne 17. januarja 1948. 

* Zadr II 9-4/19 500 

64 
Sedež: Domžale. 
Dan vpisa: 26. januarja 1948. 
Besedilo: Okrajna poslovna zveza na- 

bavno-prodajnih zadrug v okraju Kam- 
nik, Domžale. 

Na podlagi sklepa občnega zbora z 
dne 14. decembra 1947 se izbriše člnn 
upravnega odbora Aleš Leopold in vpiše 
član upravnega odbora; 

Mazgon Dušan,.šolski upravitelj, Dom- 
žale. 

Okrožno sodišče v Ljubljani 
dne 26. januarja 1948. 

Zadr V 159/2 707 
* 

63 
Sedež: Ljubljana. 
Dan vpisa: 17. januarja 1948. 
Besedilo: Blagovna centrala nabavnih 

in prodajnih zadrug, zadruga z omejenim 
jamstvom v Ljubljani 

Na podlagi sklepa izrednega občnega 
zbora z dne 22. XI. 1947 je zadruga pre- 
šla y likvidacijo. 

Likvidatorji: 
' Strle Franc, Ljubljana, Pražakova 11, 
Ogrizek Andrej,   Ljubljana,   Mikloši-' 

čeva c. 14, 
Maric Lojze, .Ljubljana,   Miklošičeva 

e io. a 
Likvidacijska firmai kakor   doslej e 

pristavkom >v likvidarijk. . 
Likvidatorji podpisujejo  likvidacijsko 

firmo lako, da pristavijo pod besedilo li- 
kvidacijske firmo svoje podpise. 

Okrožno sodišče v Ljubljani 
dne 17. januarja 1948. 

Zadr V 79/2 534 
# 

••. 
Sedež: Ljubljana. 
Dan vpis-a: 24. januarja 1948. 
Besedilo: Zveza lesnih zadrug, zadru- 

ga z omejenim jamstvom v Ljubljani. 
Na podlagi zapisnika o izredni skup- 

ščini z dno 18. I. 1948 je zadruga pre- 
nehala obratovati in prešla v likvidacijo. 

Likvidatorji: 
Petkovšek Anton, upravnik Zveze les- 

nih zadrug, Gajeva ulica št. 9; 
Farčnik Avgust, pera, referent pri 

IZOS-u, Tyrseva cesta 38; 
Janežič Peter, tajnik Zveze lesnih 

zadrug, Aleševčeva 74/a, vsi v Ljubljani. 
Likvidaoijska firmai kakor doslej s 

pristavkom >v likvidaciju. 
Likvidacijsko firmo bosta podpisovala 

po dva likvidatorja skupaj tako, da pod 
besedilom štampiljke pristavita svoja 
lastnoročna podpisa. 

Okrožno sodišče v Ljubljani 
dne 24. januarja 1948. 
'     Zadr IV 42/11 662 

* 
67 

Sedež: Skaručna. 
Dan vpisa: 5. januarja 1948. 
Besedilo: Kmetska hranilnica in poso- 

jilnica v Skaručni, zadruga's neomeje- 
nim jamstvom, v likvidaciji. 

.   Zadr I 139/14 
Sedež: Moravče. 
Dan vpisa: 5. januarja 1948. 
Besedilo: Ljudska hranilnica in poso- 

jilnica v Moravčah, zadruga X' neomeje- 
nim jamstvom v likvidaciji. 

Zadr I 144/52 
Sedež: Dob. 
Dan vpisa: 5. Januarja 1948. 
Besedilo: Hranilnica In posojilnica • 

Dobu, zadruga t neomejenim jamstvom 
v likvidaciji, 

Zadr I 164/61 
Sedež: Rova. 
Dan vpisa: 5. januarja 1948. 
Besedilo: Hranilnica in . posojilnica 

Rove, zadruga z neomejenim jamstvom 
y likvidaciji 

Zadr II 20/55 
Sedež: Vodice., 
Dan vpisa: 5. januarja 1948. 
Besedilo: Hranilnica in posojilnica • 

Vodicah,    zadruga z neomejenim jam- 
stvom v likvidaciji. ' 

Zadr II 21/69 
Sedež: Lukovica. 
Dan vpisa: 5. januarja 1948. 
Besedilo: Hranilnica in posojilnica r 

Lukovici, zadruga z neomejenim jam- 
stvom v likvidaciji 

•Zadr II 42/56 
Sedež: Zg. Tuhinj.^ 
Dan vpisa: 5. januarja 1948. 
Besedilo: Hranilnica *n posojilnica r 

Zg. Tuhinju, zadruga z neomejenim jam- 
stvom v likvidaciji, 

Zadr II 43/61 
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Sedež: Prcvejo. 
Dan vpisa: 5. januarja Ì94S. 
Besedilo: Hranilnica in posojilnica • 

"'•••jah, zadruga t neomejenim jam- 
mom T likvidaciji. 

Zadr II 50/32 
Sedež: Moravče. 
£*• vpisa: 5. januarja 1945. 

M«* Üo: pesoi^nic» in hranilnica T 
«oraveah, zadruga i neomejenim jara- 
nom T likvidaciji. 

Zadr II 59/81 
Sedež: Blagovica. 
Dan vpisa: 6. januarja 1948. 
Besedilo: Hranilnica in posojilnica • 

»»gotici. zadruga • neomejenim jam- 
•from T likvidaciji. 

Zadr II 95/62 
Sedež: Mengeš. * •• 
Dan vpisa: 5. januarja 1948. 

lf#Pese<lilo: Hranilnica in posojilnica • 
*Jene"šu,   zadruga  t  neomejenim jam- 
stvom y ükyldaciji. 

Zadr II 138/79 
S«<iež: Domee. 
£an vpisa: 5. januarja. 1948. 
Besedilo: Hranilnica iu posojilnic« Y 

"•"»eu, zadruga t neomcjonim jamstfom T »«Tidaeijï. 
Zadr III 20/41        •4.;• 

Sede*: Motnih. , \ ^; 
"an vpisa: 5. januarja 1948. 

ttofeHTilo: Hr*niInic* in posojilnica v 
•*»?   u»   »«drnga « neomejenim   iara- 

Zadr III 74/62 •••4•• 

§Jj*. Domžale. 
wJ£isa: 5- Januarja 1948. 

D«SSS0: H/aa,lnic* i" ••••••••• T 
»trom » i,«'^ru?a •• ««omejenim jam- 

*" T UKndaciji. 
Zadr III 84/72 

g** Kamnik. 
BSJÎÎ^L5- Januarja 1948. 

Kamnik      Sfanilnica in posojilnica • 
"troni yfik •••?• * neomcJcnim J*m* 

; Zadr III 127/78 
••fej* Komenda. 

Bes J^18aU5- Januarja 1948. 
KomS : ••

•••5»•1•• in posojilnica • 
•fr«» * Kffj    *a z neomejenim jam- 

~ "KTidaciji. 
'  ,      Zadr IV. 23/55 

Kumo RIIHJì» Y"1*101)15 Flere Anton> 
Sto LmS" ln Abramiö Josip in vpi- «40 namesto nJlh noTi ••^&••!: 

j^** Lado. naceWk min. «a finance 

b*akStLRs Broniï,laT^ teJnik Narodne 

%* Ivo, 'načelnik IZOS*, 
lZ§£r A?dr?J» Pom<*«ik načelnika pri 
*°• vai v Ljubljani 

Okroino sodišče • Ljnbljani 
*n* 5. Januarja 1948 298 

GS 
Sedež: Poljcane. 
Dan vpisa: 9. januarja 1948. 
Besedilo: Kmeèka hranilnica in poso- 

jilnica T Poljeanah, zadruga 1 neem. 
jamstTom • likvidaeiji. 

Izbriše t-e likvidator Brumen Vinke in 
mesto njega vpiše likvidator Sajko Mal- 
ko, knjigovodja Okrajne hranilnice v 
Slov Bistrici. 

Okrožno sodiŠfe T Mariboru 
dne 9. januarja 1948. 

Zadr. I 94 748 
# 

69 
Sedež: KopriVnica, okraj Kr&ko. 
Dan vpisa: 30. decembra 1947. 
Besedilo: Hranilnica in posojilnica v 

Koprivnici, reg. zadruga • neomejenim 
jamstvom. 

Na podlagi zakona o novi upravni raz- 
delitvi Slovenijo LUS 1 dne 10. VI. 1946 
se prenese zadruga iz zadružnega regi- 
stra okrož. sodišča v Celju in vptée v tu- 
kajšnji zadružni register. 

Zadruga je ustanovljena za nedoločen 
čas. Pravila «o od 18. junija 1939." 

Obrestna ,mera ta stare vloge in na 
tekoči račun je 2»/», računajoč od 15. ja- 
nuarja 1938. 

Delež znaša 6 din. Jamstvo je neome- 
jeno. Upravni odbor 7 članov je «sto- 
pal zadrugo, podpisovala pa eta zanje 
po dva člana, od katerih je enega lahko 
nadomeščal za to pooblaščeni uslužbe- 
nec. 

Pri tej firmi je bila 28 I. 1943 zazna- 
movana >likvidadja<, ki * jo je uvedel 
med vojno okupator. 

Vpisani so Člani upravnega odbora: 
Asič Ani6at pose*4nik, Jeriedol št. 3, 
Božičnik Frane, posestnik, Koprivnica, 
Skerbec Edmund, posestnik, Poklek, 
Mirt Anton, posestnik, Mali Kamen, 
MoŠkon Anton, posestnik, Križe, 
Vehovar Ivan, trgovec, Koprivnica. 
Na predlog komisije za likvidacijo 

kreditnih zadrug pri ministrs-tvu w fi- 
nance LRS z dne 23. VII. 1947 se vpfée 
razdružba in likvidacija zadruge. 

Besedilo firme:   kakor doslej g pri- 
etavkom >v likvidaciji^ 
,< Likvidatorji: 
'   Glogovšek Janez, nameščenec podruž- 
nice Narodne banke, Krško, 

Volk Uršca, tajnica Hranilnice in po- 
sojilnice, Sevnica, 

Kolar Žiga, žel. upokojenec, Sevnica, 
Lebar Miško, upravnik Mestne ljud- 

ske hranilnice, Brežice in 
Bevec   Franc,   upravnik   Posojilnice, 

Brežice. Podpisovali bodo za likvidacij-1 
frko zadrugo iako, da bosta po dva iz- 
med njih pristavila pod besedilo firme 
svoja lastnoročna podpisa. 

Okrožno sodišče r Norem mestu   ; 
Zt 55/47 — Zadr. III. 29/49 

dne 30. decembra 1947.        559 
..'• * * - 

k «t. 1446 k 1. 1947. 
'Popravek 

Besedilo zadruge, objavljeno pod št 
1446 na 710. etrani priloge k 51 številki ' 
Ur. lista LRS z dne 20. decembra 1947 
je bilo pomotoma uvrščeno in je pravi- 
len 1« vpie registraci«  Kmetijske   na- | 

bara« prođajae zairago • OUlrìu, ki j* 
bil objavljen pod št. •68 na *37. ttrani 
oglasnega dela "Gr. li*ia LRS U. 46 z dn» 
8. novembra 19*7. 

* 

Vpisi v trgovinski register 
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Sedež: Ljubljana. 
Dan vpisa: 24. januarja 19-18. 
Besedilo: >Artom»ntaia< d. d. 
Na podlagi odločbe okrajnega ••••« 

v   Ljubljani z dne 2.  I. 1948, štev. I 
2191/47—7 se vpiše prenos tvrdke ni 
Splošno ljudske premoženje v upravi mL 
nistrstva z* lokalni promet LRS. 

Okrožno sodišče • Ljubljani 
dne 23. januarja 1948. 

Rg B lil 121/16 603 

Sp 144/40 -A/495 721 

Oklic   \ 
0 razgrnitri podatkov dosedanjih poi«- 
vedb »radi morebitnih ugovorov • po- 
stopanja sa osnoranje noro »emljiške 
knjige   za  katastrsko   občino   Zagrade« 

r sodnem okraju Grosuplje 
Od 16. II. do 1. IIL 1918 b:do v Z*- 

gradeu, v poslovalnici KLO, razgrnjeni., 
vsakomur na vpogled po dosedanj h po- 
izvedbah ustrezajoče popravljeni po- 
seetni liati, seznami parcel ih lastnikov 
zemljiikoitnjiiine mape in zapisniki o 
dosedanjih poizvedoah zaradi osnovanja 
nove 'zemljižke knjige za katastrsko oo^ 
čino Zagradèc. 

Ob istem času in poleg tega it 2. mar- 
ca 1S48 se smejo vlagat; ugovori zoper 
pravilnost in popolnoat posestnih lister, 
in to pismeno ali ustno na zapisnik pri 
sodnem odposlancu, ki bo ob tem času 
posloval na kraju razgrnitve v Zagrad- 
cu, v poslovalnici, KLO. 
1 Ce bodo podani taki ugovori, se bodo 
istotam dne 2. III. 1948 o njihv uvedle 
nadaljnje poizvedbe, h" katerim naj tudi 
brez posebnega povabila pridejo tega 
dne ob 8. uri osebe, ki »o vložile ugo- 
vore. 

Skocf vso dobo' razgrnitve in nadalj- 
njih poizvedb se smejo pri' navedenem 
sodnem odposlancu prijavljati tudi obre- 
menilne pravice (zastavno pravice, služ- 
nosti, prevžitkiitd.) po 3. in 4. odstavku 
tuk. oklica z dne 18. VIII. 1947, št. Sp 
144/46-A/l (priloga Ur. 1'sta LRS št- 55 
z dne 23. VIII. 1947. 

Okrajno sodišče T, Groeupljcnr 
dne 25. januarja 1948. 

"   ' *       ' 
^ „„. Oklic G 20/48 627 

Nosan Ignac, delovodja • Celju. Tom- 
šičev trg št. 13, je vloži proti Noean 
Sarlotj roj. Bauer, gospodinji • Celju, 
tožbo za razvezo zakona. 

Ker j# bivališče toženke neznano, ae 
Ji postavi za skrbnika Grejetrč Jože, 
sodni uradnik v Celju, ki jo bo za*(o- 
pal in varoval njene koristi, dokler •• 
sama ne oglasi. 

Okrožno sodišče r Celjo 
dne it. tannar!* lft48 

,'i 
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Uvedbe postopanja •• razšla i 
tev za mrtve 

R 546/47-2 325 
Stucin Pavel. roj. 30. XII. 1916 v Sp, 

Idriji, *dn Janeza in Marije roj. Mažgon- 
delan* ir Sr. Kanomlje et. 9. je bil kot 
italijanski vojak zadnjič doma na dopu- 
etu v septembra 1942 in je nato odšel na 
rusko fronto. Zadnje pismo je pisal ženi 
y decembru 1942 od tedaj se pogreša. 

Na predlog žene Stucin Angele roj 
Troha, gospodinje iz Sred- Kanomlje št. 
47, se uvede postopanje za razglasitev 
za mrtvega. 
R 551/47—2 326 

Cernalogar Vincenc, roj. 15. VII. 1922 
• Cekovniku. •• Tomaža in Jere rojene 
Tratnik, samski, kmečki delavec v Idrij- 
skem Logu št. 7. je vstopil 17. IX. 1943 

.T idrijski odre'd NOV. Pogrela se od 22. 
IX. 1943 iz bojev pri Ledinah, kjer je bi] 
ranjen. 

Na predlog matere Cernalogar Jere 
rojene Tratnik, gospodinje iz Idrijskega 
Loga et. 7, •• uvede postopanje za raz- 
glasitev za mrtvega. 
R 553/47—2 327 

Kavčič Viktor, roj 13. XII. 1925 v Lo- 
min, •• Antona in Marije rojene Rudolf, 
eamski, kmečki delavec iz Lomov žt. 28, 
Je bil T NOV od poletja 1944, nazadnje 
T XV. diviziji kot mlajši vodnik. Pogre- 
ša se iz bojev pri Črnomlju 15 IV. 1945 

Na predlog matere Kavčič Marije roje- 
ne Rudolf, gospodinje iz Lomov št. 28, 
ee uvede postopanje za razglasitev za 
mrtvega. 

R 554/47T2 328 
Brelih Franc, roj. 21. IX. 1900 v Za- 

kojci, sin Janeza in Marije rojene Tor. 
kar, oženjen, posestnik iz Zakojce št. 87, 
je bil 7. X. 1943 odpeljan In interniran 
T Weimar-Buchenwald št. 85068—62 v 
Nemčiji Zadnjič se je javil ženi 'konec 
leta 1944' in *e od tedaj pogreša. 

Na predlog žene Brelih Frančiške ro- 
jene Mauri, gospodinje iz Zakojce št. 97, 
«e uvede postopanje za razglasitev za 
mrtvega. 
R 555/47—2 329 

Brelih Janez, roj. 15. X. 1889 v Za- 
kojci, «in Janeza in Ane rojene Podoreh. 
oženjen, posestnik iz Zakojce št. 95. je 
bil 9. VI. 1944 aretiran in odpeljan v 
Nemčijo v Dachau. Zadnjič se je javil že- 
ni 23. IX. 1944 in se od tedaj pogreša. 

Na predlog žene Brelih Neže rojene, 
Medje. gospodinjo Iz Zakojce št. 95. se 
uvede postopanje sa razglasitev za mr- 
tvega. 

Vsakdo, ki mu je o pogrešanih kaj 
••••, se poziva, da to do 5. IV. 1948 po- 
roča sodišču ali skrbniku Rupniku Lud- 
riku, sod. uradniku v Idrije. 

Éturin Pavel. Cernalogar Vincenc. 
Kavčič Viktor, Brelih Franc In Brelih 
Janez se notaio- da ee zglase pri so- 
dišču aH drugače dajo kako vest o sebi. 

Po preteku roka bo sodišče odločilo o 
predlogih. 

Okrajno sodišče v Idriji 
<inè 12. Januarja 1948. 

VI R 987/47 9805 
Hartlieb Miha, roj. 13. XII 1910 v 

Mariboru, sin Mihe in Marije.rojene Pe- 
hart. oženjen, tekstilni tehnik v Mari- 
boru, Koseškega 81, se od leta 1945 po- 
greša. 

Na predlog svakinje Kovač Marije, ši- 
vilje v Mariboru, Jerovškova 48. se 
uvede postopanje za razglas tev za mr- 
tvega in se izdaja poziv, da se o pogre- 
šanem do 1. V. 1948 poroča sodišču ali 
skrbniku Vetrihu Albinu, sod. uradniku 
v Marboru. 

Hartlieb Miha sé poziva, da se zglasi 
pri sodišču ali drugače da kako vest 
o sebi. 
V R 927/47 9806 

Lorber Franc,  roj. 21.  IX.  1919 na 
Ranci, sin Franca in Brigite rojene Kos. 
eamski, posestnik, je bil pr silno mobi- 
liziran v nemško vojsko in se od 3. VIII. 
1944 pogreša. 

Na predlog tete Kos Ane, gospodinje 
na Ranci, p. Pesnica, se uvede posto- 
panje za razglasitev za mrtvega in se 
izdaja poziv, da se o pogrešanem do 
1. V 1948 poroča sodišču ali skrbniku 
Vetrihu Albinu, sod] uradniku v Mari- 
boru. " 

Lorber Franc se poz'va, da se zglasi 
pri sodišču ali/ drugače da kako vesl 
o sebL 

Po preteku roka bo sodišče odločilo 
predlogih. 
Okrajno  sodišče  v  Mariboru, odd.  V., 

dne 20. decembra 1947. 
* 

V R 937/47 9724 
^Kraner Stanislav, roj. 10. XI 1922 v 

Sp. Hlapju, sin Leopolda in Neže rojene 
Rože, oženjen, polj. delavec, je bil 22 
VI. 1943 prisilno mobiliziran v nemško 
vojsko, prišel jo v angleško ujetništvo, 
od koder se je zadnjič javil januarja 
1944. Od tedaj se pogreša. 

Na predlog matere Kraner Neže, Sp 
Hlapje 8, okraj Maribor okolica, se uvede 
postopanje za razglasitev za mrtvega in 
se izdaja poziv, da se o pogrešanem do 
1. V. 1948 poroča sodišču ali skrbniku 
Vetrihu Albinu, sod. uradniku v Mari- 
boru. / 

Kraner Stanislav se poz'va, da se 
zglasi pri sodišču ali drugače da kako 
vest o sebi 

Po preteku roka bo sodišče odločilo 
o predlogu. 
Okrajno  sodišče  v Mariboru, odd.  V., 

dne 22. decembra 1947. 
• I / 

VI R 1011/47 9808 
Klarič Jože, roj. 23. II. 1891 v Mari- 

boru, Studenci, sin Stefana in Jožefe ro- 
jene Cerne, oženjen, "mizar. Maribor. 
Nova vas, Sp Radvanjska 10. se od maja 
1945 pogreša. 

Na predlog žene Klarič Regine, gospo, 
dinje v Mariboru, Nova vas, Sp. Rad- 
vanjska 10. se uvede postopanje za raz- 
glasitev za mrtvega. 
VI R 991/47 9807 

Maglica Milan, roj 9 V. 1915 v Trstu. 
Istra, sin Ivana in Lucije rojene Pere- 

pat, tkalec v Skokah 42. p. Slivnica, je 
bil 20. IX. 1944-od Nemrev odpeljan v 
Buchenwald in se od tedaj pogreša. 

Na predlog žene Maglica Ivanke, tov. 
delavke v Mariboru, Tezno, Vojkova 4, 
se uvede postopanje Za, razglasitev za 
mrtvega. 

Vsakdo, lei mu je o pogrešanih kaj 
znano, se poziva, da to do 1. V. 1948 
poroča »odišču ali skrbniku Vetrihu Al. 
binu. 

Klarič Jože in Maglica Milan se pozi- 
vata, da ee zglasita pri sodišču ali dru- 
gače d sta kako vest o sebi. 

Po preteku roka bo sodišče odločilo 
0 predlogih 
Okrajno sodišče v Mariboru, odd. TL, 

dne 23. decembra 1947. 

1 R 4/48-2 308 
June Frančiška rojena    Zore, 14. I. 

1904, hči Janeza in Ane rojene Mramor, 
poročena, žena posestnika v Gor. Grčev- 
ju 3, jo bila 16. III 1944 od neznanceT 
odpeljana in se od tedaj pogreša. 

Na predlog June Alojza, posestnika • 
Gor. Orrevju 3. se uvede postopanje za 
razglasitev za mrtvo in se izdaja poziv, 
da ^ o pogrešani do 30. III. 1948 poro- 
ča sodišču ali skrbniku Juncu Alojzu. 

Po preteku roka bo sodišče odločilo 
0 predlogu. 

Okrajno sodišče v Novem mesta 
dne 7. januarja 1948. 

* 
1 R 221/47-6 9718 

Sotlar Franc, roj. 17. I. 1912 v Seno- 
žečah, ein Franca in Antonije rojene 
Perhavec, samski, je 16. II. 1943 odšel 
v III bat. Tomšičeve brigade NOV, po- 
zneje pa v Vlackov odred in se od maja 
1944 pogreša. 

Na premog sestre Sotlar Ane, zaseb- 
nice iz Senožeč 18, se uvedo postopanje 
za razglasitev za mrtvepa in se izdaja 
poziv, da se o pogrešanem do 31. III. 
1948 noroča sodišču ali skrbniku Sot- 
lerju Antonu, uslužbencu zadruge v Se- 
nožečah 

Sotler Frane se poziva, da w zglasi 
pri sodišču ali drugače da kako ves! 
o sebi. 

Po preteku roka bo sodišče odločilo o 
predlogu. t 

Okrajno sodišče • Postojni 
dne 22. decembra 1947. 

* 
R 632/47 9810 

Čebul Friderik, roj. 13. VII. 1908 v 
Tolstem vrhu, sin Jurija in Alojzije Če- 
bul rojene Prikeržnikr oženjen, polj. de- 
lavec v Tolstem vrhu, je odšel septembra 
1944 v NOV, bil od Nemcev ujet in odve- 
den v zapore v CPWRC •• tam pa v Da« 
chau in te od tedaj pogreša. 

Na predlog žene Čebul Marije, gospo- 
dinje na Tolstem vrhu 54. se uvede po- 
stopanje za razglasitev za mrtvega. 
R 63847-3 9811 

Lesjak Franc, roj. 2. IV. 1907 v Kot- 
IjaH, sin i. renca in Katur ne, kmet, 
oženjen, Tolsti vrh 34, je odšel v ko- 
roški odred NOV. pozneje \>n v Savinj- 
ski odred, od decembra 1944 pa se po- 
greša. 



St. 5 - 2. II. 1948 URADNI LIST LRS Stran 83 

Na predlog hčere Lesjak Terezije, pos<. 
hčere, Tolsti vrh 37, se uvede postopa- 
nje za razglasitev za mrtvega, 
fi 639/47-3 9812 

Rezar Gregor, roj. 17 XI. 189» .na, 
tolstem vrhu, sin Filipa in Ane rojene 
Knez, oženjen, kmet, je odšel 1. IX. 1944 
v koroški odred NOV, pozneje pa v Sa- 
vinjsko dolino k delavskemu bataljonu, 
Kier je bil decembra 1944 od Nemcev 

- ujet in odpeljan v Mozirje. Od tedaj se 
Pogreša. 

Na Predlog žene Rezar1 Ane. pot-estni- 
" na Tolstem vrhu 39, se uvede posto; 
Panje za razglasitev za mrtvega. 

Vsakdo, ki mu je o pogrešanih kaj 
j^ano, se poziva, da to do 10. IV. 1948 
P°roča sodišču ali skrbniku Cegovniku, 
^Jipu, sod. uradniku na Prevaljah. 

Čebul Franc, Lesjak Franc in Rezar 
~^|or se pozivajo, da f-e zglasijo pri 
£°d}sču ali drugače dajo kako vest o 

po preteku roka bo sodišče odloČilo 
° Predlotrih. 

, Okrajno sodišče na Prevaljah 
dne 24. decembra 1947. 

R 645/47-3 *    . 6 
Sedar Štefan, roj. 2 • XII 1915 na Se- 

va' *>.n Matevža in Helene, tov delavec, 
o&$ Preški vrh Pri Koiljah 14, je 
• 7: v"l- 1944 v NOV. bil 7. IX 
•• N Pri miniranju proge pri Dobrijah 
D-,   mcev «Jet in odpeljan v zapore v 

jjr^ad. Od tedaj se pogreša, 
lavi Predl°g žene Sedar Zofije, polj. de- 
stom? ' Preškem vrhu 14, se uvede po- 

- iïdeî16 •• ra2HlaMtev za mrtvega in se 
IV ••••

517
' 

da se ° P°Kre~anem do 10 
••^•, •• P°r°ca sodišču ali skrbniku 
valjah     U ^•••' ^*1' uradniku na Pre" 

Pri tod?s£lefan se P°ziva- da ee zglasi 
frebi     ^1 a" drugače da kako vest o 

Pr»diStektl roka **> »^i^e odločilo o 
0krajno sodišče na Prevaljah 

>     one '26. decembra 1947: 

fi 640/47-3 * t 

Starem1!^4  Jelka- r°i- 24- V- 1927  v 

Anton.  ng£ Pri Stenjem Gradcu, ha 
rrôen» wl   aterine Ibl <Uebl) sedai P°- 
venjem n,vn'k' dijakinja trg. šolo v Slo- 
odred NOV«'ie «^1* 1944 v koroški 

Na Predlo« 8<\od tedal Posesa. 
zasebnice-v^T re Hovnik Katarine, 
«topanie ?» . uh,redu 23, se uvede po- 
daja wä *,ZRlasitev la mrtvo in ** 
IV loj» „1 a? 'e o pogrešani do 15. 
CegoS, ••^ 8odiš2u a,i skrbniku 
valja• PU^ "^- uradniku na Pre- 

*5?äcu%Ye ^ziva' da M **lasl p* Po ••.1 druSa«e da kako veM o sebi, 
o predlo J      roka ^ sodišče odbilo 

0kraino sodišče na Prevaljah 
dn« 29. decembra 1947. 

R 654/47-5 * «V* 

Zerjavu'n H0^^ ro'' 13- X1   190° v 
'avu Dri, Crni, sm Filipa in Jere ro- 

jene Osojnik, rudar, oženjen, je bil od 
Nemcev 18j IX. 1944 odpeljan v zapore 
v Dravograd, nato v Celovec, pozneje pa 
v Dachau in Buchenwald, od koder se 
je zadnjič javil januarja 1945. Po izpo- 
vedbi Logarja Jožeta, strojn'ka pri me- 
žiškem rudniku, je bil med prevozom 
ujetnikov ob obstreljevanju vlaka ra- 
njen in nato od gestapovcev ustreljen. 

Na predlog Plaznik Juste, goe-podinje 
v Žerjavu 4, se uvede postopanje za raz- 
glasitev za mrtvega. 
R 652/47-3 24 

Pudgar Ivan it, roj. 29. VIII. 1888 v 
Mežici, sin Ivana in Marije, rudar, ože- 
njen, je odšel 1944 v koroški odred. 3. 
koroški bat. NOV in bil 3. III. 1945 na 
Belšaku pri Sv. Danijelu od Nemcev 
ujet in-odpeljan v zapore v Dravograd 
in se od tedaj pogreša. 

Na predlog sina Pudgarja IT. ml., 
nameščenca v rudniku v Mežici Št 92, se 
uvede postopanje za razglasitev za mr- 
tvega. 
R 649/47—4 25 

Stras-er Alojz, roj. 7. III. 1921 pri Sv. 
Primožu na Pohorju, sin Alojza in Kata- 
rine rojene Helbl, samski, delavec, je 
bil oktobra 1942 mobiliziran v nemško 
vojsko in se od decembra 1943 po- 
greša. 

Na predlog matere Straser Katarine, 
posestnice pri Sv. Primožu na Pohorju, 
p. Vuzenica, se uvede postopanje za raz- 
glasitev za mrtvega. 
R 653/47—4 - 22 

Vodnik Jožef, roj. 3. XII 1924 v Crni, 
fin Pavla in Frančiške rojene Kopmajer, 
rudar, samski, Žerjav, je bil 8. I. 1945 
aretiran in odpeljan v. zapore v Dravo- 
grad in Celovec, pozneje pa v Dachau, 
od koder se je zadnjič javil 26.' II. 1945. 
Baje je zbolel na tifusu in bil v krema- 
toriju sežgan. 

Na predlog matere Vodnik Frančiške, 
gospodinje v Žerjavu 19. *e uvede po- 
stopanje za razglasitev za mrtvega. 

Vf-akdo, ki mu je o pogrešanih kaj 
znano, se poziva, da to do 15. IV. 1948 
poroča Hxlišču ali skrbniku Cegovniku 
Filipu, sod. uradniku na Prevaljah! 

Po preteku roka bo sodišče odločilo o 
predlogih. 

Okrajno sodišče na Prevaljah 
dne 30. decembra 1947. 

R 6/48-3 191 
Lapuš Simon, roj. 24. IX. 1915 v Toi. 

stem vrhu 43 pri GušHanju, kmečkj s-.n 
Jožefa in Marije rojene Veronik, samski, 
je odšel avgusta 1944 v NOV in bil v bo- 
jih v Savinjski dolini 1944 od Nemcev 
ujet in odpeljan r Begunje, od koder se 
je zadnjič javil januarja 1945. Od tedaj 
se pogreša. 

Na predlog sestre Lapus Antonije, po- 
Ijedelke na Tolstem vrstu 43. se uvede 
postopanje za razglasitev za mrtvega 
R 1/48-8' 192 

Očakar Avgust, roj. 8. VIII. 1914 • 
Kotljah, sin  Andreja in  Helene rojene 
Kosirnik, samski, delavec v želozarnj v' 
Guštanju, stan. Podkraj 17 prç Kotljah, 

je odšel avgusta 1943 v 2. četo 2 bat., 
11. pohorske brigade NOV in se od de- 
cembra 1944 pogreša. 

Na predlog matere Kričej Helene, vdo- 
ve Očakar v Podkraju 17, se uvede po- 
stopanje z* razglasitev za mrtvega. 

Vsakdo, ki mu je o pogrešanih kaj 
znano, se poziva, da to do 1. maja 1948 
poroča sodišču ali skrbnku Cegovniku 
Filipu, sod. uradniku na Prevaljah. 

Lapuš šimon in Očakar Avgust se po- 
zivata, da se zglasita pri sodišču ali dru- 
gače dasta kako vest o sebi. 

Po preteku roka bo sodišče odločile 
o predlogih. 

Okrajno sodišče na Prevaljah 
dne 5. januarja 1948, 

VII R.S72/47-2    * 9394 
Bračič Maks, roj. 13. III. 1921 • Cirku, 

lanah, samec, učiteljiščnik v Ljubljani, 
je oil 1942 od Italijanov aretran in ob- 
sojen na 8 let. 1944 je bil odpuščen in 9. 
•. 1944 je odšel v jurišnj bat. XVIII. 
d,T. NOV v Suho Krajino, kjer je bil 13. 
17. 1945 ranjen in odpeljan v bolnico. 
(<d tedaj «e  pogreša. 

Na predlog polbrata Rajherja Stanka, 
nosestnika v Cirkulanah 30, se uvede 
•lostopanje z« razglasitev za mrtvega in 
••* izdaja poziv, da se o pogrešanem do 
10. III. 1948 poroča sodišču ali skrbniku 
Koceju Jožetu, sod. uradn'ku v Ptuju. 

Po preteku roka bo sodišče odločlo o 
predkwru. 

Okrajno gedišfe • Prnju, odd. VII., 
dne 11. decembra 1947. 

* 
VII R 874/47-2 9719 

Bedrač Frane, roj. 28. XI. 1881, po- 
sestnik v Repisah 20, je odšel 1914 k ' 
tvojemu kadru v Celje, od teme pohod- 
no stotnijo ne gališko boušoe in se od. 
tedaj pogreša / ; 

Na predlog sina Bedrača Rudolfa iz 
Repiča 17 »e uvede" postopanje za raz- 
glasitev zâ mrtvega. 
VII R 373/47 9720 

Strumberger Ivan, roj. 8. XII. 1915 v 
Hrastovcu ,109, sin Jožefa in Marije, ; 
oženjen, želez, kovač v Mariboru, je bil 
prisilno mobiliziran in posi*e na boji- 
eče v Slezijo, kjer je bil 11. II. 1945 
težko ranjen in-je 13. II. 1945 umrl-v 
vojni bolnici, vojna pošta 25171. 

Na predlog žene Stumbergar Terezije 
se uvede postopanje za razglasitev za 
mrtvega. 

Vmkdo, ki mu je o pogrešanih kaj 
znano, se poziva, da to do 25. III. 1948   . 
poroča sodišču ali skrbniku Kogeju Jo- 
žefu, sod. gradniku v Ptuju. 

Po preteku roka bo sodišče odločilo 
0 predlogih 

Okrajno sodišče • Ptuju, odd. VIL, 
dne 19. decembra 1947. 

• 
1 R 35/48 - 304 

Drozg Viktor, roj. 12. V. 1004 v J«. 
blancih pri Sv. Barbari pri Mariboru, ein 
Lovrenc»     in T(»rez!je  rojene  Kranjc, -; 
oženien. posestnik na Mestnem vrhu 101 
pri Ptuju, ae od maji 1945 pogreša. 
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Nn predlog žene Drozg Marije, pocest- 
nice na Mestnem vrhu, se uvede posto- 
panje iz. razglasitev za mrtvega in se 
izdaja poziv, da se o pogrešanem do 1. 
IV, 1948 poroča sodišču ali skrbniku 
Pertfklu Karlu, !*od. uradniku v Ptuju. 

Po preteku roka ho sodišče odločilo 
o predlogu. 

Okrajno sodišče • Ptuju. odd. L, 
dne 6. januarja 1948. 

• 
Vir R 124/48 805 

Selinšek Jožef, roj. 20. II. 1914 v Ma- 
riboru, upravitelj vinograda v Podleh- 
niku, je odšel 20. IX. 1944 kot bolničar 
v Tomšičevo brigado NOV in te iz bojev 
z Nemci v noči 25. na 26. XI,. 1944 po- 
greša. Po uradnem potrdilu RK v Ljub- 
ljani z dne 3. X 1946 št. 20139 ni o 
njem nobenih podatkov. 

Na predlog matere Selinšek Ivane, za- 
sebnice v Podlažu 3. se u^ede postopa- 
nje za razglasitev za mrtvega. 
Vil R 125/48 305 

Topolovec Jurij, roj. 17. IV. 1907 v 
Sitežu, kolar v Ordini 29, je vstopil 18. 
IX. 1944' kot borec v 3. bat., 2. udarne 
brigade Ljube Sercerja, bil v bojih na 
Pohorju 29 X. 1944 ranjen in se od te- 

, daj pogreša. 
Na predlog iene Topolovec Katarine, 

posestnice v Grdini 29. se uvede posto- 
panje za razglasitev za mrtvega. 

Vsakdo, ki mu je o pogrešanih kaj 
znano, se poziva, da to do 15. III. 1948 
poroča sodišču ali skrbniku Kogeju Jo- 
žefu, sod. uradn'ku v Ptuju. 

Selinšek Jožef in Topolovec Jurij se 
pozivata, da se zglasita pri sodišču au 
drugače dasta kako vest o sebi. 

' Po preteku roka bo «•••• odločilo 
o predlogih. 

Okrajno sodišče • Ptuju 
dne 7. jauuurja 1948. 

¥ 
VII R 12648 ,307 

2agar Maks, roj. 7. X. 1914 v Juršin- 
eih, uradnik v Sp. Hajdini 124, oženjen, 
je bil mobiliziran v nemško vojsko in je 
odšel 28. XII. 1944 na poljsko bojišče. 
Zadnjič je pisal leni 28. XII. 1944. Od 
tedaj se pogreša. 

Na predlog žene Žagar Marjete se uve- 
de postopanje za razglasitev za mrtvega 
in se Izdaja poziv, da se o pogrešanem 
do 25. III. 1948 poroča sodišču ali skrb- 
niku Kogeju Jožefu, sod. uradniku v 
Ptuju. 

Po preteku roka bo sodišče odloČilo 
o predlogu. 

Okrajno sođišre • Ptuja 
dne 9. januarja 1948. 

VII R 127/48 308 
Gajser Valentin (Svetislav), roj. 31. 

XII. 1926 pri Sv. Barbari v Halozah, sin 
Franca in Terezije, Zg Hajdina 52, je bil 
1942 s starši iz*-eljen v Bosno, od koder 
j« odšel v NOV in se od tedaj pogreša. 

Na predlog očeta Gajserja Franca te 
uvede postopanje za razglasitev za mr- 
tvega in se izdaja poziv, da •« o pogre- 
šantm do 26. III. 1948 poroča sodišču ali 

skrbniku Kogeju Jožefu, tod. uradniku 
v Ptuju. 

Po preteku roka bo sodišč« odločilo 
0 predlogu. 

Okrajno sodišče • Ptuja 
dne 10. januarja 1948. 

1 R 295/47-4 2 
Albreht Matija, roj. 25. II. 1891, de- 

Iavec iz Hotedršice 54, je bil marca 1915 
poklcan v bivšo avstro-ogrsko vojsko in 
uil dodeljen 7. poljski bateriji na Do- 
berdobu, kjer je junija 1Ö15 padel. 

Na predlog žene Zigon Katarine, vdove 
Albreht, se uvede postopanje za razgla- 
sitev za mrtvega in se izdaja poziv, da 
se o pogrešanem do 1. HI 1948 poroča 
sodišču ali skrbniku Hitiju Jožefu,, sod. 
nameščencu na Rakeku. 

Po preteku roka bo sodišče odloČilo 
o predlogu. 

Okrajno sodišče na Rakeku, odđ. L, 
dne 31. decembra 1947. 

I R 301/47-3 
* 

206 
Komovec Janez, roj. 28. X. 1909. de- 

lavec iz Laz 15 pri Plan ni, je bil 1943 
kot partizan na Gor. Poljanah nad Sta- 
rim trgom od Nemcev ujet in odpeljan 
v Dachau, od tam pa v Alach in zopet 
nazaj v Dachau. Pred koncem vojne 1945 
je bil odpeljan neznano kam in • od 
tedaj pogreša. 

Na predlog matere Komovee Marjete, 
posestnice iz. Laz 15, se uvede postopa- 
njo za razglasitev za mrtvega in t* izda- 
ja poziv, da ee o pogrešanem do 1. •. 
1948 poroča sodišču ali skrbniku Hitiju 
Jožefu, sod-, uslužbencu na Rakeku. 

Po preteku roka bo sodišče odločilo 
o predlogu. 

Okrajno sodišče na Rakeka, odd. I„ 
dne 3, januarja 1948. 

I R 288/47-3 205 
Zalar Ivan, roj. 2. I. 1908, mizar Iz 

Gore 1, je odšel septembra 1943 v loško 
brigado NOV, se udeležil decembra 
1943 bojev pri Vel. Laščah in ee od te- 
daj pogreša. 

Na predlog matere Zalar Marij* iz 
Gore 1 se uvede postopanje za razgla- 
sitev za mrtvega in se izdaja poziv, da 
se o pogrešanem do 1. Ill 1948 poroča 
sodišču ali skrbniku Hitiju Jožetu, sod. 
pisarju na Rakeku. 

Po preteku roka bo. sodišče odloČilo 
0 predlogu. 

Okrajno sodišče na Rakeka, odd. I., 
dne 7. januarja 1948. 

* 
1 R 7/48-2 831 

Pogorelec Jožef, roj. 19. II. 1904, na- 
rednik-vodnik bivše jugoslovanske ar- 
made, doma z Ravnika št. 54 pri Planini, 
je bil od 19. X. 1943 v Prešernovi bri- 
gadi NOV, nato pa v koroškem odredu. 
Baje je v bojih blizu Železne Kaple pa- 
del, od tedaj te pogreša. 

Na predlog žene Pogorelec Adele, go- 
spodinje z Ravnika št. 54 pri Planini, se 
uvede postopanje za razglasitev pogreša- 
nega za mrtvega. 

I R 6/48-2 830 
Sraj Karolina, roj. 4. I. 1922, delavk« z 

Ravnika št. 14 pri Novi vasi, je bila kot 
aktivistka OF februarja 1945 v DoL Po- 
ljanah po domobrancih odvedena na Ra- 
kek. Od tedaj se pogreša. • 

Na predlog očeta Sraja Janeza, posest- 
nika z Ravnika št. 14, te uvede postopa, 
nje za razglasitev za mrtvo. 

Vsakdo, ki o pogrešanih kaj ve, naj to 
do 1. marca 1948 poroča sodišču ali skrb- 
niku Hitiju Jožetu, pisarju I. razreda na 
Rakeku. 

Po preteku roka bo sodiščo odločilo o 
predlogih. 

Okrajno sodišee na Rakeka, odd. I., 
dne 12. januarja 1048. 

III R 422/47-5 9393 
Planine Ludvik, roj. 22. Vili. 1918, sia 

Emerika in Jožefe rojene Laznifc, eam- 
tki, pallr v Stranicah G5, jo odšel 1943 
v NOV, bil marca 1945 na domu od 
Nemcev zajet in odpeljan v zapore v Slov. 
Bistrico, Pò izpovedbi Zemljica Ivana je 
bil čez kake 4 dni odpeljan v neznano 
smer in se od tedaj pogreša. 

Na predlog Maček Justine, frizerke iz 
Stranic 93, ee uvede postopanje za raz- 
glasitev za mrtvega in so izdaja poziv, 
da s* o pogrešanem do 30. III. 1948 
poroča sodišču ali skrbniku Puklu Jo- 
žetu, sod, uslužbencu v Slov. Konjicah. 
Ill R 429/47 9417 

Volčič ArguStin, roj. 12. VII. 1926, ein 
posestnika Antona in Antonije rojene 
Pfendre iz Križevca 19, se kot partizan 
od 21. I. 1945 pogreša. 
III R 428/47 Ô416 

Volčič Franc, roj. 29. XI. 1924, ein 
Antona in Antonije rojene Pfendre, sam- 
ski, Križevci 19, se kot partizan od 28. 
XII. 1944 pogreša. 

Na predlog sestre Bombek Stanislave 
iz Križevcev 19 se uvede postopanje za 
razglasitev /a mrtva in se izdaja poziv, 
da se o pogrešanima do 1. V. 1948 po- 
roča sodišču ali skrbniku Puklu Jožetu, 
sod. uslužbencu v Slov. Konjicah. 

Planine Ludvik, VolöÜc Avguštin In 
Volčič Franc i-e pozivajo, da se zglasljo 
pri eodišču ali drugače dajo kako vest o 
sebi. 

Po preteku roka bo eodišče odločilo 
o predlogih. 

Okrajno sodišče v Slov. Konjicah/ 
odd. III., 

dne 12. decembra 1947,   " 
* 

III R 441/47 Vm 
Boček Jože, roj. 12. III. 1921 v Optot- 

niči 119, čevljarski pomočnik, samski, 
Gorica 14 pri Oplotnici, ee kot partizan 
XÌ. brigade od oktobra 1944 pogres«. 

Na predlog matere Boček Atnalije • 
Oplotnici se uvede postopanje za raqrla. 
sitev ža mrtvega. 
Ill R 438/47 9728 

Orož Maksimfljan, roj. 26. V. 1915 • 
Dobrovi pri Zrečah 19, ein Sebastiana in 
Elizabete rojene/ PotoČan. delavec, eam- 
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8ki> se kot partizan od novembra 1914 
Pogreša, 

Na predlog Hren Justine iz Loške gore 
2o, se uvede postopanje za razglasitev 
za mrtvega. 

Vsakdo, ki mu je o pogrešanih kaj 
«ìanó, se poziva, da to do 1. V. 1948 
PoroSa sodišču ali skrbniku Puklu Jo- 
ze*u, sod. uslužbencu v Slov. Konj cab- 

poček Jožo in Orož Maksimiljan se 
Pozivata, da se zglasita pri sodišču aH 
a•gače dasta kako vest o sebi. 

Po Preteku roka bo sodišče odločilo 
0 Predlogih. 

Okrajno sođiščo • Slov. Konjicah, 
odd. III., 

dne 20. decembra 1947. 

Hi R 414/47-5 9722 
Iskrač Jožef, roj 8. III. 1920 v Kamni 

prV kmečki sin Franca in Terezije ro- 
tetle "Petek, se kot partizan od deceni- 
ja 1944 pogreša. 
1• i? ^r^°2 žene Iskrač Terez:je, de- 
arke v Kamni gori 22, se uvede posto- 

P^je sa razglasitev za mrtvega in so 
•••* Poziv, da se o pogrešanem do 30. 
iT« 1948 poroča sodišču ali skrbniku 
*«••1• Jožefu, sod. uslužbencu v Slov. 
Konjicah. 

«krač Jožef se poziva, da se zglasi 
Pri sodišču ali drugače da kako • vest 
o sebi. 

Po preteku roka bo sodišče odločilo 0 Predlogu. 
°l»ajno sođišeo • Slov. Konjicah, 

odd. III., 
dine 22. decembra, 1947. 

•^«144/47     .     * 5 
PraïC<>P Matevž« «"«J- 29. IX. 1912, sin 
\• •-^3.*11 Marije rojene Ozebek, rudar 
bufei^^» 6e °^ napada Sercerjevo 
f&iwde,na nemški vlak pri Vuzenici od 
*••••••5 pogreša. 

•UCAR
1
"*

1
*-
0

* 
žene Jakop Marijo, Ljub- 

eite? •• se uvßdö postopanje za razgla- 
se A-? ••«•••• io se izdaja poziv, da 
*>dL^    iešanem do J« V- •8 P01*061 

nanosi aIi skrbniku Puklu Jožetu, sod. 
Ör,enMU v Slov, Konjicah. 

Pri;»odStCT? *? vcfn,da so zglasi 
o •••••^      al1 drugače da kako vest 

o pJeSS1^1 **&* °° 80dIŽ5e odločilo 

'      0krft^ «odisïe T Slov. Konjicah,   . 
j        odd  III. 
dne 80. decembra 1947. 

R 325/47-5 * 0457 

roSfe {•••$ «4 8. IV. 1899 v 2i- 
SB«S? 

Vrhu Sv« Urbana, 23, sin Muze 
X ••• TSienQ Peternelj, je odšel 21. 
se'iVkf«* Prešernovo brigado NOV in 
194• ^ev •°^ Ratitovcem od novembra 
^Pogreša,.    . 
nïifv R1^10^ matere Stržfnar Marije, 
H"?* iz Zirovskega vrha'Sv. Ur- 
te-*» 8Ö uvec*e postopanje za razglasi- 
ta L*"* mrtvega in se izdaja poziv, da se 
j,^8reäaüem do 16. I. 1948 ' poroča so- 
^^cu.ali.skrbnici.Stržinar Mariji. , . : i 

R 307/47-4 . 9434 
Zust Ivan, roj. 13. XII. 1903 na Vrhu 

pri Sv. Treh kraljih, sin Matevža in Ma- 
rije rojene Novak, mizar v Dobračevi 
št. 75, je odšel konec novembra 1944 v 
Vojkovo brigado NOV, pozneje pa je M 
v delovni brigadi v Cerknem in se iz 
bojev .1945 pogreša. 

Na predlog žene Zust Marijo rojene 
Poljanšek, gospodinje v Dobračevi 75, 
p. Ziri, se uvedo postopanje za razgla- 
sitev za mrtvega in se izdaja poziv, da se 
o pogrešanem do 15. II. 1948 poroča 
sodišču ali skrbnici Žust Mariji 

Po preteku roka bo sodišče odločilo 
0 predlogih. 
Okrajno sodišče v Škof ji Loki, odd. L, 

dne 12. decembra 1917. 

R 305/47—3 p759 
fajt Jakob, roj. 24. VII. 1928 v Sovod- 

ju 1, sin Janeza in Agate rojene Ambro- 
žič, jo odšel 26.1.1945 v Gradnikovo bri- 
gado NOV in se iz bojev v Trnovs-Sem 
gozdu od velike noči 1945 pogreša. 

Na predlog matere Bajt, Agato, gospo- 
dinje v Sovodnju 1. p. Gorenja va& nad 
Poljanami, se uvede postopanje za raz- 
glasitev za mrtvega in se izdaja poziv, 
da BO o pogrešanem do 15. II. 1948 po- 
roča sodišču ali skrbnici Bajt Agati. 

Po preteku roka bo sodišče odločilo o 
predlogu. '  ' 

Okrajno sodišče v Skofji Loki 
dno 24. decembra 1947. 

* 
1 R 348/47-3 9357 

Vozlič Franc, roji 28. IX. 1898 v Št. 
Vidu pni Pristavi, sin Antona in Marije 
rojene Valgimi, posestnik v Št Vidu 18, 
p. Pristava, je bil 29. VIII. 1943 od oku- 
patorja aretiran in se je zadnjič oglas1.'! 
20. III. 1945, od tedaj se pogreša. 

Na predlog žene Vozlič Marije, posest- 
nico, St. Vid 18, p. Pristava, se uvede 
postopanje za razglasitev za mrtvega in 
se izdaja poziv, da ae o pogrešanem do 
1. II. 1948 poroča sodišču ali skrbniku 
Skorjaku Antonu, sod. uradnilcu v Šmar- 
ju pri Jelšah. 

Vozlič Franc se pozšva, da se zglasi 
pri sodišču ali drugače da kako vest 
o sebi 

Po preteku roka bo sodišče odločilo 
o predlogu. . , 

Okrajno sodfêce • Šmarju pri Jelšah 
4dne 25. novembra 1947. 

II Sp 181/47—10 
Kuteraik Jakob, roj. 28 VII. 1900 v 

Rogatcu, ein'Antona In, Marije rojene 
Podgoršek, Rogatec, Cesta 102, je toi 
1943 od okupatorja mobiliziran in se od 
pomladi 1946 pogreša. 

Na predlog sinR Kutemika Božidara, 
steklarja, Straža, Rogatec, se uvede po- 
stopanje za razglasitev za mrtvega in se 
izdaja poziv, da se o pogrešanem/ do 
15 II. 1948, poroča sodišču ali skrbniku 
Raku"Francu, s<>d. uradniku y Šmarju 
pri Jelšah. • 

Kuternik Jakob" se poziva, 'da ee. zgla- 

si pri sodišču ali drugače da kako vest 
o sebi. 

Po preteku roka bo sodišče odločilo 
0 predlogu. 

Okrajno sodišče v Šmarju pri Jelšah 
dne 16. decembra 1947. 

* 
1 R 353/47—2 65 

Arzenšek Martin, roj. 28. X. 1925 v 
Luterjah, sin Franca in Elizabete rojene 
Sitar, čevljar, je odšel 27. XL 1944 v 
NOV in je baje tri tedne pred osvobo- 
ditvijo padel Od tedaj se pogreša. _ 

Na predlog matere Arzenšek Eliza-' 
bete, Luterje 34, Ponikva, se uvede po- 
stopanje za razglasitev za mrtvega in so 
izdaja poziv, da so o pogrešanem do 15. 
II. 1948 poroča sodišču au skrbniku 
Skorjaku Antonu, eod. uslužbencu v. 
Šmarju pri Jelšah. 

Arzenšek Martin se poziva, da so zgla- 
si pri sodišču ali drugače c}a kako vest 
o sebi. 
II Sp 417740-25 .3 
. Valončak Anion, roj. 10. IV. 1910 v 
Dekmarci, sin Mihaela in Marije rojene. 

„Znidarič, čevljar v Zagorju 27, p. Pil- 
štanj,-je odšel oktobra 1944 v NOV na 
Planino pri Sevnici in je februarja/1945 

'padel nekje pri Planinskem Dobju. 
Na predlog Štuklek Terezije, Celje, 

Čret 73, se uvede postopanje za razgla- 
sitev za mrtvega in se izdaja poziv, da 
se o pogrešanem do 1. III. 1948 poroča 
sodišču ali skrbniku Ralcu Francu, sod,, 
uslužbencu v Šmarju pri Jelšah. 

Valenčak Anton se poziva, da se zgla. 
si pri sodišču* ali drugače da kako vest 
o sebL 

Po preteku roka bo sodišče odločilo 
o^predlogih. 

Okrajno sodišče v Šmarju pri Jelšah 
dne 22. decembra 1947. 

III R 762/47—2    * 9S0Ì   , 
Hribar Matija, roj. 22. II. 1908 v Tr-y 

bovljah,  rudar v  Hrastniku,  stan.  pri | 
Sv. Katarini št. 2 pri Trbovljah, je odšel 
28. VIII. 1944 v NOV v Suho Krajino. 
Zadnjič se'je oglasil novembra 1944. 

Na predlog žene Hribar Marije rojene . 
Jamšek, gospodinje pri Sv. Katarini 2, 
se uvede postopanje za razglasitev zk 
mrtvega in se isdaja poziv, da se o po- 
grešanem do 1.-VL-1948 poroča sodišču, 
ali skrbniku Langerju Francu, sod. urad. 
niku v Trbovljah.. .     *. 

Hribar Matija so poziva, da se zglasi 
pri sodišču ali drugače da kako vest 
o sebi. •    ' 

Po preteku roka bo sodišče odločilo 
o predlogu. 
'Okrajno sodišče'T,Trbövljali, odd. I., 

dne 24. decembra 1947. 
*       ' 

III R 802/4Ö--2 x270 
Lavrič Franc, roj. 9. X. 1913-r Do- 

bovicl posestnik v Trbovljah, Loke 177, 
je odšel 18. IX, 1944 v NOV in se Je 
zadnjič javil oktobra 1944. Od tedaj se 
pogreša.     " 

Na predlog žene Lavrič "Justine rojene .. 
Hauptman, gospodinje iz Zavrha 8, Dole 
pri Litiji, 6e uvede postopanje za razs-la. 
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sitev za mrtvega in se izdaja poziv, da 
se o pogrešanem do 1. VII. 1948 poroča 
sodišču aH skrbniku Langerju Francu, 
sod. uradniku v Trbovljah. 

Lavrič Franc so poziva, da se zglasi 
pri sodišču ali drugače da kako vest 
o sebi. 

Po preteku roka bo sodišče odločilo 
o predlogu. 

Okrajno sođiščo v Trbovljah, odd. I., 
dne 5. januarja 1948. 

* 
III R 801/48—2 269 

Jevšnik Olga rojena Zakrajšek 18. V. 
1915 na Lokah pri Zagorju 124 ob Savi, 
se od leta 1945 pogreša. 

Na predlog moža Jevšnika Franca v 
Zagorju 124, se uvede postopanje za 
razglasitev za mrtvo in se izdaja po- 
ziv, da se o pogrešani do 1. VII. 1948 
poroča sodišču ali skrbniku Langerju 
Francu, eod. uradniku v Trbovljah. 

Jevšnik Olga se poziva, da se zgla- 
si pri sodišču ali drugače da kako vest 
o sebi. 

Po preteku roka bo sodišče odločilo o 
predlogu. 

Okrajno sodišče v Trbovljah 
dne 7. januarja 1948. 

Ill R 805/48-2 310 
Pukl Alfred, roj. 9. VI. 1899 v Stu- 

dencih pri Mariboru, elektrotehnik v 
Radečah, Stari dvor 20, se od maja 1945 
pogreša. 

Na predlog žene Pukl Franje rojene 
Sedej, gospodinje, Stari dvor 20 pri Ra- 
dečah, se uvede postopanje za razglasi, 
te v za mrtvega. 
III R 804/48—2 809 

Strašnik Edmund, roj. 20. III. 1905 v 
Oplotnici 42, steklar v Hrastniku 82, se 
od leta 1945 pogreša. 

Na predlog žene Strašnik Jožefe roje- 
ne Kencel, gospodinje v Hrastniku 82, 
ee uvede postopanje za razglasitev za 
mrtvega. 

Ve-akdo, ki mu je o pogrešanih kaj 
znano, se poziva, da to do 1. VII. 1948 
poroča sodišču ali skrbniku Langerju 
Francu, sod. uradniku v Trbovljah. 

Pukl Alfred in Strašnik Edmund •• 
pozivata, da se zglasita pri eodišču ali 
drugače dasfa kako vest o *ebi. 

Po preteku roka bo sodišče odločilo o 
predlogih. 

Okrajno sodeče • Trbovljah, odd. I., 
dne 9. januarja 1948. 

I R 493/47-4 9741 
Jakoš Pavel, roj. 21. III. 1920 v Kol. 

tenu v Ameriki, sin posestnika v Brezo, 
vem 5, KLO Sv. Križ pri Litiji, je odšel 
15. V. 1942 .v NOV in bil intendant 4. 
ba,t. Cankarjeve brigade. V bojih v, po- 
letju 1944 je bil v bližini Žužemberka 
težko ranjen in se od tedaj pogreša. 

Na predlog matere Jakoš Marije, po- 
sestnice, Brezovo 5, se uvede postopanje 
za razglasitev za mrtvega. 

I R 458/47 9740 
Šinkovec Alojz, roj. 18. VI. 1911 v 

Gabrovk', KLO Sv. Križ pri Litiji, po- 
sestnik, se od maja 1945 pogreša. 

Na predlog žene Šinkovec Alojzije, po- 
ses-tnice iz üabrovke št. 36, se uvede po- 
stopanje za razglasitev za mrtvega. 

Vsakdo, ki mu je o pogrešanih kaj 
znano, se poziva, da to do 15. II. 1948 
poroča sodišču ali skrbniku Grintalu Ja- 
nezu, sod. uslužbencu v Trebnjem. 

Po preteku roka bo sodišče odločilo 
o predlogih. 

Okrajno sodišče v Trebnjem 
dne 22. decembra 1947. 

* 
I R 501/47-3 9757 

Gracar Anton, roj. 13. VI. 1923 v Skr. 
jančah 8, KLO Mirna, hlapec v Iglerku, 
je odšel septembra 1943 v CankarjÄo 
brigado NOV in se iz bojev z Nemci na 
Poliniku pri Litiji od marca 1945 po- 
greša. 

Na predlog očeta Gracarja Janeza, po- 
sestnika iz Skrjanč 8, ee uvede posto- 
panje za- razglasitev za mrtvega. 
I R 505/47 9758 

Intihar Alojz, roj. 22. XII. 1899 v Med- 
vedjeku, KLO Malkovec, delavec, je od- 
šel 18.. XI. 1943 v 12. štajersko brigado, 
bil v bojih na Dolenjskem od Nemcev 
ujet in se od tedaj pogreša. 

Na predlog žene Intihar Marije, ko- 
čarice iz Medvedjeka 35, se uvede po- 
stopanje za razglasitev za mrtvega. 
I R 503/47 67 

Pernišek Anton, roj. 26. IX. 1880 v 
Podborštu, KLO Št. Jahž na Dol., rudar 
v p. in posestnik, je bil 9. I. 1945 od 
Nemcev odpeljan v Sevnico, nato v Bre- 
žice, 25. III. 1945 pa se je javil hčeri iz 
Dachau. Od tedaj se pogreša. 

Na predlog žene Bernišek Frančiške, 
gospodinje iz Podboršta 57, ee uvede po- 
stopanje za razglasitev za mrtvega. 
I R 506/47 9754 

Povše Janez, roj. 11. L 1912 na Pla- 
nini pri Tržiču, delavec, je odšel junija 
1942 v NOV in bil komandir 1. četo, 
3. bat. Tomšičeve brigade. Iz bojev v Ko- 
čevju decembra 1943 se pogreša. 

Na predlog zaročenke Povše Franči- 
ške, delavke iz Telo 44, se uvede posto- 
panje za razglasitev za mrtvega. 
I R 509/47-3 9756 

Saje Alojz, roj. 27. IX. 1926 v St. Lo- 
vrencu 11, trg. vajenec v Vel Laščah, 
je odšel septembra 1943 v 2 četo, 9. bri- 
gado NOV, bil v bližini Rakitne pri Bo- 
rovnici od Nemcev zajet in baje ustre- 
ljen. Od tedaj se pogreša. 

Na predlog matere Saje Marije, po- 
sestnice iz št. Lovrenca 11, se uvede po- 
stopanje za razglasitev za mrtvega. 
I R 508/47 9756 

Vozelj Albin, roj. 6. I. 1904 v Lokah, 
Trbovlje, mizar v Moravčah 2, je vstopil 
15. VI. 1943 v 4. bat., 9. brigado NOV 
in se iz bojev na Travni gori pri Ribnici 
od 10. X, 1943 pogreša. 

Na predlog žene Vozelj Amai je, de- 
lavko z Moravč 2, se uvede postopanje 
za razglasitev za mrtvega. 

Vsakdo, Id mu je o pogrešanih kaj 
znano, se poziva, da to do 15. II. 1948 
poroča sodišču ali skrbniku Grintalu Ja- 
nezu, sod. uslužbencu v Trebnjem. j 

Po preteku roka bo sodišče odločilo 
0 predlogih. v 

Okrajno sodišče v Trebnjem 
dne 26. decembra 1947. 

1 R 497/47 272 
Gorenc Anton, roj. 9. XII. 1917 v Za- 

loki 1, KLO Št. Rupert, rudar v Kočevju, 
je odšel po zlomu Italije v IX. art. bri- 
gado NOV in je baje oktobra ali novem- 
bra 1943 v bojih z Nemci pri Cerknici 
padel. 

Na predlog očeta Gorenca Antona, de- 
lavca v Zaloki 21, se uvede postopanje za 
razglasitev za mrtvega. 
I R 491/47 273' 

Sega Rudolf, roj. 17. IV. 1914 v Retju, 
KLO Loški potok, rudar v Kočevju., je 
vstopil aprila 1942 v Šercerejvo brigado 
NOV in se iz bojev na Travni gori od 
oktobra 1943 pogreša. 

Na predlog očeta Šege Jožeta, tesača v 
Ljukovcu 4, KLO Sv. Križ pri Litiji, ae 
uvede postopanje za razglasitev za mr- 
tvega. 

Vsakdo, ki mu je o pogrešanih Kaj 
znano, se poziva, da to do 15. II. 1948 
poroča eodišču ali skrbniku Grintalu Ja- 
nezu, sod. uslužbencu • Trebnjem. 

Po preteku roka bo sodišče odločilo 
o predlogih. 

Okrajno sodišče • Trebnjem 
dne 9t januarja 1948.       : r/ 

I R 550/47 
Amortizacije 

t.749 
Na prošnjo Medje Jakoba, posestnika, 

Ravne št. 10, so uvede postopanje za 
amortizacijo vrednostnih papirjev, ki Jih 
je prosilec baje Izgubil in se njihov 
imetnik poziva, da v dveh mesecih po 
objavi v Uradnem listu LRS uveljavi 
svoje pravice, sicer se bo po preteku ro- 
ka izreklo, da so vrednostni papirji iz-, 
gubili svojo pravno veljavnost 

Oznamenilo vrednostnih papirjev: 
1. 5 obveznic 21/2% vojne škode za no-' 

minale 5000 din in sicer: serija -5107 It. 
0858 za 1000 din, serija 5107 št. 0859. » 
1000 din, serija 5017 št. 0713 za 1000 
din, serija 5017 št 0714 za 1000 din, se- 
rija 7017 št 0715 za 1000 din;        , 

2. dve obveznici 7% invest, posojila •• 
nominale 200 din in sicer: serija 0164 
Br. 025 za 100 din, serija 0164 Br. 026 za 
100 din, s po 49 kuponi; 

3. 1 akcija Priv. agrarne banke za 500 
dinarjev. 

Okrajno sodeče na Jesenicah    ", 
dne 27. Januarja 1948 

* 
I R 8/48-4 89Ö 
••• predlogu Adamič Marjete, Grabett 

st. 4, se uvede postopanje za amorti»«- 

/ 
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cijo izgubljene vložne knjižice Hranil- 
nice in posojiln ce v Sodražici et. 2179 
na ime Adamič Marjeta, Graben 4, z 
vlogo dne 1. 1. 1948 2765.40 din DFJ 

Imetnik te knjižice se poziva, da jo 
v treh mesecih po tej objavi; predloži 
sodišču. Ce kdo drugi uveljavlja svoje 
pravice do te knjižice, naj v istem roku 
priglasi svoje ugovore proti predlogu 
za amortizacijo, ker bo eicer sodišče 
Knjižico razglasilo za neveljavno. 

Okrajno sodišče v Kočevju 
dne 15. januarja 1048. 

I*R 9f4S—4 'f S94 
v Po predlogu Drobnica Karla, Graben 
b|. 2, se uvede postopanje za amortiza- 
cijo   izgubljene   vložne   knjižice   bivše 
«ranflnice in posojilnice v Sodražici št 
•2186 na ime Karol Drobnič, Graben 2, 
* vlogo dne 1. I. 1948 1232 din DFJ. 
. Imetnik te knjižice ee poziva, da jo 
v treh mesecih po tej objavi predloži 
sodišču,  če ledo drugi   uveljavi   svoje 
Pravico do te knjižice, naj v istem roku 
P,p]avi svoje ugovore proti predlogu za 
amortizacijo, ker bo sicer sodišče knji- 
žico razglasilo za neveljavno. 

-,',   Okrajno sodišče y Kočevju 
dne 13. januarja 1948. 

» 
I R 750/47-4 " 395 
r, P°v. Predlogu Korošca Franceta in 
£ ran«fke, Zamostec 72, se uvede po- 
stopanje za amortizacijo izgubljenih vlož- 
kih knjižic bivše Hranila: ce in posojil- 
\ll v Sodražici št. 1131 na ime Fran- 
AÎ * K°r<>5ec, Zamostec 72, z vlogo 
*•e.-t I. 1948 1.491 din DFJ, It. 2227 
S? loooime z vl°go 1360.80 din, knjižice 
JnSf oo •• isto ime z vl°8° 509-10 din 

-17•••1 68 na lme Franc Korošec z vlogo 1'08.30 din DFJ 
v tmltnik teh ^'Mc se poziva, da jih 
••••• meseeib Po tej objavi predloži 
vice H • ikdo dru^ "veljavi svoje pra- 
javi a • kniižic. naj v istem roku pri- 
amoriS-. üg°vore proti predlogu za 
žica rl"10,110' ker bo s'eer sodišče knji- te «oglasilo za neveljavne. 
'  ,      Okrajno sodišče v Kočevju 
 j*    dQe 15. januarja 1948. 

ï»'78W47-4        * 896 
•••°87•••1••• Levstek Karoline, Sodra, 
zacijo baLU!ede, Postopanje za amorti- 
fovše Hrarni„-gubliene vložne k2jf106 

*!ci št mi M iQ posojilnice v Sodra- 
Sodraži^  »7•• ^• Levstek Karolina, 

•©••/• 
vlogo dDe *•L1• 

v tSKJ6 ^••• SĐ •°^••' ^ jo 

ÎSS" t ftjW «veljavlja svoje 
priia^t do. Mfflce, naj v istem roku 
amTrf?,8v°le uB0vore proti predlogu za 
?•>nizacijo. ker bo sfcer sodišče knji- 
000 razglasilo za neveljavno. 

Okrajno sodišč« • Kočevju 
dne 15. januarja •8. 

1 R 746/47-4 ,    891. 
Po predlogu Papež Angele, Sodražica, 

e Uvede postopanje za amortizacijo baje 

izgubljenih vložniih knjižic bivše Hranil- 
nice in posojilnice v bodražici' št. 1089 
i viogo \•• ain, *n št. 2304 z vlogo 1079 
üin L/FJ na ime Papež Angela, Jsodra- 
žica. 

Imetnik teh knjižic se poziva, da jih 
v treh mesecih po tej objavi predloži so- 
dišču. Ce kdo drugi uveljavlja svoje 
pravice do teh knjižic, naj v istem roku 
prijavi svoje ugovore proti predlogu za 
amortzacijo, ker bo sicer sodišče knji- 
žice razglasilo za neveljavne. 

Okrajno sodišče v Kočevju 
dne 15. januarja 1948. 

I R 748/47-4 ' 392 
Po predlogu Šile Krescencije, Sodra- 

žica št. 89, se uvede postopanje za amor- 
tizacijo baje izgubljenih vložnih knjižic 
b.vše Hranilnice in posojilnice v Sodra- 
žici št. 1458 z vlogo dne 1.1. 1948 1157.60 
dia DFJ, in št. 2212 z vlogo 1.111.30 din. 

Imetnik teh knjižic se poziva, da jih 
v treh mesecih po tej objavi predloži 

•sodišču. Ce kdo drugi uveljavlja svoje 
pravice do teh knjižic, naj v istem roku 
priglasi svoje ugovore proti predlogu za 
amortizacijo, ker bo siicer sodišče knji- 
žice razglasilo za neveljavne. 

Okrajno sodišče v Kočevju 
dne 15. januarja 1948; 

I R 749/47-4 393 
Po predlogu Vesel Neže in Ivana iz 

Sodražice 103, ee uvede postopanje za 
amortizacijo izgubljenih vložnih knjižic 
bivše Hranilnice in posojilnice v Sodražici 
št. 2177 z vlogo dne 1. I. 1948 1444 din 
DFJ, in št. 2290 z vlogo 634.50 din na 
ime Vesel Neža in Ivan iz Sodražice 
št. 103. 

Imetnik teh knjižic se poziva, da jih 
v treh mesecih po tej objavi predloži 
sodišču. Ce kdo drugi uveljavlja evoje 
pravice do teh knjzic, naj v istem roku 
priglasi ugovore proti predlogu za amor- 
tizacijo, ker bo sicer sodišče knjižice raz. 
glasilo za neveljavne. * 

Okrajno sodišče v Kočevju 
dne 15. i januarja 1948. 

Kazni oglasi 

St. 201/48 - 688 
Razpis 

Rektorat univerze v Ljubljani razpi- 
suj© mesto vrtnarskega pomočnika v bo- 
taničnem vrtu. 

Prosilci, ki se" zanimajo za to mesto, 
naj vlože pravilno opremljene prošnje 
na rektorat univerze v Ljubljani do 
11. februarja 1948. Prednost imajo pro- 
silci z višjo vrtnarsko izobrazbo ali po- 
sebno prakso. 
'     Rektorat univerze v Ljubljani 

1    dne 26. januarja 1948. 
Rektor: Melik L r. 

Pozivi upnikom in dolžnikom 
705 

Pozivamo vse upnike in dolžnike biv- 
še Nabavljalne zadruge državnih usluž- 
bencev v Mariboru, RotovŠki tre 2, naj 

S 

priglasijo svoje terjatve oziroma obvez- 
nost; najpozneje do konca februarja 1S48 
Nabavni in prodajni zadrugi v Mariboru, 
Slomškov trg 6/1, soba 1. (Prizadeti so 
tudi vsi člani bivše Nabavljalne zadruga 
drž. uslužbencev, ki' imajo dobiti deleže.) 

Nabavna in prodajna zadruga 
v Mariboru 

dne 27, januarja 194S. 
* 

Zp 8/47 704 
V zaplembeni zadevi zoper Hener Ma- 

rijo, pesestnico v Erjavici, KLO Sv. Križ 
pri Rog- Slatini, stanujočo na Bavarskem, 
so pozivajo vsi upniki, ki s'majo kake 
terjatve do nje, naj jih v 15 dneh od 
dneva te objave priglasijo pri podpisa- 
nem sodišču in priložijo potrebna doka- 
zila. 
Okrajno sodišče v Šmarju pri Jelšah 

dne 29. decembra 1947. 

i 219-3-31 

Splošna zavarovalna zadruga z o, i. v 
Ljubljani je po sklepu skupščine dne 
10. VII. 1947 prešla v likvidacijo. 

Pozivamo vse upnike, da priglasijo 
svoje morebitne terjatve najpozneje do 
15. februarja 1948 na naslov sadruge, v 
roke likvidatorjev, Ljubljana, Tyrseva c. 
št. 18. 

(. - -h-r* ' Likvidatorji 

Vabilo 
800 

na obcnï zbor zadruge »Učiteljski dom 
v Ljubljani« v likvidaciji, ki bo dne 15. 
februarja 1948 ob 9. uri v pisarni • 2i- 
bertovï ulici 27. 

Dnevni red:       "   '.' 
1. poročilo likvidatorjev; 
2. potrditev računskega zaključka za 

L 1946/47; 
3. likvidacijski zapisnik. 
Ako občni zbor ob določeni uri zara- 

di premajhne udeležbe zadružnikov ne 
bi bil sklepčen, so bo začel eno uro 
pozneje ne oglede na število' navzočih. 

Likvidatorji 

Preklici izgubljenih listin 

Preklicujem izgubljeno elektromonter- 
sko spričevalo, izdano 22. XI. 1Ö33 od ' 
Združenja elektroteh. obrti v Ljubljani 
na ime Bester Jože, Kranj, Primskovo 
št. 13L 
689 Bester Jože 

Preklicujem izgubljeno osebno izkaz- 
nico, izdano od KLO Lisce pri Celju in 
sindikalno izkaznico na imo Beve Mar- 
ta, Draga 87, p. Ljubljana. 
663 Beve Martin 

Preklicujem izgubljeno vojaško knji- 
žico žt. 682220, izdano na ime Cargonja 
Branko, voj. pošta št. 18324 >NJ<, St. 
Vid." 
700 Cargonja Branko 

Preklicujem izgubljeno šolsko spriče- 
valo 4. razr. državne gimnazije, izdano 
na ime Dermota Marta, Kropa. 
673 > v. Dermota Marta 
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Preklicujem izgubljeno izkaznico mla- 
dinske proge Samac — Sarajevo in po- 
ročni list na ime Djordjević Katarina, 
Mojstrana 71. 
730 Djorđjević Katarina 

Preklicujem izgubljeni duplikat voja- 
ško knjižice št. 755480, izdane na ime 
Filipić M. Mato, - kapetan, voj. poŠta 
41588/0, Ljubljana. 
698 Filipić M. Mato 

Preklicujem izgubljejio osebno izkaz- 
nico, izdano od NM v Ljubljani na ime 
Ilovar Janez, Ljubljana, Stopanjska ce- 
sta 26. 
728 ••••• Janez 

Preklicujem izgubljeno šolsko spriče- 
valo 1. razreda bivše III. meščanske šo- 
le v Ljubljani, izdano od ravnateljstva 
šole y L 1935/36 na ime Kašper Jože, 
Kamnik, Smodnišnica. 
699 Kašper Jožo 

Preklicujem izgubljeno šolsko spriče- 
valo 8. razreda in spričevalo o višjem te- 
čajnem izpitu I. drž. gimnazije v Ljub- 
ljani, izdani od raznateljstva gimnazije 
na ime Klančar Ivan, Ljubljana, Koro- 
ška 18. 
631 .- Klančar Ivan 

Preklicujem izgubljeno osebno izkaz- 
ndco, izdano od NM v Ljubljani na ime 
Kmetic Pepca rojena Ogrin,   Adamič- 
Lundrova št. 31. 
697 Kmetic Pepca rojena Ogrin 

Preklicujem izgubljeno vojaško knjiži- 
co ser. št. 47573, izdano na ime Kneže- 
vić Milan,  por.,  voja   pošta 56742••. 
Ljubljana, 
667 Knežević Milan 

Preklicujem izgubljeno osebno izkaz- 
nico št. 065627, izdano 7. VII. 1945 od 
NM v Ljubljani na ime Končina Ivana, 
Ljubljana, Tugomerjeva 23. 
728 Končina Irana 

Preklicujem  izgubljeno izkaznico št. 
1195, izdang od 0L0 Celje na ime Ku- 
šar Jože, Ljubljana, Tržaška c, 83.    . 
672 Kušar Jože 

Preklicujem izgubljeno vojaško knjiži- 
co št 2806/27 in izkaz o demobilizaciji, 
izdan od glavne armadne avtomobilske 
delavnice v Ljubljani na ime Mihalj Al- 
bin, Napoleonov trg 1. 
727 Mihalj Albin 

Preklicujem spričevalo o končani 
strojni delovodski šoli, izdano 28. junija 
1933 od drž. tehnične sred. šole v Ljub-, 
ljani na ime Mihelič Ferdinand, Kamnik, 
Fužine 1. 
694 .        Mihelič FerdinanÄ 

Preklicujem izgubljeno evidenčno ta- 
blico' tovornega avtomobila št. S—2616, 
izdano odOLO Kranj na naslov >Navod« 
Kranj. 
630 Narod v likvidacij», Kranj 

Preklicujem izgubljeno evidenčno ta- 
blico za motor (targo) št. 05160, izdano 

Pogačnik Mira 

od okrajnega sindikalnega €-veta v Idriji 
na   naslov:   Okrajni   sindikalni   svet, 
Idrija. 
693       Okrajni sindikalni svet, Idrija 

Preklicujem izgubljeni sovjet?kj pot- 
ni lisi št. 585/KZ/585, izdaji 16. IV. 1946 
od sovj. konzulata v Zagrebu na ime 
Pavličev Mihael, Ljubljana, Metelkova 
š. 7. 
690 Pavlićov Mihael 

Preklicujem izgubljeno vojaško knji- 
žico, izdano od IV. armije v Kopru na 
ime Porko Edvard, Ljubljana, Vilharjeva 
ul. 2. 
666 ••••• Edvard 

. Preklicujem izgubljeno osebno izkaz- 
nico št. 58.415, izdano od NM v Ljublja- 
ni na ime Peternel Marija,. Ljubljana, 
Gregorčičeva 170, ' 
695 Peternel Marija 

Preklicujem izgubljeno os-ebno izkaz- 
nico in izkaznico OF na ime Pogačnik 
Mira, Ljubljana, Tržaška 17 a. 
675 

Preklicujem izgubljeno evidenčno ta- 
blico bs»ebnega avtomobila S—1266, iz- 
dano od NM v Ljubljani na naslov: Pro- 
jektivni zavod LRS, Ljubljana. 
671  Projektivni zavod LRS, Ljubljana 

Preklicujem izgubljeno osebno izkaz- 
nico št. 096892, izdano 1. 1946 od uprave 
NM v Ljubljani na ime Rapan Ivan, 
Ljubljana, Vrhovčeva 1. 
691 Rapan Ivan 

Preklicujem, izgubljeno spričevalo I. 
letnika obrtne šole v Ljubljani, izdano 1. 
1916/17 od ravnateljstva te šole na ime 
Razinger Gabrijela, Ljubljana, Staničeva 
št. 20. 
724        Razinger Gabrijela por. Svab 

( Preklicujem ukradeno osebno izkazni- 
co, OFazkaznico, sindikalno knjižico, po- 
trdilo o izdani delavski knjižici; promet- 
no knjižico št. 659634 za kolo znamke 
>Presto« in udarniško knjižico št. 26, 
vse na ime Ribič Martin, Pohorska 5, 
Celje. . 
703 .   Ribič Martin 

Pjeklicujem izgubljeno prometno knji- 
žico za kolo znamke >Styria Lubufr«, št. 
851402. 
701   ( Iližner' Anton, Bresternica 93 

pri Mariboru 

Preklicujem izgubljeno osebno izkaz- 
nico, izkaznico za kolo in začasno voja- 
ško odpustnico, izdane vse od KLO Jese- 

/nice na ime Rožič Franjo, SL Javornik, 
Savska 18. 
670 Rožič Franjo 

Preklicujem izgubljeno prometno knji- 
žico za kolo in osebno izkaznico, izdani 
od NM v Ljubljani, izkaznico OF in in- 
dustrijsko nakaznico, izdano od RLO 
Rakovnik-Vič na ime Sedlar Anica, 
Ljubljana, Tržaška 14. 
665 Sedlar Anica 

Preklicujem izgubljeno spričevalo III. 
razreda meščanske šole v Ljubljani, iz- 
dano l, 1940/41 od ravnateljstvo uršulin- 
ske šole v Ljubljani na ime Sobočan Kri- 
stina,1 Vevče št. 50. 
692 Sobočan Kristina 

Preklicujem izgubljeno prometno knji- 
žico za kolo evid. št. S—162626, izdano 
od NM Brezovica pri Ljubljani na ime 
Suhadolnik Marija, Podsmreka št. 46. 
731 Suhadolnik Marija 

Preklicujem izgubljeno osebno izkaz- 
nico, izkaznico OF in industrijsko izkaz- 
nico na -ime Šenica Majda in dve indu- 
strijski nakaznici na ime Senica Marija 
in Burnik Rado, Cesta na Brdo 10. 
674 šenica Majda 

Preklicujemo izgubljeno vojaško knji- 
žico št. 498542, izdano na ime Detoni 
Vinko. 
725       Stab odreda JA na Svobodnem 

ozemlju Tx9ta 
Preklicujem izrabljeno osebno izkaz- 

nico, izdano od OLO Kranj na ime Stok 
Ivan, Preddvor pri Kranju št. 21. 
669 Stok Ivan 

Preklicujem izgubljeno osebno izkazni, 
co št. 456609, izdano od ZVO v Trstu, 
vojaško knjižico jn»uverenje o demobili- 
zaciji št. 1310, izdano od štaba IV, arma- 
do v Ljubljani na imo Stoka Cijan, Ljub- 
ljana, Stari trg 26. 
729 Stoka Cijan 

Preklicujem izgubljeno prometno knji- 
žico za kolo evid št. S—157823, izdano 
od OLO Ljubljana okolica na ime Trkov 
Janez, Zavoglje 3, p. Dobrunje. 

696 Trkov Janez 

Preldicujem izgubljeno, evidenčno ta- 
blico osebnega avtomobila št. S—1352, 
izdano od NM v Ljubljani   na   naslov: 
uprava Ljudske pravice, Ljubljana. 
632   Uprava Ljudsko pravice, Ljubljana 

Preklicujem izgubljeno osebno izkaz- 
nico št. 27Ó13, izdano od KLO Kapla na 
ime Veronik Hubert, Zg. Kapla št. 29. 
702 Veronik Hubert 

Preklicujemo izgubljene vojaške pot- 
ne dovolilnice, izdane od vojaške pošte 
41888 b na ime: , 

Peterman Jože, serija I, žt 95456 z 
dne 5. VIII. 1947, 

Zeković Nikola, serija I, št. 70106 z 
dno 7. V. 1947, 

Ivanović Mirko, serija G, Si. 86411 i 
dne 13. VIII. 1947, 

Kaononov Jevgenij, serija G. St 86209 
z dne 4. VIII. 1947, 

Gruič Lepomir, serija I; St. 71246 % 
dne3. VII. 1947, 

Ivanović Mirko, serija I,- St. 71511 * 
dne 14. VII. 1947, 

Indihar Anton, serija J, et. •6810 z 
dne 25, X. 1947, 

Gerzic Bešim, »ei-ija Z, št 17661 z dne 
14. III. 1947, 

Buluš Ivan, ßorija I, Št 70824 z dne 
11. VI. 1947. 
629 Voj. pošta 41488 b, Ljubljana 

izdaja »Uradni 1• LRS« — Ravnatelj in odgovorni urednik: Božo'.Voduaek; Uska Prosvetna tiskarna ^ oba s UubljeaJ, 
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Pisarne 

14. Člen 
Trgovinske in industrijske pisarn* ter äpedicijske 

in podobne poslovalnice obratujejo od 8. do 12 in 14. do 
18. ure, Y poletnih mrsecih (2. odst. 1. člena) od 7. do 
12. ia od 15. do 18. ure, ob »obotah od 7. do 13. ure. 

Celjska mestna hranilnica obratuje od 8. do 15. ure. 

II. Ob nedeljah in praznikih 

15. člen 

Ob nedeljah in državno priznanih praznikih morajo 
biti vse trgovino in obrtne obratovalnice xaprte, kolikor 
T naslednjem niso dovoljene izjeme. 

* 18. Sien 

Ob dnevih, navedenih v 15. Členu, mora biti odprto 
pogrebno podjetje kakor ob delavnikih; 

»mejo pa biti odprte: 
1. prodajalnice cvetja în slaščic od 8. do 12. ure; 
2. fotografske obratovalnice kakor ob del ivnikih, 

» 

/ 17. člen 

Gostinske obratovalnice, razen okrepčevalnic, obra- 
tujejo ob dnevih določenih v 15. Členu, kakor ob delav- 
nikih in veljajo tudi za te dneve določbe 10. do 13. člena. 

Okrepčevalnice (buffeti) »o odprte ob dnevih, dolo- 
čenih v 15. členu, od 7. do 14 ure. 

B. SPLOŠNE DOLOČBE 

18. člen 

Določbe tega odloka se nanašajo na vse trgovinske, 
obrtne in gostinske obratovalnice ne glede na to, ali pri- 
padajo državnemu, zadružnemu ali'zasebnemu sektorju 
in ali je v njih zaposleno pomoino osebje. 

Odlok velja za: 
. 1. podjetja za prevoz oseb in blaga z vozovi in avto- 

mobili; 
2. javna postrežništva, kakor čistilnice, nosače itd.;   v 

3. garaže in Črpalke pogonskega goriva in mazilnih olj; 
4. prodajo časopisov; 
5. prodajo slaščic in okrepčil v, kinematograf ih, kon- 

( certnih dvoranah, gledališču itd.; 
C. industrijske obrate;  ,     •'• 
7. prodajalnice tobaka in monopolskih predmetov; 
8. potovalno pisarno. 

19. člen 

Ob Času, predpisanem za zapiranje obratovalnic, se 
morajo zapirati vsi dohodi v prostore, ki so določeni za 
promet s strankami. ' 

, Strankam, ki so ob zapiranju v obratovalnem pro- 
storu trgovin in obrtov, je treba poetrečL vendar, pa to 
redoma ne »me trajati dalj kot četrt ure po času, dolo- 
čenem za zapiranje. ; V gostinskih obratovalnicah se pol 
ure pred •••••, določenem za zapiranje, ne »me več 
poetredi' niti i Jedjo niü • pijačo. '  . 

Imetniku obrta kakor tudi članom njegove družine 
je dovoljeno bivati in delati v lokalu tudi ob času, ko je 
ta za promet z občinstvom zaprt. 

V obrtnih in rokodelskih delavnicah oziroma obrato. 
valnicah, v katerih • higienskih razlogov ni mogoče delati 
v zaprti delavnici, se sme delo izven določenega obrato- 
valnega časa opravljati v odprti obratovalnici, toda brez 
obrtnega pomožnega osebja. To velja tudj za o rtna opra- 
vila, ki se opravljajo na prostem. 

20. člen 

Notranje delo v obralovalščih preko časa, določe- 
nega za njih zapiranje, je dovoljeno, in to tudi • pomož- 
nim osebjem: ' 

1. ob višji sili; 
2. če je potrebno kaj storiti, da se ne pokvari blago; 
3  kadar se sestavlja inventar obratovalnice; 
4. če se obratovalnice čistijo ali urejajo izložbe; 
5. če s» obratovalnica seli. 
Promet • strankami je tedaj izkliučen. 4 '    • 

21. člen 

Ce se v lokalu obrta all v dveh ali,v več lokalih 
obrta, ki so med seboj zvezani, razen gostinskih obrtov, 
opravlja dvoje ali več vrst obrta, za katere je določen 
različen čas zapranja in odpiranja, velja za ta primer 
čas zapiranja in odpiranja tiste vrsta ohrta. za katereoa 
je predpisan krajši delovni čas. 

22. člen 

Delovni čas pomožnega osebja v obrt-h je urejen 
s predpisi za zaščito delavcev. 

23. člen 

Izvršilni odbor je pooblaščen, da sme po potrebi 
obratovalni čas podaljšati, skrajšati ali spremeniti. 

C. KAZENSKE DOLOCBÏ 

24. člen 

Lastniki obratovalnic, ki bi imeli proti predpieom 
tega odloka svoje obratovalnice odprte izven časa, dolo- 
čenega za odpiranje in zapiranje obratovalnic, bodo 
kaznovani z denarno kaznijo, od 50 do 3.000 din ali » 
prisilnim delom brez odvzema prostosti do dveh mesecev. 

Ob neizterljivosti se denarna kazen spremeni v kazen 
prisilnega dela, računajoč en dan priailneg* dela po 
50 din. 

Denarne kazni se izrekajo v kori*l strokovnega go- 
spodarskega šolstva. 

Prekrške predpisov preiskuje in kaznuje mestni 
ljudski odbor. Zoper njegove razsodbe je dopustna pri- 
tožba v osmih dneh od dneva njene doatavitve ne pri- 
stojno .ministrstvo. 

25. člen 

prekrški teh predpisov zastarajo v žesl.L mesecih. 
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26. ćleu 

Ta  odlok  začne veljati z dnem objave na  uradnih 
defluii mestnega ljudskega odbora. 

St. 3376-1—47 
Celje dne 5. junija 1847; 

Okrajni ljudski odbor Celje mesto 

Tajnik: Predsednik: 

Spat Vilko t. r. Stetck Andrej t. r. 

Pregled »Uradnega lista FLlUe 

St. 7 % due 24. januarja 1948: 

84. Uredba o organizaciji katastrske službe. 

35. Uredba o ustanovitvi Glavne direkcije za preskrbo 
vojaških oseb. 

36. Pravilnik o spremembah in dopolntvah pravilnika o 
higienskih in tehničnih varnostnih ukrep h pri rudar- 
skem delu pod *•• 1 jo, 

37 Navodilo *e postopanje z delnicami, depon ranimi za- 
radi preno?a na ime oziroma registracije. 

38. Navodilo o u red. t vi odnošajev med Generalno direk- 
cijo za mednarodno prevozn štvo oziroma njenimi pod- 
jetji « mednarodno prevozništvo >Transjug< na eni. 
In proizvajalnimi ter odkupnimi podjetji oz roma pod. 
jetji, ki se bavijo z izvozom in uvozom, na drugi strani. 

39. Navodilo o tolmačenju 3. člena zakona o obvezni služb, 
medicinakeg«. osebja. 

40. Navodilo o tolmačenju 7. člena uredbe o obvezni službi 
zdravnikov v državni zdravstveni služb:. 

41. Odločna o oprostitvi plačila taks. 
Popravek pravilnika o spremembah In dopolntvah 
pravilnika o i-ostopku pri likvidaciji privatnih kre- 
ditnih uodjet.J. 

Št. « z dne 28. januarja 1948; 

42. Odredba o konlraliirauju proizvodnje in o odkupnih 
cenah semen« v gos|MKiarskem letu 1947'48. 

43. Odredba o reviziji katastra n o prilagoditvi katastr 
ekih operatov dejans'.-••• stanju na terenu. 

44. Pravilnik o organizaciji in delovnem področju obmej. 
nih, letaliških in pristan ških poveijeništev. 

45. Pravilnik o ravnanju z radijskmi sprejemniki In o 
plačevanju naročnine za  radio. 

4G Navodilo za popis prebivalstva Federativne ljudsko 
republ ke Jugoslavije dne 15  marca 1948.^ 

47. Navodilo o izplačilu doklade za otroke. 
48. Odredba o izplačilu doklade za stroške letnega do- 

pusta nosilcem >Partizanske spomenice 1941< v letu 
1948. 

49. Odločba o razveljavitvi odločbe o tipizaciji proizvodnje 
bombažnih tkanin in odločbe o spremembi odločbe o 
tipizaciji proizvodnje bombažnih tkanin. 

St. 9 • dne 31. januarja* 1Ü48: 

50. Uredba o ustanov tvi in pristojnosti komiteja za za- 
družništvo pri vladi .Fl.RJ 

51. Navodila o spremenihah in dopolnitvah navodila o 
vodenju dvojnega knjigovodstva v ustanovah in ura;, 
dih, ki imajo po proračunu ali tr mesečnem načrtu 
predračun (proračunske ustanove"in uradi), št. 24.C61 
(Uradni l.sl Fi.RJ št. 5747). 

52. Odločba, da se dovoli  ustanovitev in delo kulturni 
,   zvezi Madžarov v Federativni ljudski republiki Jugo. 

slaviji. 
Izmenjava ratifikacijskih listin za konvencijo o kultur, 
nem sodelovanju z Romunijo. 
Izmenjava ratiiikacijsk h listin za pogodbo o prijatelj, 
stvu, sodelovanju in vzajemni pomoči med Jugoslavijo 
in Madžarsko 
Pristop Južnoafriške unije k mednarodni konvenciji 
o varstvu človeških življenj na morju. 
Pristop Južnoafriške unije k mednarodni konvenciji 
o tovornih progah. 
Popravek uredbe o organizaciji kfltaa4wke službe. 

Udaja  »Uradu1 liet LRS<   - Kavnatoll in udRovoral urednik- Boio Voduiek; tUka Prodreta« tUknroa — oba v LJubljani. — 
Narofn.ua   Mriletao W. IHIIHUIO 120. celoletno 240 din   - Posamezna Številke: 4 din za 16 elrnnt. 8 din za 32 strani  12 dia 
u 48 «treat, 16 din za fl4 «Irani, po poUi 2.50 din vec. —  Uredništvo In upravniStvo: Ljubljana, Gregorčičeva ulica it, 23. i— 

Xeleloa: ravnateljstvo 49 40, uredoUtyo 48 80 upravoi&lvo 66-79. — Celt, lacua 6-90190-1, 
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LJUDSKE   REPUBLIKE   SLOVENIJE 

Letnik V. V Ljubljani dne 7. februarja 1948 Številka 6. 

88. Ukaz o razpUu volitev ljudskih odbornikov v okrajne ljud- 
ske odbore ia v Meetni ljudski odbor glavnega mesta Ljub. 
ljane. 

39. Uredba o ustanovitvi Gradbenega tehnikuma LRS. 

VSEBINA 
40. Pravilnik o razdelitvi in uporabi državnih" osebnih avtomo- 

bilov in motociklov ter porabi goriva za ta vozila. 
41. Pravilnik o izplačevanju invalidskih prejemkov. 
42. Odločba o lovopustu v LRS. 

PREZIDI] LJUDSKE SKUPŠČIHE LRS 

o razpisu volitev ljudskih odbornikov Y okrajne ljud- 
ske odbore in v Mestni ljudski odbor Glavnega mesta 

Ljubljane 

Predsedstvo Prezidija Ljudske skupščine LRS na 
podlagi. 1. točke 4. člena v zvezi s 7. členom zakona o 
volitvah odbornikov ljudskih odborov po predlogu vlade 
LRS 

odloča: 
1. Razpišejo se volitve ljudskih odborn kov v Mestni 

ljudski odbor Glavnega mesta Ljubljane in v vse okrajne 
ljudske odbore, razen v Mestni ljudski' odbor Celje in 
Mestni ljudski odbor Maribor, kjer so se volitve že iz- 
vršile. 

2 Volitve bodo v nedeljo dne 21. marca 1948. 
3. Ta ukaz se prične izvajati z dnevom objave v 

>Uradnem listu LRS«. 
U. št. 68. 
Glavno mesto Ljubljana dne 6  februarja 1948. 

PREZIDU LJUDSKE SKUPŠČINE 
LJUDSKE REPUBLIKE SLOVENIJE 

Sekretar: Predsednik: 
France Lube j 1. r. '    Josip Vidmar 1. r. 

UREDBE. ODREDBE. NAVODILA IH ODLOČBE 
VLADE LJUDSKE REPUBLIKE SLOVENIJE 

39. 

Na podlagi 3. točke 17 člena in 30. člena zakona 
0 Petletnem planu za razvoj narodnega gospodarstva LRS 
v ietih 1947 do 1951 Izdaja vlada LRS po predlogu mini- 
era za gradnje LRS, ministra za industrjo in rudarstvo 
LRS in predsednika komiteja za srednje in nižje stro- 
kovne šole LRS - 

uredbo 
o ustanovitvi Gradbenega tehnikuma LRS 

1. člen 
Za Šolanje gradbenih tehnikov, 'geometrov in grad- 

benih delovodij se ustanovi v resoru ministrstva za grad. 
nje LRS Gradbeni tehnikum v Ljubljani. "      -^ 

2. člen 
V  sestavu  Gradbenega tehnikuma se organizirajo: 
arhitektonski odsek, 
gradbeni odsek, 
geomelrski odsek in < 
gradbena delovodska lola. 

3. člen 
S tem se ulrnjajo arhitektonski, gradbeni in geo- 

metrski odsek ter gradbena delovodska šola na Tehniški 
srednji šoli v Ljubljani. 

4. člen 
Ta uredba velja od 1. januarja 1948, 
5tev. S-zak 10. 

' Ljubljana dne 2. februarja 1948. 
Podpredsednik vlade LRS 
in minister za gradnje: 

Ivan Ma^ck l. r. 
Minister za komunalne zadeve 
LRS in predsednik komiteja 
za srednje in nižje ^strokovne 

šole vlade LRS: 
Lidija Šcuijurc 1. r. 

Predsednik vlade LRS: 
Milia Marinko L r. 

Podpredsednik vlade, LRS 
in minister  za industrijo 

in rudarstvo LRS: 
Dr. Marjan Brecelj L r. 

?aAVILMKLODREBBE.NAVÖDILA,GDLQÜB£ 
MINISTRSTEV 

LJUDSKE REPUBLIKE SLOVENIJB 

40. 
Na podlagi navodil predsednika vlade FLRJ o raz- 

delitvi in uporabi državnih osebnih avtomobilov in moto- 
ciklov po organih vlade FLRJ in porabi gor va za ta 
vozila z dne 21! XI. 1946, Po šL 1218, izdaja minister 
za lokalni promet vlade LRS 

pravilnik "* 
o razdelitvi in uporabi državnih osebnih avtomobilov 

in motociklov ter porabi goriva za ta vozila 

Razvrstitev službenih vozil 

1. člen 
Vsi državni osebni avtomobili in motocikli, ki ao dani 

v uporabo   ministrstvom   in   drugim državnim uradom, 
ustanovam itd. Ljudske (republike Slovenije (odslej tudi: 
službeno vozilo^ se začasno razvrstijo £ tele i skupine; 



Stran 28 URADNI-LIST LRS St. Ü - 7. II. 1948 

a) ? prvo skupino spadajo državni osebni avtomo- 
bili, ki to dodeljeni v osebno uporabo ministrom in 
osebam na položaju m nislra; 

b) v drugo skupino spadajo državni osebnKavtomo- 
bili, ki so dodeljeni za službene potrebe vodilnim usluž- 
bencem organov republ Ške državne uprave; 

c) v tretjo skupino spadajo vaj državni osebni avto- 
mobili, ki so dodeljeni za splošne službene potrebe mini- 
strstvom in drugim državnim „uradom, ustanovam itd.; 

d) v četrto skupino pa državni motocikli, ki so dode- 
ljeni za službene potrebe v L odstavku naštetim držav- 
nim organom. 

2. člen 
Število -državnih osebnih avtomobilov in motociklov 

iz 2., 3., 4. skupino ter pravice za njihovo uporabo za 
posamezna ministrstva ter tem podrejene urade, usta- 
nove in podjetja odreja resorni minister, za- vse druge 
državne organe pa generalni sekretar predsedstva vlade 
LRS — v sporazumu • ministrstvom za lokalni promet. 

3. člen 
Mesečna poraba goriva za službena vozila se določa 

po dejanskih potrebah. 

Uporaba službenih vozil 

4. Člen 
Službena vozila 2., 3. in 4. skupine se smejo pravi- 

loma uporabljati na relacijah rednega železniškega, reč- 
nega in avtobusnega prometa najdalje do 100 km s sedeža 
•ministrstev in drugih državnih uradov, ustanov itd., 
če in kolikor to zahtevata nujnost in narava službe- 
nega opravila, ter po prejšnjem pismenem dovoljenju pri. 
stojnega službenega starešine. Pismeno dovoljenje je 
lahko obseženo tudi v službenem nalogu za potovanje. 

Na relacijah nad 100 km se sme dovoliti uporaba i 
službenega vozila le za izredne službene potrebo. Vsaka ( 
taka uporaba pa mora biti posamič opravičena. 

•. člen 
Službena vozila 2., 3. in 4. skupine se smejo upo- 

rabljati le za službene namene. Za zasebne vožnje pa se 
smejo uporabiti le v izjemnih primerih, kot n. pr. za 
nujen prevoz uslužbenca aH njegovega bližnjega svojca 
'v.bolnico, ob smrtnih primerih in nesrečah in podobno 
ter po poprejšnjem pismonem dovoljenju za'to pristoj- 
nega, stàreàine in proti plačilu stroškov za gorivo in 
mazivo. 

•6. člen 
Vožnje po mestu s službenimi vozili 2.; 3, in 4. sku- 

pine so dovoljene le v -nujnih primerih, ker so zanje 
porabi znatno več goriva, kot za" druge vožnje.    w/ 

! 7. člen ~-**•~ 
Za vsako medkrajevno vožnjo s službenim vozilom 

2.^45. in 4. skupine Je potreben »službeni nalog za poto- 
vanje^ ki vsebuje tudi odredbo o uporabi službenega 
vozila za potovanje. , 

Službeni nalog za potovanje izda ia podplžo pristojni 
službeni starešina, i 

8. člen    :,,»t 
Za vsako službeno vozilo, ki je v prometu, ee mora 

voditi razvid o delu po obrazcih (št 1, 9 in 10 ter »me- 
sečni pregled motornega. ••••^ ki iüt Je Dredoisala 

izredna komisija za avtopromet pri predsedstvu vlade 
FLRJ (IKAS) z odredbo • dne 15. II. 1947 (Ur. list FLRJ 
z dne 21. II. 1047 št 15/11S) in natisnila biväa direkcija 
za avtopromet pri predsedstvu vlade LRS. 

Ministrstva In drugi državni uradi, ustanovo itd. dolo, 
čijo in pooblastijo uslužbenca (pooblaščeni uslužbenec) 
iz osebja glavne pisarno, tajništva, ekonomata itd. za 
izdajo potnih nalogov zu potniški promet, za njihovo 
obračunavanje In hranitev ter za vodstvo razvida o delu 
voa;l po gornjih obrazcih. I 

0. člen , 

Potni nalog za potniški promet (obrazec St. 1) je 
dokument, s ••'•"• se lahko službeno vozilo prosto 
giblje po prometnih površinah. 

Izpolnjevanje obrazecy 

10. člen 
Preden gre službeno vozilo na pot, mora pooblaščeni 

uslužbenec izdati vozaču potni nalog za potniški promet 
in vanj vpisati tele podatke: 

Naziv ustanovo z odUskom njenega žiga in naslov 
garaže, datum izdaje potnega naloga, znamko vozila, 
število sedežev, garažno številko (to je številko, pod ka- 
tero se v podjetju ali garaži vodi interni razvid o tem 
vozilu), registrsko številko vozila, ime in priimek vozača-, 
ki jö odgovoren za vozilo. 

V rubriki >koristnik po nalogu«, se mora navesti >za^ 
osebno   uporabo ..«,   >za   službeno   uporabo . .<,   >za 
splošno službeno uporabo.. «, glede na to, čemu je 
službeno vozilo namenjeno. 

V rubriki »za vožnjo na progi« je treba vpisati »za 
mestno vožnjo« ali >za progo od kraja... do kraja ...<, 

Za medkrajevne vožnje se morajo vedno izstavljati 
posebni potni nalogi. Vpisane podatke potrjuje poobla- 
ščeni uslužbenec s svojim podpisom. 

Na prvi strani tega obrazca mora vozač, ki prevzema 
vozilo iz garaže, kjer imajo odgovornega mehanika, v 
rubriki »avtomobil tehnično v redu« s svojim podpisom 
potrditi, da je prejel vozilo tehnično v redu, isto pa mora 
potrditi s svojim podpisom odgovorni mehanik. Kjer nI 
odgovornega mehanika, potrdi vozač sam, da, jo vozilo 
tehnično v redu. Preden podpiše pooblaščeni uslužbenec 
potni nalog, mora zahtevati podpis vozača in mehanika 
(kjer ga imajo), da je vozilo tehnično v redu. 

V rubriko »stanje goriva« mora pooblaščeni usluž- 
benec vpisati stanje goriva v kilogramih. V rubriko »spre. 
jeto« vpiše oseba, odgovorna za izdajanje pogonskega 
materiala, vrsto goriva in težo izdanega goriva tor to 
potrdi s evojim podpisom. T© podatke mora pooblaščeni 
uslužbenec obvezno prenesti v svoje listino aH knjige, 
ki jih mora voditi in v katerih mu mora vozač s evojim 
podpisom potrditi prejem goriva. 

Ce je vozač prisiljen, da tux podlagi istega potnega 
naloga večkrat.vzame bencin v svoji garaži ali ustanovi, 
vpiše to oseba, odgovorna za Izdajanje pogonskega mate- 
riala, v 1., 2, 3. in 4. rubriko in potrdi to a svoj:m pod- 
pisom. Ce pa Je vozač prisiljen, da poleg prvega prejema 
pogonskega materiala v svoji garaži ali ustanovi med 
vožnjo v medkrajevnem prometu ali pa v samem mestu 
vzame gorivo v drugi ustanovi rali pri drugi črpalkf, ee 
morajo tudi ti podatki obvezno vpisati v 1., 2., 3. ih 4. 
rubriko,^ 
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Tisti, ki gorivo izda, mora s svojim podpisom potr- 
diti vrsto in izdano količino in navesti tudi mesto izdaje 
goriva. Poleg tega mora vozač dobiti od takega izdaja- 
telja  uradno potrdilo in ga priključiti polnemu nalogu 

V rubriko >pnpomba« vpüe vozač važnejše dogodke, 
ki so se dogodili v času, za katerega velja polni nalog, 
n. pr.: defekte na poti • njihove vzroke, vzrok zame- 
njave gum, nezgode in podobno. 

Ko prejme vozač potni nalog, podpiše na prvi strani 
z leve strani navodila, navedena v potnem nalogu, ter 
stanje goriva, s katerim je vo/"o prevzel. 

Podatke na prvi strair, označene z »delo avtomobila 
in poraba pogonskega materiala« obračuna pooblaščeni 
uslužbenec po podatkih, ki jih je vozač vpisal med vožnjo 
na drugi strani potnega naloga. 

V rubriko 1) se vpile skupni čas od odhoda vozila 
iz garale do vrnitve v garažo za ves čas trajanja potnega 
naloga (n, pr. če velja polni nalog za s dni in je bilo 
12 odhodov /In vrnitev v garažo, Sô vpišo v to rubriko 
skupna vsota ur ioh 12 premerov, ki so posamič razvidni 
lia drugi strani potnega naloga). 

V rubriko 2) se vpiše dejanski Čas, ki je potekal med 
vožnjo, za katero velja potni nalog. Ti podatki so raz- 
vidni iz 5. in 6. rubrike na drugi strani potnega naloga. 

V rubriki 3) ee navede skupno število kilometrov, 
prevoženih v času, za katerega velja potni nalog To šte- 
vilo mora biti enako vsoti kilometrov v 7. rubriki na 
drugi strani potnega naloga. 

V rubriko 4) se vpiše množina goriva v kilogramih 
Po normi, ki jo za vozilo predpišo ustanova, podjetje ali 
garaža v okviru maksimalnih od IKAS-a predpisanih 
norm in v zvezi s Številom prevoženih kilometrov ru- 
brike 3). 

V rubrike 5) in G) se vpile količina olja in maz'va v 
kilogramih po normi glede na količino goriva. 

V rubriko 7) se mora vpisati v kilogramih ostanek 
goriva v rezervoarju in posodah, In eicer po normi, t. j* 
razlika med količino goriva, ki jo je vozač prejel v času, 
za katerega velja potni nalog in ki jo kaže vsota goriva, 
vpisana trn levi strani potnega naloga, in količino, ki je 
vpisana v rubriki 4). 

V rubriko 8) se vpiše dejanski ostanek goriva v kilo- 
gramih, ki ee dobi z merjenjem ostanka goriva v rezer- 
voarjih in posodah oziroma, če gre samo za rezervoarje; 
se dobi dejanski ostanek, ako se uvede sistem >polnega 
rezervoarja«, to je, da s© rezervoar vozila po predaji pot- 
nega naloga napolni in se od količine polnega rezervoarja 
odbije količina prilitega goriva. Koristniki, ki nimajo 
uvedenega tega sistema, niso dolžni voditi te rubrike 
kakor tudi ne rubrike >dejanski ostanek« na levi strani 
potnega naloga. 

Pooblaščeni uslužbenec potrdi to s svojim podpisom. 
Podatke, ki jih je dobil tako, in prav tako podatke na 
levi strani potnega naloga >o izdanih količinah goriva«, 
mora obvezno vpisati v dvojnik potnega naloga, ki je 
ostal v knjigi potnih nalogov. 

Podatke na drugI strani potnega naloga vodi vozač, 
ki je prejel potni nalog. 

V rubriko 1) se vpišejo pod redno Številko vse vož- 
nje, ki jih je napravilo vozilo v Času veljavnosti potnega 
naloga, In sicer po vrsti, kakor so si sledile; pri tem 
mora biti vsak odhod zapisan pod posebno redno številko. 

V rubriko 2) se vpišejo datumi voženj, ki .veljajo za 
SSe redne številke za ta dan. 
•• ,   V rubriki 3) ee vpiše >kraj odhoda. 

• rubriki 4} ge vgise kraj prihoda. 

V rubriki •) se vpiše čas odhoda, v rubriki C) čas 
prihoda, v rubriko 7) prevoženi kilometri od kraja pri- 
hoda do kraja odhoda 

V rubr ko 8) se vpišeta Številka in označba ßu«ie, 
ki jo je bilo treba kot defektno sneti s kolesa, to se mor* 
vpisati točuo v rubriko, ki ustreza kraju, kjer je bila 
guma sneta oziroma ki ustreza rubriki C). 

V rubriko 9) so vpišeta' številka in označba n« novo 
montirane gume v istem redu kot podatki za sneto gumo. 

V rubriko 10) se vpiše stanje števca v kilometrih 
(1 milja je 1.610 m), če je števec uporaben, eicer te 
rubrike ni treba izpolnjevati. 

Vozač mora zahtevati od vseh koristnikov službe- 
nega vozila, da mu Y rubriki 11) potrdijo opravljeni 
prevoz. 

Vozač mora pravočasno zahtevati zamenjavo polnega 
naloga, Če mu zmanjka prostora za vp sovanje. 

Potni nalog mora biti spravljen v službenem vozilu 
ves čas vožnje in ga je na zahtevo pokazali kontrolnim 
organom. 

Podatki iz potnega naloga se vpišejo v vse druge 
obrazce. 

11. Sica 
Razvidnostni karton o izdaji in porabi pogonskega 

materiala (obrazec št. 9) se vodi za vsako vozilo posebej. 
Vanj se vpišejo podatki o prejemu in porabi pogonskega 
materiala. Za vsak mesec se izpolni poseben karton. 

Podatke tega obrazca izpolnjuje pooblaščeni uslužbe- 
nec na podlagi potnih nalogov, izdanih za vsako vozilo v 
mesecu in na podlagi morebitnih podatkov, ki jih dobiva 
od osebe, odgovorne za izdajo pogonskega materiala. 

Ko se obrazec izpolnjuje, se vanj vpišejo ime in pri- 
imek vozača, ki je v tem mosecu vozil vozilo, in pa šte- 
vilo prevoženih kilometrov, ki so razvidni jz ustrezajocih 
potnih nalogov. V rubriko na prvi strani te vpišejo 
skupni podatki o porabljenem pogonskem materialu, in 
sicer: 

v 1. rubriko količine, izdane za ta mesec, 
v 2. rubriko količine, ki pripadajo p0 normi, 
v 3. rubriko količine, Id »o prvi dan nasMnjega 

meseca v rezervoarjih, 
v 4 rubriko >dejansko porabljene« količine, ki sa 

dobe z razliko med 1. in 3. rubriko, 
v 5. rubriko količine preveč porabljenega pogonske- 

ga materiala, ki se dobijo z razliko med 2. in 
4, rubriko, 

v 6. rubriko se rpiše prihranjena količina, ki je raz- 
vidna ir razlike med 2. in 4. rubriko. 

Pooblaščeni uslužbenec mora s svojim podpisom po- 
trditi ugotovljeno »tanje. 

12. člen 
Razvidnostni karton za zunanje avlomoblske gume 

(obrazec št. 10) se vodi za vsako gumo posebej. Vanj 
se vpišejo vsi podatki, ki ee nanašajo na delo zunanja 
avtomobilske gume, na prevožene kilometre,in na vzroke, 
zakaj je bila guma sneta. Podatki se vpisujejo iz potnih 
nalogov. 

Te podatke vpisuje pooblaščeni uslužbenec. V uvod- 
nih podatkih'se vpiše kupna cena gume v dinarjih, • 
>••• trajanja gume v kilometrih« pa se vpiše kilometraža, 
ki je predpisana kot doba trajanja te gume. Ce je guma 
že rabljena, se vpiše število do dne izpolnjevanja obrazca 
ie prevoženih kilometrov, če pa Je to število neznano, se 
komisijsko oceni uporftbliivost gume tet dojoči kopo 
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kilometrov mora puma še prevoziti, in se ta kilometraža | 18 Člen. 
vpiše kot kilon.et.a2a trajanja gume. | Minletratvo M ,oUa)ni prome, bo opravljalo ^ svojih 

V  1 -17   rubrike vpiše pooblaščeni uslužbenec vse     organih občasno kontrolo o iz\ajanju predpisov te^'a pra- 
podatke iz ustrezajoč b potnih nalogov. 

13. člen 

Mesečni pregled motornega vozilo (obrazec IKAS-a), 
ki se mora voditi za vsako službeno vozilo, je reka pitu 
ladja potnih nalogov, izdanih za vsako voz to v mesecu. 
Vanj se vpišejo tudi podatki o popravilih. 

Stalni vozač 

14. člen 

Vsak siužbeni osebni avtomobil in motocikel mora 
Imeti stalnega vozača Pooblaščeni uslužbenec mora voditi 
razvid o tem, kateri vozač je zadolžen s posameznim 
Vozilom. 

Nihče razen zadolženega vozača ne 9ine upravljat, z 
vozilom. Ako bi kak uslužbenei s svojo avtoriteto prisilil 
vozača, da mu prepusti upravljanje vozila, je vozač dol- 
žan vsak tak primer prijavit: pooblaščenemu uslužbencu, 
ki prijavo odstopi službenemu starešini v nadaljnji po- 
stopek. To pa ne velja za tiste vodilne uslužbence orga- 
nov republiške državne uprave, ustanov n podjetij, ki 
imajo šoferski Izpit in Imajo za vozača predpisana iz- 
kazila. 

Odgovornost za vozilo 

15. člen 

Za službeno vozilo je odgovoren med vožnjo vozač, 
sicer pa tisti, ki mu je poverjeno nadzorstvo in uprava 
garaže, v kateri je vozilo parkirano Po opravljeni vožnji 
•• vozilo odda v garažo odgovornemu mehaniku, če vozač 
ne shranjujejo vozija v garaži, ki mu je odkazana. V tem 
primeru pa je vozač odgovoren za stanje vozila tud 
Izven vožnje. 

Za izvršitev morebitnih potrebnih popravil mora 
skrbeti odgovorni mehanik oz roma vozač, ker mora biti 
službeno vozilo vedno sposobno za vožnjo. 

Brž ko se pojavi kako poškodba službenega vozila, je 
pooblaščeni uslužbenec dolžsri oskrbeti komisijski pre- 
gled vozila, da sé ugotov jo vzroki in višina nastale škode, 
in to tudi. če se je vozilo poškodovalo in popravilo na 
vožnji, kar mora biti razvidno iz vpisa v polnem nalogu 
in kar mora prijaviti vozač pooblaščenemu uslužbencu, 
brž ko se vrne z vožnje. Če je do poškodbe prišlo po 
krivdi, mora pristojni službeni starešina pozvati krivce 
na disciplinsko odgovornost in povračilo škode, če dejanja 
ni presojati po drugih zakonitih določbah. 

Končne določbe 

16. člen 

Službena vozila, ki so že bila dodeljena v uporabo 
Jtorstnikom iz 1 člena tega pravilnika, postanejo pa po 
razdelitvi po 2. členu tega pravilnika odvisna, se dajo 
na razpolago ministrstvu za lokalni promet. 

17. člen 

Vsi. ki so zaposleni v državnih uradih, uetanovah in 
gospodarskih podjetjih, so disciplinsko odgovorni, če pre- 
kršijo predp.se tega pravilnika, 

vilnika ter o stanju   n uporabi službenih vozil 

19. člen 

Z izvajanjem  predpisov    ^ga  pravilnika je začeti • 
15. dnem po njegovi objavi v >Uradnem listu LRS«. 

Štev   1—1336(47. 
Ljubljana dne 26. januarja 1948. 

Minister za lokalni promet: 
Borštnar Jože 1. r. 

41. 
Na podlagi 14. člena uredbe o invalidskih prejemkih 

z dne 4. VII. 1946 (Uradni list FLRJ št. 57-398 46) in 
4. člena zakona o vojaških m rnodobnih invalidih (Uradni 
list FLRJ z dne 24 XII. 1946, št. 104-727'46) predpisujem 
sporazumno z ministrom za finance LRS 

pravilnik 
o izplačevanju invalidskih prejemkov 

1. člen 
Invalidske prejemke, določene po zakonu o vojaških 

vojnih nvalidih (Uradni list FLRJ z dne 31. V. 1946, 
št. 44-20546) in po zekonu o vojaških mirnodobnih in- 
validib (Ur list FLRJ z dne 24. XII. 1946, št. 104-727/46) 
izplačuje na območju Ljudske republike Sloven je po 
Narodni banki v Ljubljani invali-.' ki oddelek ministrstva 
za socialno skrbstvo LRS. 

• člen 

Invai dske prejemke izplačuje ministrstvo za socialno 
skr.etvo samo na podlagi pravnomočnih odločb invalid« 
skih komisij, določenih v 41. členu o vojaških vojnih 
invai dih. 

3. člen 

Invalidski oddelek ministrstva za socialno skrbstvo 
vodi: 

a) kartoteko invalidov, ki je urejena po abecednem 
redu; 

b) likvdacijske liste; 
c) zbirko invalidskih osebnih spisov, • kateri to vsi 

spisi za vsakega už valca v posebni mapL 

4. člen 

Ministrstvo za socialno skrbstvo postopa po preje- 
mu pravnomočne odločbe invalidskih komisij po predpisih 
za računsko in blagajniško poslovanje. 

Za vsakega uživalca vodi min strstvo za socialno skrb- 
stvo poseben likvidacijski list s stolpci za vpis podatkov, 
ki so potrebni za pravilno likvidacijo prejemkov in za 
razvid izplačanih zneskov. Pravilnost podatkov overita 
likvidator in kontrolor 

Likvidacijske Iste uredi ministrstvo za »ocialno skrb- 
stvo po teh skupinah upravičencev: 

1. osebni invalidi po skupinah, ki jih določa zakon 
o vojaških vojnih Invalidih v 3. členu, 

2. vdove, 
3. sirote, 
4. starši, 
•. stari etarši. 
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Letnik v. Priloga k «. kosu z dne 7. februaija 1948. Številka 6. 

Razglasi in oglasi 

Opozorilo? 
Uradni list LRS bo izdal Splošni register predpisov, to je kazalo 

vseh predpisov, ki so izšli v Uradnem lislu KLIM, v Uradnem listu LRS, 
v Uradnih obvestilih zveznega urada za ceno (Službenih saopštenjih) in 
T Vestniku urada za cene pri predsedstvu VLRS od 1.1945 do vštetega 
1.1947. V tem registru bodo zaznamovani predpisi po vsebini z gesli, razvr- 
ščeni pa bodo po abecednem redu in po časovnem zaporedju (kronološko). Po 
abecednem redu bodo urejena gesla, ki so načeloma vzeta iz naslova, več- 
krat pa tudi iz vsebino predpisa. Iz vsebine so vzeta gesla v primerih, 
ko iz naslova ni zadosti ••••• in razumljivo razvidna vsebina predpisa. 
Vsi predpisi iz gospodarskega področja bodo zaznamovani v registru tudi 
po abecednem redu gospodarskih panog. Vsak predpis bo naveden naj- 
manj pod dvema gesloma. 

Naročnike, bravce in druge interesente opozarjamo na priročne 
knjižice, zbirke zakonov, ki so v zadnjem času izAle v naži založbi: 

Zbirka zdravstvenih predpisov. V knjižici z nad 300 strani je zbrano 
gradivo vseh zdravstvenih predpisov, predpisi o socialnem zavarovanju. 
O Inšpekciji dela itd., cena 65 din. 

Zbirka skrbniških predpisov, v kateri eo zbrani temeljni zakoni o 
skrbništvu, zakon o posvojitvi in pravilniki in navodila v zvezi s tema 
takonoma; cena 25 din. 

Predpisi o strokah in prejemkih za republiške državne uslužbence. 
V knjižici 80 zbrani vsi do sedaj izdani predpisi o razvrstitvi in prejem- 
kih državnih uslužbencev v ekonomsko-komercialni stroki, v stroki kon- 
trole mer in plemenitih kovin, v finančni, industrijski, tehnični, gradbeni, 
geološki, geodetski, planerski, statistični, hidrometeorološki, kmetijski, 
gozdarski, veterinarski, pravni, administrativni, kontrolni, zdravstveni, 
Prosvetno-znanstveni, muzejsko-konservatorski, bibliotekarsko-arhivistični 
in kriminalistični stroki, nadalje predpisi o prejemkih, umetniškega 
°eebja In novinarjev v državni službi, o prejemkih republiških državnih 
oelužbencev in državnih uslužbencev ljudskih odborov ter pravilnika o 
Poviškin temeljne plače po službenih letih za uslužbence zdravstvene m 
Prosvetno-znanstvene stroke. Knjižica obsega 268 strani in stane 42 din 

Vse naše naročnike opozarjamo, da bomo v kratkem izdali knjižici 
^Komentar n kazenskemu zakonu«. 

Na zalogi imamo Še I. In •. letnik »Ljudskega pravnika«, ki 
vsebujeta zanimive članke in zapiske iz različnih področij našega ljudskega 
Prava s pregledom važnih zakonov in drugih predpisov, ki izhajajo v 
«veznem in republiškem uradnem listu. Na ta letnika še posebej opozar- 
jamo ljudske odbore in druge interesente v Slovenskem Primorju. Dobita. 
se po znižani ceni à 50 din. 

FU •«• »URADNI LIST LRS« 

Vpisi v register 
državnih gospodarskih 

podjetij 

127. 
Sedež: Ljubljana. 
Dan izbr.sa: 30. januarja 1948. 
Besedilo: Tovarna dekorativnih tkanin, 

preprog iu plišev, Ljubljana. 
Zaradi prehoda v upravo MLO Ljub- 

ljana. 
Minister za finance LRS, 

Ljubljana 
dne 29. januarja 1948. 

St. 151475-43 763 

128. 
Sedež: Maribor. 
Dan :zbrisa: 30. januarja 1948. 
Besedilo: Tovarna trakov in sukanca, 

Maribor. 
Zaradi prehoda v upravo MLO Mari- 

bor. 
- Minister za finance LRS, 

Ljubljana 
dne 29. januarja 1948. 

St 151 406-48 762 

129. 
Sedež: Žalec št. 1. 
Dan vpisa; 2. februarja 1948. * 
Besedilo: Uprava pokopališča ELO 

Žalec. 
Poslovni predmet: Oskrbovanje in 

vzdrževanje pokopališčnega prostora. 
Podjetje je ustanovi: KLO Žalec, od- 

ločba št. 84/48 z dne 10. I. 1948. 
Podjetje zastopata in zanj podpisujeta: 
Rizmal Franjo, upravnik podjetja, v 

njegovi odsotnosti 
Ocvirk Romana, računovodja, oba pa 

po določbah spi. zakona o drž. gospo- 
darskih podjetjih, potrjen.h pravilih in 
pooblastilih. 

,  Okrajni LO Celje okolica, 
odsek za finance, 

dne 2. februarja 1948. 
„ Et. IV—717/1—48—M 843 

* 
130. 

Sedež: Stari grad. 
Dan vpisa: 28. januarja 1948. 
Besedilo: Vinogradno posestvo Libna, 
Poslovni predmet: Moderno obdelo- 

vanje vinograda, pridelava sortiranih vin 
in prodaja teh. 

Ustanovitelj podjetja: KLO Stari grad. 
Operativni upravni vodja: KLO Stari 

grad. 
Za podjetje podpisujeta: 
Rozman Jože, ravnatelj in 
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Rozman Mirko, tajnik, oba v okviru 
pooblastil 

Okrajni LO Krško, 
finančni odsek, 

dne 28. januarja 1948. 
Št. 2 822 
* m. 

Sedež: Regatce. 
Dan vpisa: 24- •••••••• 1947. 
Besedilo: Hotel >Požta<, gospodarsko 

podjetje KLO Rogatee. 
Poslovni predmet: točenje alkoholnih 

in brezalkoholnih pijač, oskrba gostov 
* hrano in,,prenočišČem. 

Ustanovitelj podjetja: Krajevni LO Ro- 
gatec. 

Poslovodja podjetja: Cesar Josip, 
upravnik, Rogatec. 

Za podjetje podpisujeta skupno: 
Cesar Josip kot upravnik podjetja in 
Vreš Jakob kot računovodja, v uprav- 

nikovi odsotnosti pa računovodja in na- 
robe. Pooblastila so določena v fkladu 
34. in 47. člena splošnega zakona o dr- 
žavnih gospodarskih podjetjih. 

Okrajni LO Šmarje pri Jelšah, 
odsek za finance,  - 

dne 31. januarja 1948. 
Št. 6034/1-1947 • 

tts. 
Sedež: Celje. 
Dan vpisa: 28. januarja. 1948. 
Besedilo: Podjetje za cesto in kanali- 

zacije MLO Celje. 
Operativni  upravni voditelj  podjotja 

je odslej: 
Direkciia   komunalnih    podjetij    in 

uprava ustanov. 
Mestni LO Celje, 

odsek za finance, 
dne 28. januarja 1948. 

Št. 268-1948 766 
* m. 

Sedež: Celje. 
Dan vpisa: 28. januarja 1948. 
Besedilo:   Prchranbeni obrati   MLO 

Celje. 
Vpiše ee nova poslovalnica: 
Mesnica št 6, Mariborska cesta 45. 
Vse drugo ostane nespremenjeno. 

Mestni LO Celje, 
odsek ra finance, 

dne 28. januarja 1948. 
Št. 381/1-1948 765 

* 
IM. 

Sedež: Vače. 
Dan vpisa: 27. jannarja 1948. 
Besedilo: Krajevna poljska opekarna 

v kraju Vače, obrat Hrastje. 
Poslovni predmet: Izdelovanje opeke. 
Za podjetje podpisujejo odslej: 
Krhlikar Martin, poslovodja, v obsegu 

9. člena pravil; 
Tič Jože, namestnik' poslovodje, samo 

v njegovi odsotnosti in v istem obsegu; 
Brodar Franc, drugi namestnik poslo- 

vodje, v istem obeegu. 
Okrajni LO Ljubljana okolica, 

odsek za finance, 
dn« 27. januarja 194&, 

£t, 849/2-48 764 

135. 
Sedež: Polica. 
Dan izbrisa: 31. januarja 1948. 
Besed lo: Gostilna Polica. 
Podjetje se likvidira z odločbo KLO 

PolMa št. 62/48 z dno 12. I. 1948. 
Okrajni LO Grosuplje, 

odsek za finance, 
dne 31. januarja 1948. 

Št. 57/2-1948 823 

Razglasi sodišč 

Vpisi v zadružni register 
71 

Sedež: Podkoren. 
Dan vpisa: 21. januarja 1948. 
Besedilo: Kmetijska zadruga z omeje- 

nim jamstvom v Podkorenu. 
Zadruga je bila ustanovljena na usta- 

novnem zboru 27. decembra 1947 za ne- 
določen čas. 

Naloge zadruge eo: L da izdeluje po 
navodilih pristojn.h organov načrt za od. 
kup kmetijskih pridelkov v svojem oko- 
lišu; 2. da izdeluje po navodil.h pristoj- 
nih organov načrt potrošnje svojih čla- 
nov; 3. da izdela iinančni in kredtni 
načrt in ga vskladj g finančnim načrtom 
svoje poslovne zvezo in postavljenimi 
normami; 4. da zbira v ta namen stati- 
stične podatke, ki jih daje v uporabo 

•tudi svoji poslovni zvezi, Glavni zadruž- 
ni zvezi LRS in okrajnim ljudskim od- 
borom; 5. da odkupuje v svojem okolišu 
vse kmetijske pridelke in oskrbuje svoje 
člane z vsem kmetijskim orodjem in 
drugimi kmetijskimi potrebščinami, ka- 
kor tudi z vsemi potresnimi predmeti po 
postavljenem načrtu; 6. da sklepa po- 
godbe s kmetovalci v svojem okolišu za 
odkup kmetijskih pridelkov in jim izpla. 
čuje predujme (kontrahiranje) ; 7. da 
sklepa pogodbe z zadružnimi podjetji za 
dobavo kmetijskih pridelkov; 8. da skrbi 
za večjo produktivnost dela svojih čla- 
nov; 9, da skrbi za kulturno in prosvet- 
no izobrazbo svojih članov in za njihovo 
zadružno vzgojo. 

Zadružni delež znaša 150 din, delež 
zadružnikovega družinskega člana 10 
din, ki eo lahko vplača v obrokih, člani 
jamčijo za obveznosti zadruge s trikrat- 
nim zneskom vpisanih obveznih deležev. 

Zadruga objavlja važnejše sklepe v 
svojih poslovnih prostorih, po potrebi pa 
Se na krajevno običajen način ali v 
dnevnem in krajevnem tisku. 

Upravni odbor sestavlja sedem članov, 
ki se volijo za dobo enega leta. Za za- 
drugo podpisujeta po dva člana uprav- 
nega odbora, od katerih lahko enega 
nadomešča po upravnem odboru poobla- 
ščeni uslužbenec zadruge. 

Člani upravnaga odbora eo: 
Gregori Franc, sred. kmet, Podkoren 

3t. 65, 
Sajovic Franc, mali Smet, Podkoren 

?t. 51, 
Kržišnik Vini», tov. delavec, Podko- 

ren 32, 
Kramar Alojz, tov. delavec. Podkoren 

St. 63L 

Grilc Alojzija, gospodinja, Podkoren 
št. 30, 

Šantelj M.haela, gospodinja, Podkoren 
št. 1, 

Mertelj Alojz, sred. kmet, Podkoren 
št. 62. 

Okrožno sodišče r Ljubljani 
dne 21. januarja 1948. 
Zt 3/48 — Zadr V 183/1        660 

* 
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Sedež: Boštanj ob Savi. 
(Okoliš zadruge obsega krajo KLO 

Boštanj, Kompolje, Lipoglav, Križ, Log 
in del Tolče (vasi Hantln, Drušče in Ro- 
gačica). 

Dan vpisa: 26. oktobra 1947. 
Besedilo: Živinorejska zadruga z ome- 

jenim jamstvom v Boštanju ob Savi. 
Zadruga je bila ustanovljena dne 12. 

Januarja 1947 za nedoločen čas. 
Naloga zadruge je: a) da komisijsko 

izbira za pleme primerno živino svojih 
zadružnikov ter vodi o teh živalih kon- 
trolo; b) da vodi rodovnik in molzno 
kontrolo/ Rodovnik mora voditi ločeno 
za pasemsko ustrezajoče in drugo go- 
vedo. Molzno nadkontrolo in kontrolo 
rodovnika izvaja pristojna poslovna zve- 
za; c) da naoavlja plemensko živino, 
zlasti plemenjake in živinorejske po- 
trebščine za svojo zadružnike ali posre- 
duje tako nabavo in vnovčuje živino svo- 
jih članov v živem ali zaklanem stanju; 
č) da prevzema od članov mleko, ga 
predeluje in plačuje na njih račun po 
kakovosti aH povprečno ter to mleko in 
mlečno izdelke vnovčuje; d) da v dosego 
te naloge postavlja v svojem gospodar- 
skem okolišu zbiralnice m po potrebi 
predelovalnice mleka; e) da priskrbi in 
vzdržuje skupne pašnike za živino evojih 
zadružnikov; i) da prireja za svoje za- 
družnike živinske sejme, razstave, pre- 
movanja, strokovna predavanja in kar 
še epada k pospeševanju Živinoreje; 
g) da izvaja med svojimi člani samo- 
pomoč« za v eili zaklano živino. 

Podrobnejše določbe predpiše pravil- 
nik, ki ga odobri skupščina. 

V krajih, kjer je konjereja razvita, 
opravlja živinorejska zadruga iste funk- 
cije tudi za konjerejo. 

Zaradi uspešnejšega poslovanja oprav, 
lja zadruga delo po odsekih. 

Vse te naloge opravlja zaradi samo- 
pomoči in izboljšanja gospodarstva svo- 
jih članov in delovnega ljudstva. 

Zadružni delež znaša 10 din; za veako 
govedo so plača en delež. Vsak zadruž- 
nik jamči že s SOkratnim zneskom vpi- 
sanih deležev. Zadružni deleži ee ne 
obrestujejo in se na nje ne izplačujejo 
dividende. 

Upravni odbor sestavljajo predsednik", 
tajnik, blagajnik in 6 odbornikov. 

Zadrugo zastopa upravni odbor ali 
tisti, Id ga pooblasti upravni odbor, njeno 
firmo pa podpisujeta po dva člana 
upravnega odbora aH po en olan upravy 
nega odbora in en pooblaščen uradnik', 
ki ga je treba prej priglasiti registrske- 
mu sodišču zaradi vpisa. '. 

Skupščinski sklepi in priol/čitve za- 
druge se^objavljajo na važkem eiencasu 
in jr >Noji zadrujfU.       •""  -        > v: 
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Ciani upravnega odbora so: 
Papež Jože, kmet, Dolenji Boštanj 24, 

predsednik, 
Lipar Ivan, kmet, Boštanj 13, tajnk, 
Dobovšek Franc, kmet, Božanj št. 20, 

blagajnik, 
Redcnšek Jože. kmet, Boštanj št. 10, 
Erjavec  Alojzij, kmet. Radna št.  12, 
Camlch Anton, kmet. Planina št. 14, 
Zeleznik Vinko, kmet, Volčja jama 11, 
Simončič  Vinko, kmet,  Kompoljo 11, 
Kuhar Janez,   kmet,   Druščo   št. 10, 

odbornki. 
Okrožno sodišče v Novem mostu 

dne 26. oktobra 1947. 
Zt 47/47 — Zadr III 22/1     •61 

* 
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Sedež: Dobova, okraj Krško. 
(Okoliš obsega kraje: Dobova — Ka- 

pele) 
£an vpisa: 12. Januarja 1917. 
Besedilo: Kmetijska nabavno-prodajna 

"»«•«ga i o. j. v Dobovi. 
Zadruga je ustanovljena 30. IX. 1947 

* deleži, omejenim jamstvom .n za ne. 
določen Čas. 

Naloge zadruge eo: J. da izdeluje po 
navodilih prLstojnih organov načrt za od. 
kup kmetijskih pridelkov v svojem oko- 
lišu; 2. da izdeluje p0 navodil h pristoj- 
nih organov načrt potrošnjo svojih čla- 
nov; 3. da izdela finančni in kreditni 
načrt in ga vskladi s finančnim načrtom 
svoje poslovne zveze in postavljenimi 
normami; 4. da zbira v ta namen stati- 
etično podatke, ki jih daje v uporabo 
tudi svoji poslovni zvezi, Glavni zadruž- 
ni zvezi LRS in okrajnim' ljudskim od- 
borom; 5. da odkupuje v svojem okolišu 
vse kmetijske pridelke in oskrbuje svoje 
elane z vsem kmetijskim orodjem in 
drug mi kmetijskimi potrebščinami, ka- 
kor tudi z vsemi potresnimi predmeti po 
Postavljenem načrtu; 6 da sklepa po- 
godbe a kmetovalci v svojem okolišu za 
odkup kmetijskih pridelkov in jim izpla. 
cuje predujme (kontrahiranje); 7. da 
*klepa pogodbe z zadružnimi podjetji za 
dobavo kmetijskih pridelkov; 8. da skrbi 
*a večjo produktivnost dela svojih Čla- 
nov; 9. da skrbi za kulturno in prosvet- 
no izobrazbo svojih članov in za njihovo 
^družno vzgojo. 

Svoje nalogo opravlja zadruga v skla- 
•? • splošnim državnim gospodarskim 
PJ*nom in z nalogami, ki jih dòbi od 
**°Jö poslovne zvezo in pristojnih orga- 
*°v ljudske oblasti. 

zadruga oskrbuje izključno svoje čla- 
ne m njihove družinsko člane. 
.Delež zadružnika znaša 100 din. De- 
,6z »adružnikovega. družinskega člana 
PaNl0 din. Vsak clan jamči Še z 20krat- 
Cirri zneskom vpisanih obvezn:h deležev. 
beleži se ne obrestujejo in se nanjo ne 
«Plačujejo dividende. 

Upravni odbor sestavlja 9 članov, 
predsednik, podpredsednik, tajnik in 6 
odbornikov. Zadrugo zastopa upravni, 
odbor ali tisti, ki pa ta pooblasti, 'zanjo 
P« podpisujeta po dva Člana upravnega1 

odbora aH en član upravnega odbora.•" 
en pooblaSčenl uslužbenec Upravni od. 
bor določi lahko v posebnem pravil- 
niku, da podpisujeta zadeve notranjega 

in tehničnega značaja po 2 uslužbenca 
zadruge. V sii ti morajo (uiti prijavljeni 
registrskemu sodišču. 

Zadruga objavlja važnejšo sklepe v 
svojih poslovnih prostorih, po potrebi 
pa še na krajevno običajen način ali v 
dnevnem .n krajevnem tisku. 

Člani upravnega odbora so: 
Jurman Ludvik, ključavničar, Gaberje 

št. 63, predsednik, 
Merslavič Avgust, delavec, Dobova 74, 

podpredsednik, 
Jug Feliks, šol. upravitelj Dobova 12, 

tajnik, 
Zaje Ivan, posestnik, Veliki Obrez 12, 
Vučajnik Anton, Železničar, Veliki 

Obrez št. 84, 
Sevnik Rudolf, posestnik, Zupelevec 4, 
Pohar Anton, Šol. upravitelj, Kapele 

št 63, 
Zivic Jože, kmet, Kapele št. 19, odr 

borniki. 
Kovačič Franc, posestnik. Vrhnje št 1. 

Okrožno sođigčo v Novem mestu 
dne 12. januarja 19-18. 
Zt 1/48— Zadr III-30/1     '«710 

* 
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Sedež: Kočevska Reka. 
(Okoliš obsega kraje: KLO Kočevska 

Reità, KLO Morava, KLO Brçga.) 
Dan vpisa: 9. avgusta 1947. 

JîesedÛo: Kmetijska nabavno prodajna 
zadruga z omejenim jamstvom v Kočev- 
ski Reki. 

Naloga zadruge je: 1. da izdeluje po 
navodilih pristojnih organov načrt za 
odkup kmetijskih pridelkov v svojem 
okolišu; 2. da izdeluje po navodilih pri- 
stojnih organov načrt potrošnje svojih 
članov; 3. da izdela finančni in kreditni 
načrt in ga vskladi s finančnim načrtom 
svoje poslovne zveze in s postavljenimi 
normami; 4. da izbira v ta namen sta- 
tistične podatke, ki jih daje v uporabo 
tudi svoji poslovni zvezi, Glavni zadružni 
zvezi LRS in okrajnim ljudskim odbo- 
rom; 5. da odkupuje v svojem okolišu 
vse kmetijske pridelke in oskrbuje svoje, 
člane z vsem kmetijskim orodjem in 
drugimi kmetijskimi potrebščinami, ka- 
kor tudi z vsemi potresnimi predmeti 
po postavljenem načrtu; 6. da sklepa 
pogodbe e kmetovalci v svojim okolišu 
za odkup kmetijskih pridelkov in jim 
izplačuje predujme (kontrahiranje); 
7. da sklepa pogodbe z zadružnimi in 
državnimi podjetji za dobavo kmetijskih, 
pridelkov; 8. da skrbi- za večjo produk- 
tivnost dela svojih članov; 9. da skrbi za 
kulturno in prosvetno izobrazbo svojih 
članov in za njihovo zadružno vzgojo. 

Svoje naloge opravlja zadruga v skla- 
du s splošnim državnim gospodarskim 
planom in z nalogami, ki jih dobi od 
svoje poslovne zveze in pristojnih orga- 
nov ljudske oblasti. 

Zadružni delež znaša 100 din, delež 
drugih družinskih članov 10 din. Jarn- 
etvo je omejeno, vsak zadružnik jamči 
Še z dvalsetkratnim zneskom vpisanih 
deležev. 'Zadrugo zastopa upravni odbor 
in pooblaščeni poslovodja zadruge, pod- 
pisujete pa za zadrugo vedno po dva 
člana^upravnega odbora, ali pa en član 
upravnega odbora in pooblaščeni poslo- 

vodja, ki ga je prej projuriti registrske- 
mu sodieču zakadi vpiaa. 

Skupščinski sklepi in priobčitve za- 
druge so nabijejo na zadružni razglaani 
deski v poslovnih prostorih zadruge, 
. Upravni odbor sestavljajo predsodnik, 
podpredsednik, tajnik, blagajnik in tr-j'e 
odborniki. 

Člani upravnega odbora BO: 
Vardjan Jože, kmetovalec, Novi Lazi, 

predsednik, 
Hren Franc, ekonom, Gotenica, pod- 

predsednik, 
JerŠe Janko, administrator, Kcčevsk* 

Reka, tajnik, -T 
Lesar Jože, kmetovalec, * KooevA* 

Reka, blagajnik, 
Debeljak Marija, gospodinja, Primoži, 
Skoda Jože, kmetovalec,, Gor. Brr'ga, t 
Knaus Blaž, kmetovalec, Mokri Potok, 

odborniki. 
Vpiše se pooblaščenec zadruge Lev- 

stek Alojzij, poslovodja, Kočeveka Reka. 
Okrožno sodišče v Novem mestu 

dne 9. avgusta 1917. 
Zt 23/47 — Zadr III 7/1        82« 

* 
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Sedež: Krško. 
Okoliš obsega kraje okraja Krš-ko. 
Dan vpisa: 20. januarja 1918. 
Besedilo: Zveza Živinorejskih zadrug, 

zadruga z omej. jsmstvom v Krškem. 
Zveza je bila ustanovljena 12.'oktobra 

1947 za nedoločen čas. 
Naloga zvezo je: •. vod'ti in nadzore*, 

vati strokovno in tehnično delo «vojih' 
članic; 2. pospeševati- živinorejo vseh 
vrst na svojem gospodarskem, področju; 
3. zbirati in vnovčevati živo ali zaklano 
živino vseh vrst in proizvode živinoreje, 
kakor mleko, volno, kože, žimo, rotê- 
vino itd.; 4. orgairzirali prodelovalnic* 
proizvodov živinoreje in v ta namen 
preskrbovati potrebna proizvajalna in 
prevozna sredstva, kakor mlekarne, 
klavnice, tovarne za mesne izdelke, ekla- 
dišča, avtomobilo itd.; 5. nabavljati živi- 
norejske potrebščine; 6. sodelovati ,z or. 
gani ljudske oblasti pri organizaciji 
kmetijske pospeševalne službe in tudi 
z vsemi kmefjskimi pospeševalnimi usta- 
novam'; 7. zbirati podatke svojih članie 
za zadružno statistiko; 8.. poslovati pe 
navodilih zadružnega vodstva za Slove- 
nijo. 

Zadružni delež znaša 600 din na vfa- 
kih začetih 300 članov.. Dele^ se n» 
obrestujejo in se nanje, ne izplačujej» 
dividende. Vsaka članica jamči še z de- 
eetkratnim  zneskom  vpisan'h   deležev. 

Upravni odbor sestavljajo predsednik, ' 
podpredsednik in 12 odbornikov. 

Zadrugo \Zastopa upravni odbor; pod- 
pisujeta pa zanjo po dva člana uprav- 
nega odbora, katerih enega »me nado- 
meščati uslužbenec zadruge, ki pa na 
podlagi odločbe skupščine za to poobla. 
sti upravni odbor. 

Sklepi in priobatve se nabijejo na 
zadružni razglasni deski: 1er pismeno 
sporočijo vsem živinorejskim zadrugam, 
ki so članice zveze.''  ; 

člani upravnega odbora *o: 
Kerin France, kmet, Sv. Krif št. 4M 

pri Koštanjevipi/pred.«win ik. 
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Papež Jože, kmet, Boštanj št. 24, pod. 
predsednik, 

Vahčič Zvonko kmet, Leskovec št. 42 
pri Krškem, 

Stenovec Ivan, kmet, Rajhenburg 67, 
Kalin Jože, kmet, Obrežje št. 18, 
Zabkar Anton kmet, Crnce št. 17 pri 

Brežicah, 
Simonöic Aleksander, kmet, Sevnica 

St. 137, 
Levstek France, kmet, Podsreda št 51. 
Kerin Karol, kmet. Sv. Križ št. 36 pri 

Kostanjevici, 
Povodnik Leopold, kmet, Zabukovje 

ft. 13. 
Srednik Ferdo, kmet, Sv. Peter pod 

Sv. Gorami št. 28, 
Pavlenč Franc, kmet. Gmajna št. 10, 
Salnrč Anton, kmet, Bučka št, 13, 
Gliha Ivan, kmet, Kostanjevica št. 6. 

Okrožno sodišče v Novem mestu 
dne 20. januarja 1948. 
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76 
Sedež: Vinica. 
Okoliš obsega kraje: Vinica, Ogulin, 

Secje selo, Drenovec, Golek, Podklanec, 
Hrast, Perudine, Stara Lipa, Nova Lipa, 
Drežnik-, Dolenji Suhor, Gorenji Suhor, 
Učakovci, Vuhovci, Kovač ji grad. Otok, 
Zilje, Balkovci, Pavlini, Dejani, Grduni, 
Vidine, Jakovini, Kroci, Novoacli, Škav- 
*ini, Preloka, Zuniči, Paunoviči; Vuko- 
brati, Sinji vrh, Gorica, Daljne njive, 
Èpeharji, Selce, Hrib, Breg, Damelj, 
Draga, Kot. 

Dan vpisa: 12. januarja 1948. 
Besedilo: živinorejska zadruga z ome- 

jenim jamstvom v Vinici. 
Zadruga je bila ustanovljena 19. mar- 

ca 1947. za nedoločen čas. 
Naloga zadruge je: a) da komisijsko 

odbira za pleme prmemo živino svojih 
zadružnikov ter vodi o teh živalih kon- 
trolo; b) da vodi rodovnik in molzno 
kontrolo, in sicer rodovnik ločeno za 
pasemsko ustrezajoče in za drugo go- 
vedo; molzno nadkontrolo in kontrolo 
rodovnika izvaja pristojna poslovna 
zveza; c) da nabavlja plemensko živino, 
zlasti plemenjake, in živinorejske po- 
trebščine za svoje zadružnike ali posre. 
duje lako nabavo in vnovčuje živo aH 
zaklano živino svojh članov; č) da pre- 
vzema od članov mleko, ga predeluje 
in plačuje na njih" račun po kakovosti 
ali povprečno, mleko in mlečne izdelke 
pa vnovčuje; d) da ustanavlja v ta na- 
men v svojem gospodarskem okolišu 
zbiralnice in po potrebi predelovalnice 
mleka; e) da preskrbi in vzdržuje skup. 
ne pašnike za živino svojih zadružni- 
kov; f) da prireja za svoje'zadružnike 
ïivinske sejme, razstave, premovanja, 
strokovna predavanja in kar še spada k 
pospeševanju živinoreje; g) da izvaja 
med svojimi člani >samopomoč< za ž'vL 
no. zaklano v sili. 

Natančnejše določbe predpiše pravil- 
nik, ki pa potrdi skupščina. 

V krajih, kjer je razvita konjereja, 
opravlja živinorejska zadruga iste na- 
tope tudi za konierejo 

Zaradi uspešnejšega poslovanja oprav- 
lja zadruga delo po odsekih.  , 

Vso te naloge opravlja zaradi samo- 
pomoči in izboljšanja gospodarstva svo. 
jih članov .n delovnega ljudstva. 

Delež znaša 50 din. Vsak zadružnik 
jamči še • petkratnim zneskom vpisa- 
nih deležev. Zadružni deleži se ne obre, 
stujejo in se nanje no izplačujejo divi- 
dende. 

Upravni odbor sestavljajo: predsed- 
nik, tajnik, blagajnik In devet oduor- 
nikov. 

Zadrugo zastopa upravni odbor ali 
tisti, ki ga ta pooblasti, podpisujeta pa 
zanjo po dva člana upravnega odbora 
ali en član upravnega odbora in za to 
pooblaščeni uslužbenec  zadruge. 

Sklepi in priobčitve se nabijejo na za- 
družni razglasni deski. 

Člani upravnega odbora so: 
Mihelič Feliks, posestnik, Vinica St. 9, 

predsednik. 
Starešin Č Franc, posestnik, Secje selo 

št. 14, blagajnik, 
Kavčič Rudolf,  Šolski upravitelj, Vi- 

nica št. 71, tajnik; 
Mihelč Jože, posestnik, Oogulin št 5, 
Lavrin Miha, posestnik. Nova Lipa 16, 
Cemas Stanko, posestnik, Zilje št. 18, 
Muhič Jurij, posestnik, Drežnik št. 11, 
Kalčovič  Franc,  posestnik,  Učakovci 

št. 8, 
M helič Jože, posestnik, Ogulin št. 5, 
Kobe Peter, posestnik, S'nji vrh 25, 
Kajin Franc, posestnik. Podklanec 15, 
Flajnik Janez, posestnik, Hrast št. 2. 

Okrožno sodiščo v Novem mestu 
dne 12. januarja 1948. 
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Sedež: Cankova, okraj Murska Sobota. 
Dan vpisa: 19. januarja 1948. 
Besedilo:Kmetijska nabavno prodajna 

zadruga z omejenim jamstvom • Càn- 
kovi. 

Zadruga je bila ustanovljena na skup- 
ščini dne 27 XI. 1947 za nedoločen čas. 

Naloga zadruge je: 1. da izdeluje po 
navodilih pristojnih organov načrt za 
odkup kmetijskih pridelkov v svojem 
okolišu; 2. da izdeluje po navodilh pri- 
stojnih organov načrt potrošnje svojih 
članov; 3. da izdela finančni in kred tuj 
načrt in ga vskladi s finančnim načrtom 
svoje poslovne zveze in s postavljenim: 
normami; 4 da izbira v ta namen sta- 
tistične podatke, ki jih daje v uporabo 
tudi svoji poslovni zvezi, Glavni zadružni 
zvezi LRS in okrajnim ljudskim odbo- 
rom; 5. da odkupuje v svojem okolišu 
vse kmetijske pridelke in oskrbuje svoje 
člane z vsem kmetjskim orodjem in 
drugimi kmetijskimi potrebščinami, ka- 
kor tudi z vsemi potrošnimi predmeti 
po postavljenem načrtu; 6. da sklepa 
pogodbe s kmetovalci v svojem okolišu 
za odkup kmetijskih pridelkov in j'm 
izplačuje predujme (kontrahiranje); 
7. da ••••• pogodbo % zadružnimi in 
državnimi podjetji za dobavo kmetijskih 
pridelkov; 8, da skrbi za večjo produk- 
tivnost dela svojih članov; 9. da skrbj za 
kulturno in prosvetno Izobrazbo svojih 
članov in za nj'hovo zadružno vzgojo 

Svoje naloge onravlja zadnma v skla- 
du s splošnim državnim gospodarskim 

planom in z nalogami, ki jih d-ob od 
svoje poslovne zveze in prisojnih orga- 
nov ljudske oblasti. 

Zadružni delež znaša 150 din in delež 
zadružnikovega družinskega člana pa 
10 d n, ki se plačata ob vstopu v za- 
drugo. Upravni odbor lahko dovoli pia. 
čilo v obrokih. Jamstvo je omejeno. 
Vsak zadružnik jamči še z desetkratnim 
zneskom vpisanih obvezn h deležev. 

Zadruga o.Javlja važnejše sklepe v 
svojih poslovnih prostorih in po potrebi 
pa še na krajevno običajen način ali v 
dnevnem in krajevnem tisku. 

Upravni ' odbor sestavlja 7 članov- 
Predsednika, podpredsednika in tajnika 
voli zbor posebej. Dolžnost upravnega 
odbora traja eno leto. 

Za zadrugo podpisujeta po dva člana 
upravnega odbora, od katerih lahko 
enega nadomešča po upravnem odboru 
pooblaščeni uslužcenec zadruge. 

Ciani upravnega odbora so: 
Stajnko Ignac, čevljar, Cankova, pred- 

sednik, 
Lulik Ludvik, kmet, Strukovd, pod- 

predsednik, 
Trček Rado, učitelj, Cankova, tajnik, 
Kerec Alojz, kmet, Cankova, blagajnik, 
Bernard Anton, Krašči, 
Zekš Anton, Skakovci, 
Vučak Geza, Strukovci, 
Pavlinjek Anton, Strukovd, 
Lah Anton, Gerlinci, 
Grah Jožef, Korovci, 
Flisar Anton, Domaiinel, 
Dervarič Jože, GornM Crnci, odborniki 

in Obal  Ernest, posi    >dja zadruge, ki 
je pooblaščen za sopo_pisovanje. 

Okrožno sodišče v Maribora 
dne 19 januarja 1948. 

" Zadr III 12 844 

78    * " 
Sedež: Vipava. 
Dan vpisa: 6. januarja 1948. 
Besedilo: Okrajna poslovna zveza na- 

bavno prodajnih zadrug — Gorica, 
Na predlog Okrajne poslovne zveze 

nabavno prodajnih zadrug Gorica i za- 
časnim sedežem v Vipavi ee pri zadrugi 
izbriše dosedanji sedež v Vipavi in ee 
vpiše novi sedež Gorica. 

Izbriše se dosedanji predsednik uprav- 
nega odbora Martinuč Alojzij in se vpiše 
namesto njega za predsednika Benevola 
Slavko, krojač, Šempeter pri Gorici. 

Okrožno sodišče v Gorici 
x začasnim sedežem v Postojni 

dne 6. januarja 1948. 
Zt 64/47-6 835 

79 
Sedež: Poljane. 
Dan vpisa: 30. januarja 1948. 
Besedilo: Živinorejska zadruga i ome- 

jen'm jamstvom Poljane. 
Izbrišeta ee Člana upravnega odbora: 

Kržišnik   Vinko in  Debeljak  Valentin, 
vpišeta se člana upravnega odbora: 

Frlan Vera. tajnica, Predmost 4, 
Dolenc Jože, posestnik. Vnharje 8. 

Okrožno sodišče v LiiibHani 
dne 29. fannnrin 1948. 

Zadr V 175/2 824 
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dosedanji 1 kvidaLr Kramar J(Hip, ured- 
nik Zvez« slovenskih zadrug v Ljub- 
ljani: 

2. Kmetska hranilnica in pos. y Vid- 
mu-üubropoljc, r. z. z u. z. v likvidaciji. 
Izbriše to dosedanji likvidator Koruza 
France, revizor Zveze slovenskih zadrug 
v Ljubljani, 1'ražakova ul. 11, Zadr 111 
85/13 st. 

3. Hranilnica in pos. v Ivančni fiorici 
pri Stični, r. z. z n z. v likvidaciji, Zadr. 
87/7. Izbriše ee dosedani likvidator Ši- 
Irar Andrej, revizor Zveze slovenskih 
zadrug v Ljubljani. 

Likvidatorji odslej: 
Parcer Karel, nameščenec ministrstva 

• finance LRS, Trnovski pristan št. 18, 
Božič Lado, načelnik min. za finance 

LRS, Predjamska št 22, 
Vrhunec Bronislav, tajnik Narodne 

»anke LRS, Ziljskega št. 7, 
/or Ivo, načelnik pri IZOS-u, Tn<te- 

n]akova ul št. 2 in 
T7nlrer 4jldrei' pomočnik načelnika pri 
jAOS-u,   Pražakova št. 11,   vsi v Ljub- 

Likvidatorji bodo podpisovali zadruge 
*wo,da bosta po dva od njih pristavila 
Ppd besedilo firme svoj lastnoročni pod- 
pii. 

Okrožno sodišče • Novem mestu 
dne 17. decembra •8.       717 

G 76/48 0klìC «a 
Jarčič Marija, nav.jalka v Pobrcžju, 

Strazunska 20, je vložila proti Jarčiču 
Jožefu, pom. delavcu v Schröttenu, okraj 
Kadgona, sedaj neznanega bivališča, 
tožbo za razvezo zakona. 

Razprava bo 20. II. 1948 ob 8.30 uri 
Pri tuk. jodišču, soba št. 84••. 

Tožencu se postavlja za skrbnika 
Orozel Ivanka, uradnica tuk. sodišča, ki 
g*a 5S Mst°Pala na njegovo nevarnost :n 
stroške, dokler se sam ne javi •• ne 
imenuje pooblaščenca. 

Okrožno sodišč© v Maribora, 
civil. ođd. u 

dne 80. januarja 1948.        * 

Uvedba postopanja r dokaz 
smrti 

R 873/47-8 9571 
Demšar Peter, roj. 22. VL 1909 v Za- 

«obju, kmečki sin Franca in Marijane 
'ojene Jezeršek, stanujoč v Zadobju 4, 
i? b" »ed okupacijo interniran v nem- 
škem taborišču Cusen Oberdonau, post. 
£t. Ueorgen Nr. 82010 blok 6/IL, od 
jSgfr se je zadnjič oglasil v oktobru 

v '       ^krat se pogreša. 
«a predlog Demšarja Franca, posest- 

nika v Zadobju 4, se uvede postopanje 
*a razglasitev za mrtvega. 

Vsakdo, ki mu je o pogrešanem kaj 
*nano, se poziva, naj to do 15. IV. 1948 
Poroča sodišču aH očetu Demšarju Fran- 
cu, Zadobje 4, p. Gorenja vas. 

R 369/47—5 ' » •       ' 9569 
Lavtar Stanko, roj. 17. IV. 1907 pri 

Sv.  Lenartu 22,, sin   Karola in  Marije 
rojene Kalan, tam 'stanujoč, mizar, je žel 

oktobra 1Ö43 v Preiernovo brigado NOV 
in be iz bojev na Kat tovcu v ueceaiuru 
l'Jiù pügre-a. 

Na prtxtLg očeta Lavtarja Karola, ma- 
lega posestn ka in delavca od Sv; Le- 
narta 22, p. Selca, se uvede postopek 
za razglasitev za mrtvega. 

Vsakdo, ki mu je o pogrešanem kaj 
znano, se poziva, naj to do 15. IV. 1948 
poroča sodišču ali očetu Lavtarju Karolu. 
R 360/47 9570 

Trček Franc, roj. 17. II. 1923 v Opa- 
lah, p Ziri, kmečki sin Jakoba .n Marije 
rojene Pavlin, *je bil med okupacijo pri 
be-ga. Nazadnje je bil v Št. V du nad 
Ljubljano. Od maja 1945 se pogreša. 

Na predlog matere Trček Marije roje- 
ne Pavlin, gospodinje v Opalab št. 6, 
p. Ziri, se uvede postopanje za razgla- 
sitev za mrtvega. 

Vsakdo, ki mu je o pogrešanem kaj 
znano, se poziva, naj to do 15. IV. 1948 
poroča sod.éc4i ali skrbnici Trček Mariji, 
Opale 6. 

Po preteku roka bo sodišče "odločilo 
o predlogih. 

Okrajno sodišče r Škofji Loki, 
odd. IL, 

dne 1. februarja 1948. 

II R 675/47-4 
Sklep 

416 

V zadevi uvedbe postopanja za raz- 
glasitev za mrtvega Lavša Antona, roj. 
5. III. 1911, Tržič, Ljubeljska cesta H, 
ki /je pogrešan kot borec NOV, je bil 
določen oklicni rok ào 1. XII. 1948. Ta 
okKcni rok se zaradi pomote in 'nujnosti 
zadeve na novo določi z dnem 1. III. 1948. 
Vsakdo, ki o pogrešanem kaj ve, naj do 
tega roka poroča eodišču. Pogrešani 
Lava Anton se poziva, naj se do tega 
dne oglasi pri podpisanem sodišču. 

Po preteku roka bo sodišče odločilo o 
predlogu. . 

Okrajno sodišče v Kranju 
dne 12. januarja 1948. 

Amortizaciie 
II R 458/47-4 -769 

Na prošnjo Komatar Kristine iz Kra- 
nja, Koroška cesta 1, se uvede postopa, 
nje za amortizacijo baje izgubljene živ- 
ljenjske police St. 9869, izdane od bivše 
Vzajemne zavarovalnice v 'Ljubljani na 
ime zavarovanke Komatar Kristine za 
vsoto 15 000 din, s pričetkom zavarova- 
nja 1. septembra 1932 in koncem .zavaro- 
vanja 1. septembra 1947, koristnik. za 
primer zavarovankine emrti prinositelj, 
za primer doživela zavarovanka sama. 

Imetnik police se poziva, naj uveljavi 
v 2 mesecih po objavi v Uradnem listu 
svoje pravce, ker bi se sicer po preteku 
roka izreklo, da je polica brez moči. 

Okrajno sodišče r Kranju 
dne 8. novembra 1947. 

* 
Ok 8/48-8- 771 

Na prošnjo Dolgan Marije roj. Sirca, 
gospodinje, Ljubljana. Muzejska cesta 5, 
se uvede postopanje za amortizacijo 
vrednolnice, ki jo je prosilec baje izgu- 1 

bil, fn se '.'metnik poziva, naj uveljavi 
svoje pravice v 2 mesecih po objavi T 
Uradnem listu, ker se bo sicer po pre- 
teku roka .zreklo, da je vrednotnica bret 
moči. 

Oznamenilo vrednetnice: 
hranilna knjižica Kmetskega hranilne- 

ga   in   posojilnega   doma   v   LjuJjani, 
št  2634 na ime Martin  Kotlar z vlogo 
5150.10 d n na dan SO. aprila 1947. 

Okrajno sodišče • Ljubljani 
dne 22. januarja 1948. 

Ok 11/48 770 
Na prešnjo mestnega ljudskega odbora 

in občega oddelka, odseka za ljudsko 
imovno v Ljubljani se uvede postopa- 
nje za amortizacijo vrednotnice in »• 
imetnik poz va. naj uveljavi svoje pra- 
vice v 2 mesecih po objavi v Uradnem 
listu, kar ee bo sicer po preteku tega 
roka izreklo, d« je vrednotne* bres 
moči / 

Oznamenilo vrednotnice: 
hranilna   knjižica   Mestne   hran'Inìce   . 

Ljubljanske št. 211.688 na ime Meršol 
Emilija z vlogo ,7159 din. 

Okrajno sođ'ščo T LJubljani 
dne 26. januarja 1948. 

* 
Ok 10/48-3 772 

Na prošnjo MLO, občega oddelka, od- 
seka za ljudsko imovino v Ljuuljani. s« 
uvede postopanje za amortizaejo vred- 
notnice, in se njen imetnik poziva, naj 
uveljavi svoje pravice, ker se bo sicer 
po preteku roka izreklo, da je vrednot- 
nica brez moči 

Oznamenilo vrednotnice: 
hranilna knjižica Kmetske posojilnice 

ljubljanske ohol ce v Ljubljani, št. 34.324 
z vlogo din 583861. valuta 30. aprila 
1947, na ime Kroschel Anton. . 

Okrajno sodišče V Ljnbljani 
dne 23. januarja 1948. 

,   # 

V I R 812/47-3 76T 
Na prošnjo Kumpič Alojzije, kmetice, 

Kumen 33, okraj Maribor okolica, te 
uvede postopanje za amortizacijo vred- 
notnice, ki jo je pros lka baje iigubila 
in se imetnik poziva, naj v dveh mese- 
cih po objavi v >Uradhein listu' LRSc 
uveljavi svoje pravice, ker se to po pre- 
teku roka izreklo, <la je vrednotaiea 
brez moči.s 

Oznamenilo vrednotnice: 
hranilna knjižica Kmečke hraniln'ée 

pri Sv. Lovrencu na Pohorju it. 261 na. 
ime Kumpič Alojzija z vlogo DFJ din 
2687.96. 

Okrajno sodišče • Mariboru 
dne 28, januarja 1948. 

V R 1004/48-3 708 
Na   prošnjo   Žižek   Franca,   želarja, 

Andrene! 8. KLO Sv. Anton v Slovenskih 
goricah, se uvede postopanje za'amortL 
zacijio vrednotnice, ki jo j J baje okupator 
odnesel, in se imetnik poziva, naj v dveh 
mesecih po objavi v >Uradnem listu . 
LRS« uveljavi svoje pravice, ker se bo 
sicer po preteku roka izreklo, da j[e 
vrednotnica brez moči,   ' , 
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Ozriameiiilo vrednotnice: 
bra-i.hia knjižica Cilavue hranilnice pri 

Sv. I.enurtu v Slovensl; h goricah s pred- 
vojno vlogo 11.793 din. 

Okrajno sodišče v Mariboru 
dne 22. januarja 1948. 

1 R 449 47-4 «34 
Bazari Stefan, poljedelec iz Kanjevcev 

št. 42. je imel v hran Inici in posojilnici 
v Križevcih na dan 1 V. 1947 vlogo št. 55 
» znesku 1347.50 din. Vložna knjižica se 
je izgubila. < 

Na predlog Bagarija Ludvika Je b lo 
uvedeno postopanje za amortizacijo te 
knjižice in se njen imetnik por va. da 
do 31 julija 1948 uveljavi svoje pravice. 
Po preteku roka bo hranilna knjižca iz- 
gubila svojo veljavnost. 

Okrajno sodišče v Mùrsk; Soboti 
dne 26. januarja 1948. 

* 
-I R 458/47-4 832 

Sošlarec Matija, poljedelec v Vania 
vasi je v letu 1931 ali 1932 vloži pri 
Kmečki hranilnici v-Murski Soioti pod 
št. 270,'I na hranilno vlogo sedaj valori- 
zirani znesek' 1087 20 din. Hranilna knji- 
žica se je izgubila. 

Na prošnjo njegovega sina Šoštareca 
Filipa •• uvede postopanje za amortiza- 
cijo in se imetnik te hranilnice poz va, 
da do 31. julija 1948 uveljavi svoje pra- 
vice. Po preteku roka bo sod Šče hranil- 
no 'knjižico razglasilo za nevpljavno. 

Okrajno godišife • Murski Poboli 
dne 26 januarja 1948. 

* 
IR 472/47-4     „ 833 

Na prošnjo Titana Janeza, poljedelca 
v Krogu, se uvede postopanje ia anior- 
t zacijo hranilne vjoge K medte posojil- 
nice v Murski Soboti št. 125*2, z valori- 
ziranim zneskom 1930.20 din   Hranilno 

Imetnik te knjižice se poziva,, da do 
31. julija 194• uveljavi svoje pravice. Po 
preteku roka bo hranilna knjiž ca iz- 
gubila svojo veljavnost. 

Okrajno sodišče ? Murski .Sebeti 
.    dne 26. januarja 1948. 

* 
VI R 1003/48-3 6S0 

Po predlogu kn šk. stolnega in mest- 
nega župnega urada v Mariboru *e uve. 
de postopek za amortizacijo hranilnih 
knjižic, katere je okupator due 18 IV. 
1941 odnesel .z1 društvene blagajne v 
Mariboru, Slomškov trg 20, a denarja ni 
dvignil Imetnik se poziva, naj uvpljavi 
T dveh mesprih po objavi v Urddnem 
Istu LRS svoje pravice, ker bi se sicer 
po preteku tega časa izreklo, da so hra- 
nilne knjižice brez moči 

O/.namenilo hranilnih knjiže: , 
•   «zložna  kniižica «t. 10348 Spodnjega 
jers(kp ljudske  posojilnice na ime  Du- 
hovn šlji dtm * saldom 17 261 43 din; 

vlcžna knjižica St. 9778 Spodnještajer 
ske ljudske posoiilnice na ime Smrečnik 
• Mldom 12 233.36 din in 

rložna kniižca št 17453 Spodniešta 
Jerskf ljudske posojilnice na ime Pod 
pot« * vHdom 1.390 29 din. 

Okrajno sodiMe v 'Mariboru 
«ine 24. januarja 1948. 

I R 95/48 '   628 i 
Na proinjo Rizman Ivana, posestnika J 

v Žalovcih št. 13, se uvede postopanje 
za amortizacijo vreùiiotnice, ki jo je pro 
silec   zgubil, in se imetnik poziva, naj 
uveljavi svoje pravice v šestih mesecih 
po objavi v Uradnem  listu,  ker se bo 
sicer 'po   preteku   roka  izreklo, da  je 
vrednotn ca brez moči. 

Oznamenilo vrednotnice: 
hranilna knjižica št. 1248 Okrajne hra- 

nilnice v Ormožu na ime Rizman Ivana 
Mar ja z vlogo 1264.14 din 

Okrajno sodišče r Ptuja 
dne 10. januarja 1948. 

I R 96/48 774 
Na prošnjo škrinjarja Ivana, upoko- 

jenca, Ptuj, Slovenski trg št 4, se uvede 
postopanje za amortizacijo vrednotnice, 
ki jo je pros lec baje izgubil, in se imet- 
nik paziva, naj uveljavi svoje pravice 
v šestih mesecih po oi javi v >Uradnem 
listu LRS<, ker se bo s cer po preteku 
roka izreklo, da je vrednotnice brez 
moči. 

Oznamenilo vrednotnice: 
hran Ina knnžica št. 238 Prekmurske 

pr>=4>jilnice v Murski Soboti •• ime Skri- 
njar Ivan zvaničnik pri freskem načel- 
stvu v Plviu, z vlogo 757 d n na dan 
1. maja 1017. 

Okra Ino nođ'šro x Ptnju r 
dne 28  januarja 1948. 

* 

OWic 
dedičem neznanega bivališča 

0 411/48 761 
Candolini Vladimir, polkovnik v pok., 

vdovec, Ljubljana) Pred Škofijo 1/111. je 
brez oporoke umrl dne 24. maja 1945. 
Njegovi de-diči sodišču niso znani Za 
skrbnika zapušč ne je bil postavljen 
dr. Janko Vovk, Ljubljana. Beethovnova 
ulica 14. 

IWor ima kake zahteve do zapuščine 
umrlega, naj to sporoči temu eodišču in 
svofo dedno pravico izkaže najpozneje 
v 6 mesecih po objavi tega oklica. Po 
preteku tega roka bo sodišče zapuščino 
razdelilo, kolikor bodo priglašeni za- 
htevki upravičeni, e.ccr pa jo bo izročilo 
drŽavi. 

Okrajno sodišče • Llulilfani 
dne 27. januarja 1948 

Poziv upnikom      , 
842-3-1 

• >Poštni dome, zadruga i omejenim 
Jamstvom v Ljubljani, Tyrseva e. 37 b, 
je po v sklepu svoje skupščine dne 15 
marca 1947 prešla v likvidacijo. 

Pozivamo vse upn ke, naj v treh me- 
sec h sporoče evoje terjatve na naslov: 
>PoŠtni dome, z. z o. z. v Ljubljani v 
likvidaciji Gerbičpva ul'ea 22, Ljubljana. 

Ljubljana dne 30. januarja 1948. 
' Likridatorji 

584-3-2 
>Dom faktorjev«, stavbena zadruga- t 

omejenim jamstvom v Ljubljani, Masa- 
rykova cesta št. 14 IV. je prešla po skle. 
pu svoje skupščino z dno 13. decembra 
1947 v likvidacijo. 

Zaradi tega pozivamo upnike, naj nam 
sporoče v šestih mesecih morebitne ter- 
jatve do zadruge. 

Ljubljana dne 20. januarja 1948, 
Likvidatorji 

i • 

Preklici iziruhlionih listin 

Preklicujemo izgubljeno ev denčno 
tablico osebnega avtomobila znamke 
>Fiat«, tip 1100, št. S-0311, izdano od 
NM v Ljubljani na naslov: Predsedstvo 
vlade LRS, prometni odscks Ljubljana. 

Predsedstvo vlado LRS, 
793. prometni odsek. 

PrekliQujem izgubljeni ÒF izkaznici 
na ime Arr glor Marija in Ribičič Roža 
in sindikalno izkaznico na ime Arrigler 
Marija, Ljubljana, Večna pot 23. 
783 Arrigler Marija 

Preklicujem izgubljeno elužberio iz, 
kaznico NM št. 54494, izkazn.co kluba 
NM, izkaznico OF št. 394427, izkaznico 
USAOJ, izdano od KLO Sodražica, po- 
datke o službovanju v NOV in POJ, pri. 
javnico vojnega odseka Ptuj, prijavnico 
vojnega področja Ljubljana, potrdilo o 
regrutnj komisiji in drugo listine na 
ime Bajt Franc, miličnik postaje NM 
Sv. Barbara v Halozah. 
820 Bajt Frane 

Preklicujem izgubljeno ose.no izkaz- 
nico, izdano od NM v Ljubljani na ime 
Bajželj Irma, Ljubljana, Slomškova 19- 
880 Bajželj Irma , 

Preklicujem izgubljeno delavsko knji- 
žico št. 1242673, izdano od odseka za delo 
v Murski Soboti. 

Bakan Štefan, miz. pomočnik, 
819        Mur. Sobota, Koroška ul. 45. 

Preklicujem izgubljeno sprednjo evi- 
denčno tabi 6o osebnega avtomobila 
št. S-0432, izdano od NM v Ljubljani na 
ime Barlič Viktor, Ljubljana, Celovška 
cesta 14. 
837 Bari:? Viktor 

Preklicujem ukradeno prometno knji- 
ž.po za kolo št. 1856, izdano v Črnučah, 
osebno izkaznico, sindikalno izkaznico in 
izkaznico LMS na ime Bergant Frane, 
Črnuče št 34. 
833 Bergant Frane 

Preklicujem med vojno izgubljeno 
spričevalo o pomočniškem izpitu iz kle- 
parstva, izdano 1940 od združenja obrt. 
nikov v Radečah, kakof tudi prep g tega, 
ki je zgorel v taborišču 4B Hartmani- 
dorf, Saksonsko, Nemčija, oboje na ime 
Bernardič Alojz, rojen 20. VI. 1921 • 
Libni, KLO Stari grad pri Krškem; 
859 Bernardi! AIOJB 

Preklicujem izgubljeno izkaznico OF 
št. 316.988, izdano od okrajnega odbora 
OF Kočevje na ime Cefnski Miha, rojen., 
20. II. 1907 T tasi Rajšule, KLO Pire>, 
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stanujoč v  Slovenski vasi št. 35, KLO 
Stara cerkev, okraj Kočevje 
857 Cetinski Miha 

Preklicujem izgubljeno osebno izkaz- 
nico,  izdano  v  Buzetu,   Istra,  na  ime 
Cendak Marica, Ljubljana, 
790 Cendak Marica 

Preklicujem izgubljeno osebno izkaz- 
nico št. 040920, izdano od NM v Ljub- 
ljani na ime Cerne Aleksander, Ljub- 
ljana, Staničeva 2. 

Corno Aleksander, Ljubljana, 
788 Hranilniška 4^ 

Preklicujem izgubljeno sind kalno iz- 
kaznico št. 290977, izdano na ime Dekle- 
ta Ivana, Ljubljana, Funtkova 37. 
793 Deklcva Ivana 

Preklicujem ukradeno izkaznico LM 
Srbije, fizkuRurno izkaznico, spričevalo 
o dovrsenoji knjigovodskem izpitu, Sol. 
spričevalo 4. razr. osnovno šole v Dvori- 
•nr . j požarcvac, krstni List, izknzni- 
°° u*> in potrdilo o prijavi vojne škode 
J Mesku 12.000._ din, vso na ime Djor- 
ojević Katarina, Mojstrana 71. 
^ Djordjcvič Katarina 

Preklicujem    izgubljeno    potrdilo    o 
državljanstvu in zaposlitvi, izdano od 
jamskega ereza, okraj Poza re vac na ime 
Djordjević Katarina, Mojstrana 71. 
854 Djordjovié Katarina 

Preklicujem izgubljeno prometno knji- 
žico za dvokolo, št. 1407316. 

Dvoršak Franc, 
812        Dvor št. 4, Šmarje pri Jelšah 

Preklicujem izgubljeno šolsko spriče- 
valo 2. a razreda II. dekliške meščanske 
»ole v Mariboru iz leta 1939, izdano na 
ime Danica Emeršič, Jarenina pri Mari. 
boru, 
804 Emeršič Danica 

.Preklicujem izgubljeno osebno izkaz- 
nico in prometno knjižico za kolo, oboje 
aa ime Fales Jožef, Radmirje 8. 
873 Falcg Jože! 

Preklicujem delavsko knjižico št. 599, 
«dano 23. oktobra 1947 od inšpekcije 
vrli3 ML0 Ljubljana na ime Fink Ivan, 
Äa 16, Ljubljana. 
753 Fink Iran 

Preklicujem izgubljeno knjižico za 
SfPodarske učence, izdano od MLO, 
^Pekcija dola, Ljubljana 
849     Liubliana. Viška 16- 

Fink Ivan 
Preklicujem izgubljeno delavsko knji- 

••• gt. 1477802, izdano od OLO Maribor 
westo na ime Frankoviö Ludvik, Nova 
yas, Radvanjska cesta 10. 
/ou Frankovič Ludvik 
» y-preklicujem uslužbensko knjižico na 
"ne Fuis Štefan, državno posestvo Kaki- 
Si? P«ï Murski Soboti. 
••1 Fuis Stefan 

Preklicujem ukradeno osebno' izkaz- 
nico, izdano od uprave NM v Ljubljani 
nt izkaznico OF, izdano od rajona Beži- 
Rrad-Šiška na ime Gartnar Anica, Ljub- 
lana, -Hranilnižka 6. 
8?»',        v"*""•. . ,.,   Gartnar Anica   > 

Preklicujem izgubljeno osebno izkaz- 
nico, izdano od NM v Ljubljani na ime 
(Jrabrijan Nada, Ljubljana, Uruberjevo 
nabrežje 14. 
830 Grabrijan Nada 

Preklicujem -izgubljeno evid. tablico 
specialne prikolice tovornega avtomooila 
znamko >Mack< št. S-0233, izdano od 
NM v Ljubljani na naslov: Gradbeno 
podjetje za ceste LRS, Ljubljana. 

Gradbeno podjetje za cesto LRS, 
879 Ljubljana 

Preklicujem uničeno pomočniško epri. 
čevalo na ime Hajnc Bogomir, Maribor, 
Studenci, Marčinkova ulica 6. 
SÛ5 Hajnc Bogomir 

Preklicujem osebno izkaznico štev. 
224/45, izdano od KLO Mežica; orožni 
list št. 242, izdan 24. VI. 1946 od notra- 
njega odseka Prevalje; izkaznico OF 
št. 099127, izdano 1945 od KLO Mežica; 
izkaznico zastopstva DOZA št. 507/279, 
izdano v Mariboru; izkaznico za dvokolo 
št. 479.114, in razna potrdla v znesku 
1400 dinarjev, vse na imo Hercog Franc, 
Mežica oukraj št. 25. 
813 Hercom Franc 

Preklicujem zaključno spričevalo štev. 
14/4 za trgovinske uslužbence, ki so do- 
vršili učno dobo med okupacijo, izdano 
na ime Hudobivnik Angelca, Kokrica 24, 
p. Kranj. 
818 Hudobivnik Angelca 

Preklicujem izgubljeno vojaško potr- 
dilo, izpustnico od vojakov, potrdilo o 
začasnem izpustu od vojakov, izdano od 
vojaške uprave Grosuplje, potrdilo o za- 
poslitvi Megrad, osebno izkaznico št. 208, 
izdano od OLO Stanga pri Litiji. 

Intihar Stanko, 
gradilišče Radio dom, 

855        Ljubljana, Kolodvorska uL 23 
Preklicujem evidenčno št. 01219 mo- 

tornega kolesa, izdano od uprave NM 
Kamnik na ime Janežič Stanko, Domžale, 
Ljubljanska 101. • 
803 Janežič Stanko 

Preklicujem izgubljeno sindikalno 
člansko izkaznico št. 1313827, št. zveze 
60841, izdano od sindikalne podružnice 
zveze prosvetnih delavcev v Gornji Rad- 
goni št. 2 na ime Jarh Jože, Sv. Anton 
v Slovenskih goricah. 
888 Jarh Jože 

Preklicujem izgubljeno osebno izkaz- 
nico, izdano od uprave NM v Ljubljani 
na ime Jelić Peter, Ljubljana, Gajeva 8. 
877 Jelié Peter 

Preklicujem   izgubljeno   evid. tablico 
motornega kolesa št. S-0148, izdano od 
NM v Ljubljani na ime Jenko Anton, 
Tržič, Blejska 4. 
841 Jenko Anfon 

Preklicujem objavo preklica o izgub- 
ljeni osebni izkaznici št. 059925 (Uradni 
list št. 3 z dne 20. I. 1948), ker se je 
izkaznica medtem našla. 
875 Kapelj Iranka 

Preklicujem izgubljeno režijsko karto 
*t.'261037 na ime Kenk Marijan, Ob po- 
toku 6, Vrhnika, 
809. i; - ••    • '    "i   Kenk Marijan 

Proklicujem izkaznico za kolo, izdano 
na imo Kercs Ivan, Grabon žt. 10. okraj 
Radgona. 
802 Kerbs Iran 

PrekUcujem izgubljeno osebno izkaz- 
nico, izdano od NM v Ljubljani na ime 
Kernc Darja, Ljubljana, Brejčeva 32. 
781 Kcruc Darja 

Preklicujem izgubljeno izkaznico OF 
št. 003477, izdano v Ljubljani na ime 
Koprive Justi, Ljubljana, Celovška 61. 
783 Koprive Jueti 

Preklieujem ošabno izkaznico, izdano 
leta 1945 od KLO Skofja Loka na ime 
Kos Ivanka, Skofja Loka, Kolodvorska 
cesta 9. 
751 Koi Ivanka 

Preklicujem izgubljeno osebno izkaz- 
nico in izkaznico za kolo št. 87032, izda. 
no od KLO Vadarci na ime Kosednar 
Julijana, roj. 14. V. 1910, Vadarci št. 41. 
815 ' Kosednar Julijana 

Preklicujem izgubljeno spričevalo viš- 
jega tečajnega izpila realke v Ljubljani, 

• izdano od ravnateljstva šole v letu 1925 
na ime Kovačič Fedor, Ljubljana, Vil- 
harjeva 37. 
784 Koračić F.edor 

Preklicujem izgubljeno evid. tablico 
tovornega avtomobla št. S-1011, izdano 
od NM v Ljubljani na ime KovačiČ Franc, 
Ljubljana, Gosposka 3. 
798 Koračič Frane 

Preklicujem izgubljeni potrošniški na- 
kaznici na ime Kunstič Rudolf in Kunstič 
Viktorija iz Tržišča št. 54, izdani od KLO 
Sv. Križ. 

Knnstic Rudolf, 
816 Tržišče štev. 54, Rogaška Slatina 

Preklicujem eolsko (spričevalo štirih 
razredov osnovne šolo v Všnjici, izdano 
28. IX. 1932 s št. 32 na ime Lončarck 
Drago, roj. 8. I. 1917 v Višnjid Dolnji, 
okraj Ivanec 
810 Loncarok Drago 

Preklicujem izgubljeni red zâ hrabrost 
Št. 67718, izdan 13. maja 1947 od štaba 
IV. armade na ime Ljuština Vladimir, 
Ljubljana, vojna pošta 41588/g/3. 
789 Ljušuna Vladimir 

Preklicujem izgubljeno osebno izkaz- 
nico in sindikalno izkaznico na ime 
Medved Mihael,'Črni potok 8, p. Kočev- 
je, in prometno knjižico za kolo na ime 
Vovk Anton, Potovrh, p, Sm'bel pri' 
Novem mestu, 
799 Međređ Mihael 

PrekUcujem izgubljeno osebno izkaz- 
nico, izdano od uprave NM v Ljubljani 
in potno dovoljenje za Jugoslavijo, iz- 
dano od konzulata v Düsseldorf na ime 
Motnik Lovrenc, Št. Vid nad Ljubljano 
šf. 28. 
836 Motnik Lorrene 

Preklicujem tderadeni izkaznici OF na 
ime Papež Anton in Pavla. 

Papeš Anten in Parla, •* 
817.   Slov. Javomik,! Cesta y rovte 4 

\ 
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Preklicujem    izgubljeno    inozeimko 
osebno izkaznico, izdano od NM v Ljub- 
ljani na ime Paragi Ivan, Podgora 82, 
Št. Vid. 
791 Paragi Ivan 

Preklicujem ukradeno osebno izkaz- 
nico in prometno knjižico za kolo, izdani 
od 0L0 Ljubljana okolica, in izkaznico 
OF, vse na ime Perne Anton, Polje 12, 
j). Vodice. 
/54 Perne Anton 

Preklicujem izgubljeno prometno knji. 
žico za kolo evidenčna št. 16306010. iz- 
dano od NM v Medvodah na ime* Pestot- 
nik Albin, NM Medvode. 
887 Pcstotnik Albin 

Preklicujem izgubljeno sindikalno iz- 
kaznico št. 290434, izdano na ime Petro- 
vič Franja, Ljubljana, Tavčarjeva 4. 
795 Petrovič Franja 

Preklicujem izgubljeno sindikalno iz- 
kaznico na ime Podlesnik Katarina, in 
sindikalno izkaznico na  ime  Podlesn.k 
Marija, Ljubljana, Florijanska 14. 
881 P.odlesnik Katarina 

Preklicujem ukradeno prometno knji- 
oco za osebni avtomobil znamke >Ci- 
troen< št. 0921, izdano od NM v Ljub- 
ljani in nakaznico za tekoča goriva na 
ime Potočnik Anton, Ljubljana Rožna 
dolina, Cesta VII/9. 
848 Potočnik Anton 

Preklicujem sindikalno izkaznico štev. 
292720, izdano na ime Potrč Ema, Ljub- 
ljana, Staničeva 10. 
794 Potrč Ema 

Preklicujem izgubljeno delavsko knji- 
žico, izdano na ime Rebernik Alojzja, 
rojena 29. V. 1921, navijalka v tovarni 
>Mariborske bombažne tkalnice«. 

Rebernik Alojzija, 
866   Vrh št. 20, p. Loče pri Poljčanah 

Preklicujem izgubljeno vojaško knji- 
žico, izdano v Zagrebu od III. proleter- 
ske brigade na ime Rener Jožef, Škof- 
ljica št. 9. 
752 Rener. Jože! 

Preklicujem izgubljeni indeks tehnič- 
ne fakultete, gradbeni oddelek univerze 
v Ljubljani, izdan od rektorata univerze 
v Ljubljani na ime Roječ Janez, Ljub- 
ljana, Triglavska 9. 
835 Roječ Janez 

Preklicujem izgubljeno prometno knji- 
žico za kolo št. 1935466 znamke >Puch<, 
oblačilno nakaznico, izdano od KLO Sv. 
Lenart, mladinsko izkaznico, izdano 
od ZMS Sv. Lenart in osebno izkaz- 
nico št. 51, izdano od KLO Sv. Lenart, 
vse na ime Seme Edvard, Vrh 58, Sv. 
Lenart nad Laškim. 
811 Seme Edvard 

Preklicujem izgubljeno maturitetno 
•pričevalo višjega tečajnega izpita III. 
drž. moške gimnazije v Ljubljani, izda- 
no od ravnateljstva gimnazije v letu 1946 
na ime Scibitz Viljem, Ljubljana, Blei- 
weisova c. 50/1 V. 
851 Scibitz Viljem 

Preklicujem Izgubljeno osebno izkaz- 
nico, izkaznico OF • industrijsko na- 
kaznico na ime Sirk Antonija, industrij- 
sko nakaznico na ime Sirk Franc in tri 
industrijs-ke nakaznice na ime Vižintin 
Ljubljana, |>v. Marka ul. 
787 Sirk Antonija 

Preklicujemo izgubljeno evidenčno av 
tomobilsko tablico št. S 2495 in evidenč- 
no tablico za motor it. S U15Ü7. 
808   Splošno gradbeno podjetje Projekt, 

Kranj 
Preklicujem izgubljeno prometno knji- 

žico za kolo tov. št 710107 na ime Steh- 
ničar Franc, Sela št 2, p. Sela pri Kam- 
niku. 
852 Stchniear Frane 

Preklicujem izgubljeno delavsko knji- 
žico,   izdano od MLO,   inšpekcija dela, 
Ljubljana, na ime Stopar Franc, Ljub- 
ljana, Vodovodna 17. 
850 Stopar Franc 

Preklicujem ukradeno osebno izkazni- 
co št. 023249, izdano od NM v Ljubljani 
na  ime Suhadolc Natalija.    Ljubljana, 
Tyrseva 93. 
785 Suhadolc Natalija 

Preklicujem izgubljeno osebno izkaz- 
nico, izdano od NM v Ljubljani, živilsko 
nakaznico in industrijsko nakaznico na 
ime Sefman Elza, dve živilski nakaznici 
na ime Šefman Karel in Vera in indu- 
strijsko nakaznico na ime Šefman Karel, 
nakaznico za kurivo in nabavno knjižico 
>Naproze< Ljubljana, Kongresni trg, na 
ime Sefman Karel, Ljubljana, Turno- 
grajska 4/IV. 
853 Sefman Elza 

Preklicujem izgubljeno šolsko izpriče- 
valo IV. b razreda mestne ženske realne 
in ref. realne gimnazije v Ljubljani iz 
leta 1923/24, izdano od ravnateljstva 
mestne ženske realne in ref. realne 
gimnazije v Ljubljani na ime Smitck 
Ada, Ljubljana, Zarnikova 16. 
882 • Smitek Ada 

Preklicujem   tekstilne   nakaznice  na 
ime Soster Filip, Zoster Alojzija, Kristi- 
na in Marta, Sv. Pankrac 4, p. Griže. 
803 Soster Filip 

Preklicujem izgubljeno odlikovanje za- 
dug za narod III. stopnje št. 42408, iz- 
dano z ukazom štev. 510 z dne 19. IX. 
1947 od Prezidija Ljudske skupščine 
FLRJ na ime Spelić Franc, referent, 
uprava NM Kamnik. 
807 Bpelïé Frane 

Preklicujem ukradeno osebno izkazni- 
co in prometno knjižico, izdano od upra- 
ve NM v Ljubljani in izkaznico OF, iz- 
dano od rajona Vič-Rakovnik na ime 
Šubic Jernej, Ljubljana, Galjevica 47. 
878 Subie Jernej 

Preklicujem izgubljeno izkaznico OF, 
Erometno knjižico za kolo, izkaznico 

MS, dijaško železniško vozno karto na 
ime Tehovnik Milan, Zg. Srnica 20, p. 
Medvode. 
883 Tehovnik Milan 

Preklicuje.n izgublj no osebno izkaz- 
nico in promotrio knjižico za kolo štev. 
•••01 na ime Trontelj Slavko, in oseb- 
no izkazneo št. 090Ü39 na ime Trou tel j 
Janez, Ljubljana, Komenskega 23. 
884 Trontelj Slavka 

Preklicujem izgubljeno delavsko knji. 
žico. izd&no v Žirovnici na ime Umer Pe- 
ter, Rojci, okraj Kopor 
880 Umer Peter 

Preklicujem izgubljeno pomočniško 
spričeval^ o mizarskem izpitu in potr- 
dilo o predhodni rekrutaciji, oboje na 
ime Urek Jože, Ljubljana, Tržaška cesta 
(Gradbišče). 
797 Urek Jožo 

Preklicujem izgubljeno osebno izkaz- 
nico, izdano od uprave NM v Ljubljani 
na ime Wichn Karl,   Ljubljana,   Draga 
št. 37. 
757 Wiehn Karl 

Preklicujem izgubljeni sindikalni iz- 
kaznici št. 1313330 in št. 293397, izdani 
od sind, podružnice prosvetnih delavcev 
št. 3, Ljubljana na ime Vilfan Maks, 
Ljubljana, Barje in Aplenc Marta, Ljub- 
ljana, Privoz 4. 
889 Vilfan Mak» 

Preklicujemo   izgubljeno   evidenčno 
tablico (sprednjo) osebnega avtomobila 
>Ford< št 8620. 
821 >Vinoc, Brežice 

Preklicujem izgubljeno osebno izkaz« 
nico, izdano od NM v Ljubljani na im« 
Zajec Štefanija, Prisojna 5,.Ljubljana. 
755 Zajee Štefanija ' 

Preklicujem ukradeno člansko izkazni- 
co OF, izdano v Selih — Hinje, okraj No- 
vo mesto, osobno izkaznico št 532, de- 
lavsko Izkaznico, sindikalno izkaznico, 
invalidski odlok o pok. padlem možu 
Zavodniku Francetu, izdan od vojaške« 
ga odseka v Novem mestu. 
814 Zavodnik Irana. 

Visejc št 18, p. Hinje 

Preklicujem izgubljeno sindikalno iz- 
kaznico, izdano od sindikalne podruž- 
nice drž. mešane osnovne šole Vrtača • 
Ljubljani na ime Zdešar Stana, Ljublja- 
na, Sumarjeva št 7. 
792 Zdešar Stana 

Preklicujem izgubljeno osebno izkazni- 
co, izdano na ime Zibelnik Anton, Beliča 
št. 1, p. Polhovgradec. 
756 Zibelnik Anton 

Preklicujem izgubljeno o&ebno izkaz- 
nico, izdano od uprave NM v Ljubljani, 
sindikalno izkaznico, izkaznico OF, izda- 
no od rajona Moste in vojaško knjižico 
na ime Zupane Adolf, Ljubljana, Stari 
trg 15. 
874 Zupane Adolf 

Preklicujem Izgubljeno prometno knji- 
žico za kolo tov. št 287072, izdano od 
0L0 Črnomelj na ime Znidaršič Marija, 
Lokve 8, p. Črnomelj. 
782 , ŽnldarSii Marija' 

izdaja >Uradni Itet LRS< — HavjjatelJ in odgovorni urednik: Božo Voduiek; tleka Proavetna Uekama — oba » Liubllaai, 
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60 
ciedeZ: Ptuj. 
Dan vpisa: 13. januarja •8 
Besedno:  ••••••• zuuiaira M. j. • 

Ptuju. 
Na ^skupščini dne 29 VI. 1947 so Lila 

spremenjena zadružna pravila. Zadružni 
delež se je zvišal od 50 na 150 dinarjev. 
Članov upravnega odbora je odslej 15, 
članov uadfornega odbora pa 5. 

Izbrišejo se dosedanji člaui upravnega 
odbora: 

Masten Ana, Hvaleč Jožel in Brlek 
Ivan 

Vpišejo se novi izvoljeni člani uprav- 
nega odbora: 

Brodnjak Jožef, kmet, M. Okič 15, 
Kozel Feliks, kmet, Leskovec 9, 

•   Zorenc Ivan, kmet, Majski vrh 32, 
•" Hameršak Martin, kmet. Krčevina 45, 

Prevolšek Janez, kmet,  Kočice 35. 
Okrožno sodišče v Mariboru 

ì ; - '       dni 13. januarja 1948. 
Gen I 40 843 

* 

Sedež: Slovenj Gradec. 
Dan vpisa: 22. januarja 1948. 
Besed lo: Nabavna hi prodajna zadru- 

Sa z o. j. T Slovenjem Gradcu. 
Besedilo odslej:  Kmetijska nabavno- 

prodajna zadruga z omejenim jamstvom 
v Slovenjem Gradcu. 
. Na skupščini dne 17. VIII. 1947 so bila 
spremenjena pravila. 

Naloga zadruge je: 1. da izdeluje po 
nave "''lih pristojnih organov načrt za 
odkup kmetijskih pridelkov v svojem 
okolišu; 2. da izdeluje po navodilih pri- 
stojnih organov načrt potrošnje svojih 
članov; 3. da izdela finančni in kreditni 
načrt • ga vskladi • finančnim načrtom 
svoje poslovne zveze in postavljenimi 
normami; 4. da zbira v ta namen stati- 
stične podatke, ki jih daje v uporabo 
tudi svoji poslovni zvezi. Glavni zadruž- 
ni zvezi LRS in okrajnim ljudskim od- 

orom; 5. da odkupuje v svojem okolišu 
Vse kmetijske pridelke in oskrbuje svo- 
je člane z vsem kmetjskim orodjem in 
drugimi kmetijskimi potrebščinami, ka. 
kor tudi z vsemi potrošnim! predmeti po 
postavljenem načrtu; 6 da sklepa po- 
godbe s kmetovalci v svojem okolišu za 
,9dkup kmetijskih pridelkov in j m iz- 
plačuje predujme (kontrahiranje); 7. da 
»Tdepa pogodbe z zadružnimi in drugim: 
Podjetji za dobavo kmetijskih pridelkov; 
8. da skrbi za večjo produkt vnost dela 
evojih članov: 9. da skrbi za kulturno in 
Prosvetno izobrazbo svojih članov in za 
njhovo zadružno vzgojo. 

Te naloge opravlja zadruga v skladu 
a splošnim državnim gospodarskim pla- 
nom jn z nalogami, ki jih dobi od svoje 
poslovne zveze in pristojnih organov 
ljudske oblasti. 

Zadružni delež znaša. 150 din, delež 
zadružnikovega družinskega Sana- pa 
20 din, ki se plačata ob vstopu v za- 
drugo. Upravni odbor lahko dovoli pia- 
žilo v obrokih. 

Jamstvo Je omejeno. Vsak zadružnik 
jamči Se z desetkratnem zneskom vpisa-; 
nia obveznih deležev. 

Zadruga objavlja važnejše sklepe v 
svojih pos.ovmn pioslorih, po polreoi pa 
&e na krajevno o-iča^en nač n ali v dnev- 
nem in krajevnem tisku. 

Upravni odbor sestavlja 9 članov. 
Precuednika. podpredsednika in tajnika 
voli zbor posebej. Dolžnost upravnega 
odbora traja eno leto. 

Za zadrugo podpisujeta po dva člana 
upravnega odbora, od katerih lahko 
enega nadomešča po upravnem odboru 
pooblaščeni uslužbenec zadruge. 

Izbrišejo se dosedanji člani upravnega 
odbora: Save Anton, Ankon Adolf, Tov- 
šak Ivan, Pevec Franc in Aren Ivan; 
vpišejo se novi Izvoljeni člani upravnega 
odbo.-a: 

Sendorfer Ciril, knjigovodja, Slovenj 
Gradec, 

Popič Ivan, posestnik. Radule, 
••• Slavko, pos. sin, Šmiklavž, 
Kom k Jože, poslovodja, Stari trg. 

Okrožno sodišče • Mariboru 
dn* 22. januarja 1948. 

Zadr II 33 

82 
Spdež: Metlika. 
Dan vpisa: 29. decembra 1947. 
Besedilo: Vinarska in sadjarska za- 

druga z omejenim jamstvom • Metliki. 
Na podlagi zapisn ka redne skupščine 

z dne 17. VIII. 1947 se izbrišeta izsto- 
pvša člana upravnega odbora: Petric 
Alojz. Radovica »t. 89, blagajnik in 
Muc Anto", Gorenja Lokvica It. 5, od- 
bornil-, vpišeta pa novo izvoljena člana 
upravnega odbora: 

Petric Franc, posestnik, Trnovtc št. 4, 
blagajnik 

Suklje Jože, posestnik, Trnovec st. 24, 
odbornik. 

Pri že vpisanem Urbasu Antonu iz 
Gabrovca št. 34 se briše beseda >odbor. 
nik«, vpiše pa, da je ta odslej >pred. 
sednikc pri že vp sanem Janžekoviču 
Alojzu iz Radošev št. 4 se briše beseda 
>predsednik<, vpiše pa, da je ta odslej 
>odbornik<, pri že vpisanem Pecanču 
Janezu, odborniku, se vpiše, da ]e ta od- 
slej >tajnik«. 

Ze prej vpisani Bajuk ^ože iz Draš1'- 
čev št. 8 ostane še naprej odbornik; pri 
doslej vpisanem Slancu Alojzu se izbriše 
beseda Majnikc, vp'äe pa, da je odslej 
»odbornike 

Okrožno sodišče v Novem mestu 
dne 29. decembra 1947. 

Zadr I 35/26—29 563 
* 

83 . ^ 
Sedež: Sevnica. .     # _ 
(Okoliš obsega kraje okraja Krško.) 
Dan vpisa: 27. decembra 1947, 
Besedilo: Mizarska produktivna.zadru- 

ga z omejenim jamstvom y Sevnici. 
Zadruga je ustanovljena na ustanovni 

skupščini dne 14. julija 1947 za nedo- 
ločen čas. 

Naloga zadruge je: da za svoje člane 
nabavlja surovine, orodje in druge po- 
trebščine ter izdeluje po možnosti v 
skupnih delavnicah in vraovčuje vsè v 
mizareko etroko »padajoče izdelke, _ 1 

Nadalje skrbi za strokovno izobrazbo 
svojih čisnov, zlasti tudi za vzgoje iura. 
ščaja. 

Zadružni delež znaša 2000 din. Vsak 
zadružn k jamči še z lOkratnim zneskom 
vpisanih deležev. Zadružni deleži se ne 
obrestujejo in se nanje ne izplačujejo 
dividende. Upravni odbor sestavljajo 
predsednk, tajnik in blagajnik. Zadru- 
go zastopa upravni odbor ali tisti, ki ga 
ta pooblasti, njeno firmo pa podpisujeta 
vedno po dva člana upravnega odbora. 

Vse priobtUve zadruge članom se na- 
bijejo na zadružni razglasili deski. 

Člani upravnega oduora so: 
Durn Jože, mizar, Sevnica 51. 187, 

predsednik; 
Gorenc Ivan, mizar, Sevnica žt. 144, 

tajnik; 
Kolman Jože, mizar, Šmarje It. 23, 

blagajnik. 
Okrožno sodišče v Novem maslu 

dne 27. decembra 1947. 
Zt 54/47 — Zadr III 28/1-2    560 

* 
84 

Sedež: Sevnica ob Savi. 
Dan vpisa: 31. decembra 1947. 
Besedilo: Nabavna in prodajna zadru- 

ga z omejenim jamstvom v Sevnici. 
Na podlagi zapisnika II.' redne letne 

skupščine in dodatka k istemu z dn» 
13. aprila 1947 se vpiše sprememba pra. 
vil v 10. členu: 

>Upravni odbor sestavljajo predsed- 
nik, tajnik, blagajnik, morebitni načel- 
niki odsekov in 8 odbornikov, ki jih voli 
skupščina z natpolovično večino glasov. 
Prav tako izvoli skupščina namestnkr, 
ki stopijo po vrstnem redu, kot »o b'U 
izvoljeni, na mesta članov upravnega od. 
bora, ki so bila na ta ali oni način 
izpraznjena med poslovnim letom. 

Funkcijska doba upravnega odbora 
traja 3 leta Vsako leto se izmenja ozi- 
roma se ponovno izvoli tretjina članov, 
ki jih za prvi dve let: določi žreb. Iz- 
ločeni so pa lahko vnovič izvoljeni. Skup- 
ščina sme posamezne člane ali yes 
upravni odbor vsak dan odpeklicati, čo 
namerno ali iz malomarnosti ne izpol- 
njujejo svojh dolžnosti.« 

Vpišeta se še nova izvoljena člana 
upravnega odbora: 

Planine Rihard, uradnik, Šmarje it. 4, 
odbornik in 

Slapšak Jože, uradnik, Boštanj. 
Okrožno sođ'šče • Novem mesta 

dne 31. decembra 1947. 
Zadr II 35/4—G • 

* 
85 

Sedež: Petanjci. 
Dan vpisa: 22. januarja 1Ô48. 
Besedilo: Obnovitvena zadruga z o. j. 

T Petanjcih. 
Izbrišejo se dosedanji Člani upravne- 

ga odbora: Benlrič Janez, Štiblar Franc, • 
Ciglar Janez, Drvarič Leopold in Matej 
Anton;   vpišejo se novi izvcljsoi. člani 
Upravnega odbora: • 

Omar Alojz, Petanjci, 
Serdt Alojz, Tišina in 
Horvat Franc, Petanjci. 
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Pri dosedanjemu odborniku Horvatu 
Štefanu se zaznamuje beseda predsed- 
nik. 

Okružno sodišče r Mariboru 
due 22. januarja 1948. 

Zadr II 117 788 

86 
Sedež: Trebnje. 
Dan vpisa: 81. decembra 19*17. 
Besedilo: Nabarljalna in prodajna za- 

druga z omejenim jamstvom • Treb- 
njem. 

Na podlagi zapisnika izredne skupšči- 
ne z dne 6. julija 1947 ee izbrišejo do- 
sedanja pravila in izstopivši člani uprav- 
nega odbora: Marin Vilko, Mirna, Brezo- 
var Matija, St. Rupert, Jerlah Avgust, 
Veliki Gaber Novak Franc, •••• dol- 
St. Lovrenc, Štefe Ivan, Trebnje in Biz- 
jak Jože, Trebnje; vpišejo •• nova pra- 
vila reorganizirane zadruge. 

Okoli! zadruge obsega zdaj vasi kra- 
jevnih   odborov:  Trebnje,   Račje   selo, 
Dolenja Nemška vas, Lukovik,- Sv. Ste^' 
fan. Knežja vas, Korita in DobrniČ. 

Besedilo odslej: Kmetijska nabavno- 
prodajna zadruga z omejenim jamstrom 
y Trebnjem. 

Naloge zadruge so: 1. da izdeluje po 
navod lih pristojnih organov načrt za 
odkup kmetijskih pridelkov v svojem 
okolišu; 2, da izdeluje po navodilih 
pristojnih organov načrt potrošnje svo- 
jih članov; 3. da izdela finančni in kre- 
ditni načrt in ga vskladi e finančnim 
načrtom svoje poslovne zveze in e po- 
stavljenimi normami; 4 da izbira v ta 
namen etatistične podatke, ki jih daje 
v uporabo tudi svoji poslovni zvezi, 
Glavni zadružni zvezi LRS in okrajnim 
ljudskim odborom; 6. da odkupuje v 
svojem okolišu vse kmetijske pridelke 
in oskrbuje evoje člane z vsem kmetij- 
skim orodjem in drugimi kmetijskimi 
potrebščinami, kakor tudi z vsemi potroš- 
nimi predmeti po postavljenem načrtu; 
6. da sklepa pogodbe s kmetovalci v svo- 
jem okolišu za odkup kmetijskih pridel. 
kov in jim izplačuje predujme (kontra- 
hiranja) ; 7. da sklepa pogodbe z zadruž- 
nimi in državnimi podjetji za dobavo 
kmetijskih pridelkov; 8. da skrbi za 
večjo produktivnost dela svojih Članov; 
in za njihovo zadružno vzgojo. 

Svoje naloge opravlja zadruga v skla- 
du s splošnim državnim planom in z 
nalogami, Id jih dobi cd svoje poslovne 
zveze in pristojnih organov ljudske ob- 
lasti. 

Zadruga oskrbuje izključno svoje čla- 
ne in njihove družinske člane. 

Reorganizirana zadruga je •ustanovlje- 
na za nedoločen 5a9. 

Poslovni delež zadružnika znaša 100 
din, delež zadružnikovega družinskega 
člana pa 10 din. Vsak Član jamči še z 
dvajsetkratnim zneskom vpisanih dele- 
žev. Deleži se ne obrestujejo in se nanje 
ne izplačujejo dividende. 

Upravni odbor sestoji iz 9 članov: iz 
predsednika, podpredsednika, tajnika, 
blagajnika in 5 odbornikov. 

Zadrugo zastopa upravni odbor ali 
tisti, ki ga ta pooblasti, njeno firmo pa 

podpisujeta po dva člana upravnega od. 
tora, aü en član upravnega odbora in 
en pooblaščeni uslužbenec zadruge, ki 
ga je prej prijaviti zaradi vpisa reg str- 
skemu sodišču. 

Skupščinski sklepi in objave zadruge 
članom se nabijejo na zadružni razglas- 
ni deski in na krajevno običajen način. 

Člani upravnega odbora, ki so bili 
že prej vpisani v zadružnem registru 
in eo ostali še nadalje v upravnem od- 
boru so: 

Eržek Anton, predsednik, Pavlin Ra- 
fael, Kolenc Alojz in Slak France, od- 
borniki. 

Novi izvoljeni člani upravnega od- 
bora so: 

Koštal Stane, upravitelj pošte, Trebnje 
St. 1, podpredsednik, 

Colarič Franc, sodnik, Trebnje št. 45, 
tajnik, 

Smrekar Ignac, žel. uslužbenec, Dui 4, 
Trebnje, blagajnik, 

Novak Ivan, posestn k, Trebnje št. 17, 
Jarc Bernard, posestnik, Stranje št. 5, 

odbornika. 
Okrožno sodišče v Novem mestu 

dne 31. decembra 1947. 
Zadr. I 71/24 84Ö 

87 
Dan vpisa: 21. novembra 1947. 
Na predlog ministrstva za finance, ko- 

misije za likvidacijo kreditnih zadrug, 
se po uredbi vlade LRS z dne 17. IV. 
1947, št. S/214 uvede likvidacija kredit- 
nih zadrug. 

Besedilo in sedež: 
Posojilnica, r. 2. 2 neomej. j. v Treb- 

njem, Zadr. I 6/38; 
Hranilnica in posojilnica z neom. L v 

Tržišču pri Mokronogu, Zadr I 27/30; 
Kmetska hranilnica in posojilnica z 

neom. j. v St. Ilupcrtu na Dolonjskem, 
Zadr I 36/23; 

Hranilnica in posojilnica z neom. j. v 
St. Rupcriu na Dolenjskem, Zadr 1 40/43; 

Hranilnica in posojilnica z neom j. v 
Trebelnem, Zadr I 47/42; 

Hranilnica in posojilnica z neom. j. v 
Dobrniču, Zadr I 52/15; 

Hranilnica in posojilnica % neom. j. v 
Trebnjem, Zadr I 68/20; 

Hranilnica in posojilnica z neom/j. v 
9t. Janžu na Dolenjskem, Zadr I 74/42; 

Hranilnica in posojilnica z neom. j. v 
Št. Lovrencu, Zadr I 77•1; 

Okrajna posojilnica z neom. j. v Mo- 
kronogu, Zadr I 82/42; # 

Hranilnica in posojilnica z neom. j. v 
Selih pri Sumbcrku v likvidaciji, Zadr I 
129/15; # 

Hranilnica in posojilnica z neom. j. v 
Čatežu okraj Trebnje, Zadr II 10/32; 

Kmetska hranilnica in posojilnica z 
neom. j. v St. Janžu na Dolenjskem, 
Zadr II 13/8; 

Hranilnica in posojilnica z neom. j. 
na Mirni, Zadr II 16/31. 

Besedila firm: kakor odslej, s priatav- 
kom >v likvidaciji«:. 

Likvidatorji: 
Tomšič Hubert, ravnatelj Posojilnice 

v Trebnjem št. 7, 
Cirk Milan, pomočnik poverjenika za 

finance x Trebnjem št 83, 

Erezovar Matija, šolski upravitelj v 
St. Lovrencu št. 15. 

Pokovec Feliks, upokojenec v št. Lo- 
vrencu št. 15. 

_ Likvidatorji   podpisujejo   likvidacijske 
firme  tako,  da  po dva   pr.stavila  pod 
besedilo firme svoj lastnoročni  podpis. 

Okrožno sodišče v Novem mestu 
dne 21. novembra 1947. 

858 
* 

88 
Dan vpisa: 30 decembra 1947 
Na    predlog    ministra    za    finance 

LRS, komisije za  likvidacijo kreditnih 
zadrug, se po uredbi vlado LRS v Ljub- 
ljani z dne 17. IV. 1947, st. S 214 uvede 
likvidacija zadrug: 

Besedilo in sedež: 
1. Hranilnica in posojilnica z neomeje- 

nim jamstvom v Kostanjevici na Krki, 
Zadr.. 1 07/28; 

2. Hranilnica in posojilnica z u. i. na 
Raki, zadr. I 81/26; 

3. Hranilnica in posojilnica z n. \. v 
Bogtauju ob Savi, Zadr. I 83/22; 

4. Hranilnica in posojilnica z n. j. t 
Lcskovcu pri Krškem, Zadr. I 86/23; 

5. Hranilnica in posojilnica z n. i v 
Cerkljah ob Krki, Zadr. I 89/18; 

6. Posojilnica v Sv. Križu pri Kosta- 
njeva», r. z. z n. j., Zadr. I 90/38; 

7. Okrajna posojilnica z n. j. v Krikcni, 
Zadr. I 103/47; 

8. nranünica in posojilnica z n. i. v 
Bučki, Zadr. I 134/29; 

9. Hranilnica in posojilnica a o. j t 
Sevnici, Zadr.' II 114/72; 

1U. Posojilnica • n j. s Brežicah, Zadr. 
II 121/103; 

11. Kreditna zadruga državnih usluž- 
bencev z o. j. v Krškem, Zadr. II 18/6 n; 

12. Kmečka posojilnica in hranilnica 
z n. j. v Raduljah pri Bučki, Zadr. II. 
60/15 (stari); 

13-Kmcčka hranilnica in posojilnica z 
n. j. v Vel. Dolini pri Kostanjevici, Zadr. 
III 116/11 (stari). 

Besedilo firme: kakor doslej s pri-* 
stavkom >v likvidaciju. 

Likvidatorji: 
Glogovšek Janez, nameščenec podruž- 

nice Narodne banke v Krškem, 
Volk Uršca, tajnik hranilnice in poso- 

j Unico v Sevnici, 
Kolar £iga, železniški upokojenec v 

Sevnici, 
Lebar Miško, upravnik mestne ljud- 

ske hranilnice v Brežicah, 
Bevec Franc, upravnik posojilnice v 

Brežicah. 
Likvidatorji bodo za likvidacijske fir- 

me podpis-ovali tako, da po dva izmed 
njih pristavita pod besedilo svoja last- 
noročna, podpisa. 

Okrožno sodišče r Novem mestu 
dne 30. decembra 1947.       ••• 

* 
89 .   -"*.-' 

Dan vpisa: 17. decembra 1947.      '' 
Na   predlog   ministrstva za   finance, 

kominje za likvidacijo kreditnih zadru», 
se po uredbi vlade LRS z dne 17. IV. 
1947 št. S 214, uvede likvidacija zadrug: 

1. Posojilnica za eodni okraj velikola- 
ški in okolico v Vel. Laščah r. t. z n. z. 
I likvidaciji, Zadr. I 89/30 st. Izbrise ee 
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5 člen 
Ministrstvo za socialno skrbstvo izplačuje upravičen 

cem invalidske prejemke vsakega prvega v mesecu za 
naprej. 

Pri prvem nakazilu izplača uživalcem tudi morebitno 
razliko po 51. členu zakona o vojaških vojnih invalidih 
oziroma vso priznano invalidn no za nazaj, in sicer ločeno. 

Ob prvem nakazilu pošlje ministrstvo za socialno 
skrbstvo 1 izvod izvršne odločbe invai dskili komisij upra- 
vičencu, in 6icer po soc alnozdravstvenem odseku okraj, 
nega ljudskega odbora 

Invalidski prejemki se praviloma nakazujejo upravi, 
čenemu uživalcu. Drugi osebi se lahko nakazujejo v tehle 
primer h: 

.1. osebi, ki jo je upravičeni uživalec za to pooblastil. 
Pooblastilo mora overiti okrajno sodišče ali okrajn- (mest- 
ni) ljudski odbor; iz pooblastila morata; biti razvidna čas, 
za katerega pooblastlo velja, in razlog; 

2. zakonitemu zastopniku upravičenega uživalca, če 
je ta mladoleten ali preklican; 

3. upravi zavoda ali mladinskega doma *a s^ote. 
ki so v tak h ustanovah; za sirote, ki so kolonizirane, p.i 
njihovemu rejniku. 

.    6. člen 
Ministrstvo za socialno skrbstvo ustavi izplačevanje 

začasnih denamh podpor družinam padlih borcev, brž 
ko prejme zanje pravnomočno odločbo invalidske komi- 
sije, s katero so jim priznane invalidske pravice. 

7. člen 
Državna, zadružna in zasebna podjetja ter državne, 

zadružne in zasebne ustanove iu organizacije sovS dneh 
dolžne sporočiti invalidskemu oddelku ministrstva za so- 
cialno skrbstvo vsako zaposlitev osebe, ki prejema in- 
validnino. 

Prav tako morajo vsi državni zavodi, bolnice, sanato, 
riji, zdravilišča, invai dski domovi, kolonije, okrevališča 
in druge državne ustanove, ki oskrbujejo za več kakor 
mesec dni uživalce invalidnine, sporočti invalidskemu 
oddelku ministrstva za socialno skrbstvo, sprejem in od- 
pust iz oskrbe. 

8. člen 
V tem členu navedeni uživalo! invalidskih prejemkov 

morajo v januarju vsakega leta predložiti invalidskemu 
oddelku ministrstva za socialno skrbstvo tale potrdila: 

1. invalidi, vojne vdove in sirote, starši, dedje in 
babice, ki prejemajo polno invalidnino in imajo od kakrš- 
nega koli samostojnega pridobitnega dela al.' sicer stalen 
mesečni dohodek, potrdilo finančnega odseke pri okraj- 
nem mestnem (rajonskem) ljudskem odboru o letnih do- 
hodkih; za letni dohodek velja znesek davčne osnove, 
zmanjšan za javne dajatve; 

2. poljedelci, ki imajo nepremično premoženje ali 
ki živijo v skupnem gospodinjstvu t družino, ki ima kme- 
tijo, potrdilo finančnega odseka okrajnega LO o nuni 
predpisa dohodnine za minulo leto. Iz potrdil mora niti 
razvidno število družinsk'h Çlanov, ki živijo v skupnem 
gospodinjstvu, "in sorodstveno razmerje; , 

8. vdove e polovičnimi invalidninami, ki ie niso do- 
polnile 40 leta starosti in so pridobitno sposobne, po- 
tpdlo krajevnega ljudskega odbora, da Imajo najmanj 
enega živega otroka starega manj ko 17 let odroma manj 
ko 23 let, •• •• sola, ali takega, ki i« sicer i» dosegel i 

17. leto starosti, a ga je invalidska zdravniški komisija 
spoznala za pridobitno nesposobnega. 

4. starši, dedje in babice potrdilo okrajnega ljudske- 
ga odbora, da ne živijo v skupnem gospodinjstvu z dvema 
ali več polnoletnim, in za pridobivanje sposobnimi otroki, 
ki imajo svoje družine. 

9. člen 

Vse spremembe, ki vplivajo na spremembo ali usta- 
vitev invalidskih prejemkov, so dolžn: prejemniki takoj 
priglasiti îpri invalidskem oddelku min strstva za socialno 
skrbstvo v Ljubljani in priglasitvi prilož ti ustrezne listine 
ali potrdila       » 

Kdor vede iz koristoljubja prekrši ta predpis, je 
odgovoren po splošnem kazenskem zakonu. 

.   Neupravčeno  izplačane   invalidske  prejemke   mora 
prejemnik v vsakem primeru vrnitL 

10. člen 
Upravičenci dokladé za otroke morajo predložiti in- 

validskemu  oddelku   ministrstva  za  soc alno  skrbstvo: 
1. priglasitev z rojstnim listom za novorojene otroke 

v 90 dneh po otiokovetn rojstvu; če priglasitve ne pred- 
lo/.e v tem roku, imajo pravico'do doklade šele od prvega 
prihodnjega meseca po prglasitvi; 

2 potrdilo o sprejemu otroka v brezplačno zavodno 
oskrbo v 5 dneli po sprejemu v zavod; 

3 priglasitev o štipendiji ali podpori kakor tudi o 
dohodkih, ki j'h ima otrok od lastnega premoŽenja ali 
lastnega dela. in sicer v 5 dneh po začetku prejemanja 
teh dohodkov, 

4. za otroke ki so več kot 17 let stari, -v začetku 
vsakega šolskega 1 ta potrdilo o rednem šolanju; 

5. za olroke, ki so Več kot 17 let stari in pridobitno 
popolnoma ••.-••••• , potrdilo nižje zdravniš!:e"*komisije, 
in-sicer takoj po prejeme takega potrdila. 

11. člen 
Vsi uživalci invalidnine morajo pri invalidskem od- 

delku ministrstva za socialno skrbstvo takoj priglasiti 
vsako tìprememix) stalnega bivališča. 

Svojci pa priglasijo1 pri tem oddelku smrt prejemnika 
invalidnine in priložijo izpisek iz mrliške knjige. Će ta 
oseba nima svojcev, priglasi smrt krajevni ljudski odI)or. 
Ako umre uživalec invalidnine v bolnici ali kakem dru- 
gem zavodu ali ustanovi, mora to-priglasiti bolnica, zavod 
ali ustanova. 

Predlagatelji potrdil in priglasitev, navedenih v 8., 
9., 10. In 11. členu tega pravilnika, sporočijo invalidskemu 
oddelku ministrstva za socialno skrbstvo tudi številko 
likvidacijskega Usta, zapisano na odrezku vsake čekovne 
nakaznice, ali pa priložijo odrezek. 

12.-člen 

Sodišča, ki obsodijo už valce invalidnine za kazniva 
dejanja, navedena v 28. členu zakona o vojaških vojnih 
Invalidih, morajo to sporočiti invalidskemu oddelku mini- 
strstva za socialno skrbstvo Prav tako morajo obvestiti 
Invalidski odddek ministrstva za socialno skrbstvo ludi 
oblastva, ki Izdajo za upravičence do invalidnine'odločbe 
O izgubi_ državljanstva. 
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13. člen 
Kolikor ni v prejšnjih členih določeno drugače, pri- 

pada pravica do invalidskih prejemkov in doklad oziroma 
do višj h prejemkov od prvega prihodnjega meseca po 
priglasitvi oziroma predložitvi potrdila; pravica do pre- 
jemkov pa preneha oziroma se prejemki znižajo a koncem 
meseca, • katerem je nastri razlog za to. 

14 člen 
• / 

Invaldski oddelek ministrstva za socialno skrbstvo 
izplača po smrti vojaškega vojnega invalida po svoji od- 
ločbi pogrebne »troške po 26. členu zakona o vojaških 
vojnih invalidih tistemu, ki predloži potrdilo, da je oskr- 
bel pogreb. 

15. člen 

Umrlim uživalcem invalidskih prejemkov neizplača- 
ne • zaostanke sme invaldski oddelek ministrstva za so- 
cialno skrbstvo LRS izplačati samo tistim njihovim sorod- 
nikom, ki uživajo zaščito po zakonu o vojašk h vojnih 
invalidih in po zakonu o vojaških mirnodobnih invai dih; 
če takih sorodnikov nr, pa osebam, ki so za už valee in- 
validnin skrbele, toda samo v višini stroškov, ki so jih 
imele z nj mi, kar morajo dokazati a potrdilom krajev- 
nega ali okrajnega ljudskega odbora. 

16. člen 

Y lastnem področju izdaja ministrstvo za socialno 
skrbstvo na podlagi 15. člena pravilnika o postopku in- 
validskih kom sij odločbe tudi o spremembah invalidskih 
prejemkov, ki se že izplačujejo po izvršnih odločbah. 

Spremenjeni invalidski prejemki tečejo od prvega 
dne prihodnjega meseca po spremembi. 

* 17. člen 
o 

uživalec Invalidnine, ki se za etalno preseli v ob- 
močje druge ljudske republike, zaprosi pri invalidskem 
oddelku ministrstva za socialno skrbstvo, za prenos iz- 
plačevanja prejemkov na izplačilno blagajno novega biva- 
lišča. 

Ministrstvo za socialno skrbstvo napravi prepis od- 
ločbe o priznani invalidnini za svoj arhiv, orginalno od- 
ločbo z denarnimi podatki n osebnimi spisi pa pošlje 
ministrstvu za «cialno politiko ljudske republike, kjer 
uživalec živi, da odredi nadaljnje izplačevanje invalidnine 
pri pristojni blagajni. 

18. člen 
Ministrstvo za socialno skrbstvo izplačuje invalidske 

prejemke iz proračuna LRS. 

19. člen 
Navodila, potrebna za izvajanje tega pravilnika, iz- 

daja ministrstvo za socialno skrbstvo. 

20. člen 

Ta pravilnik velja od dneva objave v >Uradnem listu 
LRS<. S tem dnem preneha veljati pravilnik o uplače 
vanju invalidskih prejemkov z dne 16. XII  1946. 

S-štev.482/2. 
Ljubljana dne 31. januarja 1948. 

Se strinjam! 
Minister za finance LRS:. 

Zoran Polič L r. 

Minister 
za socialno skrbstvo LRS: 

Dr. Anton KrOnik L r. 

• 42. 

Na podlagi predzadnjega odstavka 6 člena splošnega 
zakona o lovu z dne S. decembra 1947, Uradni list FLRJ 
št. 105—769'47, in po privolitvi ministra za gozdarstvo 
FLRJ Št. 263/48 z dne 26. januarja 1948 izdajam 

odločbo 
o lovopustu Y Ljudski republiki Sloveniji 

L V   Ljudski   republiki  Sloveniji  jo  z lovopustom 
zaščtena tale divjad: 

kozorog vse leto, 
gams-kozel od 1. januarja do 31. julija, 
gams koza od 1. januarja do 81. avgusta, 
jelen-samec od-1. januarja do 31. julija, 
košuta in tele' od 1. januarja do 30. septembra, 
srnj&k od 1. decembra do 81. maja, 
srna in mladiči od 1  januarja do 30. septembra, 
zajci od 16. januarja do 1. septembra, 
veliki petelin od 1. junija do 31. marca 
ruševec od 16 junija do 15. apr 1•, 
kokoš, velika in mala, vse leto, 
jereb-petelin od 16. decembra do 15. avgusta, 
jereb-kokoška vse leto, 
kotoma od 1   januarja do 31, avgusta, 
belka od 1  januarja do 30. septembra, 
tazani in faznnke od 1. januarja do 81. avgusta, 
jerebica, prepelica, kosec od 1. decembra do 15. avg., 
divji golobi in grl ce od 1. aprila do 30. junija, 
kljunači od 1  aprila do 31. avgusta, 
divje gosi, divje race, močvirni in povodni ptiči od 

1. marca do 30. junija. 
Prvi in zadnji dan se vštejeta v lovopust. 
Z lovopustom je vse leto zaščiten in se ne sme lorti 

medved v okrajih  Črnomelj,   Ilirska  Bistrica,  Kočevje, 
Novo ••••>, Poätojna in Rakek brez posebnega dovoljenja 
ministra za kmetijstvo in gozdarstvo LRS. 

II. Ta odločba velja od dneva objave v >Uradnem 
listu LRSc. 

Ljubljana dne 3. februarja 1948. 
Minister 

za kmetjstvo In gozdarstvo LRS: 
Ing. Jože Lerstik L r. 
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Poštnina  piatali» • gotovini 

URADNI LIST 
LJUDSKE   REPUBLIKE   SLOVENIJE 

Letnik V. V Ljubljani dne 10. februarja 1948 Številka 7. 

VSEBINA 

43. Ukae o «klicanju okrožnega zbora delegiranih odbornikov 
okrajnih ljudskih odborov za glavno mf*to Ljubljano • 
okraje Kamnik, Kranj, Grosuplje U> Ljubljana okolica h 
prvemu zasedanju. .,      .. 

14. Ukae o «klicanju okroïaega zbora delegiranih odbornikov 
okrajnih ljudskih odborov za okraje Dravograd Lendava, 
Ljutomer Maribor meato. Maribor okolica. Murska boboia, 
Ptuj, Radgc-n» in Slovenska Bistrica k prvemu »fManJu 

15. Ukaz o »klicanju okrožnega zbora delegiranih odbornikov 
okrajnih Ifudekih odborov za okraje Celje meato. Celje oko- 

PREZIDI) LJUDSKE SKUPŠČINE LBS 

43. 

Ukaz 
Na podlagi 4. točke 72. člena ustave LRS v zvezi 

• 4. členom uredbe vlade LRS z dne 1. Junija 1947 o številu 
to o načinu volitev delegiranih odbora kov ta okrožne 
zbore, ki volijo predsednike, »odnlke in sodnike porot- 
nike okrožnih sodtfč ter po predlogu ministra za pravo- 
»odje LRS predeedatvo Prezidija Ljudske skupščine LK» 

odloča: 
Sklicuje  te  okrožni   zbor  delegiranih  odbornikov 

okrajnih ljudskih odborov za: 

Glavno mesto Ljubljano in 
okraje: Kamnik, Kranj, Grosuplje ta LJubljana 

okolica k prvemu zasedanju, ki bo v nedeljo dne U. w- 
bruarja 1943 ob 10. uri v prostorih okrožnega sodeča 
tr LJubljani 

Mestnemu ljudskemu odboru Glavnega mesta LJub- 
ljane in okrajnim ljudskim odborom Kamnik, Kranj, 
Grosuplje In Ljubljana okolica se naroča, da izvedejo 
ta ukaz. 

Glavno mesto Ljubljana dne 9. februarja 19*8. 
PREZIDU LJUDSKE SKUPŠČINE 

LJUDSKE REPUBLIKE SLOVENIJE 

Sekretar: Predsednik: 

Frante Lubej L r. '••»» Vldmar L r* 

44. 

Ukaz 
Na podlagi 4. točke 72. člena ustave LRS v zvezi 

• 4, aenom uredbe vlade LRS z dno 1. junija 1947 o Številu 
h o na«nu volitev delegiranih odbomkov za «krojne 
abore, ki volijo Dredsednike, »odnlke in sodnike £*«*- 

lica, Konjice, Mozirje. Šmarje ia Trbovlje k prvemu 

46. Uredba o ustanovitvi Inetitut* za narodnostna vprašanja 
pri univerzi v Ljubljani. 

47. Uredba o ustanovitvi Muzeja narodne osvoboditve. 
48. Odredba o prenehanj Znanstvenega instituta. 
19. Odločba o novi ureditvi gozdnih gospodarstev republiškega 

50. Pravilnik o spremembi  pravilnika o odpisovanju stroikoT 
sa zdravljenje nepremožnih. 

nlke okrožnih sodišč ter po predlogu ministra za pravo- 
sodje LRS predsedstvo Prezidija Ljudske skupščine LR3 

odloča: 

Sklicuje se okrožni zbor delegiranih odbornikov 
okrajnih ljudskih odborov za okraje: 

Dravograd, Lendava, Ljutomer, Maribor mesto, Mari, 
bor okolica, Murska Sobola, Ptuj, Radgona in Slovenska 
Bistrica k prvemu zasedanju, ki bo dne 22. februarja 1948 
ob 10. uri v prostorih okrožnega sodišča v Mariboru. 

Okrajnim ljudskim odborom Dravograd, Lendava, 
Ljutomer, Maribor okolica, Murska Sobota. Ptuj, Radgona 
in Slovenska Bistrjca ter Mestnemu ljudskemu odboru 
Maribor se naroča, da izvedejo ta ukaz. 

U. St. 71.    ' • 
Glavno mesto Ljubljana dne 9. februarja 1948. 

PREZIDU LJUDSKE SKUPŠČINE 
LJUDSKE REPUBLIKE SLOVENIJE 

Sekretar: Predsednik: 
France LubcJ Lr. Josip Vidmar l. r. 

45. 

Ukaz 
Na podlagi 4. točke 72. člena ustave LRS v zvezi 

s 4. členom uredbe vlade LRS z dne 1. junija 1947 o.številu 
in o načinu volitev delpgiranih odborn kov. za okrožne 
zbore, Id volijo predsednike, sodnike in sodnike porot- 
nike okrožnih sodišč ter po predlogu ministra za pravo- 
sodje LRS predeedatvo Prezidija Ljudske skupščine LR3 

odloča: 
f 

Sklicuje se okrožni zbor delegiranih odbornikov 
okrajnih ljudskih odborov za okraje: 

Celje mesto, Celje okolica, Konjice, Mozirje, Šmarje 
in Trbovlje k prvemu zasedanju, ki bo v nedeljo dne 
22. februarja 1948 ob 10. uri v prostorih okrožnega sodišča 
v Celju, 
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Okrajnim ljudskim odborom Celje okolica, Konjice, 
Mozirje, Šmarje In Trbovlje ter Mestnemu ljudskemu 
odboru Celje se naroča, da izvedejo ta ukaz. 

Ü. št 72. 
Glavno mesto Ljubljana dne 9. februarja 1948. 

PREZIDU LJUDSKE SKUPŠČINE 
LJUDSKE REPUBLIKE SLOVENIJE 

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

UREDBE. ÛDHEDBS, NAVODILI! • 0DL0C3E 
VLADE LJUDSKE REPUBLIKE SLOVENIJE 

46. 

Vlada Ljudske republike Slovenije izdaja na podlagi 
78. člena ustave Ljudske repubLke Slovenije po predlogu 
ministra za prosveto LRS " 

uredbo 
o ustanovitvi Instituta za narodnostna vprašanja 

pri univerzi v Ljubljani 

1. člen 
Pri univerzi T Ljubljani se ustanovi Institut za narod- 

nostna vprašanja. 
2- člen. 

Ta  institut je samostojna  državna ustanova In se 
vzdržuje iz posebne predračunske postavke univerze v 
Ljubljani / 

3. Člen 
Naloga instituta je, da podrobno proučuje pol'tični, 

gospodarski, socialni in kulturni položaj in razvoj ob me- 
jah in onstran državnih meja živečih Slovencev ter ob- 
javlja izsledke tega proučevanja — zlasti med učečo se 
mladino — a tiskom in predavanju 

4. člen 
Institut prevzame v svojo upravo in uporabo v nje- 

govo stroko spadajoče gradivo,' zbrano v oddelku za 
mejna vpraäanja pri Znanstvenem institutu v Ljubljani. 

5 člen 
Institut formira oddelke po potrebi v sporazumu z 

ministrstvom za prosveto na predlog rektorata univerze- 

8. člen 
Osebje instituta tvorijo načelniki oddelkov, ki morajo 

imeti fakultetno izobrazbo, in potrebni pomožni in teh- 
nični" uslužbenci. Nastavlja jih minister za prosveto LRS 
po predpisih zakona o državnih uslužbencih. 

; 7. člen 
Osebam, ki ne pripadajo univerzi, so zbirke instituta 

dostopne v znanstvene In publicistične namene po pred' 
piaih, ki jih izda institut, potem ko jih potrdi minister 
za prosveto LRS. 

6 Člen 
Natančnejše predpise o ustroju in poslovanju instituta 

isda minister za prosveto LRS. 

0. člen 
Ta uredba relja «d dneva objave v >Uiadnem listu 

LRSt. 

St S-zak. 70. 
Ljubljana dne 7. februarja 1048. 

Minister za prosveto LRS: Predsednik vlade LRS: 
Dr. J eie L'otri L r. Miha Marinko L r. 

47. 

Da so v širokih ljudskih množicah č mbolj poglobi 
poznavanju narodnoosvobodilne borbe in njenih pridobi- 
tev, da se postavijo trdni temelji za znanstveno proučeva- 
nje te dobe slovenskega In jugoslovansk h narodov in se 
poznim rodovom ohranijo spomini na to junaško zgodo- 
vinsko dobo, Izdaja' vlada Ljudske republike Slovenije 
na podlagi 78. člena ustave Ljudske republike Slovenije 
po predlogu ministra za prosveto ? 

uredbo 
o ustanovitvi Muzeja narodno osvoboditve 

1. člen 

Ustanovi se Muzej narodne osvoboditve v Ljubljani 
kot državna ustanova pod neposrednim nadzorstvom mini-   » 
stra za prosveto. 

2- Člen 
Naloge Muzeja narodne osvoboditve so: 
1. da zbira in hram vseh vrst gradivo, ki kakor koli 

osvetljuje narodnoosvotodilno borbo kot tako, njen izvor 
in njene cilje ter stanje, ki Je vladalo v deželi med to 
borbo; 

2. da uredi to gradivo na znanstveni način in vodi 
točen In pregleden razvj ' tega gradiva; 

3. da izdaja znanstvene in poljudne publikacije o 
narodnoosvobodilni borbi, njeni dob; in njenih junakih; 

4. da pospešuje študij te dobe in Izdajanje publika- 
cij, kakor eo pravkar omenjene, s tem da omogoči upo- 
rabo zbranega gradiva vsem, ki jim je potrebno njegovo 
poznavanje v znanstvene, poljudno publicistično in umet- 
niške namene; 

6. da iz zbranega gradiva izoblikuje za Široke ljudske 
množice stalno razstavo, prikazujoče dogodke in ideale 
narodnoosvobodilne borbe. 

3. Člen 

Kot temelj za svoje delo prevzame Muzej narodne 
osvoboditve arhiv, knjižnico in muzej istočasno ukinjenega 
Znanstvenega instituta (Instituta narodne osvoboditve) 
pri predsedstvu vlade LRS, ustanovljenega v narodno- 
osvobodilni borbL 

4. člen 
Muzej narodne osvoboditve se vzdržuje iz posebne 

predračunske postavke ministrstva za prosveto. 

5. ölen 
Osebje Muzeja narodne osvoboditve obstoji iz ravna- 

telja, potrebnih bibliotekarsko-arhrvskih, muzejsko-kon- 
servatorskih ter pomožnih in tehničnih uslužbencev, ki te 
naslavljajo po predpisih zakona o državnih uslužbencih. 
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R&asplast ira ogrlaisi 
••••••••••••••! 

Opozorilo.7 

T kratkem bo izšel • naši založbi 

Komentar h kazenskemu zakoniku, splošni del 
v »levMgkem prevodu. Komentar ao pođ splošnim uredništvom Moie Pijadc 
in pod strokovnim uredništvom dr. Jovana Djorđjevića napisali: Moša 
Pijade, dr. Jovan Djordjević, Nikola Srzentié, Fredrag Ylasimé, Vladimir 
ïimeikin in Mirko Pcrović. 

NaroČila za knjižico sprejema »Uradni list LRS«. 
Komentar se bo pošiljal samo proti naprej plačani kupnini ali p« 

povzetju. 
Cena knjižice bo objavljena naknadno. 

• 
Uradni list LRS bo izdal Splošni register predpisov, to je kazalo 

vseh predpisov, ki so izšli v Uradnem listu KLBJ, v Uradnem listu LUS, 
v Uradnih obvestilih zveznega urada za ceae (Službenih saopštenjih) iu 
v Vestuiku urada za cene pri predsedstvu VLKS od I. •5 do vštetega 
L 1947. V tem registru bodo zaznamovani predpisi po vsebini z gesli, razvr- 
ščeni pa bodo po abecednem redu in po časovnem zaporedju (kronološko). Po 
abecednem redu bodo urejena Regia, ki go načelom« vzeta iz naslova, več- 
krat pa tudi iz vsebine predpisa. Iz vsebine »o.vzeta gesla v primerih, 
ko iz naslova ni zadoeti jasno in razumljivo razvidna vsebina predpis«. 
Vai predpisi iz gospodarskega področja bodo zaznamovani v registru tudi 
po abecednem redu gospodarskih panog. Vsak predpis bo naveden naj- 
manj pod dvema gesloma. 

* 

Naročnike, bravce In druge interesente opozarjamo na priročne 
knjižice, zbirke zakonov, ki so v zadniem času izäle v naSi .založbi: 

ZbirE zdravstvenih predpisov. V knjižici z nad 300 strani je zbrano 
gradivo vseb zdravstvenih predpisov, predpisi o socialnem zavarovanju, 
o Inšpekciji dela itd., cena 65 din. 

Zbirka skrbniških predpisov, v kateri to zbrani temeljni zakoni o 
skrbništvu, zakon p posvojitvi in pravilniki in navodila v zvezi a tema 
ekonoma; cena 26 din. 

Predpisi o strokah in prejemkih in republiške državne uslužbence. 
v knjižici so zbrani vsi do sedaj izdani rredpisi o razvrstitvi in prejemkih 
republiških državnih uslužbencev in državnih uslužbencev ljudskih od- 
borov ter pravilnika o poviških temeljne plače po službenih letih za usluž- 
bence zdravstvene in prosvetno-znanstvene stroke. — Knjižica obsega 
268 Btrani in stane 42 din. 

•** 

Na zalogi imamo še I. in II. letnik >Ljud skega pravn ikn«, ki 
vsebujeta zanimive članke in zapiske iz različnih področij našega ljudskega 
prava a pregledom važnih zakonov in drugih predpisov, ki izhajajo v 
zveznem in republiškem uradnem listu. Na ta letnika še posebej opozar- 

, jamo ljudske odbore in druge Interesente v Slovenskem Primorju. Dobita 
•• po znižani ceni à 60 din. , 

>URADNI LIST LRS« 

Vpisi v register 
državnih gospodarskih 

podjetij 
136. 

Sedei: ••*•»•. 
Dan vpi*a: 4. februar}* 1&48. 
Besedilo: •••••••• pvtljotj« >Xavu«k 

Urežice 
Vpiše • sprememba: 
Podjetje Je po odločbi vlade LHS z 

dne 2. XII. 1W7 M. S—isk. 622 prrók) v 
likvidacijo. 

Besedilo odslej: Trgovsko pod je tj« 
^>Navod< li re Ik-c Y likvidaciji. 

Za podjetje v likvidaciji j>odpi»ujejo: 
Kolenc Iran, likvidator, v njegovi ôd- 

eotnoj-ii eolikvidatorja: 
Blaževič Ervin ali 
Kosieve Ivaa, vwek v v*ek z*d«vah 

••4•0•1•••0. 

.      IHnistrstro za finance LES, 
Ljubljana, 

4na 3. februarja 1948. 
• Ü. 151561—4« S97 

* 
IS 7. 

S*dež: Selkan pri Gsriti. 
Dan vpisa: 8. februerja •.8. 
B*»edilo:   Solkanska  Industrija xpua 

>Rde?a ZTcida«, Solkan pri Gorici.. 
Poslovni pr*dni»t: Izdelovanje žgane- 

ga in hidririnega apna na industrijski 
način. 

Ustanovitelj podjetja: Vlada LRS, od- 
ločba ät. S—aaic 17 z dne 15. januarja 
19-13. 

Podjetje zastopa in, zanj podpisuje: 
Pavleti« Oskar, ravnatelj, eamo^ojno, 

v obsegu zakonskih pooblastil in pravil 
podjetja, 

Ministrstvo ia finance LUS 
Ljubljana, 

dne 81. januarja 19-48. 
&L 151520-43 sol 

138. 
Sedež: Grotnplje. 
Dan vpis-e: 4. februarja 1948. 
Besedilo: Trgovsko peđjetj« >Navcd< 

Grosuplje. 
Vpise se sprememba:    ' 
Podjetje je po odločbi vlade LRS t 

dne 2. XII. 1947 äL S—zale 622 preči» • 
lilcvidacijo. 

Za podjetje v likvidaciji podpbrujeta: 
Besedilo   odslej:   Trgovsko   pođjjsije 

>Karod< Grosuplje v likvidaciji.    *' 
.   Marinlek Stanislav, likvidator; v nje- 
gova odsotnosti pa solikvidalor 

Zakonjšek Hedvika, vsak v vse* za- 
devah samostojno.     ,     . 

Ministrstvo z& finance LUS, 
Ljubljana, 

<ine 8. februarja 1943. 
Et, 15156*2—46 •• 
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139. 
Sedež: Kranj. 
Dan vpii-a: 4  februarja 1948. 
Besedilo: Trgovsko podjetje >NaT0d< 

Kranj. 
Vpiše se sprememba: 
Podjetje je po odločbi  vlade LRS z 

dne 2 XII. 1947 št. S—zak. 622 prešlo v 
likvidacijo. 

Besedilo   odslej:   Trgovsko   podjetje 
»Navodt Kranj v likvidaciji. 

Za  podjetje v likvidaciji  podpisujejo: 
Levslek  Franc, likvidator, v njegovi 

odsotnosti pa soükvidatorja: 
Nie Rlizabeta oziroma 
Jesenko Lojzka, vsak v vseh zadevah 

podjetja samostojno. 
Ministrstvo za finance LRS, 

Ljubljana. 
dne 3 februarja 1948. 

St 151558—48 894 
* 

140. 
Sedež: Ljubljana. 
Dan vpisa: 4  februarja 1948. 
Besedilo: Trgovsko  podjetje  »Navod« 

Ljubljana okolica. 
Vpiše se sprememba: 
Podjetje je po odločbi  vlade LRS z 

dne 2 XII. 1947 št S—zak. 622 prešlo v 
likvidacijo. 

Besedilo   odslej:    Trgovsko    podjetje 
>Navod« Ljubljana okolica v likvidaciji. 

Za  podjetje v likvidaciji podpisujejo: 
Burja Stanko, likvidator, v njegovi od- 

sotnosti pa soükvidatorja: 
Legat Anton oziroma 
Ferjančic Stanislav, vsak v vseh za- 

devah podjetja samostojno. 
Ministrstvo za finance LRS, 

Ljubljana, 
dne 3 Februarja 1948. 

Št 151563-48 891 
* 

141. 
Sedež: Blaribor. 
Dan vpisa: 4  februarja 1948. 
Besedilo: Trgovsko  podjetje »Navod« 

Maribor. 
Vpiše se sprememba: 
Podjetie je  po odločbi  vlade  LRS z 

dne 2 XII. 1947 št S—zak. 622 prešlo v 
likvidacijo. 

Besedilo   odslej:    Trgovsko    podjetje 
>Kavod< Maribor v likvidaciji. 

Za   podjetje v  likvidaciji  podpisujeta: 
Kasesnik Vekoslav. likvidator, v nje- 

govi odsotnosti pa solikvidator: 
ZemljiČ Štefka, In sicer vsak v vseh 

zadevah   podjetja   samostojno. 
Ministrstvo za finanre LRS, 

Ljubljana. 
dne 3 februarja 1948. 

St 151556-48 892 
* 

142. 
Sedež:  Murska  Sobota. 
Daj vpisa: 4   februarja 1048. 
Besedilo- Trgovsko  podjetje »Navod« 

Murska Soboto, 
Vpišp se sprememba: 
Podjetje je po odločbi  vlade LRS z 

dne 2 XII  1947 žt S—zak 622 prešlo v 
likvidacijo 

••••••    odslej*    Trgovsko    podjetje 
»Navod«  Murska  Sobot«  v  likvidaciji 

Za podjetje v likvidaciji podpisujejo: 
Straus Stane, likvidator, v njegovi od- 

sotnosti pa soükvidatorja: 
Cerne Maks oziroma 
Skrilec Adalbert, vsak v vseh zade- 

vah podjetja samostojno. 
Ministrstvo za finance LRS, 

Ljubljana, 
dne 3 februarja 1948. 

St 151557—48 893 

* t., 
143. 

Sedež Novo mesto. 
Dan vpisa: 4  februarja 1948. 
Besedilo: Trgovsko podjetje >Navod< 

Novo mesto. 
Vpiše se sprememba: 
Podjetje je po odločbi vlade LRS z 

dne 2X11. 1947 št S—zak. 622 preâlo v 
likvidacijo. 

Besedilo odslej: Trgovsko podjetje 
»Navod«   Novo  mesto  v  likvidaciji. 

Za poojetje v likvidaciji podpisujejo: 
Hronek Jože, likvidator, oziroma v 

njegovi   odsotnosti  eolikvidatorja: 
Koncilija Jakob ali 
Smrekar Anica, vsak v vseh zadevah 

samostojno. 
Ministrstvo za finance LRS, 

Ljubljana, 
dne 3 februarja 1948. 

St. 151560—48 896 
* 

144. 
Sedež: Prcvaljc. 
Dan vpisa: 4  Februarja 1948. 
Besedilo: Trgovsko podjetje  »Navod« 

Provalje. ' 
Vpiše se sprememba: 
Podjetje je po odločbi  vlade  LRS z 

dne 2 XII. 1947 št S-zak 622 prešlo v 
ikvidaciio. 

Besedilo   odslej:    Trgovsko    podjetje 
>Navod« Prevalje  v  likvidaciji. 

Za  podjetje v likvidaciji podpisujeta: 
Recelj Ciril, likvidator, v njegovi od 

sotnostj pa solikvidator 
Sere Dragotin, v\sak v vséh zadevah 

samostojno. 
Ministrstvo za finance LRS, 

Ljubljana 
dne 3 rebruarja 1948. 

St. 151564-48' 900 
* * 

145. 
Sedež; Ribnica, 
Dan vpisa: 4  februarja 1948. . 
Bespdilo: Trgovsko podjetje »Navod« 

Ribnica, 
Vpiše se sprememba: 
Podjetje je po odločbi vlade LRS z 

dne 2. XII. 1947 št S—zak. 622 prešlo v 
ikvidacijo. 

Besedilo odslej: Trgovsko podjetje 
»Navod« Ribnica v likvidaciji. 

Za podjetje v likvidaciji podpisujejo: 
Smalc Ivanka, likvidator, oziroma v 

njeni odsotnosti soükvidatorja: 
Levstik Janez ali 
Fajdiga Franc, vsak v vseh zadevah 

-emostojno. 
Ministrstvo za finance LRS, 

Ljubljana, 
dne 3 februarja 1948. 

6t 161559-48 m 

146. 
Sedež: Trebnje. 
Dan vpisa: 4. februarja 1948. 
Besedilo: Trgovsko podjetje »Navod« 

Trebnje. 
\      - se sprememba: 
I e je po odločbi vlade LRS z 

dne •      I. 1947 it S—zaL 622 prešlo • 
likvidacijo. 

Besedilo odslej: Trgovsko podjetje 
»Navod« Trebnje v likvidaciji. 

Za podjetje v likvidaciji podpisujejo: 
Slavinec Avgust, likvidator, oziroma v 

njegovi  odsotnosti   solikvldatorja: 
Paternost Ciril ali 
Golob Mirko, vsak v vseh zadevah sa- 

mostojno. 
Ministrstvo za finance LRS, 

Ljubljana, 
dne 3 februarja 1948. 

St 151505—48 899 

147. 
Sedež: Radovljica. 
Dan izbrisa: 8. februarja 1948. 
Besedilo:   Tovarna   pletenin,   Radov- 

ljica. 
Zaradi prehoda v upravo OLO Jese- 

nice. 
Ministrstvo za finance LRS, 

Ljubljana, 
dne 31. januarja 1948. 

St 151521—48 902 

148. 
Sedež: Celje. 
Dan vpisa: 29. januarja 1948. 
Besedilo: Acro tovarna barvil MLO 

Celje. 
Poslovni predmet: Proizvodnja in pri- 

prava barvil in lepil za prodajo na drob- 
no, izdelovanje kopirnih papirjev in tra- 
kov za pisalne stroje na industrijski na- 
čin. 

Ustanovitelj podjetja: MLO Celje, od- 
ločba št. 230/1-1948 t dne 12. I. 1948. 

Operativni upravni voditelj podjetja: 
Direkcija proizvodnih in uslužnostnih 
podjetij MLO Celja 

Podjetje zastopa in zanj podpisuje: 
Močivnik Matija, ravnatelj, po določ- 

bah 34. in 44. člena spi. zakona o drž. 
gospodarskih   podjetjih. 

MLO Celje mesto, 
odsek za finance, 

dne 29. januarja 1948. 
St 895-1948 933 

* 
149. 

Sedež: Celje. 
Dan vpisa: 2. februarja 1948. 
Besedilo: »Državna lekarna MLO Ce- 

lje«. 
Poslovni predmet: Izdelovanje zdravil 

po receptih, nakup in prodaja na drob- 
no vsega sanitetnega in veterinarskega 
blaga zlasti zdravil, epecialitet kemika- 
lij, obvezilnega materiala, serumov, ce- 
piv, galenskib in dietetskih preparatov, 
higiensko-kozmetii&iih sredMev. 

Ustanovitelj podjetja: MLO Celje, od- 
ločba št. 128/1-1948 z dne 12. I. 1948. 

Podjetju  zastopata  in.  zanj    podpi- 
1 lujetw é 
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Mr. Ph. Zore Milica, ravnatelj, po do- 
ločbah 34. in 44. člena spi. zakona o drž. 
ffospodarskih podjetjih, 

Kamenšek Lea, računovodinja, sopod 
Eiwije vse listine po 47. členu istega za- 

ona, 
MLO Celje mesto, 
odsek za finance, 

dne 2. februarja 1948. 
St. 394/1948 034 

« 
150. 

Sedei: Celje. 
Dan vpisa: 2. februarja 1948. 
Besedilo: »Celjska tovarna perila MLO 

Celje«. 
Poslovni predmet: Izdelovanje vsako- 

vrstnega moškega in ženskega perila 
na industrijski način. 

Ustanovitelj podjetja: MLO Celje, od- 
ločba št. 232/1-1948 z dne 12. I. 1948. 

Podjetje oziroma poslovalnice zasto- 
pajo in zanje podpisujejo: 

Vidmar Pepca, ravnatelj, po določbah 
oi. in 44. frpl. zakona o državnih gospo- 
darskih podjetjih, 

Sadnik Julij, računovodja, eopodpisu- 
Je v*e lutine po 47. členu istega zako- 
na, 

?        MLO Celje mesto, 
odsek za finance, 

dne 2. februarja 1948. 
St. 884-48 036 

* 
151. 

Sede«: Celje. 
Dan vpisa: 29. januarja 1948. 
Besedilo: Tovarna pločevinastih In žič- 

nih sit MLO Celje, skrajšano: Žična — 
Celje. 

Poslovni predmet: Žične tkanine, šti- 
rikotna in sestkoma pletiva (Universal, 
Merkur), volovski nagobčniki, mreže za 
[>esek, galvanizirano pletivo za vložke, 
eseni posteljni vložki, železni posteljni 

vložki, perforacijski izdelki matične re- 
šetke, razni ključavničarski izdelki, raz- 
ni mizarski izdelki, predelava vpot-lane- 
ga materiala in storitve. 
.Operativni upravni voditelj podjetja: 
DJrekcija proizvodnih in uslužnostnih 
Podjetij MLO Celje. 
. Podjetje zastopata In  zanj  podpisu- 
jeta: 

Ferlč Ždravko, ravnatelj, po določbah 
^ in 44. člena spi. zakona o državnih 
8°3podarskih podjetjih, 

"Ujko Jurij, računovodja, sopodpisuje 
*w listine po 47. členu istega zakona. 

MLO Celje mesto, 
odsek za finance, 

dne 28. januarja 1948. 
St 386-1948       m       035 

152. "S •    . 
Sede?: Brellce. ' ' 
Dan vpisa: 4. februarja 1948. 
Besedilo: Invalidsko podjetje Sođar- 

etvo Brezice. 
Poslovni predmet: Izdelovanje In, po- 

pravljanje vinske posode. 
Ustanovitelj podjetja: Okrajni odbor 

vojaških vojnih invalidov v Krškem. 
Operativni upravni vodja: Okrajni od- 

bor V VI v Krškem. 

Za ptxljetje podpisujeta: 
Sp.ier l\an, predse-uttik in 
brmskele rranc, tajnik, oba v okviru 

pooblastil. 
Okrajni LO Krško, 

linam ni  ou seli, 
dne 4. februarja 1948. 

St. 10322/1 953 
* 

153. , 
bedež: Ljubljana, Frankopanska ul. 9. 
Dan vpisa: 29 januarja 194#. 
Besedilo: Tovarna sadnih «okov in al- 

koholnih pijač v Ljubljani. 
Poslovni predmet: Izdelovanje sad- 

nih sokov in alkoholu h pijač na indu- 
strijski način. 

Ustanovitelj podjetja: MLO za glavno 
mesto Ljubljana. 

Podjetje zastopata in zanj podpisujeta: 
2abóta Martin, ravnatelj, samostojno, 
Kavčič Milan, glavni računovodja, vse 

l stine  denarnega,   materialnega. obra-v 

čunskega  !n  kredituega   značaja  poleg 
ravnatelja. 

MLO za davno mcsfo Lju! Ijana, 
finančni oddelek, 

dne 29. januarja 1948. 
Fin. št. 379/1948 905 

151. 
Sedež: Ljubljana, Prcdovičeva ul. 17. 
Dan vpisa: 29. januarja 1948. 
Besedilo: Rajonsko gradbeno podjetje 

Moste. 
Poslovni predmet: Gradnja vseh vrst 

poslopij in opravljanje vseh gradbenih 
del. 

Ustanovitelj podjetja: RLO Moste 
Podjetje zastopajo in zanj podpisujejo: 
Bratkovič Rafael, poslovodja, v vseh 

zadevah samostojno, v računovodstvenih 
pa skupaj z 

Zidanom Slavkom, računovodjem. 
V   odsotnosti    poslovodje    podpisuje 

pravnoveljavno 
Delkin.Ostanek Marija, pomočnik taj- 

nika RLO Moste. Za izredne nabavke 
podnisujeta predsednik in tajnik RLO 
Moste. 

MLO za clamo mesto Lju' Ijana, 
finančni oddelek, 

dne 29. januarja 1948. 
Fin. št. 411/1948 904 

* 
165. 

Sedež: Ljubljana, Tržaška resta 44a. 
Dan vpisa: 30. januarja 1948. 
Besed lo: Tovarna testenin MLO. 
Poslovni predmet: Izdelovanje testenin 

na Industrijski način. 
Ustanovitelj podjetja: MLO za glavno 

mesto Ljubljana 
Podfefje zastopata in zanj podpisujeta: 
Ošaben. Iva,  ravnatelj, samostojno, v 

računovodstvenih zadevah pa skupaj z 
Jak^fčičem Ludovikom, računovodjem. 

MLO za clamo mesto Lin' Ijana, 
finančni oddelek, 

dne 30. januarja 1948. 
'  i Fin. št. 410/1948 003 

15« 
Sedež: Šmarje pri Jelšah. 
Dan vpisa: 31. ianunrja 19tfl. 
Besedilo: Okrajno državno uwpodar- 

sko   podjetje  knjigarna   >Naša  knj:ga< 
Šmarju pri Jelšah. 

Poslovni predmet: Trgovina s knjiga- 
gami, papirjem in vsemi pisarnišLmi 
potreščinami. 

Podjetje je ustanovil: Okrajna LO 
Šmarje pri Jelšah. 

Za podjetje podpisuje: 
Kovačič Stanislava, poslovodja, ki za- 

stopa podjetje v vseh zadevah, kadar ne 
gre za najetje kredita, predvsem pa pri 
materialnih naročilih do zneska 20.000 
din, pri pogodbah do 5000 din in pri 
najetju kreditov in razpolaganju z nji- 
mi do 10.000 din. 

Okrajni LO Šmarje pri Jelšah, 
odsek za finance, 

dne 31 januarja 1948. 
St. 6510/1—1047 863 

157. 
Sedež: Celje. 
Dan vpisa: 2. februarja 1918. 
Besed lo: Inštalacije MLO Celje. 
Operativni upravni voditelj odslej: 

>Direkcija proizvodnih in uslužnostnih 
podjetij MLO Celje.« 

Mestni LO Celje, 
odsek za finance, 

dne 2. februarja 1918. 
Št. 412/48 652 

158. 
Sedež: Celje. 
Dan vpisa: 2. februarja 1918. 
Besedilo: Plinarna MLO Celje. 
Operativni upravni voditelj odslej: 

>Dirckcija komunalnih podjetij in upra- 
va ustanov MLO Celje«. 

Mestni L0 Celje, 
odsek za tfnanre, 

dne 2. februaria 1948. 
St. 450/1918 931 

15!). 
Sedež: Podmelcc-Klavžc. 
Dan vpisa: C februarja 1918. 
Besedilo:   Okrajno  lcsuo-produktlvno 

podjetje, Klavže. 
Izbriše se dosedanji upravnik Gruden 

Jožef, vpiše se novi upravnik: 
SuÛgbj Filip. 

Okrajni LO Tolmin, 
finančni odsek. 

dne 6. februarja 1948. 
St. 78'9—48 900 

* 
ICO. 

SedPŽ: Tolmin. 
Dan vpisa: 6. februarja 1918. 
Besedilo: Okrajno podjetje »MIckosirc 

za promet z mlekom in mlečnimi izdelki, 
Tolm»n. 

Izbriše se dotedanji računovodja Skr- 
janc Bogomir, vpiše se novi računo- 
vodja: 

IvanČič Nada. 
Okrajni LO Tolmin, 

finančni odsek.' 
dne G   februarja 1948. 

SL 78/11-48 • 
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Raz&Iasi sodišč 

Vpisi v zadružni register 
90 

Dan vpisa: 17. januarja 1048. 
Na predlog ministrstva za finance, 

komisije ža likvidacijo zadrug, se po 
uredbi vlado LRS z dne 17. IV. 1947, S 
214, uvede likvidacija naslednjih za- 
drug: 

1. Poiejilnie* * ». j. T Črnomlju, Zadr. 
I S/46; 

2. Ljudska hranilnica in posojilnica s 
n. j. T Črnomlju, Zadr. I 124/18; 

5. Hranilnic* in posojilnica z n. j. v 
Adlešičih, Zadr. 60/14;   » 

4. Hranilnica in posojilnica Z n. j. • 
yinici, Zadr. 1 135/19; 

5. Kmečka hran'ln'ca • posojilnico i 
n. j. T Vinici, Zadr. I 15/22; 

6. •••• dolenjska hranilnica in poso- 
jilnica i neom. j. T Metliki, Zadr. II 8/69; 

7. Hranilnica in posojiluica a n. j. v 
Semiču, Zadr. I 64/58; 

8. Hranilnica in posojilnica H. IT 
Pođicmlju, Zadr. I 95/26; 

9. Hranilnica in poBojilnfca z n. j. • 
RadoTici, Zadr. I 70/18; 

10. Hranilnica In posojilnica; z n. j- v 
Dragatušu, Zadr. I 118/20; 

11. Hranilnica in posojilnica « n. J. T 
Suhorju, Zadr. I 120/14; 

12. Kmečka hranilnica in posojilnica z 
n. j. T Preloki, Zadr. I 17/22; 

13. Hranilnica in posojilniea * n. J. • 
SKarem trga ob Kolpi, Zadr. II 76/30. 

Besedila vseh Hrm: kakor doslej, » 
pristavkom >v likvidadjic 

Likvidatorji: 
Müller Julij, upravnik Narodne banke, 

podružnice v Črnomlju, 
Jerina Ivan, predsednik MOL v Metli- 

ki št. 88, 
Kopinic Julij, flan MLO v Metliki 

št 220, 
Stupar Ignacij, ravnatelj Prve dolenj- 

ske hranilnice in posojilnice v Metliki 
SU 255. 

Likvidatorji bodo podpi»ovaH • ^ri* 
dacijske zadruge tako, da bos-ta po dva 
izmed njih proslavila pod besedilo Hrme 
svoj lastnoročni podpis. 

Hkrati se izbrišeta prejšnja likvidator- 
ja Hranilnice in posojilnice v Starem tr- 
gu ob Kolpi. 

Okrožno eođišSe v Novem mestu 
dne 17. januarja 1948. 718 

Vpisi v trgovinski register 
»l 

Sedež: Ljubljana, 
Dan vpisa: 27. januarja 1948. 
Besedil : >Jugoslavija<, eplogna tavti- 

revalna družba, podružnica v Ljubljani. 
Na podlagi odločbe okrajnega sodišča 

v Ljubljani s dne 23. januarja 1948, It. 
Zp 77/47—5 ee vpiše prenos tvrdke na 
splošno ljudsko premoženje. 

Okrožno sodiščo v Ljubljani 
dno 26. januarja 1948. 

Re B III 129/4 708 

92 
Sedež: •••• pri Ilaribarn. 
Dan vpisa: 15. januarja 1948, 
Besedilo: »Sanac, tovarna čokolade In 

bonbonov. Hoče pri Mariboru. 
Na podlagi odločbe vlade LRS, mini- 

eredsdva za industrijo in rudarstvo per», 
odd zap. št. pert-. 3927/1 i dno 22. XII. 
1947 se vpiše, da se je dne 24. XII. 1947 
razrešil dolžnosti direktorja Stros Mi- 
loš in postavil z istim dnem za direktor- 
ja Kuhar Albin, 

Okrožno kot trg. sedišče v Mariterà 
dne 15. januarja 1948 

A IV 73 747 

93 
Sedež: Maribor, 
Dan vpisa: 30. januarja 1948. 
Besedilo: Mariborska tiskarna. 
Na podlagi odločbe ininistrt-tva za in- 

dustrijo in rudarstvo z dne 24. I. 1948, 
št. pers. 214/1 se vpiée, da je bil odve- 
61 pers. 2141 ee vpišo, da je bil z dnem 
31. I. 1948 odvezan dolžnosti direktorja 
Selinšek Milivoj in namesto njega dne 1. 
Ue 1948 postavljen za direktorja Dem- 
••• Karol. 
Okrožno kot trgovsko sodišče v Mariboru 

dne 30. januarja 1048. 
i— 

94 
Sedež: Celjo. 
Dan izbrisa: 12. januarja 19i8.i_ 
Besedilo: >•••<, tekstilna tovarna Ka- 

diš & Dobovičnik, Celje. 
Zaradi vpisa v register dri. gospodar- 

skih podjetij pri finančnem odseku MLO 
Celje. 

Okrožno sodišče v Celju 
dne 12. januarja 1948. 

A III 173/21 403 

Sedež: Laško. 
Dan vpisa: 28. januarja 1948. 
Besedilo:    Gostilničarska    pivovarna 

d. d, Laško. 
Zaradi vpisa v register drž. gospodar, 

skih podjetij pri ministrstvu za finance 
LRS. 

Okrožno sodišče v Celju   * 
dne 28. januarja 1948. 

B II 68/38 037 

39 
Sedež: Ljubljana, 
Dan izbrisa: 24. januarja 1948. 
Besedilo: Delniška družba pivovarne 

>Union<. 
Zaradi vpiea v register državnih go- 

spodarskih podjetij pri ministrstvu za 
finance LRS. 

Okrožno sodišče v Ljubljani 
dne 23. januarja 1948, 

Rg B I 84/04 661 

97 
Sedež: LJubljana, 
Dan izbrisa: 24. januarja 1948. 
Besedilo: >Gorjana<, lesno podjetje 

družba i o. •, % 

Zaradi vpisa v register državnih go- 
spodarskih podjetij pri zveznem finanč- 
nem m nistrstvu (reg. 1.325/11). 

Okrožno sodiščo v Ljubljani 
dne 24. januarja 194S. 

Rg C V 218/9 706 

SS 
Sodeî: Ljubljana, 
Dan izbrisa: 24. januarja IMS. 
Be3edHo: K oline Ica tovarna hranu d. d. 
Zaradi vpisa v register drž goepodar- 

sk h podjatij pri ministrstvu za finance 
LRS. 

Okrožno sodišče v Ljubljani 
dne 23. januarja 1948. 

Rg B III 1/20 659 

99 
Sedež: Ljubljana. 
Dan vpisa: 17. januarja 1948. 
Besedilo: Stcyr-Dainiler Puch, jugoBlo- 

ranska trgovska" družba z o, i. 
Zaradi prenehanja poslovanja. 

Okrožno sodišče v Ljubljani 
dne 17. januarja 1948. 

Rg C III 256/21 533 

100 
Sedež: Skofja Loka, 
Dan izbrisa: 31. januarja 1948. 
Besedilo:  Tekstilna  tovarna  Brumen 

& Thaler, družba z o. z. 
Zaradi vpisa v register drž. gospodar- 

skih podjetij pri ministrstvu za finance 
LRS. 

Okrožno eodiščo v LJubljani 
dne 30  januarja 1948. 

Rg C V 178/7 926 

101. 
Sedež: Ruše pri Mariboru. 
Dan izbrisa: a. februarja 1948. 
Besedilo: Železarna in livarna A. Po- 

gačnik v Rušah. r{ 
Zaradi nacionalizacije podjetja in na 

podlagi odločbe okrožnega sodišča v Ma- 
riboru z dne 2. II. 1948, St. R 138/47-8. 

Okroino kot trg. sodišče v Mariboru 
dno 26. februarja 1948. 

A 1/97 963 

Oklici 
G 69/48-2 951 

Arnuâ Ožbalt, kontrolor drž. železnic 
v pokoju v Mariboru, Kettejeva 8, Je 
vložil proti ArnuŠ Matldi roj. Zaff, go- 
spodinji, nazadnje Rodaun pri Dunaju, 
Avstrija, sedaj neznanega bivaliača tož- 
bo na razvezo zakona. 

Razprava bo 14. februarja 1948 ob 
8. uri pri ruk. sodišču, eoba *t. 84/11. 

Toženki se postavlja za skrbnka Oro- 
zel Ivanka, uradnica sodišča, ki jo bo 
zastopala na njeno nevarnost in stroške, 
dokler se «ama ne javi ali ne imenuje 
pooblaščenca. 

Okrožno sodišče v Mariboru 
dne 30. januarja 1948. 

* 
G 88/48-2 918 

Veren Marjeta roj. Rons, poljedelka v 
Melindh 161. ie vlo£la proti Verenu 
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Viljeuiu, poljedelcu v Petišovcib št. 202, 
lo/.oo na razvezo zakona. 

Kazprava bo dne 5. marca 19-18 ob 
10.30 pri tuk. scxuit'U, tsoba št. 84/11. 

Ker bivališče toženca ai znano, se mu 
postavlja za skrbnika Orozel Ivanka, 
uradnica swi šča, ki ga bo zastopata na 
njegovo nevarnost in stroške, dokler se 
sam ne javi ali ne imenuje pooblaščenca. 

Okrožno soflišfo T Mariboru 
dne 2. februarja 1948. 

0 73/48-1 "   052 
Zavec Ivan, elektrotehnik v Mariboru. 

Betnavska 26 je vložil proti Zavec Emi 
roj. Bom, razvezani Lobnik, trgovki v 
Mariboru, Betnavska 26, sedaj neznane- 
ga bivališča, tožbo na razvezo zakona. 
Razprava bo 14. marca 1048 ob 8.15 uri 
pri tuk. sodišču. Boba št 84/11. 

Toženki se postavlja za skrbnika Oro. 
zeLIvanka' urfldnica »odišča. ki jo bo 
zastopala na njeno nevarnost in stroške, 
dokler se sama ne javi ali ne imenuje 
pooblaščenca. 

Okrožno sodišče T Maribora 
dne 2. februarja 1948. 

Uvedba postopanja v dokaz 
smrti 

IV R 4••/47-5 883 
Petan Ivan, roj. 21. VIII. 1920 v Cur- 

novcu, ein Roka in Terezije rojene Cer- 
jak, je odšel julija 1944 v kozjanski od- 
red KOV, kjer je bil politkomisar 1. četo 
Po izpovedbi Raoča Franca in Hervola 
Milana •• februarja 1945 padel v bojih 
t Nemci v St. Rupertu pri Celju. Od te- 
daj ee pogreša. 

Na prodlog očeta Petana Roka, posest- 
nik* iz Curnovca 41, p. Sromlje, se uve- 
de postopanje za razglasitev za mrtvega. 
Vsakdo, ki mu Je o pogrešanem kaj 
*nano, »e poziva, da to do 8. III. 1948 
Eoroža sodišču   ali skrbniku   Somerju 

udviku, sod. uslužbencu v Brežicah. 
Po preteku roka bo sodišče odloČilo 

0 predlogu. 
Okrajno sodišče • Brežicah 

la okraj Krško 
, ' dne 8. januarja 1948. 

* 
lv R 546747-8 874 
. *:*Iak Stanislav, roj. 17. VI. 1920 v 
Ardni 22, sin Martina in Karoline ro- 
jene 2ibert, rudar, poročen, Bianca 14, 
•e od maja 1946 pogreša. 

Na predlog žene Bizjak Ljudmile, go- 
epodinje iz Blance 14, ee uvede posto- 
Eanje za razglasitev za mrtvega. Vsa- 

do, ki mu je o pogrešanem kaj znano, 
•• poziva, da to do 1. VII. 1918 poroča 
"odišču aH skrbniku Somerju Ludviku, 
»od. uslužbencu v Brežicah. 
IV R 550/47-8 881 

Sikošek Frpnc, roj 23. VITI. 1927 v 
Brež'cah. sin Franca in Kristine rojene 
Regula, slikarski vajenec, je odšel 16 
VIII. 1044 v kozjanski odred NOV in se 
ianuarja  1945  udeležil   bojev   pri vasi 
»lanlna pri Sevnici. Po isjavi Sikošek 1 

Marjanke in Franca st. je padel v bližini 
vasi «jaaeiuk, kjer Jö bil tudi pokopan. 

Na prealog očeta Skoška Franca at- 
ee uvede postopanje za razglasitev za 
mrtvega in se izdaja poziv, da se o po- 
greiauein do 14. II. 1948 poroča sodišču 
ali skrbniku Somerju Ludviku, sod. 
uslužbencu v Brei.ciUi. 

Po preteku rokov bo sodišče odločilo 
o predlogih. 

Okrajno sodišče v Brežicah 
za okraj Krško 

dne 14, januarja 1948. 
# 

IV R 557'47-2 S79 
Ccrjak Janez, roj. 23. III. 1903 v Canju 

št. 6, sin Janeza • Marije rojene Bence, 
posestnik, samski, je odšel 1944 v kozjan- 
ski odred pozneje pa na Dolenjsko v 
2. Četo, 2. bat., 9. brigado XVIII. d.vi- 
zije NOV in so ga zadnjič videli 25. XI. 
1944 pri Sv. Vidu nad Cerkn-co. Od te- 
daj se pogreša. 

Na predlog sestre Cerjak Cecilije, go. 
epodinje  iz Canja 6,  KL0 Bianca, se 
uvedo   postopanje   •   razglasitev   za 
mrtvega. 
IV R 1/48-8 884 

Colarič S.lvester, roj. 19. IV. 1928 na 
Dolu, am Alojzija in Neže rojene Jereb, 
delavec, samski, je odšel oktobra 1944 v 
belokranjski odred, pozneje pa v no- 
tranjski odred NOV. Po izjavi koman- 
danta notranjskega odreda Zupančiča 
Jožeta, je baje februarja 1945 padel v 
bojih pri Cerknici na Notranjskem. Od 
tedaj se pogreša. 

Na predlog matere Colarič Neže, go- 
spodinje iz Dola 8, se uvede postopanje 
za razglasitev za mrtvega. 
IV R 401/47-5 * 876 

Kostanjšek Anton, roj. 15. IX. 1914 v 
Pišečah, sin Martina in Uršule rojene Str- 
gar, polj, delavec, je odšel 6. I. 1945 v 
JA, bil kmalu od Nemcev ujet in odpe- 
ljan v celjske zapore, od.koder so ga 
odpeljali 20. III. 1945 in se od tedaj 
pogreša. 

Na predlog seetre Kostanjšek Manje, 
tasebnice iz Sromelj 30. se uvede posto- 
panje za razglasitev za mrtvega. 
IV R 543/47-3 378 

Novak Franc, roj. 27 III. 1877 v Pe- 
čicah, sin Ivana, in Katarine rojene 
Zupan, posestnik, poročen, Št. Lenart, je 
odšel 1914 v prvo svetovno vojno in Je 
baje padel 17. III. 1917. 

Na predlog sina Novaka Rudolfa, de- 
lavca iz St. Lenarta 77, se uvede posto- 
panje za razglasitev za mrtvega. 
IV R 446/47     . 875 

Poharc Ladislav, roj. 23. I. 1914 na 
Dolskem 1, sin Antona in Marije rojene 
Hrušovar, rudar, samski, Rajhenburg, 
je bil maja 1944 od Nemcev odpeljan v 
zapore v Krško, nato pa v Dachau in 
se od tedaj pogreša. 

Na predlog očeta Poharea Antona, de- 
lavca iz Rajhenburga 100, se uvede posto- 
panje za razglasitev za mrtvega."~~\ 
IV R 537/47—4 882 

Salmič Alojz, roj. 5. VI. 1899 na Ro- 
riScu 29, sin Martina ta Marije rojene 

Rodman, delavec, samski, Jo odšel 1917 
v vojno in se udeležil bojev na Tirol- 
skem, od koder je pisal materi. Od tedaj 
se pogreša. 

Na predlog nez. sina Pirea Alojza, de- 
lavca iz Rake 14, ee uvede postopanje 
za razglasitev za mrtvega. 
IV R 567/47—3 877 

Salmič Martin, roj. 19. XI. 1879 na 
Jelenku 5, sin Mart.na in Marije rojene 
Pavkovič, posestnik, poročen, Rovišče 
št. 49, je odšel 1914 na tirolsko fronto, 
od koder se ni več javiL 

Na predlog vnuka Pirea Alojza, de- 
lavca iz Sel 14, p. Raka, se uvede po- 
stopanje za razglasitev za mrtvega. 

IV R 395/47-4 380 
Zupevc Jožef, roj. 23. X. 1919 y Do- 

brovi 32, sin Jožefa in Ane rojene Mirt, 
rudar, poročen, je bil 3. IV.. 1944 mobi- 
liz.ran v nemško vojsko in poslan na 
bojišče v Francijo, od koder je ženi 
redno pisal do 7. X. 1944. Decembra 1944 
je dobila od Malnerja sporočilo, da sé 
od 11. X. 1944 iz bojev v Vogezih po-, 
greša. 

Na predlog lene Zupeve Alojzije, 
Stranje 9, se uvede postopanje za raz. 
glasitev za mrtvega, 

Veakdo, ki mu je o pogr*ian'h kaj 
znano, se poziva, da to do 14. .III. 1948 
poroča 6odišču ali skrbniku Somerju 
Ludviku, eod. uslužbencu v Brežicah. 

Po preteku roka bo sodišče od'očilo 
o predlogih- 

Okrajno sodišFe • Breïicab 
za okraj Krško 

dne 14, januarja 1948 

IV R 413/47-8 624 
Divjak Mihael, roj. 9. IX. 1899vČuiju, 

sin Antona in Terezije rojene Zalokar, 
poročen, posestnik iz Blance, se od 16- 
VIII. 1944 pogreša. 

Na predlog žene Divjak Marije, pošta. 
rice iz Blance, se uvede postopanje za 
razglasitev za mrtvega, 

IV R 539/47—4 «6 
Košar Jožef, roj. 16. IX. 1911 v Kludju 

št. 31, sin Franca in Neže rojene Rošto- 
har, samski, Rajhenburg, je odšel 10. •. 
1944 v .kozjanski* odred, pozneje Pa V 
Tomšičevo brigado NOV in se od tedaj 
pogreša. 

Na predlog zaročenke Mlinaric Ama- 
lije, delavke iz Pokleka 19, p. Bianca, 
se uvede postopanje z« razglasitev za 
mrtvega. 

IV R 9/48-3 623 
Sekoranja Alojzij, roj. 30. I. 1920 v 

Dramljah 12, sin Antona in Terezije ro- 
jene 2mavc, polj. delavec, samski, je od- 
šel septembra 1944 v kozjanski odred 
NOV, bil zaradi nerednosîi obsojen na 
smrt in baje februarja 1945 na Pustem 
vrhu prTPodsredi ustreljen. 

Na predlog Sekoranje Antona, poseat. 
nika iz Dramelj 12, KLO Stara vaa-Bi- 
•zeljsko, se uvede .postopanje za razzi«, 
•iter za mrtvega,  - 
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IV R «7,47-6 625 
Vretic M*rtin, roj. 8. XII. 1912 v Cur 

novcu, *4n Janez« iti Neže rojene Ce rja k 
polj. delavec, aamskj, je odšel  1.   XII. 
1943 v kozjanski odred, pozneje pa v 
18. div., 1. četo jurišnega bataljona NOV. 
bil 17. IX. 1944 ob napadu na Stantpetov 
most ranjen in je baje konec leta 1944 
t Beli Krajini uiurL 

Na predlog matere Vretič Neže, po- 
•estnice iz Curnovca 20, p. Sronilje, se 
uvede postopanje za razglasitev za 
mrtvega. 

Veakdo, ki mu je o pogrešan b kaj 
znano, «e poziva, da to do 21. •. 194H 
poroča sodišču ali skrbniku Soinerju 
Ludviku, sod. uradniku iz Brežic. 

Po preteku roka bo sodišče odločilo 
0 predlogih. 

Okrajno sodišče v Brežicah 
za okraj Krško 

dne 21, januarja 1948. 

1 Sp 571/46-7 746 
Pevec Angela, roj. 30. VIII. 1911   v 

Zabukovju 73, hči Luke in Ane rojene 
Abram, gospodinja, poročena v Sevnici 
št. 144 je bila 14. V. 1945 aretirana n 
odpeljana v Rajuenburg in se od tedaj 
pogreša. Po pripovedovanju Gabriča 
Antona, mesarja iz Sevnice, je baje 
umrla v zaporih v Teharjih. 

Na predlog moža Pevca Rudolfa, čev- 
ljarja iz Zavra tea pri Studencu, se uvede 
postopanje za razglasitev za mrtvo n se 
izdaja poziv, da se o pogrešani do 
27. VI 1948 poroča sodišču aH skrbniku 
Somerju Ludviku, sod. uslužbencu v 
Brežicah. 
IV R 2/48-3 744 

Brili Alojz, roj. 7. V 1908, sin Janeza 
ia Katarine roj. Abram, samski, Dobra- 
va 26, KLO Senovo, je odšel 26   VIII. 
1944 v kozjanski odred NOV, pozneje 
pa v 15. brigado in se iz bojev na Po- 
horju od oktobra 1944 pogreša. 

Na predlog zaročenke Grilc Karoline, 
delavke iz Dobrave 17, se uvede posto- 
panje za razglasitev za mrtvega. 
IV R 4/48-5 745 

2veglič   Marko,  roj. 23.   IV.  1924  v 
Stržšču, ein Jožefa in Jožefe rojene Li- 
povšek, poljedelski delavec, samski, je 
odšel julija 1944 v kozjanski odred NOV. 
t$den nato pa na Dolenjsko in se od 
tedaj pogreša. 

Na predlog sestre 2vegH6 Marije, go- 
spodinjske pomočnice iz Stržišča 4, KLO 
Podvrh pri Sevn.ci, ge uvede postopanje 
sa razglasitev za mrtvega. 

Vsakdo, ki mu Je o pogrešanih kaj 
mano, se poziva, da to do 27. III 1948 
poroča sodišču ali skrbniku Somerju 
Ludviku  sod. uslužbencu iz Brežic. 

Po preteku rokov bo «>dišče odločilo 
m predlogih. 

Okrajno sodišče r Brežicah 
ta okraj Krško 

dne 27. januarja 1948•- 

V R 2303/47-5 819 
Lebeničnik Anton, roj   18. T. 1906 v 

Nemčiji, Hamboru-Marloh, sin Gregorja 

n Kuzal:je rojene Grabna t   oženjen   ru 
dar v Celju, Cesta v Lisro. je bi| 23. VI. 
1044   mobiliziran v  nemško  vojsko. 11 
IX. 1944 pa je odšel v NOV  in ee od 
tedaj  pogreša. 

Na predlog žene Lebeničnik Elizabete 
Uebaeh, Maastr chter str 23, ee uvede 
postop?nje za razglasitev za mrtvega. 
V R 2503/47-5 521 

Kramar  Viktor,  roj. 11   III.  1928  v 
Studenrih, KLO Ponikva sin Alojza in 
Marije rojene Kruleč, samski, kurir 
okrajnega odbora OF v Žalcu, je maja 
ali juri ja 1945 odšel od doma na očetov 
dom v Studencih in se od tedaj pogreša. 

Na predlog očeta Kramarja Alojza, 
kmeta v Studencih 52, »e uvede posto- 
panje za razglasitev za mrtvega. 

Vaakdo. ki mu je o pogrešan h kaj 
«nano, se poziva, da to do 1. IV. 1948 
poroča sodišču. 

Lebeničnik Anton ;n Kramar Viktor 
se pozivata, da se žglasita pri sodišču 
ali dragafo dasta kako vest o sebi. 

Po preteku roka bo sodišče odločilo 
o predlogih 

Okrajno sodišče y Colju 
dne 26. decembra 1947. 

* 
V R 2597/47-2 522 

V Šnar Leopold, roj. 11. XI. 1903 pri 
Sv. Pavlu pri Preboldu, sin Mihaela i" 
đeže rojene Veler, ožprijen. strojnik v 
Celju, Vodnikova 11. je bil 15 X. 1943 
od Nemcev aretiran in zaprt v Celju n 
Mariboru, nato pa interniran v Dachau. 
Pozneje je bil poslan na dplo v Alah in 
je na transportu v Rosenheimu omagal. 
Od tedaj se pogreša. 

Nafpredlog ženp Višnar Franc ške'ro. 
jene Kmet, zasebnice v Celju, Vodnikova 
št. 11. se uvede postopanje za razgla- 
sitev za mrtvega in se izdaja poziv, da 
se o pogrešanem do 1. IV 1948 poroča 
sodišču. 

Višnar Leopold se poz;va, da se zglasi 
pri sodišču ali drugače da kako vest 
o sebi. 

Po preteku roka bo sodišče odločilo 
o predlogu. 

Okrajno sodišče v Celju 
dne 27. decembra 1947. 

* 
V R 2606/47—2 528 

Janežič Martin, roj 9. VIII. 1941, sin 
posestnika Martna in Alojzije rojene 
Zupane. Silova 28, KLO Št. Ilj pri Ve- 
lenju, je bil po ugotovitvah upravnih or- 
ganov avgusta 1942 g starši odpeljan v 
Celje. Po smrti staršev v koncentracij- 
skem tabor šču je bil baje poslan v neko 
otroško taborišče v Nemčijo in se od 
tedaj pogreša. Po ugotovitvah pristojnih 
organov ni nobenih podatkov o njegovem 
bivalšču. 

Na predlog starega očeta Janežiča 
Franca, posestnika v SilovJ 28. St. Ilj 
pri Velenju, ee uvede postopanje za raz- 
glasitev za mrtvega. 
V R ,2607/47-3 829 

Kotnik   Ana.   roj. 26   VII.  1908  pri 
Sv. Andražu pr Vr-lenin, Jena tov. de- 
lavca v DobriČu 53, je bila od pomladi 

1942 borka v POJ   po/.uejt- pa v  polioi 
skein  bataljonu   in  je  baje 7    II.   1943 
padla v  i-ojih  na  Pohorju   Od tedaj se 
pogreba. 

Na predlog Čremnžnik Cecilije, kme- 
tice pr. Sv. Andražu 24 p. Velenje, se 
uvede postopanje za razglasitev za 
mrtvo. 
V K 2604/47-3 » 526 

Marinko Ivan, roj 18. IV. 1905 v Re- 
čici nad Luäkim, sin Marinka Janeza, 
oženjen, delavec v Gotovljah 1«3, je bil 
od 8. IX. 1944 v Toma čPVJ brigadi in 
se je zadnjič javil 1. XII. 1944. Od tedaj 
se pogreša. 

Na predlog žene Marinko Antonije ro- 
jene Toman, posestnice v Gotovljah 163, 
so uvede postopanje za razglasitev za 
mrtvega. 
V R 2605/47-2 527 

Pusovnik  Martin, roj. 21. X.  1908 v 
Zg. Ponikv . sin Jožefa in Frančiške ro- 
jene Lešnik, oženjen, zidar v Gotovljah 
št 67, jo odšel 23. IX. 1944 v NOV in 
delal pri obnovi v Savinjski dolin , po- 
zneje pa v Smartstem ob Dreti od koder 
se je umaknil v božiču 1914 pred nem- 
ško ofenzivo proti Motniku in se od 
tedaj pogreša. « 

Na predlog žene Pusovnik Marije ro- 
jene Luskar, gospodinje v Gotovljah 57, 
se uvede postopanje za razglasitev za 
mrtvega. 
V R 2603/47-3 525 

Ribič Vida, roj. 26. IV  1924 v Skalah 
pri Velenju, hč. Antona in Albine ro- 
jene Dolmar, samska, dijakinja v Go- 
tovljah je bila od 30. X. 1944 v NOV 
pri štabu komande mesta Ljubno v Zg 
Savinjski dolin., 20. XII. 1944 pa je • ila 
v Podvolovljeku od Nemcev zajeta in od- 
peljana v Crno pri Kamniku in tam baje 
od Nemcev ustreljena. Od tedaj se po- 
greša. 

Na predlog matere Ribič Albne, po- 
sestnice v Gotovljah 75, se'uvede posto- 
panje za razglasitev za mrtva 
V R 2602/47—3 524 

Sibanc Alojz, roj. 21. VI. 1901 v Tr- 
novljah, KLO Socka, sin Blaža in Marije 
rojene Krnjovšek, samski, poljedelec, je 
bi od 14. XII 1944 v Sercerjevi brigadi 
NOV na Dolenjskem in se od decembra 
1944 pogreša. Baje je pri umiku čex 
Savo utonil. 

Na predlog brata Sibanca Antona, de- 
lavca iz Trnovelj 14, se uvede postopa- 
nje za razglasitev za mrtvega. 
V R 2349/47-6 820 

Stukelj Jože, roj 19. 1. 1910 v Se- 
miču na Dolenjskem, sin Petra in Neže 
rojene Jakše. graničar, je služil od 1933 
kot graničar 5. pogranične čete y DJa- 
kovici-Popovac. zadnji čas pred okupa- 
cjo pa ob albanski meji. od koder je 
zadnjič pisal med 20. in 25. III. 1941 
Od tedaj se pogreša.         R 

Na   predlog žene Stukelj Frančiške, 
tov. delavke v Zalošah št  7 p. Polzela, 
se uvode postopanje za <•• (PV u 

mrtvega. 
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Voakdo, ki inu je o (w^inan h kaj 
'.liano, se poziva, da to do 1 IV. 1948 
l>oroća sodišču. 

Janu/.ič Marlin, Köln k Ana. Marinko 
Ivan, l'u-4)vnik Martin, Ribič Vida, Si 
bane Alojz in Stukelj Jože se pu/, vaju, 
da se glasijo pri sodišču ali drugače 
dajo kako vest o sebi. 

Po preteku roka bo iodišče odločilo 
o predlogih 

Okrajno sodišče v Celju 
due 3U. decembra 1947 

* 
V K  1053 48 -2 049 

Sedminek  Franc,  roj   2.  IV.  1••  v 
Podlogu, K Lü Sv. Peter v Savinjski do. 
liui, sin Melhijorja in Jere rojene «ibč, 
samski, poljedelec, je bil od 7. XII. 1942 
v nemški vojsk, in sicer na ruskem bo- 
jišču, od koder je zadnjič pisal oktobra 
1943. Domači so bili od vojaškega povelj- 
stva obveščeni. da se od 21. X 1943 iz 
lojev na Unjepru pogreša. 

# Na predlog polbrata K biča Jožefa, po- 
ljedelca v Podlogu 25, se uvede posto- 
panje iu razglasitev •• mrtvega in se 
izdaja poziv, da se o pogrešanem do 
17. IV. 1948 poroča sodišču. 

Sedminek franc se poziva, da ee 
zglasi pri sodšču ali drugače da kako 
vest o sebi 

Po preteku roka bo sodišče odločilo 
o predlogu 

Okrajno sodišče v Celju 
dne 17. januarja 1948. 

V R 1054/48 518 
Skoberne Alojz, roj.  17   VII. 1924  v 

Mali Brezi, kmečki sin Matije in Neže 
rojene Vrečar, je odšel septembra 1944 
v Sercerjevo i,rigado 1 bat. in b 1 po- 
močnik protitankovske puške na pod- 
ročjih Pohorja, Koroške, Gorenjske in 
Mozirske planine, se decembra 1944 
udeležil bojev z Neme na gori Oljki v 
Savinjski dolini in se od tedaj pogreša. 

Na predlog Skoberneta Mat je, kmeta 
Iz Male Breze 19,.p. Laško, se uvede po- 
stopanje za razglasitev za mrtvega iu se 
izdaja poziv, da se o pogrešanem do 
20. IV  1948 poroča sodišču. 

Skoberne Alojz se |>oziva, da se zglasi 
Pri sod šČu ali drugače da kako vest o 
eebi. 

Po preteku roka bo sodišče odločilo 
° Predlogu. 

Okrajno sodišče • Celju 
dne 20. januarja 1948. 

R 644/47—4 861 
Ogrinc Anton, roj.  15. V. 1915 v Zg. 

Slivnici 4, sin  pok.  Franca  In  Marije. 
ključavničar,  samski, je  bil   1943  od- 
peljan v Italijo, januarja 1945 pa ee je 
javil iz Hamburga  Od tedaj se po<?reSa. 

Na   predlog  matere  Zunančič  Mariie 
fe Zg, Slivnce 4, se uvede postopanje 
•• razglasitev za mrtvega in se izdala 
poziv, da se o pogrešanem d0 13. III 
1943 poroča sodišču aH skr! niku Semetu 
Antonu, sod. uradniku  v   Orosunlfem. 

Po preteku roka bo sodišče odločilo e 
piedlo'ni 

Okrni• en'TZfr r •••••••••• 
.        dne 12. Januarja 1948. 

R 1948 418 
Praček Ferdinand, roj. 30. V. 1884 v 

Ljubljani, sin Gregorja in Marije rojene 
.Strnad.  železničar v Trstu, poročen, je 
baje 1910 umrl 

Na predlug žene Zupančič Ane gospo 
dinje  iz Zaporke,  KLO   Videm-Dobre 
polje, se uvede postopanje za razglasitev 
za mrtvega. 
R 729/47-5 419 

Sedlar V nko, roj. 9. Vili. 1916 v 
Ameriki, krojač na Muljavi, je maja 1944 
prenočil pri Kutnarjevih na Muljavi 6, 
od koder je bil od domobrancev ne- 
znano kam odpeljan in ee od tedaj po- 
greša. 

Na predlog matere Sedlar Angele iz 
St Ruperta 16 pri Mokronogu, se uvede 
postopanje  za   razglasitev   za   mrtvega. 

Vsakdo: k: mu je o pogrešanih kaj 
/.nano, se poziva, da to dolS. Ill 191S 
poroča sodišču al skrbniku Semetu An- 
tonu, sod. uradniku v Grosupljem. 

Po preteku roka bo sodišče odločilo 
o predlogih 

Okrajno sodišče v Grosupljem 
dne 14. januarja 1948. 

* 
R 961'47 4<>4 

Zabukovec Jožef, roj.  8.  111.  1923  v 
Hra-itju, sin Janeza in Franc ške rojene 
Ko.'ak. samski, tov delavec v Cikavi 25. 
je konec julija ob napadu na   Ri. rtico 
padel. 

Na predlog matere Zabukovec Franči- 
ške, gospodinje iz C kave 32, se uvede 
postopanje za razglasitev za mrtvega in 
se izdaja poziv, da se o pogrešanem do 
15 III. 1948 poroča sodišču ali skrbniku 
Semetu Antonu, sod. uradniku v Gro- 
supljem. —_ 

Po preteku roka bo sodišče odloč lo 
o predlogu 

Okrajno sodišče  • Grosupljem 
dne 16. januarja 1948. 

* 
• 1/48-5 537 

Močnik  Franc,  roj.  24.   IV.  1912   v 
Idriji, sin Janeza in Frančiške roj. Skok, 
rudar v Lab nju (Albona). je po zlomu 
Italije vstopil v NOV. Ujeli so ga Nemci 
in   odpeliali   v   Dachau,   kjer   je   umrl 
19 III 1944. Junija 1944 je občina Idrija 
prejela mrbski Hst, o čemer je ohvestila 
ludi župni urad Gore nad Idrijo. 

Na predlog očeta Močnika Janeza, ru- 
darja v p.. Idrija. Triglavska 4, se uvede 
postopanje za razglasitev za mrtvega in 
se izdaja poziv, da se o pogrešanem do 
15 IV. 1948 poroča sodišču ali skrbniku 
Riipniku Ludvku, 6od uradniku v Idriji  | 

Po preteku roka bo sodišče odločilo o 
predlogu. 

Okramo sodišče Idrija 
dne 20. Januarja 1948 

« 
R 540/47-10 619 

Močnik Jakob, roj. 26. VII 1921 • Po. 
Ijanah pri Cerknem, sin Ivana in Marije 
rojene Kaen   samski,  čpvljar   JP <*ep- 
tempra 1913 vstopil v NOV k poveli«tvn 
v Cepovanu, V aprilu 1945 je bil borec i 

| II.  bat.   Vojkove   brigade, od   tedaj  se 
pogieaa 

Na predleg očeta Močnika Ivana, po 
sestnika iz Poljan pri Cerknem 11. se 
uvede postopanje za razglasitev za 
mrtvega in se izdaja poz v, da se o I>o- 
giešanem do 25. IV. 1948 poioOa -< i.aču 
ali skrbniku «upniku Ludviku sodnemu 
uradniku v Idriji. 

Močnik Jakob ee poziva, da se zglasi 
pri sodišču ali drugače da kako vest o 
•*e.,i. 

Po preteku  roka bo sodišče odločite 
0 predlogu 

Okrajno sodišče • Idriji 
dne 24. januarja 1948. 

* 
R 13/18-3 742 

Klavžar Janez. roj. 14. IV 1873 v Za- 
kojci, s u pok. Jožefa in Marije rojene 
Tavš, ožPnjan/posestnik, je bil oktobra 
1944 odpeljan v Buchenwald in se od 
tc('aj pogreša. 

Na predlog sina Klavžarja Petra, kme- 
tovalca Iz Zakojce 86, se uvede postopa- 
nje za razglasitev za mrtvega in se iz- 
daja   poziv,  da   se  o   pogrešanem  do 
1 V. 1943 poroča sodišču aH skrbn ku 
Ruoniku Ludviku, sodnemu uradniku v 
Idr,-. 

Klavžar Janez se prziva, da ee zglasi 
pri sodišču ali drugače da kako vest e 
ach'. 

Po preteku roka bo sodišče odločilo 
o predlogu. 

Okrajno sodišče • Idriji 
dne 28   januarja 1918. 

R 3/48—3 _ 847 
Pire Franc. roj. 7. IX. 1926 v Črnem 

vrhu, sin Franca in Jožefe rojene Cuk, 
samski, trg. vajenec v Ajdovščini, je 
1943 vstopil v III kraj ško brigado I. di- 
vizije v Bariju in se z bojev na Sarajev- 
skih vratih pri Bugojnu, kjer je b'l ra- 
njen, od konec julija 1944 pogreša. 

Na predlog očeta Pirca Franca, posest, 
mka iz Črnega vrha 5, se uvede posto- 
panje za razglas lev z* mrtvega in ee 
izdaja peziv. da se o pogrešanem do 
1. V. 1948 poroča sodišču ali skr niku 
Rupniku Ludviku, sod uradn;ku v IdnjL 

Pire Franc ml. se poziva, da se zelasi 
pri sodišču ali drugače d« kiko vest o 
sebi. 

Po preteku  roka bo sodišče odlsö'Io 
0 predlogu. 

Okrajno sodišče v Idriji 
dne 2. februarja 1948. 

* 
T R 82/48-5 470 

Zvan  Andrej,  rojen  21.  XI.   1923  r 
Krnici, sin Jurija in Marije roj. Kćzelj, 
zidar, je bil 13.  I. 1943 mob liziran v 
nemško delovno službo, bil  r  Franciji 
in se od februarja 1944 pogreša. 
1 R 82/48-2        * 469 

2van Alofzil. roi. 16. V. 1**% v Knrci. 
sin J"ri;a in ••''• ro'r-ie Kćzelj. z'^nr, 
je I il 29. HJ. 1943 rno^'Hziran v nem~'-:o 
vo'isko in se po poročilu nemškega po- 
ve"stva iz Nver pri merfu Aleksandrovo 
v r?,jj,;j- rt igt,,, 1<>• •••••-^•. 

vn nrpd'T» oxpt' '*»'•*1• .••
,
••(_ r?f>i;jvca 

iz Krnice 72, p. Gorje, se uvede posto- 
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panje za razglasitev  •• mrtva  m se u 
daja poziv, da se u pogrešanih do 1,J- '" 
194« pi>ro<'a •••••• ali «krilniku H uu-r 
ju  Milka, !4xi.  uradniku  na Jesenicah. 

Po ureleku roka bo sodile odločilo « 
predlogih. 

Okrajno sodkre na Jesenicah 
dne 10. januarja  194h. 

I R 651'47-4 471 
Ciglarč Jožef, rojen 25. 111. 1911 v 

Ljubljani, pek v Kropi 69. je po izjavi 
Mervar Angele, cerkovuikove žeiib v 
Stopicali m po poroè lu K 1.0 Stopile 
t dne 2. XII. 1947, it. 1619 47 padel kot 
partizan 21. II 1944 * okolici Stopica 
in bil »am tudi pokopan. 

Na predlog žene Ciglarič Marije • 
Krope 69 se uvede postopanje za razgla- 
-"tev za mrtveca m ee izdaja poziv, da 
iie o pogrešanem do 20 III. 194S poroča 
!*odišču ali skrbniku Hihterju Mirku, 
•od. uradn ku na Jesenicah 

Po preteku roka bo sodišče odločilo 
« predlogu. 

Okrajno sođ'Šre na Jesenicah 
dne 14. januarja 1948. 

I R 641/47-3 741 
Prmoiič Vincene, roj. 3 IV. 1912 na 

Kupljeniku, «in Janeza in Marije rojene 
Cop, delavec, je odšel 8. V 1944 v NOV. 
Bil je na Jelovici in na Primorskem, 
kjer so g« poleti 1944 ujeli Nemci, mesec 
dni zaprli ? Gorici, nato pa odpeljali v 
Dachau in se od tedaj pogreša. 

Na predlo? brata Primožiča Karla po- 
sestnika iz Kupljen ka 14. se uvede po* 
etopanje za razglasitev za mrtvega in «e 
izdaja poziv, da ee o pogreSanem do 
1. V. 1948 poroča sodišču ali skrbn ku 
Rihterju Mirku, sod. uradniku na Jese- 
nicah 

Po preteku roka bo sodišče odločilo 
o predlogu. 

Okrajno sodiSïe na Jesenicah 
dne 29. januarja 1048. 

* 
R 1129/47-4 476 

Mohar Marija, rojena Delavec 5. V. 
1924 na Stefanfi gor. K LO Cerklje. |e 
bila 24 III. 1944 od Nemcev odpeljana 
r Begunje, od koder je pobegnila v NOV 
in je bila bolničarka Slanrlrove.br gade. 
Od januarja 1945 *e pogreäa. 

Na predlog moia Moliarja Franca, 
pečarja iz V esc 2. KLO Bukovica, ee 
uvede postopanje z> razglasitev za mrtvo 
tn se izdaja poz.v. da se o pogrešani do 
20. III. 1918 poroča sodišču. 

Mohar Marija se poziva. °*• ,f *Rli"d 
pri sodišču ali drugače da kako vest o 
sebi 

Po preteku poka bo sodišče odloČilo o 
predlogu. 

Okrajno »od Afe t Kamniku 
dne 7. januarja 1048. 

R 11)72/17-4 421 
Mole Albin, roj 28 III 1920 • Zažari, 

pri Vrhniki, sin pok, Franca in Neže 
rojene Zameje, delavec v Podgorju pri 

K:*iiitii'M> il. je .-i'i '••Mibra !'>!} odšel v 
i.ituiiuski odred NOV in M* / bojev de 
ceinl)ra 19-14 «ogrela 

Na predlog matere Mole Vele. gospo- 
dinje i? Podgorja 47. se uvede postopa 
nje za razglasitev  za mrtvega. 

K HKÌM7    4 42» 
Slarovasmk Jnnei roj 15. VII 1919 

v Pod«tud(>ucu Kt.O «lozd. okraj Kam- 
nik, sin Janeza In Marije rojene •••••, 
delavec, je od*el 26. IX. 1944 v XI. br- 
gado NOV na Dolenjskem in »e iz boje» 
z Nemci pogreša. 

Na predlog matere Starovasnik Marije 
gospod nje v Podstudencu 11). se uvede 
postopanje t» razglasitev za mrtvega 

Vsakdo, ki mu je o pogrešanih kaj 
znano, -»e poziva, da to do 20. III. 1948 
IK>roč| sodišču. 
••|• Albin in Starovasnik Janez ae 

pozivata, da se zglasita pri sodišču ali 
drugače dasta kako vest o sebi. 

Po preteku roka bo sodišče odkčilo 
o pre<ilogih. 

Okrajno sodišče * Kamn'kn 
dne 12. januarja 1948. 

* 
R 979 47-4 899 

Reins Mavricij, roj. .12. IX. 1944 v 
Prikemici 20. gin Janeza in Julije rojene 
Podbevïek, kmečki delavec, je julija 
1944 odšel v Slandrovo brigado NOV in 
je baje 15. X. 1944 padel v bojih okrog 
Čateža na Dolenjskem. Od tedaj ae po- 
greša. 

Na predlog svaka Bedenka Cirila, 
kmeta iz Priknuce 2u, KLO Krašče okr 
Kamnik, se uvede postopanj« za razgla. 
štev za^mrtvega in ae izdaja poziv, da 
•• o pogrešanem do 1. III. 1948 poroča 
sodišču ali skrbniku Klemenčiču Ivanu, 
»od. uradniku v Kamniku. 

Reme Mavricij se poziva, àa se zglasd 
pri *>d 5ču ali drugače da kako vest. 

Po preteku  roka bo sodišče odložilo 
0 predlogu 

Okrajno sodišče • Kamnika 
dne 19. januarja 1948. 

* 

1 R J.3'48-04 417 
Arko Jože, roj. 19. VII. 1918 v Rib. 

niči, sin Janeza in Marije rojene Boje, 
oženjen, miz pomočnik, je julija 1942 
odčel v NOV in se po zlomu Italije vrnil 
domov, oktobra 1943 pa ponovno odšel 
v XIV. divizjo Tomiičeve brigade in se 
od tedaj pogreša. 

Na predlog Žene Arko Angele, •••••- 
dinje v Kočevju 200. se uvede postopa- 
nje za razglasitev za mrtvega in ae iz- 
daja poziv, da ae o pogrešanem do 
16, IV. 1948 poroča sodišču ali skrbniku 
Črnivcu Jožefu, sodnemu uradniku v 
Kočevju 

Arko Jože se poziva, da •• zglasi pr 
+odfïc. aH drugače da kako vest o sebi 

Po preteku roka bo sodišče odloČilo 
o predlogu.   ' 

Okrajno sediHf v KočevJ» 
dne II. januarja 1948. 

I K Hi -ih   2 859 
(Jazvoda Sianko, roj 26. III. 1922 v 

Kočevju. Mii Franceta n l{«rzalije rojene 
Bruuar, Kočevje, Rudnik 219, je odšel 
aprila 1943 kot vodnik v Cankarjevo 
brigu'.o NOV. Pri Sv Križu pri Lit ji je 
bil ranjen, ujeli so ga Italijani, odpeljali 
v ljubljanske zapore, kjer so ga obhodili 
v dosmrtno ječo v Castelfranco Po zlo- 
mu Ital je je od*el v NOV na Primorsko, 
od koder se je zadnjič javil jeseni 1943. 
Od tedaj se pogreba. 

Na predlog očeta Gazvode Franceta ae 
uvede postopanje za razglasitev za mr- 
tvega in se izdaja poziv, da se o pogreša- 
nem do 12. IV 1948 poroča sodišču ali 
skrbniku Črnivcu Jožetu, sod. uradniku 
v Kočevju. 

Gazvoda Stanko *e poziva, da ae zglasi 
pri sodišču ali drugače da kako vest o 
sebi. 

Po preteku rok« bo sodišče odločilo 
o predlogu. 

Okrajno sodišče v Kočevja 
dne 12. januarja 1948. 

* 
[I R 229/48-4 880 

Halnar Hranimlr, roj. 20. 1. 1921 v 
Zg Bitnjnh, sin Alojz ja in Marije rojene 
Cenko, samski tov. nameščenec v Zg. 
Bitnjah, je bil prisilno mobiliziran v 
nemško vojsko. Ujeli PO ga Ruei, nate 
je vetop.l v NOV, konec 1. 1944 je bil 
dodeljen v 6. ličko udarniško divizijo, 
2. brigado. IV bat., 4. četo v Beogradu 
in se iz bojev z Nemci od 22. 1. 1945 
pogreša. 

Na predlog očeta Hafnarja Alojza, lei. 
upokojenca iz Srednjih Bitenj 82, se 
uvede postopanje za razglas tev za mrt- 
vega in ae izdaja poziv, da se o pogreša- 
nem do 1 IV. 1948 poroča sodišču aH 
skrbniku Zelezniku Simonu, sod. urad- 
niku y Kranju. 

Hafnar Hranimir ae poziva, da ae 
zglasi pri sodišču ali drugače da kako 
vest o sebi. 

Po 1. IV. 1948 bo eodUČe odločilo o 
o predlogu. 

Okrajno sodišče v Kranja, 
odd. II., 

dne SO. januarja 1948. 
• 

Ok 507/47-« 828 
Jernej Frane, roj. 21. III 1914 T LJub- 

ljani, sin Valentina in Jožefe rojene Ga- 
šperlln, *odar v pivovarni Union • 
Ljubljani, Kodrova 23, je bil po zloma 
Italije odveden v Nemčijo. Septembra 
1944 so ga odpeljali Iz Auschwitz« ne- 
znano kam In se od tedaj pogreša. 

Na predlog Jerneje Ivane, delavke • 
Stranski vasi 38, p. Grosuplje, »e uvede 
postopanje za razglasitev za mrtvega In 
se Izdaja poziv, da s« o pogrešanem •0 
15. IV 1948 poroča sodišču ali «krbnioi 
Jerneje Ivanih 
Ok 24'48-3 827 

Pečevnik Peter. roj. 2. VII. 1900 v Za- 
klancu. sin pok. Matije in pok Helene 
rojene Mifha, posestnik na Lesnem br- 
du 2, ae «d premeatitve is Buchenwjd- 
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da v drugo taborišče od Januarja 1045 
pogreša. 

Na predlog Pečevnik Jožefe rojeno 
Velkavrh. posrvstnire na Lesnem brdu 2, 
»e uvede pstopanje za razglasitev za mr- 
tvega in se izdaja poziv, da se o pogre- 
šanem do 15 IV. 1948 poroča sodišču ali 
skrbnici Pečevnik Jožefi. 

Jerneje Fran In Pečevnik Peter se po- 
livata, da se zglasita pri 6-odišču ali dru- 
gače dasta kako vest o sebi. 

Po preteku roka bo sodišče odločilo o 
predlogih. 

Okrajno sodišče v Ljubljani 
dne 27. januarja 1948. 

VI R 115/48 612 
Klemenčič Franc, roj. 1892 v Križev- 

cih pri Ljutomeru, sin Petra in Ane ro- 
jene Zoreč, zastopnik pri Standard Wa- 
cum Oil v Mariboru, Ciril Metodova 16, 
*e od maja 1945 pogreša Po potrdilu 
odseka za notr. zadevo pri MLO Mari- 
bor z dne 11. I. 1948, št. Pov/lII 
3735/4-V, so bile vse poizvedbe brez 
uspeha. 

Na predlog žene Klcmončič Ane, go- 
epodinje iz Maribora, Gregorčičeva 26/L, 
*e uvede postopanje za razglasitev za 
mrtvega In so izdaja poziv, da • o 
pogrešanem do 30. V. 1948 poroča eodi- 
sču ali skrbniku Vetrihu Albinu, rod. 
•uslužbencu v Mariboru. 

Klomenčič Franc se poziva, da se zgla- 
ei pri sodišču ali drugače da kako vest 
© sebi. 

Po preteku roka bo sodišče odločilo o 
predlogu. 

Okrajno sodišče y Mariboru, odd. VI., 
dne 20. januarja 1948. 

• 
R 651/47-3 678 

Grabner Rudolf, roj. 19. III. 1909 v 
Selah pri Slovenjem Gradcu, sin Jakoba 
in Uršule, oženjen, poljedelec v Jazbini 
&• 9, je odšel avgusta 19-14 v 2. bat., 1. 
SNOUB Toneta Tomšiča in bil ok- 
tobra 1944 zaradi bolezni poslan domov. 
Decembra 1944 so ga aretirali Nemci in 
odpeljali v zapore v Crno, Dravograd in 
v Celovec. Od tedaj &e pogreša. 
. #Na predlog Grabner Amalije, gospo- 
di/nje v Jazbini 9, K LO Javorje, se uve- 
de, pos-topanje za razglasitev za mrtvega 
«»"ee izdaja poziv, da se o pogrešanem 
dp 15. IV. 1948 poroča sodišču alitjkrb- 
Blku Cegovniku Filipu, »od. uradniku 
•« Prevaljah. 

Grabner Rudolf se poziva, da se zgla- 
ej pri sodišču ali drugače da kako vest 
o eebi. 

Po preteku roka bo sodišče odločilo o 
predlogu. /* 

OkrRJno sodišče na Prevaljah 
dne 80. decembra 1948. 

R 802/47—3 580 
Kolman Ivan roj. 21. IV. 1907 v Leg- 

nu pri Slovenjem Gradcu, sin Ivana in 
Tereze rojene Harih, uradnik v Slove- 
njem Gradcu, Celjska 14, je odšel 11. 
IV; 1945 v NOV in se od konec aprila 
1046 pogreša, '   "''[." 

Nn predlog žene Kolman Pavle, name- 
ščenke v Slovenjem Gradcu, Celjska 14, 
ee uvede postopanje za razglasitev za 
mrtvega in &e izdaja poziv, da •• p 
pogrešanem do 1. V. 1948 poroča sodi- 
šču ali 6krbniku Cegovniku Filipu, sod. 
uradniku na Prevaljah. 

Kolman Ivan se poziva, da ee zgla- 
sj pri sodišču ali drugače da kako vest 
0 eebi. 

Po preteku roka bo todišče odločilo o 
predlogu. 

Okrajno sodišče na Prevaljaa 
dne 20. januarja 1948. 

* 
1 R 36/48 622 

Riva Maka, roj. 6'. VIII. 191S v Ptuju, 
sin Valentina in Silve rojene Dolinšek, 
oženjen, opekarski mojster v Rogoznioi 
27 pri Ptuju, se od 10  I. 1940 pogreša. 

Na predlog žene Riva Katarine, gospo- 
dinje v Rogoznici 27 pri Ptuju, s-e uve- 
de postopanje za razglasitev za mrtvega 
in se izdaja poziv, da se o pogrešanem 
do 1. IV. 1948 poroča sodišču ali skrb- 
niku Pertekelu Karlu, sodJ uradniku v 
Ptuju. 

Po preteku roka bo sodišče odločile o 
predlogu. 

Okrajno sodišče v Ptuju 
due 15. januarja liKS: 

¥ 
I R. 87/48 687 

Ambrož Jakob, roj. 23. VII. 1915 v 
Kamilici pri Mariboru, sin Franca in Te- 
rezije, oženjen, delavec v Vitomercih 56, 
je po poročilu s-lužbenega mesta »vojne 
pošte št. -10.274 C v bojih pri Miškolcu 
3. XII. 1944 padel in ee od tedaj po- 
greša. 

Na predlog žene Ambrož Marije, po- 
sestnice v Vitomercih 50', se uvede po- 
stopanje za razglasitev za mrtvega. 
I R 38/48 686 

Stropnik Božidar, roj. 2. V. 1927 v 
Ptuju, sin Antona in Helene, trg. vaje- 
nec, Lipik na Hrvatskem, je kot borec 
12. udarne divizije NOV januarja 1945 
padel prd Daruvaru in *e od-tedaj po- 
greša. „     . 

Na predlog očeta Stropnika Antona, 
preglednika fin. kontrole v p. v Ptuju, 
se uvede postopanje za razglasitev za 
mrtvega. 

Vsakdo, ki mu je o pogrešanih kaj 
tnano, ee poziva, da to do 1. IV. 1948 
poroča sodišču ali skrbniku Pertekelu 
Karlu, sod. uradniku v Ptuju. 

Po preteku roka bo sodišče odločilo o 
predlogih. 

Okrajno sodišče • Ptuju, odd. I, 
dne 22. Januarja 1948. 

?» 
I R 14/48-2 538 

Cuk Ivan, roj. 29. XII. 1808 v Ziber- 
šah, čevljar iz Hotedršice 114, je odšel 
12. X. 1943 v Vojkovo brigado NOV in 
je februarja 1944 padel v bližani Gore- 
njega Jezera. Od tedaj se pogreša. 

•Na predlog žene Cuk Jožefe, poeeetrri- 
če iz Hotedršice 114, te uvede postopa- 
nje za razglasitev za mrtvega in se iz- 
daja poziv, da se o pogrešanem do 1, IV, 

1948 poroča sodišču ali skrbniku Hitiju 
Jožetu, sod. uslužbencu na Rakeku. 

Po preteku roka bo sodišče odločilo ó 
predlogu. 

Okrajno sodišče na Rakeku, odd. L, 
dne 20. januarja 1948. 

I R 13/48-5 &32 
Pikovnik Franc, roj. 28. II. 1887, ein 

posestnika iz Pikovnika 1, je odšel, 1914 
na bojišče v Galicijo in se od tedaj ,.o- 
greša. 

Na predlog Pikovnik Marije i* Pikov- 
nika 1, te uvede postopanje( za razgla- 
sitev za mrtvega in se izdaja poziv, da 
se o pogrešanem do 1. IV. 1948 poroča 
sodišču ali skrbniku Hitiju Jožetu, eod. 
uslužbencu na Rakeku. 

Po preteku roka bo sodišče odločilo o 
predlogu. 

Okrajno sodišče na Rakeku, odd. I., ' 
dne 27. januarja 1948. 

I R 538/47-4 889 
Gracej Rudolf, roj. 6. IV. 1910 v TI- 

nju, sin pok. Matevža in Marjete rojene 
Kangler, mizar, :,poročen, je odšel 17. I. 
1945 v Sercerjevo brigado NOV in se od 
tedaj pogreša. Po uradnem potrdilu no- 
tranjega odseka pri 10 SI. Bistrica, št. 
Pov. 900/3 z dne 9. I. 1948, ni od janu- 
arja 1945 nobenih podatkov o njego- 
vem bivališču. 

Na predlog žene. Gracej Ljudmile, trg. 
pomočnice v Tin ju 2, te uvede.postopa- 
nje za razglasitev za mrtvega. 

I R 555/47—4, „888 
Kozel Anton, roj. 1. I. 1921 v Pobre- 

žu, Sv. Vid pri Ptuju, »in Ivana in Jere 
rojene Kozel, delavec, samski, Fram 122, 
je bil mobiliziran v nemško vojsko, 21. 
IX. 1945 pa je odšel v NOV na Pohorje 
in ee od tedaj pogreša. Po uradnem po- 
trdilu notr. odseka pri 10 Slov. Bistnca, 
št. Pov. 902/2 z dne 9. I. 1948, ni od no- 
vembra 1943 nobenih podatkov o njego- 
vem bivališču. 

Na predlog očeta Koeela Ivana, vitii- 
èarja v Framu 122, se uvede postopa- 
nje za razglasitev za mrtvega. 

Vsakdo, ki mu je o pogrefanfh kaj 
znano, te poziva, da to do 29. II. 1948 
poroča sodišču ali predlagatelju. 

Po 1. III. 1948 bo sodišče odločilo o 
predlogih. 

Okrajno eodišče r Slov. Bistrici, 
odd. L, 

dne 13. januarja 1948. 
* 

IHR 21/48-2 SSO 
Kremer Anton, roj. •. V. 1922 v Stra- 

nicah, ein Stefana in Marjete rojene 
Straus, poljski delavec, je odšel decem- 
bra 1944 v Sercerjevo brigado NOV in 
se od januarja 1945 pogreša. 

Na predlog Kitek Marije, delavke iz 
Ljubmce 59, p. Vitanje, ee uvede po- 
stopanje za razglasitev za mrtvega in te 
izdaja poziv, da se o pogrešanem do 1. 
V. 1948 porocVsodiSču ali skrbniku Pu- 
klu Jožetu, wd. uslužbencu v Slov. Ko- 
njicah»     .. ' : i ' 
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Kremer Anton se poziva, da ee zgla- 
*i prt sodišču ali drugače da kako vest 
o eebi. 

Po preteku roka bo sodišče odločilo o 
predlogu. 

Okrajno sodišče • Slov. Konjicah 
dne 12. januarja 1948. 

R 847/47-3 415 
Božnar Anton, roj. 9. I. 1910 v Gaber- 

ku, sin Matevža in Marije rojene Ber- 
gant, «-tan. v Moškrinu, KLO Zabnica, se 
od maja 1945 pogreša. 

Na predlog žene Božnar Ane rojene 
Oman, gospodinje v Moškrinu 4, t« jve- 
de postopanje za razglasitev za mrtvega 
in ee izdaja poziv, da ee o pogrešanem 
do 15. III. 1948 poroča eodišču ali skrb- 
nici Božnar ••1. 

Po preteku roka bo sodišče odločilo o 
predlogu. 
Okrajno sodišče • Skoîjj Loki, odd. I., 

dne 14. januarja 1948. 

H 210/47-5 872 
Nikoliô Ratomir, roj. 15. III. 1915 v 

Beli Palanki, sin Vukašina in Darinke, 
puškar v Železnikih, 0L0 Škof ja Loka, 
je bil 1941 kot vojni ujetnik odpeljan v 
nemško ujetništvo, od koder ee je zad- 
njič javil julija 1943. Od tedaj te po- 
greša. To potrjuje tudi 010 Skofja Lo- 
ka, odsek za notr. zadeve z dne 5.1.1948 
št 2248/4-47. 

Na predlog Vrhunc Slave kovinarska 
Helavke v 2elezmkitul01, ee uvede po- 
stopanje za razglasitev za mrtvega In ee 
izdaja poziv, da se o pogrešanem do 1. 
IV. 1948 poroča eodišču ali skrbnici Vr- 
hunc Slavi * , 
B 269/47 „        679 

Reven Adolf, roj. 7. II. 1920 v Rovtah 
pri Logatcu, nezak. wn Reven Marije, 
delavec v Celovcu, je odšel avgusta 1944 
v NOV, bil terenec na področju med 
Dravo In Celovcem in se Iz bojev de- 
cembra 1944 pogreša. To potrjuje tudi 
010 Rakek, odsek za notr. zadeve z dne 
15. XII. 1947, št. pov. 1170'5 

Na predlog Poljanšek Frančiške, čevlj. 
prešivalke v Zireb 71, se uvede posto- 
panje za razglasitev za mrtvega in se 
izdaja poziv, da se o pogrešanem do 1. 
IV. 1948 poroča eodišču ali skrbnici Po- 
ljanšek Frančiški. 

Po preteku roka bo sodišče odločilo o 
predlogih. 
Okrajno sod-šče v okolji Loki, odd. II., 

dne 27. januarja 1948. 
* 

I R 487/48 ' 655 
Brglez Joïeî, roj. 9. III. 1883 v Boho- 

vem, ein Martina In Jere rojene Grobel- 
žek, posestnik, ee od maja 1945 pogre- 
la. 

Na predlog žene Brglez Jožefe, poseet- 
nice, Bobovo 13, Šmarje pri Jelšah, »6 
uvede postopanje za razglasitev za mr- 
tvega in se izdaja poziv, da *e o pogre- 
šanem do 15. VI. 1948 poroča eodišču ali 
skrbniku FUrstu Ludviku, «od. usluž- 
bencu v Šmarju pri Jelšah. 
I R 485/48. 654 

Tacer   Franc,   roj.  1926  na  Bučah. 
kmeteki sia Antona ia Amalije, Verace 

št. 12, p. Podčetrtek, je odšel septembra 
1944 v XIII. brigado Mirka Bradica NOV 
in ee iz bojev na Planini, Jurkloštru fn 
Slovenjem Gradcu od decembra 1944 
pogreša. 

Na predlog matere Tacer Amalije, po- 
set-tnice, Verace 12, Podčetrtek, se uve- 
de postopanje za razglasitev za mrtvega 
in se izdaja, poziv, da *e o pogrešanem 
do 15 IV. 1948 peroča sodišču aH skrb- 
niku Fürs t u Ludviku, eod. uslužbencu 
v Šmarju pri Jelšah. 

Brglez Jožef in Tacer Franc se poziva 
ta, da ee zglasita pri sodišču ali drugače 
dasta kako vest o sebi. 

Po preteku roka bo sodišče odločilo o 
predlogih. 
Okrajno sodišče • Šmarju pri Jelšah 

dne 24. januarja 1948. 

II R 369/47 743 
Reberšak Albin, roj. 1. III. 1927 v Ve- 

racah, sin posestnika Andreja in Franči- 
ške rojene Zemljak, Ve raca 48, p. Pod- 
četrtek, je odšel 11. Vil 1944 v NOV v 
Pilštanj, pozneje pa na Planino in se Je 
zadnjič oglasil oktobra 1944. Od tedaj 
ee pogreša. 

Na predlog matere Reberšak Franči- 
ške, posefrtnice, Verace 48, p. Podčetr- 
tek, se uvede postopanje za razglasitev 
za mrtvega in se izdaja poziv, da ee o 
pogrešanem do 15. IV. 1948 poroča so- 
dišču ali skrbniku Filretu Ludviku, sod. 
uslužbencu v Šmarju pri Jelšah. 

Po preteku roka bo sodišče odločilo o 
predlogu. 
Okrajno sodišče • Šmarju pri Jelšah 

dne 28. januarja 1948. 

R 11/48-2 832 
NovinŠek Ivan, roj. 20. I. 1920 v Skal- 

skih Cirkovcah, sin Ivana In Ane rojene 
Pustinek, mizar v drl rudniku Velenje, 
stan. v Skalah 28, je odšel 19. IV. 1944 
v šercerjevo brigado NOV na Graško 
goro, pozneje pa na Dolenjsko in je baje 
15. VIII. 1944 padel na Graški gori. 

Na predlog žene Novinšek Stanislave, 
kuharice v rudarski menzi v Veleaju, 
stan. v Skalah 28, ee uvede postopanje 
za razglasitev za mrtvega in se izdafa 
poziv, da ee o pogrešanem do 15. IV. 
1948 poroča eodišču ali skrbniku Volavč- 
niku Antonu, sod. uslužbencu v Sošta* 
nju. 

NovinSek Ivan ** poziva, da se zgla- 
si pri sodišču ali drugače da kako veet 
o eebi. 

Po preteku roka bo sodišče odločilo o 
predlogu. 

Okrajno sodišče v Šoštanja 
dne 12. januarja 1948. 

* 
R 84/48-2 605 

Sevčnlkar Martin, roj. 14. IX. 1907 v 
Podkraju 6, sin Martina in Cecilije ro- 
jene Kovač, rud. paznik v Zabukovici. je 
odšel avgusta 1944 v Bračičevo brigado 
NOV in je baje v bojih i be-ga 29. X. 
1944 padel v Lučjem selu pri Žužember- 
ku. Od tedaj se pogreša. 

Na predlog Verdeva Jožeta, rudarja 
iz Velenja 1, te uvede postopanje za raz- 

glasitev za mrtvega In se Izdaja poziv, 
da se o pogrešanem do 15. IV. 1948 po- 
roča sodišču ali skrbniku VolavČniku 
Antonu, sod. uslužbencu v Šoštanju. 

Sevčnikar Martin se poziva, da se zgla- 
sl pri sodišču ali drugače da kako vest 
o sebi. 

Po preteku roka bo sodišče odločilo o 
predlogu. 

Okrajno sodišče v Šoštanju 
dne 22. januarja 1948. 

• 
Ok 70/47-6 449 

Gregorčič Franc, roj. 25. IX. 1911 na 
Krnu 10, ein Jakoba in Podršček Jožefe, 
samski, posestnik, je 1943 služil v itali- 
janski vojski pri 3. bat. 259. pešpolka. 
Sredi februarja 1943 je bil v bojih pri 
Prozerju v BoMii ranjen In je verjetno 
umrl. Od tedaj se pogreša. 
Ok 65/47-5 447 

Kuščer Franc, roj. 8 X. 1901, poročen, 
Potoki 15, je bil pomladi 1944 aretiran, 
odpeljan v Gorico, nato pa v Dachau. 
Od tu je bil premeščen v taborišče Li- 
tomeržice na Češkem. Pozimi 1945 Je 
zbolel za tifusom, bil prepeljan v bolni- 
co, od koder ee ni več vrniL Od tedaj ee 
pogreša. 
Ok 84/47—5 453 

Miklavčič Frnac, roj. 10. XII. 1909 v 
Kobaridu, sin Franca in pok. Amalije 
rojene Gaberšček, samski, mizar, je od- 
šel decembra 1943 v NOV, se udeležil 
jeseni 1943 z Gregorčičevo brigado bo- 
jev pri Livku in se od tedaj pogreša. 
Ok 79/47-5 452 

Rot Franc, roj. 22. IX. 1879 v Trno- 
vem ob Soči, •• pok. Jožefa in pok. Ane 
rojene Juretič, poročen, posestnik. Je bil 
23. V. 1944 aretiran in odpeljan v Da-, 
chau. Zadnjič eo ga videli novembra 
1944, od tedaj ee pogreša.. 
Ok 78/47-5 451 

Rot Ivan, roj. 9. IX. 1920 na Trnovem; 
ein posestnika Franca in Kranjc Mari- 
je, je ob razpadu Italije vstopil v NOV; 
Nazadnje je bil v brigadi Fontanot v Čr- 
nomlju, ki je bila v težkih bojih z Nem- 
ci in se od tedaj pogreša. 
Ok 75/47-5 450 

Sturm Albin, roj. 6. J. 1926 v Ladrih, 
sin Janeza in Sturm Marije, samski, 
čevlj. vajenec, je vstopil 2. II. 1943 v 
Šercerjevo brigado NOV. Februarja 1944 
je v bojih v Rastku pri Ljubnem ha 
Štajerskem padel ia se od tedaj pogre- 
ša. -: 

Ok 87/47-0 454 
Uršič Franc (Jožko), roj. 4. X. 1920 v 

Kobaridu, sin posestnika Franca in Ko- 
kole Marije, samski, Kobarid, Kriljano- 
va 10, je 2. II. 1943 wtopll v NOV in bil 
komandant Gregorčičeve brigade. V bo- 
jih z Nemci avgusta 1944 na Krnu je.bil 
ranjen v nogo. Ujeli so ga Nemci, odpe- 
ljali v bolnico v Gorico, od tam pa.v 
Trst, kjer so ga ustrelili. 
Ok 69/47-5 i 448 

Soudât Andrej, roj. 29. X. 1892, ein 
Ivana in Uršič Terezije,    posestnik in 
mesar iz Sužida iL 35, je bil 19. VilL 
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1944 od Nemcev aretiran in odpeljan v 
Gorico, nato pa v Dachau. Ob razpadu 
Nemčije je bil baje še živ, vendar tako 
izčrpan, da je verjetno umrl, ker je za 
njim  izginila vsaka sled. 

Na predlog bližnjih sorodnikov se 
uvede postopanje za razglasitev za mr- 
tve in se izdaja poziv, da se o pogreša- 
nih do 15. IV. 1948 poroča sodišču ali 
e&rbniku Begušu Avgustu, uslužbencu 
pri OILO v Tolminu. 

Gregorčič Franc, Kuščer Franc, Mi- 
klavčič Franc, Rot Franc, Rot Ivan, 
Uržič Franc In Soudât Andrej se i «zi- 
vajo, da se zglasijo pri sodišču ali dru- 
gače dajo kako vest o sebi. 
/Po preteku roka bo sodišče odločilo o 
predlogih. 

Okrajno sodišče v Tolminu 
dne 14. januarja 1948. 

% • 
III R 809/48-2 602 

Božič Peter, roj. 17. III. 1922 v Poto- 
Ski vasi, rudar, je odšel 16. V. 1944 v 
NOV in se od tedaj pogreša. 

Na predlog zaročenke Klopčič Marije, 
delavke v Zagorju, stan. Prhovec 10. p. 
Medija Izlake, se uvede postopanje za 
razglasitev za mrtvega in se izdaja po- 
ziv, da se o pogrešanem do 22 IV. 1948 
poroča sodišču ali skrbniku Langerju 
Francu, sod. uradniku v Trbovljah. 

Božič Peter se poziva, da ee zgla- 
•i pri sodišču ali drugače da kako vest 
o sebi. 

Po preteku roka bo sodišče odločilo o 
predlogu. 
Okrajno sodišče • Trbovljah, odd. L, 

dne 2. januarja 1948. 

III R 806748-2 620 

" Kukenberg Andrej, roj. 2. TI. 1908 v 
Trbovljah, sin pok. Andreja in Kristine 
rojene Brinšek, posestnik, Trbovlje II št. 
125, je bil oktobra 1941 odpeljan v ma- 
riborske zapore, decembra 1941 pa v 
Auschwitz, od koder je dvakrat pisal 
*eni. Pozneje je dobila od gestapa v Tr- 
bovljah obvestilo, da je umrl v Au- 
•chwitzu 12. II. 1942 za plučnico. 

Na predlog žene Kukenberg Makse iz 
Brežic 7, se uvede postopanje za  raz- 
Slasitev za mrtvega in se izdaja poziv, 

a ee o pogrešanem do 1 VIII. 1948 po- 
roča sodišču aH skrbniku Langerju 
Francetu, sod. uradniku v Trbovljah. 

Po preteku roka bo sodišče odločilo o 
predlogu. 

Okrajno eodiSïe • Trbovljah 
dne 13 januarja 1948. 

III R 810/48-2 601 
Podfrtudenšek Franc, roj. 8. IV 1882 

Kamniku, rudar v Hrastniku 158, se od 
maja 1945 pogreša. 

Na predlog žene Podstudenšek Pavle, 
gospodinje v Studencih 16 pri.Hrastni- 
ku, *e uvede postopanje za razglasitev 
CA mrtvega. 
Ill R 807/48-2 603 

Zahojnik Leopold, roj. 8. XI. 1908 v 
Trbovljah, rudar v Trbovljah, Loke 259, 
M od maja 1945 ••••••*. 

Na,predlog žene Zahojnik Fani, go- 
spodinje iz Trbovelj, Loke 259, se uvede 
postopanje za razglasitev za mrtvega- 

Vsakdo, ki mu je o pogrešanih kaj 
znano, se poziva, da to do 22 VII. 1948 
poroča sodišču ali skrbniku Langerju 
Francu, sod. uradniku v Trbovljah. 

Podstudenšek Franc in Zahojnik Leo- 
pold se pozivata, da se zglasita pri so- 
dišču ali drugače dasta kako vest o sebi. 

Po preteku roka bo sodišče odločilo o 
predlogih. 

Okrajno sodišče v Trbovljah, od. L, 
dae 22. januarja 1948. 

* 
I R 512/47 887 

Blažič Jože, roj. 11. I- 1926 v Mirni va- 
si, sin posestnika, je odšel 17. I. 1944 v 
12. štajerska brigado NOV in ee iz bo- 
jev na Opčinah pri Trebnjem od 11. VI 
1944 pogreša. 

Na predlog matere Blailč Jožefe iz 
Mirne vasi se uvede postopanje za mz; 
glasitev za mrtvega, 

I R 507/47 88e 

Tratar Marko, roj. 25. IV. 1902 v Dol 
Svinjskem, kočar, je, odšel 11. IX. 1943 
v Gubčevo brigado NOV in se iz bojev 

.oktobra 1943 pri Trebnjem pogreša. 
Na predlog žene Tratar Marije, koča- 

rice. Svinjsko 29. se uvede postopanje 
za razglasitev za mrtvega- 

Vsakdo, ki mu je o pogrešanima kaj 
znano, ee poziva, da »o do 28. II. 1948 
poroča sodišču ali skrbniku Grintalu Ja- 
nezu, sod. uslužbencu v Trebnjem. 

I R 499/47 • 

Keber Alofc, roj. 29. V. 1923 v Gomi- 
li, KL0 St Janž na Dolenjskem, miz. po- 
močnik v Gori pri Komendi, je odsej 
novembra 1942 v NOV, se 25. III 1943 
udeležil bojev pri Vranji peci • w od 
tedaj pogreša. . ,   , 

Na nredlog očeta Kebra Ignaca, kočar- 
ja iz Obrnile 14, se uvede postopanje za 
razglasitev za mrtvega in «e Izdaja p<h 
zi v. da se o pogrešanem do 2o.il. »HO 
poroča sodišču ali skrbniku Grintalu 
Janezu, sod  uslužbencu v Trebnjem. 

Zidar Anton, roj- 17. •..1• na Pre- 
trži, KL0 Sv. Križ pri Litiji. »nJozeJa 
in Marije, stan. v Moravčah, se od 1945 
pogreša in ni nobenih podatkov o nje- 
govem bivališču. 

Na predlog žene Zidar Manje rojene 
Bizjak, Moravče 23, se uvede postopa- 
nje za razglasitev za mrtvega in se izda- 
ja poziv, da se o pogrešanem do 81. III. 
1948 poroča sodišču ali skrbniku v Grin- 
talu Janezu, »od. uslužbencu v Treb- 
njem. 

Po preteku rokov bo sodišče odločilo o 
predlogih. 

Okrajno sodiate • Trebnjem    c' 
dne 13. januarja 1948. 

ljem ujet. Par mesecev je bil v ljublja»- 
skih zaporih?, nato BO ga odpeljali v Da- 
chau in se od tedaj pogreša 

Na predlog nez. matere njegovega 
otroka Blažič Marije, se uvede postopa- 
nje za razglasitev za mrtvega. 
I R 14/48-4 870 

Trlep Janez, roj. 1905 v Slevicl 8, po- 
sestnik v Babni gori 11, se od leta 1W5 
pogreša. 

Na predlog žene Trlep Karoline, go- 
spodine iz Babne gore 11, KLO Sela 
Sumberk, se uvede postopanje • raz- 
glasitev za mrtvega. 

Vsakdo, kj mu je o pogre&uiih kaj 
znano, se poziva, da to do 15. III. 1948 
poroča sodišču ali skrbniku Grintalu Ja- 
nezu, sod. uslužbencu v Trebnjem. 

Po preteku roka bo sodišče odledio o 
predlogih. 

Okrajno sodišče v Trebnjem 
dne 30  januarja 1948. 

Amortizaciie 
V R 1175/47 94» 

I R 26'48-5 
Lužar Martin, roj. 25. X. 1922 v Veli- 

ki Strmici, čevlj. pomočnik. Je odšel ja- 
nuarja 1943 v NOV in bil marca 1944 
kot borec štajerske brigade pri Groeup- 

Na predlog Palirja Jakoba, župnika v 
Zusmu, se uvede postopanje za amorti- 
zacijo vrednotn.c, ki jih je presilec baje 
izgubil in se njihov imetnik poziva, da 
v "dveh mesecih uveljavi svoje pravice, 
sicer se bo po preteku roka «izreklo, da 
so vrednotnice brez moči. 

Oznamenilo vrednotnic: 
hranilna knjižica Ljudske posojilnice 

v Celju, št 11093/3752 noe Pâlir, s sta- 
njem 3343.13 vabita. 1. VII. 1945; 

hranilna knjižica Ljudske posojilnice 
v Celju. št. 5538/565  noe Palir Jakob, 
s stanjem 476.50 valuta 1. VII. 1945. 

Okrajno »odiše« v Celju, 
odi V., 

dne 30. januarja 1948. 
* 

R  1085'47-6 936 
Na prošnjo Uljan Ivanke, ••••• Bi- 

strica št. 140, se uvede postopanje za 
amortizacijo hranilne knjižice Gradske 
Štedionice Rijeka (Cassa dì Risparmio 
Fiume) št. 1720 na ime Uljan Giuseppe, 
Verbovo s saldom z dne 26. I. 1948 v 
znesku 22.998.80 din, ki jo je prosilka 
med vojno baje izgubila 

Imetnik te knjižice se poziva, da v 
dveh mesecih po objavi v Uradnem li- 
stu LRS uveljavi svoje pravice, ker se 
bo sicer po preteku roka izreklo, da je 
hranilna knjižica brez moči 

Okrajno sodeče v H. Bistrici 
dne 7. februarja/1948. 

*      I 
I R 491/48 978 

Na prošnjo Ostrež Marije, gospodinje, 
Lase 5, KLO Sv Peter na Medvedovem 
selu, p. Podplat, se uvede postopanje 
za amortizacijo vrednotnice, ki jo je pro- 
silka baje izgubiia in se njen imetnik 
poziva, da v dveh mesecih po objavi v 
v' Uradnem listu LRS uveljavi svoje 
pravice, sicer ee bo po preteku roka iz- 
reklo, da je vrednotnica izgubila sveje 
pravno veljavnost. 

Oznamenilo vrednotnice: 
hranilna knjižica Hranilnice in poso- 

jilnice v Kiesnicah v. z» s a. z, St. 88 
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na ime Ostre-ž Peter, * stanjem vloge 8. 
111. 1941 17 007 din. 
Okrajno »odUce • Šmarju pri Jelšah 

dne 4. februarja 1048. 

I in/m oirlasi 

Pozivi upnikom in dolžnikom 
929 

Blagovna centrala nabavnh in prodaj- 
nih zadrug i. z o. j. v Ljubljani, Tyrôeva 
cesta 29, je sklenila na skupščini dne 
22. XI. 1947, da preneha z delovanjem. 

Za Izvedbo likvidacije so bili določeni: 
Strle Franc, Ljubljana, Pražakova 11. 
Ogr.zek Andrej, Ljubljana, Mikloši- 

čeva cesia 14 in 
Maric Lojze, Ljubljana, Miklošičeva 10. 
Pozivajo se upniki in dolžniki, da z 

dokazilnimi listinami do 1. marca 1948 
prijavijo svoje terjatve oz:roma obvez- 
nosti proti imenovanemu podjetju. 

Likvidatorji 
*. 

6S 
Živinorejska zadruga v Podlehniku 

pri Ptuju'poziva vs-e upnike in dolžnike, 
da prijavijo^ svoje terjatve oziroma po- 
ravnajo svoje dolgove najkasneje do 25. 
II. 1948. Od tega dne dalje ae prijave ne 
bodo več upoštevale. 

Živinorejska zadruga Podlehnik 

*   • » 
Živinorejska zadruga pri ST. Lovrencu 

na Dravskem polju poziva vse upn ke in 
dolžnike, naj prijavijo svoje terjatve 
oziroma naj zaradi fuzije zadruge s Kme- 
tijsko nabavno prodajno zadrugo Sv. 
Lovrenc na Dravskem polju poravnajo 
svoje dolgove najpozneje do 29. februar- 
ja 1948. Od tega dne dalje se prijave ne 
bodo več upoštevale. 

Živinorejska zadruga ST. Lovrenc 
na Dravskem polju. 

Preklici izgub!ionih listin 

Preklicujem izgubljeno osebno izkaz- 
nico št. 0•548, izdano od NM v Ljub- 
ljani na ime Bergant Jože, Ljubljana, 
Kolodvorska 20 (Avbelj). 
015 Bergant Jože 

Preklicujem ukradene živilske nakaz- 
nice, izdane od rajona Vič-Rakovnik na 
ime Turk Maks, Turk Jožefa Na v), 
Turk Maks (Doj), Oblak Ivana (LD), 
Oblak Jože (LD), Hedvika (LD) in indu- 
striiske nakaznice, izdane od rajona Vič- 
Rakovnik na ime Bida Anton (IR), Bida 
Tonček (IR), Bida Katarina (ID), Ljub- 
ljana, Glinška 3. 
957 Biđa Ivana 

Preklicujem izgubljeno službeno izkaz- 
nico, izdano od Radia Ljubljana na ime 
Božič Barbara, Ljubljana, Celovška 99. 
919 :  Božič Barbara 

Preklicujem os-ebno izkaznico na ime 
Brejc Kristina, rojena 9   XII   1923. 
930 Brejc Kristina, Javornik 246, 

Jesenice 
Preklicujem ukradeno osebno izkaz- 

nico, izdano 1. 1946 od MLO Ljubljana 
na ime Clemente Ana rojena Golob, 
Ljubljana, Sibeniška ul. 21. 
921 Clemente Ana 

Preklicujem osebno izkaznico in Iz- 
kaznico železarne Jesenice, izdani na 
moje ime. 
922 Dolenc Franc, Jesenice, 

Prešernova št. 40 
Preklicujem ukradeno osebno izkazni- 

co, izdano od uprave NM v Ljubljani. Iz 
kaznico OF, izdano od rajona Bežigrad 
in izkaznico za kolo, izdano od uprave 
NM v Ljubljani na ime Figar Ivan, Ljub- 
ljana, Dunajska 124. 
989 Figar Ivan 

Preklicujem ukradeno osebno izkazni- 
co, izdano od uprave NM v Ljubljani, iz- 
kaznico OF, izdano od rajona Vič-Ra- 
kovnik, izkaznico za kolo. izdano od 
uprave NM v Ljubljani, tramvajsko kar- 
to, veljavno za tri mesece in člansko iz- 
kaznico GOZAR na {me Gorkič Albina, 
Ljubljana, Splitska ul. 11. 
958 Gorkič Albina 

Preklicujem izgubljeno izkaznico za 
kolo znamke >Velox«,' tvorniška' štev. 
15.760, izdano od OLO Maribor okolica, 
notranji odsek na ime Grmek Anton, 
strojevodja, Rožpoh št. 97; izkaznico za 
kolo znamke >Peugeot<, tvornička štev. 
89 150, izdano od OLO Maribor okolica, 
notr. odsek na ime Grmek Jo>ko, po- 
sestniški ein, Rožpoh št. 97;-dobropis za 
dve zračnici za kolo, izdan od okraj, ma- 
gacina v Mnriboru.na ime Grmek Anton 
iz Rožpoha in mladinsko izkaznico LMS, 
izdano od LMS v Kamnici ua ime Gr- 
mek Stanko iz Rožpoha. 
924 Grmek' Stajfko 

Preklicujem veljavnost spričevala, iz- 
danega na ime Kudrca Ema. 
800 Gustinčic  Fma, Maribor, 

Razlagova 3/1. 
Preklicujem izgubljeno osebno izkaz- 

nico, izdano od KLO Satahovci na ime 
Gutman Franc, Satahovci št 11 in izkaz- 
nico za kolo, izdano od MLO Maribor. 
925 Gutman Franc, Salahovci 48, 

Murska Sobota 
Preklicujem izgubljeno šolsko odpusl- 

nico, izdano leta 1046 od drž. osnovne 
šole v Dev. Marija v Polju na Ime Ko- 
prive Roman, Zg. Kašelj 136, p. Dev. 
Mar. v Polju 
988 Koprive Roman 

Preklicujem ukradeno izkaznico OF, 
izdano od rajona Vič-Rakovnik na ime 
Križnar Franc, Ljubljana, Campova 11. 
959 Križnar Franc 

Preklicujem izgubljeno sindikalno iz- 
kaznico, izdano od sind, podružnice ko- 
vinarjev v Šiški. Ljubljana na ime Lo- 
trič Anton, Ljubljana, Za vasjo 12. 
916 Lotrič Anton 

Preklicujem ukradeno osebno izkazni- 
co OF na ime Majer Vlasta poročena 
Cvelber, živilsko nakaznico (Doj) in na- 
kaznico za mleko (Doj) na ime Cvelber 
Igor, Ljubljana, Cankarjeva 10. 
914 Majer Vlasfa por. Cvclbar 

Preklicujem izgubljeno osebno Izkaz- 
nico, izkazn'co OF in železniško režijsko 
karto na ime Marucelj Jože, Ljubljana, 
otepanja vas 0. 
920 Marucelj Jože 

Prekliciijom izgubljeno osebno izkaz- 
nico št. 054720 in delavsko knjižico št. 
1442322 na ime Oražem Rudolf, Ljublja- 
na, Sibeniška 3. 
918 Oražem Rudolf 

Preklicujem izgubljeno evid tablico 
osebnega avtomobila Ford-Taunus štev. 
2041, izdano 20. junija 1947 od.aiprave 
XM v Ljubljani na ime Predilnica Litija, 
Litija 
055 Predilnica Litija 

» 
Preklicujem izgubljeno prometno knji- 

žico za kolo tov št. 82534, izdano na ime 
Pratnemer Alojz. 
023 Sclđenfelđ  Ivan, Maribor, 

Meljska cesta 42 

Preklicujem izgubljeno osebno izkaz- 
nico, izdano 1. 1945 od MNO v Splitu na 
ime Sukolović Tonka, Ljubljana, Predo- 
vičeva 20. 
091 v Sukolović Tonka 

• Preklicujem Izgubljeni indeks tehnič- 
no fakultete univerze v Ljubljani, izdan 
od rektorata univerze v Ljubljani na 
ime Štefančič Pavel, Ljubljana, Marmon- 
tova 26. 
080        ŠManfič Pavel, Ljubljana, 

Uprava za ceste, Pražakova 8'I. 
Preklicujem  izgubljeno plačilno knji- 

žico eer. V. št. 25529. 
028 Vojna pošfa 11858 R, Celje 

Preklicujomo Izgubljeno rdečo polni- 
žko objavo serije G št. 51271, izdano na 
ime Ilić Živojin, vodnik z 88 tovariši. 
927   Vojna pošta 16038-14, Postojna 

Preklicujem ukradeno osebno izkazni- 
co, izdano od uprave NM v Ljubljani, iz- 
kaznico OF od rajona Šiška, železniško 
izkaznico, izdano od direkcije JD2 v 
Ljubljani in izkaznico za kolo, izdano od 
uprave NM v Ljubljani na ime Zakotnik 
Minka, Ljubljana, Aljaževa 17. 
956 Zakotnik Minka 

Uprava za cesie, Pražakova ••. 
Preklicujem objavo preklica o izgub- 

ljeni osebni izkaznici, izkaznici OF, sin- 
dikalni izkaznici in vojaški knjižici 
(Uradni Ust LRS št. 6 z dne 7. II. 1948), 
ker »o se dokumenti med'tem našli 
987 Zupane Adolf 

Preklicujem izgubljeno prometno knji- 
žico za kolo tov. št. 202032, izdano od 
NM v Ljubljani na ime Zupančič Franc, 
Ljubljana, Smartinska 6- 

917 Zupančič Frane 

izdaja »Uradni Ii*t LRS< — ßavaatelj in odgovorni urednik: Božo Voduiek; Ueka Proavetua tiskarna — oba v Ljubljani. 
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6. clou 

Natančnejše predpise o ustroju la paskminju ••••| 
uda Minister ne prwveto URS 

7. «eu 

Ta uredba valja »J d««va objav» v >Uradne» ltatu 
LRSc. 

St. S-zak. 73. 
Ljubljana dne 7. februarja 1948. 

Minister za prosveto LRS: Predsednik vlade LRS: 
Dr. Joie Potr« L r. Mik« Marinka l. r. 

48. 

Vlada Ljudske republike SloTenijt Udaja na podlaf. 
78. člena ustave Ljudske re[i «like Slovenije po predlogu 
mio etra za prosveto LRS 

odredbo 
o prenehanju Znanstvenega instituta 

1. Sen 

Znanstveni Institut (Institut narodne osvoboditve) 
pri predsedstvu vlade LRS, ustanovljen z odlokom IOOF 
12. januarja 1944, se po "-polnitvi etavljenih nalog ukine. 

Izroči Znanstven; in- 
narodne osvoboditve, 
vprašanj» v prvih iz- 
narodut osvoboditve, 
novo ustanovljenemu 
pri univerzi v Ljub 

2 člen 

Svoj arhiv, knjižnico in muzej 
•titut novo ustanovljenemu Muzejn 
gradivo svojega oddelka za mejna 
vod h novo ustanovljenemu Muzeju 
v drugih izvodih (duplikatih) pa 
Institutu • narodu««* -a vpraiaaja 
Ijani. 

8. člen 

Predračunska sredstva, namenjena za vzdrževanje 
Znanstvenega Instituta, se preodkažejo in uporabijo za 
Tzdrževanje novo ustanovljenega Muzeja narodne osvo- 
boditve. 

4. člen 

Osebje Znanstvenega instituta *• da na razpolago 
sekretariatu za personalne zadev» pri predsedetru vlade 
LRS. 

•   S. Sien 

Predpise, ki bi bili morebiti potrebni zaradi fcvriitva 
te odredbe, izda minister za proeveto LRS. 

. 6. «len 

Ta odredba velja x dnevom objave • >Uradnem listu 
LRS<. 

St. S-zak. 69. 
Ljubljana dn» 7. februarja IÖ48. 

Minister za prosveto LRS: predsednik vlade LRS: 
Dr. Joà> l'otre l r. Miha Marinko L r. 

43. 

Na podlagi 4 ;n 5. Členu temeljnega «akena o držav- 
nih gospodarskih podjetjih, v zve») i 9 členom uredbe 
# ornami*'' ifuwAÌ-jniv» • dne 27. decembra 1916 (Urad. 
ni list FLRJ št. 106-773 46, izdaja »Izda LRS po predlogu 
miuistr« im kmetijutv« in «oadarstv« 

odločbo 
o  nori ureditvi  gozdnih gospodarstev republiškega 

pomena 

1. člen 

S takojšnjo ve javnostjo se ukinejo Dolenjsko, Drav- 
sko, Gorenjsko. Kočevsko in Savinjsko gozdno gospodar- 
stva ter goadni upravi Ljubljana in Cerknica. 

2   člen 

Namesto ukinjenih podjetij se ustanove nova gozdna 
in lesnoindustrijska republiška državna gospodarska pod- 
jetja  kot sledi: 

1. Gozdno gospodarstvo Bled, 
2  Gozdno -gospodarstvo Brežice, 
S. Gozdno gos|K>darstvo Celje, 
i. Gozdno gospodarstvo Kranj, 
5. Gozdno gospodarstvo Kočevje, 
6. Gozdno gospodarstvo Ljubljana, 
7. Gozdno gospodarstvo Mar bor, 
8  Gozdno gospodarstvo Murska Sobota, 
9. Gozdno BosiKxiarstvo Nazarje, 

10. Gozdno gospodar«-1vo Vovo mesto 
11. Gozdno gosj)odarstvo Podvelka, 
12. Gozdno gospodarstvo Postojna. 
13. Gozdno gosjKxtarslvo Rakek, \. 
14 Gozdno gospodarstvo Ribnica, 
15 Gozdno gospodarstvo Slovenj Gradec. 
18. Gozdno go«fKxiarstvo Tolmin. 
Ti nazivi *o hkrati firme imenovanih podjeuj 

8. člen 

Podjetja so pod operativo m upravnim vodstvom 
Glavue direkcije republiških gozdnih gospodarstev LRS, 
ki Jo predpisala pravila o organizaciji podjet j in o načinu 
njih poslovanja. 

v 4 člen 

Predmet poslovanja naštetih podjetij je predvsem 
gojenje in izkoriščanje gozdov in gozdnih zemljišč ter 
predelovanje In prodaja izdelkov lastne lesne industrije. 

5. člen 

Nova podjetja prevzemajo v upravo gozdove in druga 
lemljišča, lesno, ndu&tri jake obrate, kolikor ne todo vklju- 
čeni v Glavno direkcijo lesne industrije, z zgradbam', 
napravami In inventarjem v območju gozdn h uprav, kakor 
sledi: 

L Pokljuka, Boh. Bistrica, Jesenice, Radovljica — 
gozdno gospodarstvo Bled; 

2. Brežice (Mokr.ce, Piäece, Podsreda), Sevnica, 
Mokronog. Radeče Planina, Kostanjevica — dej — gozdno 
gospodarstvo Brežice; 

Î 8. Celje.  Velenje   .Turklošter, Rogatec, Podčetrtek, 
Braalovče, Poljčane — del — gozdno gospodarstvo Celje; 
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4. Tržič, Jezersl, , Skuîja Loka — godili« gospodar 
stvo Kranj; 

5. Ktičevje, Kočevska Reka, Koprivnik, Mozelj — 
gozdno gospodarstvo Kočevje; 

6. Ljubljana, Grosuplje, Turjak, B stra, Litija 
Trbovlje. Kamnik — gozdno gosfiodarstvo Ljubljana; 

7 Ruše, Velika Nedelja, Ptuj. Negova — dpi Slov 
Bistrica. Konjice, Poljčane — del — gozdno gospodarstvo 
Maritar; 

8. Beltinci, Dobrovn.k Dol. Lendava, Mačkovci in 
Tišina, Negova — del — gozdno gospodarstvo Murska 
SODO ta; 

9. Nazarje, Luče, Gornji grad — gozdno gospodar 
atvo Nazarje; 

10 Straža, Novo mesto, Crmošnjice, Poljane, Črno- 
melj. Kostanjevica — del — gozdno gospodarstvo Novo 
mesto; 

11 Podvelka. Marenberg, Sv. Lovrenc na Pohorju — 
gozdno gospodarstvo Podvelka; 

12. Postojna, Ilirska Bistrice — gozdno gospodarstvo 
Postojna; 

13. Snežnik, Cerknica, Ravnik — gozdno gospodar- 
stvo Rakek; 

14 Ribnica, Grčarice, Podpreska — gozdno gospo- 
darstvo Ribnica; 

15 Slovenj Gradec, Mislinja, Crna — gozdno gospo- 
darstvo Slovenj Gradec; 

16. Crnice, Tolmin, Idrija, Panovee — del — gozdno 
gospodarstvo Tolmin. 

Uvodoma navedeno splošno ljudsko premoženje, 
kolikor je republiškega pomena in v področju gozdarstva, 
sestavlja osnovna sredstva imenovanih podjetij. 

Obratna sredstva podjetij sestavljajo zaloge surovin, 
pomožni in pogonski material, pol zdelki in končni izdelki, 
gotovina in obstoječe terjatve gozdnih posestfev in lesnih 
obratov, ki preidejo v upravo novo ustanovljenih podjetj. 

6. člen 

Finančna in knjigovodstvena služba za osnovna in 
obratna sredstva ukinjenih gozdnih gospodarstev pre- 
neha 31  decembra 1947. 

7. člen 

Ukinitev dosedanjih in ustanovitev novih podjetij 
je treba priglasiti ministrstvu za finance LRS zaradi iz- 
brisa oziroma vpisa v registru državnih gospodarskih 
podjetij. 

Z vpisom v register postanejo nova podjetja pravne 
osebe. 

8. Sen 

Ta odločba celoma nadomešča vladne odločbe t dne 
17  januarja 1947 o ustanovitvi Dolenjskega, Dravskega. 

Gorenjskega, Kočevskega in Savinjskega go/dnega gospo- 
darstva ter vladno odločbo S ••• 423 z dne 5. avgusta 1947 
o ustanovitvi gozdne uprave Ljubljana n go//lne uprave 
Cerknir-a kakor tudj odločbo S-zak. 683 • dne 30. de- 
cemura 1947. 

9  člen 

Ta odločba velja od dneva objave v >Uradnem listu 
LRS«. 

S-zak. 683. 
Ljubljana dne 7. februarja 1948. 

Minister za kmetijstvo Predsednik vlade 
in gozdarstvo LRS: Ljudske republike Slovenije: 

ini. Jožo Levstik L r. Miha Marinko 1. r. 

?•••!••1••••.£•,••0•1,•,0•1.0••• 
MINISTRSTEV 

LJUÜSKfc KEPUBLIKE SLOVENIJE 

50. 

Na podlagi 16 člena uredbe o zdravljenju nepremož- 
nih predpisuje minister za ljudsko zdravstvo v sporazumu 
z ministrom za finance LRS 

' pravilnik 

o spremembi pravilnika n odpisovanju stroškov 
ta zdravljenje nepremnžnih 

(Uradni list ŠL 22/131 i dne 81. V. 1947). 

1. člen 

1. člen pravilnika se spremeni tako, da «e glasi: 

Bolnižki oskrbni stroški za zdravljenje upravičencev 
do popolnega ali delnega brezplačnega zdravljenja v vseh 
republiških in okrajnih (mestnih) bolnicah, zdraviliščih, 
v kliničn.h bolnicah in v bolnici za livčne in duševne 
bolezni v Polju pri Ljubljani se bodo v proračunskem 
letu 1948 odpisovali v breme dohodkov teb ustanov. 

Minister za ljudsko zdravstvo bo v sporazumu i mini- 
strom za finance LRS z odločbo odredil odpisovanje teh' 
stroSkov tudi za nadaljnja proračunska leta, če bo to 
potrebno. 

2. člen 

Ta sprememba pravilnika velja od 1. januarja 1048 
dalje. 

8t V 0-6808/6. 
Ljubljana dne 8. februarja 1948. 

Minister ta ljudsko zdravstvo LBS: 
Dr. Âhtin Marjan L r. 

Iidaja  »Urartu» net LKS<   -  Kavnatelt In odgovorni urednik' Bolo Vodulek: t lek a Prosvetna tlakama — oba v Ljubi lani. — 
Narofnma   črtriietnn HO   iHlletoo 180  ceNrtnn 240 din   - Posamezna Movilka: 4 din u 16 Mrnni. 8 din • 82 »tranl. U (Uà 
sa 48 «tran], 16 din • 64 «Irani   po |H>MI 2 Ni din več        (Tnxlniltvo In upravniMvo- Lluttl|an«  (Iregorìicwa ulica M. tt. m» 

Taleluo: ravaatt>t)4Wo Hi Vi. urodaUtve *9 8U upravniMvo 56-78. — C*«. isAua 0-90190—1. 



PuSliiiim plućna •  «ninnili 

ADNI LIS 
LJUDSKE   REPUBLIKE   SLOVENIJE 

Letnik V. V Liublianl dne 17. februarja 1948 Številka 8. 

VSEBINA 

51. Uredba o likvidaciji starih »odnih pologov (depozitov). 
52. Odločba  o  prenehanju in  likvidaciü  Pokrajinskega avlo- 

podjetja (PAP) v Ajdovščini. 

UREDBE. ODREDBE. NAVODILA IN ODLOČBE 
VLADE LJUDSKE REPUBLIKE SLOVENIJE 

51. 
Na podlagi 1. člena zakona o pooblastilu vlade LRS 

za izdajanje uredb na področju narodnega gospodarstva 
z dne 23. 1. 1947 (Uradni Ust LRS št. 5/22) izdaja vlada 

'LRS po predlogu ministra za pravosodje 

uredbo 
o likvidaciji starih sodnih pologov (depozitov) 

1. člen 
Po predpisih te uredbe se ravna z nedvignjenimi 

pologi, ki so bili v pravdnih in nepravdnih zadevah 
položeni pri sodišču pred 15. V. 1945 in se še sedaj bra- 
nijo pri sodišču ali po odredbi sodišča na kakem drugem 
mestu. 

2. člen 
Vsako t-odišče napravi po podatkih iz sodnih de- 

pozitnih knjig in spisov ter podatkih, ki jih dobi od de- 
pozitnega mesta, kjer se pologi hranijo, seznam vseh pri 
njem opravljenih pologov iz 1. člena te uredbe. 

Seznam se napravi posebej za pologe v gotovini in 
posebej za pologe, ki se tičejo drugih predmetov. .V teb 
seznamih je treba navesti za vsak polog tele znane po- 
drobnejše podatke: dan položbe, položnikovo ime, v 
kateri zadevi ali zaradi česa se je polog opravil in v 
čigavo korist, znesek oziroma predmet, ki je bil položen, 
ter cenilno vrednost položenega predmeta. 

8. člen 
Na podlagi seznama iz 2. člena začne sodišče posto- 

pek, da bi se izrekli v seznamu vpisani pologi za zapadle. 
V ta namen pozove z oklicem vte tiste, ki imajo pravico 
do {»loga. da ee v 3 mesecih javijo in zahtevajo, naj ee 
jim polog izda, sicer se bo polog izrekel za zapadel. 

V oklicu je treba navesti vse podatke, ki so potrebni, 
da se opozori upravičenec na svojo pravico "do pologa, 
predmet pologa pa se na kratko opiše. 

Oklic Hi objavf na eodni deski, v uradnem listu LRS» 
in po možnosti tudi na krajevno običajen način po kra- 
jevnem (mestnem, rajonskem) ljudskpm odboru. Oklicni 
rok teče od dneva objave oklica v Uradnem listu. 

Ce je tisti, ki ima pravico do pologa, znan in je po- 
znano tudi njegovo bivališče, se posebej pozove, naj poda 
v oklicnem roku zahtevo, da ee mu izda polog. 

.4 člen 
O pravočasno vloženih zahtevah, da ee izda polog, 

razpravlja In odloči sodišče po predpisanem rednem 
postopku. 

53. Odredba o obveznem ponovnem cepljenju Ln cepljenju ctrole 
od enega od qemih let 

54. Odredba o uvedbi pripravniške službe za poklic pomožnega 
inšpektorja. 

Ce pa se v oklicnem roku nihče ne javi ali če se 
pravtiomočtio zavrne zahteva upravičenca, da se mu izd* 
polog, sodišče z odločbo izreče polog za zapadel in odredi, 
kako je s pologom dalje ravnati. 

5. člen 
Zapadli denarni  pologi, vrednostni  papirji in hra- 

nilne knjižice se izroče ministrstvu za finance LRS. 
S predmeti, izdelanimi iz plemenitih kovin (zlata in 

platine), je treba-ravnati po odredbi ministra za financ* 
FLRJ z dne 8. Vil. 1947, Uradni liri FLRJ št. 60/445. 

Predmeti, ki imajo zgodovinsko ali umetniško vred- 
nosi, se izroče Narodnemu muzeju v Ljubljani. Drugi 
predmeti se javno prodajo po predpisih o izvršbi na 
premičnine ali po cenilni vrednosti izroče državnemu 
gospodarskemu podjetju zaradi predelave. Izkupiček se 
v obeh primerih nakaže ministrstvu za finance LRS • 
koriM proračuna Ljudske republike Slovenije. Predmeti, 
ki so brez vrednosti, se uničijo. Vrednostni papirji, ki so 
izgubil: vsako vrednost, ter druge listine se hranijo • 
sodnem arhivu. 

6. člen 
V seznamih, napravljenih po 2. členu te uredbe, Je 

treba za vsak polog, ki je bil izrečen za zapadel, vpisati, 
kaj se je z njim ukrenilo; pri predmetih, ki so bili 
vnovčeni, se vpiše tudi izkupiček. 

7. člen 

Pologi, ki so bili izrečeni za zapadle In realizirani 
na način, predpisan v 5. členu te uredbe, se v dopozitnih 
knjigah izknjižijo. 

8. člen 
Predpis-i te uredbe se uporabljajo smiselno tudi za 

predmete, ki so bili pred 15. V. 1945 izročeni sodišču v 
zvezi s kazenskimi zadevami in bi jih bilo po dokončanem 
kazenskem postopku izročiti oškodovancu ali obdolžencu, 
ter za varščine, da se obdolženec pusti v prostosti, ki eo 
po končanem kazenskem pos-topku postale proste. 

9. člen 
Minister za pravosodje LRS je pooblaščen, da izdaja 

navodila za izvajanje te uredbe. 

10. člen 
Ta uredba velja od dneva objave v >Uradnem listu 

LRS.« 
St. S-zak. 79. 
Ljubljana dne 11. februarja 1948. 

Minister za pravosodje LRS: Predsednik vlade LRS:, 
dr. Joie Pokoril Lf.    , Miha Marinko L r. 
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52. 
Na podlagi 22. člena temeljnega zakona o državnih 

gospodarskih podjetjih izdaja vlada LRS po predlogu 
mluistra za lokalni promet LRS 

odločbo 
o prenehanju in likvidaciji Pokrajinskega avtnpod- 
ietja pri poverjeništvu PNOO za Slovensko Primorje 

T Ajdovščini (PAP) 
1. člen 

Pokrajinsko avtopodjetje pri poverjeništvu PNOO 
za Slovensko Primorje v Ajdovščini (PAP) preneha in 
preide v likvidacijo. 

2. člen 
JL& Ukvidacijaki organ, ki naj izvede likvidacijo 

PAP-a, ee imenuje Državno avtobusno in prevozniško 
podjetje Slovenije >DAPPS«, glavna uprava Ljubljana. 

8. člen 
Likvidacijski organ pozove upnike in dolžnike s po- 

sebnim pozivom v Uradnem listu LRS, naj mu v enem me- 
secu po objavi priglasijo svoje terjatve oziroma dolgove, 
kolikor ne bi določno izhajale iz knjig oziroma drugih 
dokumentov, s katerimi organ razpolaga. 

Upniki in dolžniki podjetja v likvidaciji imajo pra- 
vico, da se v enem mesecu po objavi poziva prepričajo o 
pravilni vknjižbi svojih terjatev oziroma dolgov. Po pre- 
teku tega roka veljajo vknjižbe za verodostojne. 
,, 4. člen 

Likvidator podpisuje dosedanjo firmo PAP-a s pri- 
stavkom >v likvidaciji« in opravlja vse likvidacijske 
«deve po navodilih ministrstva za lokalni promet vlade 
LRS. 

5. člen 
Ta odločba velja od dneva objave v >Uradnem listu 

LRS«. 
St. S-zak. 60. ' 
Ljubljana dne 11. februarja 19-18. 

Minister za lokalni promet LRS:    Predsednik vlade LRS: 
Joie Borituar L r. Miha Marinko 1. r. 

••••1••,01•••••.!•0•1,•.£•1.0••• 
MINISTRSTEV 

LJUDSKE REPUBLIKE SLOVENIJE 

53, 

Da se čimbolj zatre davlca, ki ogroža vsako leto zlasti 
otroke v nekater.b območjih republike, izdajam ob smi- 
selni uporabi 4. Člena zakoni, o razveljavitvi pravnih 
predpisov, izdanih pred 6. aprilom 1941 in med okupacijo 

odredbo 
o obveznem ponovnem cepljenju (revakcinaciji) 

in cepljenja otrok od enega do osmih let 

1. Ponovno se morajo vsako leto redno cepiti (revak- 
cinirati) vsi tisti otroci, ki prebivajo v območju glavnega 
mesta Ljubljane  in  mesta Celje ter okrajev  Ljubljana 

okol ca, Jesenice, Kranj. K.tmnik in Skofja Loka in ki so 
bili že preteklo teto prvič cepljeni. 

2. Cepiti se morajo tudi vsi tisti otroci, k: prebivajo 
v prej navedenem območju in • dopolnili eno leto sta- 
rosti, in vs; tisti otroci od dveh do dopolnjenih osmih let, 
ki preteklo leto še niso bili cepljeni. 

3. Prav tako se morajo obvezno cep'ti vsi otroci od 
dopolnjenega enega leta do dopolnjenega osmega leta, 
ki prebivajo v območju okrajev Prevalje in Trbovlje in 
mesta Mariterà. 

. 4. Cepljenje bodo organizirali okrajni (mestni) ljud- 
ski odbor; po navodilih uprave pretiepidemijske službe, 
ki bo izdala tudi vse potrebne ukrepe. 

5. Kršitve odredbe bodo kaznovali po določbnh za- 
kona o prekrških okrajni (mestni) izvršilni odbori t 
denarno kaznijo od 200 do 1500 dinarjev. 

Denarne kazni se stekajo v proračun Ljudske re- 
publike Slovenije. 

St. 1815/1-V b. 
Ljubijn na dne 27, januarja 1948. 

Minister za ljudsko zdravstvo LRS: 
Dr. Ahčin Marjan 1. r. 

Se str.njam! 
Predsednik vlade-LRS: 

Miha Marinko i. r. 

54. 

Na podlagi 7- člena uredbe o kontrolni stroki z 
dne 20. IX. 1947 (Uradni list LRS Št. 40-229/47) izdajam 
v sporazumu s predsednikom vlade LRS 

pdredbo 
o uvedbi pripravniške službe •• poklic pomožnegi 

inšpektorja 

1. člen 
Za poklic pomožnega inšpektorja j» predpisana 

dvoletna pripravniška služba. 

2. člen 
Predsednik kontrolne komisijo LRS sme'v konkret- 

nem primeru odrediti, da ae postavi uslužbenec za po- 
možnega inšpektorja tudi po krajši pripravniški službi 
ali brez nje, upoštevajoč pri tem njegovo dejansko uspo- 
sobljenost. 

8. Člen 
Ta odredba velja od dneva objave Y >Uràdnem 

listu LRS.c 
St. 100/9-1900. 
Ljubljana dne 11. februarja 1948. 

Se strinjaml 
Predsednik vlade LRS: 

Miha Marinko 1. r. 
Predsednik 

kontrolne komisije LRS: 
Vida Tomšič" 1. r. 

Udaja HJmdfii Itot LRSt   —  Itavuatell Jn odgovorni urednik- B"io Vodutak: tleka Froevetna t lekarna - oba v l.ruiiluiin   — 
Narofn'na- črt rt letno ßO. tH>ltetno 120 eeloIeiiJo 240 dia   — ••••••••• «wilka: 4 din za 16 ftrant  « din ?» »V •1•••.   12 Min 
M 43 étranl, 16 din ta W «tranl   po poŠti 2RO din »••. — Uredniärvo ln uprasniStvo: l,jut»ljann  OM-ijnrficVva ulica it. 23. — 

vw   ïelelua: ravaaltsijâtvo 4940. uredottlvo 19-90 upravnJ&tvo 65-70. — Cck. račun 6-1)0190-1. 



URADNI LIST 
LJUDSKE  REPUBLIKE  SLOVENIJE 

Letnik V. Priloga k 8. kosu z dne 17. februarja 11)48. Številka 8. 

Ratzgriosl in odiosi 

Opozorilo? 7 
y. kratkem bo izšel v naši založbi 

* Komentar h kazenskemu zakoniku, splošni del 
v slovenskem prevodu. Komentar so pod splošnim uredništvom Mošcrijađo 
in pod strokovnim uredništvom dr. Jovana Djordjevića napisali: Moša 
Pijade, dr. Jovan Djordjević, Nikola urzeutić, Predrag Vlasinié, Vladimir 
Timoškin iu Mirko Perović. 

Naročila' za knjižico sprejema »Uradni list LRS«. 
Komentar so bo pošiljal samo proti naprej plačani kupnini ali po 

povzetju. ' 
Cena. knjižice bo objavljena naknadno. 

Uradni list LRS bo izdal Splošni register predpisov, to je kazalo 
vseli predpisov, ki so izšli v Uradnem listu KLIiJ, v Uradnem listu LUS, 
v Uradnih obvestilih zveznega urada za cene (Službenih saopstenjih) in 
v Vestniku urada za cene pri predsedstvu VLKS od 1. H145 do všlelega 
1. 1947. V tem registru bodo zaznamovani predpisi po vsebini z gesli, razvr- 
ščeni pa bodo po abecednem redu in po časovnem zaporedju (kronološko). Po 
abecednem redu bodo urejena gesla, ki so načeloma vzeta iz naslova, več- 
krat pa tudi iz vsebine predpisa. Iz vsebine so vzeta gesla v primerih, 
ko iz naslova ni zadosti jasno in razumljivo razvidna vsebina predpisa. 
Vsi predpisi iz gospodarskega področja bodo zaznamovani v registru tudi 
po abecednem redu gospodarskih panog. Vsak predpis bo naveden naj- 
manj pod dvema gesloma. 

Naročnike, bravce in druge Interesente opozarjamo^ na priročne 
knjižice, zbirke zakonov, ki so v zadnjem času izSle v naši založbi: 

Zbirka zdravstvenih predpisov. V knjižici z nad 800 strani je zbrano 
gradivo vseh zdravstvenih predpisov, predpisi o socialnem zavarovanju. 
o inšpekciji dela itd., cena 65 din. 

Zbirka skrbniških predpisov, v kateri so zbrani temeljni zakoni o 
skrbništvu, zakon o posvojitvi in pravilniki in navodila v zvezi s tema 
zakonoma; cena 25 din. 

Predpisi o strokah in prejemkih za republiške ilrïavne uslužbenec. 
V knjižici so zbrani vsi do sedaj izdani i redpisi o razvrstitvi in prejemkih 
republiških državnih uslužbencev in-državnih uslužbencev ljudskih od- 
borov ter pravilnika o poviških temeljne plače po službenih tetin za usluž- 
bence zdravstvene in prosvetno-znanstvene stroke. — Knjižica ODsega 
268 strani in stane 42 din. •' 

Na zalogi imamo Še I. in •. letnik »L j • đ s k e g a p r a v n i t nt, ki 
vsebujeta zanimive članke in zapiske iz različnih področij našega ljudskega 
prava s pregledom važnih zakonov in clruuih predpisov, ki izhajajo-v 
zveznem in republiškem uradnem listu. Na ta letnika še posebej opozar- 
jamo ljudske odbore in druge interesente v Slovenskem Pnmorju. Dobita 
se po znižani ceni à 50 din. 

.    .   »URADNI LIST LRS« 

Vpisi v register 
državnih gospodarskih 

podjetij 

161. 
Sedež: Kranj. 
Dan vpisa: 6. februarja 1948. 
Besedilo: Invalidsko trgovsko podjetje 

knjigarna in papirnica v Kranju. 
Poslovni predmet: Nakup in prodaja 

vseh vrst knjig, ki so na tržišču in yro- 
daja vsega pisarniškega materiala in pa- 
pirja na debelo In drobno. 

Ustanovitelj podjetja: Okrajni odbor 
vojaških vojnih invalidov v Kranju, od- 
ločba št. 108Ó • dne 24. XII. 1947. ,- 

• Podjetje  zastopata: 
Terzinar Valentina, upravnik, ki pod- 

pisuje samostojno v 'obs-egu danih po- 
oblastil in pravil podjetja, in 

Trpin Jože, upravnik uprave invalid- 
skih gosp. podjetij v Kranju, ki podpi- 
suje v upravnikovi odsotnosti v istem 
obsegu kot upravnik. 

Ministrstvo za finance LRS, 
Ljubljana, 

dne 5. februarja 1948. 
SU 151489-48 ç«7 

* 
162. 

Sedež: Kranj. 
Dan vpisa: 6. februarja 1948. 
Besedilo: Invalidsko krojačko podjet- 

je T Kranju. 
Poslovni predmet: Izdelovanje moških 

in ženskih oblek po naročilu in konfek- 
cija. 

Ustanovitelj podjetja:   Okrajni odbor 
vojaških vojnih invalidov v Kranju, od- 

, ločba št. 10S8 z dne 24. XII. 1947. 
Podjetje zastopata: 
Jocif Ferdinand, upravnik, ki podpi- 

suje samostojno v obsegu pooblastil io 
pravil podjetja, in 

Trpin Jože, upravnik uprave invalid- 
skih gosp, podjetij v Kranju, ki podpi- 
suje- v upravnikov! odsotnosti v istem . 
obsegu kot upravnik.     ' • ;     • 

Ministrstvo za finance LRS, 
Ljubljana, 

dne 5. februarja 1948. 
St. 151493—48    • 996 

*    • 

163. '    " 
Sedež: Kranj. 
Dan vpisa: 6. februarja 1948. 
Besedilo: Invalidsko podjetje iPl&eti. 

ka« y Kranju. ' *   , 
Poslovni predmet:   Izdelovanje V3eh. 

vrst otroških igrač iz papirmašeja, kera- 
mičnih izdelkov iz gline ter krojaških in 
frizerskih modelov.        > 

Ustanovitelj podjetja: Okrajni odbor 
vojaških vojnih invalidov v Kranju, od- 
ločba žt 1087 z dne 24. XII. 1947. 
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Podjetje  zastopata: 
Mibelič  Slavko,   upravnik    ki   podpi- 

suje s-amostojno v obsegu danih mu po 
oblasti! in  pravil  podjetja, in 

Trpin Jože. upravnik uprave invalid 
skih gc p. podjetij v Kranju, ki  podpi 
euje  v  upravnikovj odsotnosti  v  isteui 
obsegu kot upravnik. 

Ministrstvo za finance LRS, 
Ljubljana, 

dne 5. februarja  1948. 
St. 151490-48 998 

* 
164. 

Sedež: Kranj. 
Dan vpisa: 6 februarja 1948. 
Besedilo: Invalidsko podjetje puškar- 

na v Kranju. 
Poslovni predmet: Izdelova ie lovske 

ga orožja, popravila vseli vrst lovskih 
pušk, nakup in prodaja lov->kib in ribi- 
ških potrebščin ter sl.-liva in Hiiodnika' 
v okviru zakonitih predpisov in poobla- 
etil. 

Ustanovitelj podjetja: Okrajni odbor 
VVl v Kranju, odločba št. 1038 z dne 
24. XII   1947. 

Podjetje  zastopata: 
Rozman Pavel, upravnik, ki podpisu- 

je samostojno v ob^puu danih pooblastil 
in pravil podjetja, in 

Trpin Jože, upravnik uprave invalid 
ricih Rosp. podjetij v Krai.ju. ki podpi- 
suje v upravnikov; odsotnosti v istem 
obsegu kot upravnik. 

.Ministrstvo za finance LUS, 
Ljubljana, 

dne 5. februarja 1948. 
St. 151491—48 999 

165. 
Sedež: Kranj. 
Dan vpisa: 6. februarja 1948. 
Besedilo: Invalidsko vrtnarsko podjct 

je Stražišče, Kranj. 
Poslovni predmet: Pridelovanje zele- 

njave in cvetlic, vezanje vencev in šop- 
kov ter gojitev /.elenjadnih in cvetličnih 
sadik 

Ustanovitelj podjetja: Okrajni odbor 
vojaških vojnih invalidov v Kranju, od- 
ločba št. 1U84 z dne 24. XII.  1947. 

Podjetje  zastopata: 
Petek Anton, upravnik podjetja, ki 

podpisuje samostojno v obsegu danih 
pooblastil in pravil  podjetja, in 

Trpin Jože, upravnik uprave invalid 
skih gospodarskih podjetij v Kranju, ki 
podpisuje v upravnikovj odsotnosti. 

Ministrstvo za finance LUS, 
Ljubljana, 

dne 5   februarja 1948. 
St. 151492-4« 995 

16G. 
Sedež: Ljubljana. 
Dan vpisa: 5 februarja 1948. 
Besedilo: Invalidsko podjetje »Potopre- 

ma«, Ljubljana. 
Poslovni predmet: Izdelovanje in pro- 

daja potnih potrebščin na debelo in 
drobno 

Ustanovitelj podjetja: Federalni odbor 
vojaških vojnih invalidov za Slovenijo y 

Ljubljani, odločba št. 702/1-47 z dne 27 
IX. 1U47. 

Podjetje zastopata: 
Savenc Franc, upravnik ki nodpisuje 

sauiir*injiio v mejah danih poobla.-til in 
pravil podjetja, in 

Cešnovar Janez,    knjigovodja, ki so- 
podpisuje vse računovodske listine 

Ministrstvo za finance LUS, 
Ljubljana, 

dne 5. rebruarja 1948. 
St. 151380-48 994 

1G7. 
Sedež: Bled. 
Dan vpisa: 12   februarja 1948. 
Besedilo: Gostinsko podjetje hotel 

Jelovica-BIed. 
Izbriše se: Kiauta Minka, dosedanj. 

glavni računovodja, vpiše pa se: 
Konic Josip, glavni računovodja, ki 

sopodpisuje vse list ne. po 47. členu 
splošnega zakona o državnih gospodar- 
skih podjetjih. 

Ministrstvo za finance LUS, 
Ljubljana. 

dne 10. februarja 1948. 
St. 151 580-48 1072 

* 
168. 

Sedež: Dobrna. 
Dan vpisa: 12  februarja !'.<;& 
Besedilo:   Zdravil ško-gostinsko   pod- 

jet'p Dobrnskp TopIVo. 
Iz riše se: Kralj Albin, dosedanji 

glavni računovodja, vpiše pa se: 
Rema Mara glavni ra'tinovrdja, k 

sopodnisuje vsp listine po 47. členu splnš- 
splo?nepa zakona o državnih gospodar- 
skih podjetjih. 

Ministrstvo za finance LUS, 
Ljubljana. 

dne 10. februarja 1948 
St. 151 583-48 1074 

* 
169. 

Sedež: Ljubljana. 
Dan vpisa: 12. februarja 1948 
Besedilo: Državno avtobusno in pre- 

vozil ško podjetje Slovenije, skrajšano: 
»DAPPS«, Lju! ljana. 

Vpišejo se spremembe: 
Operativni upravni voditelj podjetja je 

odslej: Ministrstvo za lokalni promet 
LRS. 

Podjetje ima okrožne uprave 8 poslo- 
valnicami: 

a) DAPPS — okrožna uprava Ajdov 
šč'na, poslovalnice: Logatec, Solkan, 
Sežana.  Postojna; 

b) DA PPS — okrožna uprava Olje, 
poslovalnice: Kozje, Šmartno ob Paki, 
Zagorje, Oplotnica; 

c) DAPPS — okrožna uprava Ljub- 
ljana, poslovalnice: Litija. Krani  Skorja 
Loka, Bled, Rakek. Kočevje, Trebnje, 

Movo mesto, Brežice; 
č) DAPPS — okrožna uprava Mari- 

bor, poslovalnice: Ptuj, Prevalje, Murska 
Sobota. 

Izbrišeta s«: Habjancič Jože, dose- 
danj. načelnik komercialnega oddplka in 
Jazbec Franc, uradnik glavnega računo- 
vodstva, vpiše pa ee;   - --  

Prek Ivan, knjigovodja in namestnik 
glavnega  računovodje 

Okrožne uprave zastopajo in zanje 
podpisujejo po pooblastilih uslužbenci 

a) za okrožno upravo Ajdovščina: 
Štrukelj Jože, okrožni upravnik, 
Klaučič Komun, namestnik, 
Cigoj Terezija, glavni računovodja, 
Pire Jože, namestnik; 
b) za okrožno upravo Celje: 
Prelovec Slavko, okrožni upravnik, 
Planinšek Ivan, namestnik. 
Samec Jožica, glavni računovodja, 
Dobovišek Vera, namestnik; 
c) za okrožno upravo Ljubljana: 
Pristov-ek Stanislav, okrožni  uprav- 

nik, 
Murn Alojzij, namestnik, ^ 
Subie Ciril, gl  računovodja, 
Badjura Avrelija, namestnik; 
č)    za okrožno upravo: Maribor: 
Prinel Viktor, okrožni upravnik, 
Kodrič Alojzij, namestnik, 
Slivnik Ivan, računovodja, 
ing. Urbartija Anton, namestnik. 

Ministrstvo za finance LUS, 
Ljubljana, 

dne 10. februarja 1948. 
St. 151•5-48 1076 

# 
170. 

Sedež: Ljubljana. 
Dan vpisa: 12. februarja 1948. 
Besedilo: Gostinsko podjetje Union, 

Ljubljana. 
Izbriše se: Kralj Albin, dosedanji 

glavn. računovodja, vpiše pa se: 
Kiauta Minka, glavni računovodja, ki 

sopodpisuje vse listine po 47.členu apioâ- 
nega zakona o državnih gospodarskih 
podjetjih. 

Ministrstvo za finance LRS, 
Ljubljana, 

dne 10. februarja 1948. 
St. 151.575-48 1075 

171. 
Sedež: Rogaška Slatina. 

'   Dan vpisa: 10. februarja 1948. 
Besedilo: Slatinsko podjetje Rogaška 

Slatina. 
Izbriše ee: Strašek Milan, dosedanji 

glavni računovodja, vpiše pa se: 
Krejačič M hael. glavni računovodja, 

ki sopodpisuje vse listine po 47. členu 
splošnega zakona o državnih gospodar- 
skih podjetjih. 

Ministrstvo za finance LRS, 
Ljubljana, 

dne 10. februarja 1948. 
Št. 151.619-48 1073 

172. 
Sedež: Rađovica. , 
Dan vpisa: 9. februarja 1948. 
Besedilo: Krajevna čevljarska delav- 

nica Uadovica. " 1 
Poslovni predmet: Vsa dela v čevljar- 

ski stroki. 
Podjetje je ustanovil: KLO Radovica. 
Podjetje zastopa in zanj podpisuje: 
Bajuk Hinko.  upravnik, samostojno, 
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po  zakonskih   pooblastilih  in  pravilih 
podjetja. 

Okrajni LO Črnomelj, 
finanzili odsek, 

dne 7. februarja 1948. 
St. 523/1 979 

• 
173. 

Sedež: Metlika. 
Dan vpisa; 9. februarja 1948. 
Besedilo: »Naša knjiga«. Metlika. 
Izbriše se upravn k .Molek Franc, vpi. 

8e pa 
K opinio Julij. Metlika, ki podpisuje 

samostojno po zakonskih pooblastilih in 
prav.lih. 

Okrajni LO Črnomelj, 
finančni odsek, 

dne 9. februarja 1948. 
St. 1502 980 

* 
174. 

Sedež: Črnomelj. 
Dan vpisa: 7. februarfa 1948. 
Besedilo:    Okrajna    lesna   industrija 

>Zora<, Črnomelj. 
Poslovni predmet:  Nakup in  prodaja 

lesa. žaganje lesa za lasten in tuj račun 
Podjetje je ustanovil: 01.0 Črnomelj. 
Podjetje zastopa in zanj podpisuje: 

Brus  Dragotin. upravnik, samostoj 
no, po zakonskih pooblastilih in pravilih 
podjetja. 

Okrajni LO Črnomelj, 
finančni odsek, 

dne 7. februarja 1948. 
St. 490/1 9S1 

* 
175. 

Sedež: Zgornja Polskava. 
Dan vpisa: •  februarja 1948. 
Besedilo: Gospodarska podjetja KLO 

Zg. Polskava. 
Poslovni nredmet: 
a) krajevna gostilna Zg Polskava št 

80, prodaja alkoholnih in brezalkohol. 
nih pijač, mrzlih in toplih jedil; 

b) krajevna žaga v Ogljenščaku št 32. 
rezanje lesa za lokalne potrebe; 

c) stanovanjske zgradbe Zg. Polskava 
št. 1. 64, 72, Ogljenščak št. 82 <in Buko- 
vec št. 10. 

Ustanovitelj podjetja: KLO Zg. Pol- 
skava, odločba št. 416/46 i dne 4. IX. 
1946. 

Podjetje zastopajo In zanj podpisujejo 
za upravno vodstvo vsakokratni pred- 

sednik KLO Zg. Polskava, skupaj s knji- 
govodjem  podjetij; 

*) za krajevno gostilno Cizel Angela, 
poslovodinja, 

b) za krajevno žago Kalan Jožef, po- 
slovodja. 

c) za   stanovanjske   zgradbe    Robar 
Ivanka, knjigovodinja. vsi pa s poobla 
etili, ki jih določajo pravila v 3-, 7. in 
8. točki. 

Okrajni LO RIOT. Bistrica, 
odsek za finance 

dne 6  februarja 1948. 
St. 5—IB—1—194*8 1004 

* 
176. 

Sedež: ftmnrie nri JeUnh. 
Dan vpisa: 5  februarja 19*8 
Besedilo: Okrajno gostinsko in   me- I 

sarsko podjetje Šmarje pri Jelšah. 
Poslovni predmet: Vse vrste gostin 

sk h storitev, nakup živine in prodaja 
me?a ter mesnih izdelkov. 

Podjetje je ustanovil: OLO Šmarje pri 
Jelšah. 

Podjetje podpisujejo: 
Zupančič Viktor, poslovodja in 
Plevnik   Anica,  računovodja, oha  do 

zneska  20.(•)0 din,  zneske  nad   20.000 
d n sopodpisuje s poslovodjem 

But   Franc,   poverjenik  za  gospodar- 
stvo pri 01.0 Šmarje pri Jelšah 

Okrajni L0 Šmarje pri Jelšah, 
odsek za finance, 

dne 5. februarja 1948. 
St. 783/2 965 

17.. 
* 

Sedež: Trbovlje. 
Dan vpisa: 7. rebruarja 1948. 
Besedilo:     >Avtoprevozniško  podjetje 

— Trbovljec. 
Poslovni  predmet:  Prevažanje  potni- 

kov   na  redni   progi  Trbovlje  mesto— 
—Trbovlje, železniška postaja. 

Za podjetje podpisujejo: 
Knez Ivan. upravnik, v vseh zadevah, 
Trost Rihard, skupaj z upravnikom za 

vse računovodske zadeve. 
Verdaj Ferdo, v zadevah, ki so pridr- 

žane operativnemu upravnemu vodstvu, 
poleg upravn ka ali samostojno. 

Okrajni L0 Trbovlje, 
odsek za finanre. 

dne 7. februarja 1948. 
Št F 889/1—48 1005 

178. 
Sedež: Domžale. 
Dan vpisa: 5   februarja 1948. 
Besedilo: Okrajni mlin  Domžale- 
Izbrišejo    se    dosedanji    poslovodja 

Smolnikar Ivan. Bester Alojz in Zabni- 
kar Metod, vpišejo pa se: 

Sušteršič Albin, poslovodja. 
Juvar. Stanko, tajnik OLO in 
Ulčar Tone.  predsednik  plauske ko- 

misije, z istimi pooblastili. 
Okrajni LO Kamnik, 

odsek za ••••••, 
dne 5   februarja 1948. 

St. 831/1—III—1948 9C2 
* 

173. 
Sedež: Gornji Krađ.   # 
Dan vpisa: 6. februarja 1048. 
Besedilo: Krajevna podjetja KLO Gor- 

nji Krad. 
Izb rišejo se pooblaščenci za podpiso- 

vanje vseh javnih listin gospodarsk h 
podjetii KLO Oornji grad. In sicer: Trat- 
nik Jože. učiHj in Bpzovšpk Franc, lo- 
gar, oba v Gornjem gradu Od danes 
dalje so pooblaščeni za podp sovanje 
krajevnih podJptl'i KLO Gornji grad: 

Slapnik Ivan. delavec. 
Kranjc Leon. kroiač, 
Špeh Anton, mizar, vsi v Gornjem 

gradu. 
Kraierni LO Gornji erad, 

dne R   'phmarjn  1948. 
St. 63/3-48. 613 

180. 
Sedež: Stifna 
Dan vpisa: 9. februarja 11)48. 
Besed lo:   Krajevna   obrtna   podjetja 

Stična. 
Po sklepu krajevnega LO Stična št 

141 z dne 30. I. 194» se izbrišeta iz 
registra Blatnik Ludvik, upravnik in 
Cern č Lojzka, knjigovodja; vpišeta se 
z istimi  pooblastili: 

Kavšek Avgust, upravnik in 
Trpin Rudi. knjigovodja. 

Okrajni LO Grosuplje, 
odsek  za finance, 

dne 9   februaria 1948 
Št. 128/1 —1948 1006 

Ila7i*l3.£i sodišč 

Vpisi v zadružni register 
102. 

Sedež: Kostanjevica — okraj Gorica. 
Dan  vpisa: 28. januarja  1948. 
Besedilo: Kmetijsko  nabavno  prodaj- 

na zadruua z omejenim jamstvom y Ko- 
stanjevici. 

Zadruga je bila ustanovljena na skup. 
šč ni dne 12. novembra 1947. 

Naloga zadruge je: 1. da izdeluje po 
navodilih pristojn h organov načrt za 
odkup kmetijskih pridelkov ,v ovojem 
okolišu; 2. da izdeluje po navodilih pri- 
stojnh organov načrt potrošnje svojih 
članov; 3 da izdela finančni in kreditni 
načrt in ga vskladi s finančnim načrtom 
svoje poslovne zveze in postavljen mi 
normami; 4. da zbira, v ta namen stati- 
stične podatke, ki jih daje v uporabo 
tudi svoji poslovni zvezi, Olavn: zadruž- 
ni zvezi LRS in okrajnim ljudskim od- 
borom; 5. da odkupuje v svojem okolju 
vse kmetijske pr delke in oskrbuje svoje 
člane z vsem kmetijski.-ii orodjem in 
drugimi kmetijskimi potrebščinami, ka- 
kor tudi z vsemj pntrošnimi predmeti 
po postavljenem načrtu: 6 da sklepa 
pogodbe s kmetovalci v svojem okolišu 
za odkup kmetijskih pridelkov in jim 
izplačuje predujme (kontrahiranje),: 7. 
da sklepa pogodbe z zadružnimi n dr- 
žavnimi podjetji za dobavo kmetijskih 
pridelkov; 8 da skrbi za večjo produk- 
tivnost'dela svojih članov, 9. da skrb za 
kulturno in prosvetno izobrazbo svojih 
članov in za njihovo zadružno vzgojo. 

Svoje naloge opravlja zadruga v skla- 
du s splošnim državnim gosnodarskim 
načrtom in z nalogam', kj jih d->bi od 
svoje poslovne zveze in pristojnih orga. 
no'- ljudske «hlasti 

Zadružni delež znaša 150 din In se 
mora plačali ob vstopu, v zadrugo, delež 
družinskega člana pa 15 din. Vsak za- 
družnik jamči šp s petkratnim zneskom 
vp!«an:h delpžpv 

Zadruga razglaša svoje prioh itve na 
zadružni raz»lasn  deski. 

Vabilo na skupščino se dostavi poleg 
tega vsem članom vsaj 8 dni pred «kup- 
Šč'no ter zadružni zvezi LRS in poslovni   * 
zvezi. 

Upravni odbor sestavlja 8 flnnov. 
Zadrugo zastopa unrcvn' rHhor in 7a 

nio nodp!4"ip)a no dva Član* imravne^a 
odbora, od katerih nadomešča enega po    , 
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upravnem odboru pooblaščeni uslužbe- 
nec zadruge. 

Člani upravnega odbora so: 
Milanič  Gabrijel, kmet,  Vojščica  46, 

predsednik, 
Štolfa Jožef, mizar, Vojščica 17, pod- 

predsednik, 
Ceh Bogomil, pek,  Kostanjevica 87, 
Trampuš Rajmund, kmet, Lipa 30, 

«    Savli Franc, zidar, Kostanjevica 18, 
Pahor Franc, kmet, Temnica 34, 
Pahor Jožef, kmet, Sela 43, 
Rogolja Karel, kmet, Vojščica 14, od- 

borniki. 
Okrožno sodišče T Gorici 

i začasnim sedežem • Postojni 
dne 28. januarja 1948. 

Zt 6/48—2 1001 
* 

103. 
Sedež: Spodnja Idrija — okraj Idrija. 
Dan vpisa: 28. januarja 1948. 
Besedilo: Kmetijsko nabavno prodajna 

•»druga z omejenim jamstvom • Spod- 
nji Idriji, 

Zadruga je bila ustanovljena na skup- 
ščini dne 6. julija 1947. 

Naloga zadruge je: 1. da izdeluje po 
navodilih pristojnh organov načrt za 
odkup kmetijskih pridelkov v svojem 
okolišu; 2. da izdeluje po navodilih pri- 
stojnih organov načrt potrošnje svojih 

' članov; 3. da izdela finančni in kreditni 
načrt in ga vskladi s finančnim načrtom 
•voje poslovne zvezo In postavljen mi 
normami; 4. da zbira v ta namen stati. 
»Učne podatke, ki jih daje v uporabo 

•tudi svoji poslovni zvezi, Glavni zadruž- 
ni zvezi LRS in okrajnim ljudskim od- 
borom; 5. da odkupuje v svojem okolišu 
vse kmetijske pridelke in oskrbuje svoje 
člane z vsem kmetijskim orodjem in 
'drugimi kmetijskimi potrebščinami, ka- 
kor tudi z vsemi potrošnim! predmeti 
po postavljenem načrtu; 6. da sklepa 
pogodbe s kmetovalci v svojem okolišu 
VA odkup kmetijskih pridelkov in jim 
izplačuje predujme (kontraliiranje); 7. 
eta sklepa pogodbe z zadružnimi in dr- 
žavnimi podjetji za dobavo kmetijskih 
pridelkov; 8. da skrbi za večjo produk- 
tivnost dela svojih članov; 9. da skrbi za 

' kulturno in prosvetno izobrazbo svojih 
članov in za njihovo zadružno vzgojo. 

Svoje naloge opravlja zadruga v skla- 
du e splošnim državnim gospodarskim 
načrtom In z nalogami, ki jih dobi od 
svoje poslovne zveze in pristojnih orga- 
nov ljudske oblasti. 

Zadružni delež znaša 150 din In se 
mora plačati ob vstopu v zadrugo. Vsak 
xadruznik jamči še s petkratnim zne- 
skom vpisanih deležev. Zadruga raz- 
glaša svoje priobčitve na zadružni raz- 
glasni deski. 

Vabilo za skupščino se poleg tega do- 
stav] vsem članom najmanj 8 dni pred 
skupščino, glavni zadružni zvezi LRS in 
poslovni zvezi. 

Upravni odbor sestavlja sedem članov. 
Zadrugo zastopa In zanjo podpisujeta 

po dva člana upravnega odbora, od ka- 
terega lahko enega nadomešča poobla- 
ščeni uslužbenec zadruge. ,_ 

Člani upravnega odbora »o; \ 

Jereb Viktor, Sp. Idrija 106, pred- 
sednik, 

Likar Julija, Srednja Kanomlja 21, 
tajnik, 

Lukan Peter, Sp  Idr ja 83, 
Svetlik Leopold, Sp. Kanomlja 19, 
Gnezda Marica, Gor. Kanomlja 25, 
Petrič Franc, Srednja Kanomlja 48, 
Lapajno Jožef, Gor. Kanomlja 9, od- 

borniki. 
Okrožno sortisco v Gorici 

z začasnim sedežem v Postojni 
dne 28. januarja 1948. 

Zt 83/47-4 1000 
* 

104. 
Sodež: Tolmin. 
Dan vpisa: 31. decembra 1947. 
BeàediJp: Kovaško kolarska produk- 

tivna zadruga z omejenim jamstvom v 
Tolminu. 

Zadruga je bila ustanovljena na skup- 
ščini dne 22. decembra 1947. 

Nalcga zadruge je, da za svoje Člane 
nabavlja surovine, orodje in druge po- 
trebščine, da izdeluje po možnosti v 
skupnih delavn cah in vnovčuje vse v 
kovaško-kolarsko stroko spadajoče vu 
delke. 

Nadalje skrbi za strokovno izobrazbo 
svojih članov, posebno še za vzgojo na- 
raščaja. 

Zadružni delež znaša 500 din in se 
mora plačati ob vstopu v zadrugo. Vsak 
zadružnik jamči še • dvakratnim, zne- 
skom vpisanih deležev. 

Zadruga razglaša svoje priobčitve na 
zadružni razglasni deski. 

Vabila na skupščino pošlje poleg tega 
vsaj 8 dni pred skupščino vsem članom, 
pristojni poslovni zvezi in revizijski 
zvezi. 

Upravni odbor sstavljajo:- predsednik, 
tajnik, blagajnik in en član. 

Zadrugo zastopata in zanjo podpisuje- 
ta predsednik in tajnik upravnega od- 
bora, če sta odsotna, pa dva za to po- 
oblaščena člana upravnega odbora. 

Člani upravnega odbora so: 
Berginc Ivan, kovač, Tolmin štev. 4, 

predsednik; 
Kovačič Franc, kovač, Poljubm št. 47, 

tajnik; , 
Zavrlanik Anton, kovač, Tolmin št. 4, 

blagajnik; 
Tonkli Alojz, kolar, Tolmin štev. 4, 

odbornik. 
Okrožno sortisco • Gorici 

z začasnim sedežem v Postojni 
dne 31. decembra 1947. 

Zt 93/47-3 1003 
* 

105. v   -•».   *' 
Sedež: Kamnica pri Mariboru. 
Dan vpisa: 5. februarja 1948. 
Besedilo: Kmetijska nabavno prodajna 

zadruga z omejenim jamstvom v Kam- 
nici. 

Zadruga je bila ustanovljena na skup. 
52ini 18. I. 1948 za nedoločen čas. 

Naloga zadruge je: .1. da izdeluje po 
navodilih pristojnli organov načrt za 
odkup kmetijskih pridelkov v svojem 
okolišu; 2. da Izdeluje po navodilih pri- 
stojnih organov, načrt nolroSnie svojih 

članov; 3 da izdela finančni in kreditni 
načrt in ga vskladi s finaučnim načrtom 
svoje poslovne zveze in postavljen mi 
normami; 4. da zbira v ta namen stati- 
stične podatke, ki jih daje v uporabo 
tudi svoji poslovni zvezi, Glavni zadruž- 
ni zvezi LHS in okrajnim ljudskim od- 
borom; 5. da odkupuje v svojem okolišu 
vse kmetijske pr delke in oskrbuje svojo 
člane z vsem kmetijskim orodjem in 
drugimi kmetijskimi potrebščinami, ka- 
kor tudi z vsemi- potrošnimi predmeti 
po postavljenem načrtu; 6. da sklepa 
pogodbe s kmetovalci v svojem okolišu 
za odkup kmetijskih pridelkov in jim 
izplačuje predujme (kontraliiranje); 7. 
da sklepa pogodbe z zadružnimi in dr- 
žavnimi podjetji za dobavo kmetijskih 
pridelkov; 8. da skrbi za večjo produk- 
tivnost dela svojih članov; 9. da skrbi za 
kulturno in prosvetno izobrazbo svojih 
članov in za njihovo zadružno vzgojo. 

Svoje naloge opravlja zadruga v skla- 
du a splošnim državnim gospodarskim 
načrtom in z nalogami, ki jih dobi od 
svoje poslovne zveze in pristojnih orga. 
nov ljudske oblasti. 

Zadružni delež znaša 150 din in se 
mora plačati ob vstopu v zadrugo. Uprav- 
ni odbor lahko dovoli, da se vpsanl 
delež vplača v obrokih Jamstvo je ome- 
jeno. Vsak zadružnik jamči še z deset- 
kratnim zneskom vpisanih obveznih de- 
ležev. .' i 

Zadruga objavlja  važnejše  sklepe v! 
svojih   poslovnih   prostor h,  po potrebi 
pa še na   krajevno   običajen način v 
dnevnem aH krajevnem tisku. 

Upravni odbor sestavlja osem Članov. 
Dolžnost upravnega odbora traja eno 
lelo. i 

Zadrugo zastopa upravni odbor.  Za' 
zadrugo podpisujeta po dva člana uprav, 
nega odbora ali pa po en član uprav- 
nega odbora in en pooblaščen uradnik. 

Člani upravnega odbora so:- j 
Dolamič Mirko, mehanik, Kamnica, 

predsednik, ! 

Pučnik Franc, nameščenec, Kamnica, 
podpredsednik, , 

Kralj Mirko,   nameščenec,  Kamnica,' 
tajnik. 

Zgalin Franc, mizar, Kamnica, 
Gomivnik Jože, kmet, Kamnica, 

. Štumberger Miha, ekonom, Rošpoh", 
Perko Jože, kmet, Kamnica, 
Rojko Alojz, zadružnik, Rošpoh, od- 

borniki. 
Okrožno sodišeo v Mariboru, 

dne 5. februarja 1948. 
Zadr III 72/2 .    .884 

106. 
Sedež: Crni vrh'. 
Dan vpisa: 29. januarja 1M8. 
Besedilo: Nabavno prodajna zadruga 

z o. j. Crni vrh. 
Vpiše ee sprememba naziva zadruge. 
Bosedlo odslej: Kmečko nabavno pro- 

dajna zadruga z omejenim jamstvom 
Crni vrh. 

Okrožno sortisco v Gorici 
z začasnim sedežem v Postojni 

dne 29  Janna ria 1,948, 
w.   Zt 6746-7 ;«ftU*Ä . too? 
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107. 
bedež: Dražgoše. 
Dan vpisa: lo   itbruarja 1948. 
Besedno: o>iii<>\itvc»a ^..••• a ome- 

jenim jamstvom v Družbah. 
Izbrišejo se člani upravnega odbora: 

Lotrič Siavica, Solar Alojzij, Smid Gre- 
gor, Lotrč  Angela, Lotrič Janez, Me- 
gušar Luka. Lotrič Jaka, Lotrič Matija 
in Lužina Janez, vpišejo pa se novi člani: 

Lotrič Ludvik, posestnik, Dražgoše 76, 
Habjan Peter, posestn k, Dražgoše 7, 
Jelene Janko, posestnik, Dražgoše 37, 
Frakelj Vinko,  posestnik. Dražgoše 69, 
Taler Janez, posestnik, Dražgoše 34, 

.    Lotrič Franc, posestnik. Dražgoše 74, 
Lotrič Matevž, posestnik, Dražgoše 29, 
Potočnik Jakob, posestnik, Dražgoše 

št. 15, 
Jelene Karol, posestnik, Dražgoše 38. 

Okrožno sođ'šfe v Ljubljani 
dne 10. februarja 1948. 

Zadr V 11/3 1016 

108. 
Sedež: Ljubljana. 
Dan vpisa: G. februarja 1948. 
Besed lo: Nabavljalna in prodajna za- 

druga z omejenim jamstvom r Ljubljani. 
Na občnem zboru 30. XII. 1947 so bila 

sprejeta nova pravila. 
Bes&-'!o od ' j: ("»vna zađrcra po. 

trošn:ških in nabavno-prodainih zadrug 
i omejenim jamstvom v Ljubljani. 

Naloge zadruge so: 1. da izdeluje po 
navodil h pristojnih višjih organov zbi- 
ralni načrt potrošnje svojih članic, oziro- 
ma pomaga svojim članom pri izdelavi 
lastnega načrta potrošnje; 2. da izdeluje 
po navodilih pristojnih organov načrt za 
odkup kmetijskih pridelkov svojih članic 
ter pomaga svojim članicam pri iz- 
delovanju njihovega lastnega načrta od- 
kupov; 3. da izdeluje finančni in kredit- 
ni načrt in skrbi, da ga' izdelajo tudi 
njene članice, katerega preizkusi in 
vskladi a splošnim republ škim zadruž. 
nim finančnim načrtom in postavljenimi 
normami; 4. da zbira zaradi -zvedbe na- 
črta odkupa in načrta potrošnje statistič- 
ne podatke, ki jih daje v uporabo tudi 
nadrejenim zadružnim organom in MLO 
za glavno mesto Ljubljana; 5 da skrbi, 
da se izvedo odkup kmetijskih pridel- 
kov in razdelitev potrošnih predmetov 
ter kmetijskega orodja in drugih kme- 
tijskih potrebščin po postavljenem na- 
črtu; 6. da ustanavlja po potrebi lastna 
produktivna in predelovalna podjetja; 
7. di sklepa pogodbe z zadružnimi in 
državnimi podjetji za dobavo kmetijskih 
pridelkov, oziroma skrbi, da njene čla- 
nice sklepajo pogodbe z industrijskimi 
podjetji za nabavo potrošniškh pred- 
metov; 8. da skrbi, da njene članice 
sklepajo pogodbe s kmetovalci za kme- 
tijske pridelke in izplačujejo v ta namen 
predujme (kontrahiranje); 9. da opravlja 
ïa svoje članice plans-ki prevoz blaga, 
da Jim e tem omogoči enotno ceno (last- 
nj prevozni park); lOda skrbi za pra- 
vilno in enotno notranje poslovanje svo- 
jih članic (instrukcija in kontrola); 11. da 
ekrbi v sporazumu G članicami za pra- 
vdao •••••••••• zadružnih uslužben- 

cev; 12. da prireja strokovne tečaje, pre- 
davanja, ••••••••• • skrbi za opiosno 
vzgojo zadružnikov. 

Članski delež znaša 5000 din, ki se 
lahko 'vp.aca v OuioKih. Na vsakih za- 
četih 500 čianov mora vpisati članica 
najmanj po en delež. Družinski člani 
se ne upoštevajo. Članice jamčijo za ob- 
veznosti Glavne zadruge z lOkratnim 
zneskom vpisanh obveznih deležev. 

Za Glavno zadrugo podpisujeta po dva 
Člana upravnega odbora, od katerih la- 
hko enega nadomešča po upravnem od. 
boru pooblaščeni uslužbenec zadruge. 

Glavna zadruga objavlja svoja priob- 
čila in sklope v svojih poslovnih pro- 
storih, po možnosti v zadružnem glas lu 
ali v dnevnem ali krajevnem tisku 

Upravni odbor je sestavljen iz 15 do 
21 članov in se vol: za dobo enega leta. 
Ker pa ta novi upravni odbor še ni iz- 
voljen, se bo vpisal šele naknadno po 
izvolitvi. 

Izbrišejo se člani upravnega odbora: 
• Fabjanoč Milan. Kreč Ivan,. Pavlic Miha, 

Podbevšek  Anton,  Ganoni  Angela, in 
Tekauc Olga. 

Okrožno sodišče T Ljubljani, 
dne 5. februarja 1948. 

Zadr. V 16/13 1052 
* 

109. 
Sedež: Ljubljana, Polje. 
Dan vpisa: 9. februarja 1948. 
Besedilo: Nabavna in prodajna zadru- 

ga   z   omejenim   jamstvom   Ljubljana- 
Polje. 

Izbriše se pooblaščeni podpisovalec 
zadruge Hribar Rajko in vpiše nov, za 
podpisovanje pooblaščeni uslužbenec 
zadruge: Novak Hilda. 

Okrožno sodišče • Ljubljani 
dne 7. februarja 1918. - 

Zadr V 138/4 1050 
* 

Sedež: Podblica-Jammk. 
Dan-vpisa: 6. februarja 1948. 
Besedilo: Elektrostrojna zadruga Pod- 

blica-Jamnik, zadruga z omejenim jam- 
stvom. ' • ,   , 

Na' podlagi  sklepa  občnega  zbora- z 
dne 1. junija 1917 se izbrišejo člani uprav- 
nega odbora:) Katrašnik Franc, Gartnar 
Janez, Bertoncelj Janez in Mohorič Peter, 
vp sejo pa se novi člani: 

Pogačnik Avgust, posestnik, Podblica, 
Brtoncelj  Jožef,4.posestnik,  Podblica, 
•Lotrič Jožef, posestnik, Jamn k, in 
KordPž Leopold, kmet, Jamnik 11. 

Okrožno sodišče v Ljubljani 
dne 5. februarja 1948. 

Zadr III 95/38 1043 
* 

•. . 
Sedež: Sevnica, 
Dan vpisa:'3. februarja 1948.. 
Besedilo: Nabavna in prodajna ïftdru- 

ga s t>mejcnim jamstvom y Sevnici. 
Na podlagi zapisnika občnega zbora 

z dne 3. avgusta 1947 se izbrišejo dose- 
danja pravila in naziv zadruge. Iz ob- 
močja nove zadruge odpadejo kraji Pla- 
Dina, Studenec, Breg in Šmarčna. 

.Vpišejo se nova pravila. 

Besedilo odslej: Kmetijska imbavn»- 
prodajna zadruga i omejenim jamstveni 
v Sevnici. 

Okoliš zadruge obsega odslej poleg ie 
vpisan h krajev Sevnica, Bianca, Šmarje, 
Boštanj še kraje: Lončarjev dol, Poklek, 
Zabukovje, Podvrh, Kumpolje, Križ, 
Lipoglav in Log. 

Namen zadruge je: 1. da izdeluje p* 
navodil h pristojnih organov načrt z« 
odkup kmetijskih pridelkov v svojem 
okolišu; 2. da izdeluje po navodilih pri- 
stojnih organov načrt potrošnje svojih 
članov; 3. da .zdela finančni in kreditu! 
načrt in ga vskladi s finančnim načrtom 
svoje poslovne zveze in postavljenimi 
normami; 4. da zbira v ta namen stati- 
stične podatke, ki jih daje v uporabo 
tudi svoji poslovni zvezi, Glavni zadrui- 
ni zvezi LRS in okrajnim ljudskim od- 
borom; 5. da odkupuje v svojem okor'iu 
vse kmetijske pridelke in o&krouje »voje 
člane z vsem kmetijskim orodjem in 
dragimi kmetijskimi potrebše nami, ka. . 
kor tudi z vsemi potrošnimi predmeti 
po postavljenem načrtu; 6. da »klepa po- 
godbe s kmetovalci v svojem okol'Ću «* 
odkup kmetijskih pridelkov in jim iz- 
plačuje predujme (kontrahiranje); 7. da 
sklepa pogodbe z zadružnimi in drlav- 
nimi podjetji za dobavo kmetijskih pri- 
delkov; 8. dà skrbi za večjo produktiv- , 
nost dela svoj h članov; 9. da ekrbi t» 
kulturno in prosvetno izobrazbo evojih 
članov in za njihovo zadružno vzgojo.' 

Svoje naloge opra\'ija zadruga v skla- 
du s splošnim državnim gospodarskim 
planom in z nalogami, ki jih dobi od 

• svoje poslovne zveze in pristojnih orga. 
nov ljudske oblasti. 

Zadruga je ustanovljena zo nedelo- 
čen čas. . 

Poslovni delež zadružnika znafa, 200 
din, oni družinskega člana pa 10 din. 
Vsak zadružnik jamči še z dvajsetkrat, 
nini zneskom vpisan'h deležev. 

Zadrugo zastopata upravni odbor aH 
tisti, ki ga ta pooblasti, njeno firmo pa 
podp:sujela po dva člana upravnega od- 
bora ali pa en član upravnega odbor« 
in en pooblaščeni uradniški ga je treba 
prijaviti sodišču zaradi registraeje. 

Objave zadruge se nabijejo na zadruž- 
ni razglasni de?ki, po potrebi pa še n« 
krajevno občajen način ali v dnevnem 
in krajevnem tisku. 

Upravni odbor sestavlja odslej 13 čla- 
nov. Dosedanji člarrl upravnega odbor« 
ostanejo, vpišeta se nova izvoljena od- 
bornika: 

Jazbec Karol, mesar, Šmarje prt Sev- 
nici; • i • 

Verstovšek Ivan, delavec, Šmarje pri 
Sevnici št. 44. 

Okrožno sodišče v Novem metta 
dne 3. februaria 194S. 

Zadr II 35/7-8 •    1033 
* 

112. 
Dan vpisa: 15. novembri 1947. 

-Na predlog ministrstva » finane» 
LRS, komisije za likvidacijo kreditnih 
zadrug, se po uredbi o likvidaciji kre- 
ditnih zadrug LRS z dne 17. aprila •7, 
Št. S/214 v zadružnem rejrisim roti* 
likvidacija zadrug. 



Stran 86. URADNI LIST LRS St. 8-17   11. 1•4• 

Besedilo in sedež: 
Posojilnica v Itfbnici z ncom. j. Zadr. 

II 12; 
Kreditna zadruga državnih uslužben- 

cev z omoj. jam. v Kočevju, Zadr. 1 22; 
Hranilnica in posojilnica z ncom. j. 

y Kočevski Reki, Zadr. I 44; 
Hranilnica in posojilnica z neom. j. 

T Sodražici, Zadr. 1 46; 
Ljudska posojilnica z ncom. jam. v 

Kočevju, Zadr. I 48; 
Posojilnica, zadruga z ncom. }. • So- 

dražici, Zadr. I 50;    , 
Posojilnica, zadruga z ncom. j. v Lo- 

škem potoku, Zadr- 1 53; 
Hranilnica in posojilnica z ncom. j. 

y Ribnici, Zadr. I 65; 
Hranil"ira in posojilnica z neom. j. 

y Fari pri Kostelu, Zadr. I 85; 
Hranilnica in posojilnica z ncom. j. 

y Spodnjem Logu, Zadr. 1 96; 
Hranilnica in posojilnica z ncom. j. 

y Starem Logu, Zadr. I 97; 
Hranilnica in posojilnica z neom. j. 

r Loškem potoku, Zadr. I 110; 
Hranilnica ïn posojilnica z neom. j. 

r Stari cerkvi, Zadr. I 117; 
Hranilnica in posojilnica z neom. j. 

• Kočevju, Zadr. I 130. 
Besedila teh zadrug imajo odslej pri- 

(rtavek: >v likvidacijic. 
Z dekreti ministrstva za finance LRS 

v Ljubljani z dne 18 julija 1947 št. 
70081/47 BO postavljeni za likvidatorje 
tem likvidacijskim firmam: 

Klun Metod, zasebnik v Ribnici na 
Dolenjskem št. 49. 

Kovač Franc, uradnik Narodne ban- 
ke,  Kočevje št. 289, 

Smalc Anton, posestnik in trg. v Rib- 
niči na Dolenjskem št. 78, 

Arko Mirko, bančni uradnik v Ribnici 
na Dolenjskem št. 57. 
Likvidatorji podpisujejo za gornje lik- 

vidacijske firme tako. da po dva izmed 
njih pristavita pod besedilo vsake fir- 
me evoj lastnoročni podpis. 

Okrožno Kodišcc v Novem mestu 
dne 15. novembra 1947.     9205 

Vpisi v trgovinski register 
113. 

Sede2: Ljubljana. 
Dan vpisa: 9. februarja 1948. 
Besedilo: Coton, jugoslovansko tekstil- 

no podjetje, družba z o. z. 
Na pod'aRi odločbe okrajnega sodišča 

y Kamn ku z dne 14. januarja 1918, 
it. I 376/47—26, se prenese celotno pre- 
njoienje tvrdke v last FLRJ. 

Okrožno sodišče r Ljubljani 
dne 9  februarja 1948. 

Rg C IV 191/9 1048 

114. 
Sedež: Ljubljana. 
Dan vpisa: 9. februarja 1948. 
Besedilo: Jelačin & Komp, tovarna za- 

maškoT. 
Na podlagi prisojila okrajnega sod šča 

y  Ljubljani  z dne  12.   avgucla  •6 

št. Z 253/46—39, se izbriše zaradi smrti 
javni družbenik ing Miljut.n Jelačin, 
vpišejo pa se družbeniki: 

Federativna ljudska republika Jugo 
s la vi ja, 

Ivan Jelačin, veletrgovec, Ljubljana. 
Emonska cesta 8; 

Vladimir Jelačin, poslovodja, Ljublja- 
na, Spi tska 15, 

Krof ta Minka roj. Jelačin. žena ravna 
lelja, Ljubljana. Cankarjeva 2, 

Subie Elea roj. Jelačin, zasebnica, 
Ljubljana. Levstikova 16., 

Okrožno sodišče v Ljubljani 
dne 9   februarja 1948. 

Rg A II 21/16 1047 

* 
115. 

Sedež: Gaherje pri Celju. 
Dan izbrisa: 10  februarja 1948. 
Besedilo: Knez § Pacchiaffo, Celje. 
Zaradi nacionalizacije je firma prene- 

hala obste 'ati. 
Okrožno sodišče v Celju 
dne 10. februarja 1948. 

A II 197/23 1077 

* 
116. 

Sedež* Rimske toplice. 
Dan vpisa: 12. februarja 1948. 
Besedilo: »Prva jugoslovanska tovarna 

za podpefnike in druge lesene izdelke v 
r Rimskih toplicah, družba z o. z. 

Zaradi vpisa v register drž. gospodar- 
skih podjetij pri mhustMvu ia linauce 
LRS. 

Okrožno sodišče v Celju 
dne 12  februarja 1948. 

C I 40/03 1078 
* 

117. 
Sedež: Lju' ljana, Beethovnova 6. 
Dan izbrisa: 6. februarja 1918. 
Besed lo: Josip Javornik. 
Zaradi opustitve obrata. 

Okrožno sodišče v Ljubljani' 
dne 2. februarja 1948. 

Ra A VIII 87/2 1051 

* 
118. » 

Sedež: Ljubljana. 
Dan izbrsa: 6. februarja 1948. 
Besedilo: Državno trgovsko podjetje 

>2ivinoprometc. 
Zaradi vpisa v register državnih go- 

spodarskih podjetij pri ministrstvu za 
finance LRS. 

Okrožno sodišče v Ljubljani 
dne 6. februarja 1948. 

Rg A VIII 111/2 1045 
* 

119. y 
Sedež: Ljubljana-Vie. 
Dan izbrisa: 9. februarja 1948. 
Besedilo: Franc Slamič, družba z o. z. 
Zaradi vp sa v register državnih go- 

spodarskih  podjetij pri  ministrstvu za 
finance LRS. 

Okrožno sodišče v Ljubljani 
dne 7  februarja 1948. 

Rg C V 223/6 1049 

120. 
.sedež: Skofja Loka, kolodvor (Trata). 
Dan izbrisa: 6. februarja 1948. 
Besedilo: Škofjeloška predilnica, druž- 

ba z o. z. 
Zaradi vpisa v register državnih go- 

sptxlarsk h podjetij pri ministrstvu za 
finance LRS. 

Okrožno sodišče v Ljubljani 
dne 5. februarja 1948. 

Rg C V 138/13 1044 

1086 Sp 209/47-A/464 

Oklic 
o razgrnitvi podatkov dosedanjih poiz- 
vedb zaradi morebitnih ugovorov zoper 
te podatke v postopanju za osnovanje 
nove zamljiške knjige za katastrsko ob- 
čino Žužemberk v sodnem okraju Novo 

mesto. 
Od 19. februarja 1948 do 4. marca 

1948 bedo v Žužemberku b. št. 63 vsak 
delavnik od 8. do 16. ure razgrnjeni in 
vsakomur na vpogled po dosedanjih po- 
izvedbah popravljeni posestni listi, ee- 
znami parcel lastnikov, zemljiško knjiž- 
na mapa in zapisniki o dosedanjih 
poizvedbah zaradi osnovanja nove zem- 
ljiške knjige ia kat. občino Žužemberk. 

Ob zgoraj navedenem času in poleg 
tega še dne 5 marca 1948 j-e smejo 
vlagati ugovori zoper pravilnost ali po. 
polnost posestnih listov in to pismeno 
ali ustno na zapisnik pri sodnem odpo- 
slancu, ki bo posloval na kraju razgr- 
nitve v Žužemberku h. št. 63. 

Ce bodo podani taki ugovori, se bodo 
dne 5. marca 1948 v Žužemberku h. št. 
63 o njih uvedle nadaljnje poizvedbe, h 
katerim naj tudi brez posebnega vabila 
pridejo tega dne ob 8. uri osebe, ki «> 
vložile ugovore. 

Ves čas razgrnitve in nadaljnjih po- 
izvedb se smejo pri tem sodnem odpo- 
slancu prijaviti, tudi obremcnjevalne 
pravico (zastavne pravice, služnosti, 
prevžitki) po 3. in 4. odstavku tuk. oklu 
ca z dne 15 X. 1947, opr. št. Sp 209/47- 
A/10 ki je bil razglašen v prilogu Urad- 
nega lista LRS štev. 43 z dne 18. XI. 
1947 pod tek. št. 7932. 

Okrajno sodišče v Novem mestu 
dne 10. februarja 1948. 

Uvedbe postopanja 
za razglasitev za mrtve 

V R HJ03/4S-2 • 514 
Podergajs Florijan, roj 2. IV. 1914 

v Archnu, sin Mart na in Uršule rojene 
CečkoJ oženjen, tov. delavec, je bil od 
24. VII. 1944 v nemški vojski, se ude- 
ležil bojev v Italiji, kjer je bil 19. IV. 
1945 v Bolonji ranjen in se od tedaj 
pogreša 

Na predlog žene Podergajs Antonije 
rojene Prevoršek, lov. delavke v Arclinu 
št. 23, p Vojnik, se uvede postopanje za 
razglasitev za mrtvega in sp izdaja po- 
ziv, da se o pogrešanem do 15. IV. 1948 
poroča sodišču 

Podergajs Florijan se poz va. da se 
/.gla*i pri sodišču ali drugače da kako 
vest o sebi. 



Si   8 - 17. Il   mi« Uli A UNI  LISI   LUS Siran 89 

Po preteku roka bo sodišče odločilo 
o predlogih. 

Okrajno  sodišče  v  Ljubljani 
dne 12. januarja 1048. 

* 
Ok 52G/47-4 4G3 

Novak Franc, roj. 23 XI. 1919 v Pra 
proln ci pri Mirni na Dolenjskem, sin 
Novak Frančiške, delavec v Ljubljani. 
Zapuška 111 je odšel julija 1942 v NOV 
in je baje januarja 1943 padel v bojih 
na robu pri Velikih Laščah. 

Na predlog Novak Elizabete roj. Pečan, 
gospodinje v Ljubljani, Zapuška 111. se 
uvede postopanje za razglasitev za mr 
tvega u se izdaja poziv, °"• se o pogreša, 
nem do 1. IV 194S poroča sodišču aH 
skrbniku Novak Elizabeti. 

Novak F/a ne se poziva, da se zglasi 
pri sodišču ali drugače da kako vest o 
sebi. 

Po  preteku  roka  bo sodišče odloč lo 
0 predlogu. 

Okrajno sodišče v Ljubljani 
dne 13 januarja 1948. 

* 
Ok 522/47-4 462 

Moiina Janez, roj 19. X. 1908 v Gor 
nji vasi pr; Mirni na Dolenjskem, sin 
pok. Janeza in pok Matilde rojene Hab • 
nec, delavec v Dravljah. Vodnikova 200, 
je bil kot partizan oktobra 1944 težbo 
ranjen in je baje med prevozom v bo. 
niro umrl. 

Na predlog Možina Aloj/.ije rojene Po. 
točnik gospodi lje v Dravljah, Vodni- 
kova 200. se uvedp postopanje za raz- 
glasitev za mrtvega in se izdaja poziv, 
da .se o pogrešanem db 1. IV. 194- ito 
roča sodišču ali skrbniku Možina Alojziji 
Ok 483/47-4 536 

Sušnik Janez, roj. 4. XI. 1904 v Belem, 
ein pok. Gregorja in pok Marjane po- 
sestnik, Belo 2, je odšel 7. IX. 1943 od 
doma n se od tedaj pogreša. Baje je bil 
v Studencah pri Medvodah ubit. 

Na predlog Sušnik Ane rojene Struš 
nik, gosipodinje v Belem 2. se uvede po. 
stopanje za razglasitev za mrtvega in se 
izdaja   poziv, da  se o  pogrešanem  do 
1 IV. 1948 poroča sodišču ali skrbn ku 
Sušnik Ani. 

Možina Janez In Sušnik Janer se po- 
zivata, da se zglasita pri sodišču al. dru- 
gače dasta kako vest o sebi. 

Po preteku roka bo sodišče odločilo o 
predlogih. 

Okrajno sodišče • Ljubljani 
dne 15. januarja 1948. 

Ok 349/47-3 GÓ8 
Hladnik Crii, roj 6. VI. 1920 v Blatni 

Brezovici, w'n pok  Franca in Frančiške 
rojene   Novak,  delavec   je  0dše|   julija 
1941 v NOV in se od jeseni 1941 pogreša 

Na predlog Hladnih Frančiške rojenp 
Novak, gospod nje v Blatni Brezovici 9. 
ae uvede  postopanje za   razglasitov za 
mrtvega i'n SG izdata poziv, da se o po 
grešanem do 1   IV   1948 poroča «odi^ču 
ali skrbniku H'adnik Francala 

Hladnik C ril se poziva, da se zglasi 

pri sodišču ali drugače da kako vest o 
oeb. 

iJo preteku roka bo sodišče odločilo 
o predlogu. 

Okt iijiio sodišče v Ljubljani 
due 20. januarja 194Ö. 

Ok 497-47 -6 755 
Strojau Jožef, rojen 5. IV. 1905 na 

bregu pr. Litiji, sin pok. Jozeia • Aloj 
zije rojene Ivosmac, posestnik na Bregu 
st. lu pn Litiji, je baje julija 1944 pauel 
v bojih z okupatorjem *-üzu öadinje vasi. 

Na predlog Strojna Antona, ünieiij- 
akega zau. ..":nega reierenta v Skoijj 
Loki, Virmaše Ü3, se uvede postopanje 
za razglasitev za mrtvega tei se izdaja 
poziv, da so o pugrešanem do 1. IV. 194* 
poroča sodišču ali skrbniku Slrujanu 
Autonu. 

Strojan Jožef se poziva, da se zglas 
pri sodišču ali drugače da kako vest o 
sebi. 

Po 1. IV. 1918 bo sodišče odločilo o 
predlogu. 

Okrajno sodiščp v Ljubljani 
dne 22. januarja 1948. 

Ok 20/48-3 • 712 
Anžč Franc, roj. 4. X 1900 v Ljub- 

ljani, sin pok. Anžič Pavle, pleskarski 
pomočnik v Lju.-ljani. Litijska 2 je bil 
5. I 1944 od domobrancev aretiran in .se 
od tedaj pogreša. 

Na predlog Anžič Steten je rojene Ke 
ber. gospodinje v Ljubljani, Litijska c. 2. 
se uvede postopanje za razglasitev za 
mrtvega in se izdaja poziv, da se o po- 
grešanem c*o 1. IV, 1948 poroča sodišču 
alj skrbniku Anžič Štefaniji. 

Anžič Franc se poziva, óa se zglasi 
pri sodišču ali drugače da kako vest o 
sebi. 

Po 1. IV 1948 bo sodišče odločilo o 
predlogu. 

Okrajno sodišče • Ljubljani 
dne 24. januarja 1948. 

* 
Ok 6/48-5 tr^t     „758 

Cu/k Peter, roj. 23. II. 1924 v Hrusici 
nad Jesenicami, sin pok. Alojzija in Ane 
rojene Novak, kovašk; vajenec v Polju 
št 81 je odšel 1942 v NOV in je baje 
padel'aprila 1943 na Rouu pri Velikih 
Laščah. . .... 

Na predleg Curk Ane rojene Novak 
gospodinje v Polju 81, sé uvede posto- 
panje za razglasitev za mrtvega in se 
izdaia poziv, da se o pogrešanem do 
1. IV. 1948 pojoča sodišču al, skrbniku 
Curk Ani. 
Ok 15'48-3    v 759 

Ratko J-^ac, roj. 2. II. 1907 v Panče- 
vem sin pok Djordja in pok. Elizabete 
roj. Wagner, klep. «lovodja v Ljublja- 
ni, Vič. ov-tniska R. 'p bil 1942 odveden 
v Dachau in se od 1945 pogreša. 

Na predlog Ratko Jožice roj. Švajger, 
.uradnice v -Ljuhljaiii Vič. Obrtniška 5, 
se uvede postopanje za razglasitev za 
mrtvega in se izdaia poziv da se o-po- 
grešanem do 1. IV 10 tu porrla sodišču 
ali skibnku Ualko Jožici. 

Curk Peter in Ralko Ignac se poziva- 
ta, da se zglasita pri sodišču ali drugače 
dasta kako vest o sebi. 

Po 1. IV. 1948 bo sodišče odločilo o 
predlogu. 

Okrajno sodišče v Lju' ljani 
dne 24. januarja 1948. 

* 
Ok 487/47-4 760 

Setničar Anton, roj   17. VIII. 1925 v 
Gaberju. sin pok   Ant ,• in Ivane roj. 
Žirovnik,      sestnika sin,    se od  maja 
1945 pogreša. 

Odspk za notranje zadeve pri O LO 
Ljubljana okolica je z dopisom z dne 
24. I. 1948 potrdil, da od maja 1945 ni 
noben h podatkov o njegovem bivališču. 

Na predlog Setničar Ivane rej. Žirov- 
nik, gospodinje v Gaberju 17, se uvede 
postopanje za razglasitev za mrtvega in 
se izdaja poziv da se o pogrešanem do 
1 IV. 1948 poroča sodišču aH skrbniku 
Sriničar Ivan. 

Setničar Anton se poziva, da se zglasi 
pri sodišču ali drugače da kako vest o 
sebi. 

Po 1. IV. 1948 bo sodišče odločijo o' 
predlogu. 

Okrajno sodišče v LinhHani 
dne 26. januarja 1948. 

* 
Ok 21/48-3 709 

Dermastija Alojz, roj. 2 V 1005 v 
Ljubljani, sin pok. Franca in pok. Uršu- 
le roiene Hafner delavec v Dvoru .1 pri 
St. Vidu. se kot partizan pogreša od 
11. IV. 1944 iz bojev na Vrsniku nad Zir- 
mi 

Na predlog Dermastija Doroteje, go- 
spodinje v St Vidu 95, se uvede posto- 
panje za razglasitev za mrtvega in se 
izdaja noziv, da se o pogrešanem do 1. 
IV 1948 poroča sodišču ali skrbnici 
Dermastija Doroteji. 

Ok 22/48—4 710 
Lukan^č Ivan, roj. 6' VI. 1922 v Ljub- 

liflni, sin Ivana in Marije rojenp Tratar, 
miz. pomočnik na Viču, Sattnerjeva 8, 
je odšel junija 1941 v NOV in se od 1943 
pogreša. 

Na predlog Lukančiča Ivana miz. po- 
močnika v Ljubljani, Vič, Sattnerjeva 8, . 
se uvede postopanje za razglasitev za 
mrtveca in se izdaja poziv, da se o po- 
grešanem do 10 IV. 1948 poroča sodišču 
ali skrbnici Polšak Jolandi. 
Ok 35'48-2 711 

Polšak Ivan, roj. 25. XI. 1919 v Creš- 
njevcu pri SI. Bistrici, sin pok1 Ivana in 
Rlizabrte rojene Kapun. trg. pomočnik 
v Ljubljani. Trdinova 8, je bil novembra 
1944 odpeljan v Mauthausen, kjer je ba- 
je 30. XII.  1944 umrl. 

Na predlog Polšak Jolande rojene Vjz- 
jak. uradnice v Ljubljani. Ma^arykova 
5, se uvede postopanje za razglasitev za 
mrtvec.:! in se izdaja poziv, da se o po- 
grešanem do 10. IV 1948 poroča sodišču 
ali skrbnici Polšak Jolandi. 

Dermastija Alojz, Lukančič Ivan in 
Polšak Ivan se pozivajo, da se zglasijo 
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pri >odišču ali družice dajo kako vest 
o sebi 

l'o |iii'><>ku roka bo sodišče <K1IIKHIU O 
priHiîU'Jf'Il 

Ükiajno «xiiUi-p \ l.juM.Hiii 
dne 24. januarut 1948. 

* 
ük 9 48-3 R2ß 

Grabnar Fran. roj. 15. XI •82 ua 
Prévenu, sin (•/• Aotona in pok Marije 
rojene Kišek. rud. upokojenec. Sklen- 
drovec 41, K LU Poišnik, 

Urabnar Alojz, roj 8  VI. 1910 na Pre 
veku, železničar, êklendrovec 41, 

Grabnar Franc, roj. 4 Vil. 1911 na 
Preveku, železničar, Sklendrove 41, oba 
sinova Franca in Alojzije rojene Henl-o, 
eo hili 4. Vili. 1942 od Neune,v aretira 
ui tn odpeljani v Auschwitz in se od te 
daj pogrešajo. 

Grabnar Blaž/roj 3. II  1913 v Sklen 
drovcu, sin  Franca  in  Alojzije Reuko. 
delavec, je bil 1942 od Nemcev areliran 
in baje 23. VI. 1942 kol talec v Celju 
ustreljen. 

Na predlog Grabnar Alojzije rojene 
Renk«, gospodinje v Šklendrovcu 41. se 
uvede postopanje za razglasitev za mr- 
tve in .se izdaja poziv, da se o pogreša 
nih do 15. IV. 1948 poroča sodišču ali 
skrbnici Grabnar Alojziji 

Grabnar Franc st., Grabnar Alojz. 
Franc ml. in Blaž se pozivajo, da se 
zglasijo pri sodišču aH drugače dajo ka- 
ko vest o sebi. 

Po preteku roka bo sodišče odločilo o 
predlogu. 

Okrajno sodišče y Ljubljani 
dne 29. januarja 1948. 

* 
VI R 1101/48—3 472 

;Saver Jožef. roj. 27. VII 1909 v Sta- 
ues can pri Somboru, sin Tomaža in Ka- 
tarine rojene Skalicky, orožnik v Li- 
bojah pri Celju, je bil med okupacijo 
nemški orožnik v Berlinu, kjer so ga ja. 
nuarja 1945 aretirali in zaprli. Zadnjič 
je p'«al ženi januarja 1945. Od tedaj se 
pogreša Po [M>trdilu odseka za notr. za 
deve pri M LO Maribor mesto št. 691/1-5 
in odseka za notr. zadpve pri M 1.0 Celje 
mesto št. 1 '4 z dnp 10. I 1947 in obve- 
stil:» postaje NM št. 1 v Mar r oni. št. 
2601 z dne 27 XI. 1947 je .bil 1945 na 
ruskem bojišču pri Berlinu, kjer je baje 
padel. 

Na predlog žene Saver Silve, delavke 
It Maribora, Marijina 24, se uvede po- 
stopanj» za razglas tev- za mrtvega. 
VI R 1105/48-2 474 

Matjašič Srečko, roj. •. II 1921 pri 
Sv Jakobu v Slov. goricah, sin Alberta 
in Terezije rojpne Lorher. gostilničar v 
Mariboru. Kolodvorska 3, je bil 12 Vili 
1944 aret ran in odvedpn v Dachau, od 
ker se je zadnjič Javil 9. XII. 1944. Od 
tedaj se pogreša. Po potrdilu odseka za 
notr zadeve pri MIO Maribor mesto 
št. 14ft'1-4S • dne 9. I. 1948 so 'bi!P 
v** poizvedba brez  uspeha. 

Na predle ïone MMjašič Marije, trafi 
kantke '•?. Maribora. So-lna 3 ep uypde 
postopanje za ra2glasitcv za mrtvega. 

Vsakdo, ki mu je o pogrešanih kaj 
/.nano, se poziva, da to do lu. V. 1948 
porodu »oJi.šču al: saiuiiikii Vctrdiu Al- 
'»ioli, «</d. u-.ìu/biMii'u v Mariboru. 

Saver iJd/.ef in Matpsič Srečko se |>o 
z vata. da se zglusita pri sodišču ali 
drugače dustUi kako vesl o sebi 

Po , teku roka bo sodišče odloČilo 
o predlogih. 
Okrajno sodišče  v  Mariboru,  odd.  VI., 

dne 10. januarja. 1948. 
* 

VI R 1012/47 » 385 
Zupan č Stanislav, roj. 23. VI. 1925 v 

Vajgnu 16 pri Jarenini, sin posestnika 
Alojza in pek. Frančiške roj. I.orber, ie 
bil 25 VIII. 1913 prisilno niobiliz ran v 
nemško vojsko h gorskim lovcem št. 138. 
Zadnjič je oil V Kraricij" v okolici mesta 
Bordeaux, od koder je pisal 24. Vit. 1914 
z vojno (»osto 00455. Od tedaj se pogreša. 

Na piedlog očeta Zupaniča Alojza, po- 
sestnika v Vajgnu 16. se uvede postopa- 
nje za razglasitev za mrtvega in se iz- 
daja poziv, da se o pogrešanem do 
20. IV. 1948 poroča sodišču ali skrbn ku 
Vetrihu Albinu, sod. uslužbencu v Mari- 
boru. 

Po preteku roka bo sodišče odločilo 
o predlogu. 

Okrajno sodišče v Mariboru, 
odd. VI., 

dne 12. januarja 1948. 
* 

V R 1102/18 473 
Ferk Martin, roj. 23. Vil. 1918 na 

Slemenu, sn Martina in Mar.je rojene 
Zupan, posestnik v Breslernici 89, je bil 
1. IV. 1943 prisilno mobiliziran v nem- 
ko vojsko. Une 1. I. 1914 so ga ujeli na 

••-•••• bojišču in odpeljal; v ujetniško 
taborišče v Kijevu, kjer je marca 1944 
umrl. Po potrdilu odseka za notranje 
zadeve pri OIO Markör okolica, št. pov. 
9124-47 z dne 31. XII. 1947, so bile 
vse poizvedbe brezuspešne. 

Na predlog žene Ferk Jožeef, poses-t-, 
nice v Besternici 89, sp uvede postopa- 
nje za razglasitev za mrtvega in se 
izdaja poziv, da ae o pogrešanem do 
15. V. 1948 poroča sodišču ali skrbniku 
Vetrihu Albinu, sodnemu uslužbencu v 
Mariboru.' 

Ferk Martn se poziva, da se zglasi 
pri sodišču ali drugače da kako vest o 
sebi. 

Po preteku roka bo sodišče odločilo 
o predlogu. 

Okrajno sodišče v Maribora, 
dne 14. januarja 1948. , 

* 
VI R 1009/47 475 

Bračko .Trže, roj 19. II. 1915 v 7cr. Ho- 
dali sin Matevža n Marije rojene Marti- 
nelli, oženjen, posestnik, je odšel 12. I. 
1945 v NOV in se iz bojev / Savinjski 
dolini pogreša. 

Na predlof.» žene Bračko Barbare, po- 
sestnice v Zg. Hočah 11 K LO Reka 
Pohorje, se uvede postopanje za raz 
"lasitpv za mrtveca in sp *dnia poziv 
da so o t»r>i;re!anem do 15 V. 19-18 no- 
ro^ so'Hčču alf «krbnüui Vpirihu Albi- 
nu, eod. uradniku • Mariboru.« 

Bračko Jože se poziva, da se glasi pri 
sodišču ali drugače da kako vest o t-ebi. 

Po preteku  roka  bo sodišče odločilo 
o predlogu. 

Okrajno sodišče v Mariboru, 
odd. VI., 

dne 16. januarja 1948. 

VI R 1120/48-7 582 
Ratajc Leopold, roj. 10. XI. 1912 v 

Dolgi gori, E-in Jožefa in Matilde rojene 
Palir, delavec drž. železnic v Mariboru, 
Koseškega 60, je bil februarja 1945 kot 
partizanski kurir od Nemcev ujet in 15. 
IV. 1945 skupno s 150 tovariši ustreljen. 
Po poročilu odseka za notr. zadeve pri 
010 v SI. Konjicah z dne 5. I. 1948, št. 
pov. 16'1—48 St., so bile vse poizvedbe 
brezuspešne. 

Na predlog žene Ratajc Minke, name- 
ščenke pri KLO Zbelovo. se uvede posto- 
panje za razglasitev za mrtvega in se iz- 
daja poziv, da se o pogrešanem do 30. 
V. 1948 poroča sodišču aH skrbniku Ve- 
trihu Albinu, sod. uslužbencu v Mari- 
ru 

Po preteku roka bo sodišče odločilo o 
prpdlogu. 
Okrajno sodišče v Mariboru, odd; VI., 

dne 20. januarja 1948. 
* 

V R 1121/48—2 617 
Pezdiček Ivan roj. 7. IX. 18S5 na Slad- 

kem vrhu, sin Stefana In Elizabete roje- 
ne Tomazič, oženjen, tov. delavec na 
Vranjem vrhu. KLO Sladki vrh, se od 
25. V  1945 pogreša. 

Na predlog žene Pezdiček Jožefe, tov. 
delavke na Vranjem vrhu 34, se uvede 
postopanje za razglasitev za mrtvega in 
se izdaja poziv, da se o pogrešanem 
di 15. V. 1948 poroča sodišču ali skrb- 
niku Vetrihu Albinu, eod. uradniku v 
Mariboru. 

Pezdiček Ivan s-e poziva, da se zgla- 
si pri sodišču ali drugače da kako vest 
o ?ebi. 

Po preteku roka bo sodišče odločilo o 
oredlogu. 
Okrajno sodišSe • Mariboru, odd. V., 

dne 21. januarja 1948. 

VI R 1114/48-3 616 
Anrater Ivan, roj. 13. VI 1913 v Ma- 

riboru, sin Bogomira in Filomene rojene 
Thamon, elektrikar v Mar boru, Kette- 
jeva 2, se od junija 1945 pogreša. Po 
poročilu odseka fca notr. zadeve pri MIO 
z dne 11 I. 1948, Št. pov. III—3570/4-V, 
so bile ve* wvrvedbft <» njem brez- 
uspešne.                                      .  • 

Na predlog žene Anrater Leopoldine, 
uradnice iz Maribora, Kettejeva 2, se 
uvede postopanje za razglasitev za mr- 
tvega. 
VI R 1109/48 614 

Čeh Adolf, roj. 14. VI. 1907 pri Sv. 
Rupcrtu v Slov. goricah, sin Adolfa in 
Ane rojene Erhart, uradnik drž. želez- 
nic v Mariboru, Studenci, Krpanova 18, 
*e od Junija 1045 pogreša. Po potrdilu 
odseka za nolranie zadeve pri MLO v Ma- 
riboru % dne 8 I. 19*8. Pov ITI 1938'3, 
so bjlo vso poizvedbo p •••• br«*- 

, ueyesne. 
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Na predlog žene Ceh Marije, delavke 
v Mariboru, Studenci, Krpanova 18, se 
uvede postopanje za razglasitev za mr- 
tvega. 
VI R 1108/48 • 

Jezertiik Karel, roj. 21. III. 1919 v 
Celju, sin Karla m Rozalije rojene Je- 
rovšič, klepar pri Dev. Mariji Brezje 89 
pri Mariboru, je bil C. XII. 1942 pri- 
silno mobiliziran v nemško.vojsko in se 
je zadnjič oglas 1 oktobra 1913 iz bojišča 
v Vzhodni Prusiji. Od tedaj se pogreša 
Po potrdilu odseka za notr, zadeve pri 
MLO v Mariboru z dne 7. I, 1948, št III 
5244/2—V, so bile vse poizvedbe o njem 
brezuspešne. 

Na predlog žene Jezernik Marije, ši- 
vilje iz Maribora. Marijina 25, se uvede 
postopanje za  razglasitev  za  mrtvega. 
VI R 1110/48 G15 

Senekovič Jožef, roj. 13. III. 1915 v 
Mariboru, sin Alojza n Julijane rojene 
Ulbl, delavec, Maribor, Valvazorjeva 5, 
se od maja 1945 pogreša. Po poročilu 
odseka za notr. zadeve pri MLO v Ma- 
riboru z dne 7. I. 1948. št. I. 527/2-5, 
so bile vse poizvedbe o njem brez- 
uspešne. 

Na predlog žene Senekovič Štefanije, 
delavke iz Mar bora, Slovenska 24, se 
uvede. postopanje za razglasitev za mr- 
tvega. 

Vsakdo, ki mu je o pogrešanih kaj 
znano, se poziva, da to do 30 V. 1948 
poroča sodišču ali skrlniku Vetrihu AL 
binu, sod. uslužbencu v Mariborui 

Anrater Ivan, Čeh Adolf, Jezernk 
Karel in Senekovič Jožef se pozivajo, da 
se zglasijo pri sodišču ali drugače dajo 
kako vest o sebi. 

Po preteku roka bo sodišče odločilo 
o predlogih. 
Okrajno sodišče v Mariboru, odd. VI., 

dne 22. januarja 1948.   , 

VI R 093/47-4 657 
Lamut Avgust, roj. 11. VIII. 1909 v 

Sp. Polskavi, s.n Avgusta in Klizabete 
rojene Prolog, oženjen, tov. delavec v 
Bezcni 59, je vstopil 15. IX. 1944 v NOV 
in se od 29. XI. 1944 pogreša. 

Na predlog očeta Lamuta Avgusta, 
upokojenca v Bezeni, p. Ruše, se uvede 
postopanje za razglasitev za mrtvega.in 
ee izdaja poziv, da •• o pogrešanem do 
31. V. 1948 poroča sodišču ali skrbniku 
Vetr.hu Albinu, sodnemu uradniku v 
Mariboru. 

Lamut Avgust se poziva, da se zglasi 
.pri sodišču ali drugače da kako vest o 
eebL 

Po preteku roka bo sodišče odločilo 
o predlogu. 

Okrajno sodišče y Maribora 
dne 23. januarja 1D48. 

VI R 1118/48—3 ,722 
• Domboš Jurij, roj. 7. IV. 1910 v Grad- 
hornu pri Gradcu, sin Jurija in Ane roj. 
Kuhn, železostrugar v Mariboru, Krem- 
pleva 2. se od maja 1945 pogreša. Po 
potrdilu odseka za noir, zadeve pri MIO 
y Mariboru,   št. III. 5225/3 •• z dno 

14. I. 1948, so bile vse poizvedbe o njem 
brezuspešne. 

Na predlog ženo Dombcè Antonije, šivi- 
lje iz Maribora, Koroška 90, se uvede 
postopanje za razglasitev za mrtvega in 
se izdaja poziv, da se o pogrešanem do 
30. V. 1948 poroča sodišču ali skroniku 
Vetrhu Albinu, sodnemu uslužbencu v 
Mariboru. 

Domboš Jurij se poziva, da se zglasi 
pri sodišču ali drugače da kako vest o 
sebi. 

Po preteku roka bo sodišče odločilo 
o predlogu. 

Okrajno sortisco v Mariborn, 
odd. VI., 

dne 27. januarja 1948. 

V R 1111/48 776 
Domadenik Karol, roj. 6. X. 1893 v 

Framu pri Mariboru, sn Pavla in Hele- 
ne rojene Doberšek, oženjen, mizar v 
Gradcu, se od leta 1945 pogreša. 

Na predlog hčere Majhenič Angele, 
gospodinje v Dogošah 86, okraj Maribor 
okolica, se uvede postopanje za razglasi- 
tev za mrtvega. 
V R 1113/48-3 778 

Duh Franc, roj. 1. IX. 1912, sin Franca 
in Marije rojene Črnčič, oženjen, z dar 
v Rošpohu 1C9 k. o. Kamnica. okraj 
Maribor okolica, je bil 11. X. 1944 pri- 
silno mobiliziran' v nemško vojsko in se 
cd 18'. III. 1945 pogreša. 

Na predlog žene Duh Marije, poljske 
delavke v Rošpohu 169, se uvede posto, 
panje za razglasitev za mrtvega. 
VI R 1124/48-2 780 

Kosti Anton, roj. 5. XII. 1913 v Krčeh, 
KLO Štrigova, okr. Ljutomer, sin Franca 
in Helene rojene Keiner, viničar pri 
Sv. Miklavžu pri Ormožu je bil konec 
marca 1945 od Nemcev aretiran in pri 
pobegu ustreljen. 

Na predlog žene Kosti Matije, tovarni- 
ške delavke v Mar'boru, ee uvede po- 
stopanje za razglasitev za mrtvega. 

Vsakdo, ki mu je o pogrešanih kaj 
znano, se poziva, da .to do 1. VI. 1948 
poroča sodišču ali skrbniku > Vetrihu 
Albinu, sod. uradniku v Mariboru. 

Domadenk Karol, Duh Franc in 
Kosti Anton se pozivajo, da se zglasijo 
pri sodišču ali drugače dajo kako vest 
o sebi. * . 

Po preteku roka bo sodišče odločilo 
o predlogih. * 

Okrajno sođ'šce v Mariboru, 
c   odd. V., 

"Vi       dne 28. januarja 1948. 
* 

VI R 995/47 862 
Hadela Tomislav, roj. 80. I» 1910 v 

Strigovi pri Čakovcu, sin Josipa in Ma- 
rije rojene Herbst, oženjen, krojač v 
Mariboru, Židovska 3, je bil jeseni 1943 
od Nemcev aretiran in odpeljan v Da- 
chau, od tam pa v Flossenburg in ee od 
22. IV. 1945 pogreša. 

Na predlog žene Hadela Jelke, likari- 
ce v Mariboru. Židovska 3, f-e uvede po- 
stopanje za razglasitev za mrtvega in se* 
izdaja poziv, da se o pogrešanem do 1. 

VI. 1948 poroča sodišču ali skrbniku Ve- 
trihu Albinu, sod. uradniku v Mariboru. 

Hadela Tomislav se poziva, da se zgla- 
si pri sodišču ali drugače da kako vefct 
0 sebi. 

Po preteku roka bo sodišče odločilo o 
predlogu. 
Okrajno sodišče • Mariboru, odd. VL, 

dne 2. februarja 1948. 

1 R 415/47-2 460 
Rogač Franc, roj, 25. VI. 1924, polje- 

delec iz Kuzme, je odšel 1939 v Avstrijo 
in se od tedaj pogreša. 

Na predlog matere Rogač Agnezije, 
poljedelke iz Kuzme, se uvede .postopa- 
nje za razglasitev za mrtvega in te izda- 
ja poziv, da se o pogrešanem do 18. XI. 
1948 poroča sodišču ali skrbniku Miho- 
liču Kolomanu, sod- nameščencu v Mur-., 
ski' Soboti. 

Po preteka roka bo sodišče odločilo o, 
predlogu. % 

Okrajno sodišče v Murski Soboti 
v dne 13.; januarja 1948. 

* <•        •/' 

I R 447/47-3 461. 
Horvat Matija, elar 50 let iz Melincev 

34, je bil 1926 odpeljan v umobolnico v 
Ljubljano, leta 1938 pa v Novo Celje, 
od koder so Nemci 1941 odpeljali okoli 
370 umobolnih v Feldhof pri Gradcu, 
od tam pa v Linz, kjer je bilo mnogo 
umobolnih usmrćenih. Od tedaj se po- 
greša. 

Na predlog očeta Horvata Jožefa •• 
uvede postopanje za razglasitev za mr- 
tvega in se izdaja poziv, da se o pogre- 
šanem do 12. XII. 1948 poroča sodišču 
ali skrbniku Miholiču Kolomanu, wxL 
nameščencu v Murski Soboti. 

Po preteku roka bo sodišče odločilo o 
predlogu.       ' - . 

Okrajno sodišče • Murski Soboti 
dne 13. januarja 1943. 

•   * 

I R 357/47-2 467' 
Bojane Anton, roj. 9. IV. 1897 v Ma- 

lem Slatniku, ein Franca in Nežo roje- 
ne Fajdiga, izročen, posestnik v Vel 
Orchku 23, je bil 1. XI. 1944 od neznan* 
cev odpeljan od doma in s© od tedaj 
pogreša. .    ' '     K 

Na predlog žene Bojane Jožefe, gospo-, 
dinje v Vel. Orehku 23, se uvede po- 
stopanje za razglasitev za mrtvega in se 
izdaja poziv, da se o pogrešanem do 15. 
IV. 1948, poroča sodišču ali skrbnici Bo- 
jane Jožefi. 

Po preteku roka bo sodišče odloČilo o 
predlogu. ' . . 

Okrajno sodišče • Norem mesto 
dne 9. januarja 1948. 

I R 7/48-1 455 
-Kukman Anton, roj/ 4. I. 1917, sin 

Janeza in Marije rojene PaderšiČ, zid. 
pomočnik v Građenju 2, samski, je fe- 
.bruarja 1942 vstopil v NOV in ee od 
marca 1942 pogreša. 

Na predlog Kukman Marije, poljedel- 
ke iz Građenja 2. KLO Bela Cerkev, se 
uvede postopanje za razglasitev za mr- 
tvega in v izdaja poziv, da se o pogre- 
šanem do 31. III. 1948 poroča «•1••* 
ali skrbnici Kukman Mariji,   y 
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I R 8/4S-1 456 
Luzar Martin, roj. 26. X. 1904 v Gabr- 

ju, sin Jožefa in Marije rojene Hrovatič, 
vdovec, posestnik na Hribu pri Stopičab 
7, se od junija 1945 pogreša. 

Na predlog hfero Luzar Terezije, po- 
Ijede'.ke iz Hriba 7, se uvede postopa 
nje za razelaMtev za mrtveca in se iz 
daja poziv, da se o pogrešanpm do 1. IV 
1948 poroča sodišču ali skrjbuici Luzar 
Tereziji. 

Po preteku roka bo sodišče odločilo o 
predlogih. 

Okrajno sodišče • Notom mosta 
d. -• 12. januarja 1948. 

I R 13'48-2 •39 
Novak Janez. roj. 24. VI   1916 v .Ta 

blanu 7, sin Matije in Ivane rojpne Jarc 
poročen, pek. pomočnik, e-e po ugotovi- 
tri upravnih organov od 20. .V. 1945 po- 
greša. 

Na predl.v? žene Novak Ljudmile, ,-o 
«podinje iz Jablana 7, okr. Novo mesto, 
se uvede postopanje za razsjla>-it . za 
mrtvega in se izdaja poziv, da 6e o po- 
grešanem do 15 IV. 1948 poroča sodi- 
šču ali ekrbnid Novak LjudmilL 
IR 12/48-2 • 640 

Schneider Albert, roj. 25. II  1895 na 
Hmeljniku, sin Avgusta in Elize rojene 
Se.igpr   samski, medicinec v Poganrih 
fri Novem mestu. K LO Oof na va*. fé 

917 odšpl kot vojak avstroogrske arma- 
de na rusko bojišče in se je zadnjič javil 
iz ruskega ujetništva 1922. Od tedaj se 
pogreša. 

Na predlog Mušič Rozalije. učiteljice v 
pokoju. Novo mesto, Resljeva 6. se uve 
de postopanje za razglasitev za mrtvpga 
in ee Izdaja poziv, da se o .pogrešanem 
do 30 IV 1948 poroča sodišču ali ><krb 
niči Mušič Rozaliji. 

Po prpteku roka bo sodišče odločilo o 
predlogih. 

Okrajno «odi«?* v Norem mestu 
dne 19. Januarja 1948. 

* 
I R 20/48-2 618 

Jordan Ignac, roj. 8. VIII 1892 v Gor. 
Brezovici, sin Jo?p?a in Frančiške roje- 
ne Baznik, poročen, posestnik na Jami 
št 20, K LO Dvor. ee po ugotoritvi 
upravnih organov od 5. V. 1942 pogre 
ia. 

Na predlog žene Jordan Karolme. po- 
ljedelke na Jami 20. se uvede postopa 
nje ža razglasitev za mrtvega In se iz- 
daja poziv, da, se o pogrešanem do 30. 
IV. 1948 -poroča sodišču aH skrbnici 
Jordan Karolinl. 

Po preteku roka bo sodišče odločilo o 
predlogu. 

Okrajno eorlišre • Novem mestn 
due 23. januarja 1948. 

* 
I R 237'47-3 656 

Cernigoj Aldo, roj. 10. T. 1918 v Hra- 
8Čah« sin pok. Andreja in pok Barbare 
rojene Fajdiga. trg pomočnik, samski, 
se je kot borec V. bat, I. brigade VDV 
i I. 1945 udeležil bojev v Hinjah pri 
Kočevju iu ee od tedaj pogreša.    .. 

Na predlog sestre Cernigoj Ane. go- 
spodinje iz Hrašč 41, se uvede postopa 
nje za razglasitev za mrtvega in se iz- 
daja poziv, da f-e o pogrešanem do 30 
IV. 1948 poroča sodišču ali skrbniku 
Franku Jožetu  delavcu iz Hrašč 52. 

Cernigoj Aldo se poziva, da se zgla- 
si pri sodišču ali drugače da kako ve*t 
0 sebi. 

Po preteku roka bo sodišče odločilo o 
predlogu. 

Okrajno sodišče r Postojni 
dne 14. novembra 1947. 

* 
1 R 254/47-4 630 

Cermelj Stanko,  roj   29.  VI.  1911  v 
Senožečah, sin pok Leopolda in Marije 
rojene Ferrila, kmet, samski, je bil kot 
partizan 29. I. 1944 od Nemcev ujet in 
odpeljan neznano kam. Od tedaj se po- 
greša. 

Na predlog matere Cermelj Marije ro- 
jene Ferfila. kniptice iz Senožeč 69. se 
uvede postopanje za razglasitev za mr- 
tvega in se izdaja poziv, da se o pogre- 
šanem do 30. IV. 1948 poroča sodišču 
ali skrbniku Sotlarju Antonu, knjigovod- 
ji Na p rože v Senožečah. 
I R 230/47—4 531 

Ogrizek Ludvik, roj. 23. VIII. 1006 v 
H ruševju, sin Franca in Marije rojene 
Milharšič. kovač v Stražišču pri Kranju» 
sam.-ki, je odšel 1942 v delomitski odred 
NOV in bil istega leta v bojih z Semci 
pri Golniku ujet in odpeljan v Mauthau- 
sen, od koder se je maja 1944 zadnjič 
javil Od tedaj s-e pogreša 

Na predlog sestre Ogrizek Nežike po- 
ročene Doria. gospodinje v Ljuoljani, 
Zakotnikova 4, se uvede postopanje za 
razglasitev za mrtvega in se izdaja po- 
ziv, da se o pogrešanem do 30 IV. 1948 
poroča sodišču ali skrbniku Bittnerju 
Otonu, vodji zemljiške kujige v Postoj- 
ni. 
I 247/47—7 532 

Oražem Janpz. roj, 28 XII 1920 v 
Selcah, kmečki fin Pavla In Marije ro- 
jene Sabec, je bil kot partizanski borec, 
telefonist kvamerskega odreda 20. XI. 
1944 pri vasi Vršiči od ustašev ujet in 
se od tedaj pogreša. 

Na predlog sestre Oražem Rože, kme- 
tice. Selce 16, se uvede postopanje za 
razglasitev za mrtvega in *<e izdaja po 
ziv. da ee o pogrešanehi do 30 IV 1948 
poroča sodišču ali skrbniku Boštjančiču 
Francu, kmetu, VeL Ubeljsko 16. 

Cermelj Stanko, Ogrizek Ludvik In 
Oražem Janez ee pozivajo, da ee zglasijo 
pri sodišču ali drugače dajo kako vest o 
sebi. 

Po preteku roka bo sodišče odločilo o 
predlogih. 

Okrajno sodiš?« y Postojni 
dne 19  januarja 1948. 

I R 7/48-8 779 
Polh Franc, roj, 10  TX. 1916 v Kle- 

niku, sin Jožefa in pok. Antonije rojene 
Spilar, kmet,   poročen,  je   septembra 
1943 odšel v NOV in se kot borer 111 
proletarie krajiške brigade iz, bojev z 

Nemci pri vasi Livno v Bosni od 14. IV. 
1944 pogreša 

Na prpdlog žene Povh Frančiške ro- 
jene Rpbec. kmetice iz Klen ka 19 se 
uvpde postopanje ?SL ra/.glasitev za mr- 
tvega in se izdaja poziv, da se o po- 
grešanem do 30. IV. 1948 poroča so- 
dišču ali skrbniku BiHnerju Otonu, vodji 
zemliiške  knjige  v  Postojni 

Polh Franc se poziva, da se zglasi 
pri sodšču ali drugače da kako vest 
o sebi. 

Po preteku roke bo sodišče odločilo 
o predlogu. 

Okrajno 40(Uš?P r Postojni 
dne 23. januarja 1948. 

R 35/48—3 879 
Cavnik Jože. roj 22. II. 1918 pri Sv. 

Antonu na Pohorju, sin pok Janeza in 
Atfate rojene Kramljak. samski, gozd. 
delavec, je odšel oktobra 1944 v Tomši- 
čevo brigado NOV. od koder se je zad- 
njič javil novembra 1944. 

Na predlog matere Cavnik Agate, de- 
lavke pri Sv Antmiu na Pohorju 48. ve 
uvede postopanje za nzglasitev za mr- 
tvega in so izdaj." pnziv. da se o pocre- 
šanpm do 1. V. 1948 r>oroča sodišču aH 
skrbniku Cepovniku Filipu, sod. uradni- 
ku na Prevaljah. 

Cegovnik Jože se poziva da se zglasi 
pri sodišču aH drugače da kako veM o 
sebi. 

Po prpteku roka bo sodišče odločilo o 
predlogu. 

Okrajno eofUšče na Premijah 
dne 19. januarja 1948. 

R 4G6/47-3 600 
Ramšak Marija, roj. 11. II. 1901 v Ma- 

riboru, nez. hči Kof-nik Helene, samska, 
gospodinja v Mariboru. Zrinjski trg 6, 
je bila konec leta 1944 odpeljana v Râ- 
wensbrück. kjer je januarja 1945 umrla. 

Na predlog polbrata Kočnik Ivana, po- 
ljedelca v Topoli pri Crni. ee uvede po- 
stopanje za razglasitev za mrtvega in 
se izdaja poziv, da se o pogrešani do 15. 
V 1948 poroča sodišču ali skrbniku.Ce- 
govniku Filipu, sod. uradniku na Pre- 
valjah. 

Ramšak Marija se poziva, da se zgla- 
si pri sodišču ali drugače da kako vest 
0 sebi. 

Po preteku roka bo sodišče odločilo o 
predlogu. 

Okrajno sodišče na Preraljah 
dne 22. januarja 1948. 

* 
1 R 42'48 871 

Plohi Alojz, roj. 19. IV. 1922 v Rot- 
manu pri Ptuju, sin Jožefa fn Marije, 
pos-estnik v Rotmanu 31. je bil 1943 pri- 
silno mobiliziran v nemško vojsko. Pp 
poročilu službenega mesta vojne pošte 
št. 18985 i dne 15 1 1944 Je na posle- 
dicah strela v trebuh umrl 15 I. 1944 
» vojnem lazaretu in je pokopan na vo- 
jaškem pokopališču v Vapnjarki (Trans- 
n ist ri ja) 

Na predlog žene Plohi Jere. poeestni- 
ce v Rotmanu 31. se uvede postopanje 
ta razglasitev za mrtvega in se izdaja 
poziv, da de o pogrešanem do 15. IV. 
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1048 poroča sodišču ali skrbniku Perte 
kelu Karlu, sod. uradniku v Ptuju. 

Po preteku roka bo sodišče odločilo o 
predlrxni. 

Okrajno sodišče v Ptuju, odd. L, 
dne 30. januarja 1918. 

Amortizacije 
Ok 17/48-3 773 

Na prošnjo 2erovnik Jerneja, posest- 
nlka, Hruševo 9, se uvede postopanje 
za amortizacijo vrednotn c, ki jih je pro. 
sîlec baje izgubil in se imetnik poziva, 
naj uveljavi svoje pravice v 2 mesecih 
po objavi v Uradnem listu, ker se bo 
sicer po preteku roka izreklo, da sta 
vrednotnicî lirez moči. 

Oznnmrnilo vrednotnice: 
hranlni vlogi : 
a) Vzajemne posojilnice v Ljubljani, 

št. 8725 na ime Žerovnik Jernpj z vlogo 
8007.40 din, po stanju na dan 31. decem- 
bra 19«; 

b) Kmetske hranilnice in posojlnlre 
v Ljubljani, it. 40151 na ime Zerovnik 
Jernej z vlogo 2340 08 din po stanju na 
dan 1. ianuarja 1947. 

Okrajno sodišče  r Ljubljani 
dne 22. januarja 1948. 

* 
VI R 1002/4S-9 1011 

Na predlog lavantinskepa knezoškofij- 
ekega ordinariata v Mariboru se uvede 
postopek za amortizacijo vložnih knjižic, 
katere je okupator 18. IV. 1941 odnesel 
iz blagajne škofijske pisarne v Maribo- 
ru, Slomškov trg 19 in denarja še ni 
dvignil. 

Imetnik teh vložnih knjižic se poziva, 
da v dveh mesecih počenši z dnem ob- 
jave v Uradnem listu LRS uveljavi svoje 
pravice, sicer se bo po preteku roka iz- 
reklo, da so vložne knjižice brez moči. 

Oznameiiilo knjižic: 
1. vložna knjižica št. 2.111 Zadružne 

g«podarske banke, podr. Maribor noe 
ijaško semenišče Maribor, s 6taniem 

3.472.- din; 
2. vložna knjižica št. 2191, Zadružne 

gospodarske banke podr. Maribor, noe 
Dijaško semenišče Maribor e stanjem 
2.148- din; 

3. vložna knjižica št. 274/6430 Ljudske 
posojilnice v Celju s s-tanjem 11.44S.20 
din; 

4. vložna knjižica št. 20177/171 Ljud- 
ske posojilnice v Celju s stanjem 1.869.95 
din; 

•. vložna knjižica 18.293/8581 Ljudske 
posojilnice v Celju e stanjem 3.743 din; 

6. vložna knjižica št. 20178/118 Ljud- 
»ke posojilnice v Celju a stanjem 
1.867.76 din; 

7. vložna knjižica St. 18791/1401 Ljud- 
ske posojilnice v Celju s stanjem 
1.867.76 din; 

8. vložna knjižica št. 3329 Posojilnice 
v Rogaški Slatini noe Dijaško semenišče 
T Mariboru s stanjem 24.767 din; 

9. vložna knjižica št 13 Hranilnice in 
posojilnice v Solčavi s stanjem 4.715 din. 
Okrajno sodišče v Mariboru, odd. VI., 

v. dne 7. februarja 1948. 

VI R 1005/48-3 1042 
Na prošnjo Rotter Bruna, upokojenca 

stanujočega v Mariboru, Cankarjeva 34, 
se uvede postopanje za amortizacijo 
vrednotic. ki jih je okupator baje zaple- 
nil in se njihov imetnik poziva, da v 
dveh mesecih po objavi v Uradnem li- 
stu LRS uveljavi svoje pravice, sicer bi 
se po preteku roka izreklo, da sta vred- 
notnici izgubili svojo pravno veljavnost. 

Oznamenilo vrednotnic: 
hranilni   knjižici   Posojilnice   Narodni 
dom v Mariboru št. 32.467 s stanjem 
1416.29 din DFJ in št. 32.468 s stanjem 
1892.65 din obe noe Rotter Bruno. 
Okrajno sodišče • Mariboru, odd. VI., 

dne 5. februarja 1948. 
# 

R 11/48-4 1015 
Na prošnjo Kocijančič Ljudmile, gospo- 

dinje v Skofji Loki, Šolska ulica št. 4, 
se uvede postopek za amortizacijo zava- 
rovalne police, ki jo je prosilka izgubila 
in ee njen imetnik poziva, da v dveh 
mesecih od objave v Uradnem listu LRS 
uveljavi svoje pravice, sicer bi se po 
preteku roka izreklo, da je zavarovalna 
polica brez moči. 

Oznamenito vrednostnega papirja: za- 
varovalna polica Državnega zavarovalne- 
ga zavoda FLRJ, podružnica v Ljubljani 
št. 20.644 na ime dr. Kocijančič Viktor, 
Skorja Loka, mesečna Dremiia 87 din, 
začetek zavarovanja 1. 11. 1940, konec 
1. 11. 1947, koristnik ob doživetju zava- 
rovanec sam, ob smrti soproga Ljudmila 
Kocijančič. 
Okrajno sodišče v Skofji Loki, odd. IL, 

dne 6. februarja 1948. 
* 

Oklic 
dedičem neznanega bivališča 

Z 45/47-7 , 1067 
Dne 21. decembra 1916 je v Postojni 

umrla Šibenik Ivana roj. Krajne, posest- 
nica v Postojni, Kolodvorska ul. št. 8, 
brez sporočila poslednje volje. 

Po podatkih smrtovnice je verjetno, 
da je zapustničin sin Šibenik Franc, ki 
je umrl v Ameriki, zapustil tam potom- 
ce, katerih število, imena in prebivali- 
šče sodišču niso znana. 

Za skrbnika tem neznanim dedičem je 
bil postavljen Ogrizek Franc, podpred- 
sednik MLO Postojna. 

Domnevni pravni nasledniki pokojne- 
ga dediča Šibenika Franca se pozivajo, 
da se v šestih mesecih od dneva te obja- 
ve oglasilo nri tem sodišču ali postavlje- 
nem' skrbniku in podajo dedne prijave. 

Po preteku' roka bo sodišče o zaoušči- 
ni razpravlialo z zakonitimi dedič' \i •• 
bodo sodišču priglasili. 

Okrajno sodile v Postojni 
dne 10. februarja 1948. 

* 

Razglas o preklicu 
II R 640/47-13 1079 

Z odločbo tega sodišča z dne 22. XII. 
1947, opr. št. II. R 640/47-11 je bil 
Povšnar Jakob, rojen 4. IV. 1898. kmet- 
ski posestnik v Sp. Kokri št.4, zaradi pi- 
jančevanja in zapravljanja omejeno pre- 
klican. 

Za skrbnika se mu postavlja Povšnar 
Alojz, mali km t; t iz Sp, Kokre št. 40. 

Okrajno sodišče v Kranju, odd. IL, 
dne 12. februarja 1948. 

Ka/•• uglasi 

1064 
Opozorilo 

•državnim uslužbencem in upokojencem 
Pri Državni investicijski banki FLRJ 

v Beogradu se vodijo podatki o poteku 
v službi in o mesečnih vlogah vlagateljev 
bivšega Uradniškega pokojninskega 
sklada (upokojenih kakor tudi aktivnik 
državnih uslužbencev). 

Z ozirom na to, da je izvršena nota 
ureditev statusa državnih uslužbencev, 
kakor tudi glede na izvršeno revizijo 
pravice do pokojnine državnih upoko- 
jencev. Državna investicijska banki tek. 
podatkov ne potrebuje več. 

Ker pa so ti podatki lahko izjemo«* 
potrebni vlagateljem bivšega Uradniške- 
ga pokojninskega sklada ali njihovim 
družinam, pozivamo vse zainteresirane 
osebe, da vlože najpozneje do 1. maja, 
1948. na Državno investicijsko banko 
FLRJ, Direkcijo fondov, Beograd, 
prošnjo za izstavitev potrdil o prejšnjem 
uslužbenskem razmerju, kolikor so jim 
ta potrdila potrebna. 

Po preteku te?a roka banka ne bo ve2 
sprejemala prošenj za izstavitev takih 
potrdil, ker bo celoten arhiv bivšega 
Uradniškega pokojninskega sklada izro- 
čila v predelavo kot star papir. 
Iz Državne investicijske banko FLRJ. 

Pozivi upnikom in dolžnikom 
us 

Na podlagi odločbe okrajne zaplemr 
bene komisije v Brežicah It. 141/45 % 
dne 10. X. 1945, je preflo posestvo last 
Bogoviča Ivana v Brežicah št. 51 s pri- 
padajočimi parcelami št. 1Ö/1 in 18/1 k. 
o. Brežice v dcžavno last, v uprave 
Uprave strojnih trakton.klh postaj v 
Brežicah, in s tem v likvidacijo. 

Pozivajo se vsi upniki, da do 25. fe- 
bruarja 1948 priglasijo svoje terjatve, 
ker se terjatve po izteku tega roka ne 
bodo več upoštevale. Pozivajo se vsi 
dolžniki, da poravnajo svoje obveznosti. 

Osebe, ki neupravičeno posedujejo 
kakršnokoli imovino razlaščenega Bogo- 
viča Ivana/, se pozivajo, da jo vrnejo, ker 
se bo sicer proti njim uvedlo sodno po- 
stopanje. 

Likvidator 

584-3-3 
>Dom faktorjev«, stavbena zadruga i 

omejenim jamstvom v Ljubljani. Masa. 
rykova cesta št. 14'IV. je prešla po škle. 
pu svoje skupščine z dne 13. decembra 
1947 v likvidacijo. 

Zaradi tega pozivamo upnike, naj nam 
sporoče v šestih mesecih morebitne ter- 
jatve do zadruge. 

Ljubljana dne 20. januarja 1948. 
-\ Likvida'torü 
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Objava 
1071 

Preklicuiemo veljavnost dosedanjega 
mokrega žiga z besedilom: »Glavne di- 
rekcije za nabavo in razdeljevanje sani- 
tetnega blaga, Ljubljana«, ki ima obliko: 

2ig je obkrožen z dvema krogoma, od 
katerih ima zunanji širino 1,5 mm, do- 
čim meri notranji okrog V» mm. Razdal|a 
med obema znaša V* mm. Zunanji króg 
ima premer 37 mm. V notranjosti obeh 
krogov je razvrščeno zgoraj navedeno 
besedilo tako, da sta na vrhu v polkrogu.' 
besedi: »Glavna direkcija«. Na obeh stra- 
neh tega besedila je nameščena po ena 
zvezdica. V spodnjem polkrogu je raz- 
vrščeno besedilo »iri razdeljevanje sani- 
tetnega blaga«. Celotno navedeno bese- 
dilo z zvezdicama vred je razvrščeno v 
krogu s premerom 22 mm. V notranjo- 
eti tega besednega kroga je na spodnji 
strani v vodoravni črti besedilo »za na- 
bavo« in izven besednega kroga, tudi 
spodaj v polkrogu »Ljubljana«. Na vsa- 
ki' strani besede Je nameščena majhna 
zvezdica. 

Neveljavne so vse listine, ki bi bile 
opremljene s tem žigom po 10. februar- 
ju 1948. Morebitno zlorabo opisanega ži- 
ga od 31. januarja 1948 dalje je javiti 
podpisani direkciji 
Glavna direkcija za nabavo in razdelje- 

vanje sanitetnega blaga, Ljubljana. 

Preklici izsTihlionih listin 

Preklicujem izgubljeno prometno knji- 
žico za moško kolo, izdano od MLO Ma- 
ribor 1. 1946. 
1016 Babic Ivan, 

Maribor, Studencu Krekova 6 
Preklicujem izgubljeno prometno knji- 

žico za kolo znamke »Originai propeler« 
It. 113621, izdano od MLO Krško na 
ime Bernardić Ivan, Stari grad 24, p. 
Videm-Krško. 
1032 Bernardić Ivan 

Preklicujem izgubljeno prometno knji- 
žico   za    kolo   znamke    Boronisa,   št. 
161.623, izdano od uprave NM v Ljub- 
ljani. 
1022 Česen Frančiška 

Preklicujem ukradeno osebno izkazni- 
co in prometno knjižico za kolo. izdani 
od NM v Ljubljani, izkaznico OF št. 
022606 in živilsko nakaznico (TD) na 
ime Dolinar Valentin, Dolnice 17, p. 
Ljubljana. 
1024 Dolinar Valentin 

Preklicujem izgubljeno šolsko spriče- 
valo III. b letnika Državnega učiteljišča 
v Ljubljani št. 270, izdano 31. VII. 1943 
od ravnateljstva šole v letu 1942/43 na 
ime Fišer Marija mL, Sv. Peter na Med- 
vedovem selu. 
1055 Fišcr Marija ml. 

Preklicujem delavsko knjižico, izdano 
od Baze za ces-te na ime Folmajer Fer- 
dinand, roj. 20. V. 1901, stanujoč v Vu- 
hredu št, 32. 
1068- Folmajer Ferdinand 

Preklicujem izgubljeno osebno izkaz- 
nico št. OSÓC60, Izdano od NM v Ljub- 
ljani in izkaznico OF št. 0ÖÖ89Ü na ime 
Gale Vida, Ljubljana, Rožna dolina, C. 
V/58. 
1057 Gale Vida 

Preklicujem osebno izkaznico, izdano 
od MLO Maribor na ime Godec Štefan, 
ortopedični čevljar, Maribor, Fochova ul. 
št. 22. 
1085 Godce Stefan 

Maribor, Gregorčičeva 11, 
ortopedični čevljar, 

Preklicujem izgubljeno prometno knji- 
žico za kolo znamke »Chemnitz« štev. 
1308387, izdano od NM v Ljubljani na 
ime Grčar Ivanka, Ljubljana, Tyrseva c. 
št. 58. 
1027 Grčar Ivanka 

Preklicujem izgubljeno evid. tablico 
osebnega avtomobila- št. S—1095, izdano 
od NM v Ljubljani na ime Iniciativni za- 
družni odbor za Slovenijo, Ljubljana, 
Tyrseva 38. 
1056       Iniciativni zadružni odbor za 

Slovenijo, Ljubljana, fyrseva 38 

Preklicujem izgubljeno izkaznico OF 
Št. 360876, izdano od KLO Dol pri Ljub- 
ljani na ime Johan Alojz, Zaboršt 18, p. 
Dol pri Ljubljani. « 
1053 Johan Alojz 

Preklicujem izgubljeno osebno izkaz- 
nico, izdano od CLO Šiška, Ljubljana 
na ime Jujevčič Anton, Gorišča, Pre- 
serje. 
1058 Jujcvčič Anton 

Preklicujem izgubljeno prometno knji- 
žico za kolo št. 21036, znamke »Herku- 
les-« tov. št. 412123, izdano od NM v 
Ljubljani na ime Juran Magda, Ljuotja- 
na, Bezenškova 34 
1023 Juran Magda 

Preklicujem izgubljeno evid. tablico 
motornega kolesa znamke'»Ardie« evid. 
št. S—02074, izdano od OLO Grosuplje 
na ime Krištof Jože, St. Vid 32 pri 
Stični 
1031 Krištof Jože 

Preklicujem izgubljeno prometno knji- 
žico za kolo znamke »Feldpost«, tov. št. 
70400, izdano od NM v Ljubljani, in 
osebno izkaznico na ime Kržmanc 
Franc, Drenov grič 38. 
1025 Kržmanc Franc 

Preklicujem izgubljeno izkaznico in iz- 
kaznico OF št. 517459 na ime Likar Ma- 
rija, Križe št. 50, p. Križe. 
1030 Likar Marija 

Preklicujem izgubljeno prometno knji- 
žico za kolo št. S—157244, izdano od 
OLO Ljubljana okolica. Ljubljana na 
ime' Lovrenčič Viljem. Dobrunje 41. 
1028 Lorrcnčič VUjem 

Preklicujem izgubljeno prometno knji- 
žico za moško kolo, izdano od MLO Ma- 
ribor. 
1017 Meznarič Ivan, Maribor, 

Radvanjska 49 

Preklicujpm izgubljeno šolsko spriče- 
valo IV. razreda realke, v Ljubljani, iz- 
dano od  ravnateljstva šole v 1. 1929/30 
na ime Mulej Dušan, Dol. Logatec. 
1U20   Mulej  Dušan, Ljubljana. Prule 0 

Preklicujem izgubljeno prometno knji- 
žico za tovorni avtomobil znamke 
»Chevrolet« Št. S-8162, izdano od KLO 
Kočevje na naslov Kočevsko gozdno go- 
spodarstvo, a v topa rk, Kočevje in šofer- 
sko izkaznico na ime Pahor Danilo, Ko- 
čevje, Drž. gozdarska uprava, avtopark. 
1059 Pahor Danilo 

Preklicujem ukradeno osebno izkazni- 
co, izkaznico OF, prometno knjižico za 
kolo, službeno izkaznico in industrijsko 
nakaznico na ime Potočnik Ivanka, pro- 
metno knjižico za kolo na ime Potočnik 
Miro in štiri industrijske nakaznice na 
ime Potočnik France. Janko in Mirko, 
Gal je vica 108/a in Mihi Jože, Ljubljana 
Studen to vslta 7. 
1018 Potočnik Ivanka 

Preklicujem  ukradeno osebno izkaz- 
nico in izkaznico OF na ime Ravnik Ma- 
rija, Ljubljana, Ilirska 15. 
1Ó21 Ravnik Marija 

Preklicujem prometno knjižico za ko- 
lo, izdano od NM v Ljubljani na ime Se- 
ver Danica, Ljubljana, Šišenska c. 22/a. 
1029 Sever Danica 

Preklicujem izgubljeno prometno knji- 
žico za kolo št. 8980, izdano od OLO 
Ljubljana okolica, Ljubljana na ime Sko- 
bec Marija, Kožarje 71. 
1039 Skobec Marija 

Preklicujem  izgubljeno  izkaznico  in 
izkaznico OF na ime travnik Ana, Ljub- 
ljana, Savska 9. 
1026 Travnik Ana 

Preklicuj. no ukradeno prometno 
knjižico št. 10D52 za osebni avtomobil 
znamke Opel Super, evid. št. S 6402, 
motorna številka 37-1498, šasijska števil- 
ka 104-1916, last ministrstva za lokalni 
promet — glavne upravo za cette. 
993 Uprava cest Maribor 

Preklicujem izgubljeno osebno izkaz- 
nico in izkaznico OF, obe na ime Urbaa 
Franc, Martinjajk št. 33, okraj Rakek. 
992 Urbas Franc 

Preklicujem izgubljeno prometno knji- 
žico za tovorni avtomobil znamke »Ford« 
evid. št. S—0058, izdano od NM v Ljub- 
ljani na ime »Ustroj«, Ljubljana.   / 
1070 »Ustroj, Ljubljana 

Preklicujem Izgubljeno osebno izkaz- 
nico št. 037481, izkaznico OF št. 051909 
in službeno izkaznico št. 3887, izdano od 
ministrstva za finance, Ljubljana na ime 
Višnar Cita, Ljubljana, Tržaška 14. 
1054 Višnar Cita 

Preklicujemo izgubljeno rdečo potni- 
ško objavo št. 53559, izdano na ime Ra- 
šković M. .Mladen, vojna pošta 41588—z, 
Ljubljana. 
1000 Vojna pošta 41588-z 

Izdaja »Uradal list LKS« — Kavuatel] in odgovoru! urednik: Bužo VoduSek; tleka l'rosvetua tiskarna — oba ? Ljubljani. 
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Po preteku  roka bo sodišče QS •-•• 
o predlogu. 

Okrajno sodišče 7 Celju 
dne 3. januarja 19W. 

V R 1009/48-2 * 639 
Cerar Jole, roj. 20. II 1S08 v Ljub- 

ljani, nez. s n Ceiar Ane. rudar v Mi- 
gojnicnh Ü7, poročen, je odici 12. Vili. 
1944 v Jlandrovo, pozneje pa v Tomši- 
čevo brigado NOV iu so pogreša od ok- 
tobra 1914 iz bojev za Razborju pri Lu- 
čarjevem Kalu v Suhi Krajini.. 

Na predlog Cerar Julijane, gospodinje 
pri Sv. Pankracu 132, p. Griže, •• uvede 
poolopanje za razglasitev za mrtvega. 
V R 1007'48-2 515 

Golež Jožef. roj. 27. XII 1912 v Ka- 
menu, polj. delavec, je .dšel 1944 v NOV 
In bil borec Lackovega odreda do de- 
cembra 1944, od tedaj se pogreza. 

Na predlog Jager Uršule, poljedelke 
v Kamenu 10, p. Št. Jur j pri Celju, se 
uvede postopanje za razglasitev za 
mrtvega. 

V R 25•8'47-4 S 523 
Jezernik Jože. roj. 24. II. 1912 v Te- 

be rju, nez sin Jezernik Terezije, zidar 
v Zß. Hudinji 92 pri Celju, jo služI v 
nemški vojski na Hrvatskem in v Srbiji, 
leta 1914 pa v Italiji in se od 19. II. 
1944 iz bojišča pri Nettunu pogreša. 

Na predlog žene Jezernik Marije, tkal- 
ke v tovarni hlafevin v Celju, se uvede 
postopanje za razglasitev za mrtvega. 
V R 1010/48-2 51C 

Verdel Mart.n, roj 27. X. 1917 v Per- 
novem, ein Martina in Terezije rojene 

1 RanČigaj, samski, rudar, je vstopil 15. 
VII. 1944 v NOV in služil pn VDV 
Slandrove brigade v Zg. Savinjski dolini, 
kjer je.decemora 1944 zbolel na revnia. 
tizmu in bi oddan v partizansko bol- 
nico na Križu pri Gornjem gradu. Od 
napada na bolnico 17. XII. 1944 se po- 
greša. ; 

Na predlog Verdel Terezije, posest- 
nice v Pernovem 11, p. Žalec, se uvede 
postopanje za razglasitev za mrtvega. 

Vsakdo, ki mu je o pogrešaiib kaj 
«nano, se poz:va, da to do 16. IV. 1948 
poroča sodišču. 

Cerar Jože, Golež Jožef, Jezernik Jože 
in Verdel Martin se pozivajo, da se zgla- 
dijo pri sodišču ali drugače dajo kako 
vest o eebi. 

Po preteku, roka bo sodišče odloČilo 
o predlogih. 

Okrajno sodišče • Celja 
dne 16. januarja 1948. 

* 
V R 1052/48—2 517 

Kuder Alojz. roj. 8. VTII. 1908.v St 
^enartii, KLO Sv. Jurij ob Taboru, 
kmečki sin Jakoba in Ivane rojene Ro- 
Dava. je ob aretaciji pobegnil v NOV in 
ee h boiev'na Gorenjskem pogreša. 

Na predlog Kudra Leona, sina posest- 
nika v St Lenartu 6. Sv. Jurii ob Taborit, 
ee uvede postopanje za razglasitev za 
mrlvega in ?p izdsfa poziv, da se o po- 
grp*nnpm do 1   V  1018 poroča 4Pdfï*u. 

Kuder Alojz se poziva, da se zglasi 

nr  ••••••• ali drugače da kako veit o 

V « 1Ü5D/48—2 650 
Kerš Kiizabeta, roj. 27. X. 1893 pr Sv. 

Juriju pri Celju, h5. Goleč Martina in 
Helene rojene Pukmajsier, omožpna. py- 
-.estuica v okolici Vojnika, je bila odpe- 
ljana v Auschwitz in je po izjavi Ahtik 
Marije, učiteljice in Dobrctinsel; Helene 
iz Vojnika, dne 4   IV. 1D4Ì5 umrla. 

Na predion sestre Verdpv Alojz je, 
posestnico na LjubočnJ 29 pri CHju, se 
uvede postopanje <•• razglasitev za 
mrtvo. 
V R 1014/48-2 611 

Stefančič Karol, roj. 16. X  1020 v Ve- 
liki PireSic. sin Anion in Anton:je_ roje- 
ne Zgank, samski, poljedplpc. jp avgusta 
19Î4 odšel v NOV in bil mitraljezcc 
X. brigade, III bataljona .n se od fe- 
bruarja 1945 pogreša. 

Na predlog očela Štefančiča Antona, 
posestnika v Veliki Piretici 42. se uvede 
postopanje za razglasitev za mrtvpga. 

Vsakdo, ki mu je o pogra^nn'ma k?,i 
znano, se poziva, da to do 1. V. 1918 
poroča sodišču. 

Kuder A'ojz. Kerš Flizibcta in Ste- 
fancič Krçrol se pozivajo, da SP zg'a^ijo 
pri sodišču a!i drugače daio knko vp«f o 
Mîbi. 

Po preteku roka bo sodišče odločilo 
o predlogih. 

Okrnjnn üO'i'Sr-p v •"•1•• 
dne 17 januarja 1948. 

V R 10•8-2 642 
Kukovi? Franc. roj. 30. VIIÎ. 1912 v 

Dobju. kmečki sin Rlaža in Marije roip- 
ne Jesenek. samski Je odšpl 21. V11T 
19-14 v 2 četo TX. brtVade NOV in fe. 
bajp oktobra 1914 v boi'b pri št. Vidu 
nad Ljubljano padel Od tpdaj se po- 
greša. 

Na predlog Pilili Tpreziie, krnele 
hčere v T)oh\u 29. p. Dramlje. se uvede 
postopanje za razglasitev za mrtvega. 

V R 1024'48-2 «43 
Podleanik  Franc,  roi. 23   I.  1910 v 

Libojah. sin Jožefa in Mariip rojene" Bro- 
CP1[, rudar, poročpn. JP odšel 12. VITI. 
1944 v 2. četo. 2 bat.. 9. brgado. 18 di. 
vizijo NOV na Dolenjko, se udeležil 
29 TV 1945 boiPv v Podturnu na Do- 
len^kem in «P od tedaj pogreša. 

Na predlog Podlesnik Marije, kmetice 
h Libof 44, p Braslovče. se uvpde po- 
stopanip za razglasitev za mrtvega. 
V R 1061/48-2 652 

Travner Franc. roj. 15. V. 1909 v Ka- 
menčah. sin Franca in Anemie rojene 
Sram, posestnik,, sam=ki, ie bil 8 TV. 
1944 od Nemcev odpelian v ce1i«ke za- 
pore, nato v Dachau in Bergen-Belzen, 
od koder se ni vpč oglasil. 

N« prëd'off Trnvno>4a Tvnnn. mV.nrin 
v Kamenih .11. P RrHovče. ep nvpdp 
postopanje za  razglasitev za  mrtvega, 

V R 1035/48 644 
Verb'« Vid. roj. 28  TV. 1927 v Pop' 

gracu, sin Ivana in Marije rojene Fidler, 

kmet. oskrbnik, samski, je odšel 13. IX. 
N'OV • je ^••• 17. X. 1944 padel v bojili 
pri Žužemberku na Dolenjskem. Od te- 
daj se pogreša. 

Na predlog Verbiîa Ivana, upokojenca 
pri Sv  Pongracu 83, p. Griže, SP nHe 

j j>03topanje za razglasitev za r 

V R 1057/48 
Vipotnik Franc, roj. 5. IX. 19_• 4 

tovljah, nezakonski sin Veselaka Le> 
|H)Wa in Vipotnik Berte, zdarski vaje- 
nec, samski, je odšel 26 lil. 1945 v 
Tomšičevo brigado, 3. četo, 2. bat. NOV 
in se iz bojev v Vel. Poljanah na Koro- 
škem pogreša 

Na predlog Vipotn k Berte, delavke v 
Golovljah 138, p Žalec, se uvede pcs.o- 
panje ta razglasitev za mrtvega. 

Vsakdo, ki mu je o pogrešanih kaj 
znano, se poziva, da to do 20. IV. 1948 
poroča sodišču. 

Kukovi« Franc, Podlesnik Franc,: 
Travner Franc, Verbič V d in Vipoin.ik 
Franc se pozivajo, da se zglasijo pri so- 
dišču ali drugače dajo kako vest o aehi. 

Po preteku roka bo sodišče odločilo 
o predlog h 

Okrajno sodišče v Celja 
dne 19. januarja 1918. 

* 
V R 2534/48-3 653 

Cadej Alojz, roj. 2. VI. 1909 • Za- 
vršali, s.n posestnika Janeza in Franči- 
ške roj-""3* Blatnik, samski, je po izjavi 
lovarišev okto raj944 padel kot bolni- 
čar 3 bat.. 9. brigade, XVIII. divizje 
v bojih pri Velikem Lipju v Suhi Kra- 
jin . Od tedaj se pogreša. 

Na predlog očeta ftadeja Janeza, kmeta 
iz Završ 13. p. Slivnica pri Celju, se 
nvpde postopanje za razglasitev za 
mrtvega 

V_R 1037'48-2 645 
Majoranc Franc, roj.  17. IX. 1901  v 

Št. Lovrencu pod  Prožinom, sin Ivana 
in Ane rojene Šuster, kmet, je bi baje 
kot partizan od Nemcev ujet in ubit. 

Na predlog žene Majoranc Frančiške, 
posestnicp v Št. Lovrencu 64 pod Prož!. 
nom. p. Štore, se uvede postopanje za 
razglasitev za mrtvega. 

V R 1050/48-2 648 
Ojsteršpk Avgust,  roj. 2. VIII. 1904, 

sin Franca in Neže rojene Kompolšek, 
oženjen, tov. delavec v Prožinu 42. je 
cdšel novembra 1944 v NOV in se od 
10. XII. 1944 pogreša. " 

Na predlog žene Ojsteršek Kristine, 
posestnee v Prožinu št.42, se uvede po- 
stopanje za razglasitev za mrtvega. 

V R 1012/48-2 ' 640 
Rajovec Filip, roj 24. IV. 1909 v Šmi- 

klavžu, s'n Gregorja in Antonije rojene 
Jurhar.   oženjen,   tesar,   je   bil   ••••• 
2. bat. XV. brigad? VOV ni r)o!?n!-'-fm 
zadnjič so ga vidplj 14.  XT!   1014 pri 
Žužemberku, od tpdaj se pogrp*a. 

Na' predlog žene Rajovec Rli^bpfp 
rojene Polar, pospodinje v šTTV'-'-M'-I,, 
p. Sv. Jitr'J ob Tohoni. M» m"»de posto- 
panje za razglasitev za mrtvega. 



Stran 88. Uli A l< M  LISI   um St. 8-17   11.  194.> 

V K  lUiîH 48- 2 646 
Skalić Jožef, roj   2. I. 1924 v La/.isili. 

fara Sv Miklavž nad Luškim sin Franca 
in Hi>/-ai je rojene De/.Hak, sain->k , polj 
delavec je od-el jun.ja 1944 v NOV. nil 
cd Nemcev ujel in odpeljan v uiarltor- 
ske Aajtore od koder se je zadnjič javil 
SO   III.  1945. Od tedaj se [togreša 

Na predlog matere Skalic Ruzal je. 
male pose-^nice v La/isah 12, Sv Mi- 
klavž nad Lahkim, •• uvede postopanje 
za ra/.L'la.sitev •• mrtvega. 
V K 1041 48-4 647 

Tornine Franc, roj 3. X. 1901 v Celju 
sin Franca in Amai je rojene I ašič. ože. 
njen, skladiščnik v Celju, Uečkova 3. se 
od maja 1945 pugreša. 

Na predlog žene Tornine Rože. gospo- 
dinje v Mariboru, Slovenska 3. se uvede 
postopanje za razglasitev za mrlvega. 

Vsakdo, ki mu je o pogrešan h kaj 
znano, se poziva, da to do 1. V. 1948 
poioêa sodi*ču. 

Cadej Alojz, Majoranc Franc, Ojster 
šek Avgust. Rajovec Filip, Skalic Jožef. 
Tornine Franc se pozivajo, da se zglasijo 
pn sodišču ali drugače dajo kako vest 
o sebi 

Po preleku   roka   bo sodišče odločilo 
0 predlogih. 

Okrajno sodišče v Celju 
dne 21. januarja 1948, 

* 
R 68'48-3 831 

Burgar Franc, roj 2. X. 1903 na Polici 
pri Grosupljem, kmet. poročen, se od 
junija 1945 pogreša 

Na predlog očeta Burgarja Jožefa se 
uvede postopanje za razglasitev za 
mrtvega in se izdaja poziv, da se o po- 
grešanem do 1. V. 1948 poroča sodišču 
al: skrbniku Sernetu Antonu, sod. urad- 

%     niku v Grosupljem. 
Po preteku roka bo sodišče odločilo o 

predlogu. 
Okrajno sodišče v Grosupljem 

dne 30  januarja 1918. 
* 

1 R 95/48-2 739 
Grilc Mihael, roj. 9 XI. 1923 v Pod- 

korenu, sin posesln ka Mihaelu in Aloj- 
zije rojene Cuznar. je bil 24. VI. 1943 
mob lizi ran v nemško vojsko in se je 
zadnjič oglasil 28. III. 1945 iz Trenčina 
na Slovaškem  Od tedaj se pogreša. 

Na predlog matere Grilc Alojzije go 
spodinje iz Podkorena 60, se uvede po- 
stopanje za razglasitev za mrtvega. 
I R 632'47r-6 740 

Stare Matija, roj. 10. I. 1906 v Gore- 
njih Lazih pr. Sodražici, sin Simona in 
Uršule rojene Maher učitelj v Radov- 
ljici, se od 9. V 1945 pogreša. Po urad- 
nem potrdilu odseka za notranje zadeve 
pri 0L0 Jesenice z dne 19 I. 1918. 
št. 2V2—4s ni o njem noben h podatkov 

Na predlog žene Stare Kristine učile 
ljice iz Ige vasi. p. Stari trg pri Rakeku 
se uvede jwstopanje za razglasitev za 
mrt ega. 

Vsakdo, ki mu je o pogrešanih kaj 
•uiano. se  poz va. da to do 1. V. 1948 

puioča    sodišču   ali   skr  niku    Rihterju 
iViir.iu 'sod   uradniku na Je»euiCi,h 

l'o preteku   roka   bo sodišče odločilo 
0 predlogih. 

Okrajno sodišče na Jesenicah 
dne 27. januarja 1948. 

1 R 24/48—3 681 
Putre Matija   roj. 1. XI. 1925 v Rib 

niči, sin Putre Neže. delavec, je po zlo- 
mu Hal je odšel v Tomšičevo brigado, 
1. Lat. 2 četo NOV in se novembra 19-13 
udeležil bojev na Primskovem, kjer so 
ga ujeli in odpeljali v Mauthausen. Od 
tedaj se pogreša. Po uradnih poizvedbah 
ga v inozemstvu ni. 

Na predlog matere Putre Neže iz 
Ribnice 188 oziroma sestre Pakiž Ane, 
Ribnica 79, se uvede postopanje za raz- 
•Masitev za mrtvega n se izdaja poziv, 
da se o pegrešanem do 26 IV. 1948 po- 
roča sodišču ali skrbniku Črnivcu Jožefu, 
sod. uradniku v Kočevju. 

Putre M11 i ja se poz va da se zglasi 
pri sodišču ali drugače da kako vest o 
sebi. 

Po preteku roka ho sodišče odločilo o 
predloiu. 

Okrajno sodišče v Kočevju 
dne 24 januarja 1948. 

* 
Ok 421/47 713 

Dragar Bogomir, roj. 1. XII 1914 v 
Ljubljani, sin Viktorja n Marije rojene 
Krese, samski, tančni uradnik v Ljub- 
ljani. F.inspielerjeva 27. se od maja 1945 
pogreba. Po poroči!., oddelka za nptr za- 
deve M LO v Ljubljani n nobenih pol- 
kov o njegovem bivališču. 

Na predlog Comica Nika. frizerja v 
Ljubljani, F.inspielerjeva 27. se uvede 
postopanje za razglasitev za mrlvega in 
se zdaia poziv, da se o pogrešanem do 
1. IV 1948 poroča sodišču aH skrbniku 
Cerniču Niku. 

Dragar Rogomir se poziva da se zglasi, 
pri so'išču ali drugače da kako vest o 
seb . 

Po preteku roka bo sodišče odločilo o 
predlogu. 

Okraino sodišče v M"bljani 
dne 21. oHobra 1947. 

Ok 425'47-4 •   f 478 
Hvala Jožef. roj. 25. II 1918 v Goli- 

šah, sin Franceta in Frančiške rojene 
Peielî. délayée, je bil po osvol-od tvi v 
Kamniku ustreljen od ustašev. ki jih je 
stražil. 

Na predlog Šuštar Marije roj. Hvala, 
gospodinje v Golišah 8 ee uvede posto- 
panje za razglasitev za mrlvega in se 
izdaja poziv, da se o pogrešanem do 
15 III 1948 poroča sodišču ali skrbniku 
ftuštar Mariji. 

Hvala Jožef se poziva, da se zglasi 
')ri sodišču aH drugače da kako vest o 
sebi. 

Pn preteku roka bo sodišče odločilo o 
predlogu 

Okrajno sodišče y fijvhltani 
dne 8. decembra 1947. 

Ok 3/48-2 479 
Er*pn fvan   roi 25 V]. 1902 v Mostah 

sin Janeza in pok. Marjete rojene Levič- 

rnk. posestnik v Ljubljan., Zaloška 149, 
je bil januarja 1Ü44 ulpeijan v D.icliau, 
dva musecu pied osvobod tvijo pa v 
Aliaci) in se od tedaj pogreša. 

Na predlog Kr/en Ane. gospodinje v 
Lju Ijau:. Zaloška 149. se uvede posto- 
panje za razglasitev za mrtvega in se 
izdaja poziv, da se o pogrešanem do 
15. Ill 1948 poroča sodišču ali skrbniku 
Eržen Ani. 

Eržen Ivan se poziva, da se zglas: pri 
sodišču ali drugače da kako vest o sebi 

Po preteku roka bo sodišče odločilo 
o predlogu. 

Okrajno sodišče v Ljubljani 
dne 7. januarja 1948. 

* 
Ok 534/47-4 480 

Kosta Stanislav, roj. 13. XI 1919 na 
Cvenu pn Ljutomeru, sin pok. Janeza 
in Franc ške rojene Mozetič, kroj. po- 
močnik v Ljubljani. Trdinova 2, se od 
maja 1945 pogreša Po poročilu oddelka 
za notr. zadeve pri 10 glavnega mesta 
Ljubljane ni o njegovem bivališču nobe- 
nih podatkov. 

Na predlog Kosta Avguštine rojene 
Brandstetter, delavke v Ljubljani, se 
uvede postopanje za razglas tev za mrlve- 
ga in se izdaja poziv, da se o pogreša- 
nem do 1. IV. 1948 poroča sodišču aH 
skr..niku Kosta Avguštini, 
Ok 530/47-6 535 

Kregar Rarael, roj. 5. X. 1919' v Za- 
pužah, keramik, 

Kregar Franc, roj. 27 II. 1917 v Za- 
pužah. krojač, s nova pok. Janeza in Ma- 
rije rojene Teršan, Ljubljana Celovška 
cesta 266;a. se od maja 1945 pogrešata. 
Po poročilu oddelka za notr. zadeve pri 
10 glavnega mesla Ljubljana, ni nobe- 
nih podatkov o njunem bivališču! 

Na predlog Kregar Marije roj Teršan, 
gospodinje v Ljubljani, Celovška 266'a, 
se uvede postopanje za razglasitev za 
mrtve in se zdaja poziv, da se o pogre- 
šanih do 1. IV. 1948 poroča sodišču ali 
skrbniku Kregar Mariji. 

Ok 403/47-5 459 
Pečenik Anton, rojen 16. VI   1916 v 

Smolniku, 
Pečenik Jožef, rojen 14. XII  1919, 
Pečenik Matevž, roj. 31   VIII. 1921 v 

Smolniku, 
Pečen k Tomaž, roj. 14. XII. 1926 ? 

Smolniku, sinovi posestnika Franca in 
Frančiške rojene Burjek, Smolnik 14, se 
od maja 1945 pogrešajo. Po poročilu 
odseka za notr. zadeve pri 10 glavnega 
mesta Ljubljane ni nobenih podatkov o 
njihovem b vališču. 

Na predlog Pečenika Franca, posest, 
nika v Smolniku 14. se uvede postopanje 
za razglasitev za mrtve In se izdaja po- 
ziv, da se o pogrešanih do 1. IV. W48 
poroča sodišču aH skrbniku Pečen.ku 
Francu. 

' Kosta Stanislav, Kregar Rafael In 
Franc. Pečenik Anton, Jožef. Matevž in 
Tomaž se poz vnjo da se z"lnsijo pri 
sodišču ali drugače dajo kako vesl o 
sebi. 
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LJUDSKE  REPUBLIKE   SLOVENIJE 

Letnik V. V Ljubljani dne 23. fclMuaija 1948 Številka 9. 

VSEBINA 

y5. Upravna razdelitev Ljudske republike Slovenije. 

PÄEZifHJ LJÜßSICS SKUPŠČINE LES 

55. 

Ukaz 
Na podlagi 4. točke 72. člena ustave LRS razglaša 

predsedstvo Prezidija Ljudske skupščine LRS zakon o 
upravni razdelitvi Ljudske republike Slovenije, ki ga je 
sprejela Ljudska skupščina LRS na Ü. rodnem zasedanju 
dne 17. februarja 1048  n ki se glasi: 

ZAKON 
O UPRAVNI RAZDELITVI 

LJUDSKE REPUBLIKE SLOVENIJE 
1. člen 

Ozemlje Ljudske Republike Slovenije je upravno 
razdeljeno na Glavno mesto Ljubljana, na okraje in kraje. 

2. člen 

Glavno mesto Ljubljana 
je razdeljeno na rajone in kraje. 

Rajoni Glavnega mesta Ljubljane so: 
1. rajon Center, 
H. rajon Bežigrad-Šiška, 
III. rajon Moste, 
IV. rajon Vič-Rakovnik. 
Kraji Glavnega mesta Ljubljane so: 
1  Jezica, 
2. Polje, 
8. SL Vid. 

S. člen 

Rajoni in kraji Glavnega mesta Ljubljane ob'segajo 
tele katastrske občine in naselja: 

RAJONI 
0 

I, rajon Center: • 
Gradišče (del) 
Kapucinsko predm. (del) 
Krakovsko predm. (del) 
Ljubljana mesto (del) 
Poljansko predm  (del)- 
Sv. Petra predm. 1 (del) 

1er ima tele meje: 
Cesta nn Rožnik - Rutarjeva ulica — Tobačna ulica - 

Aškerčeva cesta ~ Cojzova cesta '— Trubarjeva ulica <- 

mesto 
mesto 
mesto 
mesto 
mesto 
mesto 

Rožna ulica — Ulica na Grad s hišami na obeh straneh — 
vzhodni rob pare št. 67/5 k. o. Ljubljana mesto "proti 

• severovzhodu na južni ovinek Osojne poti — Osojna pot 
do stika Grajskega drevoreda z Vozno potjo na Grad — 
katastrska meja k. o. Poljansko predmestje in k. o. Kar- 
lovsko predmestje — Za Gradom — Domobranska cesta 
— 2ivinozdravska ulca — Cez Ljubljanico — Lipičeva 
ulica — Jegličeva cesta — Šmartinska cesta — Podvoz l-* 
Vilharjeva cesta — TyrScva cesta — Bleiweisova cesta — 
Celovška cesta s hišnimi štev Ikami 1 in 3 — Lipov drevo- 
red ob veleséjmu — Pot za Cekinovim gradom — severni 
rob pare. it 181 k. o. Kapucinsko predmestje — gozd- 
na pot pare. št. 182/1 k. o. Kapucinsko predmestje proti 
severu do meje k. o. Sp'. Šiška — katastrska meja k. <x 
Sp. Šiška in k. o. Kapuc nsko predmestje — katastrska 
meja k. o. Gradišče in-k. o. Kapucinsko predmestje do 
Cesta' na Rožnik — Cesta na Rožnik. 

II. rajon Bežigrad-Šiška; 

Brinje (del) medlo 
Dravlje (del) mesto * 
Kapucinsko predm. (del) mesto 
Sp. Šiška (del) mesto 
Sv. Peler p'rediii. I (del) mesto 
Zg. Šiška (del) mesto 

ter ima. tele meje: 
Severni rob parc. št. 1234/1 in 1233 k. o. Zg. Šiška 

— katastrska meja k. o. Zg. Šiška v severni smeri — 
vzhodni rob pare. št. C88 n 689 k." o Dravlje — severni 
rob pare. št. 664 in 663 k. o. Dravlje — čez Vodnikovo 
cesto — severni rob pare. št. 175 in 174 k. o. Dravlje —> 
Celovška cesta v južni smerj — katastrska meja k. o. 
Zg. Šiška in k. o. Dravlje čez gorenjsko železnico,/r> 
posestna meja gorenjske železnice v severni smeri -* 
poljska pot pare. št. 1373/2 in 1595 k. o. Dravlje -* 
poljska pot pare. št. 1597 k. o. Dravlje — Vodovodne 
cesta — severni rob pare. št. 1476, 1477/1, 1477/4 In 
1474 k. o. Dravlje — ob zapadni meji Kamniške proge 
v ijužni smeri — preko železnice v vzhodni smeri — 
katastrska meja k. o. Dravlje in k. o. Kapucinsko pred- 
mestje — Jasnn poljana — Tyrseva cesta v južni smeri 
— severni rob pare. št 367 in 417 k. o. Brinje — polj- 
ska pot pare. Št 833 k. o. Brinje — severni In vzhodni 
rob pare. št. 437 k. o. Brinje — poljska pot pare. 
št. 833 k. o. Brinje — severovzhodni rob parc. St. 512, 
511, 510, 509 in 506 k. o. Brinje — Koželjeva ulica — 
Savska cesta do podaljška Kralja Matjaža ulice —Kralja 
Matjaža ulica — Majke Jugovičev ulica — Belokranjska 
ulica — poljska pot pare. št • 513/1 k. o. Sv. Peter 
predm. i  *-  jugozapadna   meja  pare. it. 318/1 k. o. 
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Sv. Peter predm I — zapadna in južna meja pare. ! 
št. 318*2 k. o. Sv. Peter predm. I — zapadna meja pare. 
Žt. 320/1 in 320/2 k. o. Sv. Peter predm, 1 — Vilharjeva 
cesta — Tyrscva cesta — Bleiweisova cesta — Celovška j 
cesta — Lipov drevored ob velesejmu — Pot za Cekino- 
vim gradom — severni rob pare. št. 181 k. o. Kapucin- 
sko predmestje — gozdna pot parc. st. 182/1 k. o, Kapu- 
cinsko predmestje proti severu do meje k. o. Spodnja 
Siska — katastrska meja k. o. Sp. Šiška in k. o. Kapu- 
c nsko predmestje proti zapadu — gozdna pot pare. 
št. 721 k. o. Sp. Šiška — katastrska meja k. o 
Sp. Šiška in k. o. Vič — vzhodni rob pare. št. 650, 
C48/1 in '651/1 k o. Sp. Šiška — gozdna pot pare. 
št. 723 k. o. Sp. Šiška — katastrska meja k. o. Vič 
in k. o. Zg. Šiška — severni rob pare. št. 1382, 1384, 
1386, 1388, 1389, 1390, 1391, 1392, 1393, 1394, 1395, 
1396," 1298, 1298, 1293 in 1292 k. o. Zg. Šiška — Večna 
pot v severovzhodni smeri — ^evern' rob pare. št. 1275, 
1271, 1180, .1182, 1184; 1192, 1194, 1195 in 1196 k. o. 
Zg. Šilka — Pržanjski potok — severni rob pare. št. 
1234/1 in 1233 k. o. Zg. Šiška. 

•. rajon Moste: 
Brinje (del) mesto 
Bizovik (del) Fužine, Sp. Hrašica, 

Zg. Hrušica 
Karlovško predmestje (del)     mesto 

Moste mesto 
Poljansko predmestje (del) mestò 
Slape (del) ^ mesto 
Stožice (del) mesto 
Sv. Peter predm. I (del) mesto 
Sv. Peter predm. II mesto 
Šmartno ob Savi (del) hiše Šmartno št. 55,56 in 62 
Stepanja vas Otepanja vaä 
Vodmat mesto 
ter ima tele meje: 

Savska cesta — Koželjeva ulica — Kaspretova uT'ca 
— poljska pot pare. št 829 k. o. Brinje v vzhodni smeri 
do pare. št. 1337/2 in 1337/3 k. o. Složice, ki pripadata 
rajonu Moste — dalje po prej imenovani poljski poli — 
Tornačevska cesta proti severovzhodu — poljska pot 
pare. št. 1940, 1953 in 1954 k. o Sto/ice — poljska pot 
pare. št. 981 k. o. Moste — poljska pot pare. št. 982 k. o. 
Moste — Čez Šmartinsko c&sto vključno hiše Šmartno št. 55, 
56 in 62 vzhodno od križišča šmartinake in Aerodrom- 
ske ceste — Aerodromska cesta — katastrska meja k. o. 
Moste Čez železniško progo vzhodno od čuvajnice — južna 
posestna meja železnee v vzhodni smeri — ••1•••• pot 
pare. št. 922/1 k. o. Slape — čez Zaloško cesto — polj- 
ska pot pare. št. 920 k. o. Slape — Ljubljanica s tokom 
— vzhodni rob pare. št. 321/1 In 317 k. o. B zovik do 
Litijske ceste — Litijska ce?ta — poljska pot pare. 
št. 338 in 1059/1 k. o. Bizovik do vzhodnega roba pare. 
št. 814 k. o. Bizovik — poljska pot pare. št. 1058 do 
južnega roba pare. št. 413 k. o. Bizov'k — po tej meji 

•in vzhodni meji parc.lt. 786/3 in 785/2 in 783 in 780 
k. o. Bizovik do poljske poti pare. št. 1062/1 k. o Bizo- 
vik— po tej poli do katastrske meje k. o. Bizovik In k o. 
Rudnik — katastrska meja k. o. Bizovik in k. o Rudnik 
— katastrska meja k. o. Stepanja vas in k. o. Rudnik — 
katastrska meja k, o. Stopanja vas in k. o. Karlovško 
predmestje — zapadni rob"gare, ät 118/74 k, o, Karlovâko 

predm. — gozdna pot pare. št 618/4, 618/9 in zopet 
618/4 k. o. Karlovško predmestje (Pot na Orle) — severni 
rob pare. št. 118/lÜ.S k. o. Karlovško predmestje — 
gozdna pot paie. št. 118,53 k. o.  Karlovško predmestje 
— vzhodni roi) pare. št. 126/1 k. o. Karlovško pred- 
mestje — Hradcckega cesta — zapadni rob pare. št. 66/3 
k. o. Karlovško predmestje — brv čez Gruberjev 
prekop — Domobranska cesta — Zivinozdravska ulica — 
Čez Ljubljanico — Lipičeva ulica — Jegličeva- cesta — 
Šmartinska cesta — Podvoz — zapadna meja pare. 
št. 320'2 in 320/1 k. o. Sv. Peter predmestje I — južna 
in zapadna meja pare. št. 318/2 k. o. Sv. Peter pred- 
mestje I — jugozapadna meja pare. št. 818'1 k. o. Sv. 
Peter predmestje l — poljska pot pare. št, 513/1 k. o. 
Sv. Peter predmestje I — Belokranjska ulica — Majke 
Jugovićev ulica — Kralja Matjaža ulica — Savska cesta. 

IV. rajon Vič-Rakovnik» 
Gradišče predm. (del) mesto 
Karlovško predm. (del) mesto 
Krakovsko predm. (del) mesto 
Ljubljana mesto mesto 
Rudnik (del) Rudnik 
Spodnja Šiška (del). mesto 
Šujica (del) Vrhovci 
Vič mesto 
Trnovsko predmestje meslo-Crna va3 
Zgornja Šiška (del) mesto 
Dobrova (del) Kožarje ob Tržaški cesti 
Podsmreka (del) Podsmreka (del)        , 
Tomišelj (del) Lipe (del) 
ter ima tele meje: 

Severni rob pare. št. 1233 in 1234 k. o. Zg. Šiška 
— Pržanjski potok — severni rob pare. št. 1196, 1196, 
1194, 1192, 1184, 1182, 1180, 1271 in 1275 k. o. Zg. 
Šiška — Večna pot v jugozapadni smeri, severni rob 
pare. št. 1292, 1293, 1296, 1298, 1396, 1395, 1394, 1393, 
1392, 1391, 1390, 1389, 1388, 1385, 1384 in 1382 vse k. o. 
Zg. Šiška — katastrska meja k. o. Vič in k. o. Zg. 
Sška   —   gozdna   pot  pare   št.   723   k.   o.   Sp.   Šiška 
— vzhodni rob pare. št. 651/1, 648'1 in 650 k. o. 
Sp. Šiška — katastrska meja k. o. Vič in k. o. Sp. 
Šiška   —  gozdna   pot   pare.   št.   721   k.   o.   Sp.  Šiška 
— katastrska  meja k. o. Sp. Šiška In k. o. Kapucin-- 
sko predmestje — katastrska meja k. o. Gradišče in k. o. 
Kapucinsko predmestje do Ceste na Rožnik — Cesta na 
Rožnik — Rutarjeva ulica — Tobačna ulica — Aškerčeva 
cesta — Cojzova cesta — Trubarjeva ulica — Rožna ulic* 
— za cerkvijo Sv Florijana po severnem robu pare. 
št. 87 k. o. Ljubljana mesto — zapadni rob pare. 
št. 68/1 in vzhodni rob pare. št. 67/5 k. o. Ljubljana 
mesto — južni ovinek Osojne poti — Osojna pot do stika 
Grajskega drevoreda in Vozne poti na Grad — katastrska 
meja k. o. Ljubljana mesto — katastrska meja k. o. Kar- 
lovško predmestje — brv čez Grubarjev prekop — *»- 
padni rob pare. št. 66/3 k. o Karlovško predmestje —> 
Hradeckega cesta — vzhodni rob pare. št. 126/1 k. o. 
Karlovško predmestje — gozdna pot pare. 8t. 118/53 
k. o. Karlovško predmestje — severni rob pare. št 
118/108 k. o. Karlovško predmestje — gozdna pot pare. 
št. 618/4, 618/9 ter zopet 618/4 k. o. Karlovško pred- 
mestja (Pot na Orle) — zapadn' rob pare. št. 118/74 k. o. 
Karlovško predmestje. — katastrska meja k. o, Karloviko 
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predmestje in k. o. Stepanja vas — katastrska meja k. o. j 
Rudnik in k. o. Stepanja vas — katastrska meja k. o. j 
Rudnik iu k. o. Bizovik - do Južne meje pare. št. 135 , 
k.o. Rudnik — vzhodna meja pare. žt. 136, 137/1, 179, 260, 
259, 255, 254/2, 240/1, 239, 227/1, 227/2 vse k. o. Rudnik 
- južna meja pare. št. 227/2, 228/2, 229/2, 230/2, 231, 
232 in 217 k. o. Rudnik — preko Dolenjske ceste — 
katastrska meja k. o. Karlovško predmestje — kat. meja 
k. o. Trnovsko predmestje — stik podaljška severnega 
dela pare. št. 2727 in 2731 k. o. Tom šelj — zapadni 
rob pare. št. 2731'do pare. št. 1789/5 k. o. Tomišelj — 
med parc. št 1789'• in 1788 k. o. Tomišelj - preko 
jarka pare. št. 2781 k. o. Tomišelj — zapadni rob jarka 
2781 do pare. št. 1802/1 k. o. Tomišelj — med pare. 
št. 1219/2 In 1820/1 preko ceste pare. it. 2744 (Salč- 
kov štradon) In jarka pare. št. 2783 k. o. Tomiželj — 
ob zapadnem robu jarka od pare. št. 1933/1 k. o. Tomi- 
želj — med pare. št 1933/1 in 1933/2 preko jarka 
pare. St. 2784 k. o. Tomišelj — ob zapadnem robu tega 
jarka do parc4 št. 1957 k. o. Tomišelj — • med pare. 
ät. 1957 in 1958 preko ceste pare. št. 2743 vse k. o. 
Tomišelj — ob zapadnem robu te ceste do pare. 
št 2053/14 k. o. Tomišelj — med pare. št. 2053/14 
In 2060/1 ter med pare. 2061/15 in 2061/14 preko 
ceste pare. št. 2062/1 vse k. o. Tomišelj — ob zapad- 
nem robu te ceste do pare. št. 2065/13 k. o. Tomišelj' 
— med pare. št. 2065/13 in 2060'2 do tromeje pare. 
št. 2065/13, 2060/2 in 2065/4 k. o. Tomišelj - vzhodni 
rob pare. št.. 2065/4, 2065/3 in 2065/2 do pare. št' 
2063/15 k. o. Tomišelj - južni rob. pare. št. 2063/15, 
2063/14,2063/13, 2063/12, 2063/11, 2063/10, 2063/9, 2063/8, 
20Ö3/7, 2064 do jarka pare. št 2787 vse k. o. Tomišelj 
— vzhodni rob tega jarka do, pare. št. 2067/2 k. o- 
Tomišelj — med pare. št. 2007/2 in 2067/3 do pare. 
št 2094 k. o. Tomišelj — vzhodni rob te parcele do etare 
katastrske meje k. o. «Trnovsko predmestje — kat meja 
k. o. Trnovsko predmestje v jugozapadni smeri — Dolgi 
potok do Ljubljanice - Ljubljanica - etara mestna meja 
pare. -št 1708 in 1715 k. o.. Trnovsko predmestje — 
kat meja k. o. Trnovsko predmestje do tromeje k. o. 
Brezovica, Dobrova in Trnovsko predmestje — kat. meja 
Jt o. Dobrova preko železnice do južnega roba Tržaške 
ceete — južni rob Tržaške ceste v vzhodni smeri do 
vzhodnega roba Javn« poti pare. št 3091/2 k. o. Do- 
brova - preko, Tržaške ceste med parc. št. 202 to 
201/80 k. o. Podsmreka — med pare. žt. 188, •>1//•, 
201/78 in 201/106, 201/77, 201/76, 201/58, 201/57, 197 » 
199 do Južnega roba javne poti pare. št. ••7•••• •. o. 
Podsmreka — južni rob javne poti pare, št 1027• k. o. 
Podsmreka v vzhodni emeri - zapadni rob javne poti 
îxarc. 8i. 1027/5 do južnega robs javne poti pare- 
št. 1061 k. o. Podsmreka - južni rob javne pob l061 

v vzhodni emeri do kat. meje k. o. Podsmreka in k. o. 
Dobrova — Južni rob Javne poti pare. št. 3088/2 k. o. 
Dobrova v vzhodni smeri do zapadnega roba pare. 
št 1930 k. o. Dobrova - po tej meji v jugovzhodni 
smeri do pare. št. 1940/8 k. o. Dobrova - med pare. 
št 1939 in 1940/3 ter med pare. št. 2036/1 in 2032 k. o. 
Dobrova - »everna meja pare. št. 2036/2 k. o. Dobrova 
- zapadna meja pare. št. 2024/2 k. o. Dobrova. - 
severna meja parcel žt. 2024/2 in 2024/5 k. o. Dobrova 
do slika meje s potokom Mali graben — kat meja k. o- 
V« ^ kat meja k, o. Êujicft «. zapadna meja parc. 1 

št. 343/1, 344 in 315 k. o. Sujica — juin* meja pare. 
št 311,365,367/4,367/3,368 in 369/6 vse k. o. Sujica - za- 
padna meja pare. št 369/4, 369/3, 369/7 909/9 in 369/2 
vse k. o. Sujica — kat meja k. o. Zg. Šiška — severni 
rob pare. št 1233 in 1234 k. o*. Zg. Suka. 

KRAJI 
1. Jezica: 

Brinje (del): mest« 
Dravlje (del); mesto 
Jezica: Jezica, Kleče, Savije 
Stoike (del): Jarše, Mala vas, Stezice, 

Tomaòevo 
ter ima tele meje: 

Poljska pot parc. Št 1597 k. o. Dravlje — Vodo- 
vodna cesta — severni rob parc. fit. 1476, 1477/1, 1477/4 
in 1474 k. o. Dravlje — napadni meja kamniške proge v 
južni smeri — preko železu ce v vzhodni smeri — 
kat meja k. o. Dravlje* in k. o. Kapucinsko predmestje — 
Jasna poljana — Tyrseva cesta v južni smeri — se- 
verni rob pare. it. 367 in 417 k. o. Brinje — pcljaka 
pot pare. it 833 k. o. Brinje — severni iu vikodni rob 
pare. št. 437 k. o. Brinje — poljska pot pare. št. 833 k. o. 
Brinje — severovzhodni rob pare. žt 512, 511, 510, 509 
iu 506 k. o. Brinje — Kožtljev» ulica — Kaeyretcva 
ulica — poljeka po! pare. št. 829 k. o. Brinje v vzhodni 
smeri do pare. it. 1337/2 in 1337/3 k. o. Stolice, kateri 
pripadala rajonu Moste — dalje po prej imenovani poti — 
Tomačevska cesta proti severu •— poljeka pot pare 
št. 1940, 1963 in 1954 k. o.°Stoiiee — kat mej« k. o. Sto- 
Žice in k. o. Šmartno do Save ~ Seva proti loku — kat. 
meja k. o. Jezica in k. o. Vižmarje — kal. meja k. o. Ježka 
in k. o. St Vid — kat. meja k. o. Jezica in k. o. Dravlje 
— poljska pot pare. št 1597 k. e. Dravlj«. 

2. Polja: 
Podgrad, Sp. Kašelj, Zg. Kašelj, 
Verče, Zalog, Gradovlje, Go- 
itmci 
Devica Marija v Polju, Sbpe, 
Studenec 
Hrastje, Obrije, Šmartno ob 
Savi 
Snebrje, Sp. Zadobrova, 
Zg. Zadobrova 

ter ima tele meje: 
Sava — zapadna meja k. o. Šmartno ob Savi — polj- 

ska pot pare. St 981 k. o. Mo»t» — poljaka pot parc, št 982 
k. o. Moste — čez Smartineko cesto razen hiš Šmartno 
Št. 55, 56 ia 62, vzhodno od križišča Smartinske ;n Aero- 
dromske ceste — Aerodromska cesta ~ kat. meja. k. o. 
Moste čez Železniško progo vzhodno od čuvajnioe — južna 
posestna meja železnice v vzhodni ameri — poljaka pot 
parc, št 922/1 k. o. Slape — čez Zaloško cesto — polj- 
ska pot pare. št 920 k. o. Slape — Ljubljanica » tokem — 
zapadna in južna meja pare. št. 2338 k. o. Kašelj — 
južna meja pare. št. 2337 k. o. Kašelj — Južna in vzhod- 
na meja pare. it. 2333 k., o. Kašelj —• zapadna meja 
pare. št. 2836 in južna meja pare. št 2336 k. o, Kašelj 
— preko ceste — južna meja pare. it. 2335 k. o. Kašelj 
— Ljubljanica s tokom — južna in vzhodna kat meja 
k. o. Kašelj do Save — Sava proli toku io zagadne •. 
•• k, ft omarino, afe Sajt Jj>  

Kašelj: 

Slape (del): 

Šmartno ob Savi (d*l): 

Zadobrova (del): 
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Glavno mesto Ljubljana — Okraj Celje mesto — Okraj Celje okolica 

Dravlje (del) 
Stanežiče (del) 
SU Vid nad L], (del) 

Viimarje 

8. St. Vid: 

mesto 
Gunclje 
Pódgora, Poljane, Pržanj, St. Vid 
nad Ljubljano, Trata 
Brod, Viimarje 

tei ima tele meje: 
Severni rob pare. Št. 1234/1 in 1233 k. o. Zg. Šiška 

•— kat. meja Zg. Šiška v »everni smeri — vzhodni 
rob pare. it. 688 in 689 k. o. Dravlje — eeverni rob 
pare. št. 664 in 663 k. o. Dravlje — Čez Vodnikovo 
cesto — severna rob pare. it. 175 in 174 k. o. Dravlje — 
Celovška cesta v južni smeri — kat. meja k. o. Zg. 
Šiška in k. o. Dravlje čez gorenjsko železnico — posestna 
meja gorenjske železnice v severa: smeri — poljska pot 
pare. it. 1373/2 in 1595 k. o. Dravlje — kat. meja k, o. 
Dravlje in k. o. Jezica — kat. meja k. o. St. V d In k. o. 
Jezica — kat. meja k. o. Viimarje in k o. Jezica do Save 
— Sava proti toku do kat. meje k. o. Viimarje in k. o. 
Stanežiče — kat. meja k. o. Viimarje in k. o. Stanežiče 
— katastrska meja k. o. Št. V d in k. o. Stanežiče — 
zapadna meja pare. št. 934, 930, 935, 936, 937. 938, 939, 
940. 941, 947 in 946 k. o. St. Vid — severni rob gozdne 
poti   pare. št.  1603^2  k. o. St.   Vid  v vzhodni  smeri 
— zapadni rob pare. 4t. 1445, 1446 in 1438, 1336, 1305 
k o. St. Vid — južni rob gozdne pot' pare. št 1598/1 
v zapadni smeri do meje kat. občine Ollnce — kat. meja 
k. o. St. Vid in k. o. Olince •$ kat meja k o. Dravlje In 
k. o. Olince do severnega roba pare. št. 1234/1 in 1233 
k. o. Zg. &ška. 

4. člen 
Okraji Ljudske Republike Sloven'je so: 
1. Celje mesto, 
2. Celje okolica (s sedežem v Celju). 
3. Črnomelj, 
4. Dravograd, # 
•  Gorica, 
6. Grosuplje, 
7. Idrija, 
8. Ilirska Bistrica, 
9. Jesenice, 

10. Kamnik, 
11 Kočevje, 
12 Kranj, 
18. Krško, 
14. Lendava (e sedežem v Dolnji Lendavi), 
15. Ljubljana okolica (s sedežem v Ljubljani), 
16. Ljutomer, e 

17. Maribor mesto, 
18 Mar bor okolica (s sedežem v Mariboru), 
19. Mozirje, 
20. Murska Sobota, 
21 Novo mesto, 
22. Poljčane, 
23  Postojna, 
24. Ptuj. 
25. Radgona, 

. , 26. Sežana, 
27. Tolmin, 
28. Trbovlje, i 
Sft Trebnje. 

5. člen 
Okraji so sestavljeni takole: 

e 
Okraj Celje mesto 

obsega tele katastrske občine in naselja: 

Celje mesto: Celje 
Košnica: Košnica, Polule 
Lisce: Breg,    Miklavžev   hrib,   Sp.   Lisce, 

Zg. Lisce 
Medlog: Babno,  Lava, Lopata, Ložnica, 

Sp. Medlog, Zg  Medlog 
Ostrožno: Dobrova, Lokrovec. Ostrožno 
Sp. lludinja: Gabrje, Sp. Hud;nja, Zg. Hudinja 
Teliarje (del):        Cret, Teharje (del), Zvodno (del) 
Zagrad: Pečovnik, Zagrad, Zavodna 

Okraj Celje okolica 
obsega tele kraje, katastrske občine in naselja: 

1. Blagovna 
Goričica: Goričica, Ogorevec, Proseniško 
Sv. Rozalija: Repno, Sv. Rozalija 
Sv. Primož (del):    Cerovec 

Braslovče: 
Dobrovi je: 
Male Braslovče: 
Podvrh: 
Sp. Gorče: 
Sv. Matevž (del): 

Buče: 
Vrenska gor ca: 
Zdole (del): 

Podgorje: 
Slemene (del): 

Rečica (dei): 
Slivno fdel): 
Tremerje: 

Brezje: 

Loke pri Planini 
(del): 

Paridol (del): 
Presečno (del): 
Suho: 

Dobrna: 
Klanec: 
Sv. JoUi 

Zf*rfc* 

2. Braslovče 
Braslovče, Rakovlje 
Dobrovlje 
Male Braslovče. Preserje, Zg. Gorče 
Podvrh 
Pariilje. Poljče, Sp. Gorče, Topolje 
Glinje (del). Kamenče 

8. Buče 
Buče 
Vrenska gorra^ 
Klake (del: Ortnice), Zeve 

4. Črešnjice 
Brdce, Črešnjice, Podgora 
Kamna gora (del), Sojek 

5. D e b r o 
Sp. Rečica (del) 
Slivno (del) 
Dobro, Tremerje 

6. D o b j e 
Sp. Brezje, Ska rake, Večje Brdo, Za» 
vrše, Zg. Brezje 

Tajhte (del) 
Paridol 
Hružovje (del), Presečno 
Dobje,  Gorica. Jezerce, Ravno, B*- 
pul, Slatina. Suho 

7. D o b r n a        .«*/>••« t.* • 
Dobrna, Gorica, Lokovina, Prišteva 
Klanec, Loka 
Brdce, Parovi, Strmec, Sv. JoSt na 
Kozjaku 
•••, Zavrh 
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Okraj Celje okolica 

Marija Dobje: 

Pletavarje: 
Sv. Uršula 
Sv. llj: 
Sv.Primoi (del): 

8. D r a m 1 j e 
Jaruiovec, Laze, Dramlje, Marija Dob 
je, Svetelka 
Grušče, Plelovarje 
Razbor, Sv. Uršula, Sedimi 
Jazbine, Straža, Sv. llj, Zalog 
Trnovec (del) 

9. Drensko rebro 

Doblešice: Dobležiče, Pristava 
Drensko rebro (del) Drensko rebro (del), Gumno 
Viršlanj (del): 

Dol: 
Lipa: 
Loka: 
Male Dole: 
Verpete: 

Gostinca 

10. Frankolovo 

Dol 
Lipa, Zabukovje 
Loka, Rakova steza, Straiica 
Rove 
Beli potok, Bukovje, Llndek, Verpete 

11. Galicija 
Gorica (del), Sv. Jungrt (del) 
••••••, Zavrb (del), 2elezno (del) 

12. Gomilsko 
Gomilsko 
Dobrovca, Grajska vas, Selo      ^ 

Marija Reka (del):   Marija Reka (del) 
Sv.Maievi (del):     Glinje (del), Sv. Matevž 
Trnovu (del):. Zakel 

Sv. Jungrtl: 
Železno (del): 

Gomilsko: 
Grajska vas: 

Gotovlje (del):. 

13. G o t o v 11 e 
Gotovlje (del) 

14. Grižo 
Sv. Pongrac (del):   Sv. Pongrac (del: razen planinske ko- 

če na Mrzlici) 
Zabukovica (del):   Griie, Migojnice, Zabukovica (del) • 

18. G r o b e I n o 

Grobelno (del):      Grobelno, StopČe 
Tratim (del): Tratna 

16. JorkloSfer 
M8fi dol II (del): Mišji dol (del), Jurklošter, Sp. Goniš, 

Ponete: 

Kalobje: 

Planinico> 
Vezovje: 
Vodruii 

Kozje: 
Zdole (del): 

Sv.KrStofc 

Zg. Goluš 
Lahov graben, Paneče, Poiana. 

17. Kalobje 
Jazbin vrb, Kalobje, Koetrivnica, Pod- 
leeje, Vodice 
Osredek, Planinica 
Trnov, Trška gorca. Vezovje 
Sotensko, Sv. Jakob, Vodruš 

18. Kozje 
Ješovec, Kozje 
Klake (del), Zdole    • 

19. Knretno 
Sv. Krištof, Smuhel-Kuretno 

Laško: 

20. Laško 
Laško 

21. L e s i 2 n o 
(sedež Pilštanj) 

Drensko rebro (dèi): Drensko" rebro (del: Drenik) 
Pilštanj: Leeično, Pilštanj 
Zdole (del): Klake (del) 

Letvi: 

Kasaše: 
Sv. NeSa: 
Zabukovica (del): 

Sv. Mildavi (del): 
Trnovi je (del): 

22; Letaš 

Letuš, Podgorje 

23. Li boje 

Kasaze, Sv. Križ 
Liboje 
.Zabukovica (del) 

24. Ljubeč"na 
Glineko, Lipovec, Sv. Miklavž 
Leskovec    (del),   Ljubečna,   Začret, 
Zepina 

'       25. M a r i j a  G r a d e c 
Lahomno: Kladje, Lahomno, Stopee, Tevče 
Lahomiek: Lahonišek,    Marija Gradec, Modric, 

Radoblje, Trojno 
LažUe: . Bukovje, Harje, Konec, Lališe, Selo 
Loie/del): Do} pri Jurkloštru (dei) 
Plazov je (del):        Plazovje-Gorišče, Povčeno (del), Za. 

brež 
Sv. Peter pri Jur- 

kloštru (del): Mala Breza (del), Sv. Peter pri Jur- 
kloštru 

4y, 

26. Marija Reka 

Marija Reka (del): Marija Reka (del) 

27. Marof 

Marijina vas (del): Blatni vrh, Marijina vas, Podpef 
Mrzlo polje: Lažišče, Mrzlo polje 
Trobnidol(del):     Curnovec (del) 

28. Nova ce r ker 

Homec (del): Homec (del), Lan'dek (del) 
Lemberg: Hrenova, Lemberg, Vine 
Nova cerkev: Nova cerkev, Polže, V zore 
Novake (del): Novake, Razdelj, Straža (del) 

29. Pet rote" e 

Leveč: A rja vas, Drešinja vas, Leveč, 
Petrovce: Dobriša vas, Petrovce 
Zaloška gorica:        Mala Piretica, Ruže, Zaloška gorica 

30. P1 a B i n a pri Sevnici 

Golobinjek: Doropolje,   Golobinjek,   Vejiee,   Vi- 
seče 

Loke (del): Brdo. Loke pri Planini, Tajate (del)" 
Marijina vas (del): Prapretno (del) 
Planina: Planina pri Sevnici        >' 
Presečno £del)i       Hrulevje (del^        : ' 
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Okraj Celje okolica 

Orla vas (del): 
Poévin : 
Polzela: 
Zaloif: 

32. 
Ponikva: 
Studence (del): 

31. Polzela 
Orla vas (del) 
Podviii 
Breg, LoČi«, ••••• va», Polzela, 
Založe 

Ponikva nad Žalcem 
Kale, Sp. Ponikva, Zg. Ponikva 
Studence 

33. P••ikra pri Grobclncm 
Dolga gora (del): 
Ponikva: 
Ponkvice l: 
Slatine: 
Zmgaj: 
Zg. Selce II: 

i rckopa: 

Bobovo (del), Dolga gora (del) 
Boletina, Ponikva, Sv. Ožbalt, Unlie 
Okrog, Srževica, Zg. Ponkviea 
Dobrovec, Slatina , 
Hotunje, Lutrje, Žagaj 
Zg. Selce 

34. Prekopa • 
Ceplje, Prekopa, Stopnil 

••. Provorj e 
I>opaca: Krivica, Lopaca 
Presečno (del): Hruievie (del), Zegar 

Dobje, Straška gorca          \ Stroška gorca: 

36. Pristava 
Bazovica: Betovica,    Gabrovee,    Hrastnik, Sp. 

Slemene, Zg. Siemens 
Sv.Miklav* (del): Bovše, Gradišče, Pristava, Razgor 

37. R e l i c a 
Rečica (del): Sp. Rečica (del), Zg. Rečica 
Slivno (del): Slivno (del), šmohor 

38. Rifengozđ 
(sedež Laško) 

Pndcin : Gabrno, Ojstro,  Padež, Podvin, Re- 
ka, Zikovica 

Rifengozd: Brstnik, Doblatina, JagoSe, Planinlca, 
Rifengozd, Toi«to 

89. Rifnik 
Krajnčica (del): Hrušovec (del), Krajnčica (del) 
Rifnik: Podgorje, Ritnik, Šibenik 
Traina (del): Črnolica, Nova vas 

40. Rimske Toplice 
IMovo (del): Belovo (del), Ogece, Rimske Toplice, 

Smarjeta 
Ijokmvcc (del): Lokavec (del: Gracnica, Lokavec — 

del) 
TAJZC: Brstovnica, Lože, Škof ce, Vodlško. 
Plazov je (del): Globoko, Povčeno (del), Strensko 
Sv.Jedn (del): Sv. Jedrt (del: Sevce) 

41. 'Slivnica pri Celjn 
(sedež Voglajna) 

Dobrina (del): Hrastje (del) 
Javorje: Drobiiieko, Javorje, Sv. Helena 
Paridol (del): Jelce, Košnica 
Slivnica pri Celja: Sele, Slivnica pri Celju, Sv. Janez, 

Turno, Vodice, Voglajna 
Sv. Urban: Gorica, Rakttovec, Sv. Urban, Traina 
Vodite«: Bukovje, Voduc» 

črcikova: 
Homec (del): 
Novalie (del): 
Socka: 

Kriševcc: 
Prologe (dal): 
Stranice: 

Svetina : 

Belovo (del): 
Sv. Jedrt (del): 

LoHca: 
Motnik (del): 
Sv. Jeromin: 
Tešota: 
Zaplanina: 
Zg. Motnik (del): 

42. Socka 

Ćreškova, Velika Ravea 
Homec (del),  Landek  (del), Zlateče 
Straža (del) 
Selce, Socka, Trnovlje 

43. Stranic© 

Križcveo 
Bukovlje 
Stranice 

44. Svetina 

Glažuta, Javornik, Kanjuce, Svrtina, 
, Svetli dol 

45. Sv. Jedrt 
Belovo (del) 
Sv. Jedrt (del), Trnov hrib 

4C. S v. J e r o n i m 
(sedež Vransko) 

Ločica 
Zajasovnlk (del), 
Sv. Jeronim, Volog 
Marija Cret, Selo, ••••••, Trži« 
Lemovce, Zaplanina 
Zg. Motnik (del) 

47. S v. J u r i j ob Tabora 

Črni vrh: Črni vrh, Loke 
Ojstmka vas: Kaplja, Ojstriaka vae, Pandor, Tabor 
Sv. Lenari, (del): Sv. Lenart (del) 
Sv. Miklavž (del): Sv. Miklavï pri Taboru (del) 

48. S v. J n r i j pri Celja 
Kameno (del):       Botričnica, Kameno (del) 
Krajnčica (del):     Hrusevec (del) 
Sv. Jurij: Berovje, Sv. Jurij pri Celju 

49. S v. L o na r t nad Laškim 
Loie (del): Brodnice, Dol pri JurkloStru (del) 
Mišji dol I: Laška vas, Lipnji dol, Mišji dol, Ve- 

like Gorelce 
Sv. Lenart 

nad LaSkim: 

Trobni dol (del): 

Goidec, Male Gorelce, Male Grahovïe, 
Vrh 
Velike Grahovže 

50. S v. L o v r e n c pri Prebolda 
Sv. Magdalena: Sv. Magdalena 
Sv. Lovrenc: Sv. Lovrenc pri Preboldu, Sešče 

81. S v. L o v r e n c pri Prožinn 
Prolin: Prožinska va« (del) 
Sv.Lovrenc (del):   Sv. Lovrenc   pri Proìinu    (del), 5t. 

Janž 

52. Sv. Pavel  pri Prebelda 

Laikova.vat: Kaplja va«, Latkova vas 
Sv. Pavel:. Dolenja vas, Sv. ravel Dri Preboldu 
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Okraj Celje okolica 

53. S v. P e t c r v Savinjski dolini 

Sv. Peter: DobrtaSa vas,   Sp.  Roje,   Sv. Peter, 
Zg. Koje 

Zalog: Podlo», Sp. Grušovlje, Zalog, Zg. Gru- 
žovljo 

54. S v. P r i m o ž 

Grobclno (del): Brezje ob Slomu 
Kameno (del): .Kameno 
Lokarje: Loka rje 
Sv. Primož (del): Sv. Primož (del), Trnovec (del) 

55. S v. R u p c r t nad Lastim 

Sv. Peter pri 
Jurklokru (del): Mala Breza (del) 

Sv. Rupert: Sv. Rupert 
Trobni dol (del): Curnovec (del), Mačkovcc, Trobni dol 

5G. S v. S t c ! a n 
Babna gora: Babna brda, Babna gora, Bukovjo 
Grobelce: Grobeicc, Sv. Štefan 
Št.Janž pri žusmu 

(del): Babna reka, Brezje, Lekmarje 

57. S v. V i d pri Planini 

Planinska vas:        Planinska vas, Podvine, Vrh 
Sv. Vid: Podlog, Podpeč, Sv. Vid pri Planini 

58. Škof ja ras 
Arclin: Arclin,  Lalmvna,     Lešjc, Prckdrje, 

Runtnle, Vojnik okolica (del) 
Skofja vas: Sv. Marjeta, Skofja vas, Zadobrova 

69. Šmartno v Rožni dolini ' 

Brezova: Brezova, Konjsko. Loče 
Rožni vrh: '    Jezerce, Otemna. Ro*ni vrh 
Rupe: Pepelno, Rupe, Zavrh (del) 
Sv. Jungrt H: 
Šmartno: 

60. St. Andraž pri Velenju 
Dbbrit: Dobrič 
Št. Andraž: 

Gorica (del), Sv. Jungrt (del) 
Slatina, Šmartno v Ro2ni dolini 

št. Andraž 

61. S t. II i pri Velenju 

Laze: Arnače, Laa& 
LoŽnica: Ložnica, Silova 
Studence (del):       Podkraj 

62. S t. J a n 2 pri Velenju 

črnova: Crnova 
Lipje (del): Lipje (del) 
PreUka: ^   Prelska, Selo 
Št. Jani na Vinski _.   ,.  «    . 

Pirešica, St. Jani na Vrns-ki gori gori 

• t    , 

BodreS: 

Platinovee: 

Ponkvica •: 
Zg. Selce I« 

63. S t. V i d  pri Grobclncm 
Bodre?., Bodrišna vas, Gornja vas, 
Št. Vid pri Grobelrtem 

' . Grobelno, Lipovec, Platinovee, Rako- 
vec 

',        Sp. Ppnkviea      , , - 
Sp. Selce, Završe ; 

64. S t P r o 

Krcsnike  (del):      Krcsnike, Lipa  (del), Store 
Prožin  (del): Proxmska vas (del) 
Sv. Lovrenc (del):   Sv. Lovrenc (.lei) 

05. Teharje 
Dukovžlak: 
Krcsnike (del): 
Tcliarje   (del): 

Bukovž.dk, Slance, Vrhe 
Lipa (del), Pefovje 
Oasuc, Teharje (del), Zvodno (del) 

GG. T r n a v a 
Orla vas (del): 
Tritava (del): 

Orla vas (del), Sv. Rupert 
Trna va 

67. T r n o y I j o 
Trnovi je (del): Leskovec (del), Trnovlje 

68. Velika Pirosi ca 
Velika Piretica: 
Železno (del): 

Pernov, Velika, Piretica 
Železno (del) 

69. Višnja vas 
Male dole (del): Crešnjevec, Kladnart, Male dole, Ras- 

Višnja vas: 
gorce- 
Globoče,   Ilovica,   Ivenca,   Jankova, 
Višnja vas 

. 70. Vi ta njo 
Brezen: 
lludin ja: 
Ljubnica: 
Paha: 
Skumarje H: 
Sp.noliè  (del): 
Stenica: 
Vitanje: 

Brezen 
Hudinja, Rakovcè 
Ljubnica   • 
Paka 
Skomarje (del) 
Sp. Holič (del) 
Stenica      ~                            ..-..< 
Vitanje trg, Vitanje vas 

71. Vojnik 
Sv. Tomaž: 

Vojnik: 

Grudšče, Koblek, Sv. Tomaž, ZeHSe, 
Vojnik okolica (del) 
Vojnik 

72. Vransko 
Vransko: Vraiibko '     "    i 

73. V r b n ó 
Krajnčica (del): 
Podgrad: 
Prozia  (del): 

Krajnčica (del) 
Podgrad. Vrbno 
Proži nska vas (del) 

Zagorje: 

Gotovi je (del): 
Žalec: 

74. Z a g o r j ö 

Bbtrica, Topolovo, Zagorje     ,' -   .   , 

75. Žalec 
Gotovlje (del: Frenga) 
Sp. Ločnica, Vrbje, Zg. Ložnica, Ža- 
lec        ' ' •   ' 

76. Ž n s e m 
(sedež Loka pri Žusmu) 

Dobrina: Dobrina, Hrastje (del) 
Loka pri Žusmu:     Loka pri Zusmu, OslešicA 
Tinsko (del):. Zg. Tiiuko 
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Okraj Črnomelj 

Okraj Črnomelj 
obsega tete kraje, luuastrskc občine in naselja: 

1. A d I c š i i i 

Adlesici: Adlešič:, Dolenci, Fučkovri,  Gorenj- 
ci, Griblje (del: Him), Mala Sela, 
Pobrežje, Purga, Velika Sela, Vr- 
hovci 

Bedenj (del): Bedenj  (del:  JankovičL Sušlariči) 

2. Črešnjcvec 

ČreSnjevec: Cerovec,  Crešnjevec,  Hrib  pri  Ce- 
rovcu, Krvavčji vrh 

3. Črmošnjico 

Blatnik: > Blatnik, Brezje, Gaber, Stari Gnber, 
Črmošnjice: Ašelice,   Crnmšnjice,   MaJelj,    Novi 

Tabor, Srednja  vas-,  Topli  vrh,  Vi- 
molj 

Stale: Gričice, Komarna vas, Resa, Ribnik, 
SmreČnik, Stale, Travnik 

4. Črnomelj 

Črnomelj: Črnomelj 

5. D ü b I i C o 

Uobliče (del): Dobiiče, Doblička gora, Jerneja vas 
Mavrlen (del): Bistrica, Grič, Jelževn k, Mavrlen 

(del: Mavrlen — del, Stražni vrh 
— del), Miklarji, Snečji vrh 

6. D r a g a t u š 

••• vrh: Belci vrh, Crešnjevec, Knežina, Ma- 
la Lahinja 

Dragatiti: Dragatuš, Nerajec, Obrh, Pusti gra- 
deč, Za p udje 

Golck; Brdarci, Breznik, Golek, Podlog, Se- 
la pri Dragatuäu, Sipek 

Tanca gora: Dragovanja    vas,    K.vasica,    Tanca 
gora 

7. DraSm 
DraSçi (del): Drašiči, Kamenica  (del), Krmaeina, 

Vidošiči, Železniki 

8. Gradac 

Gradac: Gradac, Kloster, Okljuka, Vranoviči 

9. G r i b I j e 

Griblje: Uragoši, Griblje (del: Dolnje Grib- 
lje, Gornje Griblje) 

Krasinec: Cerkvišce, Krasineo 

10. Loka pri' Črnomlju 

Butoraj,    Velika   Lahinja, Zorenci. Butoraj: 
Doblice (del): Kanižarica 
Tsika pri Črnomlju: Čudno selo,   Dolenja  vas,   Kočevje, 

Loka  pri  Črnomlju, Svibnik,  Vojna 
vas, Žaga rei 

Zastava: Deainec, Pavičiči, Zaplava 

Grahrovec: 
Lokvica 

. Mciliha (del): 

Petrova vas: 

Talčji vrh (del): 

Dobravicc: 

Metlika (del): 
Podzemelj: 

Primostck:, 

Čcplje: 

Dolenja Podgora: 

Predgrad: 

Prcloha (del): 

Žuniait 

Bojanja vas: 
Radovica: 

Božahovo: 
Radoviči: 
Rosatnice: 
Slamna vas: 

Pribišje (del): 

Brezje pri 
V in jem vrhu: 

Kot: 
Pribil je (del): 

Semič: 

11. Lok vica 
(sedež Gorenja Lokvica) 

Grabrovec (del) 
Dolenja   Lokvica,   Gorenja  Lokvica, 
Trnovec 

12. Metlika 

Grabrovec (del* Brčiće), Križcvska 
vas, Metlika, Zvirkov vrh 

13. Petrova vas 

Gorenja  Paka, Mihelja vas, Petrova 
vas, Rožanec, Ručetna vas 
Lokve 

14. Podzemelj 

Dolenje  Dohravice, Giršičc, Gorenje 
Dobravice,  Grm,  Krivoglavico 
Primostek (del) 
Boginja vas, Boršt, Kapljišče, Mlake, 
Podzemelj,. Prilozje, Skrilje, Zemelj 
Otok, Primostek  (del) 

15. Predgrad 

Brezovica,   Ceplje,    Kraljf,   Vimolj, 
Zadrc 
Dolenja Podgora, Gorenja  Podgora, 
Zagozdac 
Jelenja vas, Paka, Predgrad 

IG. P r c I o k a 

Balkovci     (del:    NovoseH,     Valeti, 
Vidine), Kroci, Preloka (del: Jako- 
vini, Skavrini) 
Vukobradi, 2uniči 

17. Radovica 

Bojanja vas-, Krašnji vrb 
Radoši, Radovica 

18. R o s a 1 n i c e 

Božakovo, Rakovec, Zelebej 
Radoviči 
Curile, Rosalnice, Svržakl 
Boldraž, Slamna vag 

19. R o ž n i dol 

Brezje pri Rožnem dolu, Gorenjo 
Laze, Hrib pri Rožnem dolu, Potoki, 
Prelogc, Pribišje, Rožni dol 

20. S c m i S 
Brezje  pri   Vinjem  vrhu,  Lipovec, 
Nestoplja  vas, Pugled, Sfarihov vrh 
Kot, Sodinja vas, Trebnji vrh 
Gaber,   Sela   pri   Vrčicah,    Vröice. 
Vrli  . 
Coklovlca, Goliše, Kašča, Mlnd'ca, 
Pn<lml)pr, Sela pri Sv. Duhu, Semič, 
Trata, Vavuča vas, Vrtača 
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Okraj Črnomelj — Okraj Dravograd 

Damclj: 
Sinji vrh: 

Nova Ltpat 
Stara Lipa: 

Dol: 
Radenci: 

Sodevci: 
Stori trg: 

Vin ji vrh: 

Buìinja vai: 

Dole: 

Hrast pri Jugorju: 

Sekuliči (del): 

21. Sinji  vrb 
Damclj,  Kot 
Breg,   Daljue   njive,   Draga,   dorica, 
Hrib, Selce, Sinji  vrb, Spehuiji 

22. S t a r a  Lipa 
Drežnik, Nova Lipa 
Dolenji  Suhor,  Gorenji  Suhor,  Sta- 
ra Lipa v 

Stari trg ob Kolpi 
Dol, Hreljin, Laze. Vrt 
Decina,    Dolenji   Kadenci,    Gorenji 
Radenci, Srednji Radenci 
Sodevci 
Deskova vas, Kot, Kovača vas, Mo- 
čile, Prelesje, Stari trg ob Kolpi 

24. Stranska vas 
(sedež Vinji vrh) 
Brs-tovcc, Dolenci, Krapa, Moverna 
vaa, Praprot, Stranska vaa, Vinji 
vrh 

25. Sutfor pri Metliki 
Bereča vas, Brezovica (del), BuSinja 
vas, Dragonilja vas, Malo Lešče 
Božičev  vrh.  Dole, Jugorje,  Mačko- 
vec, Sela pri Jugorju, Skemljevec 
Dolenji Suhor, Gorenji Suhor, Hrast 
pri Jugorju, Ravnace 
Drage 

Sodji vrh: 
Strekljevec: 

Kklt 

Mavrlen (del): 

Planina: 

Tale ji vrh (del): 

Bedenj (del): 
Bojana: 
Tributa: 

Hrast pri Vinici: 
Pretoka (del): 

Učakovci: 

Vinica: 

26. Strekljevec 
Gradnik, Prapročc, Sodji vrh 
Brezova  reber, Kal, Maline, Omota, 
Osojnik, Strekljevec 

27. Talïji vrh     v 

Kleč,  Konjski hrib, Lahlnja, Topli- 
cice 
Mavrlen (del: Mavrlen — del, Strani 
vrh — del) 
Mirna gora. Planina, Ponikve, Sred- 
gora, Skrilj 
Dolenja Paka, Naklo, Otovec, Rodi- 
ne Rožič vrh. Sela pri Otovcu, lalc- 
ji vrh, Tušev dol, Zajčji vrh 

28. T r i b • i e 
Bedenj (del: Bedenj), Pribinci 
Bojanci 
Tribuče 

29. Vinica 
Hrast   pri   Vinici.   Perudina 
Balkovci     (deh    Balkovri.    Dejani, 
Ptfvlin), Preloka (del: Grduni) Ziljo 
Kovacji grad, Oluk, Sečje «elo, Uca- 
kovci, Vukovci 
Drenove-, (iolek pri Vinici, Ogulin, 
Podklanec,  Vinica i 

Okra i Dravograd 
obsega tele kraje, katastrske občine ta naselja: 

Bistra: 
Črna: 
javorje (drl): 
LuManski vrh: 
1'odpeca (det): 
Topla: 

1. Crna 
Bistra 
Črna, Priftava   . 
Sp. Javorja (del) 
Ludraiihki v' 
Pod peca 
Topla 

2. Č r n c ž e 
črneče (del): Črneče, Tribej (del) 
Črnclka gora (del): Crneška gora (drl)        , 
Dobrova (del):        Brod    (del),    Dobrova,    Podklanec, 

Tokti vrh (del: Sv. Križ) 

Mislinja (drl): 
Št', lij pod •••••- 

kom (del): 

Dobrova (del):, 
Dravograd: 
Goriški vrh: 
Grad: 
Kozji vrh: 
Ojstrica: 
OtSki vrh 11: 

Sv. Daniel (del): 
Sv. Duh: 
Velita: 
Vič: 

3. Dovže 
Mala Mislinja  (del) 

Dovže, Razbora 

4. Dravograd 
,    Brod (dei) 

Dravograd 
Gorski vrh 
Grad 
Kozji vrh 
Ojstrica 
••••, Otiski  rrh   (del:  Bukovje  — 
del) 
Otiški vrh (del: Bukovje — del) 
Sv. Boštjan, Sv.  Duh 
Velka 
Vio 

5. Golavabnka 

Brda: Brda 
Golavabuka (del):    Golavabuka 

Sp.Gortina: 
Vrata: 
Zg. Cortina: 

Brdinje (del): 
Javornik: 
Guštanj:' 
Koroški Sclovcc: 
Navrški vrh: 
Prežihov vrh (del) 
Stražisče (del): 
Strojna (del): 
Tolsti vrh: 
Zelen breg: 

favor je (del): 
Jazbina (del): 

6. 0 o r t i n n 

Sp. Gortina" 
Vrata 
Zg. Gortina 

7. Guštanj 
Brdinje (del) 
Javornik 
Dobja vae (del), Guštanj-Ravne 
Dobrije, Koroški Selovec 
Navrški vrh (del), Podkxaj 

r Prežihov vrh (del) 
Stražisče (del) 
Strojna (del) 
Tosti vrh (del: Tolsti vrh) 
Zelen breg 

8. Javorje 
Sp. Javorje (del), Zg. Javorje 
Jaibin» 

(del) 
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Okraj Dravograd 

Koprima: 

Brdin je (del): 
Kotlje: 
PotIgora: 
Prežihov vrh (del) 
Sde (del): 
Urtija gora 1 (del): 

Gradile II: 
Legen II: 

Lete (del): 
Preval je (del): 

črneZe (del): 
••••••• gora (del): 
Libellée: 
Libeliška gora: 
Strojna (del): 

Marenberg: 
Sp. Vižinga: 
Sv. Trije kraji: 
St. Jani:, 
Z g. Vižinga: 

Lom: 
Mežica: 
Onkraj Mete: 
Plat: 
Takraj MeSe: 

Mulin ja (del): 

Sp. Muta: 
Zg. Muta 

Mlake: 
Pernice: 

Podgorje I: 

Sp. Razbor (del): 
Veluna ideili 

0. K o p r i T n a 

Koprivna 

10. K o tlje 

Brdinje (del) 
Kotlje 
Podgora 

r Prežihov vrh  (del) 
Sele (del) 
Uršlja gora   (del) 

11. Legen 

Gradiere (del) 
Legen (del) 

12. L e § e 

Kot (del). Lese 
Prevalje (del:'J-.eski potok, volinjak 
- del) 

13. L i b e I i l e 

Tribej (del) 
Crneška gora  (df>l)   . 
Gorče.  I.iboltfe  (del) 
Libeliče (del), Libeliàka gora 
Strojna (del) 

14. Maren borg 

Dobrava, Marenberg 
Sp. Vižinga 
Sv. Tr]e kralji 
&l. Janž nad Mareubtrgora 
Zg. Vižinga 

15. Mežica 

Lom 
Mežica 
Onkraj Meîe, Vollnjak (dol) 
Plat 
Sv. Jurij, Takraj Meže 

16. M i s ! i n j a 

Tolsti vrh (del), Vel. Mislinja 

17. Muta 

Sp. Mula 
Zg. Muta 

18. Pernico 

Mlake 
Pernice 

19. P o «Igorje 

Raduše (del), Sp. Podgorje, Zg. Pod- 
gorje (del) 
Sp. Razbor (<'P1)   ' 
Zg. Podgorje (del: Veluna — del) 

D resnica: 
ffobia vas: 
ftolgo brdo: 
F fir na lias : 
I•se (dei): 
f.okovica: 
Poljana: 
Premih (drl): 
Stražišre (de!): 
Suhi vrh (del): 
V ril ja gora I (del): 
Zagrad: 

20. PrcTnlje 
Breznica 
Dobja vas (del) 
Dolgo brdo 
Farna   vas 
Kot (del) 
Lokuvica 
Poljana 
Prevalje (del) 
Stražibč-o  (del) 
Suhi vrh (del) 
Uršlja gora (del) 
Navrški  vrh   (del),   PodkraJ   (del), 
Zagrad 

21. Razbor 
(sedež Spodnji Razbor) 

Sp Razbor (del):     Sp Razbor  (del) 
Zg. Razbor: Zg. Razbor 

22. S CI o 
Sele (del) 
Stari trg (del) 
Gmajna (del),-, Vrhe (del) 

23. Sloven]  Gradec 
Legen I: Legen (del: Sp. Legen) 
Slovenj Gradec:      Slovenj Gradec 

Scie (del): 
Stari trg (dol): 
Vrhe (del): 

Podgorje II: 
Stari trg (del): 
Vrhe (del): - 

24. Stari trg 

Raduše (del) 
Stari trg (del) 
Gmajna (del). Vrhe (del) 

25. Straže ,  v 
(sedež Sv. Lenart) 

Gornji Dolič (del): Gornji   Dolio   (del:  Na vasi,  Turja 
glava) 

št. Ilj pod Turja-        -    . .   ..;. 
kom (del): Straže 

St. Vid nad Valde- St. Vid ned Vatóekom (del: Zavrle 
kom (del): del) 

26. S T. A n t o n na Pohorju 

Sv. Anton na Po- "'"'• 
horju: Planina, Sv. Anton na Pohorju 

27. Sv. Florijan vDolicu 
Gornji Dolič (del): Gor. Dolič (del: Gornji Dolic)   ,,,.,; 
Kozjak:        ,.,     f, Kozjak ""J. 
Mislinja (del): TolMi vrb (del) 
Sp. Dolif (del): Sp. Dolič (del) 
Si. Vid nad VaL 

dcko..i (del): Št. Vid nad Valdekom (del)        . 

28. Sv. Primož na^ohor|o 
Sv. Primoï na Po- 

iioriu: Sv. Prlmoi na Pohorju ; 
Št. Jani nad Drav- / 

lami (deljj St Jani nad Dravčami (dety 
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Okraj Dravograd — Okraj Gorica 

Sv. Jernej: 

Sv. Primož 
nad Mulo: 

29. Sv. Primož nađ Muto 
Bistriški jarek (del), Sv. Jernej nad 
Muto 

Bistriški iarek (del), Sv. Primož nad 
Muto, Legen (del) 

SO. S m a r t n o pri Slovenjem Građen 
Šmartno pri Slov. 

Šmartno pri Sor. Gradcu Gradcu: 

Graška gora: 
šmiklavi: 
Veltota (del): 
Vodni: 

Beìsak: 
Jamaica: 
Suhi vrh (del): 
Strojna (del): 
St. Danijeli 

81. S m i k I a • Ì 
Grašku gora 
Šmiklavž 
Zg. Podgorje (del: Velun* 
Vodril 

82. St. Danijel 
Belšak 
Jamnica 
Suhi vrh (del) 
Strojna (del) 
&t. Danijel pri Prevaljah 

del) 

83. S t 11J pod Turjakom 
MUltnja (del):        Mala Misllnja (del), Mislinjeki St •• 
St. Il j pod Tur ja- % 

kom (del): St. Ilj pod Turjakom 

84. St. Janl pri Dravogradu 
OtSki vrh I: OtiSkl vrh (dels ••• vrh, Ožbalt- 

ekt vrh) 
Seloveer Selovec 
St. Jani pri Dravo- - 

gradu: Bukovafca vae, Sv. Jedrt, St. Jani pri 
Dravogradu 

Vrhe (del): Gmajna (del), Vrhe (del) 

85. Si Vid nad Vaidekom 
St. Vid nad Valdo- ,_, „   „     . 

kom (del): St Vid na Vaidekom (del), Zavrže 
(del) 

Zavrle (del): Zavrte (del) 

86. Trbonje 
Sv. Danijel (del):   Sv. Danijel 

40. Vnz on i ca 
Dravcc: Dravče 
Sv. Vid II: Sekožen, Sv. Vid (del) 
Št. Jani nlDr.(del): St. Janž nad Dravčami (del) 

Trbonje: 

Gradale I: 

Pamele: 
Vrlie (del): 

Dob, rova: 

Trbonje 

87. Troblje 
Graduée (del), Pameče (del), Trob- 
lje 
Pamece (del) 
Gmajna (del), Vrhe (dei) 

88. T n r i 8 k a vas 
Dobrova,.Turiška vas 

Vuzenica: 

črna (del): 
Javorje (del): 
Jazbina (del): 
Podpeca (del): 
Uršlja gora II: 

Vuzenica 

41. 2erjav 
Žerjav (del) 
Žerjav (del) 
Žerjav (del) 
Žerjav (del) 
Uršlja gora (del) 

Okrai Gorica 
obsega tele kraje, katastrske občine ia naselja: 

Ajdovščino: 
Lokavec (del): 
Sv.Krii (del): 
šturje: 

Rožna dolina: 
Stara gora (del): 

1. Ajdovščina 
Ajdovščina 
Gradisco 
Sv. Križ (del)' 
Grivce, KožmanL Êturje, Zapili* 

2. Ajševica 
AjSevica,   Rožna dolina 
Stara gora (del) 

3. A n h o T o • „    • ;  . 
Anhovo:                  Anhovo,  Gorenj©  polj»»,  Ložice 

4. A vïe 
Avle: Avce 

5. B n n j š i e n 
(sedež TruSnje) 

••••••: Banjšica 

6. Bilje 
Bilje: Bilje  < 

7. Brje pri Rihemberku . 
(sedež Martini) 

Brje: 
Rihemberk (del): 

Budan je (del): 
Col (del): 
Vrhpolje (del): 

•• 
Rihemberk (del) 

8. Budan je 
Budanje, Dolga poljana 
Col (del: Avžlak - del) 
Severska vas 

Golcvabuka (del):   Tomaška va* 

89. V a • • e d 
Orlica I: Orlica (del) 
Sv. Vid I:' 
Vuhredi 

Sv. Vid (del) 
Vuhred 

9. Bukovica 
Bukovica: Bukovica 
Gor. Vrtojba (del): Gor. Vrtojba (del: Volčja draga) 
St. Peter (del):        St. Petor (del: .Volčja draga) 

. Dolnje Ceravo: 
I Gornje Ceravo: 

10. Cer ovo 
Dolnje Cerovo 
Gornje Cerovo 
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Col (del): 
Krizna gora: 
Sanabor: 

Čepovan ; 

Čmiče: 
Go jače (del): 

Dakle (del): 

Dobravlje: 
Skrilje: 

BUjana (del): 

11. Col 
Col (del), Malo polje, Oreš je 
Goid, Križna gora 
Sanabor 

12. Če p oran 
epovan, Dol pri Cepovanu, Pušta- 

.e, Vrata 

13. tfrniJSe 
Crnice, Ravne 
Gojače (del) 

14. D e s k 1 e 
Deskle (del) 

IS. Dobravlje 
Dobravlje 
Skrilje 

16. D o b r o v o 
Biljana, Dobrovo 

17. Dol-Predmeja    * 

Okraj Gorica 

Ajba (del): 
Bodrež: m 

Gorenja vas: 
Kanal: 
Morsko: 
Vrh: 

Dol-Otlica (del):      Dol 

Lokovec (del): 

Dornberk (det): 

Gabrje (del): 

Erzelj (del): 
Gote: 

18. Dolnji  Lo k o ve c 
Dolnji Lokovec, Srednji Lokovec 

19, Dor n berk 
Dornberk. (del) 

20. Gabrje 
Gabrje (del) 

21. Goče 
Erzelj (del) 
Goče       ' 

22. Gornji L oko re« 
Lokovec (del):        Gornji Lokovec 

Dornberk (del): 
Gradišče: 
Renče (del): 

Bate (del): 
Grgar: 

Kal (del): 

Ajba (del): 

Kamnjei 

23. Gradište 
Dornberk (del: Oševljek) 
Gradišče 
Renče (del) 

24. Grgar 
Bate (del: Bitez) 
Grgar 

25. Kal nad Kanalom 
Kal     ' 

26. Kam b reško 
Ajba. (del: A viko, Kambrelko, Ku- 
ščarji, Močile, Potravno, PuSoo, 
Srednje) 

27. Kam nje 
Kamnje, Poloče 

Kojsko: 
Podsabotin. 
Vedrijan: 
Vrhovlje: 
St. Maver: 

Kostanjevim: 

Kovk: 

Kozana: 

Koibana: 
Mimik (del): 

Sv.Krii (del): 

Krombcrk: 
Loke: 

Kal (del): 

ÀJba (del): 

Idrija: 
Ukanje (del): 

Lokovec (dd)t. 

Letne: 
Lokve (del): 

Loie: 
Slap: 

Medanat. 

28. Kanal 
Ajba  (del) 
Bodrež 
Gorenja vae 
Kanal 
Morsko 
Vrh 

29. Kojsko 
Kojsko 
Podsabotin 
Vedrijan 
Vrhovlje 

80. Kostanjevica 
Kostanjevica 

81. Kovk 
Kovk 

32. Kozana 
Kozana 

83. K o{bana 
Kožbana, Slapnik 
Golo brdo, Senik, VrhovlJ* 

34. KriS na Vipavskem l 

Cesta, Male 2ablje, Plače, Sv. Kril 
(del) 

85. Kromberk 
Kromberk 
Loke 

86. Levpa 
,   Levpa  (Bizjak, Senttki breg, Teste- 

nd, Zavrh) * 

87. Lig 
Ajba  (del: Gorenje Nekovo,   Kosta- 
njevica) 
Lig, Marki« 
Bajti, Britof, Ukanje (del) 

88. Lok avec 
Lokavec, Slokarfl 

89. Lokve 
Lažne 
Lokve 

40. Lole 
Loie, Mance 
Slap 

41. Međa na 
Medan* 
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Okraj Gorio. 

42. Miren 
Miren:                     Miren 
Orehovlje:               Orehovlje 
Vrtače:                     Vrtoče 

43. Neblo 
(sedež Križada) 

Biljana (del): Fojana, Slovren« 
Dolenje: Neblo 
Mimik (del): Hlevnik, Skrljevo 

44. 0 p a t j e selo 

Nova vat: -lova va» 
Opatje telo: Lokvica, Opat]« selo 
Sela (del): Hudi log 

45. Osek 
Osek: Oaek, VUoko 
Vitmljc: Vitovlje 

46. Ollici . 
Ottica (del): •••• 

47. Oz el j an 
Ozeljan: Ozeljan 
Sv. Mihael: Sv. Mihael 

48. Planina 
Planina (del):        Planina 

49. Piare 
Detkle (del): Piave levi breg 
Plava (del): Plave desni breg, Vrtača 

50. P o d k raj 
Podkraj: Podkraj  (del). Vodice (del) 
Viinje: Bela, Podkraj (del), ViSnj» 
Vodice: Podkraj (del), Vodice (del) 

61. P r e s e • i e na Vipavskem 

Rihemberk (del)t   Rihemberk  (del: Preaerjr, Vrb)' 

52. P rva čina 
Prvacina: Prvečina 
Vogrtko (del):       Vogrsko (del) 

53. Ravne 
Bate-Ravm(del):   Bate,   Drngovica,  Podlaka.   ••.•*•, 

Sveto 

54. Ravnica 
Ravnica:. Podgoad, Ravnica 

55. Rente 
Reni* (del).', Renče (del) 

60. Rihemberk 
Rihemberk (del):   Rihemberk (del) 

57. RoïlnJ 
Ajba (del)-n Ajba  (del: Dolina) 
Doblar: Doblar 
Roänlt. Roänj 

Banije: 
Go jace (del): 
Selo: 

Gorica: 
Solkan: 

58. Selo 

Batuje 
Gojače (del) 
Selo 

59. S o 1 k a ti 
Gorica (RaJui) 
Solkan 

60. Spodnja Braniča 

Enel) (del): Sp. Braniča 

Gl. iS e m pa s 

Sempas: Sempa? 

C2. St. P e i e r pri Gorici 

St. Peter (del):        St. Peter (del) , 

63. Št. Vid 

Dolenja vas (del):   Oto*oe .,„.'. 
Lozice: Lozice, Podbreg (dei) 
Nanot (del): — 
l'odraga: Podraga   (del) 
Št. Vid: Orebovica,   Podbreg   (del),  1-odgrič,. 

Podraga (del). Poreče, St. Vid 

64. Šmarje 
Šmarje (del): Hmeljaki, Šmarje (del), Vrtovče, Ži- 

vino 

• 65. Šmartno 
Šmartno: Gonjače,- Imenje, Šmartno 

0     ' 

65. Stornai 
Stornai: Stomal 

67. Temnica 
Lipa: 
Temnica: 

Lipa 
-   Novelo, Temnica 

63. Trnovo 
Lokve (del): 
Trnovo:       1 

Nemci (del) 
Nemci (del), Trnovo, Voglarj! . ..'-•-" 

69. Üst je - 

Planina (del): 
Šmarje (del): 
Ustje: 

Dolenje   '       • 
Šmarje (del: Tevče) 
Ustje 

70. Velike Žablje 
Velike Zabije:. Velike Zabije? 

71. Vipara 

Nanos (dà):    ,      Vipava (del) 
Vipava: 

Vipoliet 

Gradišče, Vipava (del), Zemon 

72. Vipolïe 
yipóiìi ; 

X'. •:':•'"; 
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Okraj Gorica — Okraj Grosuplje 

Kozbana (del) i 
Krasno: 
Višnjevih: 

Stara gora (delJ: 
Vogrsko: 

Sela (del): 
Vojßcica: 

Budan je (del): 
Vrh pol je: 

Dol Vrtojba (del): 
Gor, Vrtojba (del): 

Vriovin: 

Dornberk (dé): 

Plave (del): 
V kan je (del): 

73. VišnjeTik 
Nožno 
Krasno 
Grabuo, Slavce, Viïnjevik 

74. Vogrsko 
Stara gora (del) 
Vogrsko (del) 

75. VojšiSica 
Sela 
Vojščica 

76. V r h p o 1J e 
Duplje (del) 
Duplje (del), Vrnpolje 

77. V r i o j b • 
Dolenja  Vrtojba  (del) 
Gorenja Vrtojba (del) 

78. VrtoTin 
Vrtovln 

79. Za h. Sce 
Dornberk (del: Saksid, Zalošce) 

80. Zap o tok 
.Zapotok 
Ukanje (del: Mi&ek) 

Okraj Grosuplje 
obsega tele kraje, katastrske občine in naselja: 

1. Amhrns 

Ambrus: Ambrus«. Kal, Kamni vrh 
Vel.Globoko (del):Mnli Korinj. Veliki Korinj 
Višnje: 

Dob: 

Podborlt (del): 
Velike Pece (del): 

Dvorska vas: 

Dolnje Podpoljane 
(del):. 

Grosuplje: 

Slivnica (del): 

Stara to» (del): 
Stranska vasi 

Bakre, Brezovi dol, Primca va», \««nje 

2. Dob 

Breg,   Dob,   Hrastov dol,   Lučarjcv 
kal, Rdeči kal, Sad, Trnovica 
Boga vae, Podboršt, Pokojnica, Sela 
Male Pece 

3. Drorska ras 
Dvorska vas, Kot, Mala Sierica, 
Medvedjék, Podkraj, Prelesje, Skrlo- 
vica, Velika Sierica 

Bukovec, Dolnje Podpoljane, Finko- 
vo, Gornje Podpoljane 

4. Grosuplje 
Gatina, Grosuplje,   Jerova vas,   Pe- 
rovo, Sp. Blato. 
Bostarijska vae (del). Malo Mlaèevo, 
Sp  Slivnica. Veliko Mlačevo (del) 
Sp. Duplice 
Brezje,   Brvace,   Hrastje,   Stranska 

5. Iraaìna gorica 
Draga (dal): Sp.  Draga 
Gorenja vas: Gorenja vas, Maio Ornelo, MležČevo, 

Mrzlo polje, Veliko Crnelo 
Hudo: Hudo. Stranska vas 
Stična (del): Stična (dei: Irancna gorica) 
Radoliova vas (del): Studenec 
Velike Pece (del):  Skrjanc* 

Luiarji: 

Sv.Gregor (del): 

Vlaka (del): 

Kom polje: 

Krka: 

Podbukovje; 

Vrhe (del): 

Muljava: 

Sulica (dd): 
Vrhe (del): 

Blei ji vrh: 

Polica (del): 
Stara vas (del): 

Cesta (del): 

Ilova gora: 
Ročna: 

Zdenska vas (del): 

6. Kari o vica 

Borovec, Brlog, Dolenje KaliSče, Go- 
renje Kaliäce, Karlovica, Krkovo, 
Lužarji, Plosovo, Podkogelj, Podstr- 
mec, Podžaga, Poznikovo, Žaga 
Črni potok, Kotel, Novi pot, Peroro, 
Pugled, Vintarji 
Adamovo, Kaplaoovo, Logarji, Pođ- 
em îka, Polzelo 

7. Kompolje 

Kompolje 

8. Krka 
Gmajna, Gradiceli, Kržka vae, Ran- 
dol, Vldem-Krka 
Gabrovčec, Laze, Male Lew, Podbu- 
kovje, Velike Let-e 
Male Vrhe (del), Trebnja gorica. Ve- 
like Vrhe, Znojil» 

9. Muljava 

Bojanji vrh. Male Kompolje, Mulja- 
va, Velike Kompolje 
Sušica, Trebež 
LeŠčevje, Male  Vrhe  (del), Mevce, 
Oslica, Potok. 

10. Polic a 
31ečji vrh, Dolenja vas, Gorenja vas, 
Kožljevec, Mali Kohee, Trošcine 
Pec. Polica 
Dole, Mala Stara ve«, Velika Stara 
vas, Zg. Duplice 

11. P on ikre 
Ponikve 

12. Railna 
(sodeŽ CuŠperk) w 

Gabrje, Velika Ilova gora 
Cušperk, Mala Raina, ^redole. Veli- 
ka RaSna 
Mala llova gora 

13. Radohova  ras 
BUkovica (del):      Grm, Selo pri Sv. Pavlu, Sv. Pavel,. 

Z il tao rät 
Podborit (del):       Škofije 
Radoliova vas idei): Radohova raa 
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Okraj Grosuplje 

Krvave peč: 

Osolnik (del): 

14. R O b 

Bukovec, Centi,  Krvava peč, Mački, 
Oeredfk, Pečki, Podhojni hrb. Pur- 
kač«, Sekiriače, Strletje, Uzmani 
Dolščaki, Knej, Laze, Podlog. Veliki 
Oiolnik 
Bane, Bavdki, Boštetjo. Dednik, 
Gradišče, Marinčki, Mohorje. Naredi, 
Rob, Rupe, Selo, Tomažini, Vrh, 
Zgonče 

15. S tigna 
Dobrava, Pristava 
Mala Dobrava 
Goričica, Metnaj, Oboluo (del), Po- 
ljane 
Gabrje, Mekinje, Stična (del), Vir, 
Vrh 

16. Struge 
Paka, Podtabor, Pri cerkvi — Stru- 
ge (del), Rapljevo, Tržič 
Cetež,   Kolenča   vas,   L pa,  Potiska. 
vec, Pri cerkvi-Struge (del), Tisovec 

17. S v. G r e g o •      \ 
Galpinovo, MarSiči, Praproč«, Pusti 
hrib, Rigelj. Zlati rep 
Brinovâcica.   Črnec, Graben,   Hojče, 
Hudi konec (del) 
Andol,    Grebenje,    Junčje,    Krnče, 
Levstiki, Marolče, Sv. Gregor,  Zad- 
niki 
Budi konec (del) 

18. S k o c j a D 

Vd. Lipi jene (del): Male Lipljene, Medvedica (del). 
Rožnik, Staro apno-Skocjan, Velike 
Lipljene, Železnica 

t 

19. S marie pri Grosupljem 

česnjice (del); 
Dobrava (del): 
Metnaj (del): 

Stilna (del): 

Podtabor: 

Potiskavec: 

Podpoljane (del): 

SodraÜca (del): 

Sv. Gregor (del): 

Vinke (del):    - 

LaniHe (del): 
Mali vrh:   , 

Pleše m , 
Gajniče,   Mali vrh,   Razdrto. Tlake. 
Veliki vrh,, Huda polica,! Paradisee, 
Podgorica, Sela, ,Zg. Slivnica 

Šmarje; Sap, Šmarje 

20. S t. J n r i i pri Grosupljem 
Ponovavas: Bicje, Cerovo, Mala vas, Pece, Po- 

nova vae 
Vel Lipljene (del): Medvedka (del) 
Vino (del), Podgorica,  Routée,     ^'"j'  ^ 

Grosupljem, Udje, Vino, Vrbičje 

21. S t Vid pri'Stiïni ;     , 
Čeinnce (del):       FarlU kal, Male CešnjtcefVeHke Ceš- 

' njlce, Veliki kal 

Radohovavas (del): Glogovica,  Griže   (del).; ,Yrbpolj^ 
StVid- Orile, (del), Peirušnja vas, Pristav- 

lja vae, St. Vid pri Stični       , -, 
Kat £«* Ldelb      Aîti2ayaei.VjBlike;E«fi*v> 

Buliovica (del): 
Sebrače: 

Temenica: 

Osohik (del): 

Turjak (del): 

22. T e m e • i e a 

Bukovica 
Pusti  javor.  Rađanja  v», Sel«  pri 
Svetem  Audrtju, Sobrac«,    Vr«  pri 
Sob raca h, 
Čagolče,    Dolenja    va»,    Prepreči, 
Pungrt (del), Temenica, Videra 

23. T a r j a k 

Javorje,  Mali  Oaotoik,  Srnjak, •••- 
mevee 
Cetež, Grade?., Laporj«, Malj Ločnlk, 
Prazniki, RaSčica, Sloka gora. Sour- • 
ki, Turjak, Vel. Ločnik 

21 V e H k e L a S ž e 

Turjak (del): Male Lašče 
Vel. Laica: Sp. Ret je, Srobotnik, Strmec, Velik* 

Lašče, Zg. Retje 
Dioica (del): Brankovo,   Grm,   Hlebce,   Hruetovo, .. 

JekiČevo, Kukmaka, Opalkovo, Pod- 
ulaka, Prhajevo, Pusče, Stope, Ulaka 

25. Videm-Dobrepolje 

Cesta (del): Cesta, Precbrtruga, Vodice 
Porlgora: Bruhanja vas, Podgora, Podgorica 
Videm-Dobrepolje: Podped,  Videm-Dobrepolje - -     . 
Zagorica: Mala vas. Zagurica 
Zdcnska vas (del): Hočevje, Zdenska v«* 

26. Višnja  gora 

Dedni dol: Dedni dol, Peacenik  (del). Stari trf 
Dobrava (del):        ••••• brdo. Sela, Vel. Dobrava 
Draga (del): Podr.rnreka, Polje; Zg.  Draga 
Kiiška vat' Križka vas, Nova va*, Pruta v«, Za-   ; 

vrtače 
Leshovec: Gorenje Brezovo, Iivirek, Leskovee, 

Mlake. Vrh 
Polica (del): Peacenik  (del), Spodaj« Brezovo 
Višnja gora: Višnja gora 

27. Zagradee 

SuSica (del): Kitni vrh 
Volilna vas: Breg, Celnjice, Male Rebrce, Tolcane, 

Val Čna vas, Vel. Rebrce 
Vel. Globoko (del): Grintovec   Kuieljevec, Malo Globo- 

ko, Veliko Globoko 
Zagradec:. Dočja vas. Fužine, Gabrovka, Marinò« . 

vas, Zagradee 

"   28. Ž a I n a 
Luhe: Luče \ „ ,; 

Slivnica (del):        Boštanjska vae (del), Lobcek, Veliko 
Mlačevo (del), Zagradee 

Žalna:. ,    Mala  Loka, Mala Žalna,    PleSivica, 
ïelika Loka, Velika Zala*   ,*- :' 
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Okraj Idrija 

Okra i Idrija 
Qbiega tele kraje, katastrske občine in naselja: 

1. Bukovo 

Bukovo,   Bukovski  vrh, Kojoa,   Za- 
kojca 

Jeaenica (del) 

Bukovo: 

Grahovo (del): 
J esotica (del): 
Obloke (del): 
Orehek (del): 
Police (del): 
Reka (del): 
Šentviška gora (d.): Šentviška gora (del) 

Police (del) 
Reka  (del) 

2. Cerkno 

Cerkno (del) 
Gorje  (del),  Poče, Trebenče 
Labinjp, Poljane 
Ceplez, Planina  (del) 
Gornje Kavne (del) 

3. C r n i vrh 

Crni  vrh, Predgriže 
Bela, Idrijski log (del)* 
Javornik 
Kanji dol 
Lome 
Zadlog 

4. D o ! o 

Dole (del): Dole, Gore (dpi), Zavratec 
Jelični vrh (del):    JoJični vrh (del) 
Medved je brdo (del)::Med\edje brdo (dui) 

S. O odo v id 

Godovič: Godovió 
Medvedjebrdo (del) :•&••••\* brdo (del) 

Cerkno (del): 
Gorje (del): 
Labin je: 
Planina (del): 
Reka (del): 

Črni vrh: 
Idrijski log (del): 
Javornik: > 
Kanji dol: 
Lome: 
Zadlog: 

Hotedrlica: 
Novi %vet: 
Raimk: 
Žibrie lil: 

čekovnik: 
Idrija: 
Idrijski log (del): 
Jelični vrh (dal): 
Spod. Idrija (del): 

6. II o t e d r š i c a 

Hotedrlica 
Novi svet 
Ravnik 
llotenjske Zibrše 

7. Idrija 

Čekovnik 
Idrija 
Idrijski lop (dei/ 
Jelični vrh (df»l) 
Spodnja Idrija (del) 

8. Krnice 

Gor. Kanomlja (del)/Gorenja Kanomlja (del) 
Krnice (drl): Krnice (del) 
Otalež (del): Masora 
^p.Knnomlja (dal). Krnirp  Mei) 
Sebrtije (dtl)i    _   Žebrelje  (deli 

9. Lodino 

Gore (del) 
Ledine, Pečitik (del) 
Sp.  Idrija  (del) 

Dole (drl): 
Ledine (del): 
S j). Idrija (del): 
Sp. Kanomlja (del): Sp.  Kanomlja  (del) 
Vrsnik: Govejek, Vrsiiik 

o 

10. Novake 

Dol. Novake: Dolenje N'ovako 
Gor. Novake (del):  Gorenje Novake (del) 

Otalež (del) i 

Cerkno (del): 

Gor. Novake (del). 
Otalež (del): 
Planina (del): 

11. Otalež 

Jaznc,  Lazee   (del),     Otalež   (del), 
Plužne 

12. P o d 1 a n i S S e 

Cerkljanski vrh,   Cerkno (dei),  Ho- 
bovše pri Novi Oalrci (del) 
Gor. Novake (del), Novine 
Lazeč (del), Otalež (del) 
Planina   (del.   Kalarše),     Podjelovo 
brdo (del), Podplečo, Podlanlšče 

13. S p 9 d n j a Idrija 
Gor. Kanomlja (del) ; 

Krnice (del): 

(vedine (del): 
Otalež (del): 
Sp. Idrija (del): 
Sp.Koiiomlja (del): 

Sred. Kanomlja: 
Sebrelje (del): 
Vojsko (del): 

Gorenja     Kanomlja   (del),     Krnice 
(del), Srednja  Kanomlja  (del) 
Krnico     (del), Srednja     Kanomlja 
(del) 
Pesnik (del) 
Otalež (del) 
Sp   Idrija (del), Sp. Kanomlja (del) 
Krnice  (del),   Sp. Idrija  (del),   Sp. 
Kanomlja  (del) 
Srednja Kanomlja (del) 
Sebrelje (del) 
Vojsko (del) 

14. Š e b r o 1 j e 
sebrelje (del): Sebrelje (del) 
Šentviški gora (d.) : Šentviška gora (del) 

'   IB. Trate 
Dnin: Lom 
Medvedje hrdo (del) :1•••\••]• brdo (del: Planina, Trate) 
Rovte (del): Rovte (del: Kurja vae) 
Glòrie /:, Rovtarske Zibrže 

IG. Vojsko 

Gor. Trcbiiša (del): Gorenja Trebala (del) 
Prapretno brdo * 

(del): Dolenja Trebuša (del) 
Vojsko (del):. Vojsko (del) 

17. Zakriž 
Gorje (del): Gorje (del) 
lesenhra (del): Jesenica (del) 
Orehek (del); Orehek 
Reka (del):, Dolnje Ravne, Gornje Ravne (del)] 
Zakriži Zakriž 
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Okraj Idrija — Okraj Ilirska Bistrica 

Cerkno (del): 
Otalci (CI): 
Reka (del): 
Sebretjt   (del): 
Polica (del): 

18. Ž c I i n 

Strnfca 
Reka (del) 
Jagrščo 
Police (del) 

Okraj Ilirska Bistrica 
obsega tele kraje, katastrske občine in naselja: 

Janeževo brdo: 
Kilovće: 
Ralečevo brdo: 

Celje: 
Prelože: 

Golać: 

Harije (del): 

Hrušica: 
Male Loče: 

Ilirska Bistrica: 
Snežnik: 
Trnovo:, 

Dolenje: 
J elione: 

Bac: 
Knoiak: 
Koritnica: 

Harije (del):. 
Koseze: 
Mala ••••••••: 
Vel. Bukovica: 

Novohraana:, 
Suiaki 

Gradile:, 
Javorje:, 
Obrov: 
Pollane: 
Riioiimčei 

1. Ritnja 
(sedež Dol. Bitnja) 

Janeževo brdo 
Dolenja Bitnja. Kilovče 
Gorenja Bitnja, Ratečevo brdo 

2. Celje 
Celje 
Prelože 

3. G o 1 a c 
Gplac 

4. nari jo 
Harije 

5. • r u š i c a 
Hrušica 
Male Loče 

G. Ilirska Bistrica 
Ilirska Bistrica ' 

Trnovo 

7. J o I š a n o 
Dolenje , , 
Jelšatie 

8. Knežak 
Bač 
Knežak 
Koritnica 

9. Koseze 
Soie 
Koseze 
Main  Bukovica 
Vel Bukovica 

10. Novokraïina 
Nova vas   (Smerdeče), Novokračina 

•J   Fa bei, Sušak 

11. ObroT 

Gradišče 
Javorje 
Obrov 
Poljane 
ßitomecQ 

12. Ost rož no brdo 
Osirožtio brdo:        Ostrožno brdo 

13. Pod grad 
Pttdhele: 
Pod gr od: 
Raricc: 
Sabon je: 
Sta. od: 

Podbeže 
Podgrad 
Račiće 
Sabotije 
Starod 

14. Pregarje 
Gabrk: 
Huje: 
Pregar je: 

Gabrk 
Huje 
Pregarje 

15. Prem 
P rem: 
Smrje:. 

Prem 
Smrje 

16. Slivje 

Potičina:,     '          Hotičina, Mrse 
Kavčiče:                   Kovčice, OreUfek 
Markovsčina (del):  Velike Loče 
Slivje:                     Slivje 

17. S u hör Je 
Suliorje: Suhorje 

Šembije:, 
18. Šembije 
Podtabor, èembije 

19. Ta tre 
Koz Jane (del) l 
lîjavêe: 
Taire: 

Kozjane (del)    ! 
Rjavče 
Brezovo brdo, Tat^" 

20. T o m i n j e 
Cominje: 
ćajelšje: 

Tom i nje      , - 
Zajelšje         ' ' 

21. Topolee 
Mereče: 
Podstenje: 
Covokc; 

Mereče. PodstenjJek 
Podstenje         . , 
Topolee 

-• 22. Trpčane 
Kutpževo: 
Trpčane: 

Kuteževo 
Trpčane 

, 23. Veliko   brdo 
Pavlica: 
Studena ••••: 
Veliko brdo:. 

Pavlica 
Studena gora 

..   Veliko brdo 
s ^    24. V r b o v o 

'ahlanica: 
lasen: 
Vrbovo: 

Jablanica 
Jasen, Vrbica 
Vrbovo 

25. Za biče 

Pod graje: 
Zabičei 

Podgraje. 
Žabice 
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Brce: 
Dobro polje: 
Zarečica: 
Zoreč je: 

Dol. Zemon: 
Gor. Zemon: 

20. Za re 2 j o 

Brco 
Dobro polje 
Zareòìca 
Zarečje 

27. Zemon 
(sedež Dolnji Zemon) 

Dolnji Zemon 
Gornji Zemon 

OIcraj Ilirska Bistrica — Okraj Jesenice 

Kamna gorica 

Okrai Jesenice 
obsega tele kraje, katastrske občine in naselja: 

1, Begunje na Gorenjskem 
Begunje: 

Nova vas II: 
Otok II: 
Srednja vas: 

Bled: 
Rečica: 
Žclece: 

Begunjo     na  Gorenjskem,    Poljče, 
ZgoJa 
Zapužo 
Dvorska  vas 
Mlaka, Sialna, Srednja vas-, Sv. Lu- 
cija 

2. B1 e d 

Bled (Grad), 
Rečica 
Milno, Zagorica, 2elec© 

3. Blejska Dobrava 

Blejska Dobrava 
,   (del): Blejska Dobrava (del), Lipe© 

4. Bohinjska Bela 

Bohinjska Bela:      Bohinjska   Bela,   Obrne,   Slamniki, 
Scio (del): Kupljenik, Soteska 

•. B o h i n j s k a Bistrica 

Bohinjska Bistrica:   Bohinjska Bistrica, Ravne 
Nemški Ravt: Nemški Rovt 
Nomenj: Bitnje, Lepence-Log, Nomenj 

6. Brez jo 

Brezje: Bre7je, Črnivec  (del), Dobro polje, 
Nošo 

7. Dovje-Mojstrana 
" ' (sedež Mojstrana) 

Dovje: Belica, Dovje, Mojstrana 

8. G o z d 

Gozd:. Gozd, Srednji vrb 

9. J c s c n i e e 

Blejska Dobrava (del: Kocna), Pod- 
kožna ,     ,  i 
Hrušica 
Jesenice (del), Javorniškl rovji 

Wesenice  (del) 
Jesenice (del) 
Sv. Križ 
Pia vški rovt 
Potoki    , 

Blejska Dobrava 
(del): 

Hrušica:     "   ! 
Javornik: 
Jesenice: 
Koroška Bela: 
Planina: 
PJavški' rovt S 
Poiokii       y 

10. K a ni n a gorica 
Kamna gorica 

11. K o p r i v n i k - (i o r j u š e 
(sedež Koprivnik) 

Boh. Češnjica (del): Goroljek 
Gorjuše: Gorjule, Koprivnik 

12. Kranjska  gora 

Kranjslca gora:        Kranjska gora, Log 
Podkoren: Podkoren 

Kropa: 

Lancovo l in Hi 

13. Kropa 

Kropa 

14. Lancovo 

Brdo, Lancovo, Mošnja, Sp. Llpnica, 
Vošče, Zg. Lipnica 

15. Lesce 
Hrale: Hraše, Lesce, Studenčice 
Nova vas I: Hlebce, Nova  vas 

16. Ljubno 
Ljubno:                   Ljubno, Posavec, •••••••• 

17. M o S n j e 
Mošnje /i Črnivec (del), Globoko. Mošnje 
Otok h Črnivec (del), Sp. Otok, Zg. Otok 

18. P o «1 h o m - Z a s i p 
(sedež Podhom) 

Podhom: Podhom. Sebenje, Spodnji Graben, 
Vinlcar (del) 

Zasip: Vintgar (del), Zasip 

19. Podnart-Ovsiše 
(sedež Ovsiše) 

Češnjica (del):        Češnjica,   Dobravica, Ovuèo, Poljài. 
ca, Rovto 

Dobrava (del): Prezrenje 
Zaloše (del): Podnart, Zalole 

20. P o I j c - B o h i n i 
(sedež Polje) 

Savica- Brod,   Kamnje,   Laški   rovt,   Polje, 
Kibčev laz, Savica, Sv. Duh, Sv. Ja- 
nez, Zlan 

21. Radovljica 
Mošnje II:, Gorica, Vrbnje 
Predtrg: Radovljica (del) 
Radovljica: Radovljica (del) 

22. Rnteče-Planica    • ' • . 
(sedež Rateče) 

Rateče:, Planica, Rateče 

23. Ribno 
Rihno: Bod&SSe, Eoritno, Rlbno 

i Selo idéli ( Selo 
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24 Spodnje Gorje 
Spodnje Gorje (del) : Aadreiovo, Sp. Gorje, Zg, Graben 

25. Srednja Dobrava 
Češnjica (del):        Brezovica 
Dobrava (del):       Lipnica,  Sp. Dobrava,  Srednja Do-* 

brava, Zg. Dobrava 
Zaloie (del): Mišače, Oloče 

26. Srednja  vas-Cešnjica 
(sedež Srednja vas v Bohinju) 

Boju češnjica (del): Ceânjica, Jereka, Podjelje 
Boh. Srednja vas:    Srednja vas v Bohinju 

Studor 

Poljska: 
Viielnica (del): 

Sp. Gorje (del): 
Zg. Gorje:. 

Dosloviče: 
Zabreznica:, 
Žirovnica: 

27. Stara  Fužina 
Stara Fužina, Studor, Ukanec 

28. Zgornje Gorje 
Poljaka 
Fužina,  Grabče,  Mevkuž, Radovina, 
Sp. Laze, Vi&elnica 
Zg. Laze 
Krnica,  Perniki, Pokljuka,  Zatrnik, 
Zg. Gorje 

29. Žirovnica 
(sedež Zabreznica) 

Breznïca, Dosloviče, Rodine, Smokuč 
Selo, Vrba, Zabreznica 
Breg, Moste, Žirovnica 

Okraj Kamnik 
:raje, katastrske občine In naselja: 

1. Blagovica 
Blagovica, Gabrje, Golcaj, Jelše, 
Korpe, Mali Jelnik, Podsmrečje, Pre- 
voje, Prilesje, Sp. Petelinjek, Veliki 
Jelnik, Vođce, Vranke, Zg- Loke, 
Ziatenik 

SuOibak (del);,     Zg. Petelinjek 

obsega tele ki 

Blagovica: 

5. Dob 
Brezovica (del): 

Dob: 
tedretje (del): 

Brezovica (del): 
Depala vas: 
bcntiale: 
Podrecje (del): 
Si ob: 
Studa: 

Godit: 
Mekinje (del): 

Homec (del) t 

Ihan: 
Selo: 
Sv. Miklavž: 

Homec (del): 
Jarše:, 

Kamnik: 

Košiše: 
Mekinje (del): 
Podgorje (del): 

12. 

Brezovica, Gorjuša,     Laze, Zaborat 
(del) 
Ceienik, Dob, Zalodnik 
Turnlšče (del) 

6. Domžale 
Zaborit (del) 
Depala va» 
Domžale (del), St. Pavel 
Podrecje (del) 
Domžal» (del: Stob) 
Domžale (del: Studa) 

7. G o d i S 
Brezje, Godič, ••••, Vodice 
PodjeUe, ZduSa 

8. Homec 

Homec, Nožice 

9. I h a a 
Gorićica, Ihan, Prelog 
Bišče, Mala Loka, Sek, 
Brdô, Dobovlje, Okto 

10. JarSe 
Pre*erje 
Rodica,  Sp. JarSe, 
Zg. Jarše 

11. Kamnik 
Fužine,   Kamnik 
Podgora, Suma), 
Zaprice, Zale 
Koiii» 
JeranoTO, Mekinje 
Bakovnik, Duplica 

Srednje Jarže, 

(mento,    Graben, 
Novi trg, Perovo, 

Bukovica: 
Sinkov turn: 
Vascal 

češnjlcmt, 

Pišajnovica: 

Crna: 

Gozd: 
Zno[iie ideici.   „ 

2. Bukovica 
Bukovica, Utik 
Ko«<eze-Kot, Poiok-Sinkov turn 
Selo-Golo, Vesea 

8. CeSnJice 
Ceinjice, Lipa, Mali Rakitovec, Po- 
ljane, Selca, Veliki Rakitovec 
Gabrovnica, Laseno, PBajnovfca 

4. Crna 
(sedež Gozd) 

••••, Krlvcevo, Podlom, Podstodo- 
nec, Smrečje, Zavrh, Za«« 
Gozd / 
Sovina £©• {deli ;t 

Distribua: 

Stranje:. 

Županje njive: 

Kaplja vai: 
Klaneci 
Krii: 
Mlaka: 
Nasovitet, 

Sv. 'Andrej: 

Sv, Moteč ideili 

Kamniška Bistrica 
(aedež Stahovica) 

Blstričica, Klemenčevo,    Kregarjpvo, 
Okroglo-Slevo, Prapretno-Zakal 
Sp.   Stranje,   Stolnik,  Zagorica,  Zg. 
Stranje . 
Kamniška Bistrica, Potok v Crni, 
Prapretno^v. Primož, Stahovica, Žu- 
panje njive 

13. Komenda 
Kaplja vas, Komenda, Potok 
Klanec, Komendaka Dobrava 
Gora, Kriz 
Gmajnica, Mlaka, PodborŠt 
Breg, Nasovice     .,._._,,_._ 

14 Krašee       ~•••> 
Dobrava,    Dole, Dvorje,    Ooritìca, 
Gride, Imenje, Kraice, Selo, Sv. An* 
drej, Vrhe 
Prikroica 14e)l , 
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Kor eno: 
Krošnja: 
Zirovše: 

Brezovica (del): 
Krtina: 
Studenec: 
Sv. Trojica (del): 

Lukovica: ° 

Sp. Koseze (del): 

Zlato polje: 

Dol>eno: 
Loka: 
Mengeš: 

Drtija (del):. 

Moravče: 

Sv. Mohor (del): 

Sv. Valentin: 

Velika vat (deljs 

Matte: .... 
Suhadola: 

Motnih (del): 
Zg. Motnih (del): 

Nevlje: 

15. Krašnja 

Korenu, Krajno brdo, Vrh 
KomjK)lje Kraluja, Trnjava 
Sp. Loke, Zirovše '        s 

16. Krtina 
(sedež Studenec) 

Raca, Račni vrb. Žeje 
Krtina 
Brezje, Studenec, Skocjan 
Kokožnje, Viševek, Vrh Sv. Trojice, 
Zalog pod Sv. Troj oo 

17. Lukovica 
Brdo, Ceplje, Lukovica, Podpeč, Selo, 
Sp. Prapreče, Zg.v Prapreče, Znojile 
Bobovnik, Oorenje, Gradišće, Hrib, 
Koseze, Preserje, Videm, Vrhe 
Brezovica, Mala Lasna, Obrie, Pod 
gora, Preeerje pri Zlatem polju, Tr- 
novce, Zlato polje 

18. Mengeš 

Dobeno 
Loka pri Mengšu 
Mali Mengeš,- Prittava, Topole, Ve- 
liki Mengei 

19. Moravče 

Belnek, Brinje, Cvetei, Dežen, Drti- 
ja,  Gmajnica, Golezen, Gorica,  Ko- 
vačija,  Kuga, Laze, Petelin, Planja- 
va,  Podbrdo, Sp.  Dobrava, Stebali- 
ja, Sto rov je. Straža, U*te, Zereuk 
Cešnjice,    Dunaj, Gorica,    Grmača, 
Katarija (del),  Klen, Kolavdrija, Mo- 
ravče, Njive, Higelj, Rudnik, Tržen 
Negasi•,   Pogled,   Podslran,   Prikr- 
niča (del), Roiek, Soteska, Sv. Mohor, 
Svinje 

»Gabrje,    Globočica,   Hrastje,    Hrb, 
Hruäke, Planina, Planjava, Pristava, 
Reber. Selce, Serjuše  Sv.  Valentin, 
Sija, Učak. Vahtenberk. Vodice, Za 
log pri Moravčah, Zmrzlica, Zore 
Grmača   (del),  Katarija  (del), Sv. 
Miklavž (del) 

20. Moste 

Moste, Zej« 
Šubadol« 

21. Motnik 
Motnik, Zajaeovnik (del) 
Bela (del), Zgi Motuik (del) 

22. Nevlje 
Nevlje OUevek, Vir. Vrhpolje 
Briie, Hrib, Poreber, Tuča* 

Loke (del): 
Polovice: 

Pece; 

Zgornje Koseze: 

Podgorje (del): 

Prevoje: 
RafoUe: 
Sp. Koseze, (del): 

Radomlje: 
Rova: 

Foliji potok: 

23. Palnviïe 
(sedež Vranja peč* 

Velika LaSna 
Sp. Paloviče, Trebelno, Vranja peč, 
Zg. Paloviče 

24. PoJSe 
Dol, Gora Sv Florijana, Coricane, 
Hleve, Križate, Log, Muzga, Peče, 
Podgorica, Poljane, Preirž, Reka, 
Selišče, Tlačnica, Vojni dol 
Brode, Hrastnik, Hudej. Kal, Mole. 
nik, Ples, Zg. Dobrava, Zg. Kosexe 

25. Podgorje 
Podgorje ^ 

26. Prevoje 
(sedež St. Vid) 

Imovica, Prevoje, St Vid, Vrba 
Dupeljne, Raiolòe, Vrhovlje, Straža 
Prevalje 

27. Radomlje 
Hudo, Radomlje, Skrjančevo 
Dolenje, Jaeen, Kolovee, Rova, Za- 
gorica, ?Me 
Rudnik, Volčji potok 

28. Srednja vas v Tuhinja 

Loke (del): Loke v Tuhinju, Pirievo, Potok, Suo» 
vik, Va*eno 

Podhrusko: Markovo, Podhruško,    Srednja va«, 
Studenec 

Znojile (del): Bela peč. Poljane, Rožično, Sela pri 
Kamniku. Sovina peč (del), Trobel- 
no, Znojile, 2ubejevo 

29. Smarca 
Smarta:. Smarca 

80. Smartnov Tuhinju 
Gradisce,   Hruševka,  Kostanj, Pod- 

Smartoo .T 

Hruševka: 
breg,  Prapreče.  Ravne 

Šmartno v Tuhinju: Buč, Sidol, Stebljevek, 
Tuhinju 

Spitalii (del) i 

St. OSbalt (del): 

Trojane (del)i 

Trzin/ 

81. Spitall« 

vBela (del), Dolina, Jastroblje, Mala 
ravan, Nadlianik (del), Nova reben 
Petriivec, Rebro, Slape, Sp. Okrog, 
Zg. Okrog 

82. St. Ožbnlt 
Bršljlnovec, Gorenje,    Javorje, Log, 
Podmilj, Prvine, Suša, St Ožbalt 
Učak (del), 

83. Trzin 
Trzin 
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Hribi: 

Sjàlalii (del): 
Zgornji Tuhinj: 

Tunjice: 

Brezovica (del): 
Podredje (del): 

Repnje: 
Vodiče: 

Sv.Trojka(del): 
Vrhpolje: 

Dobrava: 
Lahovice: 
Zalog:. 

84. T u h i n j 
Cirkuse, Crni vrh,    Golice, Liplje, 
Mali hrib. Veliki hrib 
Cešnjice, Nadlisnik  (del) 
Laze, Selo, Zg. Tuhinj 

85. T u n i i e e 
Laniše, Tunjice, Tunjilka mlak« 

86. Vir 
Zaboršt (del) 
Količevo,   Področje   (del),   Turn:'šce 
(del: Crnelo), Vir 

37. Vodice 
Dobrusa, Repnje 
Vodice 

38. Vrhpolje 
Dole pod Sv. Trojico, Konfin 
Sp.  Javoräica, Sp. Tužlanj,  Vrhpo- 
Ije, Zg. Javoršica, Zg. Tuštanj 

89. Zalog 
Cerkljanska Dobrava 
Lahoviče, Vopolje 
Glinje, Zalog 

Okraj Kočevje 
Obsega tele kraje, katastrske občine in naselja: 

1. Banja Loka 
Banja Loka (del): Banja Loka, Briga, DreZnflt, Frilko- 

va draga, Jaeenov vrt, Nova tela, 
Pue, Rake 

Suhor (del): Ajbelj,   Dolenji  Potok, Gorenji Po- 
tok, Kaptol, Lipovac, Matvoz, Podste- 
ne, Rajiele, Selo, Srednji Potok, Su- 
bor, Vifflol, Zapuie 

2, B r I g a t& 
Dolenja Briga, Gorenja Briga, Pre- 
ža, Prežulja 

S. Bukovica 
Bukovica, Dane, Jelenov Heb, Saje- 
vec 
Zadolje 

Briga: 

Dane: 

Prigorka (del): 

4. Dolenja ras 
Dolenja vai 
Lipovec, Makoše 
Prigorica 
Blata, Kot 

Dolenja vat: 
Gorila vas (del): 
Prigorica (del): 
Rakitnica (del): 

5. Dolenji Lazi 
Gorenja vas (del):  Breg, Dolenji Lazi, Zapuïe 

Cora;. 

6. «ora «,  . 
(sedež Petrin«) 
Betonovo, Jaueü, Kraćali, Kržeti, Pe- 
trinci - • •_. 

Gorica vas (del): 
Prigorica (del): 

Jurjcvica: 

Kočevje: 
Mahovnik: 

Borovec: 
a» 

Gotenica: 
Kole: 
Kočevska Reka: 

Brezje: 
Bukova gora: 

Golohinjek: 
Hrib: 
Koprivnik: 
Kumrova vas: 
NemSka Loka: 
Rajhenav: 

Rajndol (del): 
Sp.Log (del): 
Suhor (del): 

Vrh (del): 

7. GorilSa ras 
Gorica vas, Otavice 
Nemška ras 

8. J n r j e v i c a 

Breze, Jurjevica,  Ko» 

9. Koïevje 

Kočevje 
Mahovnik 

10. Kočevska Reka 
Ajbik, Borovec, Draga, Inlauf, Pleš, 
Ravne 
Gotenica 
Handlerji, Koče, Mlaka 
Kočevska Reka, MTZIì potok,   Sadni 
hrib 

11. Kopri v ni* 
Gornji Mačkovec Laze, Staro Brezje 
Dolenja Bukova gora, Draga, Gore- 
nja Bukova gora, Grodec, Ovčjak, 
Slaba gorica, Srednja Bukova gora, 
Topli vrh, Videm 
Golohinjek 
Gorenja Loka, Hrib, Tanči vrh 
Koprivnik 

• Kumro-a vae, Studeno, Svetli potok 
Nemška Loka, Prerigel 
Podstene, Rajhenav 

12. Kostel 

Grg«Ij 
Sp. Bilpa 
Dolenja Žaga. Gorenja 2aga, Kostel,. 
Lobič  mlin, Reber, Sleljnik, Trsje, 
Vrt, Žlebe 
Drsnik, Čolnarji, Delač, Mavre    ' 

13. Kuželj 
Bosljiva Loka (del): Srobotrik 
Krnel)(del): 

črni potoki 
Livold: 

Hrib: 

Retje: 
Travnik: 

Novi Lazit, 
škrilj: 

Stalaerji: 

Gladloka, Kuželj, Laze, Ograja, Ra8- 
ki potok 

14. Livold 
Črni potok, Zajčje polje        '     ' " 
Dolga vas, Livold 

15. LoSki potok 
Hr:b, Srednja vas, Segova vas/Ta-, 
bor '' " * 
Mali log, Retje. 
Travnik 

16. Morava •-• -      '   - 
Iskrba, Morava, MoSenik, Nov! Lari 
Kuhlarji, Muha vas, Skriij. Turkov« 
draga. Zdihovo  f .    -,^i^4 

•  Bogati hrib^eiaUerji • >• • 
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17. Mozelj 
Knežja lipa: Knežja    lip«,    Ramsrigelj,   Remer- 

çrund, Turn 
Moselj: Kačji   potok,  Kočarji,  Motelj, Suhi 

potok 
Rajndol (del): Rajndot,   Verderb,   "erdreng,  Zgor- 

nji Pokžtanj 
Sjtodnji log (del): Kozice, Lapin je, Spodnji log, Sp. Pok- 

stanj, Videm 

18. 0 sil ni en 

Bodjita Loka (del): Boeljiva Loka, Grintovee, Ložec, Mr- 
tovi«, Ribjek 

Otilnica: Bezgoviea, Krizmani, Malinilče, Osil- 
niea, Padovo, Podvrh, Sela.~ Sp. CačiČ 
Stroji«, Zg. CačiČ 

Žurgo (del): 

Draga: 

Grfartce: 
Rakitnica (det): 

19. Papeïi 

Belica, Bezgarjl, Papeži, Zurge 

20. Podpre ska 

Draga, Glazuta, Lazôc. Novi kot, Pod- 
preta 

21. Rakitniea 
Grčariee,  Grčarske  Kavne, Jelendol 
Rakitnica 

22. R i h n i e a  nn Dolenjskem 

Gorenja vai (del): 
Gorica vat (del): 
Ribnica: 

SodraUca (del): 

Kob'arji: 

Mala gora: 
Stara cerkev: 

Polom: 
Smuka: 

Stari breg: 

Stari log: 

Gorenja vaa 
Hrovača 
Ribnica 

23. Sodrnïica 

Jelovec, Sodražica 

24. Sfarà •••••• 

Gorenje Ločine, Koblarjl, Nove Lo- 
zine, Srednje Ložine 
Mala gora 

.   Breg,  Gorenje,  Konec,  Mlaka,  Slo» 
veneka vaa, Stara cerkev 

25. Stari1 leg 

Kukovo, Polom, Seč, Vrbove« 
Dolenja Topla reber. Gorenja Topla 
reber, Komolec, Kot Krislerjl, Kun- 
ce, Luža, Rdeči kamen, Smuka 
Grintovee,  Kleč,  Novi breg,  Rigol), 
Stari breg, Trnovee 
Beli kamen, Cesta, Novi log, Pugled* 
Stari log, Semberk, 2ibenj 

26. S tišje 

Staje: Podelatnllc, Slahrik, Sužje, Ztebič 
VeL Poljane (del): Ortnek (del: Fuline) 
Vinice (del): Beli mlin, Gorenji Lazi, Mali Zapotok, 

" Trane, .Veliki Zapotok, Vinice (del) 

Trava: 

Žurge (del): 

Banja Loka (del): 
Fara: 
Kuželj (del): 
Piree: 

27. Trava 

Modvedjek, Podplanina, Srednja va*, 
Slari kot, Trava 
črni potok, Pungrt 

28. V as-F ara 
(sedež Fara) 

Stružnica 
Fara, Padovo, Slavski laz 
G ri vac, Kuželič, Petrina 
Hrib, Jakšiči, Pirče, Planina, Potok, 
Stajer, Vae 

29. Velike Poljane 
Vel. Poljane (del): Duie, Ortnek (del: Ortnek), Skrajnek^ 

Velike Poljane, Vrh, Zukovo 

80. Vrh 

Dren, Gotec, Krkovo, Oakrt, Poden, 
Sapnik, Tiäenpolj, Vrb 

31. Za m os toc 
Preska, Sinovica, Vinice (del) 
Llpovščica, Nova Štifta, Ravni dol, Za- 
mosleo 

• i:  . 

82. Željno 

Mačkovee, Mačkova vaa, Onek 
Cvišlarji, Klinja vae, Salka vae, 2eljne 

83. žigmarice 

Globel, Podklanoc, Zigmarico 

Vrh (del): 

Vinice (del): 
Zamottec: 

Mačkovee: 
Zeljne: 

Žigmarice: 

Okraj Kranj 
obsega tele kraje,-&atos(rsfce občine in našel jat 

1. Resnica 
(sedež Zgornja Besnica ) 

Ncniilje (del):        Jamnik, Nemdlje, Njivica, Podblica 
Spodnja Besnica:     Sp. Beenioa 
Sv.)ost: Javornik, PSevo, Rakovica, Sv. Jolt, 

Zabukovje 
Zg. Besnica: Zg. Besnica 

Bitnje: 

Sp. Brnik: 
Zg. Brnik: 

Bukovica: 
Sv. Klemen (del): 
Sv. Lenart (del): 
Zg.Ljuia (del): 

2. Bitnje 
(sedež Zgornje Bitnje) 

Sp. Bitnje, Srednje Bitnje, Zg. Bitnje 

8. Brniki 
(sedež Zgornji Bralk) 

Sp. Brnik 
Zg. Brnik 

4. B n k o T i c a 
Bukovica, Knape, Sevlje 
Bukovščica, Pozirno, Strmica 
Stirpnik 
Praprotno, Sp. Ljuša (del), Sv. To- 
maž 
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5. C e r k 1 j o na Gorenjskem 
Cerklje: 
Grad: 
Piala: 
Senturškagora (d.). 
Šmartno : 
Blejanja gora: 

Drazgoie: 
Sv. Križ (del) i 
Studeno (del): 

Dovča (del): 
Leskovica (del): 
Sorica (del): 

Cerklje, Pšenična i>olica, Vasca 
Dvorje, Urad 
Pšata 
Stiska vas, Sv. Ambro! 
Poženik, Šmartno 
Stefanja gora 

6. Ccšnjica 
Dražgoše 
Podlonk, Prtovg 
Češnjica, Rudno, Studeno        ' 

7. D a v c a 
Davča (del) 
Davča (del) 
Pod porezan 

8. Duplje 
(sedež Zgornje Duplje) 

Duplje: Sp. Duplje, Zudraga, Zg. Duplje 
Vdnji borit //;.       — 
žeje (del)i: Žeje 

Dol. Dobrava:. 

Gorenja vas: 

Lucute (del):, 

Golnik* 
Gorite: 
Srednja vas: 

Hotovlje: 

Dolencu*: 
Gor. Ravan (del): 

Podvrh (del): 

Sp. Jezersko : 
Zg. Jezersko* 

Kókm 

Kokrica (delil 

Bistrica, (del): 
Kovor: 
Žviriei 

9. Gorenja ras 
Bačne, Dol. Dobrava, Gor. Dobrava, 
Todraž, Zirovski vrb Sv. urbana 
Gorenja vas, Stwtranska vas, Trata, 
Zirovski vrh Sv. Antona 
Brebovnica (del) 

10. G o r i £ o 
Golnik 
Gorice, Kamnjek, Letenice, Zavode 
Srednja vas, Zalog 

11. II o t n v 1J o 
Cabrače, Hlavčc njive, Hotavlje 
Srednje brdo, Suša, Voljaka 

12. J a T o r j o 
Dolenćice, Javorje, Murare 
Dol. Ravan, Gor. Ravan, Dol. Zetina, 
Gor. 2etina, Jazbine (del), Jelovica, 
Celena  ravan, Mlaka (del), Podvrh, 
Zapreval 

13. Jezersko 
(sedež Zg. Jezersko) 

Sp Jezersko, Zg.Fuiine 
.    Zg> Jezersko 

14. Kokra 
*   Kokra, Sp. 'Kniine 

15. K o k r I c a 
Bobovek,   ilovka,   Kotrfca,   Mlaka, 
Srakovlje, Tatinec 

10. Ko vor 
Sv. Neia (Brezje)' 
Hudo, Hušica, Kovor, Loka 
Brdo, 2virče.  , 

ČirRče: 
Ilujc: 

i Klance: 
i Kranj: 
[ Prunskovo: 

Rupa: 
Sirazisče (del): 
Stridevo: 

Kriïe (del):      ' 
Scnično: J 

Uganja vas: 

Leskovica (del): 

Bistrica (del): 
Lesc:,     , 

Kovala vrh (del): 
Podubcno (del): 
Stanile (del): 
Visoko: 
Zmincc (del):, 

Lucine (del): 

17. Kranj 
Čire.če 
Huje 
Klanec 
Gorenja Sava, Kranj, Zlato polje 
Gorenje, Priinskovo 
Rupa , . ..   - 
Slraiišče (del), Smarjetna gora 
Slruževo 

» 

18. Krizo 
Gozd. Križe, Pristava (del), Retaja••••'- 
Novake, Senično, Sp. Veterno, Zg. Ve- 
te rno        ,      .. ,   ' 
Breg, Sebenje, 2iganja vas 

19. Leskovica 
Debeni,  Kopačnjca,  Leskovica,  Stri- 
dor , 

20. Lese 
Popov«  Vadile, VisoČe 
Lese, Paloviče, Peračica 

21. Log 
Bukov vrh (del), Kovski vrb 
Gabr<Ua pora  (del) 
Log, Sianiše (del), Valtrekl vrh .(del) 
Log, Smoldno, Visoko 
Brode, Gabrk, Zminec (del) 

22. Lnìine . *;•': 
Brebovnica  (del), Dolge njive, Goli, 
vrb, Lucine, Preles-je, Zadobje 

23. Martinji vrh 
Sv. Nikolaj (del):    Martinji vrh  (del), Ojstrl vrh (del) 

• 24. ••••• 
Jama: 
Mavčiče: 
Podreča: 
Prase: 

Jama 
Mavčiče 
Podreča 
Praše 

-25. Naklo   , 
Naklo: 
Okroglo:, 
Pivka: 
Slrahinj: 
Vdnji boriti:, 

Malo Naklo, Naklo 
Okroglo 
Pivka, Polica     * 
Cegelnica, Slrahinj 
y—. 

26. OrefieE 
Breg: 
Drulovka: 
Sirazisče (del) 

Breg 
Drulovka, Orehek 
Stražišce (del)                      '    " 

.     :• 

27. Podbrezje 
Podbrezje: 

Žeje (deli:, 

. Britof, Dolenja vae, Podtabor, Sred- 
nja vas.         
Bistrica 
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28. Poljane 
Dob je: Dobje, Holwlje,  K remen ik, Poljane 

nad   Skofjo   Loko,   Predmost,   Vin 
ha rje 

Dolenje brda: Dolenje brdo,  Gorenje brdo,  Srednja 
va* Žabja vas 

Gorenja ravan (del): Jazbine (del)  Malenski vrb 
Kovski vrh (del):    Bukov vrb (del) 
Podobeno (del):     Delnice,   fiahrška gora (del),   Lom, 

Lovsko brdo, Podobeiio, Volča, Zako- 
biljek 

Bela: 

Breg: 

Tupalüe; 

Britof: 
Predoslje; 
Suha: 

Puhal: 
Se* Barbara: 
Sv.Oti>oU (del): 

Godetič: 
Belebe: 

29. Preddvor 
BaSelj, H raže, Sp. Bela, Srednja Be- 
la, Zg. Bela 
Breg, Hrib, Mače, Nova vas, Pot oče, 
Prpddvor 
Možjauica, Tupaliče 

30. P r e • o s I j e 

Britof, Orehovlje 
Predos-lje 
Suha 

•. PnSfal 
Hosta. Puštal 
Sv  Barbara 
Sv. Andrej, Sv. Ožbolt 

82. Re teče 

Godešič 
Gorenja vas, Reteče 

83. Selca 
Dolenja vas (det): Dolenja vas, Golica (del) 
••••: Kališe, Lajše 
Selca: Selca 
Sv. Klemen (del): Topolje, Zabrekve 

Moie (del): 
Smlednik: 

Draga: 
Sora: 

t)anje (del): 
Sorica (del): 

Cerkno (del) : 
Javorjev dol: 
Koprivnik (del). 
Ixutiie: 
I'od jelovo brdo: 
ïtnra Oselica (det) 

84. Smlednik 
Dragocajna 
Smlednik, Sv. Valburga 

85. Sora 

Draga, Gosteče, Pungrt 
Dol, Sora 

88. Sorica 

Sp. Danje, Torka, Zabrdo, Zg. Danje 
Sp Sorica (del), Zg. Sorica 

37. S o T c d e n J 

Hobovie pri Novi Oselicl (del) 
Javorjev dol 
Koprivnik (del) 
Lan še, Nova Gselica, Sovodenj 
Podjelovi. brdo (del) 
Hobovie pri Stari Oselle! (del), Stara 
Oselica (del} 

Stara Loka: 

Sv. Ana (del): 

Sv. Katarina: 

Luže (del): 
enatr: 

88. S t a r a  Loka 
Bitikelj,  Papirnica, Stara Loka, Tr- 
nje, Vester, Virlog 

39. S v. A n a 
Sv. Ana pod Ljubeljem (del) 

40. Sv. Katarina 
(sedež Slap) 

Cadovlje,   Dolina,   Grahovše,   Hrib, 
Lom, Potarje, Puterhof, Slap 

41. Šenčur 
Srednja vas 
Šenčur 

42. S e n t n r S k a  gora 
Scnturïkagorafd.): Apno,   Ravne,   Sidraž,   Sv.   Lenart, 

Senturška   gora,  Vilcvica,   Vrhovljo 

Suha (del): 
pliojja Lolia: 

Stari dvor: 
Suha (del): 

Mole (del): 
Trboje: 

43. Š k o I j a  Loka 
Suha (del) 
Podpulferca, Skofja Loka, Vincarjo 

44. Trata-kolodvor 
Grenc, Slari dvor, Virmašo 
Lipica, Suha (del), Trata 

45. T r b o j o 
Moše 
Trboje, 2crjavka 

46. T r e b i J a 
Stara Oselica (del): Hobuvše (del), Stara Oselica (del) 
rrebija: Fužine, Kladje, Podgora, Trcbija 

47. T r s t o n i k 
Ttalmi vrt: 

••••••: 

Babni vrt, Čadovlje, Pangršica, Pov- 
ije, Trstenik, Zabije 
Spodnje TenetiSe, Zg. •••••• 

48. Trži« 
fìistrìca (del): 
Kriie (del): 
Sv. Ana (del): 
Tržič: 

Bistrica 
Pristava (del) 
Sv. Ana pod Ljubeljem (del: CegliSčo) 
Tržio 

49. Velesovo 
ćeSnjevclc: 
Velesovo: 

Ctònjevek 
Adergas,   Praprotna   polica,   Trata, 
Velesovo 

50. Visoko 
••1• (del): 
Olševck: 
Viwko: 

LuŽe 
Oläevek 
Hotemaže, Milje, Visoko 

6L Voglje 
Tlrastje: 
Vo&ljei 

Hrasljp  PrebaCevo 
Voglje, Voklo    • 
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62. Z a I i  log 
tanje (del): 

liavča (dpi): 
Lcskoxica (del): 
Sorica (del): 
Zali log: 

Ravne 
Davča (del) 
Leskovška  Davča 
Sp Sorica (del) 
Osojnik, Potok, Zala, Zali log 

11 rase: 
Zapoge: 

53. Z a p o g o 
H raše 
Dorniče, Torovo, Zapoge 

Sopotnica: 

Stanile (del): 
Sv.Ožbolt (del): 
Zminec (del): 

54. Z m i n c c 
Breznica, Gabrovo, Sopotnica, Sv. Flo- 
rijan 
Stanile (del) 
Sv. Petra hrib 
Bodovlje, Zminec (del) 

55. Zgornja Ljuša 
Dolenja vas (del): Golica (del: Rastovke) 
Podvrh (del): Jarčje brdo, Krivo brdo, Mlaka (del) 
Sv. Lenart (del): Rovte, Sv. Lenart 
Zg. Ljuša (del): Sp. Ljuša (del), Zg. LJuia 

Dorfarje: 
Križna gorat 

Perno: 
Žabnica: 

Studeno (del): 
Sv. Kriz (del): 
Sv. Nikoh] (del): 

Železniki: 

Dobraccva: 

Koprivnik (del): 
Ledine (del): 
Ledinica: 
Opale: 

Vrsnik: 
Žiri:, 

Zirovski vrh: 

56. Zabnica 
Dorfarje, Forme, Sv. Duh 
Cepulje, Križna gora, Lavtarskl vrh 
Planica 
Crngrob, Moškrinje, Pevno' 
Sutna, Žabnica 

•7. 2 o 1 e z n i k I 

Železniki (del) 
Skovine, Železniki (del) 
Martinj!   vrh   (del:  Smoleva), Ojstri 
vrb (del) 
Jesenovec, Železniki (del) 

58. 2Irl 

Dobračeva (del), Nova vas   (del), Se- 
lo (del), Stara vas (del), Zabreznik, 
Zirovski vrh (del) 
Koprivnik (del), Mrzli vrh 
Breztiica 
Jarčja dolina, Ledinica, Selo (del) 
Brekovice (del), Izgorje, Martinj vrh, 
Opale, Račeva (del) 

Brekovce (del) Goropeke, Nova vas 
(del), Osojnica, Podklanpc, Ravne, 
Sovra, Stara vas (del), 2iri (del) 
Dobraćeva (del), Lavrovec (del), No- 
va vas (del), Račeva (del), Zirovski 
vrh (del) 

Okraj Krško 
obsega tele kraje, hal asirske občine in ••••1••: 

1. A r t i • e 
Amovo selo 
Anice: 
Brezina H: 
Ücaia sela: 

A rnovo selo 
A rtiče. Glogov brod 
Trebež 
Curnovec (del: Planina), Dečna sela, 
Volčje (del) 

Dolenja vas. (del): Dolenja vas (del), Sp. Pohanica 
St. Lenart 11: Zverinjak (del) 
Zg.Obrcž: »      Zg. Obrez 

2. Bi zel j s ko 
(sedež Zg. Sušica) 

Brezovica: . Brezovica 
Bukovje: Bukovje 
Drenovec (del): Bračna vas, Drenovec, Nova vas (del) 
Kunsperk (del): — 
Orešjc: Bize!j?ka vas, Orešje 
Sušica (del): Nova vas (del), Sp. Sulica, Zg. S» 

šica                           . 
Vilna vas (del):. Vitna vas 

> b ... 
8. Bianca 

Bianca:              ~ Bianca 
Brezovo (del): Dol Brezovo (del) 
K lad je: Kiadje 
Kraiiia brda: Krajna brda 
Rožno: Roìno 
Selce (del): Selce (del) 
Ugarski vrh (del) ; •••••, Zagrade*- 

• 4. Bošta nj 

Bolianj: Apnenik, Boštanj, DoL Boštanj 
Kom pol je (del): Zavine 
Vrh (del): Vrh 

5. Brege 

Cerklje (del): Mrtvice (del) 
D rnovo (del): Brege, Druovo, Mrtvice (del), Vihre 

(del) 
Krika vas I (del): Vihre (del) 

. 6. Brežice 

Brežice: Brežice 

7. Brežice okolica               •; .•, 
(sedež Št. Lenart) 

Brezina I: Brezina 
Bukošek: Bukošek 
črnec: Cundrovec, Črnec 
Seta (del): Sela (del) 
St. Lenart I: Gor. SL Lenart, St. Lenart, Zveriaja» 

(del) 
Trnje: Trnje  '                                       ;     • 
Zuliolt, Zakot 



Stran 64. URADNI  LISI   LUS St. O - 23. II. 1948 

Okraj Krško 

8. Bučka 

Bučka (del): 

Stara vas (del): 

Cerklje (del) t 

Bučka,    Üole   (del),   Dol.   Radovlje, 
Gor. Radovlje,  Jarčji   vrb,  Jeruianji 
vrh, Močvirje, str.l, Zaborit 
Resa (del) 

9. C e r k I j e ob Krki 

Cerklje.  Creânjice,  Gazice, Hrastje, 
Zasap, 2upe£a vas (del) 

Krika vas l (del):   Boršt, Račja vas, 2upe£a vas (del) 

Cerina: 
Colei (del): 
Globočice (del): 

Blatno: 
Deda ja vat: 
Piiece (del): 

Gabrje: 
Loče: 
Mihalovec: 
Mostee: 
Rigonce: 
Seta l (del): 
Vel. Obrei: 

13. 

BuSeta vas (del): 

Slo jonski vrh% 

Brezje: 
Dobrova: 
Doviko (del): 
KalSoveci 
Sedem: 

Bojsno (del): 
Brezje: 
Globoko: 
Mali vrh: 
PirSenbreg: 

Gorjane: 

10. Čatež ob Savi 
Cerina, Dobeno, Prilipe, Žejno 
Čatež, Vel  Malence (del) 
Mali Cirnik, Sobenja vas 

11. Dodo ja vas 
Blatno 
Dednja vas 
Pišece (del) 

12. D o b o T o 

Gabrje, Mali Obrez 
Loče 
Minalovee 
Modtec 
Rigonce 
Sela (del) 
Dobova, Vel. Obrez 

Dolenja Pirošica 
Buseča vas, Dol. Pirošica, Gor. Piro- 
éica, Vrbovska vas (del) 
Brv.,   Poštena   vas,   Stojanski   vrh, 
Vinji vrh 

14. Dovško 

Brezje 
Dobrova 
Dovško (del) 
Kališovee 
Sedem 

15. 01 o b o k o 
Bojsno (del) j 
Brezje 
Globoko 
Mali vrh 
Piršenbreg 

16. Gorjane 
Gorjane, Pok lek, Vojsko 

•••••• (del): 
j Jcresiaiuc: 

lia pete: 
Podvinjc: 
Rakoiec: 
Sela Idei): 

Slogonsko: 
Vrh je: 
Zupelcvce: 

Kompoljo (del): 

20 

Kostanjevica (del): 

Orchovec (del): 

17. J e s e n J é e na Dolenjskem 

Bregana (del):       Bregana  Bregansko selo, Nora vas,- 
Obrežje, Rajec 

VeU Dolina (del)j   Jesenice 

18. Kap cip 

Bojsno (del) 
Jerer.lavec 
Ka pele 
Podvuije 
Uakovec 
Sela   (del:   Vrhovečka   »da   f.upebv 
večka «sela) 
Slogonsko 
Vrbje 

' Zupelevce 

19. Kom pol je 
Kom polje, Murtovec, Smaržna, 2îva 
gora .  ..- 

Kostanjevica 
Dobe, Dobrava, Jablanlce, Koprivn.k^ 
Kostanjevica, Sajevce, Slinovce, Zavor, 
do (del) 
Grič, Ivanjse, Kočarija, Male Vodeni-" 
co, Orehovec, Podstrm, Ržiščc, Veliko 
Vodenice 

21. Kril 
Vrh (del): Gabrje, Križ 

22. Krška ras 

Čatež (del) i Mrzla va vas, Vel. Malence (del) 
Globočice  (del):     Globočice 
Krika vas: Krška vaa 
Stojanski vrh (del): Izvir 

KrVtot, 

Vel Trn (del): 

.  ?** 
Drnovo (del): 

'Leskovec (del): 
Ramo (del): 

Sonde (del): 

Kompolje (deJ)i 
Vrh (del):. 

23. Krško 
Cesta, Cretež, Dol. Dol«, DA PtJavSlco; 
Dunaj, Golek (del), Gora »v. Lovren- 
ca, Gunte, Krško, Osredek, 8enoiele, 
Straža »v Lovrenca, Strma reber, 
Trška gora xv3 
Gor. Pijavžko, Srednje PijavSko 

.•    .      "•••% 
Leslçoreo pri Krškem w,.,; 

Beli breg 
Leskovec, VenlSe, Zadovinek" 
Golek (del), Ivandol, Kobile, Llbelf,' 
Loke, Selce, Volovnlk 
Gorenja vae, Velika vas '-4 

25. Lip oglar 
;     Jablanlca, Simert 

Lepi dob .    .   - 

Log: 

27. 
Podtrh (del): 
Trnovec (del): 
Žigarski vrh  (dol) 
trnkov dol (del):. 

20. L o g 

Lonïarjer đol 
Podvrh (del: Marof) 
Stržišče (del) 

. Lončarjev dol, Zlgareki vrh 
Zurkov dol (del), 
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Vel. MraScvo 

28. M r a š e v o 
(sedež Malo Mraševo) 

Brod,    Kalce-Nakio, 
Vel. Mraševo 

Malo  MraJero. 

Črneča vas (del): 
Ostra 

29. Oätrc 
črneča vas 
Avguštine, Črešnjevec, Dolšlce, Oštrc 

80. Petice 

Krito (del): Križe, Osredek (del), PeHee 

81. Pi S e ce 
Padova va» (del):  Pavlova va« (del) 
PiScce (del): 
Podgorje: 

Dehnanca (del): 
Podsreda: 
Treble 

Podvrh (del) t 
Trnovect, 

Pišece (del) 
Podgorje 

82. Pod s red 
Križan vrh 
Gradišče, Podereda 
Trebče   ' 

83. Podvrh 

Podvrh (del), Vranje (del) 
Komorivec, SlriUCe (del), Tmovec 

34. Poklek-Leskoree 
(sedež Gorenji Leskove«) 

Letkoveci. Oor. Leskovee 
Poklek: Poklek 
Sefce (del): Selce (del) 
Stranje: Stranje 

85. PrnSnJa ras 
črneča vas (del):.   Frluga, GradJnje, Mladje, Pralna vas, 

Vrbje, Vrtača 

Dol Leskovee:, 
Presladol: 
Rajhenburg: 
Stolomik (del): 

Povrlje: 

Raka: 

Smednth: 

VelTm (del): 

Anie: 
Gorica: 
Raxtex: 

86. Rajhenburg 
DoL Le*kovee 
Presladol 
Rajhenburg (del)' 
Rajhenburg (del), Stolovnik (del) 

87. Raka 

Brezje, Dolenja vas, Dole (del), Gmaj- 
na (del), Površje, Zabukovje 
Ardro, Celina, Clrje, Dobrava (del), 
Dolga Raka, Goli vrh, Gradišče, Je- 
lenik, Koritnica, Mikote, Podtipa, Po- 
dulce, Pristava, Raka, Sela, Smodnik 
(del), Videm, Vrh 
Dobrava (del), Gmajna (del), KrH- 
šce.   Mall Koren,   Ravno,   Smednik 
(del), VeL Koren, Zalok» 
Planina 

88. Raz te i 
Anie . • !- 
Gorica 
Raztet 

D o viko (del): 
Mali Kamen (del): 
Reštanj: 
Senovo: 

Ravno (del): 

SenuSe (del): 

Brezovo (del):. 

Metni vrh: 
Podvrh (del): 
Sevnica: 
tur kov dol (del): 

39. S C n O T 0 
bovško (del) 
Mali Kamen (del) 
Reštanj 
Senovo 

40. S e n u § e 

Brezje (del), Brezovska gora (del), 
Drenovee (deti), Nemška gora, iNein- 
ška vas (del) 
Brezje (del). Brezovska gora {del), 
Dedni vrh, Dolenje, Drenovec (del), 
Senuie, Straža «v. Valentina 

41. Ser o i ca 
Dol.  Brezovo  (del),   Gor.  Brezovo^ 
Pečje 
Drožanje, Metni vrh 
Vranje (del: Presna Loka) 
Sevnica '•""'' 
2urkov dol (del) 

42. S k o p i e e 
(sedež Dolenje Skopice) 

Krika vas I (del):   Dol. Skopice, Gor. Skopice 

Cumovee: 
Oklukova gora (del) ; 
Pavlova vas (del): 
Silovec: 
Sromlje: 
Volčje: 
Zg.Pohanica(del): 

43. Sromlje 

Cumovee (del) 
Oklukova gora 
Pavlova vas (del) 
Silovec 
Sromlje 
Volčje (del) 
Zg. Pohanica (del) 

44. Stara  vas-Bizcljsko 
(sedež Stara« vas) 

Stara vas: Gregovce, Stara vas — Bizeljsfco 
Vitna vas (del):      Dramlje 

45. Stari grad 

Dolenja vas (del): Dolenja va« (del) 
Dmovo (del):, Vrbinska va« (del) 
Pesje: ' Pesje 
Stari grad (del): Libna (del), Stari grad 

•••••••: 
Lokve: 
Stvlomik (dd): 

Bučka (delj t,, 
Hubojnica: 

Studenec: 

•..   s 

46. Stolovnik 
Armeško 
Lokve 
Stolovnik (del) 

47. S t n d e n e c 

Osredek ., ,    ..•% 
Dedna gora, Dól. Impolje, Dol. Orle, 
Gor. Impolje, Gor. Orle, Mala Hubij- 
nfca, Sv   Primož, Vel. Hubajnica 
Arto, Brezovo, Hudo,  Brezje,- îPonf- 
kve, Rovišče, Studenec, Zavratee 
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48. S T. D n h « 
(sedež Veliki Trn) 

Ravno (del): Apnenik,  Ardro   (del),  Nova  gora, 
Nemška va« (del), Pijana gora, Rav- 
no, Vrhulje 

Vel. Trn (del): Ardro (del), CreŠnjice, Dalee, Dole- 
nja Lepa vas, Gor. Lepa vas, Gor. 
Dole, JeLiovec, Kalce, Kočno, Lomno, 
Mali Trn, Smeäce, Sred. Arto, VeL 
Trn, 2enje 

49. Sv. Križ pri Kostanjevici 
Sv. Kriz (del): Dobrava,   Kolarica,   Pristava,   Selo, 

Slivje, Stari «rad, Sv. Kril pri Ko- 
stanjevici, Zavinek, Zavode (del), 
Znanovce, Zabjek 

50. ST. Peter pod Sv. gorami 

Dekmanca (dé):     Dekmanca 
Crešnjevec, Hrastje 
Osredek (del) 
Kunšperk, Polje, Sv. Peter 
Ples, Srebrnik 

Hrastje: 
Križje (del): 
Kumperk (del) 
Ples: 
Sušica (del) : 
Žagaj: 

Ledina; 

Podgorje (del): 
Šmarje: 
Zabukovje (del): 

Žagaj 
l 

51. S m a r J e pri Sevnici 
Crotež, Ledina, Orehovo, Orešje, Zle- 
teče 
Cirje, Orehovec, Podgorica, Zdole 
Ledgonfe, Orehovo, Šmarje 
Zabukovje (del) 

Brneča vas (del) : 
Planina: 

Sv. Kriz (del): 

52. S u t n a 
Vrbovska vas (del)     " 
Brezje,  Brezovica,  Gradec,   Planina, 
Preuiagovce, Trebelnik 
Brlog, Dol. H ras tek, Sutna 

53. Velika Dolina 
Bregana (del): 
Koritno: 
VeL Dolina (del): 

Brezje, Perisce 
Koritno, Laze, Ponikve 
Cirnik, Gaj, Mala Dolina, Vel Dolina, 
Zg. Ribnica 

54. Veliki Kamen 
Koprivnica: • Koprivnica, Prévoie 
Mali Kamen (del): Mali Kamen (del) 
Urina sela: M rène sela 
Veliki fìol: Veliki Dol 
Veliki Kamen: Veliki Kamen 

Senuie (del): 
Vel.Podlog: . 

Vetrniki 

55. Veliki Podlog 
Mali Podlog 
Gorica, Gržeca vas, Jelle, Pristava, 
VeL Podlog 

56. VetrniK 
Vetrnik /' 

Anovec (del): 
Drnovo (del): 
Sremii: 
Stara vas-Videm: 
Stari grad (del): 
Videm ob Savi: 

67. Videm ob Savi 
Anovec (del), Bučerca 
Vrbinska vas (del) 
Sremič 
Stara vas — Videm 
Libna (del) 
Videm ob Savi 

58. Zabukovje 
Marijina vas (del):   Prapretno (del) 
Podgorje (del):       Gorica, Malo Podgorje,    Rezee, Sre- 

botno, Vel. Podgorje 
Trnovec (del):        Trnovec (del) 
Zabukotje (del):    Mrzla planina, Zabukovje (del) 

Anovec (del): 
Kostanjek: 
Pletcrje: 
Zg. Pohanicc (del): 
Oklukova gora (d.): 

59. Zdole 
Anovec (del) 
Kostanjek. Ravne 
Pleterje, Zdole 
Zg. Pohanica (del) 
Oklukova gora (del) 

Okrai Lendava 
obsega tele kraje, katastrske občine in naselja: 

Bogojina? 
Duhovnica: 

crcnsovà: 
Trnje: 

Dobrovnik: 
Žitkovci: 

Dolina: 
Pincet, 

1. Bogojina 
Bogojina 
Bukovnica 

2. Crenšovci 
Crenšovci 
Trnje 
Zižkl 

8. Dobrovnik 
Dobrovnik 
2itkovcl 

4. Dolina 
Dolina 
Pince, Pince Maroî 

5. Dolnja Bistrica 
Dol. Bistrica: Dolnja Bistrica 
Gor. Bistrica (del): Gornja Bistrica (del; Laitete) 
Sr. Bistrica (del):   Srednja Bistrica (del) 

6. Dolnja Lendava 
Dolga vat; Dolga va*s Dolgovaške gorice 
Dol Lendavo:   ^    Dolnja Lendava,   Lendavske gorice, 

Trije mlini» 

f   7. Filovcl 
Füovdt Filovcl 

8. Oabrje 
Gabrjt: Gabrje 
Kapca: Kapca 
Koti _ Kot 
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9. Gcntorovci 
Genterovci (del):     Genterovci (del) 
Kamovci: Kamovci 
Radmožanci: Radinotene! 

\ 

Gomilica: 

10. O o m i 1 i c a 
Gomilica 

11. Gornja Bistrica 

Gor. Bittrica (del):  Gornja Bistrica (del) 

12. Gornji  Lakoi 
Dol.LakoS: Dolnji LakoŠ       ^ 
Gor. Lakti: Gornji Lakoi 

13. H o t i z a 

Brezovec (del):      Brezove«   (del) 
Botimi Hotiza 

Kobilju 

• —4f 

Upal ) 

14. Kobilje 
Kobilje 

15. Lipa 

Lipa  . 

16. M a 1 a P o 1 a n a 
Mala Polomi Mala Poiana 

17.-M o t y a r J e • cl 
Motvarjevdt    ^     Motvarjevoi 

18. Most je 
(sedei Novo Mostje) 

Battuta: Ban u ta 
Genterovci (del):    Genterovol (del) 
Mottjet Novo Mostje, Staro Mostje 

NmUUctu. 

Odrandr, 

Cmrihai 
PetUovdi 

19. Ncdclica 

Nedelica 

20. Ođrancl 
Od ranci 

21. OreSje 
Centiba 
Benica, Pettëovcl 

22. Renkovci 
Conferii (del) i        Ranica 
Renkovci: Renkovci 

23. Srednja Bistrica 

Srednja Bistrica 
(del) : Srednja B torica (del) 

Strehovcii 

24. S i r e h o v c i 
Strebovoi 

Turnisče: 

Brezovica: 
Vel. Polana: 

25. Turnišče 
Tumišče 

20. V e 1. P o 1 a n a 
Brezovica 
Velika Polana 

Okraj Ljubljana okolica 
obsega tele kraje, katastrske občine in naselja: 

1. Blatna Brezovica 
Blatna Brezovica:    Bevke, Blatna Brezovica, Sinja gorica 

2. BizoT!k 
Bizovik i Bizovik 

3. Bor orni ca 
Borovnica: Borovnica, Dol, Lašče, Laze, Ohonica, 

Padež, Pokojišče, Pristava, Zavrb 
Breg: Breg, Pako * 
Zabocevo: Brezovica, Dražica, Niževec, Zabocevo 

4. Brezovica-Vnanje gorice 
(sedež Brezovica -pri Ljubljani) 

Brezovica (del):      Brezovica, Vnanje gorice 
Trnovsko predmestje 
(del): 

6. Butajnova-St. J o š t 

Butajnova: 
Črni vrh (del): 
St.Jost (del): 
Frsdenec (del): 

Črni vrh (del): 
Kovski vrh (del): 
Siami« (del): 

(sedež Butajnova) 
Butajnova (del), Planina (del) 
Plänina  (del) 
St. Jošl 
Samotorica  (del) 

6. Crni vrh 
Crni vrh (del), Smolnik (del) 
Bukov vrh (del) 
Valtrski vrb (del) 

7. Crnnfe 
Črnuče: 
Nadgorica: 
S-ožice (ded): 
Šmartno (del):        — 

Črnuče, Dobrava, Gmajna, Podboršt 
Brod, Ježa, Nadgorica 

8. Dobrova 
Dobrova (del):        Brezje (del), Dobrova 
šujica (del): Gabrje. Hruševo, Osredek, Stranska 

vas, Šujica 

9. Dobrunje-Sostro 
Dobrunje (del):      Dobrunje (del), Zadvor (del), Zavo- 

,gU© 
Javor: Besnica (del), Javor 
Lipoglav: Brezje, Mali Li[>oglav, Pance, Repo«, 

Selo pri Pancah, Veliki Lipoglav 
Podmolnik: Poamolnik, St. Pavel 
Sottro i Cešnjice,   Podlipoglav,  Sadinja   va«, 

Sostro, Zagradiice ",;V 
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Berièevo: 
Dol: 
Klare: 
Podgora: 
Zadobrova (del) 

10. Dol-Be ricevo 
(sedei Dol pri Ljubljani) 

Beričevo, Brinje 
Dol pri Ljubljani, Videm, Zaborit 
Kleče 
Podgora, Zajelüö 

11. Dolenji Logatec 

Brod: Brod, Cevica 
Vol. Logatec: Dolenji Logatec, Martinj hrib 

12. Dolsko 
Dolsko 
Laze 
Kamnica, Petelinje, Sv. Helena 
Senožeti 
Sv Križ, Vrb Sv. Križa, Zagorica 
Dolina, Hrib, Klopce, Osredek, VInje 

13. Drenov grič-Ligojna 
(sedež Ligojna) 

Drenov gnČ, Lesno brdo (del), Mala 
Ligojna, Velika Ligojna (del) 

14. D v o r 
Babna gora Belica, Belo, Dolenja vas, 
Dvor, Hraslenica, Log 

15. G li n ica 

Clinica: Dolnice, Olinica. Kamna gorica, Pod- 
utik, Toško Celo 

St. Vid II: — 
V Omar je (del):       — 

Dolsko: 
Laze: 
Petelinje: 
Senoicti: 
Sv. Kriz: 
Vinje: 

Vel. Ligojna: 

Babna gor ai 

Golo: 

Zapotok: 
Zelimi je (del): 

16. O o 1 o - S k r i 1 j e 
(sedež Golo) 

Dolenje Golo, Gorenje Golo, Mokrice, 
Skrilje 
Visoko, Zapotok 
Selnik 

17. Gorenji Logatec 

Blekova vas: Blekova vas, Blekovske Zibrie 
Gor. Logatec: Gorenja vas. Gorenji Logatec, Kalce 
Žibrie II: Logaške 2ibräe 

Horjul: 
Vrzdcnec (del): 

Hotic (del): 

Konj (del): 

Dobravica: 
lgfr> . 
lika Loka: 

18. Horjul 

Horjul, Koreno, Ljubgojna 
Samotorica   (del),   Velika 
(del) 

Ligojna 

19. floti i 
Bitiče, Gorenji •••, Jesenje, Spod- 
nji Hotiö, Vernek, Zapodje 
Konj 

20. Ig 

Dobravica, Kremenica, Sarsko 
Ig, Kot, Staje 
Iška Loka, Malena 

lika vas (del): 

Volavijt (del): 

21. Iška vas 

Gorenji Ig, Iška, Iška vas 

22. J a n iS i e 
Besnica   (del), Dolgo brdo, Gabrje, 
JanSje, Tuji grm, Vnajnarje 

23. Kozarje-Po d smreka 

Dobrova I: 
Podtmreka I: 

Kresnice: 
Kresniiki vrh:. 

Rudnik II: 

Hotič (del): 
ìabìanka (del): 
Konj (del): 
Lilija: 

4. 

(sedež Kožarje) 

Kožarje (del), Podsmreka (del) 
Draževnik,  ^Komanlja,    Podsmreka 
(del), Bazori 

24. K r e s n i e e 

Kresnice, Rreaniške poljane 
Goliäce, Kresnižki vrh, Mala Dolga 
noga 

25. La Tri ca 

Babna gorica. Daljna vas, Orlje, Sela 
pri Rudniku, Srednja vas 

20. Litija 
Gornji Log; Gradec 
Breg, TenetiSe 
Ponovlce (del)' 
Grbin. Litija, Podaitarjevec, St Juri], 
Veliki vrb 

Sv. Anton (del):     Birmanski hrib 

Log: 

Golo Brdo:. 
Medvode: 
Preska: 
Scitica: 
Studentice: 

Topol: 
7Mlje: 
Žlebe: 

27. Log 

Dragomer, Log, Lukovica 

28. Medvode 

Golo Brdo, SeniHca 
Medvode, Švelje 
Coricane, Preska, Rakovnik, Vaäe 
Ladja, Sp. Senica, Zg. Senke 
Govejek, Studen&ce, Tehovec, Trno- 
ve« .v   . 
Brezovica, Topol 
Zbilje 
Žlebe                                    V 

29. Medno 
Staneiice: Dvor, Medno, Stanežice 

80. Notranje gorice 
Brezovica (del):     Notranje gorice (del), Pleši vica 

81. Pijavagoriea 
Gradale: Brezje, Gradisce, Smrjene, Vrh 
Pijava gorica:  ,      Pijava gorica 
Fino (delil Drenlk 

82. PirniEe 
(sedež Zg. Pirniče) 

Sp. Pirnice: Sp. PIrniČe, Vikrce, Zavrh 
Zg.Pirniiei .Virje, Zg. Pirnioa 
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33. Podgorica-Dragomelj 
(sedež Podgorica) 

Uraçomelj: Dragomelj 
Podgorica: Podgorica, Pšala, Soteska, Sv. Jakob 

ob Savi 

31 PodJipa-Smrečje 
--   (sedež Podlipa) 

Podlipa: Podlipa 
SLjoit (del): Smrečje 

35. Pod p e 2- Jezero 
(sedež Podpeč) 

Brezovica (del):      Notranje gorice (del) 
Jezero: Jezero, Planinica 
Prêter je (del): Podpeo 

38. Polhov Gradec : 

Polhov Gradec:        Podreber,  Polhov  Gradec,  Pristava, 
Srednja vaa 

Selo: Selo, Setnica 
Šetnik (del)z Brüe (del) 

37. P o I • n i k 

KonjSica: Konjšica,  Petkovine,  Selo,  Stranski 
vrh (del) 

Polsnik (del): Cebelnik,   Dolgo   brdo.   Koprivnik, 
Podmilj, Prelcsje, Preveg, Ravne, 
Renke, Sp. Tepe, Sp Mainolj, Sp. Pol- 
Snik, Sušje, Seninik, Zglavnica, Zg. 
Tepe, Zg Mamolj (del); Zg. PoHnik, 
Zamboh 

Vel. Goba 11: Borovak, Vel. Preska 

38. PraproSe-Setnik 
(sedež Prapročc) 

črni vrh (del):      Crni vrh (del), Smolnik (del) 
Setnik (del): Briše (del), Butajnova (del), Prapro- 

••, Setnik 

39. Preserje 
Goričica, Kamnik, Prevalje      ^ 
Dolnja   Brezovica,   Gornja   Brezovi- 
ca, Preserje 

40. Prožgnnjo 
Gozd-Reka, Mali vrh, Malo Trebelje- 
vo, Veliko Trebeljevo 
Laze, Prezganje, Ravno brdo, Volav- 
lje, Zg. Bosnlca 

41. Rakitna 

••• :v   ' 
,l;     Rakitna '   . 

42. Ribče-Zasavje. 
(sedež Ribce) 

Velika vas (deli: Dasnlk, GrmaCa (del), Hrib, Katarija 
(del). Laze, Na Osredku, Sp. Riboe, 
Sp. Prekär. Sv Miklavž (del), Velika 
yae, Zalog, Zg. Ribôe, Zg. Pxekai 

Kamnik: 
Preserje (del) z 

Trebeljevo: 

Volavlje (del) z 

lika vas (del)t 
Rakitna:. 

Pcthtvpc: 
llovtc (del): 

Konj (del): 

Pollnik (del): 
Rovisrc (del): 

43. B o T 1 e 

Peikovee 
Pra|irotno brdo, Rovte (del), Podpe* 
sek, Gradisce 

44. Sava 

Boltija. Cirkuse, Ponoviče (del), Sava, 
Sp. Log, Zahrib 
Zg. Mamolj (del) 
Lese 

Su Lambert (del):   Moìenik (del) 

Polje: 
Skarućina: 

45. Skaručina 
Polje. Vojsko 
Povod je, Skaručina 

4G. StaraVrhnika 

Stara Vrhnika:        Slara Vrhnika / 
Vrhnika (del):        Vrhnika (del: Podlipska c. St. 16) 

47. Škofljica 

Lanišće (del): Dole,   Glinek,   Gumnlšoe,    Lanlšče, 
Reber, Skolljica-Klanec, Zalog, Zgor* 
nje Blato 

48. S m a r t n o pri Litiji 

Libergo (del): 
Mvlnaj (del): 
Sv. Antun (del): 
Šmartno (del): 

Viniarjcvcc: 

Dvor (del: Bogenjperk) 
Debeče, Obolno. Osredek, Planina 
Jaslrehink, Ščit, Stangarske poljane 
Mala Koslrevnica (del), Šmartno pd 
Litiji. Utstje,  Volčja Jama, Zavrsinik 
Crni potok  Javorje, Leskove«, Ravni 
o-wedek, Hiharjevec, Vintarjevec 

Gameljnei 

Rašica: 
Šmartno: 

Tacen: 

49. Šmartno-G ameljne 
(9edež Zg. Gameljne) 

Sp.    Gameljne,    Srednje Gameljne, 
Z#. Gameljne 
Rašica 
Šmartno pod Šmarno goro 

50. Tacen 

Tacen 

51. Tirna 
Rotišos (del):        Golče, Podbukovje, Rovišče, Sv. geta, 

Veznica 
St. Lambert (del):  Brezovica, Kal«, Selce, Tirna 

Tomišclj Is. 
Vrbljenei 

52. Torniseli 
Brest, Lipe (del), TomUelJ 
Strabomer, Vrbljene 

53. Vate 
Kandrìe (del):        Kandrše 
Roviiče (del):,        Cvetež, Laze. Široka »et, Voväe 
Vobi .LI    Klenik, Potok, Ržiice, Siivoa, Vau 
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54. V o I i k a  K o s t r e v u i c a 
Jasni vrh (del);       Razbore, Višji grm 
Liberia (del): Dvor (de!), JH*a   Libprga, Lupiulca 

Vel. Ko^trevnica. Vrata 
Šmartno (del):        Mala Kostrevnica (del) 

65. Velika Stanga 
Sv. Anton (del):      Dragovšek, Mala Stanga, Vel. Stanga 
Volavlje (del):        Dolgo brdo, Koške poljane, Račića 

50. Verd 

Verd: Bistra, Mirke, Verd 

57. VrbSv. Treh kraljev 

Vrh: Hleviše, Hlevni vrh, Lavrovec (del) 
Vrh Sv. Treh kraljev 

Vrhnika (del): 

58. Vrhnika 

Vrhnika (del) 

69. Vrzdenec-Žažar 
(sedež Vrzdenec) 

Vrzdenec (del):       Vrzdenec 
Žažar Žaiar: 

60. 

Dobrova (del): 
Zaklanec: 

Zaplana:. 

ZakI a n ec-B rczjo 
(sedež Podolnica) 
Brezje (del) 
Le&no brdo (dal), Podolnica, Zakla- 
nec 

61. Zaplana 

Zaplana 

62. Z g. J a b 1 a n i c a 

Jablanica (del):       Bukovca,   GradiJre,  Gradiške   Laz*1, 
Jablanički potuk, Selick, Sp Jablani- 
ca, Zg. Jablanica 
Cerovec <e> Liber ga (del):. 

Želimlje (del): 

63. Želimlje 

Klada, Zel imi jo 

Okraj Ljutomer 
obsega tele kraje, kaiastrslie občine in naselja: 

Berknvri (dol): 
liitlohnrrici: 
Slaptinci (del): 

ïiranoîlnvci: 
Gomn' liamenlîak 

liulixomu 

1. B o I e h u e t i c i 
Berkovci  (del) 
Boiebnečicj 
Zihlava (del) 

2. • r a n o s 1 a v c i 

Branmlavci, V danovci, Vogričevci 
:  Gornji  Kamenščak 

3. B u r«>ču v ci 
Bucero vci 

Dunčani: 
4. B u n C a n i 

Bunca ni 

5. Cczanjevci 
Cczanjevci: Cczanjevci 

C ven: 
Krapjc: 
Mota: 

6. Cven 
Cven 
K rap je 
Mota 

Globoka: 
7. Globoka 

Globoka, Kopriva, Let 

Godemarci: 
8. Godemarci 
Bodislavci, Godemarci 

9. Gornji K I j u C a r o v c i 
Gornji Klptrarovci:  Kljucarovci (del: Gornji Kljucarovci) 
Huncr (dvl)i Run ed 
Smili (l iianrill):  Senik 
Zvab (Runeč 11):    Zvab 

10. G r c s o v 5 • a k 
GrcsovScal::, Cuber, Gresovščak, 

11. Grlava 
Grlava: Banovci, Grlava 
Kristancil Krištanci, Salinci 

12. Ivanjkovci 
Ivanjkovci: Ivanjkovci 
Milmlmci: Mi ha lovci 
Ubanja: Libanja 
Pavlovski vrh: Pavlovski vrh (del) 
Stanovno: Stanovno, Strzetina 

13. Kljucarovci pri Ljnforoeru 
Kljucarovci: Grabe, Kljucarovci pri Ljutomeru 

14. Kog 

Gomila: Gomila 
Jastreba: Ja<ntrebci 
•••: Kog 
hira vas: Lara vas 
Vitan: Vitan 
l'odranài Vod ranci 

15. K r i ž o v c i pri Ljutomeru 
Boreči: Boreči t 
lljašcvci: Iljasevci 
Križevci: Križevci pri Ljutomeru 

16. Kuršinci 
Kurlinci: Kuršinci, Sitarovci 
Precetinci: F.ecetinci' 

17. La h on ci 

Lahonci: Lahond 

18. L ju t omot 
| Ljutomer i Ljutomer. f 
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19. L o g ;j r o v c i 

Derkovci (del): 
Logaruvci; 

Berkovei (del: Berkovsl 
Gajševci, Kokoriči, LOSJî 

20. L o k a v c i 

Lokavcit Lokavci 

21. BI a 1 a Nedelja 
liučkovci: 
D rakova: 
Morava: 

Bučkovci, Mala Nedelja 
Drakovci 
Moravci 

22. Noršinci 
Babinci: 
Noršinci: 

Babinci 
Noršinci 

23. Presika 
Nunska graba: 
Presika: 
Rinćetova graba': 

Nunska graba 
Presika 
Rinčeluva graba 

24. R a d o m c r j o 
Radomerje: 
Radomerlćak: 
Sp. Kamenščakt 

Radomerje 
Radomeršcak 
Sp. Kamenščak 

25. Radoslavci 
Radoslavci:. Radoslavci 

2G. Razkrižjo 
Gihina: 
Razkrizje: 
Šafnrsko: 
Vescica: 

Oibina 
Razkrižje 
Šafnrsko 
Vescica 

Rakovcit, 
Savci:, 

27. Savci 
Rakovci 
Savci 

- 28. S c i a n c i 

Bratoncftce: 
Mala vas: 

Bratonečire  SejancI 
Gradišče, Mala vas 

29. S e 1 i S Ï i 

SelilH: 
Slaptinci (del): 

Kupelinci, Selišci 
Slaptinci, Zihlava (del) 

30. S1 a m n j a k 
Slamnjak: Podgradje; Slamnjak 

31. Stara costa 
Desnjak: 
Mckotnjak: 
Stara cesta: 

Desnjak 
Mckotnjak 
Stara cesta 

9 

32. Stara Nora vas 
Stara Nova vas:       Stara Nova vaa 

83. S t r o • j a vas 
Pristava: Pristava 
Stročja vas: Stročja vaa 

54. Sv, 
[lermanci: 
l lovci: 
Kajžar; 
Sv. Militavi: 
V vi. lirpbrovniks 
Vinski vrh: 
Viizmi'iinci: 
Zasavci: 

M i k I a v 2 pri Ormožu 
Hermanci 
Ilovci 
Kajžar 
Sv. Miklavž pri Ormo*u 
Pavlovski vrh (del), VeL Brebrovnik 
Krčevina (del), Vinski vrb 
Vu/.tnetinci 
Krčevina (del), Zasavci, Zg. Snlovr! 
(del) 

35. Sv. Tomaž  pri Ormoža 
Koračiće: Hranjigovci, Koračiće 
Prsetinci: Pršelinci 
Su. Tomaž; '    Sv. Tomaž pri Ormožu, Zagorjp 

Rucmanci: 
Trn ovci: 

Mali Brcbrovnik': 
Ph H rira: 
Veličane: 

3G. T r n o v c i 
Rucmanci 
Mezgovci, Senčak, Trnóvci 

37. Vel i Sa ne 
Mali Brebrovnik 
Jeruzalem, Plešivica 
Veličane 

38. VeržeJ 
Veržej Verse): 

39. V o C j a vas 
Vurja vas: Vučja vas 
Murski vrh-Zasadi 
(del): Murski vrh — Zaeadi (de" 

C.prm-cc: 
Žcrovinci: 

40. Zero vinci 
Cerovec 
Hujbar, 2erovinci 

Okraj Maribor mesto 
obsega tele katastrske občine in naselja: 

Rokova (del): 
lireslrnica (del): 
Donose (del): 
Grajska vrata: 
Grajski marnf: 
Kamilica (del): 
Koroška vrata: 
Kosaki: 
Krrnina: 
{Ambus (del): 
Maribor mestot 
Oresjo: 

'Pekel: 
Pekrr (del):, 
P orehova: 
Pnhrrzjc: 
Razvanje (del): 
Sp. Rad vanje:. 
Studenci: 
Sv. Magdalena:, 
Tczno: 
7.%. Radvanjez 
Zrkovci:, 

Dobrava  (del) 
Breslrnica (del: Mariborski otok) 
Dogoše   (del),  Marija   Brezje   (del) 
mesto 
mesto 
Kam niča (del) 
mesto 
Koža' i 
Krčevina 
Limbus (del: DainiSevo oaçeHei 
mosto -   • 
Meljs-ki  hrib, OreSJe 
Pekel 
Pekre (del) 
Počehova 
mesto • 
Dobrava (del) 
Nova va», Sp. Radvanje 
mesto 
mesto 
mesto 
Zg Rnrîvanje 

.Marija Brezje ^del^ Zxkovjl 
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Okraj Maribor mesto — Okraj Maribor okolica 

Meja okrajnega mesta Maribora poteka po lile Crii: 
Drava (na vzhodni meji k. o. Orešje) — vzhodna 

meja k. o. Orešje. Kozaki in Pekel — severna meja k. o 
Pekel in Počehova — severna in zahodna meja k o. Krče- 
vina — zahodna meja k o. Kanmica — južna meja repu- 
bliške ceste Maribor—Kamnica proti zahodu — vzhodna 
meja potoka pare. št. 129/3 in 129/12 k. o. Kamnica — 
severni rob zvezne ceste Maribor—Dravograd pare. št 
881 k. o. Kamnica In 1416 k. o. Brestrn;ca — Južna 
meja pare. št. 331 k. o. Brestrnica — zahodna meja 
pare. št 292, 283 in 282/2 k. o. Brestrnica do Dravo — 
od Drave zahodna meja pare. št. 212, 204, In 972 k. o. 
Limbuš — južna meja pare. št. 275 in 274 k. o: Limbuš 
— zahodna meja pare. št. 198/2, 199; 230, 239, 272 in 324 
k. o. Pekre — južni rob pare. št. 656, 348 In 347 k. o 
Pekre — severni rob pare št. 633 (pot za Pekrsko gorco) 
k. o. Pekre — zahodni in južni rob pare. št. 831 k o. 
Pekre do zahodno meje k o. Zg. Radvanje — zahodna 
meja k. o. Zg. Radvanje do stika z južno mejo pare. št. 
599/3 k. o. Pekre — južna meja pare. št. 599/3, 599'2, 
699/1 k. o. Pekre — zahodna meja pare. št. 597/1 k. o 
Pekre — severna In zahodna meja pare. št. 596 k. o. 
Pekre — zahodna meja pare. št. 595, 594 k. o. Pekre — 
vzhodni rob proti pare. št. 451/23 k. o. Pekre — vzhodni 
rob poti pare. št. 653/1 in pare. št. 457 k. o. Pekre — 
severni rob pare št 564 k. o. Pekre do stika z zahodn;m 
robom pare. št. 295 k. o. Zg. Radvanje — zahodna meja 
Jt o. Zg. Radvanje proti jugu — južna meja k o. Zg. Rad- 
vanje in k, o. Sp. Radvanje — vzhodna meja železniške 
proge Maribor—Pragrsko — južna meja k. o. Razvanje 
(Dobrava) — vzhodni rob zvezne ceste Maribor—Ptuj — 
južna meja pare, št. 913 k. o. Dogoše, kolovoz pare. št 
1977 — severna meja pare. št. 638 In 624 — zahodna 
meja pare. št. 619, 618, 617 in 615 — južna meja pare. 
St. 1971 — vzhodna meja pare. št. 409/1 — zahodna meja 
ceste pare. št. 1970 — severna meja pare. št 473, 472, 
471 in 470 — južna meja pare. 477/2 in 478 — vzhodna 
meja pare. št 478, 303, 207, 300/2 In 295 (vse k. o. 
Dogoše) — južna meja k. o. Zrkovci do Drave, Drava 
proti toku do vzhodne meje k. o. Orešje na levem bregu. 

Okraj Maribor okolica 
1. Bistrica 

(sedež Bistrica pri Limbušu) 

Bistrica pri  Lim* 
bušu: 

Bistrica pri Rušah 
(del): 

Laznica (del): 
Lobnica (del): 
Vrhov dol (del)j 

Brestrnica (del): 
Jelovec (del): 
Srednje [del)jÀ 

Bistrica pri Limcušu 

Bistrica pri Rušah" 
Laznica (del) , 
Log 
.Vrhov dol (del); 

2. Brestrnica 
Brestrnica (del) 
Jelovec (del) 

_ Srednje ^del), 

3. BrezD" 

Brezno: 
lavnih (del): 
Kozji vrh: 

Brezno (del) 
Brezno (del) 
Kozji vrh 

4. BrunSvik 
Gorica (del): 
Podova (del): 
Prépaie: 
Sv. Marjeta na 

Dravskem polju 
(del): 

Brunšvik (del) 
Brunšvik (del) 
Brunšvik (del) 

Brunšvik (del) 

6. Ceršak 
Ceršak  (del) Ceršak (del), Kozjek 

6. Cirknica 
Cirknica: 
Kaniîa: 
Kresnica (del): 
Strihovec (del): 
Zg. Dobrenje: 

Cirknica 
Kaniža 
Stara gora 
Strihovec (del) 
Zg. Dobrenje 

7. Črmljenšak 
Črmljenšak: 
Nadbišec: 
Zavrli: 

Črmljenšak 
Nadbišec 
Gradenšak, Zavrh 

8. Dobrovce 
Skoke: Dobrovce, Skoke 

Đ. Dogoše 
Dogoše (del) t Dogoše (del) 

10. Fram 
Fram: 
Ranče (del): 

Fram 
Ranče (del) 

11. Gastcraj-ZItenc© 
(sedež Srednji Gasteraj) 

Sp. Gasteraj: Sp. Gasteraj 
Srednji Gasteraj: Srednji Gasteraj 
Zg. Gasteraj: Zg. Gasteraj 
Zitencett Žiten ce 

Gotova: 
12. G očova 

GoCOVA 

"^ " ,      13. Gorica 
Gorica (del)t "~    &P- Gorica, Zg/Oorlea 

Bohova (del)t 
Rogoza: -j 
Sg. Bobu    H0h 

7.     14. Hofe 
(sedež Spodnje Hoče) 

Bohova 
Rogoze 
&£. Hoc« 
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Okraj Maribor okolica 

15 
lekuiek: f? 

Kuiemift (del): 
Paćenik: 
•••••: 
Sp. Hlapje: 
Sp. Jakobtki 
Zg. Hlapje: 
Zg. Jakobski 

dol: 

dol: 

. Jakobski  dol 
Flekuiek, Slaienek (del) 
KuAernili (del) 
Pocenili 
Jurski dol, Ročica 
Mali dol (del), Sp Hlapje 
Sp. Jakobski dol 
Mali do) (del), Zg. Hlapje 
Drankovec. Slatenok   (del). Zg. Ja 

Gačnik: 
Jareninski dol: 
Jareninski vrh 
Polička vas: 
Polički vrh: 
Vajgen: 
Vukovski dol: 
Vukovtki vrh: 

Jeienca 

Jurovtki dol l: 

Maina: 
Varda 11: 

Brestmica (del), 
Kamnica (delJ: 
Roipoh h. 

Sp. Kaph: 
Zg. Kaph: 

Kopivnik: 
Loka: 
Planica: 
Ranče (del): 
Slivniiko Pahorje 

Ut 

kobski dol (Sv. Jakob v Slov goricah) 

16. J a r c n i n a 
Gačnik 
Jareninski dol (Jarenln») 
Jareninski vrh 
Poličk« val 
Polivki vrb 
Vajgen 
Vukovski dol 
Vukovski vrb 

17. J e Š e n c a 
Jrieiica, Pologa 

18. J u r o v s k i d o 1 
Jurovski dol (del: Sv Jurij • Slov. go- 
ricah, Jurovski dol, del) 
Maina 
Varda (del) 

19. Kamnita 
Breetrrixa (del) 
Kamnica  (del) 
Roipoh (del) 

'    20. K a p 1 a* 
(sedež Zg.Knpla) 

Sp. KapU 
Zg. Kapla 

21. Kopivnik 
Kopivnik 
Gradisce, Lok« 
Planica 
Ranee (del) 
Slivniško Pohorje (del: Framsko ?©• 
horje) 

22. Korena 
(sedež Sv. Barbara v Slovenskih goricah) 

Sp. Korena: Sp. Korena 
Zg. Korena:, Zg. Korena (Sv. Barbara v Slov. gor.) 
tikam It   ' Zikarci 

28. Kamen 
"(sedež Zgornji Kumen) 

Kumari (dat)i ,      Klopni vrh, Kumen' (del: Zg. Kamen) 

24. L e h e n na Poborjtt 
Janievski vrh Jaeferaki vrh (del) 

(del): 
Lehen na Pohoriui Lehen na Pohorju 
RdeU breg l (delit Meči breg (del£ 

H ran je (del): 
Lazidca (dvl): 
Limbus (del): 
Vrliov dol (dal): 

Morje: 

Hotinje vat: 
Orehova vat: 

Osek: 

Partinje (del): 
Varda (dal): 

25. Limbu? 

H ranije (del) 
Lazu Ica (del) 
LimbuS (del) 
Vrhov dol (dtl) 

26. No rje 

Morje 

27. Or eh UT a vas 
Hotinja vas 
Orehova tati 

28. Osek 

Osek 

29. P a r t i a J e 
Partinje (del) 
Varda •) 

30. P e k r e 
Hra^fJ^ (del) 
Pekre (del) 

31. Pes si ca 
JelenČe 
Pesnickl dvor 
Ranca 

Sp. Dobrenje (del): Sp. Dobrwije (del) 

32. Plodaršnica 
Ploderbika: Jurjevski dol, Ploderšiiica. 

Z«  Gradile* 
Somari: fiomart 

H rail je (del): 
Pekre (del): 

Jelanče: 
Pesnitki dvor: 
Ranca: 

Podova (del): 

33. Podova 
BrezuJa, Podova 

34. Podvelka 
Janževski vrh (del) Janševtki vrh II: 

Rdaii breg 1 (del): Podvelka, Rdeči breg (d«l) 

35. Prajrsko 
ćreinjevec (del):    Leskovec (del) 
Sp. Polskava (del).-Pragrsko, Sp. Pol*kava (del: PragraU 

grad)- 
Strgojnica  (del):    Strgojnlca (del: Gaj) 
Vrhloga (del):        Stari log        ; 

i 

86. PaSSava 
ćiniat: Olnžat 
Kumen (del):        Kumen (del: Sp. Kuhir. 
Rdeči bregll(del): Pala, Puaćava 
Ruta: Ruta 

Rače: 

Pivola (del): 
Rasvahja (ddlt 

<•     87. Rate 
Race 

88. Rajvanje 

Pivola (del) 
Razvanje 
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Iločko Pohorje: 
Pivola (del): 
Potarti: 
SUvnùka Pohorje 

fdd) 
Zg.Uoie 

Brezni vrh: 
Radelca: 
Remsnik: 
Vas: 

89. Reka-Pohorje 
(sadež Reka) 

Iločko Pohorje, Reka 
Pivola (del) 
Polana 

Okraj Maribor okolica 

^molnik: 

SllvnUko Pohorje (del) 
Zg. Hočt 

40. R e m š n i k 
Brezni vrh 
Radelca 
Remžnik 
Va* 

41. R I b D I c a  na Pohorja 
lJ udi kot: Hudi kot, Joeipdol, 
Jaiiievski vrh I 

(delJ: Janževski vrb (del) 
Ribnica na Pohorju: Ribnica ua Pohorju 
Orlica II: Orlica (iel) 

42. R o š e 
Bistrica pri Rušah 

(del): Bezena (del) 
Lobnica (del):        Lobnica (del) 
Rt tie: Bezena (del), Lobnica (del), Rufe 

43. Selce-Rogoznica 
(sedež Selce) 

Rogoznica: 
Selce: 
Strale: 
Zikarce II: 

Rogoznica 
Selce 
Straže 
Dolge njiva 

- 
44. S e i n I c a  ob Dravi 
(sedež Spodnja Selnica)    , 

Čresnjevec: 
Janievagara: 
S p. "Selnica: 
Splloč  (del): 
Zg. Selnica 
Zg Boa (del): 

Creânjevec 
JanŽeva gora 
Sp. Selnica 
Sp  Boć (del) 
Zg Selnica 
Zg  Boć (del) 

45. S e 1 n i e a  ob Mari 
Selnica ob Muri 

(del): 
Srebolje: 

Selnica ob Muri (del) 
Srebotje 

46. Sladki ••• 

Sladki vrh: Sladki vrh, Svečane, Vrai 
\ 

,   47. Slemen 

Jelovec (del):, 
Slemen: 
Srednje (del): 

Jelovec (del) 
Slemen 
Srednje (del) 

48 .Slivnica pri Mariboru 

Creta: 
Rarlixeli 
inimicai 

Creta          , 
Radlzel 
Slivnica pji Mariboru   . 

49. S m o I n i k 
Snmlnik 

50  Spodnja  K u n £ o t .- 
Dolenja Počehova:    Dol.  Počehova 

Gradska, Sp. Kungota 
Kozjak (del) 
Ro3pob (del) 
Ro*poh (del- Mail Roîpoh) 

Gradiška: 
Kozjak 'del): 
flotah 11 (del): 
Rospoh III (del): 
Sp. DobrenjL (del): Sp. Dobrenje (del) 

51. Spodnja  Poiskava 
Pakole: Pokoäe 
Sp. Pohkava (del) :  Frajštajn, Sp. Poiskava (del) 

52. Spodnji  Duplek 
Sp. Duplek: Sp. Duplek 

83. Sveïin n 
Ciringa: Ciringa 
Plač: Plac 
Podgrac: Podgrac 
Slatina: Slatina 
Slatinski dol: Slatinski dol 
Sveèina: Svečina 
ìpiinik: Spičnik 
rtiče I: Zg. V rtiče 

54. Sv. T roji ca v Slovenski. 
S p. Senarska: Sp. Sena reka 
S p. • er jane: Sp. Verjane 
Sp.Porčii I (del): Sp   Porčič (del) 
Sv. Trojica: Sv. Trojica 
<g. Senartka: Zg Senarska 
•. Vertane: Z(j  Verjane 

Zg. Porčič: Zg. PorČič (del) 

55. S v. D a h  na Ostrem • 
Gradišče: Gradišče 
Sp.Boč (del): Sp. Bnč (del) 
Veliki Boi Veliki Boč 
Vurmat (del): Vurmat (del: Sv. Duh na Oitrem vrhu) 
Zg. Boi (del): Zg. Boć (del) 

56. S v. J n ri j ob Pesnici 
(sedež Jurski vrh) 

Grulena: 0rušena 
ledlovnik: Jedlovnik 
Jurski vrh: Jurski vrh (Sv. Jurij nr  rv^niri) 
Pesnica: Pesnica 
Vrinik: Vrânik 

57. S v. K r i i 
Roìpoh II (del): Rošpoh (del) 
Sv.Krii: Sv  Križ 
Sober: Sober 
Zg. Slemen: Zg. Slemen 

58. S v. L e n a r t v Slovenskih gorku» 
Radchova: "Radehova 
Sv. Lenart  v Sle 

venskih goricah. Sv. Lenart v SI. g                           ;• 
Selntova: Seta rova                                       >, 
Zg. terjava (del). • -Zg.2erjavci (del)          ,, ,,    «. ,    , 
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59. S v. L o T r e n c na Pohorja 
Rdeči breg II 

(del): 
Recai jak: 
Sv. Lovrenc 

na Pohorju: 

Bdeči breg (del) 
Recenjak 

Sv. Lovrenc na Pohorju 

60. S T. M a r t i n pri Vurbergu 
Ciglonce: Ciglence 
Sv. Martin pri Vur- 

bergu: Sv. Martin pri Vurbergu 

61. S r. M i k 1 a T £ 
Sv. Miklavi: Sv. Miklavž 

Javnih (del): 
Sv. Ožbalt: 
Vurmat (del): 

62. Sr. Ožbalt 
Javnik 
Sv. Ožbalt 
Vurmat (del) 

63. ST. Peter prf Mariboru 
(sedei Malečnik) 

Celettrina: Celestrina 
H r enea: Hrenca 
Malečnik: Malečnik 
Melava: Melava 
Nebova: Nebova 
Trtova: Trčova 
Vodole: Vodole 

64. Si. 
Ceriak (del): 
Kretnica (del)t 
Selnica ob Muri 

(del): 
St. lij: 
štrihovec (del) t 

Dragucova: 
Grviova: 
Kul   nik (del)t. 
Loiane: 
Moina: 
Partinje (del): 
Pernica: 
Ruperte: 
Vosek: 
Vukovje:. 

Sp. Veličina: 

Zj.VoKZina (del): 

11J T Slovenskih goricah 
Ceriak (del) 
Kresnica 

Selnica ob Muri (del) 
Et. 11j v Slov goricah 
Êtribovec (del) 

65. Šmarje ta 
(sedež Pernica) 
Dragucova 
Grušova 
Kuiemik (del) 
Loiane 
Močna 
Partinje (del)   ; 
Pernica 
Ruperče 
Vosek 
Koprivnik, Vukovje 

66. VoliSina „i 
Jazbine, Sp. Voličina, Strm« gora, 
Sv. Rupert v Slòv. gor. 
Zg. Voličina (del) 

67. Zamarkora 
Junaki det lil       Jurovskl dol (del) 
Partinje (del):,        Partinje (del) 
Verda I: Varda (del) 
Zamarkova: Lormanje, ftumnnovo, Zamarkora 
Zg. Voličina ideili Zg. Volicuia (delj,     "•   ' '   -^ 

68. Zgornja Knngota 
Kozjak (del): 
Plintovec: 
Vrtiče U: 
Zg. Kungotn 

Kozjak (del) 
Plintovec 
Sp   V rtiče 
Zg. Kungota 

69. Zgornja Polskara 
Bukovec: 
Gabrnik: 
Kalie (del): 
Ogljenicak: 
Zg. Pobkava: 

Bukovec 
Gabrnik 
Kalie (del) 
Kočno, Ogljenščak 
Sele, Zg. Pobkava 

70. Zgornji Duplek 
Zavrika vet: 
Zg. Duplek: 

Zavrika ves 
Zg. DupUk 

71. Zimica 
iablance: 
Vinička vas: 
Zimica: 

Jabiance- 
Vinička va» 
Zimica ' 

72. Žerjavci 
Sp. PorČič 1 (del): 
Sp. PorČii 11: 
Sp. Žerjavci: 
Zg. Partit II: 
Zg. Žerjavci (del): 

Sp. Porci« (del) 
Sp. Porčič (del) 
Sp Žerjavci 
Zg Porčič (del) 
Zg. 2erjavci (del) 

Okraj Mozirie 
obsega tele kraje, katastrske občine in naselja: 

1. Belt rode 
Bele vede: Bele vode 
Lepa njiva (del):    Lepa njiva (del) 
Sv. Vid (del): Sv. Vid (del) 

Bočna: 

Drubnirje: 
Sekanj (del): 

Cavea (del):      • 
Polka vas (del): 
Skorna-N. Klolter: 
Veliki vrh (del): 

2. B o c* n a « 
Bočna,  Cepi je,  Dele«»  Kropa, Nad- 
bočna, Otok, Podhom, Slatina 

3. Dr nI mir je 
Družnrrje, Gabrke 
Šoštanj (del) 

4. Gorenje L »  ,       * • 
Oarce (del) 
Paška vas, Slatine (del) 
Gorenje, TJovJ Kloster, Skorao 
Veliki vrh (del). 

6, Gorica oh Dreti '*"'""" 
(s~ue£ Potok) 

Kokarje (del):        Cr'?,, Gorica,; Kokarje (del), Lačja 
vai 

Puno petje (del):   Potok,;Pusi».polj« 

K 

Gornji gredi 
Sv. Florijan: 
Sv. I smart: 
Smiiäavi ideila 

.6. Gom J Per ad 
Gornji grad 
Sv. Flo.ijari 
Sv. Lenart        ' 

•iDeijldeli       "i 
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Okraj Mozirje 

Holmec l: 
Holmec II: 
St. Jani: 

7. G r n 3 o v 1J e 
Bela, Brdo, Holmee, Vrhi 
Meltte 
G rušo vi je, Okcnina, St. Jani 

8. Ljnbija-Lepa  njiva 
(sedež Ljubija) 

Lepa njiva (dei):     Lepa njiva (del) 
Ljubija: Ljubija 

». Ljubno ob Savinji 
Ljubno: Ljubno ob Savinji 
Savina: Savina 
Sv. Primai: Sv. Primož 
Ter (del): Planina, Ter 

10. Lo kovica 
Lohovica (del): Lokoviea (del) 

11. Lille 
Konjski vrh: Konjski vrh, StrniPe 
Krnica: Krnica 
Luče: Luže 
PodveSa: Podveza 
Podvolovljel Podvolovljek 
Raduna: Raduha 

12. Mo lir je 
Brezje: Brezje, Prečna 
Dobrovlje: Dobnik, Dobrovlje 
Loke (del): Loke, Za vodice (del) 
Mozirje: Mozirje 
Sv. Radegunda (del):Sv. Radegunda (del) 

Kokarje (del): 
Loke (del): 
Prihova (del): 
Sp. Rečica (del): 

Smiklavž (del): 
Tirotek: 

Jjokaacn (del): 
Podkraj (del): 
Skale (del): 
Velenje (del): 

Radmirje: 
Ter (del): 

13. Nazarje 
Kokarje (del) 
Zavodice (del) 
Doblatina, Nazarje, 2labor 
Sp. Recica (del) 

14. Nova Štifta 
Dol (del), Nova Stufa, Smiklav* 
Tiroeek 

15. P es] e 
Lokovlca (del) 
Podgorje, Podkraj 
Skale (del) 
Pesje, Preloge 

16. Radmirje 
Radmirje 
Juvanje 

(del) 

Ratne: 

Poljane: 
Prìhova (del): 
Rečica trg: 
Sp. Rečica (del): 
Zg. Pobteije: 

17. Rame 
Ravne 

18. Resica ob Savinji 
Poljane 
Prihova 
Dol-Suha, Retfca ob Savtofl 
Nteka va», Sp Rečica (del), Varpolje 
Sp. Pobreijt, Trnovec, Zg. Pobreije 

Solčava: 
Sv. Duh: 

19. S o I 6 a T a 

Logarska dolina, Solčavi 
Sv. Duh 

20. S v. F1 o r i j a n 
Skonto pri Sekanju: Skorno 
Sv. Florijan: Sv. Florijan 

Bevče: 
Cirkovce: 
Lip je (del): 
Paka: 
Sv. Bric (del): 
Šalek: 
Skale (del): 

Plelivec: 
Sv. Brie (del): 
Skale (del): 

21. Salek 
(sedež Paka pri Velenju) 

Bevčka vae 
Smertinake Cirkovce 
Lipje (del) 
Palca 
Sv. Brie (del) 
Konovo, Salek 
Skale (del) 

22. Skale 

Plelivec 
Sv. Brie (del), SkalMce Cirkpvee 
Hrastovec, Ljubela, Skale (del) 

23. 
Pusto polje (del): 
Šmartno ob Dreti: 

šmnrtno -ob Dreti 
Sp. K rale 
Sv. Jošt, Šmartno ob Dreti, Volog, Zg. 
KraSe 

24 Šmartno ob Paki 

Gavce (del): 
Paška vas (del): 
Rečica ob Paki: 
Šmartno od Paki: 
Veliki vrh (del): 

Gavce (del) 
Slatine (del) 
Podgora, Rečica ob Pakt 
Mali vrh, Šmartno ob Paki 
Veliki vrh (del) 

25. S m i h e I pri Mozirju 

Sv. Radegunda ('del) :Sv. Radegunda (del) 
Smihel: Smihel 

Lokoviea (del): 
šoilanj (del): 

TopoUtica: 

Kavče: 
Podkraj (del): 
Velenja (del): 

Sv.Vlđ(del)j 
Zavodnjei, 

26. S o Stan) 
Lokoviea (del) 
Metleče, Šoštanj (del) 

27. TopolšMea 

••••••• 

28. V e 1 e n J e 
Kavč* 
Podkraj (del)' 
Stara vas, Velenje 

29. Zavođnjo 
Sv. Vid (deli 
Zavodnje 
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Okraj 

Okraj Murska Sobota 
obsega tele kraje, Icaiastnhc občino in naselja: 

Murska Sobota 

Dolina: 

Adrijanci: 

1. A d r i j a n c i 
Adrijanci 

Andreja: 
2. Andreje] 
Andrejci 

Bakovd: 
Krog (del): 

3. Bakovci 
Bakovci 
Krog (del) 

Beltinci: 
4. Beltinci 

Beltinci 

Novi Bexnovcit, 
Stari Beznovci: 

5. Beznovci 
(sedež Stari Beznovci; 

Novi Beznovci 
Stari Beznovci 

Bodond: 
6. Bod onci 

Bodonci    ' 

BokraU: 
Krna: 

7. Bokrači 
Bokrači 
••• 

Borečar, 
8. Boreča 

Boreča 

Borejci: 
9. Borejci 

Borejci 

Bratondi 
10. B r a t o n c i 
Bratonci 

Brezovdt, 

11. Brezovo! 
Brezovci 

Budmeit 

12. Bud i nel 
Budmci 

Cenhovai 
13. Can ko ya 
Cankova > 

Cepindr, 
14. Cçpln.cl 

Ceuinci       , 

čemelavcit 
15. Černelavei 

Černelavei 

Bankovci: 
16. DankOTCl 
Dankovci 

17. Dolenci 
(sedež Veliki Dolenci) 

Mali Dolenci* Mali Dolenci 
Veliki Dolenci ì       Veliki Dolenci 

19. Dolina 
Dolina 

20. Dolnja Slaveča 
Dolnja Slaveča:        Do I n ja Slaveča 

21. Doklcžov je 
Dohlcžovjc: Dokležovje 

22. Doma ji nei 
Domajinci: Domajinci 

23. D o m a n j § o v c i 
Domanßovci: Douianjšovci 

24. Fokovci 
Fohovci: Fokovci 

^ 25. 0 anfani 
Gančani: Gančani 

2ß. God oroveî 
Gcdcrovci: Gederovci 

27. Gorica • 
Gorica: Gorica 

Dolič: 
18. Dolič 

Dolio 

28. Gornja Lendava- 
Gornja Lendava:     Gornja Lendava 

29. G o r n •• ß 1 n v e č a 
Gornja Slaveča:       Gornja Slaveča 

30. Gornji Crnci 
Gornji Črnci': Gornji Crnci 

31. Gornji Petrove! 
Gornji Petrovci:,     ßotnji Pclrovei 

32. Gradišče 

• GradiSče 

33. GerllncJ 
••••••• 

Gradišče: 

Gerlinci: 

Ilodoh 

Ivanci: 

Ivanova: 

Ižahovci: 

Kančovci: 

Korova:, 

CL IIO đ 0 š 

iiodoJ 

35. Ivane! 
Ivand ' 

3G. I va no vel 
Ivanov ci 

37. IŽakovci 
Iiakovci 

38. Kančovci 
Kančovci 

39. K o r o v c i" 

-,•,   -t' 

.VV..-1 
*.-' J 

"' Korovci /"' 
xX.--^\ ?}, 
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40. Kovačeve! 
Kovaiovd: ' Kovačovcd 

41. Krajna 
Krajna: 
Skakovci (del): 

Krajna 
Skakovci (del) 

42. Kramarove! 
Fikšinci: 
Kramarova: 
Ocinje: 

Fikšinci 
Kramarove! 
Ocinje                „ 

43. Krašči 
KraSČi: Kražči 

44. Križevci • Prekmurju 
Kolarova: 
Krizeìxi: 
Lonèarovcil, 
Panovà: 

Košarovci 
Križevci v Prekmurju 
Lončarove! 
Panovci 

45. Krog 
Krog (del): Krog (del) 

46. K r p 1 i v n i E 
KrpUvnik: Krplivnik 

47. Krnplivnik 
Kruplimik: Kruplivnik 

• 
48. Kake» 

•••: Kukeč 

49. KnpSinci 
Knpimà: Kupšincd 

60. Knštanovcl 
Ktûutnovd: Kušlanovci 

51. Kazma 
•••••: Kuzma 

52. Le m e rjo 
Lemerjet Lemerje 

53. Lipovci 
UpeveU Lipovci 

54. Lncova 

lueovm: Luceva 

55. M a č k; o v c I 
UaScevd: Mačkove! 

56. MarkiSavci 
ìlarhOavcì: MarkiJavci 

57. M a r k o v c i 
Uurkovci: Markovci 

Okraj Murska Sobota 

Martinje: 

Martjanci: 
iïeincavci (del): 

Maljašovcit 

Meliaci: 

58. Ma r 1 i n j o 

Martinjo 

59. M a r t j a n c i 
Martjanci 
Nemčavci (del) 

60. M a I j a š o v c i 

Matjašovci 

61. M eli nel 

Meline! 

62. Min jtinci-Lnknîovci 
(sedež Mlajtinci) 

iMharorci (del):      Lukačovcj (del) 
Mlajtinci: 

Morava: 

Moicana: 

Motovilciz 

Murska Sobota: 

Mlajtinci 

63. Moravci 

Moravci 

64. Moščanci 

•••••••! 

65. M o t o v i I c i 
Motovilci 

66. Murska Sobota 
Murska Sobota 

67. M n r s k i C r n c 1 

Murski črnci: Murski Crnci 

68. Murski  Petrov ci 

Murski Vetrova:      Murski PctrovcI 

69. Nemčavci 

Nemčavci (del):      Nemčavci (del) 

70. Ncradnovci 
Neradnovcit Neradnovci 

71. NoršincI 
Lultnrnvd (del):      Lukačeve! (del) 
Norlinci: NorJinci 

72. 0 to vel 
Otovcii Olovci 

73. Pečarovel 
Pećarova: Pečarovci 

74.^PeskovcI 
Peskovcit Peskovci 

75. P/Crtoča 
Pertocar Pert oca 

76. Petan Jci 
Pelanjci (del): Petanjci (del). 
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Okraj Murska Sobota 

Polana: 

Poznanovci: 

Predanovđ: 

Proseiha vas: 

Berlovci: 
Ivanjsovđ: 
Pordasinci: 
Prosen Jakova: 
Srediičci 

Puconcit 

Pužavđ:, 

Radovcii 

RdlàZant 

Ranhovd: 

Rathovài 

NusJcova: 
Rogascvci: 
Sv. Jurij: 

Ropota:, 

Satahovcitj 

Sebeborcir, ' 

'čiheika vat: 
Selo:. 

77. Pol ana 
Poiana 

78. Poznanovci 
Poznanovci 

79. P r e d a n o v c i 
Predanovci 

80. Prosefka vas 
Prosečka vas 

81. Prosonjakovei 
Berkovci 
IvanjSovci 
PordaSincI 
Prospiijakovci 
Središče 

82. P a c o n c i 
Puconci 

83. P uža vel 
Puiavci 

84. Rad ovci 
Radovci 

83. Rakiïan 
Rakičan 

80. R a n k o v c I 
Rankovci 

87. R a t k o v c i 
Ratkovcl 

88. RogaSovcl 
Nuskova 
RogflSf'vci 
Sv. Jurij 

89. Ropoëa 
Ropoča 

80. Sa t ab o ve i 
Satabovci 

01. Scbcborci 
Se be borci 

02. S e i o v Prcknmrjn 
Cikečka vas 
Selo v Prekmurju 

93. S k a k o v c i 
Skakavci (del)i.       Skakovci (del) 

94. S o đ i S i n e i 

Sodišinci: Sodišinci 

95. S o t i n a   S e r d i c a 
(sedež Sotina) 

Serdica: Serdica 
Solina: Sotina 

96. Sta njo vel 
Slanjovci: Slanjovci 

97. S t r n k o v c i    . 
Slruhovd: Strukovci 

98. Salamene) 

Šahmenci: Salamene!      * 

99. S a • o v c i 

Šalovci: Salovci 

100. S uli nei 

Šulind: Sulihci 

J01. Tcšanovoi 
Ttšanovd; Tešanovci 

102. Tišina 
Tišina: Tišina 

. 103. Topolovci 
Topolovci: Topolovci  ' 

104. Trdkova 
Trdkova: Trdkova 

103. • r o p o v c i 
Tropovci:   • Tropovci 

10G. Vadarci 
Vadarci: Vadarci 

107. V a n •" a vas 
Vanča vas: Vanča vas- 

108. VaneiSa 
Vaneča: Vaneča 

109. V c Jesi a v ci 
Večcslavd: Večeslavci 

110. Vešfiea 
••••••• VeSĆica 

111. Viđonci 
V idonei: Vidonci 

112. Vnïja gomila 
Vučja gomila: Vučja gomila 

113. Zenkovci 
Zenhovci: Zenkovci 

114. 2cnavija 
Žcnavljai 2euaviJA 

•'•'21   V, 
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Okraj Novo mesto 

Okraj Novo mesto 
ob*pga tele kraje, katastrske občine In naselja: 

1. A j d «t v c c 
(sedež Dolnji Ajdovec) 

Ajdovec: Borit,   Dolnji   Ajdovec,  Gornji   Ajdo- 
vec, Mali Lipovec, Morava, Podlipa, 
Srednji Lipovec, Veliki Lipovec 

Dresova reber: Brezova reber, Plano, Sela pri Aj- 
dovcu 

2. Bela  cerkev 

^ßela cerkev: Bela cerkev. Draga, Hrib, Vinji vrb 
Družinska vasi (d.):Do[cn'\e    Kronovo,    Druiinska    vis 

(del), Građenje, Sela 
Breška vas, Čadraže, Gornja Gomila 
(del).  Prwlavica 
Gmajiiica   (del) 
Ruh t na vae, Stranje, Tomažja vas 

Gradale (del): 

Polhovka (del): 
Tomaž ja vas: 

3. Birčna vas 

Lakovnice (del): 

Stranska vas: 

Dolenje Lakovnice, Gorenje Lakovni- 
ce, PHO>ì 
Birftna vas. Jama, Rajnovšče, Rakov- 
nik. Stranska vas 

VeLPodljuben (d.):Vehki Podljuben 

Brusnica (del): 

4. Brnsnice 
(sedež Velike Brusnice). 

Brezje. Dolnji Subadol (del), Lesko- 
vec (del). Male Brusnice, Velike 
Brusnice, 2erjavin 

5. Dobrovška  vas 

Dobrava: Dobrava, Dobrovška vas 
Graduée (del):       Otok 
Mrieta vas (del):   Čučja mlaka, Grmovlje, Hudenje 

6. Dolenjske Toplice 
Dobindol (del): 
Gorenje Polje: 

Podturn (del) i, 

Toplice: 

Dole (del).: 

Tétte (del)t 

Dolenje Su3?ee 
Dolenje   Polje,  Dren je, Gabrje, Go- 
renje polje, Soteska 
Cerovec, Dolenji BuSinec, Gorenji Bu- 
šinec, Seliätfey Veliki RigßlJ 
Dolenje Gradisce, Gorenje Gradisce, 
Toplice 

7. Dole pri Škocjnnn 
(sedež Dolenje Dole) 

Dolenje Dol«, Goi ••• Dole, Jelendol, 
Mackovec (del) 
Telce (del: Leatina, Ravni, Tel&'eeJ 

Cerovec (del): 
BruHca (del): 
Zajčji vrh [••• 

8. D o 1 Î 

Doli, Iglenik, Pušfe, Vrhe'pri Domi 
Panjrrt grm (del) 
Sela pri Zajčjem vrhu   (del)r Zajčji 
vrh, 

Dvor: 

Slavca vas: 

Brusnice (del): 
Gabrje: 
Hrusica (del): 

9. Dvor 

Brod, Dolenjj Kol, Gorenji Kot, •••- 
kovre Mačkov hrib Sadinja vas, Sko- 
pice. •••••• vat», Vinkov vrh 
Cegeln ca,   Jama,   Lašče,   Pödgozd, 
Stavca vas 

10. Gabrje 
Dolenji Suhadol (del) 
Gabrje,    Gorenj.    Suhadol, 
Pangrč grm (del: Višnje) 

JugorJe 

11. Globođol 
(sedež Gorenji Globodol) 

Golobinjck (del):    Grč vrh (del) 
Globodol (del):       Dolnji    Globodol,   Gornji   Globodol, 

Srednji Globodol 

12. Gorenje   SnSice 
Dobindol (del):       Gorenje Sulice, Hrib, Verdun . 
Stara žaga (del):     Blaže vica 

13. G i* a d i š 2 o pri St. Jerneja . 
(sedež Gorenje Gradišče) 

Gradišče (del): 

Gorenja Orehovica 
(dvl): 

Polliovica (del): 

Gohbbijek (del): 

Mirna pel (del): 

Dolenje Gradišče, Dolenji Mabarovec, 
Gorenja Gomila (del), Gorenje Gra- 
dišče, Gorenji Makarovec 

Loka (del) 
Dolenje Mokro polje, Gmajnlca (del), 
Polhovka, Praprece 

14. J a b 1 a a 
Dolenje   Vrhövo,   Gorenje   Vrhov*«; 
Goriška vas, Grč vrh (del) 
Jablan, Malenska vae (del), Mali vrh' 

15. Kamence w 
(sedež Gorenje Kamence) 

Bril fin (del):       -Muhaber, Vel. Bučna va« :      ^ «' 
Daljni vrh:             Boršt,   Daljni   vrh,   Dol. Kamence, 

Gornje Kamence, Hudo, Potočna va« 

16. K a r 1 e 1J e v o iv\v;v 

(sedež Dolenje Karleljevo) .-•?• 

črelhjice (del): 

Zagorica (del): 

Ždinja vas (del)l 

Brsljin (del): 
'Minja vas (del): 

Srednje Grčevje (del: Nova gor% 
Runčec) 
Dobje, Dolenje Kamenje, Dolenje 
Karleljevo, Gorenje Kamenje, Gore- 
nje Karleljevo, Hmeljnik, Jagodnik, 
Zagorica 
GoluSnik (del: Karlovec), 2dinj* va» 
(del: Suhe plate) 

17. L o c* na 
Ločna 
Onlii^nik (del).. MaFkovec, Sevno,Tr- 
ška gora, Zdiuja vae (dolj, 
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Okraj Novo mesto 

Globodol (del): 
Golobinjck (dal): 

Mima peč (del): 

Briljin (del): 
Golna va» (del): 
Kandija 
Novo metto: 
Ragovo: 
Šmihel (del) i 

18." Mirna p e • 
Jordan ka! 
Biška vas (del), Dolenji Podboršt, Go- 
lobmjek, Gorenji Podboršt. Ivanja 
vas (del), Vrhpec 
Biška vas (del), Cešnjlee, Ivanja vae 
(del), Jelše, Malenska va* (del), Mir- 
na ••• 

19. NOTA mesto 
Bršljin, Cegelnica, Mala Bučna vas 
Golna vae (del), Žabja ras (del) 
Novo mes«to 
Novo met-to 
Ragovo, Žabja va« (del) 
Irca vas, Smibel (del) 

Gorenja Orehovica 
(del): 

Polhovke (del): 

Cerovec (del) t 
Lakovnice (del): 
Teika voda (del) i 

Vinja vat (del); 

Podstenice: 

Podturn (del) t 

Poljan*: 

Star» Maga (del): 

BrVnn (del): 
Gorenja Strata 

(del): 
Pncna (del): 

20. Orehovica 
Cerov log, Gorenja Stara vas, Hrastje, 
Leekovec (del), Loka (ded), Orehovi- 
ca, Tolsti vrh, Zapui« 
Gorenje Mokro polje, Pristava 

/ 
21. P o đ g r a d 
Mah Cerovec, Veliki Cervree 
Jurna vae, Koroška va* (dol) 
Dolenja Teika voda (del: Nova gora 
— del), Koroška va« (del: Nova gora 
— del) 
Konee, Podgrad (Grm), Radoha (del), 
Vinja ras, Mihovec, Prietava 

22. Po d (aru 

Deleči   vrb,   Podstenice,   Pogorelee, 
Rog 
Loška vas, MeniSka vas, Obrh, Pod- 
bovta, Podturn, Sela, Suhor 

23. Poljane 

Mali RlgelJ,  Obcice,  Poljane, Ram- 
poha 
Divji potok,   Nova gora,   Srebotiiik, 
Stara Saga 

24. Prečna 
Groblje 

CeSSa vas, Zalog 
Kuzarjev kal, Podgora (del: Luknja, 
Marof), Prefina, Suhor 

25. Prekopa i 
(sedež Dolenja Prekopa) 

Ottrog (del)i Dolenja  Prekopa, Gorenja Prekopa, 
Groblje, Gruča, Ledeca vat, Ostrog, 
Bt. Jakob 

26. Ratje ! 

žtdritt Prévoie, Ratje, 2virč* 

27. S e 1 a - • i n j e 
(sedež Sela pri Hinjah) 

Hinje: Hinje, Hrib pri Hinjah,- Lazina, Pleš 
Sela pri Hinjali:     Lopata, Sela pri Hinjah, Vi^ejes, Vrh 

pri Hinjah 

28. S m o 1 e n j a vaš 
Gumpcrk, Rutež 
Mali Slatnik, Potov vrh, Veliki Slat- 
nik 
Dolnja vas, Krka, Mala Cikava, Sela 
pri Ratežu, Smolenja vas, Velika Ci- 
kava, Zihovo selo 
Sela pri Zajčjem vrhu (del) 

Brusnice (del): 
Polov vrh (del): 

Smolenja vat: 

Zajčji vrh (del): 

HruSica (del): 
Stopiče: 
Teika voda (del): 

Zajčji vrhi 

Gorenja Straža 
(del): 

Prečna (del): 

Gradisce (del): 
T 

Orehovica (del): 
Ottrog (del): 
St. Jernej (del): 

Hmeljčii: 

Zagerica (del): 

čresnjice (del): 

Berinja vat (del): 

št. Peter: 

29. StopJ&e l. 
HruSica 
Craiostijice, Slopiče, št. Jošt, Verdiji 
Dolenja  Težka' voda   (del),  Gorenja 
Težka voda, Plemberk 
Brezovica,   Hrib   pri   Orehku,   Mali 
Orehek, Veliki Orehek 

80. Straža 
(sedež Gorenja Straža)   ' 

Gorenja Straža, Hruševec, Loke, Sela 
Dolenja Straža, Podgqra (del) 

81. Št Jernej 
Dolenja Gomila, Dobravica, Drama, 
Mihovica, Razdrto, Roje, Smalčja va* 
Loka (del) ;    • -, s    , .,,4 
Brezje, Imenje,,Rakovnik 
Dolenja Brezovica, Dolenja Stara vas, 
Gorenja Brezovica, Sela (del), Žt. Jer- 
nej, 2vabovo. (del), Volčkova vas, Vr- 
bovce, Vrh 

32. št. Juri} '; 
Čemše, Dolenja va«i" HmeljSič, Hrast- 
je, Poljane, St. Jurij 
Globoč dol, Mali KaL/Orkljevec, Se- 
la pri Zagorici, Vel. Kal .     • •»->•. 

33. Št. Peter        '''"*   '"   ' V 
Čreanjice, Dolenje Grfé.vje,'Goluïnik 
(del: Sadeži), Gorenje Grčevje, Jelše, 
Koti, Lelnica, Paha (del), Srednje 
GrČevje (del), Zagrad 
Dolenji vrh, Gorenj' vrh, Her'nja vas, 
Paha (del), Selo,' Stravberk 
Dobovo, Gorenje Kronovo. Grič, ••, 
Lulrško selo, Prapreče, 61.,,Peter,  , 

Dole (del): 
Gorenja vas (del): 
Stara vat (del): 

Zagrad (del):. 

84. Škocjnn \ ,. 
Mačkovec (del), Segonje,' Zloganja 
Osrečje,  Vinica  (del: Osredek) 
Dolenja Stara vas, Hrastovlje, SUra 
Bučka, Resa  (del), Stopno,* SktKjan, 
Zavinek >. 
Goriika gora^Gorižk* .vas«-, ;, ;.--l 
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Okraj Novo mesto — Okraj Poljčane 

Orehovec (del): 
St. Jernej (del): 

Vrhpolje: 

35. Šmarje 
Mali Bau, Veliki Ban 
Drča (del), Sela (del), Šmarje, 2va- 
bovo (del) 
Apnenik, Drča (del). Dolenje Vrhpo 
lje,   Gorenje   Vrhpolje,   Javorovica, 
Jelša, Mihovo, Stranje, Vratno 

36. Šmarješke Toplice 
Družinska vas (del):Družinska vas- (del: zdravilišče) 
Žahvice: Brezovica, Kamen vrh, Obrh, Toplice, 

Zaloviče 

37. Š m a r j e t a 
Družinska ucufdeJJ.-Mladevina, Strelac 
Gorenja vas (del):   Dolenja   vas,   Gorenja   vas,   Orešje, 

Šiiirrjeta, Vinica (del) 
Zbure (del): Radovlja (del: Cerovec, Mlada gora, 

PodkoManjevlja, Radovlja), Sela (del: 
•••, Koglo, Sela) 

38. S m i h e I  pri Novem mosfn 
Gotna vas (del):      Jednšfica, Gotna vas (del), Regrča vas 

Potok (del: Volavče) 
Brod, Smihel (del) 

Jurka vas (del): 
Smihel (del): 
Veliki Podljuben 

(del): Boričevo, Gorenje Mraševo, Mali Pod- 
ljuben, Malo Skrjanče, Pelanje, Srebr- 
niče, Veliko Skrjanče, Vrh pri Ljub- 
nem 

39. Š m ih e I  pri Žužemberku 
Gornji Vrii: Poljane, Sv. Marjeta 
Smihel pri Žužem- 
berku (del): 

Dobindol (del): 

Stara Saga (del): 
Vin ja vas (del): 

Jurka vas (del): 

Krm j vrh (del): 
Zagrad (del): 

Mrleča vat (del): 

Zbure (del):. 

DešeČa vae, Drašča vas, KleČet, Pie- 
živica, Smihel 

40. UrSna sela 
Dobindol, Drganja sela (del), Uršna 
sela 
Laze, Pajkež, Pleä, Se«, Travni dol 
Radoha (del) 

41. Va T ta vae 

Dolenje Mraševo, Drganja eela (del), 
Jurka vas, Potok (del), Prapreče, Ro- 
manja vas, Vavla vaa 

42. Zagrad 

Krfrinj vrh (deh Gorenja Stara vae) 
Gabrnik, Klenov k, Male Poljane, 
Velike Poljane, Zagrad 

43. Z a m e § k o 

Cisti breg, Hrvaški brod, Mrleča vas, 
Zaniežko 

44. Zbnre 
Celovec, Dol, Mala Strmfca, Radovlja, 
(del: Slape. Zagorica), Sela (del: 
Grič), Zalog, Zbure, 

45. 2 n Ï e m b e r k 

Gornji Kriz (del):   Dolnji   Križ,   Gornji   Križ,   Vrhovo, 
Vrh pri  Križu 

Reber: Reber, Zalisec 
Smihel pri Žužem- 
berku (del): Budganja vas 
Velik, Lip je: Gradeuec, Klopca, Malo Lipje, Veliko 

Lipje 
Žužemberk: Cvibelj, Prapreče, Stranska vae, Za- 

fara, Žužemberk 

Okraj Poljčane 
obsega tele kraje, katastrske občine In ••«•!••: 

1. B e z i n a 
Bezina 
Gabrovnik, Strtenek 

Bezina: 
Brda: 
Tepanje (del): Vešenik 

2. Brestovce 
Brestovec: Brestovec 
Ceste: Ceste. 
Nimno: NimnoV 
Plat: Gaberc\Plat, Skrbnik 
Rapikovec: Pristavica, Rajnkovec, Vineo 
Sv. Katarina: Sv. Katarina 
Velike Rodne (del): Prnek  (del),  Velike Rodne, Vrhov 

niča 

8.' Cadram 
Oholka vas: Okoika gora, Okoäka vaa 
Oplotnica (del):      Cadram (del), Lačna gora (del) 
Zlogona gora: Straža, Ugovec, Zlogona gora, Zlogona 

vaa 

4. CreSnjevee 
CreSnjevee (del)t     CreSnjevee, Leskovee (del), Lokanja 

vae 
Pretrdi ' Farovec, Pretrež 

B. Donačka gora 

Donačka gora, Sv. Jurij 
Tlake 

. Zaheuberk 

6. Kebel) 
KebelJ, Kot, Modric, Nadgrad, Pod- 
grad , i 

7. KonjiSka ras 
Breg, Konjiška vaa, Nora rat, PreH- 
gal, Sp. Pristava 

8. Kostrivnica 
Caca vas, Žagaj 
Drevenik, Gabrovee, Zg. Koprivnica 
Brezje,   Kamna gorca, Podplat,   Sp. 
Kostrivnica 
Podturn, Sp. Gabrnik, Zg. Gabrnilt 

9. Laporje 
Dolgi vrh (del), Hoäniea, Zg. Breznfe« 
Laporje 

.   Dolgi vrh (deli 

Donaika gorat 
Tlake: 
Trika gorcar. 

Kot: 

Konjiška vati 

Cala vas: 
Drevenik: 
Sp. Kostrivnica: 

Zg. Gabrniki 

Hósnìca: 
Laporje: 
žabliek ideili 
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Okraj Poljcane 

10. Lomborg 

Bell  potok, Krtinee, Topolovce, Sv. 
Mihe! (del) 
Lemberg 
Pijovcj (det: Sp. Pijovci) 

H.Loče 

Dolga gora (del) 
Breg, Koblje (del). Podob 
Kravjpk (del), Lofe, Mlače 
Mali Li(>ogIav, Ostrožno (del), Tičevo 

Vel. Ltpoglav (del) : Klokocovnik, Suhadol, VeL Lipoglav 

12. Loška gora 

Lemberg okolica 
(del): 

Lemberg trg: 
Pijovci (del): 

Ivlga gora (del): 
Roblje (del): 
Loče (del): 
Ostrožno (del): 

Loška gora: 
Podesiti vrh: 
Remik: 
Skomarje (del): 
Sv. Kunigunda: 

Delno: 
Jelovec: 
Pcèke: 
Slalenberk: 

Stopno: 
Sv. Ana: 

Božje: 
Brezje: 
Koritno: 
Oplotnica (del): 

I meno: 
Podčetrtek trg: 
Sopote: 
Ferace: 
Viritanj (del) t 

Brezje (del): 
Lusečka vas:. 
Pekel: 
Poljcane: 
Stanovsko: 
Studenica (del): 

Lastnic: 
Sedlarjevo: 

Boharina. LoSka gora 
Padeški vrh, Planina 
Rpanik 
Skomarje (deì) 
Bezovje, Cešnova, Koroška vas, Sv. Ku- 
nigunda 

13. M a le o 1 e 
Dežno, Varoä 
Jelovec, Makote 
Mostečno, Pe/ke 
Jaatrnik,  Ložnica, Stranske Makole, 
Slalenberk 
Stopno, Strug 
Sv. Ana 

14. Oplotnica 

Božje 
Brezje, Kovaški vrb, Zlakova 
Koritno 
Čadram (del), Gorica, Lačna gora (del) 
Malahorna, Markečica, Oplotnica 

15. Potlïetrtek 
Golobinjek, I meno, Imenska gorca 
Podčetrtek 
Slake, Sopote 
Pecelj, Sela, Verace 
Rudnica, Virštanj 

10. Po I j cane 
Sp. Poljcane 
Lušečka vas 
Maharčka vas, Pekel, Sp. Breinica 
Ljiibično, Lovnik, Poljcane 
Cadramska vas, Stanovsko 
Podboö 

17. P o l J e ob Sotli 
Brczovec, Lastnlô 
Polje ob Sotli, Prelaako, Sedlarjevo    i 

18. P r i h o v a 
Sp. Grmovje (del): Sp.Grušovje 
Vrhole (del): Barje, Preloge, Prepuž, Sev»c, Vinar- 

je (del) 
Zg.Gruîovje: Dobriška vas, Dobrava, Pobrež, Pri- 

bova, Raskovec, Zg. Gruiovje 

19. Pristava 
Nezbüe: Nerbile 
Pristava: Dol, Pristava, Sp. Mestinje 

20. Ratanska  ras 
Cerovce (del): Irje (del: Gornje Irje) 
Ncgonje: Gradiški dol,    Gorenje Segonje, Sp. 

Negonje 
Ratanska vas (del):  Ratanska vas (del) 
Sv. Mohor: Sv. Mohor 
Tekačevo: Sp. Tekačevo, Zg. Tekačevo 
Topole: Topole 

21. Rogaška  Slatina 
Ratanska vas (del): Ločendol (del: Sp. Ločendol), Ratan. 

ska vas (del) 
Sp.Sečovo: Sp.Sečovo (del) 
Sv. Križ: Rjavica, Sv. Križ 
Trliiče: Rogaška  Slatina, Ratanska vas  (del), 

J Tržišče * 
Track (del) VeL Rodne (del): 

Rogatec trg: 
Stojno selo (del): 

Cerovec (del): 

22. Rogatec 
Rogatec 
Brezovec 

23. S e ž o v o 
Cerovec, Irje (del: Sp. Irje), Zg. Se» 
čovo 

Ratanska tus (dcl)j   Locando! (del) 
Sp.Sečovo (del):    Sp.Sečovo (del), Tunccvef 

24. Sladka gora 
Dolga gora (del):    Bobovo (del), Dolga gora (del) 
Lemberg okolica 

(del): 
Pijovci (del): 

Sladka gora: 

25 
Slov. Bistrica: 
Sp. Nova vas: 

Jerovska vas. Sv. Mihel (del) 
Nova  vas, Pijovci  (del:  Gorenji Pi- 
jovci) 
Polžanska gorca, Polžanska vas, Sladica 
gora 

Slovenska Bistrica 
Slov. Bistrica 
Sp. Nova vas 

Zg. Bistrica (del):   Zg. Bistrica (del) 

26. Slovenske  Konjice 
Slov. Konjice: 

Rogmska gorca: 

Sodna vas: 
Sv. Etna: 
Sv. Vid: 
Vonarjei 

Blato, Prevrat, Slov. Konjice, Zg. Pri- 
stava ~ 

27. Sodna vas 
Cmereška gorca,  Roginje,  Roglnjska 
gorca, VirovcI 
Sodna vaa 
Sv. Ema 
Jerčin, Sv. Vid 
Vonarje 
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23. Studenice 
Brezje (del): Brezje, Križeca vas 
Hratinvcc: Ilrastovec. Krasno 
Modraže: Globoko, Modraže, Novake 
Studenice (del): Studenici 

29. Sv. Florjan 
Stojno selo (del) i Stojno «elo, ST. Florjan pri Rogatcu 
Strmec: Strmec 

30. Sv. Jernej 
Kobi je (del):. Koblje (del) 
Licenca: Brezje, Licenca 
Loče (del): Kravjek (del) 
Sv. Jernej: Kolačno, Fetellnjek, Sy. Jernej 
Zg.Laze (del): Vrh, Zg. Laie 

31. S T. Peter  na Medvedjem selo 
Grlice: Orlice, Laže 
Uajnsko: Hajnsko 
Kačji dol: Kačji dol 
Kristan vrh: Kristan vrb, Sv. Peter na Medved- 

jem selu 

82. S v. R o k ob Sofli 
Dobovec: CreSnjevec, Dobovec, Sv. Rok ob Sot- 

li, Vidina 
Trlicno: Log, Trlično 

33.' Sentovec 
Ritorno j: Ritoznoj 
Sentovec: Devina, Klopce, Sentovec 

34. Š k a 1 e e 
Preloge (del): Polene, Preloge, Zeèe 
Školče: Dobrava,    Gabrovlje, Sp.    Preloge, 

Skalce 

35 .Šmarje pri Jelšah 
Bobovo: Bobovo, Mala  Pristava, ZaatranJ* 
Dol: Dol. Dragornilo, Jazbine 
Dvor: Dvor. Sotensko, Sv. Miklavi 
Tcsovec: Cerovec, lesovec, KJirenik 
Korelno; Konu*ko. Koretno Serovo 
F'JOì i (dgl):. Pijovci (del), Zg. Mekinje 
P reloge: Belo, Preloge, Stranje 
Senovica: Predel. Senovica 
Sv. Uariiara: Globoko, Sv. Barbara, Zadrže 
Sv. Tomaž: Sv   Tomaž 
Šmarje pri Jelšah :   Gaj,    Korpule,    Predenca,   Sv.  Rok, 

Šmarje pri Jelšah 
Vrh: Sv. Lovrenc, Vodenovo, Vrh 

3G. Šmartno na Pohorja 
Bnjtina: Bojtina 
Frajhajm: Frajhajm 
Kalle (del): Kalše (del) 
Osel j: Olelj, Zg. Nova vas (del) 
Smrečno: SmreČno 
Sv. Martin: Sv. Martin na Pohorju 
Zg. Prebukovjei Sp. Prebukovje, Zg. Prebukovje 

Slemene (del): 
Tolsti vrh: 
Veliki Lipoglav 

(del): 

37. S p i t a 11 • 
Kamna «ora (dni). Star« Slemene 
Skedenj, ToUU vrh 

Kraberk 

38. T c p a n j e 
Perovec: Perovec 
Tepanje: Dohruež, Tepanje, Tepanjaki vrh 
Sp.Gruiovje (dsl): Novo Tepanje 

39. T i n j e 
Juriina vas: 
Malo Tin je: 
Planina: 
Rep: 
Sv. Urh: 
Tinjtka gora: 

Juriina va* 
Foit. Malo Tinje, Sodrež 
Planina 
Rep 
Sv. Urh 
Tinjska gora, Veliko Tinje 

40. Vrhloga 
Vrhloga (del); Brezje, Trnovec, Vrhlofa 

41. Vrhole 
VrhoU: Drumlažno, Jeliovec, Kočao, Vrhole 

• 42. Z b e 1 o v o 
Zbelovska gora: 

Zg.LaU (del): 

Penovje, Podpec, Zbelovo, Zbeloveka 
gora 
Sp. Laž« 

43. Zgornja Bistrica 
Kovača vas: Kovača vas 
Oìolj (del): Zg. Nova va* (del) 
Visole: Visole 
Zg. Bistrica (del): Zg. Bistrica (del) 

Gladomei: 
Sp. Loinica: 
Vrholm (del): 

Zg. Loinica: 

44. Zgornja Lož aie« 
Giadoinei   • 
Sp. LoŽnica 
Kačjek, Korplje, Vinarj« (del), Vrho- 
le 
Koelanjevec, Zg. Ločnica 

Rogintka gorat 
(del): 

Sv. Magdalena: 
Sv. Jernej: 

45. Zlbika 
BezgovJca, Pustiie, Ziblika vas 

Strtenica, Sv. Magdalena, Škofij* 
Bezgovica, Sv. Jernej 

St. Jani pri Pod-    SL Jani pri Podčetrtku 
četrtku: 

Št. Jani pri Žusmu  St Jani pri Zusmu 
(del): i 

Tinjtko (del):        Sp. Tinjsko, St. Janš 

46. Zreče 
Radona voit Gracié, Radana vos 
Zg. Zreče t. ^ Dobrava, Sp. Zreče, Zg. Zreča / 
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1'igonce 1: 
Cigonce 11: 
Zabi jek: 

Zite: 

47. S a b I j c k 
CijjDiicf (del) 
Cigonrp (del). Gornji 1••, Videz 
Levic, •••••••, 2abljdt 

48. Ž i če 

D rala vas, Ziče 

Okraj Postojna 
obsega tele kraje, katastrslui občine in naselja: 

1. Bnbno poljo 

Bolno polje: Babno polje 

2. Begunje pri Cerknici 
Begunje pri Cerim.:Begunje pri Cerknici 
Podslivnica: 
Seliček: 

Malmeti, Otoriica* Podslivnica 
Brezje, Selšoek, Topol 

3. B e z u I j ri k 
Bczuljak: 
Koži jek: 

Bezuljak, Dobec 
Koži jek 

4. B u k o v i o 
Bukovje: 
Sluđeno (del): 

Bukovje, Gorenje, Predjama 
Belsko 

Cajnarje: 

Kremenca: 
Strukljeva vas: 

Zalet: 

Cerknica (del) t 
Dolenja vas: 

Otok (del):. 
Otok • 

7. 
Kolona (del): 
Stara Suticai 

5. Cajnarje 
Cajnarje,  Gora,  •••,  KruSce, Ro- 
parje 
Kremenca. Milava, Ponikve, Slugovo 

, ••••••. Hribljane, Hruškarje, Pirma- 
ne. Ščurkovo, Strukljeva vas 
Bookovo, Jeršanovo, Lovranovo, Mai- 
ni, Ograd»., Sv. Troj:ca, Zales 

6. Cerknica 
Cerknica (del) 
Dolenja   vas.   Dolenje  Jezero,  Pod- 
skrajnik, Zelše 
Otok 

Dolenjn K o Sana 

Dolenja •••••• 
Neverke, Nova Sulica. Stara Sušica 

8. Gorenja KoSana 
Kolona (del):,  .   Buje (del), Gorenja Košana 
Goren je Vreme (d.): Gorenje Ležete 
Voluti 

BloUcèi 
Gorenje J exeroi, 
Grahovo:.       ^, • 
Uptenj: 

Otok / (del)t. 
Zirovnicat 

Buje (del), Cepno, Votf* 

9. Orahovo        r 

Bloöice, Bloška poli« 
Gorenje, Jezero    • .    \ "  ' ' 
Grahovo, Martinjak      ^~( *  ' 
Goricice,  Sv. Stefan,  Steberky Up- 
senj 
Laze 
Zirovnic» i 

10. • r e n » T i c r 

llmuHHu. UoriOe. llrt-novic* 
Lamini: Laudo] 
Studenec: Studenec 
Srnilicl p. Nanosom: Snnlic-1 pod Nanosom 

•ruševje : 
KaLuliU: 
Sirane: 
t eiil.a brda (del): 

4abna polica: 
/ga vas: 
Kozarišre: 
l'oliane: 
»lulob: 
Viševck: 
Vrh: 

Laze: 

Lož: 

Benote: 
Ihuli vrh: 
Metulje: 
Nova vas: 
Rame pri Topolu: 
Runarslco: 
Studenec: 
Studeno (del): 
Topni: 
Veliki vrh: 
Volčje: 

11. II r n šer ]« 

11 ruševje. Mala  brda   (del), Slavinj» 
Cermcliee, Uukulik. Sajevče 
Strane 
Voljka brda, Mala brda (dpi) 

12. i g a vas 
Banna jKìlira 
Iga vas, Podpora 
••••••••, Smarata 
Dolenje Poljane. Gorenje Poljan» 
Pudob 
Više vek 
Vrh 

13. Laze 

Jakovica, Laze 

14. Loi 
Lož, Podloi 

15. Nora ras 
Bpnete 
Hudi vrh 
Motulje 
Fara, Nova vaa 
Ravne 
Hunar^ko 
Studpuec 
Glina 
Topol 
Veliki vrh 
Nemška vas, Volčje 

16. 01 a r e 
(sedež Gorenje Otare) 

Kranjce (del): ••••••• 
Olave:, Beč,  Holenje Otare, Gorenje Otare, 

Krži^e, Pikovnik, Straiii?e, »bol- 
nik, Zupeno 

17. Palïja 
JurSče 
Palčje 

Planina pri Rakeka 

Liplje, Planina (del) 
Planina, (del) 
Grrarevee 
Kačja vas 

J urice: 
Palć je i 

18. 
Dolenja Planina: 
Gorenja Planina: 
Grtarevec:. 
Planina:. 

19, 

Postojna: 
Zagon (delit. 

P os toi na mesto 
Postojna 
Veliki Otok (dei| 

;,33. 
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20. 1* o s i o j n a   okolica 
(sedež Postojna) 

Hrošče: Hrašče, Mali Otok 
Stara vas: Stara vas 
Zagon (del): Veliki Otok (del), Zagon 
Zalog: Zalog 

21. Prcstranek 
Materija vas: Materija vas, Preatranek  (del), 2eje 

(del) 
Orehek: Orehek 
Rakitnik: Grobišče, Rakitnik 
Slavina (del): Koče, Prestranek (del), Žeje (del) 

22. R a k e V 

Cerknica (del) :       Cerknica (del) 
Rakek (del): Rakek 

23. R a v n î k 
Gradiško: AndrejČe,   Gradiško,   Mramorovo   pri 

Pajkovem, Storovo, Zavrh  (Pajkovo) 
H it eno: Hiteno. Polieče 
Ravnik: Lepi vrh. Ravnik 
Strmca: Mramorovo pri  Lužarjih, Strmca, Za 

kraj 
Sv. Duh: Godioevo, Kramplje, Lahovo.Sv.Duh. 

Skrabče, Skufče 

24. Razdrto 
Razdrto: Malo Ubeljsko, Razdrto, Veliko Ubelj- 

eko 
Velika brda (del):   •••••• 

Dolenja vas (del): 
Gabrsče: 
Laze: 
Potoče: 
Senožeče: 
Senadolè: 

Slavina (del): 

25. Senožeče 
Dolenja vae 
Gabršče 
Laže 
Potoče 
Senožeče 
Senadole 

2G. SI a T i n a 

Slavina 

27. S t a r i trg pri Ložu 
Dane: Dane (Klance, Škrilje) 
Knežja njivoi Knežja njiva, Markovec 
Nadlesk: ,"w Nadlesk 
Podcerkev: Podcerkev 
Stari trg pri Lozu: Stari trg pri Ložu 
Vrhnika: Vrhnika pri Ložu 

28. S v. V i d nad Cerknico 

Jerliče: Jeršiče, Rudolfovo 
Kranjce (del):,       Korošce, Koščaki 
Osredek: Osredek 
Ravne pri Sv. Vidu: Lešnjake, Ravne, Tevžlje. Zahrib 
Sv.Vid n.Cerknico: Coliovo. Sv. .Vid nad Cerknico (Zil- 

£e), Zala 

Studeno  (del): 
Strmica: 

29. Studeno 

Studeno 
Strmica 

.   80. St. Peter  na Krasu 
Kal: Kal 
Petelinje: Gradec, Nemška vas (del), Petelinje, 

Št. Peter 
Radohova vas (del): IIra?tje, Radohova vas 
Selce: Nemška vas (del), Selce 

31. S m i h e 1  pri Št. Petru 
Padanje salo: Mala  Pristava, Nadanje selo, Smihel 

pri St. Petru 
Narin: Narin, Velika Pristava 

*  32. T r u j e 
Radohova vas (del): Klenik 
•••••: Trnje 

S3. Unce 
Rakek (del): Ivanje selo 
Unec: Slivice, Unec (Nova vas) 

34. Velike Bloke 
Radlckr Radlek 
Studeno (del): Studeno 
'Uaka: Hribarjevo. Rožanče, Sleme, •••• 
Velike Bloke: Velike Bloke 

35. Zagorje 
Par je: Drskovce, Par je, Tabor 
Zagorje: Zagorje 

m     Okrai Ptuj 
obsega tele kraje, katastrske občine In naselja: 

1. Biš 
Ris: Vi 
Bišcčki tih: Lišcčki vrh, Cmrlja, •••••••••, Sorjak 

2. Borovci 
Borovci: Borovci 

3. BrczoTci 
Polonci (del): Brezovci 
P r er ad: Prerad  (del), Fritenska, Strmec 
Slomi: Slomi, Strejanci, Zamenci 

4. Bukovci 
Bukovci: Bukovci 

. 5. C i r k o v c i 
Cirkovcî: Cirkovci 
Dragonja vas: Dragonja vas 
Mihnvri: Mihnvci 
Pongrci: Pongrci 
Sp. Jablane: Sp. Jiblane 
Staroîinci: SlaroSinci 
Zg. Jablanei Ig Jablane» 
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Okraj Pluj 

Brpzovrc: 
. CirL June; 
Doliuie: 
Ï eliLi trh: 

Cvplhovci : 
Osluševci: 

Descnci (delJ: 
rcstrnik: 
Do'ir: 
JatiPziH'shi vrh: 
Lochi vrh: 
Svelinci: 

Bnlorha vat: 
Dolciia: 

Domava^ 

Forming 

Gajpvcii 
Mala vas: 
••.unci:. 

Dežno:, 
Corca:, 

Behki vrh! 
Gorenjski vrh: 
Petaka:, 

Gorunlca:, 

Gradišča^ 

Grajena: 
Grajpnšrak: 
Krčevina  pri 
bergu (del):, 

Grulkovcc: 
Mcdribnik;. 
Mejpi   *^ 

G. C i • U u 1 a n e 
Bitv.Dvec 
Cirkulane 
Dolane 
Veliki vrh 

7. C v o t k o v c i 
Cvf-lkovci 
Osluiiîvci 

8. D o s t r n i k 
Gom>loi 
Destruik 
Dolio 
JaiiPŽnvski vrh 
Loi'ki vrli 
Svefincl, Zasadi 

0. D o 1 c n a 
Bolečka vas 
Dol ena 

10. Domava 
Domava 

11. Formin 
Formin 

12. Gnjcvci 

Gajevci,  Placerovci 
Mala vas 
Murelinol 

13. O orca 
Dpfcno 
Go rea 

14. O o r c n j s k i T r h 
Belski vrh 
Gorenjski vrh 
Pestike 

15. C, o r J § n f c a 
Gorišnica iSv Marjeta pri Moškanjcih) 

10. OradišSa 
Gradišča 

17. Grajena 
Grajpna 
Grajenščak 

Krčevina pri Vurbergu (del) 
Vur. 

18. Oruškoree 
GruSkovec 
Medribuik 

i 10. Gru Skot je 
f/ri's'.o! je: 
l.oii na: 

(Jru.;k(i\je 
l.oZina 

20. H :: j «1 i n a 
Hajdina: Sp  Malina, Zg. Hajdina 

21. Hum 
Hum:, H•• pri Ormožu 

22. J JI n c ž o ? c i 
Druidi ja: 
Ituificici: 
/.g. Vdulie!:: 

Drštelja 
.Jjiuv.ovci. Placar 
Zg. Veluviek 

23. Ji r 5 o v c i 

Jirlovcî: Gomila, Jir&ovcl 

24 Juršiaci 

Drastic: 
Gradii'srak: 
Grlinci: 
tllapoiiri I: 
Inrinri: 
Kul-ava: 
MOIIJP: 

Roiuibii: 

Dra<jovi<5 
GraduAčak 
Griirici 
H!a[«niči (del: Hlaponuty 
Juršitici 
•Kukava 
Gabrnik, Mostje 
Rotinau, Viušak 

25. K i car 
Hear:, Kicar 

26. L n n c o v a vas 
Lancova vas: Lancova vas< 

27. Leskovec 

Belarseli: 
Siala l'arnica: 
llupiire: 
Sp. Lixkovcc:, 
Trdnim ici ! 
Vdihi OkiZ: 
Zg. LcikoLCc:, 

'(sedež Spodnji Leskovec) 
Belavšek 
Mala Varnica 
H e u išče 
Sp. Le.-kovec, Strmec 
Trdobojci 
Veliki Oktf 
Berinjak, Zg. Leskovec 

28. L e š n i c a 
-[.cinica: 

llunvr (dol): 
Sp. Ključurovci 

Lešniea, Lesnički vrh (de 
Dobrovšfak 
Ključarovci (del: Sp. Kij 

29. Le ran] ci 
Dasmri (del):, 
Levanjcil 

Despnci 
Levanjci 

SO. Loperšice 
LopcrZicei LoperJice 

31. Majski vrB 
Dravinjski vrh (d.): Dravinjski vrh  (del) 
i.jnhsmra:                 LJu ostava 
MapLi vtht)            Majski .vrb 
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Lex je: 
Stura I: 
Skrblje: 

32. M a j š p e r k 

L«.4je, Maj-'f»erk 
Sveča  (;i"l) 
••••   Korituo, Preža, Stanefka vas, 
skrblje 

33. Marko v ci 
Murkovci 

Okraj Pluj 

\ 

Markovci: 
Nope i ta» pri Muf     '• 
koicili: Nuva vas pri Markovcib 

Mestni vrh?" 

Mezgovci: " 

Mohkanjci 
Zagojia: 

34. BI o S 1 n i  vrb 
•   Mestni vrh 

35. JI c z g o ? c i 
Mezgove!   -   -  • 

• MoSkanjci 
Moikanjci 
Zagojiči 

37. N H r a p lj o 

Sitez I: Naraplje, ••••«1;•, Sitež (del: Sitežj 
Sv. Uoljenk v Hal.: Sv. Bollenk v Halozah 

Jablorcc: 
Kozmttici: 
Zakelj: 

Grahe: 
Obrâ: 

Frankovci: 
llardek: 
Littnerk: 

Ormož: 
Puimci: 

Pacinje: 
Sp. Helovlek. 

lrx.mdiž: 
Pohorje: 

Pavlova: 

Pleterje: 
Župecja v«: 

38. Nova cerkev 
(sedež Zakelj) 

Jabjovec 
Kozminci 
Zakelj 

So. Ò b r c 2 
Grabe 
Obrez 

40. 0 r • o 2 
Frankovci 
Hardek 
LpMiifki   vrh   (del).  Libanjskl 
Littnerk. Mala Libanja 
Dobrava, Uruioi 
PuJeiici 

41. Pacinje 
Pacinje 
Sp. Velovlek 

42. ParadB 
Paradiž '- 
Poharje: 

43. Pavlove i 
Pavlovci 

44. PI of e rje 
Sp. Pleferje, Zg. Pleterje 
Zujječja •••^ 

vrh, 

P obrežje (del J: 

Rrpznica: 
I ndgnrci: 
S ter jauci: 

Podlelinik: 

PoJvinci: 

Bratislava: 
lllapanci It: 
Polmci (del): 
Potensak: 

45. Po brez] o 
Pobrežjo (del) 

46. Podgorci 
Bre/.nk'a, Piecluva, Prern(j 
Cvetkov*ki vrl), Podgorci 
Ritmerk, Sterjanci 

47. P u d I c b n i k 
Pcdlebnik 

48. Po d vin ci 
Podvinci 

49. Pol en Sa k 
Bratislava 
Hlaponci (del: KamenSak) 
Lasigovci, Polenci 
Polenšak 

50. P f n J 
!ìrs,je: Brklje. Rudina 
Krčevina pri Ptuju: Krčevina  pri  Ptuju,  Orešje, Hobclfja 

vaü, Stuki, Virava 
Jova vat pri Ptuju Nova vas pri Ptuju (del) 
,delj: 

Ptuj 
Rogoznica (del) 
Dra/.eiici, Sp. Breg 
Zg  Breg 

Ptuj: 
Rogoznica (delJ: 
Sp. lirrg: 
Zg. Breg: 

Doklcce: 
Janski vrh: 
Podli >ze: 
Pni /ska gora: 
Stogova:, 

Rodni vrh: 
Sirajna: 

51. Ptujska gora 
Doklece, Slape 
Janški vrh 
Podložo 
Ptujska gora 
Stogovci 

52. Rodni vrh 
Rodni vrh 
Strajna • 

53. Rogoznica 
Nova vas pri Ptuju 
(dol): Nova vas- pri Ptuju (del) 
Rogoznica (del):    Rogòznica„(dpi)., Zabjak 

Rotkovci: 
Sakušak: 
Scnrak: 
Zagorci:. 

Scd'asek: 
Stauosina: 

Sola: 
k Itiiuveci 

64. Saknäak 
Botkovci 
Lipovec, Oblačak, Oblaki, SakuSak 
Senčak, 
Oibinščak, Oblaki, Zagorci, Zagorski 
rasadi 

65. Sedlaäek 
Sedlašek' 
SlauoŠina 

56, Sela 
Barislovci. Sela 

k Imove« 
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Okraj Ptuj 

57. S e s t r l t> 
Settrie: Medvede«, Sestri« 

58. Skoriàajak 
Gradile«: urad Uče 
Skoriinjaki SkoriSnjak 

59. Slatin» 

Mali Okie: Mali Okle 
Pristava: Pristave 
Slatina: Slatina 

60. Slavžlua 

Novinci (del): Smolinci (del) 
Rjavci: Gibina, Rjavel (del) 
Slaviina: Slaviina 

61. S1 o T e n J a • a • 

Gerecja umi GereČJa  vaa, NJiverce, Ravno polje, 
Sv. Kuugota 

Hajdoie: Hajdoše 
Skorba: Skorba 
Slovenja vat: Slovenja va» 

62. S o b e t i n c i 
Prvenci: Prvenci, Strelci, 
Sobelinci: Sobe t in čl 

63. S o d i n c i 
Senclci: SeneSa* 
Sodinci: Sodine! 
Vitanci: Vičanci 

64. S p ubija 
Spuhlja:                  Spuhlja 

65. S r e d i § i e ob Drari 
Godeninđ (••- 
aranci II): 
Srediste: 

Godeninci 
Srediiče ob Dravi 

Loka: 
Staile: 
ZlaloUčje: 

66. S t a r S e 
Loka, Roinja 
Starte 
Zlatoličje 

67. Stojaci 

Stojnel 

68. S t op er ce 

Cermožiie (del), Nadole (del) 
Site« (d&l) 
Ordina, Stoperco 
Sveča (del) 

69. ST. Marjeta na Dravskem polju 
Prepole (del): Prepole, Troice 
Sv. Marjeta na Dr»v. 
polju (dèli Sv. Marjet* na Drav*kem polju 

Stojnci: 

Rupcmj vrh? 
Sitei II: 
Stoperce: 
Sveta II: 

70. S T. L « • r e o c na Drawkem polju 
Apače: Apače 
Sv. Lovrenc na Drav. 
polju: - Sv. Lovrenc na Dravskem |«>!j» 

71. ST. Vid  pri •••• 

Dravinjski vrh (d.): Dravinjski vrh (del) 
P obrežje (del):       Pobrežje (del), Sv, Vid uri »•••• 
šturmovec: Sturmovec 

Salovci: 

Strgonjca (del): 
Sikok: 

72. S a I o T e i 
Dolnji Salovci, Gornji Salovci (del) 

73. Sikole 

Strifonjca (Stratyoojd), (dd> 
Sikole 

74.TrnoTska  T»* 

Loiiê: LoH* 
Trnovska vas: Trnovska va* 

75. Trnovski  Trt 

Trnovski vrh: Strmec, Trnov^kj vrb 

76. T r 2 e c - J n r o T c j 
(sedei Tržeč) 

Jurovci: Jurovoi, Tri«« 

77. Turški   ••• 

Drenovec: Drenovec 
Korenjak: Korenjak 
••• vrh: Turfki vrh 

78. Vareja 

Dravci: Dravci, Soviče 
,'areja: Vareja 

79. Velika  Nedelja 

Sardin je: Lunovec, Strmec, Sardin je 
Trgovište: Trgnviiče 
Vel Nedeljo. Drakžel, Hajndél, M'borci, VeJ   Ne- 

delja 

80. Velika  Vernica 

Va. Vomica: VeL Varale* f 

81. VintaroTeJ 

Vintarovci:   . Vintarovd 

82. Vitomarci 
Drbetind: Drbetinci 
Hvaletinct: " Hvaletincl, Rjavel (del) 
Novinci (del):        AndrencI (del), Smollaci (dfcl), ?•••»- 

Hnci (del) 
VUomardt .Vuoiuard -- : 
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Okraj H tu} — Okraj Radgona 

83. Var berg 
Krčevina pri Vur- 
IM'I&U (act): 
• um pah: 

krčevine pri Vurbergu (del) 
Vumpah 

84. Žabo • ci 
Zaboici: Zabovci   . 

85. Zamoiani 
Tiholjci: 
Zanioiuni: 

Prerad (del), iiboljci 
Zanioianl      • ' 

86. Z a v HS 

Goritak: 
liratlwec: 
Zavrt: 

Goricak 
li ra.-tovec 
Zavre 

87. Z g o r p J a  P r i s » a • a 
Zg Pristava: Popovci, 'ig. PruUva 

čermoiiie: 
Dobrina: 
Kućice: 
Nadute: 

Zelale   , 

88. 2 e f a 1 e 
CeriiHfžiee (del) 
Dobrina, Kavno 
•.••••. Zadnje (del) 
Jenenica, KorHce (del), N'adole (det) 
Murina vai. l'oiimjiio. Zadnje (del) 
Krnice, Pavkou, Stopnice, Vrvo*elo, 
Žetale 

Okraj Radgona 
obsega tele kraje, kataurtke občine In naselja: 

Andrena: 

Apace: 
Crnci: 
Ssìgovci: 

1. A u il r e n c i 
Andrene! (del). Peščeni vrh 

2. Apače 

Apaće 
Crnci, Mahova' 
Segovfi 

8. Benedikt 
.(sedež Sv Benedikt v, Slo v. goricah) 

Sp. RoHca: 
Sv. Benedikt:' . 

Sv. Trije kralji: 

Boiaceva: 

Brengora: 

Ceikunijak; 

Sp. Rotfca .• 
Obrat; Sv   Benedikt v Slov. goricah. 
Zrnja k 
Neguvxki vrh Sv. Trije kralji V Slov 
goricah, Sta jug rova, Tntenik 

4. Baratevi 

Boraćeva 

5. Brengova 
Breugüv«, Ceukova, Vaneüna 

6 Cerk veniale, 
Cerkvenjakj Kadi «ici, Slanetiuci  . 

.ogctinci: 

'•••••: 

7. C o g e 1 i n c i 

Costumi, Grabono^ki  vrh,  Ivanjski 
vrh, Koinarnica 

8. Ca go na 

čagona 

9. CreSnjevci 

CreSnjevci (del):    CraSuJevd (del) 

10. Dražen  vrh 
Dreien vrh: Prazen vrh 

11. D r ta n Ja 
Drvanja: Baukova, U rvanja 

• 12. (i a I u S a k 
'Jaluiak: 
Kokotanjičak: 

Gaberc, (laiu.iftk, Kutinci. Rinkovci 
Granitoci, Kokolanjttak, Mali Morav- 
ičak 

13 .Gornja  Radgona 
CreHnjevci (del) 
(intnja Radgona. 
llerccpnVak: 
"o/ice (dat): 
Sp. Grut 

Gornja Radgona (del: CreSnjevci) 
Gornja Radgona (del), Podgrad 
Hercegnvàòak                              % 
Norički vrb (del) 
Gornja Radgona (del: Sp. Orla) 

14. Grabonoi 
Grabonoi: Grabonc* 

15. H rast Je-M nt a 
(sedež Hrastje) 

llratije-Mota: Hra«4je, Mota 
,4                                                                  , 

16. I b o T a 
Ihova: Ihova 

17. Iva nI ci 
(sedež Spodnji ivanjei) 

Kunom: 
Sp. Ivanjei: 

Kunova 
Ivanjski vrb, Sp. Ivanjei 

18. I v a n J 4 e v c i 

Ivanjievd: Ivanjäevci, lvanjievski vrh, RadmoSci 

19. Janževvrh 
Norifki vrfi:         , Janiev vrh 
Radenci (del):        Kohilttak (del: KobilKak — del, M* 

lanjakl vrb, 2rnova) '"•* 

20. R a p e I a 
(aedež Kapelaki vrh) 

KapeUki i*h: Kapelaki vrh. Šp. Kocjan, Zg. Kocjan 
Radenci (del):        Radennk* vrh (del) 
Rihtaiova idei):    Paricjak (del). 
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Kraljeva: 

Krcmberk: 
Lediiiek: 

21. K r a 1 j o T c i 

Kocki vrb, Kraljeve! 

22. L e d î n c k 
Kremberk, Mali vrh, Velka 
Led i nek 

Okraj Radgona 

Police (del): 

23. L o k a v c i - II o 2 en g r a n t 
(sedež Lokavci) 

Lokavci: Lokavd 
Rozengrunt: Rožengrunt 

24. LomanoSe 
LomanaSe: Louianoše 
Plitvički vrh (del): Plitvički vrh (de!) 

Lulvcrci: 
Plitvica (del): 

25. L n ( T o r c i 
Lutverci 
Plitvi« 

20. M e I c - S rti I o y e i 
(sedež Sra lovci) 

Mele: Mele 
šratovci (del) i       èratovei (del) 

27. MnršSak 
HraïenskURatlti vrh 
(del): Hraieneki-RacTd vrb (del) 

Murtki vrh-Zasadi 
(del): Murski vrh Zasadi (del) 
Muricak(del): Muršcak 

28. Naso•• 

Nosova: Janhoya, Naeova 
Plitvica (del): Lesane 
Ptitviiki vrh (del): Plitvički vrh (del) 

Gornji Ivanjci: 
Negava: 
Radvend: 

Oceslavd: 

Dragotincii 
Okoslavci: 

Orehovci: 
Orehovtki vrh: 

Kanjiice (dei): 
Podgorje: 
Vrat ja vai: 
Vraijji vrhi 

29. Nego?» 
Gornji Ivanjci 
Lokavci, Negova 
Radvenel ', 

80. Onestarci 
Očeelavci 

81. 0 k os la vei 
Dragolinci, Kocjan 
Okot-lavci 

82. Orehove! 
.. Orehovci, Ptujska ce«ta,2abjak 

Orehovekj vrh' 

83.. Podgorje 
Konjic (del: Zg. Koojitč*) 
Podgorje 
Novi vrh. Vratja va*. 
•••• vrh 

Petanjci (del): 
Radenci ,'del): 

šratovd (del): 

34. Poli e e 

Aìeuski vrh. Norički vrh (dei), Pol'c* 

35. Radenci 

Petaiijrl (del) 
Kobilttak (del), Radenci, Radenski 
vrh (del)  « 
Sratovei (del) 

36. Rihfarotci-Tnrjanci 
(sedež Rihlarovci) 

liraiauki-Raiki vrh 
(M): 
Muritok (del): 
Rihlarovci (del): 

Hrašeruski-Rački vrb (del) 
Rački vrb        *' ••••-* 
Rihlarovci   Paričjak (del), Turjanći, 
Turjariski vrh "'-"" 

87. IlnžUki trh 

RoÜfki vrh: Kofcički vrb " • 
Stanetinci: Stajnetinci   . 

se. soTjak ;;;, 
Sovjak: SÛvjaii 

39. S p o d n j a S l a v n i c a 
Sp. Scavalca: AŽonoki vrh, Plitvički vrh, Sp/••••- 

nica, Zagajski vrh 

Magni: 
lomna: 

Trhegovd: 

Stavetind: 

40. S T. J a r i J ob Sfnvnici 
' (sedež Bfserjane) 

' BlH|iuS, Breije. Cakova' 
Biserjane, Jamna, Videm 

>-•   41. Sla ra gora 

Stara gora, 1 rbegovei 

42. Sta tési#ei 
Slaveéinei, SUveÜnild vrh 

v 

Drobtinct: 
Grabe:' 
KohfüUAdel): 

Tratet 

Crotkova: 

5p. Veka: 
Z^VèVànf 

43. S togo rei 
Drobtincl, Pogled, Stogovei 
Grabe'   ' :-, ^ /."• ".:• 
Konjišce (del:- Srednje. KonjtWe) J,, 

*' .' 
44. Trate,'    '\ •' "» ;'   ': 

Trate        " •   ' 

45. .Tro t k ora 
Ločki vrh. Stara gora, Trotkova 

,     • .,;   ' 

46. V elk a .     . : 
(sedei Zgornja Volka) 
i 'Sp, VHka , v,  ,, 

• '  -Marija Suetua, Zf. Volk* '4. 
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Okraj Radgona — Okraj Sežana 

47. Zbigovei-Lastomorei 
(sedež Zbigovci) 

Last ornerei:    £       Las tom e rei 
Zbigòvci:      y Zbigovci 

48. Zgornja  Ročica 
Zg. Ročic*: Frole, Krivi vrb, Zg. Ročica 

49. Zgornja Stavnica 
Krivi vrh: '    Sv. Ana v Slov. goricah 
Zg. Sćavnicai   _        Bačkova, Zg Sčavnica 

Konjiïce (del); 
jivpovd: • • 
Uberà: 

tiče: 

Smolinà: 
tupetmà: 

50. Žep ovci 
Konjišće (del: Sp. Konjice) 
2epovcd 
Ži berci 

51. Zite 
Zice 

52. % o p e t i n e i 
Smolinçi (del) 
2upetinci (del) 

Okraj «Sežana 
obsega tele kraje, kaiastnke občine in naselja: 

1. Avber 

Avber: Avber,' Gradnje, Ponikve, Raea 
Utovlje (del): Dobravlje 

Barka: 
2. Barka 

Barka 

!<.' 8. Becovlca 
Hnmovl/ei Dol, Hrastov] je 
toka: * Bezovtea, Loka 
Vodpei (del): Podpeć 
Zaxid (del): Zanigrad 

4. Brestovlea 
Bre*iovL» (del):     Dolenja Brestoviea, Gorenja Breeto- 

vica 

5. Breioviea 

Anvitèt Artvižo 
Brezovica (del) i      Brezovica, Odolina, Oitrovica 

Črni Mt 
Ctnbrmica: 
Sncerbi 

6. C r D I kal 

Crni kal 
Gabrovica 
Kaatelee 

7. DlraEa 
(Hvata: Divača 
Leiece (del)i Brefee, Dolenje Ležeče, Gradite» 

8. Dutovlje 
Dut ovije: Dutovlje, Godnje, Kreplj* 

9. Gabrovica pri Komna 

Gabrovica: Coljava, Gabrovica pri Komnu 

10. Gorenja Braniča 
(sedež Kodreti) 

Erzelj (del): Erielj (del: Kodreti) 
Gabrjc (del): Gabrje    (del:   Gorenja   Brauiea-Da 

lanci 
Koboli: 
Si jak (del): 

Kobolt 
Ceno-." J, Kova«, TrebiEani, V 

• *i 11. Oorjansko 
Rrestovica (del): 
Brje (del): 
Gorjamko:        y 

Klanec, Vale 
Brje pri Komnu 
Gorjansko, Nadroliea 

.     ,   \ 12. •••••• 
Kubed: 
Movrai (det): 
Sv. Anion: 
Truike (del): 

Gradižče, Kubed, Poletiči 
.Butari, Smokvica 
KocjanČiči 
Truške (del: Popetre) 

-/h 13. Herpelje 
Draga: 
Groèana (del): 
Herpelje: 
Rodik (del): 

Kozina (del), Miheli, Naeire« 
Vrhpoije 
Herpelje, Kozina (del), Tublje 
Kozina (del) 

14. Kobja giara 
Kobja glava: ,   Kobja glava, Tupeljiče 

/ 15. Komen 
Komen! 
Mali doit 
Tomačevice: 
'/ole ji grad: 

Komen, Preaerje 
Mali dol 
Tomačevica 
.Volčji grad 

16. Lokev 
GroZanai. 
Lokov:,    ) Lokev, Prelože 

% „. 17. M a I a r • n 
Dana (del): 
Ležete (del): 
Naklo: 
Podgradi. 

Dane 
Betanlja, Matavnn 
Naklo, Skocjan 
Podgrad, Potok 

18. Materija 
Brezovice (del):     Gradisca 
Markovlcina (del): MarkovSčina, Skadaničina 
Materija: Bač, Materija, Poviane, RoHc« 

Kotjane (del)t 
Muliee: 
Vareje: 
•••••:._ 

19. MisUSt 

Kozjane (del) 
Mialiče 
Vareje 
.Valovijo 
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Letnik V. Piilogo k 9. kusu t dne 23. februarja •8. Številka 9. 

Razglasi in oglasi '•V, -:0\, 

Razglasi upravnih oblastev 

St 334/33 
Razglas 

119G 

Z nalezljivo ohromelostjo prasicey sta 
na nov P ..okužena okraja Ljutomer in 
Maribor mesto. 

Nalezljiva ohromelost pa je prenehala 
T okrajih Mozirje .a Šmarje. 

Ministrstvo 
•a kmetijstvo in gozdarstvo LRS 

dne 17. februarja 1048. .   , 

Vpisi v register 
državnih gospodarskih 

podjetij 

181. 
Sedež: Bled. 
Dan vpisa: 14. februarja 1948. 
Besedilo:  Gostinsko  podjetje  Grand- 

hotel Toplice, Bled. 
Izbriše se Konic Jože, dosedanji glav. 

ni računovodja, vpiše pa se: 
Božič Marija, plavni računovodja,^ ki 

eopodpisuje vse listine, naštele v 47, čle. 
nu splošnega zakona o drž. gosp. pod- 
jetjih. 

Ministrstvo ta finance LRS, 
Ljubljana, 

dne 13. feuruarja 1948. 
St 151698-43 1177 

* 
182. 

Sede2: Celje. 
Dan vpisa: 14. februarja 1948. . 
Besedilo: Splošno gradbeno podjetje 

»Betone, Celje. 
S splošn m gradbenim podjetjem »Be- 

ton«:, Celje, se združi: Gradbeno pod- 
jetje Ivan Cmak Iz Gomilskega. 

Izbriše se: Cedilnik Franc, dosedanji 
direktor, vpiše pa se: 

Jerae Venčeslav, direktor, ki podpi- 
suje samostojno, v obsegu zakònsk.h po. 
oblastil in pravil podjetja. 

Ministrstvo za finance LRS, 
Ljubljana, 

dne 11  februarja 1948. 
fit. 151505-48 1178 

* • 

183. 
Sedež: Celje. 
Dan vpisa: 14. februarja 1948. 
Besedilo: Trgovsko podjetjo »Navod«; 

Celje. 
Podjetje je po odločbi vlado l.RS z 

dne 2. XII. 1947 Št. S-zak. 622 prešloHr'] 
likvidacijo. 

Besedilo podjetja odslej:. Trgovsko 
podjetjo »Navode Celio • likvidaciji. 

Za pedjetje v likvidaciji podpisujejo: 
Rauh Rudolf, likvidator, v njegovi od- 

sotnosti pa sol kvidatorja: 
Pahor Karel oziroma 
Preac Zora, vsaL v vseh zadevah sa- 

mostojno. 
Ministrstvo za finance LRS, 

Ljubljana, 
dne 13. fe. ruarja 1948. 

Et. 151050-48 UGO 
* 

184. 
Sedež: Črnomelj. 
Dan vpisa: 14. februarja 1948. 
Besedilo: Trgovsko podjetje »Navod« 

Črnomelj. 
Podjetje je po odločbi vlade. LRS z 

dne 2. XII. 1047 št. S-zak. 622 prešlo v 
likvidacijo. , 

Besedilo odslej: Trg. podjct]e »Navod« 
Črnomelj v likvidaciji. 

Za podjptje v  likvidaciji podpisujeta: 
Kobe Franc, likvidator, v njegovi od- 

sotnost; pa solikvidator: 
Zitko Karel, vsak v vseh zadevah sa- 

mostojno 
Ministrstvo' za finance- LRS,   • 

Ljubljana, 
dne 13 ••. ruarja 1948. 

St. 151049-48        i     1168 

* '        , 185. 
Sedež: Jesenice. 
Dan vpisa: 14. februarja I?48. 
Besedilo: Trgovsko podjetje »Navoa< 

Jesenice. ,  .    . „„ , 
Podjetje Je po odločbi vlade LRS i 

dne 2. XII 1047 31. S-zak. 622 prešlo 
v likvidacijo. . .      _       .._ 

Besedilo podjetja odslej: Trgovsko 
podjetjo >Narodc Jesenice • likv.darijt. 

Za podjetje v likvidaciji podp.sujejo: 
Oven Miro, likvidator, v njegovj od- 

sotnost1 pa solikvidatorja: 
Kranjc Marica oziroma „Aami, 
Kokalj Janez, vsak V vseh zadevah 

samostojno. ,.a 
Ministrstvo.*» finance L-ua, 

Ljubljana, 
dne 13. "fe ruarja 1948. 

gt. 151656-48 1175 
» 

186.     . ; 
Sedeï: LJntompr. 
Dan vpisa: 14. februarja 1948. 
Besedilo: Trgovsko podjetje »Narod« 

••••••• le po odločbi vlade LRS i 
dneA XII: 1948 št. S-zak. 622 prešlo 
v likvidacijo. ...     -        . 

Besedilo podjetja odslej: Trgovsko 
podjetje »Navod« Ljutomer • likvidnoj:. 

Za podHie v likvidaciji podpisujejo: 
Vodenik Franc, likvidator, v njegovi 

odsotnosti pa solikvidatorja: 

Košar Anton oziroma 
Kosi Marija, vsak v vseh zadevah sa- 

mostojno.   " •••-,*. 
Ministrstvo za,;Iinaniü LRS, 

Ljubljana, 
dne 13. februarja 1948/. • 

St. 151652-48 i'1171 

187. 
Sedež: Logatec.        <-<  .  "'* ••'*>U 
Dan vpisa:- 14. februarja 1948. 
Besedilo: Lesno industrijsko, .podjetje 

Logatec. 
Besedilo podjetja odslej: Lesno indu- 

strijsko podjetje Verd. 
Sedež podjetja odslej: Verd pri ^Vrh- 

niki. 
f Izbriše se Kpvšca Jože, dosedanji rav- 

natelj, vpiše pa se: , 
Sjnnic Konrad, ravnatelj, Jki podpi- 

suje samostojno, v obsegu zakonskih po. 
oblastil • pravil podjetja. 

Ministrstvo za finance LRS, 
Ljubljana, 

dne 12. februarja 1948. 
St. 151420/2—48"" 1180 

188. 
Sedež: Rakek. - " ' 
Dan vpisa: 14. februarja 1948...' • 
Besedilo: Trgovsko  podjetje »Narod« 

Rakek. 
Podjetje je po odločbi vlade LRS z 

dne 2. XII: 1947 It. S-zak. 622»prešlo 
v likvidacijo. 

Beseddo   podjetja   odslej:   Trgovsko 
podjetjo »Navod« Rakek v, likvidaciji. 

Za podjetje,.?., likvidaciji' '{••••••]•]•: 
Lùkmnn. Jože,~likvidator, v njegovi od- 

sotnost^ pa solikvdatorja: j  >•, ..J 
Popov'č Jela oziroma     v 

Zore Franjo, ysak v vseh zadevah ea- 
mostojno. 

Ministrstvo za' finance LTfSV" '• 
Ljubljana, 

dne 13. februarja 1948. 
St.' 151654-48 1173 

**'   r 4'-* 

189. •     • "'•-•    •' • '"' 
Sedež: Ttuj. 
Dan vpisa: 14. februarja 1948 
Besedilo: Trgovsko podjetjo »Navode 

P<uj. ,, 
Podjetje' Je po odločbi vlade.LRS t 

dne 2 Xll; 1947 št. S-zak. 02Ž;"pre31o 
v likvidacijo. 
•Besedilo   podjetja   odslej:   Trgovsko 

podjetje »Nnvodf Ptuj v Pkv'daciji/;  - 
Za  podjetje v likvidai^ji;pp/d,pi«ujejo: 
Velunšek  Oto.  likvidator,  v  njegovi 

odsrtnosti pa solikvidatorja: 
Tomažič Stanko oziroma 



Stran 96. URADNI LIST LRS Si. 9 - 23. II. 1948 

Cesar Jože, vsak v vseh zadevah sa- 
mostojno. 

Ministrstvo za finance LRS, 
Ljubljana, 

dne 13. fei,ruarja 1948. 
St. 151651-48 1170 

190. 
Sedež: Šmartno ob Pafci. 
Dan vpisa: 14. februarja 1948. 
Besedilo: Trgovsko podjetju »Navod« 

Šmartno ob 1'aki. 
Podjetje je po odločbi vlade LRS z 

dne 2. XII. 1947 št. S-zak. 622 prešlo 
v likvidacijo.       „ 

Besedilo podjetja odslej: Trgovsko 
podjetje »Navod« Šmartno ob 1'aki v 
likvidaciji. 

Za podjetje v likvidaciji podpisujejo: 
Zohar Franc, likvidator, v njegovi od- 

sotnosti pa sol kvidaturja: 
Spindler Zora oziroma 
Trauner Avgust, vsak v vseh zadevah 

samostojno. 
Ministrstvo za finar.ee LRS, 

Ljubljana, 
dne 13. feiiruarja 1948. 

Št. 151655-48 1174 

* 
•. • 

Sedež: Trbovlje. 
Dan vpisa: 14. februarja 1948. 
Besedilo: Trgovsko podjetje »Navode 

Trbovlje. 
Podjetje je po odločbi vlade LRS z 

dne 2 XII. 1947 št. S-zak. 622 prešlo 
T likvidacijo. 

Besedilo podjetja odslej: Trsovsko 
podjetje »Navode Trhovljo v likvidne ji. 

Za podjetje v likvidaciji podpisujejo: 
LukaČ Milan, likvidator, v njegovi od- 

sotnosti pa eoi kvidatnrja: 
Dragar Adolf oziroma 
Hvala Marija, vsak v vseh zadevah sa. 

moetojno. 
Ministrstvo za finance LRS, 

Ljubljana, 
dne 13. fei ruarja 1948. 

St. 151653-48 1172 

192. 
Sedež: Celje. 
Dan Izbrisa: 14  februarja 1948. 
Besedilo: »Acro«, tovarna barvil, 

Celje. 
Zaradi prehoda v upravo MLO Celje. 

Ministrstvo za finance LRS, 
Ljubljana. 

dne 12. februarja 1948. 
St. 151686-48 1179 

* 
193. 

Sede*: Olje. 
Dan izbrisa: 14. februarja 1948. 
Besedilo: Tovarna pločevinastih in žič- 

nih »it. Celje. 
Zaradi prehoda v upravo MLO Celje. 

Ministrstvo ca finance LRS, 
Ljubljana. 

due 13  fehrnarja 1948. 
fit. 151097-43 1-176 

191. 
Sedež: Celje. 
Dan vpiÄ;i. IG. februarja 1948. 
besedilu: trzinsko podjetje »Vino« 

OLO Celje okolna. 
Poslovni pie^uiel: Nakupovanje, pre- 

delava in prodaja alkoholnih pijač vseh 
vrst. 

Lstanovitelj podjetja: Okrajni ljudski 
odbor Celje okolica, odločba št. 758/1 
i dne 15. I. 1948. 

Podjetje zastopata in zanj podpisujeta: 
Turnšek Franc, ravnatelj, in 
Lohe Zinka, računovodja, in s'cer oba 

v okviru zakona o drž gosp. podjetjih 
in potrjenih pravil h. računovodja pa 
tudi v ravnateljpvi  odsotnosti. 

Okrajni LU Celje okolica, 
odsek za finance, 

dne 16. februarja 1948. 
St. IV1074/1-48-M 1192 

195. 
Sedež: Ivančna gorica. 
Dan vpisa: 14. febiuarja 1948. 
Besedilo; Čevljarska delavnica KLO 

Ivančna «urica. 
Na (.•••••• odločbe KLO Ivančna co- 

rica št. 124 z dne 13. M. 1948 se izbr šeta 
knjigovodja (blagajnik) Murnik Krna in 
poslovodja Baltic Stane, vpišeta pa se 
z istimi pooblastili 

Lampret Alojz, poslovodja, in 
Kovačič Anica,  knjigovodja. 
Poleg teh dveh podpisuje za pod- 

jetje Se 
Ja koš Franc, član operativnega od- 

bora. 
Okrajni LO Grosuplje, 
dne 14   februarja 1948. 

St.  V-130/1-1948 1181 

Q 26/48 
Oklic 

1092 

Nabergoj Gizela roj. Martelanc, gospo- 
dinja, Volptije 41, j« vlož la zoper Na- 
bergoja Borisa, mehanika, tožbo na raz. 
vezo zakona 

Ker je bivališče toženca neznano, se 
mu postavi za *kri,nika Oregorič Jože, 
sodni uradnik v Celju, ki ga bo zastopal 
in varoval njegove korsti, dokler se 
sam ne oglasi. 

Okrajno sodišče v Crljn 
dne 13. februarja 1948- 

Amortizacije 
V R 1016/48-3 1118 

Na predlog Šumljaka Vincenca, po- 
sestn ka v Sina rinem ob Paki, se uvede 
postopanje za amortizacijo vrednotnic, 
ki jih je prosilec haje Izgubil, in se 
imetnik poziva, naj uveljavi v 2 mesecih 
svoje pravice, sicer se bo po preteku 
roka razglasilo, da so vreduotiiice brez 
moči. 

Oznamenilo vrednotnic: 
hranilna knjižra Knipčke hranilnice 

:n posojilnice v Srnartnem ob Paki št 
387 na ime Sumljak Ivan z zneskom 
1.591) din; 

hranilna knjižica Kmečke hranilnee 
in posojilnico v Smartuein ob Paki št. 

432 na ime Sumljak Franc z zneskom 
645 din in 

hranilna knj žica Ljudske posojilnico 
v Celju št. 85-i7 na ime Sumljak Fran- 
čiška z zneskom 1 933 din. 

Okrajno sodiščo v Celju 
dne 30. januarja 1948. 

V R 1021/48-2 •9 
Po predlogu Vreska Ivana, delavca, 

Znplanina št. 1, Trojane, se uvede po- 
stepanje za amortizacijo hranilne knji. 
žice št.535 Hranilnice in posojiln.ee v 
St. (lolardu na ime Vresk Ivan z zne- 
skom 824.50 din, ki je lastniku mod 
vojno izginila 

Imetnik  hranilne  knj žice se poziva, 
naj uveljavi svojo pravice v 2 mesecih, 
ker bo sicer sodišče  po  preteku  tega 
roka izreklo knjižico za neveljavno. 

Okrajno sodišče v Celja 
dne 6. februarja 1948. 

« 
1 R 25/47-5 1139 

Na prošnjo Bencina Angele, posestnL 
I«) ve vdove z Zapotoka št 33 se uvede 
postopanje za amortizacijo vrednotnice, 
ki jo bila baje uničena med vojno ob 
požaru stavbe, kjer je imela »Hranilnica 
in posojilnica v Sodražci« poslovno pro- 
store. Imetnik te vrednotnice se poziva, 
da v dveh mesecih po objavi v »Urad- 
nem listu LRS< uveljavi svoje pravice, 
sicer se bo po preteku roka zreklo, da 
je vrednostni papir brez moči. 

Oznamenilo vrednotnice:   • 

viožna knj,-Žica Hranilnico n posojilnice 
v Sodražici št. 1499 z vlego dne 1. I 1948 
13.472.80 din na ime Ivan Bencina, Za- 
polok št  33. 

Okrajno sodiščo v Kočevju 
dne 12. februarja 1948. 

Ok 47/48-3 1227 
Na prošnjo Blalnika Ignaca, pos., Su* 

braco 14, se uvede postopanje za amor- 
tizacijo spodaj navedenih vrednotnic, ki 
jih je prosilec laje izgubil, in se met- 
nik poz,va, naj uveljavi svoje pravice v 
2 mesecih po objavi v Uradnem listu, 
ker se bo s cer po preteku roka izreklo, 
da so vrednotnice brez moči. 

Oznamenilo vrednotnic: 
hranilno knjižice Hranilnico in poso- 

jilnice v Srnartnem pr   Litiji; 
št. 4782 na imo Blatnik Ignac z vlogo 

din 3742 85, 
št. 129 na ime Blatnik Ignac z vlogo 

din 3699.31, 
št. 2133 na ime Blatnik Marija z vlogo 

din 1S54.71, 
št 2153 na ime Blatnik Marija z vlogo 

din 663 80. 
Okrajno sotVšče v Ljubljani 

dne 11. februarja 1948. 
* 

Ok 25/48—3 1224 
Na prošnjo Bon Marije, gospodinje v 

St Jerneju na Dolenjskem, se uvode po. 
stopanje za amori zacijo vrednolnic, ki 
jih je prosilka baje izgubila  in so  met- 
nik poziva, naj uveljavi «voje pravice v 
dveh   mesecih   po objavi   v   »Uradnem 
listu LRS«; ker se bo s.ccr po preteku 
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roka  izreklo, da  eta  vrednotnici  brez 
moći. 

Oznamenilo vrcdnotnic: 
hranilni knjižici KmeL-ke hran'lnice v 

Ljubljani št. 38.4UÜ •• une Hon Marije, 
geslo >Boža«, z vlogo 459143 din in 
et 32.524 na ime Mie. Kristina Bon, 
geslo >Sročat, • vlogo 6846.23 din. 

Okrajno sodišče v Ljubljani 
dne 8. februarja 1048. 

Ok 30/48 1225 
Na prošnjo Maraš Dan'jela, Vrtojba 

Št. 134 pri Gorici, se uvede postopanje 
za amortizacijo vrednoliuce, ki jo je prp. 
eilec bajo izgubil,'in se nielnik poziva. 
naj v dveh mesecih po objavi v urad- 
nem listu LKS< uveljavi svoje pravice, 
ker bi se po preteku roka izreklo, da 
je vrednotn ca brez moči. 

Oznamenilo vrednot nice: 
hranilna knjižica Hranilnico kmečkih 

občin v Ljut ljani št. 6676 na ime Maraš 
Danjel z vlogo 4810 din. 

Okrajno sodišče v Ljubljani 
dno 5. februarja 1948. 

* 
Ok 43/48-3 1226 

Na prošnjo Zigon Leopolde, gospodi- 
nje v Ljubljani, Predjamska št. 23, se 
uvede postopanje za amortizacijo vred- 
nostnega papirja, ki ga je prosilec baje 
izgubi, in se imetnik poziva, naj uvelja- 
vi svoje pravice v 2 mesecih po objavi 
v >Uradnem listu LRSc, ker se bo sicer 
po preteku roka izreklo, da je vrednost- 
ni papir brez moči. 

Oznamen lo vrednostnega  papirja: 
zavarovalna polica Slav je št. 45.122 

na ime Zigon Leopolda za zavarovano 
vsoto 30.000 din. 

Okrajno sodišfc v Ljubljani 
dno 10. februarja 1948. 

• R 800/47-7 1223 
Na prošnjo Kogeja Jak, upokojenega 

notarja v Mariboru. Vrtna ulica 21, se 
uvede postopanje za amortizacijo vred- 
nostn h papirjev, ki jih je prosilec baje 
izgubil, in se imetnik poziva, naj v dveh 
mesecih po objavi v >Uradnem listu LRSc 
uveljavi svoje pravice, ker se bo sicer 
po preteku roka zreklo, da so vrednost- 
ni papirji brez moči. 

Oznamenilo vrednostnih papirjev: 
1. 7odstotno investicijsko posojilo iz 

leta 1921: 
a) 5 komadov serija 39.110—39114 

et. 1—104) po nominalu 10OO0 din; 
b) islotako B. S. 41.9G0-94i.9O4 št. 

1—100 din 50 000; 
2. stabilizacijsko posojilo, dva komada 

po 5000 ffr.: 
a) «33 061 -833.055; 
b) 84S056-8.S3.060 po 5000 ffr, sku- 

paj 10.000 ffr; 
3. 8odstotno Blairovo posojilo št. M 

9813 v dolarjh. 
Okrajno 4odiš?p r Mariboru 

dne 17. februarja 1948. 

V R 1106MR-5 115• 
Na prošnjo Pukla Konrada, pos. v RH/, 

••••• št. 7 pri Maritoru, se uvede po- 

stopanje m ainoi Lzacijo vrednota c, Ici 
»o su uit\i iMujMi:.ji> oujti iz^uoiie, in oti 
iiiiuiuui pelava, iiaj v ovcu •••••• po 
objavi v >Li'u<iiiuiu L»iu buoi, uveijav. 
avvjU plavite, her se bo sicei po pie- 
leiiu lo^u uieiuo, ua ao vreuaoimce 
blez moti. 

Oznaineuilo vrednotnic: 
hraiiiiu. knjižici Aieatue hranilnico v 

Mariboru št. iMuâ ua une i'uaJ rraiic 
z viogo 37JU dm • st. tt\l\ na ime 
Ceiuu Maks z viogo 2-z5u din; 

bramimi kuji/jca Spodnještajerske 
ljudahu p„soj ln.ee v Mariboru si 17U^Z 
ua une i'ukl t-taue z vlogo WI.ÌV> •• îu 

hranilni knjižici   posojilnice   Narodni 
doni v Mar boru št. 'ù'ïl'oi na mie Pukl 
Konrad z vlogo •11.42 KM • št   80918 
z viogo •9.•• KM na mie Cerne Franc. 

Okrajno sodišče r Mariboru 
dne 10. le^ruarja 1948. 

.* 
I R 678/47-4 1159 

Na prošnjo Vidmarja Jožeta, uiitkarja 
iz Jezera ote v. 18, KLU Lukovk, se uve- 
de postopanje za amortizacijo vrednol- 
nice, ki jo je prosilec baje izguba, in 
se imetnik poziva, naj u velja vj svoje 
pravice v dveh mesecih po objavi v 
Uradnem listu LRS, ker se bo sicer po 
preteku roka izteklo, da je vrednotuica 
brez moči. 

Oznamenilo vrednotnice: 
hranilna knjižica Hranilnice in poso- 

jilnice  v  Trebnjem,   št.  1861,   na  ime 
Vidmar Jože, Jezero  18, s saldom na 
dan 30  aprla 1947 L)FJ din 1.317.C3. 

Okrajno sodišče v Trebnjem 
due 6. februarja 1948. 

* 
O 345/47-31 1140 

Oklici dedičem 
V zapuščinski stvari po Levstek Mariji 

prej vuovi F reiDerg,-rojeni Slajer, deiav- 
čuvi vdovi, Kočevje št. ZÒO, k. je umrla 
10 oktobra 1947 brez oporoke, se po- 
zivata ujeni sestri Šiajer Ana in druga 
neznanega imena, obe neznanega naö.o- 
va, naj v 6 mesecih od danes ustno al) 
pismeno vložita priglas.tev za dedinji, 
ali pa sporočita souišču svoja naslova, 
ker se bo sicer zapuščina obravnavala 
z drut'imi navzočimi dedu mi upravičenci 
in s skrbnikom Butalo Viktorjem, trgov- 
skim poslovodjem v Kočevju st. 147. 

Okrajno sodišče v Kočevju 
dne 11. februarja 1948. 

Z 390/46-18 1141 
V zapuščinski stvari po Lovsnu Jože- 

fu, posestniku it Koč št 20. KLO Kočev. 
ska Reka, ki je umrl 23. XI. 1942 v 
civilnem taborišču v Chiesanova, Pado- 
va Italija, brez oporoke, zapustil pa že- 
nitno in dedno pogodbo z dne 12. III. 
1934 O št. 102/1034 se poz vajo otroci: 
hči (jramse Zofija, baje v New Y<>rku, 
USA 433 Kast 65 Hi St. Api 29. dalje hčeri 
LòvSin Marija in Lovšin Ana 1er sin 
Iiovšin Jožef, neznanega bival sča, naj v 
G mesecih od danes ustuo ali pismeno 

vložijo priglasitev za dediče aH pa spo- 
ročijo sodišču svoj naslov, ker se bo 
s cer zapuščina obravnavala z drugimi • • 
navzočimi dednimi upravičenci ali e 
skrbnikom Lesarjem Jožefom, posestni- 
kom, Kočevska Reka. 

Okrajno sodišče • Kočevju 
dne 10. februarja 1948. 

••/•• odiasi 

1228 

Opozorilo 
zaradi  socialnega  zavarovanja strokov- 

njakov iz inozemstva 
Opozarjamo ustanove in podjetja,   Id 

zaposlujejo ali  bodo še zaposlila stro- 
kovnjake iz .nozemstva, da te strokov- 
••••• priglasijo za socialno zavarovanje 
z dnem, ko  so nastopili oziroma ko v 
inozemstvu nastopijo potovanje y našo __ 
državo zaradi nastopa službe v ustanovi "" 
ali   podjetju,   m  ne šele z dnem,   ko 
službo dejansko nastopijo. To zaradi te- 
ga, ker jim gre plača od dotičnega dne, 
zbolijo pa lahko že na potu v našo dr- 
žavo. (Rešitev m.nistrstva za delo FLBJ 
št. pov   1007 z dne 2. II. 1948.) 
Državni zavod za socialno zavarovanje, 

liLala v Ljubljani 

* 

Pozivi upnikom in dolžnikom 
St. 679/1-48 1229 

Blagovna centrala nabavnih in pro- 
dajnih zadrug, z. z o. j. v Ljubljan:, 
Tyrseva cesta 29, je sklenila na gvoji 
skupščini dne 22. XI. 1947 svoj pre- 
stanek. 

Za izvedbo likvidac'je so bili določeni: 
Strle Franc, Ljubljana, Pražakova ul. 11, 
Ogrizek Andrej, Ljubljana, Miklošičeva 
c. 14 in Maric Lojze, Ljubljana, M klo- 
šičeva c. 10. 

Pozivajo se upniki in dolžniki, da z 
dokazilnim listinami priglasijo svoje 
terjatve oz;roma obveznosti do tega pod- 
jetia do 1. marca 1948. 
Blagovna rentrala nabavn'h •• prodajnih 

zadrug, z. z o. j. v Ljubljani 

1257 
Ker je Zveza lesnih zadrug, z. z o. j 

v Mariboru, Partizanska c. 6, na svoji 
skupščini 18. I. 1948 sprejela sklep a 
prestanku zveze, pozivamo vse upn ke 
in dolžnike, da v enem mesecu po ob- 
javi v Uradnem listu LRS oziroma časo. 
pisju priglasijo z dokazilniml listinami na 
gornj: naslov likvidirane zveze vse ter-; 
jatve oziroma obveznosti, do nje. Pozneje 
prspele prglasitve ne bodo upošte- 
vane. 

Likvidacijski odbor 
* 

U 
Živinorejska zadruga št. Janž na Drav 

skem polju bo likvidirala !n se združile 
z Naprozo Starše na Dravskem polju 

Pozivamo vse urmike in dolžnike, da 
do 10. marca 194.8 prijavijo vse svoje 
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terjatve oziroma dolgove nasproti ?.iv no. 
rejski zadrugi St Jan/, na Dravskem 
polju. 

Naknadne terjatve se ne bodo spie 
jemale. 
Živinorejska zadruga z omej. jamstvom 

St. Jani na Dravskem polju 

* 
ira 

Z odlokom ministrstva za trgovino >n 
preskrbo S/P, št. 279/4 je pitalo Centralnu 
transportno društvo z o. z v l.jubljyi:, 
s podružnicama v Beogradu. Cika Ljubi- 
na 15/IV in v Zagrebu, Zrinjsk irg 17/J 
v likvidacijo. 

Pozivajo se upniki, da v enem mesecu 
cd dneva objave v Uradnem tintu Ll.'S 
prijavijo svoje z dokaziln-mj listinam. 
podprte terjatve. /     „ 

Likvidatorji 
* 

,. . 1128 
Objava 

Preklicujemo ukradeno uradno štam 
piljko z napisom: Krajevni tiarodn; od- 
bor Gornj. grad. 

Krajevni ljudski odbor 
Goi iji arad 

Preklici iztrtihlmnih  listin 
« , I,      •! J-—,  

Preklicujem izgubljeni indeks tehnič- 
ne fakultete univerze v Lju Ijani. zd.ni 
od rektorata univerze- v I.jùbljnnj i.a 
ini« Ber savljević Milenko, Ljubljana, Mi- 
klošičeva 36. 
1248 Bcrisavljetic' M tenko 

Preklicujem izgubljeno univerzitetno 
Izkaznico št. 61, izdano I 194IM1 od 
rektorata un verze v Ljubljani na ime 
Brglez Franc, Ljubljana, Sv. Petra nä- 
tip 43. 
1239 Brûlez Frano 

Preklicujem izgubljeno šolsko sprit"';. 
vaio 4 razreda drž. gutinazije v Slični, 
Izdano leta 1946/47 na ime Bucik Franc, 
M helja vae ŠL 8,. p. Črnomelj. 
1255 .Burik Franc 

Preklioujem izgubljeno1 vojaško knji- 
žico, izdano od vojaškega od?°ka • J» • 
ljana I na ime Dolenc Karel. Ljubljanu. 
Cankarjeva 9'IU, in izkaznico za kolo. 
izdano od uprave NM v Ljub'i in na inu* 
Tratnik Pia, Ljubljana, Cankarjeva 91II. 
1231 Dolenc Karel 

Preklicujemo izgubljeno zadnjo ta- 
bltco z evidenčno štev Iko S-3SH9 našega 
tovornega avtomobila Tablica je oprem- 
ljena z zadnjo lučjo in .-plombirana. 

Državne elektrarne .Slovenijo, 
1256 Direkrja Celjsko okrožje. 

Preklicujem izgubljeno •evidenčno ta- 
blico tovornega avtomobila znamke 
>GMC< M S-1428, izdano od uprave SM 
T Ljubljani na naslov: Glavna d rekcija 
za eksploatacijo železnic.  Ljublana, 

Glavna direkcija za eksploatacijo 
1234 železnic, Ljubljana 

Prekii« i.].'in z; ubijeno osebno in žo- 
feisuo   /.'>• /niču.  puiuii Ino  knjiz.co za 
llli....iU   k(;10   lil   Vija-'Uo   knjižico. 
1242    I-i it- Alb.n, Mariboi, l'art zanska 8 

Preklia.jeni lì.ed vojno izgubljeno 
i€!.i!vu »pi,v ovaio 2. ra/.ieda di ž. ui/.je 
g.iiin.iz tu /._i >0i.- io leto ••••^•, izdano 
i;a une il über Ernest, Kuznia 80, Gor- 
iij.i l.enduva. 
VS>'J IIu' er Ernest 

Preklicujem potrdilo za zlato damsko 
uio »Ikoi r>t. loi,2, izdano cd trg. poil- 
j::ija MI.O >Ur;u, Ljubljanu. Prešernova 
»t. Ü, na me Kr. etič Angela, Trzin 53 
123U Kmetic Angela 

PrekPcujem  izgubljeno osebno  izkaz- 
n co »t. Oi)iô74, .zduno 2.  VII. 1015 od 
NM v i.jiioljaui IM une. Kigovšek Bor.s, 
Ljubljana, Liuliar.ova 9 
1247 Kogovčck Boris 

Preklicujem izgubljeno polno dovolje- 
nje za i)i!-,Orìavi.,o, iz.iatio od j ago Mu- 
van»!.e„'a konzul? !» v •••.-e.llu na nue 
Kordun V .klor, Ljubljana, Stuart nsku 
al. 21. 
12 tU Kordan Viktor 

Preklicujem osebno izkaznico, izdano 
•<1 Magil.i.ciial.e celiti v Mariburu na 
•me Ivos Marija, Maribor, Pošteljska 14. 
1241 Kos Mar'ja 

PrcUl rujem izi.'Ui Ijeno prometno knji- 
žico za /tüil'u halo znamke >SpûziaU 
it. i.'-u^oSl. 

Kolirk Mnr'ja, Maribor, 
12;0 Stud-.Mici,   Frankipanova  4 

Preklicujem   iz- ubijeno  vojaško   knji- 
žico  in   pi.tr lilo e lieiiivb.nzaciji,   zdauo 
na ime Levolik Alojz, Ljubljana, Miklo- 
š ice va Ü. 
1237 Levst k Alojz 

Preklicujem izgubljeno osebno 'izkaz- 
nico,   izdano   od   kolodvorske   četrti   na 
nie   Lijiovuik   Rudolf,  Maribor,  Kneza 

KoiI ja 15. 
12« L'povnik Rudolf. 

Preklietijem Iz'_nibljeno osebno Izkaz- 
nico št •>.<3.)•.\•, izdano 10 Vil. 1915 
cd \V1 v Ljiibljai'i na ime Munda Val- 
ter, Ljubljana, licfel  Miklie. 

Munda Valter, 
12• Ljulljrna,   Kotnikova  21/III. 

Preklicujem izgubljeno šolsko spnčff- 
vaio i, nzr tnešf insito šole v Zg. Šišltf, 
l.jiihtimia, zdano od ravnateljstva šole 
v letu 19!îô,P,6 na ime Penizzi por Pa- 
ternoster •••, Ljubljana. Sv. Petra 
c. fis. 
1230 Paternoster Milka 

Prekl ciifcm .'z;':n'iPno šolsko spriče- 
valo 3. rn/.r 1•. mešane meščanske 
3o!c v Ljubljani, M<f-le. 'zda no od rav- 
nateljstva *nle v letu 1044/45 na ime 
Pečin Franc (Branko), Ljubljana, Kri- 
žpvnUka 4. 
1232 Poflin Franc 

P/pkl'ctijrm red za hrabrost ^t'.'Rs4t 
in  invalid«!«) odločbo št   23H, oboje  na. 

ime  Pelkovie Mijat,   poročnik,  Voj.  p. 
28.>r>ö LP, Radovljica. 
12Ò3 Pctković Mijat 

Preklicujem med   okupac.jo un ceno 
ntaturitutno spričevalo klas.cne gimna. 
zije v Mariburu, izdano leta 1927 na ime 
ivo Rebula, Maribor. 
12Ó2 Rebula-Ivo 

Preklicujem izgubljeno osebno/izkaz- 
nico,   izdano od   K LO  Kred  pri  Koba- 
ridu, in izkaznico OF na   me Rukli Da- 
nica. Stara sela 32, p. Kobarid. 
1238   Rukli Danica, Dravlje, Rokova 25. 

Prekl cujem izgubljeno šolsko spriče- 
valo 4. razr. meščanske šole v Ljubljani 
(L clilenlurn), izdano od ravnateljstva 
šele v lelu 1940 na ime Škof Stanka, 
Galjuvica 110. 
1235 ' škof Stanka 

Preklicujem izgubljeno osebno izkaz- 
nico, akàznico OF, šofersko zkaznico 
za motor, izkaznico planinskega, društva 
in prometno knjižico za kolò na ime 
fttajner Karol, Domžale, Ljubljanska 16. 
1233 Stajner Karol 

Preklicujemo izgubljeno vojaško potno 
dovolilnico (rumeno) senje Z šti''24440. 
1244 Voj. pošta 26846 a, Kranj    , 

Preklicujemo vojaško potno dovolilnico 
(ruinpno) serije 1 št. 4114, Izdano 11. 
marca 1917 na ime Randelj Branko, za- 
stavnik. • ! 

1245 Voj. poŠta 12265, Ljubljana , 

Preklicujemo izvirna računa, Mfana od 
Kranjske iidustrijske družbe Jesenice 
št. 4U'15K7 Z dne 9. •1•. 1945 inJ23'887 
z dne 9. IV 1946 za poveljstvo 2 čete 
K NOJ-a Otoče m sanitetni odsek II. dir 
vizite KNOJ-a. ,,( | 
1251 Selciarne Jesenic«    ; 

-   *•>      1 
. Preklcujemo izvirne rafunc.^jzdane 
od Kranjsko industrijsike družbeT Jese- 
nice, in eicer z dne 18 VI. 1045 za Ko- 
jiiando partizanske straže Jesenice; % 
dne 22. VI. 1945 za ljucijansko yojaSko 
področje (komanda mesta Rad«rfvljica*, 
sanitetni referent Jesenice); rtfne 25. i 
VI. 1945 za vojaško oblast IV^armade 
(komanda mesta Radovljica); z dne 26. 
VI. 1955 za poveljstvo zb raine baze 
Gozd-M luljek; z dne 26. VI 19,45 za 
partizansko stražo, sanitetni refirent Je- 
senice; z dne 26. VI. 1945 za intendan- 
turo III. bataljona II brigade Jesenice; 
z dne 5. VII. 1945 za komando mestai 
Radovljica, ekonomski referent Radov. ' 
Ijica; z dne 12. VII 1945 za ••• IV. 
bataljona I. brigade S. D."'NarodriJB Oo>: 

brane tehničn" referent; z drie40^VHI. 
1945 za, H. krajiško udarno brigado 17. 
diviz je štaba Mojstrana, z dne 15 VIII. 
1.945 na Komando II voda 2. Čete; I. ba. 
taljena I. brigade SDVO Jesenfce; z dne 
27. VIII. 1945 za II. krajiško udarno 
brigado (komanda pozadine); z dne 3. 
IX. 1945 za I. bataljon II. udarne bri- 
vido ••••••• in z dne 12 IX. 1Ö45 za 
2. -krajiško .brigado Jespnice. «;• 
1254 Železarna Jesenice 

lidaja >Ur»dal Uet LUS« — ttavudtui) • »l^uvunu ureitu k: liuto VuauieU; ti»k« l'riwwetna tl*karaa — ob« * Ljubljani. 
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Okra} Seiana - - Okraj Tolmin 

20. M o • r a X 34. Stjak 
IS ocrai (del): Dvori, Movrai Grize (del): Bogo, Mainila 

Stjak (del): Dolenje, Gradišče, Kartinorice, Ha* 
21. Oeizla ne, Selo, Stjak 

ćrnotice: črnoriče 
85. S ter je Oeizla: Beka, Klance, Oeizla, Petrinje 

Preinica: Prosaica Kašlje: Kazlje 
štor je: Podbrele, Senadolce, Storje 

22. PliskoTiea w 

Pliskovica: Koaovelje, PUikovica 86. Tomaj 
Kril: Križ, Sepulje 

23. Podgorje Tomaj: Tomaj 
Podgorje: Podgorje U lovi je (del): Grahovo brdo, Utovlje 
Podpet (del): Praprooe • 
Zazid (del): Zazid r    87. T ruške                        ^ 

. _.   . ,- (sedež Bučaji) 
24. Povir Trutke (del): Truške (del: Beli kamen, Bucaji, Ju* 

Merini Merče, Pleievica, 2irje rasi, Kozloviä, Trsek, Zabavlje) 
•••••, Brestovica, Gorenje, Povir 

88. Veliki dol 

25. Rakitoveo Brje (del): KregljiSče, Tubi je 
•diki doli Velikj dol 

RaJdtovae: Rakitoveo 

26. Rilana 89. V rab Se 

Rotar! 

9 

Čepki, Kortine. Krnica, ••••••, Ri- 
lana, Kožar, Slepani 

Grile (del): 
Stjak (del) t. 
Poljei 

Griže, Sela 
Razguri, Stornali 
Jakov«, Veliko polje, Vrabce 

Brezovica (del):. 
Dane (del): 
RodU* (del) t 

27. Rodik 
Slope 
Katice 
Rodik 

Bazovico (dalji 
Gropada: 

Trebčer, 

Koprive: 
Krajna toi; 
Skopat 

Mevrmi (del): 
Soierga: 

Ivanji gradi 
Svetoi     ,' 

Škrbina: 

•••••••: 
Kobdilj: 
Štanjel:, 

28. Selena 
Lipica ; 

Dane, Orlek, Befana, Šmarje 

88. Skopo M1 

Brje pri Koprivi, Kopriva 
Krajna vai 
••••• 

.   80. Sofcerg* 
Trebeie 
Belobradi, Karli, Lukini, •••••, Pe- 

' raji, Socerga, Sokoliä, Tuljald, UUka 

. !   40. Vremskl Britol 
fami je; Famlje, GoriCe' 
Gor. Vreme (del): Dolenje Vreme, Gorenje Vreme 
škofije: Škofije, Zavrhe 
Vrenuki Britof: Vremski Britol 

Voglje: 
41. V r b o v I j e 
Voglje, Vrhov I j» 

Okraj Tolmin 
obsega tele kraje, katastrske občine in naselja) 

\   1. Bor j ana 
Borjana Borjana: 

Bovec* 

'   81. Srete 
Ivanji grad, Zagraj 
Sveto 

82. Škrbina    >x_. 
Mihalji, Rubija, ••>••1, Bk'rWne """ 

83, S i a • i e 1 
HruSeviea 
Kobdilj 
Cip.iei, Licjaki, LukoTee, t««aW -'- 

Breginj:, 

••••••• (del)* 

čiginjf 
Kozarice; 
Rute: 
Scio iddìi 

2. Bove e 
Bovec, Dvor, Plulna 

8. B regio j 
Breginj 

4. Cersoïa 
Cexaoc* (del) 

5. Cigloj 
eiginj 

^KozariS* 
Rute , 
Salo jidel^ 
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Okraj Tolmin 

6. Dolenja T r e b n 5 a 
Prapretnn brdo (d.J: Uole n ja T rebusa 
Šentviška gora (d.): Stophik (del) 

7. D • o ž • i c a 
Drc&tica: Drežnlca,  Defcnllke Ravne, Jezerca, 

.   Koseč, Magozd 

8. Gorenja Trebnia 
Gorenja Trebusa 

(del): Gorenja Trebuša 

9. Grahovo 
^Grahovo (del):        Orahovo (Koritnica, Spodnje Bukovo, 

Zara kov ec) 

10. Hnda Jnžna 
Obloke (del)i Huda Južna, Obloke 
StržOce: Kal, Stržišče, Znojile 

Idrija: 
11. Id ri ja  pri Baci 

Idrija pri Baci 

12. Idrsko 
Urško: Id ••••, Mlinsko 

\ %. Kal-KorHnica 
(sedež Kal)   • 

čezsoča (del): 
Koritnica: 

Čezsoče (del. KrŠovec) 
Kal, Koritnica 

14. Sanno 
Kamna:      , Kamno, Selce 

15. Ko'bariđ 
Kobarid: Kobarid 

16. Kređ 
Kred: 
Staro telo: ^ 

Kred, Poloki 
Staro selo 

17. Livek 
Uvele: Livek 

18. Legje 
Log}*: 
RobedOce: 

Logje 
Robediiöe 

19. Log pod Mangartom 
(sedež Gorenji Log) 

Log (SrednjiLog): Gorenji Log, Spodnji'Leg 
Strmec (Gorenji 

Log): Predil, Strmec 

Lom (del)t 
Kal (delit 

20. Lomr 

Tolmin-ki Lom 
Dolgi laz, Kanalski Lom 

Podbrdo: 

Rut: 

Sedlo: 

21. Podbrdo 
Baca, Kuk, Pel rovo brdo, Podbrdo, 
Poreze«, Trtnik 

22. P o d • o I o e 
Kneza: Kneza, leinljine 
Potlmelec: Podmelec, Ravne, Sela, 
Ponikve (del): Logarske Rakovec 

23. Poljnbinj 
Ljitbmj: Ljublnj 
Polpibinj: Poljubinj, Prapretno 

24. Ponikre 
Ponikve (del):        Ponikve 

25. R u t 
Grant, Rut 

26. Sodio 
' Hjinec, Podbela, Sedlo, S!;.i»     >fe 

27. Slap 
1•• (del): 
Sfa/»;           '    > 

G rud u tea 
"*      Roče. Slap 

28. Smast 
(jadra: 
Sntast: 

Ladra 
Libušnje, Smast 

29. S o ï a 
Sofa, desna: 
Soča, leva: 

Soča (del) 
Soča (del) 

80. Srpenica 
Srpeniee: Srpen'ca 

81. Sužid 
Suh'd: 
Svino: 

Suiid 
Svino' 

, 82. S •. L n e IJ a 
Lom (del): Gorenji Log   , ?' 
Modrejn: Mod rejce 
Selo (del): Selo (del: Kerartarlee) 
Sv. Lucija: Bača pri Modreju, Drobočnlk, Modrej, 

Stopee, Sv. Lucija 

Ì8. SeniTilka gora 
(s&lei Prapretno) 

Petine: Pečine 
Prapretno brio (d.):Tj»pretno 
Sentviikagora(d.): Daber, Polje, Sentvfflta 8<>ra  (del), 

Vrh, Zakraj 

Tolmini 
84. T o 1 • in 

loiuiia 
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Trenta, desna: 
Trenta, leva: 

Trnovo: 

85. Trenta 
Sp.  I renta 
Zg. I'reula 

Okraj Tolmin — Okraj Trbovlje 

•. Dole pri Liliji 

Dolje: 
Volarje: 

Voli*: 

Vrsno: 

Cađrg: 
Zatolmin: 

Zahle: 

Cesso?* (dal): 
ioga: 

86. T • D O T S 
Trnovo 

87. Volarje 
(•edež Uabrje) 

Voile, Gabrje 
Selitte, VoUrJt 

88. VoUe 

Voice 

89. V rs D o 

Krn, Vr»uo 

40. Z a t o 1 m i D 

Cadrg. Zadlaz-Cadrg 
Za toi min 

41. Žabje 

Tolmhuke Ravue, Zndlaz-ZabFe. Zab 
•• 

42. 2 a g a 

Cezaoiki Log 
Žaga 

Okrai Trbovlie * 
obseg« tele kraje, katastrske občine in naselja: 

1. Breg 

S*. Jurij pri Loki:  Breg, Sv  Jurij pri Loki 

2. C e * e 

Knesdol (del):       Knezdol (del) 
Ojstro (del): Ojstro (del) 
Sv. Marko: Sv. Kata-ina  ST. Marko 
Sv.Pongrae (del):   Sv. Pongrac (del: planinaka koča •• 

Mrzlici) 

8. CemšenJk 

Brezje. Dobrijevo 
čemaenik 
Jelenove 
Znojile 
PodkraJ (del) 
RžLiče. Zabreznik (del) 

•••••: 
Cemsmik: 
Jelenovo: 
Kotredei (del): 
Loke (del): 
Riiice (del): 
Sv. Lenart (del):    Sv. Lenart (del) 

4. Doborei 
Dobovec (del):       Dobovec  (del),   KlJiArta,- M*U», 

fikofju riža, Zavrije 

Dole pri Litiji: Berinjek, Borje, Dobovira, Do}t pri 
Litiji, Hude Kavne, Kal, Lanmvje, 
Prevale, .Magolnik, Radgonica. Selce, 
Slavina, Spodnje Jelenje, Suhadole, 
Zagozd, Zavrb 

Velika Goba It Ceplje, Gadne, Gornje Jelenje, Lju- 
bel v Lazih. Mala Uoba, Prtienjike 
njve, Velka Gob« 

6. Dol pri Hrastniku 

Dol pri Hrastniku 
(del): Brnica   (del),    Dol   pri   Hrastniku, 

Sp. Kal, Zg. Kal 
Sv. Jurij ob Tur ju 
(del): Kovk 
Sv. Stefan (del):      Sv.   Stefan (del:  Jeeenovec,   Kupca 

vaa) 

7. Oabrsko 

Knexdol: Gabrsko, Knezdol (del) 
Marija Reka (del): Marija Reka (del) 
Sv. Uiian (del)t      Sv   Lenart (del) 
Sv.Miklavi (del):   Sv. Miklavž (del) 

8. Hrastnik 

Dol pri Hrastniku 
(del): 
Hrastnik: 
Ojstro (del): 
Podkraj (del): 

Brnica (del) 
rirastnik, Plehko, Prapretno 
Studence 
PodkraJ (del: Eajde) 

Sv. Jurij ob Tur ju Sv. Jurij ob Tur ju (del: Krnice, Pod. 
(del): krn.re, Zagorice) 
Sirje (del): fcavna peć 

9. Izlake 

Kolovrat (del):       Podlipovfca 
Riiiče (del): Izlake, Orehovica, Podientjur, Prho- 

vec Zabreznik (del) 
Semnik (del): Èemnik (del) 

10. Ko t red e ž 

Kotredei (del):      Cebine, Kotredei, Rove, Zavrne (del: 
Zg. Zavine) 

Potoika vas (del):   Bukovje, Potoška vaj (del), Prapre- 
ce (del), Sv. Neža t   ,.      ' 

11. Loka pri Zidanem mostu 

Loka pri Zid. mostu: Loka, Rafjca- 
Lokavee (del):        Lokavec   [del:   Na  Lazih, Podkožje, 

Sv. Kolonien, Lokavec (del)] 
Okroglice (del):      Zavrete 
Radei: Cetornik,' Radei, Zirovnic» 
Sv. Peter fri Loki 
(<HU - Sr. Poter pri Loki {deli 

r 
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Okraj Trbovlje — Okraj Trebnje 

12. Loke-Kisovec 
Kotrcdoi (del): 
Loke (del): 

Rasle (dei): 
šetnnik (del): 
št. Lamberti (d.): 

Marno: 

Kolovrat (del): 
Mlinse: 

Zabava: 

Botemei (del): 

Njivice: 

Podkraj (del): 
Rat loče: 
Svibrto: 

Okroglice (del): 

Zavine (del: Sp. Zavine) 
Kfsovec, Loke, Podkraj (del), Ribnik, 
Vrh    - 
Izlake (del: Posava) 
Semnik (del: Straliovlje) 
Colni&e (del: Sp.'Colnifte) 

13. i,I a • n o 

ßrdee, Kristan dol, Marno, Unično 

14. Mlin še 

Borje, Kolovrat 
Briše, Doljjo brdo, Lipoviea, MUaSe, 
Razpotje, Vrh, Zahrib, 2varulJ» 
Ravno, Zabava 

15. It a «1 e ž e 

Brufilk, Bruiiiika gora, Dobrava, Ho- 
temei, LoSka gora, Rudna vas 
Jelovo, Mociluo, Njivice, Rupa, Stari 
dvor, Zebnlk 
Podkraj (del) 
Radeče 
Cimerno, Jagnjenica, Svibno 

16. It a zli ur 

Okroglice, Razbor 

17. ST. Jurij pod Kumom 

Konfitica: A rtiče, Kletiovik, Rodež, Stranski vrh, 
Sklendrovec 

Sv. Jurij p. Kumom-' Borovak,   Gorenja   vas,   Mali   Kum, 
Osredek, Padež, Sv. Jurij  pod  Ku- 
mom 

18. S r. (1 r h 

Potoika vas (del):   Potoska vas (del) 
Trbovlje (del):        Retje (del) 
Zagorje obSavtfd.): Sv. Urh (razen h. Si 89) 

Oobovec (del): 
Kjiezdol (del): 
Kolredci (del): 
O juro l: 
Potoika uu (del): 
Trbovlje (del): 
Zagorje ob/S. (dal). 

Sv. Jurij ob T. (d.): 
Sv. Stefan (del): 

Hotemez (del): 
Kompolj» (del): 
Vrbovo: 

21. Trborlje 
Dobovee (del: za Savo) 
Planinska vas 
Sv. Planina 
Oiitro (del) 
Praprece (del) 
Loke. Retje (del). Trbovlje 
Sv. Urh (del: h. It. 89) 

22. Tarje 
Sv. Jurij ob Turju (del) 
Sv. St. ' a (del: Creta, Turje, Turika 
gora) 

23. Vrh oro 

Gorelice 
Novi gred 
Log,  Prapretno,  Vrhovo,   Vrnovsk* 
gora 

Hrastnik pri Troj.. 

Trojane (del): 

19. St. « o t a r d. 
Blodnik, Hrastnik, Jelenek, Jelievica 
Poišina, St. Gotard, Trzin, Zg. Zapla- 
nina, Zlokarje 
Drino, Hribi, Lebenice, Podzid, Tro- 
jane, IJčak (del), Velika ravan, V *1 
deh, Zupleì, Zavrh 

20. Š t. L a m b e r ( 
St. Lambert l (del): Borje, Colmžče (del), Jablana, JarìSe. 

Kal,  K-obiljek,  Krbulje, Pregna, Po 
žarje, Renke, Spital, St. Lambert, Vo 
dice 

St. Lambert U [del): Kolk, Krivica  Moćnik (del), SeliÄt, 
Seuoieti, Zavà*sUs 

24. Z a g o r i e ob Sari 
Lok» (del): Družina 
Potoika vaš (dal):    PotoSka vas (del), Vin* 
Zagorje ob/S. (del): Dolenja va*, Selo, Toplice, Zagorje 

25. Z i d a n i m o e t 
Sv. Peter pri L. (d.) .-Briše (Majland), Loka'pri Zidanem 

mostu Sv. Peter (del) Zalipno 
Sirje (del): Marija Sirje, Suhadol, Veliko Sirje, 

Zidani most 

Okraj Trebnje 
obsega tele kraje, katastrske občine in naselja: 

1. Bistricu pri Mokronogu 
Bietrica (del): Bistrica. Dolnje Jesenice, Gornje Je- 

«•nice, llrautovica, Most, Prelesje 

2. C i r n I k 
(sedež Veliki Ciroik) 

Cirnik: Kostanjevica, Mali Cirnik', Ro&enberk, 
Svinjsko, Sp. Svinjsko, Velile] Cirnik 

Goveji dol (del):     Stražberk 

8. Catel 
Call: Čatež, Dolenja  ra», Golek, Gorenja 

vas, Razbore, Zagorka, Zaplat 
Okrog (del)t Cateika gora, Kržiiče, Okrog 
Roje (del): Roje, Trebanjski vrh 

4. Ccinjic« 

Ornuika vat: Bitna vas, Brezje, Cerovec, CeSnJIce, 
OrnuSka vas, Podturn, Radna vue 

Trebbino (dell:       Bogueca va«, Roje, Slatenberk 
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0krai freonje 

Dobrnii: 

Knežja vas (delJ: 

Korita: 

5. D o b r n i S 
Artiiiatija vas. Dobrava, Dobrnič, •• 
renja vas, Lokve, Podi,sec, Preska, 
Reva, Stranje-, Vavpča vas. /•••••• 
Dolenjo Kamenje, Dolfiijf Scire, Go- 
renje Kamenje. Gorenje Selce M »1), 
Knežja vas. Kozjak. Krušni vih, Li- 
sec, Luža, Občina. Rožempelj, Zele/.no 
Dolenji vrh. Gorenji vrh Korila. Oj. 
stri vrh, Rdeč-! kal, Svet nja, Sahovec, 
Sinaver, Vrbovec 

! 

6. D o I o n i n N e m 5 k a V n s 
češnjevek (del):      Dolenja   Neni.ška   vas.   Dolenji Pod 

boršt. Gorenja Dobrava, Meglemk 
Lukovek (del):        ••|•• njiva, Gradišče 
Medvedja selo (del): Rodine 
Ponikve: Breg,   Dečja   vas.   Dolenjo" Ponikve, 

Gorenje Ponikve, Grm 

Goveji dol (del): 
Pijavice (del): 

češnjevek (del): 
Lukovek (del): 

Knin j vrh (del): 
Laknice (del): 
Troice (delJ:, 

Brezovica: 

Mirna: 

Oiiroznik (del): 
Sclo-Mirna (del): 

St. Zabukovjc (d.): 
Tihaboj (del):. 

JeUevca 

laknice (del):,,. 

Mokronog: 
O$trožnik: 

Triiih (ddll. 

7. K r m c I i 
Krmelj 
Gabrijele, Polje 

8. L u k o v c k 
Ce-šnjevek 
Dolenja    Dobrova Studenec,   Jezero, 
Lipnik, Lukovek, Rihpovec 

9. M a I k n v e c ' 
K rain j  vrli, Otavn'k, Slančj'  vrh 
Malkovec, Puvlja vas, Irščina 
Medvedjek 

10. Mirna 
^Brezovica, Gomila. Gorenja vas, Sev- 
nica, Skrjanre, Zac» rea 
Mirna, Praprotnica, Stan, Sv. Helena, 
Trbinec, Volčje njive, Zabrdje 
Gl inek 
Mißolica,   Migolska   gora,   Sejenica, 
Selo, Selska •••• 
D ehe nec, Stara gora 
Ciriiik, Ravne (del: Sp. Ravne) 

11. Mfrn.a tas   \>; • 

Cikava,  Cunja  vas,  Jelševec, Mirna 
vas, Velika Strmica 

12. Mokronog 

Dolenje   Laknice,   Gorenje. Laknice, 
Srednje Laknice, Sveti vrh 
Ma rti nja vas-, Mokronog 
Gorenja vas, Križni vrli, Lop, Ostroz- 
nik,  Pugled, Ribjck. Slcpaek, Sveti 
Križ • ' 
Brima va«      '        ....       „ . 

13. Morarïe 
Moravče: Gobink.   Uóhóvir-a,   Javorje,   Kamni 

vili, La«;, Moravče, Nova gora, PoU- 
pini 

Okrog (del): Gabrska Rora 

1-J. V r i • s k o r o 
Grad&će: Golce.    Gradišče.    Mengeš,   Mihelca, 

Mišji dol, Primska gora, Pnmskovo, 
Star« gora ; 

ležni vrh (del):       Je/.ce, Jezni vrh, Mujhe, Obla gorica, 
V i nji vrh 

1'oljane: Dolnji  vrh. Gornji vrh. Kamni vrh, 
Kreineujak^Poljaue, Preska, Sevuo, 
Zayriù 

15. R aï j e selo 
"etnica: Blalo. Črni [•>1••, Hudeje, Križ, Kri- 

ška reberi Mala Sevn ca, Račje selo, 
Vel.ka Sevnica, Vrhovo 

IG. Sol n   pri Šumberku 
Knrijnras (del):      Gorenje Selce (del) 
Sela pri Šumberku: Arčevcn, Ba.tia gora, Dolenji Pod. 

šumberk' Gorenji Podšumberk, Kut- 
na, Lop, Orlaka, Podbukovje, Replje, 
Sela pri Sum^erku, Volčje jame, 
Vrtače, Zavrh 

OLro« (dei): 
Srb-'.lima (del): 
Tikahoi (drl): 
Vel. Cula lil: 
Vodice: 

17. S v. K r i ž  pri Liliji 
Brezje, Tlaka 
Brgjpz  Lukovec, Pečice 
Ravne (del),'Tihaboj 
Brezovo 
Gabrovkà."  Klanec,  Moraväka  gora, 
Sv. Križ pri Litiji, Vodice 

18. Št. Jan ž na Dolenjskem 
Cerovce (del): Budna vas Cerovec, Srednik 
{'.ovejidol (del): .   Goveji dok Kamenica , 
Kal: Kal, K ladje  Osredek, Stajngrob 
I'mllmrst: Le^kovpc.,' Pod boršt 
Si. Jani: Birna vas, Koludrje, St. Janï 

19. S t. L o v r o n c  pri Št. Rupertu 
St. Lovrenc: Ravjie, Si. Lovrenc 

20. St. bovrene, pri Vel. Lok! 
Dolga njiva: .   Dolga njiva, Mačji dol, Potok, YeJiki 

Videm .       • 
Mali Videm (del):   Krtina   Kukenberk Mali Videm, M». 

bobran. St   Lovrenc,.Z-abjek 
Prapreča Dolenje Prapreče, Gorenje Pjapreče, 

Martirija vas,.«,Vrhovo 

Bistrica: 
Nnr-o Zabukovjc: 
Straža: 

St. Rupert;, 

21. Št. Rnpert 
Brinje. Rakovnik 
Za bukovje'  ' 
Okrog. Ravnik, Slovenska ras, Straža, 

• Trstenik. Zaloka / 
Draga.   Horn,' H rastno,   Kamnja, • 
ÈL'Rupwt, Skrljev^ Vit» - '""' -V 
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Okraj Trebnje 

Knin j vrh (del): 
Telce (ddJ.- 

St. Zabukovjs (d.): 

Trebclno (del): 

Medvedje selo (delJ : 

Sv. Ste fem: 

Trebnje; 

Vrhirabnje: 

Lalcnire (del): 
Pijavice (del): 
Tržišče (del): 

Mali Viflcm (del): 
Uojf <Aa):. 
Šknrcc: 
Vel. Loka:. 

22. T c U o 
«jeperjek 
Češi jice, Dru.ïFp, ITnnfinn. Nova gora. 
Rogačice, Telfe (dol), Znojile 

23. T r e b c I n o 
Brezovica, Cilpah, Dolenje Zabukov- 
je, Gorenje /ubuknvje. Vin 
Drečji vrh, Gorenji Mokronog, Mali- 
ne, Trebelno 

24. Trebnje 

Cviblje, Dol, Dolenje Medvedje selo, 
Gorenje Medvedje selo, Tekel, Pra- 
pr"\*-Hr b, Prltnštal 
Bflšinja   vas,   •••••,   Gorenja   Nem- 
žk<i  vas, Grii\ Katuni [lolok.  1'iuska, 
PrUta^a,   Rožni   vrh,   Studenec,   Sv. 
Štefan, Zifhmj mo*t 
Bene*ija, Kamna norica, Kukenberk- 
Odrga, Stari Irg, Trebnje 
Grmada, Repce, Vrbtrebnje 

25. T r ž i š č o 

Skovec 
Pijavice, Sp Mladetiro, *•. Mladome 
Kaplja va*. Skrovnik, Sp. Vodale, Tr- 
žišče, Vrbek 

2G. Vel. Loka 
Ma^kovpc. Mala Loka 
Gorenji PotlhorU 
li;i<i'k   M /.H 'n'n   *kr»vec 
Koicu.lka, ti nje, Vel. Loka 

27. V e 1. O n h o r 

Male Dole: Bratnice,   Brei/,   Male   Dnle,  Pungrt 
(del), Sei.ijurjc.  Vplike  Dole 

Stehanja vas: (J«inhi.--če   Male   Dole, Stehanja  vas, 
Velike  Dole,  Vth 

Vel. Gaber: Coin. Mali Gaber, Stranje, VeÜkj Ga- 
ber, Rubina 

Zagorica:. B č, Doimvica, Prišla vica, Zagorica 

C. Člen 

Posebni zakon bo določil, knleri kraj' so mesta. 
Vlada Ljudske Republike Slovenije se ponblasfi, da 

z uredbo predpiSe novo uredlev in preimenovanje kat 
občin, kolikor je lo potrebno po tem zakonu. 

7. člen 

Zakon o upravni ra/drlitvi Ljudske Republiko Slo- 
venije L dne 10. IX. 19-16 (Uradni ILst LUS «t. 62/46) in 
••••• o spremembah zakona o upravni razdelitv Li'.id- 
<ke Republike Slmenije z dne 23. I. 1017 (Uradni list 
LRS št. 5/47) prenehata veljati. 

8. člen 

Predsednik vlade LRS daje navodila za izvedbo tega 
zakona. 

D člen 

Ta zakon velja od dneva objave v >Uradnem listu 
LRS«. 

II. št. 77. 
Glavm   mesto Ljubljana dne 23. februarja 1948. 

•••7•• UI'DSKK SKUPŠČINE 
LJUDSKE KM I I'LIKE SLOVENIJE 

Sekretar: Pred-ednik': 
Frante Lubi'j L r. Josin Vidmar L r. 

\L.\nx»   »lir«,in    I'.#I   t.U.-»<     •    IIH-IKIII-I1    IP   .i.r.'"V»ni    ••-••.•    n-ijrt V.Hl'iîfk: neke I'nwvHn« t^Umtia — oba v Lfubljaul   -- 
N-».-.!?., un   Mu »-tiiii Wi    .-liHtii.   1•)   ivl'M-tii» 241» dui    -   I'IK-HHU-MUI l'-vilk«   4 ilin ta  |(i ^•.••   H .lui «a M -»irmu   IV din 
«a *a n'ittiii, 16 itn /• •• «Irani   |W) |..iïfi 2-1" un vt-ft   ~  Vi- n.ü'v«.   ri ii|«i««i.'4ivo   LiuMifln»  Orng'irfjrVv* ulica st. 23. *-i 

ïeieluti;  ra\ualeljstvo  i'J 11),  ureduiilvo  iJJ ÜU uj»iavüiilv«J £>5 ÎU. — •(•. i.«ôun Q-ÜU1ÜÜ—JL 



Poîlnio» pluf*ni t çotovinL 

LJUDSKE   REPUBLIKE   SLOVENIJE 

Letnik V. V Ljubljani dne 24. fcbi-•••• 1948 Številka 10. 

6G. Odlok Ljudske skupščine LRS o potrditvi uredb, ki jih Jo 
izdala vlada LUS na podlagi lakima o pooblastilu vladi LRS 
2a izdajanje uredb na področju narodnega gospodarstva. 

57. Zakon o potrditvi odlokov in zakonov, izdanih do '•). novem- 
bra  1046, ki  ostanejo v  veljavi   brez sprememb. 

68. Zakon o potrditvi zgodovinsko važnih odlokov, ki eo bili 
izdani do 20  novembra 1046 

69. Zakon o odpravi odlokov in zakonov, Izdanih do 20. novem- 
bra 1940. 

00. Zakon o volitvah ljudskih poslancev, za Ljudsko skupšči- 
no LRS. 

Cl. Zakon o agrarni reformi in kolonizaciji v LRS. 
G2. Zakon o odpravi zakona o prenosu imovine teleanovzRojnih 

društev na Zvezo fizkullurnlh dniSIev Slovenije 1er o ure- 
ditvi lastninskih razmerij, ustvarjenih s tem zakonom. 

C5. Zakon o ustanovitvi častnega naelova >ljudski umetnike. 
(H. Zakon o imenih naselij in o označbi trgov, ulie in hiS. 
65. Zakon o odpoklicu ljudskih predstavnikov v organih držav- 

nih oblasti na ozemlju LRS. 
6G. Zakon o proglasitvi 27. aprila za državni praznik LRS. 
C7. Zakon o državnih uslužbencih LRS. 

VSEBINA 
GS. 

C9. 

70. 

71. 
72. 
73. 
74. 

Ukaz e razrešitvi in imenovanju predsednika Kontrolne Ve- 
rnisi je LRS. 
Odloìba o •••••••• izvršilnih odborov okr«jnih ljudskih od» 
bow v Kranju m Slcolji Lr>i;i   v Konjicah, Slov. BUtrlcj ia 
Šmarju, ua Rakeku in v Postojni na ekupne seje. 
Uredba  o  ustanovitvi,   ustreju  in   delovnem  področju ko- 
miteja za zadružn'šlvo pri v Ipd i LRS. 
Uredba o ustanovitvi >Uprave za urejanje gosdovc. 
Uredba o ustanovitvi >Uprave za urejanje hudournikovc 
Urtdba o 6prpnifmbi uredbe o zdravi.-enju nepremožnih. 
Pravilnik o sp»emembi pravilnika oeodpisovanju stroSkoY 
za zdravljenje nepremožnih. 
Odredba o spremembi temeljne plače za poklic >veterinax« 
in >vi5ji veterinar« ter o določitvi temeljne plače za poklie 
>veter:nar sperialidt v veterinarski stroki. 
Odločba o imenovanju članov komisije za agrarno reformo- 
na priključenem ozemlju LRS. 
Ziriisnik 2. seje II. rednega zasedanja Ljudske »kupščine 
LRS v Ljubljani 
Zap;<mik 3  •••• II. rednega zasedanja Ljudska ••••••» 
LRS v Ljubljani 

LJUDSKA SKUPŠČINA LRS 

6G. 

Odlok 
Ljudske skupščine LRS o potrditvi uredb, ki jih je 
izdala  vlada LKS na podlag zakona o pooblastilu 
vladi LUS za izdajanje uredb na področju narodnega 

gospodarstva 

Potrjujejo s« uredbe, kî jih je izdala vlada LRS na 
podlagi zakona o pooblastilu vladi LRS za izdajanje 
uredu na področju narodnega gospodarstva z dne 23. ja- 
nuarja 1947, in sicer: 

1. uredba z dne 14. novembra 1947 o omejitvi porabe 
električne energije na območju Ljudske Republike Slove- 
nije (Uradni 4ist LRS št. 47-284/47); 

2 uredba z dne 11. decembra 1947 o ustanovitvi 
uprave za pogozdovanje In melioraejo Krasa (Uradni 
list LRS it. 51-313/47); 

8. uredba z dne 13. januarja 1948 o prepovedi toče- 
nja vina samorodnih križank (hibridov) vinske trte 
(Uradni list LRS âl. 3.23/4S). 

St. 288>1~48 
Ljubljana dne 16. februarja 1948. 

UUDSKA SKUPŠČINA 
LJUDSKE REPUBLIKE SLOVENIJE 

Predsednik: Tajnik: 
Mira Tornile 1. r. Dr. Ferdo Kozak L r. 

PHEZIDIJ LJUBSKE SKUPŠČINE LRS 

57.^ 

Ukaz 
Na podlagi 4. točke 72 člena ustave LR3 razglaša 

predsedstvo Prezidija Ljudske skupščine LRS zakon o 
potrd Ivi odlokov in rakunov, izdanih do 20. novembra 
1Ö4C, ki oslanejo v veljavi brez sprememb, ki ga je na 
podlag: 127 člena ustave LRS sprejela Ljudska skup- 
ščina LRS na II rednem zasedanju dne Ì6. februarja 
1948 in ki se glasi: 

Zakon 
o potrditvi odlokov in zakonov, izdanih do 20. novem- 

bra 1946, ki ostanejo v veljavi brez sprememb 

1. člen 
Potrdijo se In ostanejo v veljavi brez sprememb tli* 

odloki in zakoni, ki so jih izdali do 20. novembra 1949 ' 
najvišji organi ljudske oblasti slovenskega naroda oziroma 
Ljudske Republike Slovenije in ki jih je potrdila Ustavo- 
dajna skupščina Ljudske Republike Slovenije i svojo odločbo 
(resolucijo) z dne 20 novembra 1946: 

1. odlok z dne 1. februarja 1945 o proglasitvi dneva 
Prešernove smrti za kulturni praznik slovenskega naroda 
(SI. P VI/4 zdne3. II. 1945); 

2. odlok z dne IG junija 1945 o ustanovitvi In organi- 
zaciji statističnega urada Slovenije (Ur. L 5t. 104/10—45); 

3. ukaz(z dne 24. avgusta 1945 o pomiloslilvi oseb, ob- . 
sojenih po zakonu o. kaznovanju zločinov in prestopkov zoper 
slovensko narodno časi (Ur. 1. št  209/29—45); 

4. zakon i dne 24 avgusta 1945 o ukinitvi sodiiča *]/> 
venske narodne časti {Ur. I il 210^20-^    •    ' 
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5. finanùij j^kcn z dne 20. septembra 1915 o prora- 
čunu izdatkov KI dohodkov federalne Slovenije za iobo 
julij—december 1945 (Ur. I. št. h8a -19-16); 

6. zakon z dne 24. oklobra 1945 o jani-tvu federalne 
Slovenije m dolgove okrajmli odborov r<uli i/piai"il pux/iil v 
Rmislu 8i člena zakona o demooilizaciji starejših letnikov 
vojaških obveznikov, žen in hnmilrev , Jugoslovani vojski 
in mornarici (Ur. 1. št. 3S4<49-45); 

7. zakon z dne 17. decembra 1945 o razlastitvi po- 
eeslev, ki jih obdelujejo koloni • viničarji (Ur. L štev. 
897/62-45); 

8. zakon z dne 6. aprila 1946 o najetju posojila v 
znesku 120,000.000 dinarjev po Ljudski Republiki Sloveniji 
pri Državni hipotekami banki  (Ur. I. št. 128<3r    46); 

9 zakon o začasni ureditvi ribarstva v Sloveniji z dne 
1. maja 1946 (Ur. I. it. 148/36-46); 

10. finančni zakon Ljudska Republiko Slovenije za pro- 
računsko leto 1946 i dne 4. maju 1946 (Ur. 1. št. 147/37—46); 

11. zakon z dne 20. septembra 1946 o splošni pomilo- 
stitvi za kazniva dejanja iz uredb Ljudske Republike Slo- 
venije o odkupu proizvodov |Kil|«1elstva in živinorejo in o 
omejitvah prostega^prometa z blagom (Ur. L št. 224/64—46). 

2. člen 

Kjer so v odlokih ali zakonih iz 1. člena navedeni 
organi državne oblasti ali državne uprave a prejšnjimi 
označbami, je razumeti organe državne oblasti ali državne 
uprave s sedanjimi nazivi. 

8. člen 

Ta zakou velja od dneva objavo v >Uradnem 1-stu 
LRSt. 

U. 3L 74 
Glavno mesto Ljubljana dne 23. februarja 1948. 

PREZIDU LJUDSKE SKUPŠČINE 
LJUDSKE REPUBLIKE SLOVENIJE 

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

58. 

Ukaz 
Na podlapri 4. torke 72. člena ustave LRS razglaša 

predsedstvo Prezidija Ljud.-ke skupšč.no LRS zakon o 
potrd'tv zgodovinsko važni)) odlokov, ki so bili iz/lani 
do 20. novembra 19•, ki ga je na podlagi 127 člena 
ustave LRS sprejela ljudska skupščina i.RS na II. red- 
nem zasedanju dne 16. februarja 1948 in ki so glasi: 

i Zakon 
o potrditvi zgodovinsko važnih odlokov, ki so bili 

izdani do 20. novembra 1946 
1. Člen 

Izrecno se polrdjo zaradi njihovo zgodovinske važ- 
nosti za razvoj IjurNke oblasti In današnje državne 
ureditve Ljudske Republike Slovenije tile odloki, ki so 
j h izdali do 20. novembra 194G najvišji organi ljudske 
oblasti slovenskega naroda oziroma Ljudske Republ ke 
Slovenije in ki jih je potrdila Ustavodajna skupščina 
I.Jud*ke ttepubl ko Slovenije • svojo odločbo (resolucijo) 
'. due 20. novembra 1040: 

1 sklep Vrhovnega plenuma Osvobodilne Fronte 
slovenskega nar<da, da »e koiirtiiuira Slovenski narodno- 
osvobodilni iKi.or (SI. P. Il'18 - 20. 9. 1941); 

2. odlok Slovenskega nprodnoosvobodilnega odbor» 
o zaščiti slovenskega naroJa in njegovega gibanja zn 
osvoboditev   n združitev (SI   P. 11/19 - 1. 10. 1941); 

3. odlok Slovenskega narodnoosvobodilnega odbor» 
o narodnem davku (SI. P. M/19 - 1. 10. 1941);, 

4 odlok Slovenskega narodnoosvobodilnega odbora 
o posojilu svolode (S!. P. M/19 i dne 1. oktobra 1941). 

5. odlok o postavitvi narodne oblasti na osvobojenem 
slovenskem ozemlju od 17. 5. 1942 (SI. P. •/20 — 19. 6. 
1942); 

6. odlok o ustanovitvi Narodnoosvobodilnega sveta 
(SI. P. II1/28   - 14. 7   1942); 

7 sklep Zbora odposlancev slovenskega naroda o 
predstavništvu n vodstvu slovenske narodnoosvolodilne 
borbe in o začasnih organih ljudske oblasti slovenskega 
naroda v vojnem razdobju z dne 3. 10. 19-13 (SI. P. IV/27a 
18. oktobra 1943); 

8. sklep Zbora odposlancev od 3. 10. 1943 o nepri- 
znavanju londonske vlade in o priznavanju OF, IOOF In 
AVNO.I-a za edine zakonite predstavnike slovenskega 
naroda (Si. P. IV/27 koncem oklobra 1943); 

9 odlok o razpisu 3% posojila Narodno Osvoboditve 
(objavljen z letakom); 

10. ••!•• z dne 19. 2. 19-14 o preimenovanju Sloven- 
skega narodnoosvobodilnega odbora v Slovenski narodno- 
osvobodilni svet (SI  P. V/4 marca 1944); 

11. deklaracija Slovenskega narodnoosvobodilnega 
sveta z dnp 19. 2 1944 o vzpostavtvi Nacionalnega ko- 
miteta osvoboditve Slovenije (SI. P. V/4 — ••••• 1944); 

2. člen 

Ta zakon velja od dneva objave v >Uradnem listu 
LRS«. 

U. šl 75 
Glavno mesto Ljubljana dne 23. februqrja 1948. 

PRE7.ID1J LJUDSKE SKUPSftlNE 
LJUDSKE REPUBLIKE SLOVENIJE 

Sekretar: Predsednik: 
France Lubcj L r. Josip Vidmar L l 

59. 

Ukaz 
Na podlagi 4. točke 72. člena ustave LRS razglasa 

predsedstvo Prež dija Ljudsko skupščine LRS zakon o 
j odpravi odlpkov in zakonov, izdanih do 20. novembra 

1946, ki ga jo na podlagi 127 člena ustave LRS sprejela 
Ljudska skupščina LRS na II. rednem zasedanju dne 
16. februarja 1948 In ki se glasi: 

Zakon 
0 odpravi odlokov in zakonov, izdanih do 20. novem- 

bra 1946 

1. člen 

Odloki in zakoni, kf so j h izdal! do 20. novembra 1946 
najvišj' organi ljudske oblasti slovenskega naroda oziroma 
1 judske Republike Slovenije, pa niso naveden' v zakonu 
o potrditvi odlokov in zakonov, Izdanih do 20. novem- 
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bra 10*10, ki ostanejo v veljavi brez sprememb, v zakonu 
o potrd tvi zgodovinsko važnih odlokov, ki ao bili izdani 
do 20 novembra 1940, tor v zakonih o potrd.tvi, spremem. 
bab in dopolnitvah zakonov, izdanih do 20. novembra •0, 
se odpravijo, kolikor niso bili že prej odpravljeni 

2. člen 

Uredbe, ki jli je izdala do 20 novembra 1946 Na- 
rodna vlada Slovenije oziroma vlada Ljudske Republike 
Slovenije, bo vlada Ljudske Republiko Slovenije pregle- 
dala in izdala v svoji pristojnosti predp se o njihovi Pri- 
lagoditvi ustavi, zakonom in uredbam FLRJ tor ustavi 
in ••••••• LRS. 

3. člen 

Ta zakon velja od dneva objave v >Uradnom 1'stu 
LRS«. 

U. 5t. 70 
Glavno mosto Ljubljana dne 23. februarja 1048. 

PREZIDU LJUDSKE SKUPŠČINE 
LJUDSKE REPUBLIKE SLOVENIJE 

Sekrelar: Predsednik: 
France Lubcj 1. r. Josip Vidmar 1. r. 

G0. 

Ukaz 
Na podlagi 4 točke 72 člena ustave LRS razglaša 

predsedstvo Prezidija Ljudske skupš&ine LRS zakon o 
potrditvi, spremembah in dopolnitvah zakona o volitvah 
ljudskih poslancev za Ustavodajno skupščino Ljudske 
republ ko Slovenije z dne 10. septembra 1940, ki ga je 
sprejela Ljudska skupščina LRS na H. rednem zaseda- 
nju dne 17. lebruarja 1948 in ki se glasi: 

ZAKON 
o potrditvi, spremembah in dopolnitvah zakona o volitvah 
ljudskih   poslancev za Ustavodajno   skupščino   Ljudske 

republike Slovenije 

Zakon o volitvah ljudskih poslancev za Ustavodajno 
skupščino Ljudske Republike Slovenije z dne 10. septem- 
bra 1940 (Ur. 1. LRS št. 219/GO-4G) se na podlagi 127. 
clona ustave LRS potrdi in ostane v veljavi s spremem- 
bami jn dopolnitvami po tem zakonu, lako da ee njegovo 
spremenjeno in prečiščeno besedilo glasi: 

Zakon 
° •olilvnh ljudskih poslancev zn Ljudsko skupScmo 

Ljudsko Republiko Slovenije 

Splošne določbe 

1. člen « 
Ljudski poslanci za Ljudsko skupščino LRS se volijo po 

določbah tega zakona na podlagi splošne, enake in neposredne 
volivne pravice • tajnim glasovanjem. 

2. člen 
Volitve ljudskih poslancev za Ljudsko skupščino LRS 

w v vsej Ljudski Republiki Sloveniji na isti dan, in sicer na 
nedeljo. 

Ukaz o razp!»u volitev izda Prezidij Ljudske slnipšcme 
LRS na predlog vlade LRS, 

Ukaz se razglasi v Uradnem liatu LRS, in sicer naj- 
manj 0 tednov pred dnevom, določenim za volitve. 

3. člen 
Ljudski poslanci ,za Ljudsko skupščino LRS se volijo 

po volivmh enolah. 
Število poslancev za vso Ljudsko Republiko Slovenijo 

odredi republiška volivna komisija v sorazmerju s celotnim 
šlevilom prebivalcev republike, ki je bilo ugotovljeno po 
zadnjem ljudskem štetju, tako da se voli na vsakih 10.UO0 
prebivalcev po en poslanec. 

Ko je število vseh poslancev ugotovljeno, razdeli re- 
publiška volivna komisija vse ozemlje Ljudske Republike 
Slovenije na toliko volivnih enot, kolikor je treba izvoliti 
vseh poslancev, tako da izvoli vsaka volivna enota po enega 
poslanca. Volivna enota mora bili določena tako, da spad« 
vso njeno ozemlje k enemu in Istemu upravnemu okraju. 

Republiška volivna komisija objavi število poslancev, 
ki se imajo izvoliti na vsem ozemlju Ljudske Republike Slo- 
venije, in vse volivne enote z natančno ozDačbo njih ozemlja 
v Uradnem listu LRS, in sicer najkasneje v 10 dneh i>o raz- 
glasitvi ukaza o razpisu volitev. 

4. člen 

Pravico voliti poslance za Ljudsko skupščino LRS ima 
vsak državljan Ljudske Republike Slovenije, ki je vpisan 
v katerikoli volivni imenik na ozemlju Ljudske Republike 
Slovenije. 

Glasovanje na volitvah je popolnoma svobodno. Nihče, 
tudi noben oblastveni organ, ne^ sme v nobenem primeru 
klicati volivca na odgovornost zaradi glasovunja na volitvah 
in tudi ne sme od volivca zahtevati, da naj pove, za koga 
je glasoval. 

Od dneva razpisa volitev te ne smejo uvajali omejitve 
za kretanje volivcev. 

V dobi 10 dni pred volitvami in 5 dni po volitvah ne 
sme biti noben volivec klican pred kako ljudsko ohlaetvo. 

•. Člen 

Za ljudskega poslanca sme biti izvoljen vsakdo, ki Ima 
volivno pravico in je državljan Ljudske Republike Slovenije. 

Kandidatov in njihovih namestnikov ter kandiaatovih 
zaupnikov bi njihovih namestnikov ne sme v dobi, določeni 
v zadnjem odstavku 4. člena, nihče pripreti, razen če eo 
zaloteni pri dejanju zločina. 

Ciani in namestniki volivnih komisij in volivnib odbo- . 
rov prenehajo biti člani in namestniki komisije oziroma 
odbora, ako kandidirajo za ljudske poslance ali namestnike 
na območju komisije oziroma odbora. 

Volivno komisije 

6. Člen 

Volitve vodijo volivne komisije, ki so državni organi za 
opravljanje nalog, določenih s tem zakonom. 

V ta namen se sestavijo repuiliška volivna komisija 
in okrajne oziroma mestne volivne komisije. 

7. Hen 

Republiško volivno komisijo, ki Ima svoj sedei v LjmV ' 
ljani, imenuje Prezidij Ljudske skupščine LRS. Komisijo 
sestavljajo predsednik, tajnik in pet članov. Vsem se do- 
ločijo namestniki Predsednik komisije je eden izmed članov 
Vrhovnega sodišča LRS, t> 
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Republika vol i v na komisij» je prUlojna, da 
1. tehnično pripravlja voliive; 
2  določi številu vseh poslancev in odredi volivne enote; 
3. imi-iiujt* okrajne volivnn komivje; 
4 nadzoruje delo okrajnih volivnili komisij in jim daje 

ponine m potrebna navodila; 
5. odloča o pritožbah zoper odločbe okrajnih volivnih 

komisij; 
6. opravlja druge naloge po določbah tega zakona. 
Sestava republiSke volivne komisije se razglasi v Urad- 

nem listu LKS. 
8. člen 

V vsakem okraju in mestu, ki je izvzeto u upravnega 
»estava okraja je okrajna oziroma mentila volivtw komisija, 
k jo imenuje republiška volivna komisija po predlogu okraj- 
nega oziroma mestnega izvršilnega odbora. 

Okrajno (me»tno) volivno komisijo sestavljajo predsed- 
nik, tajnik in trije člani V«em se določijo namestniki Pred- 
sednik komisije je eden izmed članov okrajnega sodišča. 

Komisija je za vse volivne enote svojega območja pri- 
stojna: 

1. za tehnično pripravo volitev; 
2 za sprejemanje predlogov za potrditev kandidata in 

za potrjevanje kandidatov; 
S. za določitev volišč; 
4. za imenovanje volivnih odborov; 
•. za ugotovitev in razglasitev volivnih rezultatov; 
•. za opravljanje drugih nalog po določbah tega zakona. 

9. člen 
Volivne komisije odločajo veljavno, ako je navzoča več 

kot polovica članov Odločajo i večino glasov navzočih čla- 
nov; pri enakosti glasov odloči predsednikov glas. 

Predlaganje kandidatov 

10. člen 

Ljudski poslanci se volijo na podlagi predlaganih ta 
potrjenih kandidatur 

7 enim predlogom za potrditev kandidata sme biti kan- 
didiran le en kandidat, imeti pa mora namestnika. 

11. člen 
Ista oseba sme biti kandidat največ v treh volivnih 

enotah, a največ v dveh volivn-h enotah istega upravnega 
okraja. Tak kandidat mora imeti v vsaki volivni enoti dru 
gega namestnika. 

12. člen 

* Vsak predlog za potrditev kandidata mora podpisati 
najmanj neldesel volivcev iz območja najmanj dveh tretjin 
krajevnih (mestnih, rajonskih) ljudskih odborov tiste volivne 
enote, za katero se predlaga kandidat; vsi podpisniki morajo 
bili državljani Ljudske Republike Slovenije in morajo imeti 
volivno pravico v tisti volivni enoti, na katero se kandidatura 
nanaša. Prvi trije podpisniki predloga veljajo za predlaga- 
telje kandidata. 

Vsak volivec sme podpisati le en predlog in,Je njegov 
podpis na pozneje predloženih predlogih neveljaven. 

V predlogu sme biti navedeno ime politične ali druž- 
bene organizacije, ki predlaga kandidata. 

13. člen 

Predlog za potrditev kandidata se stavi takole: V uvodu 
predlogu ee napiše, ako to podpisniki-želijo,.katera politična 

ali družbena organizacija predlaga kandidata, razen lega pa 
v vsakem primeru naziv volivne enole. 

Pod tem se vpiše rodbinsko in rojstno ime, poklic in 
bivališče kandidata in njeguvega namestnika. 

Nato sledijo podpisi podpisnikov, ki morajo biti overjeni 
od okrajnega sodišča, od meslrega oziroma rajonskega ljud- 
skega odbora ali cd krajevnega ljud>kega odbora, ki je po 
odločbi vlade LRS upravičen overjati podpise. 

S predlogom morajo predlagatelji predložiti okrajni 
volivni komisiji: 

a) pismeno privolitev kand'data in namestnika v kandi- 
daturo, ki mora biti overjena od okrajnega sodišča, od mest- 
nega oziionin rajonskega ljudskega odbora ali od krajevnega 
ljudskega odbora, ki je po odločbi vlade LRS upravičen 
overjati podpise; 

b) potrdila pristojnih komisij za volivne imen'ke all 
pristojnih krajevnih (mestnih, rajonsk h) ljudskih odborov 
o volivni pravici vseh podpisnikov predloga ter kandidata 
in njegovega namestnika; 

c) potrdjla okrajn'h (mestnih) izvršilnih odborov o tem, 
da so vsi podpisniki predloga in kandidat ter njegov namest- 
nik državljani Ljudske Republike Slovenije. * 

Ako so predlagatelji v uvodu predloga navedli, katera 
politična ali družbena organizacija predlaga kandidata, mora 
tudi ta organizacija predlog po svojih statutarnih zaslopn'kih 
sopodpisati in nanj pritisniti svoj pečat; tudi ti podpisi 
morajo biti overjeni od za to pristojnega organa (tretji od- 
stavek tega člena). 

14. člen 

Predlog za potrditev kandidata se mora predložiti okra} 
nI (mestni) volivni komisiji v dveh izvodih najpozneje tri 
tedne pred dnevom volitev. Komisija izda predlagateljem 
takoj, ko predlog prejme, potrdilo o prejemu. 

15. člen 

Če potrjeni kandidat ali namestnik pred dnevom voli- 
tev umre, smejo izjemoma predlagatelji dolične kandidature 
predlagati pristojni okrajni (mestni) volivni komisiji na- 
mesto umrlega v potrditev drugega kandidata oziroma na- 
mestnika, kar pa se mora zgoditi vsaj 48 ur pred pričetkom 
volitev. 

Ako so predlagatelji v svoječasnem predlogu za potrditev 
kandidata navedli, katera politična ali družbena organizacija 
predlaga kandidata, veljajo tudi za predlog po tem Členu 
predpisi zadnjega odstavka 13. člena. 

Okrajna (mestna) volivna komisija postopa tudi e takim 
predlogom po predpisih o potrjevanju kandidatov, upošteva- 
joč nujnost zadeve. 

16. člen 

Dvoje ali več že potrjenih kandidatov v Isti volivni enoti 
se lahko med seboj veže z učinkom, navedenim v 54 členu. 

Vezavo kandidatov morajo prijaviti okrajni (mestni) 
volivni komisiji vsi predlagatelji kandidatov, ki se vežejo, 
najpozneje dva tedna pred dnevom volitev in hkrati 
priložiti pismeno privolitev vezanih kandidatov. Podpisi na 
privolitvi morajo biti overjeni od okrajnega sodišča, od 
mestnega oziroma rajonskega ljudskega odbora ali od krajev- 
nega ljudskega odbora, ki je po odločbi, vlade LRS upravičen 

, overjati podpise, 
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Potrjevanje kandidatov, obravnavanje vezave ••••••• in 
objavljanje Land da tur 

17. člen 

Okrajna (mestna) volivna komisija ugotovi ta^uj po 
prejemu predloga za potrditev kandidata, ali je predlog se 
stavljen in vložen po določbah tega zakona. Ako komisija 
najde formalne pomanjkljivosti, ob\e»ti o tem takoj pred- 
lagatelje in jih pozove, naj v roku, ki jim ga določi, pomanj 
kljivosti odstranijo. 

18 člen 

Ako komisija ugotovi, da kandidat ali namestnik nima 
pogojev za izvolitev, tedaj v 24 urah kandidaturo zavrne in 
o tem tako* obvesti predlagatelje s posebno odločbo. Zoper 
to odločbo imajo predlagatelji pravico pritožbe na republiško 
volivno komisijo v 24 urah po prejemu odločbe. Pritožba 
te sme izročiti republiški volivni komis'ji neposredno ali 
pa po okrajni (mestni) volivni komisiji. Odločba republiške 
volivne komisije se mora izdati v 24 urah po prejemu pri- 
tožbe in je dokončna. • N 

Ako ni nikakršnih pomanjkljivosti ali ako se te odstra- 
nijo v danem roku, potrdi komisija v 24 urah kandidata, 
navede čas, kdaj je bila kandidatura potrjena in kot katera 
je ta kandiJatura potrjena po vrsti v dolični volivni enoti ter 
o tem takoj obvesti predlagatelje in republiško volivno komi- 
sijo. V nasprotnem primeru, posebno ako pomanjkljivosti 
navzlic pozivu niso bile odstranjene, zavrne volivnr komi- 
sija v 24 urah kandidaturo; tudi tu veljajo določbe prejšnje- 
ga odstavka tega čleua o pritožbi in o odločbi republiške 
volivne komisije. 

19. člen 

Ako ustreza pravočasno prijavljena vezava kandidatov 
formalnim predpisom 16. člena, obvesti okrajna (mestna) 
volivna komisija o tem v 24 urah predlagatelje in republi- 
ško volivno komisijo. 

Ako pravočasno prijavljena vezava ne ustreza formal- 
nim predpisom IG. člena, postopa volivna kom'sija «miselno 
po predpisih 17. člena; ako pomanjkljivosti v danem roku 
niso bile odstranjene, zavrne volivna komisija v 24 urah 
vezavo in veljajo za to odločbo smiselno predpisi 1. odstavka 
18. člena. 

Ako je bila prijava vložena prepozno, Jo volivna komi- 
sija v 24 urah zavrne in veljajo za nadaljnji poM^r^k smisel 
no določila 1. odstavka 18. člena. 

20. člen 

Okrajna (mestna) volivna komisija je dolžna pravo- 
časno objavili vsako kandidaturo in to objavo natisniti v 
Potrebnem številu izvodov  Obiava mora ohspgati: 

1. ako je bilo to v predlogu za potrditev kandidature 
navedeno, naziv politične ali družbene organizacije, ki je 
kandidata predlagala; 

2. naziv volivne enote; 
3. rodbinsko in rojstno ime, poklic in bivališče kandi- 

data in njegovega namestnika. 
Ako je kak kandidat vezan z drugim, je tudi to treba 

oznsčiti pri objavi vsake izmed vezanih kandidatur. 
Objava vsake nevezane kandidature se mora po barvi 

razlikovati od objav drugih kandidatur r isti volivni enoti; 
objave vezanih kandidatur morajo imeti isto barvo. 

Komisija  poskrbi, da  se  najpozneje do osmega dne 
pred dnevom volitev natisnejo objave kandidatur in raz- 
obesijo na vsph krajih vplivne enote, kjer bodo volitve, ter j 
da se'vsakemu vol;vrir-mu odboru po^ljp potrebno število . 
izvodov Vi»ke objave, ki zadeva dolično volivno enoto.       ] 

Vse potrjene kandidature se razglasijo tudi v Uradnem 
listu T « ' 

Volivni material 

21. člen 

Republiška volivna komisija je dolžna poskrbeti, da 
okrajne (mestne) volivne konvsije pravočasno lobijo in pri- 
pravijo ves potrebni volivni material (skrinjice, kroglice • 
druge potrebščine). 

Okrajne (mestne) volivne komisije skrbijo za hranjenje 
tega materiala ter za to, da krajevni (mestni, rajonski) ljud- 
ski odbori material pravočasno odpošljejo volivnim odborom. 

22. člen 

Skrinjice naj bodo lesene ali iz kake druge pripravne 
snovi; zapirajo in odpirajo naj se z dvema različnim« ključe- 
ma; pripra-ljene morajo biti tako, da se spuščanje krogli« 
vanje ne vidi in ne sliši. 

Na vsako skrinjico naj s« jasno vtisne njena zaporedna 
številka. 

Natančne vzorce vsega volivnega materiala bo določilo 
predsedstvo vlade LRS s posebnimi navodili. 

Vtlišža. Volivni edbori. Glasovanje 

23. člen 

Vsak volivec sme glasovati samo osebno in samo enkrat 

34. člen 

Dajanje alkoholnih pijač bodisi s točenjem ali na kakr- 
šej koli drugačen n^čin je na dan volitev, na dan prej in 
na dan po volitvah prepovedano. To prepoved razglasijo' 
krajevni (mestni, rajonski) ljudski odbori tri dni pred volit- 
vami 

25. člen 

Volišča, ki naj bodo v najpripravnejših poslopjih, odredi 
okrajna (mestna) volivna komisija; za to, da so za volitve 
pravočasno pripravljena, skrbijo krajevni (mestni, rajoussi) 
ljudski odtori. 

7 krajih, ki imajo nad 800 volivcev, naj bo glasovanje 
na več voliščih; r tem primeru mora imeti vsako volišče 
svojo številko. 

V bolnicah, porodnišnicah, invalidsk'h domovih in po- 
dobnih ustanovah, v katerih je nad 25 volivcev, se odr*Jjo 
posebna volišča.- 

Krajevni (mestni, rajonski) ljudski odbor objavi volišče 
oziroma volišča na krajevno ob!čajen način najmanj osem 
dni pred dnevom volitev ter navede, kateri volivci bodo 
glasovali na posameznih voliščih. 

V malih krajih sme okrajna volivna komisija odrediti 
za dva ali več krajev skupno volišče, toda tako, da ne sme 
biti združenih na eno volišče več kot 800 volivcev. 

26. člen 

Za vsako volišče se postavi volivni odbor, sestavljen iz 
predsednika in dveh članov; vsem trem se odredijo namest- 
niki. Predsednika, člane in namestnike volivnih odborov 
imenuje za vsa volišča svojega območja okrajna (mestna) 
volivna komisija na predlog krajevnih (mestnih, rajonskih) 
izvršilnih odborov. 

Volivna komisija izroči imenovanemu predsedniku 
volivnega odbora proti potrdilu odlok o imenovanju voliv- 
nega odbora, podpisan od predsednika in enega člana volivne 
komisije, ' 
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27. člen 

Najpozneje tri dni pred volitvami sme vsak posamezni 
kandidat prijaviti okrajni (mestni) volivni komisiji za vsako 
volišče volivne enote po enega svojega zaupnika in njegovega 
namestnika. 

Predsednik volivne komisije izda najpozneje v 48 urah 
potrdilo vsakemu prijavljenemu zaupniku in namestniku s 
pečatom okrajnega ljudskega odbora in s svojim podpisom 
ter sporoči takoj imena zaupnikov in namestnikov krajevne- 
mu (mestnemu, rajonskemu) ljudskemu odboru, v katerega 
območju je volišče, za katero so odrejeni. Potrdilo, ki ga 
l2da volivna komisija, je zaupniku in njegovemu namest- 
niku legitimacija, da je upravičen sodelovati pri vsem delu 
volivnega odbora. 

28. Člen 

Krajevni (mestni, rajonski) ljudski odbor Je »kupno • 
volivnim odborom dolžan določiti v bližini volišča pripravno 
mesto, na katerem zaupniki kandidatov javno razobesijo 
objave kandidatur in volivna gesla. To mesto je treba dati 
zaupnikom na razpolago najpozneje 48 ur pred začetkom 
volitev. 

29. člen 

Dan pred volitvami se zbero ob 3. uri popoldne vsi 
člani volivnega. odbora ali njihovi namestniki v poslopju, 
v katerem se bo glasovalo, ter prevzamejo proti potrdilu 
od krajevnega (mestnega, rajonskega) ljudskega odbora skri- 
njice s ključi, ustrezno število kroglic, stalni volivni imenik, 
tiskovine z objavo kandidatur in vse, kar je potrebno za 
Izvedbo volitev. Skrinjice morajo pregledati in se prepričati, 
ali so v redu. Nato predsednik zaklene skrinjice z dvema 
ključema ter zapečati njih ustja tako, da je vsaka skrlnjira 
popolnoma zaprta; en ključ vzame predsednik, drugega pa 
eden izmed članov volivnega odbora. 

80. Hen 

Skrinjice kandidatov se postavijo po tisti vrsti, po 
kateri so bile kandidature potrjene; skrinjice med seboj 
vezanih kandidatov (16. člen) se postavijo po vrsti skupaj. 
K vsaki skrinjici postavi volivni odbor na viden in nedvo- 
umen način tiskovino z objavo kandidature. Za temi skrinji- 
cami se postavi skrinjica brez navedbe kandidata (»skrinjica 
brez liste«), v katero lahko oddajo kroglice tisti glasovalci, 
ki ne žele glasovati za nobenega izmed postavljenih kandi- 
datov. 

81. člen 

Ko volivni odbor vse to izvrši, napravi o svojem delu 
zapisnik v enem izvodu. Zapisnik podpišejo člani volivnega 
odbora in navzoči zaupniki kandidatov. Nato zaprejo okna, 
odidejo iz volivnega prostora, ga zaklenejo, zapečatijo vrata, 
ključ pa vzame predsednik volivnega odbora. 

Končno odredi volivni odbor stražo, da poslopje, v ka- 
terem bodo volitve, neprestano straži. 

82. člen 

Na dan volitev se zbere ob 7. url zjutraj volivni odbor 
v vollvnem poslopju, odpre volivni prostor in vstopi. Ko se 
prepriča, da so skrinjice In kroglice ter vse ostalo v redu, 
sestavi v enem izvodu zapisnik in v njem potrdi ugofovljeno 
stanje ter odpre ustja skrinjic in tudi to vpiše v zapisnik. 
Zapisnik podpišejo vsi člani volivnega odbora in navzoči 
raupnlkf kandidatov. 'f; 
x   Nato pjedsedaik takoj ra.zgla.si, da se začne glasovanje. 

83. člen 

Predsednik volivnega odbora skrbi z'drugimi Člani od- 
bora za vzdrževanje reda in miru v času glasovanja. Ce je 
potreba, zahteva predsednik pomoč narodne milice, ki Je ta 
dan na volišču pod njegovim vodstvom. 

84. člen 

Ves čas, dokler traja glasovanje, morajo biti navzoči 
vsi člani odbora oziroma njihovi namestniki.. 

Ako kandidatov zaupnik zapusti volišče, se to vpiše v 
zapisnik, a volitve se nadaljujejo brez njega. 

85. člen 

Nihče ne sme priti na volišče z orožjem ali nevarnim 
orodjem, razen v primera, o katerem govori 33. člen. 

36. člen 

V prostor, v katerem se glasuje, vstopajo volivci po 
vrsti drug za drugim, toda nikdar več kakor po dcFet na 
enkrat. 

87. Člen 

Praviloma glasuje volivec na volišču, v katerega volivni 
Imenik Je vpisan. 

Volivci pa, ki po razpisu volitev spremenijo svoje 
prebivališče, kakor tudi tisti, ki iz opravičenih razlogov 
v zvezi z zaposlitvijo (n. pr. železniško vozno osebje), 
v zvezi s šolanjem ali uradnim poslom ali v zvezi z voliv- 
nimi dejanji (člani volivnih odborov in njihovi namestniki, 
zaupniki kandidatov in njihovi namestniki) na dan volitev 
niso v kraju, kjer so vpisani v volivni imenik, smejo glaso- 
vati v kraju, v katerem so na dan volitev, Če predložijo 
potrdilo, da so vpisani v volivni imenik. To potrdilo jim 
izda na njihovo zahtevo krajevni (mestni, rajonski) ljudski 
odbor kraja, v katerem so vpisani v volivni imenik; taka 
potrdila se smejo izdajati od dne razpisa volitev pa do tretjega 
dne pred volitvami; pri Izdajanju potrdila se v stalnem voliv- 
netn imeniku v pripombi naznači, da je zadevni osebi izdano 
potrdilo o volivni pravici in da bo na dan volitev ta oseba 
glasovala na drugem kraju. Takemu volivcu odvzame volivni 
odbor ob glasovanju to potrdilo in ga priloži zapisniku o 
svojem delu, v katerega tudi vpiše, koliko takih volivcev Je 
na tem volišču glasovalo. 

Volivec, kateremu je bilo lako potrdilo izdano, sme 
voliti na svojem volišču le, ako ob glasovanju potrdilo vrne; 
to se vpiše v volivni Imenik In v zapisnik o delu volivnega 
odbora. 

88. člen 

Vsak volivec mora na predsednikov poziv glasno pove- 
dati svoje rodbinsko in rojstno ime ter poklic, a v krajih, 
kjer je več volišč, tudi svoje stanovanje. Predsednik legitl' 
mira volivca ali na drug način ugotovi njegovo Istovetnost.. 

Nato ugotovi predsednik, kolikor ni postopati po določ- 
bah drugega odstavka prejšnjega člena, ali je volivec vpisan 
v volivni imenik; ako Je vpisan, obkroži njegovo zaporedno 
številko v volivnem Inieniku v znak, da Je vpisani prišel 
glasovat. Obenem vpiše tisti, ki vodi seznam glasujočih, 
po zaporedni številki rodbinsko in rojstno ime glasovale» 
ter številko, pod katero je vpisan v volivni Imenik. 

89. Člen 
•j 

Nato objasni predsednik volivcu način glasovanja, mn 
izroči kroglico 1er ga napoli na ••1•( kjer se glasuje. 
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Predsednik ali eden izmed članov volivnega odbora 
pojasni vsakemu volivcu pred glasovanjem, kateremu kandi- 
datu pr pada v.-••• glasovalna skrinjica. Vsak kandid::iov 
zaupnik ali njegov namestnik ima pravico volivcu povedali, 
kateri politični organ'zaeiji pnpada določeni kandidat in 
katera je njegova skrinjica. 

Na volišču je prepovedana vsakršna agitacija za kake- 
ga kandidata. 

40. člen 

Glasuje se na tale način: 
Ko volivec sprejme kroglico, jo položi v dlan desne 

roko ali v levo, če desne nima, nato roko zapre in s tako 
zaprto roko pristopi po vrsti k vsaki skrinjici ter s tako 
zaprto roko seže v vsako skrinjico. Kroglico spusti v tisto 
skrinjico, ki pripada kandidatu, za katerega namerava od- 
dati svoj glas, oziroma v >skrmjico brez listet, če ne želi 
glasovati za nobenega kandidata. Ko potegne volivec roko 
iz zadnje skrinjice, jo pred vsemi odpre, da lahko vsakdo 
vidi, da v roki ni več kroglice. 

Ves čas, ko volivec glasuje, pazijo predsednik in Člani 
volivnega odbora, da volivec ne premesti kroglice v drugo 
roko in da je ne odnese s seboj, 

41. člen 

Volivec, ki bi zaradi kake telesne hibe ne mogel glaso- 
vali na način, ki je predpisan v prejšnjem členu, ima pra- 
vico pripeljati s seboj osebo, ki cdda glas namesto njega. 
O tem izda volivni odbor odločbo in jo vpiše v zapisnik. 

42. člen 

Ko volivec konča glasovanje, se mora odslraniti z voli- 
šča. Za volišče se aleje poslopje, v katerem se voli, in njegovo 
dvorišče. 

43. člen 
Volivni odbor ne sme odreči glasovanja osebi, ki je 

vpisana v stalni volivni imenik. Ako ima posamezni član 
odbora ali kateri izmed zaupnikov kaj pripomniti, se to 
vpiše v zapiänik. ' 

Ako se pojavi kak volivec za glasovanje, a je že kdo 
drug na njegovo ime glasoval, odredi predsednik volivnega 
odbora, da se njegovo rodbinsko in rojstno ime, poklic in 
bivališče vpišejo v zapisnik, a mu no da glasovati. 

44. Člen 
Glasovanje traja nepretrgoma ves dan do 7. ure zvečer. 

Samo v primeru nereda se smejo s privolitvijo večine voliv- 
nega odbora prekiniti volitve za čas, dokler se ne vz{>ostavi 
red. Povod za nered in za koliko časa so se morale volitve 
prekiniti, ee vpile v zapisnik. 

Ob 7. uri zvečer se dvorišče ali poslopje, ako dvorišča 
nI, zapre in nihče se ne sme več pustiti noter; volivcem pa, 
Vi so tedaj še v poslopju ali na dvorišču volišča, se dovoli 
glasovanje. 

1   Ako se je moralo glasovanje zaradi nereda prekiniti 
ta več kakor eno uro, se glasovanje za toliko časa podaljša. 

45. člen 
Ve9 Čas glasovanja se piše zapisnik o vseh dejstvih, 

ki BO važna za potek volitev. Zapisnik se piše v enem iz- 
vodu. ' 

Vsak Slan odbora in vsak kandidatov zaupnik sme dajati 
na zapisnik svoja posebna mnenja in staviti svoje pripombe. 

Vsi člani odbora morajo zapisnik podpisati; zapi-nik 
podpiïejo tudi zaupniki kandidatov, ako pa se li ne bi pod 
pisali, velja zapisnik tudi brez njihovih podpi^v, i ,...    , 

Glasovanje vojaških #scb 

46 člen 

Pri volitvah poslancev za Ljudsko skupščino LR3 imajo 
volivno pravico vojaške osebe, ki so vpisane v vojaških 
volivnih imenikih na ozemlju Ljudske Rcpub'ike Slovenije, 
če so državljani Ljudske Republike Slovenije. Vojaški voliv- ' 
ni imenik ali overjeni Izpisek iz tega imenika se predloži 
vsaj pet dni pred dnevom volitev okrajni (mestni) volivni 
komisiji, v katere območju je sedež vojaške enote, komande 
ali ustanove. 

Voiivna komisija odloči v sporazumu z vojaško koman- 
do, na katerih voliščih bodo glasovale vojaške osebe, in 
pošlje volivnemu odboru tega volišča vojaški volivni imenik 
ali overjen izpisek iz imenika. 

V ostalem veljajo gledo glasovanja vojaških oseb isti 
predpisi kakor za glasovanje drugih volivcev. 

Ugciavljanjo volivnih rezultatov na voliščih 

" 47. člen 

Ko se glasovanje konča, prešleje volivni odbor neupo 
rabljene kroglice ter jih spravi v posebno vrečico, jj /apre 
in zapečati. 

48. člen 

Nato ugotovi volivni odbor po volivnem imeniku lu po 
seznamu tisLh, ki »o glasovali, skupno število oddanih glasov. , 
Ko je to ugo'ovljsno, začne odpirati skrinjice in preštevati 
kroglice po vrsti, kakor so skrinjice postavljene. 

Predsednik prešleje pred vsemi člani odbora in navzoči- 
mi zaupniki kandidatov kroglice na ta način: ko jih našteje 
sto, jih izroči enemu izmed članov odbora, da jih še ta pre- 
šlejp, ta pa jih izroči zaupniku tislega kandidata, čigar glasovi 
se preštevajo, da jih še on v tretjič prešleje; ako ta zaupnik 
ni navzoč, opravi to tretje preštevanje tretji član "odbora ,' 
ali zaupnik kakega drugega kandidata. To se ponavlja za ' 
vsako skupino, dokler se ne preštejejo vse kroglice ene 
skrinjice. Nato se takoj vpiše v zapisnik z besedami Številka 
skrinjice, ime kandidata, za katerega je ta skrinjica spre- 
jemala glasove, in z besedami število kroglic, ki so bilo 
v skrinjici. Vsi člani odbora in zaupniki karididatov se nato 
podpišejo. 

Na enak način se preštejejo vse kroglice tudi v dragih 
skrinjicah in ugotovi število oddanih glasov 1er se vse vpiše 
v zapisnik. * 

Ko se preštevanje konča, podpišejo zapisnik vsi člani 
odbora in navzoči zaupniki kandidatov Pod podpisom se 
pritisne pečat krajevnega (mestnega, rajonskega) ljudskega 
odbora. Zapisnik se napravi v enem izvodu. Posebna mnenja 
in pripombe o delu odbora -so tudi tukaj dovoljene. 

Zaupnikom kandidatov se sme na njihovo zahtevo la- 
dati po en overjen prepis teh zapisnikov. 

Nato razglasi predsednik volivnega' odbora javno pred 
volivnim poslopjem, koliko je kateri, kandidat dobil glasov. 

49. člen 

Vse zapisnike, volivni imenik in seznam glasovalcev , 
spravi odbor v poseben omot in ga pod pečatom krajevnega   • 
(mestnega, rajonskega) ljudskega odbora naslovi na okrajno 
(mestno) volivno komisijo. '    r 

Nato pusti volivni odbor ta omot •• svoji mizi in odide 
iz volivnega prostora, ga zaklene, na enak način kakor prejš- 
nji dan ter postavi stražo, da neprestano straži prostorov, 
katerem so ostali volivni spisi, ključ zaklenjenega proslora pâ. 
shrani predsednik pri sebi. ^ -*--— __ ~- 
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Postavljena straža» ne sme to noč nikogar in z nikakim 
izgovorom pustiti v to sobo. 

60. člen 

Naslednji dan po končanem glasovanju se •>••• ob 
7. uri zjutraj vsi člani volivripga odbora pred vrati volivnega 
prostora, ga odprejo in vstopijo. Ko se prepričajo, ali je 
vse v redu in tako, kakor so pu*tih, ugotovijo to v zapisniku. 
Nato vrnejo volivni material krajevnemu (mestnemu rajon 
skemu) ljudskemu odboru, ki jim vrne njihovo potrdilo. 
Nato vzame predsednik omot, ki je naslovljen na okrajno 
(mestno) volivno komisijo, ter krene na pot. da e* odda 
osebno volivni komisiji S predsednikom imajo pravico iti 
tudi zaupniki kandidatov ali njihovi namestniki. 

61. člen 

Volivni odbor lahko s privolitvijo vseb navzočih zaup- 
nikov kandidatov sklene, da predsednik volivnega odbora 
takoj po končanih volitvah in po ugotovitvi volivnih remila 
tov na volišču odnese volivne spise okrajni (mestni) volivni 
komisiji. Ta sklep mora biti vpisan v zapisnik o ugotovitvi 
volivnih rezultatov (48. člen). V tem primeru odpade po- 
stopek, predpisan v drugem in tretjem odstavku Ad. člena 
in • PO. členu. Volivni odbor vrne takoj volivni material 
krajevnemu (mestnemu, rajonskemu) ljudskemu ltwru, ta 
pa vrne volivnemu odboru njegovo potrdilo o prejemu voliv- 
nega materiala. 

•2. den 

Ako se na dan volitev na enem ali ve? voliščih glasova- 
nje is posebnih vzrokov izjemoma ni moglo končati, odredi 
okrajna (mestna) volivna komisija, kakor hitro o tem zve, 
da se na teh voliščih glasovanje opravi naslednjo nedeljo, 
in obvesti o tem republiško volivno komisijo. Krajevni ljud- 
ski odbor je dolžan pravočasno objaviti, kdaj. in kje bo na 
knadno glasovanje.      w «--' 

Ugotavljanje volivnih rezultatov po okrajnih (mestnih) 
volivnih komisijah 

53 člen 
f 

Dan po volitvah se sestane ob 8. url zjutraj okrajna 
(mestna) volivna komisija zaradi prevzemanja volivnih spi 
sov z volišč in zaradi ugotavljanja volivnih rezultatov. Pri- 
nalalcem volivnih spisom mora takoj potrditi prpjem. 

Pri delu volivne komisije sme biti navzoč po en za 
upnik vsakega kand:data; zaupnika prijavi volivni komisiji 
kandidat najpozneje tri dni pred dnevom volitev. 

54. člen 

Okrajna (mestna) volivna komisija ugotovi volivne re- 
sultale na podlagi prejetih volivnih spisov; ugotovi, koliko 
volivcev je vsega skupaj glasovalo v vsaki po-ainezni volivni 
enoti, koliko je v vsaki volivni enoti dobil glasov vsak po 
samezen kandidat ter koliko glasov je bilo oddanih v skri- 
njico brez liste«. 

Ako se pri tem ugotovi razlika med Številom oddanih 
glasov po seznamu tistih, ki so glasovali, in številom oddanih 
glasov po kroglicah, velja rezultat po kroglicah. 

V vsaki volivni enoti velja za izvoljenega  tisti kandi 
dat, ki je • tej volivni enoti dobil največ glasov (relativno 
večino). 

Med seboj vezani kandidati (16. člpn) veljajo pri ugo- 
tavljanju relativne večine proti drug'ni kandidatom kol pnola 
in se zanje oddani glasovi seštejejo. Izmed mpd set>oj vezanih 
kandidatov, ki so skupaj dubili več glasov kot drujji nevezani 

ali vezani kandidati, velja za izvoljenega tisti, kl je med 
njimi dobil največ glasov, pri enakosti glasov pa odloči žreb. 

Ako sta dubila dva kandidata ali pa več mpd seboj 
vezanih kandidatov skupaj in kak drug kandidat enako što 
vilo glasov, tako da relativne večine ni, odredi okrajna (mest- 
na) volivna komisija za tisto volivno enoto ponovne volitve 
za prihodnjo nedeljo in obvesti o tem republiško volivno 
komisijo. 

Pri ugotavljanju relativne večine se ne upoštevajo gla- 
sovi, oddani v >skrinjico brez liste«. 

55. člen 

Volivna komisija izda izvoljenim ljudskim powancem po- 
trdilo o izvolitvi; potrdilo podpišejo predsednik in vsi člani 
volivne komisije. 

Potrdila se izročijo izvoljenim poslancem neposredno ali 
pa po okrajnem (mestnem) izvršilnem odboru. 

Obrazec potrdila predpiše predsednik vlade LBS. 

5G. člen 

O svojem delu spiše volivna komisija zapisnik y enein 
izvodu, in s cer ločeno za VSOKO volivno enoto. 

V zapisniku se ziasti navede, koliko je bilo kandidatov 
v volivni enoti, katere osebe so bile kandidati in namestniki, 
koliko glasov je dobil vsak kandidat skupno v vsej volivni 
enoti, koliko so dobili skupno med seboj vezani kandidati 
glasov, kateri kandidat je proglašen za ljudskega poslanca, 
končno koliko glasov je bilo oddanih v >skrinjico brez liste«. 

Zapisnik podpišejo vsi člani komisije. Vsak član ima 
pravico, dati na zapisnik svoje posebno mnenje in staviti 
pripombe. To velja tudi za zaupnike kandidatov. 

Po končanem delu razglasi volivna komisija na oglasni 
deski okrajnega (mestnega) ljudskega odbora, koliko je vsak 
kandidat dobil glasov in kateri kandidati so v posampznih 
volivnih enotah proglašeni za ljudske poslance ter naroči 
vsem krajevnim (mestri'ni, rajonskim) ljudskim odborom, naj 
to na krajevno običajni način razglasijo v vseh krajih po- 
sampzne volivne enote oziroma v območju vsake volivne 
enote. 

57. člen 

Zapisnike okrajne (mestne) volivne komls'je z vsemi 
prilogami in volivnimi spisi izroči predsednik komisije po 
najkrajši poti in v najkrajšem času republiški volivni ko- 
misiji. 

Delo republiške •••••• komisijo 

53. člen 

Naslednji dan po končanih volitvah se zbere ob 0. uri 
zjutraj republiška volivna komisija v Ljubljani. 

Republiška volivna komisija preskusi na podlagi pre- 
jetih volivnih spisov zakonitost volitev v vsaki volivni enoti. 

Ako republiška volivna komisija ugotovi, da Je bil kak 
kandidat nepravilno proglašen za izvoljenega, razveljavi to 
proglasitev in proglasi za izvoljenega tistega kandidata, ki bi 
moral ob pravilnem upoštevanju volivnega rezultata in ob 
pravilni uporabi zakona biti proglašen za izvoljenega. 

Ako republiška volivna komisija ugotovi, da so se na 
kakem volišču izvršile volilve proti predpisom zakona, raz- 
veljavi nepravilne volitve na trm volišču in odredi nove za 
prihodnjo nedeljo. Za razalasitev ponovnih volitev skrbi 
okrajna (mestna) volivna komisija s pomočjo krajevrh 
(mestnih, rajonskih) ljudskih odborov. Ako bi volitve na 
voliščih, na katerih «o bilp volitve razveljavljene, mogle 
imeti VJJUV na določitev izvoljenega kandidata v tisti volivni 
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enoti, razveljavi republika volivna komisija tudi proglasitev 
za poslanca, ki jo je izrekla okrajna (me.-dna) volivna ko- 
misija na podlagi nezakonito izvedenih volitev. 

U svojih ukiep.h po obeh prejšnjih odstavkih tega čle- 
na izda republiška volivna komisija pismene odločbe z na- 
vedbo razlogov, le odločbe se vročijo okrajni (mestni) vol;vin 
komisiji ter vsem kandidatom in predlagateljem kandidatur 
prizadete vohvne enote. 

59. člen 

O svojem delu spiše republiška volivna komis:ja za- 
pisnik. V zapisniku se mora navesti zlasti: koliko je bilo 
v vsej Ljudski Republiki Sloveniji kandidatov, kdo so bili 
kandidati in njihovi uamestmki, koliko je vsak kandidat 
dobil glasov, koliko so dobili med seboj vezani kandidati 
ekupaj glasov, kateri kandidati so bili izvoljeni za ljudske 
poslance, koliko glasov je bilo oddanih v >skrinjico brez lisla*, 
in koliko glasov je bilo oddanih v vsej Ljudski Kepubliki 
Sloveniji. V zapisniku morajo biti tudi navedeni vsi ukrepi 
po tretjem in četrtem odstavku prejšnjega člena. 

Zapisnik podpišejo vsi člani komisije; vsak izmed njih 
trna pravico dati na zapisnik svojo posebno mnenje in svoje 
pripombe. 

00. člen 

Ko republiška volivna komisija konča svoje celotno 
delo, sestavi poročilo za Ljudsko skupščino LRS ter ji ga 
pošlje skupaj z vsemi volivnimi spisi. •• poročilo objavi re- 
publiška volivna komisija v Uradnem listu LRS. 

Kazenske določbo 

61. člen 

Kaznuje se po tem zakonu: 
1. kdor na kakršen koli način prepreči komu drugemu 

izvajati volivno pravico aH izvršiti dolžnosti, določene po 
tem zakonu; 

2. kdor s silo ali s pretnjo sile prisili volivca, da gla- 
suje za kakega kandidata ali da podpiše predlog za potrditev 
kakega kandidata ali pa da odreče na njem svoj podpis; 

3. kdor s podkupovanjem vpliva na volivca, da glasuje 
ta kakega kandidata ali da |>odpiše predlog za [utrditev ka- 
kega kar.djdata ali da odreče svoj podpis na njem; 

4 član volivnega odbora, ki z zlorabo svojega položaja 
izvaja pritisk ali sploh na kakršen koli način vpliva na svo- 
bodo volvca glede uporabe njegove volilne pravice; 

5. volivec, ki glasuje ali poskuša glasovali već kakor 
enkrat; 

6. kdor razen v primerih iz 4t. člena gla-uje namesto 
drugega ali kdor glasuje pod drugim imenom ali to poskusi; 

7. kdor na kateri koli način prekrši tajnost glasovanja; 
8- kdor fizično napade volivni   dbor, volivno komisijo 

»11 katerega teh članov ali •••••• zaupnika kandidata ali 
na kak drug način ovira delo volivnega odbora ali volivne 
komisije; 

9. kdor pride na volišče z orožjem aH nevarnim orod- 
jem, razen v primeru, kadar predsednik volivnega odbora 
zahteva pomoč od pristojnih organov ljudske oblasti; 

10 kdor namenoma poškoduje, uniči ali odnes? kakršno 
koli listino o volitvah ali kakršen koli predmet, ki služi za 
volitve, ali spremeni število glasov z dodajanjem, odvzema- 
njem ali kako drugače; 

11. stražar, ki je določen za straženje volivnepi poslopja 
oziroma volivnih pro-torov, nko dopusti, da kdo stori katero 
izmed dejanj, nnvexlenih v prejšnji točki; 

12  kdor brez pooblastila predi ••••| pràdlog za potrdi 
tev kandidata, ko so ga uredlngalelji že podpisali] 

13. člani volivnega odbora, ako dopustijo, da glasuje 
kdo, ki ga m v stalnem volivnem imeniku, aü da glasuje 
kdo, ki je že glasdval, ah če vedoma dopustijo, da kdo lažno 
glasuje na tuje ime, ako brez opravičenega razloga skrajšajo 
al. podaljšajo čas za prejemanje glasov; ako brez opraviče- 
nega razloga menjajo volišče, ki je bilo že odrejeno in 
objavljei.o; 

14. člani volivnega odbora, katerim je bilo sporočeno, 
da so odrejeni za to dolžnost, ako ne pridejo ob določenem 
času in na določeno mesto za opravljanje dolžnosti, pa ne 
morejo opravičiti svojega izostanka, ali brez opravičenega 
razloga zapustijo svoje mèsto ali odrečejo podpis na zapisniku 
o volivnem delu; 

15. kdor namenoma nepravilno piše volivni zapisnik 
ali v njem kaj popravi ali vanj vstavi, ko je že podpisan; 

10 . kdor brez poziva preusediika volivnega odbora ukaže 
pripeljati ali brez takega ukaza pripelje oboroženo silo na 
volišče; 

17. oblastveni organ, ki pokliče kakega državljana na 
odgovornost zaradi glasovanja na volitvah'po tem zakonu ali 
zahteva od njega, da naj pove, za koga je glasoval; 

18. kdor zagreši kako drugo zlonamerno kršitev pred- 
pisov tega zakona, kolikor be zanjo ne kaznuje po nasled- 
njem Člen^. 

Za dejanja, navedena v tem členu, so naslednje kazni 
po leži dejanja: 

1  denarna kazen do 20.000 din; 
2. odvzem prostosti. 
V hujših primerih »e sme izreči tudi •; ' •. .. • 'ian- 

skih pravic. 
G2. člen 

Kaznuje se z denarno kaznijo do 5.00Ü din ali • pobolj- 
ševalnim delom do 6 mesecev: 

1   kdor se pri glasovanju nedostojno vrîde in kdor po 
tem, ko je glasoval oziroma ko se je ugotovilo, ds ni irpmn 
v stalni vrlivni imenik, noče na opomin  predsednika v«-, 
livnega odbora oditi iz poslopja, v katerem se glasuje;   • 

2. kd >r razžaii volivni odbor ali kakega njegovega dana; 
3. kdor v nasprotju s 24. členom leg* wkona toči aH 

na kak drug način daje alkoholne pijače 

63. Člen 

Ako predpisuje za dejanja iz prejšnjih dveh členov ze , 
kak drug zakon strožje lažni, se storilec kaznuje po l°m 
drugem zakonu. 

64. Člen 

Za kazenski postopek so pristojna okrajna ••••'*. 
Postopek se uvede na prijavo katere koli osebe aH po 

službeni dolžnosti. . 
Zoper razsodbo okrajnega sodišča se sme vložit* pritmi,, . 

na okrožno sodišče v 8 dneh po prejemu razsodb». 

65. člen 

Vsa po tem zakonu kazniva dejanja, ki jih volivni 
odbor pri svojem uradnem poslovanju ugotovi, mora vpisati 
v zapisnik o svojem delu in izpisek iz zapisnika poslati 
javnemu tožilcu. 

Končne doloïbe 

60. člen 
"oper nepravilnosti  med volitvami in zoper odločbe 

volivnih komisij ima vsak volivec, politična in družbena orga- , 
nizacija prayiro do pritožbe ne Ljudsko skupščino LRS. Pri- t 
tožbe se pošljejo Ljudski skupščini ali neposredno ali pa po 
republiški volivni komisiji, " ''   '•"'""'' 
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67. člen 

Vse listine, predlcgi za potrditev kandidata, ovorüvc, 
pritožbe ter druge vloge in opravila i*> 1•• zakonu so prosti 
vseh državnih pristojbin. 

63. člen 

Predpisi tega zakona se uporabljajo smiselno v vseh pri- 
merih, v katerih 30 potrebne uove volitve v pooau.ezuin vo- 
livnih enotah. 

69. člen 

Predsednik vlade LRS je pooblaščen, n'a izdaja obvezna 
navodila za uporabo tega zukoua. 

70. člen 

» Ta zakon velja od dneva objave v >Uradnem 1'stu 
LRS<. 

V št. 78 
Glavno mesto Ljubljana dne 23. februarja 1918. 

PREZIDU LJUDSKK SKUPŠČINE 
LJUDSKE REPUBLIKE SLOVENIJE 

Sekretar: Predsednik: 
France Labej L r. Jo»ip Vidmar 1. r. 

61. 

Ukaz 
Na podlagi 4. ločke 72. člena ustave LRS razglaša 

predsedstvo Prezd.ja Ljudske skupnim; LUS zakon o 
potrditvi, spremembah .n dopolnitvah zak> na o agrarni 
reformi in koloiiizacji v Slcveu.ji / dne 17. •decembra 
1945 ter zakona o doixiln Ivah ti fpieinemi ali s.akona o 
agrarni reformi in kolonizaciji v Sioven'j; z dim 0. apr la 
1946, ki ga je sprejela Ljudnka »kupščina LRS na II red- 
nem zasedanju dne 17.  februarja 194S in ki se glasi: 

ZAKON 
e potrditvi, spremembah in dopolnitvah zakona o agrarni 
reformi in kolonizaciji v Sloveniji z dim 17. decembra 
1945 ter sakona o dopoln:tvah in spremembah zakona 
o agrarni reformi in kolonizaciji v Sloveniji z dno 

6. aprila 1046 

Zakona: 1. o agrarni reformi in kolonizaeji v Slo- 
veniji • dne 17. decembra 1945 (Uradn Ust št 396/62-45) 
in 2. o dopolnitvah in spremembah zakona o agrarni 
reformi ;n kolonizaciji v Sloveniji z dno 6. aprila 1946 
(Uradn, list žt 125/30-46) se na podlagi 127. člena 
nstave LRS potrjujeta ter ostanela v veljavi s spremem- 
bami in dopolnitvami po tem zakonu, tako da se njuno 
spremenjeno In prečiščeno besedilo glasi: 

Zakon 
o agrarni reformi in kolonizaciji v Ljudski Republiki 

Sloveniji 

SPLOŠNE DOLOČBE 

1. člen 

t»a •« Bemlje pravilneje razdeli, se v Ljudski Re- 
publik! Sloveniji izvede agrarna reforma in ustvari 
zemljški sklad; iz tega sklada so bo zemlja dodelilo 
poljedelcem, ki nimajo zemlje ali je imajo pi emulo. 

2. člen 

Zemlja poslane last go*|>odarslva (domaćinstva), kate- 
remu je dodeljena. Lastninska pravica so vpiše v zemlji- 
ški knjigi na vse člane gosj/odarstva, tako da imajo vs. 
enake sola<stii'.nske pravice. To velja tudi za dodelitev 
zemlje po 2. odstavku 24. člena. 

3. člen 

1 Za ugotovitev, katero posestvo spada po tem za- 
konu pod agrarno reformo, je glede lastnine odločilno 
zemljiškoknjižno stanje, glede površine in kulture pa 
katastrsko stanje na dan lU. julija 1915, ko je bi uveljav- 
ljen odlok zveznega ministra za notranje zadeve o pre- 
povedi prodajanja, kupovanja in zadolževanja kmetijskih 
zemljišč, gozdov, kmetijskih poslopij in objektov. Če kata- 
strski ali zemlj škoknjižm podatki niso točni, je odločilno 
dejansko stanje. 

2. Lastninske spremembe, Id so se izvršile pred 
•. julijem 1915 in niso vp sano v zemljiško knjigo, so 
iirxfetevajo po določbah, ki jih bo izdal minister za kine. 
t jstvo. 

3. Za obdelovalno zemljo se po tem zakonu štejejo 
nj've, vrtovi, sadovnjaki, vinogradi, travniki in taki paš. 
niki, ki so primerni za obdelavo. 

4. H kmetijskemu in gozdnemu inventarju, ki se raz- 
lasti po določbah tega zakona, se šteje tudi hišni inventar, 
ki jo potreben za redno obratovanjo na posestvu, kakor 
tudi žace, vinske kleti In druge podobne naprave tega 
posestva z vsem inventarjem. 

5 V odvzetem presežku zemljiških posestev, Id se 
ne razlastijo v celoti, mora biti sorazmeren del njiv- 

4. Člen 

1. Zemljiška posestva moža In žene se štejejo za eno 
posestvo, če 10. jul ja 1945 nista bila sodno ločena, ne 
glede na to, ali 6ta samostojna zemljiška lastnika ali so- 
lastnika. 

2. Za eno posestvo se štejejo tudi zemljiška posestva 
solastnikov, ki živijo v skupnem gospodinjstvu. 

3. Za eno posestvo se šteje nadalje solastnina ene 
osebe na več zemljiških posestvih, kakor tudi lastnina 
osebe, ki ima poleg svoje zemljiške posesti tudi solaet- 
nlnske deleže na drugih zemljiškh posestvih. 

4. če ima lastnik zemljiška posestva v več krajih, se ta 
posestva štejejo kot eno zemljiško posestvo, če tudi je del 
teh posestev v kak; drugi ljudski republiki Federativne 
Ljudske Republike Jugoslavije. 

B. člen 

1. Dodeljena zemlja se prepiše na novega lastnike 
brez bremen in dolgov. 

2. Dodeljena zemlja ostane obremenjena samo s tietL 
ml služnostmi, ki so iz gospodarskih ozirov nujno po- 
trebne S temi služnostmi ostano zemlja obremenjena 
tudi, če preide v državno last. 

3. Nujno potrebne služnosti se prj izvedbi agrarne 
reforme lahko tudi na novo ustanovijo. 

4 Zemlja, ki jo obdržijo dosedanji lastniki v svoji 
lasti, ostane obremenjena s tistimi stvarnim! bremeni, \\ 
obremenjujejo samo njim preostali del zemlje, ter s so- 
razmernim delom dolgov in drugih bremen, ki ustreza 
obdr/atii površini zemlje. 

5. Vsp «služnosti, tako na obdržanl kakor ludi na do- 
deljeni zomlj., ki niso nujno potrebne, ugasnejo in se iz- 
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brišejo iz zemljiške knjige. Ugasnejo in izbrišejo ee tudi 
pravice in dolžnosti, izvirajoče iz patronata in lovski 
rezervati. 

6. Kolikor vprašanje dolgov in bremen nI rešeno • 
tem zakonom, je rešeno z zakonom o ureditvi bremen, 
vknjiženih na nepremičninah, ki so prešle v last države 
po zakonu o agrarni reformi in kolonizaciji, lu po sploš- 
nem zakonu o ravnanju z razlaščenimi in zaplenjenimi 
gozdnimi posestvi. 

RAZLASTITEV 

6. člen 
Da ee doseže namen, naveden v 1. Senu, se po do- 

ločbah tega zakona razlastijo: 
a) veleposestva, 
b) zemljiška posestva bank, podjetij, delniških družb, 

tn drugih zasebnih pravnih oseb, 
c) zemljiška posestva cerkva, samostanov in verskih 

ustanov ter vseh vrst ustanov (zadužbin), posvetnih in 
verskih, 

0Č) zemljiška posestva, ki eo med vojno Iz katerega 
koli razloga ostala brez lastnika In brez pravnega na- 
slednika, 

d) presežek zemljiških posestev nekmetov, ki niso 
veleposestniki, 

e) prerok kmečkih posestev. 

7. člen 

Veleposestva 
1. Za veleposestva ee po tem zakonu štejejo tista 

kmetijska in gozdna posestva, katerih lastniki ne obdelu- 
jejo zemlje sami e svojo družino, ampak z najeto delovno 
silo alj pa jo dajejo drugim v zakup aH v obdelovanje, 
če Ima več kot 45 ha skupne površine ali pa več kot 25 ha 
obdelovalne zemlje. 

2. Veleposestva se razlastijo v celoti z vsemi zgrad. 
baml in napravami, vsem Živim In mrtvim kmetijskim in 
vsem gozdnim inventarjem brez odškodnine. Razlastijo se 
tudi pridelki In vee obstoječe zaloge lesa. 

8. Će ee ugotovi, da lastnik veleposestva nima razen 
tega veleposestva nobene druge imovine fn tudi ne drugega 
poklica, od katerega bi mogel živeti, in so mu bili do- 
hodki od tega veleposestva izključno sredstvo za preživ- 
ljanje, tako de bj z razlastitvijo po 2. odstavku tega 
člena ostal brez sredstev za preživljanje, se takemu last- 
niku razen hiše za stanovanje e pripadajočimi stvarmi 
Izjemoma pystl 5 ha obdelovalne zemlje In ustrezajoči del 
gospodarskih zgradb ter živega In mrtvega Inventarja. 

4. Ö« nfma veleposestnik več kakor eno stanovanjsko 
hišo, se mu ta hiša ne odvzame. Gradovi (dvorci) se ne 
štejejo za stanovanjske hiše. 

5. Ce veleposestniku ni mogoče pustiti po 8. in 4. 
odstavku tega člena zemlje in hiše na dosedanjem po- 
sestvu, ee mu dodeli zemlja in hiša na drugem kraju v 
tej okolici. 

6. Odločbe po 3., 4. in B. odstavku tega člena izdajajo 
v prvi stopnji okrožne komisije za agrarno reformo, o 
pritožbah pa odloča dokončno minister za kmetijstvo. 

8. člen 
Zemljlîk* posestva bank, podjetij, aelnlškUi draft" i» 

drugih zasebnih pravnih oseb 
1. Zemljiška posestva bank. podjetij, deln'fldn družb 

in drugih zasebnih pravnih web te razlaatijo % celoti* 

vsemi zgradbami in napravami, vsem živim In mrtvim 
kmetijskim in vsem goiduim inventarjem brez odškod- 
nine. 

2 Pod razlastitev po tem členu ne spadajo zemljiška 
posestva zadrug za skupno obdelavo #:n izkoriščanje zem- 
lje ter zemljiška posestva agrarnih skupnosti, če so njih 
člani oziroma udeleženci kmetje. Vprašanje izkoriščanja 
zemlje po agrarnih skupnostih in vprašanje lastnine te 
zemlje je rešeno s posebnim zakonom. 

3. Vprašanje obveznosti zadrug, ttf se jim odvzame 
zemlja po določbah tega člena, bo urejeno posebej. 

4 Bankam, podjetjem» delniškim družbam in drug'm 
zasebnim 'pravnim osebam se pusti tisti del zemljišč, ki 
jim je nujno potreben za industrijske, gradbene, znanstve- 
ne, kulturne In druge občekorislne namene. Odločoe 
o tem bo izdajal minister za kmetijstvo. 

9. člen 

Zemljiška posestva^cerkva, samostanov in verskih ustanov 
ter vseh vrst ustanov (zadužbin), posvetnih in verskih 

1. Zemljiška posestva cerkva, samostanov in verskih 
ustanov še razlastijo z zgradbami in napravami ter živim 
in mrtvim kmetijskim in gozdnim inventarjem brez od- 
škodnine. 

2. Cerkve, samostani In verske ustanove obdržijo 
10 ha njiv, vrtov, sadovnjakov, vinogradov, travnikov, 
ledn In gozdov. Cerkvena in nadarblnaka zemljiška po- 
sestva ter zemljiška posestva drugih verskih ustanov v 
okviru ene župnije ee štejejo za eno celoto. 

8. Verskim ustanovam, cerkvam, samostanom in cer- 
kvenim oblastem večjega pomena ali večje zgodovinske 
vrednosti ee pusti do 30 ha obdelovalne zemlje in do 30 ha 
gozdov. 

4. Celokupna zemljiška posestva ustanov (zadužbin) 
z vsemi zgradbami in napravami, z vsem žjvim in mrivim, 
kmetijskim in vsem gozdnim inventarjem ?e razlastijo 
brez odškodnine. 

10. člen 
Zemljiška posestva, k! so med vojno iz katerega koli raz- 
loga ostala brez lastnika in brez pravnega naslednika 

1. Razlastijo se zemljiška posestva, ki so med vojno 
izgubila lastnika, če Ui nima nobenega pravnega na- 
slednika. 

2. Taka zemljiška posestva se razlastijo v celoti in 
brez odškodnine z vsemi zgradbami in napravami, vsem 
živim in mrtvim kmetijskim in vsem gozdnim inven- 
tarjem. 

11. člen 
Preselek zemljiških posestev nekmetov, ki niso vele- 

posestniki 
* t. Določbe tega člena veljajo za zemljiška posestva 

oseb, ki niso veleposestniki, ki pa po svojem glavnem 
poklicu niso kmetje in posestva ne obdelujejo sami s 
svojo družino, temveč z najeto delovno silo aH pa ga 
dajejo v zakup. 

2. Razlasti se presežek nad 3 ha zemlje oziroma nad 
5 ha gozda v gozdnih predelih, kjerni obdelovalne zemlje. 

8- V odvzetem presežku mora biti sorazmeren del 
njiv. Lastnik si sme pridržati, če to ni v nasprotju z ja v-   •" 
nimi potrebami, sadovnjake in vinograde do določane; naj- 
večje površine. Zgradb* ter živi in mrtvi inventar na teh( 

zemljiščih sei ne razlastijo. - ' 
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4. Za razlaščeni presežek zemlje se plača odškodnina 
T višini enoletnega donosa na hektar. Način ugotavljanja 
donosa predpise minister za kmet jslvo. 

12. člen 

Presežek kmečkih posestev 

1. Za kmečka posestva se štejejo tista zemljiška po- 
eestva, katerili lastniki so kmetje in obdelujejo zemljo 
sami s svojo druziiiq. 

2. Za kmečka posestva se štejejo tudi zemljiška po- 
eestva delavcev in izseljencev, četudi zemlje ne obdelu- 
jejo sami. * 

3- Za kmečka posestva se štejejo nadalje tudi tista 
zemljiška posestva kmečkih in obrtn škili družin, katerih 
lastniki •> zaradi vojne ali kakih drugih okol ščin ostali 
brez zadostne delovne sile in so pris Ijeni obdelovati 
zemljo z najeto delovno silo ali pa jo dajati drugim v ob- 
delovanje. , 

4. Razlasti se presežek kmečkih posestev nad 20 do 
85 ha obdelovalne zemlje in nad 10 do 25 ha gozda, tako 
da skupna površina obdelovalne zemlje' in gozda ne sme 
presegati 45 ha. 

5. Pri kmečkih posestvih z izredno slabo donos- 
nostjo lahko m nister za kmetijstvo največjo površine 
obdelovalne zemlje in gozda primerno zviša. • 

6. Zgradbe, naprave, živi in mrtvi kmetijski ter gozd- 
ni inventar kmečkih posestev se ne razlasti. 

7. Za razlaščeni pre?ežek kmečkih posestev se plača 
odškodn na v višini enoletnega donosa na hektar. Donos 
ee ugotavlja, kakor je določeno v 4. odstavku •. člena. 

13. člen 

V IzjemnTi, iz gospodarskih odrov nujnih primerih 
lahko minister za kmet jsfvo zaokrož največjo površine, 
ki se po določbah tega zakona pustijo dosedanjim last- 
nikom, na pol hektara navzgor ali navzdol.   . 

ZEMLJIŠKI SKLAD 

14. člen 

1. Zemlja, zgradhp !n naprave ter živi In mrtvi kme- 
tijski invenlar, k; se razlastijo po 6- členu tega zakona, 
preidejo v zemljiški sklad agrarne reformo in kolonizacije. 

2. Traktorji, stroji in velike kmetijske priprave teh 
posestev ter posestev, naštetih v točkah a) in b) S. od- 
etavka tega člena, preidejo v inventar kmetijskih strojnih 
postaj, razen če je razlaščeno zemljišče določeno za držav- 
no kmetijsko posestvo. 

3. Poleg tega spadajo v zemljiški sklad tudi: 
a) zemljiška posestva nemške države in njenih držav- 

ljanov ter pripadnikov nemške narodnosti, ki so b |a 
zaplenjena po odloku AVNOJ-a z dne 21  novembra 1944; 

b) zemljiška posestva narodnih sovražnikov in drugih 
oseb zaplenjena s pravnomočnimi sodnimi razsodbami 
in odločbami; 

c) zemlja, ki jo država Izloči iz svoje lastnine za do- 
delitev siromašnim kmetom in borcem. 

15. člen 

1. Ureditev zemljiškega sklada agrarne reforme in 
kolonizacije bo predpisana (msebej. 

2- S skiadoui razpolaga m.nisler za kmetijstvo,    _ 

16. člen 

1. V zemljiški sklad ne spadajo: 
a) razlaščena in zaplenjena zemljišča oziroma zemljL 

ška posestva, ki so nujno potrebna zveznim, republiškim 
in lokalnim državnim kmetijskim posestvom, socialnim, 
znanstvenim, prosvetnim, kulturn m, sindikalnim, gospo- 
darskim in drugim občekoristnim ustanovam ter zemljišča 
za vojaške potrebe; 

b) razlaščeni gozdovi in razlaščeni gozdni inventar, 
ki preidejo v državno last in upravo. 

2. Dodeljena zemljišča ostanejo državna last in ge 
dajejo ustanovam. navPdenim v točki a) t odstavka tega 
člena, le v izkoriščanje. Glede dodeljevanja razlaščenih in 
zaplenjenih gozdov veljajo posebni predpisi. 

3. Podrobne pogoje o dodeljevanju in izkoriščanju 
teh zemlj šč predpiše e posebnim pravilnikom minister 
z"a kmetijstvo. 

DODELITEV ZEMLJE 

17. člen 

1. iz zemljiškega sklada se zemlja in zemljiška fo- 
sestva dodeljujejo poljedelcem brez zemlje in tak m, ki 
imajo malo zemlje, piedvsein v kraju, v katerem žive, 
za naselitev kolonistov pa v krajih, ki jih za to določi 
min ster za kmetijstvo Za poljedelce se štejejo tudi za- 
druge za skupno obdelavo in izkoriščanje zemlje. 

2. V prvi vrsti imajo pravico do zemlje tile poljedelci: 
a) borci in invalidi partizanskih odredov, Narodno 

osvobodilne vojske in partizanskih odredov Jugoslavijo 
ter Jugoslovansko armade; 

b) družine in sirote umrlih borcev iz prejšnjega od- 
stavka; 

c) žrtve, fašističnega nasilja In njih družine, to so 
osebe, ki so jih okupator ali njegovi pomagači aretirali, 
mučili, obsodili, internirali ali držali v ujetništvu, in dru- 
žine na tak način ubitih ali umrl h oseb; 

č) invalidi iz vojn 1912 do 1918 in aprila leta 194J. 
3. Za borce Narodnoosvobodilne vojske se štejejo 

tudi osebe, ki so v zvezi e partizanskimi odredi, NOV 
in POJ 1er Jugoslovansko armado akt vno sodelovale proti 
sovražniku v njegovem zaledju ali na okupiranem ozem- 
lju, ter osebe, ki so na osvobojenem ozemlju aktivno so- 
delovale s partizanskimi odredi, NOV in POJ ter Jugoslo- 
vansko armado v borbi proti okupatorju in njegovim po- 
magačem. 

4. Kot družina umrlega borca ali kot družina Žrtve 
fašističnega nasilja se štejejo, ako niso bili aktivno v oku- 
patorjevi službi, njegov zakonski drug, zakonski a!j neza. 
konski otroci, starši, bratje in sestre, ter s pogojem, da 
jih je umrli borec vzdrževal, drugi člani hišno skupnosti, 
ki so oddaljeni sorodniki. 

5. Pravico do dodelitve zemlje Imajo tudi Ust' borci 
iz točke a) 2. odstavka tega člena, kf se prej niso bavili 
s kmetijstvom, če se zavežejo, da se bodo na dodeljeni 
zemlji naselili in jo obdelovali*" s svojo družino. 

G. Moški fn ženski borci narodnoosvobodilne borbe 
imajo pri dodeljevanju zemlje enake pravice. 

7. Pri dodeljevanju zemlje imajo med borci In in- 
validi narodnoosvobodilne vojne ftočka a) v 2. odstavku 
tega člena] in med družinami lakih borcev [točka b) v 
2 odstavku tega člena] prvenstvo borci-proslnvoljci n 
starejši borci (po letih, ko so vstopili v borbo v letih 1941, 
1912, 1943) in družino Inkih borcev, nato invalidi • vojn 
1912. do 1918. leta in iz aprila 1911. leta, žrlvo in družine 
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žrtev fašističnega nasilja ter družine takih žrtev in borci 
iz let 1944  in 11)40. 

8. Ćlaru družine padlega borca ali žrtve fašističnega 
nasilja dobe zemljo po temle redu: žena otroci, starši 

"(oče in mati), braije in sestre, drugi člani hišne skup- 
nost.. 

9. Pravice do dodelitve zemlje nimajo osebe, ki po 
zakonu nimajo volivne pravice. 

18. člen 

1. Iz zemljiškega sklada se zemlja dodeljuje upravi, 
čencem: 

a) po posamezn h parcelah za povečanje že obstoječih 
kmečkih poseslev 

b) v oi liki zaključenih kmetijskih posestev zaradi 
naselitve kolonistov. 

2. Pr; dodeljevanju posameznih parcel ne sme skup. 
na površina poroštva z dodeljeno zemljo presegati • lia 
obdelovalne /.cinije Zemljiška posestva, ki se dodeljujejo 
kolonistom, smejo občuti največ 5 ha obdelovalne zem- 
lje. Pri izredno slabi donosnost; zemlje lahko minister 
za kmetijstvo pr. dodeljevanju zemlje površino primerno 
zviša. 

'3. V nižini večjih mest. kjer j»zemlja primerna za 
vrtnarstvo in druge intenzivne kulture, se agrarnim in- 
teresentom dodeli primerno manjša površina. 

4. V izjemn h, iz gospodarskih ozirov nujnih prime- 
rih lahko minister za kmetijstvo zaokroži največjo dode- 
ljeno površino na pol hektara navzgor aH navzdol. 

19. člen 

1. Ce ima nekmečki lastnik, kateremu se odvzame 
presežek zemlje po 2. odstavku 11. člena, bližnje sorod- 
nike, ki se bavijo izključno s kmetijstvom, se razlaščeni 
presežek zemlje vrne oziroma dodeli tem sorodnikom, 
če nimajo zeTnlje alj će je nimajo dovolj za preživljanje 
•voje družine 'in če je razlaščeni presežek zemlje v tak" 
bližini njihovega «zemljiškega posestva, da jim je omogo- 
čeno redno obdelovanje zemlje. Zemlj ska po>e*t takih 
sorodnikov z dodeljeno zemljo vred ne sme prekoračiti 
največjega orsega. določenega za kmečka posestva. V la 
kem primeru je upoštevati imovinsko stanje njihovega 
gospodarstva kakor tudi štev lo in potrebe agrarnih in- 
teresentov v kraju in površino zemljiškega sklada tega 
kraja. 

2. Za bližnjo sorodnike se Štejejo starši, sinovi in 
hčere, bratje in sestre, stari starši, strici in tete razlašče- 
nega nekmečkega lastn ka. 

3. Za tako dodeljeno zemljo razlaščenemu lastniku 
ne pripada odškodnina po.4. odstavku 11. člena tega za- 
kona, dolgovi in brempria pa «P prenesejo na nove last- 
nike sorazmerno z vrnjeno oziroma z dodeljeno zemljo. 

4. Ce se je kdo ki po poklTcu ni bil kmet, stalno 
naselil s svojo družino na svoje zemljiško posestvo vsaj 
leto dni pred 28. avgustom 1945 ali pa se je naselil takoj 
po vrnitvi iz narodnoosvobodilne vojske, iz internacije 
ali pr'eiljenega teeljeništva ter se je od tedaj izključno 
bavil s kmetijstvom, se šteje za kmeta s pogojem, da 
za vselej opusti prejšnji poklic in da deset let posestva 
ne odsvoji, razdeli, podari, zastavi ali da v zakup. 

20. Ölen 

Ljudskim odborom lahko dodeli minuter za kmetij- 
stvo fz zemljiškega sklada zemljišča, ki so potrebna za 
občekor.stne namene. 

21. člen 

1. Delavcem in nameščencem tovarn, podjetij, usta- 
nov  •  uradov   lahko dodeli   minister za   kmetijstvo  iz 

-zemljiškega sklada primerna zemljišča za vrtove 
2. Ta zemlj šča se dodelijo samo v začasno izkorišča- 

nje v izmeri do največ 2 arov za vsako družino Pogoje 
dodeljevanja in izkoriščanja teh zemljišč predpiše mini- 
ster za kmetijstvo s posebnim pravilnikom. 

22. člen 

Za invalide osvobodilne vojne, ki so brez družine 
ali imajo družino nesposobno za obdelovanje zemlje, se 
bodo na primernih zemljiščih ustanovile posebne kolonije 
z domovi, šolami in obrtn mi delavnicami. 

€ 23. člen 

1. Za nepreskrbljene sirote borcev narodnoosvobo- 
dilne vojne ter žrtev vojne in fašističnega nasilja se bodo 
ustanovile posebne otroške kolonije s skupnim kmetijskim 
zemljiščem, domovi, šolami in delavnicami, 

2. Podrobnejše določbe o organizaciji invalidskih in 
otroških kolonij se predp sejo na podlagi splošnih na- 
vodil komisije za agrarno reformo in kolonizacijo pri vladi 
FLRJ s posebn mi uredbami vlade LRS. 

3. Na invalidskih in otroških kolonijah se sme za ob- 
delovanje zemlje uporabljati najeta delovna sila. 

24. člen 

1. Skupine oseb, katerm je dodeljena zemlja, smejo 
posamezno dodeljeno jim zemljo strniti zaradi skupnega 
obdelovanja in o tem sklepati pogodue najmanj za dobo 
treh let. 

2 ••• skupina oseb, ki imajo po tem zakonu pravico 
do dodelitve zemlje, ne predloži posameznih zahtevkov za 
dodelitev zemlje, temveč skupno zahtevo, da naj se jim 
kot že ustanovljeni kmečki delovni zadrugi dodeli kom- 
pleks zemlj šča. ki je v sorazmerju z njihovim številom 
in štev lom članov njihovih družin, takim naj se dodeli 
zemlja kot njihova zadružna imovina, pri kateri ima vsako 
zadružno gospodarstvo svoj solastniški del 

3 F.no'na prav la za laka zadružna posestyn predpiše 
zvezni minister za kmetijstvo. 

2ó. člen 

1. Za zemljo, ki se dodeli po tem zakonu, plačajo 
upravičenci ceno. kj se izračuna tako, da se skupni zne- 
sek, ki se plača na območju Ljudske Republike Slovenije 
kot odškodnina za odvzeta zemljišča, sorazmerno razdeli 
na vso površino zemljišč zemlj Škega sklada, 

2. Kmečka stanovanjska »in gospodarska poslopja na 
razlaščenih in zaplenjenih posestvih, ki se dodelijo kolo- 
nstom in agrarnim interesentom, preidejo brezplačno v 
njihovo last prav tako kot zemlja. Ce je pa potrebno delo- 
ma zgradbe popraviti oziroma jih na novo zgraditi, da bi 
se mogli kolon'çti in agrarni interesenti vanje vseliti, 
se vsi stroški za ta gradbena dela sorazmerno razdelijo 
na vse naseljence na enak način kakor odškodnina za 
zemljo po 1. odstavku tega člena. 

3 Pogoji za dolgoročno odplačevanje prejete zemlje, 
ki morajo biti posebno ugodni, bodo določeni s posebno 
uredbo. ' 

20. člen        , ( 

Dodèljpna zemlje se za dobo 20 let od dnp uveljar. 
ljenja tega zakona ne sme razdelit1, prodati, zamenjati, 
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darovati, dati v zakup ali zastaviti, ne v celoti ne deloma. 
Ta prepoved se vpiše v zemljiško knj go ukrali £ vknjižbo 
lastninske pravice. 

27. člen 
1 Osebe, ki se v Šestih mesecih od dneva vročitve 

odločbo o dodeiitv; zemlje n« naselijo oziroma ne prične- 
jo z obdelovanjem zemlje, Izgubijo pravico do dodeljene 
zemlje. 

2. M nister za kmetijstvo sme v izjemnih primerih 
Iz posebno upravičenih razlogov ta rok podaljšati. 

Pravno razmerje kolonista do starega in do dodeljenega 
posestva 
28. člen 

1. Kolonist ne more imeti hkrati dodeljenega po- 
eestva :n kmečkega ali gozdnega posestva, ki ga je imel 
pred dodelitvijo. 

2. V enem letu se mora kolonist odločili,, ali hoče 
ostati na dodeljenem posestvu ali pa se hoče vrnili na 
•voje staro posestvo. Ta rok se računa od dneva, ko se je 
kolonist uaselil na dodoljenem posestvu, vendar ne more 
poteči prej kot šest mesecev po pravnomočnosti končne 
odločbe o dodelitvi. 

8. Če se kolonist v roku, navedenem • prejšnjem 
odstavku, ne vrne na svoje staro posestvo, velja, da hoče 
ostati, na dodeljenem posestvu V tem primeru izgubi 
pravico do svojega starega posestva, ki se razlasti in 
preide v zemljiški sklad, oz.roma v državno last po do- 
ločbah tega zakona. 

4.-Ce se kolonist vrne v navedenem roku na staro 
posestvo, izgubi pravico do dodeljenega posestva. 

29. «len 
1. Od dneva dodeltve posestva kolonist t svojim sta- 

rim posestvom ne more več razpolagati; ne more ga niti 
obremeniti, nti odtujiti; tudi ni dovoljena izvršba na to 
posestvo. 

2. Na zahtevo okrajne komisije za agrarno reformo 
vpiše okrajno sodišče pri stari nepremičnini kolonista pre- 
poved odsvojitve in obremenitve. 

30. člen 
. 1. Na zahtevo okrajne komisije za agrarno reformo 

mora krajevni oziroma mestni ljudski odbor, v katerega 
območju ieži kolonislovo staro posestvo, v 15 dneh izvršiti 
popis in pr.bližno ocenitev posestva. 

2. K posestvu se aleje poleg zemljUke in gozdne po- 
vršine z zgradbami tudi ves živi In mrtvi Inventar In vse 
drugo premoženje kolonista na posestvu po določbah 
3. člena tega zakona ter 2. člena zakona o ravnanju z 
razlaščenimi m zaplenjenimi gozdnimi posestvi. Izvzet Je 
tisti živ} In mrtvi inventar, ki ga je odpeljal kolonist na 
dodeljeno posestvo do uveljavitve tega znkona oziroma, 
ki ga bo kolonist, ki mu bo dodeljeno posestvo po uvelja- 
vitvi tega zakona, odpeljal z dovoljenjem okrajne komi- 
sije za agrarno reformo v treh meeecih po naselitvi na 
dodeljeno posestvo. 

.31. Člen l 
Hkrati prevzame -krajevni oziroma   mestni ljudski 

«odbor kolonislovo staro posestvo v začasno upravo; čisti 
dohodek iz te uprave gre v proračun krajevnega (mest- 
nega) ljudskega odbija. 

32. člen 

1. Ce ae kolonist odloô; za vrnitev na svoje staro pv 
sestvo, mora prmi potekom gospodarskega leta to javiti 
okrajni komisiji za agrarno reformo, ki mu je dodelila 
posestvo Okrajna komisija za agrarno reformo izda od- 
1OčLQ. da se kolon stu odvzame dodeljeno posestvo, da 
se mu vrne njegovo staro posestvo in da se izbriše pri 
njegovem starem posestvu prepoved odtujitve in obreme- 
nitve. 

2. Če ee kolonist ne odloči za vrnitev, izda okrajna 
komisija za agrarno reformo, v katere območju leži kolo- 
nlstovo staro posestvo, najimzneje po proteku roka iz 
2. odstavka 28. člena odločbo o tem, da se kolonislovo staro 
posestvo razlasl) |4> 3. odstavku 28. člena. 

3. Zoper odločbo okrajne komis je za agrarno reformo 
po 1. In 2. odstavku je dovoljena pritožba na okrožno 
komisijo za agrarno reformo y 15 dneh od vročitve. 

S3, «len 

1. Ce hoče kolonist posestvo zapustiti, mora to pred 
potekom gospodarskega leta pismeno prijavit» pristoj- 
nemu okrajnemu ljudskemu odboru. ( 

2. Kolonist, ki zapusti dodeljeno posestvo, izgubi 
pravico do tega posestva. 

84. «len 

1. Kolonist mora upravljati dodeljeno posestvo kot 
dober gospodar. 

2. Kolon stu, ki dodeljeno posestvo upropaSča ali v 
veliki meri zanemarja, lahko okrajna komisija za agrar, 
no reformo dodeljeno posestvo odvzame. Zoper to odločbo 
je dovoljena pritožba na okrožno komisijo za agrarno 
reformo v 15 dneh od vročitve. 

85. flen 

1,. Kolonist, 'ki zapusti dodeljeno posestvo, ga mora 
vrniti okrajni komisiji za agrarno reformo v takem stanju, 
v kakršnem ga je prevzel, z vsem živini in mrtvim in- 
ventarjem, ki ga je dobil skupno z dodeljenim posestvom 
ali sicer Iz »klada splošnega ljudskega premoženja. Za 
poslabšanje ali zmanjšanje je kolonist odškodninsko od- 
govoren. 

2. Kolonistu se povrnejo investicije, ki jih je napravil 
za dodeljeno posestvo, vendar največ v vrednosti, ki jo 
predstavljajo ta iuvestic.je za dodeljeno posestvo v času 
vrnitve. 

8. Odločbo o odškodnini In o povračilu po tem členu 
izda okrajna komisija #za agrarno reformo. Zoper njeno 
odločbo je dovoljena pritožba na .okrožno komJacjp za 
agrarno reformo v 15 dneh od dneva vročitve. 

86- člen 

Kolonistu, Ici zapusti dodeljeno posestvo Sela po 
preteku roka Iz 28. člena, se vrne njegovo bivše posestvo 
samo, če Se ni dodeljeno drugemu. 

87. člen 

Ce vrne kolonist po določbah tega poglavja do. 
deljeno posestvo in Inventar, za katerega Jo plačal od- 
škodnino, se mu ta odškudniua povrne. 
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IZVAJANJE AGRARNE REFORME IN KOLONIZACIJE 

38. člen 

1 Agrarno reformo izvaja v Ljudski Republiki Slove. 
nlji ministrstvo za kmetijstvo po okrožnih .n okraju h 
Komisijah za agrarno reformo. 

2. Okrajne  kom sije za agrarno reîormo zbirajo s 
sodelovanjem okrajnih in krajevnih ljudskih odborov in- 
odborov agrarn h interesentov zemljiškoknjižne in katastr- 
ske' podatke o zemljiških posestvih, ki se razlastijo, ter 
Izdajajo odločbe o razlastitvi in dodel tvi zemlje. 

3. Ce ima lastnik zemljišča posestva v vet- okrajih, 
izda odločbo o razlast tvi okrajna komisija za agrarno 
retormo tistega okraja, v katerem je največji del razlašče. 
nih zemljišč. Ista okrajna' komisija za agrarno reformo je 
pristojna za izdajo odločbe o razlast tvi tudi tedaj, če ima 
lastn k del zeinljižkih posestev zunaj Ljudske Republike 
Slovenije. 

4 Odločbo o dodelitvi zemljo '"zda vselej okrajna 
komisija za agrarno reformo tistega okraja, v •.•'»••• je 
xemlja, ki se dodeli. 

89. člen • 

1. Proti odločbam okrajnih kònrsij za agrarno re- 
formo Je dopustna pritožba v 15 dneh od dne vročitve 
odločbe o razlastitvi oziroma dodelitvi zemlje na okrožno 
kom sijo za agrarno reformo. 

2. Proti odločbam okrožnih komisij 'a »""imn re- 
formo nI pritožbe. 

;, 40. člen 

Minister za kmetijstvo sme razveljavit' vsako odločbo 
o razlastitvi oziroma dodelitvi zemlje, če meni, da ni v 
akladu a tem zakonom. 

41. člen 

Okrožne In okrajne komisije za agrarno reformo irne-, 
nuje minister za kmet jstvo in izda tudi predpise o njihovi 
seatavl in poslovanju. 

42. člen 

Kolonizacijo v Ljudski Republiki Sloveniji izvaja mi- 
nistrstvo za kmetijstvo; ono sprejema prošnje interesen- 
tov in izdaja dokončne odločbe o dodel.tvi zemljiških 
posestev.           u   . 

'"'  i '""'      43. člen 

1. Vse vloge, prošnje, pritožbe, odločbe in potrdila 
v zvezi s tem zakonom so proste taks, kolikor se nanašajo 
na dodelitev zemlje. Pritožbe agrarnih interesentov so 
proste taks tudi, če ne gre neposredno za dodelitev 
temlje. 

2. DodeVtve zemlje po tem zakonu so proste davka 
na promet proizvodov Zemljiškoknjižni vpisi v zvezi z 
UVajanjem tega zakotia so prosti vpisnih laks. 

t   PRIJAVA ZEMLJIŠKIH POSESTEV, 

" > 44. člen   _      . 

Ï. Lastniki oziroma upravitelji zemlj'šldb posestev, 
ki spadajo pod agrarno reformo, morajo podati pismeno 
prijavo vsega svojega zemlj škega posestva na območju 
Federativne Ljudske Republike Jugoslavije najkasneje v 
15 dneh po objavi uradnega poziva. 

2 Prijava »e pod* ljudskemu odboru kraja, kjer je 

3. Če je zer.i'jiško polivo v razn'h krajih, morajo 
lastniki [Hxi;iti pr.javo vsakemu krajevnemu ljudskemu 
cdboiu /.n \\-\\ oel zeinljišk h posestev, ki so v njegovem 
obiruxju, m,u slt.-!\u /.a kmf-tijelvo pa skupno prijavo 
za vsa svc.ja zem/wka piseèJva. 

4. Min.slrt,l\u /-a km P I • Ivo m.ra lastnik podati pri- 
javo za \sd /.••1• -.ka posestva, Id so zunaj I.iuiskn Repu- 
blike Slovenije. 

5. Prijavo tnornio prdati: 
a) veleposestnik   iz 7. člena; 
b) banke. podjetja, de'nwke družbe in drage zasebne 

pravne «sebe iz 8. člena ne glede na površino njih zem- 
ljiških pt.seslev; 

c) cerkve. samostani in verske ustanove 'z 9. člena 
ter po.-vetne in ver-ke uslanove (zadužbine) ne glede na 
površino nj.'h zemljiških prsestev; . . 

•) upravitelji zemlj ških posestev iz 10. člena,ne 
glede na površno zemljiških posestev; 

d) la.-tniki nekmetih posestev z 11. člena, ki imajo 
več ka':or 3 ha zemlje ali več kot 5 ha gozda v gozdnih 
predelih, kjer ni o. deluvalne zemlje: 

e) lastnik: kmečkih posestev iz 12. člena, Id imajo 
več kot 20 ha obdelovalne zemlje in več kot 10 ha gozda. 

Kazenske določbo 

45. člen 

1. Las!niki oziroma njih odgovorni predstavniki in 
zastopniki, k fie podajo [»rijave po 44. členu ali v prijavi 
namenoma •• navedejo prav Inih podatkov, •• kaznujejo 
z denarno kaznijo od 5!)0 do 20.000 dinarjev ali g pobolj- 
ševalnim delom od 10 dn do 2 let, v hujših primerih pa 
tudi z odvzemom prostosti V posebno hudih primerih se 
lahko izreče Judi kazen delne ali celotne zaplembe zem- 
ljiškega posestva. 

2. Enako •• kaznujejo tudi agrarni interesenti, ki bi 
v prošnjah za dodelitev zemlje zlonamerno navedli ne. 
pravilne al. netočne podatke zlasti glede zemljiške lasU 
nine. 

3. Kazni izrekajo pristojna okrajna sodišča.     '        ' 
,       4. Zoper sodbe okrajnih sodišč je dopustna pr'tožba 
na okrožno sodišče v 15 dneh. 

40. člen 

1. Lastniki zemljišk h "posestev Iz točk a), b) In c) 
G. člena oziroma nj.h odgovorni predstavniki in zastop- 
nki, ki bi po 10 juliju ^1045 prodali ali na kak drug način 
odsvojlli zemljo, zgradbe in naprave oziroma ki bi po 
28. avgustu 1945 prodali ali na kak drug nač'n odsvojill 
živj ali mrtvi kmetijski ali gozdu' inventar, ki po določbah 
tega zakona spada pod razlastitev, se kaznujejo po zakonu 
o zatiranju nedovoljene trgovine, nedovoljene špekulacije 
hi gospodarske sabotaže. 

2. Enako se kaznujejo lastniki oziroma njih odgovor- * 
ni predstavniki in zastopnki veleposestev. ki b| prodali 
ali   kako  drugače  odsvojilj  obstoječe  zaloge  pridelkov 
ali lesa. ' 

47. člen 

1. Kmetijska zemljišča, ki spadajo pod določbe ta- 
kona o agrarni reformi in kolonizaciji, mora lastn k, do- 
kler jih ne prevzame pristojno oblastvo posejati in ob- 
delati prav tako. kakor je to delal do 'zdaje tega zakona.   . 

2   ••• zemljišča, k- spada pod določbe tega zakona, 
lastnik doslej «am ni obdeloval al  ga iz opravičen'h raz, • 
logox v gospodarskem letu 1915/40 ne more sam obdeJo- 
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vati, poskrbi krajevni ljudski odbor, da se tako zemljišče 
obdela in o pravem času poseje. 

3 Ako lastnik ne obdela «unij šča, ki ga je doslpj 
obdeloval, a ta to nima opravičenih razlogov, se kaznuje 
po zakonu o zatiranju nedovoljene trgovine, nedovoljene 
špekulacije in gospodarske sabotaže. 

48 člen 

Zemlja, ki se zapleni po 45. členu, razen zaplenjenih 
gozdov, preide v zemljiški «klad agrarne refornip i» kolo- 
nizacije. 

Prehodne in končne določbo 

49 člen 

Vse odločbe in vsi ukrepi okupatorja in domačih ob- 
lastev v okupatorjevi"ilužbi. izdani med okupacijo zaradi 
•premembe zemljiške posesti ali zaradi spremembe raz- 
merja med lastniki in zakupniki v kor st lastnikov, se 
štejejo za nične in neobstoječe. 

50. člen 

Vse samovoljne naselitve na zapuščena, državna ali 
sekvestrirana zemljišča, izvršene med vojno ali po osvo- 
boditvi, ne glede na to, ali so izvršene na podlagi odločbe 
ali po odobritvi krajevnih organov oblasti, se proglašajo 
za neveljavne. 

51. člen 

1. V dveh letih po uveljavitvi uredbe iz tretjega od- 
stavka tega čipna se morajo preiskati vsi primeri pri- 
lastitve državnega zemlj šča, prilastilve ledin in zemlje 
bivših agrarnih skupnosti. Take prila.ščene in razdeljene 
površine se praviloma priznajo kot last njihovih dosedanjih 
posestnikov in se vpišejo v zemljiški knjigi na nj hovo 
ime, razen če je tako zemljišče sredi državnega zemljišča. 
če je na poti komunikacijam, če je z ozirom na krajevne 
razmere preveliko ali če je bilo pr iaščeno na način, ki ni 
• navadi v tistem kraju. 

2. Državni organ, ki bi bil pristojen za upravo prilašče- 
nega zemljišča, sme: 

a) v dveh letih po uveljavitvi uredbe iz tretjega 
odstavka tega člena predlagati organu, pristojnemu za 
odločanje o prilastilvi, da Ì7da odločbo, s katero odreče 
pr znanje prilastitve: v tem primeru velja, da ie zemljišče 
od dneva pravnomočnosti te odločbe v posesti organa 
upravljanja; 

b) v dveh letih po pravnomočnosti odločbe, s katero je 
bilaprjznana prilastilev, začeti pri sodišču «por z zahtev, 
kom, da se ta odločba razveljavi in posestniku naloži, da 
zemlj šče, ki si ga je prilastil, vrne. 

3- Vlada LRS bo predpisala z uredbo pristojnost orga- 
nov in postopek za obravnavanje razmerij iz tega člena. 

52. člen 

Mnister za kmetijstvo daje navodila za izvajanje 
tega zakona. 

63. člen 

Ta zakon velja od dneva objave v >Uraduem 1'stu 
LRS«. 

U. št. 79 
Glavno mesto Ljubljana dne 23. februarja 1048. 

PREZIDU LJUDSKE SKUPŠČINE 
LJUDSKE REPUBLIKE SLOVENIJE 

Sekretar: Predsednik: 
France Lubej L *. Josip Vidmar L •. 

62. 

Ukaz 
Na poillagi 4 deke 72. člena ustave I.RS razglaša 

predsedstvo 1'rezidija Ljudske skupščine LRS zakon o 
odpravi zakona o prenosu :mov ne telesnovzgojnih dru- 
štev na Zvezo f'zkullurn h društev Slovenije ter o uro- 
ditvi lastn nskih razmerij, ustvarjenih s tem zakonom, 
ki ga je nn pedlagi 127. člena ustave LRS sprejela Ljud- 
ska skupščna LRS na II. rednem zasedanju dne 17. le- 
bruarja 1948 in ki se glasi: 

Zakon 
o odpravi zakona n prenosu imovine telesnovzgojnih 
društev na Zvezo tizKuliurnih društev Slovenije ter 
o ureditvi lastninskih  razmerij, ustvarjenih s tem 

zakonom 

' 1. člen 

Zakon o prenosu imovine telesnovzgojnih društev na 
Zvezo fizkullurnih društev Slovenije z dne 24. oktobra 1045 
(Uradni list SNOS a in NVS št. 3;i9/48—45) se odpravi. 

Pravno stanje, ki ga je ustvaril odpravljeni zakon, 
ostane v veljavi, kolikor ni s tem zakonom določeno drugače. 

2. člen 

Premoženje, ki je bilo doJH. oktobra 1945, ko je pričel • 
veljali odpravljeni zakon, last tistih telesnovzgojnih in šport- 
nih društev, ki so se po osvoboditvi prostovoljno vključila 
v Fizkulturno zvezo Slovenije, kakor tudi tisto premoženje, 
ki je bilo namenjeno za telesnovzgojne potrebe teh društev 
in je z odpravljenim zakonom postalo last Fizkulturne zveze 
Slovenije, ostane še nadalje njena last. 

Nepremično premoženje, navedeno v prvem odstavku 
tega člena, se v zemljiški knjigi vpiše na Fizkulturno zvezo 
Slovenije, kolilor se to še ni zgodilo, po njenem predlogu 
na podlagi potrdila, da se je bivše telesnovzgojno ali športno 
društvo prostovoljno vključilo v Fizkulturno zvezo Slovenije. 
Kolikor gre za premoženje, ki v zemljiški knjigi ni vpisano 
na ime leb dru^lev, je potrebno za vpis še potrdilo o tem, 
da je bilo namenjeno za njihove telpsnovzaojne potrebe. 

Potrdila po drugem odstavku tega člena izdajajo o dru- 
štvih, katerih delovanje ni presegalo območja enega okraja 
(nesla), cdseki za notranje zadeve pri okrajnih (mestnih) 
izvršilnih odborih, o društvih, katerih delovanje je prese- 
galo območje enega okraja (mesta), pa ministrstvo za notra- 
nje zadeve. 

8. člen 

Premoženje, ki je bilo last drugih, to je tistih telesno- 
vzcojnih društev in organizacij, katerim po osvoboditvi nI 
bila dovoljena obnovitev delovanja, kakor tudi tisto premo- 
ženje, ki je bilo namenjeno za telesnovzgojne potrebe teh 
društev in je postalo z odpravljenim zakonom last Fizkul- 
turne zveze Slovenije, poslane splošno ljudsko premoženje. 
Odločbo o tem Izda organ, naveden v tretjem odstavku 
2 člena To premoženje upravljajo okraini (mestni) izvr- 
šilni odbori, ki razpolagajo z njim po predpisih uredbe vlade 
FLRJ z dne 12. avgusta 1947 o odstopanju splošnega Ijud-- 
3kega premoženja v 'rabo fizkulturnim društvom in ustano- 
vam (Uradni list FLRJ št. 515/70-47). 

Preno* nepremičnega prpmoženja, navedenega v prvem 
odstavku tega člena, v splošno ljudsko premoženje se vpiše 
v zemljiški knjigi po predlogu okrajnega (mestnega) izvr- 
ši metra nribora na podlagi odločbe, izdane po prvem odstavku 
tega člena,, ~ 
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4. cica 
Komite za fizkulfuro pri vladi LRS Je pooblaščen, da 

v spora/umu « predsednikom vlade LUS in t ministrom za 
komunalne zadevu LUS Udaja navodila za ••••••• tega 
zakona. 

5. člen 
Ta zakon velja od dneva objave v >Uradnem Istu 

LRS«. 
U. ät 80 
Glavno mesto Ljubljana dne 23. februarja 1918. 

PUK/.IDU LJUDSKU SKUPŠČINE 
LJUDSKE REPUBLIKE SLOVENIJE     , 

Sekretar: Predsednik: 
/ranee LuUcj 1. • Josip Vidmar L r. 

63. 

Ukaz 
Na podlagi 4. točke 72. člena ustave LRS razglaša 

predsedstvo Prezidija Ljudske skupščine LRS zakon o 
potrditvi in »premenibab zakona predsedstva Sloven- 
skega narodnoosvobodilnega sveta o ustanovitvi častnega 
naslova >narodni umetnike, ki ga je sprejpla Ljudska 
skupščina LRS na IL rednem zasedanju due 17. lebru- 
arja 1948 in ki se glasi: 

ZAKON 
o potrditvi io spremembah zakona predsedstva Sloven- 
skega narodnoosvobodilnega sveta o ustanovitvi častnega 

naslova >narodni umetnike 
Zakon predsedstva Slovenskega narodnoosvobodil- 

nega sveta z dne 24. oktobra 1945 o ustanovitvi Častnega 
naslova >narodni umetn.ke (Uradn' list št. 355'49—45) 
ee na podlagi 127. člena ustave LRS potrdi in ostane v 
veljavi s spremembami po tem zakonu, tako da ee v pre- 
čiščenem besedilu glasi: 

Zakon 
o ustanovit?! Častnega naslova »ljudski umetnik«. 

1. člen 
Ustanovi se Častni naslov >ljudski umetnike. 

2. člen 
Častni naslov >ljudski umetnke priznava Prezidij 

ljudske skupščine Ljudske Republike Slovenije s poseb- 
nim častnim dekretom priznanim iu narodnozailužniin 
•Jovenskim umetn.kom. .-»».—•-•*•*»-^, 

3. člen     \      , .... . . 
Častni naslov >ljudskl umetnike daje nosilcu posebne 

pravice, • ]ih • uredbo določi vlada Ljudske Republike 
Slovenije. ,   . 

-   -      '4. člen | 
Ta zakon velja od dneva objave y >Uradnein 1'stu 

IRS<. , - •— --r- 
Ü. it. 81 / .   ^, •_» .        yj 
.Glavno mesto LJubljana dne 23. februarja 1018.  j 

PREZIDIJ LJUDSKE SKUPSÖINE 
„     LJUDSKE REPUBLIKE SLOVENIJE 
Sekretar: "      Predsednik*: 

Prance Lube] L C, \••»1• Vidmar L r. 

—n.. "V 

Gl. 

Ukaz 
Na podlag: 4. torke 72   člena ustave LRS razglaša 

pred-spd-slvo  Pre/.ui,ja   Ljudske skupšč ne LRS zakon o 
menih  naselij in o Označbi trgov, ulic in hiš, ki ga je 
sprejela   Ljud-Ua  skupščina   LRS  na   II.  rednem  zase- 
danju dne 17. februarja VJM :n k. se glasi: 

Zakon 
o imenih naselij in o označbi trgOT, ulic in MS 

.    1. člen 

Naselje je strnjena ali nestrnjena skupina hiš (sta. 
novanj^kih, polovnih in obrtnih poslopij), ki sestavljajo 
naseljeno zemljepisno enoto (mesto, trg, vas, vasica, 
ndustrijsko, rudarsko naselje, zdravilišče, letovišče itd.) 

in ki ini4jo skupno ime in zaključeno numeracijo (za« 
ključeno označbo hiš z zaporednimi številkami). 

2. člen 
Manjše f-kupine h% ki nimajo lastne numeracije ter 

čistn na samem sbječe knutije in poslopja (pristave, 
planit.ski domovi, planšarske koče, obmejne stražnice, 
železniške čuvajnice, meteorološke postaje in podobno) 
se ne Štejejo za naselje po 1. členu. Pripadati morajo 
enemu izmed nas-elij, imajo pa lahko poleg uradnega 
imena naselja še svoje posebno ime. 

3. člen    • 
Naselja ne smejo imeti imen, ki niso v skladu z 

današnjo družbeno in narodnostno stvarnostjo, aH ki 
žalijo narodnostni čut slovenskega naroda ali drugih 
narodov Jugoslavije. , 

4. člen 
Krajevni (mestni) izvršilni odbori vodijo za svoj» 

območje posebej seznam našel j ter seznam posameznih' 
na,samem stoječih hiš in manjših skupin hiš. 

Ministrstvo za notranje zadeve vodi seznam naselil 
za vso Ljudsko RepubLJ^ -Slovenijo. 

V seznamu se poleg veljavnega imena navede tudi 
prejšnje ime, če se je ime spremenilo. 

> 5. člen 

Spremembo imena naselij,.Imena novih naselij Jer 
združitev in razdružitev naselij v območju istega kra- 
jevnega (mestnega) ljud>kega odbora odredi vlada LRS 
z uredbo po predlogu ministra za notranje zadeve. 

Ce ima vež naselij enako se glaseča imena, mora 
zaradi preprečenja zamenjave imeti vsako tako ime pri» 
stavek, ki ga določi zAiredbo vlada LRS po predIoçu mini- 
stra za notranje zadeve. 
•     i 6. Člen • 

• 
Ob glavnih cestah ob dohodih' v naselje morajo biti 

na v'dnili mestih pritrjene napisne deske z označbo na* 
selja, kraja in okraja. 

i , 7. člen 
V mestih in drugih večjih naseljih mora imeti vsaka 

ulica in vsak trg svoje ime, ki ga določi ali spremeni 
krajevni oziroma mes-tni ljudski odbor. V takih naseljih 
še označujejo hiše g številkami po ulicah In trgih. ; 

Za imena ulic in trgov se lahko uporabljajo imena 
znamenitih oseb, dogodkov in datumov kakor tudi zemlje« 
pisna ter zgodovinska imena La podobno. """""" 
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Ne smejo se uporabljali imena oaeb ali dogodkov, 
katerih poveljevanje ne bi bilo v skladu z današnjo 
družbeno in narodnostno ftvai nosijo. 

8. člen 

Hišne številke določi krajevni oziroma "mestni izvr- 
šilni odbor. 

9. člen 

V enem letu po uveljavitvi tega zakona se morajo 
prilagoditi imena naselij, ulic in trgov določbam 3., 5. 
in 7. člena, tega iakona. 

10. člen 

Minister za notranje zadeve izda odredbe in navodila 
za izvajanje tega zakona. 

11. člen 

Ta zakon velja od dneva objave v »Uradnem 1'stu 
LRS«. 

U. it  82 
Glavno mesto Ljubljana dne 23. februarja 1048. 

PREZIDU LJUDSKE SKUPŠČINE 
LJUDSKE REPUBLIKE SLOVENIJE 

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

65. 

Ukaz 
Na podlagi 4. točke 72. člena ustave LRS razglaša 

predsedstvo Prezidija LjiuLko skupščine LRS zakon o 
odpoklicu ljudsk h predstavnikov v organ b državne obla- 
sti na ozemlju Ljudske republike Sloven je, ki ga je 
sprejela Ljudska skupščina LRS na IL rednem zasedanju 
dne 17. februarja 1948 in ki se glasi: 

Zakon 
o odpoklica ] j nilskih predstavnikov v organih državne 

oblasti na ozemlju Ljudske Republike Slovenijo 

I. Splošne določbe 

1. člen 

Ljudski predstavniki, to so ljudski poslanci Ljudske 
skupščine LRS in odborniki ljudskih odborov, se lahko 
odpokličejo pred potekom dobe, za katero <*o izvoljen , če 
njihovo delo ni v skladu z ustavama FLRJ in LRS ali z 
zakoni FLRJ in LRS ali če sicer izgubijo zaupanje volivcev. 

2. člen 

Odpoklic se opravi z glasovanjem volivcev. 
Pravica glasovanja o odpoklicu je splošna, enaka in 

neposredna in se izvršuje s tajnim glasovanjem. 

8. člen • 

Pravico glasovati o odpoklicu ljudskega poslanca 
Ljudske skupščine LRS Imajo vsi državljani LRS, ki ima 
jo volivno pravico v volivni enoti, v kateri Je bil Izvoljen 
ljudski poslanec, • naj se odpokliče. 

Pravico glasovati o odpoklicu odbornikov ljudskega 
odbora imajo vsi državljani EL11J, ki imajo volivno pra- 

vico v volivni enoti, v kateri je bil izvoljen odbornik ljud- 
skega odbora, ki naj se odpokliče. 

4; člen 

Ljudski predstavnik jj odpoklican, če glasuje za od. 
pokbe večina vs>eh po 3. členu tega zakona za glasovanje 
upravičenih volivcev volivno enote, v kalen je bil izvoljen. 

6. člen 

Hkrati z ljudskim predstavnikom se lahko odpokliče 
tudi njegov namestnik. 

6. člen 

Ča je odpokl can samo ljudski predstavnik, »e pokliče 
na njegovo mesto njegov namestnik. 

Če je hkrati z ljudskim predstavnikom odpoklican 
tudi njegov namestnik ali če je ta umrl ali n nia več 
jHjgujev biti ljudski predstavnik, se v volivn. enoti, v ka- 
teri sta bila izvoljena, razpišejo nadomestne vol tve. 

Nadomestne volitve ljudskih poslancev Ljudske skup- 
ščine LRS razpiše Prezid j Ljudske skupščine LRS v 15 
dneh potem, ko prejme od republiške volivne komisije 
obvestilo o odpnkiicu, nadomestne volitve odbornikov ljud- 
skih odborov pa izvršilni odbor pristojnega okrajnega 
(mestnega) ljudskega odbora v 15 dneb potem, kó prejme 
od okrajne volivne komis je obvestilo o odpoklicu, 

7. člen 

Odpoklicani ljudski predstavnik in njegov namestnik 
pri nadomestnih volitvah ne moreta kandidirati. 

8. člen 

V postopku o odpoklicu se gledo dela volivnih komisij 
in volivnih odborov, glede volišč in glasovalnega mate- 
rala. glede načina glasovanja in ugotovljanja rezultatov 
glasovanja pri odpoklicu ljudskega poslanca Ljudske skup- 
ščine LRS smiselno uporabljajo predpisi zakona o volitvah 
ljudskih poslancev za Ljudsko skupščino LRS, pri od- 
pokl cu odbornikov ljudskih odborov pa predpisi zakona 
o volitvah odbornikov ljudskih odborov, kolikor ta zakon 
no določa drugače.  , 

II. Predlog za odpoklic 

Đ. člen 

Odpoklic ljudskega predstavnika ali odpoklic ljudske- 
ga predstavnika in njegovega namestnika mora predlagati 
najmanj tretjina po 3. členu tega zakona k glasovanju o 
odpoklicu upruvičenih volivcev volivne enote, v kateri eta 
bila ljudski predstavnik oziroma ljudski predstavnik in 
njegov namestnik izvoljena. 

Odpoklic se lahko predlaga samo pismeno. 
Predlog za odpoklic mora obsegati priimek in Ime 

ljudskega predstavnika, kalerega odpoklic se predlaga, 
označbo volivne enote, v kateri je bil izvoljen, razloge, 
zakaj se predlaga odpoklic, in podpise potrebnega števila 
volivcev • navedbo njihovega prebvališča. Ce se pred- 
laga hkrati tudi odpoklic namestnika, morajo biti ti po- 
datki navedeni tudi zanj. 

Podpise na predlogih overjajo okrajna sodišča, mest- 
ni oziroma rajonski ljudsk odbori ali listi krajevni ljudski 
odl.ori, ki jih določi vlada LRS. Predlogu mora biti pri- 
loženo potrdilo krajevnega ljudskega odlK>ra oziroma 
komisije za volivne imenike, da so podpisniki predloga 
vpisani v volivnem imeniku volivno enotej v. kateri je bil 
ljudski grodfltavnik izvoljen, 
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10. člen 

Predlog za odpoklic ljudskega poslanca Ljudske skup- 
ïSne LRS &e vloži pri Prezid iju Ljudske skupščine LRS. 

Predlog >a odpoklic odbornika okrajnega ljudskega 
odbora ali ljudskega odbor;, mesta, ki je izvzeto iz okraja, 
se vloži pri izvršilnem odboru tega ljudskega odbora. 

Predlog za odpoklic odbornika ali odbornikov krajev, 
nega ali njemu enakega ljudskega odbora se vloži pri 
Izvršilnem odboru neposredno višjega ljudskega odbora. 

11. člen 
Pristojni organ, ki mu je poslan predlog za' odpoklic 

ljudskega predstavnika, zahteva od pristojnega krajev- 
nega ljudskega odbora oziroma od komisije za. volivne 
imenike poročilo o skupnem številu za glasovanje upravL 
čenih volivcev, vpisanih v volivne imenike na področju vse 
Volivne enote, v kateri naj so opravi glasovanje o odpo- 
klicu, ugotovi, ab je predlog podpsalo zadostno število 
volivcev in ali predlog ustreza 'predpisom tretjega in 
četrtega odstavka 0. člena. 

Ce ta organ ugotovi, da predloga ni podpisalo zadost- 
no število volivcev ali da ima predlog formalne pomanj- 
kljivosti, ga v treh dneb vrne vlagateljem, da odpravijo 
pomanjkljivosti v roku, ki jim ga določi. 

Za vlagatelje predloga veljajo pri predlogu za od- 
poklic ljudskega poslanea Ljudske skupščine LRS prvi 
trije, pri predlogu za odpokl c od omika ljudskega od- 
bora pa prva dva podpisn:ka predloga. 

12. člen 
Ce pristojni organ, ki mu je bil poslan ali pravočasno 

vrnjen popravljeni ali dopolnjeni predlog'za odpoklic 
ljudskega predstavnika, ugotovi, da predlog ustreza za- 
kon tim predpisom, izda najpozneje v tridesetih dneh po 
prejemu predloga odločbo, s katero se določi dan glaso- 
vanja o odpoklicu. Glasovanje mora biti najmanj petnajst 
in največ trideset dni po izdaji odločbe, in sicer na 
nedeljo. 

Odločba o dnevu glasovanja o odpoklicu ljudskega 
poslanca Ljudske skupščine LRS ali odbornika okrajnega 
(mestnega) ljudskega odbora mora biti objavljena v Urad- 
nem listu LRS, odločta o določitvi dneva glasovanja o 
odpoku'cu odbornika ali odbornikov krajevnega ali temu 
enakega mestnega aH rajonskega ljudskega odbora pa v 
uradnem glasilu okrajnega ljudskega odbora, če tako iz- 
haja, sicer pa v dnevniku ali tedniku, ki je razširjen v 
okraju oziroma mestu, kjer se bo glasovalo o odpoklicu, 
in na krajevno običajen nač.n. 

Odločba se mora poslati republiški in pristojni okraj- 
ni volivni komisiji in vsem krajevnim ljudskim odborom 
volivne enoto v kateri bo glasovanje. 

a 

•. Glasovanje o odpoklicu in ugotavljanjo izida glaso- 
vanja 

13. člen 
O odpoklicu so glasnjo na voliščih volivne enote, 

v kateri je bil izvoljen ljudski predstavnik, ki naj ee 
odpokliče. 

14. člen 
Pristojna okrajna (mestna) volivna kom'sija mora 

najmanj sedem dni pred dnevom, določenim za glasova- 
nje, razglasiti glasovanje ô odpoklicu y. yseli krajih na 

področju volivne enote, v kateri se bo glasovalo. Kom sija 
mora poslati po en izvod tega razglasa po pristojnih kra- 
jevnih ali njim enakih mestnih ali rajonskih ljudskih od- 
borih vsem voUvnim odborom. 

Razglas o glasovanju mora obsegati priimek in ime, 
poklic in bivališčo ljudskega predstavnika, čigar odpoklie 
se predlaga oz'roma, če se hkrati predlaga tudi odpoklic 
njegovega namestnika, iste podatke tudi o njem, označbo 
volivne enote, v kateri se bo glasovalo o odpoklicu in 
dan glasovanja. 

15. člen 
Ljudski predstavnik, o čigar odpoklicu je odrejeno 

glasovanje, ima pravico, da v desetih dneh po objavi'od- 
ločbe o glasovanju priglasi okrajni (mestni) volivni komi- 
eiji za vsako volišče po enega svojega zaupn ka. 

Komisija izda zaupnikom potrdila zaradi udeležbe 
pri delu vol-vcega odbori , 

16. člen 

O odpoklicu se glasuje s kroglicami. 
Ce se glasuje o odpoklicu enega ljudskega predstav- 

nika kakor tudi, če se glasuje o odpoklicu enega ljud- 
skega predstavnika in njegovega namestnika, •• postavita 
na vsakem volišču po dve skr njici. Na prvi mora aiti pri- 
trjen * razglas o glasovanju o odpokl cu in napi« >za od- 
poklic«, na drugi pa napis iprotj odpoklicu«. 

Ce se glasuje hkrati o odpoklicu dveh ali več odbor- 
nikov ali dveh ali več odbornikov in njihovih namestni- 
kov, ki so bili izvoljeni na isti kandidatni listi, se morajo 
razvrstiti glasovalne »krnjice tako, da se postavita za 
vsakega odbornika ali za vsakega odbornika in njegovega 
namestnika po dve skrinjici »kupuj. Poleg napisov >za 
odpoklic« in >proti odpoklicu« mora biti na vsaki skrinjici 
napisano tudi ime odbornika oziroma odbornika in nje- 
govega namestnika, o katerih odpokl cu ce glasuje. Vsak 
glasovalec dobi v tem primeru najprej kroglico ra Rlaso- 
vanje o enem odborniku, nato pa kroglico za ßbjv'-nnje 
o drugem in tako dalje. , 

17. člen 
Po končanem glasovanju prešteje volivni od. or po- 

sebej krogl.ee v skrinjici, v katero BO se oddajali glasovi 
za odpoklic, in posebej kroglice v skrinjici, v katero »d 
se oddajali glasovi proti odpoklicu 

V zapsnik o delu volivnega odbora se vpiše Število 
kroglic, najdenih v skrinjici za odpoklic, žtevilo kroglic, 
najdenih v skrinjci proti odpoklicu, in skupno število 
za glasovanje upravičenih volivcev po volivnem imeniku. 

Ce se je glasovalo obenem o odpoklicu dveh ali ved 
odbornkov, ugotovi volivni odbor za vsakega odbornika 
posebej, koliko glasov je bilo oddanih za odpoklic in kolikb 
proti odpoklicu, in v zapisn ku navede to za vsakega od- 
bornika posebej. Tudi v tem primeru se v zapisniku 
navede skupno število volivcev po volivnem imeniku. 

Ugotovljena števila se' izpišejo z besedami. 
Po končanem delu razglasi predsednik volivnega od- 

bora pred voliščem Izid glasovanja na svojem volišču. 

18. člen 

Volivni odbor mora v štiriindvajsetih urah po konča- 
nem glasovanju izročiti zapisnik o glasovanju okrajni  • 
(mestni) volivni komisiji. — 

Komisija ugotovi Iz zapisnikov volivnih odborov skup- 
no število volivcev, ki so glasovali za odpoklic, in skupno 
število voHvceVj vpisanih s. yplivnih imenikih vplivne 
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enote, v kateri je bilo glasovanje. Na tej podlagi ugotovi 
komisija, alj se je zrekla za odpoklic ver ma vseli volivcev 
volivne eiHite ah ne in al: je ljudski predstavnik oz roma 
al; so ljudski piedstavnik. odpi>kliratu ali ne Ce je bil 
predlagati hkrati tudi odpoklic namestnika oziroma na 
nie.sliukov, ugolov komisija isto tudi glede namestnika 
oziroma namestnikov. 

Vse to vpiše komisija v zapisnik o svojem delu. 
Pri ulasovanju o odpoklicu ljudskega imbianca Ljud 

ske skupše ne LUS ali hkrati tudi njegovega namestnika 
pošlje okrajna (mestna) volivriH komisija ponzilo o re- 
zultatu in spise republiški volivnj komisiji, ki obvesti o 
rezultatu Ljudsko skupščino 1-KS. Prezidij Ljudske skup- 
ščine LUS n ljudskega poslanca in njegovega namestnika, 
o katerih odpoklicu se je glasovalo. 

Pri glasovanju o-odpokheu odiornika ljudskega od- 
bora ali hkrati tud njegovega namestnika obvesti okrajna 
(mestna) volivna komis ja o rezultatu glasovanja odbor, 
katerega član je odbornik, o čigar odpoklicu se je glaso- 
valo, i/.vršiln odbor okrajnega ljudskega odbora oziroma 
ljudskega odbora mesta, ki je izvzeto iz okraja, in odbor- 
nika in njegovega namestnika, o katerih odpokl cu se je 
glasovalo. 

Ugotovljeni izid glasovanja objavi komisija z razgla- 
eom na poslopju, v katerem dela, in na krajevno običajen 
naó.n v volivni enoti, v kateri se je glasovalo o odpoklicu. 

19. člen 

Zaradi nepravilnosti pri glasovanju kakor tudi zaradi 
neprav Inosti v delu volivnega odi ora imajo tako vsak 
vol vec ter politična ali družbena organizacija v prizadeti 
volivni enot: kakor tudi ljudski predstavnik in namestnik. 
o katerih odpokPcu se jp.gla ovaio, pravico priložbe na 
okrajno (mestno) volivno komisijo v treh dneh od dneva 
glasovanja. 

Ce okrajna (mestna) volivna komisija bodisi na pr'- 
to/bo ali uradoma ugotrvi, da so se na posameznih 
voliščih med glasovanjem zgod le nepravilnosti, ki uteg- 
nejo imeti vpliv na izid glasovanja, razveljavi glasovanje 
na teh voliščih in odredi ponovno glasovanje za prihodnjo 
nedeljo. 

20. člen 

Zaradi nepravilnosti v delt okrajne (mestne) volivne 
komisije imajo tako vsak volivec te/ pol tična ali družbena 
organizacija v prizadeti volivni ennt kakor tudi ljudski 
predstavnik in namestnik, e katerih odpokl cu se je glaso. 
vaio, pravico pritožbe na republiško volivno komisijo v 
treh dneh od dneva, ko je b 1 razglašen izid glasovanja 
v volivni enoti, v kateri se je glasovalo (18. člen). 

21. člen 

Če ugotovi republiška volivna komisija pri pregledu 
materiala, ki ga prejme od okrajne (mestne) volivne ko- 
misije, da se je glasovanje opravilo prav Ino, posvedočj to 
v zapisniku Pri glasovanju o odpoklicu ljudskega poslanca 
Ljudske skupščine LRS postopa po četrtem odstavku 
18. člena tega zakona, morebitne pr tožitelje pa z odločbo 
obvesti da nj-hovim pritožbam ni ugodeno, pri glasovanju 
o odpoklicu odbornika ljudskega odbora Pa obvesti z od 
"lo^bo pr tožitelje in pristojni okrajni (mestni) izvršilni 
odbdT, da pritožbam n] ugodeno. 

22. člen 

Ce. republiška volivna komisija ugotovi i odisi na pri 
tožbo ali uradoma, da M) se pri glasovanju ali ugotavlja- 

nju rezultatov glasovanja zgodile nepravilnosti, ki uteg- 
nejo imeti vpliv na izid glasovanja, razveljavi glasovanje 
v vol.vn enoti tzirouia za voli-'ča. na katerih so se zgo- 
dile nepravilnosti, in odredi ponovno glasovanje za pri- 
hodnjo nedeljo. 

IV. Kazenske določbe 

23. člen 

Zaradi prekršitve tega zakona se kaznuje: 
I. kdor na kakršen koli način prepreči komu druge- 

mu izvajat' pravico glasovanja pri odpokl cu ali izpolnitvi 
dolžnosti   določene po tem  zakonu; 

2 kdor s silo ali grožnjo prisili volivca, da glasuje 
za odpoklic ali proti odpoklicu ali da ne glasuje al' da 
podpiše predlog za odpoklic ali ga ne podpiše; 

3. kdor s podkupovanjem vpliva na volivca v smislu, 
navedenem v prejšnji točki; 

4. član volivnega odbora, ki z zlorabo svojega po- 
ložaja izvaja pritisk al na kakršen koli način vpliva na 
svobodo volivca glede uporabe njegove glasovalne pra- 
vice; 

5. volivec, ki glasuje ali skuša glasovati več kakor 
enkrat; 

6. kdor — razen ob smiselni uporabi 41 člena zakona 
o volitvah ljudskih poslancev za Ljudsko skupščino LRS 
ali 49 člena zakona o volitvah odbornikov ljudskih od. 
borov — gla«uje ali poskusi glasovati mesto drugega^ali 
pod tujim imenom. 

7. Kdor na kakršen koli način prekrši tajnost glaso. 
van ja ; 

8 kdor fizično napade volivni odbor ali volivno 
komis jo alj katerega od članov ali zaupnika ljudskega 
predstavnika ali na kak drug način ovira delo volivnega 
odbora ali volivne komisije; 

9 kdor prde na volišče z orožjem ali nevarnim 
oredjem, razen kadar predsednik volivnega odbora za- 
hteva pomoč od pristojnih organov ljudske oblasti; 

10. kdor namenoma poškoduje, uniči alj odnese 
kakršno koli list no o glasovanju ali kakršen koli pred- 
met, ki služj za glasovanje, ali spremeni število glasov 
z dodajanjem, odvzemanjem ali kako drugače; 

II. stražar, ki je določen za straženje volišča, ako 
dopust, da stori kdo katero izmed dejanj, navedenih v 
prejšnji točki; 

12. kdor brez pooblastila predrui>či predlog za od. 
poklic, ki so ga predlagatelji že podpisali; 

13. člani vol vnega odbora, ki dopustijo, da glasuje 
nekdo, ki nj vpisan v volivnem imeniku, ali nekdo, k] Je 
že glasoval, ali da glasuje nekdo na tuje ime; 

14. člani volivnega odi ora, ki brez opravičenega 
razloga skrajšajo ali podaljšajo čas za glasovanje ali brez, 
opravičenega razloga menjajo volišče, ki je bilo ie odre- 
jeno in razglašeno; 

15. člani volivnega odbora, ki jim je bilo sporočeno, 
da so odrejeni za to dolžnost, pa ne prdejo ob določe- 
nem času na določena mesta, da bi izpolnili svojo nalogo, 
ako ne morejo opravičiti svojega izostanka, ali brez opra. 
včenega razloga zapustijo svoja mesta ali odrečejo podpis 
na zapisniku o glasovanju; 

16. kdor namenoma nepravilno piše zapisnik o glaso- 
vanju ali o ugotavljanju glasovalnih rezultatov ali v njem 
kaj popravi ali vanj vstavi, ko je že podpisan; 

17 kdor brez poziva predsednika volivnega odbora 
ukaže pripoliati ali brez takega ukaza pripelje na volišče 
oboroženo siloj 



St. 10 - 24. 11. 1948 URADNI LIST LRS Stran 119. 

18. oblastni organ, ki pokliče kakega državljana na 
odgovorno»! zaruu< glasovalca po tem zakonu ali oJ njega 
zaUleva, naj mu pove, kako je glasoval; 

19. kdor «igiesi kako drugo zlonamerno kršitev 
predpisov lega zakona, kolikor se zanjo ue kaznuje po 
naslednjem členu. 

Za dejanja, navedena v tem členu se kaznuje storilec 
po teži dejanja: 

1. z denarno kaznjo do 20.000 dinarjev, 
2. z odvzemom prostosti 
Poleg kaziu odvzema prostosti se lahko obenem Muce 

tudi kazen izgube državljanskih pravic.' 

24. člen 

Z denarno kaznijo do 5000 din ali s poboljševaln m 
delom do 6 mesecev se kaznuje: 

1. kdor se pri glasovanju nedostojno vede in kdor 
potem, ko se je ugotovilo, da ni vpisan v stalni vol vm 
imenik, na opomin predsednika volivuega odbora noče 
oditi iz poslopja, v katerem se glasuje; 

2. kdor razzali volivni odbor ali kakega njegovega 
člana. 

25 člen 

Ako predpisuje za dejanja iz prejšnjih j*eli členov 
kak drug zakon strožje kazni, se stona*, kaznuje po 
strožjem zakonu. 

26. člen 

Za kazenski postopek so pristojna okrajna sodišča. 
Postopek se uvede na zahtevo javnega tožilca ali na 

prijavo katere koli osebe, politične ali družbene organi- 
zacije. 

27. člen 

Volivni odbor mora dejanja, kazniva po tem zakonu, 
ki Jih ugotovi pri svojem uradnem delu, vpisati v zapisnik 
O svojem delu in izpisek poslati javnemu tožilcu. 

V. Končno določbo 

28. člen 

Vse Listine, predlogi, vloge in pritožbe po tem za. 
konu so proste vseh državnih pristojbin. 

29. člen 

Predsednik vlade LRS je pooblaščen, da izdaja na- 
vodila za uporabo tega zakonu. 

* 80. člen 

Ta zakon velja od dneva objave v >Uradnem 1 stu 
LRSc 

U št. 83 
Glavno mesto Ljubljana dne 23. februarja 1048. 

PREZIDIJ LJUDSKE SKUPŠČINE 
LJUDSKE REPUBLIKE"SLOVENIJE 

Sekretar: Predsednik: 
Franco Lubej L r. Josip Vidmar 1. t 

66. 

Ukaz 
Na podlagi 4. točke 72. člena uslave Lila razglaša 

predsedstvo 1'rezidija Ljudske skupščine LRS zakon o 
proglas tvi sedemindvajsetega aprila za državni praznik 
Ljudske republike Slovenije, k ga je sprejela LjudsKa 
skupščina LRS na II. reduem zasedanju dne 17 febru- 
arja 1948 • ki se glasi: 

Zakon 
o proglasitvi sedemindvajsetega  aprila za  držav ai 

praznik Ljudske Republiko Slovenije 

Da se poudari zgodovinski pomen ustanovitve Osvo- 
bodilne Fronte Sloven je, k je bila začetek organizira- 
nega oboroženega od pura slovenskega ljudstva združe- 
nega z bratskimi jugoslovanskim: narodi v loju zoper 
okupatorja in domačo reakcijo in ki pomeni hkrat zače- 
tek organ zi ran ja slovenske državnosti — ter da se v 
zakonit; obliki pot «i stanje, ki ga je ustvarilo slovensko 
ljudstvo z dosedanjim praznovanjem tega dne, izdaja 
Ljudska skupščina Ljudske Republiko Slovenije nasled- 
nj. zakon: 

i 1. člen 

Sedemindvajseti apri se proglaša za dr/«\r ;-rsuuik 
Ljudske RepubLke Slovenije. 

2. člen 

Ta zakon velja od dneva objave v >Uradnem 1 stu 
LRS«. 

U št. 84 
Glavno-mesto Ljubljana dne 23. februarja 1948. 

PREZIDU LJUDSKE SKUPŠČINE 
LJUDSKE RKPI'R' »KK SLOVENIJE 

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

07. 

Ukaz 
Na podlagi 4. točke 72 člena ustave LRS razglasa 

predsedstvo Prezid ja Ljudske skupščine LRS zakon o 
državnih uslužbenci) Ljudsko republike Slovenije, k: na. 
je sprejela Ljudska skupščina LRS na II. rednem zase-, 
danju dne 17. februarja 1948 in ki se glasi: 

Zakon 
o državnih uslužbencih Ljudske republike Slovenijo 

PRVI DEL 

Uvodne določbe -, 

1. člen      / 

Predpisi tega '.akona se uporabljajo za vse tisle osebe, ki 
=o v svojstvu državnih uslužbencev na delu kot upravni ali 
strokovni sodelavci v Ljudski skupViui LRS. v njenem Pre- 
îidiju, v Predsedslvu vlade LRS, v ministrslvili, v planski in 
kontrolni komNiji 1er drugih organih vlade 1RS. jri ljudskih 
odborih in njihovih organih pri ljudskih sodiičih. državnih 
ustanovah kakor tudi pri vodslvu in upravno-ëtrokovuem 

\ 
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/ 

aparatu državnih gospodarskih podjetij republiškega in lo- 
kalnega pomena. 

2. člen 

Načelne določbe kakor tudi določbo Prvega dela zvez- 
nega zakona o državnih uslužbencih veljajo za vse državno 
uslužbence Ljudske Republike Slovenije. 

DRUGI DEL 

Splošne določbe 

3. člen 
Po naravi službe in strokovni usposobljenosu pripadajo 

uslužbenci raznim strokam, v okviru stroke pa so poklici 
glede na različnost dela. 

Posebni predpisi o posameznih strokah določajo, kateri 
poklici so v vsaki stroki. 

Posamezne stroke, poklice v stroki In pogoje za pri- 
dobitev teh poklicov določa vladu LRS s posebnimi predpisi. 
S temi predpisi se lahko pristojni ministri (člani vlade) po- 
oblaste, da smejo v sporazumu s predsednikom vlade LRS 
odpraviti ah spremeniti ie ustanovljene poklice ali pa uvesti 
nove poklica v posameznih strokah. 

Predpise o strokah, o trajanju pripravniške službe, o 
strokovuih izpitih in o vsem drugem, kar je v zvezi s stroko, 
izda za uslužbence Ljudske skupščine LRS in njenega Pre- 
zidija predsednik skupščine oziroma predsednik Prezidija 
Ljudske skupžčine LRS. 

4. člen 
Poklici se razporejajo v vrste za vsako organizacijsko 

enoto s' sistemizacijo mest za to enoto. Za organizacijsko 
enoto se smatra v»ak organ državne oblasti ali državne 
uprave • stvarno ta krajevno določeno pristojnostjo in z za- 
ključeno notranjo organizacijo, nadalje vsaka državna usta- 
nova, ki ima ivoj predračun dohodkov in izdatkov, kakor 
thdi vsako državno gospodarsko podjetje. 

Ob sistemizaciji mest v posameznih organizacijskih 
enotah se poklici razporejajo po naravi, (>omenu in vfžnosti 
funkcije v državni službi kakor tudi po meri odgovornosti 
v tele vrste: 

1. vodilni uslužbenci, 
2. samostojni upravni uslužbenci In eamostojni strokovni 

uslužbenci, 
3. upravni uslužbenci in strokovni uslužbenci, 
4. pomožni U3tužbenri in izvršhni uslužbenci. 
Vsak uslužbenec posebej se razjwrcdi v te vrete po stro- 

kovni sposobnosti in osebni vrlini. 
Razpored poklicov posameznih strok v vrste ee vrši po 

posebnih predpisih. V teh predpisih se lahko predvidi mož- 
nost posebnega razporeda poklicov posameznih strok za do- 
ločene organizacijske enote. 

P 

5. člen 
Državnim uslužbencem pripadalo za čas trajanja službe 

službeni prejemki. 
Za prejemke se štejejo. 
1. temeljna plača, 
2. dodatek po delovnem učinku. 
3. funkcijski (položajni) dodatek, 
4. posebni osebni dodatek, 
5. premijski dodatek, 
6. izredna nagrada In 
7. dodatek za otroke. 

6. Hen 
Višina temeljne plače se za posamezne poklice » vsaki 

stroki določi po pomenu In naravi dela tega poklic^. Za do- 

ločene poklice se lahko določi najmanjši in največji znesek 
plače. 

Pri vseh poklicih, pri katerih se da meriti delovni učinek 
po količini, se uvede dodatek na temeljno plačo po de- 
lovnem učinku. 

Za posamezne položaje v organizacijskih enotah se uvede 
funkcijski (položajni) dodatek. Po pomenu funkcije, oblega 
odgovornosti in pomena organizacijske enote' se poiužaji raz- 
poredijo v (prvo in drugo vrsto) posamezne vrste. 

Za posebno prizadevanje ali izredno prispevanje v služ- 
bi, ki jo vrše, kakor tudi za izredna dela, ki Jih vrše izven 
svojega rednega posla ali za dela, ki so izredne važnosti za 
državo se uslužbencem smejo dajati osebni dodatki, premij- 
ski dodatki in izredne nagrade. 

Uslužbenci imajo pravico do dodatka za otroke. Dodatek 
za otroke pripada za otroke, rojene v zakonu ali izven za- 
kona, za pozakonjene In posvojene otroke, za pastorke In 
sirote brez staršev, ki jih uslužbenec vzame v vzdrževanje, 
če živijo z njim v skupnem gospodinjstvu In jih dejansko 
vzdržujejo. 

Natančnejše določbe o prejemkih predpisuje vlada LRS 
na predlog ministra za finance in ministra za delo s posebno 
uredbo, s katero lahko odpravlja ali izpreminja že ustanov- 
ljene službene prejemke in uvaja nove obliko prejemkov. 

7. člen 
Vlada LRS določi 8 posebnimi predpisi splošna Imena 

vseh poklicov v organizacijskih enotah organov državne 
uprave LRS, višino teme'inih plač za te poklice, višino po- 
sameznih dodatkov in predpise o priznanju in višini izrednih 
nagrad. Predsednik vlade LRS določi vrstno in posamezno 
sistemizacijo za vse organizacijsko enote organov državne 
uprave LRS, določi na podlagi ugotovljene sistemizacije šte- 
vilo uslužbenskih mest v posameznih organizacijskih enotah 
ali v posameznih tipih teh enot, kateri poklici so v njih in 
njihovo razvrstitev na posamezne vrste 1er ugotavlja, kako 
se izvajajo predpisi o sistemizaciji in o prejemkih. 

8. člen 

Sistemizacijo mest in poklicov ter višino temeljnih plač, 
funkcijskih in osebnih dodatkov ter izrednih nagrad določa 
za uslužbence Ljudske skupščine LRS njeno Predsedstvo, za 
uslužbenco Prezidija Ljudske skupščine LRS pa Predsedstvo 
Prezidija. 

9. člen 

, Kolikor ni s posebnimi predpisi določeno drugače, izda- 
jajo vse odločbe o uslužbenskih razmerjih (o ustanovitvi, 
poteku in prenehanju) za uslužbence Predsedstva vlade LRS, 
ministrstev, komitetov, komisij in drugih organov vlade LRS 
kakor tudi ustanov in podjetij republiškega pomena 1er nji- 
hovih operativno-upravnih vodstev: 

1. za vodilne uslužbence pristojni član vlade, predsed- 
nik komiteta ali komisije oziroma generalni sekretar vlade 
LRS sporazumno s predsednikom vlade LRS; 

2. za druge uslužbence pristojni član vlade, predsednik 
komiteta ali komisije oziroma generalni sekretar vlade LRS. 

Ciani vlade LRS In predsednik komiteta oziroma ko- 
misije vlade LRS lahko pooblastijo svoje pomočnike, pod- 
predsednike, tajnike, starešine operativno upravnih vodstev 
kakor tudi starešine neposredno podrejenih organizacijskih 
enot, da izdajajo odločbe o-uslužbenskih razmerjih za vse re- 
publiške uslužbence razen za vodilne uslužbence. 

10. člen 
Odločbe o uslužbenskih razmerjih uslužbencev okrajnih, 

mestnik, rajouakih in krajevnih ljudskih odborov ter njihovih 



Si. 10 - 24. II. 194R URADNI I.IST 1RS Siran 121. 

podjetij in ustanov izdajajo izvršilni odbori okrajnih ljudskih 
odborov • ljudskih odborov mest, lu so izvzeta iz ourajev, 
in sicer: 

a) gl'xle lUu/.oeucev prve in druge vrste po 4. členu 
tega zakona po poprejšnjem sporazumu pristojnega članu 
vlade oziroma generalnega »okietarja vlade LRS, giede vo- 
dilnih uslužbencev pa tudi po poprejšnjem spoiazumu pred- 
sednika vlade LRS; • 

b) glede ostalih uslužbencev samostojno. 
V primerih ,iz točke b) sme izvršilni odbor pooblastiti 

predsednika ali tajnika ali poverjenika, da izdajajo ouiocbe 
o uslužbenskih raziuerj.h upiavnih in strokovnih uslužbencev 
-iakor tudi pomožnih in izvršilnih Uslužbencev ter voditelje 
direkcij, uprav, podjetij in ustanov, da izdajajo odločbe 
glede uslužbencev direkcij, uprav, podjetij in usta.fov, vendai 
mora pooblaščeni pred izdajo odločbe vselej o njeni vsebini 
predhodno obvestiti izvršilni odbor. 

11. člen 
Za uslužbence, ki so zaposleni pri pravosodnih organih, 

,ja niso izvoljeni, izdaja odločbe o uslužbenskih razmerjih 
minister za pravosodje LRS in sicer glede vodilnih uslužben- 
cev v sporazumu s predsednikom vlade LRS. 

Minister za pravosodje LRS lahko pooblasti svojega po- 
močnika in predsednike okrožnih sffdišč za izdajo odloči) o 
uslužbenskih razmerjih upravnih in strokovnih ter pomož- 
nih ,in izvršilnih uslužbencev. 

12. člen 

Vlada lahko z uredbami predpiše pristojnost za Izdajo 
odločb o uslužbenskih razmerjih za posamezne stroke. 

13. člen 

Za uslužbence Ljudske skupščine LRS izdaja odločbe 
o uslužbenskih razmerjih predsednik skupščine, za uslužben- 
ce Prezidija Ljudske skupščine LRS pa sekretar Prezidija. 

14. člen 

Proti odločbi o uslužbenskem razmerju so lahko usluž- 
benec pritoži enkrat in to na neposredno višjega organa. 

Ce je odločbo izdal član vlade, predsednik komiteta 
oziroma komisije vlade ali generalni sekretar vladb LRS, 
se uslužbenec lahko pritoži na vlado LRS. 

Ce je odločbo izdal okrajni (mestni) izvršilni odbor, se 
Mlužbenec lahko priloži na pristojnega člana vlade oziroma 
generalnega sekretarja vlade LRS, če pa je bila odločba 
Izdana po poprejšnjem sporazumu predsednika vladf LRS 
ali pristojrega člana vlade ali generalnega sekretarja vlade 
LRS [t. a) 10. člena], odloča o pritožbi vlada LRS. 

Zoper odločbo, ki je bila izdana po pooblastilu (drugi 
odstavek 9.,. 10. in 11. člena) se uslužbenec lahko priloži na 
starešino oziroma organa, ki je izdal |>ooblastilo. 

Ce je odločbo izdal predsednik Ljudske skupščine ali 
sekretar Prezidija, se uslužbenec lahko pritoži na Predsed- 
stvo Ljudske skupščine oziroma na Predsedstvo Prezidija. 

15. člen 

Pritožba se vloži v 15 dneh po prejemu odločbe pri 
organu oziroma starešini, ki je odločbo izdal. 

Ce smatra organ oziroma starešina, ki je izdal odločbo, 
du Je pritožba očividno utemeljena, ji lahko sam ugodi. V 
nasprotnem primeru, predloži pritožbo pristojnemu organu 
a svojim mnenjem. ,   , 

Ce je z odločbo druge stopnje okrnjena" kaka zakonita 
pravica uslužbenca, sme uslužbenec zoper to odločbo, .vložiti , 

v en?m mesecu od dne prejema odločbe tožbo pri okrožnem 
kot au ii- ";n soJišću. Določba tega sodisfa je dokončna. 

IG. člen ; 

Du vsiÄiansko spoznajo posle svoje stroke ti se stro- 
kovno izpopulnijj, lahko prevodnik vlaoe LRS sporazumno' 
s pred.-.e.inikoui vlade F LR J pošlje uslužbenca republiške 
državne uprave, njenih ustanov m podjetij začasno na delo 
k organom zvezne državne uprave, ustanovam in podjetjem 
zveznega pomena. 

Prav tako lahko predsednik vlade LRS da na razpolago 
uslužbence LRS po predhodnem sporazumu s predsedn.ki 
vlad drugih ljudskih republik začasno ua delo v druge re- 
publike. 

17. člen < 

Da se strokovni kadri pravilno porazdelijo, lahko pred- 
sednik vlade LRS v sporazumu s člani vlade premesti usluž- 
bence iz ene panoge državne uprave v drugo in cd enega 
ministrstva ali drugega organa vlade, ustanove ali podjei.a 
k drugemu ali od ljudskih odbjrov, njihovih podjetij iu 
ustanov k uun.strstvom ali drugim organom vlade, ustano- 
vam, podjetjem in obratno. 

Clam vlade LRS imajo enako pravico premeščanja v 
okviru iste panoge državne uprave • sicer, če gre za pre- 
meščanje uslužbencev od ljudskih odborov ali k ljudskim 
odborom, v sporazumu z i/.vršilnimi odbori. 

Iz razlogov, navedenih v prvem ođs'avku, lahko pred- 
sednik vlade in člani vlade premeščajo uslužbence ljudsk h 
odborov iz območja enega ljudskega odbora v območje dru- 
gega ljudskega odbora in sicer člani vlade v sporazumu i 
izvršilnimi odbori. 

Prav tako lahko okrajni  (mestni)  izvršilni odbori po 
[ medsebojnem sporazumu in z odobritvijo organa personalno 

službe pri Predsedstvu vlade LRS premeščajo uslužbence iz 
enega območja v drugo. 

Da vsestransko spoznajo pssle svoje stroke in «e stro- 
kovno izpopolnijo, kakor tudi zaradi potiebe službe lahko 
člani vlade pošiljajo začasno na delo uslužbence iz ene pa- 
noge državne uprave v drugo ali iz območja enega ljudskega 
odbora v območje drugega po medsebojnem sporazumu- ozi- 
roma v sj)ura/.umu z izvršilnimi odbori. 

Enako pravico imajo okrajni (mestni) Izvršilni odbori. 

18. člen 

Uslužbenci vrše praviloma posle stroko, ki ji pripadajo. 
Izjemno se'uslužbencem lahko dodelijo tudi drugi po#li,,ven- 
dar za dobo, daljšo od 15 dni po predhodnem sporazumu 
neposredno višjega starešine oziroma organa 

• 19. člen 

^ Pri vseh organih in starešinah, ki so pristojni za izda- 
janje odločb o uslužbenskih razmerjih, vodi organ personalne 
službe vse personalne posle, določene s tem zakonom, 

Da bi se vodila pravilna personalna politika, pregleden 
razvid uslužbencev in bi bila niožna njihova pravilna po- 
razdelitev, vodi  organ personalne službe pri  Predsedstvu 
vlade LRS splošno kartoteko za uslužbence Pre<Jsedslva vlade 
LRS in splošno kartoteko za-vse vodilne uslužbence in samo- 
stojne upravne ter samostojne strokovno uslužbence (prve 
in drugo vrste po 4. členu) vseh ministrstev in drugih orga- 
nov^ ustanov in podjetij vlade LRS, kakor ludi  za  enake. 
uslužbence vseh Ijud-kih odborov, njihovih ustanov in pod- 
jetij, posamezna ministrstva, planska in kontrolna komisija, . 
komiteti in komisije vlade LRS pa posebno kartoteko za svpje 
uslužbence, kakor, ludi za yodilne'in samoslojpe upravne in 
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strokovne uslužbence ustrezne upravne panoge ljudskih od- 
borov. 

Za vsakega uslužbenca se mora voditi uslužbenski list. 
Natančne določbe o vodstvu kartoteke in o uslužbeuskib 

listih predpiše predsednik vlade LRS. 
Za sodnike rednih sodišč kakor tudi za sodne pravnike 

in administrativno osebje vodi personalne posle ministrstvo 
ta pravosodje LRS. 

Organ personalne službe pri ljudskih odborih vodi raz- 
vid svojih uslužbencev, vštevši uslužbencev ustanov in pod 
ietij v upravi ljudskega odbora. 

Organ personalne službe pri Predsedstvu vlade LRS 
aravnava delo vseh organov personalne službe v Ljudski 
republiki Sloveniji ter izdaja potrebna navodila. 

Za uslužbence Ljudske skupščine LRS in njenega Pre- 
ijdija vodita razvid Predsedstvo Ljudske skupščine oziroma 
njen Prezidij. 

Za statistični razvid državnih uslužbencev veljajo po- 
sebni predpisi statistične službe. 

TRETJI DEL 

UstanovitcT uslužbenskega razmerja. 

20. člen 

Za uslužbenca sme biti postavljen samo tisti, ki ima tele 
pogoje: 

1. da je državljan FLRJ; 
2. da ni prekoračil 50 let starosti, telesno sposobne osebe 

t izredao usposobljenostjo pa da niso prekoračile 60 let 
starosti; 

3. da je duševno zdrav in telesno sposoben za opravlja- 
nje službe; 

»   4. da ima volivno pravico; 
5. da mu ni 8 sodbo odvzeta pravica, Imeti državno aH 

katero koli javno službo, dokler po sodbi traja ta ovira; 
6. da mu prejšnja služba ni prenehala z disciplinskim 

Odpustom Iz službe za vedno (5. toika 41. člena) ali dokler 
trajajo ovire iz 4. točke 41. Člena tega zakona; 

7. da izpolnjuje tudi posebne pogoje, ki so predpisani za 
stroko, v katero namerava vstopiti. 

uslužbenec, ki mu je služba prenehala po3. točki 74. čle 
na tega zakona, se sme ponovno sprejeli v službo najprej 
po enem letu po prenehanju prejšnje službe. 

Iz važnih razlogov se sine sprejeti v službo tudi oseba, 
ki Je prekoračila 50 oziroma 60 let starosti. Za ta sprejem je 
potrebno posebno dovoljenje predsednika vlade LRS. 

V primeru posebne potrebeNmejo biti sprejeti v državno 
službo tudi osebe, ki niso državljani FLRJ, po poprejšnjem 
dovoljenju predsednika vlade LRS. 

21. člen 

Kdor Je bil prej v državni službi, mora ob ponovnem 
sprejemu v službo imeti vse pogoje iz 20. Člena tena zakona, 
lzvzemši pogoj glede let starosti. 

22. člen 

Sprejem ^službo te vrši po opravljenem razpisu ali brez 
razpisa po predpisih, ki veljajo za v<ako posamezno stroko. 

Z razpisom se lahko določi tudi opravljanje izpita. 
Kdor je nastavljen za državnega" uslužbenca, se mora 

Sglasili v službo v desetih dneh od dneva sporočila odločbe 
o nastavitvi, če mu nejiosredni starešina tega roka iz opravi 
Jenih razlogov ne podaljša. V naspiotuem primeru se žteje, 
kakor da ni bil nastavljen.^ 

ČETRTI DEL 
Dolžnosti in pravice uslužbencev 

23. člen 

Po vstopu v službo mora uslužbenec pred svojim sta- 
rešino opraviti in podpisati prisego. Prisega se glasi: Jaz 
(«•dbiniko • rojstno ime) prisegam pri časti vojega na- 
roča in pri svoji ("asti, da bom zvesto služil ljudstvu, da se 
bt.m držal ustave FLRJ, ustave LRS ter zakonov, da bom 
varoval in branil ustavni demokratični red Federativne 
Ljudske Republike Jugoslavije in Ljudske Republike Slove- 
nije in da bom svojo službo vestno opravljal 

24. Člen 

Delovni čas uslužbenca je praviloma 8 ur dnevno, uredi 
pa se s posebnimi predpisi za vsako stroko. 

Uslužbenec mora biti v službi ves čas, ki je ta. to do- 
ločen. 

Kadar zahtevajo koristi službe, sme neposredni starešiRa 
(pri ljudskih odborih poverjenik) odrediti, da uslužbenci 
delajo tudi izven rednega delovnega časa, in jim sme' do- 
deliti tudi druge posle, ki ne spauajo v okvir njihovega 
rednega dela. 

25. člen 

Redni prejemki asîhzbencev se izplačujejo vnaprej v 
mesečnih zneskih Vendar se lahko za posamezna poklice 
plača in dodatek določita v dnevnih zneskih in se izplačujeta 
tedensko. 

S predpisi o dslovnih normah se določi način izplačeva- 
nja prejemkov za uslužbence, ki delajo po teh normah. 

26. člen , 

Plača teče od dneva nastopa službe, zvišanje plače pa 
od prvega dneva prihodnjega meseca po izdaji odločbe o 
napredovanju. 

27. člen 

Za službena potovanja izven službenega kraja pripada 
uslužbencem povračilo stroškov,, za premestitev v drug služ- 
beni kraj pa povračilo selitvenih stroškov, isto velja za pre- 
mestitev na prošnjo uslužbenca. 

Natančnejše predpise o potnih in selitvenih stroških izda 
vlada LRS na predlog ministra za finance 

"   28. člen 

Uslužbenec mora v tednu imeti en dan počitka in to pra- 
viloma v nedeljo. 

Uslužbencu pripada plačani letni redni dopust, ki ne sme 
biti krajš-, od 15 dn; in ne dalj*i od 30 dni. Trajanje rednega 
dopusta v tem okviru določijo za posamezne stroke pristojni 
člani vlade LRS v aporazumu z ministrom za delo, čas pa 
kdaj naj se izkoristi, določi neposredni starešina (pri ljud- 
skih odburih poverjenik), ki mora skrbeti, da ne bi zaradi 
odsotnosti uslužbencev trpel pravilen In reden potek službe. 

29. člen ~*^ 

V opravičenih primerih sme neposredni starešina dati 
uslužbencu plačan izredni dopust za zaseben posel. 

Izredni dopust skupaj do 7 dni v enem koledarskem letu 
•se no računa v redni letni dopust. 

Izredni dopmt nad 7 dni daje organ oziroma starešina, 
ki je pristojen za nastavitev uslužbenca, kolikor ui te pra- 
vice prenesel na podrejene organe Uslužbencu «e da v tem 
primeru lahko plačani dopust samo, če je to koristno za 
službo. 
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Izredni dopust praviloma ne sme trajati nad mesec dni 
v letu. 

30. člen 
Uslužbenec, ki zaradi bolezni ne more priti v službo, 

sporoči to v 24 urali svojemu neposrednemu stanzini. Ce 
izostanek i? službe zaradi bolezni traja več kot è dni, se 
mua opravičiti z zdravniškim spričevalom'zdravnika pri- 
stojne ustanove za socialno zavarovanje. Dopust zaradi zdrav- 
ljenja in okrevanja da uslužbencu pristojni starešina (pri 
ljudskih odborih poverjenik) ua podlagi pismenega mnenja 
zdravnka pristojne ustanove za socialno zavarovanje. 

PETI DEL 

Potek službo 

31. člen 
Osebe, ki prvič vstopijo v državno službo, p< nimajo 

«trakove prakse, se spreji,.»>jo v službo kot pripravniki. 
Pripravniška služba si* določa za posamezne poklice in 

traja od enega do treh lei po predpisih za vsako stroko. 
Za pomožne uslužbence in izvršilne uslužbence ni pri- 

pravniške službe. 
Natančnejše določbe o pripravniški službi za posamezne 

poklice se predpišejo s posebnimi predpisi vlade LRS za 
vsako stroko. S temi predpisi se lahko pooblaste pristojni 
člani vlade, da sinejo v spora/umu s predsednikom vlade LRS 
ustanovili pripravniško službo tudi za druge poklice iz pa 
sameznih strok ali pa odpraviti že ustanovljeno pripravni- 
ško službo. 

82. člen 
Med pripravniško službo prejema pripravnik pripravni- 

ško plačo. Za ta čas se služba lahko obojestransko odpove 
«amo prvega v mesecu z rokom enega meseca brez pravice 
odpravnine. 

Glede vsega drugega veljajo za pripravnike določbe 
tega "zakona. 

83. člen 
•'Med pripravniško službo mora pripravnik napraviti 

strokovni izpit po predpisih svoje stroke Zaradi opravljanja 
izpila sme pripravniku organ oziroma starešina, ki je pri 
stojen za njegovo nastavitev, podaljšati pripravniško sluzjo 
največ za pol leta. Po opravljenem izpitu se pripravnik raz- 
poredi v stroki po svoji strokovni usposobljenosti in osebni 
sposobnosti. 

Co prpravnik ne napravi izpila, Re mu služba odpove 
ali pa se razporedi v katero drugo službo po svoji strokovni 
usposobljenosti in osebni sposobnosti. 

Natančnejše določbp o strokovnem izpitu 1er o ureditvi, 
načrtu in trajanju tečajev, potrebnih za pridobitev strokovne 
usposobljenosti izda pristojni član vlade v sporazuma t. pred- 
sednikom vlade LRS. 

84. Člen 

Pri prehodu iz eno stroke v drugo je potrebno, da usluž- 
benec v novi stroki prebije najmanj tri mesece in da ob 
koncu tega roka napravi strokovni izpit iz stroke, v katero 
prehaja, če je ta izpit predpisan. 

Določba prejšnjega odstavka ne velja za vodilne^ usluž- 
bence in tudi ne za uslužbence, ki zaradi pospone sposobnosti 
In službene potrebe preidejo v drugo stroko. 

Natančnejše določbe o prehodu v drugo stroko se pred- 
pišejo s predpisi za posamezne stroke. 

35. člen 

Uslužbenec sme biti  premeščen oziroma  nastavljen v 
drugo atalno službo po službeni potrebi ali po prošnji. 

Ce je uslužbenec premeščen oziroma nastavljen v drugo 
službo po prejšnjem odstavku, mora hiti razrešen službe naj- 
kasneje v 15 dneh. Na 'novo službo se mora javiti v 24 urah 
po razrešitvi, če je premeščen oziroma nameščen v isl^m 
kraju, a najpozneje v 3 dneh po ra'.rešitvi od službe, če je 
premeščen oziroma nameščen v drug kraj. 

V ta rok »e ne računa čas, potreben za potovanje. 

36. člen 

Ce se pokaže, da je uslužbenec nesposoben za oprav- 
ljanje del svojega poklica, se lahko postavi nazaj v poklic, 
ki ustreza njegovi strokovni sj>o>obnosti. 

Ce kakovost in obseg dela ter uslužbenčeva vnema niso 
primerni plači, ki jo ima uslužbenec, se lahko postavi usluž- 
benec nazaj na nižjo plačo v istem poklica 

SESTI DEL 

OdgoToraost uslužbencer 

A. Disciplinska odgovornost 

37. člen 

Uslužbenci so disciplinsko odgovorni za disciplinske ne- 
rodnosti in disciplinske prekrške. 

Kazenska odgovornost uslužbenca ne izključuje disciplin- 
ske odgovornosti, ne glede na to, če je uslužbenec oproščen 
kazenske odgovornosti ali ne. 

88. člen 

Za disciplinske nerednosti se štejejo manjše kršitve 
uradne dolžnosti ali ugleda službe. 

39. člen 

Za disciplinske prekrške se štejejo zlasti naslednje hujše 
kršitve službene dolžnosti ne glede na to, ali imajo zaradi 
svoje leže za posledico sodno kazensko odgovornost: 

1. zloraba 'službenega položaja ali prekoračenje službe- 
nega pooblastila; 

2. površno, nemarno ali neredno opravljanje službene 
dolžnosti, ki povzroča zavlačevanj« ali zaostanek dela, in tudi 
vsaka druga malomarnost v službi; 

3. vsako dejanje, ki v očeh državljanov očitno ruši 
avtoriteto in dostujanstvo ljudske oblasti; 

4. povzročitev premoženjske škode državi i nemarnim 
ali nevestnim opravljanjem službene dolžnosti; 

5. vsako dejanje oziroma opustitev dejanja z namenom, 
da se ovira ali onemogoči pravilno in hilro funkcioniranje 
državne službe; 

6. namerno ali malomarno dajanje netočnih podatkov 
in poročil; 

7. kršitev uradne tajnosti, lahkomiselno»! pri verovanju 
zaupnih spisov in podatkov; 

8. hujšp kršitve službene discipline v razmerju usluž- 
benca do starešine, nedostojno ponašanje starešine proti pod- 
rejenim uslužbencem; 

9 hujše krsitye predpisov 8. člena zveznega zakona 
o državnih uslužbencih; 

10. opuščanje ukrepov, ali_ nezadostno ukrepanje za oP 
varovanje in varnost zaupanih stvari in oseb; 

11 zahtevanje in sprejsmanje podkupnine ali sprejema- 
nje obljube podkupnine; 

12. poneverba ali tatvina državnega ali zaupanega pre- 
moženja pri opravljanju službene dolžnosti^ 
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13. uporabljunje denarja, vrednostnih papirjev ali sUa 
ri, ki so uslužbencu zaupane po službeni düt/uo^ti, ali će jih 
da drugi osebi zaradi uporabe; 

14 ponarejanje uradnih ali javnih li.-tin in spisov ali 
overjenje ponarejenih listin in =pis>ov kakoi ludi izdajanj" 
lažnih listov in spisov; 

15. prisvajanje ali poneverba ••••••/.••••; 
16. oškodovanje državnega premoženja s sklepanjem ne 

ugodnih pogodb ali poslov; 
17. prekršitev zakona pri opravljanju službene dolž- 

nosti v nameri, da se določeni osebi koristi ali škodi.jp; 
18. večkratna zagrešitev disciplinske nerodnosti v kraj 

lem razdobju. 
Za prekrške Iz 1. do 18. točke tega člena, ki pomenijo 

hkrati kazniva dejanja, pošlje disciplinsko sodišče pristoj 
nemu javnemu tožilcu kazensko prijavo zaradi  uvedbe ka 
ženskega postopka. 

40. člen 
Kazni za disciplinske nereduosü so. 
1. pismeni  opomin; 
2. pismeni ukor; 
8. pismeni strogi javni ukor; 
4. denarna kazen za vsak posamezen pnmer v znrskti 

največ 10% čistih enomesečnih u^luHioirevih prejemkov, 
vendar skupna vsota teh kazni v erieni mesecu ne sme pre 
segati 20% prejemkov uslužbenca. 

Pri izrekanju kazni po 4. točki toga člena dodatek na 
otroke ni podvržen nikakršnemu odbitku. 

Kazni iz 3. in 4. točke tega člena se vpisujejo v usluž- 
benski list 

41. člen 
Kazni za disciplinske prekrške so: 
1. prepoved podelilve višje plače oziroma višjega po 

klica oziroma višje-stopnje v poklicu za šest mesecev do ene- 
ga leta; 

2 znižanje prejemkov za tri mesece do ^nega leta, 
vendar za vsak posamezni tne?-ec ne sme bili večje kakoi 
20% enomesečnih čistih prejemkov; * 

8. povrnitev na neposredno nižjo plačo oziroma na ne- 
posredno nižji poklic ali na katero koli nižjo plačo oziroma 
nižji poklic za šest mesecev do treh let; 

4. odpust it službe s prepovedjo vrnitve v službo za eno 
do treh let; 

5. odpust iz službe za vedno. 
Pri izrpkanju kazni iz 2 točke tega člena ni dodatek za 

otroke podvržen nobenemu odbitku. 
Za eden disciplinski prekršek je lahko uslužbenec kazno 

van samo z eno kaznijo po točkah 1. do 5. 

42. člen 
Pregon disciplinskih nerodnosti zastara v šestih mesecih, 

ko so bile storjene. 
Pregon disciplinskih prekrškov zastara v dveh letih od 

dneva storjenega dejanja, v kolikor nima dejanje ta posledico 
kazenske odgovornosti; v tem primeru zastara disciplinski 
prekršek v istem času, v katerem zastara tudi kaznivo de- 
janje. 

, 43. Člen 
-§> Kazni za disciplinske nerodnosti izrekajo v manjših 

organizacijskih enotah starešine enot. v večjih organizacijskih 
enotah pa lahko starešina te enote prenese pravico kaznovali 
na določene nižje starešine. 

44. Člen 
Proti odločbi o kazni ae uslužbenec  lahko pritoži  pri 

starešini neposredno višje organizacijske enote v 8 dneh od 

dneva, ko mu je bila odločba vročena; tako ptitožbo smejo 
vlo/.iti tudi sind,kalne organizacije Priio/bo je treba vložiti 
pri oigüiiu oziroma starešini, ki je izdal odločbo. 

O pritužbi proli odločbi o kazni, ki jih izdajajo člani 
vlade, preis-dnik komiteta ozi ionia («musilo ali generalni 
sekielar vlade, odloči vlada LRS. 

45 člen 

Pristojni starešine za kaznovanje disciplinskih nerodnosti 
uslužbencev okrajnih (mestnih) ljudskih odborov so predsed- 
niki njihovih izvršilnih odborov, ki lahko lo pravico prenesejo 
na tajnike ali poverjenike, uslužbencev krajevnih (rajonskih) 
ljudskih odborov pa predsedniki ali po njihovem pooblastili, 
tajniki. Pritožbe rešuje izvršilni odbor, pri krajevnih ljudskih 
odborih, ki nimajo svojega izvršilnega odbora, pa ljudski od 
bor kot celola Za te pritožbe veljajo smiselno nredoisi 
prvega odstavka 44. člena. 

46. člen 

Pristojni starešina za kaznovanje disciplins.a/i nerednosti 
uslužbencev Ljudske skupščine LRS oziroma njenega Pre- 
zidija je tajnik skupščine oziroma sekretar Prezidija. O pri- 
tožbah odloga Predsedstvo Ljudske skupščine oziroma Pred- 
sedstvo Prezidija Tudi za te pritožbo veljajo smiselno pred- 
pisi prvega odstavka 44. člena. 

47. člen 

Uslužbenec ne sme biti kaznovan, dokler ni bil zaslišan. 
Izvršitev kazni za disciplinsko nerednost zastara v šestih me- 
secih od dne, ko je odločba o kazni postala pravnomočna. 

48. člen 

Kazni za disciplinsko prekrške izrekajo poset la disci- 
plinska sodišča po poprejšnjem disciplinskem postopku. 

49. člen 

Za uslužbence Predsedstva vlade LRS, ministrstev, plan- 
ske In kontrolne komisije ter kom i letov in komisij vlade LRS 
so disciplinska sodišča prve stopnje pri teh organih. 

Za sorodna ministrstva, komisije in komitete se lahko 
ustanovi skupno disciplinsko sodišče za uslužbence teh panog 
državne uprave. 

Ministrstva, komisije In komiteti lahko ustanovijo disci- 
plinska sodišča prve stopnje pri neposredno podrejenih orga- 
nizacijskih enotah, operativno-upravnih vodstvih, ustanovah 
in podjetjih. 

Disciplinska sodišča pri ministrstvih, komisijah In ko- 
mitetih so hkrati disciplinska sodišča II. stopnje za pritožbe 
proti sodbam in odločbam disciplinskih sodišč pri epoeredno 
podrejenih organizacijskih enotah, operativno-upravnih vod- 
stvih, ustanovah in podjetjih. 

Pri vladi LRS je višje disciplinsko sodišče, ki odloča 
o pritožbah proti prvostopnim sodbam in odločbam disciplin-^ 
skih sodišč pri Predsedstvu vlade LRS, ministrstvih, komisi- 
jah in komitetili vlade LRS in disciplinskih sodišč pri okraj- 
nih (mestnih) izvršilnih odborih. 

50. člen 

Za uslužbence ljudskih odborov, njihovih ustanov In pod- 
jetij se ustanovijo disciplinska.sodišča pri okrajnih (mestnih) 
izvršilnih odborih. 

O pritožbah proti sodbam In odločbam tega disciplin- 
skega sodi-čii odloča v drugi utopnji višje dieciplinsLo eodiše«, 

'£ri vladi LR3. 
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61. člen 
Za tajnike in administrativno osebje pri okrožnih In 

okrajnih sodiščih ee ustanove disciplinska sodišča prve stop- 
nje pri okrožnih sodečih za področja okrožnih sodišč. 

Za tajnike in administrativno osebje pri vrhovnem so- 
dišču LRS in za uslužbence ministrstva za pravosodje LRS 
je disciplinsko sodišče prve stopnje pri ministrstvu za pravo- 
sodje LRS. 

Disciplinsko sodišče pri ministrstvu za pravosodje LRS 
Je hkrati disciplinsko sodišče II, stopnje za pritožbe proti 
sodbam in odločbam disciplinskih sodišč I. stopnje pri okrož- 
nih sodiščih. 

Minister za pravosodje LRS se pooblašča, da lr.hko za 
tajnike in administrativno osebje vrhovnega sodišča LRS 
ustanovi disciplinsko sodišče pri tem sodišču, vendar samo kot 
sodišče Ï. stopnje. 

Dočim je v primeru iz drugega odstavka tega člena 
disciplinsko sodišče druge stopnje višje disciplinsko sodišče 
pri vladi LRS, je v prednjem primeru disciplinsko sodisie 
druge stopnje disciplinsko sodišče pri ministrstvu ia pravo- 
sodje LRS. 

Za disciplinsko odgovornost sodnikov ljudskih sodišč" ve- 
ljajo posebni predpisi. 

52. Člen 
Višje disciplinsko sodišče pri vladi LRS lahko zahteva, 

da mu ufžje disciplinsko sodišče predloži v reševanja pt> 
samezne disciplinske zadeve. Isto "»ravico imajo v okviru 
svoje pristojnosti tudi disciplinska sodišča pri ministrstvih, 
komiletlh in komisijah vlade LRS. 

53. člen 
Disciplinsko sodišče sestoji iz treh članov tn Istega šte- 

vila namestnikov. Enega člana in njegovega namestnika 
odredi sindikalna organizacija, kateri uslužbenec pripada, 
druga dva in njuna namestnika pa Imenuje pristojni mini- 
ster, predsednik komiteta oziroma komisije ali generalni 
sekretar vlade LRS. Sodniki za skupna disciplinska sodišča 
Jz drugega odstavka 49. Člena se postavijo po sporazumu;med 
prizadetimi organi. 

Dva člana višjega disciplinskega sodišča pri vladi LRS 
In njuna namestnika imenuje predsednik vlade LRS. Tretjega 
pa1 imenuje sindikalna organizacija, kaferi uslužbenec pripada. 

Dva člana in namestnika disciplinskega sodišča za usluž- 
bence ljudskih odborov imenuje pristojni ljudski odbor na 
evojem zasedanju Jn sicer enega Člana In namestnika iz vrst 
odbornikov, enega člana in namestnika pa iz vrst svojih 
uslužbencev. Tretjega člana In namestnika odredi sindikalna 
organizacija. 

54. člen 
Za uslužbence Ljudske skupščine LRS In njenega Pre- 

sidila se ustanovi skupno disciplinsko sodišče, katorega dva 
Haita imenujeta predsednika Predsedstva Ljudske skupščine in 
Prezidlja sporazumno. Tretjega člana odredi sindikalna or 
ganizacija. O pritožbah proti sodbam In odločbam tega disci- 
plinskega sodišča odločata Predsedstvo Ljudske skupščine 
oziroma Prezidija vsak za svoje uslužbence. 

65. člen 
Funkcija članov disciplinskega sodišča traja eno leto. 

Člani so pri opravljanju svoje sodniške službe neodvisni In 
sodijo po svobodnem sodniškem prepričanju. 

Sodniki prisežejo pri naslopu službe po predpisih, ki ve- 
ljajo za sodnike rednih sodiScV 

56. člen 
Organ, ki Imenuje člana disciplinskega #xi..W,a, Imenuje 

pri vsakem disciplinskem sodišču enega ali več disciplinskih 1 

tožilcev. V primeru, da je pri disciplinskem sodišču imena 
vanib več disciplinskih tožihev. odredi starešina organizacij- 
ske enote, pri kateri je disciplinsko sodile, za vsak po- 
samezen primer, kateri od disciplinskih tožilcev bo zastopal 
obtožbo. 

Funkcija disciplinskega tožilca traja eno leto. 

57. člen 
Obdolženi uslužbenec ima pravico prisostvovati razpravi 

in si izbrati zagovornika 
58. člen 

Disciplinski postopek začne disciplinski tožilec na pod- 
lagi pismenega in obrazloženega predloga pristojnega stare- 
šine, javnega tožilca ali organa splošne državne kontrole. 

Ko disciplinsko sodišče sklepa o teh zadevah, odloči, da 
se zoper uslužbenca začne disciplinska preiskava ali da se 
zoper njega vloži disciplinska obtožnica ali da ni razloga 
za disciplinski •••1••••. 

59. člen 
Ko disciplinsko sodišče odloči, da se zoper uslužbenca 

začne disciplinska preiskava, odredi preiskovalca, ki preiskuje 
v skladu s i redpisi kazenskega poslopka. Zoper odločbo o 
začetku disciplinske preiskave ni pritožbe. 

Ce sodišče ugotovi, da predstavlja obdolženčevo dejanje 
tudi kaznivo dejanje, pošlje vse spise pristojnemu jevneniu 
tožilcu, obvesti o tem uslužbencevega neposrednega starešino 
in nato odloči, ali naj se zoper uslužbenca nadaljuje disci- 
plinski ,postopek sporedno s kazenskim ali pa naj se odloži 
do dokončne odločbe rednega sodišča. 

Ko disciplinski preiskovalec konča preiskavo, pošlje vse 
spise disciplinskemu sodišču; to izda odločbo, da se zoper 
uslužbenca lahko vloži obtožnica ali da ni razloga t& nadaljnji 
disciplinski postopek. 

Ko disciplinsko sodišče odloči, da se zoper uslužbenca 
vloži obtožnica, pošlje vse spise disciplinskemu tožilcu zaradi 
vložitve obtožnice. Zoper odločbo, s katero se odredi raz- 
prava, nI prlložbe. 

Kadar disciplinsko sodišče odloči, da ni razloga za disci- 
plinski postopek, pošlje odločbo o lem neposrednemu sta- 
rešini in pristojnemu disciplinskemu tozl'xu. 

60*. člen * 
Razprava pri disciplinskem sodišču prve stopnje Je ustna 

in Javna razen v primerih, kadar službene ali državue ko« 
risti ali kaki drugi opravičeni razlogi zahtevajo, da se raz- 
prava razglasi za tajno. 

AH naj bo pri disciplinskem sodišču druge stopnje ali 
pri višjem disciplinskem sodišču razprava ustna .in javna, 
o tem odloČi sodišče samo po naravi vsakega piK-inip/.nega 
primerju 

61. Člen 

Obtoženec se s sodbo disciplinskega sodišča ali spozna 
za krivega in kaznuje za disciplinski prekršek ali oprosti 
odgovornosti. 

Ce .disciplinsko sodišče ugotovi, da u«lužbenčevo dejanje 
predstavlja nerednost, ga kaznuje za to dejanje. 

S sodbo se uslužbenec obsodi tudi na plačilo strokov 
disciplinskega postopka. Ce je oproščen odgovornosti, trpi 
stroške država. 

62. Člen 

Zoper odločbe In sodbe disciplinskega sodišča prve stop- 
nje se lahko uslužbenec In disciplinski tožilec, kolikor ni s tem 
zakonom drugače določeno, pritožita pri pristojnem disciplin- 
skem sodišču druge stopnje • 15 dneh od dneva prejema 
sodbe, oziroma odločbe. 
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Pritožbe iz prednjega odstavka smejo vložiti tudi sindi- 
kalne organizacije. 

G3. člen 

Pravnomočne sodbe se pošljejo pristojnemu starešini 
kaznovanega uslužbenca, da jih izvrJi in vpiše v uslužben- 
ski list. 

Izvršitev disciplinske kazni za disciplinske prekrške za 
etara v dveh letih od dne pravnomočnosti sodbe. 

64. člen 

Disciplinski tožilec in obsojeni uslužbenec zahtevata 
lahko zoper pravnomočno sodbo obnovo disciplinskega po- 
stopka s pogoji iz kazenskega sodnega postopka. 

Obnovo smejo zahtevati tudi sindikalne organizacije ka- 
kor tudi starešina, ki je pristojen za nastavitev uslužbenca. 

65. člen 

Za disciplinski postopek se, kolikor ni s tem zakonom 
drugače določeno, smiselno uporabljajo načela kazenskega 
eodnega postopka. 

B. Materialna odgovornost 

66. člen 
Ce je uslužbenec v zvezi z disciplinskim prekrškom pri- 

zadejal državi materialno škodo, pošlje disciplina-J sodišče, 
ko dovrši postopek o disciplinskem kaznivem dejanju, pred 
met organu, pristojnemu za zastopanje države pred sodišči, 
da pri pristojnem sodišču vloži tožbo za povračilo škode. 

67. člen 
Ce materialna Skoda ni povzročena z disciplinskim pre- 

krškom ali kaznivim dejanjem, je za odločbo o povračilu 
Škode, ki jo Uslužbenec prizadene državi pri opravljanju 
službe, pristojen starešina organizacijske enote, kateri pri- 
pada uslužbenec. 

Za odločbo o povračilu škode, ki jo prizadene državi pri 
opravljanju službe uslužbenec ljudskega odbora, je pristojen 
izvršilni odbor. 

Proti odločbi o povračilu škodp se lahko uslužbenec pri 
toži v 15 dneb pri neposrednem višjem starešini, oziroma v 
primeru drugega odstavka pri neposrednem višjem organu 
državne uprave. Ce izda odločbo član vlade, predsednik ko- 
miteta oz;roma komisije ali generalni sekretar vlade, se 
uslužbenec lahko pritoži na vlado LRS. 

Proti drugostopni odločbi je možna tožba na pristojno 
okrožno kot delovno sodišče iu sicer v enem mesecu po pre- 
jemu odločbe.. 

Iz opravičenih razlogov Je lahko uslužbenec oproščen 
povračila škode boriisi v celoti ali delno Odločbo o 'eni izda, 
pristojni član vlade LUS, pred*edtiik komiteta ali komisije 
oziroma generalni sekretar vlade LRS Za. uslužbence ljud 
skih odborov izda odločbo o oprostitvi povračila škode okraj- 
ni (mestni) izvršilni odbor, o oprostitvi povračila mani«? 
škode pa pristojni poverjenik okrajnega (mestnega) tevršil- 
nega odbora. 

>      63. člen 
V predpisih za posamezne stroke so lahko posebne do- 

ločbe o materialni odgovornosti uslužbencev teh strok na- 
sproti državu 

SEDMI DEL 

Odstranitev uslužbenca iz službe 

69 člen 
Uslužbenec se mota odstraniti iz službe (suspendirati), 

ako Je y priporu, v pieiskuvalnem zaporu ali je obložen 

zaradi kaznivega dejanja, zaradi katerega predpisuje za' :n 
najmanj kazen odvzema piu.-.o>.li. 

Odločbo o odstranitvi iz službe i^]a uslužbe:.čev stare- 
šina oznoina organ, ki je prUtnj- i za in ••    itev uslužbenca. 

Za uslužbenca ljudskega odbora izda ";cbo pristojni 
poverjenik. 

Zoper odločbo uslužbenec nim prav'ce pritožbe. 
Odstranilev iz službe Ira; do dokončne jdločbe pristoj- 

nega državuega organa oziroma sodišča. 

70. člen 

Uslužbenec se sme odstraniti iz službe, ^e Je zoper 
njega uveden kazenski ali disciplinski postopek ali če je 
njegov službeni prekršek tak, da bi škodoval službenim ko- 
ristim, če bi še nadalje ostal v službi. 

Odločbo o odstranitvi izda neposredni starešina ali pri- 
stojni kontrolni organ, ki morata to odločbo poslati takoj sta- 
rešini oziroma organu, pristojnemu za nastavitev uslužbenca. 
Ta starešina o/iroma organ potrdi ali razveljavi odločbo o od- 
stranitvi iz službe. Zoper to odločbo so lahko disciplinski to- 
žilec, kontrolni jrgan in uslužbenec pritožijo na pristojno 
disciplinsko sodišče prve stopnje in sicer v 8 dneh po prejemu 
odločbe Odločba sodišča o tej pritožbi je dokončna. 

Za uslužbence ljudskih odborov izda odločbo o odstra- 
nitvi izvršilni odbor, kolikor gre za vodilne usiuzüenee, v 
drugih primerih pa pristojni poverjenik Za uslužbence kra- 
jevnih ljudskih odborov, ki nimajo izvršilnega odbora, izdata 
odločbo o odstranitvi predsednik in tajnik skupaj. Tudi za 
odločbo po tem odstavku veljata zadnja dva stavka drugega 
odstavka tega člena. 

71. Člen 
Za čas odstranitve iz službe po 69. in 70. členu tega 

zakona se uslužbencu začenši s prvim prihodnjega meseca, 
potem ko je bila izdana odločba o odstranitvi iz službe, ustavi 
izplačevanje vseh prejemkov. Ce mora suspendirani uslužbe- 
nec vzdrževali družino, se mu ustavi izplačevanje polovice 
prejemkov izvzemši dodatek za otroke. 

Uslužbencu se vrnejo odtegnjeni prejemki po prenehanju 
suspenzije: če je s pravnomočno odločbo sodišča oproščen 
oziroma če je z odločbo pristojnega državnega organa izpuščen 
iz pripora ali preiskovalnega zapora ali Če je zoper njega 
ustavljeno kazensko postopanje, kakor tudi v primeru, če disci- 
plinsko sodišče, ko odloči o pritožbi v smislu drugega od- 
stavka 70. člena izda odločbo, s katero razveljavi odločbo o 
odstranitvi iz službe. V drugih primerih se uslužbencu upo- 
števaje vse okolnosti primera, lahko deloma povrnejo za- 
držani prejpinki po odločbi organa oziroma starešine, ki Je 
pristojen za nastavitev uslužbenra. 

Dokler uslužbenec prestaja kazen odvzema prostosti, mu 
ne pripadajo prejem.i. 

Kolikor ni s posebnimi predpisi drugače določeno, ve- 
ljajo glede odstranitve sodnikov iz službe določbe tega za- 
kona. 

OSMI DEL 

Prenehanje uslužbenskcga razmerja 

72. člen 
Uslužbenec In država lahko razderela določeno usluž- 

bensko razmerje po poprejšnji odpovedi. 
Ce odpove država, opravi odpoved starešina oziroma 

organ, prUtojpn za na-lavitev, na lastno pobudo ali na pred- 
log neposrednega'stareüne. Odjwivedni rok ne sme biti krajši 
kakor en mespc in ne daljni kakor šesl mesecev, določi se 
pa s predpisi wake stroke |>o vrsti, poklicu fn letih službe. 
Odpovedali pa Je mogoče wuno prvega v ••••••. 
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73. člen 
Če odpove uslužbensko razmerje uslužbenec, ga pristojni 

star.-šina oziroma org-in prntojen za nastavitev, na njegovo 
prošnjo lahko odveze službe tudi pred potekom odpovednega 
roku, če to dovoljuje službena korist. V tem primeru tečejo 
uslužbencu prejemki do konca meseca, v katerem je odvezao 
službe. 

Ce odpove uslužbensko razmerje država, lahko starešina 
oziroma organ, pristojen za nastaviiev, prav tako razreši 
uslužbenca službe, če je to v korist «lužbi. pred potekom od- 
povednega roka, vendar pripadajo uslužbencu prejemki do 
konca roka. -. 

Uslužbence ljudskih odborov lahko razrešujejo službe 
pristojni poverjenik izvršilnega odbora razen vodilnih usluž- 
bencev, ki j'ii razrešuje izvršifiii odbor. 

Uslužbenec ne more odpovedati službe, če je v disciplin 
eki preiskavi ali v materialni obvezi nasproti državi. 

Med odobrenim bolezenskim dopustom se državnemu 
uslužbencu ne more odpovedali služba. 

74. člen 

Po samem zakonu preneha služba: 
1. kadar uslužbenec Izgubi državljanstvo ali volivno 

pravico; 
2. kadar samovoljno zapusti službo za dalj kakor 10 dni; 
8. kadar. Je dal  tažne podatke ob  vstopu v  državno 

službo; 
4. kadar je s sodno sodbo obsojen na kazen odvzema 

prostosti, daljšo od šest mesecev; 
5. po dvanajstih mesecih nepretrganega bolezenskega 

dopusta oziroma osemnajstih mesecih skupnega bolezenske- 
ga dopusta v dveh zaporednih letih; 

8. kadar postane telesno ali duševno nesposoben za 
opravljanje službe; 

7. kadar doseže starostno mejo, določeno e predpisi nje- 
gove stroke: 

8 če je poklican na odslužitev obveznega vojaškega roka 
v kadru. 

Če preneha služba po 1., 2.. 3.. 4. in 8 točki, nima 
uslužbenec pravire do odpravnine, v dniph primerih pre 
nehanja pa ima uslužbenec' pravico do odpravnine, kolikor 
alma pogojev za pokojnino. 

75. člen 

Po sodbi rednesa ali disciplinskega sodišča preneha služ- 
ba, kadar je uslužbenec obsojen na izgubo državne službe. 

70. člen 
Ce preneha služba zaradi izsrnbe volivne pravice, se 

uslužbenec lahko ponovno sprejme v službo, če se mu vrne 
vollvna pravica. 

Ce preneha stužba po 8. 'očki 74. člena tega zakona. 
•• uslužbenec po odslužitvi obveznega vojaškega roka lahko 
ponovno sprejme^ v prejšnjo službo. 

77. člen 
Za vsako prenehnnie službe na kateri koli podlagi mora 

pristojni starešina oziroma organ izdati odločbo, v kateri se 
mora poles drugega ugotoviti tudi dan prenehanja službe. 

V primeru odpovedi nastopi prenehanje službe s potekom' 
zadnjega dne odr>ovednega roka, če je bil uslužbenec v službi 
do konca tega roka. 

Prenehanje «lužbe po 74. členu nastopi: po 1 točki z 
dnem i7onhp državlians'va n7immn "oMvne pravice: P"? 'o*   j 
ki e polekom desetdnevnega roka; po 4. točki z dnem pravno- 1 

močnosti sodbe sodišča; v drugih primerih iz 74. člena pa 
z dnem izdaje odločbe o prenehanju službe. 

Prenehanje službe po sodbi rednega ali disciplinskega 
sodišča nastopi • dnem pravnomočnosti sodbe. Zoper odločbo 
pristojnega starešine oziroma organa, s katero se ugotovi to 
prenehanje, uslužbenec nima pravice pritožbe. 

Uslužbenec izgubi z dnem prenehanja službe pravico do 
prejemkov, če ni v službi .izvzemši v primeru odpovedi službe 
po državi s poprejšnjo razrešitvijo uslužbenca A službe o 
drugem in tretjem odstavku 73. Člena tega zakona; če pa je 
v slu/bi. mu pripadajo prejemki do konca meseca, v katerem 
je razrešen službe. g 

Uslužbenec ne smp po prenehanju službe sâm pustiti 
službe, ampnk mora biti službe razrešin Ce ni v .'itžbi, *e 
šteje kot dan razrešitve službe dan, ko je bila izdana odločba 
0 prenehanju službe. i 

Uslužbencem, ki so nepretrgoma zaposleni najmanj dva 
meseca v državni službi, pa so poklicani na odslužitev rednega 
vojaškega roka, se izplačajo redni prejemki tudi za nasled- 
njih 30 dni računajoč od dneva razrešitve in sicer v znesku, 
katerega so prejeli za pretekli mesec Kolikor 60 prejemke 
že prejeli, se jim vračunajo v la znesek. 

78. člen 

Ce se odpravi poklic, ki ga ima uslužbenec, ali organi- 
zacijska enota, v kateri, služi, sme starešina višje organiza- 
cijske enote oziroma starešina, pristojen za nastavitev, usluž- 
be'-a razporediti v drug «striezen poklic oziroma nastavili ga 
v drugo organizacijsko enoto glede, na njegovo strokovno 
izobrazilo in sposobnost ali pa mu sme odpovedati službo po 
predp;sih lega zakona. 

Za uslužbence ljudskih odborov je pristojni starešina po 
"prednjem odstavku izvršilni, odbor. 

Prehodne in končne določbe 

79. člen 

Vlada LPS odredi s posebnimi predpisi položaj pred- 
sednikov in članov komitetov in komi=ij pri vladi  LRS za 
1 iva janje gospodarskih, kulturnih in drugih nalog Ljudske 
Republike Slovenije. 

80. člen 

Določlie 5. in 6. točke 20. člena lega zakona velia jo 
samo tedaj, če gre za sodbe, ki so jih izdala ljudska sodišča 
in drugi oblastni organi po G. aprilu 1041. Glede drugih sodb 
se preišče vsak posamezni primer posebej ob vstopu v službo 
in izda po prpjšnjem zaslišanju pristojnega javnega tožilca 
odločba o možnosti ponovnega sprejema. 

81. člen 

Vlada LRS je pooblaščena, da Izda potrebne uredbe iu 
druge predpise za izvedbo tega zakona, 

82. člen 

Ta zakon stopi v veljavo osmi dan po objavi v >Urad- 
nem listi LRS«. 

U. št 85 
Glavno mesto Ljubljana dne 23. februarja 1948. 

PREZIDU LJUDSKE SKUPŠČINE 
LJUDSKE REPUBL.IKE SLOVENIJE 

Sekretar: Predsednik: 
Fiance Lubej L r. Josip Vidmar,,!, r. 
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68. 

Ukaz 
Na podlagi 7. ločke 72. člena ustave LRS, 9. točke 

4. člena zakona o l'rezidîju Ljudske skupščine LRS ter 
po predlogu predsednika vlade LKS predsedstvo Prezj- 
dija Ljudske 'skupščine LRS 

razrcšuJo 
' Vido Tomšičevo, dosedanjega predsednika Kon- 

trolne kom.sije LRS, njenih dolžnosti in 

im en nje 
za predsednika Kontrolno komisije LRS Viktorja 

A v b I j a , dosedanjega javnega tožilca LRS. 
U. št. 86 
Glavno mesto Ljubljana dne 20. februarja 1048. 

PRKZIDIJ LJUDSKE SKUPŠČINE 
LJUDSKE REPUBLIKE SLOVENIJE 

Sekretar: 
France Lubej L r. 

Predhodnik: 
Josip Vidmar L r. 

C9. 

Ukaz 
Na podlagi 4 točke 72. člena ustavo LRS in ob srni- 

selni uporabi 39. ter 76, Člpna splošnega zakona o ljud- 
skih odborih predsedstvo Prezidija Ljudske skupščine 
LRS 

odloča: 

Sklicujejo se na skupno sejo, ki bo v četrtek dne 
19. februarja 1948 ob 10. uri dopoldne: 

1 izvršilni odbor okrajnega ljudskega odbora Kranj 
in izvršilni odbor okrajnfga ljudskega odbora Skofja Loka 
v prostor h okrajrega ljudskega odbora v Kranju. 

2. izvršilni odbori okrajn.h ljudskih odborov Konjice, 
Slovenska Bistrica in Šmarje v prostorih okrajnega ljud- 
skega odbora v Slovenski Bistrici; 

3. izvršilni odbor okrajnega ljudskega odbora Rakek 
in izvršilni odbor okrajnega ljudskega odbora Postojna 
.v prostorih okrajnega ljudskega odbora v Postojni. 

Dnevni red skupne seje zgoraj navedenih izvršilnih 
odborov je: 

1. Izvolitev začasnega 'izvršilnega odbora, ki bo vodil 
vse posle do izvolitve novega ljudskega odbora. 

2. Predlaganje članov Y okrajno volivne komisije. 

U. št. 73. 
Glavno mesto Ljubljana dne 17. februarja 1948. 

PREZIDU LJUDSKE SKUPŠČINE 
LJUDSKE REPUBLIKE SLOVENIJE 

UREDBE. ODREDBE. NAVODILA IN ODLOČBE 
VLADE LJUDSKE REPUBLIKE SLOVENIJE 

Sekretar: 
France Lubej L r. 

Predsednic: 
Josip Vidmar L r. 

70. 
Zaradi pospeševanja in razvijanja zadružn štva iu 

organiziranja pomoči Ljudske Republike Slovenije za- 
družnim organitacijam izdaja vlada LRS na podlagi 
drugega odstavka 7ti. člena ustave LRS 

uredbo 
o ustanovitvi, ustroju in delovnem področja komiteja 
za zadružništvo pri vladi Ljudske Republike Slovenijo 

1. člen 
Pri vladi LRS se ustanovi» komite ta zadružništva 

2. člen 
Komite za zadružništvo je pristojen za te zadeve: 
1- skrbi, da se v Ljudski Republiki Sloveniji izvajajo 

smernice vlade LRS in kom teja za zadružništvo pri vladi 
FLRJ glede dviganja, razvijanja in gospodarske krepitve 
zadrug in zadružnih organizacij na ozemlju LRS, in ima 
splošno nadzorstvo nad nj mi; 

2. opravlja zadeve planiranja v tistem delu zadrug, • 
ki  ga  zajema država s svojim  gospodarskim  planom, 
opirajoč ee na zadružni gospodarski sektor; 

3. nudi pomoč zadrugam in zadružnim organizacjam 
v izpolnjevanju planskih nalog; 

4. skrbi za dviganje in preskrbo zadrug s tehničnimi 
sredstvi, zlasti za delo zadrug pri mehanizaciji kmetijstva; 

5. izdaja v okviru smernic vlade LRS in komiteja 
za zadružništvo pri vladi FLRJ navodila za4poälovanje 
zadrug in zadružnih organizacij in podpira republiške 
državne organe in organe ljudskih odborov v zadevah za- 
družništva in uravnava njihovo delo; 

6 ekrbi za strokovno dviganje in za Izpopolnjevanje 
organizacijskih in delovnh metod zadrug in zadružnih 
organizacij; 

7. vodi zadružni vpisnik o zadrugah in zadružnih 
zvezah, kater h poslovanje obsega celotno ozemlje LRS 
(29. člen splošnega zakona o zadrugah); 

8. skrbi za izdajanje strokovnih knjig In publikacij, 
usmerja delo propagande za pospeševanje In širjenje za- 
drug in zadružnih organizacij in za vzgojo in izpopolnitev 
njihovih kadrov; 

9. proučuje vse probleme zadružništva, spremlja raz- 
voj in delo zadrug In zadružnih organizacij in predlaga 
vladi LRS in komiteju za zadružništvo pri vladi FLRJ 
kakor tudi zadružnim zvezam v LRS ukrepe za njihovo 
pospeševanje fn Izpopolnjevanje, zlasti zaradi vključitve 
njihovega poslovanja v državni gospodarski načrt; 

10. odloča o tem, komu je izročli premoženje zadrug 
in zadružnih organizacij na ozemlju LRS, likvidiranih po 
drugem odstavku 46. člena splošnega zakona o zadrugah; 

U. opravlja tudi druge zadeve, ki mu bodo s poseb- 
nimi predpisi poverjene kot naloga. 

8. Člen 
Komite sestavljajo predsednik", tajnik in potrebno 

število članov, ki Jih Imenuje predsednik vlade LRS. 
Predsednik komiteja Je lahko tudi eden izmed članov 

vlade LRS. 
Predsednik vodi delo komiteja, skrbi za Izvrševanje 

njegovih sklepov, sklicuje seje komiteja in Jih yjodi, ,. 
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Komite izdaja v «voji pr'slo]nosti na podlaci zakonov 
in uredh FLRJ in LRS ter navod.l komiteja za zadruž- 
ništvo vlade FLRJ odredbe, navodila in odločbe. 

4. člen 

Komito ima samostojen predračun dohodkov in izdat- 
kov v okviru proračuna LUS 

Predsednik komiteja je odredbodajalec za izvrševa- 
nje predračuna. 

5. člen 

Podrobne določbe o organizaciji in delu kom'teja izda 
kom te v sporazumu s predsednikom vlade LUS in s ko- 
mitejem za zadružništvo pri vladi FLRJ. , 

6. člen 

Z uveljavitvijo te uredbe preneha veljati uredba o 
ustanovitvi, ustroju in delovnem področju komisije zs 
zadruge pr. predsedstvu vlade LRS z dne 27 januarja 
1947 (Uradni list LRS z dne 1. februarja 1047 št. G/27). 

7. člen 

Ta uredba velja od dneva objave v >Uradnem listu 
LRS<. 

gt. S-zak. 84. 
LJubljana dne 18. februarja 194$. 

Predsednik vlade LUS. 
Miha Marinko 1. r. 

71. 

Da se premerijo in popišejo gozdovi in gozdna zem- 
ljišča državnega, zadružnega in zasebnega področja, iz- 
daja vlada LRS na podlagi drugega odstavka 78. člena 
ustave LRS in točke c) drugega odstavka 30. člena za- 
kona o petletnem planu za razvoj narodnega gosjuidarstva 
Ljudske republike Slovenije v letih 1947-1951 (Uradni 
list LRS 31—181/47) in po predlogu ministra za kmetij 
sivo in gozdarstvo 

uredbo 
0 ustanovitvi »Uprave za urejanje gozdov< 

1. člen 

V ministrstvu za kmetijstvo in gozdarstvo LRS se 
Ustanovi >Uprava za urejanje gozdov«. 

2. člen 

Uprava Je pristojna za tele zadeve: 
1. izdeluje ureditvene elaborate in opravlja revizije 

y»eh gozdov in gozdnih zemljšc na območju LRS ne 
glede na lastništvo; 

2. vodi kataster gozdov In gozdnih zemljišč", (1. točka 
«goniJ); 

8 daje strokovna mnenja in predloge: 
a) Pri morebitna spremembah v izvrševanju ure- 

ditvenih elaboratov in pri morebitnih spremembah gozd- 
uega zemljišča v drugo vrsto kulture; 

b) pri izvedbi arondacij in komasacij gozdov in gozd- 
oQ» zemljišč, ter o gozdnem gospodarstvu sploh; 

O o gojitvi, negi in IzkoriâCanju gozdov, slaeti 9 na- 
fiinu sečnje; '       - " • 

č) o načinu materialne cenitve gozdov, vodstvu raz- 
vida in izkorinàuiju i'--iriili ««log; 

4. daje üiksacij-ke podatke prizadetim oblastveni, 
ustanovam in zasehn kom; 

5. v svoji pristojnosti sodeluje zlasti z gozdno-nadzor 
stvenimi oblnstvi, po potrebi pa tudi z drugimi oblastvi 
kakor ludi z nedržavnim; ustanovami in zasebn ki. 

G. vodi razvid ured.tvenih elaboratov in nadzira njib 
'zvrševnnje; 

7 opravlja vse zadeve, k'" so ji dane v pristojnost 
po zakonih in drugih pravnih predpisih. 

Zaradi izpolnjevanja svoj,h nalog izdaja uprava v 
svoji pristojnost: in v okviru zakonov in drugih pravnih 
predpisov upravne goopedarske ukrepe. 

3. člen 

Upravo vodi načeln k, ki ima po potrebi pomočnika. 
Načelnik in pomočnik se kakor drugo osebje uprave 

postavljata po predp.sih, Veljavnih za državne uslužbence. 
Načelnik uprave je neposredno podrejen ministru 

oziroma njegovemu pomočniku za operat vno področje. 

4. člen 

>TTprava za urejanje gozdov« ima kot gospodarska 
uranova -voj predračun dohodkov in izdatkov v okviru 
prorocima iiMiwlrstva za kniet.jstvo in gozdarstvo LRS. 

Odredbodajalec za izvrševanje proračuna je načelnik 
uprave. 

5. člen 

Ustanovitev _ ali odpravo pnsameznfh  delovnih  enot 
uprave (oddelkov, odsekov) potrdi mtoteter po predlogu " 
načelnika uprave. 

Za upravo podpisuje načelnik. 

• 6. člen    . 

Posvetovalni organ načelnika uprave je strokovni 
•svet, ki ga sestavljajo nnčeln.ki oddelkov n Šefi odsekov; 
načelnik uprave lahko pokliče v ta svet tudi druge stro- 
kovnjake , ; 

Načelnik se po4veluje s strokovnim svetom o vseh 
važnejših vprašanjih, ki so v zvezi z delom in poslova- 
njem uprave (2. člen) Strokovni svet obvesti ministra, 
če načelnik ne sprejme njegovega mnenja. 

Strokovni svet «e. sestaja po potrebi, vsekakor pa en- 
krat mesečno. Sklicuje ga načelnik- 

7. člen 

Potrebne določbe glede ustroja in poslovanja uprave 
predpišo minister za kmetijstvo ia gozdarstvo. 

8. člen 

Ta uredba velja od dneva objave v > Uradnem lista 
LRS«. 

St. S-zak 80. 
Ljubljana dne 18. februarja 1948. 

Minister za kmetijstvo      +<T>; 
in gozdarstvo LRS:       !}'{/(       Predsednik vladeLiUi: 

Ing. Joie Levstik l r. Miha Marinke 1. r. i/ 
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72. 
Zarad! varstva kmetijsk h zemlji??, komunikacij ?n 

zgradb proti uudou.nikoin in plazovom izdaja vlada L-IiS 
na podlagi drugeaa odstavka 78. člena ustave LUS in 
točke c) drugega odstavka 30 Člena zakona o petletnem 
planu za razvoj narodnega gospodarstva Ljudske re- 
publke Slovenije v tet li 1947-19Ô1 (Uradni list LRS 
št. 31—1S1/47) in po predlogu ministra za kmetstvo in 
gozdarstvo 

uredbo 
ustanovitvi »Uprave za urejanje hudournikov« 

1. člen .  ,  r .   t 

V ministrstvu za kmetijstvo In gozdarstvo LRS se 
ustanovi >Uprava za urejanje hudournikov«. 

2. člen 
Uprava je pristojna za te zadeve: 
1 razglaša posamezne vode in hudournike in določa 

njihova območja; 
2. določa zemljišča in hudourniška območja, na kate- 

rih se bodo zaradi koristnega odvajanja gorskih voda in 
utrjevanja tal opravljala gradbena, kulturna in gozdarska 
dela bodisi.v strugi hudournika ali v drugih delih delov, 
nega okoliša; 

8. določa zemljišča, ki naj se zaradi ureditve določe- 
nega hudournika v celoti ali deloma razlastijo ali obreme- 
nijo s služnostmi, In skrbi, da se stavijo pristojnim ••••- 
nom utemeljeni podrobni predlogi za izdajo ustreznih 
aktov o popoln} ali delni razlastitv (3, 4. in 7. člen sploš- 
nega zakona o razlastitv1, Uradni list FLRJ št. 28—209<47): 

4. izdeluje in potrjuje generalne oziroma podrohne 
načrte hudournišk h urejevalnih del ter potrjuje general- 
ne oziroma podrobne načrte podrejen h organov; 

•. vodi in nadzira vsa dela v zvezi z urejanjem hudo- 
urnikov ter predpisuje vae morebitne nujne ukrepe v 
zvezi s temi del:; 

6. nadzira gospodarjenje z gozdov! In gozdnimi zem- 
ljišči v razglašenih hudourniških ohmočj h: 

7. nadzira ljudske odbore, državna go=podarska pod- 
jetja In druge ustanove kakor tudi zaspbnlkp pri izpolnje. 
vanju njih nalog v zvezi z urejanjem hudournikov in v 
avezi s pospeševanjem racionalnega gospodarstva v huda 
urni.ških območj.h, jim strokovno pomaga in z njimi 
eodeluje; 

8. opravlja vse zadev«», ki so Ji dane v prstojnosl 
po zakonih in drugih pravnih predpisih. 

Zaradi izpolnjevanja svoj.h nalog Izdaja uprava v 
svoj pristojnosti in v okviru zakonov in drugih pravnih 
predpisov upravne gospodarske ukrepe. 

8. člen   ' 
Upravo vodi načelnik, ki Ima po potreb! pomočnika. 
Načelnik in pomočnik se kakor drugo osebje uprave 

postavljata po predpisih, veljavnih za državne uslužhenre. 
Načelnik uprave je neposredno podrejen ministru 

oziroma njegovemu pomočniku za operativno področje. 

4. člen 
>Uprav" za urejanje hudournikov* Jma kot go«podar- 

••• ustanova svoj predračun dohodkov in Izdatkov v 
okvru predračuna ministrstva za kmetijstvo In gozdar- 
stvo LRS. 

Odredbodajalec za Izvrševanje predračuna je načelnik 
uprave. 

5. člen 
Ustanovtev nli odpravo posameznij) delovnih enot 

(txldelkov. odsekov) uprave potrdi minister po predlogu 
načelnika ••••^•. 

Za upravo podpisuje načelnk. 

6. člen 
Posvetovalni organ načelnika uprave je strokovni 

evet, ki ga sestavljajo načelnik: oddelkov in šefi odsekov; 
načelnik uprave lahko pokliče v ta svet tud, druge stro- 
kovnjake. 

Načelnik ee posvetuje s strokovnim svetom v vseh 
važnejših vprašanj h, ki so v zvezi z delom in poslova, 
njem uprave (2. Člen). Strokovni svet obvesti m nistra, 
če načelnik ne sprejme  njegovega  mnenja 

Slrokovni svet se sestaja po potrebi, vsekakor pa 
enkrat mesečno. Sklicuje ga načelnik. 

7. Člen 
Potrebne določbe glede ustroja In poslovanja uprave 

predp še minister za kmetijstvo in gozdarstvo. 

8  člen   
Ta uredba velja od dneva objave"*v >Uradnem lista 

LRS«. 
St. S-zak. 87. 
Ljubljana dne 18. februarja 1948. 

Minister za kmetijstvo 
m go/xlandvo LRS: Predsednik vlade LRS: 

Ing. Jože Levstik l r. Miha Marinko L r. 

73. 

Po 35 členu in 19 točki 44. člena ustave LRS izdaja 
vlada LRS 

uredbo ' 
o spremembi uredbe o zdravljenju nepremoînili 

(Uradni üst LRS št. 22/128 z dne 31. V. 1947) 
4 1. člen ' 

3  člen uredbe se spremeni tako, da se glasi: 
>Pravico do popolnega brezplačnega zdravljenja 

uživajo: 
1. bolniki ne glede na vrsto bolezni k! sami aH nji. 

bovi hranilci plačujejo letno manj kol 400 din dohodnine; 
2. boln.ki z jeliko, s trahomom, z malarijo in s spol- 

nimi boleznimi, ki sami ali njihovi branilci plačujejo 
manj kol 700 din dohodn.ne; 

3. bolniki z akutn mi nalezljivimi boleznimi, Id ee 
morajo izolirano zdraviti, da se prepreči prenašanje 
bolezni; 

4. umobolni, ki &o po enoletnem zdravljenju • bol- 
nici še vedno za pr dobitno delo nesposobni; 

5 drugi kronični in neozdravlj vi bolniki, pri katerih" 
traja zdravn ško ugotovljena nesposobnost za pridobitno 
delo nad 6 mesecev. 

Minister za ljudsko zdravstvo je pooblaščen, da sme 
sporazumno z ministrom za finance, če ee spremenijo 
razmere, z odločbo določiti drugačno višino letne dohod- 
nine za dosego ugodnosti po tem členu.« 

2. člen 
V drug: točkf 4. člena se Izpust} >bolnlk*J • akutnimi 

nalezljivimi boleznimi« in se druga točka glasi:, 
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>boln:ki z jel ko, s Irahomom, z malarijo in s spol- 
nimi boleznim , ki suini ali njihovi hranilci plačujejo letno 
več kot 7(X» din in manj kot 10J0 din dohodnine.< 

3. člen 
16 Sen uredbe se spremeni tako, da se glasi: 
>Ker okrajni (mestni) ljudski odbori nimajo določe- 

nih zadosti proračunsk h sredslev za plačevanje vseh 
stroškov brezplačnega zdravljenja, se bodo stroški za lo 
zdravljenje iz 6 točke 4. člena in iz 1. točke 7. čl^na. 
to je đtroški za zdravljenje v vseh republiških n okrajnih 
(mcstn h) bolnicah zdraviliščih, v kliničnih boln.cah m 
v bolnici za živčne .n duševne lolezni v Polju pri Ljub- 
ljani v proračunskem letu 11)48 odpisovali v breme do- 
hodkov teh ustanov na naóin, kot je to predpisano s pra- 
vlnikom o odpisovanju stroškov za zdravljenje nepre- 
možnih (Uradni list LRS št 22/131 z dne 31. V. 1947) 
in z njegovo spremembo (Uradni list LRS št. 10'74 
z dne 24. H. 1948). 

Minister za ljudsko zdravstvo je pooblaščen, da v 
sporazumu z nmistrom za finance z odločbo podaljša 
odpisovanje stroškov za zdravljenje v zdravstvenih usta- 
novah, naveden u v 1. odstavku, tudi za nadaljnja pro- 
računska leta. 

Določbe tega člena ne veljajo za stroške zdravljenja 
upravičencev do brezplačnega zdravljenja za zdravljenje 
r zdravstvenih ustanovah izven Ljudske republike Slove, 
nije, za zdravstvene ustanove zveznega (ocčedržavnega) 
pomena in za fasebne bolnice.« 

• 

4. člen 
Ta uredba velja od 1. januarja 1948 dalje. 
Že plačane oskrbnine za zdravljenje nalezljivo bolnih 

ee ne vrnejo. 
St. S-zak 77. 
Ljubljana dne 18. februarja 1948. 

Minister 
*a ljudsko zdravstvo LRS: Predsednik vlade LRS: 

Dr. Ahčin Marjan L r. Miha Marinko 1. r. 

P3AV1L•XI.9DREDBE.NAV0DILA.0CLCČBE 
MINISTRSTEV 

LJUDSKE REPUBLIKE SLOVENIJE 

74. 

Na podlagi 10. člena uredbe o zdravljenju-nepremož- 
nlh predpisuje min »ter za ljudsko zdravstvo v sporazumu 
x ministrom za finance LRS 

Dravilnik 
9 spremembi pravilnika o odpisovanju stroškov za 

zdravljenje nepremožnih 

(Uradni liât LBS iL 22/131 i dne 8L V. •7)" 

1. Sien 

1. člen pravilnika se Izpremeni tako, da se glasi: 
>Bolniški oskrbni stroški za zdravljenje upravičencev 

do popolnega aH delnega brezplačnega zdravljenja v vseh 
republiških   n okrajnih {meetn'h)  bolnicah, odraviliščih. 
v kliničnih bolnicah, in j bolnici u živčne **> duševne ' 

bolezn:  v Polju pri Ljubljani se bodo v proračunskem 
lelu l D IS od p sovali v bruine dohodkov teh ustanov. 

Minister za ijudsko zdrjvstvo bo v sporazumu z mini. 
ström za finance LRS z od loč. o odredil odpisovanje teh 
strokov tudi za nadaljnja proraćuuska leta, če bo to 
potrebno.« 

2. člen 
Ta sprememba prav lnlka velja od 1. januarja 1943 

dnije. 
St. V b 0.408/10. 
Ljubljana dne 3. februarja 1948. 

Minister 
za ljudsko zdravstvo LRS: 

Dr. Ahčin Marjan L r. 

Na podlagi uredbe o dopolnitvi uredbe o prejemkih 
republiških državnih uslužbencev in državnih uslužbencev 
ljudskih odborov z dne 18. XI. 1947 (Uradni Ifct LRS 
št. 48-288/47) izdajam 

odri-dbo 
o spremembi temeljno plače za poklic »veterinar« 
in  »višji  veterinar« (er o določitvi temeljne plafe 
za na novo ustanovljeni poklic »veterinar spccia'isl« 

v veterinarski stroki 
1. Temeljna plača za poklic >velerinar«, določena y 

3. Členu uredbe o prejemkih republiških državnih usluž- 
bencev in državnih uslužbencev ljudskih odborov, t* 
spremeni in se določi na 4800 dinarjev mesečno, s poviškl 
po službenih letih pa največ na 5800 dinarjev mesečna 

2. Temeljna plača za poklic >višji veterinar«, dolo- 
čena v 3. členu uredbp o prejemkih republiških državnih 
uslužbencev in državnih uslužbencev ljudskih odborov, 
se spremeni in se določi v enotnem znesku 5S00 dinarjev 
mesečno. 

3. Za poklic »veterinar specialist«, ki je ustanovljen 
z odredbo o uvedbi novega poklica >velerinar specialist«; 
v veterinarsko stroko (Uradni lisi LRS št. 2—19/48). s» 
določi temeljna plača na 55•• dinarjev mesečno, e poviškl 
po službenih lelih pa največ na C500 dinarjev mesečno. 

4. Ta odredba velja od dneva objav* v >Uradoem 
listu LRS«. 

S zak št. 74. 
Ljubljana dne 11. februarja 1948. 

Predsednik vlade LKS; 
Mina Marinke L t. 

7G. 

Odloüba 
o imenovanju Članov komisije za agrarno reform« 

Na podlagi 31. člena zakona o agrarni reform: in 
kolonizaciji v Sloven ji, Uradni list LRS z dne 19. de- 
cembra 1945, št. 02/390 

imenujem 
v komisijo za agrarno reformo za ozemlje, ki je bilo po 
mirovni pogodbi z Ital jo priključeno k FLKJ, kolikor je 
to ozemlje pripadlo LRS, tovariše: 

1. Okrožna komisija za agrarno reformo za Primorala» 
v Postojni: 
predsednik: Ma Pek J. Anton, tesar v Ljubljani, 
eekrelar: Mlekuž A. Slava, uradnica v Ljubljana 
Član: iiavec J. Stanko, krnel na Rakeku., 
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2. Okrajna  komisi.'a za u-'^rro rcîermo v   Goric.: 
predsednik:  Ah r->ek .J.  Kaiel, iJela\»C  V Prevaljah, 
sekrelar K mi rè J   A-igel. /'dar   z Renč, 
član: Marini*} M, .Jože, kmet iz Loškega. 

3  Okrajna   koin.s.ja   za   agorno  rofornio   v    Idriji: 
predsednik. Huinar A.  han, de.avec iz ! irija, 
sekretar: Pagon J. ViUor, kminar iz Sebrelj št. 01, 
član: Bruì- L. Ivan, rutLr iz Idr je- 

4. Okrajna kom s.jj LA jbiai»io •••••• v 11 ". r s k i 
Bistrici. 
predsednik: Tom» 6 J. Anion, delavec iz Raca št. 5, 
sekretar: VrJi J   Atiion. d *d ("•/*<•   z šemhije, 
čk;ii; Laur.č K. Ani.a, l.v>v-ka ;.. :iočn>a v Mozirju. 

5  Okrajna kombija za a"r. "if reNi.no v Postojni: 
predsednik: Miže J. Jože, knot iz Razdrtega št  63, 
sekretar: Kot J. Anion. kr.nVk: siM na Kakfku, 
član: Čepirlo M   Franc, mehanik   z Petri nji-ja št. 14 

6. Okrajna komisija za ^rnnio reformo v Spiani: 
predsednik' Lozej F. Viktor, krnel z Ivanjega gradu, 
sekretar: Čeh F. Bogomil, pek iz Sežano, 
član: Sne A. Ciril, ki.iet :z 1*1 s k ovir e št. Ofi. 

7. Okrajna komisija za a:;ramo reformo v Tolminu: 
predsednik: Balderman R Marija, uiadnica v Skoiji 
Loki, 
sekretar: Hvala A. Bogomil, delavec ,'z Tolmina, 
član: Batistutti A. Karel, uradnik iz Tolmina. 

Ljubljana dne 4 februarja 1018. 

Minister 
za kmetijstvo in gozdarstvo LRS: 

Inž. Levstik Jožo L r. 

ZAPISNIK •' 
2. seje II. rednoga zasedanja Ljudsko sTnip^tinc LRS 

dno IG. decembra 1917 v Ljubljani 
Predsedoval: dr. Ferdo Kozak, 
tajnik: Jože Jurač. 
Predsednik odpre 2. srjo ob 10. uri 25 minut ter 

določi tajnika Jožeta Ju raca. Profita se zap snik 1. seje, 
katerega skupščina odobri, nakar se podpiše. 

Slede sporočila. Predsednik pre-'Jaga. da skupščina 
odobri enodneVii1 dopust nasleJnj m .judskim po« lancem: 
Leopoldu Marku, dr Bogdanu B.-eeljj in Petru Šiantefu, 
ker so vsi službeno zadržani. Vsem • er.ovanim skupščina 
odolri predlagani dopust.    , 

Nadalje objavi predsedn k, da je Ljudska skupšč:na 
LRS prejela pozdravno brzojavko od okrajnega izvršilnega 
odbora Gorica. 

Predsednik preide na prvo točko dnevnega reda, 
t. j na razpravo in sklepanje o pred.ogu zakona o agrar- 
nih skupnostih. Predsednik odpre rizpravo, pozove po- 
ročevalca zakonodajnega odbora ljudskega poslanca Nika 
Jakofč:ča. da poda poro? lo. Po poročilu so priglasi k 
razpravi minister za kmetijstvo ing. Jožo Levstik, ki v 
svojem govoru poudari važnost predloženega zakonskoga 
osnutka z izjavo, da bo glasoval >za« Ker se k razpravi 
n lice vee ne javi, predsedti'k zaključi razpravo v načelu 
in posameznostih ter preide na glasovanje v posamez- 
nostih. Skupščina «oglasno sprejme člen za členom pred- 
loženega zakonskega osnutka. Nato preide predsednik 
h glasovanju v celoti in objavi, da se bo glasovanje vršilo 
z dy.jjaujem rok, Skupščina goglasno sprejme ••••••• 

zakona v reloti, naki'r predsednik objavi, da bo pravkar 
sprejeli zakon o agi amili skupnostih v sin.slu 72. člena 
Ihtave it. .'!."> cl<ma ì'o.-dovnika dostavil Prezid ju Ljudsko 
skupščine LRS radi priglasitve. 

Predsednik fire.de na drugo točko dnevnega reda, 
t. j. na razpravo in sklepanj« o predlogu zakona o po- 
truitv , »pi omembah in do,Ktlnilvah zakonu o stanovanj- 
skih m |K>slovuili prodorih, odprp razpravo ter pozove 
poro?eva:«i zakonodajnega od.-ora Franca Popita, da 
(•••• poročilo Za tiesedo prosi minister za komuuaum 
zadeve, ljudsk, poslanec L dija Scnljiirc. V svojem govoru 
obrazloži važnost in pomen predloženega zakonskega 
o.iiiu'ka, 1er izjavi, da bo glasovala >za<. Tu<li la zakon. 
ski predlog skupščina soglasno sprejme v posu možnostih 
in v celoti, nakar objav, predsedn.k, da ga bo dostavil 
Prezidiju Ljuds.e skupščino radi proglasitve. 

Predsednik odredi 10 minutni odmor. 

V nadaljevanju seje prede predsednik na tretjo točko 
dnevn^a re;a, t. j. na potrditev ukazov Predsedstva 
Pre/..dija Ljudske skupščine LRS, Id jih je izdalo v času 
med L in II   zasedanjem Ljudske dmpščine LRS, in eicer: 

1. Ukaz o ustanov.tvi ministrstva za lokalni promet 
LRS. 

2. Ukaz o ustanovitvi ministrstva za lesno industrijo 
LRS. 

3. Ukaz o razrešitvi tov. Lidijo Sentjurc, dosedanjega 
min sira za prosveto LRS, 

Toneta Fajmrja, dosedanjega miajstra za trgovino 
in preskrbo LRS, , 

Ivana Regenta, dosedanjega ministra za komunalne 
zadeve LRS, 

Toma Brejca, dosedanjega ministra za delo LUS 
teli dolžnosti in o postavitvi 

dr  Jo/eta Potrča za ministra za prosveto LUS, 
Toneta Fp.jfarja za m nistra za lesno industrijo LRS, 
L dijo Sentjurc za ministra za komunalne zadeve LRS, 
Viktorja   Repiča   za   ministra   za   trgovino in  pre- 

skrbo LRS. 
Jožela Borštnar;a za ministra za lokalni promet LRS, 
Ivana Regenta za ministra za delo LRS in 
Janeza   Hribarja, predsednika  komisijo za zadružni« 

živo pri vladi LRS, za m;n stra brez resora. 
Skupščina soglasno potrdi navedene ukaze. 
Predsedn k  preide  na  peto  točko dnevnega  reda, 

L j   na potrditev uredb, izdanih od vlade LRS na pod- 
ročju narodnega gospodarstva v smislu I. člena zakona 
o pooblastilu vlade LRS za izdajanje uredb na področju 
narodnega gospodarstva. Skupščine soglasuo potrdi te 
uredbe. 

Ker je na dnevnem redu So volitev tretjega podpred- 
sednika Prezidija Ljudske skupJč.ne LRS in vol tve od- 
bornkov skupščinskih odborov, odredi predsedn k 5 mi- 
nutni odmor in prosi ljudske poslance, da v odmoru od- 
dajo predloge dežurnemu tajniku. Po odmoru ee seja 
nadaljuje Za besedo prosi minister za industrijo in rudar- 
stvo, ljudski poslanec Franc Leskošek, ki k 0. ločki dnev- 
nega reda predloži skupščini, da izvoli za tretjega pod- 
predsednika Prezidja Ljudske skupščino ljudskega po- 
slanca Franceta Bevka. Skupšč na predlog navdušeno 
pozdravi. Predsednik da predlog na glasovanje, katerega 
skupščina z aklamacijo in ploskanjem soglasno sprejme. 

Sledi sedma točka dnevnega reda, t. j. volitev od- 
bornikov. •^••&••&• ftUborox. Na predlog ljudskega 
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Razglasi Irt oplaisi 

Opozorilo? 7 
• kratkem bo izšel v naši založbi 

Komentar h kazenskemu zakoniku, splošni del 
y slovenskem prevodu. Komentar so pod splošnim uredništvom Moše Pijnile 
in pod strokovnim uredništvom dr. Jovana Djordjevića napisali: Moša 
Pijade, dr. Jovan Djonljević, Sikol-• Srzeutić, Predrag Vlasiuić, Vladimir 
Thnoškin in Mirko Perović. 

Naročila za knjižico sprejema »Uradni list LRS«. 
Komentar so bo pošiljal samo proti naprej plačani kupnini ali po 

povzetju. 
Cena knjižico bo objavljena naknadno. * 

Uradni list LRS bo izdal Splošni register predpisov,, to je kazalo 
vseh predpisov, ki so izšli v Uradnem listu KLliJ. v Uradnem listu LUS, 
v Uradnih obvestilih zveznega urada za cene (Službenih saopštenjih) in 
v \estniku urada za cene pri predsedstvu VLHS od I. 1H-15 do vMelcgu 
I. 1047. V tem registru bodo zaznamovani predpisi po vsebini z gesli, razvr- 
ščeni pa bodo po abecednem redu in po časovnem zaporedju (kronološko). Po 
abecednem redu bodo urejena gesla, ki so načeloma vzeta iz naslova, več- 
krat pa tudi iz vsebine predpisa. Iz vsebine so vzeta gesla v primerih, 
ko }z naslova ni zadosti jasno in razumljivo razvidna vsebina predpisa. 
Vsi predpisi iz gospodarskega področja bodo zaznamovani v registru tudi 
po abecednem redu gospodarskih" panog. Vsak predpis bo naveden naj- 
manj pod dvema gesloma. 

knji 
Naročnike,  bravce in druge interesente   opozarjamo   au   priročne 

žice, zbirke zakonov, ki so v .zadnjem fasu izšle v naši založbi: 
Zbirka zdravstvenih predpisov. V knjižici z nad 300 strani je zbrano 

gradivo vseli zdravstvenih predpisov, predpisi o socialnem zavarovanju. 
o Inšpekciji dela itd., cena 65 din. 

Zbirka skrbniških predpisov, v kateri so zbrani temeljni zakoni o 
skrbništvu, zakon o posvojitvi in pravilniki in .navodila v zvezi a tema 
zakonoma; cena 25 din. 

Predpisi o ntniknh in prejemkih za republiške državne nslužbenre. 
V knjižici so zbrani vsi do sedaj izdani : redpisi o razvrstitvi in prejemkih 
republiških državnih uslužbencev in državnih uslužbencev ljudskih od- 
borov ter pravilnika o poviških temeljno plače po službenih le tj h za usluž- 
bence zdravstvene in prosvetno-znanstvene stroke. — Knjižica obsega 
268 strani in stane 42 din. 

•»' 

zalogi imamo še I. in •. letnik »L j • d s k e g a p r a v n i k a«, ki 
•ta zanimive članke in zapiske iz različnih področij nasega4judskega 

"      Na 
vsebujeta  w ....„,,..... .„     . t. 
prava s pregledom važnih zakonov in druuih predpisov, ki izhajajo v 
zveznem in republiškem uradnem listu. Na ta letnika še posebej opozar- 
jamo ljudske odbore in druge interesente v Slovenskem Primorju. Dobita 
so po znižani ceni a 50 din. 

* »URADNI UST LRS« 

Vpisi v register 
državnih gospodarskih 

podjetij 
ii)6. 

Sedež: Celje. 
Dau vpisa: 10. februarja 1948. 
Besedilo: Tovarna eteričnih olj MLO 

Celje, skrajšano: Etol — Celje. 
Poslovni predmet: Industrijska proiz- 

vodnja   naravnih  in  umetnih  eieričn h 
olj in ekstraktov, proizvodnja täenc  m 
kompozicij za izdelovanje likerjev, brez- 
alkoholnih p jač in bonbonov 1er slaščic. 

Podjetje zastopajo in zanj podpisujejo: 
Zaveršnik Martin, ravnatelj, 
Munda Franc, računovodja, ki sopod- 

pisuje vse listine po 47. členu splošnega 
zakona o dri. gosp. podjetjih, in 

Looičnk Kari, industrijski nadzornik. 
Mestni LO Celje, 
odsek za finance, 

'ine 10. februarja 19«. 
Št 590-1948 10S8 

197. 
Sedež: ••••••• U. 33G. 
Dan vpisa: IH. februarja 1048. 
Besedilo: Okrajna lekarna Kcfevje. 
Poslovni predmet: izdelovanje zdravil 

po receptu, nakup In prodaja na drobno 
sanitetnega   in    veterinarskega    blaga, 
zlasti zdravil specialitet, kemikalij, ob- 
vezilnega blaga, eerumov, cepiv, galen- 
skih in dietens-kih preparatov, higiensko- 
kozmetičnih sredstev, vse *v obsegu de- 
lovnega o!;inočja. 

Ustanovitelj podjetja: Okrajni Ijudsk, 
odbor Kočevje, odločba št 010/2 z dne 
8. .11. 1948. 

Podjetje podpisujeta in ga zastopata: 
Volovšfik Zora, upravnik podjetja, • 

samostojno v vseh zadevah, ob ocWtno.-iti 
ali drugem zadržku pa narnestnira ]••. 
var Sonja, ki je obenem knjigovodja ie 
podpisuje poleg upravnika vse listine 
po 47. členu splošnega zajîona o držav- 
nih gosp. podjetjih. 

Za podpisovanje receptov in za nepo- 
sredno sprejemanje denarja veljajo stro- 
kovni predpisi. 

Okrajnj ljudski odbor Kočevje, 
odsek za îinanre, 

dne 13. februarja 1348. 
6t. 748 1• 

i 

m. 
Sedež: Dita?«. 
Dan, vpisa: 9 avgus« 1947.. 
Beséd lo: Okrajno mizarsko podjefj* 

— Divača. 
Poslovni predmet: Vsa dela mizarske 

stroke, posebno stavbeno in pohištveno 
mizarstvo. 

.Ustanovitelj podjetja: Okrajni LO Se- 
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zana, odločba il. 526/1-1947 t due  li- 
ma ja 1917 

PoJjeije zastopajo in zun j podp'sujejo: 
M.liul.č   Vladini r,   poslovodja, do •• 

tisoč diu posamezne zadeve, 
Kohal Ciril, računovodja, podpisuje v 

odsotnosti poslovodje in sopodpi.-uje vse 
listine 1 namnega, računovodskega in 
knj.govodskega  poslovanja. 

Okrajni LO Sežana, 
odsek za (inanci', 

dne 19. le.ruarja 1948, 
St. 587/1-48 12S9 

* 
199, 

Sedež: Sežana. 
Dan vpisa: 19  junija 1947. 
Besedilo: Okrajno gradbene^ podjetje 

Sežana. 
Poslovni predmet: Gradbena dela 
Ustanovitelj podjetja: Okrajni LO Se- 

žan^, odločba it. 524/1 — 1947 z dne 11. 
maja 1947. 

Podjetje nastopajo in zanj podpisujejo. 
Zigon Frane, poslovodja za vse pravne 

tadeve do 300 000 d:n, ob njegovi od- 
sotnosti pa 

.ng. Kenda Stanko, pomočnik poslo- 
vodje, 

Sošič   Milivoj.   računovodja,   sopodpi 
euje vse listine fitnmčnega.  računovod- 
skega in knjiL'ovod-'keL'a poslovanja. 

Okrajni LO Sežana, 
odsek 7a finnni'0, 

dne 19. februarja 1918. 
St. 587/1-48 1288 

200. 
Sedež: Celje. 
Dan vpisa:  18. februarja 1948. 
Besedilo: Celjska zlatarna SILO Olje. 
Operativni  upravni* voditelj odslej: 
Direkcija pro zvodn.li in mlužnostn h 

podjetij MLO Celje 
Mestni L0 Celje, 
odsek za filiamo, 

dne 18   lebruaija  1948. 
St. 404-1948 1291 

* 
201. 

Sedež: Celje. 
Dan vpisa: 18. februarja 1948. 
Besedilo:   Držama  tekstilna   tovarna 

MLO Celje. 
Operativni upravni voditelj odslej: 
Direkcija pio zvodn.li in uslužnosln b 

podjetij MLO Celje. 
Mestni LO Celje, 
odsek za linanre, 

dne 18   februarja 1948. 
St. 455-1948 1294 

* 
202. 

Sedež: Celje. 
Dan vpisa: 18. februarja 1948. 
Besedilo: Kinopoiljetja SILO Celie. 
Operativni upravni voditelj odslej: 
Direkc ja komunalnih podjeLj m upra- 

va ustanov MLO Celje. 
Mestni LO Celje, 
odsek zn  finance. 

dne 18  fpbniaria 1948. 
j&t. 469-1948 1293 

203. 
òeder Celje. 
Unn  \p.su.   18. februarja   1918. 
Defedilo: Mi/arsho .H L U < eljo. 
OpeiatiVni  npruviij  vi«ii!Hj odslej: 
Diieiu'ija  pro./vodu.h  in  uolu/.nosln li 

podjetij M 1.0 Celje 
ilesini LO Olje, 
odsek za finance, 

dne 18   teh rua lia  1948. 
* St. 403-1948 1290 

* 
204. 

Sedež: Celje. 
Dan  vpisa:   18. februarja   1948. 
Besedilo: Pogrebni zavud SILO Celje. 
Operativni  upravni voditelj odslej: 
Direkc ja komunalnih podjetij .n upra- 

va ustanev MLO Celje. 
Mestni LO Olje, 
odsek za finance, 

dne  18   februarja  1948. 
St. 591-1948 1295 

205. 
Sedež: Celje. 
Dan vpisa.  18. februarja 1918. 
Besedilo: Vodovod SILO Celje! 
Operativni  upravni voditelj odslej: 
Direkc ja komunalnih podjel j :n upra- 

va ustanov MLO Celje. 
Mestni. LO Celje, 
odsek za finance, • 

dne 18   februarja 1948. 
St. 467-1948 1292 

* 
208. 

bedež: Tvanfna gorra. 
Dan vpisa: 14   februarja 1948. 
Besedilo:   Gostilna   in   menza   KLO 
Ivaućna corica. 
Na podlag odločbe KLO Ivančna go- 

rica st. 124 z dne 13. Il 194.S se izbriše 
knjigovodja (blagajnik) Muni k Krna in 
poslovodja Boritimi Janko, vpišeta pa 
se z istun: pooblastili 

Kovačič Anica, knjigovodja, in 
Jakoš Anion, poslovodja. 
Poleg njiju  podpisuje /.a   podjetje se 
Jaklič   Vinko, član   operativnega  od- 

bora. 
Okrajni L0 Grosuplje, 

odsek za finance, 
dne 14. februarja 19-18.  • 

St. V-138/1-1948        "       11S2 
* 

207. 
Sedež: Ivanfnn corica. 
Dan vpisa: 14. februarja 1948. 
Besed lo: Kino podjetje KL0 Ivančna 

gorica. 
Na    podici   odločbe    KLO   'vančnn 

<?orica st. 124 z dne 13. II. 1948 se Iz- 
brišeta upravn k Belec lineo in knj'uo 
vodja  fhlauniniki Mnrnik Erna, vpišeta 
se z istimi pooblastili 

Vidic Jože, upravnik, 'n 
Kovačič Anica, knjisovodja. 
Poleg  leh   dveh   podpisuje   za   pod. 

jetje še 
Âubreht Tone, Član operativnega od- 

bora 
Okrnini LO Grosuplje, 

odsek zn 1'tinnee. 
dne 11   febrimrin 1948. 

SL V-137/1-1948 1183 

20S. 
^eJe/: Ivančna gorica. 
ban \p.sa  1-». leuiu.nja 1948. 
be.-.L4i.1o.    liiojaška    delavnica    KLO 

îlainiia ^or.ia. 
\a  pinia^i odločbe  KLO  Ivančna  go- 

rica si. l^i i. one 13. II. 19-t« se i/.bnse 
Knjigovodja   (blagajnik) Muuuk lirua in 
se vp.se t   .-ii.uii poo. lastili 

Kovacič Ati.ca, knjigovodja. 
Poleg nje podpisuje za podjetje še 
Krantar Andrej, član operativnega od- 

bora. • 
Okrajni LO Grosuplje, 

oilsi k za Iinance, 
dne 14. lebruaija 1948. 

St. V-139/1-1948 1184 
* 

209. 
Sedež: Mari' or. 
Dan vpsa: 10 februarja 1948. 
Besedilo: Mestna komunalna podjetja. 
Izbrišejo se ped o) (pooblastilo za 

podpisovanje): Šolar Bogomir, namest- 
nik ravnatelja, in Wankmüller Ivan, 
glavni knj'gc vodja, vpišejo •• z istim 
pooblastilom: 

Pelkov.šek Nace kot namestnik ravna- 
telja. 

Simončič  Hedvika kot glavni knj.go. 
VOC'JM   in 

Hreščak Ivana kol namestnica glav- 
nega knjigovodje 

Okrajni LO .Maribor mesto, 
odsek za finance, 

dne 10. februarja 1948 
St. Pov. 110/48 1155 

* 
210. 

Sedež: Mari1 or. 
Dan vpisa: 7. februarja 1•48. > 
Resedilo: SIrstna komunalna podjetja. 
Izbršeta se  pod d) Semenič  Andrej, 

namestnik ravnatelja   in dr  Rojko Mite, 
ravnatelj, vpišeta se z istim  pooblasti- 
lom: 

dr. Rojko Maks kol namestnik ravna- 
telja in 

Puh I ivrene ko' v  d. ravnatelja. 
Okrajni LO Slprilmr mesto, 

odsek zn finance, 
dne 7. februan'a  1948. 

St. Pov. 109/48 1153 
* 

211. 
Sedež: SfarP-or. 
Dan vnisa- 20  janua/in 1918. 
Besedilo:  Slestno  prt/liofje  »Kristal«. 
Izbrišeta se .Inmîek Franc, namestnik 

ravnatelia   in Blažič Marija, glavni ra- 
čunovodia  t*piïp se: 

•««•• Doroteja kot davni računo- 
vodja, z M'm n^hlneplom. 

Okrajni LO Slprilmr mesto, 
odsek zn finance. 

dne 2fl   ianunria 1948. 
St. Pov. 71/48 1152 

212. * 
Sedež: Marfnor. 
Dan vnisa: 1«   februarja 1948. 
R^ed'lo: Okrni»«» majjazin Maribor 

oknlVn   Maribor. 
Vpîïojo «e spremembe: 
Po«Wni prp^mef odolej: Vnkup in 

prodaja na debelo In tu drobno vseh 
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vrst poljedelskih, industrijsko-prehran- 
beuih Ji drugih .ndustr.j^k.h piouvodov 
široke ljudske potrošnje. 

Pooblaščenca za |wd|n»ovanje: 
Èeilar Jože, ravnatelj, neomejeno. 
Strnad   Mirko,   poverjenik za  gospo- 

darski odsek in član lU, skupaj z rav- 
nateljem, neomejeno. 

Okrajni  LO  Mari! or  okolica, 
finančni odsek, 

dne 18. februarja 1048. 
St. 237/1 1287 

213. 
Sedež: Maribor. 
Dan vpisa: 28. januarja 1948. 
Besedilo: Tovarna trakov in sukanr-a. 
Izbriše se Križanič Srečko kot namet- 

nik ravnatelja. 
Okrajni LO Maribor mesto, 

odsek za Tinanrc, 
dne 28. januarja 1048. 

St. Pov. 77/48 J154 

Razglasi sodišč 

Vpisi v zadružni register 
121. 

Sedež: Ljubljana, Rajon I. 
Dan vpisa: 12. februarja 1918. 
Besedilo: Delavsko-iiiiiiiešienska po- 

trošniška zadruga I. rajona Venter z 
omejenim jamstvom v Ljub'j mi. 

Zadruga je b.la ustanovljena na usta- 
novneni zboru dno 23. januarju 1048 za 
nedoločen čas. 

Naloge zadruge so: 1. da izdela načrt 
potrošnje za svoje člane in izdela v ta 

% namen finančni in kred.m: načrt; 2. da 
zo ra v ta namen statisti'ne podalke. ki 
jih daje v uporabo tudi nadre4eu:in za- 

'družnim in državnim orgauon.; 3. da 
oskrbuje svoje člane z vsemi potrošil i.ii 
predmeti ,n sklepa v ta rnvup» pogodbe 
e kmetijskimi nabavnimi in prodajnimi 
zadrugami in drugim, zadružnimi in dr. 
lavnimi podjetji; 4. da ustanavlja ^o po. 
trebi lastna gospodarska podolja iz- 
ključno za potrebe svojih članov 5. da 
dviga svoje prodajalne in podjetja na 
etopnjo racionalne n kulturne lavni; 
• da skrbi s sodelovanjem smdikaii.ih 
organizacij za dvig kulturne in rrosvrf- 
ne ravni in za zadružno vzgojo svejili 
članov. 

Zadružni delež znaša 150 din, delež 
«adružnikovoga družinskega .člana 10 *n 
In se lahko plača v obrokih' Clan* jam- 
<V za obveznosti zadrug i Wkrstnim 
zneskom vpisanih obveznih de'ežev. 

Zadruga priobfuje va*.iej«e sklepe v 
svojih poslovnih prostorih. 

Upravni odbor sestavlja 15—20 čla- 
nov, ki se volijo za dobo 1 leta. 

Za zadrugo podpisujpta po dva Člana 
upravnega odbora, katerih enega onko 
nadomešča po upravnem odboiu po- 
oblaščeni uslužbenec zadruge. 

Članf upravnega cd ora so: 
KečkeS V ktor, nam&cenec, Mikloši- 

čeva 1, 
ï-••••• Ciril, nameščenec. Miklošičeva 

*t. 0, 

Stanič Viljem, upravnik, Kotnik .»va 33, 
(julic Uamca, gospodinja, Tavčarjeva 4, 
Jezu\sek  Leopo.U,   ••••••••••,  Am- 

bi ožev trg 7, 
boner Avgust, nameščenec, Sv. Petra 

C.   b'òil, 
ba^nik Albin, delavec, Novi trg 2, 
Sinei aje Amiiej, uauiescenee, Ambro- 

žev trg a, 
Aoaiuič Vekoslav, upokojenec, Slom- 

škova ul  13, 
ju..opič Vekoslav, inženir, Vrhovčeva 

ul. 12, 
Poukrajšek Rudi, nameščenec, Ilirska 

ulica lb*. 
Likinar Vinko, nameščenec, II rska ul. 

št. 14, 
ilmeljak Edo, strojnik, Gledališka ul 

št. 16, 
Pejar Srečko, upravnik,   Kersnikova 

ul. 4, 
Vesel  Amalija,   gospodinja,   Mikloši- 

čeva 17, 
Trauipuž Franc, nameščenec, Wollova 

ul. G, 
ßajuh Stane, nameščenec, Beethovno- 

va ul. 0, 
Podbcvšek   Anton,   nameščenec,   Ko. 

menskega ul 20, 
Pc vb Joško, nameščenec. Frančiškan, 

ska 2, 
Selevšek Franc, nameščenec, Slomško- 

va 3, vsi v Ljubljani. 
Okrožno sod šfe v Ljubljani 

dne 12. februarja 1948. # 

Zt 4'48 - Zadr V 184• '    1091 
* 

122. 
Sedež: Filovci, okraj Dolnja Lendava. 
Dan vp.ea; 10. lebruarja 1948. 
Beseuiio: Kmetijska nabavnu prodajna 

zauruga z o. j. v 1'uuvvili. 
Zauruga je bila ustanovljena na skup- 

'ščim duu zo. jauuuija- 1046 za ue-uoiocen 
čas. 

Naloga zadruge je: 1. da izdeluje po 
navoUii-h pristojnih orguuuv nami za 
odkup kmel.jskih pridelKov v svojem 
okolišu; 2. da izdeluje po navodilih pri- 
stojnih organov uuerl potrjuje ovojni 
clauuv; 3 da izdela finančni in kreditu* 
načrt m ga vokladi s finančnim imčrtom 
svoje poslovne zveze in postavljenimi 
normam ; 4. da zbira v ta namen stati- 
stične podatke, ki jib daje v uporabo 
tudi svoji poslovni zvezi, Glavni kružni 
zvezi LRS in okrajnim ljudsk m odbo- 
rom; 5. da odkupuje v svojem okolišu 
vse kmetijske pridelke in oskrouje svoje 
člane z vsem kmetijskim orodjem :n 
dru"imi. kmet jskiini potrebjfinami. ka- 
kor°tudi z vsemi potresnimi pr.vlmeti 
po postavljenem načrtu; 6. da sklepa 
po'wLo s kmetovalci v svojem okolišu 
za "odkup kmetijskih pridelkov .n jim 
izplačuje predujme (koniralnranje); 7. da 
sklepa pogodbe'z zadružnimi in držav- 
nimi podjetji za dobavo kmeiijsk h pri- 
delkov; 8 da skrbi za večjo ppoduktiv 
no delo svojih članov; 0. da skrbi za 
kulturno in prosvetno izobrazbo svojih 
članov in za nj hovo zadružno vzgojo. 

' Svoje naloge opravlja zadruga v skia. 
du a splošnim državnim gospodarskim'J 

planom in z nalogami, kj jih dobj od 
svoje poslovne zveze • pristojnih orga- 
nov ljudske oblast. 

Zadružni delež znaša 100 din, plača 
se ob vstopu v zauru^o. Upravni oabor 
lahko dovoli plačilo v obrokih Jamstvo 
je omejeno. Vsak zadružnik jamči še z 
trikratnim zneskom vpisanm o_vezn h 
deležev. 

Zadruga objavlja važnejše sklepe v 
svojih poslovnih prostorih, po potiebi 
pa še na krajevno običajen način 4 
dnevnem in krajevnem tisku. 

Upravni odber sestavlja 9 članov. 
Dolžnost upravnega odbora traja eno 
leto 

Zadrugo zastopa upravni odbor. Za 
zadrugo podpisujeta po dva člana uprav« 
nega odbora ali po en član upravnega 
odbora in en pooblaščeni uradnJc 

Člani upravnega odbora so: 
Ivan.č Jože, poljedelec, Strehovcii 

predsednik, 
Petek Stefan, poljedelec, Filovci. taj- 

a k, 
Čemela Franc, poljedelec, Filovci, 

Llagajnik, 
Baligač Jože, poljedelec. Filovci. 
Cäsar Stefan, poljedelec, Strehovci, 
Varga   Ivan   poljedelec.   Strehovci   in 
Glavač Stefan, poljedelec, Bukovnica, 

odborniki. 
Okrožno sod:šče v Mariboru 

dne 10. rebruarja 1948 
Zadr 111 1191 

* 
123. 

Sadež: Podkraj, okraj Prevnlje. 
Dan vpisa: 14. februarja 1948. 
Besedilo: Kmetijska obdelovalna za* 

drusa • o. j. »Prcžihovcga Voranca« T 
Koffjah. 

Zadruga je b'Ia ustanovljena na skup- 
ščini dnu 31. avgusta 1947 na nedoločen 
čas. v 

Naloga -zadruge je: povečati donos, 
zmanjšati proizvajalne stroške, povečati 
dohodke in doseči večjo korist za sebe 
in državo, s čim prav Inejšim izkorišča, 
njem obstoječe delovne sile, strojev in 
orodja. 

Denarni delež znaša 300 din. ki se po 
sklepu zbera lahko nlača v obrokih, naj- 
pozneje pa v roku 5 IPL 

Jamstvo je omejeno. Vsak zadružnik 
jamči še š petkratnim zneskom vp sanili • 
denarnih deležev 

Upravni odbor sestavlja 5 do 10 čla- 
nov, njegova dolžnost traja leto dni. 

Zadrugo zastopa predsednik upravne- 
ga odbora, zanjo pa podpisujeta po 2 
člana upravnega odbora, od katerih la- 
hko ene^a nadomešča za to pooblaščeni 
uslužbenpc zadruge. 

Člani upravnega odbora so; 
Konečnik   Al.ert,   delavec,   PcdkraJ, 

predsednik, 
Srebro Amalija, poljedelka Zagrad m 
Mager Matevž, hlapec,   Podkraj, od- 

bornika. ' 
Okrožno sodišče v .Mariboru 

dne lt./fplir"Trja 1918. -<-., Zadr • 77-2 1180 
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124. 
Sedež: Razvanje, okraj Maribor oko- 

lica. 
Dan vpisa: 14. februarja 1948. 
Besedilo:  Kmetijska nabavno-prodaj- 

na zadruga z o. j. v Kazvanju. 
Zadruga je bila ustanovljena na skup- 

ščini dne 3. II. 1948 za nedoločen čas. 
Naloga zadruge je: 1. da izdeluje po 

navod.lih pristojnih organov načrt za 
odkup kmetijskih pridelkov v svojem 
okolišu; 2 da izdeluje po navodilih pri- 
stojnih organov načrt potrošnje svojih 
članov; 3. da izdela I.nančni in kreditni 
načrt in ga spravi v sklad s finančnim 
načrtom svoje poslovne zveze in postav- 
ljenimi normami; 4. da zbira v ta namen 
statist čne podatke, ki jih daje v upo- 
rabo tudi svoji poalovni zvezi, Glavni 
zadružni zvezi LRS in okrajnim ljud- 
skim odborom; 5. da odkupuje v svojem 
okol šu vse kmetijske pridelke in oskr- 
buje svoje člane z vsem kmetijskim 
orodjen in drugimi kmetijskimi potreb- 
ščinami in tudi z vsemi potrošnimi pred- 
meti po postavljenem načrtu; 6. da 
sklepa pogodbe s kmetovalci v svojem 
okolišu-za odkup kmetijskih pridelkov in 
jim izplačuje v ta namen predujme 
(kontrahiranje); 7. da eklepa pogodbe z 
zadružnimi in državnimi podjetji za do- 
bavo kmetijskih pridelkov; 8. da skrb: 
za večjo produktivnost dela svojih čla- 
nov; 9. da skrbi za kulturno in prosvet- 
no izgradnjo svojih članov in za njihovo 
zadružno vzgojo. 

Svojo naloge opravlja zadruga v skla- 
du s splošnim državnim gospodarskim 
planom in z nalogami, k} jih dobi od 
evoje poslovne zveze In pristojnih orga- 
nov ljudske oblasti. 

Zadružni delež znaša 160 din, plača 
pa ee ob vstopu v zadrugo Upravni od- 
bor lahko dovoli plačilo v obrokih. Jam- 
stvo je omejeno. Viak zadružnik jamči 
še s petkratnim zneskom vpisanih ob- 
veznih deležev. 

Zadruga objavlja važnejše sklepe v 
evojih poslovnih prostorih, po potrebi pa 
še na krajevno običajen način ali v 
dnevnem in krajevnem tisku. 

Upravni odbor sestavlja 7 članov. 
Dolžnost upravnega odbora traja 1 leto. 

Zadrugo zastopa upravni odfcor, pod- 
pisujeta pa zanjo po dva člana uprav- 
nega odbora in en pooblaščeni uslužbe- 
nec zadruge. 

Člani upravnega odbora so: 
Trinko Rajko, kmet, Razvanje, pred- 

sednik, 
Varžič Ivan, kmet, Razvanje, podpred- 

sednik, 
Pečenko Aleksander, kmet-kolon.st, 

Razvanje, tajnik, 
Lazar Anton, šolski upravitelj, Raz- 

vanje, 
Pintprič Jurij, delavec, Pivola, 
Gradišnik Oton, delavec, Pivola, 
Bečn k Franc, kmet, Pivola, odborniki. 

Okrožno sodišče • Maribora 
dne 14. februarja 1948. 

Zadr III 80 1261 

125. 
Sedež: Spodnja Polskava. 
Dan  vpisa: 7. februarja 194o. 
Besedilo: Kmetijska nabavno prodajna 

zadruga z o. j. v Spodnji 1'olskavi. 
Zadruga je bila ustanovljena na skup- 

ščini dne 11. januarja 1948 za nedoločen 
čas. 

Naloga zadruge je: 1. da izdeluje po 
navodilih pristojnih organov načrt za 
odkup kmetjskih pridelkov v svojem 
okohou; 2. da izdeluje po navodilih pri- 
stojnih organov načrt potrošnje svojih 
članov; 3. da izdela finančni in krediln; 
načrt in ga vskladi s finančnim načrlom 
svoje poslovne zveze in poslavljenimi 
normam ; 4. da zbira v ta namen stati- 
stične podatke, ki jih daje v. uporabo 
tudi svoji poslovni zvezi, Glavni zadružni 
zvezi LRS in okrajnim ljudsk m odbo- 
rom; 6. da odkupuje v svojem okolišu 
vse kmetijske pridelke in oskrbuje svoje 
člane z vsem kmetijskim orodjem in 
drugimi kmetjskimj potrebščinami, ka- 
kor tudi z vsemi potrošnimi predmeti 
po postavljenem načrtu; 6. da sklepa 
pogodhe s kmetovalci v svojem okolišu 
za odkup kmetijskih pridelkov ;ti jim 
izplačuje predujme (kontrahiranje); 7. da 
sklepa pogodbe z zadružnimi in držav- 
nimi podjetji za dobavo kmetijsk h pri- 
delkov; 8 da skrbi za večjo produktiv- 
no delo svojih članov; 9. da skrbi za 
kulturno in prosvetno izobrazbo svojih 
članov in za nj hovo zadružno vzgojo. 

Svoje naloge opravlja zadruga v skia. 
du e splošnim državnim gospodarskim 
planom in z nalogami, ki jih dobi od 
svoje poslovne zveze in pristojnih orga- 
nov ljudske oblasti. 

Zadruga oskrbuje izključno svoje čla- 
ne in njihove družinske člane. 

Zadružni delež znaša ISO din, plača 
se ob vstopu v zadrugo. Upravni odbor 
lahko dovoli plačilo v obrokih. Jamstvo 
je omejpno Vsak zadružnik jamči še zi 
10kratnim zneskom vpisanih obveznih 
deležev. 

Zadruga objavlja važnejšo sklepe v 
svojih poslovnih prostorih, po potrebi 
pa še na krajevno običajen način v 
dnevnem in krajevnem tisku. 

Upravni odbor sestavlja 7 članov. 
Dolžnost upravnega odLora traja eno 
leto. Predsednika, podpredsednika in 
tajnika upravnega cdbora voli zbor po- 
sebej. Zadrugo zastopa upravni odbor 
Za zadrugo podpisujeta po dva člana 
upravnega odbora aH po en član uprav- 
nega odbora in en pooblaščeni uradnik. 

Člani upravnega odbora so: 
Dobnikar Ivan, poštni uslužbenec, Sp. 

Polskava, predsednik, 
Pišek Ivan, kmet, Sp. Polskava, pod. 

predsednik, 
Gerbič Lampret, šolski upravitelj, Sp. 

Polskava, tajnik, 
Frangez Štefan, livar drž. žel., Sp. 

Polskava, blagajnik, 
Pinter Vinko, kmet, Sele, 
Rajh Franc, sedlar drž. železnic, Po- 

kose, 
Selinšek Štefan, ključavničar drž. žel, 

Sp. Polskava, odborniki. 
Okrožno sođ'šfe • Mariboru 

dne 7   februarja 1948. 
Zadr III 73/2, 1183 

126. 
Sedež: Sr. Bollcnk v Slov. goricah. 
Dan vpisa: 14. februarja 1948. 
Be=edilo: Kmetijska nabavno prodajna 

zaüruga z o. j. pri Sv. Bulïenku v Siov. 
goricah. 

Zadruga je bila ustanovljena na skup- 
ščini dno 21. decembra 1947 za nedolo- 
čen cas. 

Naloga zadruge je: 1. da izdeluje po 
navodilih pristojnih organov načrt za 
odhup kmetjskih pridelkov v svojem 
okolišu; 2. da i/vüeluje po navodilih pri- 
stojnih organov nacrt potrošnje svojih 
članov; 3 da izdela finančni in kreditm 
načrt in ga vskladi s finančnim načrtom 
svoje poslovne z\eze in postavljenimi 
uonnain ; 4. da zbira v ta namen stati- 
stične podatke, ki jJi daje v uporabo 
tudi svoji poslovni zvezi, Glavni zadružni 
zvezi LiiS in okrajnim ljudsk m odbo- 
rom; 5. da cdkupuje v svojem okolišu 
vse kmetijske pridelke in oskrbuje svoje 
ciano z vsem kmetijskim orodjem in 
drugimi kmetjskimj potrebščinami, ka. 
kor tudi z vsemi potrošnimi predmeti 
po postavljenem načrtu; Ö. da sklepa 
pogod.,o s kmetovalci v svojem okolišu 
za odkup kmetijskih pridelkov in jim 
izplačuje predujme (kontrahiranje); 7. da 
sklepa pogodbe z zadružnimi in držav- 
nimi podjetji za dobavo kmetijsk h pri- 
delkov; 8. da skrbi za večjo produktiv- 
no delo svojih članov; 9. da skrbi za 
kulturno in prosvetno izobrazbo svojih 
članov in za nj hovo zadružno vžgejo. 

Svoje naloge opravlja zadruga v skia, 
du s splošnim državnim gospodarskim 
planom in z nalogami, ki jih dobi od 
svoje poslovne zveze in pristojnih orga- 
nov ljudske oblasti. 

Zadružni delež znaša 150 din, plača se 
ob vstopu v zadrugo. Upravni odbor 
lahko dovoli plačilo v obrokih. Delež 
družinskega člana zadružn ka znaša 20 
din. 

Jamstvo je omejeno. Vsak zadružnik 
jamči še s petkratnim zneskom vpisa- 
nih obveznih deležev. 

Zadruga objavlja važnejše sklepe v 
svojih poslovnih prostorih, po potrebi 
pa še na krajevno običajen način v 
dnevnem in krajevnem tisku. 

Upravni   odbor   sestavlja   9   članov. , 
Dolžnost upravnega  odbora  traja  eno 
loto.   Predsednika,   podpredsednika in 
tajn/ka  upravnega  odeora  izvoli  zbor 
posebej. 

Zadrugo zastopa upravni odbor. Za 
zadrugo podpisujeta po dva člana uprav- 
nega odbora- ali po en član upravnega 
odbora in en pooblaščeni uradnik. 

Člani upravnega odbora so: 
Krajne Franc, posestnik, ••, pred- 

sednik, 
Vidic Jožo,   posestnik,   Crmlja,  pod- 

predsedn k, 
Ferš Tone, posestnik, Sovjak, tajnik, ' 
Čeh Konrad, posestnik, Biš, 
Kocmut Franc,   posestnik,   Trnovska 

vas, -     ' 
Belec Franc, posestnik, Ločič, 
Svarc Lovrenc, posestnik, Bišočki vrh, 
Zelenik   Franc,   posestnik, Trnovski 

vrh in 



St. 10 - 24. II. 1948 UPADNI UST LPS Stran 103. 

Bosilj Alojzija, poseslnica, Trnovski 
vrh, tKiiwrniki. 

UKružno oodiSfo v Maribora 
dne 14. lebu.jrja 1948. 

Zadr U j 7(j—2 1185 
* 

127. 
Sedež: Sikolc, okraj Ptuj. 
Dan vpisa: 14   februarja 1048. 
Besedilo: Kmetijska nabavno prodajna 

zadruga z o. j. v Sikolah. 
Zadruga jo bila ustanovljena na skup- 

Sčini dne 11. januarja 1048 za nedoločen 
•••. 

Naloga zadruge je: 1. da izdeluje po 
navodilih pristojnih organov načrt za 
odkup kmetjskih pridelkov v svojem 
okolišu; 2. da izdeluje po navodilih pri- 
stojnih organov načrt potrošnje svojih 
članov; 3 da izdela finančni in kreditni 
načrt in ga vskladi s finančnim načrtom 
evoje poslovne zveze in postavljeni;»:' 
normam ; 4. da zbira v ta namen stati- 
stične podatke, ki jih daje v uporabo 
tudi svoji poslovni zvezi, Glavni zadružni 
zvezi l.HS in okrajnim ljudsk m odbo- 
rom; 6. da odkupuje v svojem okolišu 
vse kmetijske pridelke in oskrbuje svoje 
Člane z vsem kmetijskim orodjem :n 
drugimi kmetjskimf potrebščinami, ka- 
kor tudi z. vsemi potrošnimi predmeti 
po postavljenem načrtu; 6. da sklepa 
pogodi e s kmetova!"} v svojem okoli"» 
za odkup kmeüjsVh pridelkov :n jim 
izplačuje predujme (konfrahiranje); 7. da 
sklepa pogodbe z zadružnimi in držav- 
nimi podjetji za dobavo kmetijsk h pri- 
delkov; 8 da skrbi 7-a večjo produktiv- 
no delo svojih članov; 9. da skrbi za 
kulturno in prosvetno izobrazbo svojih 
članov in za nj hovo zadružno vzgojo. 

Svoje natole onravlja zadruga v skia. 
du e splošnim državnim gospodarskim 
planom in z nalogami, ki Hli <jobi od 
svojo poslovne zveze in pristojnih orga- 
nov ljudske oblast'. 

Zadružni delež znaša 150 din în so 
plača ob vstopu v zadrugo. Upravni od- 
bor lahko dovolj plačilo v obrokih. De- 
lež zadružnikovega družinskega člana 
«naš« 20 din. 

Jamstvo Je omejeno. Vsak zadružnik 
Jamči še z lOkratnim zneskom vpisanih 
obveznih deležev. 

Zadruga objavlja važnejše sklepe v 
evojih poslovnih prostorih, po potrebi 
pa le na krajevno običajen način v 
dnevnem In krajevnem tisku. 

Upravni odbor sestavlja 7 Članov. 
Dolžnost upravnega odbora traja eno 
leto. Predsednika, podpredsednika in 
tajnika upravnega odbora voli zbor po- 
eeboj Zadrugo zastopa upravni odbor. 
Z« zadrugo podpisujeta po dva člana 
Upravnega odbora ali po en član uprav- 
nega odbora in 1 pooblaščeni uradnk. 

Člani upravnega odbora so: 
Trčko Franc, kmet, Sikolo, pređsed-, 

hik, 
Greif Franc, kmet, Strgojnci, podpred. 

fcednik, 
Ekart Janez. kmet. Sikole, tajnik", 
Prosenjak, Stefan, kmet, Strgojnci, bla. 

fcajttlk, 

Mohorko Avgust, krojač, Strgojnci, 
Ma.ex Franc, up >k. zeie/.u.car, ûUiro- 

šinte, in 
Vnaü Anion, kmet, Sikole. odüorn.ki. 

Okrožno sud što  v Mar.buru 
clue 14  februarja VJiH. 

Zadr • 78—t 1187 
» 

128. 
bedež: Šmartno na Pohorju. 
Dan vpisa: 7. februarja 1•48. 
Besedao: Kmetijska nabavno prodajna* 

zadruga z o. j. v Šmarnimi na Pohorju. 
Zadruga je bila ustanovljena na skup- 

ščini dne 14. decembra 1Ü47 za uedoio- 
čen čas. 

Naloga zadruge \•• 1. da izd luje po 
navodilih pristojniji organov načrt za 
odkup kmetjskih pridelkov v svojem 
okolišu; 2. da izdeluje po navodilih pri- 
stojnih organov tisčit potrošnje svojih 
članov; 3 da izdela finai -.d in krediln. 
načrt in ga vskledi s ('••••-••• n;ičrtoni 
svoje poslovne zveze in postavljenimi 
•••••• ; 4. da zbira v ta namen stati- 
stične podatke, lei jih daje v uporabo 
tudi svoji poslovni zvezi, Glavni zadružni 
zvezi LIIS in okra.'nini ljudsk m odbo- 
rom; 5. da odkupuje v svojem oko!:*.u 
vse kmetijske pride;ke in oskrbuie svoje 
člane z vsem km< tii>kim ' orodjem • 
drugimi kmetj-kimi potrebščinami, ka- 
kor tudi z vsemi potrošnimi predmeti 
po postavljenem načrtu; G. da sklepa 
pegod e s kmetovalci v svojem okolišu 
za odkup kmetijsk'h pridelkov ;n jim 
izplačuje predujme (konfrahiranje); 7. da 
sklepa pogodbe z zadružnimi in držav- 
nimi podjetji za dobavo kmetijsk h pri- 
delkov; 8 da skrbi za večjo produktiv- 
no delo svojih članov; 9. da skrbi za 
kulturno in prosvetno izobrazbo svojih 
članov in za nj hovo zadružno vzgojo. / 

Svoje nalogo opravlja zadruga v skia. 
du s splošnim državnim gospodarskim 
planom in z nalogami, ki \•\ dobi od 
svoje poslovne zveze in pristojnih orga- 
nov ljudske obla.-ti. 

Zadruga oskrbuje izključno svoje čla- 
ne in njihove družinske člane. 

Zadružni delež znaša 150 din, plača 
se'ob vstopu v zadiugo Upravni odbor 
lahko dovoli plačilo v obrokih. Delež za- 
družnikovega družinskega člana znasša 
10 din. Jamstvo je omejeno. Vsak za- 
družnik jamči Že z desetkratnim zne- 
skom vp sanili obveznih deležev. 

Zadruga objavlja važnejše sklepe v 
•svojih poslovnih prostorih, po potrebi 
pa še na krajevno običajen način v 
dnevnem in krajevnem tisku. 

Upravni odbor sestavlja 12 Članov. 
Dolžnost upravnega odbora traja eno 
leto Predsednika, podpredsednika m 
tajnika upravnega odeora voli zbor po-- 
sebej. 

Zadrugo zastopa upravni odbor Za 
zadrugo podpisujeta po dva člana uprav- 
nega odbora ali po en član upravnega 
odbora in en pooblaščeni uradnik. 

Ciani upravnega odbora so: - 
Pečovn k Peter, ekonom, Smarfno, 

predsednik, 
Stajnbaher Jožef, kmet, Zg. Prebu- 

kovje, podpredsednik. 

Pavlin Jožef, učitelj, Šmartno, tajnik, 
Teuiliu Štelan, učilcij, ••••••,  bla-, 

i'iwer.'ek Tinka, učiteljica, Sniarlno, 
btrelmr Mar! n, irrtet, Zg. Prebukovje, 
Žerjav ', inko, kmet, Kalše, 
Kvas Franc, vkmet, Uielj, 
Peèovn.'k Stelan, kmet. Frajhajm, 
Podvršnik Frane, delavec, Bojtina, 
Mebin Jože, ml  delavec, Simecno, 
Podkr žnik   Anton,   kmet,   Frajhajm, 

odborniki. 
Okrožno sođ'šfc v Mor'boru 

dne 7. februarja 1948. 
Zadr III 74 1100 

* : 
129. 

Sedež: Zg. Korena C8, okraj Maribor 
okolica. 

Dan vpisa: 10. februarja 1948, i 
Be.-edilo: Kmetijska nabavno prodajna 

zadruga z o. j. pri ST. Barbari v Slov. 
goricah. ; 

Zadruga je bila ustanovljena na skup- 
ščini dne 1. februarja 1948 na nedolo-5 

čen čas. 
K a loga zadruge je: 1. da izdeluje po 

navod;Jih   pristojnih   organov načrt za 
odkup kmetjskih   pridelkov  v svojem^ 
okolišu; 2. da izdeluje po navodilih pri-* 
stojnih  organov   načrt  potrošnje svojih 
članov; 3  da izdela finančni hi kreditui 
načrt in ga vskladi s finančnim načrtom 
s\oje   poslovne   zveze in postavljenimi 
normam ; 4. da zbira v ta namen stati- 
stične podatke, ki jih daje v. uporabo' 
tudi svoji poslovni zvezi. Glavni zadružni 
zvezi LPS in okrajnim ljudskm odbo-r 
rom; 5. da cdkupuje v svojem okolišu; 
vse kmetijske pridelke in'oskrbuje svoje, 
člane  z  vsem  kmetijskim   orodjem   in 
drugimi kmet jskimi potrebščinami, ka- 
kor  tudi z vsemi   potrošnimi   predrne'j' 
po postavljenem načrtu;   6. da sklepa 
pogodce s kmetovalci v svojem okolišu 
za odkup   kmetijskih   pridelkov in jim' 
izplačuje predujme (konfrahiranje); 7. da 
sklepa pogodbe z zadružnimi in držav- 
nimi policiji za dobavo kmetijsk'h pri- 
delkov; 8  da skrbi za večjo produktiv- 
no delo svojih  članov; 9. da skrbi za ' 
kulturno in prosvetno izobrazbo svojih 
članov in za nj hovo zadružno vzgojo. 

Svoje naloge opravlja zadruga v skia, 
du s splošnim državnim gospodarskim- 
pianom in z nalogami,   ki jih dobi od - 
svoje poslovne zveze in pristojnih orga-. 
nov ljudske oblasti. 

Zadružni delež znaša 1••• din, ki se 
plača ob vstopu v zadrugo Upravni od-, 
bor lahko dovoli plač lo v obrokih. Jam- 
stvo je omejeno. Vsak zadružnik jamči 
Se s petkratnim zneskom vpisanih de- 
ležev. 

Zadruga objavlja važnejše sklepe v 
svojih poslovnih prostorih, po pofrebl 
pa še na krajevno običajen način v 
dnevnem in krajevnem tisku. ;  • 

Upravni odì.or sestavlja 7, članov. 
Dolžnost upravnega odbora traja eno 
leto. 

Za zadrugo podpisujeta po dva Člana 
upravnega odbora, od katerih lahko ene- 
ga nadomešča no upravnem" odboru po- 
oblaščeni uslužbenec zadruge. 
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Člani upravnega odbora so: 
Petrovič   Anion,   posestnik,   Z karce, 

predsednik, 
Majnrnger Anton, trg. pomočnik, Zg. 

Korena, podpredsednik. 
Velršček Ivan šol upravitelj, Zg. Ko- 

rena, tajnik, 
Malier Franc, posestnik. Sp. Korena, 
Kirbiš Stefan, posestnik, Sp. Kureua, 
Ornik Marko, delavec, Sp. Korena. 
Krlstl Josip, učitelj, Zg. Korena, od- 

borniki. 
Okrožno sodišče v Mariboru 

dne 10. februarja 1948. 
Zadr III 75-2 1189 

180. 
" Sedež: Ljubljana. 

Dan vpisa: 13. Tebruarja 1948. 
Besed lo: Kmečka gospodarska zadru- 

ga x omejenim jamstvom v Zg 6'ški. 
Izbriše se član upravnega od. ora Ho- 

čevar Anton in vpiše novi član uprav- 
nega odbora: 

Ahlin Radoslav, Ljubljana, Podutiška 
«esta 24. 

Okrožno sodišče v Ljubljani 
dne 13. februarja 1948. 

Zadr. I 169,46 1193 
* 

181. 
Sedež: CrenSorri. 
Dan vpisa: 81. novembra 1947. 
Besedilo: Agrarna in gospodarsko- 

podporna zadruga z. o. z. v ("ronšovcih. 
Zadruga temelji odslej na novih pra- 

vilih, sprejetih na ekupščmi due 24: 
.VIII. 1947. 

Sedež odslej: Črenžovci, okraj Dolnja 
Lend.ira. 

Besjdilo odslej: Živinorejska zadruga 
a. o. j. r Ćrcnšovcih. 

Zadruga je ustanovljena za nedoločen 
čas. 

Naloga zadruge je, da komisijsko od- 
bira za pleme primerno živino svojih 
zadružnikov ter vodi o teli živalih kon- 
trolo; b) da vodi rodovnik in niulz.no 
kontrolo; rodovnik mora voditi za pa- 
senisko čisto in pasenisko mešano go- 
vedo, molzno kontrolo in kontrolo ro- 
dovnika izvaja pristojna poslovna zveza, 
odsek za živinorejo; c) da nabavlja ple-~ 
mensko živino zlasti plemenjake in ži- 
vinorejske potrebščine za svoje zadruž- 
nike ali posreduie tako nabavo; č) da 
preskrbi in vzdržuje t-kupne pašnike 
za živino svojih zadružnikov; d), da 
prireja za svoje zadružnike živinske sej- 
me, razstave, premovanja, strokovna 
predavanja in kar še spada k pospešc- 
vanju živinoreje. 

Te naloge veljajo tudi za ustanovitev 
konjerejske selekcijske zadruge oziro- 
ma za zadrUTO za rejo žrebet 

Vse te naloge opravlja zaradi samo- 
pomoči in izboljšanja gospodarstva svo- 
jih članov in delovnega ljudstva. 

Zadružni delež znaša 100.— din in se 
plača ob vstopu » zadrugo- Vsak zadruž- 
nik jamči i desetkratnim zneskom vpi- 
sanih deležev. Priobčitve se nab:jejo 
oa razglasni deski. 

Upravni odbor sestavljajo predsed- 
nik, tajnik, blagajnik, morebitni načel- 
niki in 4 člani, ki jih voli skupščina 

za dobo treh let. Vsako leto s-e izmenja 
«na   tretjina   članov   odbora. 

Zadrugo zastopata in zanjo podpisu- 
jela piedsidn k m lapiik upravnena od- 
boia, če sta pa odsotna, 2 za lo poobla- 
ščena  člana  upravnega  odbora. 

Izbrišejo se dosedanji člani upravne- 
ga odboia: Kleki Jo/el. Lutar Štetan, 
Hane Sleiaii in Kohek Matija, vpišejo 
pa >e novi člani 

(Jruškovujuk Stefan, kmet v Creušov- 
cih, 

llozjan   Ivan,  k; iet   v Trnju, 
Uoi vat Jožef, krnet v Uoniji Bisirici, 
Tralnjak Jožel, kmet v Srednji Bistri- 

ci, 
Balažič Stefan, kmet v Dolnji Bistrici 

in 
Hozjan Stefan, kmet v Odrancih. 

Okrožno   sudište  v   Mariboru 
dne 21   novembra 1947. 

Zadr. II 60" 9171 

* 
132. 

Sedež: Dubrovnik. 
Dan vpisa: 17   lebruarja 1948. 
Besedilo: Kmetijska uu. avuo prodajna 

zadruga z o. j. v Dubrovniku. 
Izbrišejo ne dosedanji člani upravnega 

odbora: ivainč Jože. Ulavač Franc, Kul- 
inan Julijan, 1'etek Stefan, Casar Anton 
ni Vognnec Vilko; v p sejo pa se novo- 
zvoljeni člani upravnega odbora: 

Trajbar Ludvik, kmet, Uobrovnik, 
predsednik, 

Bojnec Martin, kmet, Dubrovnik, pod- 
predsednik, 

Kelenc Vera, uč teljica, Dubrovnik, 
blagajnik, 

Kovač Janez, uslužbenec, Dobrovnik, 
Kovač SteTan, kmet, Uobrovnik, 
K irai Ludvik, krnet, 2itkovci, odbor- 

n.ki. 
Okrožno sodišče v Maribora 

dne 17. februarja 1948. 
Zadr lil 11 1260 

* 
133. 

Sedež: Maribor. 
Dan vpisa: 19. januarja 1948. 
Besedilo: Dom avtomobilistov v Mari« 

boru, zadruga z o. j. v likvidaciji. 
lzbr šeta se dosedanja likvidatorja 

Pogačnik Bogdan in Kerševan Albiu; 
vpišeta pa se uuva likvidatorja: 

Golob Franjo, revizor IZOS-a v Mari- 
t/oru, Partizanska 6, in 

Koruza Albert, revizor MLO Maribor, 
Orožnova ul. 2. 

Okrožno sodišče r Mariborn 
dno 19. januarja 1948, 

Zadr 1 87 1259 
* 

134. 
• Sedež: šmiklavž pri Slovenjem Gradcu. 

Dan vpisa: 9. februarja 1948. 
Besedilo: Obnovitvena zadruga z o. j. 

Šmiklavž pri Slovenjem Gradcu. 
Izbrišejo se dosedanji člani upravnega 

odbora: Perše Jože. Detečnik Franc in 
Marzel Marija, vpišejo se novo z vol j e ni 
člani upravnega odbora: 

Kanič Mara, nauiešč. MLO Slovenj 
Grudic, 

Andejc Anton, kmet. Stari trg, 
Priteržnik  Franc, kmet, Podgorje 

Okrožno sodišče v  Mariboru 
dne 9. teti rua i ja 1948. 

Zadr 1114 1263 

Vpisi v trgovinski register 
135 

Sedež: Ljubljana. 
Dan vpisa: 12   februarja 1948. v 
Besedilo: A. & K. Skal erne.       • 

Izbriše   se   javni   družbenik  Avgust 
Skaberne. 

Okr-žno sortisco v Ljubljani 
dne 12   februarja 1948. 

Rg A I 107/12 1090 

136. 
Sedež: Ljubljana. 
Da.i izbrisa: 13. februarja 1948. 
Besedilo: F. Eller. 
Zaradi vpisa v register državnih go- 

spodarskih podjetij pri MLO za glavno 
mesto Ljubljana. 

Okrožno sodišče v Ljubljani 
due 13. februarja 1948. 

Rg A VII 13/8 1194 
* 

137. 
Sedež: Ljubljana. 
Dan izbrisa: 13. februarja 1948. 
Besedilo: Josip Kune & Komp. 
Zaradi vpisa v register državnih go- 

spodarskih  podjetij pri MLO za glavno 
mesto Ljubljana. 

Okrožno sođ'sTe • Ljubljani 
dne 13  februarja 1948. 

Rg A IV 131/14 1195 

Rz 414/47-2 18*43 
Oklic 

o razgrnitvi podatkov dosedanjih polž. 
vedb zaradi inoreb tnih ugovorov zoper 
te podatke • postopku za obnavljanje 
izgubljenih zemljiškoknjižnih vložkov 
k. o. Knezdol, Dol pri Hrastniku, Sv. Ju- 
rij pri Loki in Brezje v sodnem okraja • 

Trbovlje 
Od 8. marca 1948 do 8. apr'la )948 

bodo pri okrajnem sodišču v Trbovljah, 
soba št 15, vsak delavnik med 8. in 14. 
uro razgrnjeni in vsakomur na vpogled 
dosedanjim poizvedbam ustrezajoče po- 
pravljeni posestni list, seznami parcel 
in lastnikov, zemljiškoknjižne mape In 
zap.sniki o dosedanjih pozvedbah za- 
radi osnovanja novih zemljiškoknjižnih 
vložkov št. 194 do št. 218 k. o. Knezdol, 
št 371 do il. 380 k. o. Dol pri Hrast- 
niku, št. 131 do št. 134 k. o Sv. Jurij pri 
Loki in št. 101 do št. 122 k, o. Brezje. 

Vsakdo sme podati ugovore zoper 
pravilnost al. popolnost posestnih listov 
pismeno ali ustno na zapisnik, in sicer 
ob času razgrnitve od 8. marca 1948 do 
8. apr;la 1948 pri okrajnem sodišču v 
Trbovljah, soba št 15, ob spodaj nave- ' 
denih dnevh, namenjenih za nadaljnje 
poizvedbe, pa pri sodnem odposlancu, 
ki bo v spodai navedenih krajih oprav- 
ljal te poizvedbe. 

O morebitnih ugovorih se bodo opra- 
vile nadaljnje poizvedbe, in sicer: 
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•• k. o. Knezdol dne 12. aprla 1948 
od 6 do 14. ure v pisanu K LU KnezdoL 
Gabersko, 

•• k. o. I>o| pri Hrastniku dne 19. apri- 
la 194« od 8 do 14. ure v pisarni K LO 
Dol pri Hrastniku. 

za k o. Sv. Jur j pri Ix>k; dne 26. apri- 
la 1948 od S. do 14. ure v pisarni K LO 
Loka in 

za k o. Brezje dne 3. maja 1948 od 8. 
do 14. ure v pi*ami K 1.0 Cemšenik. 

K nadaljnjim puizved. am naj tud, pr- 
dcjo brez posebnega vab la omenjenega 
dné in ob uri, ko se začne poslovanje, 
osebe, ki so vložile ugovore glede izgub- 
ljenega vložka dotične k. o. 

Dokler traja razgrnitev in nadaljnje 
poizvedbe, se smejo na istih kraj h in 
na enak način kakor ugovori priglasiti 
tudi obremenilne pravice (zastavne pra- 
vce, služnosti, prevžitki itd.), ki se tičpjo 
izgubljenih vložkov in hi jih bilo treba 
vpisati kot stara bremena. 

Okrajno sodišč« v Trbovljah 
<ine 21. februarja 1948. 

Oklici 
O 1137/47-5 1359 

Trgovsko podjetje Navod v Murski So- 
boti, k ga zastopa ravnatelj Straus Stane, 
je vložilo proti Legnu Rudolfu, nakupo. 
valcu živine v Ivancih, tožbo zaradi 
102.000 din. 

Razprava bo 11. marca 1948 ob 10.15 
pri tem sodišču, soba št. 84/11. 

Ker je bivališče toženca neznano, se 
mu postav, •• skrbnika dr. Senjor Davo- 
rin, sodni tajnik v Mariboru, ki ga bo 
zastopal na njegovo nevarnost in stro- 
gke, dokler se sam no oglasi al. ne ime- 
nuje pooblaščenca. 

Okrožno sodišče v Mariboru 
dne 17. lebruarja 1948. 

O 91/48-1 1361 
Oman Marija roj. Ravljen, frizerka v 

Studencih, Ruška št. 54, je vložila proti 
Omanu Francu, soboslikarju v Studen- 
eih, Cankarjeva št 2, tožbo za razvezo 
zakona. 

Razprava bo 11. marca t948 ob f45 

Pri tem sodišču, soba št. 84/11. 
Ker Je bvališče toženca neznano, se 

»u postavi za skrbnika dr. Senjor Davo- 
rin, sodni tajnik v Mariboru, ki ga bo 
zastopal na njegovo nevarnost in stro- 
•••, dokler se sam ne zglasi ali ne ime- 
nuje pooblaščenca. 

Okrožno sodišče • Mariboru 
dne 17. marca 1948. 

r * 
\ a 97/48-1 1SG0 
'    Zebacher Roža roj. Koren. Šivilja v 
Bistrici pri Rušah št. Il, je vložila proti 
Zebacherju, tov. ključavničarju v Rušah 
St. 225, tožco za razvezo zakona. 

Razprava bo H. marca 1948 ob 9. uri 
pri tem sodišču .soba št. 84/11. 

Ker je bivališče toženca neznano, se 
•u postavi za skrbnika dr. Senjor Davo- 
rin, sodni tajnik, ki ca bo zasfonnl na 
njegovo nevarnost in stroške, dokler se 

sam  ne oglasi ali ne imenuje poobla- 
ščenca. 

Okrožno sodišče v Mariboru 
dne 17, lebruarja 1948. , 

Uvedbe postopanja 
za razglasitev za mrtve 

V R 1011/48-2 941 
Leskov^ek Karel, roj. IG. VI. 1914 v 

Leobuu, sin Karla .• Jodele roj. Miško, 
fniovije 77 pri Celju, samski, je služil 
v nemški vojski in bil poslan jeseni 1044 
na ru^ko bujice, kjer je baje novembra 
1944 padel v bližni Krakova na Polj- 
skem. • tedaj se pugiesa. 

Na predlog Leskovsek Jožefe, gospo- 
dinje v Trnovljah 77 pri Celju, se uvede 
postopanje za razglas tev za mrtvega in 
se izdaja poziv, da se o pogrešanem do 
10. IV. 1048 poroča :>odišču. 

Leskovsek   Karel   se   poziva,   da   se 
zglasi pri sodšču ali drugače da kako 
vest o sebi. 

•    Po preteku roka bo sodišče odločilo 
o predlogu. 

Okrajno sodišče v Celju 
dne 16. januarja 1948. 

* 
V R 2545/47-5 945 

Culk Oregor. roj. 5. ITI. 1871 v Malih 
Braslovčoh. sin Martina n Marije rojene 
Uonvc, oženjen, kmet. je odšel 1911 na 
delo v Ainerko, od koder je zadnjič 
pisal 1941. Ud tedaj se pogreša 

Na predlog svakinje Čulk Julijane roj. 
Goropevsek. posestnike v Malih Braslov. 
cali 13, se uvede postopanje za razglasi- 
tev za mrtvega. 

* 
V R 2559/47-3 046 

Potrata  Teodora,  roj. 6. IV. 1901  v 
Trstu, hči Maršča Jožeta in Josipine 
roj, Barovina, poročena, je bila 13. IV. 
1942 od gestapa aretirana in odpeljana 
v Auschwitz, kjer je baje 28. III. 1943 
umrla. 

Na predlog Potrata Zorke iz Oriž 26, 
se uvede postopanje za razglasitev za 
mrtvo. 

Vsakdo, Id mu je o pogrešanih kaj 
znano, se poziva, da to do 1. V. 1948 
poroča sod šču. 

Čulk Gregor In Potrata Teodora se 
pozivata, da se zglasita pri sodišču ali 
drugače dasta kako vest o sebi. 

Po preteku roka bo sodišče odločilo 
o predlogih 

Okrajno sodišfo v Celju 
dne 23. januarja 1948. 

* 
V R 1069/48—2 940 

Sporn Anton, roj. 8. II. 1921 v Rajhen- 
burgu, sin Franca m Marije roj. Žurej, 
oženjen, slaščičar v Celju, Zavodna 20, 
je odšel 1943 v nemško vojsko in je baje 
24. XII 1944 padel v bližini Katovic in 
bil' tam pokopan. 

Na predlog žene Sporn Ano. tov. de- 
lavke v Celju, Zavodna 37, se uvpde po- 
stopanje za razslaslev za mrtvega in se 
izdaja poziv, da se o pogrešanem do 
1. V. 1918 Doroča sodišču. 

Sporn Anton se poziva, da se zglasi 
pn sodišču ali drugače da kako vest o 
sebi. 

Okrajno sodišče v Celju 
dne 24. januarja 1948. 

V R 1076'48-3 942 
Vrhovnk  Franc, roj. 25. X.  1870 v 

Arlici na Pohorju, sin Matevža in Jere 
roj. Sternovšek, oženjen, Bobriua, KLO 
Loka pri Zusniu, je 1942 odšel v Belgijo 
• se od tedaj pogreša. 

Na predlug žene Vrhovnik Antonije 
z Bos'iljeva. kotar Čazma NRH, se uvede 
postopanje za razglasitev za mrtvega in 
se n^daja poziv, da se o pogrešanem do 
1. V 1048 poroča sodišču alHlsk-rbniku 
Domitrovicu Draganu, posestniku v Bosi. 
ljevu, kotar Cazma NRH. 

Vrhovnik Franc se poziva, da ee 
zglasi pri sodišču ali drugače da kako 
vest o sebi. 

Po preteku roka bo sodeče odločilo 
o predlogu.        • 

Okrajno sodišče v Celju 
dne 27. januarja 1948. 

* 
V R 2489/47-4 944 

Vranic Alojz, roj. 24. VI. 1918 v Selu 
pri Vranskem, sin Janka in Julijane 
rojene Lešn k, oženjen, slikar in pleskar 
na Vranskem 107, je baje 17. II. 1945 
padel v nemški vojsk.. 

Na ptedlog žene Vranic Justine, tov. 
pletilje v Polzeli 155, se uvede 'postopa- 
nje za razglasitev za mrtvega in se iz- 
daja poziv, da se o pogrešanem do 
15. V  1948 poroča sodišču. 

Vranć Alojz ee poziva, da ee zglasi 
pri sodišču ali drugače da kako vest o 
sebi. 

Po 15. V. 1948 bo sodišče odločilo o 
predlogu 

Okrajno sodišče v Celju 
dne 28. januarja 1948. 

* 
V R 2334/47-3 943 

Korošec Jožef, roj. 10. XII. 1923 v 
Celju, sin Jožefa :n Marije roj. Arzen- 
šek, tov. delavec v Celju, Mariborska 64, 
je bil 1941 mobiliziran v nemško vojsko 
in zaredi dezertiranje 1944 zaprt v Ha- 
novru v Nemčiji, kjer je bil baje obsojen 
na smrt Zadnja vest o njem je pr šla 
10. I. 1945. Od tedaj ee pogreša. 

Na  predlog  matere  Korošec Marije 
gospodmje v  Celju. Mariborska 64, üP •' 
uvede postopanje za razglasitev za mrt- 
vega in se izdaja poziv, da ee o pogre- 
šanem do 1. V. 1948 poroča sodišču. 

Korošec Jožef se poziva, da se zglasi 
pri sodišču ali drugače da kako ve»t o 
sebi. 

Po preteku roka bo sodišče odločilo 
o predlogu. 

Okrajnn sodišče v Crlfo 
dne 29. januarja 1948. 

• 
V R 1086/47-2 -     947 

Firšt Karol, roj 2. XI. 1910. »in Ivane 
in   Marije   rojene   Fludernik.   samski. 
rudar v Zabukoven.  (e %WA v Zidan- 
škovi brigadi in bil 7. I. 1945 v solčav-. 
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skih planinah od plazu zasut. Od tedaj 
se pogreba. 

Na predlog matere Firšt NT;irije. po- 
eestnice v Megojnieah 49. Kl^O Gr.že, 
se uvede postopanje za ••/.•1•> iev za 
mrtvega in se izginja po/.,v da se o po. 
grešanem do 15. V. 1948 poroča sod^ru. 

V •. 1058/48-7 030 
Poišak Matija, roj. 27 II. 1908 na Blat. 

nem vrhu, sin Franra in Amalije rojene 
Plahuta, samski, rudar na BlatriPm vrhu 
št. 5 p. Jurklošter, je bi decembra 19H 
odpeljan y Dachau, kjer je baje 3. lil 
1915 umrl. Od tedaj se pogreba. 

Na predice Vuga Marije, kmetice na 
Blatnem vrhu 2, se uvede postopanje 
za razglasitev za mrtvega in se izdaja 
poziv, da te o pogrešanem do 13. V. 
1948 poroča sodišču. 

F ršl Karol in Poišak Mat.ja ee po- 
zivata, da se zglasita pri sod.iuu ali 
drugače dasta kako vest o sebi. 

Po preteku rokov bo sodišče odločilo 
o predlogih. 

Okrajno sodišče v Celju 
' dne 31. januarja 1948.      i •' 

m 
R 29/48-3 049 

Lampe Frane, roj. 24 IV. 1925 v Zad- 
logu, sin pok. Ivana in Frančiške rojene 
Gostila, samski, kmečki delavec, je od 
šel novembra 1942 v Vojkovo četo NOV, 
bil 10. IX. 1943 pri Godoviču ranjen ,n 
od Nemcev ujet ter odpeljan v ••••••- 
sko boln co Po izjavah bolniškega oseb m 
je bil okoli 25. IX. 1943 v Pogojni od 
Nemcev ustreljen. 

Na predlog malere Lampe Frnnči*k«» 
rojene Gostiša, gosjjodinje iz 7:•11••• 5 
ee uvede postopanje za razfj'a^W •• 
mrtvega in se izdaja poziv, da se o po- 
grešanem do 1. V 1918 poroča sodišču 
al: skrbniku Rupniku Ludviku, sodnemu 
uradniku v [driji. 

Lampe Franc se poz4-a, da se zglasi 
pri sodišču ali drugače da kako ve-t 
o sebi. 

Po preteku roka bo sodišče odlcčilo 
o predlogu. 

Okrajno sod'sSre v Idriji 
dne 4, februarja 1918. 

* 
R 30/48-4 1035 

Veltorato Santo, roj. 4. VI. 1003 v 
Monté Grotte Terme •• Padovi sin pok. 
Antona in Rože rojene Afframio, dela 
vec na Premu 87 pri U. Bistrici, je bil 
po zlomu Ital je odveden od neznanih 
ljudi hi se od tedaj pogrPša. 

Na predlog žene Veltorato Karoline 
rojene Vrh, zasebnice iz Kiiovč G, •• 
uvede postopanje za razglasitev za mr- 
tvega in se izdaja poziv, da *o o pogre- 
šanem do 15. V. 1948 |K>roČa sodiseli ,ili 
skrbti'ku ZnidaršČu Andreju* obrtniku 
Iz II. Ristrice. 

Vettorato Santo se poziva, da se zglasi 
pri »Mišču ali drugače da kako vest 
o sebi. 

Po preteku roka bo sodišče odloČilo 
o predlogu. 

Okrajno sođi'šre v •  Bistrici 
dne 10 fAhruaria 1948. 

I U 94,48-3 973 
hon.c Jožef,  roj. 30. III   1904  na Ja 

K.n.'r.ui, s.U J;jiv»jl,<j ill Mt) I,ji; rOji'iie 
bl.iji.ii, lov. delavec, Javoiuik. Ko-vove- 
,Ova «i. Mî ol maj i 1U iö pogre-a. 1'»» 
nui .t. i;; (Muid.lu oddelka za noti /.a- 
Jeve |,i: Ol.O •••.41 ce z dne 14 I. 191« 
j'.ev. il jiov f)ijil— 4• n, noben h podat- 
kov o n/'/Dvt'in bivališču. 

Nil pM\,io0J žene Kothč Alojzije, go- 
>po..n(o iz Javoruil.a, Kosovelova C, ee 
uvi-ie postopanje za razglasitev za mr- 
tvega. 
1  R G'20/47-9 97(3 

SuMiir Peter, roj. 15. VII. 1904 v _ Po- 
reznu, s;n Matevža in Frančiške rojene 
Tio^ar, kovač v Kranjsk gor, 11 Ci, se od 
leta i'•»!"> pu^ieša. l'o uradnem potrdilu 
oddelka za notr. zadeve •• OLU Jese- 
nu« oJ 30. 1. 1918 št. pov 19HH/3—48 
n, iiuuui.ili izdatkov o njegovem biva- 
li.š'i;. 

Na ptedleg žene Šuštar Alojzije, go- 
spod.nje iz K .-azijske fiore 11G, se uvede 
postoj aiije za razglasitev za mrtvega 
l H 93/48—3 975 

Zupa.'ir.č S mon, roj 25. X. 18vS7 na 
KOIOJM Ueli, •• l'lanca in Katarine ro- 
jene iialaiit, eiekUoinotiter <• Bledu, 
Ml.no ;>U, se od maja 1945 pogreša. Po 
biannual potrdilu oddelka za notr. za- 
«We I»ti Ol.O Jesenice z dne 14. 1. 1918 
št pi.v. 21), 1 — 48 m novellili podatkov 
o njegovem b valibču. 

Na |>'•<!1•• Knsianc Angele rojene 
K o; «Vu golpadiiije i. Bleda, Urad 39, se 
uvede pjo^panj« za razglasitev za ••- 
tvegu. 

Vsakdo, Hi m jo o pogrešanih kaj 
».nino, ~• poziva, da to do 1. V. 1918 
poi••o sodiòèu ali skrbniku Rditerju 
al rkn  »o«)   uradniku na Jesenicah. 

Po preteku roka bo sodišče odločilo 
O pieiilogill 

Oi.iaiiio sodišfo na Jesrnicah 
dne 3. februarja 19-18. 

92/48-4 974 
Keliberger Karel, roj. 3. XI 1911 v 

C.rkovcali pri Pl'.berku na Koroškem, 
in Tcina/a in Ane rojene Benedičič, 
usi. pri lov. varnostni straž, na Javor- 
mku. so od maja 1945 pogreša Po 
iTiidneji potrdilu odreka za notr. za- 
dev«j pri Ol.O Jesenice od 14. 1. 1918 
-i!,'i. pov   54'1—48 r.i nobenih podatkov 
0 njegdveiii bivališču. 

Na predlog žene Hehberger Ljudmile, 
tzo-pej n.;n iz Kranja, Zabukovje 7, se 
uvi>de p.»stopanje za  ra/.elasitev za mr. 
1 voga m .-e i/ lajn p-r/iv, da se o pogre- 
šanem do 1. V. 19IS poroča sodišču ali 
skr. n liu Ril terju Mirku, sod uradniku 
na Jesenicah. 

Po preteku roka bo sodišče odločilo 
o predlogu. 

Okrajno «ocliSFo m Jesenicah 
dne 5. Icbruarja 1948. 

R 1C","!7~6 907 
(îiib.inc V neenr, roj. 1") III. 1915 v 

Vod':!', «in Jerneia in Marije rnjene 
ilubad. delavec v Arnoldsteinu na Ko- 

roškem, je odšel avgusta nli septembra 
1144 v NOV iu so od spomladi 1945 po- 
greša. 

Na predlog očeta Oubanca Jerneja, 
kmeta iz \od.c št. 42 nad Ljubljano, se 
uvede postopanje za razglasitev za mr- 
tvega in se izdaja poziv, da se o pogre- 
šanem do 15. IV 11• poroča sodišču aH 
skrbniku Klemenčiču Ivanu, sod. urad- 
n ku v Kamniku. 

Gubane' Viricene se poziva, da se 
zglasi pri sodišču ali drugače da kako 
veet o sebi. 

Po preteku roka bo sodišče odločilo 
o predlogu. 

Okrajno sodišče • Kamnika 
dne 4. februarja 1948. 

• 131/48-3 1098 
Bajde Franc, roj. 25. XII. 1921 v Cir- 

kušah. sin Franca in Rozat je rojene 
Hančič, delavec v Lazah 22, je bil 1943 
cd Nemcev odpeljan v mariborske, po- 
zneje pa v celjske zaporo in se od leta 
4913 pogreša. 

R 132/48-3 1098 
Bajde Stanislav, roj 6. XI. 1922 v Cir- j 

kušah,  ein   Franca   in   Rozalije   rojene ' 
Hančič. delavec v Lazah 22, je b 1 6. III. 
1943 od Nemcev aretiran in mobiliziran 
v nemško vojsko. Od decembra 1944 se 
pogreša. 

Na'predlog matere Bajde Rozalije, go- 
spedinje iz Laz 22. Zg Tuhinj, se uvede 
postopanje za razglasitev za mrtve. 
R 10.-J6/47-3 1097 

Vehovec Valentin, s'n Valentina In 
Frančiške rojene Bejak, mlinarski vaje- 
nec v Zalogu 1, p. Moravče, je jeseni 
1942 odšel v NOV, bil februarja 1943 na 
Pohorju ranjen in se od tedaj pogreša. 

Na predlog očeta Vehovca Valentina, 
mlinarja v Zalogu 1, p. Moravče, se 
uvede postopanje za razglasitev za mr- 1 
tvega. '    j 

Vsakdo, ki mu Je o pogrešanih Kaj j 
znano, se poziva, da to do 20. IV. 1948 
poroča sodišču al  skruniku Klemenčiču 
Ivanu, sod. uslužbencu v Kamniku. 

Bajde Franc in Stanislav ter Vehoveo 
Valentin se pozivajo, da se zglasijo pri 
sedišču ali drugače dajo kako vest o sebi. 

•• preteku roka bo sodišče odloČilo, 
0 predlogih 

Okrajno sodišče • Kamnika 
dne 13. lebruarja 1948. 

1 • 32/48-2 S04fi 
Mihci • Slefan,  roj. 26.  XII.  1922 • 

Jelendolu, sin Karla in Marije rojene 
Temicka, rud. delavec v Kočevju 228, 
je po zlomu Italijo vstopil v Tomšičevo 
brigado NOV in se od februarja 1944, ko 
je patruljiral, pogreša. 

Na predlog muterò Mihe]!8 Marije h 
Kočevja 322, se uvede postopanje •• 
razglasitev za mrtvega fn se rzdaja po- 
ziv, da se o pogrešanem do 10 V. 1948 
poroča sodišču aH skrbniku Črnivcu Jo- 
žefu, sod. uradniku v Kočevju. 

Mihelič Stefan so poz va. da se zglaat 
pri sodišču ali drugače d* kako j.art 
o sebL 



St. 10 - 24. IL 1918 URADNI LIST LRS Stran 107. 

Po preteku roka bo sodišče odločilo 
0 preJlogu. 

Okrajno sodišče v Kočevju 
dne 5. februarja 1948. 

* 
1 R 12/48-3 970 

Boje Pavel, roj 22. VT. 1908 v Dolenji 
vasi 128, sin Stefana in Marije rojene 
Nosan, posestnik v Dolenj vasi 144, je 
odšel po zlomu Italije v NOV, bil v bo- 
jih pri Prezidu od Nemcev ujet in se 
od pomladi 1945 pogreša. 

Na predlog žene Boje Jožefe iz Do- 
lenje vasi 144 6e uvede postopanje za 
razglasitev za mrtvega. 
I R 85/48-2 971 

Klun Franc, roj. 26. III. 1907 v Buko. 
vici, sin Antona in Neže rojene Mihalič, 
mizar, je po zlomu Italije odšel v NOV 
kot borec Tomšičeve brigade, se udele- 
žil bojev z Nemcj pri Cerknici in se od 
septembra 1943 pogreza. 

Na predlog očeta Kluna Antona h Bu- 
kovce 6, se uvede postopanje za razgla- 
sitev za mrtvega. 

Vsakdo, • mu Je o pogrešanih kaj 
znano, se poziva, da to do 10. V. 1918 
poroča sodišču ali skrbniku Črnivcu Jo. 
žefu, sod. uradniku v Kočevju. 

Boje Pavel in Klun France se pozi- 
vata, da se zglasita pri sodišču ali dru- 
gače dasta kako vest o eeb. 

Po preteku roka bo sodišče odločilo 
o predlogih. 

Okrajno sodišče v Kočevja 
dne 6. februarja 1948. 

OK'40/48-2 '      ©10 
Bremšak Frane, roj. 4. oktobra 1917 

v Ljubljana sin Jakoba in pok. Ivane 
rojene Majnik, knjigovez v Ljubljani, 
Galjevica 114, je odšel 19. V. 1942 v 
KOV in se od tedaj pogreša. 

Na predlog Bremšaka Jakoba, upok. 
drž. železničarja v Ljubljani, Galjevica 
114, 9e uvede postopanje za razglasitev 
za mrtvega in se izdaja poziv, da se o 
pogrešanem do 15. IV. 1948 poroča so- 
dišču ali skrbniku Bremšaku Jakobu. 
Ok 473/47—5 909 

Rus Jožef, roj. 10. I. 1926, sin Jožefa 
h» Frančiške rojene Buli, delavec na 
Ornem vrhu 51, jo bil kot domobranec 
1943 prisilno mobiliziran in se od leta 
1945 pogreša. Po potrdilu odseka za 
notr. zadeve pri OLO Ljubljana okol ca 
nI nobenih podatkov o njegovem biva- 
lišču. . ,. 

Na predlog Rusa Jožefa, posestnika na 
Črnem vrhu 51, se uvede postopanje za 
razglasitev za mrtvega in se izdaja po. 
*iv, da se o pogrešanem do 15. IV. 1918 
poroča sodišču ali skrbniku Rusu Jožefu 
star. 

Bremšak Frane in Rus Jožef ml. se 
pozivata, da se zglasita pri sodišču ali 
drugače dasta kako vest o sebi. 
.  Po preteku roka bo sodišče odločilo 
o predlogih. 

Okrajno sodiš?« v Ljubljani 
.    .      dne 31. januarja 1948. 

Ok 533/47-4 1101 
Taviea Dušan, roj. 12. VI. 1918 v 

Idnj., mri pok. Kafaem in Manje rojene 
Zaje, visokošolec v Ljubljani, /Lertova 
št. 11, je odael 31. V. 1942 v NUV in 
se od jeseni 1943 pogreša. 

Na predlog Tavze«s Marije rojene Zaje, 
gospodinje v Ljubljani, Albertova 11, se 
uvede postopanje za razglasitev za mr- 
tvega in se .zdaja jH>ziv, da se o pogre- 
šanem do 1. V. 1948 poroča sodišču ali 
skrbniku Tavzes Mar ji. 

Tavzes Dušan se potiva, da se zglasi 
pri sodišču ali drugače da kako vest 
o sebi. 

Po preteku roka bo sodišče odloČilo 
o predlogu. 

Okrajno sodišče v Ljubljani 
dne 1. Jebruarja 1948. 

* 
Ok 543/47-5 908 

Kokeç Janez, roj. 15. V. 1915 na Vačah 
pr. Litiji, sin pok. Alojza in pok. Fran- 
čiške rojene Kuzma, delavec na Vačah, 
je bil 1941 prisilno mobiliziran v nem- 
ško vojsko, bil na italijanskem bojišču 
in se od feoruarja 1945 pogreša. 

Na predlog Kokee Just na, ključavni- 
čarja v Mariboru, Studenci, Cvetlična 8, 
se uvede postopanje za razglasitev za 
mrtvega in se izdaja poziv, da se o po- 
grešanem do 15. IV. 1948 poroča sodi- 
šču ali skrbniku Kokcu Justinu. 

Kokec Janez se poziva, da se zglasi 
pri sodišču ali drugače da kako vesl 
o sebi. 

Po preteku roka bo sodišče odločilo 
o predlogu.       ' ' 

Okrajno sodišče v Ljubljani 
dne 3. februarja 1948. 

* 
IR 23/48-2     • ' 1011 

Strajnar Janez, roj. 23. VII. 1916 v 
Dol. Gradišču 14, sin Janeza in Marije 
rojene Hrovat, samski, rudarski inženir 
v Dol. Gradišču 4, je po zlomu Italije 
odšel v NOV, bil od Nemcev zajel in od- 
peljan v Dachau, Od novembra 1943 se 
pogreša. 

Na predlog Strajnar Marije, gospodi- 
nje iz Dol Gradišča 4, se uvede postopa- 
nje za razglasitev za mrtvega in se iz- 
daja poz v, da se o pogrešanem do 1. V. 
1948 poroča sodišču ali skrbniku Straj- 
nar Marij!. 

Po preteku roka bo sodišče odločilo 
o predlogu. 

Okrajno sodišče v Novem mestu 
dne 29. januarja 1948. 

Podborštu 7, je bil 8. XI. 1942 od Itali- 
janov konliniran in je po zlomu Halje 
12. IX 1944 odšel v NOV • baje 12. I. 
1945 padel v bojdi pri Podljubnu. 

Na predlog očeta Žagarja Jožeta, po- 
sestnika v Dol. Podborštu 7, se uvede 
postopanje za razglasitev za mrtvega in 
se izdaja poziv, da se o pogrešanem do 
1. V. 1948 poroča sodišču aLi skrbn ku 
Žagarju Jožetu. 

Po preteku roka bo sodišče odločilo 
o predlogih. 

Okrajno sodišče v Novem mestu 
dne 3. februarja 1948. 

* 
R 130/47-14 954 

Klun Alojzija roj. Kobaj 22 XI. 1919 
v Hlevniku (Dolenje pr Gorici), hči pok. 
Antona in Katarine rojene Zn.dersič, 
poročena v Dušanovcu pri Dojranu, je 
üila baje internirana v Nemčijo in se 
ou marca 1937 pogreša. 

Na predlog moža Kluna Antona, kme- 
ta iz Hrenovic 59, se uvede postopanje 
za razglas tev za mrtvo :n se izdaja x>- 
ziv, da se o pogrešani do 15. V 1948 
poroča sodišču ali skrbniku Bittnerju 
Otcnu, vodji zemljiške knjige v^ Postojni. 

Klun Alojzija se poziva, da se zelasi 
pr sodišču ali drugače da kako vest o 
sebi. 

Po preteku roka bo sodišče odloČilo 
o predlogu. 

Okrajno sodišče v Postojni 
dne 2. februarja 1948. 

# 
IR 15/48-2 983. 

Požar Jakob, roj. 6. XII. .1885 v Bel- 
skem, sin kmeta Matevža in Marije roj. 
Simčič, poročen, je odšel 1912 v Južno 
Amérjko, od koder se je samo enkrat   < 
oglasil. 

Na predlog brata Požarja Rafaela, po- 
sestnika, Belsko 32, se uvede postopanje 
za razgls tev'za mrlvega in se izdaja po- 
ziv, da se o pogrešanem do 1. V. 1948 
poroča sodišču ali skrbniku Bittnerju 
Otonu, vodji zemljiške knj;ge v Postojni. 

Po preteku roka bo sodišče odločilo 
o predlogu. 

Okrajno sodišče v Postojni 
dne 5. februarja 1948. 

I R 25/48-2 1009 
Maver Jože. roj. 13. XII. 1919vDrašči 

vasi 9, sin Franceta in Marije rojene 
Kuhelj, poročen, kovač v Srn helu pri 
Žužemberku 33, se po ugotovitvi uprav, 
nih organov od julija 1945 pogreša. 

Na predlog Hočevar Marije, posestnice 
v Budganji vasi 21, KLO Žužemberk, se 
uvede postopanje za razglasitev za mrt- 
vega in se izdaja poziv, da se o pogreša- 
nem do 15 V. 1918 poroča sodišču al; 
skrbniku Hočevar Mariji 
I R 27/48-2 W10 

Žagar Robert, rojen 7. VIII. 1922 v 
Schboyganu USA, delavec, samski v DoL 

R 63/48-3 965 
Slemen k Mirko, roj, 21. V. 1926 v 

Starem trgu pri Slovenjem Gradcu, sin 
V.ktorja in Marije rojene Fišer, samski, 
livarski učenec v železarni Guštanj, j* 
odšel avgusta 1943 v NOV in bil torec „ 
v koroškem bataljonu Baje je 10. VIII." 
1944 padel kot vodnik I. čete v boj h z 
Nemci na Svinški planini. 

Na predlog matere Slemenik Manje, 
gospodinje v Guslanju 11, se uvede po- 
stopanje za razglasitev za mrtvega in se 
izdaja poz v, da se o pogrešanem do 
15. V. 1948 poroča sodišču ali skrbniku 
Cegovniku Filipu, sodnemu uradniku na 
Prevaljah. 

Slemenik Mirko se poz'va, da se zglasi 
pri sodišču ali drugače da kako vest 
o sebi. , .. 
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Po preteku  roka  bo sodišče ojllocilo 
0 puntogli. 

Okii'iîio «.oI'ščP na Prrvr.Ijab 
due 4. februarja 1Ü48 

* 
J R 4.V13 (584 

Hr/ič Matija, roj 20. VITT 1.W/ v 
Obrežu, sin Mafije in (ìere rojene Pod 
porelpc. oženjen, čevljar, je bil 22. I. 
194.) odpeljan v eeij-ke zapore, nato pa 
v Dachau, kjer je baje 24. IV. 194Ó 
umrl. 

Na predlog žene Hržič Ane. pose-.-, I nice 
v Ohre/u 18, se uvede postopanje za 
razglasitev za mrtv.ega. 
1 R 41 48—2 6S5 

Ljubeč Martin, roj. 6. XT   1019 v Novi 
V34 pri Sv Marku, sin Franca in Manje 
rojenp Sovič, poljsk. delavec, je odšel 14. 
IX 1944 v žago r? ko brigado NOV, po- 
zneje pa bil kurir ptujskega okraja. 4. 
II. 1945 je bil od Nemcev ujet in odpe- 
ljan  v  mariborske zapore in se od 5. 
III. 1D4Ô pogreša. 

Na predlo«? matere Vajda Mar je, po- 
sestnike v Novi va«i pri Sv. Marku 1. se 
uvede po?topanje za razglasitev za mr- 
tvega. 
I R 39/48-2 6S:i 

Slati«? Ivan. roj. 10'. VÏ. 1911 v Kicaru 
pri Ptuju, •• Janeza in Marije rojena 
Zelenko, ključ, mojster pri Sv. Lenartu 
v SI. goricah, se od maja 1945 jwgiesa 
Na predlog žene Static Marije, gospodi- 
nje v Cirkovcih št. 3, se uvede postopa 
nje za razglasitev za mrtvega. 

Vsakdo, ki mu je o pogrešanih kaj 
znano, so poziva, da to do 1. IV. lots 
poroča sodišču aH skrbniku Perteketu 
Karlu, sod. uradniku v Ptuju. 

Po preteku roka bo sodišče odločilo o 
p'redlok.Ii. ' 

Okrajno sodiSčo v PIuju, ođd. L, 
dne 25. januarja 1948. 

H* 
I R 28/48-2 912 

Leskovec Dominik, roj. 25. VII 192(5 
v Hotpdršici, delavec iz Gorenje vasi 4, 
je bil kot partizan ranjen, zajet od Nem- 
cev in prepeljan v Ljubljano. Uvrščen je 
bi v transport za Nemčijo, iz katerega 
«o pa domobranci odpoklical]' in odvedli 
neznano kam. Od tedaj se pogreša 

Na predlog brata I.eskovca Franca, 
mizarja iz Gorenje vasi 4. se uvede po- 
stopanje za razglasitev za mrtvega in se 
izdaja poziv, da se o pogrešanem do 
1. IV. 1914 poroča sod šču. 

Po  nreteku  roka bo sodišče odločilo' 
0 predlogu 

m    Okrajno soiree na Rakeku, 
odd. I., 

dne 4. februarja 1948. 

1 R 37/48-2        . 1014 
Bre"eii Ivan. roj   15. XTT. 1890. dela- 

••• z Rakeka 87. je od*el 1915 v av«*r j- 
sko vojsko in bil dodeljen I. čet' 27. do- 
mobranskega pp^ad jskega polka Ck)<°\ 
Je na rusko b:i:šče in bil 7. VII 1910 
v boi h pr? Prutu v Onlcii; težko ranjen 
In zajet od Rusov. Od tedij RP nngrpïa. 

Na nredloT matere Rrernlj ••!•••. 
gospodinje z Rakeka 21, se uvedo po- 

stopanje za razglasitev za mrtvega in se 
//u> ja poz.v, da se o pogrešanem do 

1. i v. (9ih poioča M'disćij. 
Po preteku roka bo sodišče odločilo 

o predlogu. 
Okrajno sodišče na Rakeku, 

odd. L, 
dne 10. lebiuarja 1948. 

4* 
ITI R 33 '48-2 1039 

Oz. ič Jo.-* p, roj. I. T. 1920 v ëljaku, 
kn.ečki s;n pok. J;>s pa in Fmilije rojene 
Rcner, se je kot ital.jan.^ki vojak 111. re» 
pimenta Celere III <"-omp., vojna pošta 
st 3300. se je zadnjč jav 1 18. IV. 1913 
iz otoka Panteleria. Od tedaj se pogreša. 

Na predlog strica Renerja Benjam na. 
kmeta z ftjaka 22, se uvede postopanje 
za razglasitev za mrtiega in se izdaja 
poziv, da s» o pogrešanem do 1. VI. 1918 
poroča sodišču. 
R 27/48-3   ( #1010 

Uudež Marija rojena P'pan 20* III. 
192t na lirjah pr Sežani, hči Jožefa m 
Msiije rojene Stolta poročena, kmet ca 
na (iorjanskeni Gl, je odšla 5 I 19il 
na osvobojeno ozemlje in se od tedaj 
pogreša. 

Na predlog meža Rudeža Franca, kme- 
ta iz Corjanskega 04. se uvede postopa- 
nje za razglasitev za mrtvo in se izdaja 
poz v. da se o pogrešani do 1. VII. 1948 
poroča sodišču. - 
R 708/47 1036 

Stupar Alojz, roj. 14 III. 1925 v Pre- 
lozaii, kmečki sin ptk. Jozeia in pok. 
Katarine rojene Mevlja, je U. IX. 1ÜU 
ociaei v IV. bat. V L) V • je baje 24. X 
1944 padel pr. Toplicah pri Novem ute- 
otu iu se ou tedaj pogie.-a. 

Na predlog brata blopaija Jožefa, ko- 
vača 'z Ljubljane, '1 yrseva'OU, se uve-cie 
postopanje za razglasitev za mrtvega in 
se izdaja poziv, da se o pogrešanem do 
1. VI. 1918 poroča sodišču. 
Ill R 34/48-2       • 1038 

fekapm Stanko, roj. 17. XI. 1921 na 
Taboru pri Vrabčah, kmečk, sin pok. 
Franca in Mihaele rojene Suša, je b.l 
1942 poslan kot ital janski vojak na ru- 
sko bojišče .n bil dodeljen infamer ji 
37 reg. H. Lat., p. m. 53. Zadnjič se je 
javil 2. XII. 1942, od tedaj se pogreba. 

Na predlog brata Skapina M lana, 
kmeta iz Vrabč 11, se uvedo postopanje 
za razglasitev za mrtvega .n se izdaja 
poz.v, da se o pogrešanem do 1. Vil- 
1948 poroča sod.sču. 

Ozbič ••••, Rudež Marija, Stopar Alojz 
fn Skapin Stanko se pozivajo, da se zgla- 
s jo pri sodišču ali drugače dajo kako 
vest o sebi. 

Po preteku rokov bo sodišče odločilo 
o predlog h. 

Okrajno sodišče v Sežani 
dne 5   Icbruarja 1948. 

III R 43/48-2 1037 
Bekar Jožef, roj. 12. III. 1855 v Seža- 

ni, sin pok. Jakoba in pok Marjane roj. 
Tavčar, samski, iz Sežane 137, je bil po- 
slan 1911 v umubolnco v Ital'io fn je 
prišlo jesen 1914 o! vestilo, da ie v umo- 
bolnici umrl. Od ledaj se pogreša. 

Na predlog Bekar Marije, gospodinje 
iz Sežane lož, se uvede postopanje za 
razglas, tev za mrtvega .» se izdaja po- 
ziv, da se o pogrešanem do 1. Vili 1948 
poroča  sod.šču. 

Bekar Jožel se poziva, da so zglasi 
pri sodišču ali drugače da kako vest o 
sebi. 

Po preteku roka bo sodišče odločilo 
O pjixiJogu. 

Okrajno sodišče v Sežani 
dne 7. februarja 1918. 

R 418/47-3 0415 
Ški.rjanc Jože, urar :• SosTanja, jo 

14. IX. 1944 odiel v Tomšičevo brigado 
,V)V, in bil nazadnje v Zg. Savinjski 
dolini. Decembra 1944 je b I v bojih i 
Nemci ranjen in se je zadnjič javil de- 
cembra  1944. Od tedaj se pogreša. 

Na, predlog očeta Škorjanca Jožeta, 
urana od Sv. Pavla pr. Pro.oldu, se 
uvede postopanje za razglasitev za mr- 
tvega n se izdaja poz.v, da se o pegre- 
šanem do 15. III. 1948 poroča sodišču 
ali skrbniku Volavčniku Antonu, sod. 
uslužbencu v fio-štanju 

ftkoijanc Jože se poziva, da se z-glasl 
pri sodišču ali drugače da kako vest 
o sebi.        * 

Po preteku roka bo 6odišče odločilo»- 
o predlogu. 

Okrajno sod'šfe v Šoštanju 
dne 12. decembra 1047. 

* 
ITT R 23MR-2 446 

Rebernak   Franc.   roj.  80.   X.  1909 v 
Klokočovniku,    sin   Antona  in Terezijo 
rojene Korošec, delnvpc iz Klokočovnika 
št. 21.  je  junija ali julüa   1944 vs-torvil 
v NOV in sp \7. bc-ipv v okolici Črnomlja 
od decembra 1914 pogreša. 

Na predlog Rebprnaka Antona, šoferja 
v Mariboru. Prečna 3. se uvede postopa- 
nje za raz"lasitev za mrtvega in se izda- 
ja poziv, da se o pogresnnpm do 1 V. 
1913 poroča sodišču ali skrbniku Puklu 
Jožetu, sod. uslužbencu v Slov. Konji- 
cah. 

Rebernak Anton se poziva, da se z'gla- 
si pri sodišču ali drugače da kako vest 
o sebi. 

Po preteku roka bo sodišče odločilo o 
predlogu. 

Okrajno sodišče v Slov. Konjicah 
dne 15. januarja 1948. 

# 
III R 56/4a-3 1093 

Pungartnik Ludvik, roj. 17. VII. 1913 
v Sterne, sin  Antona in Marije rojene 
Rošar, rudar, je decembra 1944 odšel v 
Sercerjevo brigado NOV in se od aprila 
19-15 pogreša. 

Na predlog Vouk Matilde se uvede 
postopanje za razglas'tev za mrtvega In 
so izda'a peziv, da se o posrešanem do 
1 VI, 1948 poroča sodišču alf skrbniku 
Puklu Jožetu, sod. uslužbencu v Slov. 
Konjicah. 

Pungartnik Ludvik se poziva-, da «e 
z<?lasi pri sod šču ali drugače da kako 
vest o sebi. 

Po nreteku roka bo sodišče odločilo 
O predlogu 

Okrajno sp'i'Sjtp v Sliv  Konjicah, 
dne 12. februarja 1948. 
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R 24/48-2 458 
Ranišak Franc, roj. 26'. XI. 1912 v 

Sinai incili pri Slovenjem Gradcu, •• 
Valentina H'ranca in Marije rojene i'iš 
nik, rudar v Šoštanju. Sokol-ka c. 3. je 
2. XII 1944 odšel v l'tuiMrPvo brigado 
NOV v Sniihel pri Mozirju, in se od 10 
XII. 1944 pogreša. 

Na predlog žene Ramšak Frančiške. 
gOsjKxlinjp i?. Šoštanja. Dr Vošnj.ikova 
št. 13. se uvede postopanje za razglasitev 
za mrtvega in se izdaja poziv, da se o 
pogrešanem do 20 IV 1948 poroča so- 
dišču ali skrbniku Volavniiku Anionu, 
sod.  uslužbencu v Sošlanju. 

Ramšak Franc se poziva, da eo igla 
si pri sodišču ali drugače da kako vest 
o sebi. 

Po preteku roka bo sodišče odločilo o 
predlogu. 

Okrajno sodišče v Šoštanju 
dne 16. januarja 1948. 

* 
R 83/48—2 60G 

Mravljak Rudolf, roj. 21 III. 1920 v 
Ravnah, nezak. sin Mravljak Ane poro- 
čene Cas, rudar, Oaberke 32. je odšel 4. 
V. 1944 v Tomšičevo brigado VOV v Zg 
Savinjsko dolino, kjer je baje decembra 
1944 pade)  Od tedaj se pogreša. 

Na predlog Mravljak Marije, gospodi 
nje iz Raven 144. se uvede postopanje 
za razglasitev za mrtvega. 
R 443'47-2 604 

Tišler Janez. roj. aprila 1921 v Belih 
vodah, kmečki sin Janeza in Neže roje- 
ne Kukenberg, je odšel decembra 1941 
k vojakom v Celje, nato v Kremsir na 
Cesko, od tam pa v Francijo. Belgijo in 
Solisponte pri Marseillu, od koder se je 
zadnjič javil 8. Vili. 1944. Od tedaj se 
poureša. 

Na predlog matere Tišler Neže. po- 
sestnice v Belil) vodah 36. se uvede po- 
stopanje za razglasitev za mrtvega. 

Vsakdo, ki mu ie o pogrešanih kaj 
znano, se poziva, da to do 25. IV. 1948 
poroča sodišču ali skrbniku Volavčniku 
Antonu, sod   uslužbencu v Šoštanju. 

Mravljak Rudolf in Tišler Janez se 
pozivata da se zgladita prf sodišču ali 
drugače dasta kako vest o sebi 

Po preteku roka bo sodišče odločilo o 
predlogih. 

Okrajno sodišče v Šoštanju 
<ine 22. januarja 1948. 

* 
III R ROS/48-5 861 

Grošelj Stanko, roj. 14 V. 1929 v Ja- 
blani 11. KLO št. Lambert, stan. Zagor- 
je, Toplice 137, je odšel septembra 1944 
v NOV in se od tedaj' pogreša. Po izpo • 
vedbi prič Zajca Avgu«tn in Pogača r Na- 
de iz Cepelj. KLO lukovica, je bil 14. I. 
1945 v bližini Čepelj od Nemcev ustre- 
ljen. 

Na predlog matere Grošelj Pavle ro- 
jene .luvan. gospodinje v Zagorju. Topli- 
ce, nova stavba, f-e uvede postopanje za 
razglasitev za mrtvega in se izdaja po 
ziv. da se o pogrešanem do 1 V. 1948 
poroča sodišču aH skrbniku Langerju 
Francu, »od. uradniku ? Trbovljah. 

Grošelj Stanko se poziva, da se zela- 
si pri sodišču aLi drugače da kako \e?l 
o -ebi. 
'   Po preteku roka bo sodišče odločilo o 
predlogu. 

Okrajno sodišče v Trbovljah  od. L, 
dne 2.  lehai.irja  l'J4a. 

PrHilin  izirurihpnih  listin 

Preklicujem izgubljeno prometno knji- 
žico za motorno kolo znamke >'l numi« 
št S-0U383, izdano od N'M v Ljubijani 
na   nie Barlič Janez, Bokalce  št. 4, p. 
Ljubljana. 
1137 Barlic Janez 

Preklicujem ukradeno osebno izkaz- 
nico, izdano od KLO Rateče, železniško 
vozno izka/.nico za progo Rateče-V iž- 
marje in industrijsko zka/.nico, vse na 
ime  Bertoncelj Anica, Gorenja  vas 11, 
p. Skdja Loka. 
1124 Bertonrelj Anica 

Preklicujem izgubljeno osebno izkiz- 
nico. izdano na ime Bessman Gustav, 
Uprava drž. gozdov in podjetij, Ljublja- 
na, Poljanska c. 2. 
1145 Bessman Gustav 

Preklicujem    ukradeno    uslužbenko 
knjižiro št. 63 358, izdano na   nie Rrod- 
njak Vinko, železničar  kuril  Maribor. 
1342 Brodnjak Virilio 

Preklicujem izgubljeno vojaško izkaz- 
nico, izdano od vojnega odseka, Ljub- 
ljana   na  ime Ciuha  Franc, • Ljubljana. 
Rimska cesta 2 

Ciuha Franc, Ljubljana, 
1135 Rožna drliria, C. VHI'32 

Preklicujem izgubljeno petrolejsko na- 
kazu co, izdano na imp Culjkar Franc, 
Vrh 3, KLO Višnja gora. 
1286 Culjkar Franc 

Preklicujem izgubljeno osebno izkaz- 
nico, izkaznico OF št. 05 •• in člansko 
izkaznico Na proze Ljubljana, Cerkvena 
št. 21, izdani na ime Cavkin Frančiška, 
Ljubljana, Cerkvena 21. 
1130 Cavkin Frančiška 

Preklicujem izgubljeno osebno izkaz- 
nico in vojaško knjižico, obe na ime Do- 
ric Alojz, Vrhnika. Švabičeva 9 
1144 Doric Alojz 

Preklicujem   izgubljeni   red  za  hra- 
brost št. 27157, izdan na ime Dragclje- 
vić Milan, Kranj, voj. pošta 26846/.. 
1122 DraRoljcvić Milan 

Preklicujem izgubljeno Univerzitetno 
izkaznico, izdano od rektorata un-'verze 
v Ljubljani na ime Fr edrich Nada, 
Ljubljana, Touačna ul. 6. 
1146 Friedrich Nada 

Preklicujem osebno 'zkaznico. izdano 
na ime Fuuda Janez, Grahovo 01. Rakek. 
1143 Funila Janez 

Preklicu jemo izgubljene zaključnicp 
št. 201/22 (plavi kamen), 331'16 (magne- 
siimi .sulfat) 81/144 (sumporna kiselina). 
71/160 (sona kisel na). 541/33 (blornî 
kreč)  in 391/33 (glauberova so), skie- 

njene z generalno diieke.jo savezne ka-, 
m.jiie ir.'Jisir.jo vlade FLRJ v Beo- 
gMüii, 1 ••••.-iia ul   9. 

Glawia direkciju za nab£\o in raz- 
deljevanje   san letnega   matcr'.ela, 

1149 Lju' !;r.:'a 
Prokl rujem ukra-deiio osebno i/knz- 

ni o, izdano od upra\e NM v Ljubljani 
na ime Grčar Janez, Ljubljana, Kersni- 
kova 4. 
1150 Griar Jenez 

Preklicujem  izgubljeno šolsko «prče- 
va o 4. razr. meščanske šole v Ljubljani 
(Sv   Jakob), izdano od  ravnuleljstva 'e' 
šo e  v  leiu   li'26  ria   ime  Gregore  Kri- 
st na, Ljubljana, Novi trg 5 
1121 Grcpr.rc Kristina 

Prekhcujem  izgnblieno osebno izkaz- 
nice, izdano leta  1945 od uprave ,\'.\1 v 
Ljibljan  na une Gros Anton, Ljubljana, 
Kolodvorska ulica 6. 
13)2 Gros Anton 

Preklicujem izgubljeni   ndeks tehnič- 
ne fakultete univerze v Ljubljani,   zdan 
od rektorata univerze v Ljubljani.na ime' 
Ham Maj-da, Ljubljana, Muzejska 7. 
13'>0 Ham Majda 

Preklicujem izkaznico za moško kolo 
št 7474527 znamke Burmus, lzdaae na 
ime Junger Ri.^olf, pismunoša v Ptuju, 
rojen 20. 111. 1998 v Bislri, Borovnica, 
strni'joč Sp. Breg 45, p. Ptuj 
llti9 Junker Iîudi'f 

Preklcujem prometno knjiž co št 9167 
za motorno keto Guzz. na ime Klančar 
Lojze, izdano od uprave NM Gor. Rad- 
gona. 

K!an?ar Lojze. 
12•8' Murska Sobota, Panonska 7- 

Preklirujemo evidenčno tablico štev. 
S-Ö2266 za motorno kolo >Jawa«, izdano 
od od.-eka za notranje zadeve pri OtO. 
Kočevje na ime Kočevsko gozdno gospo- 
darstvo Kočevje. 
12R0     Kočevsko gozdno gospodarstvo 

Piekl•fujcin ukradene ži.v lske nakaz, 
nice za februar na me Komljanec An- 
drej SI), Komljanec Hermina Nav. Kom- 
Ijanec Dunja in Janez Doi, Bilene Jo- 
ško LD. izdane od rajona Center, L j ub- 
ija-ia, Vidovdanska 20. 
1336 Komljanec Andrej 

Preklicujem osecno izkaznico št. 202, 
izkaznico za Kolo in vojaško polno dovo- 
lilnico, vse na ime Košir Franc, Zenav- 
lje št. 25. Osebna izkaznica je b la iz- 
dana od KLO Žena vije. izkaznica za kolo 
pa od notranjega odseka OLO v Murski 
Soloti. Košir Franc 

Preklicujem osebno   zkaznico in  OF 
izkaznico št. 11C324, izdani na ime Ko- 
vač Alojzij, Grahovo št. 28, Rakek 
1142 Kovač AIojz-j 

Preklicujem izgubljeno prometno 4nji- 
žico za kolo znamke »Veslat, tov št. 
949711, 'zdano od uprave NM v Ljub- 
ljani na ime Kumer Cvetko. Ljubljana, 
Grrberjevo nabrežje 18. 
1147 Kumer Cvetko 

Preklicujem izgubljeno nromelno knji- 
žico za žensko Itolo It. 3337, izdano ôd 
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NM v Ljubljan   na ime Lipec Evstahij, 
Ljubljana, Bie,weiì»ova 15. 
1282 Lipcc Evsfabij 

Preklicujem izgubljeno vojaško knji- 
žice št 620080, .zdario <xl ^tai-a 17. udar- 
ne divizije v Radovljici na .me Loko 
bauer Josip, Ljubljana, Gruberjevo na- 
brežje 6. 
1120 Lokobauer Josip 

Preklicujem izgubljeno vojaško potr- 
dilo o nesposobnosti Št. 28, izdano 21. 
maja 1947 v Kočevju na me Lovšin 
Franc, Gorica vas 2, p. Ribnica na Dol 
1125 Lovšin Franc 

Preklicujem izgubljeno tablico motorja 
št. 01156, izdano na imo Mežnar Fil p, 
Podhruška pri Kama ku. 
1339 Mežnar Filip 

Preklicujem izgubljeno osebno izkaz- 
nico št. 050135, sind.kalno izkaznico, jz- 
kazn co OF in äluzieno izkaznico, vse 
na ime M.ljkovir Miroslav, Pod ježami 
št. 15, Ljubljana-Moste 
1335 Miljković Miroslav 

Preklicujem knjižico za kolo znamke 
Viktorja, št. kolesa 1238479, št. knji- 
žice 40G036, izdano na ime Mlinaric 
Ludvik, Tezno, StrekJjeva ul. 12, Mari- 
bor. 
1340 Mlinaric Ludvik 

Preklicujemo izgubljeno nakaznico, iz- 
dano od okraja Rakek s temle bese- 
dilom: 

>Posebna nakaznica it. 19. Tečaj za 
vajence, Logatec. 

Nabavti v mesecu februarju 1948 v 
Logatcu za 84 osemdesotštiri osebp za 
29 dn:: 353.445 kg enotne moke, 380 k*g 
koruzne moke, 84 kg sladkorja, 63 kg 
maščobe, 1680 kg mia. Rakek 4. II. 
1948. 

Baraga za okrajni ILO, trgovina in 
prejkrba.< 
1334     Okrajni magazin Dol. Logatec 

Preklicujem ukradeno delavsko izkaz- 
nico št. 186 za nakup delavske teden- 
ske karte za progo Medvode-Kranj na 
ime Okršlar Lucija, Preska št. 35, p. 
Medvede. 
112G Okršlar Lucija 

Preklicujem delavsko knjižico štev 
1390694 na ime Oseli Rudolf, Okroglo 
ži. 7, Naklo. 
1341 Oscli RudulI 

Preklicujem izgubljeno osebno izkaz- 
nico št. 090164 in šofersko izkaznico, 
obe na ime Pavšelj Ivan, Ljubljana, Sv. 
Petra c. 49. / 

1277 Favšclj Ivan 
Preklicujem   izgubljeno  izkaznico  za 

kolo, izdano od uprave NM v Ljubljani 
na ime Pire Borut, Ljubljana, Levčeva 
št. 35. 
1284 Pire Borut 

Preklicujem izgubljeno začasno osebno 
izkaznico št. 190, izdano od KLO Stara 
Loka, in prometno knj žico za kolo, iz- 
dano od NM v Skofji Loki, obe na ime 

Podrekar Franc, Stara Loka št. 28, p 
Škof ja Lo lia. 
1304 Podrekar Franc 

Preklicujem izgubljen: duplikat šol- 
skega spričevala 4. razreda in nižjega 
tečajnega izpita klasične gimnazije v 
Ljubljani, izdan od ravnateljstva te šole 
v letu 1934/35 na ime Praprolnik Alojz, 
Sv. Petra c. 30, Ljubljana. 
1123 Praprotnik Alojz 

Preklicujem izgubljeno osebno izkaz- 
nico, izkaznico OF, sindikalno .zkazn co, 
potrdilo o zaposlitvi in industrjsko na- 
kaznico, vse na ime Pretnar Alojz, Ljub- 
ljana, Rožna dolina, C. 111/19. 
1283 Pretnar Alojz 

Preklicujem izgubljeno službeno iz- 
kaznico št 3434 in sindikalno izkaznico 
št. 1278112, izdani od m nislrstva za delo. 
Ljubljana in sodniško izkaznico FZS na 
ime Pucihar Anton, Ljubljana, Ziber- 
fova 22. 
1131 Pucihar Anton 

Preklicujem izgubljeno delavsko knji- 
žico, izdano od M LO, oddelek za inšpek- 
cijo dela, Ljubljana, na ime Rajt Marija, 
Ljubljana, Karlovška 8. 
1301 Rajt Marija 

Preklicujem izgubljeno osebno 'n sin- 
dikalno izkaznico obe na ime Rupnik 
EIvra, Gradec 85, p. Litija. 
1278 Rupnik Elvira 

Preklcujcm izgubljeno industrijsko 
nakaznico, sind;kalno izkaznico štev 
203910. domovnico in premeslHveni de- 
kret z drž. gimnazije v Novem mestu na 
klasično g mnazijo v Maribor, vse na 
Tme Sormau Gabrijela, Maribor, Turner- 
jeva 35. 
1279 Sorman Gal rijela 

Preklicujem Izgubljeno Šolsko spriče- 
vaio IV. letnika drž. učiteljišča v Ljub- 
ljani, št 260, zdano 31. VII. 1942 od 
ravnateljstva učiteljišča na ime Sotler 
Stane, Ljubljana, Mestni trg 24. 
1299 Sotler Stane 

Preklicujem izgubljeno 3'ndikalno 'z- 
kaznico, izdano v Ljubljani na ime Šker- 
janc Marija, Ljubljana. Tomačevska 11. 
1138 Skerjanc Marija 

Preklicujem izgubljeni red dela •. 
stopnje št. 585, izdan od Prezidija Ljud- 
ske skupščine FLRJ j. ukazom št. 601 
z dne 5 XI. 1940 na ime Tornine Tone 
(Aniona). 

Tornine Tone, 
1285 okrajni odbor LMS Mozirje 

Freklicujem izgubljeno Šolsko spriče- 
valo 1. razr. II. deške meščanske šole 
v Ljubljani, ;zdano od ravnateljstva tole 
v letu 1927/28 na ime Tomšič Anton, 
Ljubljana, Pod hribom 20. 

Tomšič Anton, 
1134 Ljubljana, Kavškova 24 

Preklicujem izgubljeno živilsko In in- 
dustrijsko nakazneo ter nakaznico za 
noseče žene  na   ime Tovornik  Marija, 

živilsko nakaznico (TD) z dodatkom, in- 
dustrijsko nakaznico in člansko nakaz- 
nico Naproze, Ljubljana, Medvedova uli- 
ca, izdane na ime Tovornik Jože. dalje 
živilsko nakaznico za Doj. na ime To- 
vornik Jožko, Ljubljana, Janševa 14. 
1132 Tovornik Marija 

Preklicujem izgubljen« prometno knji- 
žico za žensko kolo znamke »Branden- 
burg št. 6714, reg. št. 015Ò03, izdano od 
NM v Ljubljani na ime dr. Treo Luce, 
Ljubljana, Masarykova 14. 
1281 Dr. Trco Luce 

Preklicujem izgubljeni red za hra- 
brost, ât. 8341. 

Vignjevié Dimifar, kapetan, 
1087        voj. pošta 29167, Boh. Bela 

Preklicujemo vojaške potne dovolil- 
n ce, izdane na ime: 

Jordan Dušan, serija J, št. 55902 z 
dne 10. IX   1947; 

Numič Harudm, serija G. št. 86242 z 
dne 8. XI. 1947; 

Pajevic Milan, serija J, št 55763 z 
dne 2. IX. 1947; 

Filipić Emil, serija J, št. 55916 z dne 
11. IX   1947; 

Kušnjarevć Ivan, serija I, št. 71698 
z dne 21. VII. 1947; 

Dolćek Franjo, serija I, at. 71522 z 
dne 21. VII. 1947. 
1303        Vojna pošta 41388, Ljubljana 

Preklicujemo téle izgubljene ali uni- 
čene vojaške potne dovolilnice: 

št 95946 serije E na ime Ristović MI- 
leja, kapetan; 

št. 87195 serije O na ime Cukić Jovan, 
kapelan; 

št. 75354 serije I na ime Cukić Javan, 
kapetan; 

št. 87484 serije G na ime Cukić Jovan, 
kapetan; 

št. 42704 serijo G na Ime Zeković NL 
kola, kapetan; 

št 23608 serije G na ime Zeković Ni- 
kola, kapetan; 

št. 41715 serije G na ime Zeković Ni- 
kola, kapetan; 

št. 62882 serije G na ime Rubeša Vje- 
koslav, poručn.k. 
11CO-1167       Voj. pošta 67052, Rakek 

Preklicujem izgubljeno prometno knji- 
žico za kolo tov. št 422900, št. S-164670, 
izdano od odseka za notranje zadeve 
OLO Ljubljana okolica na ime Vrbovec 
Alojzij, Gradec 77, p. Litija. 
1337 Vrhoree Alojzij 

Preklicujem ukradeno knjižico za mo- 
ško kolo znamke >Diktatos<, št okvira 
65512, št. knjižice 217881, na frne Zidar 
Anton. Zupeča vaa ŽL 9, KLO Cerklje 
ob Krki. 
1127 Zidar Anton 

Preklicujemo izgubljeno evidenčno ta- 
blico osebnega avtomobila Sleyer štev. 
1C81, ki je last železniškega gradbenega 
podjetja št 5 v BorovnicL 

Železniško pn»T">"n podjetje Bt 5, 
1148 Borovnica 

Izdaja > Ura dal JJet LKSt — tUvuatulJ la odgovoru! urednik: Božo Voduiek; Uska frotveto* tUkaro» — ob* t LJubljani. 
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poslanca Rudolfa Janka skupščina soglasno  zvoli v za- 
konodajni tdbor naslednje ljudske posLmee: 

Viktorja Av..ija, Uavor.ua 1-erligoja, 
Jožeta »'čuvana, Borisa Kalina, 
dr. Stanka Slora, Alojza Col.ir.ča, 
dr. Antona Mclika, N>ka Jakotč ča in 
Alojza  Vrliovea, dr   Helija Modica. 
Franca Popila, 
V od.or ta gospodarski načrl in • nance, na predlog 

ljudskega poslanca Tiuota Kemskarja, skup^č.ua sogliono 
izvoli: 

Alberta Jakopina, Ivana Ocvirka, 
Franca Furlana, dr. Miha Polornika, 
dr. Mih« Kambča, Makf-a Krinelja m 
Alojza Lesnika, Franca Tavčarja. 
Albina Uujua, 
Na predlog ljudskega poslanca AII>eita Jakopiča 

skupščina soglasno izvoli v mandatno- munitetni odtur 
naslednjo ljudske poslance: 

dr. Bogdana Breclja, Vlada Kozaka In 
Iva Svetina, Toneta Tomana, 
Franca Perovška, 
v odbor •• prošnje in pritožbo pa na predlog ljud- 

skega' poslanca Albina Colarja: 
Leopolda Mačka, Mirko Mozetič in 
Načeta Majcna, M rana Košmelja, 
Ivana Bralka, 

•in  v  administrativni  odbor,  na  predlog   ljudskega 
jjoslanca Lojzeta Riuiča pa: 

Franca Čemela, Franca Mojškerca in 
Andreja Verb.iča, Viktorja Sleparja. 
Vinka Knola, 
Predsedn k pozove novoizvoljeno odbornike skupščin- 

skih odborov, da se po zaključku »eje konstituirajo 
Ker je s tem dnevnj  red  2. seje   izčrpa«, zaključi' 

predsednik sejo. Prihodnjo bo sklical pismeno. 
SI. 28G/3-48. 
Ljubljana dne 17. decembra 10-17. , 

LJUDSKA SKUPŠČINA 
LJUDSKE REPUBLIKE SLOVENIJE ' 

»Tajnik. Predsednik:   . 
Hira Tomšič I. r.    C    Dr. ^rdo ••••• 1. r. 

ZAPISNIK 
8. selo •. rednega zasedanja ljudske skupSKnc LI!3 

dno IG. februarja 1948 v Ljubljani 
Predsedoval; dr. Ferdo Kozak, 
tajnik: M.ra Tomšič 
Predsednik odpre 3. sejo ob 10. uri 30 mina! ter 

določi tajnika Miro Tomšičevo. Proč ta se zapisnik 2. seje, 
katerega- skupščina odobri, nakar se podpiše 

Sledo poročila. Predsednik predlaga, da skupSema • 
odobri trodnevn; depust naslednjim ljudskim poslancem: 
Slavku Furiami, Jožetu Jurafu, Jaki Avšiču, Niku BHo- 
pavloviču, Jožetu Brileju, Francu Draganu. Martinu Greifu, 
Edvardu Kardelju, Zdenki Kidričev, Borisu Kidriču, Radu 
Pehačku, DuSanu K vedru, ki so službeno nujno zadržani. 
Otonu Zupančiču, VJad;mirju Pavšiču in Ladu Kozaku, 
ker so bolni, Alojzu Vrhovcu, M losu Ledineku in Edvardu 
Kocbeku pa enodnevni dopust, ker so službeno jmdržnni. 
Veem imenovanim skupščina odobri  predlagani dopu«t. 

Nadalje objavi predsednik, da jo Ljud«kn skupina 
»prejela naslednje pozdravne résolue; je: Rajonski odbor 
Rakovnik-Vič, pretrvalci kraja Miren, prebivalci kraja 
Cegovaa« delavci '» ueluiueuci pkroiue up.m& >•.»1?2**

1
• 

Aidcwiüa, d:':> '.;   kolektiv tovarne cementa  Anhova, 
l,u •<!',«   : _'j   Vipava,   p.onirji  Solkana,   žene   tovarne 
AlltUA.l 

l'ii'. ink <>!,vest skupščino, da so se skupščinski 
odi on, .Aoijfiii na drugi seji II. rednega lasedanja, 
kon?l liiiia!'  !a!,<m>: 

Xakoiuuiajai <>>• or: 
V ik.„.   AvL.li, predsednik, 
Jože  l'el'/.n, podprtnlsednik, 
dr. Sl.iuko čtur, tajnik 
Odbor •• ^.)>••«'•1 f-Li načrt • fin&m 
Albert Juud} ič, piedr-edtiik, 
l'iaiic Furiati, podpredsednik, 
dr   M.lin Ka.iiii.i', tajn.k. 
Maiiiiaiiit/ îwiuiiHv'tiii cilbor: 
dr. B• gJ.m Brçielj, predsednik, 
Ivo Sv. ; n.ì. [ocpredscdnJj, 
Franc {>rvov.->k..  tajnik. 
Adin.'i:'»!rativnj oilhor: 
Frane Cerne, pied-ednk, 
Andrej Vp'lijč, podpredsednik, 
Vinko tv no!, tajnik. 
Oilbur za prfišfijf« in pritožbe: 
Leopold  Ma'ek, predsednik, 
Nace M.iJ'en, podpredsednik, 
Ivan Bralko, tajnik. 
Nato preč.ta predsednik poročio o delu odbora aa 

prošnje in pritožbe Ljudske skupščine LRS v času od 
28. XI   \?u do 13   11. 11)18. 

Nadit'je objav; predsednik, da je Ljudska skupščina 
sprejela nii-lfxlnjii pisma: 

1. Spremno pismo Prezid'ja Ljudske skupščine LRS 
z dne 10. I. 101«, P 1074S-1, v katerem Predsedstvo 
Prezdi.;:i [Ju*M:o skupščine LRS dostavlja Ljudski skup- 
ščin LRS v potrdilev Ukaz o razrešitvi Franca Lewkoska, 

, mnHia za industn;o in rudarstvo LRS, in o imenovanju 
dr Marijana Bieclja. podpredsednika vlade LRS, za mi- 
nistra za iruluftr jo in rudarstvo LRS. 

2. Spremna pisma predsednika vlade LRS Mihe 
Mar nka z dne 1.'), I. 1048, 10 11. 1948, 11. II. 1948 in 
13 .11 lOis, \ katerem v imenu vlade LRS dostavlja 
Ljudsk sl.i,p:č ni LUS v razpravo • sklepanje naslednjo 
zakonske predloge, katere je vlada LRS sprejela na avoji 
seji dne M. L, oz roma 9   II. 1948: 

a) zakon o potrditvi odlokov in zakonov, izdanih do 
20. novembra 194•», ki ostanejo v veljavi brez sprememb; 

b) zakon o pftrd Iv: zgodovinsko važnih odlokov, 
ki so liili izdani do 20  novembra 1946; 

c) zakon o odpravi odlokov in zakonov, izdanih de 
20. novembra-1940; 

d) zakon o upravni razdeltvi LRS; 
e) zakon o potrditvi, spremembah in dopolnitvi za- 

kona o volitvah ljudskih poslancev v Ustavodajno skup- 
ščino I.RS; 

f) zakon   o   potrditvi,  spremembah   in   dopolnitvah    ' 
zakona o aerami reformi in kolonizaciji v Sloveniji ter 
zakona o dopolnitvah   n spremembah zakona o agrarni 
reformi in kolonizaciji v Sloveniji; 

g) zakon o odpravi zakona o prenosu imovine telesno» 
vzgojn h druitev na Zvezo fizkulturnih društev Slovenije 
ter o ureditvi lastninskih razmerij, ustvarjenih a tem 
zakonom; 

h) zakon o potrditvi in spremembi zakona Predsed- 
stva SNOS-a a ustanovitvi častnega aaslova »naredili 
lunululku • 
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i) zakon o '.menili našel j, označbi trgov, ulic in hiš; 
j) zakon o proglas tvi 27. aprila za državnj praz- 

nik LKS; 
k) zakon o državnih  uslužbencih LRS; 
1) zakon o odpokl •• ljudskih predstavnikov v orga- 

nih državne oblasti na ozemlju LWS 
Vse te zakonske predloge z obrazložitvami predsed- 

nika vlade LRS »o v smislu 29. člena Poslovnika bili do- 
stavljen zakonodajnemu odboru v razpravo in sklepanje 
ter so natsnjenj in  razdeljeni  ljudskim  poslancem. 

3. Spremno p -»ino predsednika vlade LRS o dosta- 
vitvi odlokov Ljudski skupščini LUS v potrditev, ki jih 
je izdala vlada LRS na področju mrodnega gospodarstvi 
v zvezi z zakonom o pooblastilu vlade LRS za .zdajanje 
odločb na področju narodnega gospodarstva. 

4 Pismo zakonodajnega odbora- Ljudske skupščine 
LRS z dne 11. II 1948, v katerem sporoča, da je zakono- 
dajni odbor na svojih sejah dne 10. m H. t m predelal 
vseh 12 zakonskih predlogov, katere je predložila Ljud- 
ski skupščin   vlada LRS. 

Poročila zakonodajnega odbora k predlogom teh za- 
konov so natisnjena  in  razdeljena ljudsk m poslancem. 

Nato preide predsednik na dnevni red, t. j. na do- 
ločitev dnevnega reda. 

Z oz rom na to, ker je vlada predložila Ljudski skup- 
ščini LRS v razpravo m sklepanje 12 zakonskih pred- 
logov, kakor tudi v pbtrd.lev uredb, izdanih od vlade LRS 
na področju narodnega gospodarstva in ker je Prezidij 
Ljudske skupšč ne LRS 'ostavil Lj/idski skupščini LRS 
v potrditev Ukaz o spremembi v, vladi LRS, predlaga 
predsednik skupščini naslednji dnevni red: 

1. Potrd.tev Ukaza Proz.dija Ljudske skupščne LRS 
o spremembi v vladi LRS; 

2. potrditev odlokov, izdanih od vlade LRS na pod- 
ročju narodnega gospodarstva; 

3 razprava In sklepanje o predlogu zakona o'po- 
trditvi odlokov n zakonov, izdanih do 20. novembra 1946, 
bi ostanejo v veljavi brez sprememb; 

4. razprava in sklepanje o predlogu zakona o po- 
trditvi zgodovinsko važnih odlokov, ki so biL. izdani do 
20. novembra 1916; 

5 razprava in sklepanje o predlogu zakona o od- 
pravi odlokov in zakonov, izdanih do 20. novembra 1916; 

6. razprava .n sklepanje o predlogu zakona o upravni 
razdelitvi LRS; 

7. razprava in sklepanje o predlogu zakona o po- 
trditvi, spremembah in dopolnitvah zakona o volitvah 
ljudskih poslancev v Ustavodajno skupščino; 

8. razprava in sklepanje o predlogu zakona o po- 
trđitv, spremembah in dopolnitvah zakona o agrarni 
reformi in kolonizaciji v Sloveniji ter zakona o dopol- 
nitvah in spremembah zakona o agrarni reformi in kolo- 
nizaciji v Sloveniji: 

9. razprava in sklepanje o predlogu zakona o od- 
pravi zakona o prenosu imovine telesno-vzgojn,h društev 
na Zvezo fizkulturnib društev Sloven je ter o ureditvi 
lastninskih razmerij, ustvarjenih s tem zakonom; 

10. razprava in sklepanje o predlogu zakona o po- 
trditvi In spremembi zakona Predsedstva SNOS-a o usta- 
novitvi častnega naslova >narodni umetnik<; 

11 razprava in sklepanje o predlogu zakona o ime- 
nei naselij  n označbi trgov, ulic in hiš; 

12. razprava in sklepanje o predlogu zakona o pro- 
glasitvi 27. aprila /.a državni puznik  LUS; 

l'à. ra/.piuva in sklepanje o predlogu zakona o držav- 
nih uslužbencih  LRS; 

14. ra/.prava n sklepanje o prodlegu znkona o od- 
pokl cu ljudsk li ptedr4avnikuv v organih državne oblasti 
na ozemlju LUS; 

Skupščina »oglasno sprejme predloženi dnevni red 
Predsednik preide na 1. torku dnevnega reda, t. j. 

na potrditev Ukaza 1'iezidija Ljudske skupščine LRS o 
razieó tvi Franca Leskoška, inim.-tra za industrijo in 
rudarstvo LRS, njegovih dolžnosti in o postav tvi dr. Mari- 
jana Breclja, podpredsednika vlade LUS, za min.stra za 
ndustrijo in rudarstvo LUS, katerega skupščina soglasno 

potrdi. 
Preide se na 2. točko dnevnega reda, na potrditev 

uredb, izdanih od vlado LRS v zvezi z zakonom o po- 
obla.-dilu vlade LRS za zdajanje uredb na področju 
narodnega gospodarstva Skupščina soglasno potrdi ured- 
Le, nakar predsednik objavi, da bo Ljudska skupščina 
izdala odlok o potrditvi teh  uredb« 

Nato preide predsednik na 3. točko dnevnega reda, 
t. j. na razpravo n sklepanje o predlogu zakona o po- 
trditvi odlokov in zakonov, izdan.h do 20 novembra 1940, 
ki ostanejo v veljavi brez sprememb. PreJsedn.k odpre 
razpravo, pozove poročevalca zakonodajnega odbora ljud- 
skega poslanca dr. Helija Modica, da poda poročilo. Ker 
se k razprav, nihče ne javi. predsednik zaključi razpravo 
ter preide na glasovanje v posameznost/h. Skupščina so- 
glasno sprejme'predloženi zakonski predlog v posamez- 
nostih kakor tudi v celoti, nakar predsednik objavi, da 
ga bo Ljudska skupščina v sni slu 72 člena Ustave LRS 
in 35. člena Poslovnika dostavila Prezidiju Ljudske skup- 
ščine LRS radi proglasitve. • 

Na enak način skupščina soglasno sprejme predlog 
zakona o potrd tvi zgodovinsko važnih odlokov, ki so bili 
izdani do 20. novembra 1916, in predlog zakona o od- 
pravi odlokov in zakonov, izdanih do 20. novembra 194C- 

Predsednik preide na 6. točko dnevnega reda, t. j. 
na razpravo in sklepanje o predlogu zakona o upravni 
razdel tvi LRS Po poročilu poročevalca zakonodajnega 
odbora dr. Antona Melika poda predsednik besedo pred- 
sedn ku vlade LRS Mihi Marinku, katerega skupščina 
s ploskanjem navdušeno pozdravi. Po govoru predsed- 
nika vlade odredi predsednik odmor in pozove ljudske 

* poslance, ki žele sodelovati v razpravi, da se med od- 
morom prijavijo dežurnemu tajniku. 

Po odmoru se soja nadaljuje ob 18. uri W) minut 
O predloženem zakonskem predlogu so razpravljal: 

Ivan Ocvirk, Franc Simonie, Albin Dujc, Vinko Šumrada 
— vsi »zac 

Nato predlaga predsednik, da se današnja seja za- 
ključi, kar skupšč'na odobri in predsednik objavi da se 
bo prihodnja seja vršila jutri, t. j. dne 17. tetmiarja 
ob 11. un z nadaljevanjem dnevnega reda ter zaključi 
sejo ob 19. uri 30 minut. 

St. 287/1-48. 
Ljubljana dne 10. februarja 1948. 

LJUDSKA SKUPŠČINA 
LJUDSKE REPUBLIKE SLOVKNTJE 

Tajnik: Predsednik: 
Mira Tomšif 1  r. Dr. Ferrlo Kozak 1. r. 
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Postulo* plafana t gotutinL 

Letnik V. 

LJUDSKE  REPUBLIKE   SLOVENIJE 

V Ljubljani dne 2. mavca 1948 Številka 11. 

raf i 
--./Urodba o ustanavljanju in ureditvi dečjih domov. 
78/Uredba o dečjih jaslih, 
79. Uredba o mrliški pregledni službi. 
80. Uredba o preimenovanju naselja Jablanioa. 
81. Uredba o ukrepih za preprečevanje požarov. 

,83. Pravilnik o ureditvi, in delu dečjih domov. 
83. Odredba o novj razvrstitvi poklicev v upravni etroki v vrste 

po 12. členu zakona o državnih uslužbencih. 

VSKBINA 
84. Odredba o epremembi temeljne plače za poklic arbitra m 

nižjega zemljiškoknjižnega refereata in zemljiškoknjižnega 
rejereola. 

85. Odredba o obveznem ometanju kurilnih naprav. 
8G. Strokovna navodila za opravljanje mrliškega pregled«. 
—  Popravek zakona o upravni razdelitvi LKS. 

UREDBE. ODREDBE. NAVODILA IN ODLOČBE 
VLADE LJUDSKE REPUBLIKE SLOVENIJE 

77. 
Na pfcdlagi 35. člena in 19. točke 44. Člena ustave 

LRS predpisuje vlada po predlogu ministra za ljudsko 
zdravstvo 

uredbo 
o ustanavljanju in ureditvi dečjili domov 

Splošna določba 

1. člen 
Dečji domovi so drž/vne sodalnozdravstvene usta- 

nove zaprte zaščite z namenom, da nudijo socialno in 
zdravstveno ogroženim dojenčkom in otrokom do dopol- 
njenega 3 leta starosti potrebno zdravstveno, varstvo, 
nego in vzgojo in s tem skrbjo za njihov pravilni razvoj. 

Ustanavljanje dečjih domov 

2. člen 
Dečje domove lahko ustanovijo po poprejšnji odo- 

britvi ministrstva za ljudsko zdravstvo krajevni (meslni, 
rajonski) uvokrajni ljudski odbori; morajo jih pa usta. 
noviti v večjih mestih, industrijskih in rudarskih sredi- 
ščih, če to odreoV ministrstvo za ljudsko zdravstvo, ko 
poprej ugotovi, da so za ustanovitev zagotovljena zadostna 
proračunska sredstva. 

Dečji domovi so krajevne oziroma okrajne socialno- 
zdravstvene ustanove z lastnim predračunom izdatkov 
in dohodkov v okviru proračuna istega ljudskega od- 
bora, ki jih je ustanovi. 

Vrhovno nadzorstvo nad delovanjem in ureditvijo 
dečjih domov je pridržano ministrstvu za ljudsko zdrav- 
stvo, ki mora, opravljaje to nadzorstvo, odredit' v skladu 
z namenom dečjega doma vse potrebne preureditve !n 
spopolnitve kakor tudi, da se odstranijo vse pomanjk- 
ljivosti. 

Sprejem T deïji dom 

3. člen 
Socialnega in zdravstvenega varstva potrebni dojenčki 

pni prsih se praviloma sprejemajo s dečji dom i materjo. 

V prvi vrsti se morajo sprejeti: " 
1. matere z dojenčki, če po porodu ali po odhodu 

Iz porodniške ustanove nimajo potrebnih sredstev in 
potrebnega  stanovanja  za  preživljanje sebe in otroka; 

2. matere z dojenčki, če je materi dojenje otežko- 
čeno n se ta motnja ne da na drug način (ambula- 
mmo) odstraniti; sem spadajo zlasti nedonošeni-in sla- 
botni otroci; » 

3. dojenčki, ki jim je, potrebna pesebna strokovna 
nega in zdravniška pomoč, ki jo lahko da le dečji dom, 
in brez katere^bi bil dojenček zdravstveno ogrožen; sem 
spadajo zlasti umetno hranjen; dojenčki in dojenčki » 
pre..avn;mi motnjami, te*-ni pričakovati uspešnega.ambu-- 
latornega zdravljenja; 

4. matere z dojenčki, ki so še neizogbno potrebni 
dojenja in se jim lahko nudi to dojenje Je v dečjem 
domu 

Zdravnik sme v 6predaj navedenih primerih samo 
izjemoma in, če to n: v nasprotju s strokovno nego otroka 
ali s potrebo skupnega fcvljpnja matere in otroka, odre- 
diti, da se otrok sprejme brez matere. 

# 
4 člen 

Brez matere se sprejemajo dojenčki In otroci v dečji 
dom: 

1. če je mati neznana (najdenčki); 
2 če je mati umrla ili zbolela in nima otrok niko- 

gar, k bi ga hranil, negoval in vzgajal; 
3. če so.otroci socialno ali zdravstveno ogroženi za- 

radi neugodnih razmer, malomarnosti al. brezbrižnosti 
matere oziroma oseb, ki so dolžne zanje skrbeti; 

4 če starši, bratje ali sestre ter druga okolica, v 
kateri otroci živijo, bolujejo za tuberkulozo, spolnimi 
boleznimi ali trahomom ter se lahko otroci le s spreje- 
mom v dečji dom obvarujejo okužbe. 

s 

"" 5. člen 

V dečji dom ne smejo b:'t: sprejeti: 
1. otroci ali matere, ki imajo ali so sumljivi, da imajo 

nalezljivo ali drugo bolezen, zaradi katere b: bili ogro- 
ženi oskrbovanci ali osebje doma;. -  -. -> 

2. otroci, ki jih. matere željo "oddati v dečji dom i» 
razlogov, katerih, utemeljenost se. oe prizimj 
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3. otroci ali matere, kadar bi bila z njihovim spre- 
jemom prekoračena zmogljivost dečjega doma in bi bili. 
drugi oskrbovanci omejeni v prostosti gibanja ali biva- 
nja v domu in če bi trpela higiena ali pravilna ureditev 
doma 

Izjeme po 3. točki dovoljuje zdravnik dečjega doma. 

C. člen 
Oddaja otroka v dečji dom je prostovoljna. 
Kadar pa bi groz la otroku očitna in neposredna 

nevarnost ža zdravje, če ne bi imel strokovne nege, kot 
jo nudi dečji dom, in starši' kljub danim nasvetom ne 
poskrbijo za potrebno drugačno otrokovo zdravstveno 
varstvo, se sme z odlcčbo okrajnega izvršilnega odbora 
kot skrbstvenega organa odrediti obvezna oddaja otroka 
v dečji dom. 

Proti odločbi okrajnega. izvršilnega odbora je do- 
pustna v 15 dneh po vročitvi odločbe pritožLa na mini- 
strstvo za ljudsko zdraystvo. 

7. člen i 
Sprejem v dečji dom lahko predlagajo poleg otro- 

kove matere, očeta in sorodnikov tudi soc#lnozdravstveni 
odseki ljudskih odborov, skrbstveni organi, skrbniški 
aveti, skrbniki in zdravstveno ustanove, zlasti porod- 
nišnice. 

Uprave dečjih domov in njeni uslužbenci pa so tudi 
i po uradni dolžnosti dolžni  paziti na vse primero zane- 

marjene negp, vzgoje  ter ogroženega zdravja  otrok in 
j morajo biti "zato v tesnem sodelovanju s soc alnozdrav- 
< stvenim  odseki ljudskih odborov, s skrbstvenimi organi 

in z množičnimi organizacijami. 

8. člen 
O sprejemu v dečji dom odloči upravnik (zdravnik) 

doma, potem ko se je prepričal, da so «lani zakoniti 
pogoji za sprejem. 

9. Člen 
V-dečji dom se sprejemajo le zdravi olroci in matere. 
Neposredno pred vstopom v dečji dom morata b'ti 

mati in otrok zdravniško pregledana, če ne bolujpta za 
tuberkulozo, luesom, gonorejo, kožnimi in drugimi nalez- 
ljivimi boleznimi. Če se kaj takega ugotovi, ne smeta 
stopiti v dom. Zdravnik mora dati materi, če je odklo- 
njena, potreben nasvet oziroma odrediti njun prevoz 
na ustrezni oddelek boln'ce. 

Odpust iz dcfjcga doma 

10. člen 
Matere in otroci se lahko odpustijo iz dečjega doma: 
1. če se ugotovi, da ni bilo pogojev ali da so pre- 

nehali pogoji za sprejem v dom; 
2. če zboli mat: ali otrok za boleznijo, ki je nevarna 

za oskrbovance v domu; -v takih primerih se mora po- 
skrbeti za sprejem in po potrebi tudi za prevoz matere 
ali otroka v ustrezno zdravstveno ustanovo po naravi 
bolezni 

Če je nastopil i» razlog za odpust samo prč materi, 
lahko otrok, če je to po zdravnikovi ugotovitvi mogoče, 
ostane še dalje v domu; 

3. če je ponašanje matere v domu vkljub opominu 
nedisciplinirano. •• nevarno za big eno in red •. domu. 

11. člen 
O of'i-iL.lc iz doma odloča upravnik (zdravnik) in 

veljajo gieüe tega smiselno določbe 8. člena. 
Pred odpustom otroka zaradi dosežen h treh let sta- 

rosti mera upravnik pravočasno poskrbeti, da se tak otrok 
vrne staršem, odda v rejo ali v drug socialno zaščiteni 
zavod (otroški dom). V ta namen se poveže s pristoj- 
nim socialnozdravstven m odsekom okrajnega ljudskega 
odbora, da skrbstveni organ otroku določi skrbnika ali 
preskrbi rednika, če otrok nima staršev, ali pa da pred- 
laga otroka za sprejem v otroški dom. 

Zdravstveno varstvo 

12. člen 
Otroci r.n matere so v domu pod stalnim zdravniškim 

nadzorstvom. 
Otroci morajo biti po možnosti vsak drugi dan ali 

vsaj enkrat tedensko zdravniško pregledan.. 
Poleg rednih pregledov morajo biti otrooi vsake tri 

mesece tudi sistematsko pregledani glede njihovega teles- 
nega in duševnega razvoja in napredka. ' 

13. člen 
Zdravljenje otrok in mater, ki obolijo v domu, nače- 

loma n. dovoljeno- 
Če otrok zooli v domu, se sme samo za čas opazo- 

vanja lažjih bolezenskih znakov obdržati v domu; v drugih 
primerih mora upravnik (zdravnik) nemudoma poskrbeti 
za njegovo premestitev v ustrezno bolnico. To velja zlastf, 
če gre za sum nalezljive bolezni. 

Dolžnosti mater 

14. člen 
V dom sprejete matere so dolžno pokoravati se do- 

ločbam hišnega reda, zdravnikovim odredbam in odred- 
bam drugega strokovnega, z oskrbo otrok zaposlenega 
osebja ter pomagati temu oseoju pri vzdrževanju h giene, • 
čistoče in reda. ' 

Poleg teh dolžnosti so v dom sprejete matere pra- 
viloma dolžne dajati po zdravnikovi odredbi svoje mleko 
tudi drug m dojenčkom. 

Upravnk doma lahko odredi materam, upoštevajoč 
njihovo zdravje in sposobnost, tudi druga primerna hišna 
dela, ki niso v neposredni zvezi z nego otrok. ' ( 

Plačevanje stroškov (oskrbnin) 

15. člen 
Za svoje oskrbovanje v domu plačujejo v dom spre- 

jete matere m otroci oskrbn no, ki jo določi po dejan- 
skih stroških za oskrbovanje ministrstvo za ljudsko zdrav- 
stvo enotno za vso ljudsko republiko. 

Če sta mati in otrok do 1. leta starosti istočasno v 
dečjem domu, se zaračunava oskrbnina samo ža eno 
osebo. 

Oskrbovano; morajo plačevati oskrbnino načeloma 
sami; za zakonske, pozakonjene in posvojene otroke sta 
k, plačilu oskrbnine poleg tega solidarno zavezana tudi 
oba roditelja oziroma posvojitelj p0 veljavnih predpisih. 

Oskrbn ne so popolnoma oproščeni oskrbovanci, ki 
-, plačujejo sami ali njihovi starši oziroma posvojitelj manj 
.kot 10QO dinarjev letne dohodnine] polovično ©»krbnino 
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pa plafujojo t:st, ki jim je odmerjena letna dohodnina 
manj kakor 15!)u din, in mntero oziroma starši z več kot 
tremi nepreskrbljenim* otroki ne glede na višino lotne 
dohodnino. 

Zarad ugodnosti po prednjem odstavku povrne ne- 
plačano oskrbnino dečjomu domu okrajni (mestni) ljud. 
eki odbor oskrbovančevega stalnega bivališča, ki mora 
za to določ.ti v svojem proračunu potrebna sredstva. 
Okrajni (mestni) ljudski odbor oskrbovančevega stalnega 
b vališča mora biti o vsakem sprejemu otroka v dom 
obvezen, posebno kadar gredo oskrbnine v breme nje- 
govega proračuna. 

Minister za ljudsko zdravstvo je pooblaščen, da v spo- 
razumu z ministrom za finance določi še druge oprostitve 
od plačevanja^ oskrbnin m drugačno višino dohodn ne za 
dosego nižje oskrbnine. 

Ne glede na sprednje določbe more okrajni (mestni) 
ljudski odbor oskrbovančovega stalnega bivališča po 
predlogu uprave dečjega doma v posebnih, upoštevanja 
vrednih pr merili lu, če bi bila oskrbovančeva družina 
zaradi neugodnih, socialnih, pridobitnih, družinskih In 
drugih ' razmer gospodarsko ogrožena, prevzeti popolno^ 
in delno plačevanje oskrbnine ne glede na višino do. 
hodnin». 

V tom členu določeni način plačevanja oskrbnin- 

volja, dokler ne bodo izdani enotni predp »i oziroma na- 
vodila za plačevanje oskrbnih stroškov v v«rh eocialno. 
zaSö tulli domovih. 

10. člen 
Oskrbnina se plačuje za nazaj. 
Plačevanje oskrbnin je urejeno z uredbami o pristoj- 

binah za zdravljenje v državnih bolnicah in zdraviliščih 
za tuberkulozne (Uradni list LRS Žt. 21/124 t dne 24 V. 
1947) in o zdravljenju nepreniožnih (Uradni list LRS 
št- 22 z dne 31. V. 1047) ter z navodili za izvrševanje 
te uredbo 

Zaradi neplačane oskrbnine se ne sme odrediti od- 
pust otroka al( matere iz doma, dokler je otroku po- 
trebno zdravstveno varstvo in nega v domu. 

Proti vsem odločbam o odmeri In v lini oskrbnine 
je dopusten ugovor oziroma pritožba na pristojni ljudski 
odbor oziroma pritožba na ministrstvo ta ljudsko zdrav. 
•Ivo po predpiaih splošnegr zakona o ljudskih odborih. 

% Osebje doma 

17. člen 
Dečji dom vod! upravnik, * Id mora biti zdravnik 

pedlater ali, če tega ni, drug zdravnik. 
V manjših dečj h domovih se lahko poveri upravni; 

stvo tudi krajevnemu ali okrajnemu zdravniku ali tudi 
drugemu zdravniku v javni službi. 

Upravnika postavi pristojni ljudski odbor v sporazu- 
mu z ministrstvom za ljudsko zdravstvo. 

18. člen 
Za strokovno delo v domu mora biti upravniku na 

razpolago zmogljivosij doma primerno štpvilo strokovnega 
medicinskega osebja; medicinskih sester in otrošk:h ne- 
govalk; če pa ni v domu .zadosti mater za dojenje tujih 
otrok, pa tudi potrebno števlo dojilj., 

Število strokovnega osebja določi ministrstvo za ljud- 
ske zdravstvo. '        "        ** i 

19. člen 

Vse v deČJem domu zaposleno osebje mora biti ob 
nastopu službe ;n pozneje, kadar se za to izkaže potreba, 
zdravniško pregledano. 

Nihče ne more bil zaposlen v dečjem domu, če bolu- 
je za tuberkulozo, luesom, gonorejo ali kožnimi ali dru- 
gimi nalezljivimi boleznim; ali če je bacilonosec. 

20. člen 
Pristojni ljudski odbor mora dati na razpolago domu 

potrebno število admin 9tratîvnega osebja za vodstvo 
pisarniškega, računskega in ekonomskega dela ter druge- 
ga pomožnega osebja. 

Vse to osebje je neposredno podrejeno upravniku. 

Končne določbe 

• 21. člen 

Natančnejšo določbe o ureditvi in delu dečjih domov 
predpše s pravilnikom minister za ljudsko zdravstvo. 

s 
22. člen 

Ta uredba velja cd dneva objave v »Uradnem listu 
LRSc in se ji morajo prilagoditi v treh mesecih že ob- 
stoječi'dečji domovi. 

St. S-zak 94. 
Ljubljana dne 27. februarja 1948. 

Minister 
za ljud3ko zdravstvo LRS: Predsodnk vlade LRS: 

Dr. Ahčin Marjan 1. r.   , Miha Marinko L r. 

78. 

Po 35. in 19. točki 44 Člena ustave LRS, 26. člena, 
4.g) točke splošnega zakona o ljudskih odborh ter 60. 
člena temeljnega zakona o državnih gospodarskih pod- 
jetjih izdaja vlada LRS po predlogu ministra za ljudsko 
zdravstvo in ministra za delo      < 

uredbo 
o dečjih jaslih 

Splošne določbe 

1 člen 

Dečje jasli eo zdravstvena, vzgojna in sooalna usta- 
nova, ustanovljena za otroke do 3 let z namenom, da se 
omogoči pod strokovnim vodstvom in nadzorstvom v času, 
ko je mati zaposlena, dojenje, pravilna nega in hranje- 
nje otroka in sploh pravilen zdravstveni razvoj in vzgoja, 
materi pa da možnost, da je zaposlena • da se udef- 
stvuje v družbenem političnem življenju. 

Vrsta dečjih jasli 

2. člen 

Dečje jasli se dele na stalne in sezonske. / 
Stalne dečje jasli se ustanovijo:  * •    \:_ 
1. v posameznih večjih  industrijskih obratih, 
2. v kraju, kjer je več •••••• industrijskih obratov, 

'»kuj/no. za s»fi ta obrale4 
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8. v raznih mestn.lr središčni za matere, ki *o za- 
poslene v  uatanovan, po podjelj I)   • uiadih. 

bezonake jasli se ustanovno na pj-ae/.eiju za čas več 
jega sezonskega de.a z namenom, da se v lem času omo- 
goči uiateiam douet^vauje pri večjih poljedelskih delili 
iu drugih delovali akcijah. 

Organi, pr.stojni za ustanovitcr dečjih jasli 

3. tien 

Dečje jasli ustanovijo ;udski _bori, eno ali v ". pod 
jetij au lnciusiiijSiLih ouiaiov, zadrug, • državna pooe 
siva s soueiova.tjem miijž.ćii • organizacij :u so^alnu- 
zaravstveuih svetov, v« podjelj.h in obratih pa predvsem 
s soueiovaiijein sinoikainih oigan-zacij, ko so dobili po- 
prejšnje dovoljenje min slr&tva  za ljudsko zdravstvo   • 

To dovoljenje se izda, ko se poprej ugotovi, da so 
izpolnjeni vs>. listi pogoji, ki àO predpisani za sanitarno-* 
big ensko ureditev dečjih jasli. 

Sprejem v dečje jasli 

4. člen 

V dečje jasli  se sprejemajo samo zurav» oaoci. 
Ce prostori v dečjiu jaslih  ne dopuščajo sprejema 

vseh otrok, za katere so ustanovljene in namenjeno ueóje 
jasi., imajo pri sprejemu piednost dojenčk   pri p.Jh in 
otroci tist.h mater, ki imajo dvoje aH več uedoletnih otrok' 
ali ki žive v neugodn h higiensk.h razmerah. 

Ce je v jaslih dovolj prostora, &Q smejo sporazumno z 
ustanoviteljem in upravo iečjih jasli sprejemat tudi 
otroci t.stih mater, ki n so zaposlene v Ovrahh, ustano- 
vah, uradih in podjetjih, za katere so dečje jasls na- 
menjena 

(J sprejemu otroka odloča uprava dečjih jasli spo- 
razumno s pristojno sindikalno al. drugo množično crga- 
nizac.jo. 

5. člen 

Pred sprejemom v dečje jasli mora b.ti vsak otrok 
zdravniško pregledan. Zdravniško potrdilo, s katerim se 
mati zkaže o otrokovem zdravstvenem stanju, ne sme 
biti starejše od dveh dni. Poleg tega mora, po možnost: 
že pred sprejemom, vsekakor pa takoj po sprejemu 
otroka v dečje jasli, medcinska sestra ali katera koli 
druga strokovna oseba obiskati otrokov dom in ugolov ti, 
ali ni kateri od družinskih članov bolan za nalezljivo 
boleznijo. Prav tako se mora zanimati, kakšne higienske 
razmere so v hiši, kjer biva otrok. Te ugotovitve se vpi- 
šejo v otrokov kartotečni list. 

1 6. člen 

V otrokov kartotečni list se vpšejo osebni podatki o 
otroku, podatki o soo.alnem stanju staršev, o otrokovem 
zdravstvenem stanju, njegova teža in visina, morebitne 
bolezni, podatki o njegovem razvoju in sploh vsa opa- 
žanja in vsi tsti podatki, iz katerih je mogoče razvideti 
otrokov razvoj in napredek. 

O.-razec kartotečnega lista predpise minister za ljud- 
sko zdravstvo. 

7. člen 

Medicinska sestra ali druga strokovna oseba mora 
otroka  vsak dan  po sprpjemu  pregledati, ali  ne kaže 
kakih  sumlj vili znakov.- Mati je dolžna, da  pri  vsako-, 
dnevni oddaji otroka v dečje jasli opozori na morebitno* 

otrokevo nerazpo!ožeuo.-,t in druge znake, ki bi kazal 
na otrokovo obolelost (nemirno spanje, kapljanje, apatič- 
nost, teinpeiatura in podobno). Če se opaž jo taki znaki, 
mora strokovna oaPbu, ki je otroka prevzela, napotili 
mater z otrokom k zdravniku al pa ga oddati v bolniško 
sobo, kjer ostane do zdra.inkovega preg.eda in njegovih 
odredb Ce se ugotovi pri otroku nalezlj v» bo'ozen, ga 
je tre.a takoj dati v bolnico. 

8. člen 
Otroci se razporejajo v večjih jaslih po starostnih 

skup nah 15 do največ 20 otrok. Vsaka teh skupin mora 
biti v svi jem prostoru, in s cer posebej dojenčki, ki se 
hranijo z materinim mlekom, dojenčki z mešano hrano, 
otroci do dveh let in otroci do 3 let. V prostore posa- 
mezn.h skupin mora biti po možnosti poseben vhod. 

Strokovno vodstvo in osebje • dečjih jaslih 

9. člen 
Dečje jasli vodi pod neposrednim zdravnikovim vod- 

stvom upravnica, ki mora b ti medicinska sestra s prakso 
•v otroških zavodih ali vsaj izkušena otroška negovalka. 
Za vsako skupino desetih otrok sta dodeljeni še po ena 
otročka negovalka in po ena poinoin.ca, ki skrbita za 

•neposredno nego otrok. Za nastav lev strokovnega medi- 
cinskega osebja je potrebna privolitev ministrstva za 
ljudsko zdravstvo. 

Drugo pomožno in gospodinjsko pomožno osebje se 
nastav po potrebi. Vse osebje, ki je zaposleno v dečjih 
jaslih, mora biti pred nastopom službe zdravniško pre- 
gledano, ali nima tuberkuloze, luesa, ali'nalezljivih kož- 
nih bolezni. 

Osebe, ki so bacilonosci (differ je, tifusa, dizenterije), 
ne smejo biti zaposlene ,v dečjih jaslih. 

Zdravn ški pregledi zaposlenega osebja se morajo 
večkrat ponoviti, najmanj pa vsake tr. mesece. 

Organizacija ••1• v dečjih jaslih 

10. člen 

Otroci bivajo v dečjih jaslih le toliko časa, dokler 
je mati zaposlena Otrokom maler, ki delajo ponoči, se 
mora omogočiti bivanje v dečjh jaslih ponoči in pednevi. 

Delo v dečjih jaslih se mora organiz rati vo.če tako, 
da ni moteno delo v podjetjih in da je v korist otrokom 
in materam. 

11. člen 

Materi, ki doji otroka, se mora dati vsake tri ure 
možnost, da otroka nabran. V ta namen mora imeti vsaj 
pol ure odmera; če pa so dečje jasli izven materinega 
delovnega mesta, se ji mora dati se čas, ki je potreben 
za pot v dečje jasli   - 

12. člen 

Zdravnik je dolžan redno najmanj dvakrat tedensko 
ugotoviti zdravstveno stanje otrok, nadzirati nego in pre- 
hrano ter je z uprav teljico dečjih jaslih odgovoren za 
pravilno izvajanje vseh higienskih predpisov. 

\ DojiliSfa 

13. člen 

Pri tistih obratih in podjetj h, ki nimajo še urejenih 
dečjih jasli ali pa Se ni stvarnih pogojev za nj'hovo usta- 
novitev! se ustanove dojil šča, če je to poUebno. 
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Dojenček mora biti prod sprejemom v dojilišče 
zdravniško pregledan in se mora tudi v tem pr.ineru 
uvesti postopek po 5. členu te uredbe. 

14. člen 
Uprava dojilišča dolco,  v sporazumi m 

in materami dojenčkov čas dojenja. 

15. člen 
Dojilišča upravlja in strokovno vodi medio nska sestra 

ali vsaj otroška negovalka. 
Zdravnik mora v času dojenja najmanj enkrat teden- 

sko pregledati matere n dejenčke ter vooče nadzirati 
pravilno izvajanje vseh hgienskih predpisov dojilišča. 

Vzdrževanje dečjih jasli 
16. člen 

Podjetja, zadruge, državna posestva in ljudski odbor 
zagotovijo potrebna sredstva za vzdrževanje dečjih jasli 
in dojlišč v svoj h proračunih ozirona finančnih načrt h, 
podjetja pa tudi iz sklaJa vodstva podjetij. 

Če so ustanovljene dečje jasli oziroma doj lisca za 
več podjetij oziroma državnih posestev, se marajo ta pod- 
jetja oz.roma posestva vnaprej dogovoriti, koliko bodo 
prispevala za vzdrževanje dečjih jasli oziroma doj lisca, 
in potrebna sredstva zagotovili na način, kakor je dolo- ] 
ceno v prvem odstavku tega člena. 

K vzdrževanju prispevajo tudi matere (starši) otrok, 
M so sprejeti v dečje jasi. 

Prispevek malere (staršev) se izračuna tako. da se 
sešteje celotni dehodek članov družine, ki živijo v skup- 
nem gospodinjstvu, deli skupni kosmati dohodek s šlc- 
v lom članov, ki se s temi dohodki vzdržujejo, in so od 
dohodka, ki pride na enega člana, zaračuna prispevek 
največ v višini do 80%, upoštevaje gospodarske in'dru- 
žinske razmere, zlasti pa še število nedoraslih otrok 
Višino tako Izračunanega prispevka določi uprava dečjih 
jasli oziroma dojilišča v sporazumu s sindikriln. orga- 
nizacijo. 

Obveznost graditve dcčj'h jasli 
17. člen 

Kadar se gradjo nova podjetja in industrijski obrati, 
ki bodo predvidoma zaposlovala nad 200 delavk, name. 
&čenk ali uslužbenk, se mora v načrtu določili tudi gra- 
ditev dečjih jasli. 

Organi inšpekcije dela, ki sodelujejo pr' presiedili 
gradbenih načrtov, ne smejo potrditi načrtov, dokler niso 
določen! tudi prostori ali posebna zgradba za dene 1""1! 

Vrhovno nadzorstvo 
18. člen 

Vrn°vno nadzorstvo nad delovanjem .n ureditvijo 
dečjih jasli opravlja ministrslvo za ljudsko zdravstvo, ki 
»me izdati tudi vse potrebne ukrepe za preureditev in 
spopclnitev dečjih jasli ter za odpravo vseh san i.irno- 
higienskih pomanjkljivosti. 

Svet upravo dečjih jasli 

19. člen 
Pri vseh dečjih jaslih se ustanov! kot posvetovalni 

organ uprave svet dečj h jasli. Sestavljajo ßa upravnica, 
zdravnik, predstavnik pristojnega ljudskega odbora, pred 
stavnik ustanovitelja, predstavniki množčuih organizacij 
in mater, katerih otroci so v jaslih. 

Naloga sveta je, da svetuje in pomaga upravi za brez. 
hibno in smotrno urejeno delo dečjih jasli. 

Končne- določbe 

20. člen 
Natančnejše določbe o sanitetnohigienski ureditvi 

dečj.h jasli in dojil šča kakor tudi vse druge določbe za 
izvajanje te uredbe predpiše m nister za ljudsko zdrav- 
stvo v sporazumu z ministrom za delo. 

21. člen 
Ta uredba velja od dneva objave v >l'r i    'tu 

LRS«. 
S—zak 93. 
Ljubljana dne 27. februarja 1948. 

Minister 
za ljudsko zdravstvo LRS- 

Dr. Ahčin Marjan 1. r 
Minister zn delo LRS: «    Predsednik vlade LUS: 

Resent Ivan 1. r. Marinko Miha L r. 

79. 

Po 35. členu in 19. točki 44. člena ustave LRS izdaja 
vlada LRS po predlogu ministra za ljudsko zdravstvo 

uredbo 
o mrliški pregledni službi 

Splošno 
1. člen 

Mrliška pregledna služba   ma tale namen in naloge: 
1- da z mrl škimi pregledi ugotavlja naslop smrti in 

mrtvorojenosti; za mrtvorojen se šteje plod, dolg najmanj 
35 cm; 

2. da ugotavlja vzrok in neposredni povod smrli; 
3. da preiskuje in ugotavlja način smrti ter da ras- 

vršča smrtne prirnpre v tele skupine po načnu smrti: 
A. naravna smrt: 

a) zaradi starosti, 
b) zaradi l.olezni, 
c) zaradi prirojenih napak, 
d) v iveti s porodom brez sodelovanja druge 

osebe; 
B. nenaravna ali nasilna smrt: 

a) po lasln   krivdi — samomor, 
b) po lastni malomarnosti — nezgoda, • 

c) po kr.vdi druge osebe — umor, uboj, 
d) po malomarnost; druge osebe — nezgoda, 
e) brez lastne in tuje krivde — elementarne ne- 

sreče itd, 
f) posebni primeri — nepojasnjena smrt, smrt 

med operaejo, med drugimi zdravniškimi po- 
seg. ;td.; 

4. da odkriva nalezljive bolezni oziroma njihova gne- 
zdišča in o tPin obvešča pristojne organe zdravstvene 
službe, da se prepreči razš rjanje teh bolezni; 

5. da pomaga v okviru svoje službe organom javne 
varnosti, javnega tož lstva \r\ sodišč pri preiskovanju 
kaznivih dejanj in  pri ohranitvi sledov,  in   predmetov 
kaznivega dejanja; 

6. da pomaga v okviru svoje službe državnim, mati- 
čarjem pri vodsKu mrliške matične knjige s tem, da pri. 
javlja primere smrti in mrtvorojenosti: nezreli, za živ- 
ljenje nesposobni plodovi, krajši od 35 ••, se neprjav- 
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Ijajo matičarjem in se ne vpisujejo v knjigo mrliških 
pregledov, pač pa se ti primeri prijavljajo kot splavi 
organom naredne milice, če mrliški preglednik iz kate- 
rega koli vzroka sumi, da gre za kaznivo dejanje; 

7. da vod; razvid umrlih oseb in mrtvorojenih ter da 
daje podatke za etalisliko o umrljivosti; 

8. da opravlja še druge dolžnosti, ki jih določijo v 
okviru namena in nalog mrliške pregledno službe okrajni 
ali krajevni ljudski odbor in okrajni ali krajevni zdravnik. 

2. člen 
Mrliška pregledna služba spada v pristojnost kra- 

jevnih (mestnih, rajonskih) ljudskih odberov, ki jo oprav- 
ljajo po mrliških preglednikih in pod neposredn m nad- 
zorstvom in po navodilh okrajnih ljudskih odborov ter 
njihovih strokovn.h uslužbencev (okrajnih in krajevnih 
zdravnikov). 

Vrhovno nadzorstvo nad mrliško pregledno službo 
ima ministrstvo za ljudsko zdravstvo. 

3. člen 
Mrliško pregledno službo opravljajo na terenu kot 

organi krajevnega (mestnega, rajonskega) ljudskega od- 
bora mrliški pregledniki. 
. Mrliški pregledniki so honorarni državni uslužbenci 
in veljajo zanje glede dolžnosti, odgovornosti in varstva 
predpisi zakona o državnih uslužbencih. 

Vsakdo je dolžan dati mrliškemu pregledniku na 
njegovo zahtevo podatke o času, kraju, vzroku, povodu 
in načinu smrti ali mrtvorojenosti. 

4. .člen 
Službo mrliškega preglednika lahko opravljajo: 
1. krajevni zdravniki, 
2. zdravniki v javni službi in v zasebnem poklicu, 
3. osebe, ki so si za fo službo pridobile posebno 

teoretično In praktično znanje na tečajih zamrlške pre- 
glednike (10. člen). 

5. člen 
r Vsak krajevni (mestni, rajonski) ljudski odbor mora 
postaviti za svoje območje mrliškega pregledn ka in nje- 
govega namestnika izmed zdravnikov aH drugih za to 
usposobljenih oseb po vrstnem redu iz 4. člena 

V manjših krajih se smela za dvoje ali več krajev 
postaviti po sporazumu med prizadetimi ljudskimi odbori 
in po odobritvi okrajnega izvršilnega odbora le en mrli- 
ški preglednik in namestnik. 

zdravnik, postavljen za mrliškega preglednika, je 
dolžan prevzeti to službo le za območje sedeža krajev- 
nega (mestnega, rajonskega) ljudskega odbora, kjer 
stalno biva. 

Za mrliškega preglednka ne more biti v nobenem 
primeru postavljen, kdor je zaposlen v živilskem, briv- 
skem ali podobnem obratu, kakor tudi ne učitelji, vzgo- 
jitelji In druge osebe, ki imajo mnogo stika z ljudmi. 

Kdor ni zdravnik, je lahko postavljen brez potreb- 
nega strokovnega znanja za mrliškega preglednika samo 
s pogojem, da si* to znanje pridobi na tečaju (10 člen); 
do tega časa mora opravljali njegovo delo namestnik, če 
ima ta za to potrebno znanje. 

. Namestnik nadomešča mrliškega preglednika, kadar 
je ta zadržan, bolan, odsoten, razrešen ali kadar postane 
nesposoben za opravljanje službe. 

Kar je določeno v tej uredbi za preglednika, velja 
tudi za namestnika, kadar ga nadomešča. 

C. člen 
Krajevni (mestni, rajonski) ljudski odbor sme od- 

vezat: službe brez poprejšnje odpoved: vsakega mrlikega 
preglednika ali njegovega namestnika, Id ne opravlja 
svoje službe v redu. 

7. člen 
Vse postavitve in razrešitve mrliških preglednikov 

so veljavne šele, ko jh potrdi okrajni izvršilni odbor. 

8. člen 
Okrajni izvršilni odbor mora voditi seznam vseh 

mrliških preglednikov in namestnikov svojega območja z 
označbo ljudskega odbora, za č gar območje so postav- 
ljeni, ter z navedbo nj novih podatkov in strokovne uspo- 
sobljenosti. V ta" seznam mora vpisati tudi vse spre- 
membe. 

Okrajni izvršilni odbor mora priobčti pristojnemu 
državnemu matičarju vse postavitve in razrešitve mrli- 
ških preglednikov oziroma namestn kov. 

9. člen 
Mrliškim preglednikom oziroma namestnikom pri- 

pada za vsak dejansko opravljeni mrliški pregled nagrada 
v znesku 30 do 50 din :z proračunskih sredstev okraj- 
nega ljudskega odbora. 

Krajevni (mestni, rajonski) ljudski odbori morajo 
predložiti najpozneje do 5. v prihodnjem mesecu za 
preteklo tromesečje okrajnemu izvršilnemu odboru se- 
zname opravljenih mrlišk h pregledov za preglednike 
oziroma namestnike ter predlagati v navedenih mejah 
izplačilo nagrade, upoštevaje pri tem preglednikovo za- 
mudo časa, oddaljenost kraja ter terenske in vremenske 
razmere ob pregledu. 

Minister za ljudsko zdravstvo jo pooblaščen, da v 
sporazumu z m nislrom za finance LRS določi z odredbo 
drugačno višino nagrade in drug državni organ, ki bo 
izplačeval to nagrado, kot pa je to določeno v prednjih 
odstavkih. 

Za svoje delo ne smejo mrliški pregledniki zahte- 
vati al: sprejeti od svojcev umrlega nobenega plačila v 
denarju ali naravi. 

10. -člen 
Vsi mrliški pregledniki in namestniki, ki niso zdrav, 

nki, morajo opraviti tečaj, da si pridobijo teoretično in 
praktično usposobljenost za mrliško pregledno službo. 

Tečaji so pri prosekturah bolnic. Bolnice, predava- 
telje, inštruktorje in učni načrt določi ministrstvo za 
ljudsko zdravstvo. Stroške tečaja plača min strstvo za 
ljudsko zdravstvo, stroške udeležencev tečaja (potni stro- 
ški, dnevnice) pa krajevni (mestni, rajonski) ljudski 
odbor. 

Ob koncu tečaja se morajo udeleženci izprašali !n 
preizkus ti o pridobljeni praktični usposobljenosti. Po 
uspehu tega izpita se izda udeležencem izpričevalo. 

Opravljanje mrliške pregledne službe 

11. člen 
Smrt ali mrtvorojenost morajo takoj — najkasneje 

v 2 urah po zaznanju smrti — prijaviti mrliškemu pre- 
gledu ku ali krajevnemu (mestnemu, rajonskemu) ljud- 
skemu odboru sorodniki ali drugi svojci, ki so živeli • 
umrlim v skupnosti, kakor tudi osebe, ki so. mrliča »li 
mrtvi plod našlo. 
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če takih oseb nì, so dolžni prijavo opraviti gospodar 
ali upravitelj stanovanja, sostanovalci in sosedje; čo teli 
ni, pa vsakdo, k: je za smrt izvedel. 

Zdravnik, ki je boln.ka zdravil, in babica, ki je pri 
porodu sodelovala, morata vse primere smrt. ali mrtvo- 
rojenosti prijaviti mrliškemu pregledniku po obrazcu 
št. 1. 

Krajevni (mestni, rajonski) ljudski odbor moia o 
vsaki smrt in o vsaki najdbi mrliča ali mrtvega ;>lodu, 
ki mu je bila prijavljena, takoj obvestiti mrliškega pre- 
glednika, čo ga ni že neposredno obvestil tisti, ki je 
dolžan prijaviti smrt oziroma mrtvorojenost. 

12. člen 
Vsakega mrliča oziroma mrtvorojen?• mora pred 

pokopom pregledati mrliški preglednik, in sicer takoj, 
ko Izve za mrl.ča, najpozneje pa v 24. urah. 

13. člen 
Mrliške preglede v boln cali, zdraviliščih, ••••!•- 

rijih, hiralnicah in kazenskih zavodih umrlih oseb oprav- 
ljajo te ustanove same po za to določenih zdravnikih 
oziroma mrl ških preglednikih. 

O opravljenem mrliškem pregledu ali obdukciji mo- 
rajo te ustanove obvestiti pristojnega mrliškega pregled- 
nika po njegovem ljudskem odboru zaradi vpisa v knjigo 
mrl'ških pregledov ter mu obenem poslati obdukcijsko 
diagnozo, če je bila obdukcija 

Posebnega mrliškega pregleda tudi ni treba, če se 
je opravila sodna ali od pristojnih, organov javne varnosti 
odrejena obdukcija V takem pr'meru mora zdravnik, kii 
je obdukcijo opravil, obvestiti pristojnega mrliškega pre- 
glednika po njegovem ljudskem odboru s prepisom ob- 
dukcijske diagnoze o ugotovljenem vzroku smrti zaradi 
vpisa v knjigo mrliških pregledov. 

14. člen 
Mrliški pregled se opravlja po strokovn.h tu-vcIMih, 

• Jh predpiše minister za ljudsko zdravstvo. 

15 člen 
Pregled se opravlja praviloma na kraju smrti oziroma 

mrtvorojenosti; le kadar bi bilo to zaradi posebnih oko- 
liščin nemogoče, so lahko opravi na mrličevem stano- 
vanju al: v mrtvašnici. 

Kadar gre za nedvomno nasilno smrt ali za sum 
sfrega načina smrti, mrliča v nobenem primeru ni do- 
pustno premakniti iz prvotne lege, dokler tega ne dovoli 
Poklicani organ javne varnost: oziroma javnega tožilstva. 

Pred prihodom mrliškega preglednika še mrlič ne 
sme dati na mrtvaški oder. 

•16. ölen 
Mrliški 'preglednik mora mrliča oziroma mrtvoro- 

]6nca skrbno pregledati- po; vsem telesu glede vseh zna- 
menj resnične smrti, kot jih določajo strokovna navodUa 
za opravljanje mrliškega pregleda. 

Posebno pozornost mora posvetiti znamenjem, ki 
kažejo, da je smrt nastopila zaradi kaznivega dejanja ali 
zaradi nalezlj ve bolezni. 

Kadar gre za sum nasilne smrti ali za nenadno smrt, 
mora mrliški preglednik' takoj obvestiti predsednika kra- 
jevnega (mestnega, rajonskega) ljudskega odbora in naj- 
bližjo postajo narodne milce. Predsedn'k krajevnega 
(mestnega, rajonskega) ljudskega odbora je dolžan o tem 
tako] obvestili javnega tožilca. 

Kadar gre za sum nalezljive bolezni, mora mrliški' 
preglednik takoj obvestiti predsedn ka krajevnega (mest- 
nega rajonskega) ljudskega odbora, k: pokliče krajev- 
nega zdravnika, da pontvno pregleda mrliča m izda 
potrebne ukrepe zoper prenos naiezlj.vih bolezni. 

Ce gre za sum nasilne smrti, mora mrliški preglednik 
poskrbeti, da se ohranjo sledovi in predmeti kaznivega 
dejanja. 

17. člen ' 
Nadaljnja dolžnost mrliškega preglednika je ugoto- 

viti natančno čas (dan in uro) in vzrok smrt;, pri mrtvo- 
rojencih pa vzrok in okoliščine, ob kater h se je porod 
izvršil in kdo je pri« tem sodelovaL 

Če pri ugotavljanju vzroka in povoda smrti naleti 
mrlišk: preglednik na nesoglasja, na dvomljive izpovedbe 
povprašanih oseb ali izve za ljudsko govorico o vzroku 
smrti, mora o tem takoj obvestiti najoližjo postajo na- 
rodne m.lice'in pređsedni'-a krajevnega (mestnega, ra-^ 
jonskega)  ljudskega odbora,  da  obvesti   tudi javnega 
tožilca. , ,   ,   ., „»;/ 

V takih primerih mora mrliški preglednik ravnat, 
po zadnjom odstavku IG.,člena. 

18. člen 
Kadar mrliški preglednik sam ne more ugotoviti 

vzroka smrtr, mora takoj poklicati sam ali po PredK^' 
niku krajevnega (mestnega, rajonskega) ljudskega od- 
bora krajevnega zdravnika, da opravi ponoven pregled. 

19. člen 

Mrliškemu pregledu sme prisostvovati najlaže doseg- 
ljiva odrasla oseba po vrstnem redu, kol je dolžna pri- 
javiti'smrt oziroma mrtvorojenost po 11. členu. 

20. člen 
Po opravljenem mrliškem pregledu ozimna " ugo- 

tovitvi, da je oseba umrla, se sme opraviti popolna aH 
delna obdukcija mrliča: 

a) na željo zakonskega druga in, če tega ni, na željo 
staršev 1er odraslih otrok, če gre za umrle starše^ 

''b) na zahtevo instituta za sodno medicino v znan- 
stvene namene v vseb primerih nenaravne ali nasilne 
smrt:. ' " 

Brezpogojno se mora opraviti obdukcija: 
a) "na zahtevo krajevnega zdravnika, če gre za sum 

smrti zaradi nalezljive bolezni ali če se ne da ugotoviti 
vzrok smrti;. •    ~.     r~~ 
""""^T)) tra zahtevo pristojnega  pozvedovalnega at pre- 
iskovalnega organa, javnega tožilca ali sodišča. 

Obdukcijo sinejo opravljati le zdravniki. 
Obdukcija mrličev, ki so suinlj.vi, da so umrli za 

nalezljivo boleznijo, se sme opraviti samo v mrtvašnici, 
v drugih primerih pa zjemema tudi na mrličevem sta- 
novanju, če je za to pripravno in dosti veliko Obdukciji 
sme prisostvovati mrliški preglednk; mrličevi sorodniki 
in druge osebe smejo biti pri obdukciji le z dovoljenjem 
zdravnika, ki opravlja obdukcijo; nedoletn ki ne smejo 
biti pri obdukciji.      •     • ' /' 

Ce se" šele pri obdukciji ugotovi, da je bila "smrt 
nasilna, je treba otxlukcijo prekinit! jn o tem takoj obve- 
stiti organe iz tretjega odstavka 16. člena. 

O vsaki obdukciji se napravi zapisnik z'izčrpno 
obdukejsko diagnozo; v zapisnik ee morajo vpieatf ' v»i 
patološki znaki in vzroki smrti. Zapisnik mora podpisati 
zdravnik, ki je opravil obdukcijo. •' \ '-.-.       - 

K-4 
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21. člen   ' 
Fotografiranje in snemanje mrliîk'h mask pri mrli- 

čih, umrl h za nalezljivimi bolezn.m, je načeloma nedo- 
pustno; izjemi-ma je to dopustno z dovoljenjem in ob 
navzočnosti zdravn ka, poleni ko je bilo vse ukrenjeno, 
da se ne prenese nalezljiva  bolezen. 

Razen v primeri) nalezlj vin l.oiezni je dovoljeno 
snemanje mrliških mask samo v navzočnost: mrliškega 
preglednika. 

Pokop 

22. člen 
Pokop mrliča oziroma mrtvorojenca odredi krajevni 

(mestni, rajonski) ljudski odbor po* predlogu mrlškega 
preglednika, upoštevaje krajevne razmere 

Praviloma mora puteči od trenutka smrti do pokopa 
48 ur. Ta rok se sme «krajšati: 

1. če je vzrok smrti nalezljiva bolezen; 
2  če je bil  mrl č obduciran; 
3. če mrlič nenavadno hitro razpada ali gnije,     e 

4   pri mrtvorojen h; 
5. če govore za to druge zelo važne okolnosti în raz. 

mere družine. Skrajšati rok pokopa pod 24 ur je dovo- 
ljen samo v primerih po L, 3. in 4  točki. 

Listino in Tođstvo razvida mrliških pregledov; statistika 

23. člen 

0   vsakem  opravljenem   pregledu   mrliča   oziroma 
mrtvorojenca izda  mrl.ški preglednik mrliški  pregledni- 
hst, n sicer za' mrtvorojene po obrazcu št. 2, za vse druge 
smrtne primere pa po obrazcu št. 3. 

Vsak mrliški pregledni list mora mrliški preglednik 
izdati v dveh enakih izvod h in jih takoj prcdlož.ti kra- 
jevnemu (mestnemu, rajonskemu) ljudskemu odboru, ki 
mora en izvod takoj, najpozneje pa v treh dneh, poslati 
pristojnemu matičarju; drugi izvod obdrži ljudski odbor 
zaradi »daje dovoljenja za pogreb in potrdila o smrti 
(39. in 40. člen zakona o državnih matičnih knjigah). 
Mrliškemu preglednemu 1 stu mora preglednik prključiti 
tudi >obve?t lo o smrt — mrtvorojenosti« (U. člen) in 
obdukcijski zapisnik oziroma obdukcijsko diagnozo, ka- 
dar so mu bile te l stine poslane; te priloge pridrž. ljud- 
ski odbor za svoje spise 

Mrliški  pregledni  list  ima   številko   po ustreznem 
|   vp:su v »knj gi mtiišk b pregledov«. 
i Vse obrazce mora mrliški preglednik vestno in na- 
*,   tančno izpolniti. Vzrok smrti mora bit: naveden v sloven. 

w skem jezi'iu, po možnosti .pa tudi z lat nsko diagnozo in 
mora biti iz te navedbe razvidno, ali gre za naravno, 
nenaravno ali nasilno smrt (3. točka 1. člena). 

Krajevni (mestni, rajonski) ljud*k odbor na sedežu 
matU'nega urada lahko pooblasti mrliškega^ preglednika, 
da pošlje matičarju namenjeni mrliški pregledni list le- 
temu neposredno. 

24. člen 

Zaradi razvida opravljenih mrliških pregledov vodi 
mrliškn preglednik >knjigo mrliških pregledovc po 
obrazcu št. 4. 

Knjiga se mora voditi za območje vsakega krajevnega 
(mestnega, rajonskega) ljudskega odbora, četudi je po- 
stavljen preglednik za območje več krajevnih ljudsk h 
odborov. 

V knjigo vpisuje preglednik vse opravljene mrliške 
preglede in obdukcije, odrejene po tretjem odstavku 13. 

člena, na njegovem območju umrlih oseb. V primerih 
obdukcij na njegovem območju izda pregledn k mrliški 
pregledni list na podlagi podatkov zap sn ka o obdukciji. 

Prav tako vpisuje preglednik v knjigo vse smrti stal- 
n'h prebivalcev svojega območja, ki so nastopile izvan 
tega območja (prvi odstavek 13 člena). Izdaja rnrl.škega 
preglednega lista in prijava matičarju v tem primeru 
odpade. 

25. člen 

Mrliški preglednik mora po podatkih knjige mrlišVh 
pregledov tromesečno poročati po pr.stojnetn ljudskem 
odberu okrajnemu izvršilnemu odboru o številu na ob- 
močju ljudskega odbora umrlih oseb oziroma mrtvo- 
rojen h. 

V poročilu mora posebej navesti tudi število stalnih 
prebivalcev, k' so umrl» izven njegovega območja (v bol- 
nicah in drugod). 

Okrajni ljudski odbor mora sestavljat: enake podatko 
(statistiko) za vse svoje območje in jih polletno, naj- 
kasneje do 15 julija in 15. januarja prihodnjega leta 
poslati ministrstvu za ljudsko zdravstvo. 

Kazenske določbe 

26. člen 

Kršilce predpisov tretjega odstavka 3 člena in četr- 
tega odstavka 9. člena ter 11, 12., 14., 15, 16., 17., 18., 
20., 21. in 22. člena te uredbe bodo kaznovali, če ne gre 
za đLdno kaznivo dejanje, okrajni (mestni) izvršilni od- 
bori z denarno kaznijo do 15 000 dinarjev ali s kazn jo 
poboljševalnega dela do dveh mesecev. V hujših primerih 
se smeta izreči obe kazn, hkrati. 

Mrliški pregledn ki odgovarjajo razen tega tudi disci- 
plinsko. 

Prehodno in končne določbe 

27. člen 

Dosedanji mrliški pregledniki In namestniki osta- 
nejo na svojih mest h, morajo pa dokazati svojo stro- 
kovno sposobnost na tečaju (10  člen). 

28. člen 

Zoper odredbe in ukrepe mrliškega preglednika, 
krajevnega in okrajnega zdravnika imajo nezadovoljne 
prizadete stranke pravico ugovora v 8 dneh na pr.stojni 
izvršiln odbor (izvršilni organ) ljudskega odbora; zoper 
njegove odločbe je dovoljena pritožba v 8 dneh na nepo- 
sreduo višji organ državne uprave. 

29. člen 

Minister za ljudsko zdravstvo je pooblaščen, da • 
prav.lniki in odredbami predpiše natančnejše določbe za 
zvrševanje le uredbe. 

30 člen *  ' 

Ta uredba velja od dneva objave v >Uradnem listu 
LRS<. 

S-zak. 95 
Ljubljana dne 12. jarftiarja 1948. 

Minister 
za ljudsko zdravstvo T.RS: Predsednik vlade LRS: 

Dr. AUein Marjan 1. r.   • -^   N  Marinko Miha L r. 
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Obrazec it. 1 

OBVESTILO O SMRTI — MRTVOROJENOSTI 

Mrliškemu pregledniku za krajevni (mestni, rajonski) ljudski odbor 

Strar   -io 

A B 

1 
Priimek In Ime (pri žen- 

skah tudi dekliški pri- 
imek) 

Razvojna   stopn|a    ploda 
(dolžina ploda v rm) 

2 Stan    (samski,    poročen, 
vdovec,  razvezan) 

Priimek In ime porodnice, 
njen poklic 

8 
Poklic   (pri   osebah   pod 

14.   letom,   ki   so  brez 
poklica, očetov oziroma 
materin poklic) 

4. Datum rojstva. 
Prllmpk In Ime zakonske- 

ga   druga,   njegov   po- 
klic 

t 

.6 Kraj rojstva, okraj, ljud- 
ska republika 

Kraj,   kjer   se   je   porod 
mrtvega  plodu dogodil 

• BlvalUc» Dan in ura poroda 

7 

8 

i 

10 

11 

Dan • ura smrti 
Kraj smrti 

Vzrok   «rauti   ploda   pred 
rojstvom 

Vzrok, 
smrtt 

glavna bole7en 

neposredni 
vzrok smrti 

Priimek In ima zdravnika 
Priimek in Ime babice in 

zdravnika,   kJ   sta   bila 
pri porodu 

Doba zdravljenja 
i 

Posebne pripombe 

Poeeba« pripomba 

- 
I 

dan, ura 

Zdravnik« 

Babica! 

pravnik odroma babica t« dolina to prijife takoj - najpozneje v 2 urah po zaznanju smrti - sporočiti mrliškem« 
pregledniku. 

t Bodovi pod Mem dolili* M axliàkemu pregledniku • prijavljajo m Jih Je iteti za »plavt. . 
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Obrazec St 2 

Krajevni (mestni, rajonski) LO 

St  

Okraj 

MRLIŠKI PREGLEDNI LIST ZA MRTVOROJENEGA OTROKA 

Priimek in ime očeta 

Priimek in ime matere (tudi dekliški priimek) 

Rojstni podatki mrtvorojenega 
otroka 

Datum in ura 

Kraj (cesta, ulica, trg, his. it.) 

Starost plodu (v mesecih in v dolžini po cm) 

Spol 1 

očeta 
Poklic 

matera 

U 

KLO — ljudska republika 
očeta 
matere 

Stalno bivališče (kraj, cesta, ulica, hiš. Številka) 
očeta 
matere 

Vzrok  smrti in navedba morebitnih  pri porodu opravljenih 
operacij 

Priimek in ime zdiatmika ali babice, ki sta pri porodu so- 
delovala 

Pokop naj se izvril 

Kraj, dan in ura mrliškega pregleda 

Opomba 

dne 194- 

N. B. Za mrtvorojene )e Šteti samo otroke, ki so umrli že pred porodom in merijo najmanj 35 cm. Pri manjiih plodovih 
mrliški pregledni Uat na Izdaja, ampak • prijavijo aajbliijl poitajl auodo« •••«, /    i  



URADNI LIST 
LJUDSKE  REPUBLIKE SLOVENIJE 

Letnik V. Priloga k 11. kosu z dne 2. marca 1918. Številka 11. 

Ratzgrîasî In ogriasi 

Opozorilo! 
• kratkera bo izScl v naši založbi 

Komentar h kazenskemu zakoniku, splošni del 
v slovenskem prevodu. Komentar so pod splošnim uredništvom MoSe Pijade 
in   pod  strokovnim  uredništvom dr. Jovana   Djordjevića  napisali: MoSu 
Pijade, dr. Jovan Djordjević, Nikola Srzeulić, Predrag Vlasinić, Vladimir 
TimoSkin in Mirko Perović. 

Naročila za knjižico sprejema »Uradni list LUS«. 
Komentar se bo pošiljal samo proti naprej plačani kupnini aH P« 

povzetju. 
Cena knjižico bo objavljena naknadno. 

• 
Uradni lisi LRS bo izilal Splošni register predpisov, to je kazalo 

vseh predpisov, ki so iz^li v Uradnem listu FLKJ, v Uradnem listu LUS, 
v Uradnih obvestilih zveznega urnda za cene (Službenih saopStenjih) in 
v \estniku urada za rene pri predsedstvu V LRS od I. 1SI45 do vštetega 
L 1947. V tern registru bodo zaznamovani predpisi po vsebini z gesli, razvr- 
ščeni pa bodo po abecednem redu in po časovnem zaporedju (kronološko). Po 
abecednem redu boilo urejena eesla, ki so načeloma vzeta iz naslova, več- 
krat pa tudi iz vsebine predpisa. Iz vsebine so vzeta gesla v primerih, 
ko iz naslova ni zadosti jasno in razumljivo razvidna vsebina predpisa. 
Vsi predpisi iz gospodarskega področja bodo zaznamovani v registru tudi 
po abecednem redu gospodarskih panog. Vsak predpis bo naveden naj- 
manj pod dvema gesloma. 

Naročnike, bravce in druge interesente u^/a/jamo na priročne 
knjižice, zbirke zakonov, ki «JO V /adnjem ta?" iz&e v naSi založbi: 

Zbirka zdravstvenih predpisov. V knjižici z nad 800 strani je zbrano 
gradivo vseh zdravstvenih piedpisov, predpisi o socialnem zavarovanju. 
o Inšpekciji dela itd., cena 65 din. 

Zbirka skrbniških predpisov, v kateri so zbrani temeljni zakoni o 
ekrbni.Mvu, zakon o posvojitvi in pravilniki in navodila v zvezi s tema 
zakonoma; cena 25 din. , x. 

Pripisi o strokah in prejemkih za republiške državne uslužbence 
V klVi^l 80 zbra• vsi do sedaj izdani : tedpisi o razvrstitvi in prejemkih 
republiških državnih uslužbencev in državnih uslužbencev ljudskih od- 
borov ter pravilnika o poviških temeljne place po službenih letih za usluž- 
bence zdravstvene in prosvetno-znanslvene stroke. — Knjižica obsega 
268 Btrani hi stane 42 din. 

Na zalogi imamo Se T. in •. letnik »L j • đ s k e g a P r a Y n i k a«, ki 
vsebujeta zanimive članke in zapiske iz različnih področij našega ljudskega 
prava e pregledom važnih zakonov in drugih predpisov, ki izhaiajo v 
zveznem in republiškem uradnem listu. Na ta letnika že posebej opozar- 
jamo ljudske odbore in druge interesente v Slovenskem Primorju. Dobita 
ae po znižani ceni à 50 din. 

»URADNI LIST LRSc 

Vpisi v register 
državnih gospodarskih 

podjetij 

214. 
Sedež: Domžale. 
Dan vpisa: 20. februarja 1918. 
Besedilo: Kemična tovarna Domžale. 
Poslovni predmet: Industrijsko izdelo- 

vanje suhih barv, krompirjevega in ko- 
ruznega Škroba, vseh vrst dekstrinov 1er 
suhih • tekočih škrobnih in dekstrn- 
skih lepil. 

Ustanovitelj podjetja: Vlada LRS, od- 
ločba z dne 19. L 1918 št. S-zak. 25. 

Podjetje zastopa in zanj podpisuje: 
Krašnja Franc, direktor, samostojno, 

v okviru zakonskih pooblasti in pravil 
podjetja. 

Ministrstro za finance LUS, 
Ljubljana, 

dne 19. februarja 1948. 
St. 151003/1-48 1314 

* 
215. 

Sedež: Kranjska ^ora. ' 
Dan vpisa: 20. februarja 1948. 
Besedilo: Gostinsko podjetje ïDont 

pod Prisojnikoiut, Kranjska gora. 
Poslovni predmet: Izvrševanje hotel- 

skega in restavracijskega obrta. 
Ustanovitelj podjetja: Vlada LRS, od- 

ločba z dne 29. I. 1948 št. S-zak, 26. 
Podjetje zastopata: 
Zagrajšek Ernest, ravnatelj, ki pod- 

pisuje samostojno, v okviru zakonsk h 
pooblastil in pravil podjetja, in 

Miklavčič Marija, glavni računovedja, 
ki sopodpisuje vse Ustne po 47. členu 
splošnega zakona o drž Rosp. podjetjih. 

Ministrstvo ZA finance LUS, 
Ljubljana, 

dne 18. fe. ruarja 1948. « 
St 151671-48   . 1315 

* 
216. 

Sedež: Ljubljana. 
Dan vpisa: 25. februarja 1948. 
Besedilo: Trgovsko podjetje >Sloren«ja- 

auto«, Ljubljana, skrajšano: >SloTenija- 
autoc, Ljubljana. 

Poslovni predmet: Trgovina na debelo 
in drobno z motornimi vozili in kolesi 
vseh vrst in njih deli. 

Ustanovitelj podjetja: Vlada LRS, od- 
ločba št S.zak. 379 z dne 12. VII. 1947. 

Podjetje ima tele poslovalnice: 
Ljubljana, Tavčarjeva ul.; 
LJubljana, Frankopansk* uL; 
Ljubljana, Celovška c; 
Ljubljana, Vilharjeva e. in 
Maribor, ••••••••* fc . 
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Podjetje zastopajo: 
Spiar Miijii), d rektor, ki podpisuje 

samostojno v okv.ru zakonskih poobla- 
stil in pravil podjetja; 

Grabnar Gi-per, šef komerc.-tehn. od 
••••, k. podpihuje za podjetje v odsot- 
nosti -liretorja v istem ^oj^g-i kot di- 
rektor; 

Zupan Adolf, šef računovodstva, ki 
Sfipodpisuje VJO listine po 47. členu 
splosneaa takoua o drž. gosp  podjetjih; 

Ml nar Vlad mir, gospodarski pošlo 
vcdja, ki podpisuje za poslovalnico •• 
Celovšk. ce-rti; 

Kria Miroslav, gosp. poslovodja, k. 
podpisuje za poslovalnic na Celovški 
cesti; 

Turk Tina, administr. man'pulant. ki 
pcdpisujo za poslovalnico ua Vllharjev 
cest ; 

Banič Karolina, administr. manipulant 
ki podp suje za poslovalnico v Tavčar- 
jevi ulic; 

Dragar Viljem, gosp poslovodja, ki 
podpisuje račune za gas lsko blago, ki 
gj. dobavlja poslovalnici v Frankopan- 
••' ulici; 

Stubljar Angela, gosp. poslovodja. Ir 
podp.suje za poslovalnico v Mar boru, 
Partizanska cesta. 

Ministrstvo za finance LRS, 
Ljubljana, 

dne 23. februarja 1948. 
St. 151595/1-48 1472 

* 
217. 

Sedež: Ptuj. 
Dan vpisa: 27   februarja 1948. 
Besedilo: Invalidsko gospodarsko pod- 

jetje  —  krojaška delavnica, Ptuj, 
Poslovni predmet: Izdelovanje in po- 

pravila oblek  in uniform. 
Ustanovitelj podjetja: Okrajni odbor 

vojašk h vojnih nvalidov v Ptuju, od- 
ločba št. 592 z dne 11. XI  1947. 

Podjptje zastopata: 
Vinko Ignac, noslovodja, ki podpisuje 

samostojno v mejah pooulastü in pravil 
podjetja, in 

Rola Vladimir, upravnik uorave inva- 
lidskh gospodarskih podjet j v Ptuju ki 
Eopodpisuje v zadevah, ki so pridržane 
operativnemu  upravnemu  vodstvu. 

Ministrstvo  za finance LRS, 
.       Ljubljana, 

dne 25. februaija 1948. 
St. 151765-48     14G8 

* 
218. 

Sedež: Srednja vas v Bohinju. 
Dan vpisa: 20  februarja 1948. 
Besed lo- Gostinsko podjetje >Dom na 

Pokljuki«, Srednja vas v Boh., skrajšano 
Dom na Pokljuki. 

Poslovni predmet; Izvrševanje • gostin- 
skih obratov vseh vrst. 

Ustanovitelj podjetja: Vlada LRS. od- 
ločba z dne 30. VI   1947 št. S-zak. 344. 

Podjetje zastopata: 
Kenda Janez, pomočnik ravnatelja, ki 

podpisuje samostojno, v obsegu zakon- 
•kin pooblastil In pravil podjetja, in 

Kc.nič Jože, glavni računovodja, ki so- 
podpSuje v>e I sline pu 47. členu sploš- 
nega lakov.a o dr/,  g o* p. podjetjih. 

Ministrstvo za finance LRS, 
Ljubljana, 

dne 18. febiuarja 1948. 
St 151404/1-48 1422 

* 
219. 

Sedež: Tržč. 
Dan vpNa: 25. februarja 1948. 
Besedilo: Lesno industrijsko podjetje 

Tržit. 
Poslovni predmet: Nakup in žaganje 

ter predelovanje vseh vrst lesa, prodaja 
proizvodov lesne industrije in industrij- 
sko izdelovanje poh šiva 

Ustanov te!j podjetja: Vlada LRS. od- 
ločba št. S-zak. 038 L dne 30. XII. 1947 

Podjetje zastopa in zanj podpisuje: 
Holy  Ernest,  v   d   ravnatelja,   samo- 

stojno v obsegu zakonskih pooblastil in 
pravil podjetja. 

Ministrstvo za finance LRS, 
Ljubljana, 

dne 23. februarja 1948. 
St. 151725/1-48 1471 

* 
220. 

Sedež: Velenje, Stara vas. 
Dan vpisa: 25. februarja 1948. 
Besedilo:  1'uriiiik lignita Velenje. 
Poslovni predmet: Pridobivanje lignifa. 
Ustanovitelj podjetja: Vlada FI.RJ. <yd- 

loč. a št. Po 4(52/40 z dne 31. X. 1940 
Podjetje zastopala: 
ing. Gostiša Jože, namestnik ravnate- 

lja, ki podpisuje samostrjno, v obsegu 
zakonskih pooblast I in pravd podjetja, 
in sicer v odsotnosti ravnatelja; 

ing   Šinkovec  Viktor,  šef .planskega 
sektorja, ki podp suie za podjetje v od- 
sotnosti ravnatelja in njegovega namest- 
nika v istem obsegu kot onadva. 

Ministrstvo za finance LRS, 
Ljubljana, 

dno 23. februarja 1948. 
St. 151729-48     1409 

* 
221. 

Sedež: Zidani most. 
Dan vpisa: 23. februarja 1948. 
Besedilo: Apnenire Zidani most. 
Poslovni predmet:  PrOdukc.ja  apnen- 

čeve moke in drobljenca za posipanje 
cest ter apna 

Ustanovitelj podjetja: Vlada LRS, cd. 
ločba z dne 10. I. 1948 št. P 40/48. 

Podjetje zastopajo: 
Kruljc Bernard, v d. d rektorja, ki 

podpisuje samostojno, v obsegu zakon- 
skih pooblastil in pravi] podjetja. 

Zega Ljultivoj. fehn. pomočnik direk. 
torja, ki podpisuje za  podjetje v odsot- 
nosti direktorja v istem obsegu kot on, ,n 

Kajtna  Jože, glavni   računovodja.  ki 
sopodpisuje   vse  listine   po   47.  členu 
splošnega zakona o drž. gosp. podjetjih 

Ministrstvo za finance LRS, 
Ljubljana, 

dne 21. februarja 1948. 
St. 151799-48        ,     1421 

222. 
Sedež: Cerknica. 
Dan v p, sa: 20. februarja 1918. 
Besedilo: Lesno  industrijsko podjetje 

Cerknica. 
Vpiše ?;: 
Zigman Maks, namestnik ravnatelja, 

k: podpisuje v odsotnosti ravnatelja v 
istem obsegu kot on. 

Ministrstvo za finance LRS, 
Ljubljana, 

(Lie 18. te. ruarja 1948. 
St.,.15197/1—48 1318 

223.   - 
Sedež: Ljubljana. 
Dan vpisa: 20. februarja 1948. 
Besedilo:   Splošno   stavbno   podjetje, 

Ljubljana. 
Izbriše se dosedanji tehnični pomoč- 

n k direktorjav Melihar Bogdan, vpiše 
pa se: 

Japelj Jože. v. d tehn. pomočnika di- 
rektorja,' ki podpisuje za podjetje v od- 
sotnosti direktorja v istem obsegu kot on. 

Ministrstvo za finance LRS, 
Ljubljana, 

dne 18. fer.ruarja 1948. 
St. 151723-48 1317 

* 
224. 

Sedež: Ljubljana. 
Dan vpisa: 20. februarja 1938. 
Besedilo:   Tovarna   zamaškov,  Ljub« 

Ijana. 
Izbriše se: Kovačič Rafael, dosedanji 

ravnatelj, vpiše pa se: 
Zupan Vlado, v. d. ravnatelja, ki pod- 

pisuje samostojno, v okviru zakonskih 
pooblastil in pravil podjetja. 

Ministrstvo za finance LRS, 
Ljubljana, 

dne 18. fe. ruarja 1948. 
St. 151100/1-48 1316 

1* 
225. 

Sedež: Maribor. 
Dan vpisa: 23. februarja 1948. 
Besedilo: Mariborska I.varna in tvor- 

nica kovinskih izdelkov, Maribor. 
Izbrišo se: Germek Alojzija, doseda- 

nji v d. glavnega računovodje, vpiicU 
pa se: 

Golob Srečko, glavni računovodja, • 
sopodp suje vse listine, naštete v 47. 
členu splošnega zakona o drž. gosp. pod- 
jetjih, in 

ing. Souvent Ginter, komercialni vodja, 
ki   podpisuje   za  podjetje v odsotnosti 
ravnatelja v istem obsegu kot on. 

Ministrstvo za finance LRS, 
Ljubljana, 

dne 21. februarja 1948. 
SL 151333/2-48 1420 

* 
226. 

Sedež: Zabukovca pri Žalcu. 
Dan vpisa: 25. februarja 1948. 
Besedilo: Premogovnik Zabukovca. 
Vptée se tale sprememba: 
Drž. gosp. podjetje: premogovnik Za. 

bukovca in premogovnik Liboje se zdru. 
žita v eno podjetje, ki bo poslovalo pod 
firmo Premogovnik Zabukovca. Iibrii« 
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ee: ing. Rovan  Ljudevit, dosedanji  na- 
mestnik ravnatelja, vpiie pa se: 

ing. Vehovec Jože, obratovodjn jam- 
skega obrata, ki podp suje za podjetji v 
odsotnosti ravnateija v istem obsegu kol 
ravnatelj. 

Ministrstvo za finance LRS, 
Ljubljana, 

'lie 23. februarja 1948. 
Št. 151728-48     1470 

227. 
Sedež: Celje. 
Dan  zbrisa: 23  februarja 1948. 
Besedilo: Celjska tovarna perila, Celje 
Zaradi prehoda*v upravo MLO Celje. 

Ministrstvo za fnanre LRS, 
Ljubljana, 

'ne 21. februarja 1948. 
Št. 151707—48 1419 

* 
228. 

Sedež: Celje. 
Dan  zbrisa: 23 februarja 1948. 
Besedilo: Tovarna eteričnih olj »Etok, 

Celje. 
Zaradi prehoda v upravo MLO Celje. 

Ministrstvo za finance LRS, 
Ljubljana, 

dne 21. februarja 1948 
St. 151811-48 1418 

229 
Sedež: Žižki. 
Dan vpisa: 20 februarja 1948. 
Besedilo: Krajevna čevljarska delav- 

nica Žižki. 
Poslovni predmet: Izdelovanje novih 

obutev in poprav la. 

odbola?^VÌ-elÌ podJelJa: KraJevni ljudski 

Za podjetje podpisujejo: 
•••••• Martin, poslovodja, od opera- 

tivne uprave; 
OeriÖ Jožef, predsednik KLO Z:žk>, 

njegov namestnk 
Volt Karel, čli^n KLO Žižki, 
Horvat Stefan, tajnik KLO Žižki. nV 

80£ namestnik 
Fotivec Mihael, flan IO KLO Žižki. 

Okrajni LO Dolnja Lendava, 
odsek zn finance, 

dne 20 februarja 1948. 
St. 1453/1-48 1437 

230. * 
Sedež: Lesce. 
Dan vpisa: 17. februarja 1948 

jeÄ  KraÌCVno   «Ur*.  Pod- 

totZZč*^  Bernard Peler' 
Podjetje zastopata in zanj podpisujeta: 
Bernard Peter, poslovodja, 
DraSlar  Pavla,   Lesce št. 5> računo- 

vodja. 
Okrajni L0 Jesenice, 

odsek zn finance, 
dne 17  fphr»«rin 1048. 

St. V-8G1/2-1948 1151 

231. 
bedež: Ljubljana, Cclovïka c. it, SO a. 
Dan  vpisa: -•'   lobiuaija   10*8. 
Be=>ed.lo:   »Mestno   ko\ usko   podjetje 

Uiiitas«, skrajšano »Lintas«. 
Poslovni predmet: Produkcija kovin- 

skih .zdelkov in galvanizacija. 
Ustanov telj  podjetja: MLU za glavno 

meslo  Ljubljana. 
Podjetje zastopajo in zanj podpisujejo: 
mg   Manda Franjo, ravnatelj, v vseh 

zadevah samostojno, v računovodstvenih 
zadevah pa skupaj z 

Bogataj Marijo,   računovodjo,  ki pod- 
pisuje tudi v odsotnosti ravnatelja. 

MLO za glavno mesto Lju ljana, 
finančni oddelek, 

dne 2;}. februarja 1948. 
Fin. št. 737/1948 1506 

* 
232. 

Sedež: Ljubljana, Društvena ul. 34. 
Dan vp.sa: 21. februarja 1948 
Besedilo:   Uprava zgradb in zemljišč 

RLO Moste. 
Poslovni predmet: Upravljanje zgradb 

n zemlj Se splošne ljudske  imovine in 
upravljanje kopališč v Savski koloniji in 
na Jegl.čevi cesti 10. 

Ustanovitelj podjetja: rRLO Moste 
Podjetje zastopajo in zanj podp sujejo: 
Vončina   Robert, poslovodja, ki   pod- 

pisuje v vseh zadevah sanuetojno, v ra- 
čunovodstvenih  pa skupaj z 

Sembrek Julko. računovodjem. V od- 
sotnosti poslovodje podpisuje pravno- 
veljavno 

Delkin-Ostanek Marija, pomočnik taj- 
nika RLO Moste Za izredne nabave pod- 
pisujejo predsednik in tajnik RLO 
Moste. 

MLO za glavno mesto Lju' ljana, 
finančni oddelek, 

dne 21   februarja 1948. 
F.n. št 644/1948 1509 

* 
233. 

Sedež:  Ljubljana,   Pokopališka   ulica 
St. 14. 

Dan vpisa: 21. februarja 1948. 
Besedilo:    »Delavska   menza   rajona 

Moste«. 
Poslovni predmet: Izdajanje kuhane 

hrane. 
Ustanovitelj podjetja: RLO Moste 
Podjetje zastopajo in zanj podpisujejo: 
Otrin Franc,   poslovodja,   v vseh za- 

devah  samostojno,  v   računovodstvenih 
zadevah pa skupaj z računovodjem 

Zidanom Slavkom. V odsotnosti pošlo. 
vodje   podpisuje   pravnoveljavno 

Delkin-Ostanek Marija, pomočnik taj- 
nika RLO Moste, za izredne nabave nod- 
piäujeta predsednik in tajnik RLO 
Moste. 

MLO za glavno mesto Lju'ljana. 
finančni oddelek, 

dne 21  februarja 1918. 
Fin. št. 697/1948 1507 

234. 
Sedež:  LJubljana, Prcdoriccva ulica 

St. 7. 
Dan vpisa: 21. februarja 1948. 
Resed lo: Rajonsko gostinsko podjetje 

Mosto, 

Poslovni predmet: Točenje vseh vrst 
alkulioliiili pijač, kuhanje in izdajanje 
tcphh    n  inizi.h  jedil. 

Ustanovitelj   p'nljt'.ja:   RI O  Moste. 
Podjelje /.a-tupajo :n zanj podpisujejo: 
Smilek  Pavla.  |>o«ilovi*ljaf v v »eh za- 

devah  saino>l<i|no,   v   raiuiiovodstven.h, 
pa  skupaj z 

Zidanom Slavkom, računovodjem. V 
odsoino.-ti poslovodje podp suje pravno- 
veljavno 

Delk n-Ostanek Marija, pomočnik taj- 
nika RLO Mtsle. '/a izredne nabave 
[•odpisujeta predsedn k in tajnik RLO 
Moste. 

MLO za glavno mesto Lju' ljana, 
finančni oddelek, 

.dne 21   febiuarja 1948. 
Fin. št. 597/1948 1503 

* 
235. 

Sedež: Ljubljana, St. Vid št. 1. 
Dan vpisa: 23   februarja 1948. 
Besedilo: »Krajevna obrdn ca« Sf. Vid. 
Poslovni predmet: Preskrbovanje de- 

lavstva s hrano. 
Ustanovitelj podjetja: KLO St. Vid._ 
Podjetje zastopajo in zanj podpisujejo: 
Perjet Jakob, poslovodja, vse nabave 

jed i   in   izplačila    v  zvezi  s  tem   do 
lO.OftO d.n. večje zneske  le z dovolje- 
njem operativnega upravnega vodstva; 

Rihar Lado, knj'govodja, r.a ves denar- 
ni promet, skupaj s poslovodjem. 

MLO za glavno mesto LhjJ ljana, 
finančni oddelek, 

dne 23. febrimria 1948. 
Fin. •. 501/1948 1505 

* 
236. 

Sedež: Adrijanci. 
Dan vp:sa: 17. novembra 1S47.' 
Besedilo: Čevljarska delavnica. 
Poslovni predmet: Izdelovanje in po- 

pravno obutve. 
Ustanov telj    podjetja:   Krajevni  LO 

Adrijanci.     , 
Podjetje zastopa in zanj podpisuje: 
Ivanič Viljem, poslovodja. 

Okrajni LO Murska Sobota, 
finančni odsek. 

dne 25. februarja 1948. 
St 35G1/1947 1478 

* 
237. 

Sedež: Beltinci. 
Dan vpisa: 8. decembra 1947. 
Besedilo: Kino Stefana Kovača • Bel- 

tincih. 
Poslovni predmet:4 Predvajanje fil- 

mov.* 
Ustanovitelj   podjetja:   Krajevn'   LO 

Beltinci. 
Podjetje zastopa in zanj podpisuje: 
Antolin Andrej, upravitelj, do zneska • 

10.000 din. 
Okrajni LO Murska Robota, 

finančni odsek, 
dne 25. fei-maria 1948. 

St. 3 803/47 1480 
* 

238. 
Sedež: Beltinci. 
Dan vpisa: 8 decembra 1947. 
Besedilo: Knjigarna in papirnica Naia 

knjiga. 
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Poslovni predmet: Nakup in prodaja 
kn| g in drugih pisarn.ških  potrebščin. 

Ustanovitelj   podjetja:   Krajevni    LO 
Beltinci. 

Podjetje zastopa in zanj podpisuje: 
Antolin Andrej, upravitelj, do zneska 

10.000 din. 
Okrajni LO Murska Sobota, 

iinančni odsek, 
dne 25. februarja 1948 

St. 1.803/1-1947 1481 
* 

239. 
Sedež: Beltinci. 
Dan vpisa: 3. januarja 194« 
Besedilo: Krajevno gostinsko podjetje 

Beltinci. 
Poslovni predmet: Prodaja alkoholnih 

pija6 in jestvin. 
Ustanovitelj   podjetja:   Krajevn-    LO 

Beltinci. 
Podjetje zastopa in zanj podr/euje: 
Kovačič Štefan, poslovodja, do vred- 

nosti 10.000 din. 
Okrajni L0 Murska Sobota, 

Iinančni odsek, 
dne 25. februarja 1948. 

Št. 46/1948 1482 
* 

240. 
Sedež: LipovcL 
Dan vpisa: 29. novembra 1947. 
Besedilo: Kolodvorska gostilna v Li- 

povcih. 
Poslovni predmet: Nakup in prodaja 

pijač in jedil 
Ustanovitelj   podjetja:   Krajevni  LO 

Lipovci. 
Ppdjetje zastopa in zanj podpisuje: 
Žižek Franc,   poslovodja,   do zneska 

20.000 din. 
Okrajni L0 Murska Sobota, 

finančni odsek, 
dne 25. februarja 1948 

5t. 3.237/47 1477 
* 

241. 
Sedež: Murska Sobota. 
Dan vpisa: 24. decembra 1947. 
Besedilo: Mestna podjetja Lekarna. 
Poslovni predmet: Upravlja vsa dela 

lekarniške stroke. 
Ustanovitelj   podjetja:   Mestni   LO  v 

Murski Soboti. 
Podjetje zastopata in zanj podpisuje^: 
Eri Janez, ravnatelj, z omejtvijo po 

38. členu splošnega zakona o drž. gosp. 
podjetij, in 

Polonio Slavko, plavni računovodja, vse 
računske listine. 

Okrajni L0 Murska Sobota, 
finančni odsek, 

dne 25. februarja 1948. 
Št. 9.899/1947 1473 

* 
242. 

Sedež: Mnrska Sobota. 
Dan vpisa: 22. decembra 1947. 
Besedilo: Mestna podjetja Menza. 
Poslovni predmet: Pripravljanje jedil. 
Ustanovitelj   podjetja:   Mestni   LO   v 

Mursiri Soboti. 
Podjetje zastopata in zanj podpisujeta: 
Eri Janez, ravnatelj, z omejitvijo po 

38. členu splošnega zakona o drž. gosp. 
podjstjih, in  • -   ,_ 

Polanič Slavko, glavni računovodja, 
vse listne obračunske in računske na- 
rave. 

Okrajni LO Murska Sobota, 
finančni odsek, 

dne 25  februarja 1948. 
Št. 3.899/1—1947 1474 

* 
243. 

Sedež: Murska Sobota, 
Dan vpisa: 0  februarja 1948. 
Besedilo: Okrajna tovarna perila Mur- 

ska Sobota. 
Poslovni predmet: Izdelovanje perila 

na industrjski način. 
Ustanovitelj podjetja: Okrajni izvršiln. 

odbor Murska Sobota. 
Podjetje zastopajo in zanj podpisujejo: 
Korošec  Koloman,  ravnatelj, z ome- 

jitvijo po 38. členu splošnega zakona o 
drž gosp. podjetjih;    * 

Horvat Bela kot pomočnik v odsotno, 
sti ravnatelja e pravico do podp sovanja 
po 5. členu pravilnika podjetja, 

Fujs Helena, glavni računovodja, po 
drugem odstavku 47. člena spložnega 
zakona o drž gosp. podjetjih. 

Okrajni LO Murska Sobota, 
finančni odsek, 

dne 25. februarja 1948. 
Št 403/48 1475 

* 
244. 

Sedež: Murska Sobota. 
Dan vpisa: 19. novembra 1947. 

'Besedilo:  Okrajno   trgovsko  podjetje 
>Vinoc. 

Poslovni predmet: Nakup in prodaja 
vina. 

Ustanovitelj    podjetja:    Okrajni    LO 
Murska Sobota. 

Podjetje zastopa in zanj podpisuje: 
Nada   Josip, upravnik, dp zneska 50 

tisoč din. 
Okrajni L0 Murska Sobota, 

finančni odsek, 
dne 25. februarja 1948. 

ŠL 3.G82/1947 1479 
* 

245. 
Sedež: Proecčka vas. 
Dan vpisa: 2  aprila 1947. 
Besedilo: Krajevna gostilna Proscčka 

ras. 
Poslovno predmet: Nakup in prodaja 

alkoholnih pijač in jedil. 
Ustanovitelj   podjetja:   Krajevni  LO 

Prosečka vas. 
Podjetje zastopa in zanj podpisuje: 
Rupien Stefan, poslovodja. 

Okrajni LO Murska Sobota, 
finančni odsek, 

dne 25 februarja 1948. 
St. 1253/47 1478 

* 
246. 

Sedež: Sfrukovri. 
Dan vpisa: 24. decembra 19*17. 
Besedilo: Krajevna čevljarska delar- 

iiica Strukovcl. 
Poslovni predmet: Izdelava in popra- 

vila obutve. 
Ustanovitelj podjetja: Krajevni LO 

Strukovoi, 

Podjetje zastopa in zanj podpisuje: 
Kiuui.c Ludvik, poslovodja, v njegovi 

odsotnosti piedsednik   KLU. 
Okrajni L0 Murska Sobota, 

finančni odsek, 
dne 25. feuruarja 1948. 

Št. 8.913/47 1483 
* 

217. 
Sede/.: Ljubno št. 95. 
Dan vpisa: 23. feuruarja 1948. 
Besedilo: Gostišče KLO Ljubno. 
Poslovni predmet: Preskrba z jedli in 

pijačo 
Ustanovitelj podjetja: KLO Ljubno ob 

Savinji. 
Za  podjetje podpisujejo: 
Škorjanc Stanko, predsednik KLO, 
Cerar Franjo, tajnik KLO; 
namestniki: 
Božič Vinko, član KLO, 
Šerbela Fianc, član KLO, 
Glojek Antonija poslovodja. 
Druakovč Kari, knjigovodja. 

Okrajni LO Mozirje, 
odsek za finanre, 

ilne 23. februarja 1948. 
Št. 837/48 1363 

248. 
Sedež: Nazarje. 
Dan vpisa: 13. decembra 1947. 
Besedilo: Kino — Nazarje. 

- Poslovni predmet: Predvajanje filmov. 
Ustanovitelj podjetja: OLO Moz rje. 
Za podjetje podpisujejo: 
Nerat Franc, tajnik OLO, 
Koren Vinko, nameščenec OLO; 
namestnika: 
Mikla c Vlado, nameščenec OLO, 
Nareks  Franc, nameščenec OLO, vsi 

v Mozirju. 
Okrajni LO Mozirjo, 

odsek za finance, 
Ine 15. decembra 1917. 

Št. 4342/47 0305 
* 

249 
Sedež: Ter St. 82, KLO Ljubno. 
Dan vpisa: 23. februarja 1948. 
Besedilo:   Ključavničarska   delavnica 

KLO Ljubno. 
Poslovni    predmet:    Ključavničarska 

dela. 
Ustanovitelj podjetja: KLO Ljubno ob' 

Savinji. 
Za podjetje podpisujejo: 
Škorjanc Stanko, predsednik KLO, 
Cerar Franjo, tajnik KLO; 
namestniki: 
Božič Vinko, član KLO, 
Šerbela Franc, član KLO, 
Kopušar Danimir. poslovodja, 
Druškovič Kari, knjigovodja. 

Okrajni L0 Mozirje, 
oilsok •• finance, 

dno 23. februarja 1948. 
Št. 837/48 •4 

250. 
Sedež: Zagorjo, območje Gorice. 
Ban vpisa: 21. februarja 1948 
Besedilo:  Dnevni kop premoga KLO 

Zagorje. 
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Poslovni predmet: Kopai ]e premoga 
za krajevne potrebe. 

Za podjelje podpisujeta: 
Hauptman Albert, ravnatelj, za upravo 

in administracijo. 
Jokovič DuJan, knjigovodja, za blagaj- 

niške in knjigovodske zadeve. 
Okrajni LO Trbovlje, 

odsek za finance, 
dne 21. februarja 194* 

SL 764/1-48 1344 
* 

251. 
Sedež: Zagorje it. 163. 
Dan vpisa: 21. februarja 1948. 
Besedilo: Lekarna KLO Zagorje. 
Poslovni   predmet:   Nakupovanje   in 

prodajanje zdravil, zdrav lnih rastlin in 
snovi,   pripravljanje    In   predelovanje 
zdravil,  prodajanje drogerijskih izdel- 
kov- 

Za podjetje podpisujeta: 
Hauptman Albert, ravnatelj, za upravo 

fn administracijo. 
Jokovič Dušan, knjigovodja, za blagaj- 

niške in knjigovodske zadeve. 
Okrajni LO Trbovlje,      | 

odsek za finance, 
dne 21. februarja 1948. 

St. 701/1—48 1847 
» 

, 252. 
!    Sedež: Zagorje št 88. 

Dan vpisa: 21. februarja 1948 
Besedilo: Pogreli ni zavod KLO Zagorje. 
Poslovni predmet: Pogrebni prevozi, 

izdelovanje   krst,   kopanje   grobov   in 
oprema mrtvaških odrov. 

Za podjetje podpisujeta: 
Hauptman Albert, ravnatelj, za upravo 

fn administracijo, 
Jokovič Dušan, knjigovodja, za blagaj- 

niške in knjigovodske zadeve. 
Okrajni LO Trbovlje, 

odsek za finance, 
dne 21. [ebruarja 1948. 

St. 7C2/1-4S 1346 

858.  c 
Sedež: Zagorje. « 

.    Dan vpisa: 21. februarja 1948. 
,    Besedilo: Tovarna kleja KLO Zagorje. 

Poslovni predmet: Izdelava mizarske, 
ga kleja, predelava odpadkov, 

i    Za podjetje podpisujeta: 
Hauptman Albert, ravnatelj, za upravo 

m administracijo, 
1 Jokovič Dušan,' knjigovodja, za blagaj- 

tnßke n knjigovodske zadeve. 
Okrajni LO Trbovlje, 

odsek H» finance, 
dne 21. februarja 1948. 

ßt 703/1-48 1345 

ÌM4. 
t   Sedel: Tolmin. 
i    Dan vpisa: 24. februarja 1948. 
i    Besedilo: Okrajno čevljarsko podjetje 
1 »- Tolmin. 
i    Izbriše ee zaradi ukmltve podružnica 
I podjetja na Grahovem. 

Okrajni LO Tolmin, 
oderk za finance, 

dne 24. februarja 1048. 
St, 78/24-48 1400 

255 
Sedež: Celje. 
Dan vpisa: 23. februarja 1948. 
Besedi lo: -Ekonomija MLO Ccljo. 
Operativni   upravni  voditelj  podjetja 

odslej:  »Direkcija   koimmaln.h   podjetij 
in uprava ustanov MLO Celjet. 

Mestni LO Celje, 
odsek za finance, 

dne 23. f el ruarja 1918. 
St 449-1948 1429 

* 
25C 

Sedež: Celje. 
Dan vpisa: 23. februarja 1948. 
Besedilo:    Gostinsko   podjetje   MLO 

Celje. 
Operativni uoravni voditelj podjetja 

odslej: »Direkcija preskrbovalnih pod- 
jetij MLO Celje<. 

Mestni LO Celje, 
odsek za finance, 

dne 23. februarja 1948. 
St 440-1948 1428 

' * 
257. 

Sedež: Celje. 
Dan vpisa; 23. februarja 1948. 
Besed lo: Javni  nasadi  in javne na- 

pravo MLO Celje. 
Operativni   up.-avnl  voditelj  podjetja 

odslej:  >Direkcija   komunalnih  podjetij 
in uprava ustanov MLO Celje«. 

Mestni L0 Celje, 
odsek za finance, 

dne 23. februarja 194S. 
St. 428-1948 1420 

258- 
Sedež: Celje. 
Dan vpisa: 23, februarja 1948. 
Besedilo: Mestni magazin Celje MLO 

Celje. 
Operativni upravni voditelj podjetja 

odslej. >Direkcija preskrbovalnih pod- 
jetij MLO Celjet. 

Ukineta se poslovalnici: »Naša knjiga 
1« v Prešernovi ulici in »Naša knjiga 2« 
v Stanetovi ni ci. 

Ustanovita SP noslovalnici: >Ndša knji- 
ga« v Stanek-     lici 10 in >Grosističai 
oddelek« na '       <-rski costi 13. 

M-        i ."/-IJe, 
odsel  za Hunnro, 

dne 23. februari" 1948. 
St. 494 in 495-1013 1433 

* 
259. 

Sedež: Celje. 
Dan vpisa: 23. februarja 1948. 
Besedilo: Mlckopromet MLO Celje. 
Operativni   upravni  voditelj  podjetja 

odslej: »Direkcija preskrbovalnih pod- 
jetij MLO Celje«. 

Mestni LO Celje, 
odsek za finance, 

dne 23. februarja 1948. 
St 480-1948 1432 

* 
260. 

Sedež: Celje. 
Dan vpisa: 23. februarja 1948. 
Besedilo: Oblačilne delavnice MLO 

Celje. 

Operativni   upravni voditelj  podjetja 
odslej: >Uirekcija proizvodnih in u-slui- 
nostnii podjetj MLO Celje«. 

Mestni LO Celje, 
od«c!» za linaiico, 

dne 23. fei,--aria *94S. 
ßt. 414-1948 1424 

* 
2G1. 

Sedež: Ccîjç. 
Dan vpisa: 23. februarja 1948. 
Besedilo: Obrtne delavnice MLO Celje. 
Operativni   upravni  voditelj  podjetja 

odslej: >Direkcija proizvodnih in uiluž- 
noslnih podjetij MLO Celje«. 

Mestni LO Celje, 
ođeek za finance, 

dne 23. februarja 1948. 
St 415-1948 1425 

* 
202. 

Sedež: Celje. 
Dan vpisa: 23. februarja 1948. 
Besedilo:   Pomožni   stavbeni   t/trati 

Celje. 
Operativni   upravni voditelj  podjetja 

odslej: »Direkc'ja proizvodnih in usluž- 
nostnii pod jet j MLO Celje«. 

Mestni LO Celje, 
odsek za finanre, 

dne 23. februarja 1.948. 
St 413-1948 1423 ( 

* 
2G3. 

Sedež: Celje. 
Dan vp sa: 20 februarja 1948. 
iBesedilo:    Prchranbcni   obrati    MLO 

Celje. 
Operativni upravni voditelj podjetja 

odslej: >Direl:cija preskrbovalnih pod- 
jef j«. 

izbriše so računovodja Rupie Anton, 
namesto njega pa vpiše: 

Koemur Lucija, racunovodinja, ki so- 
podpisuje vse listine po 47- členu spi. 
zakona o drž. gospodarskih  podjetjih. 

Mestni LO Celje, 
odsek za finance, 

dne 20. februarja 1948. 
St 436 in 705-1918 1427 

* 
204. 

Sedež: Celje. •   -- 
Dan vpisa: 23. februarja 1948. 
Besedilo: Prevozništvo MLO Celje. 
Operativni   upravni  voditelj   podjetja 

odslej:  »Direkcija   komunalnih   podjetij 
in uprava ustanov Mi/) Celje«. 

Mestni LO Celje, 
odsek za finance. 

dne 23. fpbruarla 1948". 
Št. 473-1948 1431 

205. 
Sedež: Celje. 
Dan vp-'sa: 20  februarja 1948. 
Besed lo: Uprava stanovaniskih zgradb 

MLO Celje. 
Operativni   upravni voditelj, poije'ja 

odslej:  »Direkcija  komunalnih  podjetij 
in uprava ustanov MLO Celje«.   • 

Mestni LO Celje/ : 
odsek za finanre,'-' 

dne 20. februari« 1948.        4 
St. 459—1943 1430 
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266. 
Sedež: Kamnik. 
Dan vpisa: -5. februarja 1948 
Besedilo: Okrajno podjetje »Micko- 

Mrsuc v Kamniku. 
Zaradi likvidacije oddelka za mleko 

pri okrajne:ii podjeljti >Mleko-Meso< se 
epremen; :ia-!<<v firme podjetja. 

Eese<li!o od*lej: Okrajno podjetje »Me- 
to« v Kamniku. 

Poslovni predmet; Nakup, zamenjava 
In prodaja živ ne. prodaja m^a, zdelo- 
•vanje mesnih izdelkov, predelovanje 
mesnih in iiiascobinli odpadkov v pred- 
mete, potrebne za široko ljudsko po- 
trošnjo. 

Podjetje zastopata in zanj podpisujeta: 
Ponikvar Slavko, ravnatelj in 
Steklasa Anica, knj.crovrd nja v vseh 

Üenarnih in malerialnih manipulacijah 
skupaj in neomejeno 

Izbrišejo   se   dosedanji    podpisovalci 
podjetja Mleko-Meso: Bister Alojz, Zab- 
nikar Metod in Pon kvar Slavko. 

Okrajni LO Kamnik, 
odsek za îinance, 

dne 25. februarja 1948. 
St. 1182/1-III-48 143G 

267. 
Sedež: Selnica ob Dravi. 
Dan izbrisa: 25. februarja 1948 
Besedilo:    >Krajevni    brod    Solnica,- 

Ruše«. 
Ker je M dograjen most čez Dravo. 

Okrajni, LÒ Maribor okolica, 
finančni odsek, 

dne 25. fehruaria 194a 
St. 220/1-V/4 1488 

Razglasi sodišč 
m drusrih ohlastev 

Oidici 
O 57/48 1503 

Ramšak Leopold, mehanîk, Celje. 
Ljubljanska cesia 20, je vložil prot" Ram- 
••• Irmi, sedaj neznanega bivališča, 
tožbo na razvezo zakona. 

Toženki se postavlja za skrbn'ka Gre- 
gorio" J<w p, sodni uradnik v Celju, ki 
jo bo zastopal in čuval njene interese, 
dokler se sama ne oglasi. 

Okrožno soclUPo v Celju 
dne 23. februarja. 1948. 

O 4G7'47 1502 
Sosler Ivan. posestnik. Petrovce št. 4. 

j» vložil proti Soster Mariji, sedaj ne- 
znanega bivališča, tožbo na razvezo za- 
kona. 

Toženki se postavlja za skrbnika Ve- 
trovec Venčeslnv, pravn referent pri 
OLO Celje okolica v Celju, ki jo bo 73- 
ßtopal in čuval njene interese, dokler 
se sama ne oglasi. 

Okrožno sodišče v Celjn 
dne 23. februarja 1948. 

* 
G •'48-1 1418 

Zakrajšck Ivan, elektrovariloc v MTT 
Tezno. Ptujska c St. l'a, je vložil zoper 
Zakrajšek Rozalijo roj. Hana, šiviljo v 

Mariboru, Tezno, Ptujska c. l'a, sedaj 
neznanega bivališča ložbo na razvezo za- 
koiu. 

Razprava bo 11. marca 1948 ob 8 uri 
pri tuk. :>od.šču, soba št. 84 M. 

Toženk se postavlja za skrbnika dr 
Senj,r Davorin, sodni pravnik sodišča, 
ki io 10 zastopal na njeno nevarnost in 
stroške, dokler se sama ne oglasi ali ne 
imenuje pooblaščenca. 

Okrožno sodišče v Mariboru 
dne 17. februarja 1948. 

* 
O 125/48-1 1446 

Meri,ga Justina roj. Riči, p's. name- 
ščenka pri DKS-u v Mariboru, Partizan, 
ska cesta št. 77, je vložila proti Menigu 
Jožefu, ditnn. pomočniku na Pobrežju, 
Ulica XIV d viz je št. -111, sedaj nezna- 
nega b vališča, toži o na razvezo zakona. 

Razprava bo 11. marca 1948 ob 8.15 
uri pri tuk. sodišču, soba št 84/11.    . 

Tožencu se postavlja za skrbnika dr. 
Senior Davorin, sodra pravnik sodišča, 
ki pa bo zastopal na njegovo nevarnost 
:n -dro^ke, dokler se sam ne oglasi ali 
ne imernije pooblaščenca. 

Okrožno sodišče v Mariboru 
dne 17. februarja 1948. 

O 51/48-2 1447 
Prah Huža, u?itelj;ca pri Sv. Primožu 

na Poli je vložila proti Prahu Ernestu 
z Črne pri Prevaljah, sedaj neznanega 
bivališča, tožbo na razvezo zakona. 

Razprava bo dne 11. marca 1948 ob 
10  un pri tuk. sodišču, soba št  84/11. 

Tožencu ee postavlja za skrbnika dr. 
Senjor Davorin, sodni pravnik sodišča, 
ki ga bo zastopal na njegovo nevarnost 
in stroške, dokler se sam ne oglasi ali 
ne imenuje pooblaščenca. 

Okrožno sodišče v Mariboru 
dne 17. februarja 1948. 

Uvedbe postopanja 
za razglasitev za mrtve 

V R 1013/48-3 1115 
D,m^ Jožef,  roj. 1899 v  Celju,  ein 

Jurija in Ane rojene Breznik, samski, 
posestnik v Medlogu pri Celju, je bil 
1943 odveden v Dachau, pozneje pa v 
Mauthausen in se od jesen. 1943 pogreša. 

Na predlog Zaje Marije rojene Ourez, 
žene rudarja pri Sv. Križu 18, p Petrov, 
če, se uvede postopanje za razglasitev 
za mrtvega. 
V R 1092/48 Ö38 

Martiučič  Anton,   roj. 15. I. 1927   v 
Stoprah, sin Jakoba in Marije rojene 
Skerbec, samski sin pocestnice v Stop. 
čah, je 1943 odšel v NOV in se trk pred 
osvoboditvijo oglasil v domačem kraju. 
Od tedaj se pogreša. 

Na predlog matere Martinčič Mar Je, 
posestnice v Stopčah 2, se uvede posto- 
panje za razglasitev za mrtvega. 
V R JO07/48—4 • 1H6 

Tanïek Franc. roj. 2. VIII. 1919 v Te. 
ha r}"]?   kmpčkf delavec, 

Tanšek Albin. roj. 6. II. 1925 v Skoiji 
vasi, čevlj. pomočnik, — -   --... 

Tanšek Viljem, roj. 18. VI. 1921 v 
Skoiji vas , tov. delavec, 
sinovi Franca in Terezije rojene Horvat, 
Škof ja vas, p. Vojnik, so bih prisilno 
mobiliz rani v nenioko vojsko in ee prvi 
pogreša od 22. Vili. 1944 iz Francije, 
drugi je baje padel 1. 111. 1945 pri le- 
talskem napadu v Gotti-Turingen, tretji 
pa se pogreša od 9. I. 1945 iz ruskega 
bojišča 

Na predlog očeta Tanška Franca, po- 
sestnika v Škof j vasi 27, se uvedo po- 
stopanje za razglasitev za  mrtve. 

Vsakdo, ki mu je o pogrešanih kaj 
znano, se poz va, da to do 15. V. 1948 
poroča sodišču. 

Dimec Jožef, MartinČič Anton in Tan- 
šek Franc, Alb n in Viljem se pozivajo, 
da se zglasijo pri eodišču ali drugače 
dajo kako vest o seli. 

Po preteku roka bo sodišče odločilo, 
o predlog h. 

Okrajno sođišćo v Celju 
dno 3. februarja 1948. 

• 
V R 2497/47-4 1111 

Debič Jurij, roj. 2. XII. 1892 v Novih 
Banovcih, Srem, an Martina in Jožefe 
rojene Pan., oženjen, trgovec in gostil- 
ničar v Vrbju pri Žalcu 67, je bil avgu- 
sta 1944 odveden v Dachau, od tam pa 
februarja 1945 z nek m transportom ne- 
znano kam. Od tedaj se pogreša. 

Na predlog sina Debiča Danijela, 
dijaka srednje tehnične šole v Ljubljani, 
se uvede postopanje za razglasitev za 
mrtvega in se izdaja poziv, da se o po- 
grešanem do 15. V 1948 poroča sodišču. 

Debič Jurij pa se poziva, da se zglasi 
pri sodišču ali drugače da kako vest o 
sebi. 

Po preteku roka bo sodišče odločilo 
o prodloeu. 

Okrajno sodigPe y Celjn 
dne 4. februarja 1948. 

V R 1094/48-3 1117 j 
Podgoršek Karol, roj. 23. II. 1923 r; 

Dol. Lendav , »in Alojza in pok. "Angele ' 
rojene Klemene, samski, dijak v Celju, 
Teharska 3, je pobegn I iz nemške vojske 
in se januarja 1943 pridružil NOV in se 
iz bojev v okolici Postojne pogreša 

Na predlog očeta Podgorška Alojza, 
uradnika v Celju, Teharska 3, se uvede 
postopanje za razglas tev za mrtvega.    ; 
V R 1108/48-2  •4 

Rozman Franc, roj. 10." X. 1910 v Po- 
nikvi ob juž. Žel., san Martina in He- 
lene, oženjen, rudar v St. Janiu nad 
Storami 41, je septembra 1944 vstopil 
kot miner v NOV in bil baje 26. XII. 
1944 pri Sv. Stelanu od Nemcev ustre- 
ljen. 

Na predlog žene Rozman Marrie, male 
posestn ce v St. Janžu 41 nad Sforami, 
se uvede postopanje za razglasitev za 
mrtvega. • 
V R 2504/47-5 •2 

Lončar Franc. roj. 25. I 1893, i 
Lončar Jožefa, roj. 12. III   1895, ' 
Lončar  Matilda,  roj.  11.  III   1897 v 

, Smiklavžu, Sv. Jurij ob Taboru, otroci 
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pok. Jožefe in pok Neže rojene Slap- 
nik, samski, poljedelci v Smiklavžu 8. 
6o bili 1942 od Nemcev aret rani. Prvi 
je bil 3. IV. 1942 ustreljen v Mariboru, 
druga je baje 30 VIII. 19Ï2 umrla v 
Auschwitzu, tretja pa baje lo. XI. 1912. 

Na predlog Loivarja Leopolda duhov, 
nika-kapucina na Roki, cesta Carducci 
13, se uvede postopanje za razglasitev 
za mrtve. 

Vsakdo, ki mu je o pogrešanih kaj 
znano, se pozva, da to do 15. V. 1948 
poroča sodišču. 

Podgoršek Karol, Rozman Franc ter 
Lončar Franc, Jožefa in Matilda se po- 
zivajo, da se zglasijo pri sodišču ali 
drugače daio kako vest o sebi. 

Po nreteku roka bo sodišče odločilo 
o predloeh. 

Okrajno RorliSfp r CVlja 
dne 5. februarja 1948. 

# 
V R 1110/48 1113 

Lubej  Anton,  roj.  12.  VI. 1915  pri 
Sv   Pavlu pri Preboldu, trg. pomočn k 
v Polzeli 77, je bil v NOV, do novembra 
1944 v Reuici v Zgornji Savinjsk. dolini, 
od decembra 1944 pa se pegreša. 

Na predlog žene Lubej Terezije, tov. 
delavke v Polzel. 77, se uvedo postopa- 
nje za razglasitev za mrtvega in se iz- 
daja poziv, da se o pogrešanem do 1. IV 
1948 poroča sodišču ali predlagateljici 
Lubej Tereziji 

Po preteku roka bo sodišče odločilo 
o predlogu. 

Okrajno sod'ščc • Celju 
, dne 7. februarja 1948. 

• R 2577/47 1110 
Storman Maks, roj. 10 X. 1910 v Pol- 

zeli, samski, delavec v Ločici pri Polzeli 
ßt. 46, je bil 1944 v NOV pri krajevnem 
poveljstvu Ljubno in se iz bojev v Zgor- 
nj  Savinjski dolini pogreša. 

Na predlog matere Storman Genovefe. 
»ale kmetice iz Locice pri Polzeli 40, 
ee uvede postopanje za razglasitev za 
mrtvega in se izdaja poziv, da se o po- 
grešanem do 20. V. 1948 poroča sodišču. 

Storman Maks se peziva, da se zelasi 
pri sodišču ali drugače da kako vest o 
eebi. 

Po preteku roka bo sodišče odločilo 
o predlogu. 
! Okrajno sodišče • Celju 

dne 10. februarja 1948. 

R 81G/47-8 * 977 
Kutnar Jože, rojen 23. III. 1885 v 

Potoku, sin Kutnar Ane, oženjen, po- 
sestnik v Potoku 7, K LO Muljava, je bil 
od Italijanov odpeljan na Rab, kjer je 
6. V. 1943 v bolnei umrl. Od tedaj se 
pogreša. 

Na predlog žene Kutnar Alojzije, po- 
eestnice v Potoku 7, se uvede postopa- 
nje za razglasitev za mrtvega in se izda in 
poziv, da se o pogrešanem do 5. IV. 
1948 poroča sodišču ali skrbniku fiemetu 
Antonu, sod  uradniku v Grosupljem. 

Po preteku roka bo sodeče odločilo 
o predlogu. 

Okrnino sortisce v firnsiinljcm 
,  dne 5. februarja 1948. 

i R 101/48-2 1158 
tiradisek Marija, roj. 24 V. 1917, hči 

Franca in Marjane rojene Šešek, služk.- 
nja na Jesenicah, Plavž, se od maja 1945 
pogre-sa. l'o uradnem potrdilu odseka za 
notr. zadeve pri ULO Jesenice od 31. I. 
1948 št. II pov. 21348 ni nobenih po- 
datkov o njenem b vališču. 

Na predlog Erlab Frančiške, gospodi- 
nje iz Jesen.c, Zg. Plavž 15. se uvede 
postopanje za razglasitv za mrtvo in se 
izdaja poziv, da se o pogrešani do 15. 
V. 1948 poroča sodišču ali skrbniku R h- 
terju Mirku, sod. uradniku na Jeseu.cah 

Po preteku roka bo sodišče odločilo 
0 predlogu. 

Okrajno sodišče na Jesenicah 
dne 9. februarja 1948. 

* 
1 R 38/48-2 1061 

Rigler Janez, roj. 16. V. 1883 na Bregu 
pri Ribnici 5, sin Aleša in Terezije ro- 
jene Skočin, delavec, je odšel 1899 v 
Ameriko, od koder se ni več javil 

Na predlog brata Riglerja Franca z 
Brega 4, se uvede postopanje za razgla- 
sitev za mrtvega in se izdaja poziv, da 
se_o pogrešanem do 20. VIII. 1948 po- 
roča sodišču ali skrbniku Črnivcu Jo- 
žefu, sod. uradniku v Kočevju. 

Rigler Janez se poziva, da se zglasi 
pr' sodišču ali drugače da Kako vest o 
sebi 

Po preteku roka bo sodišče odloČilo 
o predlogu. 

Okrajno sodišče v Kočevju 
dne 11. februarja 1948. 

II R 232/48-2 982 
Mladič Franc, roj. 26. IX 1904 v Tr- 

žiču, sin Aniona in Marije rojene Mali, 
poročen, delavec, Tržič, Pot na pila eno 
št. 8, je bil" kot partizan oktobra 1944 
od Nemcev ujet in odpeljan v Dachau .n 
Weimar-Buchenwald, 15. I 1945 pa v 
podružnico S. 3-Ohrdruf-Thiiringen in 
ee od tedaj pogreša. 

Na predlog žene Mladič Ane se uvede 
postopanje za razglasitev za mrtvega in 
se izdaja poziv, da se o pogrešanem do 
1. V 1948 poroča sodišču ali skrbnku 
Zelezniku Simonu, sod. uradniku v 
Kranju. 

Mladič Franc se poziva, da se zglasi 
pri  sodišču ali drugače da kako vest 
o sebi. 

Okrajno sodišče v Kranju, odd. II., 
dno 7. februarja 1948. 

• 
Ok 18/48-4 1107 

Juričič Anton, roj. 26. IX. 1882 v Jel- 
šanah, okr. Vdovska v Istri, sin pok. 
Antona in Mar je rojene Ivančec, zid. 
mojster v Ljubljani, Pugljeva G. je bil 
junija 1944 od domobrancev aretiran in 
se od tedaj pogreša 

Na predlog Drobnič Marije roj. Juričič, 
go3()odnje na Rakeku 23, se uvede po- 
stopanje za razglas.tev za mrtvega n se 
izdaja porvv, da se o pogrešanem do 
20. IV 1948 poroča sodišču aH skrbniku 
Drobnič Mariji. . 

Juričič Anton se poziva, da se zglas- 

pri sodišču ali drugače da kako vest o 
sebi. • "    ~-\ 

Po preteku roka bo sodišče odločilo 
o predlogu. 

Okrajno sodišče v Ljubljani 
dne 6. februarja 1948. 

* 
Ok 12/48-2 1108 

Bruuner Jožef, rojen 18. VI. 1922 v 
Ljubljani, sin pok. Jožefa in pok. Ane 
rojene Rozman, akt.vnj podofic r bivše 
jugoslovanske armade v Ljubljani, je bil 
mobiliziran k domobrancem in se od 
pomladi 1945 pogreša. Po obvestilu 
MLO v Ljubljan, oddelek za notranje 
zadeve ni nobenih podatkov o njegovem 
bivališču. 

Na predlog Brunner Dušanke, sestre 
negovalke v Celju, Gaherje, se uvede 
postopanje za razglasitev za mrtvega in 
s? izdaja poziv, da se o pogrešanem do 
20. IV. 1948 poroča sodišču ali skrbniku 
Brunner Dušanki. 
Ok 27/48-4 •08 

Maček Jožef, roj. 15. III. 1904 v Sp. 
Zadobrovi. sin Antona in Frančiške roj. 
Marn, delavec na Jezici 109, je bil okto- 
bra 1944 odpeljan v Dachau, kjer je Laje 
konec maja 1945 umrl. 

Na predlog Maček Marije roj. HlebŠ, 
delavke na Jezici 109, se uvede postopa- 
nje za razglasitev za mrtvega in se z- 
daja poziv, da se o pogrešanem do 
20. IV. 1948 poroča »odišču ali skrbniku 
Maček Mariji. 

Ok 29/48 1105 
Tomiuec Peter, roj. 12. II. 1920'v Sa- 

motorci, 
Tominec Alojz, roj. 18. VI. 1924 v Sa. 

motorci, sinova Janeza in Terezije roj. 
Kavčič, delavca, Samotorci šL 17, eta 
10. XI. 1943 odšla v NOV in se od no- 
vembra 1943 pogrešata. 

Na predlog Tominca Bernarda, delavca 
v Samotorci 17, se uvede postopanje za 
razglasitev za mrtva in so izdaja poziv, 
da se o pogrešanih do 20 IV. 1948 po- 
roča sodišču ali skrbniku Tomincu Ber- 
nardu. 

Ok 38/48—3 1109 
Trdan Karol, roj 2. VI. 1906 v Sodra- 

žici, sin Andreja in Marije roj. Pintar. 
peš. nar. vodnik v Ljubljani, Bohoričeva 
20. se od pomlad' 1945 pogreša. Po po- 
trdilu MLO v Celju nj nobenih podat- 
kov o njegovem bivališču 

Na predlog Trdan Marije, pletilje v 
Celju, Čret 37, se uvede postopanje za 
razglasitev za mrtvega in se izdaja po- 
ziv, da se o pogrešanem do 1 V. 1918 
poroča sodišču ali skrbniku Trdan Marij:. 

Ok 305/47—4 1102 
. Zrimec Zvonimir, roj. 17. I. 1913 na 
Reki, sin Antona in Eve rojene ReLov, 
uradnik v Ljubljani, Tyrseva 33, je ob 
napadu partizanov na transport nterni- 
rançev pri Verdu 1942 odšel v NOV in 
se od tedaj pogreša. 

Na predlog Zrimec Štefanije, uradnice 
v Tržiču, Ljubeljska 23, se uvede posto- 
panje za razglasitev za mrtvega in se 
izdaja ( poziv, da se o pogrešanem do 
20 IV. 1948 poroča sodišču ali skrbniku 
Zrimec Štefaniji. 
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Brunner Jožet, Maček Jožef, Tominec 
Peter ter Trda» Karol in Zr.niec Zvo- 
nimir ee po/.ivajo, da se zglasijo pr 
sodišču ali drugače dajo kako vest o 
sebi. 

Po preteku rokov bo sodišče odločilo 
o predlogih. 

Okrajno sodiate • Ljubljani 
dne 7. februarja 1948. 

Ok 44/48 1104 
Heriorl »van, ro|. 7. V. 1905 v Ljub- 

Ijani, ein •>•. Jožefa in pok. Marjete 
rojene Novak, delavec v Ljubljani, Pre- 
dovičeva 10, je odšel 20. VI. 1942 v NOV 
in te od tedaj pogreza. Po izjavi neke 
priče je baje 1942 padel na Dolenjskem. 

Na predlog Herfort Ivane, roj. Jare, 
delavke v Ljubljani, Predovičeva 10, se 
uvede postopanje za razglasitev za mr- 
tvega in se izdaja poziv, da se o pogre- 
šanem dò 1. V. 1948 poroča sod šču ali 
skrbniku Herfort Ivani 

Herfort Ivan se poziva, da se zglasi 
pri sodišču ali drugače da kako vest o 
seoi. 

Po preteku roka bo sodišče odločilo o 
predlogu. 

Okrajno sodišče • Ljubljani 
dne 11. februarja 1948. 

Ok 881/47-6 1100 
Režun Viktor ,roj 7. VI. 1893 v Vrjah 

pri Smledniku, sin pok. Jožefa • Ivane 
rojene Kolbezen, obč. sluga na Orbinu 
pri Litiji, se od 18. 11. 1944 pogreša Po 
poročilu odseka za notranje zadeve pr. 
OLO Ljubljana okolica ni nobenih podat, 
kov.o njegovem bivališču. 

Na predlog Režun Kristine roj. Čeme, 
gospodinje, Grbin 8 pri L tiji, se uvede 
postopanje za razglaaitev za mrtvega in 
se izdaja poziv, da se o pogrešanem do 
1. V. 1948 poroča sodišču ali skrbniku 
Režun Krist nL 

Režun Viktor ee poziva, da se zglasi 
pri sodišču ali drugače da kako veet o 
sebi. 

Po preteku roka bo sodišče odloflilo o 
predlogu. 

Okrajno sodisfa • Ljubljani 
dne 12. februarja 1948. 

H 44/48-2 1062 
Rozman Ivan, roj. 22. X. 1925 v Ro- 

badju, sin Jakoba in Marije roj Skro- 
bar, kmet v Pres ki 4, je bil 27. Ill 1944 
od Nemcev prisilno mobliz ran, bil od 
Angležev ujet .nato pa je odšel v V. pre- 
komorsko brigado NOV v Gospiču, kjer 
je januarja ali aprila 1945 padel. Od te- 
daj se pogreša. 

Na predlog sestre Hriberšek Angele 
rojene Rozman, vin čarke v RinČetovi 
grabi 29, so uvede postopanje za razgla- 
sitev za mrtvega in se tzdaia poziv, da 
se o pogrešanem do 10. V. 1948 poroča 
sodišču al! skrbniku Gorlčk ju Štefanu, 
sodnemu uradniku v Ljutomeru. 

Po preteku roka bo sodišče odloČilo o 
predlogu. 

Okrainn «fđ'Kfp y ••••••••• 
ine 31. januarja 1948. 

VI R 1122/48-3 930 

Vlzjak Anton roj. 5. V. 1910 v Novi 
vas pri Mar boru, sin Pavla in Jožefe 
rojene Mesiče, ključavničar v Mariboru, 
Nova -as, Zelena ulica 12, se od maja 
1945 pogriia. Po uradnem potrd lu od- 
seka za notranje zadeve pri MLO Mari- 
bor z dne 22 I. 1948 Pov. III. 3487/2-Ve 
so bile vse poizvedbe brezuspešne. 

Na predlog žene Vzjak Marije, dela v. 
ke iz Maribora, Nova vas. Zelena ul. 12, 
se uvede postopanje za razglasitev za 
mrtvega In se izdaja poziv, da se o po- 
grešanem do 1. VI 1948 poroča sodi- 
šču ali -skrbn ku Verbič Štefki, sod. 
uslužbenki v Mariboru. 

Vizjak Anton se poz va, da se zglasi 
pri sodišču ali drugače da kako vest o 
sebi. 

Po preteku roka bo sodišče odločilo o 
predloga 

Okrajno sodišče v Mariboru, 
odd. VI., 

dne 4. februarja 1948 

II R 1125/48-3 972 

Vidmar'Mirko, roj. 26. XII. 1918 v 
Lazih, okr. Dramlje pri Celju, sin Slav- 
ka in Ei zabete, roj Soline, trg. pomočnik 
v MariLoru, Gajeva 15, je bil 19. V. 1942 
od ustašev aretiran, obsojen na tri me- 
sece in poslan v Jasenovac in se od tedaj 
pogreša. Po potrdilu odseka za notranjo 
zadeve pri MIO Maribor z dne 26.1 1918 
opr. št. III 524/1, so bile vse poizvedbe 
brezuspešne. 

Na predlog očeta Vidmarja Slavka, 
trgovca iz Mar bora, Kočevarjeva 15, se 
uvede postopnje za razglasitev za mrtve- 
ga in se izdaja poziv, da se o pogreša- 
nem do 1 VI. 1948 poroča sodišču aH 
skrbniku Vetrihu Albinu, sod. usluž- 
bencu v Mariboru. 

Vidmar Mirko ee poziva, da »e zglasi 
pri sodišču ali drugače da kako vest o 
sebi. 

Po preteku roka bo sodišče odloČilo o 
predlogu. 

Okrajno sodišče • Maribora, 
odd. VI., 

dne 7. februarja 1948. 

VI R 707/47-8 1034 
Kuhar Anton, roj. 6. VI. 1899 v Kot- 

Ijah okr. Prevalje, sin Leonharda in 
Marjete roj. Trobej, oženjen, delavec v 
Recenjaku 33, KLO Sv. Lovrenc na Po- 
horju, je vstopil 15 IX. 1944 v NOV in 
se od tedaj pogreša. 

Na predlog žene Kuhar Elizabete, go- 
spodinje pri Sv. Lovrencu rta Pohorju 79, 
se uvede postopanje za razglasitev za 
mrtvega In se izdaja poziv, da se o po- 
grešanem do 1 VI. 1948 poroča sodišču 
ali skrbniku Vetrihu Albinu, sod. urad. 
nku v Mariboru. 

Kuhar Anton se poziva, da ee zglasî 
pri VKUščU ali drifgače da kako vest o 
sebi 

Po pieteku roka bo sod šče odločilo o 
predlogu. 

Okrajno sodišče v Marinoni, 
odd. VI., 

dne 9. februarja 1948. 

VI R 1131/48-2 1065 
Samsa Roman, roj. 6. II. 1922 v Ljub- 

ljani, elektromelianik, 
Samsa Dušan, ;oj. 17. IV..1924 v Dol 

Lendavi, kemičar, ò^a sinova Avgusta in 
Ružo rojene Vrcmec, Mar bor, Gregor- 
čičeva 8, sta vstopila 1941 v NOV in se 
prvi pogreša od 30. XII. 1041, drugi pa 
od septembra 1944. 

Na predlog očeta Samso Avgusta, upo- 
kojenca v Mariboru, Počehova 99, se 
uvede postopanje za razglasitev za mr- 
tvega in se izdaja poziv, da se o pogre- 
šanem do 1 VI. 1918 poroča sodišču ali 
skrbniku Vetrihu Alb.nu. 

Samsa Roman in Dušan se pozivata, 
da so zglasita pri sodišču •• drugače da- 
sta kako vest o sebi. 

Po preteku roka bo sodišče odločilo 
o predlogu. 

Okrajno sodišče r Mariboru, odd. VL, 
dne 11. februarja 1948. 

VI R 1126/48—8 -     1064 
Herzog Peter, roj. 24. VI. 1913 v Zab- 

Jaku pri Ptuju, sin Jožefa in Ivane ro- 
jene Anici, obč. uradnik v Mariboru, 
PobrežJe, Zrkovska 20, je 28. VII 1013 
odšel v NOV k neki odinici pri Slove- 
njem Gradcu, od koder se je zadnjič 
javi ženi septembra 1943, od tedaj se 
pogreša. Po uradnem potrdilu odseka za 
notr. zadeve pri MIO v Mariboru z dno 
28. I. 1948. opr. št. III 249/2-Ve, so 
bile vse poizvedbe brezuspešne. , 

Na predlog žene Herzog Neže, gospo- 
dinje iz Maribora. Ljubljanska 33, eo 
uvede postopanje za razglasitev za mr-, 
tvega. 

VI R 1127/48-8 1068 
Stifter Jožef, roj. 2. III. 1917 v SveJ 

čini, sin Ivana in Neže, hlapec pri Sr.j 
Juriju ob Pesnici, je bil 6. VI. 1943 pri-! 
silno mobiliziran v nemško vojsko, bil1 

poslan na rusko bojišče, kjer je bil po! 
Izjavi SmodiSa Stanka, miz pomočnika 
iz Prevalj 3. VIII. 1944 ujet. Iz Rueij« 
se Je javil v NOV in služil kot desetar' 
pr, I. armiji, VI. prolet. diviziji, 2. brg., 
III. bat.. 4 četi na bojišču pri Beogradu,' 
27. I. 1945 je bil v boj h z Nemci prti 
vasi Unici v Sremu težko ranjen in sej 
od tedaj pogreša Po uradnem poročilu! 
nojranjega odseka pri MIO Maribor t 
dne 28. I. 1948 6tev. III 6•• eo bile 
vse poizvedbe brezuspešne. 

Na predlog žpne Slittar Antonije, fcuh. 
pomočnice v Mariboru, Gorkega 29, ee 
uvede postopanje za razglasitev za mr- 
tvega. 

Vsakdo, Id mu Je o pogrešanih Val 
znano, se poziva, da to do 15. VI. 1948 
poroča sodišču aH skrbniku Miler Mari, 
sod. uslužbenki v Mariboru. I 

Herzog Peter In Stifter Jožef se po»| 
zvata. da se zglasita pri sodiSču ali 
drugače dasta kako vest o sebi. >4 
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Po preteku roka bo sodišče odločlo 
o predlogih. 

Okrajno sodišče v Mariboru, odd. VI., 
dne 11. februarja 1948. 

y R 1112/48—3 1083 

Bračko Franc, roj. 27. I 1910 v Sve- 
glili, sin Bračko Marije, oženjen, delavec 
v Svečim, je bil 22. VI. 1943 mobiliziran 
v nemško vojsko in se od 16. X. 1944 
pogreša. 

Na predlog žene Bračko Marije, za- 
družn ce v Zg. Kungoti, se uvede posto- 
panje za razglasitev za mrtvega. 

V R 1132/4S 1095 
Drakšič Alojz, roj. 11. V. 1923 v Bre- 

zovi gori, sin Jurija In Ane rojene Vu- 
zem, samski, poljski delavec pri Sv Kri- 
žu pri Mariboru, je odšel jeseni 1943 v 
NOV in se od tedaj pogreša. 

Na predlog matere Drakšič Ane, polj- 
ske delavke v Zg. Polskovi 53, se uvede 
postopanje za razglasitev za mrtvega. 

V R 1123/48-8 '        1094 
Poglavnik Franc, roj. 23. IX. 1910 v 

Kapli, sin Franca m Terezije rojene Pe- 
oovnik, oženjen, tesar v Selnici oo Dravi, 
je odšel 28. IX. 1944 v NOV in se od 
|25. XI. 1944 pogreša 

Na predlog žene Poglavn k Terezije, 
gospodinje v Selnici ob Dravi 97, se 
uvede postopanje za razglasitev za mr- 
tvega. 

Vsakdo, ki mu je o pogrešanih kaj 
,wiano, se poziva, da to do 15. VI. 1948 
poroča sodišču aH skrbniku Vetrihu Al- 
binu, sod. uradniku v Mariboru. 

Bračko Franc, Drakšič Alojz ćn Po- 
glavnik Franc se pozivajo, da se zglasijo 
pri sodišču aH drugače dajo kako vest 
o sebi. 

Po preteku roka bo sodišče odločlo 
P predlogih. 

Okrajno eodlgce • Maribora, odd. V., 
,   ' dne 12, februarja 1948 

• R 1117/48 1157 
Verdnik Avgust, roj. 21. VIII. 1905 

na Muti ob Dravi, 8in Antona In Anto- 
nije rojene Sloser, oženjen, občinski taj- 
nik pri Sv. Ožbaltu ob Dravi, je odžel 
25. X. 1944 v NOV in se od tedaj po- 
greša. 

• Na. Predlog žene Verdnik Marije, go- 
spodinje v Ribnici na Pohorju G3, se 
uvede postopanje za razglasitev za mr- 
tvega in se izdaja poziv, da se o pogre- 
šanem do 15. VI. 19-18 poroča sodišču 
ali skrbniku Vetrihu Albinu, sod. urad- 
niku v Mar boru. 

Verdnik Avgust se poziva, da se zgla- 
si pri sodišču ali drugače da kako vest o 
eebi. 

Po preteku roka bo sodišče odloČilo o 
predlogu. 

Okrajno sodišče v Mariboru, 
ođd. V., 

dne 16. februarja 1048. 

I R 33/48-2 10G6 

Majzelj Anton, roj. 8 1.1889, sin Anto- 
na in Antonije rojene Marok, gostiln čar 
v St. Jerneju GO, poročen, je oktobra 
1932 odšel od doma in se od tedaj po- 
greša. 

Ker je od pogrešančevega rojstva po- 
teklo že 30 let in 10 let odkar m o njem 
nobene vesti, se na predlog sina Majzelja 
Vida, dijaka iz St. Jerneja G0, uvede po- 
stopanje za razglasitev za mrtvega in se 
zdaja poziv, da se o pogrešanem do 

15 VIII. 1948 poroča scdišču ali skrb- 
niku Majzelju Vidu. 

Po preteku roka bo sodišče odločilo 
o predlogu. 

Okrajno sodišče v Novem mesni 
dne 10. februarja 1948. 

R 890/47-5 1012 
Cepin Franc, roj. 3. IX. 1913 v Zireh, 

Stara vas, sin pok. Tomaža n Marije 
rojene Demšar, mehanik v Zireh 58, je 
odšel oktobra 1942 v Prešernovo brigado 
NOV, bil kmalu od Nemcev ujet in od- 
peljan v Buchenwald ter se od 1943 po- 
greša To je potrdil tudi 010 Skorja 
Loka, odsek za notranje zadeve dne 
28. I. 1948 pod št. lOG/l-48-Je. 

Na predlog matere Cepin Marije, go- 
spodinje v Žireh 58, se uvede postopa- 
nje za razglasitev za mrtvega n se izdaja 
poziv, da se o pogrešanem do 20 IV. 
1948 poroča sodišču ali materi Cepn 
Mariji. 

R 413/48-8 1013 

Kopač Florljan, roj. 30. III. 1917 na 
Dobračevi 52, s.n Martina in Ane rojene 
Gantar, čevljarski pomočnik, se od po- 
mladi 1945 pogreša To potrjuje tudi 
010 Škofja Loka, odsek za notranje za- 
deve dne 4. II. 1948 ped 51. 164/1-48-Je. 

Na predlog žene Kopač Frančiške, 
gosjiodinje na Dobračevi 32, p Gorenja 
vas nad Skofjo Loko, se uvede postopa- 
nje za razglasitev za mrtvega in se iz- 
daja poziv, da se o pogrešanem do 
20. IV. 1948 poroča sodišču aH ženi 
Kopač Frančiški. 

Po preteku roka bo sodišče odločno o" 
predlogih. 

Okrajno sodilce • Skoljl Loki, 
odd. IL, 

dne 6. februarja 194P 
* 

I R 870/47-6 011 
Hrovat Alojz, roj. C. IV. 1902 v Bo- 

drišni vasi, sin Janeza in Ane roj. Hrovat. 
posestn k pri Sv. vidu pri Grobolnem G, 
ja odšel 22. X. 1944 v Brač:čevo brigado 
NOV v Gornjem gradu in bil 22. X. 
1944 v bolnici v Gornjem gradu, ki je 
bila decembra 1944 od Nemcev uničena 
in se od tedaj pogreša. 

Na predlog žene Hrovat Marije, po- 
sestnice pri Sv. V du pri Grobelnem 6, 
se uvede postopanje za razglasitev za 
mrtvega in se izdaja poziv, da.ee o po- 

grešanem do 5. IV. 1948 poroča sodišču 
ali skibniku Skorjaku Antonu, sodnemu 
uslu/.bencu v Šmarju pri JHN-III. 

Hrovat Alojz se poziva, da se zglasä 
pri sod šču ali drugače da kako vest o 
sebi. 

Po preteku roka bo sodilče odločilo o 
predlogu. 

Okrajno sodišče v Šmarju pri Jelšah 
dne 4. februarja 1948. 

* 
R 39'48-2 C21 

Gtasenčnik Jožef, roj. 19. ITT. 1922 v 
Zavodni pri Šoštanju 41, kmečki sin Iva- 
na in Amalije rojene Suman, je derem- 
bra 1944 odšel v NOV v Zg. Savinjsko 
dolino, od tam pa na Gorenjsko, kjer je 
bil od be-ga ujet in baje februarja 1945 
ustreljen. 

Na predlog Pečolar Aniona, posestni- 
ka iz Hazborja 4, t-e uvede postopanje 
za razglasitev za mrtvega in ee izdaja 
poziv, da se o pogrešanem <Jo 25. IV. 
1948 poroča sodišču ali skrbniku Vo- 
lavčhiku Antonu, sod. uslužbencu v Šo- 
štanju. 

Glasečnik Jožef se poziva, da se zgla- 
si pri sodišču ali drugače da kako vest 
o sebi. 

Po preteku roka bo sodišče odločilo o 
predlogu. _       » 

Okrajno sodišče v Šoštanju 
dne 28. januarja 1948. 

R 437/47-4 723 
'Tamše Jožef, roj. 17. II. 1893 v Ska- 

lah, sin Gregorja in Ivane rojene Red- 
nak, rudar v PJešivcu 43, se od leta 1945 
pogreša. <-' 

Na predlog hčere Tamše Štefanije, 
hčere posestnika iz Plešivca 43, se uve- 
de 'postopanje za razglasitev za mrtvega 
in se izdaja poziv, da se o pogrešanem 
do 1. V. 1948 poroča sodišču aH t-krbni- 
ku Volavčniku Antonu, &od. uslužbencu 
v Šoštanju. " 

Tamše Jožef »e poziva, da fe.zgla- 
si pri sodišču ali drugače da kako vest 
o sebi. 

Po preteku roka bo sodišče odločilo o 
predlogu. ' ' 

Okrajno sodišče v Šoštanju 
due 26 januarja 1948. 

III R 727/47—3 777 
Cestnik Ivan, roj. 24. XII. 1918 pri 

Sv Lenartu, rud. delavec, je odšel 25. VI. 
1914 v NOV ;n se od tedaj pogreša. 

Na predlog očeta Cestnika Jožefa, pre- 
užitkarja pri Sv. Lenartu 3. p. Trbov- 
lje II, se uvede postopanje za razglasi- ' 
tev za mrtvega >'n se izdaja poziv, da se 
o pogrešanem do 1. V 1948 poroča so- 
dišču rîi skrbniku Langerju Francu, 
sod. uradniku v Trbovljah. ' 

Cestnik Ivan se praiva, da se zglasi 
pri sodišču ali drugače da kako vest o 
sebi. 

Po preteku roka bo sodišče odločilo o 
predlogu. 

Okrajno sodišče • Tr'ovljah • 
dne 20. avgusta'1947. „ 
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III R 814/48-3 1080 

"Tabjan Jožef, roj. 15. III 1921 na 
Dobovcu 33, rudar v Hra.-••.••. je od-el 
11. VII. 1944 v NOV in se od tedaj po- 
greša 

Na predlog sestre Smodiš Frančiške, 
gospodinje v Trbovljah IL23H. se uvede 
postopanje za razglasitev za mrtveca in 
se izaaja poziv, da se o pogrešanem do 
1. V. 1948 poroča sodšču ali skrbniku 
Langerju Francu, sodnemu uradn ku v 
Trbovljah. 

III R 811/48—3 1082 
Vučko Anton, roj 18. V. 1919 v Celju 

steklar, Dol pr rlrastn ku, Rrnica 190 
je bil 23. VIII. 1913 prisilno mobiliziran 
v nemško voisko in se je zadnjič oglasil 
h Poljske 24. VI• 1944. Od tedaj se 
pogreša. 

Na predlog žene Vučko Farv rojene 
Kališnik, gospod nje v Brnici 196. KI/) 
Hrasmik-Dol, se uvede po-dopnnje za 
razglasitev za mrtvega in se izd"ja po- 
ziv da se o pogrešanem do 1. VI 1918 
poroča sodišču ali skrbn ku Langerju 
Francu, eod. uradniku v Trbovljah. 

Fabjan Jožef in Vučko Anton se po- 
zivata, da se zglas ta pri sodišču ali 
drugače dasta kako vest o sebi 

Po preteku roka bo sodišče odločilo 
o predlogih. 

Okrajno sodišče v Trbovljah 
dne 2. februarja 1948. 

Ili R 816/48-2 1007 

Flisek Franc, roj. 20. I. 1894 v Smart- 
nem pri Litiji, posest n k na Kalu št. 1, 
KLO Dol pri Hrastniku, je odšel 2. VIII 
1944 v NOV. bil 24. XI. 1944 ujet in od- 
peljan v Dachau ter se od tedaj po- 
greša. 

Na predlog hčerke Flisek Ma rje iz 
Kala št. 1, se uvede postopanje za raz- 
glasitev za mrtvega in se izdaja poziv, 
da se o pogrešanem do 1 VI. poroča 
eodišču ali skrbn ku Langerju Francu, 
scd. uradniku v Trbovljah. 

Flisek Franc se poz va. da se zglasi 
pri sodišču ali drugače da kako vest 
o sebi. 

Po preteku roka bo sodišče odločilo 
o predlogu. 

Okrajno sodišče v Trbovljah 
dne 7. februarja 1948. 

Ill R 818/48-2 1099 
Kukenberg Ru.Iolf, ;-J.;. M IV 19'. U 

v Trliovljali, revi,ar in h!-ni p'M'-l'iik 
Trbovlje, Loke 171, se od joneni t°M 
pogreša. 

Na pie'Uog žene Kukenb'Tg F.lze. Tr- 
bovlje. Loke 171 se uwde ••-•-•••••• 
za raz."l,n'tev za mrtvega n se izda'a 
|w>z v, da se o \y grošanem do 1. VIII 
\'.•\• poroča sodišču aH skibiiiku Lan- 
gerju Francu, sod. uradniku v Tn.ovijah- 

Bokal Jože in Kukenberg RudVf se 
pozivata, da se zglasita pri sod.šču ali 
drugače dasta kako vest o sob'. 

Po preteku rokov1 bo sodišče odločilo 
o predlog h 

Okrajno  sodišče r Trbovljah 
dtie 13. februarja 19 is. 

; Ok 51/48-2 HOT 
Spitzer   Slavko,   roj.   24.   IV.   19-26   v 

\   Ljubljani,  sin   pok   Jožefa   in   Ivane   roj. 
:   Pajk dijak srednje teh. -ole v |.ju:.;.ani, 

Knmnska 11, je od^el 9. IX. 1913 v NOV 
j   i:l se cd t,j-!aj   po JI e-"a. 

Na  predlog Sp tzer lv?re   «rospodinie 
v Ljubljani, K mon ' a c" !a i'.   -'*• uvede 

j   pt.siopani" za  ••/"'?-1 tov za mrtvega  in 
! se i7daia po/Jv, da se o pogrešanem do 
j 20   IV. 1918 poroča sodišču aH skrbniku 

Spitzer Ivani. 
Spi; zor Slavko se poziva, da se zglasi 

pri sod.šču al drugače da kako vest o 
sebi. 

Po preteku roka bo sodišče odločilo o 
predlogu. 

Okrajno  sorVšče  v  1,'••••• 
dne 5. februarja 1918 

III R 817/48—2 1081 

Bokal Jože, roj 17. TV. 1901 na Sv. 
Planini 11 nad Trbovljam, je odšel 
12. IV. 1944 v NOV in se od tedaj po- 
greša. 

Na predlog žene Bokal Jožefe, pocest- 
nice na Planini 11, se uvede postopanje 
za razglasitev za mrtvega in se izdaja 
poziv, da se o pogrešanem do 1 VII 
1948 poroča «odi-ču ali skrbniku Lan- 
gerju Francu, sod. uradn.ku v Trbov- 
ljaii. 

Amortizacije 
V R 1224/48-3 1379 

Po predlogu Pirša Alojza, župn ka v 
/talcu 44, se uvede aniort;/.ac,j-ko posto- 
panje za amortizacijo vrednotnic. ki jih 
je prosilec I aje Izgub I in se imetn k 
poziva, naj uveljavi svoje pravice v dveh 
mesecih po objavi v Uradnem listu, ker 
se bo sicer po preteku roka izreklo, da 
•• vrednoto ce brez moči. 

Oznamenilo vrednotme: 
a) Kmečke hranilnice v Žalcu: 
hran knjižica št. 191 na ime Podruž- 

nica Matere Božje Petrovce z zneskom 
77.92 din; 

hran. knjižica št. 134 na ime Cerkev 
Petrovce z zneskom 4.54 din; * 

hran kn} žica št. 131 na ime Zup. cer- 
kev 2alec z zneskom 177 din; 

hran. knjižica št. 159 na ime Zupane 
Jakob, Petrovce, z zneskom 28.40 din; 

hran. knjižica št 205 na ime Muška- 
telec Franc z zneskom 302 din; 

hran. knj žica št 219 na :•• Nadarbina 
2alec z zneskom 4.950 din; 

hran. knjižica št. 59 na ime Farna 
cerkev Za I en v znesku 3.52 din; 

hran. kniiž ca št. 104'b na ime Zvonovi 
za cerkev Žalec z zneskom 4.510 din; 

b) Savinjska   rw-oj lnica  v Žalcu: 
Inan.   knj/ia   št    15709   na   ime   Za 

oliai v Z.ti.-.ki larni cerkvi z -neskom 
135 10 din; 

c) Km"'KP lira ìiltr're v Petrovfah: 
hran. ••i /.ca št. 531,537 na ime Zupni 

urad ?..p|fT / •••••• 135 din; 
bran. knjiž ca št. 522'524 na ime Zup- 

ni  urad Žalec z zneskom 108 din, 
vse z valuto na dan 30. apr.la 1947. 

Okrajno   sodišče  v  Olju 
dne 21. februarja 1918. 

* 

I R 307'17-3 1297 
Na piv-.i jo Mo-zer Frančiške, Loka pri 

Zu.-uuii, .-." j.e e postopanje •• amorti- 
zac |o vredni sineta papirja, ki ga je 
prosilec baje zgu :!. n oe imetnik po- 
ziva, naj livellavi svoje pravice v dveh 
nie-ec h po o:.,avi v Uradnem listu LRS, 
ker se bo po preteku roka izreklo, da je 
vrednostni papir brez moči. 

O/.naineii lo vrednostnega papirja: 
zavaiovab.a pol.ca Vzajemne zavaro- 

van-e v ! j .M; :.. -t 13 320 na ime 
dr   i" Mo/.-i  in Mo/.er Frančiška za 
/.:i".-.ck ILHI'MO din; začetek zavarovanja 
jan'ar '"".7. koru'c 1. 1957, četrtletna 
p; em ja   13.40 din. 
Okrajno   sftd'ši-c   v   Šmarju   pri   Jelšah 

dne 10  decembra 1917 

IJI R 78/18-3 1501 
Na   prošnja   Berčn.ka  Alojza,  posest- 

nika  iz Lju. nice št. 2, se uvede  [»sto- 
panje za amortizacijo vrednotnice, ki se 
je baje '/.gub la n •• njen imetn k po» 
z.va    naj   v  dveh   inesee.h   po  objavi  y 
Uradnem  h-tu  LRS uveljavi  svoje pra- 
vice, ker se bo sicer  po preteku roka 
izreklo, da je vrednotuica brez moči 

O/.riameii.l.) vrednotnice: 
vlo/na  knjižca   Posojilnice v  V!tanju, 

zadruge   z  neom.   zavezo 5t.   10.052  na 
ime   Heič.nik   Alojz,   l.iubnira   št   2,   k 
vlogo valuta 30   IV.  1947 587.10 din. 

Okrajno sodišče v Slov. Konjicah 
odd. !II„ 

dne 26. februarja 1948 

* 

R 5/4S-4 988 
Plevmk Zofija, postihrčarka in po- 

seslnica iz Velenja št. G. je bila zavaro- 
vana in ie imela zavarovalno pol co št 
121 (MS Dr/avneua zavarovalnega zavoda 
FI.RJ. Zavarovalna vsota je 10.000 din; 
konec zavarovanja 15. februarja 1959- 
Zavarovanje  je  bilo za  doživetje. 

Plevnik Zof.ja pa je to zavarovalno 
polico izgubila Zato se po njenem pred- 
logu jn po poprejšnji prvolitvj Držav- 
nega za va rova'nega zavoda FI.RJ, rav- 
nate! i-tva za LRS. uvede postopek za 
razveljavitev te listine. 

Imetn ki polire se pc<z;vajo. da do 
10 aprila 1918 to sporočijo sodišču, ker 
•*e bo sirer po lem dnevu veljavnost te 
listine razveljavila in bo izgubila vsako 
vrednost. 

Okrnjim SP'I'ščP y fteï'.inju 
dne 7. februarja 1948. 
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N   47/48-1 1^12 
Na p'rcšnjo Mivcl •:,' •. ' >, •* '.' :•:"(.«, 

Zagrč št. 4. Kl.O i'i ,,!-'.•!.',. -' i. '.<.ie 
postopanje •• an,-r;/v ;-> \;. ,11 • >. 1 cc*. 
ki jo je prodika baie /•• '-.41 .11 sp 
imetnik poziva. nr:i •.•;•• ->. -./• pm 
vire v dveh nip-nr h p,i r.'.iiavj v l'rad- 
nem listu Lfv'S, l<f.r se !.<> S.OT no pre 
teku roka izreklo, da ja vrcdnot-ica 
brez moči. 

Oznameulo vrednotnire: 
hran Ina knjižica ït.lool Uran'InVp in 

posojiln ce Catež nn ime Mr/M Franc 
Zagrič št. 4. s saldom 176134 din na 
dan 30 IV. 1947. 

Okrajno  sodišče v Trrlmjcm 
dne 16. lobi uarja 1948. 

« 
I 89/47 1449 

Dražbeni oklic 
Dne 17. aprila 1948 ob 8.30 bo pri 

tem sodišču v sobi št. i dražba nepre- 
mičnin vložila, štev lka 118 zemljiške 
knjige k. o. Skofja Loka 

Cenilna vrednost: 210992 din. 
Najmanjši ponudek: 1Ü84Ü6 din. 
Vadij: 21.699 din 20 p. 
Pravice, zarad (katerih bi bila dr^žha 

nedopustna, je tre. a pripusti pri so- 
dišču najpozneje na dra/b"nem UM roku 
pred začetkom dra/bo, ker b. .,<• šTIT IK< 
mogle več uveljav t •!•-!(> nop; ni^n'no 
v škodo zdraž.lolja. ki je ravnal v dobn 
veri. 

Sicer pa se opozarja nn dražbeni oklic, 
ki je nabit  na sodni   deski 

Okrajno sortile v ftkof'i Loki 
dne 23. februarja 1°'«. 

* 
1313 

so ! 

O 397/47-17 

j   ... Oklic 
dedičem neznanega bivališča 
Dollčak Anion, posestnik na Turjaku 

fit 24, je umrl 4. V. 1945 in zapmdil kci 
zakonite dediče svoje snove DoUčakn 
••'.••?« bivajočega v Franciji. Dolščaka 
Alojzija, bivajočega v Argentin, in 
Uolščaka Albina, kapetana JA, ki so 
Ba videli nazadnje lela 1914 v •••.-gradu. 
{?e da bi bilo sodišču ni hevo sedanje 
bivališče točno znano. 

lem dedičem in zapuščinskemu pre- 
moženju je okrajni izvršiln odb>r v Oro. 
«   ••?»• 8•?•• «»of-bo z dne 6. II. 1948 
LÌ•"?5/48   P°slaviI   "   skrbnka Podlogarja jožcfa iz T   ik 

•^ Jv°rLaj V 6 •ese.ih glasijo pri 
tem sod.šču aH mu ,monujpj0 svojega 
pooblaščenca ker bo 81>••• po prelVku 
roka podal skrbnik v n] novom imenu 
dedno izjavo in bo hranil,, oziroma 
upravljajo čisto zapuščino, ki jim pri 
pada, skrbstveno obla-dvo, dokler se ne 
tglase sami aH se ne dokaže, da so umrl) 
Ali bili razglašeni za mrtve. 

Okrajno «nrliîfp v ^rosnpljpiu 
dne 17. februarja 1948. 

IV/3 štev. 1095/1 1296 

Oklic 
Spornjak Marija, gospod nia iz Kam- 

^^r*. Glavni trg 82, jo vlož.la proli svo- 

;r:r'.!   PI î-j   ?prrnjj!:u   Ivanu   Icžbo   za 
r.-zv .*o /a      .a. 

:>r vcilanje bivališče to/enea ni Zna- 
no, sp nm po-tavi /a skrbnika dr. Sajo- 
v;c Sl.'iiikn, s-rvln pravn'k v Ljuhljan , 
ki ga bo za^iopal v pravdni zadev' G 
82 "f> okio;iuga •>!;•-• v Ljubljani, do. 
1:1er  se «ani  ne z'^!as.   pri .sodišču. 

Iz^rš:lnj oc'hr.r ••0 Kamnik 
dne 11. februarja 1948. 

«••/,11»  oirlns» 

St. 245 -   1408 

Poziv upnikom in dolžnikom 
Na pod'ag 1. člena uredbe o likvida- 

ciji kreditnih zadnia z dne 17. aprila 
19Ì7, Uradni list LWS št IG je pregia 
Mraniln rn in posojilnira v •• ovijah, 
ki je pričela poslovati po osvoboditvi, 
v likv darijo. 

Pozivajo se vsi upniki in dolžniki, da 
prijav jo svoje terjatve (vloge) n porav- 
najo svoje obveznosti pri poverjeništvu 
komisije za pkvdarijo kreditnih zadrug 
(Narodni banki) v Trboriinh v enem 
meseni, to je do 1. apr.la 1948. 

I'ovrrjeništvo komisije za likvidacijo 
kreditnih zadrug pri ministrstvu za 
finance LHS v Dolu pri  Hrastniku. 

Preklici  izg-uhl ionih listin 

Preklicujem izgubljeno osebno izkaz- 
nico za inozemce. izdano od NM v Ljub. 
lian   na  ime Burlišel Jožefa, Ljubljana, 
Opekarska cesta 41. 
1398 Burlišel Jožefa 

.Preklicujem izgubljeno prometno knji- 
ž co za kolo znamke >Adler<  tov. štev. 
1262280. izdano na  ime Boc Frančiška, 
ftt   Pavel 3, p   Dobrunje. 
14G4 Boc Frančiška 

Preklicujem izgubljeno prometno knji- 
žico za tovorni avtomobil znamke >GMC«, 
izdano od NM v Ljubljani na ime Čebe- 
larska zadruna za Slo\enijo   Ljubljana. 

Čebelarska zadruca za Slovenijo, 
1380 Ljubljana 

Preklicujem Lzeubljeno osebno  izkaz- 
nico,   zkaznico OF. nakaznico za kurivo 
in nakazn co za petrolej na ime Dolničar 
Ivana, I> M. v Polju 194, Ljubljana. 
1394 Dolničar Ivana 

PrekL'cujcmOi izgubljeno evidenčno 
tablico tovornega avtomobila št. 3014. 
145G Elektrarna Rajhenburg 

Prckr'čujemo  evidenčno tal lieo štev* 
1447 osebnega  avtomobJa   »Škodne 

Ekonomat ministrstva za prosveto 
1410 LKS 

Preklicujem izgubljeno premetno knji- 
žico za ';<l|o znamke >\Vanderer<, tov. 
št 689056, zdano na ime Forjenič Franc, 
Dol   Slaveči 72. 
1457 Forjenič Franc 

Preklicujem prometno knjižco za 
• •s'Lm avlo rog. št. 5S0'J.'47. izdano od 
oJseka za notranje zadeve OLO Ptuj 
pod evicieiu-no številko 9539/47 na ime 
(ia.ieršek Anion. 
1409 Gaberšek Anton 

Preklicujem izgubljeni 'ndeka medi- 
c nske fakultete un verze v Ljubljani, 
izdan od rektorata univerze v LjuJjani 
na ime Gojaaović Ante, Ljubljana, Mi- 
klošičeva 4. 
1395 Gojanovié Ante 

Preklicujemo veljavnost preklica evi- 
denčne tablice priklopn ka tovornega 
avtomobla znamke >Mack<* št. S-0233, 
ki je bil objavljen v št. 6/48 Uradnega 
lista, ker se je medtem tablica našla. 

Gradbeno poiljetie za ceste LPiS, 
1384 Ljubljana 

Preklicujem izgubljeno »plačilno knji- 
žico< št ser. DU 6757, izdano od voj. 
pošte št. 18.437 naime Grub sic Stevo. 
1434 . Grubigié Stero 

Preklicujem delavsko izkaznico štev. 
13••)7•>9   izdano od  OLO Trbovlje pod 
št. 10739 na ime Kepa Ani, Retje 4. 
1391 Kepa Ani 

Preklcujem izkaznico St. S-105062 
za kolo >Puch<, tov. št. 1240048, izdano 
na ime Klopčič Štefan, Ponoviče. 
1499 Klopčič Stelan. Ponovite 

Preklicujem izgubljeno evidenčno tab- 
lico osebnega avtomobila št. S-510, iz. 
dano od NM v Ljubljani na ime Koben- 
ter France, Ljubljana, Smoletova 3- 
1405 Kobenfer France 

Preklicujem med okupacijo izgubljeno 
učno in pomočil ško spričevalo, izdano 
na ime Koren Ferdinand, Maribor, Po- 
brežje, Zrkovska 6. 
1411 Koren Ferdinand 

Prekb'cujem osebno izkaznico St. 3297, 
: zda no na ime Laharnar Alojzija, KNOO 
Tolmin. 
1454        Laharnar Alojzija, Trzin 69 

Preklicujem izgubljeno prometno knji- 
žico za kolo št 17-61-71, št. kartoteke 
S 400-671, izdano v Mariboru na ime 
I.ajfinger Albin, Maribor. Partizanska 8a. 
1451 Lajtinger Albin 

Preklicujem izgubljeno prometno knji- 
žico za kolo, izkaznico LMS in ''zkaznico 
FZS, vse na ime Lubej Anton (Branko), 
L'ubljana, Bohoričeva 20. 
1380 Lubej Anton 

Preklicujem prometno knjižico za mo, 
ško ko'o znamke >Diamant<, tov. štev. 
123492:' izdano na ime Maček Konrad, 
1 ožane 28, KLO Sv. Marjeta ob Pean cL 
1412 Maček Konrad 

Preklicujem izgubljeno prometno knji- 
žico za  kolo st  405853, izdano od NM 
v St.  Rupertu  pri Mokronogu na ime 
Marn Tončka, Mirna 54, p. Mirna. 
1462 •••• Tončk» 



Strnu 122 UHADN'I   LIST LUS St   11—2   III. 1948 

Preklicujem   izgubljeno OF  izkazn co , 
ter knjižico za kalo St. 0905(19,   aduni nu 
ime Maur.č Edvard, Smetanova ulica 43, 
Maribor. 
1466 Mauri?  ßdvard 

Prokl čujem   izgubljeno   vojaško   knji- 
žico, izdano od ;<jja>kegu od-eka v Ljub 
ljani  na  ime Melirnedović Jusuf, Ljub 
ljana, Cesta na Brdo 8. 
1413 Melirnedović Jusuf 

Preklicujemo izgubljeno prometno 
knjižico tovornega avtrmiob la znamke 
>Ford<. eviti št. S-05S1, izdanu od NM 
v Ljubljani na naslov: Meprom, Ljub- 
ljana, Tyräeva cesta 36. 

Moprom, 
1387 Ljubljana, lyiseva 30 

Preklicujem ukradeno osebno ÙKaz- 
nieo, sind kalno izka/.n co. izkaznico OF 
in industrijsko nakaznico, vse na ime 
Mlakar Anica in dve :ndu.->trij-kj nakaz- 
il, ci na me Mlakar Mihael in Katarina, 
Ljubljana. 

Mlakar Anica, 
1460     Ljubljana, Triglavska tiskarna 

Preklicujemo izgubljeno evidenčno 
tablico za žensko kolo NSU 1181101. iz- 
dano na ime Mlinare Mai.ja. Studenci 
pri Mariboru, Erjavčeva 20 
1362 Mlinaric Marija 

Preklicujem   izgubljeni   indeks   medi 
cinske fakultete un verze v Ljubljani, iz- 
dan od   rektorata  uni ver/e v. Ljubljani 
na  ime Mrak Danica, Ljubljana, Trdi- 
nova a. 
1385 BIrak Danica 

Preklicujem izgubljeno osebno izkaz- 
nico, izdano od K LO K reanice, n pro- 
metno knjižico za kolo ev.denčna £lev 
S-164722. izdano od odseka za notranje 
zadeve OLO Ljn> liana okolica na ime 
Nagode Ivan, Goliše, p.  Kresnice. 
1382 Nagode Iran 

Preklicujem izgubljene prometne knji- 
žice za kolo na imena Repolu^k Franc, 
Špičnik. Zg. Kungota, Štuhec Anton, 
Studenci, Limbu.ška cesta 72 n Bez.ja 
Avgust, Studenci,  Limbuška cesta 3- 

Nidrist Henrik, 
zavirač drž. železnic. 

Studenci, Pod Kalvarijo št. 102, 
140G Maribor 

Preklicujem izgubljeno prometno knj- 
žico za trckolo. tov. it 022978, izdano 
od NM v Ljubljani na ime Novak Anton, 
Ljubljana, Poljanska 54. 
1388 Novak Anton 

Preklicujemo izgubljeno evidenčno 
tablico S-7347 osebnega avtomobila Fiat 
Ardita. 

Okrajni ILO Sežana, 
1407 tajništvo 

Preklicujem ukradeno izkaznico OF 
na ime Ornik Terezija, izkaznico OF 
št. 610525 na ime Ornik Janez m pro- 

metno knjiži.-o za kolo št. 619121 na ime 
um.k l.'Mv. ja; 

Oriiik Janez, Z.karce št. 3, 
1410 p. Sv Barbara pr> Mariboru 

Preklicujem   veljavno*!  člansko sindi. 
kalne    zkaznire   št.  291703,   izd.ine   na 
ime  •.-•••• Tončka,  učitelj ca  v Beltin- 
cih. 
1435 Osterc Tončko 

Preklicujem ukradeno osebno izkaz- 
nico 41 09O099. izdano od uprave NM 
v Ljubljani, tramvajsko karto, oblačlno 
nakaznico IR na ime Pauk Katja, obla 
čilno nakazn co IK nn irne Šuker N.kola, 
oblačilno nnka/nico IR na ime Svetlin 
Fani, Ljubljana, Kettejeva 7. 
1389 Pauk Katja por. Suker 

Preklicujem izgubljeno univerzitetno 
izkaznico, zdano od rektorata univerze 
v Lju.-ljan na ime Petančič Milan, Ljub- 
ljana, Gregorčičeva 30. 
1390 Pctanfič Milan 

Preklicujem  izgubljeno delovno knji- 
žico št. 1238266, izdano dne 2   I. 1948 
od OLO Ljutomer na ime Plohi Kristina, 
K a Par, Ljutomer. 
1455 rlolil Kristina 

Preklicujem prometno knjižico za 
kolo znamke »Styr a« evid št S-165126, 
r/Aino od odreka za notranje zadeve 
OLO Ljubljana okolica na ime Preželj 
Ljudmila, Litija 57. 
1414 Preželj Ljudmila 

Prekl rujem   vojaško   knjiž co.   izdano 
na ime Pučnik Fdvard. roj. 13. IX   1928 
v Tepanju, poljski delavec, Novo Tepa- 
nje št. G. 
•58 Pučnik Edvard 

Preklicujem izgubljeno osebno izkaz- 
nico, izkaznico OF, zkaznico LMS m 
prometno knjižico za kolo, vse na ime 
Ramovž Ivan, Koseze 28 pri Vodicah. 
1463 Ramovž Ivan 

Preklicujem Izgubljeno prometno knji- 
žico za koio znamke AR-RO, tov. .št. 58, 
izdano od NM v Ljubljani na ime Shli- 
goj Vera, Ljubljana, Komenskega 5. 
1417 Sliligoj Vera 

Preklicujem izgubljeno ev.d. tabl'co 
motornega kolesa znamke >Caltharpe< 
št S 00079, izdano od NM v Ljubljani 
na imo Spitzer Ivan, Ljubljana, Emonska 
cesta št. Z. 
1396 Spitzer Ivan 

Preklicjem izgubljeno OF Izkaznico 
vaškega odbora OF v Pod vrh u štev. 
519.799 n vojaško knjižico na ime Stoje 
Mat.ja, borec, roj  18. I. 1910. 

6'lojä   Matija,  Steržiše 2, 
1459 p. Zabukovje pri Sevnici 

Preklicujemo izgubljeno izkaznico  za 
trokolo št. 022204, izdano od NM v Ljub. 
Ijani. 
1399 Tkanina, Ljubljana 

Prekl čujem ukradeno osebno izkaz- 
nico na ime Logar Ain.dija, izkaznico 
OF, živ 1.--KO nakaznico za mesec januar 
in nakaznico za tekst Ino blago za novo- 
poročence. 

Tomr-Lopar Amalija, 
1467 Maribor, Masarykova 2 III. 

Preklicujem izgubljeno osebno izkaz- 
nico,   zdano <xi  4M v Lju* Ijani na   me 
Tratar   Olga-Hazarakis,   Ljubljana,   Be. 
zenikova 13. 
1461 Tratar  Olga-Hazarakis 

Preklicujem ukradeno osebno izkaz- 
n.co, izdano od K 1.0 Ponikva, člansko 
izkaznico OF, člansko izkaznico ZPDJ, 
ndu«trijsko nakazn co IR in živilsko na- 

kaznico LD za januar, vse na ime Trat- 
nik Ana, Gornja Ponikva 27. 
1452 Tratnik Ana 

Preklicujem izgubljeno osebno izkaz- 
nico, zdano od'NM v Ljubljani na ime 
Turk Vinko, Ljubljana, Tržaška costa 81. 
1383 Turk Vinko 

Preklicujemo  izgubljeno  izkaznico za 
kolo št. 012S37. izdano 1. 1947 od uprave 
NM v Polju na ime Virant Jernej, Stu- 
denec 23, p. Potjo.. 
1397 Virant Jernej 

Preklicujemo uničeni vojaški potni 
dovolilnici: 

ser O št. 45804 na ime Dolšina Jože m 
ser.  G  št.  45807  na  ime   Znidaršič 

Ivan. 
1504 Vojaško okrožje Ljubljana 

Preklicujemo  vojaško  potno dovolil- 
nico ser je  I št. 37937.  izdano na imo 
Daković Radovan, kapetan. 
1393        Voj. pošta «0576, Ljubljana 

Preklicujem vojaško potno dovolilnico 
štev.  65204   (rumeno), izdano  na  ime 
Marohnić Dragutin. 
1S92 Voj. pošta 9057G, Ljubljana 

Preklicujem ukradene list ne, obraču- 
ne, račune in obrtni list, vse na ime 
Vojska Karel, Ljubljana, TyrSeva 58. 
1381 Vojska Karel 

Preklicujemo izgubljeno izkazneo za 
kolo, izdano leta 1938 ob bivše policije 
v   Ljubljani   na   ime   Zupančič   Franc, 
Ljubljana, Florjanska  34. 
1415 Zupančič Franc 

Preklicujemo izgubljene plačilne ia- 
"kaznice, izdano na imena: 

Skoberne Ivan, roj. 22. XIL 1923, 
Reštanj 59; 

Skonerne Vincenc, roj. 24. IV. 1876, 
Reštanj 59 (zeleno); 

Grm Frančiška (zeleno); 
Amon Jože, Reštanj 8 (zeleno); 
V rant Franc, Senovo 65; 
Strgar Ivan, Reštanj 62, in obratno 

izkaznico na isto ime; 
Zakšek Stanko, roj. 21. V. 1930. 

Zveza  delavcev  in   nanicžcenceT 
rudarske    industrije,    podružnica 

1453 št.  1, Senovo 

lidaja >Uradol • JLK3< — ilavaateJJ In oJgovorul uiedoik; Buio VoduàeJq tl*lu Pro» ve tua U*karn* — pbt r Ljubljaai, j 
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Obrazce št. 3 

Krajevni (mestni, rajonski) LO 

St. __________ 

..-.- Ok raj 

MRLIŠKI — PREGI EDNÎ LIST 

Priimek  in ime umr'pgd |pii  porofpin)   žen- 
skah tud   dekliški priimek), spol 

Dan,  mesec, leto  in  uia  smrti 

Kraj smrti, ulico in hišna Številka 

Dan, mesec In leto rojstva  umrlega 

Kraj  rojstva umrlega  (KLO, okraj,  ljudska 
republika 

Državljanstvo — narodnost 

Poklic   (pri  otrocih   pod   14.   letom   poklic 
staršev) 

Zadnle   Prebivališče   (kraj,   KLO,   ulica   In 
hišna številka) 

Zakonski stan 

Priimek In Ime zakonskega drusa 

Vzrok smrti (v sloverj- 
•kem jeziku, po ,moz' 
nostl tudi s latinsko! 
diagnozo) 

Glavna bolezen 

Neposredni vzrok emrtf (pri nasilnih smrt- 
nih primerih se navede natanko način 
smrti: uboj, samomor, nezgoda po lastni, 
tuji krivdi itd.) po 3. točki 1. člena uredbe 
o mrliški predglednl »lufbi 

Doba   zadnjega  zdravljenja   ter  priimek  in  Imt 
«diovnika, ki je bolnika zdravil 

D»n in ura, mesec, leto In kraj, kjer naj M bUo 
truplo pokopano 

Priimek ta Ime stari*? 

Priimek ta [Jn% prijavitelj« 

Kraj, dan in ur« mrliikeg« pregled« 

Opomb«! 

dM 194— 
Mrlilki preglednlkr 
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Obrazec št. 4 

KNJIGA MRLIŠKIH PREGLL 

Krajevai (mestni, rajonski) ljudski odbor v 

1 2 3 4 5 6 

Zap. 
št 

• 

Dan, ura in kraj 
smitl  oz. rojstva 
mn.ega otroka 

Dan, ura In kraj 
pregleda 

Priimek In Ime, starost 
poklic in biv-ilisfe umr- 
lega   (pri   mitvomienib 
to  odpade,   navesti   pa 
je   starost   in   dolžino 

plodu v cm) 
t 

Prümck In ime, starost, 
poklic iti bivat'šfe star- 
šev  (natančno izpolniti 
zlasti pri mrtvorojenih) 

Vzrok smrti 

• 

- 

Ko je knjiga popisana   lo je od cM ti krajevnemu  (mestnemu, rajonskemu) ljudskemu odboru v hrambo. 
Mrliški  preglednik mora po podatkih te knjige pošiljati tromesečno okrajnemu  ljudskemu odboru po svojem ljud- 

ikem odboru statistične podatke. 

Obrazec iL 3 

Krajevnemu  (mestnemu, rajonskemu) 
ljudskemu  odboru 

(za statistične namene okrajnega LO 

V ) 

Po  podatkih  knjige mrliških  pregledov  za 

 tromesečje {od .— 

do ) 194— je bilo na ob- 

močju krajevnega (mestnega, rajonskega) ljudskega 

odbora v                ; 

umrlih    

mrtvorojenih. 

skupno   

Izven območja krajevnega (mestnega, rajon- 

skega) ljudskega odbora v   

 je v tej dobi umrlo 

stalnih prebivalcev. 

  dne   194— 
Mrliški pregledniki 

80. 

Na podlagi 6". Siena zakona o upravni razdelitvi Ljud- 
ske republike Slovenije (Uradni list LRS št. 62-242/46) 
in na jKxllagi ukaza Prezidija Ljudske skupščine Ljudske 
republike Slovenije o razširjenju veljavnosti ustave, za 
konov in drugih pravnih predpisov Ljudske republiko 
Slovenije na področje, priključeno po mirovni pogodbi t 
Italijo k ozemlju Federativne ljudske republike Jugosla- 
vije, kolikor pripada to ozemlje Ljuds-ki republiki Slo- 
veniji (Uradni list LRS št-39-211/47) izdaja vlada LRS 
na predlog krajevnega ljudskega odbora Vrbovo % 
dne 23. XII. 1047, št 702/47 

uredbo 
.•**„"  o preimenovanju naselja Jablanlca; 

t Člen 

Naselje Jablamca v območju krajevnega ljudskega 
odbora Vrbovo v okraju Ilirska Bistrica ee preimenuje v 
Jablanico pod Snežnikom. 

2. Člen 

Ta uredba velja od dneva objave v >Uradnem Metu 
LRS.C 

S—zak 101. '" 
Ljubljana dne 27. februarja 1048. 

Minister Predsednik vlade LRS« 
za notranje zadeve LRS: •\•- Marinko L •* 
Bori» Kraigher Lr. 
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DOV ZA LETO 

Kako se le ueo- , _.    . ,,,, 
tovil vzrok smrti Opečna mrliška 
(znamenja, bolez- »•«»1»    fohla- 
ni,   trajanje   bo- >en'e-   °h?re °sl,' 

lezni) I Pe2e- 2nltJe "d> 

Morebitna 
znamenja 

nasilja 

10 

Kdaj in komu |e 
-bila    prijavljena 
nasilna, sumlj'va 
alj nenadna smrt 

11 

Kda)   In   kje 
je truplo 
pokopano 

12 

Kdo in kdaj 
je pokop 
dovolil 

13 

Opombe 

(tf. pr. priimek in Ime 
prijavitelja smrti, mr- 
tvoroienosti. priimek in 
ime zdravnika, babice, 
ki sta sodelovala pri 
zdravljenju oz. porodu 

in druge pripombe) 

81. 
Na podlagi 1. člena zakona o pooblastilu vladi LRS 

za izdajanje ure*b na področju narodnega gospodar 
stva z dne 23 januarja 1947 (Uradni list LRS št ó—22/47) 
izdaja vlada LRS 

uredbo 
o ukrepih za preprečevanje požarov 

1. člen 
Državni organi za upravljanje občeljudske imovfne 

io vsi lastniki oziroma koristniki poslopij in naprav 
vseh vrst so dolžni ravnati se po predpisih o ometanju 
kurilnih naprav. 

2. člen 
V vseh javnih lokalih, uradih, zavodih, ustanovah, 

obratnih poslopjih in drugih napravah, kjer se zbirajo 
Uudje, mora biti na vidnem mestu nabit gasilski red- 

3. člen 
•Dovolila za opravljanjo dimnikarskih del izdaja 

««rajni (mestni) izvršilni odbor po razpisu tis-tim držav- 
ljanom, ki poleg splošnih pogojev dokažejo strokovno 
usposobljenost. 

„ Za tokovno, usposobljenost velja določena dvoletna 
učna doba v dimnikarskem obrtu, opravljeni pomočniški 
izpit, najmanj triletna pomočniška doba ter opravljeni 
mojstrski izpit 

* 4. člen 
Vsakemu dimnikarju, y samostojno opravlja .dimni- 

karska dela, določi okrajni (mestni) izvršilni odbor 
ometalni okoliš. 

Ta ometalni okoliš mora bitj  naveden v dovolilu 
Podjetja ljudskih odborov za opravljanje dimnikar 

6kih del imajo določene tudi ometalne okoliše poleg oko- 
lišev, dimiiikarokili obrtnikov. 

Ce kak okoliš izgubi dimnikarja, dodeli okrajni (me- 
stni) izvršilni odbor ta okoliš začasno dimnikarju iz 
sosednjega okoliša. 

Dimnikarske ometalne okoliše določa okrajn'i (me- 
stni) izvršilni odbor. 

5. člen , 
Kdor se ne ravna po predpisih, izdan|b na podlagi 

te uredbe, se kaznuje, kolikor kaznovanje ne opada v 
pristojnost sodišč, z denarno kaznijo do 1000Ó din ali » 
primeru neizterljivosti denarne kazni s poboljševalnim 
delom brez odvzema prostosti do največ treh  mesecev. 

Zoper odločbo okrajnega (mestnega) izvršilnega od- 
bora je dopustna pritožba na ministrs-tvo za not ran j»» za- 
deve v osmih dneh po prejemu odločbe- 

6. člen 
Ministra za notranje zadeve LRS in za komunalne 

zadeve LRS sta poooblaščena, da sporazumno izdata !>o- 
trebne predpise za izvajanje to uredbe. 

Okrajni (mestni) izvršilni odbori so pooblaščeni, da 
urejajo izdajanje dovolil za izvrševanje dimnikarskih del 
po navodilih ministra za komunalne zadeve ter da za- 
radi splošne požarne varnosti izdajo za svoja območja od- 
redbe in odločbe za preprečevanje požarov. 

7. člen 
Ta .uredba velja od dneva objave v >Uradnem listu 

LRS.< 
Št. S~zak. 102. 
Ljubljana dne 27. januarja 1948. 

Minister 
za notranje zadeve LRS: 
Boris Kraigher L r. 

Minis-ter 
za komunalne zadeve LRS: 

Lidija Seutjurc l r. 

Predsednik vlade LRS: 
Miha Marinko 1. r. 
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PAAVlLNIKI.ODHEDBE.NAVODiLA.mOÊQE 
MINIS IKSlhV 

LJUDSKh; REPUBLIK E SLOVENIJE 

82. 

Na podlagi 21. člena uredbe o ustanavljanju in ure- 
ditvi dečjih donicv (Uradni list LRS št. 11—77/48 • dne 
2. marca 1948) predpisujem tale 

pravilnik 
o ureditvi in delu dečjih domo 

Delovanje dečj h domov 

1. člen 
Dečji domovi »o državne sooalnozdravstvene usta- 

nove zaprte zaščte z namenom, da nud.jo socialno !• 
zdravstveno ogroženim dojenčkom in otrokom do dcpol- 
njenega 3. leta starosti potrebno zdravstveno varstvo, 
nego in vzgojo in s tem skrbe za njihov pravilni razvoj. 

Po tem namenu dečjih domov mora biti usmerjeno 
tudi vse delo v domu s tem, da se daje zdravstveno var- 
stvo otrokom .n materam, da se skrb: za olrokov pravilni 
razvoj in nego, da so vzgajata in navajata k higieni mati 
in otrok ter da se poučujejo matere o pravilnem ravna- 
nju in oskrbovanju otrok. 

2. Člen 
Otroci in matere so v domu pod staln.m zdravniškim 

nadzorstvom. 
Dolžnost upravnika ali od njega pcoMaščenega zdrav- 

nika je, po možnosti vsak drugi dan ali najmanj enkrat 
tedensko pregledat: otroke, nadzorovati njihov telesni 
razvoj ter odrejati vse preventvne m'kurativne ukrepe, 
določat način in vrsto prehrane otrokom ter dodatke za 
doječe matere in dojilje. 

3. člen 
Zdravljenje v domu ocolelih otrok in mater načelo, 

ma ni dopustno. 
Če otrok zboli v domu, se sme samo v Času opazo- 

vanja lažjih bolezenskih znakov obdržati v iomu; v dru- 
g'b primerih mo» uprpvnik (zdrarvn k) nemudoma po- 
skrbeti za njegovo premestitev v ustrezno bolnico. To 
velja zlasti, če gre za gum nalezljive bolezni. 

4. člen 
Vsak dečji dom mora imeti posebno bolnško sobo 

ta v domu obolele otroke in za tiste, ki b bili \r katerih 
koli tehtnih razlogov sprejet v dom brez poprejšnjega 
zdravniškega pregleda. 

Število postelj v bolniški sobi ne sme bili manjše kot 
10 do 15 odstotkov v domu oskrbovanih otrok. 

Dolžnost zdravnika tn glavne sestre je skrbeti za 
redno razkuževanje boln ške sobe.    . 

Upravnik (zdravnic) lu glavna sestra doma morata 
skrbeti, da je za bolne otroke v Času opazovanja stalno 
v zalogi zadosti zdravil in sanitetnega blaga. 

Otrokom v bolnišk sobi mora zdravn'k In vse medi- 
cinsko strokovno osebjp posvečati posebno pozornoat, jib 
skrbno opazovati in negovati. / 

5. člen 
Poleg rednih pregledov po 2. členu morajo biti otroci 

vsake tri mesece'tudi sistematsko pregledani glede svo- 
jega telesnega in duševnega razvoja in napredka. 

Uspehi sistematskih pregledov ee vpisujejo v karto- 
tečni list (12  člen). 

Ureditev dečjega doma 
6. člen 

V.-.Ì prostori, inventar in potrebščine dečjega doma 
morajo bit vzorno higiensko urejeni in čisti. Skrbeti za 
to je dolžnost vsega osebja v dečjem domu. 

7. člen 
Zgradba dečjega doma mora biti najsmotn.eji; ure- 

jena po namenu doma. 
Nobena zgradba se ne sme graditi ali preurejati za 

dečji dom, če ni poprej potrdilo načrtov ministrstvo za 
ljudsko zdravstvo. 

Praviloma   naj ima vsak dečji dom tele prostore: 
1. sobe za dojenčke pri prsih, po možnosti ločeno za 

otroke do 6 in nad 6 mesecev stare; 
2. sobe za otroke od 1 do 3 let staro (spalnice, jedil- 

nico, igralnice); 
3 sobe za dojenje za tiste matere, ki prihajajo od 

zunaj dojit svoje otroke; 
4. posebne sobo za doječe matere; 
5. splošno kuhinjo; 

f6. mlečno kuhinjo; 
7. prostore za obleko in perilo mater; 
8 prostore za čisto  n umazano perilo otrok; 
9. sobo za adm'nistrac^o, ki je lahko obenem tudi 

zdravniška soba za zdravniške preglede, s shrambo za 
zdravila in sanitetno blago; 

10. sobe za osebje; 
11. potrebno število sanitarnih prostorov (kopalne, 

stranišč; > 
12. potrebno število postranskih prostorov (pralnic, 

sušilnic, likalnic, Šivalnic, sliramb, skladišč itd.). 

8. člen 
Pri vsakem defjem domu mora biti zasajen vrt tn 

urejeno igrišče. 
Otrokom v domu mora biti na razpolago zadosti 

vzgojnih igrač. 
.   9. člen 

Pri razmestitvi otrok v domu je treba paziti, da so 
otroci nad 1 letom, ki že hodijo, v pritličju, dojenčki pa 
v nadstropj h 

V so: ah, kjer so otroci nad 1 letom, morajo biti okna 
zamrežena, stene v dosegljivi višini obložene z lesom ali 
pleskane z oljem, kljuke vrat pa otrokom nedosegljive. 

Razvrstitev otrok • domu; kartotečni list 

10. člen 
Dečji dom se deli na: 
1. oddelek za dojenčke do 1 leta,    * ' 
2. oddelek za malo deco od 1 do 3 let, 
4. oddelek za matere, 
4. mlečno kuhinjo. 

11. člen 
Otroci ee razvrščajo v domu v skupine po 15 do 20 

otrok, ločeno za dojenčke do ß megera, do 12 mesecev 
ter za otroke do 2, leta in od 2. do 3. leta starosti. 
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Vsaki skupini so dodeljene 2 do 3 strokovno usposob- 
Ijenp otroške negovalke; njim pomaga pri hranjenju, 
kopanju, na sprehodih ud še po ena otroška negovalka 
ali pomožna moč. 

12. člen 
Za vsakega otroka v domu se vodi kartotečni list. 
V kartotečni list se vpisujejo:, osebni podatki otroka 

in njegovih staršev oziroma skrbnika; vzrok sprejema in 
odpusta ter važnejše ugotovitve med otrokovim bivanjem 
v domu, zlasti pa podatki o sistematskih pregledih in o 
otrokovem  zdravstvenem  razvoju; vzrok  smrti  staršev. 

Obrazec kartotečnega 1 sta predpiše minister za ljud- 
sko zdravstvo 

Dolžnosti mater 

13. člen 
V dom sprejete matere otrok so dolžne pokoravati 

se'določbam hišnega reda, zdravnikovim odredbam in 
odredbam drugega strokovnega, z oskrbo otrok zaposle- 
nega osebja ter morajo temu osebju pomagati pri vzdrže- 
vanju higiene, čistoče in reda. 

V dom sprejete doječe matere morajo poleg dojenja 
lastnega otroka po možnosti, Če imajo dovolj mleka, dat: 
svoje mleko tudi za tuje otroke, da se tako omogoči do- 
jenčkom pod 6 meseci dojenje ali dodajanje izbrizganega 
ženskega mleka. Na to dolžnost je treba matere ob spre- 
jemu posebej opozoriti. 

Upravnik doma lahko odredi materam, upoštevajoč 
njhovo zdravje in sposobnost, tudi druga primerna 
hišna dela, ki niso v neposredni zvezi z nego otrok, čas 
in trajanje zaposlitve mater v domu se določi s hišnim 
redom. 

rlačeranjo siroškor (oskrbnin) 

'   .14. člen 
Za dosogo. ugodnosti pri plačevanju oskrbnine po 

4. odstavku 15. člena uredbe je potrebno potrdilo krajev- 
nega (mestnega, rajonskega) ljudskega odbora. , 

Potrdilo mora imeti smiselno iste podatke in ugoto- 
vitve, kot so navedene v 3 točki [ped a), b), c), č) g)] na- 
vodil za izvrševanje uredbe o zdravljenju nepremožnih 
(Uradni list LRS št 27 z dne 5. VII. 1947), z upošte- 
vanjem ustreznih določb uredbe o ustanavljanju in ure- 
ditvi deČjih domov. ,    . 

S tem potrdilom lahko dečj: dom zahteva od pristoj- 
nega okrajnega (mestnega) ljudskega odbora povračlo 
upadle oskrbnine (5 odstavek 15. člena uredbe). 

Glede predlaganja računov okrajnemu (mestnemu) 
ljudskemu odboru za tiste, ki so po uredbi popolnoma 
ali-delno oproščeni plačevanja oskrbnine veljata smiselno 
ure4ba o zdravljenju nepremožnih (Uradni list L-RS 
st. 22 z dne 31. V. 1947) in navodilo za izvrševanje te 
aredbe. 

Za plačevanje in izterjevanje oskrbnin pri tistih, ki 
ne uživajo ugodnosti po uredbi, velja, kolikor ni v uredbi 
sami določeno drugače, sm'selno uredba o pristojbinah 
za zdravljenje v državnih bolnicah in zdraviliščih « 
tuberkulozne LRS (Uradni list LRS št 21/124 z dne 
24. V. 1017). 

Osebje doma in njihove dolžnost) 

15. člen 

'•-DeSji dom vod; upravnik doma, ki mora biti zdrav- 
nik pediater ali, če tega ni, drug zdravnik-,     . '     "w 

V večjih deèjih domovih mu pomaga ter ga nado- 
mešča v njegovi odsotnosti se drug zdravnik. 

V manjših dečj h domov.h se lahko poveri upravni- 
štvo tudi krajevnemu ali okrajnemu zdravniku alj druge- 
mu zdravniku v javni službi. 

Upravn:ka postavlja v sporazumu z ministrstvom za 
ljudsko zdravstvo t:sti ljudski od cor, ki je dečji dom 
ustanovil. 

16. člen 
Glavne dolžnosti upravnika (namestnika) so: 
1 sprejemati in odpuščati otroke in matere; jih 

zdravniško pregledovati, razvrščat, in razmeščati v domu; 
obveščati pristojne okrajne (mestne) ljudsko odbore o 
sprejemu v dom oseb iz njihovega območja; 

2. pregledovati po možnosti vsak drugi dan ali naj- 
manj enkrat tedensko vse otroke, obolele tudi večkrat, 
po potrebi pa.tudi matere opravljati vsake tri mesece 
sistematske preglede otrok; 

3.»zasledovati razvoj in vzgojo otrok; odrejati vse 
preventivne in kurativne ukrepe ter vrsto in "način pre- 
hrane otrok in mater; 

4. odrejati sporazumno z glavno sestro materam pri- 
merno, zaposltev v domu; 

5 sodelovati pri prijavljanju otrok sirot padlih bor- 
cev, žrtev fašističnega terorja, zaradi odločbe o priznanju 
podpore (rejnine), če nima otrok matere ali ga ta ne 
more preživljati, oziroma zaradi priznanja invalidskih 
prejemkov; 

6. predpisovati h;šn; red in ga predlagati v potrditev 
ministrstvu za ljudsko zdravstvo; 

7. določati čas igranja, gibanja na prostem, čas doje. 
nja" otrok; določat; ureditev prostorov; 

8. dajati navodila in odredbe podrejenemu osebju 
ter ga nadz rat*;' strokovno usposabljati podrejeno osebje; 

9 skrbeti za brezpogojno higieno, čistočo in red v 
domu ter za zadostno zalogo zdravil in san.tetnega blaca; 

10. skrbeti, da se otroci in matere ne zadržujejo 
preko izkazane potrebe v domu; 

11. sodelovati in biti v stalni povezavi s poverjeni- 
kom za socialno skrbstvo in zdravstvo pristojnega ljud- 
skega odbora in s skrbstvenimi organ.; dajati upraviče- 
nim državnim organom podatke o delu dečjega doma; 

12. zdravniško pregledovati vse z nego otrok za- 
posleno osebje doma ob nastopu službo in pozneje; kadar 
se pokaže za to potreba; 

13. nadzorovati vse delo administracije; mesečno 
pregledovati blagajno; podpisati vse spise; sestavljati 
pravočasno predračun izdatkov in dohodkov; dajati pred- 
loge za namesttev strokovnega in administrativnega 
osebja; 

14. poročati mesečno o delu ministrstvu za ljudsko 
zdravstvo in pristojnemu ljudskemu odboru; 

15. opravljati druge dolžnosti, ki mu jih nalaga 
uredba o ustanavljanju in ureditvi dečjih domov, ta pra- 
vilnk in drugi predpisi. 

17- člen 

Za strokovno delo v domu mora biti upravniku na 
razpolago zmogljivosti doma primerno število medicin- 
skih sester in otroških negovalk; Če pa ni v domu zadosti 
mater za dojenje'tujih otrok, pa tudi potrebno število ; 
dojilj. '   ' ' '•< 

Število strokovnega osebja določi ministrstvo za ljud- 
sko zdravstvo, osebje pa namešča ljudski odbor," ki je - 
dečji dom ustanovu. •••    .,•'•-"•'' 
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18. člen 

Medicinska sestra je vodilna sestra oddelka; dokler 
ni zadosti medicinsk.h sester, sme njeno delo opravljati 
tudi bolj izkušena, starejša otroška negovalka. 

Vodilna sestra je odgovorna za vse delo v oddelku; 
skrbeti mora za redno in prav Ino delovanje oddelka, za 
higieno, za izvrševanje odredb upravnka (zdravn.ka), 
za izpolnjevanje hišnega reda; zlasti pa ji je poverjeno 
nadzorstvo nad prav.Ino nego, vzgojo in razvojem otrok 
ter mora o vseh svojih opažanj h takoj obvestiti uprav, 
n.ka (zdravnika). 

Vodilni sestri je podrejeno vse drugo strokovno 
osebje oddelka.     * 

Ena izmed vodilnih sester oddelkov j« "'•• • -estra 
v domu.   . 

19 člen 

Neposredna nega otrok v domu je puvt., „a otro- 
škim negovalkam. , 

Te so predvsem dolžne negovati, branib, nadzorovati 
otroke, jih vod ti k igram in na sprehode. 

Otroške negovalke so dolžne skri.no paziti tudi na 
razvoj in zdravstveno stanje otrok svoje skupine ter o 
vsem poročati vodiln. sestri in upravniku (zdravniku); 
na higeno v domu; na izvrševanje zdravnikovih odredb 
in odredb vodilne sestre; na nalančno ravnanje po hiš- 
nem redu; na čistočo otrok in prostorov; na ponašanje 
mater. , 

20. člen 

Vse medicinsko strokovno osebje opravlja svoje delo 
po zdravn kovih navodilih, otroške npgovalke pa tudi 
po navodilih glavne sestre in vodilnih sester svojega 
oddelka. 

21. člen * 

Vse v dečjem domu zaposleno osebje mora b'tj ob 
nastopu službe in pozneje, kadar se zato pokaže polrpha, 
zdravniško pregledano. Pregled odreja upravnik (zdrav- 
nik) doma. 

Kdor boluje za tuberkulozo, luesom. Ronorejo ali 
kožnimi in drugim' nalezljivimi holeznlmi ali Je bacilo- 
nosec, ne more biti zaposlen v dečjem domu. 

22. člen 

Medicinsko strokovno osebje v domu nosi poeeben 
kroj, ki ga z odločbo predpiše ministrstvo za ljudsko 
zdravstvo. 

23. člen 

Pristojni ljudski odbor mora poskrbeti, da ima dečji 
dom zadost: administrativnega osebja za vodstvo p'sarni- 
Skega, blagajniškega in ekonomskega dela ter drugega 
pomožnega osebja. 

Vse to osebje je neposredno podrejeno "brivniku. 

Končna določba 

24. člen 

Ta pravilnik velja od dneva objave v  >Uradnem 
listu LRS<  in se mu morajo prlagoditj obstrječi dečji 
domovi v treh mesecih po uveljavitvi uredbf o ustanav- 
ljanju in ureditvi dečjih domov. 

Št. 650/2-V b. 
Ljubljana dne 27 februarja 1948, 

Minister za ljudsko zdrava-.o LUS: 
Dr. Akčin Marjan 1. r.  

83. 

Na podlagi 17. člena uredbe o pravni stroki ž dne 
20 st/einbra 1947 (Uradni list LRS št. 40—227/47) 
izdajam 

odredbo 
o novi razvrstitvi poklicev v pravni stroki v vrste 

po 12. členu zakona o državnih uslužbencih 

1. člen 

Z odredbo z dne 9 oktobra 1947 (Uradni list LRS 
št 42—246/47) in odredbo z dne 30. decembra 1947 
(Uradni list LRS št 1—12/48) izvedeua razvrstitev po- 
klicev v pravni otroki v vrste po 12. členu zakoaa o dr- 
žavnih uslužbencih se deloma spremeni in ti poklici na 
novo razporedijo tako: 

v prvo vrsto: 

sodnik vrhovnega sodišča LRS, sodnik okrožnega sodišča, 
arbiter, višji pravni svetnik, pravni svetnik. v'\<i\ pravni 
referent in višji eodni pravnik; 

v drugo vrsto: 

sodnik okrajnega sodišča, pravni releren • 

in zemljiško-knjižui referent; 

v tretjo vrsto: 

nižji pravni referent, nižji sodni pravnik, p i nižji 
zemljiškoknjižni referent. 

2. člen 

Ta odredba velja od dneva objave v >• Mu 
LRS.« 

St. S-zak. 110. ' 
Ljubljana dne 27. februarja 1948. 

Predsednik vlade LRS: 
Miha Marinko 1. r- 

t 

84. 
t 

Na podlagi 1. člena uredbe z dne 18. novembra 1947 
(Uradni IM LRS št. 48-288/47) o dopolnitvi uredbe o 
prejemkih republiških uslužbencev in državnih uslužben- 
cev ljudskih odborov izdajam 

odredbo 
o spremembi temeljno plačo za poklic arbitra in za 
poklic nižjega zemljiškoknjižnega referenta in zem- 

ljiškoknjižnega referenta 

1. Člen • 

Pod točko 14 B v 3. členu uredbe o prejemkih re- 
publiških državnih uslužbencev in državnih uslužbencev 
ljudskih odborov z dne 9. oktobra 1947 (Uradni list LRS 
št. 42—242/47) za poklic arbitra določena temeljna plača 
se spremeni in določi z zneskom od 4500.— do 6.000,— 
dinarjev. 

2. Člen 

Temeljna plača za poklica, uvedena v pravni stroki 
z odredbo ministra za pravonidje LRS z dne 12 decem- 
bra 1947 (Uradni list LRS št. 1-11/48), se določi: 

1. za nižjega zemljiškoknjižnega referenta od 3200.— 
3.800 — din, 

2. za  zemljiškoknjižnega  referenta  od 3.800.—  do 
4,800.— din. 

i 
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Odredba o temeljni plači za nove poklice v pravni 
stroki z dne 30. drrembru 1917 (Uradni list LRS 
št. 1—13/48) se razveljavi. 

3 člen 
Ta odredba velja od dneva objave v >'*--divin "jtu 

LRS.< 
SLS-•••. Ut, 
Ljuhljana dn » 27. februarja 1948. 

Predsednik vlade LRS: 
Miha Marinko L r- 

85. 

Na podlagi 4. člena uredbe o ukrepih za prepreče- 
vanje p:.žarov zdajam v sporazumu z ministrom za 
notranje zadeve LRS 

odredbo 
o obveznem ometanja kurilnih »• j .«' 

L člen 

Vse kurilne naprave in dimni odvodi se morajo 
redno ometati. 

K ometanju ne spada odstranjevanje pepela iz :a- 
mega kurišča centralnih kurilnih naprav, sna/.enje notra- 
njosti kotla zaradi vodnepa kamna n odstranjevanje pe- 
pela iz kurišča pam h kotlov ter snaî.enje plinskih štedil- 
nikov in kuhalnikov na plin do dimovoda. 

Za ometanje parnih prevoznih sredstev ter kurilnih 
naprav v železn.ških objektih veljajo posebni predpisi, 

2. člen 
Vse kurilne naprave in dimne odvode sme ometati 

samo upravičeni d mnikar, ki je za izvršitev del osebno 
odgovoren. 

Ometanje opravljajo tudi pcdjeijn ljudskih odborov 
*• opravljanje dimnikarskih del. 

* 
3. člen 

V mestih, industrijskh naselj h, letoviščih in zdra- 
vlliščih se morajo vse kurilne naprave in dimni odvodi 
ometati vsak mesec. 

V vseh drug h kraj h se ometajo vsaka dva meseca, 
kmečka odprta ognjišča z ruskim (vtfjastim) dimnikom, 
če imajo več kot dve kurišči (peči), vsake tri mesece, 
rf?? ^••1• °-••'••• s Plezalnimi d mniki, če nimajo 

več kot dve kurišči, se ometajo dvakrat na leto. 
V strnjenih naseljih z lesenimi hišami in s slamo 

krit mi strehami, ter lesenimi dimniki se ometajo kurilne 
naprave mesečno. 

Ne glede na naselje se ometajo: 
a) kurilne naprave, vštevši centralne kurilne na- 

prave, v večjih gostinskih obratih, pekarnah in tistih pod- 
jetjih in zaved h, kjer sejslalno mnogo kuri, vsakih I4 dni» 
po potrebi pa tudi vsakih 8 dni; 

b) plinske kurilne naprave, parni kotli in njihovi 
d:mni odvodi ter tovarniški dimniki vsake tri mesece; 

c) kurlne naprave v opekarnah in podobnih sezon- 
skih, obratih vsa] enkrat na leto.    . 

Okrajni (mestni) izvršilni odbori smejo določiti tudi 
krajše ometalne roke. 

Na zahtevo strank mora dimnikar ometati tudi več- 
krat, ne glede na roke, ki so določen, po prejšnjih od. 
stavkih. 

4. člen 
Dimnikar se mora držati za ometanje določetib 

rokov» % 
Dimnikarju sé ne sme braniti, da ob določenem roku 

ometa, niti se ne sme pri delu ov rati. 
Dan in uro ometanja je dimnikar dolžan pravočasno 

objaviti prizadetim -strankam. Vendar ne sme čas ome- 
tanja določiti tako, da bi ov.ral redna gospodarstvo ozi- 
roma obratovanje. 

•. člen 
Kurilne naprave in dimne odvode mora dimnikar 

omesti tako, da se lahko za določen čas redno in požarno 
varno uporabljajo. Dolžan jih je pregledovati ne glede 
nasto, ah se uporabljajo al. ne. 

Ce zapazi pomanjkljivosti, ki so takšne, da bi uteg- 
nle povzročati požar, mora lastnika oziroma koristnika 
kur.lne naprave opozoriti, da napako odpravi 

Ce državni organ za upravljanje, lastnik al koristnik 
poslopja ali naprave ne odpravi pomanjkljivosti, mora 
dimnikar to naznaniti odseku za notranje zadeve prd 
okrajnem (mestnem) izvršilnem odboru ter Državnemu 
zavarovalnemu zavodu. 

6. člen 
Zarad' nadzorstva nad opravljanjem del, ki so odre- 

jena po teh navodilih, mora vodit^ dimnikar za ävoj oko- 
liš kontrolno knjigo. 

Kontrolna knjiga ima téle razpredelke: 
-   ia) zaporedna številka, 

b) navedba organa za upravljanje, lastnika ali'kor'et- 
nika pcslopja ali naprave, 

c) navedba poslopja ali naprave, 
č") datum pregleda, 
d) datum ometanja, 
e) navedba osebe, ki je pregled oziroma ometanje 

opravila, 
f) ugotovljene pomanjkljivosti in predlagani ukrepi. 

7. člen 
Dmnikarske storitve po tej odredbi se zaračunavajo 

po posebni tarili. 
8. člen 

Kršitve te odredbe se kaznujejo po uredbi o ukrepih 
za preprečevanje požarov. 

9. Člen 
Ta uredba velja od dneva objave v >Uradnem listu 

LRS«. 
St. 1V-287/1-48 
Ljubljana dne 27. februarja 1948. 

1 Minister Minister 
za notranje zadeve LRS:        «a komunalne zadeve LRS» 

Boris Kraigher 1. r. UdTJa Sentjure L r. 
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86. 
Na podlagi 14 Sena uredbe O mrliški pregledni 

služb 2 dno 12. januarja 1Ü47 (Uradni list LRS 
it. 11-70/48) izdajam tale 

strokovna navodila 
za opravljanje mrliškega pregleda 

1 člen & 
Dolžnost mrliSkili preglednikov 

Mrliški preglednik je dolžan: 
1. ugotov ti naslop smrti, 
2. ugotavljati način smrti, 
3. riud.ti prvo pomoč pri navidezni »nti ii, 
4. obveščati o svojih ugotovitvah v uredbi o mrliški 

pregledni službi določene državne organe, 
5 voditi knjige In izdajati list ne o mrliških pregle- 

dih ter redno pošiljati statistična poročila po predpteh 
uredbe o mrl ški pregledni elužbl. 

2. člen 
Znamenja smrti 

Znamenja smrti nastopijo takoj po smrt' in kažejo 
prenehanje življenjskih funkcij. Znamenja so tale: 

a) Prenehanje srčnega utripa. 
Dlan, položena na levo stran prsi pod prsno brada- 

vico, ne Čuti prav n;kakega utripanja Uho, pritisnjeno na 
levo stran prsi nekol ko proti sredini od levo prsno bra- 
davice, ne sliši nikakih šumov. 

b) Prenehanje d.hanja. 
Prsni koš in trebušna stena popolnoma mirujeta. Na 

prsi postavljen kozarec vode stoji negibno, gladina vode 
je m rna. Vž.galica pred nosnicami in pred usti gori 
mirno plamen plapola mirno Kosmič vate ali puha pred 
nosnicami ali usti leži negibno. 

c) Prenehanje živčne vzdražljivosti. 
Zen c. se pri nenadni obsvetlitvi ne zožita, veke se 

ob dotiku veznice ne stisnejo. Pri stiskanju nohta be 
ne pojavi na truplu nikaksen gib. 

Pri navidezni smrti te funkcije e'eer še trajajo, toda 
y tako majhni meri, da jih na preprost način ne moremo 
ugotoviti. 

Zato so znamenja smrti negotova in ne zadostujejo 
za dokaz smrti. 

3. Člen 

Mrliška znamenja 
Mrliška znamenja so:. 
1  Mrliško ohlajenje. 
Truplo se prične ohlajati takoj po smrti in se hladi, 

dokler se njegova temperatura ne izenači s temperaturo 
okolja (zraka, vode). Hitrost ohlajanja je odvisna pred- 
vsem od zunanjih čin teljev (temperatura in vlažnost pro- 
stora, kjer truplo leži, in obleka). 

2. Mrliška okorelost. 
Truplo, ki je prvi čaa po smrti mehko in ohlapno, 

začne približno po 4 urah zaradi okorelosti miše posta- 
jati togo. Okorelost nastopi najprej v žvekalkah in se 
zato čeljust ne da več zlahka preg.bati. Postopoma za- 
jame okorelost vse mišice. Udje se le s težavo gibljejo v 
sklepih, t lnik otrdi 

Ob nastopu gnitja mrliška okorelost spet postopoma 
izgine. 

3. Mrliške pege. 

Na tistih predelih na truplu, ki ložo najniže, so po- 
kažejo v prvi ali drugi ur po smrti na koži mrliške pege 
kot izraz stekanja krvi iz trupla po zakonu tPŽtioetl tin 
najnižja mesta. Mrl ške pege niso omejene, so raztresene 
ali zlite, svomodre aH s vovijnlćflste ali ro/natordeče Ne 
pojavijo se na mestih kjer truplo sloni un podlagi. Tu 
obdrži koža  isto barvo kot na vrhnjih predelih trupla. 

4. Gnitje. 
Gnitje se pokaže najprej ua ko2', ki začne eprem - 

njati barvo Na trebuhu, nato tudi ob straneh na trupu 
in na hrbtu se obarva koža umazano zelenkasto. Mrliško 
pege postanejo umazano rdeče, V koži (pod povrhnico) se 
začno delati mehurji. Zaradi razvijanja gnilobnih plinov 
pozneje truplo na vseh predel h nabuhne. HitrOvSt gnitja 
je odvisna od zunanje temperature in Lolezni, ki je 
smrt povzročila. Zmrzlo truplo ne začne gniti, dokler se 
ne od taja 

Znamenja pod 1. in 8. ee pojavijo v prvih urah po 
smrti in jih je mogoče včas h pri pregledu zamenjati » 
pcjavi, ki se lahko pokažejo že za življenja. Zato Štejemo 
edino gnitje za gotov, druga mrliška znamenja pa za 
verjeten do'-:az smrti. 

4. člen 

Navidezna smrt 
Navidezna smrt je stanje, v katerem so pojuvi i v 

ljenja tako neznatni, <la so lahko spregledajo tudi pri 
skrbnem pregledu. 

Na možnost navidezno smrtf je treba misliti pri 
pregledu vsakega truplo, ki ne kaže mrliškh znamenj, 
pre-Jvsem mrliških peg. Posebno pozornost pa mora 
mrliški preglednik |M>svet;ti novorojenim, nenadno umr. 
lim, obešencem in utopljencem ter.zadušoncom «ploh, od 
strele in elektrčnega toka zadetim, zastrupljenccm in 
zmrznjencem ter sploh osebam, umrlih ob katastrofah, 
kadar ob, pregledu ne kažejo mrliikJi znamenj, 

•. člen 
Pri sumu navidezne smrti morn mrliški preglednik 

takoj poslati po zdravnika, sam pa mora začeti • o2v. 
ljanjem po predpisih >prve pomoči«, zlasti z Umetnim 
dihanjem. 

6. Člen 

Ugotoritev moka imrtj 
Ko se mrliški preglednk prepriča, da Je smrt re* 

nastopila, ugotovi vzrok »mrti. Predvsem mora ugotoviti, 
aH je bila ,*mrt naravna ali nasilna. Pri ugotovljeni 
nasini smrti ali »umu nasilne umrli je dolžan mrliški 
preglednik delo prekiniti, poskrbeti, da ostane «tanje na 
mestu smrti nespremenjeno, in takoj obvestiti najbližjo 
postajo narodne mil.ee in predsedn ka krajevnega (mest- 
nega, rajonskega) ljudskega odbora. Izjema Je edino pri 
sumu za navidezno smrt V tem primeru mora ravnati 
mrliški preglednik po navodilu 6. člena, pri tem pa ven- 
dar ömbolj ohraniti okolico, zlasti pa morebitne sledove 
nespremenjene. Za nasilno smrt po točki SB 1. Člena 
uredbo o mrliški pregledni službi se aleje tudi vsaka 
smrt, ki je nastopila kot posledica naklepnega ali nena- 
klepnega dejanja ali nezgode brez tuje ali lastne kr vdo 
in ne glede na čae^ ki Je potekel od tega dogodka pa 
do smrti. 

Ako je povzročila smrt zloraba alkohola, je Ireba 
ravnati kot pri smrti zaradi drugih zastrupitev. 
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Kadar je podan sum za nalezljivo bolezen, dokonča 
mrliški preglednik pregled in takoj javi svoje ugotovitve 
predsedniku krajevnega (mestnega, rajonskega) ljud- 
skega od.ora. 

Pri ugotavljanju vzroka naravne smrti in pri uvr- 
ščanju pr.mera v eno od skupin, naveden h v točki 3 A 1. 
člena uredbe o mrliški pregledni službi, se opira mrliški 
preglednik, ki ni zdravnik, predvsem na lastno poznanje 
bolezenski) pojavov in okoliščin pred nastopom smrti, 
pa tudi na natančne navedbe zaneslj vin prič, v prvi 
vrsti zdravnika, ki je bolnika zdravil. V tem primeru 
naj priloži mrlškemu listu zdravnikovo pismeno mnenje 
o vzroku smrti (>obvestilo o smrti — mrtvorojencstic). 

Ako mrliški preglednik, ki ni zdravnik, ne more 
ugotoviti vzroka smrti, javi to predsedniku krajevnega 
(mestnega, rajonskega) ljudskega odbora, ki pokliče k 
mrliškemu pregledu zdravnika, ako tega ni storil že 
sam neposredno. Ako tudi ta ne more z zunanjim pregle- 
dom ugotoviti vzroka smrti, se mora truplo obducirat'. 
Pri obduciranih truplih so mora vpisati v mrliški pre- 
glednJ 1st vzrok smrti, kot se ugotovi pri obdukciji. 

7. člen 
Sum nenaravne ali nasilne smrti je upravičen: 
a) kadar umrje popolnoma zdrava oseba nenadno ali 

po prav kratki bolezni; 
b) kadar se najdejo na mrliču odrgnine, podplutbe, 

rane, sledovi čeprav neznatnih vbrdov, ožganine al ope- 
kline, kadar se otipljejo prelomi na kosteh, kadar se v 
ustih najde tuja vseb.na, ožganine ali obloge na ustnicah, 
jeziku in ustn sluznici, kadar se ugotove sumljivi od- 
tiski na vratu, kadar prihaja iz ušes, nosu, ust ali spolo- 
vila krvava tekočina aH pena; 

c) kadar kažejo mrliške pege nenavadno'barvo (živo- 
rdečo, rjavkasto, zelenkasto itd.); 

d) kadar je smrt nastor/la po sumljivih pojavih 
bruhanja, krčev, dušenja, driske ali omedlevice v zvezi 
z zaužitjem kake jedi, pijače ali zdravila aH v zvezi z 
zunanjo uporabo mazila, po zdravilni kopeli itd ; 

e) kadar se truplo najde na nenavadnem kraju in 
ni prič o nastopu smrti, kadar se najdejo trupla pogre- 
šanih, neznana trupla ali celo posamezni deli trupel 
odraslih ali otrok; 

') pri skrivnih porodih z mrtvim plodom in po 
»Plavih; 

K) kadar je nastopila smrt po zdravljenju, ki ga je 
«vrSila neupravičena oseba; 

h) Pri sumljivih zunanjih okoliščinah, tudi če se na 
"«Plu ne najdejo sumljiva znamenja ali kadar se poja- 

JO povorke, da je bila smrt nasilna. 
! 

8. člen 
Sum nalezljive bolezni je upravičen: 

•    *' kad»r hkrati ali po vrsti zboli v istem kraju več 
oseb s podobnimi bolezenskimi znamenji; 
•• ..\kaJar.ie bolezen potekla z vročino, driskam?, fcpu- 
Sčajj, bruhanjem, dušenjem aH krči; 

3 kadar se je bolezen pojavila po opravku pri bolni 
ali poginuli ali stekhne sumljvl živali; 

4. kadar je umrla oseba, ki je v okolici Imela opravka 
i nalezljivo bolnimi osebami al! kužnimi predmeti ali 
P« je prišla iz kraja, kjer je nalezljiva bolezen ali dru- 
žna «ožnost okužbe. ' . 

9. člen 

Postopek pri pregledu 

Pri mrl škem pregledu naj preglednik ravna po tehle 
navodil h: 

Mrliča mora pregledati popolnoma golega in po vsej 
telesni površini. 

Najprej ugotovi stanje mrliških znamenj, in 9:cer: 
a) mrliško ohlajenje s polaganjem hrbta roke na 

razne dele telesa; 
b) mrliško okorelost s pregibanjem mrličeve spodnje 

čeljustnice in udov v sklepih; 
c) mrliške pege tako, da obrne truplo na stran i» 

lege, ki jo zavzema, in pregleda vso niže ležečo plat 
trupla, ugotovi razvitost in barvo mrliških peg in s pri- 
tiskom tudi njih obstojnost; 

d) znamenja gnitja z opazovanjem in otipavanjem. 
Kadar mrliških znamenj ni "n je podan sum navi- 

dezne emrti, skuša ugotoviti ali izključiti znamenja živ. 
ljenja: 

a) plamen vžigalice pred mrličevmi usti aH nosni- 
cami plapola, kosmič vate ali puha se giblje, ako je 
dihanje še v teku; 

b) voda v kozarcu, postavljenem na mrličeve prsi, 
kaže pri navidezno mrtvem valovanje, medtem ko pri 
mrl ču popolnoma miruje; 

c) z odpiranjem mrličevife oči in dotikom vezeniee 
ter s stiskanjem nohta na mezincu se prepriča o ugasli 
živčni vzdražljivosti'. 

Ako opazi katero koli znamenje življenja, mora za- 
četi z oživljanjem in ga nadaljevati, dokler ne doeoe 
zdravnik ali začne navidezno mrtvi sam dbari ali pa 
se pojavijo mrliške pege. ' % 

Ne da bi ugotavljal znamenja življenja, mora mrliikl 
preglednik takoj začeti z oživljanjem: 

a) pri utopljene h. ki so bili ravnokar izvlečeni Iz 
vode in so utonili manj kot pol ure pred tem; 

b) pri zadetih od električnega toka, ki so se pone- 
srečili neposredno pred pregledom; 

c) pri obešenc:h ali drugače zadušenih -n g plinom 
zastrupljenih, kadar je zadušitev aH zastrupitev nasto- 
pila malo pred pregledom. 

Kadar ni znamenj življenja in se mrliška znamenja 
še niso pokazala, ker še nf poteklo od smrti dovolj časa, 
je preglednik dolžan ponov:ti mrliški pregled po naj- 
manj dveh urah.. 

Pregledati mora vse telesne odprtine glede more- 
bitne tuje vsebine, krvavega aH gnojnega  zcedka.. ' 

Vsi'porasli deli telesa morajo biti pregledani; da se 
izključijo morebitne poškodbe. 

Z< otipanjem glave, reber in z gibanjem udov se 
izključijo prelomi na kosteh.        » 

10. člen 

Pregled nedonošenih in nezrel'h plodov 
Za prezgodaj rojen (nedonožen) Štejemo plod, ki Je 

manj kot 48 cm dolg. 
Za nezrel, torej za življenje nesposoben štejemo,plod, 

krajši od 35 cm Tak prmer se prijavlja kot splav, ne 
kot prezgodnji porod. 0 nezrelih plodovih se ne izdaja 
jnrlilkl pregledni UsU v 
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11. člen 

Pregled neznanih oseb 
Pri vseh truplih v kraju neznanih oseb, ki njih isto- 

vetnost ni ugotovljena, mera po posredovanju narodne 
milice, da se dožene stovetnosl, oprav ti4 mrliški pre- 
gled kraievni zdravnik in se mora po potrebi opraviti 
obdukcija. 

12. člen 

Vodstvo knjig in listin 
Ko mrliški preglednik ugotevi nastop smrti, izključi 

sum navidezne smrtj oziroma ko od zdravnka prejme 
pismeno diagnozo o vzroku smrti, napiše mrliški pre- 
gledni Ust, in sicer za mrtvorojene pn obrazcu it. 2, 
za vse druge smrtne primere pa po obrazcu ät. 3. Na 
podlagi mrliškega preglednega lista dovoli predsednik 
krajevnega (mestnega, rajonskega) ljudskega odbora 
pokop. 

Pri določanju časa za pokop in ukrepih pri nalez- 
ljivih bolezni in pr.^ prevozu mrličev se je treira. ravnati 
po predpisih uredbe o mrliški pregledni službi (22. in 
23. člen) 

Mrliški pregledn' list naj bo izpolnjen natančno v 
vseh razpredelkih. Mrliški preglednik hkrati vpiše vse 
podatke o pregledu v knjigo o mrliških pregledih (obra- 
lec ât. 4). , 

13. člen 

Končne določbe 

Mrliške pregledni Usti morajo biti v vseh razpredel- 
kih vestno izpolnjeni, ker so podlaga za vse poznejše 
tapise ? knjigah o mrliških pregledih. 

Ce ne bi bilo mogoče enega ali drugega razpredelka 
izpoln ti (ker je n. pr. umrla oseba neznana), se v oni 
razpredelek postavi vprašaj (?); razlog, zakaj razpre-dolek 
ni izpolnjen, pa je navesti v razpredelku >pripomi,a«. 

>Obvestilo o smrti — mrtvorojenosti« (11 člen uredbe 
o mrliško pregledni službi) dobi števlko mrliškega pre- 
glednega Usta, nakar ga' mrliški preglednik izroči krajev- 
nemu (mestnemu, rajonskemu) ljudskemu odboru, da ga 
shrani. 

Za mrtvorojene se izpolnijo posebni mrliški pre- 
gledni Listi po obrazcu ŠL 2. 

Posebno pažnjo je posvečati podatkom o poklicu, to 
je o delu oziroma opravilu, s kater m se je ta oseba 
preživljala. Navesti je zlasti, al je bila oseba samostojna 
ali v službenem razmerju in kje je bila iaposlena. 

Knjige o mrlišk h pregledih (obrazec št. 4) se mo- 
rajo voditi za območje vsakega krajevnega (mestnega, ra- 
jonskega) ljudskega odbora posebej. Izpiski oziroma pre- 
pisi teh knjig se morajo predlagati vsako tromesečje pri- 
stojnemu okrajnemu ljudskemu odboru. 

Ce v četrtletju v območju krajevnega ljudskega od- 
bora nihče ne umrje, zapiše mrliški preglednik v obrazcu 
za poročilo o mrliškem pregledu >odpade<, ga podpše 
in predloži. 

14 člen 
Ta navedila veljajo od dneva objave v >Uradnem 

listu LRS«. 
Ljubljana dne 22. januarja 1948. 

Minister 
za ljudsko zdravstvo  LRS: 

Dr. Ahčin Marjan L r. 

V zakonu o upravni razdelitvi Ljudske republike 
Slovenije, objavljenem v »Uradnem listu LRS« št. 9 Z 
dne 23. februarja 1948 se odreda tale 

popravek: 
Kraj Lese v okraju Kranj je sestavljen takole: 

Katastralna cbčino Bistrica (del): Popovo, Vadiče, Visoče 
Katastralna občina Lese (del): Lese, Paloviče 

Kraj Brezje v okraju Jesenice je sestavljen takole: 
Katastralna občina Brezje: Brezje, Črnivec (del), Dobro 

polje, Noše 
Katastralna občina Lese (del): Peračica 

Glavno mesto Ljubljana dne 28 februarja 1948. 

Iz Prezidija Ljudske skupšTne 
Ljudske republiko Slovenije 

Pregled »Uradnega lista FLRJ« 

St. 10 z dne 4. februarja 1948: 

53. Uredba o izvozni in uvozni kontroli 
54. Odredba o odpravi poklica »pomoraki strojnik<, o 

uvedbi nov h poklicev >višji luški kapitane, >pomorski 
strojnik IL razreda< in >pomorski strojnik 1. raz- 
reda«, ter o spremembah pri poklicu >visji pomorski 
strojnik« v prometni :n ladijski strojni stroki pomor- 
ske in notranje plovbe. 

55 Odredba o ukrepih zoper neredne dolžnike iz držav- 
nega in zadružnega gospodarskega področja. 

50. Odredba o potrditvi začasne veljavnosti odločbe o 
akordnem delu v oddelku za kontrolo dohodkov gene- 
ralnega ravnateljstva železnic. 

57. Odredba o potrditvi veljavnosti predpisov o povračilu 
stroškov uslužbencem glavne geodetske uprave. 

Št 11 z dne 7. februarja 1948: 

58. Pravilnik o organizacij' in delu komisije za prizna- 
vanje sort pri min strstvu za kmetijstvo FLRJ. 

59. Odredba o določitvi začasne pokojninske podpore upo- 
kojencem z območja, priključenega ozemlju Federa- 
tivne ljudske republike Jugoslavije po mirovni po- 
godbi z Italijo. 

60. Odredba o razvrstitvi v vrste novih poklicev >viiji 
luški kapitan«, >pomorski strojnik II. razreda«, in 
>pomorski strojnik 1. razreda« v prometni in ladijski 
strojni stroki pomorske in notranje plovbe. 

lidaja  >Uradu! lî«i  LKSt   —  Itavualell m odgovorni uredufk   B»2o Vod'iVk: tteka Hroovetna tiskarna — oha v L|ubl|anl. — 
Naročnina. Mrtletiio «O   tHletoo •  celoletno 240 din   -  •••••••• MnvUka: 4 din ta tfi oirnnl. 8 din ta .42 sirani   f? din 
u 48 etraal, 16 dtn •• <• «irant   po poJti 2 S» din v«è. —  l)r*<»ii4tv<> in u»ra«iii&lvO: Ljublana   rirrçfirtofav* Ulica M. 2S. r- 

ÏWJwu; ravualeJJätvo 4Ü40, ureOutitvo iti ÖU uju&vm&lvo tó Jtf. — Cek. i.aiuo ö-BÜiW-i,  - 



Poîtotoa platan* r gotoTini. 

I L 
LJUDSKE  REPUBLIKE   SLOVENIJE 

Letnik V. V Ljubljani dne 9. marca 1948 Številka 12. 

VSEBINA 
87. Ukaz o spremembi v seatavu republiiko volivno komisije. I 00. Odločba o  imenovanju  predsednika,  sekretark    u 
83. Uredba o tehnični stroki elektrozvez. komiteja za zadružništvo. 
89. Uredba o telegrafski in telefonski stroki. I 

••• 

PREZIDI! LJUDSKE SKUPEČIHE LRS 

87. 

Ukaz 
o spremembi v sestavu republiške volivno komisije 

Prezidij Ljudske skupščine LRS na podlagi 13 člena 
zakona o volitvah odbornikov ljudskih odborov 

razrešuje 

1. dr. Ivana   Maka   dolžnosti namestnika tajnika, 
2. Ivana  G o r j u p a  dolžnosti namestn ko člana in 
8, Fedorja   Koširja   dolžnosti  namestnika Člana 

republiške volivne komisije za volitve odbornikov ljud- 
skih odborov v LRS in 

imenuje 
1- dr. Jožeta J u h a r t a, načelnika oddelka /a .iz- 

gradnjo ljudske oblasti Prezidija Ljud.-.ke skuj^c"';^ LRS, 
na mesto razrešenega dr. Ivana Maka; 

2. Albina Torelli ja, višjega pravnega r^ieuta 
oddelka za zakonodajo predsedstva vlade LRS, na mesto 
razrešenega Ivana Gorjupa in 

3. Henrika K uznika, pomočnika generalnega 
sekretarja predsedstva vlade LRS, na mesto razi ešem-ga 
Fedorja Koširja. 

U. št. 87. 
Glavno mesto Ljubljana dne 0. marca 194S 

PREZIDIJ LJUDSKE SKUPŠČINE 
LJUDSKE REPUBLIKE SLOVENIJE 

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

UREDBE. ODREDBE. NAVODILA IN ODLOČBE 
VLADE LJUDSKE REPUBLIKE SLOVENIJE 

88. 
Na podlagi drugega odstavka 77. člena ustave LRS 

v zvezi z odlokom Prezidija Slovenskega narodnoosvobo- 
dilnega sveta z dne 24 septembra 1946 (""dni 1st LRS 
št. 66-253/46) izdaja vlada po predlogu predsednika 
vlade LRS 

uredbo 
o tehnični stroki elektrozvez 

1. Pojem «troke 

1. člen 
V tehnično stroko elektrozvez- spadajo vsi poklici, 

ki obsegajo tole delovno področje: projektiranje, grad tev 
in vzdrževanje telegrafskih, telefonskih, prijavljalnih ia 
alarmnih  lin j,  naprav, instalacij  ter  radijskih   naprav- 

2. Poklici 

2. člen 
Poklici in glavna dela, ki jih opravljajo državni 

uslužbenci v državnih uradih, ustanovah hi podjetj h 
Ljudske republ ke Slovenije in ljudskih odborov v po- 
klicih tehnične stroke elektrozvez, so: 

Štev. Poklio 

1.   Pomoïni risar 
«lektrozreJ 

i.   Risar elektrozvez 

Glavna dele poklio«^ 

Izrteovanje   tehđiCnUJ   načrtov, 
jlue im detajlov. 

Urisovanje bolj kompliriranJE 
načrtov, skic in detajlov g pod- 
ročja tehnične strokp elektrec 
•ras |M tfxUtvo l*h dei. 

Strokovra usposobljenost 
potrebna za poklic 

*) Nepopolna srednja Sola, te- 
čaj tehničnega risanja io 
izpit; 

b) ustrezna Sola in izpit; 
#) praktična usposobljenost t»- 

Čaj tehničnega risanja in is- 
pit. 

Potrebna  praksa in po- 
kazan   uspeli   pri   delu  kot 
pomožol imi eJekUwvea, ,.. 
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Poklic Glavna deUi poklica tstiokovna ufpoeobljeuoit 
potrebna za poklic 

1.   Nadzornik elektrozvez Vodstvo in nadziranje del za 
izgraditev in vzdrževanje t. t 
linij ter drugih t. t. tehničnih 
naprav In instalacij. 

Kvalificirani delavec, ki po po- 
kazanem uspehu pri delu na- 
pravi izpit za nadzornika elek- 
trozvez. 

1.   Nižji tehnik 
elelîtrozvez 

2.   Tehnik elektrozvez 

3.   Višji tehnik 
elektrozvez 

Sodelovanje pri projektiranju, 
izvajanju in nadziranju de1 

manjšega obsega. 

Sodelovanje pri strokovnih de- 
lih za izdelavo načrtov in pro- 
jektov ter graditev t. t. in manj- 
ših radijskih objektov, žabionizi- 
ranje, tehnično preskušanje in 
nadzorstvo nad vzdrževalnimi 
deli obrata. 

Samostojno delo pri tehničnih 
delih za eestavljanj»$ načrtov, 
projektiranje, izgrad tev in vzdr- 
ževanju t t in radijskih objek- 
tov ter sodelovanje pri organi- 
zacijskih tehničnih delih. 

Srednja lehnična Sola in stro- 
kovni zpit za nižjega tehnika 
elektrozvez. 

Potrebna praksa in pokazan 
uspeh pri deJu nižjega tehnika 
elektrozvez. 

Potrebna praksa in pokazan 
uspeh pri delu kot tehnik elek- 
trozvez, ugodna ocena strokov- 
ne komisije o izvrìeni nalogi- 
praktičuein delu & področja 
službo elektrozvez. 

1.   Nižji inženir 
elektrozvez 

2.   Inženir elektrozvez 

3.   VlSji inženir 
elektrozvez 

i.   Svetnik elektrozvez 

C.   Vižjl svetnik 
elektrozvez 

Sodelovanje pri projektiranju, 
izvajanju in nadziranju t t. 
in manjših  radijskih obje'rtov. 

Projektiranje in izdelava na- 
črtov in predračunov za izgra- 
ditev in vzdrževanju t. t. in ra- 
dijskih objektov ter vod*t»o teh 
del; vodstvo obrata in eksploa- 
tacije večjih t. t. in rad.jskiu 
objektov; zadeve normiranja. 

Dela sploSne izgraditve t. t. In 
radijskih instalacij; organizira- 
nje eksploatacije in nje vodstvo; 
vodstvo večjo tehnično «lužbo 
elektrozvez. 

Iteïevanje bolj zapletenih pro- 
blemov organizacije in dela v 
tehnični stroki elektrozvez; or- 
ganiziranje določene panoge teh- 
nične stroke elektrozvez. 

Ôtudi^ko proučevanje in prak- 
tično reâevanje najbolj zaplete- 
nih problemov Iz posameznih 
panog tehnične stroke elektro- 
zvez. 

Ustrezni odsek tehnične fakul- 
tete ali njej euake tehnične vi- 
soke iole in strokovna izp>:t za 
nižjega inženirja elektrozvez. 

Potrebna praksa in pokazan 
uspeh pri delu kot nižji inženir 
elektrozvez. 

Potrebna praksa kot inženir 
elektrozvez ter pokazana vižja 
U3posobljeno3t za tehnična, or- 
ganizatorka • teoretična dela. 

Potrebna praksa kot višji inže- 
nir elektrozvez in pokazana spo- 
sobnost pri praktičnem organi- 
ziranju posameznih panog teh- 
nične stroke elektrozvez ali pri 
znanstvenih delih. 

Potrebna praksa kot evetnik 
elektrozvez in vsestransko po- 
znavanje določene panoge v teh- 
nični etroki elektrozvez, doka- 
zano z uspehi pri praktičnem 
organiziranju 1• pri znanstve- 
nem delu na področju tehnične 
stroke elektrozvez. 

3. člen 

Predsednik vlade LRS izda navodilo, v katerem bodo 
natančneje določena dela •• posamezne poklice iz 2. Člena 
te uredbe. 

4. &en 

Uslužbenci se postavljajo oziroma napredujejo v po- 
klice iz, 2. člena le uredbe po svoji dejanski spj^obnosti 
za opravljanje del določenega ••••••• N^. 

Solaka izobrazba, tečaj in izpiti iz 2. člena (tretji 
stolpec) te uredbe, e katerimi se pridobi potrebna stro- 
kovna usposobljenost, niso pogoj za dosego določenega 
poklica, temveč eamo merilo za usluzbenčevo strokovno 
sposobnost Ce pa se pokaže, da je uslužbenec tudi brez 
določene žohske Izobrazbe oziroma tečaja ali izpita stro- 
kovno usposobljen za opravljanje del določenega poklica, 
se lahko postavi v ta poklic. 

Uslužbencem, ki zaradi pomanjkanja Šolskih kvalifi- 
kacij nimajo, zadosti gogojev. •• nadaljuje napredovanje 
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v stroki, sme za nastavitev pristojni starešina odrediti 
rok, v katerem morajo napraviti določene strokovne 
izp te. 

Za nastavitev pristojni starešine morajo poskrbeti, 
da si vsi uslužbenci na tečajih in s strokovnimi izpiti 
pridobijo potrebno usposobljenost, določeno za posamezne 
poklice. Prav tako morajo skrbeti za vse potrebne po- 
goje, da bi uslužbenci pr dobili potrebno strokovno in 
šolsko izobrazbo za napredovanje v vižji poklic. 

5. člen 

Predpisi o strokovni usposobljenosti, o strokovn;h 
izpitih, o ustroju, načrtu in trajanju tečajev, potrebnih 
za pridobitev strokovne usposobljenosti, o pripravn ški 
službi kakor tudi o prehodu uslužbencev iz drugih strok 
v tehnično stroko elektrozvez, Id veljajo za zvezne usluž- 
bence tehn čne stroke' elektrozvez, se uporabljajo tudi 
za uslužbence iz 2. člena te uredbe, 

6. člen 

Za poklic nižjega inženirja elektrozvez in od njega 
višje poklice je potrebna fakultetna ali njej enaka visoko, 
šolska izobrazba. 

Izjemoma ee smejo z odločbo pristojnega člana vlade, 
predsednika komiteja oziroma komisije pri vladi LRS 
in generalnega sekretarja vlade LRS po poprejšnj oceni 
strokovno komisije in v sporazumu s predsednikom 
vlade LRS postaviti uslužbenci e poklicem višjega tehnika 
elektrozvez za svetnika elektrozvez in višjega svetn:ka 
elektrozvez, če se odlikujejo g svojim visoki» •••4•#- 
nim in strokovnim znanjem. 

7. člen 

Ce se pokaže, da je uslužbenec nesposoben za oprav- 
ljanje del svojega poklica, se lahko postavi nazaj' v poklic, 
ki ustniza njegovi strokovni sposobnostL 

Obrazloženo odločbo o tem izda starešina, ki je pri- 
stojen za nastavitev. Zoper to odločbo ima uslužbenec 
po 18 členu zakona o državnih uslužbencih pravico pri- 
tožbe, 

v 8. Odpovedni roki 

8. člen 

Odpovedni rok po 43. členu zakona o državnih usluž- 
bencih je z* uslužbence tehnične ètroke elektrozvez: 

<lo 10 službenih let — 2 meseca, 
«** 10 do 20 službenih let — 8 mesece, 
"ad 20 »lužbenih let — 4 mesece. 
Odpovedni rok za uslužbence, katerih poklici so 

razporejeni T tretjo in četrto vrsto in imajo manj ••••• 
pet let službe, je lahko tudi le en mesec. 

V izjemnih prhnerih »o erne ta ustavitev ••••! 
starešina pogoditi z uslužbencem tudi na daljši <*]*>ve?• 
rok, kakor eo roki, določeni v prednjib dveh odstaven, 
toda ne na daljšega od Šest mesecev. 

Za odpovedni rok se računa v fcluïbena W*J*•J 
••, ki *e priznava kQt ča» prebit x peEretrgaüi «wa•1 

•luihi, * 

0. člen 

Uslužbenci, ki so se zaradi šolanja na državne stro- 
ške, »t pendije in podobnega zavezali optati dojovorjeu 
čas v državni službi, ne morejo v tem času odpovedati 
službe. 

'1. Honorarni uslužbenci 

10. člen 

Če zahteva službena potreba, so smejo v tehnično 
stroko elektrozvez izjemoma sprejeti na delo strokovnja- 
ki kot honorarni uslužbeno; s pogoji hi v mejah 10. člena 
zakon» o državnih uslužbencih.. 

Honorarni uslužbenci so lahko plačani v rnesečnptu 
zn&sku ali pavšalno. 

Honorarna služba preneha po opravljenem delu. če 
se trajanje določenih de] ne more vnaprej določit, lahko 
preneha služba po obojestranski Štirinajstdnevni odpovedi, 
kolikor «MS s poaodbo ne določi drugače. 

V 11. člen 

Ce se sprejemajo za honorarne uslužbence tuji držav- 
ljani, je treba z njimi poprej sklenili pogodbo. 

Ce ni s pogodbo drugače določeno, znaša odpovedui 
rok za honorarne uslužbence tuje državljane en mesec- 

6. Kouene deleghe 

12. člen 

Uslužbence prevedo v poklice iz 2, člena le uredbe 
pristojni član vlade, predsednik komiteja verein* komi- 
••• pri vladi LRS in generalnf sekretar vlade LRS v 
sporazumu s predsednikom vlade LRS, uslužbence ljud- 
skih odborov pa pristojni okrejni (mestni) izvršilni odbor 
v sporazumu s predsednikom vlade LRS. . 

V izjemnih in posebnih primerih sme za nastavitev 
pristojni stareiina postaviti uslužbence •• določene po- 
ložaje, ne da bi jim določil poklic« iz te uredb«1 

13. člen 

Predsednik vlade LRS je pooblaščen, da sme odpra- 
viti ali spremeniti že ustanovljene poklice al' uvesti nove 
pokl'ce v tehnični stroki elektrozvez. 

Predsednik vlade razporedi poklice iz 2. člena te 
uredbe v vrste po 12. členu zakona o državnih usluž- 
bencih. 

14. člen 

Predsednik vlade LRS je pooblaščen, da izda po- 
trebna navodila za izvajanje te uredbe. 

16. člen 

Ta uredba velja od dneva objave v >Uradaem listu 
Ljudske republike Slovenljec. 

6t S-zak. 32. 
Ljubljana dne 8. marca 1948. 

Predsednik vlade LRS: 
Mih* Marinke L U 

/ 
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89. 

Na podiagi drugega odstavka 77. člena uslave LRS 
v zvezi z odlokom Prezid.ja Slovenskega narodnoo^vobo- 
d lnega sveta z dne 24. septembra 1946 (Uradni list LRS 
št. 66-253/46) izdaja vlada LRS po predlogu predsednika 
vlade LRS 

uredbo 
o telegrafski in telefonski stro 

1. Pojem stroko 

1. člen 
V telegrafsko in telefonsko stroko spsdajo vsi poklici, 

M obsegajo delovno področje opravljarja službe areze 
po telegrafu, telefonu ia z radijsko oddajo. 

2. Poklici 

2. člen 

Poklici in glavna- dela, ki j:h opravljajo državni 
uslužbenci v državnilh uradih, usta.iovah n podjetjih 
Ljudsko republike Sloven je in ljudskih odborov y po. 
klicih telegrafsko in telefonske stroke so; 

Zap. 
št. Poklic Glavna dela poklica 

i. Telefonist 

2. Telegrafiat 

8. Radist 

4. Višji radist 

Dajanje telefonske zveze v tele- 
fonskih centralah in podcen- 
tralah. 
Odpravljanje in sprejemanje te- 
legramov, kablosramov, fono- 
gramov, heliogramov in belino- 
gramov. 
a) Prenos znakov po radijskih 

napravah; 
b) ravnanje z radijsko postajo 

m z radionavigaoijekimi na- 
pravami, kjer se služba 
opravlja v presledkih. 

Samostojno opravljanje in vod- 
stvo   vseh  del   razne   ••••••• 

••••••• 

Strokovna usposobljenost 
potrebna za poklic 

Telefonski tečaj in strokovni iz- 
pit za telefonista. 

Nepopolna srednja šola, telegraf. 
ski tečaj in strokovni izpit za 
telegraf î&ta. 

Ra.liotelpgrafski tečaj, strokovni 
izpit za rad'sta po končanem 
pripravniškem stažu. 

Praksa  kot  radist  in strokov« 
izpit za višjega radiata. 

3. člen 

Predsedn k vlade LRS izda navodilo, v 1 .;lerem bodo 
natančneje določena dela za posamezne pn' ' ' -  r '\ 'lena 
te uredbe. 

4- člen 

Uslužbenci se postavljajo oz'roma napredujejo v po- 
klice iz 2. člena te uredLe po svoji dejanski sposobnosti 
za opravljanje del določenega poklica. 

Šolska zobrazba, tečaji in izpiti iz 2. člena (tretji 
stolpec) te uredbe, e katerimi se pridobi potrebna stro- 
kovna usposobljenost, niso pogoj za dosego določenega 
poklica, temveč samo merilo za uslužbenčevo strokovno 
sposobnost Ce pa se pokaže, da jo uslužbenec tudi brez 
določene šolske izobrazbe oziroma tečajev ali izp:ta stro- 
kovno usposobljen za opravljanje del določenega poklica, 
se lahko postavi v ta poklic. 

Uslužbencem, ki zaradi pomanjkanja šolskih kvalifi- 
kacij n majo zadosti pogojev za nadaljnje napredovanje 
v stroki, sme za nastavitev pristojni starešina odrediti rok, 
v katerem morajo napraviti določene strokovne  tep te. 

Za nastavitev pristojni starešine morajo poskrbeti, da 
si va uslužbenci na tečajih in s strokovnimi izpiti pri- 
dobijo potrebno usposobljenost, določeno za posamezne 
••••••. Prav tako morajo skrbeti za vse potrebne pogoje, 
da bi uslužbenci nižjih poklicev pr dobli potrebno stro- 
kovno in šolsko izobrazbo za dosego višjih poklicev. 

5. člen 

Predpisi o strokovni usposobljenosti, o strokovnih 
izpitih, o ustroju, načrtu m trajanju tečajev, potrebn h za 
pridobitev strokovne usposobljenosti, o pripravniški služb 
kakor tudi o prehodu uslužbencev iz drugih strok y 

telegrafsko in telefonsko stroko za poklce telefonist, 
telegrafist, rad.st in višji radist, ki veljajo za zvezne 
uslužbence, poštne, telpgrafske in telefonske stroke, se 
uporabljajo tudi za uslužbence .z 1. člena te urodbe. 

6. člen 

Če se pokaže, da je uslužbenec nesposoben za oprav- 
ljanje del svojega poklica, so lahko postavi nazaj v po- 
klic, ki ustreza njegovi strokovni sposobnosti. 

Obrazloženo odločbo o tem izda starešina, ki je pri- 
stojen za nastavitev. Zoper to odločbo ima uslužbenec 
po 18. členu zakona o državnih uslužbencih pravico pri- 
tožbo. 

3. Odpovedni roki 

7. člen 

Odpovedni rok po 43. Členu zakona o državnih usluž- 
bencih je za uslužbence telegrafske in telefonske stroke: 

do deset službenih lot — 2 meseca; 
od 10 do 20 službenih let — 8 mesece, 
nad 20 službenih let — 4 mesece. 
Odpovedni rok za uslužbence, katerih poklici so 

razporejeni v tretjo in četrio vrsto in imajo manj kakor 
pet let službe, je lahko tudi le en mesec 

V izjemnih primerih so sme za nastavitev pristojni 
stareS na pogodili z uslužbencem tudi na daljši odpovedni 
rok, kakor eo roki, določeni v prednjih dveh odstavkih, 
toda ne na daljšega od šest mesecev. 

Za odpovedni rok so računa v službena leta samo 
čas, ki se priznava kot Čas, prebit v nepretrgani državni 
službi. 
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išazgjlatsi ïo ogrëaLSi 

Opozorilo? 
V kratkem bo izšel ? naši založbi 

Komentar h kazenskemu zakoniku, splošni del 
v slovenskem prevodu. Komentar so poti splošnim uredništvom Mošp Pijadc 
iu pod strokovnim uredništvom dr. Jovana Ojofdjovit'a impilili: Moša 
Pijadc, dr. Jovan Djordjević, Nikola Srzeutić, Predrag Vlasiuić, Vladimir 
Timoškin in Mirko Perović. 

Naročila za knjižico sprejema »Uradni list LRS«. 
Komentar se bo pošilja) samo proti naprej plačani kupnini ali po 

povzetju. 
Cena knjižice bo objavljena naknadno. 

Uradni list LRS bo izdal Splošni register predpisov, to je kazalo 
vseh predpisov, ki so iz*li v Uradnem lislu l-l.HJ. v Uradnem listu LUS, 
v Uradnih obvestilih zveznega urada za cene (Službenih saopsteniih) in 
v \estniku urada za cene pri predsedstvu V LRS od I. 1•45 do vštetega 
I. 1947. V tem registru bodo zaznamovani predpisi po vsebini z gesli, razvr- 
ščeni pa bodo po abecednem redu in pu časovnem zaporedju (kronološko). Po 
abecednem redu bodo urejena nesla, ki so načeloma vzeta iz naslova, več- 
krat pa tudi iz vsebine predpisa. Iz vsebine so vzeta gesla v primerih, 
ko iz naslova ni zadosti -jasno in razumljivo razvidna vsebina predpisa. 
Vsi predpisi iz gospodarskega področja bodo zaznamovani v registru tudi 
po abecednem redu gospodarskih panog. Vsak predpis bo naveden naj- 
manj pod dvema gesloma. 

Naročnike, bravce In druge Interesente opozarjamo na priročne 
knjižice, zbirke zakonov, ki so v zadnjem taso izšle v naši /.aložbi: 

Zbirka zdravstvenih predpisov. V knjižici z nad 300 strani je zbrano 
gradivo vseh zdravstvenih predpisov, predpisi o aocialnem zavarovanju. 
° Inšpekciji dela itd., cena 65 din. ,   ,     ,     . 

Zbirka skrbniških predpisov, v kateri so zbrani temeljni zakoni o 
"krbništvu, zakon o posvojitvi in pravilniki in navodila v zvezi s tema 
nkonoma; cena 25 din. .,.„,     ._ . _. 
__ , Pretlpisj o strokah in prejemkih za republiške državne nslnzbenre 
V knjižici so zbrani vsi do sedaj izdani : redpisi o razvrstitvi in prejemkih 
republiških državnih uslužbencev in državnih uslužbencev ljudskih od- 
borov ter pravilnika o poviških temeljne plače po službenih letih za usluž- 
bence zdravstvene in prosvetno-znanstvene stroke. - Knjižica obsega, 
268 strani in stane 42 din 

V tisku je Zbirka zakonitih predpisov za uporabo v civilnem sodnem 
poslovanju. 

* •— 

Na zalogi imamo U i in TT letnik »L i n d s k e g a p r a v n i k a«, ki 
vsebujeta zanimive Članke in zaniske iz različnih področij našega ljudskega 
Prava s pregledom važnih zakonov in drugih predpisov, ki izhaiaio v 
zveznem in republiškem uradnem listu. Na ta letnika še posebej opozar-. 
jamo ljudske odbore in druge interesente v Slovenskem Pnmorju. Dobita 
8e po znižani ceni à 50 din. 

>URADNI LIST LRS« 

Vpisi v register 
državnih gospodarskih 

podjetij 

268. 
Sedež: Brežice. 
Dan vpisa: 2. marca 1915 
Besed lo: Gozdno gospodnrsfro Bre- 

žice. 
Pcslovni predmet: Gojenje in izkori- 

ščanje gozdov in gozdnih zemljišč ter 
predelovanje in prodaja izdelkov lastne 
lesne industrije. 

Ustanovitelj podjetja: Vlada LRS, od. 
ločba št. S-zak. 083 z dne 7. II. 1918. 

Podjetje zastopajo: 
ing. Éetinc Anton, direktor, ki podpi- 

suje samostojno, v obsegu zakonitih po- 
oblastil in pravil podjetja, 

Adamič Danijel, pomočnik direktorja, 
ki podpisuje za podjetje v odsotnosti di- 
rektorja, v istem obsegu kot on, in 

Trelc Edvard, računovodja, ki sopod- 
p^ujo vse listine po 47. členu spi. za- 
kona o drž. gospodarskih podjetjih. 

Ministrstvo za finance LRS, 
** Ljubljana, 
dne 28. feoruarja 1948. 

Si 151902—48 1627 

2GÎ). 
Sedež: Celje. 
Dan vpisa: 28. februarja 1948. 
Besedilo: »Oskrba« — podjetje za 

oskrbovanje lokalne industrije in obrt- 
ništva, Celje, skrajšano: j-Oskrbac —- 
Cdje. 

Poslovni predmet: Nakup in prodaja 
surovin in vseh vrst mater ala zaradi 
oskrbovanja lokalne industrije in obrt- 
ništva. 

Ustanovitelj podjetja: Vlada LRS. od- 
looba št. S-zak 6G2 z dne 9. XII. 1947. 

Podjetje zastopata: 
Ilovar Ciril, ravnatelj, ki podpisuje 

samostojno, v obsegu zakonskli poobla- 
stil in pravil podjetja, in 

Razpotnik Albin, tajnik, ki podpisuje 
z« podjetje v odsotnosti ravnatelja, v 
istem obsegu kot ravnatelj. 

îlmistrstro za finance LRS, 
Ljubljana, 

dne 26. februarja 1848 
Št. 151881—48 15C8 

* 
270. 

Sedež: Cerknica pri Rakeka. 
{ Dan vpisa: 2. marca 1943 

Besedilo: Gozdno gospodarstvo Rakek. 
Poslovni predmet: Gojenje in izkori- 

ščanje gozdov in  gozdnih zemljišč ter 
predelovanje in prodaja izdelkov lastne ' 
lesine industrije. 
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Ustanovitelj podjetja: Vlada LK3, od. 
ločba M. S-zak. 683 z dne 7. II. 10-18. 

Podjetje zastopata: 
Šumrada Anton, direktor, ki podpisuje 

samostojno, y obìegu «ikonskih poobla- 
stil in praril podjetja, in 

ing. Dinitrovič Vladimir, pomočnik 
direktorja, ki podpisuje za podjetje v 
odsotnojli direktorja, v istem obsegu 
kot on. 

Miiiislrstve 4M. finance LUS, 
Ljubljana, 

dne 28. februarja 1948 
St. 151003—48 1020 

* 
271. 

Sedež: Kranj. 
Dan vpisa: 28. februarja 1948. 
Besedilo: >0skrba< — podjetje za 

•âkrboT&njc lokalne industrije in obrt- 
ništva, Kranj, skrajšano: >0skrha< — 
Ki an j. 

Poslovni predmot: Nakup in prodaja 
surovin in vseh vrst materiala zaradi 
oskrbovanja lokalne Industrije in obrt- 
ništva. 

Ustanovitelj podjetja: Vlada LRS, od- 
ločba št. S-zak. 662 • dne 9. XII. 1947. 

Podjetje zastopajo: 
Kolene Jakob, ravnatelj, ki podpisuje 

samostojno v obsegu zakonskih poobla- 
stil in pravil podjetja; 

Götz Rudolf, pomočnik ravnatelja, ki 
podpisuje za podjetje v odsotnosti rav- 
natelja, T istem obsegu kot ravnatelj, in 

Trefalt Franc, glavni računovodja, ki 
sopodpisuje vse listno, naštete v 47. čle- 
nu splošnega zakona o drž. gosp. pod- 
jetjih. 

Ministrstvo za finance LRS, 
Ljubljana, 

r'rie 2G. februarja 19-48. 
St. 151873-48 1584 

Sedež: Ljubljana. 
Dan vpisa: 28. februarja 19-18. 
Besedilo: Prodajni servis za oskrbo- 

vanje republiških gradbenih podjetij, 
Ljubljana, skrajšano: >Scrvis-gradjijc«, 
Ljubljana. 

Poslovni predmet: Nabava, sortiranje 
in vskladiščenje delov industrijskih, ru- 
darskih in drugih strojev in orodja, 
standardn:h in nadomestnih delov, drob- 
nega orodja in elektrotehničnega mate- 
riala, kemikalij in pod. ter oskrbovanje 
republiških gradbenih pcd-jetfj s tem 
materialom.' 

Ustanovitelj podjetja: Vlada LRS, od- 
ločba št. S-zak. 646 T. dne 30. XII. 1947. 

Podjetje zastopata: 
Frančeškin Ililarij, direktor, ki pod- 

pisuje samostojno, v obsegu zakonskih 
pooblastil in pravil podjetja, in 

Verbič Ruia, v. d. računovodje, k; so- 
podpisuje TH listine, naštete v 47. Menu 
»plesnega zakona o drž. gosp. pod- 
jetjih. 

Ministrstvo ZA linanee LRS, 
Ljubljana, 

dne 27. februarja 1948. 
fit 151882—48 1589 

273. 
Sedež: Maribor. 
Dan vpisa: 28. februarja 1948. 
Besedilo: >0skrba< — podjetje za 

oskrbovanje lokalne industrijo in obrt- 
ništva, Maribor, skrajšano: >0skrba« — 
llaribor. 

Poslovni predmet: Nakup in prodaja 
surovin in vseh vrst materiala zaradi 
oskrbovanja lokalne industrije in obrt- 
ništva. 

Ustanovitelj podjetja: Vlada LRS, od- 
ločba št. S-zak. 602 z dne 9. XII. 1947. 

Podjetje zastopajo: 
Lednik Viktor, v d. ravnatelja, ki pod- 

pisuje samostojno, v obsegu zakonskih 
pooblastil in pravu podjetja; 

Coki Marjan, šef planskega oddelka, 
le podpisuje za podjetje v odsotnosti rav- 
natelja, v istem obsegu kot ravnatelj, in 

Jezemik Franc, glavni računovodja, 
ki eopodpisuje vse listine, naštete v 47. 
členu splošnega zakona o drž. gosp. 
podjetjih. 

Ministrstvo za linanee LRS, 
Ljubljana, 

Ine 26. februarja 1948.. 
Št. 151874—48        x    1585 

* 
274. 

Sodež: Novo mesto. 
Dan vpisa: 2. marca 1948 
Besedilo: Gozdno gospodarstvo Novo 

mosto. 
Poslovni predmet: Gojenje in izkori- 

ščanje gcfsdov in gozdnih zemljišč ter 
predelovanje in prodaja Izdelkov lastne 
lesne Industrije. 

Ustanovitelj podjotja: Vlada LRS, od. 
ločba št. S-zak. 083 z dno 7. II. 1948. 

Podjetje zastopajo: 
Kolih Miloš, drektor, ki podpisuje sa- 

mostojno, v obsegu zakonitih pooblastil 
•in pravil podjetja, 

ing. Kraut Igor, pomočnik direktorja, 
ki podpisuje za podjetje v odsotnosti di- 
rektorja, v istem obsegu kot on, in 

Beltram Metod, glavni računovodja, ki 
sopodpisuje vse listine po 47. členu spi. 
zakona o drž. gospodarskih podjetjih. 

Ministrstvo za finance LRS, 
Ljubljana, 

ine 28. februarja 1948. 
St. 151901—48 1028 

* 
27S. 

Sodež: Novo mesto. 
Dan vpisa: 28. februarja 1918 
Besedilo:    >0skrba« — podjetje    za 

oskrbovanje lokalno Industrije in obrt- 
ništva, Novo mesto, skrajšano: >0skrbac 
— Novo mesto. 

Poslovni predmet: Nakup in prodaja 
eurovin ra vseh vrst materiala zaradi 
oskrbovanja lokalne industrije in obrt- 
ništva. 

Ustanovitelj podjetja: Vlada LRS, od- 
ločba št S-zak. 662. z dne 9. XII. 19-47. 

Podjetje zastopata: 
Gričar Jože, ravnatelj, ki podpisuje sa- 

mostojno, v obsegu zakonskih pooblastil 
in pravil podjetja, in 

Pieek Hermina, računovodja, ki sopod- 

pisuje vso listine, nadeto v 47. členu 
splošnega zakona o drž. gosp. podjetjih. 

Ministrstvo za financo LUS, 
Ljubljana, 

dno 20. februarja 1948. 
St 151871-48  . 1588 

* 
270. 

Sedež: Sv. Peter na Un.-u 
Dan vpisa: 28. februarja 19,8. 
Besedilo:    >0skrba< — podjetje    za 

oskrbovanje lokalno industrije in obrt- 
ništva, Sv. Peter na Krasu, okrajšano: 
>0skrba« — Sv. Peter na Krasu. 

Poslovni predmet: Nakup in prodaja 
surovin in vseh vrst znateriala zaradi 
oskrbovanja lokalne industrijo in obrt- 
ništva. 

Ustanovitelj podjetja: Vlada LRS, od- 
ločba št. S-zak. 602 z dne 9. XII. 1947. 

Podjetje zastopajo: 
Virons Vili, ravnatelj, ki podpisuje sa- 

mostojno, v obsegu zakonskih pooblastil 
in pravil podjetja; 

Peterlin Peter, skladiščna, ki podpi- 
suje za podjetje v odsotnosti ravnatelja, 
v istem obsegu kot ravnatelj, in 

Bizjak Andrej, računovodja, ki sopod- 
pisuje vso listine, naštele v* 47. členu 
splošnega zakona o drž. gosp. pod- 
jetjih. 

Ministrstvo za finance LRS, 
Ljubljana, 

•Ino 20. februarja 1918. 
St. 151872-48 1587 

277. ' ;  -—-" 
Sedež: Ljubljana. 
Dan vpisa: 2. marra 1918 
Besed.Io:' Triglavska  tiskarna,  Ljub- 

ljana, 
Izbriše se Ternovšek Ivan, dosedanji 

direktor, vpiše se: 
Kalan Filip, direktor, ki podpisuje sa- 

mostojno, v obsegu zakonskih pooblastil 
in pravil podjetja. 

Ministrstvo za finance LRS, 
Ljubljana, 

dne 28. februarja 1948. 
St. 151075/2-48 1629 

278. 
Sedež: Grosuplje. 
Dan vpisa: 28. februarja 1948. 
Besedilo: Gostilna KLO Grosuplje. 
Po sklepu KLO Grosuplje št. 1886/47 

z dne 18. XII. 1947 se izbrišeta iz re- 
gistra Rode Bernard in Zaviršek Slavko 
in so vpišeta nova podpisnika za pod- 
jetje: 

Kapš Peter in 
Janežič Anton, člana KLO Grosuplje. 

Okrajni LO Grosuplje, 
odsek za financo, ' 

dne 28. februarja 1948. 
St. 189/2—1948. 1567 

* 
279. 

Sedež: Grosuplje. 
Dan vpisa: 28. februarja 1Ü1S. 
Besedilo: Mesarija KLO Grosuplje. 
Po eklepu KLO Grosuplje Št. 1888/1-47 

i dne 18. XII   1947 se izbrišeta iz re-.' 
gistra Rode Bernard in Zaviršek Slavko 
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ia se vpišeta nova podpisnka za pod- 
jetje: 

Kapš Peter in 
Janežič Anton, člana KLO Grosuplje. 

Okrajni LO Grosuplje, 
odsek za linanro, 

Ino 28. februarja 1948. 
St. 188/2—1948 loßS 

* 
280. 

Sedež: Grosuplje. 
Dan vpisa: 28. februarja •8 
Besedilo: Mizarsko podjetje KLO Gro- 

suplje. 
Po sklepu KLO Grosuplje št. 1889/47 

z dne 18 XII. 1947 se izbriše iz re- 
gistra Rode Bernard, član KLO Grosup- 
lje in se vpiše: 

Kapš Peter, član KLO Grosuplje. 
Okrajni LO Grosuplje, 

odsek za finance, 
dne 28. februarja 1848. 

St. 190/2—1948. ISG9 
* 

281.      ' x 
Sedež: Ribno pri Bledu. 
Dan vp sa: 1, marca 1948. 
Besedilo: ••••••••  zidarsko podjetje 

Itibno. 
Ustanovitelj podjetja: KLO Ribno. 
Poslovni predmet: Zidarska dela. 
Podjetje zastopata in zani podpisujeta: 
Mužan  Jakof>,   Iiibno 79,  poslovodja 

podjetja, 
Kumerdej Valentin, R bno 14, namest- 

nik poslovodje 
Okrajni LO Jesenice, 

odsek za finance, 
dne 1. marca 3948. 

St. V 1034/2—Si 1583 
# 

282. 
Sedež: Vrhnika. 

•Dan vpisa: 27. februarja 1948. t 
Besedilo: Okrajna lekarna na Vrhniki. 
Poslovni predmet: Izdelovanje zdra- 

*" Po receptih, nakup in prodaja na 
drobno sanitetnega in veter.narskega 
Dlaga, posebno zdravil. 

Ustanovitelj podjetja: Okrajni ljudski 
««»r Ljubljana okolica, št. pov. 281-1 
» dne 9. IL 1948. 

fc» Podjetje podpisujejo: 
Mavec Anton, ravnatelj, samostojno po 

'. olenu pravil podjetja, 
Dokler Vladimir, namestnik ravnate- 

lj*» v ietem obsegu v odsotnosti ravna- 
telja, 

SelHkar Marija, knjigovodkinja, v 47. 
«enu splošnega zakona o državnih go- 
»podarskih podjetjih navedene listine. 

Okrajni LO LJubljana okolica, 
odsek ze finance, 

dne 27. februarja 1948. 
Et. 1370—48 1590 

* 

Sedež": Bistrica pri Limbušu št. 89. 
£*n 'Pwa: 25. februarja 1948. 
Sledilo: Krajevna mesarija Bistrica. 
-Oelovni predmet: Mesarska obrt. 
"«teaovitelf. podjetja: KLO Bistrica- J 

Poslovodja podjetja: Kovačič Jože. 
Z* podjetje podp.sujejo: 
Kovaeič Jože, poslovodja, 
Ajd Jože, predsednik KLO. 
Kreuh Adolf, odbornik. 

Okrajni LO Maribor okolica, 
finančni odsek, 

dne 25. februarja 1948. 
St. 419A-V 4 1484 

* 
284. 

Sedež: Hoče si 130. 
Dan vpisa: 25. februarja  1•1•. 
Besedilo: Krajevna kroj.\čniea Hoče. 
Pordovni  predmet: Krojaška  obrt 
ustanovitelj podjetja: KLO Hoče. 
Poslovodja podjetja: Stekar Stanko. 
Za podjetje podpisujeta: 
Stekar Stanko, poslovodja, 
Vabič Danica, začasni knj govodja. 

Okrajni LO Mari'er ckolica, 
finančni odsek, 

dne 25. februarja 1948. 
St. 356'1—V/4 :485 

* 
285. 

Sedež: Hoče St. 131). 
Dan vpisa: 25. februarja 1948. 
Besedilo: Krajevna čevljarna Hoče. 
Poslovni predmet: Čevljarska obrt 
Ustanovitelj podjetja:  KLO Hoče. 
Poslovodja podjetja: Gselman Leopold. 
Za podjetje podpisujeta: 
Gselrnan Leopold, poslovodja, in 
Vabič Danica, začasni knj'govodja 

Okrajni LO Maribor okol'ca. 
finančni odsek, 

dne 25. februarja 191S. 
St. 357/1—V/4 

* 
2S6. 

Sedež: Joče št. 7. 
Dan vpisa: 25. februarja 1948. 
Besedilo:  Krajevna   gostilna Hoče. 
Poslovna  predmet:  Gostilniška obrt 
Ustanovitelj podjetja: KLO Hoče. 
Poslovodja podjetja: Divjak Frančiška. 
Za podjetje podpisujeta: 
Divjak Frančiška,  poslovodja, 
Vabič Danica, knjigovodja. 

Okrajni LO Maribor okolica, 
finančni odsek, 

dne 25. februarja 1948. 
St 858/1-V/4 1137 

287 
Sedež: Ljubljana, 
Dan vpisa: 2& februarja 1948. 
Besedilo: Mestna hranilnica ljubljan- 

ska T Ljubljani. 
V vseh zadevah  podpisujeta cdâlej 

kolektivno: 
Sušnik Ivan kot pomočnik glavnega 

računovodje in 
Poženel Ivan kot načelnik žiro odseka. 
Operativni upravni voditelj odslej: 
Irvrfilni odbor MLO za glavno me to 

LJubljana po svojem finančnem oddelku. 
MLO •• glavno mesto LJubljana, 

finančni oddelek, 
dne 23. februarja 1948. 

Pin. *t 726/1948. 1633 

28S. 
Sedež': Tacen. 
Dan vpisa: 2. marca 3948. 
Besedilo: Okrajna tovarna čipk Tacen. 
Izbriše se Rem c Ludvik zaradi smrti, 

vpiše se novi upravnik 
Vidmar Bojan, ki podpisuje ob istih 

pogojih kot prejšnji. c, 
Okrajni  LO Ljubljana  okolicu, 

odsek za finance, 
dne 2. marca 1948. 

Št. 1348-48 1591 
* 

k st. 150. 
Popravek. 

V vpisu registracije >Cc!jske tovaru« 
perila MLO Celje«, objavljenem v oglas- 
nem delu Uradnega lista LRS St. 7 z dne 
10. II. 1948, je treta popraviti ime rav- 
natelja podjetja, ki se pravilno glas:: 

Vidmajer Pepco. 

ttazglasi sodišč 

Vpisi v zadružni register 
138 

Sedež: Kobarid, okraj Tolmin. 
Dan vpisa: 21. februarja 1948. 
Besed lo: Otmovitmia zadruga • o. J- 

za Kobarid in okolico. 
Zadruga je bila ustanovljena na skup- 

ščini dne 2ö. oktobra 1947. 
Naloga zadruge je: 1. da pod vodstvom 

tehničnega  strokovnjaka  razišče  teren- 
ske razmere in izdela obnovitveni načrt 
/.3 svojo vas; 2. da pod vodstvom gosT>o- 
darskega strokovnjaka izdela  proiačun 
obnovtvenih del za vsakega  posamez- 
nega člana in za celoten okoliš, določi 
višino obremenitve z delem in v denar- 
ju in odplačilni načrt za vsakega člana; 
3. da posreduje nied člani in  ljudsko 
oblastjo zaradi ured "t ve zemljiškoknjiž- 
nih,  služnostnih   in   morebitnih  drugih  • 
spornih razmerij (komasacija); 4. da pre- 
skrbuje kredit za nabavo materiala in 
izvedbo obnovitvenih del; 5 da skupno 
nabavlja in izdeluje, zbira in razdeljuje 
med   svoje   Člane   gradbeni   material; 
6. da s prtegnitvijo vseh razpoložljivih 
delovnih moč; obnovi pori vodstvom teh- 
ničnega strokovnjaka  porušena   naselja 
po predloženem in potrjenem obnovitve- 
nem načrtu; 7. da izposluje po možnosti 
od pristojnih vojaških oblasti pritegnitev 
delovnh moči, posebno vojnih ujetnikov,    . 
in jim določi delo po njihovi strokovni 
usposobljenosti. 

Zadružni delež znaša 1Ö0 din in ee 
mora plačati ob vstopu v zadrugo Vsak 
zadružnik jamči še z enkratnim zne- 
skom vpisanih deležev. ' < 

Zadruga razglasa svoje priobčitve na 
zadružni razglasili deski. Vabilo ' na 
skupščino poslej vsem članom najmanj 
8 dni pred skupščino. 

Upravni odbor sestavljajo: predsednik, 
tajnik, blagajnik in 4 člani. 

Zadrugo zastopa upravni odbor, zanjo 
pa podpisujeta po dva člana upravnega 
odbora, katerih enega sme nadomeščati 
pooblaščeni uslužbenec zadruge. 

Ciani upravnega odbora so: . 
Devetak Josic upokojenec, KoLarid, 

predaedmk; 
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Stres Marjan, geometer, Kobarid, 
tajnik; 

Miklavčič  Maks,   posestnik,  Kobarid, 
blagajnik; 

Melan Franc, posestnik, Svino 1; 
Dreščak  Ivan, posestnik, Livek, Go- 

lobi 28; 
Sivec Ivan, posestnik. Vrsno 27; 
Koren *Franc, posestn k, Smast 17. 

Okrožno sodišče v Gorici 
z začasnim sedežem v Postojni 

dne 21. februarja 1948. 
Zt 5/48—4 1534 

* 
139. 

Sedež: Komen, okraj Sežana. 
Dan vpisa: 28. januarja 1948. _ 
Beacd lo: Čevljarska produktivna za- 

druga z omejenim jamstvom v Komnu. 
Zadruga je bila ustanovljena na skup- 

ščini dne 7. novembra 1947. 
Naloga zadruge je, da za svojo Clane 

nabavlja surovine, orodje in druge po- 
trebščine ter izdeluje po možnosti v 
skupnih delavnicah in vnovčuje vse v 
čevljarsko stroko spadajoče izdelke. Na. 
dalje skrb: za strokovno izobrazbo svo- 
jih članov ,posebno tudi za vzgojo na- 
raščaja. 

Zadružni delež znaša 500 din in se 
mora plačati ob vstopu v zadrugo Vsak 
zadružnik jamči še z dvakratnim zne- 
skom vpisanih deležev. 

Zadruga razglaša svoje priobčitve na 
zadružni razglasni deski. Vabilo na 
skupščino se poleg tega pošlje vsem 
članom in vsem K LO, v območju katerih, 
zadruga posluje, najmanj 8 dni pred 
skupščino in pristojni poslovni in revi- 
zijski zvezi. 

Upravni odbor sestavljajo predsednik, 
tajnik, blagajnik in 2 člana. 

Zadrugo zastopata in za njo podpisu- 
jeta predsednik in tajnik upravnega od. 
bora, če pa sta odsotna, dva za to po- 
oblaščena člana upravnega odbora. 

Člani upravnega odbora so: 
Colja Viljem, Gabrovica 12, predsed- 

nik; 
Vovk Aleksander. Komen 68, tajnik; 
Kukanja Franc, Komen 127, blagaj- 

nik; 
Jazbec Alojz, Komen 15; 
Metlikovec  Viktor,  Volčja draga  62. 

Okrožno sodišče v Gorici 
t začasnim sedežem v Postojni, 

dne 28. januarja 1948 
Zt 4/48—2 1309 

* 
140. 

Sedež: Komen, okraj Sežana, 
Dan vpisa: 29. januarja 1948. 
Besedilo: Obnovitvena zadruga z ome- 

jenim jamstvom v Komnu. 
Zadruga le b'la ustanovi iena na gkup- 

ïcini dne 10. oktobra 1947. 
Naloga zadruge je: 1. da pod vod- 

stvom tehničnega strokovnjaka razišče 
terenske razmere in Izdela obnovitveni 
načrt za svojo vas; 2. da pod vodstvom 
gospodarskega strokovnjaka izdela pro- 
račun obnovitvenih del za vsakega po- 
sameznega Mana in za ves okoliš; na- 
dalje da določi višino obremenitve z de- 
lom In v. denarju in odplačilni načrt za 

vsakega člana; 3. da posreduje med čla. 
n, in ljudsko oblastjo ured. te v zemljiško- 
knjižnib, služnostnih m morebitnih dru- 
gih sporn;h razmerij (komasacija); 4. da 
preskrbuje kredit za nabavo materiala 
in zveduo obnovitvenih del; 5. da skup- 
no nabavlja in izdeluje, zbira in raz- 
deljuje med svoje člane gradbeni ma- 
terial; 6. da s pritegnitvijo vseh razpo- 
ložljivih delovnih moč. obnovi pod vod. 
stvom tehničnega strokovnjaka porušena 
naselja po predloženem in potrjenem 
obnovitvenem načrtu; 7. da po možnosti 
izposlujo od pristojnih vojaških oblastev 
pritegn tev delovnih moči, posebno voj- 
nih ujetnikov, m jim določi delo po nji- 
hovi strokovni usposobljenosti. 

Zadružni delež znaša 100 din in 
se mora plačati ob vstopu v zadrugo. 
Vsak zadružnik jamči še s petkratn.m 
zneskom vpisanih deležev. 

Zadruga razglaša svoje priobčitve na 
zadružni oglasni deski. Vauilo na skup- 
šč no pošlje poleg tega vsem članom 
vsaj 8 dni pred skupščino ter pristojni 
poslovni in revizijski zvezi. 

Upravni odbor sestavljajo: predsed- 
nik, tajnik, blagajn k in 7 članov. 

Zadrugo zastopa upravni odbor, zanjo 
pa podpisujeta po dva člana upravnega 
odbora, katerih enega sme nadomeščati 
za to pooblaščeni uslužbenec zadrugo. 

Člani upravnega odbora so: 
Abram Alojz, Komen 75, predsednik; 
Lozej Karol, Komen 62, podpredsed- 

nik; 
Jazbec Baldomir, Komen 25, tajnik; 
Volčič Ivan, Komen 144; 
Kosm na Josip, Brje 5; 
Strnad Adalbert, Komen 120; 
Peric Pavel, Vale 10; 
Buda Josip, Komen 89; 
Forčič Anton, Tomačevica 21. 

Okrožno sodišče v Gorici 
i začasnim sedežem v Postojni, 

dne 29. januarja 1948. 
Zt 84/47—5 1307 

141. 
Sedež: Kubcđ, okraj Sežana. 
Dan vpisa: 20. februarja 1948. 
Besedilo: Kmetijska obdelovalna za- 

druga z omejenim jamstvom v Kubcdu. 
Naloga zadruge je, s skupnim organi- 

ziranim delom povečati donos, zmanj- 
šati proizvajalne etroške, povečati do- 
hodke in s tem doseči večjo korist za 
člane in za državo s čim pravilnejšo 
izrabo delovne sile, vprežne živine, stro- 
jev in orodja- 

Zadružni delež nt določen. Vsako za- 
družno gospodarstvo vloii v zadrugo 
s\ojo zemljo, razen ohišja e stanovanj- 
sko bižo in gospodarskimi poslopji, ki 
so potrebna za osebno gospodarstvo. Po- 
leg prstopnine 15 din plača vsako go- 
spodarstvo, ki vstopi v zadrugo, vsaj po 
er. denarnl delež v znesku 500 din. 
Člani zadruge jamčijo a petkratnim zne- 
skom vpisanih deležev 

Upravni odbor sestavlja 5 do 9 Čla- 
nov. 

Zadrugo zastopajo predsednik in dva 
člana upravnega odbora. 

Člani upravnega odbora so: 
Jakom.n  Ivan,  Kubed  32,   predsed- 

nik; 
Jakomin Nazarij, Kubed 40, blagajnik; 
Skerget Ivan, Ku^ed 31; 
Udovič Anton, Kubed 6S; 
Viđali Edvard, Kuoed 15, odborniki. 

Okrožno sodišče r Gorici 
' z«časnim sedežem v Postojni 

dne 20 februarja 1948. 
Zt 2/48—4 1533 

* 
142. 

Sedež: Šempeter pri Gorici. 
Dan vpisa: 28. januarja 1948. 
Besedilo: Obnovitvena zadruga z ome- 

jenim jamstvom v Šempetru. 
Zadruga jo bila ustanovljena na skup- 

ščini dno 24. oktobra 1947. 
Naloga zadruge je: a) da pod vod- 

stvom tehničnega strokovnjaka razišče 
terenske razmero in izdela obnov tveni 
načrt za svojo vas; b) da pod vodstvom 
gospodarskega strokovnjaka izdela pro. 
račun obnovitvenih del za vsakega po- 
sameznega člana in za ves okoliš, na* 
dalje da določi višino obremenitve z 
delom in v denarju in odplač Ini načrt 
za vsakega člana; c) da posreduje med 
člani in ljudsko oblasljo ureditev zemlji- 
škoknjižnih služnosti in morebitnih dru- 
gh spornih razmerij (komasacija); č) da 
preskrbuje kredit za nabavo materiala 
za izvedbo obnovitvenih del; d) da skup- 
no nabavlja In izdeluje, zbira in. raz- 
deljuje med svoje člane gradbeni ma- 
terial; e) da s pritegnitvijo vseh ra&. 
položljivih delovnih moči obnovi pod 
vodstvom tehničnega strokovnjaka po- 
rušena naselja po predloženem in po- 
trjenem obnovitvenem načrtu; f) da po 
možnosti izposlujo od pristojnih voja- 
ških oblasti pritegnitev delovnih močl? 
posebno vojnih ujetnikov, jn jim določa 
delo po njihovi strokovni usposoblje- 
nosti. 

Zadružni delež znaša 300 din in se 
mora plačati ob vstopu v zadrugo. Vsak 
zadružnik jamči še 8 petkratnim zne- 
skom vpisanih deležev. 

Zadruga razglaša svoje priobčitve na 
zadružni razglasni deski. Vabilo na 
skupščino pošlje vsem KLO, v območju 
katerih posluje, in najmanj 8 dni pred 
skupščino vsem članom. Vabilo se po- 
šlje tudi pristojni poslovni in revizijski 
zvezi. 

Upravni odbor sestavljajo: predsed- 
nik, tajnik, blagajnik in 7 članov. 

Zadrugo zastopata in zanjo podp'suje- 
ta predsednik in tajnik upravnega od- 
bora, če sta pa odsotna, dva za to po- 
oblaščena člana upravnega odbora. 

Člani upravnega odbora so: 
Silič Anton, zidar, Šempeter, pred- 

sednik; 
Mervič   Franc,   električar,   Sempeter,, 

tajnik; 
Mavric Ivan, zJdar, Šempeter, blagaj- 

nik; 
Bizjak Jožef, Šempeter; 
Poiane Anton, Šempeter; 
Cernie Franc, Šempeter; 
Koglol Venceslav, Vrtojba; 
Arčon Ivan, Vrtojba; 
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Krmelj Maks, kmet, Ljubljana, Pra- 
žakova 3; 

Roje Vlado, gimnazijski učitelj, Ljub- 
ljana, Pletersnikova 6; 

Grom Ignac, mizarski mojster, Vrh- 
nika, Köln kova 16; 

Ažman Maks, gimnazijski učitelj, Ljub- 
ljana, Strossmajerjeva 8/III. 

Okrožno sodiščo • Ljubljani 
dno 17. februarja 1948. 

Zadr IV 142/4 1319 

152. * 
Sedei: Ljubljana. 
Dan vpisa: 28. februarja 19-ib 
Besedilo: >Sl.koplcsk«, zadruga z ome- 

jenim jamstvom v Ljubljani. 
Na skupščini dne 1. februarja 1918 so 

bila sprejeta nova pravila. 
Naloga zadruge je: 1. da skupno 

opravlja pleskarsko, soboslikarsko in čr- 
koslikarsko obrt z delovno silo članov, 
predvsem n^ podlagi akorda; 2. da na- 
bavlja surov ne, material in sredstva za 
lastno proizvodnjo, da prodaja svoje 
obrtne izdelke in organizira kreditiranje 
članov; 3. da dviga kulturno in stro- 
kovno raven članov; 4. da sprejema m 
strokovno izobražuje svoje učence in 
5 da prlagodi svoje delo splošnemu 
državnemu gospodarskemu načrtu. 

Zadružni delež znaša 500 din. 
Vsak član jamči za obveznosti zadruge 

e petkratnim zneskom vpisanih obvez- 
nih deležev. 

Upravni odbor sestavlja 5 do 9 članov, 
ki so vol:jo za dobo enega leta. 

Za zadrugo podpisujeta predsednik In 
tajnik upravnega odbora. 

Izbriše se član upravnega odbora 
Okroglič Jože In vpišejo se člani uprav, 
oega odbora: 

Grahek Franc, pleskar, Brinje 15, Be- 
vevo, 

Rozman Martin, slikar, Sp. Pinrče 28, 
P. Medvode, 

Lederer Miško, pleskar, Ljubljana, Za- 
kSka c- 109, 

ZrimSek Ivan, pleskar, Bizovik 82 pri 
Lfabljanl, 

Leben Stanko, pleskar, Ljubljana, Mil- 
umskega 6. 

Okrožno sodišče • Ljubljani 
dne 28. februarja 1948. 

Zadr V 4/4 1G08 

153. * 
S&dež: Ormož. 
Dan vpisa: 10. februarja 1948. 
Besedilo: Nabavna In prodajna zadru- 

8» • o. j. v Ormožu. 
Na skupščini dne 21. XII. 1947 eo bila 

"Prejeta nova pravila. 
Besedilo odslej: Kmetijska nabavno- 

prodajna zadruga z o. j. v Ormožu. 
Zadruga je ustanovljena za nedolo- cei* čas. 

nno*^? ^drugo i&' *• <4 ^deluje po 
avoaalih   pristojnih   organov  načrt   za 

okoli? kmetijskih Pridolkov v svojem 
stojnic'' da ^°^••• P° navodilih pri- 
Članov1. Srganov naCrl P°trošnie sv°3ih 

načrt in da ^d°la finančni in kreditni 
Ba epravi v sklad s finančnim 

načrtom svoje poslovne zveze in postav- 
ljenimi normam.; 4. da zbira v ta namen 
stat.stične podatke, ki jih daje v uporabo 
tudi svoji poslovn. zvezi, Glavni zadruž- 
ni zvezi LRS in okrajnim ljudskim od- 
borom; 5. da odkupuje v svojem okolišu 
vse kmetijske pridelke in oskrbuje svo- 
je člane z vsem kmetijsk m orodjem in 
drugimi kmetijskimi potrebščinami, in 
tudi z vsemi potrošnim, predmeti po 
postavljenem načrtu; 6. da sklepa po- 
godbe s kmetovalci v svojem okolišu za 
odkup kmetijskih pridelkov in jim iz- 
plačuje v ta namen predujme (kontra- 
hiranje); 7. da sklepa pogodbe z zadruž. 
n mi in državnimi podjetji za dobavo 
kmetijskih pridelkov; 8. da skrbi za 
večjo produktivnost dela svojih članov; 
9. da skrbi za kulturno in prosvetno iz- 
obrazbo svojih članov in za njihovo za- 
družno vzgojo . 

Svoje naloge opravlja zadruga v skla- 
du s splošnim državnim in gospodarskim 
načrtom in z nalogami, ki jih dobi od 
svoje poslovne zvrao in pristojnih orga- 
nov ljudske oblasti. 

Zadružni delež znaša 150 din. delež 
zadružnikovega družinskega Člana pa 
20 din. Upravni odbor lahko dovoli pla- 
čilo v obrokih. Vsak zadružnik jamči z 
desetkratn m zneskom vpisanih obvez- 
nih deležev . 

Zadruga objavlja važnejše sklepe v 
svojih poslovnih prostorih, po potrebi 
pa še na krajevno običajen način ali v 
dnevnem in krajevnem tisku. 

Upravni odbor sestavlja 12 članov. 
Predsednika, podpredsednika in tajnika 
voli zbor posebej. Dolžnost upravnega 
odhora traja eno leto. 

Za.zadrugo podpisujeta po dva Sana 
upravnega odbora, katerih enega lahko 
nadomešča po upravnem odboru poobla- 
ščeni uslužbenec zadruge. 

Okrožno sodišče v Maribora 
dne 10. februarja 1948. 

Zadr I 137 1005 

154. 
Sedež: Prevalje. _ 
Dan vpisa: 16. februarja 1948. 
Besedilo:   Lcsno-produktivna zadruga 

z o. j. na Prevaljah. 
Izbriše se dosedanji član upravnega 

odbora Pratnekar Maks in vpiše novi 
član 

Libnik Miha, kmet, Volinjak. 
Okrožno sodišče v Mariborn 

dne 16. februarja 1948. 
Zadr II 80 1806 

* 

Sedež: St. Vid pri Stični 
Dan vpisa: 22. februarja 1947. 
Besedilo: Vodovodna zadruga z ome- 

jenim jamstvom v St. Vidu pri Stični. 
Na podlagi zapisnika redne •••••••• 

dne 28 XII. 1947 so bila spremenjena 
pravila' v 3., 18., 22., 26., 47., 48. in 
50 členu. Izbrisal se je tudi v 16. členu 
zadnji odstavek in besede: >vabila na 
skupščino pa še poleg tega v listu >Na- 
rodn! gospcdar< v Ljubljani«, dalje 46. 
in 52." člen pravil. Izbrisali so se ob- 

enem izstopivši člani upravnega odbora: 
Hladn.k Janez, Pevec Ignacij, Avsec 
Venčeslav, Ložar Alojz, vpisali pa novi 
zvoljeni člani upravnega odeora: 

Jereb Lovro, ekonom, St, Vid 20 pri 
Stični, 

Zoreč Gaber, posestnik in čevlj. moj- 
ster, St. Vid 13 pri Stični, 

Jevnikar Lovro, šol. upravitelj v pok, 
St. Vid 106 pr. Stični, 

Zupančič Albin, posestnik in uslužbe- 
nec DES, St. Vid pri Stični. 

Od prejšnjih članov upravnega odbora 
sta še vpisana odbornika Eržen Franc 
in Kastei c Janez. 

Okrožno sodišče • Novem mestu 
dne 22. februarja 1948. 

Zadr I 125/7 1401 

Vpisi v trgovinski register 
156. 

Sedež: Ljubljana, 
Dan vpisa: 28. februarja 1948. 
Besedilo: >Posest« — Realitetna- pi- 

sarna, družba z o. z. 
Izbriše se poslovodja Jurca Vladimir. 

Kg C II 106/31 1607 
* 

157. 
Sedež: Kamnik. 
Dan izbrisa: 19. februarja 1948. 
Besedilo:   Tiskarn»   Slatnar,   družba 

z o. z. ' 
Zaradi vpisa v register državnih go- 

spodarskih podjetij pri ministrstvu za 
finance LRS, 

Okrožno sodišče r Ljubljani 
dne 19. februarja 1948. 

Rg C V 16•1 1329 
* 

158. 
Sedež: Kranj. 
Dan izbrisa: 19. februarja 1948. 
Besedilo: Tiskarna Sava d. d. 
Zaradi vpisa v register državnih (jo- 

spodarskih  podjetij  pri ministrstvu sa 
finance LRS, . 

Okrožno sodišče T LJubljani 
••& 19. februarja 1948. 

Rg B I 169/15 1325 

159. 
Sedež: Ljubljana. 
Dan izbrisa: 19. februarja 1Ö48. 
Besed Jo: Josip Čemaiar. 
Zaradi vpisa v register državnih go- 

spodarskih podjetij pri ministrstvu za 
finance LRS, 

Okrožno sodišče r Ljubljani 
dne 19. februarja 1948. 

Rg A VII 100/8 1322 

160. 
Sedež: Ljubljana, 
Dan izbrisa: 12. februarja 1948. 
Besedilo: Obnova, akcionarske društva 

za izkoriščanje surovin, podružn:cn • 
Ljubljani. 

Zaradi vpisa v register državnih go- 
spodarskih podjetij pri minstrstvu za 
finanee LRS. 

.   Okrožno »»dišee r LJubljani - 
dne 12. februarja 1948. 

/ Rg B III58/11 1089 
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(Allel 
Q 8•/48—1 1648 

Vaupotič Jožef, obratni miličnik, Mari- 
bor, Pobrežje, üospos?et.«ka ul ca 37, je 
vložil proti Vaupotic Alojzij, roj. Kase. 
rer, gospodinji, tožbo tu razvezo zakona 

Razprava bo dne 11. marca 1948 ob 
po1 9. pri tem sodišču ,*oba 41. 84. 

Ker je bivališče tožfnke neznano, se 
ji postavi za skrbn ka dr Senjor Davo- 
rin, sodni pravnik v Mariboru, ki jo bo 
zastopal na njeno nevarnost in stroške, 
dokler se sama ne zglaei al ne imenuje 
pooblaščenca. % 

Okrožne sodiščo • Mar boru 
dne 17. februarja 1948. 

• G 85/48 1594 
Nedl. Štrucl Marjan, Z«, Pristava, p. 

Ptujska gora, zastopan po nezak. mater; 
štrucl Anici, delavki fctolam, je vloži 
zoper MaučiČa Rajka. mes. pomočnika v 
Podlehniku, tožbo zaradi ugotov tve 
očetovstva. 

Razprava bo 8 aprila 1948 ob 8.30 pri 
tem sodišču, soba št. 15. 

Ker je bivališče toženca neznano, re 
se mu postavi za skrbnika dr Terseskv 
Alionz, sod, pravnik v Ptuju, ki ga bo 
zastopal na njegovo nevarnost in stro- 
ške, dokler se sam ne zglasi ali ne ime- 
nuje pooblaščenca. 

Okrajno sodišče v Ptuja 
dne 28. februarja 1948. 

H a/,ii i OSTIHHI 

III-100/PM/I7 1549 
Pozivi upnikom in dolžnikom 

Državna založba Slovence v Ljubljani, 
Mestni trg 26 sporoča, da je >Nova za- 
ložba< v,Ljubljani, Kongresni trg 19, 
prešla z dnem 1. januarja 1948 v njeno 
last. Zato poziva vse upn.ke in dolžnike, 
naj v enem •••••• od dneva objavo v 
>Uradnem listu LRS< priglasijo z do- 
kaz Inimi listinami na naslov Državne 
založbe Slovenije vse terjatve oz.roma 
obveznosti do, >Nove založbe«. Pozneje 
prispele priglas Ivo se ne bodo upošte- 
vale. 

Državna  založba Slovenije 
T Ljubljani 

* 
1550-1—2 

>•1••< z. z o. J. za izdelavo Športnega 
orodja, 2goXa, p. Begunje, je na svoji 
skupSč ni 24. septembra 1947 sklenila, 
da preneha obstojati zaradi prestopa v 
državno področje, in je prešla v likvi- 
dacijo. 

Pozivamo vse upnike, naj z dokazil. 
n>mi list nami priglasijo svoje morebitne 
terjatve v 1 meseni od dneva objave, 
dolžnike pa pozivamo, naj v Wem roku 
poravnajo svoje obveznosti 

Likvidatorji 

Preklici izonihHenih listin 
* 

Preklicujem izgubljeno o*ebno rzkaz- 
nVo «. 023609, izdano 9. VJ. 1945 od 
NV  v   Ljubljani ' na  ime   •••  Andrej, 
Ljubljana, Cesta na Brdo 52 
1680 •• Andrei 

Preklicujem  izgubljeno vojnško knji- 
žico  na   me  Balšak Janez,  roj.  1    IV. 
1925 v  Dravrih et. », KLO Vareja. 
1566 IMšak Janri 

PrekI4nijem izgubljeno prometno knji- 
žno t rok ol psa znamke >Th» Chimp on«, 
tov št 405931, iz<Jano od NM v Ljubliani 
na imo Bokal Anten, Ljubljana, Re«Ijo- 
va cesta 23. 
1575 Boka] Anton 

Preklicujem izgubljeno vojaško knji- 
žno, izdano 4. XI. 1947 pod žt 897/461, 
in sindikalno izkazneo, izdano od sindi- 
kalne podružnice MKG v LjuMjani, obe 
na ime Božič Josip, tovarna >Indus<, 
Ljubljana. 
1578 Božič Josip 

Prokiieujem izvoljeno prometno knji- 
žico za kolo znamke >Paris< št 95294, 
izdano od NM v Št. Vidu nad Ljubljano 
na ime Burgar Jožo, Medno 12, p. Med- 
vode. 
1599 Burger Jože 

Preklicujem izgubljeno prometno knji- 
žico za kolo št. 4920/33, izdano od NM 
v Ljubljani na ime Cerar Tomaž, Ljub- 
ljana, Škofja uL 8. 
1623 Cerar Tema! 

Preklicujem izgubljeno vojaško knj'- 
ž>o It. 2303/32, izdano od II. divizije 
KNOJ-a, izkaznico OF, izdano cd rajona 
Pokovn k-Vič, prometno knjižico za mo. 
ško kolo znamko >DUrkcnp< tov. štev. 
4709321 in izkaznico LMS, izdano od 
aktiva nvnfstrelva zi por/iarslvo v Ljub- 
Ijr.ni, V40. na ime Čebela Stanislav, Kr> 
zir> 85. 
16 <3 Čebela Rtan'slav 

Preklicujem izgubljeno osebno izkaz- 
nico £t. 047195, izdano od NM v Ljub- 
ljani  na  ime Ccrv Poldka,  Ljubljana, 
Kneza Koclja 33. 
1635 Ccrv Poldka 

Preklicujem izgubljeno osebno izkaz- 
nico in :zkaznico OF št. 009595, vso na 
imo Crnilec Helena, Mala vas 10, pošta 
Jež:ca. 
1020 Crnilec Tlclona 

Preklcujem izgubljeno prometno knji- 
žico za kolo tov. št. 51(3165, izdano od NM 
v Ljubljani na ime Crnjac Karel, Polje 
156, Ljubljana. 
1617 CrnJač Karel 

Preklicujem© izgubljeeo avtomobilsko 
evidenčno tablico S-0192. 

Državno avtobusno in prevozniško 
podjetje Slovenije >Dappsc, 
okrožna  uprava  Ljubljana 

1565-3—1 
Preklicujem izgubljeno izkaznico za 

kolo, znamke >Triumf<, štev. okvira 
742641, It. izkaznee S-Ï63004, izdano 
od uprave NM na Brezovici na ime Div- 
jak Viktor, Kožarje 60 
1603 Divjak Viktor 

Preklicujem izgubljeno maturitetno 
iprčevalo nižjega tečajnega ixpita me- 
ščanske šole na Prulah v Ljubljani, iz- 
dwno od ravnateljstva te šole v letu 
1943/44 na ime Dolenc Branko, Ljub- 
ljana, Tržaška cesta 119. 
164? Dolenc Branko 

Preklicujem izgubljeno delavsko knji. 
žito št. 1443011, izdano 1. 1947 pri MLO 
in.ipekc. odd.  Ljubljana  na  imo Doric 
Marija, Ljubljana, Tyrîeva 1. 
1C25 Doric Marija 

Preklicujem izgubljeno šolsko spriče- 
valo II letnika državne dvorazredne 
trgovske toi« v Ljubljani, zdano cd rav- 
nateljstva šolo v letu 1924 na vine Dovič 
Ivan, Ljubljana, Vilharjeva 43 
1C01 Dovič Ivan 

Preklicujem izgubljeno sindikalno iz- 
kaznico, izdano cd podružn ce zveze pro- 
svetnih delavcev in nameščencev na 
osnovni šoli v Preski na ime Fakin Ica, 
učitelj ca, Preska, p. Medvode. 
1682 Fakin Iva 

Preklicujem izgubljeno osebno izkaz- 
nico, izdano cd NM v Ljubljani na ime 
Flač Vilko, Ljubljana, Sv. Petra c. 27. 

Filač Vilko. 
1618 Ljubljana, Topniška 15 

Preklicujem  izgubljeno  evid   tablico 
št. S 3882 in kupone iz šofersko   zkaz- 
nice št. 428, izdane na ime Filipič Alojz, 
Celje, Tomšičev trg 10. 
1518 Filipič Alojz 

Preklicujem  ukradeno osebno  :zkaz 
mro, izdano na imo Fl uh er Franc, po 
scstni'k v St. Uju v Slov. goricah 33. 
1523 Flubcr Franc 

Preklicujem Izgubljeno vojaško knji- 
žico, iidano n« ime Franjié Ivan. 
1532 Franjić Ivan 

Preklicujem ukradeno osebno izkaz- 
nico za inozemeo št. 2935, izdano 0. IX. 
1948 od MLO (interni oddelek) na imo 
Fritsche Rudi, Maribor, Kamn ška ul. 12. 
1530 Fritsche Rudi 

Preklicujem izgubljeno prometno knji- 
žico za kolo št. 327115 na ime Gorinšek 
Jožef, Dobrneä št. 8 KLO Tepanje. 
1649 Gormîck Joïeî 

Preklicujem ukradeno osebno izkaz- 
nico na ime Gotlih Ivan, Maribor, Koro- 
ška cesta 128. 

Gotlih Ivan, Maribor, 
1560 Koroška cesta 128 

Preklicujem izgubljeno prometno knji- 
žico za tovorni avto znamke >Chevro- 
1M<, evid. št. S-0249, izdano od NM v 
Ljubljani na naslov >Gradls«, avtopark, 
Ljubljana, Šmartinska 32. 
1677 Gradii 

Preklicujem izgubljeno invalidsko re. 
Scnje št. 8837, izdano od Štaba IV. armU 
j.» v Ljubljani na ime Gregorio Marija, 
Kamni vrh 9, p. Zagradec. 
1639 Gregorio Marije 

Preklicujem izgubljeno osebno lzka» 
nico, izdano od NM v LJubljani na ime 
Gričnik Milka, Ljubljana, Zarnikova •. 
1598 Gričnik Milka 

Preklicujem izgubljeno osebno lzka* 
nico na ime Grom Marja, Stara Vrh- 
nika 28 in prometno knjižico za kolo 
št. S-105395, izdano od KLO .Vrbnik* 
na ime Grom Fran, Stara Vrhnika 18. 
1615 Grom Marija 
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_ Proklicujom izgubljeno vojaško knji- 
ž-co št. 20921, izdano na une Uulič An- 
ton, Ljubljana, Predovièeva 26 
1597 Culič Anton 

Preklicujem izgubljeno prometno knji- 
žico za kolo št. 1161614 in osebno izkaz- 
nico, obe na mie Gungl Franc, Slemen 
št. 26, p. Selnica ob Dravi. 
15S0 Gungl Franc 

Preklicujem izgubljeno osebno izkaz- 
nico na ime Hergan Valentin, Pragersko 
St. ùt 

l'^l Horgan Valentin 
Preklicujem izgubljeno osebno izkaz- 

nico in prometno knjižico za kolo, izdani 
«d NM v Ljubljani, izkaznico OF, izkaz- 
nico FZS in vojaško potrdilo o konča- 
nem podoficirskom tečaju, vso na ime 
Ilija Janez, Ljubljana, Rimska cesta 23. 
1577 Ilija Janez 

Preklicujem vajensko  knjižico  štev. 
11.118 na ime Javoršek Leopold, Raz- 
vanje št. 87. 
1619 Javoršek Leopold 

Preklicujem izgubljeno osebno izkaz- 
mco št. 568, izdano "od KLO Dokležovje, 
Murska Sobota, in vojaško knjižico na 
"ime Jerič Jože, okrajno gradbeno pod- 
jetje Ljubljana okolica, gradbišč© Bo- 
kalci. 
1513 Jeric Jožo 

Preklicujem izgubljeno živilsko nakaz- 
niro in priključeno j   potrošniško potr- 
dilo zn mesec marec 10-18 na ime Jurko 
\ era, Ljubljana. Vodovodna cesta 73. 
1(573 Jurko Vera 

Preklicujem izgubljeno Šolsko spriče- 
valo II. letnika Drž. trgovsko akademije 
v Ljubljani, izdano cd ravnateljstva te 
wlo v letu •5 na ime Kambič El.za- 
beta, Ljubljana, Poljska pot. 
1621 Kambič Elizabeta 

_ Preklicujem izgubljeno delavsko knji- 
žico, izdano od MLO, oddelek za inšpek- 
cijo dela, Ljubljana na ime Kovačič Ge- 
aovefa, Ljubljana, Linhartova 16. 
1644 Kovačič Gcnorcla 

Preklicujem izgubljeno železnicarsko 
«kaznico, izdano od direkcije drž, žclez- 
JM* v Ljubljani, osebno izkaznico in OF 
^kaznico, izdani v Mariboru, vse na imo 
pranje Jakob, pomožni delavec <lržavn*h 
*elezuic v M0ribOnli izkaznico za vožnjo 
"a :me Kranjc Nada, hči Jakoba in Ma- 
'"^o, in mladinsko izkaznico. 
1520 •••••• Jakob 

v Preklicujem izgubljeno prometno knji- 
žico za kolo, Mano od NM St. Vid nad 
Ljubljano na ime KunČič Jože, Podgora 
št. 6, p. St. Vid. 
1040 . •••• Jole 

."Preklicujem izgubljeno prometno knjl- 
^o za moško kolo znamke >IIermes<, 
*'• 14O6802, Mano od notr. odseka v 
jurski Soboti na ime Kuzma Jožef, 
"ančanl 139, p. Boltinoi, Prekmurje. 
1558 Kuzma Joïcl 
«Vj,;reklicujem izgubljeno sindikalno iz- 
^••• gt   29046G. št. zveze 3846Ö. iz- 

dano  od   podružnee   z.-eze   presvetnih 
delavcev in nameščencev na osnevni šoli 
Giaben, Vrtača na ime Likozar Jožica, 
Ljubljana, Prečna ulica 2. 
1683 Likozar Jožica 

Preklicujem ukradeno osebno izkaz- 
nico, OF zkaznico, knjižico za ••• in 
režijsko železniško izkaznico, vse na ime 
Lorbek Oton, Maribor, Korošlui cesta 56. 
1581 Lorbek Oton 

Preklicujem izgubljeno vojaško knji- 
žico št. 29858, izdano na ime Lovše Jože, 
Solkan št. 8D. 
1529 Lovšc Jožo 

Priklicujcm vojaško knjižico št. 268S/1 
na rme Macun Marko, Stročja vas, Lju- 
tomer. 
1552 Macan Marko 

Preklicujem   izgubljeno   izkaznico  za 
kolo znamke >Puch<, tov. št  325115, iz- 
dano od uprave NM v Ljubljani na imo 
Maren Franc, Ljubljana, Tomačevo 29. 
1554 Maren Franc 

Preklicujem izgubljeno osebno izkaz- 
nico št. 5186, izkazn co OF št. 594140, 
orožni list in lovsko dovolilnico na ime 
Meden Alojz, gozdni čuvaj, Crmcšnjice, 
p. Semič. 
15G1 Meden Alojz 

Prcklicujemo   prometno   knj žico   za 
tovorni avto Opel-Blitz, S 29-28, izdano 
od prometnega odseka OLO Jesenice. 

Mestno podjetje >Avtoprcvoz«, 
ICH Jesenice, Gorenjsko. 

Preklicujem izgubljeno osebno izkaz- 
nico, izdano od Koroško četrt; v Mari- 
boru na ime Milanovič Mihajlo, uslužbe- 
nec v delavnicah državnih železnic v 
Mariboru. . 
1525 Milanovi« Mihajlo 

•••••••••• izgubljeno vojaško knji- 
žico št. 106777, izdano od oficirske avto 
šole ministrstva za narodno obrambo 
Beograd na ime Milat Niko, poročnik, 
voj. pošta 29267/1, Vrhnika. 
1598 Milat Niko 

Prekl'cujem ukradeno osebno izkaz- 
nico št. 19, izdano v Ljutomeru na imo 
Marija Milisavljević roj. Škof, učiteljica, 
Ljutomer. 
1531 Milisavljević Marija 

Prekllcujemo ukradeno prometno 
knjižico za avtomobil znamke >Škoda- 
Rap d«, žt. motorja 55 830, št. evidenčne 
tablice S-0752, izdano od prometnega 
odseka poveljstva NM v Ljubljani na 
ime: Komisija za likvidacijo kreditnh 
zadrug pri ministrstvu za finance LRS 
•v Ljubljani. 

Ministrstvo iti finance LRS, 
komisija za likvidacijo krc- 

1647 đitnih zadrug T Ljubljani. 
Preklicujemo izgubljeno evidenčno ta- 

blico S 5868 tovornega avtomobila znam- 
ke GMC, last Nabavno-prodajne zadruge, 
Sv.Ožbalt ob Dravi. 

Nabavna In prodajna zadruga 
1524 Sv. Ožbalt ob Dravi 

Preklicujem izgubljeno oeebno izkaz- 
nico in prometno knjižico za moško kolo 
reg. St. 164278/1940, izdano od NM y I 

Medvodah, obs na  ime  Nabtigal  F lip, 
Poijo 37. Ljubljana. 
1645 Nahfigal Filip 

Preklxujsmo veljavnost izgubljenega 
okroglega žiga OimovitVene zadruge z 
o. j. Braslovčo v Braslovčah. 

Obnovitvena zadruga  z  o. j. 
1562 Braslovčc v Br&sIovčAh 

Preklicujem izgubljeno prometno knji. 
žico za kolo št. 610451 na ime Obrul 
Franc, roj. 22. I. 1910, stan. v Bez ni 30. 
1563 Obrul Franc * 

Preklicujem izgubljeno prometno knji- 
žico za kolo, tov. št. 087863, izdano na 
ime Ogr ne Janez,  Kožarje 116,  Ljub- 
ljana. 
1556 Ogrinc Janez 

Preklicujem izgubljeni  indeks  medi- 
cinske  fakultete   univerze v  Ljubljani, 
izdan od rektorata univerze na imo Ogri- 
zek Boris, Maribor, Ruška 7. 
1511 Ogrizek Bori» 

Preklicujemo izgubljeno evidenčno ta- 
blico našega tovornega avtomebila znam- 
ke Mercedes Benz, štev. 25-59. 
1582 Okrajno mlekarne, Kranj 

Preklicujem eviednčno tablico oseb- 
nega avtomobila znamke >Fiatc, t'p 1100, 
št. S-6828, izdano v Postojni na naslov 
Okrajni komitet KPS, Postojna. 

Okrajni komitet KPS 
Prokl'cujem izgubljeno osebno izkaz- 

nico žt. 074318 in prometno knjižico ta 
kolo, evid. št. S-7972, izdani od NM v 
Ljubljani na ime Oven Anton, St. Vid 
št. 94, Ljubljana. 
1C04 Oven Anten 

- Preklicujem ukradene knj.'2'ce za ko-' 
lesa >NSU<. 1576009 in >Velmk 38226. 

Pečuh Jože, Studenci pri Mariboru, 
1564 Radvanjska 58 t    ; 

Preklicujem izgubljeno osebno izkaz- 
nico št. 037463 in prometno knjižico za 
kolo, izdani od NM v Ljubljani, izkaznico 
OI- in izkaznico FZS, vso na ime arh. 
Petrič Bogomila, Ljubljana, Zupetova 6. 
1019 Arh. Pétrie" Bogomila 

Preklicujem izgubljeno izkaznico za 
kolo znamke >Alba<, tov. št. 13439,"iz- 
dano leta 19-47 od uprave NM v Ljub- 
ljani na ime inž. Pibernik Bogomir, 
Ljubljana, Galetova 9. 
1672 Pibernik Marija 

• 

Preklicujem izgubljeno prometno knji- 
žico  za kolo znamke  Puch,  tov.  štev. < 
997678, izdano od OLO Kamnik na   me 
Prosenc France, .Cešnjice št. 9, p. Mo- 
ravče. 
1648 Presene Frane 

Preklicujem uslužbensko knjižico št 
60144 na ime Purkart J. Matija, p s. slu- 
žftelj glavne direkcije eksploatacijo že- 
leznic Ljubljana. , 
1528 Purkart Matija . 

Preklicujem izgubljeno »pričevalo e 
za^ršnem izp'tu na drž. trgovski akade- 
mija v Mariboru. • ^ 

Purkeljc Frane, 
1559 Maribor, Slomškov trg 6 
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Preklicujem «gubljeno prometno knji- 
žico za kolo, izdano od NM v Ljubljani 
•• ime Puàn k Franc. Ljubljana. Loeni- 
karjeva ulica 

1'ušnik Frane, 
16S1   Ljubljana, Rožna dolina e. X/23 * 

Preklicujem izgubljen} overjeni prepe 
•diplome tehnične srednjo šole v Ljub- 
ljani in mednarodno Šofersko izkaznico, 
ardano v Linzu (Avstrija). 

Raubergcr Darko, 
1579 Ljubljana   Florijanska  39 

Preklicujem izgubljeno prometno knji- 
žico za kolo, tov. št. 67749, izdano od 
>TM v Medvodah na imp Rebolj Franc, 
p. P rniče 46. 
1676 Rebolj Franc 

Preklicujem izkaznico za bivanje ino- 
zemca, iidano na ime Reibert Otto, roj. 
7. II. 1917 v Klitsehmar, Nemčija, kovač. 
1650 Reibrrt OHo 

Preklicujem izgubljeno o«ebno izkaz- 
nico, izdano od NM v Ljubljani n» ime 
PiUdolf Marija, Ljubljana, Karlovška c. 
št. 24 
1521 Sudelt Marija 

Preklicujem izgubljeno prometno knji- 
žico za kolo znamke >Steyerî, izdano od 
NM v Ljubljani na ime >Sanitefna opre- 
ma< Ljubljana, Cigaletova 5. 

>Sanitctna oprema« 
1510 Ljubljana, Cigaletova 5 

Preklicujem ukradeno izkaznico štev. 
2206002 sindikata   prosvetnih  delavcev 
Slovenije na ime Sedmak  Franc, uči- 
telj, Gor. Petrovci, Prekmurje. 
1548 Sedmak Frane 

Preklicujem izgubljeno prometno knji- 
žico za kolo št. 408626, izdano v Mari- 
boru na ime Smolinger Marija, Maribor, 
Studenci, Delavska 21. 
1576 Smelinger Marija 

Preklicujem izgubljeno osebno izkazr 
meo in prometno knjižico za kolo, iz- 
dani od NM v Ljubljani, izkaznico OF in 
sindikalno izkaznico, izdan; od sindikal- 
ne podružnice Avtomontaže v Ljubljani, 
vse ,na ime Sonc Matija, Podutik 3. 
1602 Sonc Matija 

Preklicujem osebno izkaznico Štev. 
C914SS, !zdano 7. II. 1946, iskaznico OF 
Žf 049886, izdano od OFS 1•. VII. 1947 
in vojaško knjižico na ime Stančić" Milan. 

Stanïié Milan. 
1616        Celovška cesta 42,  Ljubljana 

Preklicujem izgubljeno izkaznico OF, 
osebno izkaznico in potrdilo o zaposlitvi. 
Osebna izkaznica je bila izdana v Št 
Jerneju na Dol., druffi dve listini pa v 
Rcjziški Slatini, vse na ime Stojnic An- 
tonija, Gornja Brezovica 1, KLO St. Jer-4 

nej. 
1526 Stojnii Antonija 

Preklicujem izgubljeno plačilno knji- 
žico, osebno izkaznico in dovolilnico za 
nošenje reda za zasluge z* narod III- 

stopnje, vse   na   ime   Sabović Harun, 
Ljubljana, voj. pošta 182139. 
1593 Sabov;é Harun 

Proklcujem   izgubljeno  izkaznico  za 
kolo št. 61021C. 
1573 Scrgan Zvonko, Krško 23 

Prekl'cujem izgubljeno osebno izkaz- 
nico št ••, zdano od KLO Skorcšnjak, 
knjižico za kolo, izdauo cd postaje NM 
Lf.-skovec, oboje na ime Šeruga Stanko, 
dalje osebno izkaznico št. 56 na ime 
Šeruga Jakob, izdano od KLO Skoroš- 
njak. 
1651 Seruga Stanko 

Preklicujem izgubljeno izkaznico me- 
dicinske fakultete, izdano od medxin- 
ske fakultete univerze v Ljubljani na 
ime Teodorovic Simon, Ljubljana, Na- 
poleonov trg 7. 
1637 Tfodorovié Simon 

Preklicujem izgubljeno šolsko spriče- 
valo 3. razr. klasične gimnazije v Ljub- 
ljani, izdano od ravnateljstva te šolo v 
letu 1932 na ime Teran Karlo. Kolonija, 
tehnični oddelek, Zeloznik pri Beogradu. 
1555 Teran Karlo 

Preklicujemo    Izgubljeno    prometno 
knjižico za  kolo št. 021198, izdano od 
NM  v  Ljubljani na   naslov  >Tkanina<, 
Ljubljana 
1678 >Tkanina« 

Preklicujem izgubljeno izkazn co za 
kolo znamke Kinta, tov. št. 548127, evid. 
št 8137, izdano leta 1945 od uprave NM 
v Ljubljani na ime Tome Metod, Ljub- 
ljana, Poljanska 64. 
1674 Teme Metod 

Preklicujem izgubljeno prometno knji- 
ž co za kolo evid. št. 161444, izdano od 
NM v Medvodah na ime Toni Ciril, Voj- 
sko 4, p. Vodice. 
1622 Toni Ciril 

Preklicujem izgubljeno izkaznico za 
kolo evidenčna št. S-487989, izdano na 
ime Tršovec Ludvik, žel. delavec, Gor. 
••••••, OLO Ljutomer, ukradeni osebni 
izkaznici na ime Štotl Mihael, roj. 12. 
VIII. 1915 v Domajini, Cankova,'in na 
ime Štotl Milena, roj. 22. XII. 1926 v 
Bunčanih, obe izdani od OLO Ljutomer, 
prometno knjižico za moško kolo znamke 
Mefa št. 681097 na ime Štotl Mihael In 
prometno knjižico za žensko kolo znam- 
ko Ildiko št. 86972 na ime Stotrl Milena, 
obe iïdani od odseka za notranje zadeve 
OLO Ljutomer. 
1522 Trgovec Ludvik 

Preklicujem izgubljeno prometno knji- 
žico za kolo, izdano od odseka za notra- 
nje zadeve OLO Murska Sobota na ime 
Varga Geza, kmet r Ivanjševcih Št. 8, 
KLO Prosenjakovoi. 
1527 Varga Geza 

Prekl'cujem izgubljeno prometno knji- 
žico za kolo št. 518819, izdano od NM v 
Domžalah na ime Vehovec Franc, 
Vir 96 pri Domžalah. 
1675 Vehoree Fran« 

Preklicujemo izgubljeno sindikalno iz- 
kazn co št. 296976, št. zvezo 27528, iz- 
dano od zveze delavcev in nameščencev 
trgovsk h podjetij št. 23, Ljubljana na 
ime Vidgoj Bogomir, Koteka, Ljubljana. 
16S4 Vidgoj Bogomir 

Preklicujemo izgubljeno vojaško potno 
dovolilnico št. 79635 na ime Jenšterle 
Franc, zastavnik, vojaSkj odsek Prevalje. 
1515 Vojaško okrožje Ljubljana 

Preklicujemo vojaško potno dovolil- 
nico št. 16938 serija I z dne 17. XII. 
1947, izdano na aio Lavanski Jovan, 
borec vojaškega odseka Kočevje. 
1546 Vojaško okrožje Ljubljana 

Preklicujem izgubljeno vojaško knji- 
žico št. 336122, izdano na me Zivanovšć 
Sreten, vodnik, voj. pošta 26846/dz Kranj. 
1547 v        Vojna pošta 2G846/d* Kranj 

Preklicujem izgubljeno osebno izkaz, 
nico št. 009030, prometno izkaznico za 
dvokolo Lord št. 486035, izkaznico Na- 
proze Ljutomer št. 129 na ime Vozlič 
Janez, Presika, osebno zkaznico štev. 
009051, izkaznico OF št. 416876 na ime 
Vozlič OHlija, Presika, vse izdane od 
OLO v Ljutomera. 
1553   Vozlič Janez, Presika, p. Ljutomer 

Preklicujem   izgubljeno   vojaško šo- 
fersko izkaznico, zdano od avto Šole III.' 
JA  v Sremski   Kamenici na ime  Zaje 
Jože, uprava NM Črnomelj. 
1574 Zaje Jole 

Preklicujem • izgubljeno osebno izkaz- 
nico n prometno knjižico za kolo,* Izdani 
od NM v Ljubljani, In izkaznico OF, va« 
na ime Zanoškar Ivan, Ljubljana, Lin- 
hartova S. 
1512 Zanoškar Iran , 

Preklicujem izgubljeno osebno, izkai. 
nico št. 4897, izdano od KLO v Vel kili 
Laščah, brigadno izkaznico, izdano. •• 
Novi Gorici, in potrdilo o volivni pr»: 
vici, vse na ime Zgonc Ivan, Ljubljana, 
Malejeva 12. ;* , 
1638 Zgone ITBB 

Preiklicujem izgubljeno sindikalno iz- 
kaznico, izdano od sindikalne podrul- 
n.ce glavne d'rekcije živilske industrije 
v Ljubljani na ime Zlobec Andrej, Ljub- 
ljana, Tyrseva G0. 
1679 Zlobec Andrej; < 

Preklicujem Izgubljeno osebno izkaz- 
nico :n prometno knjižico za kolo, izdani 
od NM v Ljubljani, obe na ime Žitnik 
Katl, in prometno knjižico za kolon* 
Ime Josipina Kumše, LJubljana, Knezov 
štradon 35. 

žitnik Katt, 
1624 Ljubljana,  Ižanska  e. 863 

Preklicujem osebno-izkaznico za žen- 
sko kolo znamke >Flamingo< št. 1473747, 

2nidaršifi Ivan, 
1557 Velika vas, p, Leskoree 

Preklicujem izgubljeno vojaško knji- 
žico, izdano od vojaškega odseka OLO 
Kočevje pod št. 337/332 na ime 2užek, 
(Jožeta) Ignac, Zeljne. 
1572 Zniek Ign**:1 

ledij» > U radni lkt LKS< — KarntUJj tn edgororni ••••••••; Božo VoduM; ti« t* Prmvttoa lUluro* — oba'» Ljubljani 
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Faganel Benedikt, Vrtojba; 
•Ètakul Oskar, Kožna dolina. 

Okrožno sodišče • ti oriti 
a začasnim sedežem • Postojni, 

"       dne 28. januarja 1948. 
Zt Ö0/47-4 1310' 

* 
143. 

Sedež: Vrh Križa, 
Dan vpisa: 19. februarja 19-tö. 
Besedilo: Kmečka zadruga i o. j. • 

.Vrh Križu. 
Zadruga je bila ustanovljena na skup- 

••• dne -•, januarja 1948. 
Naloga zadruge je: 1. da izdeluje po 

navod.ün pristojniii organov nacrt za 
odkup kmetijskih pridelkov v svojem 
okolju; 2. da izdeluje po navodilih pri- 
stojnih organov načrt potrošnje svojih 
članov; 3. da izdela finančni m kreditni 
načrt.in ga spravi v sklad s linančnim 
načrtom svoje poslovne zveze m • postav- 
ljenimi normami; 4. da zbira v ta namen 
stai stične podatke, ki jih daje v uporabo 
tudi svoji poslovni zvezi, Glavni zadruž- 
n, zvezi LKS in okrajnim ljudskim od- 
borom; 6. da odkupuje v svojem oko- 
lišu? vse kmetijske pridelke .n oskrbuje 
tvoje člane z vsem kmetijskim orodjem 
in drugimi kmetijskimi potrebščinami n 
tudi z vsemi potrošnimi predmeti po po- 
stavljenem načrtu; 6. da sklepa pogodbe 
s kmetovalci v svojem okoliàu za odkup 
kmetijskih pridelkov in jim izplačuje v 
ta namen predujme (kontrahiranje); 
7. da sklepa pogodbe z zadružnimi in 
državnimi podjetji za dobavo kmet jskih 
pridelkov; 8. da skrbi za večjo produk- 
tivnost dela svojih članov; 9. da skrbi 
*a kulturno in prosvetno izobrazbo svo- 
jih članov in za nj.hovo zadružno vzgojo. 

Svoje naloge opravlja zadruga v skla- 
du e splosn»m državnim gospodarskim 
načrtom in z nalogami, ki jih dobi od 
svoje poslovne zveze in pristojniii orga- 
nov ljudske oblast.. 

Zadružni delež znaša 160 din, delež 
družinskega člana po 80 din in se mora 
plačati ob vstopu v zadrugo. Vsak za- 
družnik jamči se s petkratnim zneskom 
•Pianih deležev. 

Zadruga razglaša svoje priobčitve v 
proetor.h zadruge. Vanito na skupščino 
Vi,,!!!! 8. ,e8a P°šlJe vsem članom za- 
S 7Ì*Jmìnì & d*i Pred skupščino in 
«£* ^*01"11^ zvezi LBS in poslovni 

Upravni odbor sestavlja sedem članov. 
Zadrugo zastopa upravni odbor, zanjo 

pa podpisujeta po dva člana upravnega 
odbora, katerih enega nadomešča lahko 
Po upravnem odboru pooblaščeni usluž- 
benec zadruge. 

Ciani upravnega odbora so: 

tednik?" Andrej' km&t% ***** &> Pred- 

Ortar Simon, kmet, Zakriž 26, pod- 
predsednik; 
», Pre*elj Franc, kmečki delavec. Ravne 
ll- «, tajnik; 
- Hadalln Karel, mali kmet, Zakriž 31; 
;?MzelJ Andrej, •••••, Ravne 6•$ 

••••• Andrej, kmet, Joeenict» 4i; 
Juavn janež, *inet, •••••• <*•. 

Okretne iodate v Oer.ei 
2 »MASUIU!  tcuviüm T l'0Kt»jtti 

«u»e 19. februarja 19AS, 
M 9/48—À 1538 

144. 
Jüan ••••: 17. februarja 1948. 
Besed,lo in sedež: 'Iržiška posojilnica 

v Trzicu, zadruga z neomejenim •••- 
strom r LkvidacJji; Zadr 1 32/114 

Kreditna zadruga državnih uslužben- 
cev z omejenim jamstvom v likvidaciji 
v Kranju; Zadr 1 67/10 

Hranilnica in posojilnica Smlednik, 
zadruga z neomejeu.m jamstvom r li- 
kvidaciji; Zadr 1 134/66 

Hranilnica in posojilnica r Naklem pri 
Kranju, zadruga z neomejenim jamstvom 
v likvidaciji; Zadr 1 160*60 

Ljudska kra'nilnica in posojilnica Stra- 
žiščo-Kranj, zadruga z neomejenim jam- 
stvom v likvidacij.; Zadr H 62/22 

Hranilnica in posojilnica Zg. Uesnica, 
zadruga z neomejenim jamstvom v likvi- 
daciji; Zadr II 116/58 

Hranilnica in posojilnica Cerklje, za- 
druga z neomejenim jamstvom v likvi- 
daciji; Zadr II 121/36 

Hranilnica in posojilnica Preddvor, 
zadruga z neomejenim jamstvom v likvi- 
daciji; Zadr 11 127/66 

Hranilnica in posojilnica r Tržiču, za- 
druga z neomejenim jamstvom v likvi- 
dacij.; Zadr II 137/111 

Hranilnica in posojilnica Šenčur, za- 
druga z neomejenim jamstvom v likvi- 
daciji; Zadr III 1/1S0 

Hranilnica in posojilnica v Predosljah, 
zadruga z neomejenim jamstvom • likvi- 
daciji; Zadr III 14/17 

Hranilnica in pesojilnica v Smartnein 
pri Kranju, zadruga z neomejenim jam- 
stvom v likvidaciji; Zadr III 86/65 

Hranilnica in posojilnica Trsteuik, za- 
druga z neomejenim jamstvom v likvi- 
daciji; Zadr III 133/12 

Zadružni kredit Kranj, zadruga z 
omejenim jamstvom v likvidaciji; Zadr 
IV 7/15 

Hranilnica in posojilnica v Kranju, 
zadruga % neomejenim jamstvom v likvi- 
daciji; Zadr IV 11/140 

Hranilnica In posojilnica • Kovorju, 
zadruga % neomejenim jamstvom v likvi- 
daciji; Zadr IV 65/11 

Izbriše se pri teh zadrugah likvida- 
tor Avbelj Pavel in vpiše novi likvi- 

Koršič Lovro, ravnatelj podružnice 
Narodne banke v Kranju, é 

Okrožno sodišče T Ljubljani 
dne 17. februarja 1948. 

1320 

Sedež: Sp. Duplek, okraj Maribor oko- 
lica. 

Dan vpisa: 21. februarja 1948. 
Besedilo: Kmetijska nabavno prodaj- 

na zadrupa i o. j. • Sp. Duplcku. 
Zadruga je bila ustanovljena na skup- 

ščin: dne 1. februarja 1948 za nedolo- 
čen čas. . 

Naloga zadruge je: L da izdeluje po 

navodilih pristojnih organov načrt za 
ouiup kuietij.iLiu prxioutov v svojem 
OKolikU; '• da izaeluje po navodilih pr- 
eWjiiia organov nacrt potrošnje jwoj.h 
članov; H. ua iadela iinaiićnj iu krctLud 
načrt in ga spray,, r sklad s finančnim 
načrtom svoje j>oslovne zveze in postav- 
ljenimi normami; 4. da zbira v ta namen 
statistične podatke, ki jih daje v upu- 
rabo tudi svoji poelovui zve*., übivui 
zadružni zvezi Litri in okraju-• ljudskim 
odborom; 5. da odkupuje v svojem oko- 
lišu vse kmetijske pridelke • oskrbuje 
svoje člane z vsem kmetijsk m »rodjeui 
in drugimi kmetijskimi potrebščinami 
kakor tudi z vsemi potrošn.mi predmeti 
po postsvljanem načrtu; 6. da sklepa 
pogodbe s kmetovalci r svojem okol >u 
za odkup kmetijskih pridelkov in jim 
izplačuje v ta namen predujme (kontra- 
hiranje); 7. da sklopa pogodbe z m- 
družn»mi in državnimi podjetj. za do- 
bavo kmetijskih pridelkov; 8. da skrbi 
za večjo produktivnost dela svojih' čla- 
nov; 9. da skrbi za kulturno ia prosvet- 
ne izobrazbo evoj-h članov in za njihovo 
zadružno vzgojo. 

Svoje naloge opravlja zadruga v skla- 
du s splošnim državnim gospodarskim 
načrtom in z nalogami, ki jih dobi od 
svoje poslovne zveïe in pristojnih orga- 
nov ljudske oblasti. 

' Zadružni delež znaša 150 d n, plača 
pa se ob vstopu v zadrugo. Upravni od- 
bor lahko dovoli plačilo y. obrokih. Jam- 
stvo je omejeno. Vsak zadružnik jamči 
še z desetkratnim zneskom vpisanih 
obveznih deležev. 

Zadruga objavlja važnejše sklepe v 
svojih poslovnih prostor h, po potrebi 
pa še na krajevno običajen način ali v 
dnevnem in krajevnem tisku. 

Upravni odbor sestavlja 6 članov. 
Njegova dolžnost traja eno leto. 

Zadrugo zastopa upravni odbor, pod- 
pisujeta pa zanjo po dva člana uprav- 
nega odbora ali po en član upravnega 
odbora :n en pooblaščcaj uslužbenec za- 
druge. 

Člani upravnega odbora so; 
Poštrak Jože, železničar, Sp. Duplek, 

predsednik, 
Vognn Rudolf, kmet, Sp. Duplek, taj- 

nik, 
Sabeder Ivan, kmet, Sp. Duplek, bla- 

gajnik, 
Poštrak Franc, zidar, Sp. Duplek, 
Danko Ivan, delavec, Sp. Duplek, 
Skofič Franc, delavec, Sp. Duplek. 

Okrožno sodišče v Mariboru 
dne 21  februarja 1948. 

Zadr III 82 1303 
* 

146. 
Sedež: Siudcnice, okraj Slov. Bistrica. 
Dan vpisa: 20. februarja 1948. 
Besedilo: Kmetijska nabavno-predajua 

zadruga z o. j. v Studcitfcali. f 
Zadruga je bila ustanovljena na skup- 

ščini dne 4. januarja Ì948 za nedoločen 
čas. , 

Naloga zadruge je: 1. da «deluje JK> 
navodilih pristojnih organov načrt •• 
odkup kmetijskih pridelkov v svojem 
okolišu; 2. da Izdeluje po navodilih pri- 
stojnih organov načrt potrošnje svojih 
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Članov; 3. da izdela finančni in kreditni 
načrt in ga sprav, v sklad s finančnim 
načrtom svoje poslovne zveze in postav- 
ljenimi normami; 4. da zbira v ta namen 
statistične podatke, ki j;k daje v upo- 
rabo tudi svoji poslovni zvez, Glavni 
zadružni zvezi LRS in okrajnim ljudskim 
odborom; 5. da odkupuje v svojem oko- 
lišu vse kmetijske pridelke in oskrbuje 
svoje člane z vsem kmetijsk m orodjem 
in drugimi kmetijskimi potrebščinami 
kakor tud; z vsemi potrošnimi predmeti 
po postavljenem načrtu; 6*. da sklepa po- 
godbe s kmetovalci v svojem okolišu 
za odkup kmetijskih pridelkov in jim 
izplačuje v ta namen predujme (kontra- 
hiranje); 7. da sklepa pogodbe z zadruž- 
nim: in državnimi podjetji za dobavo 
kmetijskih pridelkov; 8. da skrbi za 
večjo produktivnost dela svojih članov; 
9 da skrbi za kulturno in prosvetno iz. 
obrazbo svojih članov in za njihovo 
vzgojo. 

Svoje naloge opravlja zadruga v skla- 
du e splošnim državnim gospodarsk m 
načrtom in z nalogami, ki jih dobi od 
svoje poslovne zveze in pristojnih orga- 
nov ljudske oblasti. 

Zadruga oskrbuje izključno svoje čla- 
ne in nj hove družinske člane. 

Zadružni delež znala 100 din. plača 
pa se ob vstopu v zadrugo. Upravni od- 
bor lahko dovoli plačilo v obrokih De- 
lež zadružnikovega družinskega člana 
znaša 20 din. Jamstvo je omejeno. Vsak 
zadružn k jamči še s petnajätkratnim 
zneskom vpisanih obveznih deležev. 

Zadruga objavlja važnejše sklepe v 
svojih poslovnih prosjorih, po potrebi pa 
že na krajevno običajen način ali v dnev- 
nem in krajevnem tisku. 

Upravni odbor sestavlja 12 članov- 
Njegova dolžnost traja eno leto. 

Zadrugo zastopa upravni odbor, pod- 
pisujeta pa zanjo po dva člana uprar- 
nega odbora ali po en član upravnega 
odbora in en pooblaščeni uslužbenec za- 
druge. 

Člani upravnega odbora so: 
Kodnč Ivan, kmet, Križeča vas, pred- 

sednik, 
Zivko Janko, šol. upravitelj v pok-, 

Studenice. podpredsednik, 
Stefanciosa Andrej, učitelj, Studenice, 

blagajnik, 
Kolar Janez, kmet, Studenice, 
Bračič Franc, kmet, Brezje, 
Vantur Janez, kmet, Križeča vas, 
Novak Pavla, poseetnica, Novake, 
Turn Anton, kmet, Modraže, 
Kenda Ivana, posestnica, Globoko, 
Turin Ludvik, kmet, Krasna, 
Jančič Anton, kmet, Hrastovec, odbor, 

niki. 
Okrožno sođ'šče v Mariboru 

dne 20. februarja 1048. 
Zadr III 81-2 

* 
147. 

Sedež: Zgornji Duplek, okraj Maribor 
okolica. 

Dan vpisa: 17. februarja 1948. 
Besedilo: Kmetijska nabavno-prođ*j- 

na zadruga z o. j. v Zg. Duplcku.    , 

Zadruga je bua ustanovljena na skup- 
ščini dne 3. U. 1•48 za nedoločen čas. 

Naloga zadruge je: 1. da irxleiuje po 
navod lih pristojnih organov načrt za 
odkup kmetijskih pridelkov v svojem 
okolišu; 2 da izdeluje po navodilih pri- 
stojnih organov načrt potrošnje svojih 
članov; 3. da izdela f na rióni in kreditni 
načrt in ga spravi v sklad s finančnim 
načrtom svoje poslovne zveze in postav- 
ljenimi normami; 4. da zoira v ta namen 
statist čne podatke, ki jih daje v upo- 
rabo tudi svoji poslovni zvezi, Glavni 
zadružni zvezi LRS in okrajnim ljud- 
skim odborom; 5. da odkupuje v svojem 
okol šu vse kmetijske pridelke in oskr- 
buje svoje člane z vsem kmetijskim 
orodjem in drugimi kmetijskimi potreb- 
ščinami in tudi z vsemi potrošnmi pred- 
meti po postavljenem načrtu; 6. da 
sklepa pogodbe s kmetovalci v svojem 
okolišu za odkup kmetijskih pridelkov in 
jim izplačuje v ta namen predujme 
(kontrahiranje); 7. da sklepa pogodbe z 
zadružnimi in državnimi podjetji za do- 
bavo kmetijskih pridelkov; 8. da skrb' 
za večjo produktivnost dela svojih čla- 
nov; 9. da skrbi za kulturno in prosvet- 
no zgradnjo svojih članov in za njihovo 
zadružno vzgojo. 

Svoje naloge opravlja zadruga v skla- 
du s splošnim državnim gospodarskim 
načrtom in z nalogami, ki jih dobi od 
syoje poslovne zvezo in pristojnih orga- 
nov ljudske oblasti. 

Zadružni delež znaša 150 din, plača 
pa ee ob vstopu v zadrugo. Upravni od- 
bor lahko dovoli plačilo v obrokih. Jam- 
stvo je omejeno. Vsak zadružnik jamči 
še e trikratnim zneskom vpisanih ob- 
veznih deležev. 

Zadruga objavlja važnejše sklepe v 
svojih poslovnih prostorih, po potrebi pa 
Se na krajevno običajen način ali v 
dnevnem :n krajevnem tisku. 

Upravni odbor sestavlja 8 članov 
Dolžnost upravnega odbora traja 1 leto. 

Zadrugo zastopa upravni odeor, pod- 
pisujeta pa zanjo po dva člana uprav- 
nega odbora in en pooblaščeni uslužbe- 
nec zadruge. 

Člani upravnega odbora so: 
Pečar Jakob, kmet, Zg. Duplek, pred- 

sednik, 
KrapSa Ivan, kmet, Zg. Duplek, pod- 

predsednik, 
Kramberger Anton, kmet, Zg: Duplek, 

tajnik, 
Sabeder Miroslav, kmet, Zg. Duplek, 

blagajnik, 
Crnčič Janko, železniški uslužbenec, 

Zg. Duplek, 
Z:berna Jožef, vinogradnik, Zg. Du- 

plek, 
Lorenčič Franc, mlinar,  Zg. Duplek, 
Serdinšck Ivan, kolar, Zg. Duplek, 

odborniki 
Okrožno sodišče v Mariboru 

dne 17. februarja 1948. 
Zadr IÎI 79 1262 

148. 
Sedež: Ajdovščina. 
Dan vpisa: 28. februarja 1948. 
Besedilo: Čevljarska produktivna za- 

druga i o. j. T Ajdovščini, 

Na skupščini dne 8. U bruarja 1948 so 
bila sprejeta spremenjena pravda. 

Naloga zadruge je: 1. da skupno 
opravlja čevljarsko obrt z delovno s lo 
članov, predvsem na podlagi akorda; 
'2. da nabavlja surcvine, material iu 
sredstva za lastno proizvodnjo, da pro- 
daja svoje obrtne izdelke in organizira 
kieditiranje članov; 3. da dviga kulturno 
in strokovno raven članov; 4. da spre- 
jema in strokovno izobražuje svoje učen- 
ce 5 da prilagodi delo splošnemu dr- 
žavnemu gospodarskemu načrtu. 

Zadružn delež znaša 500 din. Vsak za- 
dru/.nik jamči s petkratnim zneskom 
vpisanih deležev. 

Upravni od. or sestavlja pet do devet 
članov, vštevši predsednica in tajnika. 
_' Zadrugo zastopala in zanjo podp su- 
jeta predsednik in tajni; upravnega od- 
bora. 

Okrožno sodišče v Gorici 
z začasnim sedežem v Postojni 

dne 28. februarja 1948. 
Zt 4/47-4 1005 

* 
.149. 

Sedež: Šempeter pri Gorici, 
Dan vpisa: 21. februarja 1918. 
Besedilo: Okrajna zadružna poslovn» 

zveza Naproz Gorica, 
Na  podlagi  sklopa okrajne zadružne 

poslovne zveze Naproz/ Gorica se izbriše- 
ta  dosedanja   člana   upravnega  odbora 
Spacapan Marica iz Sempasa in Jermol 
Karol iz Levpe, vpišeta pa se na njuno' 
mesto: 

Arčon Evgen iz Volčje drage in 
Zižmond -hlo! jz Volčje drage. 

Okrožno sodišče v Gorici 
z začasnim sedežem v Postojni 

dne 21. februarja 1948. 
Zt 64/47-9 1537 

* 
150. 

Sedež: St. Peter na Krasu. 
Dan vp sa: 17. februarja 1948. 
Besedilo: Nabavno  prodajna  zadruga 

z o. j. v Sr. Petru na Krasu. 
Na podlagi sklepa skupščine z dne 

7t novembra 1947 je besedilo odslej: 
Kmečko nabavno prodajna zadruga T 
St. Petru na Krasu. 
, Okrožno sodišče v Gorici { 

z začasnim sedežem v Postojui,       j 
dne 17. februarja 19-18. ' j 

Zt 31/47—4 1308| 

151. 
Sedež: Ljubljana. 
Dan vpisa: 17. februarja 1948. 
Besedilo: Čebelarska zadruga za Slo* 

venijo z omejenim jamstvom v Ljulr 
Ijani. 

Na skupščini dne 25. maja 1947 so s« 
spremenila pravila v 2. odst. 20. člen«' 

Izbrišejo se člani upravnega odbore1 

Eisner Ivan, Janežič Janko, Polič Ri$ 
in Raič Slavko, vpišejo pa se novi čla» 
upravnega odbora: 

Majcen Ivan, žel. uradnik, Ljubljana 
Mažgon Jože, delavec, Ljubljana. R0*" 

na dolina C   VHI/23; 
AliČ Alojzij, strojevodja, Ljubljana 

Ljubljanska 27; 
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8. člen 
Uslužbenci, k: so se iare<L šolanja na državne »tro- 

ske, štipendije in podobnega zavezali ostati dogovorjen 
čađ v državni službi, no morejo v tam času odpovedali 
službe. 

4. Honorara! usluibcRci 

9. člen 
Ce zahteva službena petreba, se smejo » telegrafsko 

in telefonsko stroko izjemoma sprejeti np delo strokov- 
njaki kot lionorarn' uslužbenci s poboji in v mejab 
IG. člena zakona o državnih uslužbencih. 

Honorarni uslužbenci »o labko plačani v mesečnem 
znesku ali pavSalno 

Honorarna slnžla preneha po opravljenem delu. Ce 
so trajanje določen h del ne more vnaprej določiti, lahko 
služba preneha po obojeslran*k: itirinajstdnevni odpo- 
vedi, kolikor «s s pogodbo n» določi drugače. 

10. člen 
Če se sprejmejo za honorarne uslužbence tuji držav- 

ljani, je treba z njimi poprej skleniti pogodbo 
Ce ni s pogodbo drugače določeno, znaža odpovedn 

rok za honorarne uslužbence tuje državljane en meaac. 

5. Kenčiie določb« 

11. člen 

Uslužbence prevede v poklice iz 2 člen* te uredbe 
pristojni član vlade, predsednik komiteja oziroma kouii- 
* je pr vladi in generalni sekretar vlade LRS v »porazu- 
mu s predsednikom vlade LRS, uslužbence ljudsk-h od- 
borov pa pristojni okrajni (mestni) iivriilui otfbor v 
sporazumu s predsednkom vlade. 

V izjemnih in posebnih primerih sme za nastavitev 
pristojni starešina postav ti uslužbence na dolorane po- 
ložaje, ne da bi jim določil poklic* te te uredb». 

12. člen 

Predsednik vlade LRS Je pooblaščen, da eme od- 
praviti ali spremeniti žo ustanovljene poklice ali pa 
uvesti nove poklice v telegrafski in telefonski stroki. 

Predsednik vlade razporedi poklice iz 2. Člena te 
uredbo v vrste po 12. členu zakona o državnh usluž- 
bencih.. 

13. Člen 

Predsednik vlade LRS je pooblaicen, da i«<la po- 
trebna navodila za izvajanje te uredbe. 

14. Sen 

Ta uredba velja od dneva objave v >Uradaem llatu 
Ljudske republike Slovenije«:. 

St. S-zalc 33. 
^'ubijana dne 3. marca 1948. 

Predsednik' vlade LRS: 
Miha Marinko L t. 

MINIS i KS I'll V 
LJUDSKE KEPUKLlKlS SLOVENIJE 

20. 

Odločba 
o imenovanju predsednika, sekretarja ia člauov 

komiteja zu zadružništvo 
Na podlagi 3. člena uredbe o ustanovitvi komiteja 

za zadružnižtvo pri vlad LRS (Uradni list LRS čt. 10 
Z dne 21 februarja •8, S-zak. *4) 

i as o is ••• 

za predsednika ktmiteja aa aadriižaUrro: 
tov. Hribarja Janeza, minietra brez tf#tnicej 

za sekretarja kamituja: 
tov. Ingoliča Jožeta, tajnika Ia ciativnoga zadruž- 

nega odbora Slovenije; 
za Član» kemitej«: 
tov. Bernota Ivana, pomočnika minietra za kme- 

tijstvo; 
tov S k e r 1 a v a j a Milana, pomočnika ministra za 

trgovino in preskrbo; 
lov. D e k 1 e v o Janka, pomočnika ministra ta fi- 

nance; 
tov. G o r 31 č a Stanka, pomočnika aiinklra za lesno 

industr.jo; 
tov. Jelene« inž. Danila, pomočnka ministra za 

komunalne zadeve; 
tov. P e g a n a Fraaea, aažolnika eddelka pri planski 

fcemiîiji LRS. 
Pers. II  it. 574/1-43. 
Ljubljana dne '•, februarja W4S. 

Predsednik vlad»  LRS: 
Miha Marinko L r. 

Preffled »Uradnega lista FLBJc 
St. 11 z dne 7. februarja 1948. 

61. Odločba o dovolitvi ustanovitve In dela kulturnega 
društva Jugoslavija-Madžarska. 
Izmenjava ratifikacijskih listin za pog»dbo e prijaleij- 
6tvu, sodelovanju in vzajemni pomoöl med Jugosla- 
vijo In Bolgarijo. 
Pristop Nove Zelandije k bernaki konvenciji za var 
rivo književnih in umetniških del 
Pristop Dominikanske republike k mednarodni kozu 
venciji o tovornh progah. 
Popravek uredbe o izvozni In uvozni kontroli. 
Popravek odredbe o sklepanju proizvodnih pogodb in 
o   odkupnih   cenah   semena v gospodarskem   letu 
1947/48. 

vštetega 18. aprila 1941 plačali • območju drugega eku- 

Bt. 12 z dne 11. februarja 1948: 
62. Uredba o preskrbi prebivalstva. 
63. Uredba o preskrbi kmetov v pasivnih in med vejno 

. PSuetoJenih krajih oziroma okoliših. 
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64. Uredba o prodaji kraetijsk h pridelkov, rezani s pra- 
vico do nakupa določenih industrijskih izdelkov po 
nižjih enotnih cenah. 

G5 Uredba o trgovanju s kmetijskimi pridelki v zasebni 
trgovini. 

06. Odredba o prosti prodaji industr jskih izdelkov po 
višjih enotni) cenah. 

67. Odredba o državnih (vezanih) cenah za kmetijsko 
pridelke. 

CS Odredba o določitvi potrošnikov, ki jim je zagotovljena 
preskrba 

69. Odločba o določitvi predmetov in količin, ki spadajo 
v zvezno zagotovljeno preskrbo- 

70. Odločtia o nižjih enotn h cenah v nadrobni prodaji 
za sol, petrolej za razsvetljavo, vžigalice in za tobačne 
izdelke. 

71. Pravilnik o potrošnikih nakaznicah. 
72. Navod lo za uporabo 7. člena uredbo o postopku za 

ocenitev vrednosti in ugotavljanju odškodnine za 
nacionalizirano premoženje. 

73. Navod lo o načinu kupovanja koruze ter mršavih in 
debelih prašičev po vezanih cenah od kmetov pridelo- 
valcev, preden bodo izdana nakazila za nakup indu- 
strijskega blaga. 

«4. Navodilo o razvrstitvi potrošnikov v potrošniške raz- 
rede. 

75. Navodilo o evidenci potrošnikov v zagotovljeni pre- 
skrbi. 

76. Navodilo o pogojih za nakup kmetijskih pridelkov po 
državnih (vezanih) cenah ter o maržah za državna 
trgovska podjetja in zadruge. 

77. Navodilo o dajanju povračila (regresa) trgovskim pod- 
jetjem ki odkupujejo meso, mast, jedilno olje, fižol, 
krompir, mleko in jajca za zagotovljeno preskrbo r>" 
cenah, ki so višje od enotnih cen v nadrobni prodaji 

78. Odredba o izdelkih, ki se bodo prodajali kmetom pri. 
delovalcem po nižjih enotnih cenah. 

79. Odredba o trgovskih obratih, ki imajo pravico proda 
jati industrijske izdelke in živi'la po nižjih enotnih 
•••••. 

80. Odločba o določitvi števila nabavnih točk, ki so po- 
trebne za nakup industrijskih izdelkov zagotovljene 
preskrbe. 

81. Odločba o prevzemu oseb, ki niso v najemnem delov- 
nem razmerju in niso obvezno zavarovane pri Držav- 
nem zavodu za socialno zavarovanje, v zagotovljeno 
preskrbo. 

82 Odločba o viïj'h enotnih cenah (trgovskih cenah) TA 
industrijske izdelke v prosti prodaji. 

83. Odločba o uporabi temeljnega razporeda kontov za 
rudarstvo in industrijo tudi za podjetja elektrogospo- 
darstva. 

84. Odločba o prepovedi prihajanja :n razširjanja ilustri- 
ranega lista >Spbere«. 

St. 13 z dne 14. februarja 1948: 

85. Uredba o generalnih in glavnih ravnateljstvih za lah- 
ko industrijo FLRJ, ministrstva za težko indu3tr.jo 
FLRJ ;n ministrstva za rudarstvo FLRJ. 

86. Pravilnik za izvajanje uredbe o pokojninah vojaških 
oseb. 

87. Navodilo za uporabo uredbo o pokojninah vojaških 
oseb in pravilnika za njeno izvajanje. 

88. Navodilo o nač nu vuovčevanja denarnih kazni, ki jib 
po zakonu o državni arbitraži izrečejo arbitražni sveti. 

89. Navodilo za sklepanje pogodb o dotavi predmetov, 
ki so bili v letu 1947 v prost  prodaji. 

90. Odločba o dovolitvi za ustanovitev in delovanje dru- 
štva >Matica hrvatska«. 

St. 14 z dne 10. februarja 1948: 

91. Ukaz o razglasitvi mestnega gradbenega podjetja za 
nizke gradnje >7. julij« in bagerskega podjetja >Dr.na< 
za podjetje splošnega državnega pomena. 

92. Ukaz o razglasitvi gradbenega podjetja >Luka< na 
Reki za podjetje splošnega drža   lega pomena. 

93. Ukaz o razglasitvi državnega gospodarskega podjetja 
Titovi zavodi Litostroj v Ljubljani za podjetje sploš- 
nega državnega pomena. 

94. Uredoa o ukinitv glavnega ravnateljstva za trgovino 
z avtomobili in standardnimi deli in glavnega ravna- 
teljstva narodnih magazinov pri minetrstvu za trgo- 
vino in preskrbo FLRJ. 

95 Uredba o spremembah v organizaciji in pristojnosti 
kmetijske strojne službe. 

96. Odredba o določitvi temeljne plače za novo uve- 
dene poklice »v šji luški kapitan«, »pomorski stroj- 
nik II. razreda« in >pomorski strojnik I. raz- 
reda« ter o spremembi temeljne plače za poklice 
>luški poročnik«, >luški kapitan II razreda«, >luški 
kapitan I. razreda« .n >višji pomorski strojnik« v 
prometni jn ladijski strojni stroki pomorske in notra- 
nje plovbe. 

97. Pravilnik o higienskih in tehničnih varnostnih ukre- 
pih pri delu v steklarnah. 

98. Navodilo o postopku za vključitev zadrug v plačilni 
sistem po uredbi o medsebojnem plačevanju v gospo- 
darstvu. 

99. Odločba o določtvj krajev, v katerih se ni mogoče 
preskrbovati z živili iz lokalnih virov- 

Ratifikacija mirovne pogodbe z Italijo. 
Jugoslavija   rat ficirala  ustavo  mednarodne  zdravstveno 

organizacije in protokol, ki se nanaša na mednarodni 
urad za javno higieno. 

Popravek uredbe o preskrbi prebivalstva. 
Popravek pravilnika o potrosnišk h nakaznicah. 
Popravek odločbe o določitvi  predmetov in  količin, ki 

«padajo v zvezno zagotovljeno preskrbo. 

Si. 15 z dne 21. februarja 1948: 

100. Pravilnik o spremembi pravilnika o izdajanju po- 
morskih knjižic. 

101. Navodilo za Izvajanje odredbe o izpolnitvi pogodb' 
in obveznosti iz lota 1947. 

102. 

103. 

Si 16 x due 25. februarja 1948: 

Obvezna razlaga zakona o ugotovitvi pravice do po- 
kojnine in o upokojitvi državnih uslužbencev za upo- 
rabo na pr ključenem ozemlju. 
Obvezna razlaga 43. in 44, člena zakona o državnih' 
uslužbencih. 

Izdaja  »Uradni  liei  LKS<   — lîavnalell Ui odeovorul urednik: B»£o VoduSek: tlaka Prosvetna tipkama — oba v Ljubljani  — 
Naročnina- ìrtrìletuo BO. »kletno 120  celostno 240 din   -  •••••••••• *t«<?ilkn: 4 din za 16 elrant. 8 din sa 32 sirani   1? dia 
1• 48 «tran!, 16 din za <• «treni  po tm'ti 2 50 din ve& —  HrndtiiMvo in u[>ravniMvo: Ljubliana  Oregnrcifitwa ulica 41 23. •• 

leieiuo; ravaatoJ>Lvj0 49-40. uredûJitvg 48-80 wprAvaJMïfl •-28. — £«à. la&m ß-80180-1., 



Poîtuina plafaoa • gotovini. 

ADNI LIST 
LJUDSKE  REPUBLIKE   SLOVENIJE 

Letnik V. V Ljubljani dne 23. marca 1948 Številka 13. 

VSEBINA 
ai. Uredba o dela prostih dnevih v Ljudski republiki SlovenijL 
92. Odredba o uvedbi novega poklica >cestar< v gradbeni stroki. 
33. Odredba o razvrstitvi novega poklica >cestar< v gradbeni stroki 
•4. Odredba o temeljni plaCi za novi poklic >eeetar< v gradbeni 

etrokl. 

95. Odločba o imenovanju llanov tujega diecipliaslieg*.   odiîc» 
4 pri vladi LRS. 

96  Odlok mestnega ljudskega odbora v Celju o uvedb' j.avaalne 
sUočnlne za plemenske bike 

97. Odlok okrajnega ljudskoga odbora v Trbovljah o uvUbi pav- 
ialne »kočnine za plemenske bike. 

UEEđBE, ODREDBE, • VODILA IN ODLOčBE 

VLADE LJUDSKE REPUBLIKE SLOVENIJE 

91. 
Na podlagi 1. člena zakona o pooblastilu vladi LRS 

za izdajanje uredb na področju narodnega gospodarstva 
izdaja vlada LRS po predlogu minietra za delo LRS 

uredbo 
u dela prostih dnevih • Ljudski republiki Sloveniji 

L đen 
Dela prosti dnevi v Ljudski republiki Sloveniji so 

vse nedelje, 1. januar, 27. april, 1. maj, 1. november, 
29. november, 25. december In tieti splosni državni praz- 
niki, ki se z zveznim zakonom ali drugimi zakonitimi 
predpisi razglasijo za dela proste dni v Federativni ljud- 
ski republiki Jugoslaviji 

Poleg navedenih dni se »me odrediti nov dela prosti 
dan v Ljudski republiki Sloveniji samo i uredbo vlade 
LRS. 

2. Sien 
Ob dela prostih dnevih praviloma počiva delo v 

državnih uradih, podjetj.h in ustanovah ter v zadružnih 
in v zasebnih podjetjih in gospodarstvih; opravlja se samo 
delo, ki je potrebno zato, da ne zastane redno delo, ter 
delo v nujnih neodložljivih primerih, 

8. člen 
Posebni predpisi določajo, v katere vrste podjetjih in 

gospodarstvih se dela normalno tudi ob dela prostih dne. 
v*ih ter kako se nadomestijo dela prosti dnevi delavcem, 
nameščencem in uslužbencem, ki ob teh dnevih delajo. 

4. člen 
Minister za delo izdaja predpise sui izvajanje te 

uredbe, 
6. člen 

Ta uredba velia od dneva objave r >Uradnem listu 
LRS«. ,L|k , 

St. S-zak. 12•.       ^•'  '    -r^ 
Ljubljana dne 18. marca 1948. 

Minister za delo LRS; Predsednik vlade LRS: 
Ivan Regent Lay ^   •&» Hwtakt Lfc 

?aAVILmKL0MCBBE,NAVQOILA,Qi)LSČBE 
MINISTRSTEV 

LJUDSKE REPUBLIKE SLOVENIJE 

92.* 

Na podlagi 16. člena uredbe o gradbeni 6trokj (Urad- 
ni list LRS 44. 40-218/48) izdajam v sporazumu i pred- 
sednikom vlade LRS po predlogu ministra zn lokalni 
promet 

odredbo 
o uvedbi novega poklica »cestar« • gradbeni stroki 

1. • gradbeno sirotko se uvede tale novi poklic: 

iap. Poklic Glavna dela        Strokoviw   u*pw*b]je- 
U. poklica noet, potrebna ^ü p-LHe 

1.        Cesta/       Opravljanje   cestne  Osnovna »ola s prak- 
vzdr|evalne eluibe   lično  usposobljenostjo 

za   del« in  strokovni 
izpit 

2. Poklic >cestart se uvrsti v 2. člen uredbe o grad- 
beni stroki pod B z zaporedno številko 1 pred poklic 
gradbenega nadzornika. 

Poklic gradbenega nadzornika se uvrsti pod zapo- 
redno številko 2. 

8. Ta odredba velja od dneva objave v >Uradncm 
lietu LRS«. 

Bt. S-zak. 186. 

Ljubljana dne 11. marca 1948. 

Minister 
za lokalni promet LRS: 

Boritnar Joie L j. 

Podpredsednik vlade LR3 
in minister za gradnje: 

Iran Maček 1. r. 

!      Strinjam tel 
Predsednik vlade LRSl 

Hiha Marinko U 
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03. 
Na podîsgi 17. člena uredbe o gradbeni stroki z dne 

20. »epieuibta 1947 (Uradni list LRS št. 40-218/47) 
ùdajau.1 

odredbo 
o razvrstitvi novega poklica »cestar« v gradbeni 

stroki 
1. Poklic >ce?tar<, ki je bil uveden z odredbo o 

uvedbi novega poklica >cestar« v gradbeni stroki (Uradni 
list LUS št. 13-02/48), •• uvrsti v četrto vrsto. 

2. V odredbo o razvrstitvi poklicev iz posameznih 
elrok z dne 9. oktobra 1947 (Uradni list LRS SteT. 
42—240/47) se v 5. točki uvrsti poklic >cestar< •& po- 
klicem: pomožni gradbeni risar. 

3. Ta odredba velja od dneva objave v >Urndnem 
listu LRS«. 

St. S-zak. 136. 
Ljubljana dne 18. marca 1948. 

Predsednik vlade LRS: 
Miha Marinko 1. r. 

94. 

Na podlagi 1. člena uredbe z dno 18. novembra 19-17 
(Uradni list LRS St. 48—288/47) o dopola.tvi uredbo o 
prejemkih republiških državnih uslužbencev in usluž- 
bencev ljudskih odborov z dne 9. oktobra 1947 (Uradni 
liet LRS it. 42-242/47) izdajam 

odredbo 
o temeljni plači za novi poklic »cestar« v gradboBi 

stroki 
1. člen 

Temeljna plača za poklic, uveden v gradbeni stroki 
z odredbo podpredsednika vlade LRS in ministra za 
gradnje z dne 11. marca 1948 (Uradni list štev. 
13-92/48), se določi »a 2500 do 2900 din na mesec. 

2. člen 
Ta odredba velja od dneva objave v >Uradnem listu 

LRS«. 
St. S-zak. 138. 
Ljubljana dno 18. marca 1948. 

Predsednik vlade LRS: 
Miha Marinko 1. r. 

95. 

Odločba 
o imenovanju člauov višjega disciplinskega sodišča 

pri vladi LRS ' 

Za Člane višjega disciplinskega sodižča pri vladi LRS 
imenujem:   > 

za predsednika: 
tov. dr. Tominška Teodora, pomočnika minietra; 
za člana: '^üii- 
tov. Z o r k a Petra, pomočnika ministra in   '  ' ~r 

tov. P o p 11 a Franca, generalnega sekretarja .VLRS; 
na namestnika predsednika: 
tov, •••••*•.•*•••* laifeetóarjft ß^i 

za namestnika članov: 
tov. Haceta  Matevža, pomočnika ministra in 
tov. Kocijančiča  Borisa, uekreuirja za politično 

koordinacijo. 
Funkcijska doba teh članov traja do konca leta 1948. 
Pars. II. iL 572 1-48. 
Ljubljana dne 24, februarja 1918. 

Predsednik vlade LRS: 
Miha Marinko 1. r. 

ODLOKI LJUDSKIH 0DB0K0V 

90. 
Zaradi pospeševanja živinoreje izdaja MLO Celje na 

podlagi 2. člena, 1. točke 28. člena in 30. člena splošnega 
zakona o ljudskih odborih na svojem zasnjanju dne 
12. 1. 1948 

odlok 

o UTedbi pavšalne skočninc za plemenske bike 

1. člen 
Pripuščati se smejo samo tisti plemenski biki, ki jih 

jo ocenila pristojna Lcencovalna komisija in za katere 
jo ta komisija izdala oblastvene pripustnice. 

Ce v kraju ni na razpolago zadostno število licencira- 
nih bikov (en bik na 70 do 1ÖU krav), se ustanovi po- 
sebna okrajna liconcovalna komisija, ki jo imenuje iz- 
vršilni odbor. Ta komisija ponovno pregleda neliceno 
rana bike ter izda začasne pripuitnice. 

.     2. člen 
Na območju vsega okraja se uvede pavšalno pobira- 

nje skočninc v znesku 100 din letno od vsake krave in 
toLce nad 12 mesecev starosti, ugotovljeno po oblastve- 
nem popisu živine. 

3. člen 
Rejec bika je dolžan pripustili bika le takrat, če mu 

predloži rejec krave potrdilo o plačani skočnlni, in sicer 
na eno žival le trikrat zapored. Ce nj prišlo v treh za- 
porednih ••••••• do obrejitve, mora lastnik krave dati 
kravo v pregled živinozdravniku. 

Taki kravi se sme pripustili bik lo po žlvinozdrav- 
nikovi odredbi. 

Za nadaljnje pripuščanje take krave se plača skoo- 
nina na novo. 

4. člen 
Skočnina se plačuje za vse leto vnaprej živinorejski 

zadrugi za mesto Celje. 
Od pobrane skočnine se uporabi 15 do 20 odstotkov 

za živinorejsko zadrugo (ureditev molzno kontrole, pašni- 
kov, plemenilne postaje), ostanek pa se uporabi za plače- 
vanje vzdrževalnine, premij in nakup bitov. 

\"y < «;• 6. Člen 
Rejci bikov sprejemajo iz rejskega fonda letno vzdr- 

ževalnim); določi jo mestni izvršilni odbor a posebno od- 
redbo, s katero predpiže tudi druge pogoje. 

Prav tako bo Izvršilni odbor določil tudi premije za 
vaorno vzdrževanje plemenjakov. 

IT !      '•:-''-        6. olen 
Določba lega odloka veljaj« tudi *• plemenilne p_o- 

itfljv 

\ 
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7. Ölen 
livrïilni odbor izda zadrugi in plemenilni postaji 

podrobneje navodila za izvajanja toga odloka. 

8. čJeu 
VzdrlevaloiiLa za bike ai podvržena «bäavi»«uju. 

9 člen 
Kazni za prekrške tega odloka so: 
1. opomin, 
2. ukor, 
3. denarna kazen do 20(t0 din, 
4. poboljievaJno delo do 2U dal. 

10. člen 
Če storilec prekrška ne plača denarne kazni • do- 

ločenem roku, se mu spremeni » kazen [Kjboljševalneja 
dela oziroma odvzema prostosti, će j« storilcu za delo 
nesposoben. 

Denarne kazni se izrekajo r kor»t proračun« mtst- 
nega ljudskega odbora. 

11. Člen 
Za postopek o prekrîkih teb predpisov je pristojen 

poverjenik gospodarskega odreka mestnega ljudskega 
odbora. 

12. čleu 
Zoper poverjenikovo odločbo je dopustu« pritožba 

na izvršilni odbor MLO, kj se mora violiti pn prvi »lopnji 
T 8 dneh od dneva sporočitve. 

13. člen 
Kriitve tega «dioka zastarajo v enuu letu, 

14. člen 
Ta odlok začne veljati z dnem ebjave v »Uradnem 

listu LRSc. 
Et. 236/1-48. 
Celje dne 12. januarja 1948. 

Tajnik: 
Bežuik Anton 1. r. 

Predsedn'k: 
pretek Andrej k r. 

07. 
Zaradi pospeïevanja živinoreje izdaja okrajni ljud- 

mi odbor Trbovlje na podlagi odst. b 28. člena splošnega 
k«ia o ljudskih odborih 'na svojem YI. rednem zaseda- 

•4U* dne 28. II. 1943 

odlok 
yvedbi pavšalne skočuino za plemenske hiko 

TJ 
1. Člen 

pobira T*0 se r'a °^mo^iu vseja okraja Trbovljo pavšalno 
,,..nJe skočnino v znesku 100 din letno od vsake krave 

*n telicö 
aem popis.".'"»-*" ** 

nad 12 mesecev starosti, ugotovljene po obvez- 

2. člen 

io oc   ^""^11 se smejo samo tkll plemenski biki, ki jih 
ocenila pristojna licencovalna komisija in za katere je 
Komisija izdala oblastvene pripustnice. 

ranih In okraiu ni na razpolago zadostno število licenci- 
sebnl    t     (en'b,k-na 70 <*o 10° krav), se ustanovi po- 

«ûft okrajna licencovalna komisija, ki io imenuje m- 

vršilm odbor OLO Trbovlje. Ta  Uonii.sja  ponovno pre- 
gleda nelicencirane bike ter jim izda začasne pripustnice. 

V tej komisij  sodeluj«^«: 1 član UJ LO Trbovlje, kmj- 
tjjski relurent in •••••• veterinar. 

S. Sira 
Rej« bika je dolžan pripiwtiff bika le takrat, če mu 

predloži rejec krave potrdilo o plačan, skočnini, in scer 
na eno i val le trikrat zapored. Ce ni prišlo v Ireli za- 
porednih •••-kokih do «brejitvp, mora la»luik krave dati 
kravo v pregled živinozdravniku. 

Taki kravi se sme pripustiti bik le po žlriaozdrav- 
nikovi odredbi. 

Za nadaljnje pripuičanj» lake krare se plača i&očnhu 
na novo. 

4. čl*a 
Skočnina se plačuje za vse leto vnaprej pri pristoj- 

nem krajevnem ljudskem odboru, ta pa jo odvaja v okraj, 
ni rejskj fond, k] a» uporablja za plače vanjo vzdrževal- 
nine, za premije in nakup h.kov. 

Ce so na območjih krajevnih ljudskih odborov živino- 
rejske zadruge, od veja krajevni ljudski odbor skočn no 
tem zadrugam, ki po svojil) pravilih in navodilih okraj- 
nega ljudskega odbora skrbijo za plemenjake. 

Od pobrane »kofnine se uj>orabj 15 do 20 odstotkov 
z» pristojno živinorejsko zadrugo (ureditev molzne kon- 
trole, pašnikov, piemenine postaje). 

5. Člen 
Rejci bikov sprejemajo Iz rejskega fonda letno vzdr- 

ževalnino, določi Jo okrajni izvršilni odbor s posebno 
edrtdbo, s katero predpis* tudi druge pogoje. 

Prav tako bo izvrJiln odbor določil tudi premije za 
vzorno vzdrževanje plemenjakov. 

Vzdrževalnina za bike kakor tudi premije niso pod- 
vržene oedavienju. 

0. Člen 
Določbe tega odloka veljajo tudi za vse okrajne 

plemenilne postaje. 
•Izvršilni odbor OLO je pooblaščen, da izda krajev- 

nim ljudskim odborom, zadrugam in pleinonilnim posta- 
jam podrebaejia navodila za izvajanje tega odloka. 

7. Člen 
Skočninsko leto, t. i. leto, za katero velja plačilo 

pavšalirane skočnine, navedene v 1, členu, traja od 
1. marca do 29. februarja, 

Skočnina mora biti plačana do 1. aprila vsakega skoč- 
ninskega leta. 

8. člen 
Kršitve tega odl*ka se kaznujejo z denarno kaznijo 

od 60 do 2000 din. 
Denarne kazni se stekajo v okrajni rejski fond. 

• PrekrSki tega odloka zastarajo v enem letu. 

9. člen 
Ta odlok začne veljati z dnem podpisa , uporablja 

pa se od 1. marca 1948. 
St. 1499/1—48. *"  ' 
Trbovlje dne 28. februarja 1948. 

Tajnik: Predsednik: 
j Soru Iran. L r, Brun Janko L t» 

V 
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Pregled »Uradnega lista FLUJ« 
Št. 16 z dne 25. februarja 1948; 

104. Obvezna razlaga prvega odstavka l člena zakona o 
obvezni službi medicinskega osebja. 

103. Obvezna razlaga drugega odstavka 16. člena zakona 
o vojaških vojnih invalidih. 

106. Praviln k o dodatkih po delovnem učinku za usluž- 
bence notranje plovbe. 

107. Pravilnik o premijskih dodatkih za uslužbence civil- 
nega letalskega prometa. 

108. Pravinik o ustanovitvi otroškega doma v Selcu. 
100. Navodilo za  "zvajanje zakona o overitvi  podpisov, 

pisave in prepisov. 
110. Navodilo o kreditnem poslovanju kmečkih nabav- 

ljalnih in prodajni) zadrug. 
111. Navodilo za izvajanje uredbe o izplačevanju prejem- 

kov delavcem, nameščencem in uslužbencem, ki so 
poklicani na odslužitev rednega vojaškega roka. 

112. Odredba o izdajanju potrdil o izvoru blaga, name- 
njenega za izvoz. 

113. Odločba o dovoljenju za ustanovitev in delovanje 
društva Jugoslavija-Romunija. 

St. 17 i dne 2S. februarja 1948: 

114. Pravilnik o premijskih dodatkih za uslužbence jugo- 
slovanskih državnih železnic. 

115 Praviln.k o dodatkih po delovnem učinku aa vlakov- 
ne In premikalne uslužbence jugoslovanskih držav- 
nih železnic. 

116. Pravilnik o funkcijskih in premijskih dodatk h za 
uslužbence notranje plovbe in za druge člane po- 
sadke na plovnih objektih. 

117. Navodilo o načinu kako industrjska skladišča (baze) 
priznavajo rabat in zaračunavajo marže pri dobavah 
izdelkov, za katere so predpisane nižje oziroma višje 
enotne cene. 

118. Odredba o sestavljanju in predlaganju predlogov za 
finančne načrte državnih gospodarskih podjetij zvez- 
nega, republiškega, pokrajinskega in oblastnega po- 
mena za leto 1948. . 

Popravek pravilnika o higienskih in tehničnih varnostnih 
ukrepih pri delu v steklarnah. 

St. 18 z dne 3. ••••• 194S: 

119. Uredba o ustanovitvi srednje hidrometeorološke 
šole. 

120. Pravilnik o spremembi pravilnika za izvajanje za- 
kona o ureditvi plačilnega prometa z inozemstvom. 

121. Pravilnik o drugi dopolnitvi pravilnika o uporabi 
in izvrševanju 6. člena zakona o zaplembi premože- 
nja in o izvrševanju zaplembe. 

122. Navodilo za izvajanje uredbe o odstopanju splošnega 
ljudskega premoženja v rabo fizkulturnim društvom 
in ustanovam. 

123. Odredba o spremembi odredbe o uvoznem in izvoz- 
nem ocarinjanju blaga. 

124. Odredba o uporabi temeljnega razporeda kontov 
(kontnega načrta) za rudarstvo in industrijo tudi za 
kmetijske strojne postaje. 

125. Odredba o izročitvi v promet priložnostnih poštnih 
znamk »Teden boja proti tuberkulozi«:. 

126. Odločba o usUnovitv. delav.sk li  tehnikumov. 
RaUUkacija  u:>tave  Mednarodne zdravstvene organizacije 

in protokola o Mednarodnem uradu za javno higieno 
po Eg.ptu. 

St. 19 z dne C. marca 1948: 

127. Ukaz o razglasitvi podjetja republiškega pomena 
»Autoput«: v Beogradu za podjetje splošnega držav- 
nega pomena. 

128. Pravilnik o spremembi 18. člena pravilnika o regi- 
str ranju državnih  gosivodar.-dtih   podjetij. 

129. Navodilo za uporabo odredbe o trgovskih obratih, 
ki imajo pravico prodajati industrijske izdelke in 
živia po nižji) enotnih cenah. 

130. Navodilo za zdravljenje vojaških invalidov v toplicah. 
131. Odredba o ureditvi novih poklicev »bibliotekarski teh- 

n.k« in »knjižničar« v bibiiotekarsko-arhivski stroki. 
132. Odredba o potrditvi začasno veljavnosti "predpisov 

o dodatkih in drugih prejemkih uslužbencev v resoru 
ministrstva za promet. 

Pristop Monaka h konvenciji za zboljšanje usode ranjen- 
cev in bolnikov v vojskah med vojno. 

Popravek navodila za izvajanje uredbe o davku na pro- 
met proizvodov. 

Popravek odredbe o državnih (vezanih) cenah za kmetij- 
ske pridelke. t 

St. 20 z dne 10. marca 1948: 

133. Uredba o priglasitvi in ugotovitvi vojne škode na 
ozemlju, ki je po mirovni pogodbi z Italijo priklju- 
čeno k Federativni ljudski republiki Jugoslaviji. 

134. Odredba o obveznem odiranju svinj in oddaji suro- 
vih kož. 

135. Odredba o določitvi temeljne plače za na novo uve- 
dena poklica »bibliotekarski tehnik« in »knjižničar« 
v bibhotekarsko-arhivski stroki. 

136. Odredba o spremembi temeljne plače za poklica >po. 
možnj finančni manipulant« in »finančni manipulant« 
v finančni stroki. 

137. Odredba o razvrstitvi na novo uvedenih poklicev »bi- 
bliotekarski tehnik« in »knjižničar« v bibliotekarsko* 
arhivski široki. 

138. Odredba o ustanovitvi zbiralnih skladišč za les, Id 
je namenjen za izvoz. 

139. Odločba o preračunavanju bombažnega sukanca V° 
začasnih preračunjalnih faktorjih. 

140. Odločba o temeljnem razporedu kontov za gradbena 
podjetja. 

Izmenjava  ratifikacijskih listin pogodbe o prijateljstvu» 
sodelovanju in vzajemni pomoči med Jugoslavijo i° 

'   Romunijo. 
Pristop Pakistana h konvenciji za zboljšanje usode ranjen- 

cev in bolnikov v vojskah med vojno in h konvencij' 
o ravnanju z vojnimi ujetniki. 

Itdaja >Uradni ll«t L RS« — Itavuaiell m odgovoru) urednik- B°žo VoduSek: tlaka Prosvetna tiskarna — oba v LjublianJ. —* 
Naročnina: fetrtletno 60. oolleteo 120 celoletno 210 din - Pofatimzn« 4'mrilka: 4 dm ta 16 eiranl. 8 din » 9>4 strani. 1? (Ufl 
sa iü linai, le din za 11 «trani pò p»*ti 2fio din ve«\ — Uredništvo 'a upravni&ivo: Ljuhll&M Grefforïifeva ulica it, 23. m- 
 ^  lelettra; <»•••1••*•> *a^°. wesiatttvg 49-80 m>ravûiAtvo M-79. — Cek, i»4un 8-90190—1, , 
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B3K£j-~-2- 

Priloga k  Hi. kosu z <ine 2i. marca  1948. Številka 13. 

Ea^glasi ta oglasi ; 

Razglasi unravnili obiastev 33 

Opozorilo] ? 

V kratkem bo izSel v nasi založbi 

Komentar h kazenskemu zakoniku, splošni del 
v slovenskem prevoda. Komentar so pod splošnim uredništvom MoSe Pijnile 
in pod strokovnim uredništvom dr. Jovana Djordjovica napisili: MoSa 
I'ijade- dr. Jovan Djordjević, MLula Srzeutić, Predrag Vlasinić, Vladimir 
Timoškin in Mirko Perović.      ' 

Naročila za knjižico sprejema ^Uradni lisi LRS«. 
Komentar so bo pošiljal samo proti naprej-plačani kapniui ali po 

povzetju. 
Cena knjižico bo objavljena naknadno. 

• 
Uradni list LRS bo izdal Splošni register predpisov, to je kazalo 

vseh predpisov, ki so izšli v Uradnem listu KLRJ. v Uradnem listu LUS, 
v Uradnih obvestilih zveznega urada za cene (Službenih saopstenjih) in 
v Vestniku urada za cene pri predsedstvu VI.KS od 1. •45 do vštetega 
}•v 15)47. V tem registru bodo zaznamovani predpisi po vsebini z nesli, razvr- 
sc'eni pa bodo po abecednem redu in po časovnem zaporedju (kronološko). Po 
abecednem redu bodo urejena sesia, ki so načeloma vzeta iz naslova, več- 
krat pa tudi iz vsebine predpisa. Iz vsebine so vzeta gesla v primerih, 
ko iz naslova ni zadosti ••••• in razumljivo razvidnn vsebina predpisa, 
»si predpisi iz gospodarskega področja bodo zaznamovani v registru tudi 
Po abecednem redu gospodarskih panog. Vsak predpis bo naveden naj- 
manj pod dvema gesloma. 

na   priročne 
zalo/bi: 

z nad 800 strani je zbrano 
o socialnem zavarovanju. 

,  %% Naročnike,  bravce in 'druge interesente   opozarjamo 
nJtžice, zbirke zakonov, ki so v zadnjem fa?v izSle v naSi 

o    Zbirka zdravstvenih predpisov. V knjižici 
«(Hvo vseh zdravstvenih predpisov, predpisi 
«SpekciJ! dela ibi., cena 65 din. 

skrh .!'r^n skrbniških predpisov, v kateri so zbrani temeljni zakoni o 
, n'stvu, zakon o posvojitvi in pravilniki in navodila v zvezi s tema 
*°J°nia; cena 25 din. 

y ••.•^•'
8
' o strokah in prejemkih za rppnhliMce državne uslnžhenrp. 

•••••^• So zbrani vsi do sedaj Izdani i redpisi o razvrstitvi in prejemkih 
borov t k'h ^•0•"*1 uslužbencev in državnih uslužbencev ljudskih od- 
bence t pravilnika ° poviških temeljne plače po službenih leHh za usluž- 
2ßo Qf 

Zclravstvene in prosvetno-znanstvene stroke. — Knjižica obsega 
V?' ln stane 42 din. 

posloval    *° Zbirka zakonitiû predpisov za uporabo T civilnem sodnem 

v . Na Ml°gi imamo še T. in •. letnik iL i n d s k" e g a p r a v n i k n<r, • 
eoujeta zanimive članke in zapiske iz različnih področij našega ljudskega 

Pava e pregledom važnih zakonov in drugih predpisov, ki izhajajo v 
fam•t• în rePubliškem uradnem listu. Na ta letnika •• posebej opozar- 
jamo ljudske odbore in drugo interesente v Slovenskem Primorju. Dobita 
»e po znižani ceni à 60 din. 

»URADNI LIST LRS« 

Ad. št, 510/2-48 1913 

Sprememba priimka 
Ministrstvo za notranje zadeu> LRS v 

Ljubljani je z odlorbo šL IV. 510 2 z dne 
9. III. 1948 dovolilo na. pudlajji 21. člena 
zakona o osphmli imenih spremembo pri- 
imka Jurjevec Mileni, rojeni 17. X. 1919 
v Polzeli, bivajoči v Kamnii;u, Graben 12, 
iz Jurjevec v >L o r b e k«. Sprememba va- 
lja od dneva te objave. 

Iz pisarne ministrstva fa 
notranjo zadeve LRS 

St 1812/4 2078 

Objava 
Z  nalezljivo  ohromelostjo  prašičev SO 

na novo okuženi tile okraji: 
Krško, Mozirje, Poljčane in Trbovlje. 

Ministrstvo 
za kmetijstvo in gozdar&tvo LRS 
Ljubljana „dne 16. marca 1944. 

Vpisi v register 
državnih g-ospodarskiK 

podjetij 

289. 
Sedež: Celje. 
Dan vpisa: 6. marca 1948. 
Besedilo: Gozdno gospodarstvo Celje. 
Poslovni predmet: Gojenje in izkorišča- 

nje gozdov in gozdnih zemljišč ter izdelo- 
vanje in prodaja izdelkov lastne lesne 
Industrije. 

Ustanovitelj podjetja: Vlada LRS, od- 
ločba št. S—zak. 683 z dne 7. februarja 
1948. 

Podjetjo zastopata in zanj podpisu- 
jeta: 
,  ing. Miklavžič Jože, samostojno v obse- 
gu zak pooblastil in pravil podjetja, in 

ing. Zupančič Radovan, pomočnik direk- 
torja za gozdno proizvodnjo, v odsotnosti 
direktorja, v istem obsegu kot on. 

Ministrstvo za finance LES, 
Ljubljana, 

dne 4. marca 1948. 
St. 151927-48 1838 

* 
£90. 

Sedež: Kočevje. 
Dan vpisa: 6. marca 1948. 
Besedilo: Gozdno gospodarstvo Kočevje. 
Poslovni predmet: Gojenje in izkonS&t- 

pje gozdov in gozdnih zemljišč ter izdelo- 
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vai)]e ìH prodaja izdelkov lastne lesne in- 
duttnje. 

LVanovitelj podjetja: Vlada LRS, od- 
ločb* it. S—zak. 683 z dne 7. februarja 
l8ü>. 

Podjetje zastopajo in zanj podpisu- 
jejo: 

KorJiš Franc, direktor, samostojno, v 
obsegu zak. pooblastil in pravil podjetja, 

Gorèe Franc, namestnik direktorja, v od 
sotnosti direktorja, v istem obsegu kot on. 

Sušnik Jože, računovodja, listine po 47. 
členu spi. zakona o drž. gospodarskih pod- 
jetjih in 

Huter Ivan, knjigovodja, namestnik 
glavnega računovodje. 

Ministrstvo za finance LRS, 
Ljubljana, 

dne 5. marca 1948. 
Žt. 151932-48. 1839 

* 
291. 

Sedež: Kranj. 
Dan vpisa: 6. marca 1948. 
Besedilo: Gozdno gospodarstvo Kranj. 
Poslovni predmet: Gojenje in izkoriiča- 

oje gozdov in gozdnih zemljišč ter izdelo 
vanje in prodaja izdelkov lastne lesne m- 
dustrije. 

Ustanovitelj podjetja: Vlada LRS, od- 
ločba St. S—zak. 683 z dne 7. februarja 
1948. 

Podjetje zastopajo in zanj podpisu- 
jejo: 

Manfreda Ivan, direktor, samostojno, v 
obsegu zak. pooblastil in pravil podjetja, 

Deu Bogomir, tajnik, vxxJsotnoeti direk 
torja, v istem obsegu kot on, in 

Bogataj Maks, računovodja, listine po 
47. členu spi. zakona o drž. gospodarskih 
podjetjih. 

Ministrstvo za finance LRS, 
Ljubljana, 

dne 5. marca 1948. 
St. 151928-48        .     1840 

292. 
Sedež: Ljubljana. 
Dan vpisa: 6. marca 1948. 
Besedilo: Gozdno gospodarstvo Ljub- 

ljana. 
Poslovni predmet: Gojenje in izkorišča- 

nje gozdov in gozdnih zemljišč ter izdelo- 
vanje in prodaja izdelkov lastne lesne in- 
dustrije. 

Ustanovitelj podjetja: Vlada LRS, od- 
ločba št. S—zak. 683 • dna 7. februarja 
1943. 

Podjetje zastopajo in zanj .podpisu- 
jejo: 

Sosič Franc, direktor, samostojno, v ob- 
segu zak. pooblastil in pravil podjetja, 

Potrata Rudolf gl. računovodja, v odsot- 
nosti direktorja, sicer pa vse listine po 47. 
členu spi. zakona o drž. gospodarskih pod- 
jeljih, in 

Lesjak Vera, knjigovodinja, namestnik 
gl. računovodje. , t 

Ministrstvo za finance LES,    , ' 
Ljubljana," *" 

dne 5. marca 1948. 
èl 151949-48. 1843 

293. 
Sedež: Murska Sobota. 
Dan vpise: 6. marca 1948. 
Besedilo: Gozdno gospodarstvo Mar.;,* 

Sobota. 
Poslovni predmet: Gojenje in izkorišča- 

nje gozdov in gozdnih zemljišč ter izdelo- 
vanje in prodaja izdelkov lastne lesne in- 
dustrije. 

Ustanovitelj podjetja: Vlada LRS; od- 
ločba št. S—zak. 683 z dne 7. februarja 
1918. 

Podjetje zastopata in zanj podpihu- 
jeta: 

Zmazek Stanislav, v. d. direktorja, sa- 
mostojno, v obsegu zak. pooblastil in pra 
v» podjetja, in 

Ficko Vendei, v. d. pomočnika dû-ek'or 
ja, v odsotnosti direktorja, v istem obsegu 
kot on. 

Ministrstvo za finance LRS, 
Ljubljana, 

dne 5. marca 1948. 
St. 151950-48 C841 

201. 
Sedež: Nazarje. 
Dan vpisa: 6. marca 1948. 
Besedilo: Gozdno gospodarstvo Nazarje. 
Poslovni predmet: Gojenje in likori'a 

nje gozdov fn gozdnih zemljišč ter Izdelo- 
vanje in prodaja izdelkov lastne lesne in- 
dustrije. 

Ustanovitelj podjetja: Vlada LRS, od- 
ločba št. S—zak. 683 z dne 7. februarja 
1948. 

Podjetje zastopajo in zanj podpisu- 
jejo: 

Mogu Ivan, v. d. direktorja, samostojno, 
v obsegu zak. pooblastil in pravil podjetji, 

ing. Šuštaršič Dušan, pomočnik direk- 
torja za gozdno proizvodnjo, v odsouwai 
direktorja, v istem obsegu ko on, in 

Palka Ludvik, računovodja, vse listine 
po 47. Členu spi. zakona o drž. gospodarskih 
podjetjih. 

Ministrstvo za finance LRS, 
Ljubljana, 

dne 5. marca 1943. 
St 151951-48 1842 

295. 
Sedež: Postojna. 
Dan vpisa: 6. marca 1948. 
Besedilo: Gozdno gospodarstvo Postojna. 
Poslovni predmet: Gojenje in izkorišča- 

nje gozdov in gozdnih zemljišč ter izdelo- 
vanje in prodaja izdelkov lastne,lesno In- 
dustrije. 

Ustanovitelj podjetja: Vlada .LRS, od- 
ločba št. S—zak. 683 z dne 7. februarja 
1948. 

Podjetje zastopajo in sanj podpisu- 
jejo: ^ 

Kržišnik Anton, direktor, samostojno, v 
obsegu zak. pooblastil in pravil podjetja, 

Kos Jože, sekretar, v odsotnosti direk- 
torja, v istem obsegu kot on, 

Preselj Viktor, lei. kosgejciajoegajìdse- 
ka, z* eïfli •••, ••/ — ~ 

Perko Leon, računovodja, v&e Urline po 
47. členu spi. zakona o drž. gospodarskih 
podjetjih. 

Ministrstvo za finance LRS, 
Ljubljana, 

dne 5. marca 1943. 
St. 151926-48 18-15 

* 
2ÖG. 

Sedež: SloTenj Gradec. 
Dan vpisa: 6. marca 1948. 
Besedilo: Gozdno gospodarstvo Slu*cnJ 

(»radei-. 
Poslovni predmet: Gojwije in izkorišča- 

nje gozdov in gozdnih zemljišč ter izdelo- 
vanje in prodaja izdelkov lastne lesno in- 
dustrije. 

Ustanovitelj podjetja: Vlada LRS, od- 
ločba št. S—zak. 683 z dne 7. februarja 
1948. 

Podjetje   zastopajo   in   zanj   podpisu- 

Pucko Jože, v. d. direktorja, samostoj- 
no, v obsegu zak. pooblastil in pravil pod- 
jetja, 

Potočnik Martin, pomočnik direktorji, 
v istem obsegu kot on, in 

Ferber Miroslav, pomočnik direktorja za 
lesno proizvodnjo, za svoj resor. 

Ministestvo za finance LRS, 
Ljubljena, 

dne 5. marca 19J£. 
St. 151953-48 1844 

* 
297. 

Sedež: Sv. Lveija ob Soii. 
Dan vpisa: 6. marca 1918. 
Besedilo: Gozdne gospodarstvo Tilmin. 
Poslovni predmet: Gojenje in izkorišča- 

nje gozdov in gozdnih zemljišč ter izdelo- 
vanje in prodaja izdelkov lastne lesne in- 
dustrije. 

Ustanovitelj podjetja: Vlada LRS, od- 
ločba št. S—zak. 683 z dne 7. februarja 
1948. 

Podjetje zastopata i in zanj podpisu- 
jeta: 

ing. Mazi Stanislav, direktor, samostojno, 
v obsegu zaL pooblastil in pravil podjet- 
ja, in 

Božič Evgen, računovodja, vse listine po 
47. členu spL zakona o drž. gospodarskih 
podjetjih. 

Ministrstvo za finance LUS, 
Ljubljana, 

dno 5. marca 1948. 
ŠL151948-48 1846 

298. I j - 
Sedež: Celje. 
Dan vpisa: 8. marca 1948. 
Besedilo:   Tovarna   emajlirane posode,1« 

Celje- , ... LU....     i\{' 
Vpile se; •    - M^I-^ 

ing. ligo Lojze, kornere, direktor, • 
podpisuje za podjetje v odsotnosti direktor-., 
ja, v istem obsegu kot on. 

Ministrstvo za finance LRS, 
Ljubljana, 

dne 6. marca 1948.   r 
BL 151906-43 •83• 

•tik •• ' ' »AVV 
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209. 
Sedež: Ljubljana. 
Dan vrii^a. 8. marca 1918. 
Besp'iil«: ^Geodetski za von«, Ljubljana. 
Izbrise se: Kalin Ivan, dosedanji direk 

ior, vpiSe pa se: 
Senear Jože. direktor, ki podpisuje sa- 

mostojno, v obsegu zak. pooblastil in pr«- 
vil podjetja. 

Ministrstvo za Fiianco LRS, 
Ljubljana, 

dne C. marca 1948. 
S'. 151855—48 1836 

300. 
Sedež: Črenšovci. 
Dan vpisa: 11. marca 1948. 
Besedilo: Krajevna mizarska (Mamica 

Črenšovci. 
Poslovni predmet: Izdelovanje vseh vrst 

pohištva, mizarska dela pri gradbah ter 
vsi druga mizarska dela. 

Ustanovitelj podjetja: KLO Črenšovci. 
Operativni upravni voditelj: Izvršilni 

odbor KLO Črenšovci. 
Za podjetje podpisujejo: 
Horvat Martin, poslovodja, in 
Kolar Koloman, računovodja, od opera- 

tivnega upravnega voditelja pa: 
Franc Jožef, predsednik KLO Črenšovci, 

njegov namestnik 
Farkaš Janez, član izvrš. odbora KLO 

Črenšovci, 
••••••! Rozika, tajnica KLO Črenšovci, 

njen namestnik 
Faršang Ignac, elan izvršilnaja odbora 

KLO Čre.i.šovci. 
Okrajni LO Dol. Lendava, 

odsek za finance, 
dus 11. marca 1918. 1903 

801. * i 

Sedež: Kranjska gora. 
Dan vpisa: 5. marca 1948. 
Besedilo: Pekarna KLO Kranjska 

8<»ra. 
^Ustanovitelj podjetja: KLO Kranjska 

plovni predmet: Pekovska obrt. 
..ujetje zastopata in zanj podpisujeta: 

DûfiV11.?110 Vendelin, upravnik krajevnih 
v^4 KLO Kranjska gora, in 
••••••^1' Gašper, poslovodja podjelja, ittUJaka gora< i 

Okrajni LO Jesenice, 
odsek za finance, 

dne 5. marca 1948. 
ßt V. 1078/2-SI 16C0 

302. * 
Sedež: Ribno pri Blc(lu. 
Dan vpisa; 5. marca" 1048. 

Iiib!i^0: ^raÌcvno ÉcvlJarsko podjetje 

Ustanovitelj podjetja: KLO Ribno. 
Poslovni predmet:  Vsa y čevljarsko 

stroko^ spadajoča dela. 
1•••••^•   zastopajo  in  zanj   podpiau- 

Kodei: F.raae, Selo '13, poslovodja,, 

Stare Valentin, Seio 44, oameaUnli po- 
eto rad j o. 

Okrajni LO Jesenice, 
odsek  za finance, 

dno 5. ••••• 1•48. 
St. V. 1087/2-Si        imi 

* 
303. 

Sedež: Ribno pri Bledu. 
Dan vpü-a: 5. marca 1948. 
Besedilo: Krajevno sodarsko podjetje 

Ui l)no. 
Ustanovitelj podjotja: KLO Kranjska 

gora. 
Poslovni   predmet:   Vsa  v  «xlarsko 

obrt spadajoča dfla. 
Podjetje zasit/puta in •••• podpihujeta: 
Ari) Matija, Ribno RG, poslovodja 
Cr» Franc, Ribno 37, namestnik j oilo- 

vodje. 
Okrajni LO Jesenice, 

odsek za finance, 
dne 5. marca 1948. 

St V. Ï082/2—Si 1C50 
* 

304. 
Sedež: Brežice. 
Dan vpisa: 4. marca 1948. 
Besedilo: Mostna podjetja Brežice — 

zaloga piva. 
Poslovni predmet: Nakup in prodaja 

piva, kva>ca, brezalkoholnih pijač in so- 
rodnih artiklov. 

Ustanovitelj podjetja: M LO Brežice, 
odločba st. 430/1—48 z dne 20. februar.- 
ja 1948. 

Upravnj operativni voditelj: MLO Bre- 
iice. 

Za podjetje podpihujejo: 
Kober Franc, ravnatelj, 
Plazur Ivan, računovodja, in 
Blaževic Ervin  v okviru pooblastil. 

Okrajni ljudski odbor Krško, 
finančni odsek, 

dno 4. marca 194S. 
SL G4/3 165G 

• 
305. 

Sedež: Kostanjevica (Malence). 
Dan vpisa: 4. marca 1948. 
Besedilo: Opekarna MLO Kostanjevica. 
Poslovni  predmet:  Izdelovanje  zida- 

kov. 
Ustanovitelj podjetja: MLO Kostanje 

vica, odločba št. 221/48 z dne 1. II. 1918 
Operativni upravni voditelj: MLO Ko- 

stanjevica. 
Za podjetjo podpisuje: 

,   Solan Ludvik, ravnatelj, v okviru po- 
oblastil. 

Okrajni ljudski odbor Krško, 
finančni odsek, 

,  , dne 4. marca 19-18. 
!"!;<; 6104/1. 1G53 

306. 
Sedež: Krško. 
Dan vpisa: 4. marca 1018. 
Besedilo: Mestna mesarija Krško. 
Poslovni predmet: Nakup klavne živi- 

ne, drobnice, prašičev, perutnine, zakol 
in prodaja na drobno in debelo vseh me- 
sarskih in prekajevalnih izdelkov. 

Ustanovitelj podjetja: MLO Krško, od- 
ločba Št. 890 z dne 28. II. 1948. 

Operativni upravni voditelj: MLO Kr- 
Sko,x 

Za podjetje podpisujeta: 
Pavkovič Leopold, upravnik, in 
ul-itfovšek Gustav, v okviru pooblastiL 

Okraji.'i ljudski odbor Eieko. 
îiiian'ni odsek, 

dne 4. marca 1948. 
St. ö4'2 l'J57 

* 
207. 

Sedež: Pišece. 
Dan v[.i*a: 8. marca 1918. 
Besedilo:   Krajevna čevljarska  delav- 

nic". 1'išece. 
Poslovni predmpt: Popravilo in izdela- 

va v:-ek vrst čevljev. 
Ustanovitelj podjelja: KLO Piriese, od- 

loči« št. 22!) z dno' 23. II. 1918. 
Oporalivuo upravni voditelj: KLO Pi- 

sele. 
Z* pndjeljo podpisujeta: 
Cizelj Ivan, ravnatelj, in 
Medved Vinko, računovodja, v Vjcviru 

pooblastil. 
I Okrajni ljudski odbor Krïko, 

finančni odsek, 
dno 8. marca 194S. 

St. C4/4 ' 1745 

* 
Ü0S. 

Sedi»ž: Črnuč«». 
D:\u viusa: 4. marca 1943. 
Bendilo: Krajevna gObUlua iu ekono- 

mija Črnuče. 
Po.'lovni predmet: Pridelovanje kul- 

turnih ra-Hiu iu uosilni'ka obrt 
Ustanovitelj podjetja: KLO Črnuče-, od- 

ločba št. 210 z dne B. II. 1918. 
Za podjetje podpisujejo: 
Perlico! Junto, upravnik. samoMojtio 

po 2. do 7. členu pravil podj&tja, 
Cižman Ivan, namestnik upravnika 

samostojno v odsotnosti upravnika in v 
istem obsegu, 

Feriigoj Jelka, knjigovodja, v 47. Se- 
nu eplošiif^a zakonj o državnih gospo- 
gospodarwkih podjetjih navedene listine. 
Okrajni ljudski odbor Ljubljana olulh-a, 

oi!6<-k  za finance, 
dne 4. marca 19-UL 

St. 1490-3—iS. 1G02 

soo. 
Sedež: Ljubljana, Vi?ka c. št G0. 
Dan vpioa: 2. marca 1948. 
Bežedilo:» Vinocefc, industrijsko pod- 

jetje MLO. 
Poslovni predmet: Tovarna za kip in 

predelava poljskih pridelkov. 
Ustanovitelj podjetja: MLO za glavno 

mesto Ljubljana. 
Podjetjo zastopajo in zaaj podpihujejo: 
Amon Mirko, ravnatelj, samostojno, v 

odsotnosti ravnatelja 
Grahekf Balda, blagajniûvrka, v raču- 

novodstvenih   zadevah   pa    kolektivno • 
eden gori navedenih in 

Sajovic Fedor kot glavni računovodja. 
MLO za glavno mosta Ljubljana, 

finančni oddelek, 
dne 2. marca 1948. 

Fin. g£ 851 1G55 
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810. 
Sede/.: Velenje •. IG. 
Dan v^i-a: 'iö. Icu.u.irja 1348. 
Bu.-tniilo:   Krejeuia  ^ti>t4iia   Velenje 
Postov ni puxlmet; Prodaja alkohohuli 

In tutv-alkoholnii) pijač. 
Ustanovitelj podjeija: KLO Velenje. 
Operativni upravni voditelj: KLO Ve   j 

lcnje. 
Za podjetje çKxipisujcjo: 
Mervic Igor, predsednik KLO, 
Lorger Simon, član KLO, 
Antlej   Mirko,   upravnik   podjetja,  in 

sieur po dva ?-liupai. 
Okrajni LO Mozirje, 
odsek  za finance, 

dne 25. februarja 1948. 
St. 859/48 1746 

811. 
Sedež: Velenje 10. 
Dan vpisa: 2o. februarja lOiS. 
Besedilo: Krajema krojaška delavnica 

Velenje. 
Poslovni predmet: Izdelavo oblek. 
Ustanovitelj podjetja: KLO Velerie. 
Operativni upravni voditelj: KLO Ve- 

lenje. 
Za .podjetje podpisujejo: 
Merviè Igor, predsednik KLO, 
Lorger Simon, član KLO, 
Antlej Mirko, upravnik podjetja, in si- 

cer po dva skupaj. 
Okrajni LO Mozirje, 
odsek za finam-o, 

dne 25. februarja 1948. 
St. 856/48 1750 

312. 
Sedež: Velenje G5. 
Dan vpi>a: 25. februarja 1948. 
Besedilo- Krajevno pečarstvo in lon- 

čarstvo KLO Velenje. 
Poslovni predmet: Izdelava lončar- 

ekih izdelkov 1er izdelava in popravila 
peči. 

Ustanovitelj podjetja: KLO Velenje. 
Operativni upravni voditelj: KLO Ve- 

lenje. 
Za podjetje podpisujejo: 
Mennč Iqor. predsednik KLO, 
Lorger Simon, élan KLO, 
Antlej Mirko, upravnik podjetja, 1• si- 

cer po dva skupaj. 
Okrajni LO Mozirje, 'j., 
odsek  za fin?nce, i" 

dne 25. februarja 1948. 
St. 858/48 1748 

313. 
Sedež: Sežana. 
Dan vpisa: 4. marca 1948. 
Besedilo: Gostinsko podjetje »Triglav« 

Sežana. 
Poslovni predmet: Vsi posli gostin- 

stva in turizma. 
Ustanovitelj podjetja: Okrajni LO Se- 

žana, odločba št, 897/3—d z dne 8. II. 
1948. 

Podjetje zastopata in zanj podpisujeta: 
Trampuš Zdravko, ravnatelj, za vsie po- 

godbe in. dogovore do vrednosti 1.000.OOO 
dì*. 

Uoc   Marta,   računovodja, »opudpibujf 
v»u u'iiuih ne ai ijia^ajiiLoke   latum, 

Okrajni   I/O  seiana, 
uuïi u. ta. nuance, 

una u. tiiai ca iU48 
at.  oa-i/ü 1902 

c>#dež: Sežana. 
Dan vpi»a: 4. marca 1948. 
iJe»euiio:   Okrajno   knictijkko   fnttixo 

— Sežana. 
Pos.ovm predmet: Vzgajanje in pride- 

lovanje »erne«, vzgajanje iruüh u<JLik, 
selekcija pomenske zjvine in proizvod- 
nja kuieLjaUih pride.kov. 

Ustanovite^ podjetja: Okrajni LO Se- 
ža.ji, odločba it. 89//3—e z dne 8. II. 
1948. 

Podjetje zastopata in zanj podpisu- 
jeta: 

Cebulec Maku, upravnik, za vse pogod- 
be in dogovor» do vrednosti 5OU.00O 
din, 

iViiikovec Marija, računovodja, sopod- 
pisuje v*« finančne, in blagajnike li- 
stine. 

Okrajni LO Sežano, 
odsek za finaui-c, 

«•• 5. marca 1948. 
Št. 692/2 1693 

* 
315. 

Sedež: 2aga, 
Dan vpisa: 16. februarja 1948. 
Besedilo: lirajcvni gostinski obrat »Na 

mostu« — Žaga. 
Poslovni  predmet: Prodaja hrane in 

pijace gostom, oddaja sob. 
Ustanovitelj podjetja: KLO Žaga. 
Podjetje zastopata in zanj podpisujeta: 
Meiilieu Olga, upravnik, 
Rot Anton, računovodja. 

Okrajni LO Tolmin, 
finančni odsek, 

dne lü februarja 1943. 
Št. 78/16 1777 

Sedež: Trbovlje. 
Dan vpisa: 6. marca 1948. 
Besedilo: Mestno podjetje »Gostinstvo« 

Trbovlje. 
Poslovni predmet: Nakup in prodaja 

pijaö in prodaja jediL 
Podružnice: 
L Trbovlje-Loke 2•, 
2. Retje 8, 
S. Retje 55, 
4. Trbovlje-Loko 17, 
5. Trbovlje-Loke 89, 
6. Trbovlje II. 116. 
Za podjetje podpisujejo: 
Crnkovic Dušan, upravnik, • gospo- 

darske zadeve, 
Pinter Draga ali Penne Sonja za ra- 

čunovodske zadeve. 
Okrajni LO Trbovlje,     ,   j i 

odsek za finance,        . ! 
dne 6. marca 1940. 

ÔL 1018/1 1788 

817. * " 4' 
Sedež: Trbovlje-Loke •. 421. 
Dan vpisa: 6. marca 1948. 
Besedilo: Mestno podjetje »Mesarija« 

TrboTlK 

Poslovni prtuinet: Nabava, predelava 
in Mfouaja •••• • messiun ìzueikov. 

LM. jivMji iju pou plujejo: 
Auiesii; Peter, upiuvnik, za upravno- 

go»j*ju»u'=>i>t> i/Wieve, 
JKouir Aiojz, računovodja, ali Petauer 

Siiva, blagajnik, za računovodske za- 
dev«. 

Okrajni LO Trbovlje, 
odsek za finance, 
• ne 6. marca 1948. 

St. lulü/i— 48 1787 

Sedež: ST. Jurij pri Celju. 
Dan vpisa: 29. januarja 1948. 
Besedi io:  Uostinsko  poujetje KLO a v. 

Junj pri Leiju. 
Po aklepu operativnega upravnega vod- 

stva z dne 30. XII. 1947, it. 1Ï6/1, ae iz- 
brise poslovalnica Sv. Jurij 76 pri Celju. 

Okrajni LO Celje okol.ca, 
odsek za fiuaiKc, 

dne ^9. januarja  1948. 
Št. 1V -Wz/1—48—M 182S 

* 
319. 

Sttdež: Begun jo na Gorenjskem. 
Dan vpisa; 6. marca 1948. 
Be^ed'ilo: Krajevno krojaško — šivilj- 

sko podjetje Begunje. 
Izbriše se  poslovodja in  pooblaščeni 

poupi^ovalec  ta.   podjetje,   Grilc  Maks, 
Zgoša 86, in  vpuo  nov  začasni  in za 
podpisovanje pooblaščeni poslovodja 

Ooričnik Marija, ZgoSa aL 7. 
Okrajni LO Jesenice 

odsek za finance, 
dne (j. marca 1948. 

St. V. 1103/2-Si        1695 
* 

32Ü. 
Sede/-: Ljubljana. 
Dan vpisa: 5. marca 1048. 
Besedilo: Tovarna sadnih sokov in al- 

koholnih pijač v Ljubljani. 
Vpiše se skrajšani naziv firme: »Alko« 

v Ljubljani, Frankopauska ul. 9. 
ilLO za plavno mesto Ljubljana, 

finančni oddelek, 
dne 5. marca 1948. 

i Fin. fit 865/48. 1785 
* 

321. 
Sedež: Ljubljana. 
Dan vpisa: 28. februarja 1948. 
Besedilo: Mestna plinarna v Ljubljani. 
Vpiše ee sprememba oseb, pooblašče- 

nih za podpisovanje, in fiâter podpisu- 
jejo v vseh zadevah: 

Lesjak Franjo, upravnik, 
ing. Novak Engelbert, obratovodja, 
Stonar Davorin,  glavni  računovodja, 

kot namestniki pa: 
Bremec Franjo, ekonom, 
Oberšek   Hedvika,   pomožni   knjigo- 

vodja. 
MLO za glavno mesto Ljubljana, 

oddelek za finance, 
dne 28. februarja 1948. 

Fin. žt 826    j     1648 

822. 
Sedež: Stari trg. 
Dan vpisa: 6. marca 1948. 
Besedilo: Okrajno lesao podjetje v Sta- 

rem trgu. 
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Izbrišeta se: Hace Anton poslovodja, 
in Petkovšek Anton, računovodja, vpiše 
se: 

Perušek Franc, upravnik, ki podpisuje 
v vseh finančnih upravnih zadevah, v 
njegovi odsotnosti pa z istimi pravicami 
ni?gov namestnik 

Hace Anton. 
Okrajni LO Postojna, 

odsek za finance, 
dne 5. marca 1948. 

St 184/1/48 1G64 

323. 
Sedež: Črnuče. 
Dan izbrisa: 4. marca 1948. 
Besedilo:  Okrajna  ekonomija  in  go- 

stilna T Črnučah. 
Na podlagi odločbe OLO Ljubljana 

okolica, št. pov. 107—1 z dne 22. januar- 
ja 1948. 
Okrajni ljudski odbor Ljubljana akolica, 

odsek za finance, 
dne 4-, marca 1948. 

St. 1499-1—48 16131 

824. * 
Sedež: TrboTlje. 
Dan izbrisa: 6. marca 1948. 
Besedilo: »Mestna gostilna Forte« • 

Trbovljah II. 116. 
Podjetje je prenehalo obstojati 25. II. 

*948  zaradi  prehoda  v  novo  »Mastno 
Podjetje gostinstvo Trbovlje«. 

Okrajni LO Trbovlje, 
odsek za finance, 
tne 6. marca 19-18. 

St. 1017/4 1781 
* 

325. 
Sedež: Trbovlje. 
Dan izbrisa: C. marca 1948. 

»jedilo: >Mcstna gostilna in kuhinja 
ro«vavSck Trbovlje Loke št. 80«.   ' 
l^^ietje jo prenehalo obstojati 25. II. 
>j?r zaradi prehoda v novo ustanovljeno 

^••  podjetje gostinstvo Trbovlje«. 
Okrajni LO Trbovlje, 
odsek za finance 

dne 6. marca 19-18. 
St 1017/3 1780 

826. 

fefrbovlje G. marca 1948. 
TrbovliTu1 »Mestna gostilna Zarrašck 

Pod eTi   ,tie gt- 8- 
1948. zarLi   Prenehalo obstojati 25. II. 
oo >Mp*if«   Prehoda v novo ustauovlje- 
lje«. ° Podjetje gostinstvo Trbov- 

01{rajni LO Trbovlje, 
°dsck za financo, 

dno 6. marca 1948. 
Št. 1017/2 1779 

327. * 
Sedež: Trbovlje. 
"an izbrisa: 6. marca 1948. 

ift,r.„     ü?i >M°stna restavrnrija na ko- 
lodvoru« Trbovlje-lteljc it 55. 

Podjetje je prenehalo obstojati 25. II. 
1948 zaradi prehoda v novo ustanovljeno 
>Mestno podjetje gostinstvo Trbovlje«. 

Okrajni LO Trbovlje, 
odMik za finance, 

dne 6. marca 1948. 
SL 1017/5 1782 

• 
328. 

Sedež: Trbovlje. 
Dan izbrisa: 6. marca 1948. 
Besedilo: »Mestna restavracija v Tr- 

bovljah št. 25. 
Podjetje je prenehalo obstojati 25. II 

1948 zaradi prehoda v novo ustanovlje- 
no »Mestno podjetje gostinstvo Trbovlje«. 

Okrajni LO Trbovlje, 
odsek za finance, 
dne 6'. marca 1948. 

St. 1017/1 1778 

Razziasi sodišč 

Vpisi v zadružni register 
ICI. 

Sedež: Nova Štifta, 
Dan vpisa: 4. marca 1948. 
Besedilo: Kmetijska zadruga z ome- 

jenim jamstvom v NOH Štifti. 
Zadruga je bila ustanovljena na skup- 

ščini dne 6. II. 1948 za nedoločen čas. 
Naloge zadruge to: 1. da na čim bolj- 

ši in čim kulturuejši način oskrbuje svcr 
je člane z vsemi potrebnimi potresnimi 
predmeti, 2. <ia odkupuje v svojem oko- 
lišu vse kmetijske pridelke in izdelke v 
skladu z postavljenim načrtom zaradi 
dobre oskrbe most in drugih industrij- 
skih središč in sklopa v ta namen i>o- 
godbe, 3. da pospešuje in razvija vse pa- 
noge kmetijskega gospodarstva •• svo- 
jem področju, tako: poljedelstvo, živino- 
rejo, sadjarstvo, vinogradništvo, čebelar- 
stvo, gojitev industrijskih in drugih 
kultur, gozdarstvo, domačo obrt itd. Zla- 
sti pospešuje tisto panoge oziroma kul- 
ture, ki najbolj uspevajo ob danih narav- 
nih pogojih, 4. da uvaja za povečanje 
kmetijske proizvodnje in • tem zagoto- 
vitev rastočega blagostanja svojih članov 
naprednejše, tehnične in agronomske 
metode v kmetijstvu. V ta namen na- 
bavlja kmetijske stroje, umetna gnojila 
itd., ustanavlja ambulante za živino, ple- 
menilne postaje, organizira selekcijo ži- 
vine, gradi silose, organizira semeneko 
službo, skrbi za gojftev sadnih, gozdnih 
In drugih sadik itd., 5. da organizira 
predelavo kmetijskih pridelkov, in obrt- 
ne delavnice za potrebo svojih članov in 
izrablja pri tem predvsem lokalne «suro- 
vine, Ò. da zbira kmečko prihranke v 
obliki hranilnih vlog in notranjih noso- 
jil zaradi ustvarjanja obrtnih sredstev in 
zaradi dajanja kreditov svojim članom, 
7. da skrbi za gos-podarski strokovni ter 
kulturni im prosvetni dvig vseh prebi- 
valcev svojega okoliša na ta način, da 
prireja v svojem zadružnem domu stro- 
kovna in politična predavanja, kulturne 
prireditve, strokovne tečaje, da prireja 
razstavo, predvajanja filmov, goji fizkul- 
turo itd. ter ustanovi fcvojo knjižnico. 

Zaradi smotrnega in ui-pešnej'ega Iz- 
vajanja svojih nalog izdela pjtrebne iii- 
črte v skladu s splošuim državnim na- 
črtom. 

Zadružni delež znaša 100 din, deW 
družinskega člana pa 10 din. Vsak za- 
morata ob vt-topu v zatirujio. Vî-ak za- 
družnik jamči • 10 kratn:in zneskom te- 
meljnega oziroma  druž-•.^••••   deleža. 

Prioböitve se, kolikor ni v pravnih do- 
ločeno drugače, nabijejo na zadruž.-J 
razglasni dt^ki. 

Upravni odbor sestavlja 5 do 9 čla- 
nov. Zadrugo zastopa upravni odbor, 
podpihujeta pa zanjo po dva čUn.a 
upravnega odbora, katerih enega lahko 
nadomešča po upravnem odboru poob- 
laščeni us.užbenee zadrugo. 

Člani upravnega odbora so: 
Speli Jože kmečki »in, Tiroiek 50, 

predsednik, 
Gluk Kalael, kmet, Tiros-efc it. 15, pod- 

predsednik, 
Golob Jožef, delavec, Siniklevž št 18, 

tajnik, 
Feie Ivan, krnet, Dol 24, 
Frmenc Ivan Ivan, kmet, Smiklavž 

št. 4, 
Savinš"k Ivan. kmet. Tiro.~ek št. 8, in 
'l>epei Jožef, kmečki sin, Tlrosck 38. 

Okrožno sodišče v C< iju 
dne 4  marca 1018. 

Zadr Vil Gi>2 1757 

1C2. 
Sedež: Vrbje. 
Dan vpisa: 4. mffa VMb. 
Besedilo: Kmrtijsko obdelovalna sra- 

druga »Slavka Slandra«, zadruga z ume- 
jeiiim jamstvom v Vrbju pri Zslcu. 

Zadruga je bila ustanovljena na skup- 
ščini dne 15. 11. 1948 za nedoločen čas. 

Naloge zadruge so: 
Zadružna obdelava zemljo na podlag* 

svobodnega združevanja kmetov, mi ho- 
ve zemlje, orodja in vprežne živine, za- 
radi skupnega obdelovanja zemlje, 
ustvaritev boljših pogojev za wxiobiio 
uporabo pridobitev znanosti in tehnike 
ter delovnih metod v kmetijski proizvod- 
nji; racionalno in načrtno go-*pc/la rM vo, 
da bi so dosegli večji dohodki • zniža- 
li proizvajalni stroški 1er g tem dweg-e 
večje koristi za zadružnike in državo. 

Člani zadrugo vpiéejo v zadrugo svo- 
jo zemljo kot delež. 

Priobčit ve se, kolikor ni v pravilih 
določeno drugače, nabijejo na zadružni 
razerlasni deski. 

Zadrugo zastopa upravni odbor, ki ga 
sestavlja 5 do 10 članov. 

Za zadrugo podpisujeta po dva člana 
upravnega odbora, od katerih s,nie «ne- 
ga nadomeščati za to pooblaščeni usluž- 
benec zadruge. • 

Člani upravnega odbora so: 
Lamovšek Ivan, tesar, Vrbje, pred- 

sednik, 
Miklavžin Stanko, čevljar, Vrbje 34, 

tajnik, 
Ribič Franc, kolar, Žalec, 58, 
Stajner Karel, kmet, Vrbje, 
Čehovin Jože. kmet. Vrbje 3-1 

Okrožno sodišče v Celju 
dne 4.   marca 10-18. 

Zadr VII. ei/2 1756' 
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1G3. 

Sedež: Tcvčc. 
Dan vpisa: 8. marca i.^.j. 
Besedilo: Kmetijeke zadrugo z omeje- 

nim jamstvom Marija Gradec. 
Zadruga ie bila ustanovljena na skupšči- 

ni dne 1. III. 1948. 

Nalogo zadruge so: 
i. da na čim boljši in čim kulturnejši 

način oskrbuje svoje člane z vsemi potreb- 
nimi potresnimi predmeti; 2. da odkupuje 
v svojem okolišu vse kmet.jske pridelke in 
izdelke v skladu s postavljenim načrtom 
zaradi dobre oskrba mest in drugih indu- 
strijskih središč in eklepa v ta namen po- 
godbe: 3. da pospešuje in razvija vse pa- 
noge kmetijskega gospodarstva na ?vojem 
področju tako poljedelstvo, živinorejo, sad- 
jarstvo, vinogradništvo, čebelarstvo, gojitev 
industrijskih in drugih kultur, gozdarstvo, 
domačo obrt itd. Posebno pospešuje tiste 
panoge oziroma kulture, ki v naravnih 
krajevnih pogojih najbolje uspevajo; 4. da 
uvaja za povečanje kmetijske proizvodnje 
in s tem za zagotovitev v rastočega blago- 
stanja svojih članov naprednejše, tehnične 
in agronomska metode (mere) v kmetij- 
tijstvu. V ta namen nabavlja kmetijske 
stroje, umatna gnojila itd., ustanavlja am- 
bulante za živino, plemenilne postaje, orga- 
nizira selekcije živine, gradi silose, orga- 
nizira semensko službo, skrbi za gojitev 
sadnih, gozdnih in drugih sadik itd.; 5, da 
organizira: a) predelavo kmetijskih pri- 
delkov, b) obrtne delavnice za potrebe svo- 
jih članov In izkorišča pri tem predvsem 
lokalne surovine; 6. da zbira kmečke pri- 
hranke v obliki hranilnih vlog in notra- 
njih posojil zaradi ustvarjanja obratnih 
sredstev in zaradi podeljevanja kreditov 
svojim članom; 7. da skrbi za gospodarsko 
strokovni in kulturno prosvetni dvig vseh 
prebivalcev svojega okoliša na ta način, da 
prireja v svojem zadružnem domu strokov- 
na predavanja, kulturne prireditve, stro- 
kovne tečaje, razstave, predvajanja filmov, 
goji fizkulturo itd. ter ustanovi svojo knjiž- 
nico. 

Zaradi smotrnega in uspešnejšega izva- 
janja svojih nalog izdela potrebne načrte v 
skladu s splošnim državnim načrtom. 

Zadružni delež znaša 100 din in se mo- 
ra vplačati ob vstopu v zadrugo. Vsak za- 
družnik jamči ie z desetkratnim zneskom 
vpisanega deleža. 

Priobčitve članom se, kolikor ni v pra- 
vilih določeno drugače, nabijejo na zadruž- 
ni razglasni desici. o 

Upravni odbor sestavlja 6 članov, ki Jih 
voli zbor izmed zadružnikov za dobo enega 
leta. 

Zadrugo zastopa upravni odbor. Za za- 
drugo podpisujeta po dva člana upravne- 
ga odbora, od katerih lahko enega nado- 
mešča po upravnem odbora pooblaščeni 
uslužbenec zadrugo. 

Člani upravnega odbora so: 
Rajh Jožef, kovač, Tevče IS, 
Cvek Franc, posestnik, Stopco 6, 
Vodišek Ivan, posestnik, Podvin 12, 
Maček. Avgust, posestnik, Sv, Peter 28• 

Mlinar  Janez,  poicstnilc,  Mala Breza 
št. 8 in 

A-MiPiT Anton, •••. sin, Kladje 1. 
Okrožno feodižčo v Celju 

dne 8. marca 1918. 
Zadr VII 66/2 1819 

* 
ICI. 

Sedež: Bovec, okraj Tolmin. 
Dan vpisa: 8. marca 1948. 

1 Besedilo: Obnovitvena zadruga z ome- 
jenim jamstvom v Bovcu. 

Zadruga je bila ustanovljena na skup- 
ščini dne 10. X. 1947 . 

Naloga zadruge je: 
a) da pod vodstvom tehničnega stro- 

kovnjaka prouči terenske razmere in iz- 
dela obnovitveni načrt za svojo vas; b) 
da pod vodstvom gospodarskega stro- 
kovnjaka izdela proračun obnovitvenih 
del za vsakega posameznega člana in za 
celotni okoliš; nadalje določi višino 
obremenitve v delu in denarju in odpla- 
čilni načrt za vsakega člana; c) da po- 
sreduje med člani in narodno oblastjo 
ureditev zemljiškoknjižnih, služnostnih 
in drugih event, spornih odnosov (koma- 
sacija); č) da priskrbi kredit za nabavo 
materiala in izvedbo obnovitvenih del; 
d) da skupno nabavljat Izdeluje, zbira in 
porazdeljujo med svojo člane gradbeni 
matsrial; c) da % pritegnitvijo vseh raz- 
položljivih delovnih moči pod vodstvom 
tehničnega strokovnjaka obnovi poruše- 
na naselja po predloženem in potrjenem 
obnovitvenem načrtu; f) da po možno- 
sti od pristojnih vojaških oblasti izposlu- 
je pritegnitev delovnih moči, posebno iz 
vrst vojnih ujetnikov in jim odreja delo 
po njihovi strokovni usposobljenosti. 

Zadružni delež znaša 150 din in 6C 
mora plačati ob vstopu v zadrugo. Vsak 
zadružnik jamči šo 8 trikratnim zneskom 
vpisanih deležev. 

Zadruga razglaša svoje priobčitve na 
zadružni razglasni deski. Vabilo na 
skupščino pošlje vsem članom najmanj 
8 dni pred skupščino in tudi pristojni 
poslovni in revizijski zvezi. 

Upravni odbor sestavljajo predsednik, 
tajnik, blagajnik in 4 Člani. 

Zadrugo zastopa upravni odbor, zanjo 
podpisujeta po dva član upravnega od- 
bora, od katerih lahko enega nadome- 
šča pooblaščeni uslužbenec zadruge. 

Člani upravnega odbora so: 
Durjava Anton, podjetnik, Bovec 196, 

predsednik, 
K ravanja EmiL mizar, Bovec 21, taj- 

nik 
Mihelič Matko,   trgovec,   Bovec 410, 

blagajnik, 
Čuder Perdinund, kmet, Cezsoca. 58,. 
Žagar Jožef, kmet, 2aga 44, 
Copi Peter, kmet, Cezsoča 25, 

- Cernuta Alojz, rudar, Log pod Mangar- 
tom 15, odborniki. 

Okrožno eođiSče y Gorici 
dne 8. marca 1948. 

Zt 8/48-4 2076 

1G5. * 
Sedež: Brje, okraj Gorica. 
Dan vpisa: 8. marca 1948. 
Besedilo: Kmetijska zadruga i omejenim 

jamstvom x Brjab. 

Zadruga jo bila ustanovljena na skup- 
ščini dne 2. februarja 1948. 

Naloga zadruge je: 
1. da na čim boljši Ln čim kulturnejši na- 

čin oskrbujo svoje dano z vsem; potrebni- 
mi potroSnimi predmeti; 2. da odkupuje 
v svojem okolišu vso kmetijske pridelke in 
izdelke po postavljenem načrtu, za do- 
bro oskrbo mest in drugih industrij- 
skih središč in sklepa v ta namen po- 
godbe; 3. da pospešuje in razvija vse pa- 
noge kmetijskega gospodarstva na svojem 
področju, tako: poljedelstvo, živinorejo, 
sadjarstvo, vinogradništvo, čebelarstvo, go- 
jitev industrijskih in drugih kultur, goz- 
darstvo, domačo obrt itd., posebno pa po- 
spešuje tiste panoge oziroma kulture, ki 
v danih naravnih pogojih najbolje uspe- 
vajo; 4. da uvaja za povečanjo kmetijske 
proizvodnje in s tem za zagotovitev rasto- 
čega blagostanja svojih članov naprednej- 
še, tehnično in agronomske metode v 
kmetijstvu. V ta namen nabavlja kmetij- 
ske stroje, umetna gnojila itd., ustanavlja 
ambulanle za živino, plemenilne postaje, 
organizira selekcijo živine, gradi silose, 
organizira semensko službo, skrbi za goji- 
tev sadnih, gozdnih in drugih sadik itd.; 
•. da organizira predelavo kmetijskih pri- 
delkov in obrtne delavnice za potrebe svo- 
jih članov in izrablja pri tem predvsem 
lokalne surovine; 6. da zbira kmečke pri- 
hranke v obliki hranilnih vlog in notranjih 
posojil za ustvarjanje obratnih sredstev in 
za podeljevanje kreditov svojim članom; 
7. da ekrbi za gospodarski strokovni, kul- 
turni in prosvetni dvig vseh prebivalcev 
svojega okoliša tako, da prireja v svojem 
zadružnem domu strokovna in politična 
predavanja, kulturne prireditve, strokovne 
tečaje, razstave, predvajanja filmov, goji 
fizkulturo itd. ter ustanovi svojo knjižnico. 

Zaradi smotrnega in uspešnejšega izva- 
janja svojih nalog izdela potrebne načrte 
v skladu s splošnim državnim'načrtom. 

Zadružni delež znaša 150 din, delež za- 
družnikovega družinskega člana 15 din in 
se mora plačati ob vstopu v zadrugo. Vsak 
zadružnik jamči šefz desetkratnim zneskom 
vpisanih deležev. 

Zadruga razglaša svoje priobčitve na za- 
družni razglasni deski. Vabilo na skupšči- 
no pošlje vsem članom vsaj 8 dni prej, in 
tudi pristojni okrajni zvezi. 

Upravni odbor sestavlja 7 članov. Za- 
drugo zastopa upravni odbor, zanjo podpi- 
sujeta po dva člana upravnega odbora, od 
katerih lahko enega nadomešča pooblašče- 
ni uslužbenec zadruge. 

Člani upravnega odbora so: 
Pečenko Franc, kmet, Brje, ••, predsed- 

nik, 
Lazar Stanko, delavec, Brjo 110, pod- 

predsednik, 
Birsa Silvester, kmet, Brje 78, tajnik, 
Blrsa Oskar, kmet, Brje 185, blagajnik, 
Cink Dušan, Šofer, Brje 98, 
Cink Alojz, kmet, Brje 65, 
Kodrič Edvard, kmet, Brje 117, odbor- 

niki. 
Okrožno fpđlšco v Gorici, 

i začasnim sedežem v Postojni, 
dne 8. marca 194S. 

Zt 10/48-3 2072 
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1GB. 
Sedež: Dol-Predmeja, okraj Gorica. 
Dan vpisa: 8. marca 1048. 
Besedilo: Kmetijska nabavno prodajna 

zadruga z omejenim jamstvom v Dolu 
pri Prcilmcji. 

Zadruga je bila ustanovljena na skup- 
ščini dne 11. jauuarja 1948. 

Naloga zadruge je: 
1- da izdeluje po navodilih pristojnih 

organov načrt za odkup kmetijskih pri- 
delkov v svojem okolišu; 2. da izdeluje 
Po navodilih pristojnih organov načrt 
potrošnje svojih članov; 3. da izdela fi- 
nančni • kreditni načrt in ga spravi v 
sklati e finančnim načrtom svoje poslov- 
ne zveze in postavljenimi normami; 4. 
da zbira v ta namen statistične podatke, 
ki jih daje v uporabo tudi svoji poslovni 
zvezi, Glavni zadružni zvezi LÎIS in 
okrajnim ljudskim odborom; S. da od- 
kupuje v svojem okolišu vse kmetijske 
Pridelke in oskrbuje svoje člane z vsem 
Kmetijskim orodjem in drugimi kmetij- 
skimi potrebščinami, kakor tudi z vsemi 
Predmeti po postavljenem načrtu; 6. da 
sklepa pogodbe s kmetovalci v svojem 
okolišu za odkup kmetijskih pridelkov 
in jim izplačuje v ta namen predujme 
(kontrahiranje); 7. da sklepa pogodbe z 
^družnimi in državnimi podjetji za do- 
°avo kmetijskih pridelkov; da skrbi w 
Ve4o produktivnost dela svojih članov z 
faznimi odseki; 9. da skrbi za kulturno 
,a Prosvetno izobrazbo svojih članov in za 
nJihovo zadružno vzgojo. 

Svoje naloge opravlja zadruga v skla- 
• 8 eplošnim državnim gospodarskim 

načrtom in z nalogami, ki jih dobi od 
•voje poslovne zveze in pristojnih orga- 
n°v ljudske oblasti 

Zadružni delež znaša 150 din in se 
•°ra plačati ob vstopu v zadrugo. Vsak 
*aaru2nik jamči še s petkratnim zne- 
r**>* vpisanih deležev. 
lajj^ga razglaša svoje priobčitve na 
skurSi?1 razglasni deski. Vabila na 
dn"VT eo dostavljajo članom vsaj 8 
Poslovni' Glavnl zadružni zvezi LRS in 

^avm odbor sestavlja 7 članov. 
Pkujeu80 •••*°•* «pravni odbor, pod- 
odbora «li8 ••1° dva •1••• "Pravnega 
In en tyv^Pi0 en *^*n upravnega odbora 

pooblaščeni uslužbenec zadruge. 

Bizjak14»""416811 i*3***** *>'• 
K. 94, Pred8Ä,,trgwec' Dol-PreämeJa 

Poknc IVa„  kmet) Dol.PredmeJa 97, 

ÄÜikf"'   •••>   Dol-Pređme3»' 
Likar drli', logar, Dol-Predmeja 80, 
"te ak Jožef, logar, Dol-Predmeja 126, 

» Äb^Ädelavec» Dol-Predmeja 

Okroïno sodišče • Gorici 
dne 8. marca 1948. 

Zt 12/48-2, 2070 

1G7. 
bedež: K ladje, okraj Idrija. 
U an vpisa: b. marca 1948. 
Besedilo: Kmetijska zadruga x omeje- 

nim jamstvom na Kladju. 
Zadruga je bJa ustanovljena na skup- 

ščini dne 21. januarja 1948. 
Naloga zadruge je: 
1. da izdeluje po navodilih pristojnih 

organov načrt za odkup kmetijskih pri- 
delkov v svojem okolišu; 2. da izdeluje 
po navodilih pristojnih organov načrt 
potrošnje svojih članov; 3. da izdela fi- 
nančni in kreditni načrt in ga spravi v 
sklad « finančnim načrtom svoje poslov- 
ne zveze in postavljenimi normami; 4. 
da zbira v ta namen statistične podatke, 
ki jih daje v uporabo tudi svoji poslovni 
zvezi, Ulavni zadružni zvezi LRS in 
okrajnim ljudskim odborom; S. da od- 
kupuje v evojem okolišu vse kmetijske 
pridelke in oskrbuje svoje člane z vsem 
kmetijskim orodjem in drugimi kmetij- 
skimi potrebščinami, kakor tudi z vsemi 
predmeti po postavljenem načrtu; 6. da 
sklepa pogodbe s kmetovalci y svojem 
okolišu za odkup kmetijskih pridelkov 
in jim izplačuje v ta namen predujme 
(kontrahiranje); 7. da sklepa pogodbe i 
zadružnimi in državnimi podjetji z* do- 
bavo kmetijskih pridelkov; da skrbi za 
večjo produktivnost dela svojih članov; 
9. da skrbi za kulturno in prosvetno iz- 
obrazbo svojih članov in za njihovo za- 
družno vzgojo. 

Svoje naloge opravlja zadruga v skla- 
du e splošnim državnim gospodarskim 
načrtom in z nalogami, ki jih dobi od 
svoje poslovne zvezo in pristojnih orga- 
nov ljudske oblasti. 

Zadružni delež znaša 150 din, delež 
zadružnikovega družinskega člana 15 
dinarjev in se mora plačati ob vstopu v 
zadrugo. Vsak zadružnik jamči še e pet- 
kratnim zneskom vpisanih deležev. 

Zadruga razglaša ßVoje priobčitve na 
zadružni razglasni deski. Vabilo na 
skupščino se pošlje vsem članom vsaj 
8 dni prej In pristojni okrajni zvezi. 

Upravni odbor sestavlja sedem članov. 
Zadrugo zastopa upravni odbor, pod- 

pisujeta pa zanjo dva člana upravnega 
odbora ali po en član upravnega odbora 
In en pooblaščeni uslužbenec zadruge. 

Člani upravnega odbora so: 
Primožič Miha, kmet, Podpleče žt. 4, 

predsednik, 
Slabe Feliks, kmet, Cerkljanski vrh 99, 

podpredsednik, 
Mlakar Jernej, kmet, Cerkljanski vrh 

št. 199, tajnik, 
Pirik Miha, kmet, Podlaniše 22,    - 
Mrak Urban  kmet, Podlaniše 4, 
Primožič Cini, kmet. delavec, Podple- 

če 9 
Podobnik Vinko, kmet. delavec, Ho- 

Dovše 11, odborniki. 
Okroino sodišče • Gorici 

dne 8. marca 1948. 
Zt 11/48—2 2071 

• 
168. 

Sedež: Ravne, okraj Goric«. 
Dan vpisa: 8. marca 1948. 

• Besedilo:  Kmečka gospodarska zadrug? 
i omejenim jamstvom x Ravnah, 

Zadruga je bila ustanovljena na skup- 
ščini dne 25. februarja 1948. 

Naloga zadruge je: 
1. da na čim boljši in čim kulturnejši na- 

čin oskrbuje svoje člane z vsemi potrebni- 
mi potrošnimi predmeti; 2. da odkupuje 
v svojem okolišu vse kmetijske pridelke in 
izdelke po postavljenem načrtu, za do- 
bro oskrbo mest in drugih industrij- 
skih središč in* sklepa v ta namen po- 
godbe; 3. da pospešuje in razvija vse pa- 
noge kmetijskega gospodarstva na svojem 
področju, tako: poljedelstvo, živinorejo, 
sadjarstvo, vinogradništvo, čebelarstvo, go- 
jitev industrijskih in drugih kultur, goz- 
darstvo, domačo obrt itd., posebno pa po- 
spešuje tiste panoge oziroma kulture, ki 
v danih naravnih pogojih najbolje uspe- 
vajo; 4. da uvaja za povečanje kmetij, ke 
proizvodnje in s tem za zagotovitev rasUy 
čega blagostanja svojih članov naprednej- 
še, tehnične in agronomske metode v 
kmetijstvu.. V !a namen nabavlja kmetij- 
ske stroje, umetna gnojila itd., ustanavlja 
ambulante za živino, plemenllne postaje, 
organizira selekcijo živine, gradi silose, 
organizira semensko službo, skrbi za goji- 
tev sadnih, gozdnih in drugih sadik itd.; 
5. da organizira predelavo kmetijskih pri- 
dplkov in obrtne delavnice za potrebe svo- 
jih članov in izrablja pri tem predvsem 
lokalne surovine; 6. da zbira kmečke pri- 
hranke v obliki hran'lnih vlog in notranjih 
posojil za ustvarjanje obratnih sredstev in 
za podeljevanje kreditov svojim članoii: 
7. da skrbi za gospodarski strokovni, kul- 
turni in prosvetni dvig vseh prebivalcev 
svojega okoliša tako, da prireja v svojem 
zadružnem domu strokovna in politična 
predavanja, kulturne prireditve, strokovne 
tečaje, razstave, predvajanja filmov, goji 
flzkulturo itd. ter ustanovi svojo knjižnico. 

Zaradi smotrnega in uspešnejšega izva- 
janja svojih nalog izdela potrebne načrte 
v skladu s splošnim državnim načrtom. 

Zadružni delež znaša 150 din in se mo- 
ra plačati ob vstopu v zadrugo. Vsak za-i 
družnik jamči še s petnajslkratnim zne- 
skom vpisanih deležev. 

Zadruga razglaša svoje priobčitve na za- 
družni razglasni deski. Vabilo na skupšči- 
no pošlje vsem članom vsaj 8 dni prej, in 
tudi pristojni okrajni zvezi. 

Upravni odbor sestavlja 7 članov. Za- 
drugo zastopa upravni odbor, zanjo podpi- 
sujeta po dva člana upravnega odbora, od 
katerih lahko enega nadomešča pooblašče- 
ni uslužbenec zadruge. 

Člani upravnega odbora so: 
Jevšček Jožef, kmet, Ravne št. 59, pred- 

sednik, 
Petrovčič Jožef, kmet, Ravne 57, pod- 

predsednik, 
Zbona Vida, delavka, Podlaka 1G7, taj- 

nica, 
Markič Miroslav, kmet, Dragovice 110, 

blagajnik, 
Gadnik Jožef, delavec, Zabrdo 39, 
Markič Alojz, kmet, Sveto 144, 
Gulin Vladimir, delavec, Podlaka 178, 

odborniki. 
Okroino sedile« • Gorici, 

i safasnim sedežem v Toitojn!, 
dne 8. marca 1948. 

Zt 16/48-2 
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1G9. 
Sedež: Rihcmbcrk, okraj Nota Gorica. 
Dan vpea: 5. marca 1948. 
Besedilo: Krm ćka gospodarska zadru- 

ga z omejenim jamsînmi v Riliemberku. 
Zadruga je bila ustanovljena na skup- 

ščini dne 12, februarja 1918. 
Naloga zadruge je: 
1. da izdeluje po navodilih pristojnih 

organov načrt za cdkup kmet'jsk h pri- 
delkov T svojem okolišu; 2. da izdeluje 
po navod.lih pristojnih organov nacrt 
potrošnje svojih članov; 3. da izdela fi- 
nančni in kreditni načrt in ga spravi v 
sklad e finančnim načrtom svoje poiiov- 
ne zveze in postavljenim: normami; 4. 
da zbira v ta namen statistične podatke, 
ki jih daje v uporabo tudi svoji poslovni 
zvez:, (Jlavni zadružni zvezi LItó in 
okrajnim ljudskim odborom; 5. da od- 
kupuje v svojem okolišu vse kmetijske 
pridelke in oskrbuje svoje člane z vsem 
kmetijskim orodjem in drugimi kmetij- 
skimi potrebšc nami, kakor tudi z vsemi 
predmeti po postavljenem načrtu; 6. da 
sklepa pogodbo g kmetovalci v svojem 
okolišu za odkup kmetijskih pridelkov 
in jim izplačuje v ta namen predujme 
(kontrahiranje); 7. da sklepa pogodbe z 
zadružnimi in državnimi podjetji za do- 
bavo kmetijskih pridelkov; da skrbi za 
večjo produktivnost dela svojih članov s 
postavljanjem raznih objektov; 9. da skrbi 

* za kulturno in prosvetno izobrazbo svojih 
članov in za njihovo zadružno vzgojo.   , 

Svoje naloge opravlja zadruga v skla- 
du 8 splošnim državnim gospodarskim 
načrtom in z nalogami, ki jih dobi od 
svoje poslovne zveze :n pristojnih orga- 
nov ljudske oblasti. 

Zadruga  razglaša  svoje priobčile  na 
zadružni    razglnsni   deski.   Vabilo   na 
skupščino se dostavi vsem članom naj- 
manj 8 dni pred skupšč no in tudi za- 
družni zvezi LRS in poslovni zvezi. 

Upravni odbor sestavlja 7 članov. 
Zadrugo zastopa upravni odbor, pod- 

pisujeta pa zanjo po dva člana upravnega 
«dbora aH po en "lan upravnega odbora 
in en  pooblaščeni  uslužbenec  zadruge. 

Člani upravnega odbora so: 
Vrtovec   Alojz, krnet,  Rihemberk 24, 

predsednik. 
Ličen Stanko, posestnik, Rihemberk št 

123, podpredsednik, 
Turk Danjel, trg. pomočnik, Rihem- 

berk 2, tajnik, 
Cigoj Vincenc, mizar, Rihemberk 45, 

blagajnik, 
Pavlica Jožef, delavec. Rihemberk 6*2, 
.Miheli Alojz, kmet, Rihemberk 19, 
Zgonik   Angela,   gospodinja,   Rihem- 

berk 23, odborniki 
Okrožno sodišče v Gorici 

dne 5. marca 1948. 
Zt 14/48—2 2074 

* 
170. 

Sedež: Ljubljana, rajon II. 
Dan vpisa: 5. marca 1948. 
Besedilo:  Delavsko nameščcnska po- 

trošniška zadruga  II. rajona Bežigrad- 
Sfgka z omejenim jamstvom. 

Zadruga je bila ustanovljena na usta- 
novnem zboru dne 1. februarja 1913 za 
nedoločen čas. 

Naloge zadruge so: 
1. da izdela načrt potrošnje za svoje 

člane in izdela v ta namen finačni n 
k redil in načrt, 2. da zbira v ta namen 
statistične podatke, ki jih daje v uporabo 
tud; nad/ejenim zadružnm ,• državnim 
organom; i}, da oskrbuje svoje člane z 
vsemi potrošriimi predmeti in sklepa v 
ta namen pogodbe s svojimi člani in s 
kmetijsk mi nabavnimi in prodajnimi 
zadrugami in z drugimi zadružnimi 'n 
državnimi podjetji; 4. da ustanavlja po 
|K>trebi lastna gospodarska podjetja iz- 
ključno za potrebe svojih članov; 5. da 
dviga svoje prodajalne in podjetja na 
stopnjo racionalno in kulturne ravni; 6. 
da s sodelovanjem sindikalnih organiza- 
cij skrbi za. dvig kulturne in prosvetne 
ravni in za zadružno vzgojo svojih čla- 
nov. 

Zadružni delež znaša 150 din, delež 
zadruž-mkoveKa družinskega člana pa 10 
dinaijev .n se lahko vplača v obrokih. 
Člani jamčijo za obveznosti zadruge z de- 
setkratnim zneskom vpisanih obvezah 
deležev. 

Zadruga priobčuje važnejše sklepe v 
svojih   poslovnih  postorih. 

Upravni odbor sestavlja 15—21 članov, 
ki se volijo za dobo enega leta. 

Za zadrugo podpisujeta dva člana 
upravnega odbora, katerih enega lahko 
nadomešča po upravnem odboru poobla- 
ščeni uslužbenec zadruge. 

Ciani upravnega odbora &o: 
Kopač Stane, nameščenec, Ljubljana, 

Drenikova ul. 36, 
Les jak Franjo, direktor, Ljubljana, 

Brankova c. 5, 
Bahar Vida, nameščenka, Ljubljana, 

Sišeuaka e. 2G, 
Merljak Lojze, nameščenec, Ljubljana, 

Tyrseva c. 47, 
Ilovar Janez, upokojenec, Ljubljana, 

Ruska c. 6, 
Slovnik Maks, pTslovodja, Ljubljana, 

Pavšičeva c. 18, 
Zalazn.k Vinko, računovodja, Ljublja- 

na, Janševa c. 
Vilfan Ernest, nameščenec, Ljubljana, 

Dimčeva c. 10, 
Pušnik Martin, nameščenec, Ljubljana, 

Celovška c. 107, 
Kerpan Kdvard, tehnik, Ljubljana, 

Drenikova 8, 
Smrdelj Julija, gospodinja, Ljubljana, 

Kavškova c. 7, 
Glavač Ivan, upokojenec, Ljubljana, 

Lepodvorska 30, 
Fugina Jana, nameščenka, Ljubljana, 

Tyrseva c 47/a, 
Smrekar Ivan, skladiščnik, Ljubljana, 

Pelerčeva ul. 10, 
Osredkar Zinka, nameščenka, Za vasjo 

št. 1, 
Basa Alojz, upokojenec, Ljubljana, Sco. 

polijeva 0, 
Avšič Alojz, kmet, Ljubljana, Draga 

št. 48, 
Gradič Miha, nameščenec, Ljubljana, 

Sv. Marka 18, 
Lusicky Jože, nameščenec, Ljubljana, 

Koroška c. 10, 

Korošec Blaž, upokojenec, Ljubljana, 
Podj unska c 17. 

Okrožno sodišče v Ljubljani 
dne  4.  marca   1948. 

Zt 6,48 — Zadr V 185/1     1922 

171. 
Sedež: Ljubljana, rajon 1•. 
Dan vp.sa: 5. marca 194«. 
Besedilo: Delavsko nameščcnska po- 

trošniška zadruga •. rajona Mosto % 
omejenim jamstvom. 

Zadruga je bila ustanovljena na usta- 
novnem zboru dne 26. januarja 1•48 za 
nedoločen čas. 

Naloge zadruge so: 
1. da izdela načrt potrošnje za svoje 

člane in izdela v ta namen finančni in 
kreditni načrt; 2. da zbira v ta namen 
statistične podatke, Id jih daje v uporabo 
tudi nadrejenim zadru/.n.m .n državnim 
organom; 3. da oskrbuje svoje člane z 
vsemi potresnimi predmeti in sklepa v 
ta namen pogodbe s svojimi člani in s 
kmetijsk mi nabavnimi in prodajnimi 
zadrugami in z drugimi zadružnimi :n 
državnm: podjetji; 4 da ustanavlja po 
potrebi lastna gospodarska/ podjetja iz- 
ključno za potrebe svojih članov; 6. da 
dviga svoje prodajalne in podjetja na 
stopnjo racionalne in kulturne ravni; 6. 
da s sodelovanjem sindikalnih organiza- 
cij skrbi za dvig kulturne in prosvetne 
ravni m za zadružno vzgojo svojih čla- 
nov. 

Zadružni delež znaša 160 din, delež 
zadružnikovega družinskega člana pa 10 
dinarjev m se lahko vplača v obrokih. 
Člani jamčijo za obveznosti zadruge z de- 
setkratnim zneskom vpisanih obveznih 
deležev. 

Zadruga priobčuje važnejše sklepe v 
svojih poslovnih postorih. 

Upravni odbor sestavlja 15—21 članov, 
ki se volijo za dobo enega leta. 

Za zadrugo podpisujeta dva člana 
upravnega odbora, katerih enega lahko 
nadomešča po upravnem odboru poobla- 
ščen  uslužbenec zadruge. 

Člani upravnega odbora so: 
Sefman Milan, ekonom, Ljubljana, Ko- 

delijev grad, 
Kavčič Marjan, nameščenec MTP, 

Ljubljana, Sred.ška 8, 
Stare Meri, nameščenka MP0, Ljublja- 

na, Zalokarjeva 11, 
Benje Franc, nameščenec 0L0, Ljub- 

ljana, Jarška 71, 
Dolenc Francka, pers. referent, Ljub- 

ljana, Zaloška c. 49, 
Presetnik Franc, nameščenec, Ljublja- 

na, Šmartinska 136, 
Skarja Franc, ref. za odkup, Ljubijo-, 

na. Križna ul. 64, 
Dintinjana Zvone, nameščenec, Ljub- 

ljana, Zaloška 143, 
Pirnat Slavko, čevljar, Ljubljana, Ko- 

d rova 9, 
Osenjak Francka, delavka, Ljubljana! 

Bcrnekarjeva 48, 
Hacler Albin, nameščenec MOL, Ljub- 

ljana, Bavdkova 3, 
Erjavec Ludvik, drž. uslužbenec, Fuži- 

ne 20, 
Arhine Minka, gospodinja, Ljubljana^ 

Društvena ul. 25, — 
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••••• Andrej, upokojenec, Ljubljana, 
Vod••L,ka ]u 

Šniitr-k Pavla, gospodinja, Ljubljana, 
Cigla rjeva 12 

Stroj;) n l'*rane, nameščenec Naproze, 
Ljubljana, Slapn.čarjeva •, 

Vriiovnik    Marica,     trg.    sotrudnica, 
Ljubljana, DruMveria  ul. 4, 
v. Novak Tone, kmet, Ljubljana, Zg. Hru- 
sica 35, 

Kranjc Ivan, vratar, Ljubljana, Zalo- 
ška c. ]• 

Jer'n Stane, sod pomočnik,Hrušica 43, 
Okrožno sodile v Ljubljani, 

dne 5. marca 1948. 
Zt 7/48 — Zadr V 186/1     1921 

171 * 
Sedež: Bisfrioa, okraj Maribor okolica. 
Dan vpisa: 8. marca 1948. 
Besedilo:  Kmetijska zadruga z o. j. v 

BistrN pri Mariboru. 
^Zadruga je bila ustanovljena na skup- 
ini dne 22. februarja 1948 za nedoločen 
cas. 

Naloga zadruge je: 
1. da tia čim boljši in čim kultumejšina- 

<ta 03krbjje svoje člane z vsemi potrebni- 
mi potroMiiini predmeti; 2. da odkupuje 
v svojem okolišu vse kmetijske pridelke in 
}zcielke.  po   postavljenem   načrtu,   za   do- 
bro 
Bkih 

ostrilo   mest   in   drugih   industrij- 
srcdišč in  sklepa  v  ta   namen  po- 

Rodbe; 3_ (ja pospešuje in razvija vse pa- 
,nS9 kmetijskega gospodarstva na svojem 

P^ročju,   tako:    poljedelstvo,   živinorejo, 
^ujarstvo, vinogradništvo, čebelarstvo, go- 
jitev industrijskih  in drugih kultur, goz- 
^»ratvo, domačo obrt itd, posebno pa po- 
^Pesuje tiste panoge oziroma kulture, ki 

danih naravnih  pogojih najbolje uspe- 
jo; 4. da uvaja za povečanje kmetijske 

gj^'odnje m 8 {em • iaRotovitev rasto- 
§e    .   ^0313"]» svojih članov naprednej- 
ktnet"'m'•e ln •8•••01•,<0 metode v 
sj.ç llJstvu. V ta namen nabavlja kmetij- 
atnbu' *' "'"C1"3 ^ojiia itd-, ustanavlja 
0••••*•^'• • *lvm0> plemenilne postaje, 
••••••••-•• seIe!{cijo živine, gradi silose, 
te° .,z,r? semensko službo, skrbi za goji- 
5. da •

•\ gozdnih in drugih sadik itd.; 
dflkov ^ïtl!zira predelavo kmetijskih pri- 
jih gia'

n obrtne delavnice za potrebe svo- 
lokaln'n °V • izrao'P Pri tl?in predvsem 
hranke v"^'1^' Gl d* zbira kmeCko P""- 
posojil za°        hranilnih vlog in notranjih 
z?  podelje

Uslv.arJame obratnih sredstev in 
7. da skrb-Van^° krcc^itov svojim  članom; 
turni  in n •• gospodarski strokovni, kul- 
svojega okomÄ dVlg ^ .Prebiva,.cev 

zadružnem   iL ko< da pnreja v sv0jcm 

predavanja •^1•°•°•, ta ff*• tekne   rU"» e pnredifvc, strokovne 
fizkul'turoTidT« Predvaia"ia  filmov' ROJ'1 

7-f... t0r ustanovi svojo knjižnico. 
jania «?,' .s,motrTlega in uspešnejšega izva- 
v "ldn^0J'h ?aloS izdela P°lrcbno načrte 

7*AÌ   * sP,0šnim državnim načrtom. 
^acmunt delež znaša 150 din in se pla- 

l«hlS•/ °PU v 7-ad•g°- Upravni odbor 
IrSnii? h Pla6il° v obrokih- Dele* a- 
đK T driI«nnkega člana znaša 50 
AmsJu'. ••••1• jo omejeno. Vsak za- 

nnili jamči .Se z desetkratnim zneskom 
vP-samh obveznih, deležev. 

Zadruga priobčuje važnejše sklepe v 
svojih polovnih prostorih na razglasni 
desiti. 

Upravni odbor sestavlja 7 članov. 
Njegova dolžnost traja eno leto. 

Zadrugo zastopa upravni odbor, podpi- 
sujeta pa ••••• po dva člana upravnega 
odbi ra ali po en član upravnega odbora in 
en poobla.40111 uslužbenec zadruge. 

Člani upravnega o-", era so: 
Kreuh Adolf, tov. delavf-e, Bistrica 11, 

predsednik, 
Žižek Franjo, obrtni mojster, Bistrica 

št.- 25, podpredsednik, 
Krebs Rudi, ključavničar, Bistrica 36, 

tajnik, 
Rotner Ludvik, kmet, Bistrca 11, 
Ajd Josip, nameščenec, Bstrica 8, 
Temei Peter, delovoija, Bistrica 29, 
Jurše Mila, •••. hči, Log 10, odborniki. 

Okrožno sodišče v Maribora 
dne 8. marca 19-18 

Zadr • 91 1990 

173. 
Sodož: Bogojina, okraj Dol. Lendava. 
Dan vpisa: 5   marca 1948. 
Besedilo: Kmetijska nabavno prodajna 

zadruga z. o. j. v Rogojini. 
Zadruga je bila ustanovljena na skup- 

Wini de 25. 1. 1948 za nedoločen čas. 
Valoga z.idruge je: 
1. da izdelujo po navodilih pristojnih 

organov načrt za odkup kmetijskih pri- 
delkov v svojem okolišu; 2. da izdeluje 
po navodilih pristojnih organov načrt 
potrošnje svojih članov, 3. da .zdela fi- 
nančni in kreditni načrt in ga vskhdi f 
finančnim načrtom svoje poslovne zveze 
in postavljenimi normami; 4. da zbira 
v ta namen statistične podatke, ki jih 
daje v uporabo tudi svoji poslovni zvezi. 
Glavni zadružni zvezi LRS in okrajnim 
ljudskim odborom; 5. da odkupuje v 
svojem okolišu vse kmetijske pridelke 
in oskrbuje svoje člane z vsemi predmeti 
po postavljenem načrtu; 6. da sklepa po- 
godbe s kupovalci v svojem okolišu za 
odkup kmetijskih pridelkov in jim iz- 
plačuje predujmo (kontrahiranje); J. da 
sklepa pogodbe z zadružnimi in državni- 
mi podjetji za dobavo kmetijskih pridel- 
kov; da skrbi za večjo produktivnost 
dela svojih članov; 9. da skrbi za kultur- 
no in prosvetno izobrazbo svojih članov 
in za njihovo zadružno vzgojo. 

Svojo naloge opravlja zadruga v skla- 
du s splošnim državnim gospodarskim 
planom in z nalogami, ki_ jih dobi od 
svoje poslovne zveze in pristojnih orga- 
nov ljudske oblasti. 

Zadružni delež znaša 100 din in ee pla- 
ča ob vstopu v zadrugo. Upravni odbor 
lahko dovoli plačilo v obrokih. Jamstvo 
je omejeno. Vsak zadružnik jamči že e 
trikratnim zneskom vpisanih obveznih 
deležev. 

Zadruga objavlja važnejšo sklep© v 
tvojih poslovnih prostorih, po potrebi pa 
še na krajevno običajen način ali pa v 
dnevnem in krajevnem tisku. 

Upravni odbor sestavlja 5 članov. Dolž- 
nost upravnega, odbora traja eno leto. 
Zadrugo zastopa upravni odbor. Za za- 
drugo podpisujeta po dva člana uprav- 
nega odbora ali pa en San upravnega ' 

 *  

odbora in en pooblaščeni uslužbenec za- 
druge. 

Člani upravnega odbora so: 
Bojnec Jožef, poljedelec, Bogojina 141, 

predsednik, 
Lopert Anton, dijak-priv., Bogojina 

119, tajnik, 
Bojnec Ivan, poljedelec, Bogojina 112, 

blagajnik, 
Savelj Jožef, poljedelec, Bogojina 112, 
Velober Janet, poljedelec, Eogojiaa 6G, 

odbornika. 
Okrožno sodišče T Mariboru. 

" dne 5. marca 1948. 
Zadr. III. frl/2 1783 

< * 
174. 

Sedož: Gabcrjo, okraj* Dol. Lendava. 
Dan vpisa: 12. marca 1948. 
Besedilo: Kmet.'jsla zadru-a z o. j. • 

Gaberja. 
Zadruga je bila ustanovljena na skup- 

ščini dne 18. II. 1948 za nedoločen čas. 
Naloga zadruge je: 
1. da na čim boljši in čim kulturnejši na- 

čin oskrbuje svoje člane z vsemi potrebni- 
mi potrošnimi predmeti; 2. da odkupuje 
v svojem okolišu vse kmetijske pridelke in 
izdelke po postavljenem načrtu, za do- 
bro oekrbo mest in drugik industrij- 
skih središč in cklepa v ta namen po- 
godbe; 3. da pospešuje in razvija vse pa- 
noge kmetijskega gospodarstva na svojem 
področju, tako: poljedelstvo, živinorejo, 
sadjarstvo, vinogradništvo, čebelarstvo, go- 
jitev industrijskih in drugih kultur, goz- 
darstvo, domačo obrt itd., posebno pa po- 
spešuje tiste panoge oziroma kulture, ki 
v danih naravnih pogojih najbolje uspe- 
vajo; 4. da uvaja za povečanja kmetijske 
proizvodnje in s tem za zagotovitev rasto- 
čega blagostanja svojih članov naprednej- 
še, tehnične in agronomske metode v 
kmetijstvu. V ta namen nabavlja kmetij- 
ske slroje, umetna gnojila itd., ustanavlja 
ambulante za živino, plemenilne postaje, 
oiganizira selekcijo živine, gradi silor-e, 
orgsniz'Ta semensko službe, akrbi z« goji- 
tev sadnih, gozdnih in drugih sadik itd.; 
5. da organizira predelavo kmet'jskih pri- 
delkov in obrtne delavnice za potrebe svo- 
jih članov in izrablja pri tem predvsem 
lckalne surovine; 6. da zbira kmečke pri- 
hranke v obliki hranilnih vlog in'notranjih 
posojil za ustvarjanje obratnih ereditev iti 
za podeljevanje kreditov avojim članom; 
7 da skrbi za gospodarski strokovni, kul- 
turni in prosvetni dvig vseh prebiva'i-ev 
svojega okoliša tako, da prireja v svojem 
zadružnem domu strokovna in politična 
predavanja, kulturne prireditve, strokovne 
tečaje, razstave, predvajanja filmov, goji 
fizkulturo itd ter ustanovi svojo knjižnico. 

Zaradi smotrnega in uspesnrjšecra izva- 
janja svojih nalog izdela potrebne nr.'rte 
v skladu s splošnim državnim načrtom. 

Zadružni delež maša 100 din, plača se 
ob vstopu v zadrusro. Upravni cdbor lahko 
dovoli plačilo v obrokih. Jamstvo je ome- 
jeno. Vsak zadružnik jamči še z desetkrat- 
nim zneekona vp'sanih obvernih d"I<>7,«»v 

Zadruga objavlja važnejše sklepe v svo- 
jih eotlovnia prestarih ia na razglasni de- 
ski. 

Upravni odbor sestavlja 5—9 člnnov. 
Dolžnost upravnega odbora traja eno lota 
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Zadrugo zastopa upravni odbor. Za za- 
drugo porlpi.«ujpla po dva člana upravnega 
odbora aH po en član upravnega odbora ia 
en pooblašroni uslužbenec zadruge. 

Ciani upravnega edborz so: 
Borovi?   Franc,   kmet,    Oabnrje   142, 

predsednik, 
Tratnjek Avgust,   kmet,   Gaberje 147, 

podpredsednik, 
Tratnjek Stefan, kmet, Gaberje 127, 
Varga Štefan, kmet, Gaberje 108, 
Herič Jožef, kmet, Gaberje 118, odbor- 

niki. < 
Okrožno sodišče v Mariboru 

dne 12. marca 1948. 
Zadr III 24-2 2159 

175. 
»fica. Sedež: Gočova, okraj Marib«i 

Dan vpisa: 8. marca 1948. 
Besedilo:   Kmetijska zadruga z o. j. • 

Gočovi. 
Zadruga je bila ustanovljena na skup- 

ščini dne 22. februarja 1348 za nedoločen 
čas. 

Naloga zadruge je: 
1. da na čim boljši in čim kulturncjši na- 

čin oskrbuje svoje člane z vsemi potrebni- 
mi potresnimi predmeti; 2. da odkupuje 
v svojem okolišu v*e kmetijske pridelke in 
izdelke po postavljenem načrtu, za do- 
bro oskrbo mest in drugih industrij- 
skih središč in sklepa v ta namen po- 
godbe; 3. da pospešuje m razvija vse pa- 
noge kmetijskega gospodarstva na svojem 
področju, tako: poljedelstvo, živinorejo, 
sadjarstvo, vinogradništvo, cebîlarstvo, go- 
jitev industrijskih in drugih kultur, goz- 
darstvo, domačo obrt iid., posebno pa po- 
spešuje tiste- panoge oziroma kulture, ki 
v danih naravnih pogojih najbolje uspe- 
vajo; 4. da uvaja za povečanje kmetijske 
proizvodnje in s tem za zagotovitev rasto- 
čega blagostanja svojih članov naprednej- 
še, tehnične m agronomske metode v 
kmetijstvu, V ta namen nabavlja kmetij- 
ske stroje, umetna gnojila itd., ustanavlja 
ambulante za živino, plemenilne postaje, 
organizira selekcijo živine, gradi silose,' 
organizira semensko službo, skrbi za goji- 
tev sadnih, gozdnih in drugih «adik itd.; 
5. da organizira predelavo kmetijskih pri- 
delkov in obrtne delavnice za potrebe svo- 
jih članov in izrablja pri tem predvsem 
lokalne surovine; 6. da zbira kmečke pri- 
hranke v obliki hranilnih vlog in notranjih 
posojil za ustvarjanje obratnih sredstev in 
za podeljpvanje kreditov svojim članom; 
7. da skrbi za gospodarski 6trokovii, kul- 
turni in prosvetni dvig vseh prebivalcev 
ivojega okoliša tako, i* prireja • svojem 
zadružnem domu strokovna in politična 
predavanja, kulturne priredUve, «trakovne 
tečaje, razstave, predvajanja filmor, goji 
fizkulturo itd. 1er ustanovi svojo knjižnico. 

Zaradi smotrnega in uspešnejšega Izva- 
janj» svojih nalog izdela potrebne načrte 
T skladu s splošnim državnim načrtom. 

Zadružni delež znaša 150 din in se pla- 
ča ob vstopu v zadrugo. Upravni odbor 
lahko dovoli plačilo v obrokih. Delež za- 

družnikorej;* družin*kega člana znaša 16 
dinarjev. Jainsivo je omejeno. Vsak za- 
družnik jamči se i drwtkram.m znwkom 
vp samb obveznih deležev. 

Zadruga pnobčuje važnejše sklepe v 
svojih poslovnih prostorih na razgiasni 
deski. 

Upravni odbor sestavlja 5 do 8 članov. 
Njegova dolžnost traja eno leto. 

Zadrugo zastopa upravni odbor, podpi- 
sujeta( pa zanjo po dva člana upravnega 
odbora ali po en član upravnega odbora in 
en pooblaščeni uslužbenec zadruge. 

Člani upravnega odbora so: 
Matjašič Ludvik, mlinar, Gočova 5, 

piedučdnik, 
Pečovnik Vinko, kmet, Gočova 7, pod- 

predsednik, 
Ceh Hinko, Gočova 14, tajnik, 
Kuhar Franc, pos., Gočova 42, 
Breznik Peter, administrator, Gočova G9, 
Kocbek Febks, kmet, Gočova 16, 
Fras Franc, kmet, -Gočova 15, 
Komauer Jelka, pletilja, Gočova ••, #d- 

borniki. 
Okrožno sodišče v Slariboru 

due 8. marca 1948. 
Zadr III 90—2 1989 

176. i 
Sedež: Gornja Bistrica, ekrai DeL Len- 

dava. 
Dan vpiaa 5. marca 1948. 
Besedilo:Kmetijska nabavna-predajna 

sadijuga t o. j. v Uornji Bistrici. 
Zadiuga je bila ustanovljena na skup- 

ščini due 17. II. 1948 za nedo/očen čas. 
Naloga zadruge je: 1. da izdeluje po 

navodilih pristojnih organov načrt za 
odkup kmetijskih pridelkov v svojem 
okolišu; 2. da izdeluje po navodilih pri- 
stojnih organov načrt potrošnje svojih 
članov; 3. da izdela finančni in kreditni 
načrt in ga skladi s finančnim načrtom 
svoje poslovne zveze in a postavljenimi 
normami; 4. da izbira v ta namen stati- 
stično podatke, ki jih dajo-v uporabo 
tudi evoji poslovni zvezi, Glavni zadruž- 
ni zvezi LKS in okrajnim ljudskim odbo- 
rom; 5. da odkupuje v svojem okolišu 
vse kmetijske pridelke in oskrbuje svoje 
člane z vt.em kmetijskim orodjem in 
drugimi kmetijskimi potrebščinami; 6. 
da sklepe pogodbe s kmetovalci v trojem 
okolišu za odkup kmetijskih pridelkov 
in jim izplačuje predujme (skontrahira- 
nje); 7. da sklepa pogodbe z zadružnimi 
in državnimi podjetji za dobavo kmeti!* 
•kih pridelkov; 8. da skrbi za večjo pro- 
duktivnost dela svojih članov; 9. da 
skrbi za kulturno in prosvetno izobrazbo 
tvojih članov in za njihovo zadružno 
vzgojo. 

ovoj» naloge ©pravlia zadruga v skla- 
du e splošnim gospodarskim planom in 
z nalogami, ki jih dobi od svoje posJov-, 
ne zvez« in pristojnih organov ljudske 
oblasti. 

Zadružni delež ' znaša 150 din, plača 
M ob vstopu v zadrugo. Upravni odbor 
lahko dodeli plačilo v obrokih. Jamstvo 
je omejeno. Vsak zadružnik jamči še 
s sedemkratnim zneskom vpisanih ob- 
veznih deležev. Zadruga objavlja vaznej- 

ïs tklepe v svojih poslovnih prostorih, 
po potrebi pa še   na krajevno običajen 
način ali v dnevnem m krajevnem tisku. 

Upravni   odbor   sestavlja   7   članov. 
Dolžnost   upravnega  odbora  traja  eno 
leto.   Zadrugo   zastopa   upravni   odbor. 
Za  zadrugo  podpisujeta  po dva člana 
upravnega odbora ali po en član uprav- 
nega odbora in en pooblaščeni uslužbe- 
nec zadruge. . 

Člani upravnega odbora so: 
Kolonko Ivan, kmet. Gor. Bistrica 27, 

predsednik, 
Cizniažija Anton, kmet, Gor. Bistri- 

ca 49. podpredsednik, 
Sče-rjavič Ignac, kmet. Gor. Bistrica 80, 
Copot f"an, kmet. Gor, Bi«trica 166', 
Gyurz Martin, kmet, Gor. BMrica 117, 
Kohek Franc, kmet, Gor. Bistrica 183, 
Sumen Ivan, kmet, Gor. Bistrica 125, 

edborn'ki. 
°l'r»žno sodišče v Mariboru, 

dne 5. marca 19-4T 
Zadr. III 17? f7S9 

* 
177. 

Sedež: Lehen na Pohorju, tkr&j Maribor 
okolica. 

Dan vpisa: 9. marca 1948. 
Besedilo: Kmetijska lauruja z o. J. v 

Lchnu na Pohorju. 
Zadruga je bila ustanovljena na skup- 

ščini dno 2G. februarja 1948 za nedoločen 
•as. 

Naloga zadruge je: 
1. da na čim boljši in čim kultumejši na- 

čin oskrbuje svoje člane z vsemi potrebni- 
mi  potrošnimi predmeti; 2. da odkupuje 
v svojem okolišu vse kmetijske pridelke in 
izdelke   po  postavljenem  načrtu,  za  do- 
bro   oskrbo   mest   in   drugih   industrij- 
skih središč in sklepa v  ta. namen po- 
godbe; 3. da pospešuje in razvija vse pa- 
noge kmetijskega gospodarstva na svojem 
področju, tako:   poljedelstvo,  živinorejo, 
sadjarstvo, vinogradništvo, čebelarstvo, go-* 
jitev industrijskih in drugih kultur, goz-i 
darstvo, domačo obrt itd., posebno pa po- 
spešuje tiste panoge oziroma kulture, ki 
v danih naravnih pogojih najbolje uspe- 
vajo; 4. da uvaja za povečanje kmetijske 
proizvodnje in s tem za zagotovitev rasto- 
čega blagostanja svojih članov naprednej-: 
še,   tehnične   in  agronomske  melode  * i 
kmetijstvu. V ta namen nabavlja kmetij-, 
ske stroje, umetna gnojila itd, ustanavljaj 
ambulante za živino, plemenilne postaje,! 
organizira selekcijo živine, gradi silose,! 
organizira semensko službo, skrbi za goji- 
tev sadnih, gozdnih in drugih sadik itd-f i 
6. da organizira predelavo kmetijskih pri* 
delkov in obrtne delavnico za potrebe m<r 
jih članov in izrablja pri tem predvsem 
lokalne surovine; 6. da zbira kmečke pri* 
hranke v obliki hranilnih vlog ta notranjih 
posojil za ustvarjanje obratnih sredstev Wj 
za podeljevanje - kreditov svojim flanonil| 
7. da skrbi za gospodarski strokovni, ko^i 
lumi in prosvetni dvig vseh prebivale«*, 
ivojega okoliša tako, da prireja v evoleJU 
zadružnem domu strokovna in politico* 
predavanja, lculturne prireditve, strokovfl* 
tečaje, razstave, predvajanja filmov, Bf»\ 
fizkulturo itd. 1er ustanovi svojo injižnleej j 
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Zaradi smoim?,;,-! in uspešnejšega izva- 
janja svojih nalog iiupli. poîrphne načrte 
v skladu s sploinim Jržavn.m nacrtom. 

Zadružni delež, znaša 150 dm • se pla- 
ca ob vstopu v zadrug«. Upravu; oabor 
lahko dovoli plač.lo v obrokih. Delež za- 
druzmkovega diužinskega člana znaša 15 
dinarjev. Jamstvo je omejeno. Vsak za- 
družnik jamči že z desetkratnim zneskom 
vpisanih obveznih deležev. 

Zadruga priobčuje važnejše sklepe v 
svojih  poslovnih   prostorih  na   razglasni 

Upravni, odbor sestavlja 5 do 7 članov. 
Njegova dolžnost traja eno leto. 

Zadrugo zastopa upravnt odbor, podpi- 
^ueta pa zanjo pò dva članu upravnega 
odbora ali po en član upravnega odbora in 
en pooblaščeni uslužbenec zadruge. 

Člani upravnega odbora so: 
Planinšič peter,   kmet,   Rdeči breg 54, 

Predsednik, 
n Uran Andrej, kmet, Janžov vrli 33, taj- 

Kajzer Ignac, kmet, Janžev vrh 12, 
Bizjak Marija, kmetica, Rdeči breg 40, 

nil i     MateJ» gostilničar, Lehen 35, odbor- 

Okrožna sodišče v Mariboru 
dne 9. marca 1918. 

Zadr III 92-2 19M 

'17b. * 

Sedež; Una, okraj Dolnja Lea&ira. 
£*n vpisa: C. marca 1943. 
uesedilo:   Kmetijska zadruga z o. J. • 

»w d..rusa Ie biIa ustanovljena na ekup- 
g11 dne 15. februarja 1948 za nedoločen 

haloga zadruge je: 

8rn '«ff ua 6im bol*ši • čim kultornejM na 
mi ~Ybuje svoje člane z vsemi potrebnl- 
vsvoi ro5nimi predmeti; 2. da odkupuje 
••1•« oljoli3u vse kmetijske pridellce in 
zârad,.

v skladu s postavljenim načrtom 
atrijskih ^krbe mest in drugih indu- 
godbe. a

3r.e<iiž's to sklepa v ta namen po- 
n°gö '••••• P^PßNe in razvija vse pa- 
Področju lake8a gospodarstva na evojem 
kultur S^^no pa tisto panoge oziroma ^""Ure Yi pa        P —-°  
ravnih \vT ,nai°°lJ uspevajo ob danih na- 
kWetijskV°iih5 4- da "vaia 

"     Aja
ProÌ2vodnJe to s 

•'*-        8yojih   članov   naprednejše, 

klnetijske•' 4" da uva^a • Povrni* 
blago5lan]a

proizvodnJe to s tem M dvIS 
tehnične i« 8VoJih članov naprednejše, 
stvu. V i^ n

a8ronomske metode v kmetij- 
Je, umetna » ^? nabavlja lanctijske sco- 
lante za Živin a "^' ustanavlj'a ambu- 
nizira selekciin •1••••'1•0 postaje, orga- 
nizira ••••••• , ' gradi siloee' orga" 8adnih, Snih • 8Lužb0- *** ** ^itöV 
44•n&ï„1a druglb sa°ik Ud.; 5. da 
in obrtne Z„avo kmeti skih pridelkov 
nov ter l?1?^106 • Potrebe svojih čla- 
kalne ••£?-1•• izrablia v •^ vrsti lo" 
hranke •^•?,; •- • zblra kmežk« Pri- 
niih nU.nbI,ki branilnih vlog in notra- 
eređatlT?11 zaradi ustvarjanja obratnih 
«lanom! '«»radi dajanja kreditor svojim 
tomu «i«* prireja v svoJem »družnem 

•költum» î^? in P°litična Predavanja, 
stavo      Ploditve, strokovno tečaje, raz- 
4tUP,r!rvajania filmovi goji liakulturo 
: > wr ustanovi svojo knjižnico. 

Zaradi «••1•••~• in uspešnejšega izva- 
jsi;ja svojih nalog izdela potrebne načrte 
v skladu s spiosihin državnim nacrtom. 

Zadružni dftiež znaia 150 din in se pla- 
ca ob vstopu v zadrugo. Upravni odUor 
Udito dovol; plačilo v obrokih. Jamstvo je 
omejeno. Vsak zadružnik jamci še z deset 
k ratnim zneskom vpisanih obveznih dele- 
žev. 

Zadruga priobčuje važnejše sklepe v 
svojih poslovnih prostorih in na razglasni 
dosKi. 

Upravni odbor sestavlja 5—7 članov. 
Njegova dolžnost traja ono loto. 

Zadrugo zastopa upravni odbor, podpisu- 
jeta pa zanjo po dva člana upravnega od- 
Itora ali po en član upravnega odbora in 
en pooblaščeni uslužbenec zadruge. 

Člani odbora so: 
Horvat Štefan, kmet, Lipa 103, predsed 

nik, 
Zadravec Jožef, kmet, Lipa, G2, tajnik, 
Sobočan Štefan, kmet, L:pa T9, 
Skalič Stefan, kmot, Lipa 44, 
Petek Štefan, mizar. Lipa 147, 
Densa Ivan, kmet, Lipa 2G, 
Zadravec štelan, kmet, Lipa 88, odbor- 

niki. 
Okrožno sodišče T Mariboru 

dno 6. marca 1948. 
Zadr III 15-2 1025 

* 
179. 

SedeüMaribor Pristan. 1 
Dan vpiea: 5. marca 1948. 
Besedilo: Slikarsko-plcskarska in črko- 

•Ukarska zadruga Maribor. 
Zadruga jo bila ustanovljena na t-kup- 

ščmi dne 2G. IL 1948 za nedoločen čas. 
Naloga zadruge je: 1. da skupno re- 

Suje elikarska, pleskarska in črkosli- 
karska dela z delovno silo tvojih čla- 
nov, predvsem na podlagi nonn; 2. da 
nabavlja surovine, material in sredstva 
za lastno proizvodnjo in da organizira 
kreditiranje svojih članov; 8. da dviga 
kulturno in etrokovno raven svojih čla- 
nov, 4, da eprejema in strokovno izo- 
bražuje svoje učenre in 5. da prilagodi 
svoje delo ^ložneinu državnemu gospo- 
darskemu načrtu. 

Zadružni delež znaäa 600 din, plača se 
ob vstopu v zadruga 

Jamstvo je omejeno. Vsak zadružnik 
jamči še s petkratnim zneskom vpisanih 
obveznih deležev. 

Zadruga objavlja važnejše ßklepe v 
svojih poslovnih > prostorih, po potrebi 
pa Še na krajevno običajen način ali v 
dnevnem in krajevnem tisku. 

Upravni odbor eestavlja 5 do 9 članov. 
Dolžnost upravnega odbora traja eno 
leto. 

Člani upravnega odbora eo: 
Matuš Josip, slikar, Maribor Cankar- 

jeva 28, predsednik, 
Cuš Pavel, slikar, Maribor, Leningraj- 

ska 26, tajnik. 
Kosi Rudolf, alikar, Maribor, Koro- 

ški o. 12, blagajnik, (ti trije» podpihu- 
jejo zadrugo) 

KlemenčiČ Vinko, allkar, Majibar, 
Gor. Radvanja, Engeleova 131,, i 

Slclcer Karei, slikar, Maribor, Slom- 
škov trg 12. 

Oivrtuni) sodišče v Mariboru 
dne 5. marca 1943. 

Zadr. • 8J/2 1787 

189. 
Sedež: MoSčanci, okraj Murska Sobota, 
Dan vpisa: 11. marca 1948. 
Besedilo: Kmetijska luibstr.o prodajna 

zadruga z o. j. v Meščanu h. 
Zaaruga jo bila ustanovljena na skup- 

ščini dne ~Z\). 1. ••48 za nedoločen čas. 
Naloga zadruge je: / 
1. da izdeluje po navodilih pristojnih 

organov ururt •• odkup kniebjsk h pri- 
delkov v svojem okoiiiu; 2 da izdeluje 
po navodJih pristojnih orgunov načrt 
pt.imšnje svojih članov, U. da izdela It- 
nančm m kreditni .tarit in ga spravi v 
sklad e finančnim načrtom svoif; polov- 
ne zveze in postavljenimi normami; 4. 
da zbira v ta namen statistične podatke, 
ki jih daje v uporabo tudi svoji poslovni 
zvezi, Glavni zadružni zvezi LR3 in 
okrajnim ljudskim odborom; 5. da od- 
kupuje v svojem okolišu vso kmetijske 
pridelke in oskrbuje svoje člane z vsem 
kmetijskim oredjem in drugimi kmetij- 
skimi potrphič nami, kakor tudi z vsemi 
predmeti po postavljenem načrtu; 6. da 
sklepa pogodbe s kmetovalci v svojem 
okolišu za odkup kmetijskih pridelkov 
in jim izp'aèuje v ta namen predujme 
(kontrahiranje); 7. da sklepa pegodbo z 
zadružnimi in državnimi podjetji za do- 
bavo kmetijskih pridelkov; da skrbi za 
večjo produktivnost dela svojih članov; 
0. da skrbi za kulturno in presvetno iz- 
obrazbo svojih članov in za njihovo za- 
družno vzgojo. 

Svoje naloge opravlja zadruga v skla- 
du s splošnim državnim gospodarskim 
načrtom in z nalogami, ki jih dobi od 
svoje poslovne zveze in pristojnih orga- 
nov ljudske oblasti. 

Zadružni delež znaša 150 din in se 
plača ob vstopu v zadrugo. Upravni od- 
bor lahko dovoli plačilo v obrokih. De- 
lež zadružnikovega družinskega člana 
znala 10 dinarjev. Jamstvo je omejena 
Vsak zadružnik jamči še z desetkratnim 
zneskom vpisanih obveznih deležev. 

Zadruga priobčuje važnejše sklepe v 
svojih poslovnih prostorih, po potrebi pa 
še na krajevno običajen način ali pa 
v dnevnem  in  krajevnem  tisku. 

Upravni očlbor sestavlja 7 člancv, Nje- 
gova dolžnost traja eno leto. Predsedni- 
ka, podpredsednika in tajnika voli zbar 
posebej. 

Zadrugo zastopa upravni odbor, pod- 
pisujeta pa zanjo po dva člana upravnega 
odbora ali po en član upravnega odbora 
in en  pooblaščeni uslužbenec zadruge. 

Člani upravnega odbora so: 
Panker Karel, kmet, Pečarovci 30, 

predsednik, 
Zrinski Ludvik, kmet, MoSčancl 65, 

podpredsednik, 
Banfi Štefan, kmet, Molòantó 2, Maj- 

nik, 
Horvat Ludvik, mlinar, Dankovci 31, 

blagajni::, 
Lebar Viktor, kmet, Dolina 2, 
Horvat Peter, kmet, Pečarovci 3, 
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Filo Stefan, kmet, Moščanci 52, odbor- 
niki. 

Okrožno sodišče v Mariboru 
dne 11. marca 1948. 

Zadr III 21—2 1995 
# 

181. 
Sedež: Puževci, okraj Murska Sobota. 
Dan vpisa: 11. marca 1948. 
Besedilo: Kmetijska nabavno prodajna 

zadruga z o. j. Strukovei-Puževci. 
Zadruga je bila ustanovljena na skup- 

ščini dne 16. II. 1948 za nedoločen cas- 
Naloga zadrugeje: 
1. da izdeluje po navodilih pristojnih 

organov načrt za odkup kmetijskih pri- 
delkov v svojem okolišu; 2. da izdeluje 
po uavod.lih pristojnih organov načrt 
potrošnje svojih članov; 8. da izdela fi- 
nančni in kreditni načrt m ga spravi v 
sklad e finančnim načrtom svoj? poslov- 
ne zveze in postavljenim1 normami; 4. 
da zbira v ta namen statistične podatke, 
Id jih daje v uporabo tudi svoji poslovni 
zvezi, Glavni zadružni zvezi LRS in 
okrajnim ljudskim odborom; 5. da od- 
kupuje v svojem okolišu vse kmetijske 
pridelke in oskrbuje svoje člane z vsem 
kmetijskim orodjem in drugimi kmetij- 
skimi potrebščinami, kakor tudi z vsemi 
predmeti po postavljenem načrtu; 6. da 
sklepa pogodbe s kmetovalci v svojem 
okolišu za odkup kmetijskih pridelkov 
in jim izplačuje v ta namen predujme 
(kontrahiranje); 7. da sklepa pogodbe z 
zadružnimi in državnimi podjetji za do- 
bavo kmetijskih pridelkov; da skrbi za 
večjo produktivnost dela svojih članov; 
9. da skrbi za kulturno in prosvetno iz- 
obrazbo svojih članov in za njihovo za- 
družno vzgojo. 

Svoje naloge opravlja zadruga v skla- 
du s splošnim državnim gospodarskim 
načrtom in z nalogami, ki jih dobi od 
svoje poslovne zveze in pristojnih orga- 
nov ljudske oblasti. 

Zadružni delež znaša  150 din in se 
Elača ob vstopu v zadrugo. Upravni od- 

or lahko dovoli plačilo v obrokih. De- 
lež zadružnikovega družinskega člana 
znaša 10 din. Jamstvo je omejeno. Vsak 
zadružnik jamči še z desetkratnim zne- 
skom vpisanih deležev. 

Zadruga priobčuje važnejše sklepe v 
svojih poslovnih prostorih, po potrebi 
pa še na krajevno običajen način ali pa 
v dnevnem in krajevnem tisku. 

Upravni odbor sestavlja 7 članov. Nje- 
gova dolžnost traja eno leto. Predsed- 
nika, pod predsednika in tajnika voli 
zbor posebej. 

Zadrugo zastopa upravni odbor, pod- 
pisujeta pa zanjo po dva člana upravnega 
odbora ali po en član upravnega odbora 
in en  pooblaščeni uslužbenec zadruge. 

Člani upravnega odbora so: 
Lulik Ludvik, kmet, Strukovci 34, 

predsednik, 
Kuhar Aleksander, kmet, Puževci SO, 

podpredsednik, 
Temlin Evgen, kmet, Puževci št. 8, taj- 

nik, 
Banko Gcza, kmet, Strukovci 36, bla- 

gajnik, 

Bac  Aleksander, kmet, Strukovci 36, j 
Temhn ètefan, kmet, Puževci 37, | 
Kuzma Zoltan, kmet, Puževci 44, od- 

bornki. 
Okrožno sodišče v Mariboru 

dne 11. marca 1948. 
Zadr III 20-2 1993 

* 
182. 

Sedež: Ribnica na Pohorju, okraj Mari- 
bor okolica. 

Dan vpisa: 5. marca 1948. 
Besedilo: Kmetijsko nabavno prodajna 

zadruga z o. j. v Ribnici na Pohorju. 
Zadruga je bila ustanovljena na skupšči- 

ni dne 8. II. 1948 za nedoločen čas. 
Naloga zadruge je: 
1. da izdeluje po navodilih pristojnih or- 

ganov načrt za odkup kmetijskih pridelkov 
v svojem okolišu; 2. da izdeluje po navo- 
dilih pristojnih organov načrt potrošnje 
svojih članov; 3. da izdela finančni in kro 
ditni načrt in ga vskladi s finančnim na- 
črtom svoje poslovne zveze in postavljeni- 
mi normami; 4. da zbira v ta namen stati- 
stične podatke, ki jih daje v uporabo tudi 
svoji poslovni zvezi, Glavni zadružni zvezi 
LRS in okrajnim ljudskim odborom; 5. da 
odkupuje v svojem okolišu vse kmetijske 
pridelke in oskrbuje svoje člane z vsem 
kmetijskim orodjem in drugimi kmetijski- 
mi potrebščinami, kakor tudi z vsemi po- 
trošnim! predmeti po postavljenem načrtu; 
6. da sklepa pogodbe s kmetovalci v svo 
jem okolišu za odkup kmetijskih pridelkov 
in jim izplačuje predujme (kontrahiranje; 
7. da sklepa pogodbe z zadružnimi in dr- 
žavnimi podjetji za dobavo kmetijskih pri- 
delkov; 8. da skrbi za večjo produktivnost 
dela svojih članov; 9. da skrbi za kulturno 
in prosvetno izobrazbo svojih članov in za 
njihovo zadružno vzgojo. 

Svoje naloge opravlja zadruga v skladu 
s splošnim državnim gospodarskim načr 
tom in z nalogami, ki jih dobi od svoje 
poslovne zveze in pristojnih organov ljud- 
ske oblasti. 

Zadružni delež znaša 150 din in se pla- 
ča ob vstopu v zadrugo. Upravni odbor 
lahko dovoli plačilo v obrokih. Jarmtvo je 
omejeno. Vsak zadružnik jamči še s pet- 
kratnim zneskom vpisanih obveznih dele- 
žev. 

Zadruga objavlja važnejše sklepo v svo- 
jih poslovnih prostorih, po potrebi pa še 
na krajevno običajen način ali v dnevnem 
in krajevnem tisku. 

Upravni odbor sestavlja 7 članov. 
Dolžnost upravnega odbora traja eno leto. 

Zadrugo zastopa upravni odbor. Za za- 
drugo podpisujeta po dva člana upravnega 
odbora ali po en član upravnega odbora 
in en pooblaščeni uslužbenec zadruge. 

Člani upravnega odbora so: 
Ledinek Alojz, kmet, Hudi kot 11, pred- 

sednik, 
Skočir Franc, kmet, Hudi kot, podpred- 

sednik, 
Zemelbauer Zorko, nameščenec, Josip 

dol, tajnik, 
Plevnik Vinico, delavec, Joeipdol, 
Miklavc Gregor, Hudi kot 45, 
Pungartnik Ana, partiz. vdova, Ribnica 

št. 29 in 

Vršič Franc, gostilničar, Ribnica št. 24, 
odborniki. 

^krožno sodišče v Mariboru, 
dne 5. marca 1948. 

Zadr. III 85/2 1"88 
* 

183. 
Sedež: Scbcborci, okraj Murska Sobota. 
Dan vpisa; 11. marca 1948. 
Besedilo: Kmetijska nabavno prodajna 

zadruga z o. j. v Scbeborcih. 
Zadruga je bila ustanovljena na skup- 

ščini 22. I. 1948. 
Naloga zadruge je: 
1. da izdeluje po navodilih pristojnih 

organov načrt za odkup kmetijskih pri- 
delkov v svojem okolišu; 2. da izdeluje 
po navodilih pristojnih organov načrt 
potrošnje svojih članov; 3. da izdela fi- 
nančni in kreditni načrt in ga spravi v 
sk'ad e finančnim načrtom svoje poslov- 
ne zvezo in postavljenimi normami; 4. 
da zbira v ta namen statistične podatke, 
ki jih daje v uporabo tudi svoji poslovni 
zvezi. Glavni zadružni zvezi LRS lu 
okrajnim ljudskim odborom; 5. da od- 
kupuje v svojem okolišu vse kmetijske 
pr.delke in oskrbuje svoje člane z vsem 
kmetijskim oredjem in drugimi kmetij- 
skimi potrebščinami, kakor tudi z vsemi 
predmeti po postavljenem načrtu; 6. da 
sklepa pogodbe g kmetovalci v svojem 
okolišu za odkup kmetijskih pridelkov 
in jim izplačuje v ta namen predujme 
(kontrahiranje); 7. da sklepa pogodbe i 
zadružnimi in državnimi podjetji za do- 
bavo kmetijskih pridelkov; da skrbi za 
večjo produktivnost dela svojih članov; 
9. da skrbi za kulturno in prosvetno iz- 
obrazbo svojih članov in za njihovo za- 
družno vzgojo. 

Svoje naloge opravlja zadruga v skla- 
du s splošnim državnim gospodarskim 
načrtom in z nalogami, ki jih dobi od 
svoje poslovne zveze in pristojnih orga- 
nov ljudske oblasti. 

Zadružni delež znaša 150 din In ee 
plača ob vstopu v zadrugo. Upravni od' 
bor lahko dovoli plačilo v obrokih. De^ 
lež zadružnikovega družinskega član«; 
znaša 10 din. Jamstvo je omejeno. Vsak 
zadružnik jamči še z desetkratnim zne- 
skom vpisanih deležev. -, 

Zadruga priobčuje važnejše sklepe *' 
svojih poslovnih prostorih, po potrebi, 
pa še na krajevno običajen način ali P* i 
v dnevnem in krajevnem tisku. '• 

Upravni odbor sestavlja 7 članov. Nje- 
gova dolžnost traja eno leto. Predsed; 
nika, podpredsednika in tajnika vol1 

zbor posebej. 
Zadrugo zastopa upravni odbor, pod' 

pisujeta pa zanjo po dva člana upravneg» 
odbora ali po en član upravnega odbor* 
in en  pooblaščeni  uslužbenec zadruga 

Člani upravnega odbora so: 
Vogrinčič Jože, kmet, Sebeborci 87> 

predsednik, „ 
Lutar Aleksander, kmet, Andrejci 2"» 

podpredsednik, • 
Skalič Zeljko, učitelj, Sebeborci U5' 

tajnik, 
Barbarie Viktor, tajnik KLO, Sebebor- 

ci 123, 
Kodila Janez, kmot, Andrejci 62, 
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Tremel Janez, kmet, Bokraci 11, 
Peček  Ludvik, Kmet, Krnci •, odbor- 

niki. 
Okrožno sodišče v Mariboru 

tino 11. marca l&tó. 
Zadr 11J 19-2 1994 

181. * 
bedež: Srednja Bistrica, okraj Dol. Lea- 

dava. 
Dun vpisa: 6. marca 1948. 
Besedilo.- Kmetijska zadruga i o. j. • 

Srenji Bistrici. 
Zadruga je bila ustanovljena na skup- 

ščini dne 20. februarja 1948 za nedoločen 

Naloga zadruge je: 
1. da na čim boljši in čim kulturnejši na 

cm oskrbuje svojo člane z vsemi potrebni- 
mi potroininu predmeti; 2. da odkupuje 
v svojem okolišu vse kmetijske pridelke • 
izdelke v skladu s postavijeiini načrtom 
^radi dobre oskrbe mest in drugih indu- 
strijskih središč in sklepa v ta namen po- 
godbe; 3. da pospešuje in razvija vse pa 
n°*p kmetijskega gospodarstva na svojem 
Področju, posebno pa tisto panoge oziroma 
kulture, ki najbolj uspevajo ob danili ua- 
ravnjli pogojih; 4. da uvaja za povečanje 
j^ebjske proizvodnje in s tem za dvig 
rjj^tanja , svojih članov naprednejše, 
«imène in 'agronomske metode v kmetij- 

. vu, V ta namen nabavlja kmetijske stro- 
ta t

Umetna Kiiojila itd., ustanavlja umbu 
Ve za živino, plemenilne postaje, orga- 

nu|ra solekcijo živine, gradi silose, orga- 
nizira semensko službo, skrbi za gojitev 
«onih, gozdn;h in drugih sadik itd.; 5. da 
'ganizlra predelavo kmetijskih pridelkov 

obrtne delavnice za potrebe svojih čla- 
kaì' 'er pr' tem izraDiJa v prvi vrsti lo- 
htant SUrovlne*. e- da zb'ra kmečke pri- 
Djih v °^'''ci hranilnih vlog in notra 
BJ6J Posojil zaradi ustvarjanja obratnib 
ciano ./'u mT&^'1 daJanJa kreditov svojim 
domu"11 ' da PrireJa v svojem zadružnem 
kulturn k°vna in P0,ilfua predavanja, 
stave Prireditve, strokovne tečaje, raz 
Hd. ter

Pre<lvaJanJa  Mrnov, goji  lizkulturo 
7«    ,Ustanovi svojo knjižnico. 

. zaradi on,«!-       . .   ., 
Janja svoifi mega • U3Pesn0^ega lzv'a" 
v skladu      na'°? izdela potrebne načrte 

Zadn ASp*°šnim državnim načrtom. 

ca ob vst<Ld6lež •••& l50 din "• ^ pla' 
lahko dovoH iV zadruK°- Upravni odbor 
omejeno VSBU V

 obrokih. Jamstvo je 
kratnim'zneVi? zadružnUt l'amai še z deset 
žev. ^Kotn vpisanih obveznih dele- 

*ÊHr «- toos- 
jeta nal^ 0pa uPravni odbor. P^P'5"- 
bora ali        P0 dva eLana uPravnpRa od- 

en DtokiJs? en •1•• upravnega odbora in 
effi^"1 uslužbenec zadruge, ^ani odbora mt 

^ £&*•* *"«•Srednja Bistrica 

ca^160 ,Ivan' mK kmet, Srednja Bistri- 
V&,p0âpredaedn,k. ^ wko Sabina, kmetica, Srednja Bistrica 

Krapec Martin, kmet, Srednja Bistrica 
it  74, 

Mlinaric Ivan, kmet, Srednja Bistrica 69, 
Gjura Evfenuja, kmet, Srednja Bistrica 

it. 15, 
Gjura Jožo, kmet, Srednja Bistrica 15, 

odboru ;ki. 
Okrožno rođišče y Mariboru 

dne 6. marca 1918. 
Zadr III 16—2 1924 

* 
1SS. 

Sedež: Strehovci. okraj Dol. Lendava. 
Dan vpisa: 9. marca 1948. 
Besedilo: Kmetijska zadruga z o. j. v 

Slrehovcih. 
Zadruga je bila ustanovljena na skup- 

ščini dne 25. februarja 1948 za nedoločen 
čas. 

Naloga zadruge je: 
1. da na čim boljši in čim kulturnejši na- 

čin oskrbuje svoje člane z vsemi potrebni- 
mi polrošnimi predmeti; 2. da odkupuje 
v svojem okolišu vso kmetijske pridelke • 
izdelke po postavljenem načrtu, za do- 
bro oskrbo mest in drugih industrij- 
skih središč in sklepa v ta namen po- 
godbe; 3. da pospešuje in razvija vse pa- 
noge kmetijskega gospodarstva na svojem 
področju, tako: poljedelstvo, živinorejo, 
sadjarstvo, vinogradništvo, čebelarstvo, go- 
jitev industrijskih iu drugih kultur, goz- 
darstvo, domačo obrt itd., posebno pa po- 
spešuje tiste panoge oziroma kulture, ki 
v danih naravnih pogojih najbolje uspe- 
vajo; 4. da uvaja za povečanje kmetijske 
proizvodnje in s tem za zagotovitev rasto- 
čega blagostanja svojih članov naprednej- 
še, tehnične in agronomske metode v 
kmetijstvu. V la namen nabavlja kmetij- 
ske stroje, umetna gnojila itd., ustanavlja 
ambulante za živino, plemenilne postaje, 
organizira selekcijo živine, gradi silose, 
organizira semensko «lužbo. skrbi za goji- 
tev sadniii, gozdnih in drugih sadik itd.; 
5. da organizira predelavo kmet-jskih pri- 
delkov in obrtne delavnice.za potrebo svo- 
jih članov iu izrablja pri tem predvsem 
lokalne surovine; 6. da zbira kmečke pri- 
hranke v obliki hranilnih vlog in notranjih 
posojil za ustvarjanje obratnih sredstev in 
za podeljevanje kreditov svojim članom; 
7. da skrbi za gospodarski strokovni, kul 
turni in prosvetni dvig vseh prebivalcev 
svojega okoliša tako, da prireja v svojem 
zadružnem domu strokovna in politična 
predavanja, kulturne prired'tve. strokovne 
tečaje, razstave, predvajanja filmov, goji 
fizkulturo itd. ter ustanovi svojo knjižni•. 

Zaradi smotrnega in uspešnejšega izva- 
janja svojih nalog izdela potrebne načrte 
v skladu 8 splošnim državnim načrtom. 

Zadružni delež znaša 100 din • se pla- 
ča ob vstopu v zadrugo. Upravni odbor 
lahko dovoli plačilo v obrokih. Jamstvo je 
omejeno. Vsak zadružnik jamči le s tri- 
kratnim zneskom vpisanih obveznih dele- 
žev. 

Zadruga priobčuje važnejše sklepe v 
svojih poslovnih prostorih na razglasni 
deski. 

Upravni odbor sestavlja 5 do 7 članov. 
Zadrugo zastopa upravni odbor, podpi- 

BujeLa pa zanjo po dva člana upravnega 

odbora ali po en član upravnega odbora in 
e,i pooblaščeni uslužbenec zadruge. 

Člani upravnega odbora so: 
Ivamč Jožef, kmet, Strehovci 62, pred- 

sednik, 
Casar Štefan, kmet, Strehovci 44, pod- 

predsednik, 
Varga Ivan, kmet, Strehovci 51. tajnik, 
Kouter Franc, kmet, Strebovci 82, bla- 

gajnik, 
Zadravec Jožef, kmet, SLrebovd 29, od- 

borniki. 
Okrožno sodišče r Mariboru 

dfie 9. marca 1948. 
Zadr III 18-2 1992 

186. 
Sedež: Sv. Križ nad Mariborom, okraj 

Maribor okolica. 
Dan vpisa: 5. marca 1943. 
Besedilo: Kmetijsko nabavno prodajna 

zadruga z o. j.. Sv. Križ nad Mariborom. 
Zadruga je bila ustanovljena na skupšči- 

ni dne 25. L 1948 za nedoločen čas. 
Naloga zadruge je: 
1. da izdeluje po navodilih pristojnih or- 

ganov načrt za odkup^ kmetijskih pridelkov 
v svojem okolišu; 2. da izdeluje po navo- 
dilih pristojnih organov načrt pitrošnje 
svojih članov; ?,. da izdela f;nančni in kre- 
ditni načrt in pa vskladi s finančnim na- 
črtom svoje poslovne zveze in postavljeni- 
mi normami; 4. da zbira v ta namen stati- 
stične podatke, ki jih daje v uporabo tudi 
svoji poslovni zvezi, Glavni zadružni zvezi 
l^RS in okrajnim ljudskim odborom; 5. da 
odkupuje v svojem okolišu vse kmetijske 
pridelke in oskrbuje svoje člane z vsem 
kmetijskim orodjem in drugimi kmetijski- 
mi potrebščinami, kakor tudi z vsemi po- 
t rosnim i predmeti po postavljenem načrtu; 
6 da sklepa pogodbe s kmetovalci v svo- 
jem okolišu za odkup kmetijskih pridelkov 
in jim izplačuje predujme (kontrahiranje; 
7. da sklepa pogodbe z zadružnimi in dr- 
žavnimi podjetji za dobavo kmetijskih pri- 
delkov; 8. da skrbi za večjo produktivnost 
dela svojih članov; 9. da skrbi za kulturno 
in prosvetno i7obrazbo svojih članov in za 
njihovo zadružno vzgojo. 

Svoje naloge opravlja zadruga v skladu 
s splošnim državnim gospodarskim načr- 
tom in z nalogami, ki jih dobi od *voje 
poslovne zveze in pristojnih organov ljud- 
ske oblasti. 

Zadružni delež znaša 150 din in se pla- 
ča ob vstopu v zadrugo. Upravni odbor 
lahko dovoli plačilo v obrokih. Jamstvo le 
omejeno. Vsak zadružnik jamči še t deset- 
kratnim zneskom vpisanih obveznih dele- 
žev. 

Zadruga objavlja v 'nejše sklepe v svo- 
jih poslom :h prostorih, po potrebi pa s> 
na krajevno običajen načiti ali v dnevnem 
in kraievnem tisku. 

Upravni cdbor sestavlja 8 članov. 
Dolžnost upravnega odbora traia eno leto. 

Zadrugo zastopa upravni odbor. Za za- 
drugo podpisujeta po dva člana upravnega 
odbora ali po en član upravnega odbora 
in en pooblaščeni uslužbenec zadruge. 

Člani upravnega odbora so: 
Hende Franc, kmet, Sleme 8, predsed- 

nik, 
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Seueker Pij, sodar, Sv. Križ 31, pod- 
predsednik, 

Eržen I'Vanc, učitelj, Sober 9, tajnik. 
Koren Jožef   kmet, Sv. Križ •7, 
Ceree liogomir, mizar, Sv.  Križ 65, 
Krampi Sref-ko, kmet, Ko^poli 74, 
Pušnik Franc, delavec, Sleme 41, 
Hojnik Ana, delavka, Sv. Križ 5, odbor-' 

niki. 
Okrožno sodišče v Mariboru, 

dne 5. marra 1043. 
Zadr. III 87/2 1791 

* 
187. 

bedež: Sv. Martin pri Vurbergu, okraj 
Maribor okolica. 

Dan vpisa: 5.'marca 1948. 
Besedilo: Kmetijsko nabavno prodajna 

zadruga z o. j., Sv. Martin pri Vurbergu. 
Zadruga je bda ustanovljena na skupšči- 

ni dno 1. II. 1948 za nedoločen čas. 
Naloga zadruge je: 
1. da izdeluje po navodilih pristojnih or- 

ganov načrt za odkup kmetijskih pridelkov 
v svojem okolišu; 2. da izdeluje po navo- 
dilih pristojnih organov načrt potrošnje 
svojih članov; 3. da izdela finančni in kre 
ditni načrt in ga vškladi s finančnim na- 
črtom svoje poslovne zveze in postavljeni- 
ma normami; 4. da zbira v ta namen stati- 
stične podatke, ki jih daje v uporabo tudi 
svoji poslovni zvezi, Glavni zadružni zvezi 
LRS in okrajnim ljudskim odborom; •. da 
odkupuje v svojem okolišu vse kmetijske 
pridelke in oskrbuje svoje člane z vsem 
kmetijskim orodjem in drugimi kmetijski- 
mi potrebščinami, kakor tudi z vsemi po- 
tresnimi predmeti po postavljenem načrtu; 
6. da sklepa pogodbe s kmetovalci v svo- 
jem okolišu za odkup kmetijskih pridelkov 
in jim izplačuje predujme (kontrahiranje; 
7. da sklepa pogodbe z zadružnimi in dr- 
žavnimi podjetji za dobavo kmetijskih pri- 
delkov; 8. da skrbi za večjo produktivnost 
dela svojih članov; 9. da skrbi za kulturno 
in prosvetno izobrazbo svojih članov in za 
njihovo zadružno vzgojo. 

Svoje naloge opravlja zadruga v skladu 
s splošnim državnim gospodarskim načr- 
tom in z nalogami, ki jih dohi od svoje 
poslovne zveze in pristojnih organov ljud- 
ske oblasti. 

Zadružni delež znaša 150 din in se pla- 
ca ob vstopu v zadrugo. Upravni odbor 
lahko dovoli plačilo v obroki î. Jamstvo je 
omejeno. Vsak zadružnik jamči še z deset- 
kratnim zneskom vpisanih obveznih dele- 
žev. 

Zadruga objavlja važnejše sklepe v svo- 
jih poslovnih prostorih, po potrebi pa še 
na krajevno običajen način ali v dnevnem 
in krajevnem tisku. 

Upravni odbor sestavlja 8 članov. Dolž- 
nost upravnega odbora traja eno leto. 

Zadrugo zastopa upravni odbor. Za za- 
drug» podpisujeta po dva člana upravnega 
odbora ali po en član upravnega odbora 
in en pooblaščeni uslužbenec zadruge 

1   Člani upravnega odbora so: 
Alt Ivan, kmet, predsednik, 
Tabanov Tlhan, kmet, podpredsednik, 
Koser Pavla, gospodinja, 
Grušovnik Ignac, kmet, 
Petek Alojz, delavec, 
Ramuta Ernest, kmet, 

Risinan Jože, delavec, 
Koblar   Vlado,   posiuvudja,  vsi  iz Sv. 

Martina pn Vurtieiyu, odborniki. 
Ükroino Midlife T  Mariboru, 

dne ó. ma i ca 1ÌH& 
Zadr. • WÀ 1700 

* 
188. 

Sedež: Tinje, ekraj Slov. Bislrisa. 
D«u vp*aa: 5. ••••• 1•-40. 
Be.-edilo: KmidijfcUa nabavno prodajna 

zadruga z o. j. v Tmju. 
Zadruga je bila ustanovljena na skup- 

ščini dno 1. februarja 1048 za nedoločen 
čas 

Naloga zadruge je: 
1. da izdeluje po navodilih pristojnih or- 

ganov načrt za odkup kmet.jiAili pridelkov 
v svojem okolišu; 2. da izdeluje po uavoii- 
lih pristojnih organov načrt potrošnje »vo 
jih članov; 3. da izdela finančni in kredit- 
ni načrt in ga spravi v skJad s finančnim 
načrtom svoje poslovne zveze in s postav- 
ljenimi normami; 4. da zbira v ta namen 
statistične rjodatke, ki jih dajo v uporabo 
tudi svoji poslovni zvezi, Glavni zadružni 
zvezi LRS in okrajnim ljudskim odborom; 
5. da odkupuje v svojem okolišu vse kme- 
tij-ke pridelke in oskrbuje svoje člauc i 
vsem kmetijskim orodjem in drugimi km* 
tijskinu potrebščinami, kakor tudi z vsemi 
predmeti po postavljeni m načrtu; C. da 
sklepa pogodbe s kmetovaUi y ivojeui 
okolišu za odkup kmetijskih pridelkov in 
jim izplačuje v ta tninen predujme (kon- 
trahiranje); 7. da sklepa pogodbe z zadruž- 
nimi in državnimi podjetji za dobavo kme- 
tijskih pridelkov; 8. da skrbi za večjo pro 
duktivnost dola svojih članov; 0. da skrbi 
za kulturno in prosvetno izgraditev «vojik 
članov in za njihovo vzgojo. 

Svoje naloge opravlja zadruga v »kladu 
s splošnim državnim gospodarskim načr- 
tom in z nalogami, ki jih dobi od svoje 
poslovne zveze in pristojnih erganov ljud- 
ske oblasti. 

Zadružni delež znaša 150 din; pkč« se 
ob vstopu v zadrugo. Upravni odbor lahko 
dovoli plačilo v obrokih. Delež družinske- 
ga člana zna.% 20 din. 

Jamstvo je omejeno. Vsak zadružnik 
jamči »e z desetkratnim zneskom vpisanih 
obveznih deležev. 

Zadruga priobčuje važnejše sklepe v 
svojih poslovnih p.ostorih, po potrebi pa 
že na krajevno običajen način ali v dnev- 
nem in krajevnem tisku. 

Upravni odbor sestavlja 13 članov. Dolž- 
nost traja eno leto. Predsednika, podpred- 
sednika in tajnika -Voli zbor posebej. 

Zadrugo zastoiia upravni odbor, podpisu- 
jeta pa zanjo po dva člana upravnega od 
bora ali po en član upravnega odbora in 
en pooblaščeni uslužbenec zadruge. 

Člani upravnega odbora so: 
Šega Franc, kmet, Juršna vas 9, pred- 

sednik, 
Smogavec Ferdinand, Juršna vas, pod- 

predsednik, 
Gracej Milica, trgovska pomočnica, Tinje 

št. 2, tajnica, 
Skrbenik Gregor, voznik, Tinje 5, 
Bohak Alojz, kmet, Malo Tinje 8, 
Marguč Ignac, kmet, Sodrež 10, 

bmoguvec Vtucutui, ltiuet. Sv. Urh 8, 
Uušej Janez, gozdni delavec, Malo Tinje 

it. 2, 
Biužič Jožef, kmet, Juršna vas 25, 
Leskovar Franc, tov. delavec, Tinjska 

Etra 17, 
Tič Lovrenc, kmet, Planina 25, 
Ajd Jakob, kmet, Sodrež 5, 
Kregar M.i.-Mn, kmet, Radkovci 13. 

Okrožno eoiliîfe y Mariboru 
dne 5. mai ca 1948. 

Zadr III 89-2 1923 

189. 
Sedež: DICIIJLO rebro. 

"    Dan vpisa: 4. marca 1948. 
Besedilo: Obnovitvena zadruga z o. j- 

Droiiiko rebro. • 
Izbr;.ie   so   član   upravnega   odbora 

Beve Mihael, vpižo se kot tajnik novoiî- 
voljeni 

Belnk Alojz, Gubno št. 18. ; 
Okrožno sodišče v Celju 

dno 4. marca 1948. 
Zadr VI 109/8 1755 

190. 
Sedež: Vojnik. 
Dan vpisa: 8. marca 10-1S. 
Besedilo:    Živinorejska zadruga z o. 1 

T Vojniku. 
Izbriše se tajnik Kos Kari, vpiše se 
Rebevšek  Vinko,  kmečki  sin,  Vojntfj 

$t. 52, tajnik. 
Okrožno sodisîe • Celju 

,'.., dne 8. marca 1948. I 
:,. |        Zadr VII 16/5 lS4äj 

131. i 
Sedež: Vransko. j 
Dan vpisa: 10. marca 1918. ' ; 
Besedilo: Lesna produktivna zadruga '! 

o. j., Vransko. i 
Po sklepu občnega zbora z dne 29. • 

bruarja 1948 se glasi 2. odstavek 5. čleo*| 
zadružnih pravil takole: | 

Vsak zadružnik jamči še z desetkratna 
zneskom vpisanih deležev. 

Okrožno sodišče v Celju 
dne 10. marca 1948. .» 

Zadr VII 41-0 \V 
* 

192. 
Sedež": Ljubljana. 
Dan vpisa: 9. februarja 1948. 
Besedilo: Stavbena in kreditna zaj}r* 

ga železničarjev Ljubljansko pokrnji". 
zadruga z omejenim jamstvom v l*W 
Ijani. 

Na podlagi sklepa skupSčlne z iS* 
25. I. 1948. je zadruga ' prenehala W. 
vati in prešla v likvidacija t 

Likvidacijska   firma:  kakor doelej 
pristavkom >v likvidaciju. 

Likvidatorji:   Dr. Mauri Anton, ' 
iel. uradnik Ljubljana, ^ 

Zupan Viljem, žel. uradnik, Ljublj»1 

Urh Maks, član zadruge, Ljubljen*' 
Za zadrugo v likvidaciji bosta podp^ 

vala po dva likvidatorja. 
Okrožno sodišče v Ljubljani 

ine 7.  februarja   1948. J 

'      , Zadr I 114/35.      . i7* 
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193. 
Sedei: Maribor. 
Dan vpisa: IG. januarja 1948. 
Besedilo: Osrednja kmetijska zadruga z 

o. j. T Mariboru. 
Zadruga je preila na podlagi odločbe mi 

nistrstva za trgovino • preskrbe LRS z 
dne 3. I. 1•4•, S/P it. 6G2/2, v liliv:dacijo. 

Likvidacijska firma kakor doslej s pri- 
etavkom >v likvidaciji«. 

Likvidatorja: 
Golob Franjo, revizor IZOS-a v Maribo- 

ru, Tržažka 20, in 
Kristan Cvelko, načelnik konzum. ^ga 

oddelka republiške poslovne zveze v Ljub- 
ljani, Tyrìeva ul. 29. 

Likvidatorja podpisujeta likvklac'jsko 
firmo tako, <la pristavita pod bardilo fir 
•» svoj podpis. 

•     Okrožno sodišče v Mariboru 
dne 16. januarja 19-10. 

Zadr 1 GS •••24 

IH * 
Sedež: Ljubljana. 
Dan izbrisa: 20. februarja liM. 
Besedilo: »Učiteljski dom«, awlruga z 

Wnpjcuini jamstvom v likvidaciji. 
Zaradi končane likvidacije. 

Okrožno sodišče v Ljubljani 
dne 20. februarja 1943. 

Zadr II 132/20 1691 

* 
lss,iSl v trgovinski register 

??*& Ljubljana. 
"*& vpisa: 6. februarja 1948. 

esodilo; Centralna transportna dru5b*i 
' *•» Ljubljana. 

vbvf •°^•21 odločbe minisirslva za trgo 
••• !n preskrbo v Ljubljani z dne 15. 
ûehaf 10

•
47' št- S/P 270/4, je tvrdka pre- 

liv   i 3l°iati in Prešla v likvidacijo. 
BtavklVuIai:iJska firma kakor doslej s pri- 

L-fe>v likvidaciji«. 
&datorji: 

R4eH •     ko' LiublJana- Sodarska 6, 
direkcuj       n' Ljubljana, pri generalni 
yiQe in - lvezne industrije celuloze, leso- 

st. 17/1..- °?••••, Zagreb, Zrinjskega trg 

bina is'66 ^iljemina, Beograd, Cika Lju- 

nrmo na £ Podpisujejo likvidacijsko 
fkupai prish,n,aîin> da po dva likvidatorja 
«vidaclji gv!i U P°d besedUo tvrdke v li- 

£\"*•• • Ljubljani      i 
s„ 'ebruarja 1348. 
ttgc V 1 80/19 1742 

ÏJKJ —• 
iir  i' 

• CSA?-ttar<* i»«. 
Sa Prostih ««si"0?1. Brauns, tovarna eiru- 
•

•,•°• za St^Ji Wv L kemičnih ii- 
Celje.        gospodinjstvo in gospodarstvo, 

Zaradi *•># 

î^h Dodi»»«     ,v reKister drž. gospodar- ^.^Podjetij pri fìaan£Dem odaau^S 

Okroïno sodišče • Celja      -„' 
v floe 8. marca 1948. 

A II 225/24 1847 

197. 
beđsž: Celjt. 
Dan vpisa. 10. marca 104S. 
Besedilo: Gottfried G rud t & Sahn, Ce- 

lje. 
Zaradi vpisa v regster državu L gospe- 

«larskih podjetij pri finančne« «ds«ku 
MLO Celje. 

Okrožno sud'if e v Celja 
dne 10. marca 1948. 

HR A C/14 1S2S 
dne 11. marca 19" 

* 

.-.«•dež: Celje. 
Dan vpisa: 10. marca 15HS. 
Besedilo:  Pivi meitni nilLu  Celje ini. 

Kakuieh in dni;'. 
Zaradi vpisa v register državn:h gospo- 

da rskib podjetij pri finančnem odseku 
MLO Cele. 

Okrožno sođ'šče v C«-lju 
dne 10. marca 194S. 

HRA 17/8 1927 
* 

m. 
Sedež: Celje. 
Dan izbrisa: 4. marca 1948. 
Besedilo: Ivan Ravnikar. Cclj<». 
Zaradi prenehanja obrata. 

Okrožno eedišče r Celja 
dne 4. marca 1048. 

A 57/24 1752 

SUO. 
Sedež: Celje. 
Dan Izbrisa: 4. marca 1948. 
Besedilo: Tovarna la predelavo železa in 

4 »ice A. Urabič in drug, Celje. 
Zaradi vpisa v registar državnih gospo- 

darskih podjetij pri finančnem odseku 
MLO Celje. 

t„t      Okrožno sodišče • Celju 
\''        dne 4. marca 1948. 

' 5 *:       A III 103/12 1754 
t    i M 

201. 
Sedei: Store. 
Dan vpisa- 10. marca 1948. 
Besedilo: Prva jugoslovanska samotna 

tovarna A. z o. z. v Šforah. 
Zaradi vpisa v regisler državnih gospo- 

darskih podjetij pri ministrstvu za finance 
fLRJ- 

Okroïno sedišče • Celja 
dne 10. marca 1948. 

C I 89/40 1926 
* 

202. 
Sedež: Žalec. 
Dan izbrisa: 27. februarja 1948. 
Besedilo: >Juteks< Sonica & Albert k. d. 

2alcc. „ 
Zaradi vpisa v register državnih gospo- 

darskih podjetij pri finančnem odseku 
OLO Celje okolica. 

kl     Okrožno sodišče T Celja    j-*; 
'tty    dne 27. februarja 1948. 
l4i        A III 230/27 1753 

203. 
Sedež: Ljubljana . 
Dan izbrisa: 19  feb'ruarja 1948. 
Buedilo: Delniška tUkarn* d. 4 

Zaradi vpisa v regster državu h go- 
sp^-iai.i.b peijttt.j pri Kiiiiistrs4vn ta 
Lu«uco LiîS. 

Okrožno  sodišče  v  Ljubljani 
due 19   !e„ruaija 194*. 

Rg U 1 114/24 1S24 
« 

•. 
Sedež: Ljujblj&xa. 
Dan izbr sa: 2C. februarja lfi». 
Besedilo: Jelačvu & Comp, ivvarna z&- 

maškov. 
Zaradi vpisa v regster državni go- 

lpi darskih podjetij pri m.uislrstvu ** 
• canee LRS. 

Okrožno sod'sïe v Ljubljani 
dne 26. februarja 1U48. 

Rg A 11 21/17 1806 
* 

205. 
Sedež: Ljubljana. 
Dan izbrisa: 19. februarja •* 
Besedilo: Narodna tiskarna d. d. 
Zaradi vpisa v register državnih go. 

spodarskih  podjetij  pri ministrstvu za 
finance LRS. 

Okrožno sortisce T Ljubljani 
Rg B I 71/28 1323 

* 
20G. 

Sedež: Ljubljena. 
Dan izbrisa: 19. februarja 1948. 
Besedilo: Papirnica in kartonažna in- 

dustrija 1. Bouač sin. 
Zaradi vpisa v register državnih go- 

spodarskih podjetij pri ministrstvu *a 
financ« LRS. 

Okrožno sodišče • Ljubljani 
dne 19. februarja 1948. 

Poe II 81/19 1321 

207.    ' 
Sedež: Ljubljana. 
Dan izbrisa: 19. februarja 1918. 
Besedilo: >Papir Promet«, podjetje la 

papir in grafične potrebščine d. d. • 
Ljubljani. 

Zaradi vpisa v register državnih go- 
snodarskih podjetij pri ministrätvu za 
finance LRS, 

Okrožno sodišče r Ljubljani 
1 dne 19. fehruarja 1948. 

'   ;  I   , Rg B III 174/2 1326 
•   * 

208. 
Sedež: Ljubljana. 
Dan izbrisa: 30. januarja 1948. 
Besedilo: Josip R. Puh. 
Obratni predmet: Trgovina s stavbenim 

materialom. 
Zaradi prenehanja obratovanja. 

Okrožno sodišče v Ljubljani 
t* dne 29. januarja 1948. 
*f i )  i        Rg A III 48/4 1832 

'  '"•^••'  . * 

209. 
Sedež: Ljubljana. 
Dan izbrisa: 19. februarja 1918 
Besedilo: Tovarna kovinskih izdelkov 

M. Lajovic, družba z o. t. 
Zaradi vpisa v register dnevnih «o- 

snodarskih podjetij pri ministrstvu za 
finance LRS. 

Okrožne sodeče v Liubl|anl 
dne 20. Tebniarii» 1948. ? 

K« C III -209/20 1828 
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210. 
Sedež: Ljubljana, 
l'aii übr.*a;  19. februarja   lUih 
Br<edilo:   Zadružna   »»«•••••,   d rail» 

L o. x. 
' Zaradi vpisa v register državu h go- 
spodarskih podjetj pri ministrstvu za 
finance- LliS. 

Okrožne •-eiliIF« T Ljulijanj 
dne 19. fe! ruarja  I «4M 

lin C V  2597 1327 
* 

211.       ' 
Sedež: Maribor. 
Besedilo: LuUyifc Frani- HI s:no»i v 

Mariboru 
Zarad, vpisa v register državnih go- 

spodarskih podjetij pri miniatrHtvu za 
f nance LRS. 
Okrožno kot trgovsko sodišče • Mariboru 

dne 24. januarja 19-18. 
9 A 51 1250 

Sp 102/47 
* 

Oklic 
1936 

o razgrnitvi podatkov dosedanjih poizredb 
zaradi morebitnih ugovorov zoper to po- 
datke v postopanju zaradi osnovanja uove 
zemljiške knjige za katastrsko občino To- 
Sanovei v sodnem okraju Murska Sobota. 

Od 16. marca do 30. marca 1948 bedo v 
Tešanovcih h. št. 181 razgrnjeni vsakomur 
na vpogled po dosedanjih poizvedbah 
ustrezajoče popravljeni posestni Usti, sez- 
nami parcel in lastnikov, zemljiškoknjižna 
mapa in zapisniki o dosedanjih poizved- 
bah zaradi osnovanja nove zemljiške knji- 
ge za katastrsko občino Tešanovci. 

Ob zgoraj navedenem času se sinejo vla- 
gati ugovori zoper pravilnost ali popolnost 
posestnih listov, in sicer pismeno ali ustno 
na zapisnik pri sodnem odposlancu v Te 
Sanovcih h. št. 181. 

Če bodo podani taki ugovori, se bo o 
njih dne 3. marca 1948 v Tešanovcih h. 
M. lSi razpravljalo na naroku, h katere- 
mu naj pridejo brez posebnega vabila tega 
dne ob 9. uri osebe, ki so vložile ugovore. 

Med vso dobo razgrnitve kakor tudi na 
dar naroka s« »mejo priglaiati tudi obre- 
menilne pravice (zastavna pravice, elužno 
sU, prevžitki itd). 

Okrajno sodišče r Morski Soboti 
dne 9. marca 1948. 

Uvedbe postopanja 
za razglasitev za mrtve 

IV H 558/47—3 1275 
Ciglar Janez, roj. 24. XII. 1915 v Bre- 

ganskem selu 26, sin Andreja in Ane 
rojene Viramt, samski, kovač, je odšel 
začetek 1944 v Zumberačko brigado NOV. 
kjer je baje zbolel in v neki partizanski 
bôln ci v Slavoniji umrl Domačim se je 
zadnjič oglasil kmalu po odhodu, od 
tedaj ee pa pogreša . 

Na predlog očeta Ciglarja Andreja, 
posestnika iz Breganskega scia 26, se 
uvede postopanje ža razglasitev za mr- 
tvega. 

IV  K 11/4S-3 127-2 
Kos tianeA, roj. 9 VI. 1917 v I)<>bmvs 

K LU Srnowi, .>!»!. K'-làO. s:n Jain-•• 
.u A;it"îi;je loj. lioimn, cu iar v Kršte- 
nju 44, je iìd»rl «J H. 1944 v NOV. Po 
iya\'. .SüsVi^ii'a Ivana, je baje tretj dan 
po prihodu v NOV pailel blizu Sv. l'etra 
pri lliimkdi Toplicah. Ud tedaj so po- 
greši. 

Na piediog Kos Marije rojene Škober. 
ne, k'o»;><KÌinje iz Senovega W>, se uvede 
postopanje ta razglasitev za mrtvega. 
IV  R 28/48-5 1274 

Kukov.čič Anton, roj. 9. XII. 1891 v 
I.eskovcu 02-, sin Janeza JI Jožele roj 
Kozinc, kovaskj pomočnik v Rajhen- 
burgu, je odšel 9. X. 1913 k vojakom 
v Celje. Leta 1914 jo od Sel na boj i5ča 
in se je zadnjič javil domačim septem- 
bra 1917. Od tedaj se pogreša. 
IV R 23*48-4 1273 

Kukovičič Janez, roj. 7. XI. 1889 v 
Leskovcu pri Rajhenburgu, s n Janeza 
in Jožefe rojene Kozinc, rudar, samski, 
Dol. Leskovec 26, je odšel 13 II. 1917 
kot avstrijski vojak na rusko boj'.Sče. 
Domačim se je zadnjič oglasil kmalu po 
odhodu, od tedaj se pa pogreša. 

Na predlog Mirta Ivana, pošt. usluž- 
benca v pokoju iz Rajhenburga 36, se 
uvede postopanje za razglasitev za 
mrtve. 

Vsakdo, ki mu je o pogrešan'h kaj 
znano, se poziva, da to do 20. IV. 1948 
poroča sodišču ali skrbn ku Somerju 
Ludviku, sod   uslužbencu v Brežicah. 

Ciglar  Janez,   Kos   Janez,   Kukovičič^ 
Anton in Janez se pozivajo, da se zgla- 
sijo pr' sodišču ali drugače dajo kako 
vest o sebi. 

Po preteku roka bo sodišče odločilo 
o predlogih. 

Okrajno RodišFe v Brežicah 
za okraj Krško ' 

dne 18. februarja 1948. 
* 

IV R 15/48—3 1271 
Zvonar Jože, roj. 8. IV. 1912 v Leob- 

nu, Avstrija, sin Jožeta in Ane rojene 
Kukovičič. poročen, rudar v Reštanju 38, 
K LO Senovo, je odšel 2. IX. 1944 v NOV 
n* Dolenjsko. Zadnjič ga je videl Maček 
Giegor 23. I. 1945 nekje pri Kordunu, 
od tedaj se pogreša. 

Na predlog žene Zvonar Antonije roj 
Jeler, gospodinje .z Reštanja 38, se uve- 
de postopanje za razglasitev za mrtvega 
in se izdaja poziv, da se o pogrešanem 
do/20. IV. 1948 poroča sodišču aH skrb. 
niku Somerju Ludviku, sod. uslužbencu v 
Brežicah. 

Zvonar Jože se poziva, da se zglasi 
pri sodšču ali drugače da kako vest o 
sebi. 

Po preteku roka bo sodišče odločilo 
o predlogu. 

Okrajno sodišče v Brežicah   :   I 
za okraj Krško ,-q.^ 

dne 19. februarja 1948. 
* 

IV R 564/47-4 1496 
Ogorevc Anton, roj. 80. VIII. 1914 na 

Malem vrhu,   sin Jožefa in Ane rojene 
Keržan, ekonom, samski, je odšel poleti 

1 1343 y pohorski bat,, 2. četo NOV. Po iz- 

javi Petančiča Ivana je padel po 1. aprilu 
1945 y boj.li pri Zu-inu. 

Na   pfe*ili'g   malne   Ogorevc   Ane,   za- 
«bnice i/. Malega vrha 'M, K LO (ìio'voio, 
se uvede postopanje za ra/.jjlaailev za mr- 
tvega. 
Il R 10/48-3 1497 

Pire Ana izročena Koračin, roj. 24. lX. 
19)2 v Čemeči vasi, tiči Jakoba in An9 
rojene Kmir.č, poljska dela v :a, je bila 
oktobra •• od Nrincev odpeljana v-Kr- 
ško. Baie je bila ea isti mesec kot talk»1 

ustreljena. 
Na predlog matere Pire Ane, delavke ti 

Avguština 1, K LO Kostanjevica, se uvede 
postopanje za   razglasitev za mrtvo. 
IV R 30/48-4 1495 

Strubelj Franc, roj. 11. XII. 1903 v Št 
Vidu nad Ljubljano, *m 1;•••:•• in Ji*' 
tarine rojene B.žul, poročen, bran. urad' 
nik_j>^rškem, se od pomladi 1915 po- 

gì eia. 
Na predlog žene Strubelj Emilije, gospo- 

dinje, Krško 80, se uvede postopanje & 
razglasitev za mrtvega. 
IV R 12/48-3 1493 

Travnikar Jožef, roj. 17. •. 1910 v Pod- 
gorju 13, sin Janeza in Terezije rojenj 
Kolman, mesar, je bil S. VIII. 1944 V 
Vitji vasi od Nemcev zajet. O ip\h'n J*! 
bil v Dachau, od koder se je zadnjič jav)*' 
21. X. 1944. Po izjavi Rozmana Janeza Je 

bil baje kot talec ustreljen. 
Na predlog žene Travnikar Frančišk"» ; 

gospodinje iz Pisec 103, so uvede posto?*' j 
nje za razglasitev za mrtvega. i 

Vsakdo, ki mu je o pogrešanih kaj 1$ \ 
no, se poziva, da to do 25. IV. 1918 po&l 
ča sodišču ali skrbniku Somerju Ludvik 
sod. uslužbencu v Brežicah. ; 

Ogorevc Anton, Pire Ana, Strubelj Fra»* j 
in Travnikar Jožef se pozivajo, da se zgl*j ; 
sijo pri sodišču ali drugače dajo kako v# j 
o sebi. J 

Po preteku roka bo sodišče odloča ' \ 
predlogih. 

Okrajno sodišče v Brežicah 
za okraj Krško 

dne 25. februarja 1948. - 

V R 1098/48-2 137« 
S*! Zaje Jernej, roj. 17. VIII. 1919 pri ^ 

Rupertu' nad Laškim, miz.  pomočniki L 
bil  aprila   1945  v  prekomorski   brtéij 
NOV. Zadnjič so ga videli v bojih pri ° 
spiću. Od tedaj se pogreša. ,v\ 

Na predlog matere Zaje Frančiške, ^ 
lavke iz Sv. Ruperta 94, p. Laško, se u* 
de postopanje za razglasitev za mrtvega 
se izdaja poziv, da se o pogrešanem do 
V. 1948 poroča sodišču. «< 

Zaje Jernej se poziva, da se • 0 
si pri sodišču ali drugače da kako ve# ', 
sebi. -A 

Po preteku roka bo sodišče odloči»' - 
predlogih. 

Okrajno sodišče v Celja 
'. '      dne 10. februarja 1948.       s  . 

V R 1118/48 • 'Vi 
Kocjan Ferdinand, roj. 1. V. 1921 • y 

bovljah, poročen, poštar v Grobelnemt,.» 
bil 25. III. 1Ö42 vpoklican x nemško w . 
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sko. Dne 13. 1. 1• se je udeležil bojev 
pri vasi Molari, od tedaj se pogreša. 

Na predlog žene Kocjan Munje, posta- 
rice iz Urobelnuga, se uvede postopanje 
za razglasitev za mrtvega in se izdaja po- 
2iv, da »e o pogrešanem do 1. IV. 1018 
poroča sodišču ali skrbuici Kocjan Ma- 
riji. 

Po preteku roka bo sodtëce odločilo o 
predlogu. 

Okrajno sodišče v Celju 
dne 14. februarja 1018. » 

* 
V K 1110/48—J 1372 

Kolšek Mihael, roj. 19.' IX. 1009 v Pod- 
vinu prilaskom, sin Jožefa in Neže' roje- 
ße Obial:, jamski, rudar v Pečevniku pri 
Celju, je 15. X. 1044 vstopil v Tomšičevo 
brigado NOV. Zadnjič se je oglasil janu- 
arja 1015 iz Zg. Savinjske doline. Od te- 
daj se pogreša. 

Na predlog sestre Hleb Neže, rudarjeve 
žene v Pesjem 38 pri Velenju, se uvede 
postopanje za razglasitev za mrtvega. 
V R ••/48-3 1371 

Novak Josip, roj. 2. XII. 1901 v Man- 
,boru, sin Novak Alojzije poročene Štor, 
oženjen, knjigovodja V Žalcu 155, je bil 
avgusta 10-14 aretiran. Odpeljan je bil v 
Dachau, od koder se je zadnjič javil fe- 
bruarja 1045. Od tedaj se pogreša. 

Na predlog žene Novak Josipine, urad- 
nico v 2alcu 155, so uvede postopanje za 
razglasitev za mrtvega. 

Vsakdo, ki mu je o pogrešanih kaj zna- 
no, so poziva da to do 1. VI. 1018 poroča 
sodišču. ' , 

'       Kolšck Mihael in Novak Josip se po- 
zivata, da se zglasita pri sodišču ali dru- 

•     gače dasta kako vest o sebi: 
Po preteku- roka bo sodišče odločilo o 

, Predlogih. 
Okrajno sodišče v Celju , 

'due 14. iebruarja 1048.    -iV 
' > * 

.    V R 1121/48-2 1373 
j. Vovšek Stanislav, roj. 27. V. 1920 v Ce- 
AVsia Vo'všek Eme, oženjen, delavec v 

°]Qiku 26, je bil vpoklican v nemško voj 
u°- Zadnjič se je javil pomladi 1043 iz 
^•••••. Od tedaj se pogreša. 
(jef!a predlog žene Vovžek Alojzije, tov. 
poTj e v. Levcu 60 pri ;.'e!ju, se uvede 
izda?Pan*8 2a razglasitev za mrtvega In se 
VI W***^» da se o pogrešanem do 1. 

y^|ioroča sodišču, 
si PrjV    •Slajuslav se Beživa, da ee zgla- 
sebi   ^'^ aH drugače da kako vest o 

* prSlt|ueteku •••• ^ •°•^ ^102** ° 
i Okrejno sodišče • Celja    •," *? 

dne 17. februarja 1048.    ..jtp 
• ,•«-.•-• 

V • 1006/48-4 ' '     1374 
.Gri] Slavko, roj. 27 . XI.. 1022 v LetuSu, 

«ir, , .ndreJa in Marije rojene Javornilr, 
in.\*\ n&takar v Letušu 112, je jnnja 

< 1• odšel v N0Vf Pozimi. 1044 jò bH od 
«emcev ujet in baje v Gradcu obsotei na 
smrt • ustreljen. 

• Na predlog'očeta Griia Andreja, tov. de- 
iavea y Letušu 112, se uvede postopanje 

za razglasitev za mrtvega in se izdaja po 
ziv, da OC o pogrešanem do 1. VI. 1•48 
poroča sodišču. 

Uril Slavko se. p;i/iva„ da se zgla- 
si pri sodišču ali drugače da kako vest o 
sebi., 

Po preteku roka bo sodišče odlučilo o 
predlogu. 

Okrajno sodišče • Celju 
dne 18. februarja 1048. 

* 
Y R 1106/48—2 1377 

Roje Ivan, roj. 1024 v Loškem potoku, 
kmečlci siu Ivana in Marije rojene Jiordiš, 
samski, Crnušme, okr. (jrubisuo polje, •• 
pomladi 1043 odšel v 12. brigado, 12. 
udarne divizije NOV. Sredi leta 1044 je 
baje v bojih nekje v 13osni padel. Od te- 
daj se pogreša. 

Na predlog očeta Rojca Ivana, krnela u 
Cerovca 8, K LO blagovna, se uvede posto- 
panje za razglasitev za mrtvega in se iz- 
daja poziv, da se o pogrešanem do 20. V. 
1048 poroča sodišču. 

Roje Ivan ml. se poziva, da se zgla- 
si pri sodišču ali drugače da Itako vest o 
sebi. 

Po preteku roka bo>sodiî6e odločilo o 
piedlogu. 

Okrajno sodišče v Celju        M 
dne 10. februarja 1048. 

III R 885/47-3 ' 1404 
uolobič Ivan, roj. 3. III. 1026 v Semiču, 

sin pcaeäüüce, je odšel 17. 1. 1044 v 3- 
četo, 3. bat, ». brigade NOV. Od tedaj se 
pogreia. 

lia predlog matere Golobic Marije, go- 
spodinje v Semiču 36, se uvede postopanje 
za razglasitev za mrtvega iu.se izdaja po- 
ziv, da se o pogrešanem do 25. IV. 1048 
poroča sodišču ali skrbnici Medvea Mariji, 
sod. uradnici v Črnomlju. 
III R SS4/47-3 1402 

Kunip Alojz, roj. 27. II. 1024 v Dra- 
gatigli, delavec, Je bil 11. VIII. 1043 ©d 
Italijanov interniran v Padovo. Se isti me- 
sec se je vrnil v ljubljansko bolnico, kjer 
je baje uinrL 

Na predlog matere Kump Ane, nosečni- 
ce iz Dragatuža IG, se uvede postopanje 
za razglasitev za mrtvega iu se izdaja po- 
ziv, da se o pogrešanem do 25. V. 1018 
poroča sodišču ali skrbnici Medven Mariji, 
sod. uradnici v Črnomlju, 

III R 500/47-6 1403 
Zega Jože, roj. 14. I. 1918 v Červinjanu 

(Italija), sin Jožefa in Marije rojena Gu- 
•, elektromonter v Črnomlju, se kot bo- 
rec NOV pogreša. Po izpovedbi .Krožnika 
Slavka-Mikca je 23. IV. 1045 padel pri Bo- 
ailjevem. 

Na predlog ženo Zega Vide iz Ljubljane, 
Aleševčeva 18, se uvede •••1•••••• za raz- 
glasitev za mrtvega in se izdaja poziv, da 
sa o pogr&^mcm do 1. IV. 1048 poroča so- 
dišču ali skrbniku Matekoviču JoŽelu, sod. 
uslužbencu'v Črnomlju. 

*—* 
Golobic Ivan, Kump Alojzij in Zega Jo- 

že se pozivajo, da EO zglasijo pri sodišču 
ali drugačo dajo kako vest p sebi. 

Po preteku rokqy ho sodišče odločilo o 
predlogih. 

Okra jao seslišče v Črnomlju 
dae 23. februarja 1918. 

* 
R 540/47-3 0G7 

Mikuž Maksimilijan, roj. 12. I. 192U v 
Cektfvniku, bin Franca in Amalije rojene 
K obal, samski, kmečki délaver, je v za 
četku januarja 1043 vstopil v trnovsko četo 
NOV na Vojikem. Od aprila Ì043 se po- 
greša. 

Na predlog matere Mikuž Amalije, go 
spodmje iz Cekovmka 35, se uvede pošlo 
panje za razglasitev za mrtvega. ^ 
R 55047-6 0ÖS 

Pišljar Ignacij, roj. 2. VII. 10?3 v Je- 
ličnem vrhu, nez. sin Ivane rojene Pišljar, 
je vstopil 8. XI. 1943 na Vrsniku v NOV. / 
trne 15. XI. 1043 je bil na Vrsniku od 
Nemcev ujet in baje 18. XI..1943 ustreljen 
v Sopotu med Rovtami in Zavralcem. Iz 
zapisnika mrliškega oglednika v Rovtab je t 
razvidno, da je bilo 19. in 20. XI. 1033 na 
pokopališču v Rovlah jKtkopaniu 5 nezna- 
nih moških. 

Na predlog matere ßrahis Ivane roj°ne 
Pišljar, gospodinja iz Idrije, Gregorčičeva 
33, se uvede'iKsstopanje za razglasitev za 
mrtvega. * 

Vsakdo, ki mu je o pogrešanih kaj znu- 
no, se poziva, da to do 1. V. 1948 poroča 
sodišču ali *s!srbniku Rupniku Ludviku, 
sod updnlku v Idriji. 

Lapajno Janez, Mikuž Maksimilijan in 
Pišljar Ignacij se pozivajo, d« SP zglasijo 
pri sodišču ali drugače'dajo kako voet o 
sebi. 

, Po pieieku roka bo sodišče odločilo ó 
predlogih. 

Okrajno wdiWo y Mrlji t 
dne 6. februarja 104S. 

* ' 
R 30/48-4 1007 

' Podobnik Luka, roj. IG. X. 1800 v Ce 
kovniku, sin pok. Franca in pok. F'ranČi- 
ške rojene .Vončina, gozdni delavec, je bil 
junija 1013 interniran v CaiioMonte Notte 
pri Savom* v Italiji. Oktobra 1013 so <.<u 
odpeljali v Gusen pri Linzu v Avstriji, 
kjer jo ,po izpovedbi Kavčiču Alojzija v 
začetku decembra 1943 umrl.in je bilo v 
zapisniku krematorija vpisano njegovo 
ime. Od tedaj se pogreša. '       .    *   • 

Na predlog sestre Vončina Marije roje-? \    .' 
no Podobnik; gospodinje iz Cekovuika 19, 
se uvede postopanje za razglasitev za mr- 
tvega in se izdaja poziv, da se o pogreša- 
nem do 1. V. 1018 poroča sodišču. 

Podobnik Luka se poziva, da •• zgla 
si pri sodišču ali drugače da kako vest o 
sebi. 

Po~ preteku roka bo sodišče odločiio c 
predlogu. 

Okrajno sodišče • Idriji 
dne 23, februarja 1948. 

* •    *   - 

R 53/4S-3 .'/',.        1430    . 
Majnik Karol, roj.. 27. X. 1909 .v'Idriji, 

sin pok. Josipa in pok. LeopoM'w rojem- 
Trpin, delkvec, samski, jo po zlomu Italije 
kot mitraljezec vstopil v brigado SiiiKina 
Gregorčiča.' Po pripovedovanju Zigena Mi-     „ 
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rala va je bil 28- XII. 1943 v Loki .cu nad 
Cepovanoui, od tedaj *e pa pogreša. 

Na predlog sestre Rejc Marije rojene 
Majnik, gospodinje u lürije. Ulica .apeta- 
na Mihevca 17, se uvede postopanje za 
razglasitev za mi tvega • se izdaj« poziv, 
da se o pogrešanem do 1. V. 1948 poroča 
sodišču. *» 

Po preteku roka bo sodišče odločilo o 
predlogu. 

Okrajno «odižce v Idriji 
^    dne 25. februarja 1948. 

* 
R 1110/47-7 1218 

Celigoj Milan, roj. 23. VIII. 1923 v 
Trstu, sin pok Antona in Marije rojene 
Samsa, pek pomočnik, samski iz Trno- 
vega» 7 pr; Ilirik Bistrici, je bil januar, 
ja 1943 poki.can v italijansko vojsko. Po 
razpadu Italije je odšel v NOV v Dal- 
mačjo in Liko. pozneje \e odšel v Belo 
Krajino, kjer je izginila vsaka sled za 
nj m. Po sporočilu odseka za notranje 
zadeve pri 01 LO Ilirska Bistrica se ni 
moglo  ugotoviti  njegovega   Vvališča 

Na predlog matere Celigoj Marije se 
uvede postopanje za razglasitev za mr- 
tvega. 
R 1034/47-10 1219 

Gombač Franc. roj. 17. II 1907 v Ja- 
vorju, sin Ivana n Marije roj. Ivančič, 
samski, kmetovalec, je b 1 tebruarja 1944 
v Trstu od Nemcev aretiran Odpelj H 
so ga v za[M»re Corormo. nato pa v 
Dachau ,od koder je zadnjî pisal 19. I. 
1944. Od tedaj se pogreša Po potrdilu 
odseka za notranjo upravo pri OILO 
Ilirska Bistrica -6 ni moglo ugotov.ti 
njegovega uivališča. 

Na predlog sestre Gombač Viktorije iz 
Javorja 6 se' uvede postopanje za raz- 
glasitev za mrtvega. 

Vsakdo, ki mu je o pogrešanih kaj 
znano se poziva, da to lo 20   V. 1948 
Coroča   sodišču   ali   skrbniku   Olj^aku 

uossaintu, sod. uradniku v Ilirski Bi- 
stri?. 

Celigoj M lan in Gombač Franc se 
pozivata, da se zglasiti pri sodišču ali 
drugače dasta kako ves» o sebi. 

Po preteku roka bo sodišče odločilo 
o predugih. 

Okrajno sodišče r Ilirski Bistrici 
dne 17. februarja 1048. 

R 33/48—5 1348 
Ljubic Milan, roj. 28. VI. 1925 v Javor 

ju, sin Antona in Marije rojene Gombač, 
samski, šofer, je bil februarja 1944 od 
Nemcev aretiran. Odpeljali so ga v Trst, 
nato v Celovec, Dachau in Katzweiler, od 
tam pa ponovno v Dachau in se od tedaj 
pogreša. Po poročilu odseka za notr. za- 
deve pri OILO II. Bistrica so bile vse po- 
izvedbe za njim brezuspešne. 

Na predlog očeta Ljubica Aniona, kmeta 
iz Javorja 19- se uvede postopanje za raz- 
glasitev za mrtvega. 
R 1/48-7 1349 

Mršnik Tvan, roj. 23. IX. 1913 v Polja- 
nah, kmečki sin Tomaža in Terezije, je od- 
šel. 5. IX. 1943 v NOV. Baje je služil v 
IX. korpusu v Vipavski doMni io konec 

decembra 1944 v bojih padel. Po poroč-ilu 
odseka za uotr. z^eve pn ulu) li. bistri 
ca >o one vse poizveube za ujmi urez 
u=pesue. 

iMt predlog očeta Mršnika Iomaia, kmu 
ui u ruijan ii», se uvette postopanju za rax 
^lUaitt'v za Uiiivt^a, 

V »alido, ki mu je o pogrešanih kaj zna 
uo, »e poziva, oa to ao ài. V. ima potu.;, 
suaiscu au s&iuuibu Zibenu Juzeiu, po 
mozUblllU SOU. USiUZUeiiCU v li. tJiatnci. 

LjUUič Milan • Mrsnik Ivan sc puzi va 
ta, ua se zrušita .pri souiacu ali urugače 
oUiiu nano v usi o seul. 

Po preteku •••• •• sodišče odločilo o 
preulogili. 

i/Kiuniu Ëad'sce r 11. Bistrici 
une Z'ó. leümarja 1Ü4Ö. 

* 
t R 104)48-3 1213 

I. Oengie Jožef, rojen 28. II. 19*0 v 
Kamni curici, sin «lozeiù in Antonije roj. 
cuiar, pismoiioaa v itauovijto, je oikseri 
leoruarja 19*4 v MUV. Ud je oovesce- 
vaiec poveljstva Kranj v Kmpi, ki 
so je liMo uutaKiulo na 1'rJiiorsKo, üjer 
je inarca iU-io v bojni padel. 

II. Cenglé Anton, rojen 16. ÌA'. 1923 v 
Kanuu gonci. sin Jožeta in Antuu je 
rojene cuiar, zebijai, je oil 1942 mobi- 
liziran v ueinsKo VOJSKO. OU tu je oušel 
5 111. 1944 v NOV Kot obveščevalec 
•2•• mesta Kranj v Krop». Ko se j» 
kot ranjenec vračal iz Barija je b.l od 
usUisev ujet • ubit. 

Na prealog očeta Cengle Jožefa, žeb 
ljarja iz Kamne gorice 35, «se uvedu po- 
stopanje za razglasitev za mrtva. 

i R 102/48—3 1215 
Kavalar Alojzij, rojen 29. V. 1920, sin 

Gregorja in Helene rojene Lah, tovar- 
n ški delavec v Dovjem H, je odšel 1943 
v Vojkovo brigado NOV in bil 22. XI. 
1944 od Nemcev ujet. Odpeljali so ga 
v zapore v Gorico, od tam pa v tabo- 
rišče Flossenburg v Nemčijo, kjer je po 
izjavi Petelina Antona iz Hrušice 22. I. 
1945 umrl. 

Na predlog matere Kavalar Helene, 
zase^n ce iz Dovja 78, ee uvede posto- 
panje za razglasitev za mrtvega. 
I R 96748—4 1214 

Sušnik Jože, roj. 18. XII. 1899 v No- 
menju, sin Jožefa in Ivane roj. Markež, 
•• odšel 29. X. 1935 z Marenkotn Fran- 
cem, tov. delavcem iz Podhoma in Pin- 
tarjem Antonom, železničarjem iz No- 
menja na lov na Jelovico, od koder se 
m več vrnil. Iz rešitve javnega tožilstva 
na Jesenicah z dne 13. II. 1948, opr. št. 
99/48—3 izhaja, da je bil 29. X. 1935 na 
lovu od Pintarja po malomarnosti ustre. 
Ijen. 

Na predlog hčere Sušnik Ivanke, de- 
lavke pri šumski upravi iz Nomenja 8, 
se uvede postopanje za razglasitev za 

îrtvega. 

Vsakdo, ki mu je o pogrešanih kaj 
znano, se poziva, da to do 1. VI. 1948 
poroča sodšču ali skrbniku Rihterju 
Mirku, sod. uradniku n« Jesenicah, 

Po preteku roka be sodiiče odloču« 
0 piodlojj.h. 

Okrajno rtiiiütf na Jetcnicali 
dne 17. februarja 194*. 

* 
1 R 37/48-5 - 1268 

.Šercer Jožef, roj. 14. VII. 1914 • Zur. 
kjah, trgovski poiiiočn k na Brodu UA 
Kupi, sin Petra in Julko rojen« Žagar, 
j.i bil 23. Vil. 1942 od IUI junov intar- 
li ran na Kabu, nato so ga prepeljali v 
Uonars, po zlomu Italije pa v Dachau, 
kjer je umri. 

Na predlog žene šercer Anastazije, 
Kačiči 1. se uvede postopanje za razgla- 
sitev za mrtvega in se izdaja poziv, da 
*e o pogrešanem do 25. V, 1948 poroča 
sod šču ali skrbniku Črnivcu Jožefu, sod 
uradniku v Kočevju. 

Po preteku roka bo sodišče odločilo 
0 predlogu. 

Okrajno eeđišue • Kočevju 
dne 17. februarja 194a 

* 
1 R 47/48-2 1267 % 

Dejak Alojz, rojen 10. VI. 1920 v Do-" 
lenji vasi 54, s.n Janeza in Ivane rojene 
Boje, poljedelsk. delavec, je bil 20. VIII. 
1942 od Italijanov aretiran. Odpeljali,so 
ga na Rab, nato pa v Reuicci, kjer je 
baje 30. 1. 1943 umrl Od tedaj se po- 
greša. 
. Na predlog očeta Dejaka Janeza iz 
»ulenje vasi 54 se uvftde postopanje za 
uglasitev za mrtvega in se zdaja po- 
iv, da se o pogrešanem do 20 V. 1948 
»oroča sodišču al! skrbniku Črnivcu Jo- 
.efu, sodnemu uradniku v Kočevju. 

Dejak Alojzij se poziva, da se zglasi 
pri sodišču aL drugače da kako vest 
c> sebi. 

Po preteku roka bo sodižče odločilo 
o predlogu. 

Okrajno sodišče v Kočevju 
dne 13. februarja 1948. 

IT R 677/47-5 1269 
Hegler Vijem, rojen 16. VI. 1912 v 

Kočevju, sin Jožefa in Lucije rojene 
Grčman, poročen, železničar v Kranju, 
Gorenja Sava 24, je odšel maja 1944 r 
NOV. Avgusta 1944 je bil še v Čepo- 
vanu, od tedaj se pogreša- 

Na predlog žene Hegler Ivane ee uve- 
de postopanje za razglasitev za mrtve- 
ga in se izdaja poziv, da se o pogreša- 
nem do 1. V. 1948 poroča sodišču ali 
skrbniku Zelezniku Smonu, sod. urad- 
niku v Kranju. 

Hegler Viljem se poziva, da se zglaeil 
pri sodišču ali drugače da kako veat 
o sebi. 6 

Po preteku roka bo sodišče odtočilo 
o predlogu. 

Okrajno sodišče r Kranju, 
odd. H., 

dne 16. februarja 1948. 
* 

Ok 5/48-4 1222 
Zajec Stanko, rojen 19. IX. 1921 v ^ 

Sostrem, sin Franceta in Marije rojene 
Anžič, delavec v Blatni Brezovici, je od- 
šel 1942 v NOV. Baje je 1942 na Kožleku 
padel in M od tedaj pogreza. 
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Na predlog Zajec Marije, gospodinje 
* Polju pri Ljubljani 101, se uvede po- 
stopanje • razglas tev za mrtvega in se 
izdaja poziv, da se o pogrešanem da 
20. IV. 1048 poroča sod;eču ali skrbniku 
Zajec Mariji. 

Zajec Stanko se poziva, da se zglasi 
Pri sodišču ali drugače da kako vest o 
sebi 

Po preteku roka bo tcdščo odločilo 
0 Predlogu. 

Okrajno sodiSče • Ljubljani 
dne 6. februarja 194Š. 

Ok 5348-2 * 1221 
Jerič Gregorij, rojen 12 III. 1910 v 

Dobrniču, sin Kaplan Angele roj. Jerič, 
»ofer v Ljubljani VII. se od pomladi 
1945 pogreša. Po obvestilu oddelka za 
notranjo zadeve pri M LO Ljubljana ni 
nobenih podatkov o njegovem b vališču 

Na prMIog Jcrič-šuštar Jožefe, učite- 
ljice v S'ožicah, Zupanova 8, se uvede 
Postopanj* za razglasitev za mrtvega in 
Ke izdaja poziv, d« se o pogrešanem do 
-"• IV. 1948 poroč« sodišču «H skrbniku 
Jeng-Sušiar Jožef. 
Ok 57 48- 2 1220 

Smrekar Frane, roj 18. ,1. 1889 v Ja- 
X?rJu, sin Franca .TI Frančiške rojene 
r^ubčar, delavec v Podlipog'avu, je bil 
fa*3 odveden v Dachau, od tam pa v 
invalidsko laboriščo v Lublinu na Polj- 
K .ttl. kjer je po obvestilu Rdečega križa 
Oato umrl. 

Ka predlog Smrekar Ivano roj. Tome,* 
^f^inje v Sadnji vasi 27, se uvede 
l*us^ropanje za razglasMev za mrtvega jn 
on l?„ I* P0*^'' <& se o pogrešanem do 
8m Y" 1948 P0^3 »QdiScu ali skrbniku 
Prekär IvanL 

•?[1 G'eS°r'Ì ta Smrekar Frane se 
<WDLX ' i*a se gasita  pri sodišču ali 

«aoo dasta kako ves' o sebi. 
o i»,U?ret'ku •••• h° sodišče odločilo pred!ogih. 

Okrajno sodišče v Ljubljani 
«ne 8. februarja 1948. 

°*Snf~1        * isso 
ki, sin •^ Anton' r°J- 17- f- 1909 v Melli- 
graver VT .Blaža iD MariJe rojene Papier, 
8- Vi -1•^••1•••1, Mahničeva 8, je odšel 

Na "••••,2 v NOV. Od tedaj se pogreša. 
^••• o°Z Kocmur Josipine rojene Ja- 
8- se u^P^inJe v Ljubljani, Mahničeva 

Ea in . 
"em do , 

°lku **>,,«. Josipini. 

mrtvega h^ 'P°st°P,mi0 » razglasitev za 
gresanem • ^ izdaJ> P°ziv, da so o po 
skrbniku *Ll- v- ms P01*0«1 so^5^ a" 

Ok S*«-*        JOSÌpÌnÌ- 

LiuWjanTiLBr*,?toj, r°J- S- VIII. 1922 v 
jene Kii«»V i.J4*- ^r*nca in E,izabete ro- 
• ie hiM f'iak v LJùbljsini, Masarykova 
da v NPLV- 

v°ini uietnlk iz Luckenirjd- 
Od tedlf     Jl 1• •••«•• kam odpeljan. 

Ni  «i ¥, P°Kreša. 
••1•••^1•8 Stojkovič Elizabete  rojene 
21, ee* iiS!rođfnie T Liubljani, Ogrinčeva 
mrtvo». •* Postopanje za razglasitev za 
feneni H« i'* ,'rld*j* p07-iv' ** se ° P°«r& 

0k £4/13-2   . 1333 
Zor Miroslav, roj. 21. XI. 1897 v Lciju, 

sin pok. Miroalava • AdolLne rojene 
Jal;še, učiteij v Ljubljani, lavčarjeva 4, 
jd bu 1944 odpeljan v MauJiausen, kjer 
ja po obvestilu KKS baje 14. •. 1945 
umrl. 

Na predlog Zor Rozalije rojene Sašelj, 
gospodinje v Ljubljani, i avtorjeva 4, se 
uvede postopanje za razglasitev za innve- 
ga in se izdaja poziv, da se o poyresauem 
üo 1. V. 1948 poroča sodišču ali skrbnici 
Zor Hozaliji. 

Kocmur Anton, Stojkovič Branko in Zor 
Miroslav se pozivajo, da se zglasijo pri so- 
dišču ab drugače cajo kako vest o sebi. 

Po preteku roka bo sodišče odločilo o 
predlogih. 

Okrajno sodišče v Ljubljani 
dno 16. februarja 1948. 

O K 486/47-4 1332 
Kralj Ivan, roj. 23. XII. 1924 v Ljub- 

ljani, sin Franca in Alojzije rojene Zoreč, 
kljucavr/ičar v Ljubljam, Pokopališka 5, 
jo bil interniran na Habu. Po zlomu Italije 
je odšel v NOV m se od tedaj pogreša. 

Na predlog Kralj Alojzije rojene Zoreč, 
gosp'juinje v Ljubljani, Zaloška 40, se 
uvede postopanje za razglasitev za mrtve- 
ga in se izdaja poziv, da se o pogrešanem 
do 1. V. 1948 poroča sodišču ali skrbnici 
Kialj Alojziji. 

Kralj   Ivan   se   poziva,    da   se   zgla 
si pri sodišču ali drugače d» kako vest o 

• sebi. 
Po preteku roka bo sodišče odločilo o 

predlogu. 
Okrajno seđišfe • Ljubljani 

dne 17. februarja 1948. 

OK 26/48-4 1517 
Jelen Franc, roj. 16. II. 1910 v Ponikvi 

pri Žalcu, sin Franca in Neže Vertiev, zi- 
dar v Ljubljani, Prisojna 3, se od L 1945 
pogreša. Po ugotovitvah oddelka za notr. 
zadeve ni nobenih podatkov o njegovem 
bivališču. 

Na predlog Jelen Terezije rojene Simo- 
nie, gospodinje v Ljubljani, Prisojna 3, se 
uvede postopanje za razglasitev za mrtvega 
in se izdaja poziv, da se o pogrešanem do 
1. V. 1949 poroča sodišču ali skrbnici Je- 
len Tereziji. 

Jelen Franc se poziva, da se zgla 
si pri sodišču ali drugače da kako' vest o 
sebi. 

Po preteku roka bo sodišče odločilo o 
predlogu. 

Okrajne sodišče • Ljubljani 
dne 23. februarja 1948. 

* 
OK 42/48-4 1438 

Hlebš Jernej, roj. 18. III. 1904 v Ljub 
Ijani, sin Jernej» in pok. Marije rojene Ce- 
rin, trgovec v Ljubljani, škof ja ulica, je bil 
konec aprila 1945 iz taborišča Neugamme 
pri Hamburgu prepeljan na ladjo >Carpar- 
cone«, ki je bila 3. V. od Angležev bom- 
bardirana in se je potopila. Od tedaj ee 
pogreša. 

Na predlog Kregar Frančiške, posestni- 
co v Ljubljani, Litijska 28, se uvede posto 
panje za razglasitev za, mrtvega in( se iz- 

daja poziv, da se o pogrešanem do 1..V. 
1948 poroča sodišču ali skrbnici Kregar 
Frančiški 
OK 72/48-2 1439 

Presetnik Franc, roj. 29 VIII. 1891 v 
Ljubljani, sin Franca in pok. Ivane rojene 
Pogačar, delavec v Smartnem pri Ljublji- 
ni 40, je bil 1914 mobiliziran k 17. peipot 
ku T avstroogreko vojsko. Od tedaj se po- 
greša. 

Na predlog Presetnika Franca, prevžit- 
karja v Smartnem pri Ljubljani 40, se 
uvede postopanje" za razglasitev za mrtve- 
ga in se izdaja poziv, da se o pogrešanem 
do 1. V. 1948 poroča sodišču ali skrbniku 
Presetuiku Francu. 

HlebS Jernej in Presetnik Franc se po- 
zivata, da »e zglasita pri sodišču ali druja- 
f ç dasta kako vest o sebi. 

Po preteku roka bo sodišče odločilo o 
predlogih. 

Okrajno sodišče v Ljubljani 
dne 21. februarja 1948. 

* 
OK 63/48-3 1515 

Hudnik Mihael, roj. 10- X. 1904, sin pole. 
Jožefa in pok. Frančiške rojene Zvokelj, 
cestar, se od maja 1945 pogreša. Po poro- 
čilu od«eka za notr. zadeve pri OLO Ljub- 
ljana okolica ni nobenih podatkov o njego- 
vem bivališču. 

Na predlog Hudnik Ivane rojene Zibelj- 
nik, gospodinje v Hraševem 27, se uvede 
postopanje za razglasitev za mrtvega in se 
izdaja poziv, da se o pogrešanem do 1. V. 
1948 poroča sodišču ali skrbnici Huđnik 
Ivani/ 

Hudnik Mihael w poziva, da se zela- 
si pri sodišču ali drugače da kako vest o 
sebi. 

Po preteku roka bo sodišče odločilo o 
predlogu. 

Okrajno sodiščo v Ljubljani 
dne 24. februarja 1048. 

* 
OK 79/48-3 ' 1516 

Marvin Marjan, roj. 29. XI. 1915 v Tr- 
stu, sin Antona in Lucije rcjeue PeUnw, 
elektromonter v Ljubljani, Kamniška 30, 
se kot, partizan od jeseni 1944 pogreša. 
Baje je padel v bojih v Loški dolini med 
Prezidom in Starim trgom pri Rakeku. 

Na predlog Marvin Lucije rojene Pata- 
ros, gosjwdinje v Ljubljani, Kamniška 30, 
se uvede postopanje za razglasi lev za mr- 
tvega in so izdaja poziv, da se o pogreša- 
nem' do 10. V. 1948 poroča sodišču ali 
skrbnici Marvin Luciji. 

OK 45/48-G 1544 
Srpčič Martin, roj. 81. X. 1914 v Cer- 

kljah ob Krki, sin Mihaela in Ane rojeno 
Skofljanc, ključavničar v,Ljubljani, Ciglar- 
jeva 41, se kot partizan od februarja 1914 
pogreša. Baje je 2. II. 1944 padel pri Sv. Mi 
klavžu nad Laškim. 

Na predlog Brdnik Anice, pošt. uradni- 
co v Ljubljani, Mokronoška 2, se uvede . 
postopanje za razglasitev za mrtvega in se 
izdaja poziv, da se o pogrešanem do 10. V. 
1948 poroča sodišču ali skrbnici Brdnik 
Anici. 

.  t 
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Marvin Marjan in Srpčič Martin se po- 
zivata, da se zglasita pri sodišču ali druga- 
če dasta kako vest o sebi. 

Po preteku roka bo «>dišče odločilo o 
predlogih. 

Okrajno sodišče v Ljubljani 
dne 25. februarja 1048. 

# 
V R 1128/48-8 1216 

Hudernik Roman, rojen 4. IX. 1809 
v Orlici KLO Ribnica na Pohorju, ein 
Jožefa in Marije rojene .Krautbergen, 
eamski, Žagar, je odšel 7. V. 1944 v NOV. 
Od 19. XI. 1944 ce pogreša. 

Na predlog Ros Justine, gospodinjo v 
Bresternici 32, se uvede postopanje za. 
razglasitev za mrtvega in se izdaja po- 
ziv, da se o pogrešanem do 15. VI. 1948 

N poroča sodišču ali skrbniku Vetrihu 
Albinu, sodnemu uradniku v Maribora. 
. Hudernik Roman se poziva, da se 

zglasi pri sodišč» ali drugače da kako 
vest o sebi. 

Po preteku roka bo .sodišče odloČilo o 
predlogu. "^ 

Okrajno sodišče v Mariboru, 
odd. V., 

dne 16. februarja 1948. 

* 
VI R 980/47-6 1217 

Maro Bernard, rojen 2. II. 1912 v 
Marzu, Planina pri Vipavi, sin Matevža 
in Ivane rojene Vouk, samski, dolavec 
pri Sv. Petru pri Mariboru, je odšel 
septembra 1944 • NOV. Iz bojev na 
Kapll 19. XL 1944 ee pogreîa. 

Na predlog RoSker Štefanije, Kmečke 
hčere v Ranci 85, p. Pesnica, se'uvede 
postopanje za razglasitev za mrtvega in 
se îadaja poziv, da se o pogrešanem do 
15. VI. 1948 poroča sodišču ali skrbniku 
Vetrihu Albinu, sodnemu , uradniku v 
Mariboru. 

Maro Bernard se poziva, da se zglasi 
pri sodišču ali drugače da kalco vest o 
6ebi. 

Po preteku roka bo eodiSče odločilo 
o predlogu. 

Okrajno sodišče v Mariboru,. 
odd. VI., 

dne 16. februarja 1948. 
* 

VI R 134/4S-3 1265 
Juhart Jakob, rojen 14. VII. 1917 v 

Visolah, okraj Slovenska Bistrica, sin 
Štefana in Cecilije rojene Kumer, ože- 
njen, tovarniški delavec v Framu pri 
Mariboru, je odseli. VIII. 1944 v NOV. 
Od 5. I. 1945 se pogreša. 

Na predlog žene Jutiart Matilde, go. 
spodinje v Mariboru, Koroška 20, se 

, uvede postopanje za razglasitev za mr- 
'    tvega. , 

VI R 1130/48-3 • 1264 
Kaiol Ivan, rojen 9. III. 1922 v Mari- 

*    boru, sin Ivana in Jožefp rojene Vuccla, 
samski, študent v Mariboru, Betnavska 
Št. 18, je odšel 15. III. 1914 v NOV in 
se-od tedaj pogreša. 

Na predlog očeta Kritoli Ivana, upoko- 
jenca v Mariboru. Betnavska- št. 18, se 
Uvede postopanje za razglasitev za mr- 
tvega. 

VI R 1188/48-3 126Ö 
Simek igrane, rojen 16. II. 1Ô12 v glav- 

nici pri Mariboru, sin Sanek Antonije, 
oženjen, tovarniški delavec v Mariboru, 
Temo 116, je odšel 1. X. 1941 y NOV. 
Od 21. XI. 1941 se pogreša. 

Na predlog tete Sunek Ane, poljske 
delavke \ Mariboru, Tezno, Ptujska 116 
se uvede postopanja za razglasitev za 
mrtvega. 

Vsakdo, ki mu je o pogrešanih kaj 
znano, se poziva, tla to do 15. VI,N1948 
poroča sodišču ali skrbniku Vetrihu 
Alo.iiu, sodnemu uradniku v Mariboru. 

Juhart Jakob, Katol Ivan in Simek 
Frauc se pozivajo, da se oglasijo pri 
sodišču alt drugače dajo kako veat o 
sebi. 

Po preteku roka bo sodišče odločilo 
0 predlogih. 

U krajno sodišče • Mariboru, 
odd. VI., 

' dne 19. februarja 1948. 
$ 

1 R 31/48-3 ' 1207 
Hočevar Jožef, rojen 26. IV. 1908 :n 
Hočevar Anton, rojen 17« V. 1916, 

sinova Janeza in Jožefe rojene ümrekar 
iz MaČkovca pri Škocjanu 5, samska, po- 
ljedelca, se od leta 1945 pogrešata. 

Na predlog matere Hočevar Jožefe, 
gospodinjo v Mačkovcu 5, ee uvede po- 
stopanje za razglasitev za mrtvega in se- 
izdaja poziv, da se o pogrešanem do 
15. V. 1948 poroča sodišču ali skrbniku 
Hočevar Jdžefi. 

Po preteku roka bo sodšče odločilo 
o predlogu. ' 

Okrajno sodišče v Novem mestu 
dne 6. februarja 1948. 

* 
R 49/4S-3 ' 1206 

Helbing Maks, rojen 21. IV. 1895, sin 
Antona in Apolouije rojene Straser, 
oženjen, posestnik in trgovec v Maren- 
bergu, se od maja 1945 pogreša. Po po- 
ročilu odseka za notranje zadeve pri 
okr. 10 od 14. I. 1948, pov. št. 118/2-47, 
so b.le vse poizvedbe brezuspešne. 

Na predlog žene Helblmg Ane, zaseb. 
nJce v Marenbergu 90, se uvede posto- 
panje za razglasitev za mrtvega in se 
izdaja' po7.iv, da se o pogrešanem do 
1. VI. 1948 poroča sodišču ali 'skrbniku 
čegovniku Filipu, sodnemu uradniku' na 
Prevaljah. 

Helbling Maks se poziva? da se zglasi 
pri sodišču ali drugače da kako vest o 
sebi. 

Po preteku roka bo sodišče odločilo 
Q predlogu. 

Okrajno sodišče na Preraljah 
"     dne 16. februarja 1948. 

* 
III R 62/48 1276 

Crešnar Jakob, rojen 21. VII. 1915 v 
Hesniku, sin Jožefa in Kunigunde rojene 
Jereb, delavec iz Resnika št. 22/, je bil 
28. IX. 1943 mobiliziran • nemSko voj- 
sko. Zadnjič se je oglasil iz ruskega 
bojišča januarja 1944. Od tedaj ae po- 

, greša. 
"Na predlog žene črešnar Krist ne so 

uvede postopanje za razglasitev za mr- 
tvega in se izdaja poziv, •• se o pogre- 

šanem do 1. VI. 1948 poroča sodišču ali 
skrbniku Puklu Jožetu, sodnemu usluž- 
bencu  v Slovenskih Konjicah. 

Črešnar Jakob so poziva, da se zglasi 
pri sodlču ali drugače da kako .vest o 
sebi. 

Po preteku roka bo sodišče odločilo 
o predlogu. 

Okrajno sodišče v Slovenskih Konjicah, 
odd/IIL, 

dne 14. februarja 1948..     ' 

* 
Ok 85/47—5 / 1200 

Fon Marija roj. Korinčič 15, II. 1892 
v Magozdu pr. Drežnici, hči posestni!! i 
Antona in Marije roj. Gaboršček, žena 
posestnika, Trnovo pri Kobaridu S, je 
bila 16. VI. 1944 odpeljana v Kobarid, 
pozneje pa v Gorico. Kmalu nato je bila 
internirana v neko taborišče pri Beri nu. 
Od preselitve v drugo taborišče ,se po- 
greša. 
Ok 4/48—4 1198 

Golja Lambert, rojen 5. IX. 1910 v 
Čiginju. tiin pok. Franca in pok. Kata- 
rine rejene IIrast, delavec, samski, je 
bil 16.' II. 1943 od Hal janov aretiran. 
Odpeljan jo bil v Tolm.in in Trst nato 
pa v Sabono! Po zlomu Italije je bil 
odpeljan v Mauthausen kjer je baje umrl. 
Od tedaj se pogreša., 
'Ok 2/48-5 . ,if09 

Konda Pa*el, rojen 30. VI. 1902 v 
BOTOU, sin pok. Andreju in pok, Fran- 
čiške rojene Komac, poročen, rudar v 
Dvom pri Bovcu, je 1944 odšel v briga- 
do Simona Gregorčiča, 3. bat. NOV. Zad- 
njč se je javil 16. II f. 1945 [i okolico 
Cerknega. Baje je v bojih z Nemci 
padel. 
Ok 1/48-5 1205 

, Mihelič Stanislav, rojen 30. IV. 1923 
v Plužni, sin posestnika Antona in pok- 
Pavline rojene Kravanja. je oktobra 1943 
odšel v XVIII. brigado NOV. v poletju 
1944, je bil od Nemcev ujet in'odpeljan 
v Dachau. Po izpovedbj sointernifancev 
je po osvoboditvi v bolu ci H. G. Laza- 
ret, Linz umrl., 

Ok 5/48-6 1204 
Rutar Anton, rojen 30. IV. 1928 v Za- 

tolminu, sin Antona in Marije rojene 
Primožič, meh. vajenec, je bil februarja 
1945 od be-ga mobiliziran. Čez tri me- 
sece je odšel v NOV in se je zadnjič 
oglasil doma marca 1945. Baje je marca 
1945 v bojih padel. Od tedaj ee pogreša. 

Ok 6/47-5     , 1202 
Sovdat Franc, roj. 10. IV. 1910 v Sma- 

steh, kmečki sin ^.ntona in Marije roj- 
Baji, je maja 1932 odšel ponoči od doma. 
Od tedaj se pogreša. 

Ok 7/48—4 1203 
Sovdat Ivan, roj. 3. V. 1906 v Ladrah,. 

kmečki,sin pok. Antona in Ano rojene 
Rutar, samski, je bil 21. VI. 1944 cd, 
domobrancev aretiran. Odpeljan je b'J 
v Goroo, po dveh dnoh pa v Litornericc 
na Češko,v taborišče K. Leta 1945 je bil 
pr.emeSčen v (aborlšče Bergen-Belsen, 
od tedaj se pogreza. 
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Ok 8/48-G 12Ó1 
Tavčar Andrej, ••••• "2. . 19.il v 

Polici pri Sentvišk pori. kìt,r^ »i « ti p*ik. 
Andreja in Neže rojene Klemenčič, Vrh 
štev 17, je bil kot ita! ian.<ki vojak • 
zlomu Italije v Tarantu. Od tam je 
odšel v Bari .n e •. prekomorsko bri- 
iftfc v Dalmacijo, kjer je bajo 13. II. 
1945 padel v bojih pri Mostarju. Od 
tedaj se pogrda. 

Na predlo;» sorodnikov se uvede po- 
stopanje za razglas tev za mrtve in se 
izdaja poziv, da se o pogrešanih do 
15. IV. 11)18 poroča sodišču ali skrbniku 
Begušu Avguštinu, uslužbencu OILO 
Tolmin. 

Fon Marija, Golja Lambert, Kendn 
Pavel, Mihclič Stane, Rutar Anton, Sov- 
dal Franc in Ivan ter Tavčar Andrej se 
Pozivajo, da se zglas jo pri sodišču ali 
drugače dajo kako vest o sebi. 

Po preteku roka bo sodišče odločilo 
0 predlogih. 

Okrajno sodišče t Tolminu 
dne 15. februarja 1948. 

1 R 20/48 1008 
Uržič Anion, roj. 5. VII. 1012, rudar 

v Ralki vasi 85 pri Kočevju, jo odšel 
^Ptombra 1043 v NOV in bil cd Nemcev 
Zai*t. Odpeljan je bil na prisilno delo 
aprila 1945 .je bit od Rdeče armade ta. 
|*| v M.nsku. Neto je bil v mestu Tam- 
"°R in Kirsanov, kjer je zbolel in baje 
-• V. 1915 v bolnici taboreča umrl. 

Na predlog Žene Uršič Hide, delavke 
"a Vel. Cirnliku 42, se uvede postopanje 
J* razglasitev za mrtveca in se izdaja 
Ä da se o pogrešanem do 15. HI 
uj18 Poroča sod'šču ali skrbniku Grin- 

'u Janezu, sod. uslužbencu v Trebnjem. 
o Z*0 Preteku roka bo sodišče odločilo 0 Predlogu, 

Okrajno sodlgče • Trebnjem 
dne 7. februarja 1048. 

Amortizacije 
£1079/48_9 . 1973 

nad ulf}°R kupnega urada Sv. Jedert 
amortiz» •' se uve^e postopanja za 
lee bafe1]* vrednotnJc, ki jih je prosi- 
Ml v dvTH *n 6* Imetnik poziva, 
ker se bo • mesec*h uveljavi pravice, 
Ido da «£ sicer P° Preteku roka <zrc- 

•   • so vrednotnice brez moči. 

iilcice vneiS^ce: Hranilnice in poso- 
I. 194J,    t,as«em e  stanjem na dan 1. 

Skim)2!2? (wgle ST. Jedert nad L*- 
•> v •••••• 24.830 din; 

881.86 ^jiûv (cerkev R^ica) v znesku 

•*Jee4,B0*d^?evl,k» ceAcv) v *nesk« 

8-80e.8(?^n(eOVŠka  cerkev)  v zno»k.u 

Okrajno sodiščo y Celju 
<lne 6. marca 1945. 

Na prcânjo Sinon Veronike, pos. na 
K'CKü 477, p. Trbovlje 2, so uvede po- 
siopjuije z« amortizacijo vrednotuicee, 
ki je je prosilka baje izgubila, in se 
imemik poz va, naj uveljavi v dveh me- 
sec: h svoje pravice, ker se bo sicer po 
preteku roka izreklo, da jo vrodnotnica 
brei moči. 

Oznamenilo vrednotnice: 
vložna knjižica št. 1219 Hran;lnice in 

posojilnice pri Sv. Juriju ob Taboru na 
ime •••• Veronika s stanjem 1580 din 
na dan 5. maja 1947. 

Okrajne sodišče y Celju 
dne 6. marca 1948. 

V R 1025/48-5 1972 
Na prošnjo župuega urada v Vojniku 

so uvede postopanje za anuriizacijo 
vrednornie, ki so prosilcu baje med oku- 
pacijo prešle, in ee lastniki pozivajo, 
naj uveljavijo svoje pravico v dveh me- 
secih po objavi v >Uradnem listu LRS«, 
ker se bo sicer po preteku roka izreklo, 
da so vrednotnice brez moči. 

Oznamenilo vrednotnic; 
hranilne knjižice Posojilnice v Vojni- 

ku, sedaj v likvidaciji: 
št. 710 na imo Rožnovenska družba z 

zneskom 32 din, 
2162 na ime Devica Marija 7 žalosti z 

zneakom 215 din, 
it. 3000 na ime Dijaška ustanova z 

zneskom 24 din, 
št. 3095 na ime Cerkev z zneskom 559 

dinarjev, 
St 8230 na ime Marijina družba z zne- 

skom 81 din, 
št. 3455 na ime Nove orgle • zneskom 

1095 din, 
št. 3886 na ime Cerkev ev. Florijana 

z zneskom S20 din, 
St. 89S7 na ime Zupna cerkev Vojnik 

z zneskom 213 din, 
' št. 60 na ime Nove. orgle z zneskom 

278 din, v 

št. 59 na ime 2upna cerkev Vojnik z 
j zneskom 72 din, 

št, 62 na ime Marija 7 žalosti z zne- 
skom 64 din, 

St. 63 na ime Cerkev sv. Florijana 81 
dinarjev, povsod valuta na dan 30. IV. 
1917. 

Okrajno sodišče v Celju 
one 27. februarja 194S. 

* 
I R 87/48-3 1797 

Na proSnjo Blaua Ludvika, uslužbenca 
0L0 v Dolnji Lendavi, Partizanska cesta 
98, se uvede postopanje za amortizacijo 
vrednotnice, ki je bila med okupacijo uni- 
čena, in se njen imetnik poziva, naj v dveh 
meseeih po objavi v Uradnem listu LRS 
uveljavi svoje pravice, sicer se bo po pre- 
teku roka izreklo, da je vrodnotnica brez 
moči. 

Oznamenilo vrednotnice: 
hranilna knjižica Dolnjelendavske hra- 

nilnice d. d. v Dol. Lendavi, sedaj v likvi- 
daciji, s SL 14344/XXXVI-344 in z vlogo 
3.353 din FLRJ na ime Blau Ludvik, Dol- 
nja Lendava, 

Okrajno sodišče y Dolnji Lendavi 
dno 2. marea 1948. 

R 59/48 1013 
Na prošnjo Sturma Janeza, mizarja iz 

Cerkna it. 47, KLO Cerkno, se uvede 
postopanje zu amortizacijo vrednotu ce, 
k] jo je prosilec baje izgub 1 in se njen 
imetn k poziva, da v dveh mesecu po 
objavi v 1'rndnem listu LRS uveljav: 
svoje pravice, sicer se bo po preleku 
n.ka izreklo, da je vrednotuica izgubilu 
svojo pravno veljavnost. 

Oznamenilo vrednotnice: 
hranilna knjžica >C::ssa Rurale ed 

Artgiana di Circhinru (-edi.i: Kmečka 
hranilnica in posrjihrca v Cerknem) 
št 1713 serija 1939, izdana 2. S'il 1939, 
z vlogo 26. II. 1918 4021.44 d n. 

Naslovnik: Giovanni Sturm, ('iixl)ina. 
Okrajno sođiSfc v Idriji 
dne 29. feuruarja 1918. 

if, 

I R 83'48 1014 
Na prošnjo Planlaua Alojzija, okrajne- 

ga statističnega referenta v Kranjski 
gori 31, se uvede postopanje za amorti- 
zacijo vrednostnega papirja, ki «a je 
prosilec baje .zgubil in se njegov imet- 
nik poziva, da v dveh mesecih po objavi 
v Uradnem listu LRS uveljavi svoje pra. 
v;ce. sicer se bo po preteku roka iz- 
reklo, da jo vrednostni papir izgub 1 
svojo pravno veljavnost. 

Oznamenilo vrednostnega papirja: 
zavarovalna polica št. 110902 ^Jugo- 

slavije, splošne zavarovalne družbe, rav- 
nateljstva za Slovenijo v Ljubijank z dne 
20. IV. 1929, zavarovana glavnica 20.000 
din, zavarovanec Plantuu Alojzij, občin- 
ski tajnik, Kranjska gora. Potek za- 
varovanja 1, V. 1949. 

Okrajno sodišče na Jpseiili'aji 
dne 2. ••••• 1948.  . 

I R 34/48-5 1592 
Po predlogu BančiČ Neže, Dolenja vas 

§t. 21. se uvede postopanje za amortiza- 
cijo izgubljene viožne knjižice St. 6P95 
bivšo Hranilnice in posojiln ce v Rionici 
na ime Bančič Ivan, Dolenja va:s št. 21, 
z vlogo 4014.05 din na dan 31. XII. 1947. 

Lastnik knjižice se poziva, naj jo v 
treh mesecih po tej objavi predloži so- 
dišču. Če kdo drugi uveljavi svoje pra- 
vice, naj v istem roku priglasi svoje ugo- 
vore proti predlogu za amortizacijo, ker 
be» s;cer sodišče knj žico razglasilo za 
neveljavno. 

Okrajno sodišče v Kočevju 
'.        dne 1. marca 1948. 

Ok 512/47-3 1514 
Na prošnjo, Bizjan Marije, prev/.itka- 

rice, 1'odolnko 29, se uvede postopanje 
za amortizacijo vrednotnice, ki jo je pro- 
silka bajo izgubila, in se. imetnik poz:va, 
naj uveljavi svoje pravice v 2 mesecih 
po objavi v Uradnem listu LRS, ker .»e 
bo sicer po preteku   roka izreklo, du 
je vrednotnica brez moči. 

Oznamenilo vrednotnice: 
hranilna knjižica  Hranilnice in poso- 

jilnice  Horjul št.   1868 na  ime  B zjan 
Marija 7. vlogo J71334 din. 

; Okrajno sodišče v Ljubljani 
dne 23. februaria 1948. 
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iVI R 1009/48-3 2002 
Na  prošnjo  Draganič OHlije, gospodi- 

nje v Zg. Stenjevcu 96 pri Zagrebu, se 
uvede postopanje za amortizacijo vred- 
notnice,   ki jo je prosilka baje med oku 
pačijo  izgubila, in  so  imetnik  poziva, 
naj v dveh mesecih po objavi v >Ur. li- 
stu LRS< uveljavi svoje pravice, ker se 
bo sicer po preteku roka izreklo, da je 
vrednotnica brez moči. 

Oznamenilo vrednotnice: 
hranilna knjižica Hranilnega in poso- 

jilnega društva delavcev v Mariboru št. 
1565 na ime Draganič Otilija v znesku 
1.006.74 din s stanjem na dan 30. IV. 
1947. 

Okrajno sodišče v Mariboru 
dne 19. marca 1948. 

iVI R 1007/4 7-4 1541 
Na prošnjo Rakuna Franca, župnika v 

Fiamu, ee uvede postopanje za amorti- 
zacijo vrednotnice, •• se je baje med 
okupac jo izgubila, in se imetnik poziva, 
naj v dveh meeecifa po objavi v Urad- 
nem listu LRS uveljavi svoje pravice, 
ker se bo sicer po preteku roka izreklo, 
da jo vrednolnica brez moči. 

Oznamenilo vrednota ce: 
hranilna knj.fica Spodnještajerske 

ljudske posojilnice v Mariboru št. 12767 
na Ime >Fond za cerkvene potrebščine 
in popravila Fram« v znesku DFJ din 
4662.98, valuta 30. aprila 1947. 

Okrajno sodišče • Maribora 
dne 27. februarja 1948. 

* 
• R 1010/48-8 2003 

Na prošnjo Stepišnik Jožeta, kamno- 
seškega delavca v Ribnici na Poh. 54. 
se uvede postopanje za amortizacijo 
vrednotnice, ki se je baje med okupaci- 
jo izgubila in se imetnik poziva, naj v 
dveh mesecih po objavi v »Uradnem li- 
sta LRSc uveljavi svoje pravice, ker se 
bo sicer po preteku roka izreklo, da je 
vrednotnica brez moči. 

Oznamenilo vrednotnice: 
hranilna knjižica Hranilnice in poso- 

jilnice v Ribnici na Poh št. 985 na ime 
Tratnik Neža s stanjem na dan 30. IV. 
1947 1.713.20 DFJ din. 

Okrajno sodišče v Mariboru 
dne 18. marca 1948. 

* 
I R 54/48-3 1935 

Po predlogu švarca Franca, poslovod- 
je zadruge v Salovcih, se uvede posto- 
panje za amortizacijo izgubljene hranil- 
ne knjižice. 

Imetnik knjižice naj uveljavi svoje 
pravice do 10. septembra 1948. Po pre- 
teku roka ee bo izreklo, da je knjižica 
brez moči. 

Oznamenilo vrednotnice: 
V-a št. 220 za znesek 4000 din, last 

švarc Rozalije rojene Han, izdane leta 
1982 od Prekmurske banke v Murski 
Soboti. 

Okrajno sodfšce v Murski Soboti 
dne 9. mare« 1948. 

III R 815/48-3 1798 
Na prošnjo Goluh Frančiške, Turje št. 

19, p. DoJ pri Hrastniku, se uvede postopa 
nje   za  amortizacijo   vrednotnic,  ki   jib 
je prosilec baje izgubil in se ujihov imet- 
oil poziva, da v 60 dneh od objave v 
Uradnem listu LRS uveljavi svoje pravice, 
sicer se bo po preteku roka izreklo, da so 
vrednotnice izgubile svojo pravno veljav- 
nost. 

Oznamenilo vrednotnic: 
hranilne knjižice: 
št. 753'HI 116 na ime Goluh Jožefa, 

vloga 366 65 din. 
Št. 754/111-167 na ime Goluh Frančiška 

vloga 36665 din, 
št. 755/III-768 na ime Goluh Alojza, 

vloga 36665 din, 
St. 756/111 169 na ime Goluh Helena, 

vloga 366 65 din, 
št. 757'III-170 na ime Goluh Marija, 

vloga 36665 din, 
št. 758/III-171 na ime Goluh Peter, vlo- 

ga 366.65 din, 
št 795'III-172 na hne Goluh Miha, vlo- 

ga 366.65 din, 
št. 760/111-173 na ime Goluh Neža, vlo- 

ga 363.65 din, 
št. 761/III174 na ime Goluh Pavel, vlo- 

ga 866.65 din. 
Okrajno sodišče • Trbovljah 

dne 26. februarja 1948. 

III R 821/48-4 1704 
Na prošnjo Sergan Ivane, posestnice, 

Sv. Stefan št 7, KL0 Turje, p. Dol pri 
Hrastniku, ee uvede postopanje za amorti- 
zacijo vrednotnic, ki jib je prosilec baje 
izgubil in se njihov imetnik poziva, da v 60 
dneh po objavi v Uradnem listu LRS uve- 
ljavi svoje pravice, sicer se bo po preteku 
roka izreklo, da so Vrednotnice izgubile 
svojo pravno veljavnost. 

Oznamenilo vrednotnic: 
hranilne knjižice št. 778 In 719 bivše 

Kmečko delavske posojilnice in hranilnice 
na Dolu v valuti pred letom 1941 19.000 
dinarjev, glaseče se na Ime Peter Ser- 
gan. 

Okrajno sodišče v ,TrbovIjah 
dne 2. mrrca 1948. 

* 
I R 18/48 v 1703 

Na prošnjo Baje Marije, služkinje v Do- 
lenji vasi št. 7, K LO Čatež. *e uvede posto 
panje za amortizacijo vrednotnice, ki jo je 
prosilec baje izgubil in se njen Imetnik 
poziva, da v dveh mesecih po objavi v 
Uradnem listu LRS uveljavi svoje pravice, 
sicer se bo po preteku roka izreklo, da je 
vrednotnica izgubila svojo pravno veljav- 
nost. 

Oznamenilo vrednotnice:        * 
hranilna knjižica Hranilnice in posojilni- 

ce na Čatežu št. 1075, izdana na ime Baje 
Marija s saldom z dne 30. IV. 1947 2.202.76 
din DFJ 

Okrajno sodišče • Trebnjem 
dne 8. marca 1948. 

Oklici dedičem 
O 832/47—9 2077 

Demojzes Ivan, sin pok. Ivana, trgo- 
vec iz Poljan 142, je brez oporoke umrl 9. 
oktobra 1Ü46. 

Po zakonu pripada dedna pravica tu- 
di njegovima sinovoma Demojzesu Jo- 
sipu in Dragu, doma iz Poljan 42. 

Ta dva dediča, ki sta sedaj neznanega 
bivališča, se poz.vata, naj se v 6 mese- 
cih od danes zgiasita pri tem sodišču 
ali mu drugače sporočita svojo dedno iz- 
javo, ker so bo sicer zapuščina obravna- 
vala z njunim skrbnikom, sodnim urad- 
nikom Karišem Josipom, in z drugimi 
dediči, ki se bodo zglasili. 

Okrajno sodišče v H. Bistriri 
dne 10. marca 1948. 

* 
VII 0 362/47-6 2004 

Vnuk Ignac, delavec iz Skorbe št. 30, 
je dne 2. marca 1942 umrl in ni zapu- 
stil nikake oporoke' Dediči niso znani 

Skrbstveni organ pri OLO v Ptuju je 
postavil za skrbnika zapuščine Godca 
Andreja, posestnika iz Sv. Kungote. 

Kdor ima do zapuščine kako zahtevo, 
se poziva, naj to v 6 mesecih od danes 
naznani sodišču in svojo dedno pravico 
dokaže. Po preteku tega roka so bo za- 
puščina, če bo zahteva dokazana, priso- 
dila dediču, v nasprotnem primeru pa 
se bo izročila državi.   " • 

Okrajno sodiščo v Ptuju 
dne 8. marca 1948. 

Poziv upnikom 
I 8/48-14 1731 

V zaplembeni 6tvari zoper Repiča 
Zdravka pok. Franca, trgovca in posestni- 
ka, ter njegovo ženo Repič Ivanko od isto- 
tam, katerim je bilo s sodbo okrožnega so- 
dišča v Postojni z dne 18. X. 1947, opr. 
št. K 39/47-25, in sodbo vrhovnega sodi- 
šča LRS v Ljubljani z dne • X. 1947, opr. 
št. Kž 797/47, zaplenjeno vse premoženje, 
se pozivajo vsi upniki, ki imajo kake ter- 
jatve zoper imenovana, da jih s potrebni- 
mi dokazili v 15 dneh od dneva to objave 
prijavijo podpisanemu sodišču. 

Okrajno sodišče v Gorici 
.dne 29. januarja 1948. 

IUZMI uglasi 

St. 299/1948 2010 
Razpis 

Dekanat medicinske fakultete v Ljub- 
ljani razpisuje dve mesti asistentov v 
rentgenološkem inst'tutu medicinske fa- 
kultete. 

Prošnje, opremljene z listinami po 50. 
členu zakona o državnih uslužbencih, je 
treba vložiti pri dekanatu medicinske 
fakultete, Vrazov trg 4/1., najpozneje do 
31. marca 1948. 

Dekanat medicinsko fakultete 
Ljubljana dne 15. marca 1948. 
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Sprememba poštnega okoliša 
P 3686/K-1948 -2U80 

Z dnem 1. marca 1948 se je kraj Cen- 
terovcj izločil iz okoliša pošte Dubrov- 
nik v Prekmurju n priključil okolišu 
Pfete Dolnja Lendava. 

Poštna direkcija Ljubljana 

•••••••     Pozîv 1799 
se pravne in fizične osebe z ozemlja, 

SnJf iP?D,iimv,,i P°-odbi • Ita,iJ° P"klJu- j-ciio v LRJ, morajo vse tuje valute, ki jih 
iU4o, ponuditi v odkup Narodni banki. 
WT Dim's'u odredbe ministrsiva za finance 
fLKJ Vil št. 3804 z dne 20. marca 1946 
«J v zvezi s točko 16. odredbe št. 42013 z 
?.neJ4• novembra 1947 (Uradni list F Lit J 
si. •8 z dne 19. novembra 1047) se pozi- 
*aJ° vsi imetniki efektivnih tujih valut (ne 
MMe na to, kdaj in na kakšen način so 6i 
J« pridobili), da jih v 30 dneh od 
^leva objave v Uradnem listu LRS pomi- 

ijo y odkup Narodni banki, njenim po 
Pui •bCam &'1 P°oblažčenim poslovalnicam 

vseh3       SĐ moraJ° ponuditi v odkup pri 
šiWi!edežih Narodne banke in pri poobla- 
ltn'Q Poslovalnicah društva Putnik. 

Narodna banka FLRJ, 
centrala za LKS, Ljubljana, 

oddelek deviznih poslor 

Pozivi upnikom in dolžnikom 
Naf/48/K 2162 

je v l>D-a PfP^ina zadruga v Krškem 
in d0H .jdacW> zato poziva vse upnike 
ozirom e' na^ PriJavijo svoje terjatve 
zneje l Poravnajo svoje dolgove najpo- 

do ve?e.m "?ku se Pojave upnikov ne bo- 60 «Poštevale. 
*„„,.. „Likvidatorja: 

uselj Barica,  Pfeifer Jožko 

železniških sta.VDena in kreditna zadruga 
z o. j. ,-e "uslužbencev v Ljubljani r. z. 
2 dne 2• i ioiepu redne lotne skupščine 

Pozivaj ' prešla v likvidacijo. 
iatve do zad6 °Sebe' ki bi imele kake lcr' 
likvidatorierT1

ru8e' da jih čimprej prijavijo 
•••••••••• , i°a naslov:- Ljubljana, Pod- 

T t,,Ki-       ullCa 21 Liubljana febru£ uarja 1948. 

St. IV.-3-1 

Likvidatorji 

Z oHWK~1633l/2-48. 2096 
H   SuSVW6 LßS it. S-zak. z dne 
j° uveden? •••^ list LRS 5t- 8/52) 

avt°PodietÌ4 J/^'^Üa , Pokrajinske^ 
Slovenskn Çf1. Poverjcništvu PNOO za 
(PAP). Pnmorje     v     Ajdovščini 

nîke°in Av?^a-Ï^ski orSan pozivamo up- 
objavi w„       .' m'i v enem mesecu po 
PHirla,iuga p?ZlVa v Uradnem listu LRS 
v* na nJV0\\crinlve ozirom» <*olgo- 
*a Aidnv-

V: DAPPS * 0kražna «P«- 
«ki imaIoU1na' ?* PAP- Upniki i" <^" imajo pravico, da se v istem roku 

prepričajo o pravilni vknjižbi svoje ter- 
jatve oz roma dolgov. 

Po preleku enomesečnega roka bodo 
veijale vknjižbe za verodos!ojne. 

DA PI'S,  f;!awia   uprava.  Ljubljana 
1870 

Z odločbo izvršilnega odbora MLO glav 
nega uiesla Ljubljane z dne 26. februarja 
1948, Tajn šl. 339/48-OP, je prešla >Ob- 
čekoristna stavbna zadruga Ljudski dom, 
zadruga z omejenim jamstvom v Ljublja- 
ni«, Streliäka ul. št. 12, v likvidacijo. 

Upniki • dolžniki se pozivajo, naj z do 
kaznimi listinami priglasijo svoje terjatvo 
oziroma obveznosti proti tej zadrugi naj- 
pozneje do 23. marca 1918. 

Likvidatorja 

1801-3-1 
Stavbna zadruga »šentjakobski dom< z. 

z o. j. v Ljubljani je prešla  po odločbi 
MLO za glavno mesto Ljubljana z dne 19. 
II. 1948, it. 338/48 OP v likvidacijo. 

Pozivamo vse upnike, da priglasijo svoje 
morebitne terjatve najpozneje do lo. apri- 
la 1048 na -naslov zadruge v roke likvida- 
torjev, Ljubljana, Strehška ulica 12 (dr. 
Gregor Pečjak). 

Likvidatorja 
* 

1712 
Ker je Zadružna blagovna centrala v Po- 

stojni prešla v likvidacijo, poziva vse up 
nike in dolžnike, da prijavijo svoje terja 
tve na naslov »Likvidacija ZBC Postojna, 
v Ljubljani, Tyrseva c. 29<, oziroma po- 
ravnajo svoje dolgove najkasneje do 15. 
IV. 1948. Od tega dne dalje se prijave up- 
nikov ne bodo več upoštevale. 

Likvidatorja 

1550—3-3 
>Elanc z. z o. j? za izdelavo športnega 

orodja, Zgoša, p. Begunje, je na evoji 
skupšč ni 24. septembra 1947 sklenila, 
da preneha obstojati zaradi prestopa v 
državno področje, In je prešla v likvi- 
dacijo. 

Pozivamo vse upnike, naj z dokazil- 
n<mi list nami priglasijo svoje morebitne 
terjatve v 1 mesecu od dneva objave, 
dolžnike pa pozivamo, naj v istem roku 
poravnajo svoje obveznosti 

Likvidatorji 

Preklici izimblipnih listin 

Preklicujemo rdečo uslužbensko izkazni- 
co št. 2035, izdano 3. I. 1947 od  pred- 
sedstva vlade LRS na ime Šlajpah Jakob. 
16S8     Urad za informacije predsedstva 

vlado LRS 

Preklicujem izgubljeno prometno knjiži- 
co za kolo lov. št. OO0G25, izdano od NM v 
Ljubljani na ime Ahlin Nežka, Ljublja- 
na, Podutiška 24. 
1768 Ablin Ncžka 

Preklicujem izgubljeno osebno izkaznico, 
izdano od KLO Butajnova in prometno 
knjižico za kolo št. S—165989, Izdano od 
OLO Ljubljana okolica, Ljubljana, vse na 
ime Aliò Jože, Setnik 1, p. Praproče.' 
1813 Alič Jože 

Preklicujem izgubljeno prometno knji- 
žico za moško kolo znamke >Brenabor<. 
1975 Andrük Stanislav, Maribor 

Preklicujem izgubljeno prometno knji- 
ž«x) za kolo znamke >Dürkopp«, evid. št. 
S—103307, izdano od KLO Dobrava na 
ime Babnik Ivana, Ra*zor it 3, p. Dobra- 
va. 
1903 Babuik Ivana 

Preklicujem izgubljeno osebno  zkaz- 
nico št. 052G68, izdano od NM v Ljub- 
ljani na .me Bajec Frančiška, Ljubljana,        * 
Tovarniška 22. 
1600 Bajec Frančiška 

Preklicujem Izgubljeno oblačilno knji- 
žico serija A št. 5821. izdano 5. I. 1948 
na ime Balas Boris, Voj. pošta 415S8'J, 
Ljubljana. 
2203 Balas Boris 

Preklicujem izgubljeno šolsko spričevalo 
2. razr. državne realne gimnazije v Mari- 
boru, izdano od ravnateljstva te šole v letu 
1932/33 na ime Balaša Baltazar, Brezje 3 
pri Mariboru. 
1858 • Balaša Baltazar 

Preklicujem    izgubljeno    maturitetno 
izpričevalo višjo realke v Ljubljani iz " 
leta 1919. 
1889 Balley Ervin, Lepoglava, 

KPD —- kamnolom 
Preklicujem ukradeno osebno izkazni- 

nico, izdano v Mariboru, in razna zdrav- 
niška  spričevala, vse  na  ime  Bencan 
Magdalena, Maribor, Slovenska 13. 
1981 Bentan Magdalena 

Preklicujem Izgubljeni orožni list n* 
ime Bertole Franc, posestnik, Gor. Po- 
hance št. 8, KLO Sromlje, okraj Krško.     » 
3013 Bertole Franc 

Preklicujem izgubljeno osebno izkaznico 
št. 065559, izdano od NM v Ljubljani na 
ime Bogataj Helena, sindikalno izkaznico 
na ime Bogataj Helena ml. in izkaznico 
FZS na ime Bogataj Marija, Ljubljana, 
Gasilska S. 
1772 Bogataj Helena 

Preklicujem  izgubljeno prometno knji- 
žico za kolo tov. št. 297311, izdano od NM 
v Domžalah na ime Bohinc Ciril, Zalog 
št. 34, p. Komenda pri Kamniku. 
1816 Bohinc Ciril 

Preklicujem ukradeno osebno izkazni- 
nico, izdano od NM v Ljubljani in  ,z- 
kaznico OF, oboje na ime Bradač Ivan- 
ka, Ljubljana, Gorjančeva 162. 
2194 Bradač Ivanka 

Preklicujem izgubljeno prometno knji- 
žico za kolo tov. št. 25982, izdano od 
OLO, odseka za notr. zadeve Ljubljana 
okolica v Ljubljani ua ime Bricelj Ja- 
kob, Dobrunje 59. 
2188 Bricelj Jakob 

Preklicujem izgubljeno prometno knjiži- 
co za kolo št. 300798, izdano od uprave 
NM v Celju na ime Ogrizek Anton, Celje. 
Tovarniška ulica. "• 
1762 Brunšck Viktor, Celje. 

Prešernova 17 
Preklicujem izgubljeno vojaško knjižico 

št. 771030, izdano od II. čete II. bataljona   . 
6 udarne brigade Slavka glandra na ime 
Cajnko Peter. roj. 31. I. 1922, stanujoč v 
Mariboru, Studenci, Limbtiška cesta 75. 
1806 Cajnko Peter 
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Prekticujt'iii izgubljeno o=ebno izkaznico 
št  U25ir2i, uükn« od NM v Ljubljani na 
ime Cel&rt Šunko, Ljubljana, RoJua doli 
na. C. Ill 5. 
1717 Celare Stanko 

Preklkujem izgubljen« osebno izkaznice 
et  ÜS411VI, izdano od NM v Ljubljani na 
mie CeJlwr i-rane, Ljubljana, Cankarjeva 
št. 16. 
1720 CVUKT Frane 

, prekllcuicm izgubljeno ••-bno izkaznico, 
izkaznico OF. č"!aiin>ko iikjuwo sindikalne 
organizacije v Žalcu in pocoobo za akord 
no delo. vse na ime Cevzer Martin, stroj- 
nik. Leluš št. 33. 
1775 Cevzar Blartin 

Preklicujem vojaško knjižico, izdano od 
I.  brigade  V. divizije  KNOJ-a  v  Ptuju 
na ime Cvirn   (Ivana)   Ivan,   roj. 31. I. 
1922, Rožno št. 17, KLO Bianca. 
1652 Cvirn Iran 

Preklicujem ukradeno izkaznico za kolo 
št. 489510, izdano od notranjega odseka 
OLO Ljutomer; izkaznico OF, št-4'•••, 
izdano od okrajnega odbora OF Ljutomer; 
izkaznico KP, št. 65925, izdano od CK 
KPS; začasni dekret o podelitvi reda za 
zasluge za narod, št. 216 z dne 26. IV. 
1946, izdan od Prezidija Ljiubke skupšči- 
ne FLRJ; vojaško knjižico št. 930354, iz 
dano od mariborskega vojaškega •••••••; 
orožni list za nošenje ruske polavtomatske 
7 mm pištole in člansko izkaznico ZPD, 
vse na ime Ceh Ivo, šolski upravi'elj, Vuč- 
ja vas, p. Križevci pri Ljutomeru. 
1654 Ceh Ire 
, Preklicujem izgubljeno šolsko spriče- 
valo 2. razreda U. drž. realne umorni- 
je v Ljubljani, izdano od ravnateljstva 
gimnazije v letu 193637 na ime Cema- 
žar Marija, Ljubljana, Mendelčeva 4. 
2199 Cemažar Marija 

Preklicujem izgubljeno sindikalno b> 
kaznico, izdano od sindikata zveze •••- 
svetn.li delavcev na ••• Čuden Tončka, 
Lipoglav, p Smarje-Sap. 
2138 Čuden Tončka 

Preklicujemo izgubljeno avtomobilsko 
evidenčno tablico S-0192. 

Državno avtobusno in prevozniško 
podjetje Slovenije »Dappf«, 
okrožna   uprava  Ljubljana 

1565—3—2 
Preklicujemo    evid.    tablico    vozila 

>Chevrolet< S—018$, int. št. 17. 
2195 DA PPS.  Ljubljana 

Preklicujemo    izgubljeno    prometno 
knjižico za avtobus S—0132, last državne- 
ga avtobusngea podjetja. 
2081 DAPPS. Ljubljana 

Preklicujemo   evidenčno   tablico   štev. 
S-0164. 
1721 DAPPS 

okrožna uprava Ljubljana, 
odsek za tovorni promet 

Preklicujem  sindikalno  izkaznico  na 
ime Debelak Zolija, gimn. učiteljic» v 
Celju. 
20V5 Debelak Zolija 

Prekl-cujem izgubljeno osebno Izkaz- 
nico in izkaznico OF na ime Dežman 
Rozalija, Lj. Belokranjska 10. 
"•86 Dežman Rozalija 

PrekLcujein izgubljen* vajeniiko knji- 
žico na mi« U.Liii^er ooze, Maribor, ötu- 
ciouci, Lmiouska *ö. 
1691 Ditinger Ježo 

Preki.cujem izgub.j•* •*••.• ••••••«, 
izdano od KLO Planina pri Rakeku na 
,•• uo;enc Manja, ruuiua 110 pri 1U- 
Kt'iiU. 
1607 Dolenc Marija 

Preklicujemo    izgubljeno    prometno 
knj-zico, tzuano za ••••• avto znanue 
»Auier-Dipiomat«,  rejj. st. •—Ubite. 
•4 Državnu, arbitraža  LUS 

v Ljubljani 
Preklicujemo izgubljeno prometno knji- 

žico avtomobila >Uuuget št. S—3302, št. 
proine;ne knjižice 5562. 
17C4   Državna goituia uprava Črnomelj 

Preklicujem îz^ubljaiio evidenčno tabli- 
co tovorntrga avtotnooila št. S—'2157, iz- 
dano od ULU Rakek JU ime Državna ža 
ga, Ravnik, p. Planina-Rakek. 
Ib25 Državna «a*» Ravaik 

Preklicujem izgub.jouo prometno knjiži- 
co za kolo znamke NäU št. 1155870, pri- 
glašeno pn Ml v Cirkulanaü m izdano 
na ime umerile Mihael, Veliki vrh št. 30, 
KLU Cirkulane. 
1709 Emeriië Mihael 

Preklicujem Izgubljeno prometnu knji- 
žico za koio tov. št, 212422^ izdano od 
NM  v   Ljubljani  na  ime  brber   Vida, 
Ljubljana, Jyréeva •. 
2137 Erbcr Viđa 

Preklicujem izdubljeno prometno knji- 
žico za kolo, izdan^ od NM v Ljubljani, 
in šolsko spričevalo 2. razr. meščanske 
šole v Ljubljani (Lichtenturo), izdano 
od ravnateljstva šole v letu 1937/38, vso 
na ime Feriiež Vida por. Javornik, Ljub- 
ljana, Tržaška 4. 
1901 Ferncž VEda por. Javornik 

Preklicujem izgubljeni indeks tehnič- 
ne fakultete univerze- v Ljubljani, izdan 
od rektorata univerze v Ljubljani na 
ime Glavač Stefan, Ljubljana, Cankar- 
jevo nabrežje 1. 
1941 Glavač Stefan 

Preklicujem izgubljeno evid. tablico 
osebnega avtomobila znamke >Skoda< št. 
S—887, izdano od NM v Ljubljani na na- 
slov: Glavna direkcija tekstilne industrijo 
LRS, Ljubljana. 
1817 Glavna direkcija tekstilne 

industrije, Ljubljana 

Preklicujem izgubljeno prometno knjiži- 
co za moško kolo, izdano od MOL Maribor 
na ime Gosak Ivan, Podbrežje, Maribor, 
Gubčeva 18. 
1723 - Gesak Ivan 

Preklicujemo evidenčne tablico tovorne- 
ga avtomobila št. S—4970. 
1738   Gospodarsko podjetje 0L0 Preralje 

Preklicujem izgubljeno prometno knji- 
žico za kolo znamk« »Triumpf« tov. il 
734547, izdano od NM v Dolu pn LJub- 
ljani na ime Grad Mariji, Beričevo št. 
9, p. Dol. 
2192 Grad Marija 

Preklicujemo evid. tablico tov. avto- 
mobila gradbišča v Žalcu »Bedford« evid. 
št. S-2306. 
2108   Gradbeno podjetje za ceste LRS, 

direkcija Ljubljana 
PreklicujniTi izgubljeno delavsko knjiži- 

co, izdano od M LO, inšpekcije dela v Ma- 
riboru na ime Gril Duša, Ljubljana, Ga- 
ljevica 9•.'•. 
1819 Gril Duša 

Preklicujem Izgubljeno začasno osebno 
izkaznico in prometno knjižico za kolo, 
izdani od KLO Dobrunje, oboje na ime 
Habič Darinka, Podlipoglav 1, p. Dobru- 
nje. 
1*24 Habič Darinka 

Preklicujem službeno izkaznico štev. 
54045, izdano od min. za notr. zadeve 
LRS, uprave NM dne 24. IX. 1947 na 
irno Herček (Ludv.ka) Kristina, rojena 
-1. IV. 1923, miličnica v kazensko po- 
boljševalnem zarodu v Ljubljani. 
21S9 Herček Kristina 

Preklicujem izgubljeno prometno knjl-" 
čteo št 45/652 za kolo znamke o Wande- 
rer«, št. 1295115. 
2011 Herzenjak Josip, ; 

Gor. Lakoš št, 41, Djolnja Lendava 
Preklicujemo  izkaznico  za  kolo  >Ba- 

itard« reg. «lev. 429.757/47, štev. okvira 
1487555, izdano na naslov: Elektrarna Ma- 
riborski otok. 
1726 Hidrceentralo na Dravi 

Preklicujem izgubljeno osebno fzka»- 
nico št. 5076, izdano od KLO Boh. Sred- 

i uja vas, in prometno knjižico za kolo št 
•0384, izdano od NM Bol). Bistrica, obe 
na ime Hodnik Matilda, Boh. Srednja 
vas 13. 
200?      ^ Hednîk Matilda 

Preklieùjem izgubljeno knjižico za kolo 
št. 640ÖO3, izdano na ime Hojnik Julijana, 
Vurmat št. 75, Sv. Ožbalt ob Dravi. 
1826 Hojnik Julijami 

Preklicujem izgubljeno osebno izkaz- 
nico, izkaznico OF, sindikalno izkazni- 
co in knjižico za kolo, vse na ime Ho*( 
mer Antonija, Zg. KaSelJ 33, p. Polje 
pri Ljubljani. 
2088 Homer Antonia -l 

Preklicujem ukradeno vojaško knjiži' 
co in vojaško odpustnico, Izdano od !• 
graničarskega odseka, II, div. KNOJ-» 
na ime ml. vodnik Horvat Alojza Bra»' 
ko. roj. 3. XI. 1925 v Križevcih. 
2146 Horvat Branko, Gorišnica St. 3Ä 

p. Marjeta pri Moškanjcih 

Preklicujem izgubljeno osebno izkazuj 
št. 5742, izdano 22. VIII. 1946 od N» 
v LJubljani na ime Hribar Peter, LJub- 
ljana, Gradišče 9. 
1866 Hribar Pete» 

Preklicujem izgubljeno prometno knj# 
eo za kolo tov. št. 252324, izdano od •* 
Ljubljani na ime IgUcar Peter, Stanefl«« 
št. 26, p. St. Vid nad Ljubljano. 
1716 Iglitar Feier 

Preklicujem eeebne Izkaznico št 279J? 
na ime Ivančič Vera, Izdano 17. XII. W, 
od NM Tolmin. 
1803 ! Ivancic Ver» 
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Preklicujem izgubljeno prometno Jknji- 
žico za kolo tovr št. 26652530, izdaûo od 
NM ,v  Ljubljani na  ime Jakič  Ivanka, 
Ljubljana, Cesta v Mestni log 20. 
1896 Jakič Ivanka 

Preklicujem izgubljeno prometno knjiži- 
co za kolo, ovid. št S-1625'.•, izdanood NM 
Brezovica na ime Jakomin Ignacij, •nanje 
gorice 47. 
*^6 Jakomin Ignacij 

.Preklicujem izgubljeno osebno izkaz- 
nico št. 05S239, izdano od NM v Ljublja- 
na, m izkaznico OF lt. 4511, obe na ime 
Jamnik Mimi, Ljubljana, Cesta v Rožno 
dolino 40. 
20se Jamnik Mimi 
v. Preklicujem izgubljeno vojaško knji- 
74co« izdano na imo Jančar Jožo, 
*910   Jančar Jože, Maribor, Vojašnlšk* 5 

Preklicujem izgubljeno prometno knjiži- 
co za kolo. 
1852 Janžič Leopold 

Maribor, Nova vas, Bolfenkova 2 

Preklicujem osebno izkaznico ät. 241 
iL\m •••°• RwMliJa, rojena 9. Vili. 
1922 v Tinju. 
*U8 Jcgcr Rozalija 

:. ?rekRcujem izgubljeno osebno izkaznice, 
««»no M UM v Ljubljani na ime Jerič 
1864Ja" LJubljana, Alešcvčeva- 6a 

Jcriî Franja 

PreJdieujera izgubljeno prometno knjiSU 
£, \kol° st- 339921, znamke >Hunterc, 
»v. š. 8893, ter oblačilno karto In pogod 
,J ««losu na ime Jeric Ivan. 
°f. Jeric Iran, Nazarje 30, 

p; Mozirje 
ia». 6ldicujem izgubljeno osebno izkaznico, 

?**<> od OLO Novo mesto na ime Jer- 
1719 Vanlai' Lončarska 2» Ljubljana. 
y      ' .  Jerman Iranka 

Dica ï*Stfe,q «gubljeno osebno izkaz- 
•••• , o70> ^3110 •- XI- •7 od ^ 
Tölßiin?, notranJe zadeve, uprava NM v 
2146    ; ßa ime Jug Anton, Podsela 9. 

Jug Anton 

na inie K^m iz8uMJeno vojaško knjižico 
no, Maribor Ivan» Ru3ka ulica št>- 8> •••" 
1800 

" '   • ,Kac Iran 
•«•. adei« fcguMJeno osebno izka»- 
M izkazS?4 ,uPfave NM v Ljubljani, 
^t v Ljubila ko10« izdP° rt uPrave 

Ljubljane $S^ ime &&• Millslava, 
2082 v°dnikova 87. 

Katar Milielara 

^J'îtSA
em î^Mjono osebno Izkaz- 

KSÄ"« NM v Ljubljani na Im. 
Št. 12 riia' Ljubljana, Skolja ulica 
2134 ' 

Kartelle Marij* 

nltolÄ&S hetiblienot osebno teka*. 
kolo šr nii?Lm, Prometno' •••• za 

Preklicujem izgubljeno prometno knjiži- 
ce za kolo znamke »Elite diplomat«, tov. 
iL 21095S, evid. št S—234583, izdano od 
HM v Ljubljani na im» Ksstelie Jožefa, 
Ljubljana, Ualjevica 124. 
1869 Kasiclie Jožefa 

Proklicujejtn izgubljeno osebno izkat- 
nico, nabavno knjižico Na p •••• • pro- 
metno knjižico za kolo, vso na ime Kav- 
šok Marija, Zadvor 56, p. Dobrunje, in 
živilski nakaznici za mesec marec na ime 
Kavšek Marija in Marinka. 
1902 Kavšek Marija 

Preklicujem izgubljeno'prometno knjiži- 
co za kolo znamke »Senator«, izdano-od 
OLO Kranj na ime Kenda Antonija, Cer- 
čiče 109, p. Kranj. . ' 
1855 Kcnda Antonija 

Preklicujem izgubljeno osebno izkazni- 
co in prometno knj-iico za kolo, Izdani 
od NM v Ljubljani, in vojaško knjižico, 
.vse na ime Klančar Ludvik, Ljubljana, 
Prijateljeva 15. 
1905 Klanfar Ludvik 

Preklicujem izgubljeno osebno izkaznico, 
izdano od NM v Ljubljani na'ime Klemen- 
čič Tončka, Ljubljana, Jarnikova 15. 
1861 Klcmenčič Tončka 

i 

Preklicujem izgubljeno osebno izkaz- 
nico, promotno knjižico za kolo in izkaz- 
nico OF, vse na ime Klešnik Marija, Za- 
log 112, •. P^lj« pri Ljubljani. 
2138 Kloinik  Marij* 

Preklicujem prometno knjižico za ko- 
lo znamke »Bisterk, tov. št. 1490597, 
spoznavna" tablica št. 027320, izdano na 
infe Klun Angelca, gospodinja, Rudnik 
66, Ljubljaâna, 
2009 Klun Angelca 

Preklicujem Izgubljeno prometno knji- 
žico za kolo St. 071978, izdano od KM 
St.  Vid nad Ljubljano na ime Knific 
Ivana, Vižmarje 58. 
2083 ' -Knific Irana 

Preklicujemo izgubljeni evidenčni tabli 
d tovor, avtomobila št. S—8475 in št. 
S—3473, Izdani od OLO Kočevje na na- 
slov: Kočevsko gozdno gospodarstvo, Ko- 
čevje. ,' , . 
I860 Kotorsko goiđno gospodarstvo, 

Kočevje   -"'• 

Preklicujemo izgubljeno spoznavno ta- 
jblico   našega   poltovomega   avtomobila 
>Dodge«, št. S^-3441. 
1713      Kočevsko gozdno gospodarstvo, 

Kočevje 

•Preklicujem tegubljeno evidenčno ta- 
blico tovornega avtomobila znamke 
>Magiru* evid. ft. S-M88, izdano v 
Koöeviu na naslov: Kočevsko gozdno 
goepodanrtvo, Kočevje. 
2090    Kočevsko gorono goepodarstro 

Preklicujem Izgubljeno vojaško knjižico, 
ladano v Škof ji Loki, plačilno knjižico, do 
voljenje za nošenje medalje za hrabrost in 
medalje • -zasluge za narod in zdravstve- 
no knjižico, vse na ime KolenoTió Arsnan, 
Skofja,Loka.v.p.8ff782- 

. 1779 r E^OMTÜi ••••• 

Preklicujemo vojaški potni dovolilnici 
(začasni) serija Z št. 80821 in serija Z 11 
80822. 
1733      Komanda 319 taborišča rojnik 

ujetnikov 

Preklicujem izgubljeno prometno knjiži- 
co za osebni avtomobil znamke »Jeep«, 
evid. št. S—5050, št. motorja 117781, št. 
šasije 337649, last komiteja za zunanjo 

.trgovino pn predsedstvu vlade LRS. 
1S02 Komite za zunanjo trgovina, 

Ljubljana 

Preklicujem izgubljeno OF izkaznico, iz- 
dano od OF odbora Dolž na ime Konic 
Tončka. \ 
1707 Konic  Tončka, učiteljica, 

•   Prečna pri Novem mestu 

Preklicujem izgubljeno prometno knji- 
žico za  kolo znamke  »Dirigenk štev. 
63738. 
1890  Koren Alojz, Celje, Gregorčičeva 4   • 

Preklicujom izgubljeno prometno knji- 
žico za kòlo znamke »Maister« evid. st.  . 
S—16G755, - izdano od  NM  v   Ljubljani 
na ime Kosec Francka, Gmajna 29, p. 
Črnuče. 
2202 • Kosec Franeka 

. Preklicujem ukradeno izkaznico za 
kolo it. 232918, uzdano cd okraja Rakek, 
Eačasno osebno izkaznico na ime Košir 
Stanko, roj. 7. V; 1930 v Kamniku pri 
Preaérju, sindikalno izkaznico, izdano od 
podružnice št. 1 Cerknica im potrdilo o 
zaposlitvi, izdani od državne lesne indu- 
strije Cerknica, obrat št. 1. 
1892 .      Košir, Stanko / 

Preklicujem izgubljeno začasno. osebno 
izkaznico, št. 2571/1, izdano od KLO Pod-'   - 
gcrica4na ime Kovač Ivan, Podgorica 94, 
p. Dol pri Ljubljani. 
1814 * Kovač Iran 

.Preklicujem izgubljena talona št. 2 in , 
3 vozno knjižice št. 2497, izdano od od- 
seka za notranje zadeve, uprava NM, 
Maribor mesto na Ime Kovačič Janko, 
tovarna kos in srpov, Sv. Lovrenc na Po- 
horju. 
2092 Korafig Janko 

Preklieujem izgubljeni indeks filozofsko 
fakultete univerze v Ljubljani, izdan od 
rektorata univerze v 'Ljubljani na ime Ko- 
želj Bogomir, Kamnik, Sutna 8. 
1856 Koželj Bogomir 

Preklicujemo izgubljeno izkaznico 
OF št. 406584, izdano na ime Medjimu- 
rec Josip. ' r 

2093 Krajefni sekretariat Pinco 

Preklicujem izgubljeno osebno izkaznico, 
izdano od NM v Ljubljani na ime.Krarijc      \ 
Zinka, Ljubljana, Cerkvena 19. .   , • 
••15 /     Kranje Ziuka 

Preklicujem izgubljeno prometno knji- 
žico ät. 404—621 za moško kolo znamke 
>Goerike,c,'it. 070398. • 
807» Krašcrec Franc, 

Maribor, Ptujska «cesta 80 
Preldicujem izgubljeni . industrijski 

oblačilni nakaznici I—G, ixdanj na ime 
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Krmelj Viktor, in Krmelj  Vera, Brinje 
#t. 1, in izkaznico OF, izdan« oj OF od- 
bora St. Rupert  na   ime  Krmelj   Viktor, 
Brinje št. 1. 
2091 Krmelj Viktor 

Preklicujem izgubljeni prometni knjiži- 
ci za kolo in trokolo, izdani od K LO Do- 
brun je na ime Kržin Alojzija, Dobrunje 
št 6. 
1769 Kriin Alojzija 

Preklicujem izgubljeno izkaznico OF 
St. 018209, osebno izkaznico št. 092012, 
izkaznico za kolo znamke »Diamant« št 
1Ì01715, izdano od uprave NM v Ljub- 
ljani na ime Kržič N'ika, Ljubljana, 
Nunska 8. 
2141 Kržič Nika 

Preklcujem  izgubljeno  evid.  tablico 
motornega kolesa št., S—00760, izdano 
od NM v Ljubljani na ime Kumer Cve- 
to, Ljubljana, Gruberjevo nabrežje 8. 
2187 Kumcr Cveto 

Preklieujem izgubljeno prometno knjiži- 
co za kolo znamke »Elfa«, tov. št 423160. 
izdano od MLO Ptuj na ime I'utnjak Ja 
kob, Maribor, Tržaška 60. 
1761 Kutnjak Jakob 

Preklicujem izgubljeno prometno knjiži- 
co za kolo tov. št 511436, izdano od NM 
v Ljubljani na' ime Lendrčič Franc, Ljub- 
ljana, Ločnikarjeva 5. 
1859 Lenarčič Franc 

Preklicujem izgubljeno prometno knji- 
žico za kolo znamke »Brandenburg, 
evid. št. 209325, izdano od NM Brezo- 
vica na ime Lenaršič Marija, Vnanje 
gorice 3, p. Brezovica. 

„ 1977 Lenaršič Marija 

Preklicujemo    petrolejsko   nakaznico 
št 162.502 za leto 1947 na ime Levičar 
Jože, Osredek, št. 4, p. Krško. 
2165 Levičar Jožo 

Preklicujem izgubljeno osebno izkaz- 
nico, izdano od NM v Ljubljani na ime 
Makuc Drago, Ljubljana, Resi jeva 40. 
2133 Makuc Drago, Jarše 29 

Preklicujem izgubljeno osebno izkaz- 
nico št. 027793, izdano 24. VI. 1945 od 
uprave NM v Ljubljani na ime Marcirò 

4   Lota, Ljubljana, Beethovnova 14. 
2084 Marctkič Lota 

Preklicujem izgubljeno prometno knji- 
žico za kolo evid. št. S—159060, izdano 
od odseka za notr. zadeve 0L0 Ljublja- 
na okolica na ime Marinčič Ignacij, Hor- 
jul 92. ' 
1893 Marinčič Ignacij 

Preklicujem izgubljeuo prometno knjiži- 
co za kolo, izdano od NM v Ljubljani na 
ime Mam Marija. Jarše 16, p. Ljubljana.^ 
1765 Mam Mbrija 

Preklicujem   izgubljeno dijaško  knjiži- 
co   II. letnika   umetne   obrtne   gole   v 
Ljubljani  na  ime  Mavec   Franc, Mari- 
borska 107, Ljubljana. *  . 
1943-                                Mavec Franc 

Preklicujem izgubljeno vojaško ktfji- 
Zico št. 368/191. iV/Jano od vojnega od- 
seka Gor. Radgona 19. V. 1947 na ime 
Memon  Ivan, Apače št. 49. 
2129 Memom Ivan 

Preklicujem izgubljeno evidenčno tabli- 
co tovornega avtomobila evid. št. S--0579, 
izdano od NM v Ljubljani na naslov: »Me 
prom«, Ljubljana, Tyrseva c. 36. 
2087 »•••••••, Ljubljana 

Preklicujem izgubljeno prometno knjiži 
co za motorno kolo tov. št 84836, spoznav 
na št 570, izdano od NM v Ljubljani na 
ime Mihelči? Ivan, Ljubljapa, Rimska c. 
št. 21/a. 
1820   ^ . Mihclčič Ivan 

Preklicujem izgubljeno osebno izkaznico, 
izdano od NM v Ljubijani in izkaznico OF, 
pbc na ime  Milanovič  Stana, Ljubljana, 
Emonska 2. 
1714 Milanovič Stana,por. Kranjc 

Preklicujem začasno osebno izkazniro, iz- 
dano od KLO Stara vas na ime Mirt Pav- 
la, rojena 14. XII. 1927, stan. v Stari vasi, 
sedaj DobertéSa vas št. 11, KLO Sv. Po 
ter v Sav. dolini. 
2130 Mirt Pavla 

Preklicujemo izgubljeno avtomobilsko 
knjižico za nabavo bencina za osebni av- 
tomobil znamke >0pel Olympia«:, evid.' 
št. S—1789, Izdano od odseka'za preskr- 
bo MLO Ljubljana na ime trg. podjetje 
»Mleko«, Ljubljana. Maistrova 10. 
1904 Trgovsko podjetje »Mleko« 

Ljubljana 

Preklicujem izgubljeno evidenčno tabli- 
co št..S-01404. 
1687 Mohorič Anton, 

Mišače št 11, p. Podnart 

Preklicujem izgubljeno šofersko knjiiž* ) 
št 538, izdano od NM v Solkanu na ime 
Mohorič Ivan, Konomlja 18, p. Idrija. 
1774, Mohorič Ivan 

Preklicujem vojaško potrdilo o stalni 
nesposobnosti, izdano na ime Mrak Fortu- 
na t, Kropa št 48. 
1708 Mrak Foriunat 

Preklicujem izgubljeno osebno izkaznico 
št. 27085, izdano od KLO Boc, okraj Tol- 
min, na ime Mrakič Ciril, Boc 264, p. 
Bovec. 
1900 MrakCč Ciril 

Preklicujem izgubljeno osebno izkaznico, 
izdano od NM v Ljubljani na ime Müller 
Marija, Ljubljana, Janševa 15. 
1865 Müller Marije, 

Radovljica, Prešernova 12 

Preklicujemo i dnem objave v >Urad- 
nem listu LRS« naš dosedanji žig, katere- 
ga besedilo se glasi: »Okrajna zadružna 
poslovna zveza Naproz Gorica«. 
1759   Okrajna zadružna poslovna sreza 

Naproz Gorica • 

Preklicujemo izgubljena računa št 1/es 
311 z dne 10. II. 1947 na znesek 19.500 
din in št. 2/ex S12 z dne 21. II. 1947 na 

znesek 7.5O0 din, oba izdana od trgovskega 
podjetja »Navode Rakek na naslov Jugo- 
slovanske armije. 
1732   Trgovsko podjetje »Navod* Rakek 

v likvidaciji 

Preklicujemo   izgubljeno osebno  izkaz 
nico št  2-MOS, izdano od odseka za notra- 
nje zadeve, uprava NM v Tolmimvna ime 
Čeudot Ivan. 
2097 Okrajna ekspozitura Tolmin 

Preklicujemo   izgubljeno  osebno izkaz- 
nico št. 28922, izdano na ime Špalat Ma: 
rija, Borjsna  od NM v Tolminu. 
2096 Okrajna ekspozitura Tolmin 

Preklicujemo izgubljeno evidenčno tabli- 
eo motornega  vozila, la.nl OKAP  Idrija, 
št S-6901. 
1705 Okrajno nvtopodjetje Idrija 

Preklicujemo izgubljeno evidenčno tabli- 
co motornega kolesa »Gilern* št S —05099, 
last Qkrajnega avtopodjelia v Postojni. 
1249        Okrajnn »Ttcpoclji-tj*, Postojna 

Preklicuiem ukradeno •••'••• izkaznico, 
rzkaznico OF in mladinsko izkaznico, vse 
na imp Pavković Marija, Ljubljana, Cer- 
kvena 21. 
2006 Pavković Marija 

Preklicujem izgubljeno prometno knjiži- 
co za kolo znamko »NSW evid. št. 011386,' 
izdano od NM v Ljubljani na ime Pavletič 
Irena, Ljubljana, Cankarjeva 3. 
1868 Pavlctič Irena 

Preklicujem izgubljeno prometno knjiži- 
co'št. 847548 za  moško kolo. izdan<   od 
MLO Maribor na ime Perser Karel, Ma- 
ribor, Tezno, Moskovska 158. 
1724 Pcrgcr Kari "> 

Preklicujem izgubljeno osebno izkazrii1 

co, izdano 1. 1946 v Trzinu, prometno knji- 
žico za kolo, izdano 1. 1946 v Domžalah, in 
izkaznico OF, izdano L 1946 v Kamnik«, 
vse na ime Perne Ivan, Trzin 49. 
1767 Pcrhe Ivan 

Preklicujem izgubljeno šolsko spričeva' 
lo 7. razreda tečajne gimnazije za borce 
in aktiviste v Ljubljani, izdano od stalne 
izpitne komisije v Ljubljani na ime Pesek 
Beno, Ljubljana, Bohoričeva 24/a. 
1766 Pesek Bono 

Preklicujem izgubljeno maturitetno spri' 
čevalo 4. razr. gimnazije, izdano 1.1940/41 
od ravnateljstva šole gimnazije na Polj»'' 
nah na ime Pera Evelina, Kranj, Koroška 
št 45. 
2139 Pove Evclina: 

Preklicujem prometno knjižico za vkolo 
št 1530294, izdano na ime Pfifer Fride- 
rik, Ruška c. 19, Studenci pri Mariboru. . 
2108 Pîifer Friderik ; 

Preklicujem  izgubljeno prometno knj£ 
žico za kolo znamko »Viktoria«, tov. sv-' 
1208049, izdano od NM v Skofji Loki n» 
ime Pintar Marija, Sv. Duh 18 pri Škof]«, 
Loki. 
19J2 Pintar Manj» - 

Preklicujem izgubljeno dijaško knjižic0', 
na imo Pire Edita, Trbovlje it. 157. 
1776 Pire Edita 
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Preklieujem izgubljeno izkaznica EKVŠ 
51  6326, izdano v  Zagiebu  dne   19.   no- 
vembra 1945 na ima Pirdi Aldo, Ljublja- 
na, Dalmatinova 15. 
•5 '       pìrih Aldo 

Preklieujem izgubljeno osebno izkaz- 
nico št, 0781, izkaznico OF št. 060754, 
prometno knjižico za kolo in člansko izkaz 
?11X! /Naproze«, VHB na ime Pleiko Ana, 
Ljubljana, Resljeva 28. 
^1J1 Pleško Ana 

Preklieujem izgubljeno evidenčno tabli 
?° osebnega avtomobila znamke >Opel- 
«»mpija« št. S—3401, izdano od OLO 
•Kočevje na ime Pleïnar Edvard, Kočevje 
st. 200. 
1718 Ph-šnar Edvard 

. Preklieujem izgubljeno osebno izkazni- 
co» prometno knjižico za kolo in triko- 
•i izdani od NM v Ljubljani, vse na ime 
^"boršek Marijana, Šmartno ob Savi 53. 
*^«> Podboršck Marijana 

Preklieujem izgubljeno osebno izkaznico 
«. 2281 na ime Popović Mirjana, izdano 
îJ_QN0 Petrovgrad. 
It>31 Popović Mirjana, 

Dom v Planici, Gorenjsko 
Preklieujem-izgubljeno osebno izkaznico 

Bled"16 Pot0ČnIk ••'1&> MIino žt- 74 P" 
18^ Tototnik Marija 

sklicujemo izgubljeno evidenčno tabli- 
^ osebnega avtomobila ŠL S-2041 in pro- 
p'110 knjižico tovornega avtomobila 

L .fvr°leU št S-2103 s potrdilom o pia 
«min tak3aij) vse izdane od NM v Ljub- 
7?i Ua ime= Predilnica Lilija v Litiji. 

•'£7 Predilnica Lilija v Litiji 
Preklicujemo izgubljeno prometno knjiži 

sL^ ime Za^ Anton- Ljubljana, Poljan- 
tor •03*3' •• av,°mobi] >Ford Eilek, mo- 
1722 ' ät* °&rodia 8323- 

prekli, 
Premogovnik Kočevje 

S-l3^iicuJemo izgubljeno evidenčno Štev. 
1740     Iomega avtomobila >Dodge<. 

.     ". MLO Prevozništvo, Celje 
ia u»  b^em ukradeno oäebao izkaznico • Djnm   -4 utiiuueuo vacuiti» Iì&UìAUIA» 

dani cÄ° Nfflco-za kolo št 395144, iz- 
možic P i v Ljubljani, oboje nadime Pri- 
2197     vla» Ljubljana/Zeleznikarjeva 16. 

Primožič Pavla Prekli   . rnmozic ravia 
izdano AH

1
*?" gubljeno osebno izkaznico, 

etovnik o; -,     v Ljubljani na Ime Pri- 
1895     ^'.Ljubljana. Gnidovčeva 25. 

^ristovnik On.'!, Ljubljana, 
Pugljeva 16 

diplomo    •? toed okupacijo ukradeno 
adravie V 7n   n? od   Sole  •   narodno 
1711 '   Y zgrebu ti« imp Puh Lovrenc. 1711 na ime Puh Lovrenc. 

Puh Lovrenc, 
P»w . Vnatelj klavnice, Maribor 

^^•1•?]
•

•
•
•?••?8•,•1•••• Petrole^ske 

JenS10!?1' Jerne'i. Toma-Lini, Hočevar 
•••\••••1' Strle Ana» Purkače, Stra- 
Ä?i nV\Purka2e' Purk»t Mirk<>. 
Ivan! ftA, o?l,a MaliJa- ZgonSe,- Premrl 
AnTiS' |trle Nikolaj, Kob, Žakrajšek 
SS\ Aerane,   Podhojni hrib, 
Anto    ••°1••'  Vel-  Oäomik'  Stebliaj 
Za& Teì-  °»1••,  Zaje  Jože, Knej, 

«rie Neža, Bukavec, Štrukelj Jože. Ma& 

ki, Petcrlin Anton, Gradišče, Skulj Ivan', 
' Podlog, Purkat Marija, Strlelje, Stražižar 
Fran, Uzmini, Zakrajiek Franc, Pod- 
bojni brib in Klančar Franc, Gradišče. 
1736 KLO Rob — OLO Grosuplje 

Preklieujem  izgubljeno prometno knji 
žico za motorno kolo št. S—02803 znamke 
>UKW< na ime Jurak Martin, Vransko in 
kupno pogodbo za motor   naslovljeno na' 
ime Jurak Martin-Rihar Janez. 
2200 Rihar Janez, Gabrje 5, p. Dobrova- 

Preklicujem izgubljeno osebno izkaz- 
nico, izdano od OLO Kamnik, prometno 
knjižico za kolo, izdano od NM v Ljublja- 
ni, izkaznico OF, izkaznico LMS in sindi- 
kalno izkaznico, vse na ime Rotar Ivan, 
Ljubljana, Smartinska ul. 
1980 Rotar Ivan 

Preklieujem ukradeno prometno knji- 
žico za ,žensko kolo znamke >BrillanU 
št. 26849. 
1854 Rcisman  Marija, Maribor, 

Dušanova 7 
Preklieujem izgubljeno osebno izkazni- 

co, izdano od KLO Mengeš, in prometno 
knjižico za kolo, izdano od NM v Domža- 
lah, obe na ime Rženičnik Jože, Mengeš 
št. 51. 
2008 ' Rženičnik Jože 
9 Preklieujem izgubljeno prometno knjiži- 
co za kolo'tov. št. 1818823, izdano od 
NM v Ljubljani na ime Rotar Ivan, Ljub- 
ljana, Obrtniška 14. 
1818 Ro(ar Ivan 

Preklieujem osebno izkaznico št. 474 
na ime Sedmak Franc, učitelj, Gor. Pe- 
trovci, Prekmurje. 
K 1548 Sedmak Franc 

Preklieujem izgubljeno osebno izkaznico, 
vojaško knjižico in  potrdilo o zadržar.ju' 
med okupacijo, izdano od KLO v Saratin 
en (Makedonija), vse na ime Selmanovič 
Mustafa Selma, Ljubljana, Samova ul. 6. ' 
2201 Selmanovič Mustafa Selma 

Preklieujem izgubljeno prometno knjiži- 
co za kolo št. 12471C6. izdano od MLO 
Maribor ua imo Senear Ivan, Maribor, Po- 
horska c 4. 
1760 Senear Ivan 

Preldicujem izgubljeno prometno knjiži- 
co za kolo na ime Sančič Ivanka, Mari- 
bor, Pobrežje, Aškerčeva 35. 
1706 Simciï Ivanka 

Preklieujem izgubljeno železniško izkaz- 
nico št 84975, Izkaznico OF št. 034424 in 
potrdilo o zaposlitvi št 21294/47, vse na 
imo Slamnjak Rajko, in prometno knjižico 
št 013S80 za kolo na ime Slamnjak Pepca, 
LJubljana, Gosposvetska 13. 
2089 Slamnjak Rajko 

Preklicujemo izgubljeno evidenčno ta- 
blico osebnega avtomobila št. S—3103. 
1730 Splošno gradbono podjetje 

Pionir, Novo mesto 

Preklieujem izgubljeno prometno knji- 
žico za kolo tov. št. 1237253, izdano od4 

NM v St, Lovrencu na ime Stopar Mari- 
ja, Male dole 2, p. št. Vid pr Stični. 
1810 Stopar Marija 

Preklieujem izgubljeni red za hrabrost 
*t S1Ö55. izdan na ime Strik* Svetto, 

podporočnik, vojna poita 28356 i. p. Ra 
dovljica. 
1710 Strika Srt'lko 

Preklieujem izgubljtuo osebno iakiume« 
št. 033614, izdano od NM v Ljubljani na 
ime Stropnik Roman,   Ljubljana, Jane- 
žičeva 11. 
1811 Stropnik Roman 

Preklieujem izgubljeno prometno knji- 
žico za kolo znamke >0pek. tov. ite.. 
23500331, evid. št. 254, izdaDc od NM v 
Ljubljani na une Svetek Ivan, Ljubljana, 
Zaloška 38. 
1857 Svetek Ivan 

Preklieujem preklic izgubljenib doku- ' 
mentov plačilne knjižice, osebne iakaznke 
in dovolilnice za nositev odlikovanja Or- 
den za hrabrost III. stop., objavljen v 
oglasnem delu Ur. lista LRS it. 12 /. dne 
9. III. 1948 na ime Sabovic Harun. Ljub- 
ljana, Vojna pošta 13269, ker so se doku- 
menti našli. 
2181 šaberie Harun 

Preklieujem izgubljeno prometno knji- 
žico za  kolo, izdano od NM Brezovica na 
ime Sebenik Slavko, Sivica 14, p. Brezo- 
vica . 
1899 Sebenik Slavko 

Preklieujem izgubljeni indeks pravne 
fakultete univerze v Ljubljani, izdano od 
rektorata univerzo v Ljubljani na ime 
Siškovie Karel, Tret. 
1770 • Sišković Karel 

Preklieujem vojaško knjižico, izdano od 
KNOJ-a na ime Skolljanc Alojz, Ljubljana, 
Tyrseva 43. 
1983 Škofijam- Alojz 

Preklieujem ukradeno osebno izkazni- 
co, izdano od KLO Domžale, prometno 
knjižico za kolo, izdano od NM Domža- 
le in sindikalno izkaznico; vse na ime 
Skrlep Jožef, Domžale, Stobovška c. 13. 
1894     • Skrlep Jožef 

Preklieujem izgubljeno diplomsko spri- 
čevalo srednje tehnične šole v Ljubljani, 
izdamo od ravnateljstva te Sole v 1. 1941 
na ime Schrebel Anton, Kranj, Gorenja \ 
Sava 5. 
1S63 Schrebel Anton 

Preklieujem izgubljeno O3ebno izkazni- 
co, izdano od KLO Vrbovsko. Lika na 
ime Špebar •••••, Gradiš, Vrhnika. 
1771 ' Špehar Josip 

Preklicujemo izgubljeno vojaško knji- 
žico št. 925262, vojaško potno dovolilnico 
št. 72902 serije I, izplačilno knjižico ?t. 
8095 serije J. S., izdane na ime Tosino- • 
vic Aleki-ander, ter izgubljeno vojaško 
knjižico št. 509254 in plačilno knjižico št. 
51414 6«rije Z, izdani na ime Kojanovič 
Jovan. 
1744   Stab odreda JA lia, Svobodnem 

tržaškem ozemlju 
Preklieujem izgubljeno osebno izkaznico 

in prometno knjižico za kolo, izdani od NM 
v Ljubljani in izkaznico OF, vse na ime 
Štubelj Ivo, LJubljana, Sv. Petra c. 3. 
2135 ëtubclj Irò 

Preklieujem prometno knjižico za ko- 
lo št. 304O98 na ime Stuklek Franc, Ce- 
lje, pod Kalvariio *t 2. 
1763 gtukiek Franc 
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Preklicujem izgubljeni izkaznici za ko- 
lesi znamke >Pbönomen< in >Tribuna<, li 
dani od uprave NM v Ljubljani na ime 
Schvventner Emil mL in st., Ljubljana, Po- 
kopališka 14. 
2142 "Sclnveniner Emil ml. in si 

Preklicujem   izgubljeno  izkaznico   za 
kolo Štev. 215592 na ime Tamše Ivan, 
Kotlje pri Guslanju. 
1805 Tamše Ivan 

Preklicujem izgubljeno osebno izkaznico 
št. 934, izdano od M LO Šoštanj, OF .izkaz- 
nico, izdano od OF odbora mesta Celje, 

' sindikalno izkaznico, izdano od sindikata 
podružnice tekstilne in oblačilne industri 
je Celje, vse na ime Tičer Detlef, kroja- 
ški pomočnik, Celje, Stanetova 20. - 
2094    Tičer Detle!, Šoštanj, Levstikova 3 

Preklicujemo izgubljeno prometno knji- 
žico za motorno kolo znamke >Phönix<, iz- 
dano od NM v Mariboru na ime Tovarna 
kemičnih izdelkov >Uniot, Maribor» 
1978 Tovarna kemičnih izdelkov 

Golob & Co., Ljubljana   , 
Preklicujem izgubljeno osebno izkaznico, 

izdano na ime Trainič Matija od mestnega 
ljudskega odbora Zagreb pod št. 2058/1946. 

' 1976 ,  Trninič Malija, Maribor, 
Smetanova uL 47 

Preklicujem izgubljeno prometno knji- 
žice za kolo znamke > Adler«, izdano od NM 
v Ljubljani na ime Trtnik Alojz, Ljublja- 
na, Rožna dolina, C. XIX./4. 
1982- Trtnik Aloji , 

Preklicujem izgubljeno prometno knji- 
žico za kolo, tov. št. 1217203 in osebno iz- 
kaznico, izdani v Domžalah in izkaznico 
OF, vse na ime Urankar Pavel, Dopala 
vas 41, p. Domžale. 
1823 •   Urankar Pavel 

Preklicujem izgubljeno prometno knji- 
žico za motorno kolo št. S—00746, izdano 
od  NM  v  Ljubljani na ime  >Ustroj«, 
.Ljubljana. 
'1867 - >Ustrojc, Ljubljana 

Preklicujem izgubljeno osebno izkaznico 
št. 219/46, izdano od OLO D. Lendava 
na ime Var^a Marija, uradnica, D. Len- 
dava, Partizanska ul. 63. 
1728 ' Varga Marija 

Preklicujem izgubljeno o:.ebno izkaznico, 
izdano od RLO Polje, Ljubljana, in sindi- 
kalno izkaznico, izdano od sind, podružnice 
^Slovenski poročevalec«, Ljubljana, oboje 
na ime Vlaj Ivan, Šmartno ob Savi 14. 
2193 Vlaj Ivan 

Preklicujem izgubljeno izkaznico za 
kolo znamke >Styria< s\ 771568, izdano 
od notranjega odseka OLO v Murski So- 
boti na ime Vogriaočič Vera, Krnoi 11, 
Prekinurje. 
1CS9 Vogrfočic Vera 

Preklicujemo vojaške potne dovolilni- 
ce, izdane od vojaške poŠte 26846 P, 
Kranj, na ime: 

Janovîjaic Ivan, serija Z,. Št. 25153 z 
dne 4. VIL 19-17 (rumena); - 

Spa*ojeri Aleksander, serija Z, iter. 
25176 L dne 15. VII. 1W7 (rumena); 

Bulorae Mi!?, str.js 'l, št. 3484 (rume- 
na); 

Tencel Djuro, serija O, žt. 17828 i dne 
1. VIII. 1947 (rdeča); 

(iarović Milu, »enj* G, it. 17970 i dno 
25.  Vili.  1947  (rdeča); 

Janovljak  Ivan, t*rij» G, žt. 17934 z 
dno 4. IX. 1947 (rdeča); 

SiUaiatm Vinko, serija G, št. 17790 z 
dne 5. IX. 1947 (rdeča); 

Pavičić Miljenko, serija G, št. 17933 z 
dne 6. VIII. 1947 (rdeča); 

Bdalovjč Ajrudin, serija G, št. 18038 
z dne 24. IX. 1947 (rdeča): 
'  Pora*  Anton, serija  Ü, it. 18051  s 
dne 20. IX] 1947 (rdeča); 

Janovljak Ivan, serija G, St. 18060 z 
dne 3. X. 1947 (rdeča); 

Janovljak Ivan, serija Dj, št. 99504 z 
dne 22. IV. 1947 (rdeča). 
1653 Voj. pošta 2684G, Kranj 

Preklicujemo   vojaško  knjižico   štev. 
552843 na im.6 podporočnika Upačić Ili- 
ja. 
1829   Voj. pošla •••/Z Skofja Loka 

' Preklicujemo iagubljeuo vojaško potno 
dovoklnico (ol)javc)  serija I, št. ••5, 
izdano na irne>Njunič Srdjan, voj. poite 
•576, Ljubljana. 
1680 Voj. pošta 90576, Ljubljana 

Preklicujemo vojaške objave za potova- 
nje serija I št.- 71181 z dne 1. VII. 1947 
na ime Pere Franc ia serija G št: 80320 
i dne 28. VIII. 1947 na ime Stojanovlc 
Stojan. 
2143 ' Voj. pošla 41588, Ljubljana 

.  Preklicujemo objavo-št. 27S96, serija G 
rdeče barve. 
2148 Vojni okrug, Ljubljana - 

Preklicujemo rdeče objave serije G št. 
44184 in G št. 44186. 
2182 Vojni okrug, Ljubljana 

Preklicujemo objavo serije G št. 46135. 
2181 Vojni okrug, Ljubljana 

Preklicujemo objavo •••• G št.' 46002, 
izdano 20 X. 1S47 na ime Krume Kreta 
Iljivec, borec, Vojni odsek Trebnje. 
2186 Vojni okru», Ljubljana 

Preklicujem izgub!,eno osebno izkaznico 
lu šofersko izkaznico, obe na ime Vrhov; 
nik Ivan, in prometno knjižico motornega 
kolesa na ime Kurent Ivan, Mengeš. 
2132 Vrhovnik Ivan, Trzin 109 

Preklicujem izgubljeno šolsko spriče- 
valo 2. razr. meščanske šole v Ljubljani 
(Lichtenturn), izdano od ravnateljstva šo- 
le v letu 1941/42 na ime Zalar Ivanka, 
Borovnica 52. 
1822 • Zalar Ivanka, 

Loka 2 pri Zid. mostu 

, Preklicujemo izgubljeno evidenčno ta- 
blico našega osebnega avtomobila štev. 
S—4469, izdano od okrajnega LO Trbov- 
lje.' 
1735  Zasavski premogovniki Trbovlje 

Preklicujemo izgubljeno ev;denčno ta- 
blico št. 4457 t zadnjega dela avtomo- . 
bila. 
•9   Zaiaraki premogov uiki Trbeilje 

Preklicujem izgubljeno1 osebno izkaznico, 
izdauo  na   ime  Aua  Završnik,   Smarca 
št. 91. 
2005 Završnik Ana 

Preklicujem izgubljeno prometno kuji- 
iico za kolo znamke >Oiiinpia« štev. 
itotitirt iii osebno izkaznico, izdano od če- 
trti Studenci, obe na ime Završnik Jože, 
Mar..bor. Studenci, Gregorčičeva 19. 
1685 Završnik Jože 

Preklicujem evidenčno tablico za mo- 
torno kolo it. oisoi; 
1Ö53 Žemljic- Alojzij, 

Maribor, žt. iijskâ 2 

Preklicujem izgubljeno o»ebno izkaznico, 
iidaao'L ÏVi'o ou uprave NM v Ljubijaui 
tu ime Zupančič Suva, Ljubljana, Ualje- 
vica 7. 
2140 Zupanì-ii; por. Bregar Silva, 

£t. Lovrenc 

•••••••••• oicbno izkaznico, OF izkaz- 
nico, iodico za kolo, vojaško jratrdilo o 
stalni nea{)ogobuwii in spričevalo oskrbul- 
âke alu/.be, vse na ime Zver Jože in oseb- 
na izkaznico na ime Zver Angela, Turni- 
ice 110. 
2012 Zver Jože, Tornisce 110, 

Prekmurje 

Preklicujem   osebno  izkaznico , štev. 
2ÖCW5, izdano 26. XI. 1Ö47 od NM Toi-' 
•;• •• ime Žagar Ivan, Žaga št. 41. 
1804 Žagar Ivan 

Preklicujem     ukradeno    kolesarsko 
knjiiuo et. 733 na- iuio Žagar Jože, Ko- 
blarji st. 44 pri Kw;evju. 
1690 Žagar Jože 

Preklicujem izgubljeno osebno izkaznico 
št. 2182, izdano od okrajnega ljudsikeg» 
odbora Maribor okolica na ime 2avčaf 
Jožei, Sleme št. 47. 
1727 Žavčar Jožel 

Preklicujemo »gubljeno evidenčno ta- 
blico št. S—4224 našega tovornega avto- 
mobila znamk« > GMC<. 
1725 Železarna (Store 

Preklicujem izgubljeno prometno knji- 
žico št. 006 za vožnje avtomobilov na im«* 
Zeleznik Viktor, Sp. lludinja 26, Celje, ' 
'2144 Železnik Viktor 

Prekiicujein  vojaško potno dovolni' 
co št. G3338, eerija D, iadano na if"' 
2itnik Jože,  1•>•••  komande  taborišč. 
219, Novo mestoj 
1729 žitnik Jože 

Preklicujem izgubljeno evidenčno *a' 
blico motornega kolesa znamko >Ardie<i 
št. S-01172, izdano od OLO Kamnik. 
1862 žnidar Anton 

• Preklicujem izgubljeno vojaško knjiži"0' 
izdano od voj. pošte 30782/o, Skofja Lok» 
na ime Zuvanovič C. Ljubinko, Škof ja Lo- 
ka, ,V. p. 36732/0.' 
2198 *,uvanovic" <3. Ljubinko 

Izdaja »Uradni liât LRS< — KavnatelJ ia odgovorni uredetfu Boio Voduiek; Ueka Praavetua tiranu — oba v Ljubljeni. 
/ 
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LJUDSKE   REPUBLIKE   SLOVENIJE 

Letnik V. V Ljubljani «Ino 23. marca 11)48 Številka 14. 

V S li U I N A 
S7. Ukaz o »klicanju novoizvoljenih okrajnih ljudskih odborov 

in mestnega Ijuusk n ulbora Ulavncga iiieU.. Ljubljane 
k prvemu zasedanju. 

93. Uredba c Mev.lu ukrožnih in okrajnih »odiàî y Ljudski 
republiki Sloveniji  in njihovi krajevni pristojnosti. 

99  Uredba o mobil zacij:  tovornih avtomobilov. 

100. Odredba o prenehanju poelovanja okrajnih sodišč v Uor- 
iijem rfradu, na Hakeku, v Slov Kor.jirah. Skorji Loki in 
Šmarju pn .lelsab 1er o poolovauju sodiii glede tu nove 
krajevno pristojnost. 

101. Odredba o kategorizaciji goslač v LRS. 

••••• LJUDSKE SKUPŠČINE LRS 

97. 

Ukaz 
o sklicanju nevoizvoljenili okrajnih ljudskih odborov 

in Mestnega ljudskega odbora ««lavnega mesta 
Ljubljano k prvemu zasedanju 

Na podlagi 17 točke 4. člena zakona o Prezidiju ljud- 
ske skupščine LRS v zvezi z 69. členom zakona'o vo- 
litvah odbornikov ljudskih odborov predsedstvo Prezidija 
Ljudske skupščine LRS 

od lofa: 
Novoizvoljeni Mestn ljudski odbor Glavnega mesta 

Ljubljane in novoizvoljeni odbori okrajnih IjudsLu od- 
borov -se sklicujejo k prvemu zasedanju, ki bo: 

1. dno 6. IV. 104S ob deveti uri za okraje: 
Grosuplje, 
Jesenice, 
Kočevje; 

2. dno 7. IV. 1948 za okraja: 
Celje okolca ob osmi ••• 
Mor rje ob deveti uri; 

6. dne 8. IV. 1948 ob dereti ur] u okraje: 
"    Črnomelj, 

Lendava, 
Ljutomer, 
Murska Sobota, 
Novo mesto; 

'•i dne 9. IV. 1948 za: 
Glavno mesto Ljubljana ob Šestnajsti uri, 
Kamnik ob deveti uri; 

& dno 10. IV. 1948 ob deveti uri ZA okraje: 
Krško, 
Ljubljana okolica, 
Marbor okolica, 
Radgona, 
Trebnje; 

e- dnp n. IV. 1948 ob deve« uri sa okraje: 
Dravograd, 
Gorica, 
Idrija, 

Ilirska Bistrica, 
Kranj, 
Poljčane, 
Postojna, * 
Ptuj, 
Sežnna, 
Tolmin, 
Trbovlje. 

Prva zasedanja bodo v dosedanjih za zasedanja upo- 
rabljanih prostorih Mestnega ljudskoga odbora Glavnega 
mesta Ljubljane oziroma posamezn.h okrajnh ljudskih 
odborov. , 

U. št. 88 
Glavno mesto Ljubljana dne 30. marca 1948. 

PREZIDU LJUDSKE SKUPŠČINE 
LJUDSKE REPUBLIKE SEOVENIJE 

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

UREDBE. ODREDBE. NAVODILA • 0ĐL0ĆBE 
VLADE LJUDSKE REPUBLIKE SLOVENIJE 

98. 
Na podlagi 43. in 52. Člena zakona o ureditvi ljudskih 

sodišč z dne 21. 0. 194G (Uradni l.sl FLRJ št. 51-349/4G), 
izdaja vlada LRS po predlogu ministra za pravosodje 

uredbo 
o številu okroïnih in okrajnih sodišč • Ljudski 
republiki Sloveniji in njihovi* krajevni pristojnosti 

1. člen 

V Ljudski republiki Sloveniji so tale okrožna sodišča: 
okrožno sodtšče v Celju, okrožno sodišče v Postojni, okrož- 
no sodišče v Ljubljani, okrožno sodišče v Mariboru in 
okrožno sodišče v Novem mestu, 

2. člen 

V Ljudski republiki Sloveniji so tale okrajna seduta: 
1. v območju okrožnega sodišča v Celju: 
okrajno sodišče ï Celju, Mozirju, Poljčanah la Trbov- 

ljah 
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5. v območju okrožnega sodišča v Postojni: 
okrajno sodišče v Gorici,  Idriji, Ilirski  Bistrici, Po- 

stojni, Sežani in Tolminu; 
3. v območju okrožnega sodišča v Ljubljani: 
okrajno sodišče v Grosupljem, na Jesenicah, v Kam. 

niku, Kranju i.n Ljubljani; 
4. v območju okrožnega sodišča v Mariboru: 
okrajnj» sodišče v Dol   Lendavi, Dravogradu, Gornji 

Radgoni, Ljutomeru, Mariboru, Murski Soboti in  Ptuju; 
6. v območju okrožnega sodišča v Novem mestu: 
okrajno sodišče v Črnomlju, Kočevju, Krškem, Novem 

mestu in Trebnjem. 

3. člen 

V 2. členu našteta okrajna sodišča poslujejo za tele 
okraje, ki so formirani po zakonu o upravni razdelitvi 
LRS z dne 23. 2. 1948 (Uradni list LRS št. 9-55/48): 

w 

za okraj Celje mesto in Celje oko- 
lica 

za okraj Črnomelj 
^a okraj Dravograd 
za okraj Gorica 
za okraj Grosuplje 
za okraj Idrija 
za okraj Ilirska Bistrica 
za okraj Jesenice 
za okraj Kamnik 
za okraj Kočevje 
za okraj Kranj 
za okraj Krško 
za okraj Lendava 
za Glavno mesto I jtibljana ìD okraj 

Ljubljana okolica 
za okraj Ljutomer 
za okraj Maribor mesto in Maribor 

okolica 
za okraj Mozirje 
za okraj Murska Sobota 
za okraj Novo mesto 
za okraj Poljcane ' 
za okraj Postojna 
za okraj Ptuj 
za okraj Radgona 
za okraj Sežana 
za okraj Tolmin 
za okraj Trbovlje 
za okraj Trebnje 

4. člen* 

Krajevna-pristojnost okrožnih sodišč «e razteza na 
vse okraje, za katere poslujejo okrajna sodišča njihovega 
območja. 

5. člen 

Minister za pravoäodjo LRS določi, kdaj prjčno po- 
slovati okrajna sodišča v Dravogradu, Krškem, Mozirju 
in Poljčanah. 

Do pričetka poslovanja navedenih sodišč posluje za 
okraj Dravograd dosedanje okrajno sodišče v Prevaljah, 
za okraj Krško okrajno sodišče v Brežicah, za okraj Mo- 
zirje okrajno sodišče v Šoštanju, za okraj Poljcane pa 
okrajno sodišče x Slov. Bistrici 

Okrajno sodišče 
1. v Celju 

2. v Črnomlju 
3. v Dravogradu 
4. v Gorici 
6. v Grosupljem 
6. v Idriji 
7. v Ilirski BL-lrici 
8. na Jesenicah 
9. v Kamniku 

10. v Kočevju 
11. v Kranju 
•• v Krškem 
13. v Dol. Lendavi 
14. v Ljubljani 

15. v Ljutomeru 
16. v Mariboru      • 

17. v Mozirju 
18. v Murski Soboti 
19. v Novem mestu 
20. v Poljčanah 
21. v Postojni 
22. v Ptuju 
23. v Gor Radgoni 
24. v Sežani 
25. v Tolminu 
26. v Trbovljah 
27. v Trebnjem 

6. člen 

Dosedanja okrajna scdišča v Gornjem gradu, na Ra- 
keku, v Slov. Konjicah, êkofji l-oki in Sinarju pri Jelšah 
prenehajo poslovali na dan, ki ga doioći minster za 
pravosodje LRS. 

7. člen 

Minister za pravosodje LRS je pooblaščen, da izda 
natan^nojšp pn-dpise za izvedbo te uredbe 

8. člen 

Ta uredba velja od dneva objave v > U rad nem listu 
LRSc. 

St. S-zak. 124. 

Ljubljana dne 25. marca 1918. 

Minister-za pravosodje LRS: Predsednik vlade LRS: 
dr. Jože Pokora L r. Miha Marinko 1. r. 

99. 

J Na podlagi 1. člena zakona o pooblastilu vladi LRS 
za izdajanje uredb na področju narodnega gospodarstva 
v zvez. s točko c) 30. člena zakona o petletnem planu 
za razvoj narodnega gospodarstva Ljudske republike Slo. 
venije v letih 1947—1951 izdaja vlada LRS po predlogu 
ministra za lokalni promet LRS 

uredbo 
o mobilizaciji tovornih avtomobilov 

1. člen 

M'nister za lokalni promet je pooblaščen, da Mobi- 
lizira vse zasebne tovorne avtomobile na ozemlju Ljudske 
republike Slovenije zaradi prevozov, ki so potrebni za 
zagotovitev izpolnitve petletnega plana 

2. člen 

Minister za lokalni promet mobilizira tovorno avto- 
mobile s posamezno odločbo ali z javnim razglasom, in 
sicer posamezne avtomobile ali skupine avtomobilov. V 
odločbi oziroma razglasu o mobilizaciji je treba navesti, 
za koliko časa se avtomobili mobilizirajo in za kateri 
organ se mobilizirajo. 

3. člen 

Za uporabo avtomobilov se da lastnikom avtomobilov 
povračilo po normah, ki jih predpiše minister za lokalni 
promet v sporazumu s predsednikom vlade LRS. 

Ce se avtomobil pri opravljanju voženj, za katere je 
mobiliziran, poškoduje, se povrne lastniku tudi dejanska 
škoda. 

4. člen 

Kdor avtomobil, ki spada pod določbe te uredbe, 
namenoma poškoduje in kdor mobiliziranega tovornega 
avtomobila ne da na razpolago organu, za katerega je 
mobiliziran, se kaznuje i denarno kaznijo do 20U)U.— 
dinarjev, kolikor dejanje ni kaznivo po kazenskem za- 
konu. ( 

6. člen 

To uredbo uvaja in daje potrebna navodila •JU« 1er 
ZA lokalni •••••^ 
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K a t eg o ri j e : D 

u) ŠTEVILO ZAPOSLENEGA OSEBJA (sku- 
paj z obi atom iz 11. od»tavka v iuleui po.1- 
lotju)  

o) LETNI  PROMET  (skupaj z obratom  iz II. 
odstavka v istem podjetju)  

vaaj 50 primerno u»i>t»obljcuiü   ^•—4• primer-   primerno uupo 
no   UijH^oblje-   sobljeuo osebje 

n.b 
nad 10 milijonov din 2—10 milijonov     pod 2  milijona 

din d.n 
(pri eoTonskih obratih:  ustrezni del  teli zneskov) 

4. Restavracije, gostilne, bifeji, Kavarne, bari: 

SPLOŠNO UDOBJU: 
a) h'giena    .   
b) razvrstitev prostorov,   zunanjo   in notranje 

lice, op/ema .......•• 

«) ventilacija     .     .     . 
d) električna razsvetljava 

e) stranišča .     .     .     • «     i     »     •    « 

0 telefon 

vsi prostori higientki, zračni, zaščiteni pred barilonosci 

spodobna 

nI 
ni 

eno 

nI 

luksuzna              sodobna povprečno 
(izredna) sodobna 

jo                        je jo 
je                        je je 

z izjemo planin 
škili (,'ostišč 

o 2  •••1.  (m. + ž ) z umivalni- eno 
kom, ogledalom in brisačo: 

na 50 sedežev    na 100 sedežev 
in ločeno za osebje 
jo                          jo ni 

JEDILNICA: 

8) vseh obratov: 
*~ ločena od kuhinjo   . 
— ločena od točilnico   .     H '  « 
— jedilnik  
— v zimskih objektih     •   .    , 

h) restavracij in gostiln     ,    •     , 

je jo 

je je 
jedilnik in list pijač 

centralna kurjava 

prednja soba, glavna  in 
posebna jedilnica 

je tì 
nI nI 

Jedilnik in cenik pijač cenik 
navadna kurj ara 

prednja soba           j edilnic 
in jedilnica 

KUHINJA, TOČILNICA itd.: 

) zdrava  pitna voda,   hig. poseda,  posebna 
1   hramba in klet      . 

>> hladilne naprave     ••«,.•• 

.JJ°Sena pomivalnlca • 

je je 

hladilnik (frigidaire) 

Je Je 

ie 
ledenjak ali 

ledenica 
ni 

ie 
ni 

ni 

1. 
in B 

pripomba:  V  novogradnjah  hotelov  kategorij   A 
" naj so predvidevajo balkoni (verande) v številu ene 

četrtine vseh sob. 

2. pripomba: Planinska gostišča eo za kategorijo C 
(po^ena Pogojev (h), (j), (k), (1), (n) iz L odstavka 

«ojev za razvrstitev hotelov in nočišč). 
kot     priPomba: V samostojnih obratih, ki se smatrajo 
^Podjetja (brez botola ali nočišča), veljata Se točki (n) 
••&°• *z I. odstavka (pogojev za razvrstitev hotelov in 

I        * 
Gostišča razvrstijo v kategorije komisije, sestavljene 

P« pravilu iz dveh ali tr«h članov; enega ali dva člana 
menuje ministrstvo za  trgovino in   preskrbo, drugega 

^roma tretjega pristojni okrajni (mestni) izvrSilni odbor. 
•Komisija se iZjpoDobji fe z gnim. ölaaom, kadar gre • 

kategorizacijo gostišč krajevnih ljudskih odborov, goslišc" 
množičnih organizacij, zadružnu gostišč in nenkumulativ- 
nih gostišč. V teh primerih imenuje tega Člana komisije 
organ oziroma organizacija, kateri gostišče pripada. 

Komisije morajo izvršiti kategorizacijo v dveh mese- 
cih po objavi odredbe in sicer ne glede na kategorizacijo, 
opravljeno po dosedanjih predpisih. 

"   '• 10. 

Gostiščem, ki ne ustrezajo vsaj pogojem kategorije D, 
se vzame pravica obratovanja na predlog uprave za turi- 
zem in gostinstvo. 

.    IL 

Uprava za turizem in gostinstvo izda po predloga 
komisije za kategorzacijo odločbe o razvrstitvi. Uprava 
lahko določi, ča ip zahtevajo interesi gostinske mrože« 
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rok, v katerem naj se go« t i Ve i/.[H>[H>!rii tako, ria bo u«tre 
zalo vsem pogojem tivoje kalegor.je. t'.» pt-lekti îega 
roka se gorl.gču /.nova pregleda .• kalegoii/. ra uli pa 
izloči   i/. g<Ht:n>lva. 

l'rol odior-bi o kategorizaciji je dovoljena pritožba 
na m nisirstvo za trgovino iti preskrbo v ormiti dneh (>o 
prejemu odločbe. 

12. 

Vsaj enkrat letno bo uprava za turizem in gostinstvo 
posredno ,ali neposredno ugotovila, ali goatišra v Slove- 
ni]' ustrezajo svojim kutegor:jam ter ukrenila potrebne 
6preinembe; novo razvrstitev, prevedbo nI   izločitev. 

Operativno upravno vod«lvo »/.iroma la<tnik novega 
gostišča mora še pred otvoritvijo zaprosit, upravo za turi. 
Zeni in gostinstvo za razvrstitev po tej odredbi. 

13. 

Davek od prometa proizvodov plačujejo po tarifni 
številk. 11 uredbe o davku od prometa proizvodov samo 
akumulativna gostišča in sicer gi>st šča kategorije A v 
višini 25 odstotkov, gostišča kategorije B v vis ni 10 od- 
stotkov in gosteča kategorije C In D v višini 6 odstotkov. 

14. 

Odredba velja od dneva objave v >Uradnem lishi 
LRSc. S leni dnem prenehajo veljati določbe odredbe 
o razvrstitvi državnih gostinskih podjetij republiškega in 
lokalnega pomena (Uradni list LUS st. 6-30/47), odredbe 
o kategor.zacij' zadružnih in zasebnih gostinskih podjetij 
(Uradni liât LRS št. 9—49/47) in dodatnih navodil za 
kategorizacijo privatnih in zadružnih gosLšč (Uradni list 
LRS št. 17-92/47). 

St. 1610/2. 
Ljubljana dne 25. marca 1948. 

Minister za trgovino in preskrbo LRS: 
Viktor Repič 1. r. 

Pregled »Uradnega lista FLliJa 
St. 21 z dne 13. marra 1948: 

141. Ukaz o ratifikaciji protokola o spremembah in do- 
polnitvah sporazumov, konvencij in protokolov o 
omamljivili sredstvih sklenjenih v Haagu 23. januar- 
ja 1912 v Ženevi 11. februarja 1925, 19. februarja 
1925 in 13 julija 1931, v Bangkoku 27. novembra 
1931 in v Ženevi 26. jun ja 1936. 

142. Ukaz o razveljavitvi ukaza o razglasitvi nekaterih 
podjetij  za podjetja splošnega  državnega   pomena. 

143. Pravilnik o izvajanju kontrole nad izvozom in uvo- 
zom. 

144. Prav lnik o predlaganju dokumentov za preračuna- 
vanje zalog koristnih plasti komisiji za ugotavljanje 
zalog koristnih plasti. 

145. Navodilo za dopolnitev navodila, kako dobe zadruge 
kredit pri državnih kreditnih  podjetjih. 

146. Odredba o prepovedi posebnega izkazovanja davka 
od prometa proizvodov v računih. 

147. Odredba o odpravi davčnih skladišč za vino in 
žganje. 

148. Odločba o spremembah in dopolnitvah temeljnega 
razporeda kontov (kontnega načrta) in rudarstvo 
in   nduslr.jo in navodilo za njegovo uporatto. 

149. OdUx'ba o določitvi kmetij-k h pridelkov, ki se bodf» 
kupovali od kmetov pridelovalcev in kniW-kili delov- 
nih zadrug |•> določenih (vezmi h cenah). 

150. Odlcx'ba o sprememb odločbe o ustanovitvi zvezno 
srednje kmetijske strojne šole v Vinkovcih. 

St. 22 • dne 17. marra 1948: 

151. Navodilo za sestavljanje bilance in pregleda izdatkov 
in dohodkov državnih gospodarskih podjetij za leto 
1947. 

152. Navod lo o načinu plačevanja in likvidacije faktuf 
za blago in storitve v breme obveznosti iz prejš- 
njih  proračunskih  let. 

153. Odločba o razdelitvi amortizacije med splošni dr- 
žavn amortizacijski sklad in amortizacijski sklad 
industrjskih in rudarskih podjetij za leto 1948. 

Ratifikacija ustave Mednarodne zdravstvene organizacije 
in protokola o Mednarodnem uradu za javno higieno 
po Turčiji in lndij:. 

Popravek odredbe o državnih (vezanih) cenah za kme- 
tijske pridelke. 

Et 23 z dne 20. marca 1948; 

154. Odredba o spremembah in dopolnitvah odredbe o 
sklepanju pogodb, ki jih določajo uredba o načrtnem 
razdeljevanju industr jskega blaga in predpisi o 
sestavljanju načrta uvoza in o načrtnem razdelje- 
vanju iz  inozemstva   uvoženega  blaga. 

155. Navodilo za sestavljanje bilance in pregleda izdat- 
kov in dohodkov državnih trgovskih in gostinskih 
podjetij za leto 1947. 

150. Navodilo o ravnanju • boni za nakup industrijskega 
blaga, ki se prodaja v trgovini po vezanih cenah, 
o njih uporabi ter o načinu kupovanja in opraviče- 
vanja tega blaga. 

157. Navodilo o opravičevanju dobavljenih (prodanih) 
kmet.jskih pridelkov, ki so bili kupljeni po vezanih 
cenah. 

158. Navodilo za sklepanje pogodb o kontingentih blaga, 
k' je po načrtu namenjeno za izvoz. 

159. Navodilo za izvajanje odredbe o ustanovitvi zbiral- 
nih skladišč za les, ki je namenjen za izvoz. 

St. 24 z dne 24. marca 1948: 

ICO. Odredba o obvezni uporabi elementov iz strukture 
cen za radarske in industrijske proizvode za leto 1948. 

161. Uredba o odkupu klavne živine. 
162. Uredba o odkupu volne. 
163. Uredba o nadzorstvu nad prometom z nepremU» 

ninami. 
164. PravJnik o carinskem postopku • cestnimi motor- 

nimi vozili v mednarodnem potniškem prometu, 
165. Navodilo za vplačevanje amortizacijskih zneskov dr- 

žavnih gospodarskih  podjetij. 
1C6. Navodilo o postopku za uveljavljanje pravic iz 8L 

člena uredbe o izvajanju socialnega zavarovanja po 
predpisih zakona o socialnem zavarovanju delavcev, 
nameščencev in uslužbencev. 

iKlaia  »tiradu;  liât  l.K.H«   —  Kavnatelt m odgovorni urednik   B'ïo Vndu»ek: tteka HnievVtna tiskarna — oba v Ljubljani  — 
Naročnina   Mrl letno fi()  tulli-mr 120  ceMrtnn 240 din   - Posamezna V«pilka: 4 diD la 16 *lranl. 8 din M 32 etranl   1? din 
sa W ilrtuil, 16 din •• 44 «tranl   po pnUi 2 M din vet — Uredništvo 1n unravnittvo: Ljubljana  OregorSifova ulica it. 29. im 

leieluo: ravnateljstvo 49 40. ureduiitvo 49 90 m>r*vuuUvo M-79, — ček. caćun •-80190—J», 



URADNI LIST 
LJUDSKE  K K PUBLIKE  SLOVENIJE 

'Letnik v. f rilosa k  14   kosu z nie . 0. n>ui<a 1948. Številka 14. 

Razglasi in o^leisl 

Opozorilo.7 

• kratkem bo izšel v nasi založbi 

Komentar h kazenskemu zakoniku, splošni del 
v slovenskem prevodu. Komentar so pod splošnim uredništvom MoSp Pijade 
in pod strokovnim uredništvom dr. Jovana Djordjevića napisali: Mosa 
Pijade, dr. Jovan Djordjević, Nikola Srzeutić, Predrag Vlasinić, Vladimir 
TimoSkin iu Mirko Perović. 

Naročila za knjižico sprejema »Uradni list LRS«. 
Komentar se bo pošiljal samo proti naprej plačani kupnini ali po 

Povzetju. 
Cona knjižice bo objavljena naknadno. 

• 
Uradni Ust LRS bo Izdal Splošni register predpisov, to je kazalo 

•sph predpisov, ki so izšli v Uradnem listu R.RJ, v Uradnem listu LRS, 
T Uradnih obvestilih zveznega urada za cene (Službenih saopštenjih) in 
T Vestniku urada za cene pri predsedstvu VLRS od I. 11)45 do vštetega 
••1947. V tem registru bodo zaznamovani predpisi po vsebini z gesli, razvr- 
ščeni pa bodo po abecednem redu in po časovnem zaporedju (kronološko). Po 
abecednem redu bodo urejena gesla, ki so načeloma vzeta iz naslova, več- 
krat pa tudi iz vsebine predpisa. Iz vsebine so vzeta gesla v primerih, 
*f> iz naslova ni zadosti ••••• in razumljivo razvidna vsebina predpisa. 
Y8i predpisi iz gospodarskega področja bodo zaznamovani v registru tudi 
P° abecednem redu gospodarskih panog. Vsak predpis bo naveden naj- 
ùlaûj pod dvema gesloma. 

•. Naročnike, bravce In druge Interesente opozarjamo na priročne 
"••••, zbirke zakonov, ki eo v zadnjem ftasu izšle v naii «In-/M: 

Zbirka zdravstvenih predpisov. V knjižici z nad 300 sirani je zbrano 
j»r*divo vseh zdravstvenih predpisov, predpisi o socialnem zavarovanju 
0 ta*Pekciji dela itd., cena 65 din. 

. ^nirka skrbniških predpisov, v kateri so zbrani temeljni zakoni o 
•KfbnUtvu, zakon o posvojitvi in pravilniki in navodila v zvezi » tema 
«konotna; cena 25 «lin. 
V iJ..r,,,,Pisi ° strokah in prejemkih za republiške državne nslnžhenrt» 
J[ knjižici so zbrani vsi do sedaj izdani ' redpisi o razvrstitvi in prejemkih 
^publiških državnih uslužbencev in dVžavnih uslužbencev ljudskih od- 

orov ter pravilnika o poviških temeljne plače po službenih letjh za usluž- 
9RO   . Nravstvene in prosvetno-znanstvene stroke. — Knjižica obsega 

v«ni h s'une 42 din. 
posi Je zbirka zakonitih predpisov za uporabo • cmlncm sodnem 

N? zalogi imamo Se T. In TT. letnik »Ljudskega p r a v n i k nt, ki 
"kujeta zanimive članke in zapiske iz različnih področij našega ljudskega 
Prava g pregledom važnih zakonov in drugih predpisov, ki izhajaio v 
fveznem |n republiškem uradnem listu. Na ta letnika ie posebej opozar- 
jamo ljudske odbore in druge interesente v Slovenskem Primorju. Dobita 
86 Po znižani ceni à 50 din. 

»URADNI LIST LRS< 

Vpisi v register 
državnih gospodarskih 

podjetij 

829. 
Sedež: Bled-Zagorira. 
Dan vpisa: 20. marca 1948. 
Besedilo: Gozdno çospoilarslvo Bird. 
Poslovni predmet: Gojitev in izkorišča- 

nje gozdov in gozdmh zemljišč ter izdelo- 
vanje in prodaja izdelkov lastne lune in- 
dustrije. 

Ustanovitelj podjetja: Vlada LRS, od- 
ločba It. S—zak. 683 z dne 7   II. 1948. 

Operativni upravni voditelj. Glavna dl 
rekcija republiških gozdnih coepodander 
LRS. 

Podjelje zastopajo: 
Urankar Ivan, direktor, kl podp'suje sa- 

mostojno, v obsegu zakonitih pooblastil in 
pravil podjetja. 

Medven Rudolf, pomočnik direktorja, ki 
podpisuje v odsotnosti direktorja, v istem 
obsegu kot direktor, in 

Cerne Boris, glavni rafunovodja. ki so- 
podpisuje vse listine, navedrne v 47 členu 
splošnega zakona o drž. gosp. podjetjih. 

Ministrstvo za finance LRS, 
/. Ljubljana, 

dne 12. marca 1948. 
SL 1511035—48 2125 

« 
330. ' 

Sedež: Črna pri Kamniku. 
Dan vpisa: 15. marc« 1948. 
BesedMo:. Rudnik Črna-Kaolin, Orna pri 

Kamniku. 
Poslovni predmet: Pridobivanje prede- 

lava in prodaja kaol na za splošno porabo. 
Ustanovitelj podjetja: Vlada LRS, od- 

ločba št. S-zak 105 z dne 27. II. 1948. 
Operativni upravni voditelj: Glarna di- 

rekcija rudarstva LRS. 
Podjetie zastopata; 
ing. Zaje Vladoj. d'rektor, ki podpisuje 

samottojno, v obsegu zakonitih pooblastil 
in pravil podjetja, in' 

Karničnik Anton, jamski obrafovodja, 
ki podpisuje za podjelje v odsotnosti direk- 
torja, T istem obsegu kot direktor. 

Min:strsfro za finance LK3, 
Ljubi jr. lia, 

dne 13. marca 1948. 
Št 1511051-48 2123 

381. 
Sedež: Globoko pri Brežicah. 
Dan vpisa. 15  marca 1948. 
Besedilo: Rudnik lignit« Globoko, Glo- 

boko pri Brcžrrah. 
Poslovni predmet: Pridobivanje in pro- 

daja lignita za splošno poraba 
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Ustanovitelj podjetja: Vlada LRS, od- 
lofba M. S—•••. 1U6 z due 27. •. 1918. 

Operativni upravni vodilelj: Glavna di- 
rekcija rudarstva LUS. 

Podjetje tn-stopata: 
Pavlu; M.roslav, direktor, ki podpisuje 

»amostojiu;, « obsegu zakonskih pooblastil 
ni pravd fH<d]e*jft, in 

Maroh H^rniina, računovodja, ki podpi- 
suje za podje'je v odsotn.wtl direktorju, v 
intern obsegu kot direktor sicer p* vse li- 
stine, navedene v 47. členu splošneg» za- 
kona o drž. gosp. podjetjih. 

Ministrstvo m finance LUS. 
Ljubljana, 

du* 13  marca 1948. 
SL 1511052-48 2121 

332. 
Sedež: Ljubljana. 
Dan vpisa: 13. marca 1948. 
Besedilo: Trpov&ko podjetje »Gonade, 

Ljubljana, skrajšano: »Gosad-Ljubljanac 
Poslovni predmet: Trgovina z gozdnimi 

sadeži in poljskimi pridelki na debelo ter 
izvoz teb predmetov. 

Ustanovitelj podjetja: Vlada LRS, od- 
ločba it. S-zak. 531 z dne 4. X. 1917. 

Operativni upravni voditelj- Glavna di- 
rekcija drž. trg. podjetij LRS. 

Podjetje zastopajo: 
dr. Schauer Dolle, ravnatelj, ki podpisu- 

je samostojno, \ obsegu zakonitih poobla- 
stil in pravil podjetja, 

ing. Rohrman Vladimir, načelnik ko 
mercialnega oddelka, ki podpisuje v od- 
sotnosti ravnatelja, v istem obsegu kot 
ravnatelj, 

Lap Iva, glavni računovodja, ki podpi- 
suje vse listine po 47. členu splošnega za- 
kona o drž. gosp. podjetjih, in 

Justin Zofija, namestnik glavnega raču- 
novodje. 

Ministrstvo za finance LRS, 
Ljubljana, 

dne 12. marca 1948. 
Št. 1511048-48 2118 

* * 
333. 

Sedež: LJubljana, 
Dan vpisa: 8. marca 1948. 
Besedilo: Trgovsko podjetje za promet 

unite in naftinih derivatov »Jugopcfrol- 
LjuMjanac, skrajšana firma: »Jugopctrol: 
Ljubljana<. 

Poslovni predmet: Promet z nafto in 
naftinimi derivati na debelo in drobno. 

Ustanovitelj podjetja: Vlada LRR, odloč- 
ba St. S-zak. 571 z dne 18. X. 1947. 

Operativni upravni voditelj: Glavna di- 
rekcija za oskrbo z avtomobilskim in po- 
gonstim materialom pri ministrstvu za lo- 
kalni promet LRS 

Podjetje zastopajo: 
a) Rozman Jože, direktor, ki podpisuje 

samostojno, v obsegu zak. pooblastil in pra- 
vil podjetja, 

b) Lorger Alfonz, ief nabavno prodaj- 
nega odseka, ki podpisuje za podjetje v od- 
sotnosti direktorja, v Istem obsegu kot di- 
rektor, 

C) Oreščanin Milan, gl. računovodja, ki 
sopodpisuje vse listine, naštete v 47. členu 
sploš. zakona o drž. gospodarskih podjet- 
jih, ter 

č) Vidmar Darinka, namestnica gl. ra- 
čunovodje. 

Ministrstvo za finance LUS, 
Ljubljana, 

dne o\ marca 1948. 
St. 151«63/2—48 1833 

* 
334. 

Sedei: Ljubljana. 
Dan vpisa: ti. marca 1948. 
Besedilo: •••••••• podjetje >Narodni 

•••••••, Ljubljana, skrajšana firma: 
>NA-MAc, Ljubljana. 

Poslovni predmet: Trgovina za svoj In 
tuj račun z vsemi industrijskimi, obrtnimi, 
kmetijskimi, gozdnimi in kolonialnimi 
pro'zvodi za potrebe .v gospodinjstvu, na 
kme:. gospodarstvih in v domači obrti ter 
trgovina z mineralnimi vodami in alkohol- 
nimi pijačami. 

Ustanovitelj podjetja: Vlada LRS, odloč- 
b;i št. S-zak'. 340 z dne 2. VII. 1947. 

Operativni upravni voditelj: Uprava drž. 
trgovskih podjetij »Navode in >Koloniale< 
v likvidaciji. 

Podjetje zastopajo: 
a) Šmid Andrej, direktor, ki podpisuje 

samostojno, v obsegu zaL pooblastil in 
pravil podjetja, 

b) Triller Igor, pomočnik direktorja, ki 
podpisuje za podjetje v odsotnosti direk- 
torja, v istem obsegu kot direktor, 

c) Robcžnik Vinko, gl. računovodja, ki 
sopodpisuje vse listine, naštete v 47. členu 
sploš. zakona o drž. gospodarskih podjet- 
jih, ter 

č) Kovic Janez, ief obče statistike — na- 
mestnik gl. računovodje. 

Ministrstvo za finance LRS, 
Ljubljana, 

dne 6. marca 1048. 
Št. 151994—48 1835 

*   • 
835. 

Sedež: LJubljana. 
Dan vpisa: 8. marca 1048. J 

Besedilo: »Slovenija-Ios«, podjetje za iz- 
voz lesa in lesnih produktov, Ljubljana, 

Poslovni   predmet:  Nakupovanje  gozd- 
nih proizvodov in proizvodov lesne indu- 
strije ter izvažanje tega blaga v inozem 
etvo. 

Ustanovitelj podjetja: Vlada LRS, odloč- 
ba št. S-zak. 85 z dne 18. II. 1948. 

Operativni upravni voditelj: Ministrstvo 
za lesno- industrijo LRS. 

Podjetje zastopajo: 
a) Fajdiga Ivan, gl. direktor, ki podpi- 

suje samostojno, v obsegu zak. pooblastil 
in pravil podjetja, 

b) Cerar   Tone,  pomočnik gl.   direk- 
torja, ki podpisuje za podjetje v odsotnosti 
gl direktorja, v istem obsegu kot gl. di 
rektor, 

c) Braz Vojteh, direktor za planiranje, 
ki podpisuje za svoj resor samostojno, 

č) Vesna ver Ljuboslav, komerc. direk- 
tor, ki podpisuje za svoj resor samostojno, 
ter 

d) Slokar dr. Alfred, gl. računovodja, ki 
sopodpisuje vse listine, naštete v 47. členu 
spi. zakona o drž. gospodarskih podjetjih. 

Ministrstvo za finance LRS, 
LJubljana, 

dne 8. marca 1948. 
St. 151976-48 S834 

33G. 
Sedež: Ljubljana, 
Dan vpisa: 1">  marca 1948. 
Besedilo: Izvozno poiljelje »Slovcnlja- 

Sadjr«, Ljubljana Jugoslavija, skrajšano: 
»Sloveni ja-Kadji1«,  Ljubljana. 

Poslovni predmet: Izvoz sadja, sadnih 
izdelkov in zelenjave. 

Ustanovitelj podjetja:  Vlada LRS, od- 
ločba št. S-zak. 3 z dne 13. I. 1948. 
„ Operativni upravni voditelj: Komite za 
zunanjo trgovino LRS. 

Podjetje zastopata: 
Fijavž Franjo, direktor, ki podpisuje 

samostojno, v obsegu zakonitih pooblastil 
in pravil podjetja, in 

Kompare Milan, šef komercialnega od- 
delka, ki podpisuje v odsotnosti direktorja, 
v istem obsegu kot direktor. 

Ministrstvo za finance LRS 
LJubljana, 

dne 12. marca 1948. 
Št 1511072—48 12119 

* 

837. 
Sedež: LJubljana. 
Dan vpisa: 15. marca 1948. 
Besedilo: Trgovinski servis, LJubljana. 
Poslovni predmet: Nabavlja, sortira In 

ima v manjših količinah v svojih skladi- 
ščih artikle železninske stroke, kemikalij, 
plinov, kakor tudi vse ostale artikle, kate- 
re mora Imeti servis na zalogi za vsa mi- 
nistrstva, ki nimajo svojih prodajnih eer- 
visov. 

Ustanovitelj podjetja: Vlada LRS, od- 
ločba št. S-zak. 19 z dne 16. I. 1948. 

Operativni upravni voditelj podjetja: 
Glavna direkcija drž. trg. podjetij LRS. 

Podjetje zastopata: 

Kovačič Franc, v. d. ravnatelja, ki pod- 
pisuje samostojno, v obsegu zakonitih po- 
oblastil in pravil podjetja, in 

Verčič Olga, v d. glavnega računovodje, 
k: sopodpisuje vse listine, navedene v 47. 
členu splošnega zakona o drž. gosp, pod- 
jetjih. 

Ministrstvo za finance LRS, 
Ljubljana, 

dne 12. marca 1948. 
St. 151351/1-48 8120 

* 
338. 

Sedež: Maribor. 
••• vpisa: 15. marca 1948. 
Besedilo: Gozdno gospodarstvo Maribor. 
Poslovni predmet: Gojitev in Izkorišča- 

nje gozdov in gozdnih zemljišč ter izdelo- 
vanje in prodaja izdelkov lastne lesne in- 
dustrije. 

Ustanovitelj podjetja: Vlada LRS, od- 
ločba št. S-zak. 683 z dne 7. II. 1948. 

Operativni upravni voditelj: Glavna di- 
rekcija republiških gozdnih gospodarstev 
LRS. 

Podjetje zastopata: 
ing. Budihna Karmelo,  direktor,  ki 

pođp'suje samostojno, v obsegu zakonitih 
pooblastil in pravil podjetja, in 
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dr. Brolil) Mirko, ekretar, ki podpisuje 
za podjetje v odsotnosti direktorja, v istem 
obsegu kot direktor. 

Ministrstvo •• finance LRS, 
Ljubljana, 

dne 12  marca 1948. 
St 1511054-48 2124 

339. * 
Sedež: Podvelka. 
Dan vpisa; i<j   marca 1948. 
Besedilo: Gozdno gospodarstvo Pntlvol- 

Poslovni predmet: Gojitev in izkorišča- 
nje gozdov in gozdnih zemljišč te. izdelo- 
vanje in prodaja izdelkov lastne lesne in 
dust rije. 

Ustanovitelj podjetja: Vlada LR3. od 
locba št. S—zak. 683 z dne 7. II. 1948. 

Operativni upravni voditelj: Glavna di- 
rekcija  republiških  gozdnih gospodarstev 

podjet]e zastopata: 
tog. Volk Drago, v. d. direktorja, ki 

Popisuje samostojno, v obsegu zakonitih 
Pooblastil in pravil podjetja, in 

•••• Angela, šef operativne evidence, ki 
P°°pisuje za podjetje v odsotnosti direk- 
tna, v istem obsegu kot direktor. 

Ministrstvo za finance LR3, 
Ljubljana, 

dne 19. marca 1948. 
Št 1511035-48 2325 

840. * 

Sedež: Ribnica na Dolenjskem. 
Dan vpisa: 15. marca 1948. 
Besedilo: Gozdno gospodarstvo Ribnica. 
Poslovni predmet: Gojitev in izkorišča- 

le gozdov in gozdnih zemljišč ter izdela 
anje in prodaja Izdelkov lastne lesne in- austrije.    . 

ij^tanovitelj podjetja: Vlada LRS od- 
"*** st. S-zak. St. 683 z dne 7. II. 1948. 

rek4rativnl uPravni voditelj: Glavna di- 
LRs.     ^PU-blfókih gozdnih gospodarstev 

Podjetje zastopata: 
m^?C?lk Jože. direktor, ki podpisuje sa- 
«Jostojno, v obsegu zakonitih pooblastil In 
WJU podjetja, in j, 
Dl5°flogar Rudolf, Sef transporta, ki pod 
v \,T ** Podjetje v odsotnosti direktorja, 
•••• obsegu kot direktor. 

Ministrstvo za finance LRS, 
Ljubljana, 

dne 12. marca 1948. 
St. 1511053—48 2126 

841. 
Sedež: Celje. 
Dan vpisa: 20. marca 1948. 
Besedilo; Kmetijski magazin Celje. 

dne°P?dlif,Lv,ade LRS št- S~zak- 107 z 

dovati « "• ^48 je podicli° Ponehalo po- tovati in prešlo v likvidacijo. - 

1••••••: Kractiiski mas!Uin Ce- 

Za podjetje v likvidaciji podpisuje li- 
kvidator Strle Franc. 

Ministrstvo za finance LRS, 
Ljubljana, 

dne 19. marca 1948. 
St. 1511118-48 2328 

* 
342. 

Sedež: Duplica pri Kamniku. 
Dan vpHa: 15. marca 1948. 
Besedilo:   Tovarna  upognjenega  polii 

štva, Duplica pri Kamniku. 
Izbriše se: Istenič Anton, dosedanji di- 

rektor, vpiše pa se: 
Kovačič Rafko, direktor, ki podpisujt 

•samostojno, v obsegu zakonitih pooblasti! 
in pravil podjetja. 

Ministrstvo za finance LRS, 
Ljubljana, 

due 12. marca 1948. 
SU 151266/1-48 2115 

343. 
Sede!: Libo je pri Celju. 
Dan vpisa: 13. marca 1948. 
Besedilo:  Keramična industrija Liboje, 

Libojo pri Celju. 
Po odločbi vlade LRS, št S—zak. 2G z 

dne 19. I. 1948, je»podjetje prešlo iz ope- 
rativnega upravnega sodstva glavne direk- 
cijo industrije gradbenega materiala v 
upravo glavne direkcije kemične industri- 
je LRS. 

Ministrstvo za finance LRS. 
Ljubljana, 

dne 12. marca 1948. 
St. 1511008-48 2116« 

344. 
Sedež: Ljubljana. 
Dan vpisa: 15. marca 1948. 
Besedilo: Ljubljanska tovarna hranil, 

Ljubljana. 
Vpišejo se tole spremembe: 
Berlič Feljko ee izbriše kot dosedanji 

ravnatelj in se vpiše kot uslužbenec pod- 
jetja; 

vpišeta 9e: 
Črne Bogomir, ravnatelj', ki podpisuje 

vse listine, navedene v 47. členu splošnega 
zakona o drž. gosp. podjetjih; 

v odsotnosti ravnatelja podpisujeta za 
podjetje: c 

Berlič Feljko,  uslužbenec  podjetja,  In 
Otrin Mira, računovodja, v istem obsegu 

kot ravnatelj. 
Ministrstvo za finance LRS, 

Ljubljana, 
dne 12. marca 1948. 

St 151289/3-48 2117 

845. 
Sedež: Ljubljana. 
Dan vpisa: 20. marca 1948. 
Besedilo: Trgovsko podjetje iSlovcnija- 

avto«, Ljubljana, skrajšano: »Slorcnija-av- 
toc, Ljubljana. 

Vpiše se tale sprememba: 
operativni   upravni   voditelj   podjetja: 

Glavna direkcija za oskrbo z avtomobil- 
skim in pogonskim materialom pri mini 
strstvu za lokalni promet LRS; 

vpiše se poslovalnica za prodajo gasil- 
skega materiala v Ljubljani, Marijin trg 
št 3; 

račune za gasilsko blago, ki ga dobavlja 
navedena  poslovalnica,   podpisuje gospo- 
darski poslovodja Dragar Viljem. 

Ministrstvo za finance LRS, 
Ljubljana, 

dne 19 marca 1948. 
St. 151595/2-48 2•26 

* 
316. 

Sedež: Ljubljana. 
Dan vpisa: 15 marca 1948. 
Besedilo: Državno avtobusno in prevoz- 

itško podjetje Slovenije »DAl'l'S«, Ljub- 
ljana. 

Izbriše se Zbogar Stanislav, dosedanji 
glavni upravnik, vpišeta pa se; 

Selevšek Franc, glavni upravnik, ki 
podpisuje samostojno, v obsegu zakonskih 
pooblastil in pravil podjetja, ter 

Grabrijan Miloš, načelnik komercialnega 
oddelka, ki podpisuje v mejah pooblastil. 

Ministrstvo za finance LRS, 
Ljubljana, 

dne 19  marca 1948. 
St 151635/1-48 2327 

* . 
347. 

Sedež: Skofja Loka. 
Dan vpisa: 20  marca 194S, 
Besedilo:   školjeloška tkalnica, Skofja 

Loka. 
Izbriše se Belak Franc, dosedanji direk- 

tor, vpiše pa se: 
Koren Franc, direktor, ki podpisuje sa- 

mostojno, v obsegu zakonitih pooblastil in 
in pravil podjetja. 

Ministrstvo za finance LRS, 
Ljubljana, 

dne 19. marca 1948. 
Št 151225/3-48 2329 

it48. 
Sedež: Komenda št 54. 
Dan vpisa: 19. marca 1948. 
Besedilo: Krajevna gostilna Komenda. 
Poslovni predmet: Nabava in prodaja 

pijač in jedil ter prenočevanje tujcev.. 
Ustanovitelj podjetja,: KLO Komenda, 

odločba št. 1938 z dne 15. IV. 1947. 
Operativni upravni voditelj: KLO Ko- 

menda 
Podjetje    zastopajo   in   zanj   podpisu 

jejo: 
Juvan Andrej, upravnik, 
Grebene Anton, tajnik KLO, in 
Lukan  Angela, član  KLO.  do zneska 

50000 din samostojno, nad tpm zneskom 
pa skupno po poprejšnjem sklepu KLO. 

Okrajni LO Kamnik, 
odsek za finance, 

dne 19. marca 194S.     " 
Št. 2173/1—III—48 2239 

349. 
Sedež: Kranj. 
Dan vpisa: 12. marca 1948. 
Besedilo: Okrajnf maçazin, Kranj. 
Poslovni predmet:  Nakup in nadrobna 

prodaja industrijskih proizvodov. 
Poslovalnice: 
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št. 1. Manufaktura v prosti prodaji in 
galanterija, Kranj, Titov try; 

št 2. Zgornja in spodnja konfekcija in 
galanterija, Kranj, Prešernova ul. 10; 

št. 3  Žpleznina.  K rani,  Korušku cesta; 
št. 4. Usnje, Kranj, Koroška cesta; 
ŠL • Manufaktura, garantirana prodaja, 

Kranj, Prešernova ul. 16; 
št. 6. Manufaktura, garantirana proda 

Ja, Tržič; 
št. 7 Zeleznina In usnje, Tržič; 
št 8. Manufaktura, prosta prodaja, Tr- 

•. 
Ustanovitelj podjetja: Okrajni LO Kranj, 

odločba št, 12516/1 z dne 8. decembra 
1947. 

Operativni upravni voditelj: Okrajni 10 
Kranj 

Za podjetje podpisujejo: 
Volavšek Jožko, ravnatelj, 
Pfaff Karla, knjigovodmja, 
Gabron Ivan, pomočnik ravnatelja. 
Obvezne ponudbe in («godbe podpisuje« 

ravnatelj do 3,000000 din. nakazila za 
tekoče poslovanje pa ravnatelj in njegov 
pomočnik ter rač. knjigovodja do 30.000 
dinarjev. 

Okrajni L0 Kranj, 
odsek za finance, 

dne 17. marca 1948. 
St. 16/2-11-1948 2246 

•* 
850. 

Sedeï: Litija. 
Dan vpisa: 19. marca 1948. 
Besedilo: Opekama Litija. 
Poslovni predmet: Izdelovanje zidne 

in strešne opeke. 
Ustanovitelj podjetja: Mestni ljudski 

odbor Litija, odločba št. 307 z dne 15. III. 
1948. • 

Za podjetje podpisujejo: 
Skušek Edo, ravnatelj, samostojno po 7. 

in 8. členu podjetja, 
Kos Martin, namestnik ravnatelja, v 

istem obsegu v odsotnosti ravnatelja, 
Trampuš Franc, računovodja, poleg rav 

natelja oziroma namestnika v?e v 47 čle- 
nu spi. zakona o državnih gospodarskih 
podjetjih navedene listine. 

Okrajni LO Ljubljana okolica 
odsek za finance, 

dne 19. marca 1948. 
St. 1807/48 2244 

* 
851. 

Sedež: Šmartno ob Dreti. 
Dan vpisa: 11. marca 1948. 
Besedilo: . čevljarska   delaTnîca   KLO 

Šmartno ob Dreti. 
Poslovni predmet: Izdelava In popravila 

čevljev. 
Ustanovitelj podjetja: Krajevni LO 

Šmartno ob Dreti. 
Operativni upravni voditelj: Krajevni 

LO Šmartno ob Dreti. 
Podjetje zastopajo in zanj podpisu 

jejo: 
Olojek Ivan, predsednik KLO, 
Irmančnik Ivan, poslovodja podjetja, 
namestnik; 

Golob Franc; v vseh zadeval» po dva 
uprav.čem-a. 

Okrajni L0 Mozirje, 
fiiiaiiiui odsek, 

dne 12 marca 1948. 
St. 1002/48 1955 

* 
352 

Sedež: Goilcši? št. 64. 
Dan vpisa: •. fetnuarja 1948. 
Besedilo: Krajevno gospodarsko podjet 

ji« »Pilarna Halijaiu KLO Hiteče. 
Poslovni predmet: Pilama in izvrševa- 

nja vseli del te stroke. 
Podjetje je ustanovil: KLO ReteČe, od- 

ločba št. 4 '48 z dne 1. I. 1948 
Upravnik podjetja: Abiua Stanko, Rete- 

Če 42. 
Za podjetje podpisuje: 
Abina Stanko, Heleče 5t. 42, upravnik, 

v pravilih zadevah do 2000 din, v finanč- 
nih zadevali do 2000 din, zneske nad to 
vsoto pa skupaj z en m izmed članov opo- 
rativnega upravnega vodstva. 

Okrajni 1.0 Skofja Loka, 
x odsek za finance, 

dne 19. februarja 1948. 
SL 439/48 1920 

* 
353. 

Sedež: Lucine. % 
Dan vpisa: 20. februarja 1948. 
Besedilo:  »Gostilna KLO Lucine«. 
Poslovni predmet: Izvrševanje vseh go- 

stilniških del. 
Podjetje je ustanovil: KLO Lucine, od- 

ločba št. 828/47 t dne 26  VI. 1947. 
Upravnik podjetja:    Oblak Jurij, Luci- 

ne 7. 
I  Za podjptje podpisuje: 

Oblak Jurij, upravnik, v upravnih zade- 
vah do 10.000 din, v finančnih talevah do 
10 0(4), zneske nad to vsoto pa skupaj z 
enim izmed članov operativnega upravne- 
ga vodstva. 

Okraini LO Skutja taka, 
odsek za finance, 

dne 20. februarja 1948. 
St. 792M8 / 1008 

* 
354. 

Sedež: Lucine. 
Dan vpisa: 20. februarja 1948. 
Besedilo: Krajevno gospodarsko podjetje 

»Ključavničarstvo«, Lucine. 
Poslovni predmet?Izvrševanje vseh klju- 

čavničarskih in kovaških del. 
Podjetje je ustanovil: KLO Lucine, od- 

ločba št. 96/48 z dne 16. I. 1948. 
Upravnik podjetja: Justin Franc, Dolge 

njive 9. 
Za podjetje podpisuje: 
Justin Franc, upravnik, v pravnih zade- 

vah do 10 000 din, v finančnih zadevah do 
10.000 din, zneske nad to vsoto pa skupaj 
z enim izmed članov operativnega uprav- 
nega vodstva.      t. 

Okrajni LO Skofja Loka, 
odsek ia finanre, 

dne 20. februarja 1948. 
St.. 708/48 1909 

355. 
Sedež: Lnelnc. 
Dan vpisa: 20. februarja'1948. 
Besedilo. Krajevno gospodarsko podjet- 

je »Oblačilna« Lucme. 
Poslovni predmet; Izvrševanje vseh čev- 

ljarskih del. 
Podjetje je ustanovil: KLO Lucine, od- 

ločba št.  147/48 z dne 10   I. 1948. 
Upravnik podjetja: Justin t rane, Dolgo 

nj.ve 9. 
Za podjetje podpisuje: 
Justin Franc, upravnik, v pravnih zade- 

vah do 10.000 din, v finančnih zadevah do 
10 000, zneske nad to vsoto pa skupaj z 
en m izmed članov operativnega upravne- 
ga vodstva. 

Okrajni LO Skofja Ixka, 
odsek za financ«, 

dne 20. februarja 1948. 
St. 707/48 1910 

356. 
Sedež: Sonca, 
Dan vpisa: 20. februarja 1948. 
Besedilo: Krajevno gospodarsko podjetje 

žl.rilolom v Sorici. 
Poslovni predmet: Izdelovanje In pokri-   . 

vanje streh s škriljem. 
Podjetje je ustanovil: KLO Sorica, od- 

ločba št. 609/47 z dne 28. VI. 1947. 
Upravnik podjetja: Grohar Jurij, Sp. So- 

rica 24. 
Za podjetje podpisuje: 
Grohar Jurij, upravnik, v pravnih za- 

devah do 10000 dm, v fnančnih zadevah 
do 5 000 din, zneske nad to vsoto pa sku- 
kaj z en m izmed članov • operativnega 
upravnega vodstva. 

Okrajni LO Skofja Loka, 
odsek za finance, 

dne 20. februarja 1948. 
SL 7•9/47 1911 

357. 
Sedež: So voden j. 
Dan vpisa: 20. februarja 1948. 
Besedilo: Splošno krojaško podjetje So- 

Todcnj. 

Poslovni nredmet: Izdelava vseh kroja- 
ških in šiviljskih del. 

Podjetje je ustanovil: KLO Sovodenj, 
odločba št. 1/46 0 z dne 29. XI. »1946. 

Upravnik podjetja: 
Kokalj Pavla, Podjelovo brdo 16. 
Za podjetje podpisujeta: 
Kokalj Pavla, delovodja, in 
Peternel Julka, namestnica delovodje, In 

sicer izplačila, nakazila in investicije do 
5 000 dm, zneske nad to vsoto pa le s pri- 
voljenjem operativnega opravnega vodstva. __ 

Okrajni LO Skofja I/ika, 
odsek za finance, 

dne 20. februarja 1948. 
6t. 804/1-40 1917 
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838. 
bedež: Skoîja Lola. 
Uan vpisa; Ji. I'el.uiarja 1018. | 
Besed,lo: •••• artonudji'lir • Sk«fji ! 

Loki. i 
Pu.,lovni predmet- Prevajanje tovornega 

blaga za vsa mestna in druga državna 
Podjetja, kakor ludi e& diwe naročnike 
proti pUcMu. 

Podjetje je ustanovil: MLO Skorja Loka, 
odločba it. «'J/H 47 z dne a. VI. 1047. 

£a podj.-tje podpihujejo: 
celiar Jože, član MLO, 
Grohar Fra ,cka, tajnik MLO, 
•Ijanec Janez, član MLO, vsi kot Plani 

operativnega upravnpga odbora, In sicer 
4 pravnih zadevah do ;>(>0 i/OU din, v fi- 
n«n6n-h zadevah do 230 000 dm, zneske 
Min ° VS0t0 ^a  slluPaJ  ä  predsednikom 

Okrajni LO Skofja Loka, 
odsek za finance. 

Ine 20   februarja 1948. 
St. 6<T)/47 1910 

839. * 
Sedež: Skofja Loka, Blaževa nI. 2. 
£an vpisa: 20. februarja 1948. 
Uesedilo: Mestno podjetje »Urarstvo« v 

gkoIjiLoki. 
Poslovni predmet: Nakup tn prodaja 

branikih izdelkov in vse obrtne storitve te 
stroke proli plaC.llu 

«J5cielleie ustanovil: MLO Škof ja Loka, 
•••••• št. 253/9-47 z dne 3. VI. 1947. 

£a Podjetje podpisujejo: 
Pehar Jože, Plan MLO, 
Urohar Francka, tajnik MLO, 
roijanec Janez, Plan MLO. vsi kot Plani 

Perativnega upravnega odbora,   in sicer 
naJ?xra-unih zadevah do 100.000 din, v fi- 
J^nenih zadevah do 50 000 din, zneske nad 

vsoto pa skupaj s predsednikom MLO. 
Okrajni LO Skofja I/ika, 

odsek za finance, 
dne 20. februarja 1948. 

St. G84/47 1914 
860. * 

SS v P»«* •* 
Besed ?läa: 20- februaiîa 1948. 

• •••• I°V-Mcstno Podic<J° > Vrtnarstvo« 

ja vs?h°vni, predmet: Pridelava In proda- 
gojitev • zeleniave u prehrano ljudstva, 
stori»,,*1? pr°daja cvelPc ter vse obrtne 

•1?'• !»«*eproti plačilu, 
odlogi if £ "stanovil: MLO Skofja Loka, 

Za *<5 353/10"47 z ^ 3. VI. 1947. 

Grohar pf' član ML°. 
PolianL ia"eka- tainik •^•, 

operati,"^ član ML0- *»' *°l nani 
v Pravnih ta0.

uPravnega odbora,   in sicer 
naE    / devah do 100-000 din- v fi" 
to S «fdevah do 50 000 din, zneske nad 

0010 Pa skupaj s predsednikom MLO. 
Okrajni LO Skofja Loka, 

odsek za finance, 
<•• 20. februarja 1948. 

St. OSG/47 1915 
861. * 

Sedež: škofja Loko. 
"ao vpisa: 20. februarja 1948. 

Boicùio: Okrajni ma-aiin Skolja Loka, 
Puiluvuj pieuuiet: ^a^up iu piodaja uu 

diooriu vacii vrsi poljedelskih, industrij- 
«îkili, prenranjevalniii m drugih industr.j- 
skih  pioizvuiov široke ljudste potrošnje. 

l-(K.jelje je ustanovil: MLO Skorja Loka, 
odločba st. 40ü'3 47 z dne 1. VIL 1947. 

Upravnik podjetja: Skorjaa; Filip, 
Šlofja Loka. 

Za podjetje podpisuje: 
Skorjanc Filip, •••••• Loka, upravnik, 

v pravnih zadevah do 500.000 din, v fi- 
lumen h zadevah do 250.000 dm, zneske 
nad to vsoto pa s sopodpisom enega izmed 
članov operativnega upravnega voddtva. 

Okrajni LO Skofja Loka, 
odsek za finance, 

dne 11. novembra 1947 
SLÜ14/47 1J19 

* 
3G2. 

Sedež: Železniki 
Dan vpisa: 20. februarja 1948. 
Besedilo: Krajevno gospodarsko podjetje 

gostilna K LO Železniki. 
Poslovni predmet: Izvrševanje vseh go- 

st.lniških del. 
Podjetje je ustanovil:   KLO  Železniki, 

odločba št. 188/47 z dne 15. V. 1947. 
Upravnik podjetja: Potočnik Franc 
Za podjetje podpisuje: 
Potočnik Franc, upravnik, v pravnih za 

devah do 20 000 din, v finančnih zadevah 
do 10.0Q0 din, zneske nad to vsoto pa sku- 
paj  z  enim   izmed  članov  operativnega 
upravnega odbora. 

Okrajni LO Skofja Loka, 
odsek za finance, 

dne 20. februarja 1948. 
SL 425/47 1918 

80S. 
* 

Sedež: Železirki 107. 
Dan vpisa: 20. februarja 1948. 
Besedilo: Uwijarna KLO Železniki. 
Poslovni   predmet: Izvrševanje vseh v 

strojenje kož spadajocih del (mastno gor- 
nje usnje, podplati, svinjske kože). 

Podjetje je ustanovil: KLO Železniki, 
odločba it. 51/48 z dne 31. I. 1948. 

Upravnik podjetja: Dolenc Janez, Želez 
niki. 

Za podjetje podpisuje: 
Dolenc Janez, Železniki, upravnik, v 

pravnih zadevah do 50.000 din, v finanč- 
nih zadevah do 10.000 din, zneske nad to 
vsoto pa skupaj z en!m izmed članov ope- 
rativnega upravnega vodstva. 

Okrajni LO Skofja Loka, 
odsek za finance, 

dne 20. februarja 1948. 
SL 479/48 1907 

•. 
Sedež: 5irL 
Dan vpisa: 20. februara 1948. _ 
Besedilo: Avtopodjetje KLO Žiri. 
Poslovni  predmet: Prevozništvo razne 

rebe. 
Fodietie ie ustanovil: KLO Ziri, odloč 

ba SL 1408/47 z dne 29. VII. 1947. 
Za pndielje podpisujejo: 
Blaiič Ivan, predsednik KLO, 

Mlinar Leander, podpredsednik KLO, 
Oblak Maki, čun KLO, vsi kot dani 

oj erai.vnega upravnemu oubora, • s.cer 
v pravmli zadevah ao 70•.••0 din, v li- 
maičnik zadevah do 500.OO0 din, zneske 
nad to Veùto pa skupaj s predsednikom 
KLO. 

Okrajni LO Skofja Loka, 
odsek za finance, 

dne 20. februarja 1948. 
SL 640/47 1912 

0C5. 
Sedež: Žiri. 
Dan vpisa: 20. februarja 194i>. 
Btotxt.io. Kino KLO Z:ii. 
Poslovni prednitu: Predvajanje filmov. 
Podjetje je ustanovil: KLO Ziri, odloč- 

ba šL 1003/47 z dne 29. V lil. 1947. 
Za podjetje podpisujejo: 
Blažic Ivan, predseumk KLO, 
Mlinar Leander, podpredsednik KLO, 
Oblak Maks,  član  KLO,   vsi kot člani 

operativnega upravnega odbora,   in secer 
v pravuih zadevah do 100.000 din, v fi- 
nančnih   zadevah do 50.000 din,   zneske 
nad  to vsoto pa skupaj s predsednikom 
KLO. 

Okrajni LO Skofja Loka, 
odsek za finance, 

dne 20. februarja 1948. 
SL 871747 1913 

k 803 
Popravek 

V objavi o vpisu v register podjetja 
»Krajevno sodarsko poujetjo itibnoc, 
objavljeni v Uradnem listu LRS et, 13 
z dne 23. III. 1948 pod zap. številko 
303/1659, &e mora ustanovitelj podjetja, 
k> je bil napačno naveden kot KLO 
Kranjska gora, pravilno glasiti: 

Ustanovitelj podjetja: KLO IUbno. 
Okrajni L0 Jesenice,- 

odsek za finance, 
dne 25. marca 1948. 
ŽL V. 1089/3—Ei 

ÜKlici 

It 1659 

IV T 57/47 2439 
V pravdni zadevi tožeče stranke Mer. 

gcnllialer Cirile, stanujoče sedaj v Za- 
grebu, GunduLčeva ul. žt. 9, zoper to- 
ženo stranko FLRJ, zastopano po MLO- 
ULI, Ljubljana mesto zaradi izločitve iz 
zaplenjene imovine bo ustna sporna raz- 
prava dne 30. marca 1948 ob 9.30 uri, 
soba št. 44 pri okrajnem sodišču y Ljub- 
ljani. 

Vabilo za razpravo je vročiti tožnici 
Mergenthaler Cirili roj. Bahar, Ljublja- 
na, Vodnikova c.   54/a. 

Ker bivališče tožnice ni znana, se Ji 
poslavlja za skrbnika dr. Jereb Stanico, 
prava k v Ljubljani, Gasilska ul. 3, 
Šiška, k* jc^ bo zastopal na njeno nevar- 
nost in stroške, dokler se sama ne oglasi 
aH ne postavi pooblaščenca. 

Okrajno soù'Sïo • Ljubljani 
dne 25. marca 1943. 



Stran 166. I'HADMI  I IST   I •• Št. 14. - 30. III. 194S. 

G 49/4Ü—4 2*20-2 
trad Alojz, čevljar, Lalionci št. 7, 

IvaiijiiüvcM je vložil pioti svuji zeui ira» 
AHIOUIJ, roj. lioic ložbo za lazvezo za- 
kona. 

iiazprava bo 24. aprila 1948 ob 1Ü. uri 
pri tem sod òvu, soba št. 84/11. 

Ker bivališče iožeuke ui znane, se ji 
po* ta vi za skrbnika Orozel Ivanka, sod 
na uradnica v Mariboru, k. jo o« za- 
etopata na njeno nevurim.st in stroške, 
dokler »e sama ne zgladi ali ne ••••••• 
pooblaščenca. 

Okrožno sodišče v Mariboru 
<lue 15. marca •8. 

To 628/47-15 243? 
KaaipJin Katarina roj. Hortl, gospodi- 

nja v Dolnji Lendavi, Spodnja ul.ca 1, 
je vložila proti Kamplinu (Jezi, mesarju 
iz Dolnjelendavskiu gone, tožbo za raz- 
vezo zakona. 

Ker je toženec sedaj neznanega b:va- 
••• nekje v Franciji, mu je izvršilni 
odbor okrajnega ljud*kega odbora v Dol- 
nji Lendavi postavil za skrbnico Orozel 
Ivanko rojeno Zoreč, sodno uradnico v 
Dolnji Lendavi, k; ga bo zastopala na 
njegovo nevarnost iu stroške, dokler se 
sam ne zglasi ali ne imenuje poobla- 
ščenca. 

Okrožno sodišče v Mariboru 
dne 20. marca 1948. 

* ' 
G 7/48—7 2263 

Nedol. Pintarič Marija, zastopana po 
materi Pintarič Gizeli, delavki v Mar- 
boru, državna gimnazija, Stritarjeva uli- 
ca, je vlofla prof Dražicu Iliji, posest- 
niku v Kukunjevcu, tožbo zaradi ugoto- 
vitve očetovstva   in   plačila   preživnine. 

Razprava bo dne 21. aprila 1048 ob 
8. uri pri tem sod-šču v sobi št. 22. 

Ker toženčevo bivališče ni znano, mu 
je postavljen za skrbnika Somen Matija, 
sodni uslužbenec v Murski Soboti, ki ga 
bo zastopal na njegovo nevarnost in 
stroške, dokler se sam ne zglasi ali ne 
Imenuje pooblaščenca. 

Okrajno sodišče v Murski Soboti 
dne 17. marca 1948. 

* 
Uvedbe postopanja 

za razglasitev za mrtve 
V R 1123/48-2 1375 

PongraČič   Franc, roj. 17.  IX.  1895 v 
Polzeli, sin Aleksandra in Marije rojene 
Terglav, samski, rudar v Polzeli, je odšel 
1927 v Francijo na delo, od koder se je 
zadnjič javil isto leto. Od tedaj se pogreša. 

Na predlog sina Orešnika Ivana, delav 
ca v Doberteši vasi 42, se uvede postopa- 
nje za razglasitev za mrtvega. 
V R 1047'48-9 1309 

Erat Milan,  roj.  TI.  1900 v Malburtu 
na Koroškem, sin Franca in Uršule rojene 
Sluesel, oženjen, pošt. uradnik v Celin, 
Trubarjeva, se od pomladi 1945 pogreša. 

Na predlog žene Erat Oizele, name^čen- 
ke v Kočevju 13, se uvede postopanje za 
razglasitev za mrtvega. 

Vsakdo, ki mu je o pogrešanih kaj zna- 
no, se poziva, da to do L. VI. 1918 poroča 
sodišču. 

PongraČič Franc in E.al M lan -e pod 
vata, da se '.gla- ta pri sudiMJu ali dru^,a 
če dn.-la ka.io vc-t o sebi. 

l'o preieku toka bo sodeče odločilo o 
predlogih 

Okrajno sodišče v Olju 
due 19. lebruarja 1948. 

V R 1132/48-2 ISTO 
Siorma.i Jožef, roj. 1. IIT. 1897 v S| 

Ponikvi, sin Antona in Uršule, orožnik, 
stan. v Nišu, je bil med okupacijo oroJi k 
v Kapferihergu, zadnje mevce pred zlo 
moni Nemčije pa v MoJIingu pri Dunaju, 
od kouer je zadnjič pisal aprila 1943. Od 
tedaj »e pogreša. 

Na predlog žene Storman Matilde, tov. 
uslužbenke v Polzeli 143, se uvede posto- 
panje za razglasitev za mrtvega m se iz- 
daja poziv, naj oe o pogrešanem do 25. 
V. 1948 poroča sodišču. 

Storman Jožef se poziva, da se zgla 
si pri sodišču ali drugače da kako vest o 
sebi. 

l'o preteku roka bo sodišče odločilo o 
predlogu. 

Okrajno sortisco • Celja 
dne 20. februarja 1948. 

IIT R P62/47-4 1494 
Kuhar Jože, roj. 27. XI. 1920 v Gr.b- 

ljah, čevljar, je odšel 2. M. 1914 v kočev- 
ski odred NOV. Dne 14. VI. je bil od 
Nemcev ujel in odpeljan v Ljubljano. Od 
tedaj se pogreša. 

Na predlog očeta Kukarfa Jožeta, mlinarja, 
iz Gribelj 27, se uvede postopanje za raz- 
glasitev za mrtvega In se izdaja poziv, da 
se o pogrešanem do 25. V. 1944 poroča 
sodi-ču ali skrbnici Medven Mariji, sod. 
uradnici v Črnomlju. 

Kukar Jože ml. se poziva, da se zgla- 
6' pri sodišču ali drugače da kako vest o 
sebi. 

Po preteku roka bo sodišče odločilo o 
predlogu. 

Okrajno sodišče v Črnomlju 
dne 24. februarja 1948. 

* 
III R 88647-3 1493 

Gornik Martin, roj. 20. TV. 1910 v Gra- 
brovcu, sin Mart'na in Marije rojene Braj- 
kovec, posestnik v Bušinji vasi 30, je bil 
od okupatorja odpeljan v ljubljanske zapo- 
re. Baje je bil 29. V. 1942 kot talec ustre- 
ljen. Od teda] je pogreša. 

Na predlog žene Gornik Marije, gospodi- 
nje Iz Bušinje vasi 30, se uvode postopanje 
za razglasitev za mrtvega. 

III R •/47-3 . 1492 
Novak Leopold, roj. 21. I. 1903 v Grib- 

tjah, sin Alojzija in Marije rojene Filak, 
tes. pomočnik, je od£el 4. II. 1944 v 4- 
bat. Cankarjeve brigade NOV. Iz bojev v 
Javornici pri Kostanjevici se od 16. III. 
1914 pogreša. 

Na predlog matere Novak Marije, pre 
užilkarice iz Gribelj 16. se uvege postopa- 
nje za razglasitev za mrtvega. 

Vsakdo, ki mu je o pogrešanih kaj zna- 
no, se poziva, da to do 25. V. 1918 poroča 

sodšcu   aii   sktbii ci   M ed v un  Mariji, soi 
uri; 'niči v Lriiomijj. 

Gorn.k Marlin in Novak Leopold se pc 
ziv.-î.i, da •>(• /'gasita pri »odišču ali dru- 
gače da~ta •••• ve>t o sebi 

Ükiiij.io SOIUMV v Črnomlju 
dne 25. februarja 1948. 

R 28/48-3 06«, 
Lapajne Janez, roj. 11. V. 1940 v Sred] 

ti ji Kniiomlji, sm V'ili'nüna ^• pok. Pavi', 
rojene Kokovir, samski, kmečki delavec i', 
(Vkovrika oü, je vstopil februarja 1943 '| 
Sercerjpvo brigado NOV na Dolenj.skeD*': 
Od oktobra H)4li se pogreša. 

Na predlog očeta Liipajneta Valentin^ 
upokojenca iz CeknvnJia 36, *e uvede p*j 
stopanjp /a razglasitev za mrtvega. I 

Vsa MìO, ki o njem kaj \e, naj porodi 
o IPIII ilo 1. V 19 ts sodišču, kjer se o^l 
tudi  pogrešani zglasi. 

Po preteku roka bo sodišče odločilo * 
predlogu 

Okrnj"o sodišče v ï'Triji 
dne 6. februarja 1948. 

R 2'4«-6 ' 121'| 
Fortuna Milan, rojen 29. I. 1922 _<j 

Govejku, K 1.0 ledine, sin Jakoba i»( 
Ane rojene Močnik, samski, kmečk d^j 
lavec, je bil decembra 1944 kot bor^ 
II bat Vcjkove brigade od domobraD'j 
cev v Zaselku >P<xi klancem* bi,zu Ziro' 
ujet Po pripovedovanju Terček K a roll* 
m in po sporočilu župnega urada v lf 
d.nah dno 19. I. 1943 je bil 15. aH 1» 
XII 1944 na Vcharšah ustreljen in iaß 
pokopan. 

Na predlog očeta Fortune Jakoba, p* 
sečnika iz Govejka 21, se uvede post* 
panje za razglasitev za mrtvega. 
R 37'48-4 12l'| 

Gostiša Karol, rojen 27. X. 1915 • 
Zadlcgu, sin pok. Janeza in Neže rojenj 
Mikuž, samski, kmečki delavec je odŠe' 
septemrra 1943 v Vojkovo brigado. P' 
r.nejp pa je bil v 18. SNOITH (bnzovišM 
brigadi in se iz bojev na Razdrtem V 
Postojni od maja 1944 pogreša 

Na predlog matere Gostiša Neže " 
Zadloga 20 se uvedo postopanje za r^ 
glasitev za mrtvega. 
R 541/47-4 12°- 

Podobnik Jakob. roj. 15. VIT 1926 J 
Lazah, sin, pok. Janeza i,n Uršule roje"' 
Pcternelj, kmečki delavec, je bil oktob'J 
1943 od Nemcev aretiran. Odpeljali j? 
ga v Skofio Loko, nato pa v Begu# 
kjer so ga okoli 15. I. 1944 ustrel H. .( 

Na   predlog matere  Podobnk  UrJ% 
rojene Pcternelj, gospodinjo iz Lazo* * 
se uvode postopanje za razglasitev 
mrtvega. 
• 38/48-4 l2lJ 

Poljanšek Janez, roj. 26. VII. 192^ 
Počniku. sin Janeza in Frančiške *°£•, 
Pivk, samski, kemični delavec iz 0*w 
nice 3 pri Zreli, je odšel 27 I. 10+° « 
Prešernovo brigado NOV. Zadnjič se Jj 
oglasil doma sredi marca 1945, od te~> 
se pa pogreša. A 

Nn p-edlog matere Poljanšek Fr8% 
ške iz Pečnika 12, se irvedo podtop^- 
za razglasitev za mrtvega. 
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C. člen 
Ta uredba velja od dneva objave v >Uradnem listu 

LRSc. 

Ljubljana dne 27. marca 1018. 
Št. S-zak. 146 

Minister za lokalni promet LUS:    Predsednik vlade LRS: 
Borštnar Jožo L r. Marinko Miha 1. r. 

•. 

PafiViLfflK1.0DaEBBS.?JÄV0Dn.Ä.0DL0CBE 
MINIS i'«sii:v 

LJUDSKE tUiPUiiUKfc SLOVENIJE 

100. 
•'• podlagi 6. in 7. Plena uredbe o Številu okrožnih 

in okrajnih sodišč v Ljudski republ ki Sloveniji in o nji- 
hovi krajevni pristojnosti z dne 25. 3. 1018 št. S-zak 121 
(Uradni list LUS St. 14—98/48; izdajam 

odredbo 
o prenehanju poslovanja okrajnih Podišč'V Gornjom 
grado, na Rakeku, v Slov. Konjior.li, Škof ji Loki i J 
Šmarju pri Jelšah (or o poslovanju s»di¥5" glede na 

novo krajevno pristoji-jst 

1. člen 

Okrajna sodišča v Gornjem gradu, na Rakeku, v Slov. 
Konjicah, Sko'ji Lcki in Šmarju pri Jelšah prenehajo 
poslovati dno 5. aprila 1948. 

2. člen 

Arhiv, zemljiške knjige In mape, zbirko listin ter 
tekočo sp.se okrajnega sodišča v Gornjem gradu prevza- 
nio okrajno sodišče v Šoštanju, arhiv, zemljške knjige in 
mape, zbirke listin teč tekoče spise okrajnega sodišča 
v školji Loki pa okrajno sodišče v Kranju. 

8. člen 

Tekoči spisi okrajnih sodišč na Rakeku, v Slov. Konji- 
cah in gmarju pri Jelšah se odstopijo v nadaljnje poslo- 
vanje okrajnemu sodišču, v katerega območju lož: kraj, 
ki je odločilen za določitev pristojnosti (toženčevo biva- 
jo, lega stvari, kraj storitve itd.). 

Zemljiške knjigo In mape teh sodišč prevzamejo 
°ki"ajna sodišča nove krajevno pristojnosti. Vsako okrajno 
&0<lišče prevzame zemljiške knjige in mape za tiste kata. 
bralne občine, k' leže v njegovem območju. Če je kata- 
s'ralna občina deljena, prevzame zemljiško knjigo in 
njape za to katastralno občino tisto sodišče, v katerega 
°t>močju leži večji del te katastralne občine. 

4. člen 
Arhiv in zbirko listin okrajnega sodišča na Rakeku 

Prevzame okrajno sodišče  v  Postojni, razen arhiva in 
zb*rke listin bivšega sodišča v Logatcu, ki ju prevzame 
trajno sodižče v Ljubljani. 

6. člen 
Arhiv in zbirko listin okrajnih sodišč v Slov. Konji- 

cah in Šmarju  pri Jelšah prevzame okrajno sodišče v 
?lov. Bistrici, razen arhiva In zbirke listin bivšega sodi- 
sc« X Kozjem, ki ju prevzame okrajno eodiSče x Celju. 

6. ölen 

Okrožna in okrajna sodišča, ki se jim je območje 
zara li nove' upravne razdeli I v e I.RS spremenilo, ••-•••• 
kot sodišča prve stopnje obravnavati • dokon~u<i v^e 
civilne in kazenske /ad"\e iz svoje dosedanje krajevne 
pristojnosti, č<» so o njih že razpravljala. Vse druge ne- 
dokončano tadevn /-<Ntopijo v naj.iljuje poslovanje so- 
dišču, ki je pr fat' j no za rešite? zadeve glede na novo kra- 
jevno pristojnost sodišč. 

Zemljake knjige in mape se prenesejo za izločene 
ali razdeljene kat:istralne obline na ti^to okrajno s'/dišče, 
v katerega območju leže te katastralne obfcne oziroma 
večji del razdeljene katastralne občine. '» 

Doktnčani sp'si in v zbirki listin »e nahajajoče 1 strne 
ostanejo pri sod.šču dosedanjo krajevno pristojnosti. 

7. člen 

Zadeve, ki so b'lo na dan, ko dobi ta odredba ve- 
ljavo, predlo/ene do tedaj pristojnemu okrožnemu sodišču 
kot sodišču druge stopnje, se nadaljujejo in dokončajo 
pri tem okrožnem sodišču, druge zadevo pa rešuje tisto 
okrržno sodišče, ki je pr.stojno za Tešitev glede na novo 
krajevno pristojnost sod'šč. 

8. člen 

Ta odredb» velja od dneva objave v »Uradnem listu 
LRSc. 

St. 111-527/48. 

Ljubljana dne 27. marca 1918. 

Minister za pravosodje LRS: 
dr. Jože Pokom I. r. 

ICI. 
Na podlagi drugega odstavka 1. člena uredbe o 

stroških in dobičku državnih gost.nsldh podjetij z dne 
31. 12. 104C (Uradni list FLRJ št. 100-761/46) in v skladu 
z odredbo ministra za trgovino in preakrbo FLRJ o kale- 
gorzaeji državnih gostinsk.li podjetij z dne 11. 1. 1947 
(Uradni list FLRJ U. 7—64/47) izdajam 

odredbo 
o kategorizaciji gostišč v Ljudski Republiki Sloveniji 

1. 

Vsa državna, zadružna in zasebna gostišča 1er gostišča 
množičnih organizacij v Ljudski Republiki Sloveniji se 
razvrščajo v kategorije A, B, C in D, glede na čas obra- 
tovanja pa se delijo gostišča v celoletna in v sezonska, 
gostišča. 

2. 

Kategorija A po 1. točki ustreza kategoriji >posebn.'h 
gostinskih podjetij« po zvezni odredbi. 

Kategorija B ustreza prvi skupini druge kategorije 
po zvezni odredbi. 

Kategoriji C in D ustrezata drugi skupini druge kate- 
gorijo po zvezni odredbi 

8. 

Gostišča se uvrščajo v ustrezne kategorije ne glede 
•• to, •• äQ akumulativna ali W.kmaulativna (menze, 
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delavsko iwlu^ben-ke   restavracije,   domovi   in   kolonije 
oddiha   n  pilotino), 

Zasebua goatiJća ae morejo biti ncakumulativna. 

Vrate gosti5? »o: 
1 «) hoteli, 

b) mtfisča; 
2. n) re-itavrncije, 

b) gost Ine; 
3. bifeji,    . 
4. kavarne, 
5. bar. 

Hotel je obrat z najmanj petnajstimi eobami in z 
dvaindvajsetimi go*tin.-k •; posteljami. 

Ničišče je obrat • največ 5tir najslim! eobami in ena- 
indvajsetim' gostinsk mi  iiosleljami. 

Restavracija je obrat r večjim udobjem. 
i3o*tilna je obrat 8 skromnejšim udobjem. 
B fe je obrat g pretežno samopostrežbo. 
Kavarna obratuje lahko tudi kot slaščičarna. 
Planinski io izlelniìki hoteli imajo lahko manjšo 

zmogljivost. 

V prednji točki navedena gostJca re ra*vržčajo 
takole: 

hotni: v kategorijo A, B   n C; 
nočišča v kategoriji C in D; 
reutavrai'ijfl v kategoriji A in B; 
go-tilue v kategorij' C  n 0; 
bifej   v kalegorje R, C in D; 
kavarne v kategoriji li in C; 
bari v kategorj ve i" B. 
Posamezna gostišča se uvrščajo v tixto kafetrorfjo, 

za katero izpolnjujejo pogoje :z 8, točke. ' 

V kategorijo A se smejo uvrstiti gostišča republiške- 
ga pomena. 

7. 

Če 'ma gostinsko podjetje več gostinskih obratov, 
so vsak gostinski obrat knleguriz. ra  posebej. 

F.elna doba obratovanja \c lahko različna pri objektih 
istega obrata in pri obratih istega podjetja. 

8. 

Pogoji za razvrstitev v posamezne kategorije so tile: 

K • tegor i j e : A B 

I. Hoteli in nočišča: 

SPLOŠNO UDOBJE: 
a) higiena   ..••••••••              "i prostor! higienski, zračni, zaščiteni pred baeilonoscl 

b) razvrstitev prostorov,   zunanje  in notranje 
lice, oprema Izredno udobna     prav udobna udobna               spodobna 

c) vratarska loža, družabni prostori    .    •    .              Je                       je Je                       ni 

d) itranišča .,.•••••••   P° 2 angleška (m. + ž.) na 20 «oli, po eno                v stavbi 
x umivalnikom, osleda-lom in bri- v nadstropju 

sačo 
ö) možnost garažiranja ..•••••              Je                       je ni                       ni 

J) dvigalo za Irelje nadstropje         •    •    <              Je                       je nI                       ni 

UDOBJE V SOBAH: 
g) T limskih objektih — vsaj v enem nad- 

stropju   .......ii*4» centralna kurjava navadna kurjava 

b) umivalniki, voda      «••••••   umivalniki e tekočo toplo in hladno   , umivalniki        voda v stavbi 
vodo po vseli sobah s tek. bi. vodo 

v polovici vseh 
sob in na hod- 

nikih 
4) kopalnice: zasebne  ......#     po 1 na 4 sobe ni ni ni 

obče (ali prhe) .    .    .    •    •       po 1 na 10     po 1 na 15 sob .  ena ni 
ostalih sob t izjemo zdravilišč 

j) električna razsvetljava   •    •••••       po sobah in po sobah,            po sobah                  ni 
nočnih omari- ugasljiva s 

_                            cah postelj 
k) telefon   ••••«•    i~••    •      v apartmanih pri vratarju       v neposredni               ni 

.- «               in pri vratarju bližini stavbe 

1) električni signali iz vseh sob    ...    • svetlobni zvočni zvočni 

m) apartmani (spalnica, salon in kopalnica)   t    po 1 na 30 sob ni ni 
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Vsakdo, ki mu je o pogrešan h kaj 
znaru> se po/..va, da to do 1. V. 1946 po- 
rota sodišču. 

Podobn.k Jakob, Fortuna Milan, Go- 
stiša Karol in Poljanšek Ivan se pozi- 
vaJo, da ee zglas jo pri sodišču ali dru- 
gače dajo kako vest o sebi. 

Po preteku roka bo sod šče odločilo 
o predlogih. 

Okrajno sodišče v Idriji 
dno 15 februarja 1948. 

iiil/••   OlTIilSI 

St. 780/48 2441 

Razpis 
Rektorat univerze v Ljubljani razpisuje 

mesto instrumenta mega mehanika pri 
oddelku za elektrotehn.ko. J 

Predpisano opremljene prošnje je 
treba vložiti pri rektoratu univerze naj- 
pozneje do 10. aprila 1948. 

Rektorat univerzo • Ljubljani 
dne 26. marca 1948. 

Rektor: Mclik 1. r. 

p. ö. 8430/E—1948. 2483 

Sprememba poštnega okoliša 
ft 

ßn<s 1. aprila 1948 so izločijo naselja 
brnarje, Hra-jtje, Jakulni, Potok, Lisja- 
p Vrtovče in Svino iz okoliša pošto 
Ajdovščina ter priključijo okolišu pošte 
«ihemberk. 

l>oštna direkcija FLRJ, Ljubljana 
dne 27. marca 1918. 

tp št. 03/48 2402 
Poziv 

nacionaliziranim podjetjem 
jj**0 2. točki navodila za postopek z del- 
• čami, ki so deponirano zaradi preved- 
•••^ 'uo oziroma zaradi registracije 
^r^ni list FLRJ št. 7 z dne 24. 1. 194S) 
Poshr nacanalizirana podjetja dolžna 
in«* V1^6 lc8a ze n;<?° storile, Lržavni 
-'"„^'"C'iski banki FLRJ v Brogm.. se- 
•••• lastnkov delnic e temile podatki: 
Povi SSinatn lastnikov delnic, ki so se 
nrHa P ravnali PO uredbi o izdajanju in 
se 5 injU delnic ,n kalcrh delnice bi 
rtrirM^.    prevesli na ime oziroma regi- 

nice s
8ez,nam delničarjev, katerih del- 

rejo hr kaler:h koli razlogov ne mo- 
samn e!M|i na bivše lastnike, ampak 
seznnn! }Q,Thi države FLRJ, kakor tudi 
airaniT Ie' kl Mrndi °Puslitve deP°- 
vedbo n. Prcdlo//tvo prijave za pre- 
kat A "a Ime •" registracijo pridejo v tóst države FLRJ; 

kito1*0!. dva sezr|ama lastnikov delnic, 
s \£i J   

lnozemci ali pa naši državljani 
slinim bivališčem v inozemstvu. Ta 

Bkim;LeZina.ma nai bosta sestavljena po 
»Knpinah iz točk a) in b). ^ 
viK•1' •(•1 a) in b> nai ee eesta- 
bivnipc•0 za."aše državliane s stalnim 
Divjem na ozemlju FLRJ, medtem ko 
ŽavC?1 ,p<>d c) ustavijo a naSP dr- 
ravijane in inozemce, ki stalno bivajo v 

inczenislvu. Seznamom pod c) naj se 
pruo&ijo lunii zadevne .izjave, kol.Kor u.- 
tìo b,io ze prej •••••• Narodni Udiiui 
FLRJ. 

beziiami naj imajo tele rubrike: 
1. zapuiedna številka, 2. ime ia.stn.ka 

deliiic, 3. njeyavvo b.vališče, 4. skupno 
ilevilo de.nic, 5. skupna noimnalna 
vrednost teh tielnic, in 0. opombe. 

Poleg gor n j h seziiau.ov naj podjetja 
sestavijo dodatna sezname po tenjali in 
štev.lkah za vsakega lastnika delnic. 

Podjetja naj iolouistio, će lega že niso 
storila, pošljejo banki ludi tele podatke: 

1. viino prvotne glavn ce in število 
doinic, 2. vrednost ene delnico po izvr- 
šen; valorizaciji in 

3. ali je pidjetje po bilanci za L 1946 
akt.vno ah pasivno. 

Ta poziv se nanaša na vse bivše del- 
niško družbe in delniške koinanditne 
družbe g sedežem na območju FLRJ, ki 
»o nnc analizirane. V 15 dneh od dneva 
objave tega poziva naj neogibno |K>Mjejo 
poprej navedene seznamo z navedeno 
razdelitvjo in podatki centrali Državne 
investicijske banko FLRJ, direkciji fon-_ 
dov v Beogradu. 

Iz Državno (Investicijsko banko FLRJ 
Beograd 

St. 205 2324 
Zveza živinorejskih zadrug z omeje- 

nim jamstvom v Ljubljani, Krakovski 
nasip 6/11, je po sklepu svoje skupščino 
z dne 29. II 1948 zaradi nove oblike za- 
družništva prešla v likvidac.jo. 

Pozivamo vse upnike in dolžnike, naj 
v 2 mesecih pr glasijo svoje terjatve ozi- 
roma plačajo dolžne zneske na naslov: 
Zveza živinorejski] Zadrug, z. z o. j. v 
likvidaciji, Ljubljana, Krakovski nasip 
C/I I; tekoči načun pri Narodni banks 
6-15501-0. 

Ljubljana dne 22. marca 1948. 
Likvidatorji 

* v 
St. 157/48 # 2400 

Lesna prođukt:vna zadruga z o. j. Črni 
vrh je na podlaci sklepa svoje skupščne 
z dno 29. II. 1948 prenehala delovati in 
je prešla v likvidaciio. Zato poziva vse 
upnike, naj z dokazilnimi listinnmr pri- 
glasijo svoje teriatve v 1 mesecu od 
dneva objave, dolžnike pa, naj v istem 
roku poravnajo evojo obveznosti. 

Likvidacijski odbor • 
* 

1870-3-2 
Z odločbo izvršilnega odbora MLO 

glavnega mesta Ljubljano z dne 26. II. 
1948, Tajn. št. 339/48-OP, je prešla >Ob- 
čekortetna stavbna zadruga Ljudski dom, 
zadruga z omejenim jamstvou v Ljub- 
ljank, Streliška ul. št. 12, v Pkvidacijo. 

Upniki in dolžniki se pozivajo, naj z 
dokaznimi listinami priilas'jo svoje ter- 
jatv oziroma obveznosti do te zadruge 
najpozneje do 10. aprila 1948 

Likvidatorja 
* 

1801 -3-2 
iStavhna  /.ud rusa »ftrntjaknbski dom t z. 

z. o.  |. v Ljubljani  je preîla  po odločbi 
MLO za glavno mesto Ljubljana z dne 19. 

II. 1948, it. 338 48 OP v likvidacijo. 
Pozivamo vse upnike, da pnglas.jo syoj<^ 

morebitne terjatve najpozneje do 15. apri 
la 1948 na naslov zadiuge v roke likvida- 
torjev   Ljubljana, Streliška   ulica   12  (dj 
Gregor Pečjak). 

L'kvieiatirja 
4 

Preklici izeiihl'onih  listin 

Preklcujem izgubljeno prometno knji- 
žico za  kolo znamke >l)iirkopp<. evid. 
>t. S-16741K, izdano od NM Brezovica na 
ime Armič Pavla, V nanje gorice 62. 
2284 Armič Pavla 

Prcklicujem    izgubljeno    potrdilo   za 
trokolo št. 027497, .zdano od NM v Ljub- 
ljani "a ime Babnik Juhjana, Ljubljana, 
(Jlince 9. 
2463 Babnik Julijana 

' Preklicujem izgubljeno oaebno izkaz- 
nico št. 2óò, izdano na ime Baranjae Mi- 
hael, roj. 21. aprila 1012, Vadarci št. 92. 
2232 Baranjae Mihael 

Preklicujem izgubljeno spričevalo eno. 
letne kmet jake šole, izdano 30. VIL 
1947 v Ralučanu pri Murski Soboti na 
ime Bernjak Franc, rojen 17. septem- 
bra 1933 v Vidoncih št. 40, Gornja Len- 
dava. 

Bernjak Franc. 
2223 nameščenec 0LO v   Ptuju 

Preklicujem ukradeno prometno knji- 
žico št. 11U23, registrirano pod št. 11227, 
in osebno zkaza co na mie Bogov Lč 
Mirko, gimnazijec, Brežice. 

Ilocovič Alcjz, 
2310 Loče št. 10, p. Dobova 

Preklicujem izgubljeno osebno, lzkaz- 
nico, izdano od uprave NM  v  Ljîib'jani 
na .me Boh Mar.j«, Ljubljana, šmartin- 
ska 21. 
2404 Beh lin ri ja 

Preklicujem delavsko knjižico, izdano 
maja  1940 na. ime Bokan  Karol.  Dolič 
SI. 32. 
2345 Brkan Karol 

Preklicujem prometno knjižco za mo- 
ško kolo brez znamke š-t. 106581. 
2342 Božiček Franc 

Preklicujem izgubljeno vo.ja.4ko knji- 
žico, osebno izkaznico, izkazn'co OF, 
prometno knjižico za kolo. poselsko knj. 
žico, s.nd kalno knjižico in nakaznico za 
industrijske proizvode, vse na ime Jožef 
Brun "i?, Piabinci št 40, p. Ljutomer. 
2203 Bnnfič Jožef 

Preklicujem   ukradeno  osebno   izkaz- 
nico in knj žico ra kolo tov. št. 41710, 
izdani na ime Budia Franc. Maribor, Dal- 
maFnska «Ura 36. 
2211 Kiidj«  Franc 

Preklicujem iz-mhljeno vozni.-ko knji- 
žico št. 1410, izdano cd odspka • nPtr. 
zadeve, uprava NM, Mar'lwr rn"?to n« 
ime Burjak Filip, rudnišlii šofer. Žerjav 
št. 00. 
2224 Burjak "FUn 

Preklieniem izgubljeno osobno iwa» 
nico št. SOOCO, izdano od odseka za no- 
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Irarije zadeve, uprave  NM  Tolmin,  na 
me Cenčič Ivanka, Logjc 

2211 Ccnčif Itanka 

Preklicujem izgubljeno sindikalno iz- 
kaznico it. 124ll?68, i/dan» od .«nid kalne 
podtu/ince Narodnega «leda lisca v Ljub- 
ljani na ime Cesar Franc, Ljubljana, 
Kožna dojina, C. V111/24. 
2382 • Cesar Franc 

Preklicujem vojaško knjižico štev. 
13029 219 :n dovoljenje za nošenje me- 
dalje zaslug za narod št. 513 z dno 23. 
X. 1947. 

Cohiaric Srefko, Stojno fiplo št. 95, 
2300 K LO Sv. Flori jan 

Preklicujem ukradeno votaško knji- 
žico, klansko izkaznico OF in LMS. izkaz, 
nico o delu na mladinski p roj»- Samac- 
Sarajevo in osebno izkaznico, vse na ime 
Copot (Jožefa) Alojz, Cven pri Ljuto- 
meru, rojen 16. VI. 1928. 
2311 Copot AIojj 

Preklicujem izgubljeno eind kalno fz- 
kazn co št. 1241010, izdano od sindikal- 
ne podružnice Narodnega gledališča v 
Ljubljani na ime Cesnik Stane, Ljublja. 
na, Gl.nška 8. 
2446 Čcsnik Stane 

Preklicujem izgubljeni duplikat osebne 
îzkazn ce. izdan od NM v Ljubljani na 
ime Debeljak Slavka in zivil? ko of ici r- 
eko nakaznico na ime Debeljak Ciril, 
Slavka in Franci, Ljubljana, Zaloška 34. 
2381 Debeljak O'ril 

Preklicujem izgubljeno osebno izkaz- 
nica in prometno knjižico za kolo, izdani 
od NM v Ljubljani, sind;kalm> zkazn'co 
in izkaznico OF, vse na im»» Demšar 
Tatjana, Ljubljana, Baragova 11. 
2413 Demšar Tatjana 

Preklicujeu izgubljeno prometno knji. 
žico za kolo, izdano v Trbovljah na ime 
Dragar Alojz, Sv. Jur.j, p. Loka pri Zid. 
mostu. 
2332 Dragar Alojz 

Preklicujem prometno knjižico za kolo 
št. 80884, izdano na ime DragoS Katica, 
Dragovanja vas št. 15, Dragatuš. 
2204 Dragoš Katica 

Preklicujpm osebno 'zkaznico. izkaz- 
nico OF in knj žico za kolo št. 682939, 
vse na ime Drevenšek Blaž.Gerečja vas 
št. 30, dalje knjižico za kolo znamke 
>•1••••••< št. 827.143 na ime Dreven- 
šek Martin, Gerečja vas 30. 

Drevenšek Blaž, Gere?ja vas 30, 
2338 p. Hajdina pri Ptuju 

Preklicujem ukradene šoferske talone 
na  me Drvarič Stefan, Zrkovska c. 102, 
Pobrtžje, Maribor. 
2313 Drvaric Sielan 

Preklicujemo izgubljeno avtomobilsko 
evidenčno tablico Sol92 

Državno avtobusno in prevozniško 
podjetje Slovenije »•••••, 
okrožna   uprava  Ljubljana 

1565-3-3 

Preklicujem ukradeno delavsko knji- 
žico na ime Krlač Franc, delavec pri 
Ogradu, 1'tu] št. 762 in člansko izkaz- 
nico Nah. iti prod. zadruge v Ptuju it. 715 
na isto ime. 

Erlaf   Manja,   Hodoš 61, 
2346 p. Hajdina pri Ptuju 

Preklicujem  osebno  izkaznico,  izkaz- 
nico OF in   zkaziiico Rdečega križa, vse 
na ime Fras Katarina, Maribor, Praprot- 
nikova ul. 43. 
2212 Fras Katarina 

Preklicujem  izgubljeno cvidenôno ta- 
blico motornega vozila S-02403. 

Gorišek Martin, 
2389     mestni zidarski mojster, Brežice 

Prekl cujeni izgubljeno šol. spričevalo 
II. letnika Obrino-delovodske šole (mi- 
zarski oddelek) v Ljubljani, izdano od 
ravnateljstva šole v letu 1930 n? ime 
Gosar Pavel, Dol. Logatec, Cevica 8. 
2386 G osar Pavel 

PrekUcujem izgubljeno osebno izkaz- 
nico št. 0t>3766 in prometno knj ž co za 
kolo lov. št. 320704, izdani od NMt v 
Ljubljani, oboje na imo Grabnar Anton, 
Ljubljana, Zaloška 11. 
2336 Grabnar Anton 

Preklicujem izgubljeno osebno Izkaz- 
nico, izkaznico OF. sndkalno izkaznico 
in prometno knjižico za kolo, vse na ime 
Gračner Jože, Ob Ljubljanici 51, Ljub- 
ljana. 
2333 Gračner Jožo 

Preklicujem Izgubljeno prometno knji- 
žico tovornega avtomobila znamke 
>SPA<, evid. št. S-0234, izdano od NM 
v Ljubljani Gradbenemu podjetju za ce- 
ste LRS, gradbišče Domžale. 

Gradbeno podjetje za cesto LRS, 
2405 gradbišče Domžale 

Preklicujem originalno potrdilo o 
opravljenem izptu obratnega tekstilne, 
ga tečaja tovarne >lnduplati<, Jarše, iz- 
dano 8. oktobra 1947 na ime Habjan 
Peter, roj. 31. VIL 1914, pom. tkalski 
mojster, Domžale, Ljubljanska cesta 23. 
2339 Habjan Peter 

Preklicujem izgubljeno prometno knji- 
žico št. 453S79 za kolo znamke >Spt»rt< 
št. 123998, izdano 14. III. 1947 na ime 
Hozjao Franc, Od ranci št. 254, z. pošta 
Beltinci, okraj Dol. Lendava. 
2347 Hozjan Franc 

Preklicujem izgubljeno izkaznico za 
kolo, izdano od NM Rogaševci leta 
kolo znamke Stuken Brock.št. 361449, 
izdano od NM Rogaševci leta 1947, in 
osebni izkaznico na ime Horvat Anton, 
Nuskova 57, in Horvat Ilona, Nuskova 
4. 57, izdani od KLO Rogaševci. 
2307 Horvat Franc 

Preklicujemo prometno knjižico za mo- 
ško kolo znamke >Panlher-Original< št. 
605236. 

, 2341 Mestna hranilnica Maribor 

Preklicujem   osebno  izkaznico  MOOF 
Manbor št. 039152, prometu» knjii.oo za 
kolo znamke NSU št. 19453   n izkaznico 
OF, vsa na  ime llra-iovec Mihael. 
2340 Hrašovec Mihael 

Prekl.cujem  izkazu ro OF št. 609714, 
izdano na   ime   Ivanež  Ana,   Dobrenje 
št. 85, KLO Cirknica, Maribor okolica. 
2303 Ivanež Ana 

Preklicujem   izgubljeno   knjižico   za 
kolo št. 646478  na   me Jalovec  Ivan, 
Manbor, Par mova 21. 
2358 Jalovec Ivan 

Preklicujem izgubljeno šolsko sprče* 
valo 1. razreda drž. nižje g.mnazijo v 
Ljutomeru za šolsko leto 1940/47, izdano 
na ime Kamerun Mirko, Banfje, Stri- 
gova. 
2226 Kamcrlin Alojz 

Preklicujem izgubljeno izkaznico §t- 
109.360 za žensko kolo. 

Kočar Antonija, 
2290 Duplica št. 16, Kamnik 

Preklicujem izgubljeno prometno knji. 
žico za  kolo, izdano od NM  v  Mengšu 
na ime Kosec Stane, Mengeš 4. 
2412 Kosec Stane 

Preklicujem izgubljeno osebno Izkafr 
nico, izdano od NM v Ljubljani, sindi- 
kalno izkaznico iti izkaznico OF, vso nt 
im j Kosali Elizabeta, Ljubljana, Celov', 
ška 61. 
2403 KoSak Elizabeta 

Preklicujem 'zgubljeno osebno izkatf 
nko, izdano na ime Košir Marija, dija- 
kinja,  roj. 21.   II.  1926,  Skofja  Loka, 
Mlinska 2. 
2312 KoSlr Marija 

Preklicujem prometno knjižico 5t. 754" 
za osebni avto DKW, ev. št. S-4433, b 
dano od 0L0 Trbovlje dne 20. VI. 1947' 

Kovač Ivan, 
2216 avtoprevoznik, Medija Izlak« 

Preklicujem  izgubljeno  izkaznico, l*- 

dano od podjetja Izvori nafte, Dol. Leo; 
dava št. 651, na imo Kovač Štefan, Pe*>' 
šor^ci 83, okraj Dol. Lendava 
2295 Kovač Stefan 

Preklicujem izgubljeno osebno lika** 
nico št. 146, izdano od KLO St. LovreO"' 
okraj Trebnje na ime Kovačič Marij*? 
Krtina 6, p. Velika Loka. 
2380 % Kovačle" Marij«. 

Preklicujem Šofersko izkaznico St. 81« 
osebno izkaznico in sind;kalno izkazn'"*' 
vse na  ime   Klaneček Matevž,   Knç** 
Koclja ul. 21, I. nadstr., Maribor.     ,, 
2330 Klaneček Materi 

Preklicujem izgubljeno prometno kflF' 
žico za kolo, izdano od OLO Kočevje "* 
ime Klun Angela, Ribnica 212 na \>°• 
2408 Klun Angel» 

Preklicujemo petrolejski nakaznici-"f 
ime Šiška Jernej, Bukovica 22, in 0W 
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ren Jernej, Vrh, Lubruče št. 3, KLO 
femeiKca, okraj Gio-,upl|e. 

Krajevni  1.0  Ti menica, 
^215 p. St.  Vid pri St.čni 

Poklicujem   izgubljeno  osebno  izkaz- 
nico, izdano v Vara/.d mi na imo K robot 
Jezika, Ljubljana, linai! jeva 10. 
iUi Krohot  liozika 

"relîlicujom izgubljeno sindikalno iz- 
Kaznico, izdano od sindikalne podružnice 
gradiš« v Ljubljani na ime Kršlin An- 
,3. ^••1• dveh cesarjev 84, Ljubljana. 
^b4 Kršliu Anton 

44o^'ir«jem vojaško knjižico štev. 
£*J

v'pJ0, izdano dne 19. II. 1947 na ime 
"•••• Ivail) SUnovce 

*m Kuci« Iran 

Preklicujem izgubljeno prometno knji- 
•70-•?. kol°  znamko   >Atlas<,  tov.  št. 
"'"?633, izdano 14. XI.  1946 pri 0L0 
» mesto. 
*"* Lah Albin, Celje, Medlog 51 

ni?«!  i c4Jem prometno knjižico za žen. 
»KO kolo znamke »OpeU, tov. St. 7G198, 
•••••• na imQ Lazar Uuža Maribor, Tra- 
»va ui. 5. 

• ' Lazar Ruža 

St •••?1^••   zgubljeno   voj. knjižico 
'• °W152 na ime Laziutvić Milun. 

oori Lazarovt'ć Milun, 
Voj. p. 29207/c, Vrhnika 

ži£
rekl,jujem izgubljeno prometno knji- 

1W- ,• kol° št- 300404 na ime Lednik 
•?r.,«>J.21. XI. 1937. 
"**> Lednik Alojz, Celje, Ljubljanska 50 

mj'^cujem izgubljeno osebno izkaz- 
"a ^f no °& bivšega goriškega okrož- 
l,M oifrs!io izkaznico, izdano od uprave 
,»e 5raifl Gorica, in živilsko izkaznico, 
pri o*.ime  Lenardič Peter, Šempeter 

p Lenardič Peter 

kalno intern Izgubljeno osebno, »Indi. 
1945 na < 0F- Paznico, izdane 15. X. 
v Malih t ! Leva'ik Ivan, roj. 5. V. 1898 
Konstrukt ,ah št- 27. sedai delavec pri 
2337 0riu v Mariboru. ( 

p LcTstlk 1••• 
85(50 za foSv? zgubljeno prometno knjl- 
NM Trebnl« • 211Ö18, izdano od uprave 
Rupert    4   °* ime Lokar Franc, Št 
2296 

p Lokar Frane 

*alo i;  bje'ïj gubljeno Šolsko epriče- 
Ljubljani  (••'>1

,••••!  meščanske  šole  v 
teljstva te \•\••^ iz<iano od ravna- 
„anez, LJubliann i039 na imo Lukazer 
228is   JUD1Jaua. Vodovodna 22. 

prei..   . Lukazcr Janei 

54 iXS Iffi""» <*ebno ''••••- 
^znico OP fi^oSl ••1° ät- 5tl-277 in tz- 
S5 Jožef   i * 242-8,f. we na ime Mala. 

SSH ai;1;1023'Bokrači'p- 
p MalaïiÉ Josip 
^ št   ft• pte«ublJeno invalidsko od- 

Marinia P Li1;•. v Ljubljani na ime 
Ü42        "    * no- ZaKor:ce G, p. Bled. 

Harinič F. Franc 

Ï 

Preklicujem izgubljeno šo!»ko spriče- 
valo 1. ru/.reda me.-.i'an.-i;e 4)ie v Šo- 
štanju, izdano od ravnateljstva te šole 
v leiu 19dl iia ime Maurer Stanko, Pod- 
it raj. 
2323 Maurer Stanko 

Preklicujem izgubljeno delavsko knji- 
žico  št.   1448799,   izdano od  inšpekcije 
dela  MLO  Ljubljana  na  mio   Mavretiè 
Blaž, Ljubljana, Lmonska 10. 
228G Mavretič Blaž 

Preklicujemo izgubljeno evidenčno ta. 
btico tovornega avtomobila št. S-2876, iz- 
dano od OLO Jesenice na Gor. na ime 
Mestno podjetje »Avtoprevozc, Jesenice. 

Mestno podjetje >Avtoprevozc, 
2408 Jesenice 

Prekini jem izgubljeno prometno knji- 
žico za trokolo lov. št. 6162, izdano od 
NM v Ljubljani na ime Mestno kleparsko 
in instalacijsko podjetje, instalacijski od- 
delek, Ljubljana, Miklošičeva 28. 

Mestno kleparsko in instalacijsko 
2407 podjetje, Ljubljana 

Preklicujemo izgubljeno vajeniško 
knjižico na ime Springer Stanko, roj. 
25. X. 1929. Slemen pri Mariboru št. 8. 
2228 Mestno stavbeno mizarstvo, 

Maribor 

Preklicujem osebno, OF, LMS in sin- 
dikalno izkaznico, izdane na ime Miklav- 
čič Zolka, Postojna. ' 
2292 Miklavži? Zolka 

Preklicujemo izgubljeno prometno knji- 
žico za motorno kolo znamke >Royak, 
evid. št. S-0738, izdano od NM v Ljub- 
ljani na ime Ministrstvo za delo LRS, 
Ljubljana, Gajeva 3. 
2409 Ministrstvo za delo LRS, Ljubljana 

Preklicujem osebno izkaznico št 775, 
izdano od okrajnega odbora v Tržiču na 
ime   Miškec   Steiauija,   trgovka,  Tržič, 
Glavni trg št. 2. 
2234 Miškec Stclanija 

Preklicujemo prometno knjižico štev. 
1875162 za uradno kolo, izdano na ime 
MLO Maribor, socialno-zdravstveni od- 
sek, Koroška cesta št 1/1. 

MLO Maribor, 
2S04 odsek za soe. skrbstvo 

Preklicujem izgubljeno sindikalno iz- 
kaznico št 529319, izdano od sindikalne 
podružnice Narodnega gledališča v Ljub. 
ljani na ime Muser Josip, Ljubljana, 
Opera. 
2405 Muser Josip 

Preklicujem uEradeno rlndikalno knji- 
žico, izdano od Enotnih sindikatov de- 
lavcev in nameščencev Jugoslavije na 
ime Nemanic Martina, učiteljica v Dra- 
Šičih, okraj Črnomelj. 
2233 Nemaniï Martina 

Preklicujem izgublieno prometno knii- 
žico za kolo št. 504768, izdano, od NM 
Dev. Mar. v Polju na ime Novak Jože, 
Zg. Zadobrova 89. 
2385 ••••• Joïo 

Preklicujem. izgubljeno službeno iz- 
kaznico št. 484, uradniško izkaznico štev. 
5898. sindikalno izkaznico št 2003188. 

izkaznico z mlad nske proge  Bnko-Ba- 
no\ ie:   in   ^ainac-Sarajevo,   vse   na   imo 
Oinak    Ì4)iija,    Titovi    zavodi-Lilostroj, 
Ljubljana. 
2331 Oblak Sonja   • 

. Preklicujem izgubljeno potrdlo o de- 
mobilizacij in vojaško knjižico, oboje na 
ime Obran (Petra)  Franc, roj.  18.  IX. 
1924. 
2227 Obran Franc 

Preklicujemo originalni  račun  št. 50 
z dne 7. JIL 1917 /.a znesek 12.000 din, 
i/dan od Navoda Kranj. S tem dobi ve- 
ljavo kopija istega računa. 
2401  Okrajni mazagin »Prehrana«, Kranj 

Preklicujemo evidenčno tablico S-04032 
mttornesia kolesa, last >0grada<. Piuj. 
228J     Okrajno gradbeno podjetje, Ptuj 

Preklicujem  potrdilo o izbrisu  iz vo- 
Hvnega imenika  KLO  Kočevje št. 380, 
stran 56, izdano na  imo Perko Franc 
Anionov, Kočevje 156. 
2357 Pcrko Frane 

Preklicujem Izgubljeno osebno Izkaz- 
nico in izkaznico za kolo, izdani na ime 
Potkovšek Ivan, Grčarevec št. 5. 
2398 • Petkovšck Ivan 

Prejdicujem izgubljeno osebno izkaz- 
nico št. 041279, izdano od NM v Ljublja- 
ni na ime ing. Petrič Jožo, Ljubljana, 
Medvedova 3. 
2443 ing. PctriE Jože 

Preklicujem izgubljeno osebno Izkaz- 
nico na ime Pjufiii Pavla in knjiž.co za 
kolo znamke >Superbo< št. 407015. 

Pinchi Pavla, 
2352 .   Maribor, Vrbanska 23 

Preklicujem uničeno osebno izkaznJeo 
Št. 346, izdano od KLO Večeslavci na 
ime  Pintarič Kristina,  rojena  21.  XI. 
1931, Večeslavci št, 44. 
2208 Pintarič" Kristina 

Preklicujem ukradene listine, izdane 
na ime Plavčak Anton, roj. 8. IV. 1913 
na Ptujski gori, in eicer: vojaško knji- 
žico, člansko izkaznico OF in člansko 
izkaznico RK, ki so bile izdane 20. IX. 
1944 do osvoboditve, nato izkaznico za 
poveljnika NM na Ptujski, gori, osebno 
izkaznico in listine iz bivše Jugoslavie 
o odslužitvi vojaškega roka pri pekarski 
četi v Nišu in še različne druge listine na 
moje ime. 
2218 Plavfak Anton 

Preklicujem "prometno knjižico za mo- 
torna vozila št. 7492, na ime Plevčak 
Jože, Trbovlje, Loke 156. 
2305 Plevčak Jože 

Preklicujem osebno izkaznico na .ime 
Podbevšck Vida, Selo pri Zagorju ob 
Savi. , 
2219 Podbevšck Vida 

Preklicujem izgubljeno prometno lin ji. 
žico za kolo, izdano od NM v Ljubljani 
na ime PodborSek Martina, Šmartno ob 
Savi 53. 
2469 Podboršck Martina 

Preklicujemo izgubljeno evidenčno la- 
blico   tovornega   avtomobil   Chevrolet, 
št. S;5S9S. 
2390       .Uprava gozdarstva Podvelka 
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Preklicujem izgubljeno prometno knji- 
žico za kolo znamke >lJerlekl< it. 56554. 

Had oliò Marica, 
Skladišče Mariborske livarne, 

230Ô Maribor 
Preklicujem  izgubljeno Šofersko izkaz- 

nico št.   140 osebno  izkaznico,  vojaško 
knjižico, izkaznico OF in prometno ktiji 
žico   avtomobila   >Ford<,   v>e   na   ime 
Rajner Alojz, Trbovlje Loke 3(J8. 
2289 Rajner Alojz 

Preklicujem Izgubljeno osebno izkaz- 
nico, izdano od MLO Jesenice na ime 
Rakove Jožica, Jesenice, Obrtniška 21. 
2229 Rakove Jožica 

Preklicujem  ulrradeno   izkaznico OF 
§t. 330020, izdaao od okrajnega odbora 
OF Celje okolica na ime Ravnak Miška, 
Petrovce 61, Celje okolica. 
2308 Ravnak Miška 

Preklicujem izkaznico OF št. 331542 in 
prometno knjižico za kolo znamke Puch, 

,izdani na ime Rednak Jožef,, pismonoša, 
••••• 15 St. Janž, p. Velenje. 
2230 Rednak Jože! 

Preklicujem vojaško knjižico, številka 
388/1009  izdano  na ime Repine Franc, 
Brod, Boh. Bistrica. 
2213 Repine Franc 

Preklicujem izgubljeno prometno knji- 
žico za kolo znamke >Tajfun<, tov. št 
1311179, in promotno knjižico za trokolo 
znamke >Remec<, tov. št. 1934, izdani 
od NM v Ljubljani, obe na ime Rezar 
Franc, Ljubljana, Dolenjska cesta 64. 
2447 Rezar Franc 

Preklicujem izgubljeno, osebno-izkaz, 
nico št. 030943, izdano od NM v Ljub- 
ljani, in izkaznico OF št. 51484, izdano od 
terena Mirje, obe na ime dr. Makg Ro- 
bič, Ljubljana, Marmontova ulica 14. 
2468 dr. Robic Maks 

_ Preklicujem izgubljeno prometno knji- 
žico za žensko kolo znamke >Assmann«, 
št  57692 na ime Sinič Marija, Maribor, 
Meljska 3. 
2387 SInig Marija 

Preklicujem izgubljeno izkaznico OF, 
osebno izkaznico, živilsko nakaznico za 
meso in izkaznico za nabavo usnja, vse 
na ime Sirk Ivan, Kamnica 136 pri Ma- 
riboru. 
2298 Sirk Ivan 

Preklicujem   izgubljeno izkaznico za 
kolo s spoznavno številko 457666 na ime 
Smodiš Frančiška, G. Petrov« št. 67. 
2349 Smodiš Stefan 

Preklicujem izgubljeno osebno izkaz- 
nico, sindikalno knjižico in krušno na- 
kaznico, vse  na   ime  Smrekar» Anica, 
Ljubljana, Aljaževa 3. 
2287 Snirokar Anica 

Preklicujem izgubljeno sindikalno iz- 
kaznico št. 1241036, izdano od sindikal- 
ne podružnice Narodnega gledališča v 
Ljubljani na ime Starič Branko, Ljub- 
ljana, Ulica ni grad 5. 
2464 Sttrie Branko 

Preklicujem izgubljeni oblačilni  knji- 
žici, izdani od oliciiiske zadruge v Kra- 
nju na ime Stepanovič  l'ihoniir in Gclisa 
veta, Škof ja Loiia, vojna pošta 36782. 
2282 Strpanovič Tihomir 

Preklicujem izgubljpno prometno knji- 
žico za kolo tov. št. 275935, izdano od 
NM v Ljubljani na ime Skerlj Ivan, Sav- 
ije 33. 
2383 6kcrlj Ivan 

Preklicujem ukradeno prometno knji- 
žico za žensko kolo znamko >01,mpiat, 
Št. 66.071. 

Skolc Frančiška, 
2492 Maribor, üorkega ulica 28 

Preklicujem izgubljeno potno dovolje- 
nje št 58257, serija H, izdano od voj. 
pošte 87135 v Ljubljani na ime Sterle 
Srečko, poročnik, Ljubljana, voj. pošta 
87135. 
2467 Sterle Srečko 

Preklicujem izgubljeno vojaško knji- 
žico,   izdano od KNOJ-a v Tuzli na ime 
Štalekar Ivan, Orebek 23, p. Kranj. 
2285 ßtalekar Ivan 

Preklicujem ukradeno osebno izkaz- 
nico, in OF izkaznico, izdani od KLO 
Velenje, izkaznico LMS, izdano od okraj- 
nega odbora LMS Ljubljana okolica, 
spričevalo o opravljenem izpitu enotno 
brigadirske šolo na Verdu pri Vrhniki 
in dekret o nastavitvi'v Ustroju, Celje, 
vse na ime Šuštar Pavla, roj. 80 VI. 
1922 v vasi Doberlevo, KLO Vače pri 
Litiji. 
2297 Šuštar Pavla 

Preklicujem  Izgubljeno  delavsko  knji- 
žico, na ime Tancer Jožica, Maribor, Du- 
šanova, 10. 
2350 Tancer Jožica 

Preklicujem izgubljeno sindikalno Iz- 
kaznico, izduno od sindikalne podružnice 
poštnih uslužbencev na ime Tavčar Ida, 
Ljubljana, Pleteršnikova 14. 
2411 Tavčar Ida 

Preklicujem izgubljeno osebno Izkaz- 
nico, izdano od NM v Ljubljani na ime 
Terček Marija, Ljubljana, Bleiwoisova 3. 
2335 Terček Marija 

Preklicujem izgubljeno prometno knji- 
žico za moško kolo, izdano leta 1947 od 
0L0, Maribor. 
2238 Terzer Vekoslav 

Maribor, Zrinskega trg 8 

Preklicujem izgubljeno osebno izkaz- 
nico št. 111, izdano od KLO Martinj vrh, 
Škofja Loka, na ime Tratnik Jakob. 
2299 Tratnik Jakob 

Preklicujemo izgubljeno prometno knji- 
žico za moško kolo znamke >Viktoria<, 
št. 1376527. 

Uprava gospodarskh podjetij 
2388 Maribor okolica 

PrekVcujem izgubljeno prometno knji- 
žico za dvokolo OSM št. 1329795, št. reg. 
452412, izdano 1946. leta od odseka za 
notranje zadeve na ime Vegič Venče- 
slav, Odranci št. 252, p. Beltinci. 
2221 Vcgič Vcnccslav 

Preklkujem izgubljeno izkaznico za 
kolo. 

Viđa  01••,  posts'-ùca, 
2351 Motvaijevci 

Preklicujem izgubljeno prometno knji- 
žico za kolo evid. št. S-157iKi3, izdano od 
K LU   Dobruuje-Soslro   na   ime   Vidrgar 
Marija, Zadvor 20, p. Dobrunje. 
2410 Vidrgar Marija por. Moškric 

Preklicujem izgubljeno čevljarsko de- 
lavsko knjžico, izdano od bivšega sre- 
skega načeLstva v Banja Luki in čevljar- 
sko učno spričevalo, izdano v Gorici leta 
1923, obe na :me Stanko Vižin, rojen 
1. V. 1904 v Krombergu pri Gorici. 

Vižtn Stanko, 
2231       Spodnje Radvanje, Lackova 1 

Preklicujem izgubljeno osebno izkaz- 
nico, izdano od NM v Ljubljani na ime 
Vodlak Marta, Ljubljana, Društvena 4 
2283 Vodlak Marta 

Preklicujem  izgubljeno vojaško knji- 
žico, delavsko knjižico, sindikalno izkaz- 
nico in  izkaznico OF, vse na ime Vohl 
Ivan, Ljubljana, Cerkniška 7. 
2466 Vohl 1•••   • 

Preklicujem izgubljeno izkaznico OF, 
izdano od Kolodvorske četrti v Mariboru 
na  ime   Voko   Franc,  šofer,  Maribor, 
Dvoržakova l/I. 
2220 Voke Frane 

Preklicujem izgubljeno osebno izkaz- 
nico, izkaznico OF, delavsko knjižico in 
odjavnico, vse na ime M;ci Vouk roJ< 
6. XII. 1921 v Krivici pri PilŠtajnu. 

Vouk Mici, 
2300   Matke 11, Sv. Pavel pri Preboldu 

Preklicujem izgubljeno osebno kka«* 
nico št. 032463, izdano od NM v LJub- 
ljani na ime Vrviščar Metka, Ljubljane^ 
Gerbičeva 47. 
2379 Vrviščar Metka 

Preklicujem Izgubljeno prometno knj^ 
Žico za kolo št. 627292. 

Zamuda Ivan, čevljar, 
2225   Sejanci 1, p. Sv. Tomaž pri Ormoft» 

'Preklicujem   ukradeno  nakaznico ** 
usnje in druga potrdila, izdana na im' 
Zelenik Liza, Levanjci žt. 10. 
2205 Zclcnik Liza 

Preklicujem izgubljeno vojaško •••^ 
žico, izdano na ime Zupan Lovro, roj- 
29. VIII. 1925 v Trbovljah 11/70. 
2210 Zupan Lovro • 

Preklicujem izgubljeno osebno teka* 
nico, izdano od NM v Ljubljani na •e 

Zakelj Aleksander, Ljubljana, Poljansfc* 
cesta 30. 
2334 Zakclj Aleksander 

Preklicujem izgubljeno' prometno kW1' 
žico za kolo, izdano od odseka za'n<rtr' 
zadeve 0L0 Ljubljana-okolica na j01. 
Lenarčič Jože, Crna vas pri Ljublja^ 

Zupcc Angela,- •* 
2280 Iška Loka 30, p. 4 

izdaja > Uradni IJfet LUS t — KavnatelJ in odgovoru! urednik; Božo Voduiek; tleka froevetna tiskarn« — oba v Llubllani 
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LJUDShE   REPUBLIKE   SLOVENIJE 

Letnik V. V LiuiHiam dne (S. aprila 1948 Številka 15. 

VSEBINA 

•12. 1'ka/. o začasnem financiranju državnih potreb LRS in potreb 
ljudskih odborov ?   meseca ' :>ril in maj 1918. 

103. Uredba o spremembi 2. člena uredbe o številu in načinu vo 
litev delegiranih odbornikov a jkrožne zbore, ki volijo pred 
eednike, sodnike in sodnike porotnike okrožnih sodišč. 

<T Odredba o delovnem času uslužbenc-v • 
zdravstvenih ustanovah. 
Popravek. 

-..ruke v 

••••1? LJUüSKE SKUPÜGINE LAS 

îitë. 

Na podlagi 4. točke 72. člena ustave LRS 1er v zvezi 
& ukazom Prezidija Ljudske skupščine FLRJ o začasnem 
financiranju državnih potreb Federativne Ljudske Ue 
Publike Jugoslavije in potreb ljudskih republik za april 
p4S"z dne 30. marca 1948 izdaja Prezidi] Lju;i>ke skup- 
ine LRS naslednji 

ukaz 
0 začasnem financiranju državnih potrt f> Ljudske 
Republike Slovenije in potreb liudskih odborov 

za meseca april in maj '94S 

I 
Do sprejetja državnega proračuna Ljudske Republike 

Slovenije za leto 1948 se bodo državne potrebe Ljudske 
«epublike Slovenije in potrebe ljudskih odborov za me- 
see april in maj 1948 začasno financirale na podlag: me- 
cenih, planov dohodkov in izdatkov za mesec april in 
^aj 1948, ki jih določi vlada Ljudske Republike Slove 

4e v ustrezaječih zneskih v skladu s trimesečnim pla- 
0lD- ''ohodkov in izdatkov za prvo tromesečje 1948. 

II 
aPrii Dohodki in izdatki, določeni z mesečnim planom za 
ki Knln ma^ *^' *vor'i° sestavni del skupnih zneskov, 
PubVif0 °^°^reni z državnim proračunom Ljudske Re- 
lej0 'r? Slovenije in s proračuni ljudskih odborov za 

III 
T» ukaz velja od 1. aprila 1948. 
U- št. 89 

Glavno mesto Ljubljana dne 1. aprila 194S. 

PREZIDU LJUDSKE SKUPŠČINE 
LJUDSKE REPUBLIKE SLOVENIJE 

Sekretar: Predsednik: 
'^wLubejLp. Josip Vidmar U. 

UREDBE. 8DKEBBE. â&VûûlLa   . ODLOČBE 
VLADE LJUDSKE REPUBLIKI-  M,) VENUE 

ldb. 

Na podlagi 21. a) člena zakona o ••*. 
sodišč (odlok z dne 23. 12. 1946, Uradni I 
105-746-16) izdaja vlada LRS iole 

ljudskih 
!•'Lit J št. 

uredbo 
o spremembi 2. člena uredbe o Številu i., u načinu 
volitev delegiranih odbornikov za »kroLie zbore, ki 
volijo   predsednike,  sodnike  in  sodnike  porotnike 

okrožnih sodišč 

1  člen 
2. člen uredbe o številu in o načinu volitev delegi- 

ranih odbornikov za okrožne zbore, ki volijo pred=>ed- 
nike, sodnike in sodn.ke porotnike okrožnih sodišč z 
dne 1. junija 1917 <Uradni list LRS št. 23-134'47) se 
spremeni in se glasi: 

Posamezni okrajni etroma mestni ljudski odbori 
volijo: 

a) v okrožni zbor za območje okrožnega sodišča v 
Celju 24 odbornikov, in sicer: 

Celje mesto 3, Celje okolica 8, Mozirje 3, Poljčane C 
in Trbovlje 4; 

b) v okrožni zbor za območje okrožnega frodišča v 
Ljubljani 35 odbornikov, in sit _r: 

Grosuplje 3, Jesenice 4, Kamnik 4, Kranj 7, Ljublja- 
na okolica Ö in Glavno mesto Ljubljana 11; 

c) v okrožni zbor za območje okrožnega sodišča v 
Mariboru. 41 odbornikov, in sicer: 

Dravograd 5, Lendava 3, Ljutomer 3, Maribor me- 
sto 7, Maribor okolica 7, Muska Sobota 6, Ptuj 7, Rad- 
gona 3; 

č) v okrožni odbor za območje okrožnega sodišča v 
Novem mestu 18 odbornikov, in sicer: 

Črnomelj 3, Kočevje 2, Krško 6, Novo mesto 4 in 
Trebnje 3; 

d) v okrožni zbor za območje okrožnega &odižča v 
Postojni 20 odbornikov, in sicer: 

Gorica 7, Idrija 2, Ilirska Bistrica 2, Postojna 3, Se- 
žana 3{ Tolmin 3, 



Strun 172. URADNI LISI LRS Št. 15. - C. IV. 1018. 

2. eleu 

Ta uredba velja od dfleva objavo v J [.Vidnom listu 
LRSï. 

S—zak. 157. 
Ljubljana dne 1. aprila 1948. 

Minister za pravosodje LRS: Predsednik \iude LRS: 
dr. Jožo Pokom L r. Miha Marinko 1. r. 

PHAVILNIS1.0BHEDBE.HaVfiSILfi.(raL0Č3E 
MINISTRSTEV 

LJUDSKE REPUBLIKE SLOVENIJE \F 
Glede na specifičnost deb v zdravstvenih ustanovah 

izdajam na podlagi H. točke odredbe o delovnem času 
državnih uslužbencev (Uradni list FLRJ It. 111-840/47) 
ter po predlogu ministra za ljudsko zdravstvo 

odredbo 
o delovnem Času uslužbencev zdravstvene stroko 

v zdravstvenih ustanovah 

1. Uslužbenci zdravstveno stroke, ki delajo ves de- 
lovni čas v zdravstvenih ustanovah (zdraviliščih, bolnicah, 
ambulantah in na poliklinikah) republiškega in lokalnega 
pomena in imajo stik z bolniki z odprto tuberkulozo, ter 
tisti uslužbenci zdravstvene stroke, • delajo v patološko- 
anatomskih ali sodnomedicinskih institutih ali prosektu- 
rah, imajo nepretrgani še^turnj delovni čas. 

2- Uslužbenci zdravstvene stroke, ki delajo ves de- 
lovni čas v protituberkuloznih dispanzerjih, institutih in 
kabinetih za rentgensko terapevtiko in rentgensko dia- 
gnostiko, imajo peturni nepretrgani delovni čaA 

3. Delovni čas* uslužbencev zdravstvene stroke, ki 
delajo v radijevih institutih, kabinetih in laboratorijih, 
traja nepretrgoma štiri ure, če ves ta čas delajo v eferi 
delovanja radija. 

4. Za vse druge uslužbence zdravstvene etroke traja 
delovni čas nepretrgoma od 7.30 ure do 14.30 ure. 

Minister za ljudsko zdravstvo pa sme glede na spe- 
cifične potrebe posameznih zdravstvenih ustanov odre- 
diti tudi deljeni delovni čas., 

a. Če zahtevajo koristi m. potrebe službe, sme vodja 
zdravstvene ustanove podaljšati delovni čas* tudi preko 
prej določenega rednega delovnega časa. 

G. Ta odredba se bo uporabljala od 1. aprila 1048. 
S-zak. •. 
Ljubljana dne 30. marca 194S. 

•Minister 
za ljudsko zdravstvo LRS: Predsednik vlade LRS: 

Dr. AhEin Marjan L r. , Miha Marinko L r. 

Popravek   
V 14. številki ^Uradnega lista LRSc z dne 30. marca 

1918 je treba pod zaglavjem na naslovni s-trani lista po- 
praviti datum, ki se glasi: 

>V Ljubljani dne 30. marca 1948< 
kakpr je pravilno navedeno v notranjem delu lista. 

M UredniStra 

Pregled »Uradnega lista FLIU« 
St. 21. z dne 24. marca 1948: 

107. Odredba o sodelovanju državnih podjetij, ki so bavijo 
z izvozom in uvozom, na mednarodnih inozemskih 
vzorčnih razstavah in sejmih in o obvezni pošiljatvi 
vzorcev blaga, ki se razstavlja na takih sejmih  in 
razstavah. 

1G8. Odredba o cenah za penzion v državnih gostinskih 
podjetjih   v   zdraviliških,   kopaliških  in   turističnih 
krajih za sezono 1948. 

1G9. Odločba o taksni oprostitvi v postopku pred pomor- 
sko in zunanjetrgovinsko arbitražo. 

170. Odločba št. 11 o določitvi kmet jskh pridelkov, ki 
se bodo nakupovali od kmetov pridelovalcev In 
kmečkih delovnih zadrug po določenih državnih 
cenah (po vezanih cenah). 

171. Odločba o prispevku, ki ga državna gospodarska 
podjetja, ki se bavijo z izvozom in uvozom, vplačajo 
v sklad vodstva za leto 194G. 

172. Odločba o prispevku, ki ga državna gospodarska 
podjetja, ki se bavijo z izvozom in uvozom, vplačajo 
v sklad vodstva za leto •6. 

173. Odločba o dovolitvi za ustanovitev in delo Zveze 
likovnih umetnikov v FLRJ. 

174. Odločba o otvoritvi carinarnice v Senju ter o otvo- 
ritvi, ukinitvi in spremembi teritorialne pristojnosti 
carinskih razdelkov. 

St. 25 z dne 27. marca 1918: 
175. Uredba o ustanovitvi in pristojnosti uprave za ko- 

ordinacijo dela znanstvenih institutov. 
176. Uredba o obveznem zavarovanju potnikov v javnem 

avtomobilskem prometu zoper nezgodo. 
177. Uredba o ustanovitvi in delovnem področju instituta 

za elektrozveze. 
178. Uredba o spremembah in dopolnitvah sploSne uredbe 

o štipendijah. 
179. Odredba o začasnem zavarovanju arhivov. 
ISO. Pravilnik o poviških temeljne plače po službenih 

letih za uslužbence veterinarske stroke. 
181. Navodilo o vplačevanju razlike med višjo in nižjo 

enotno ceno blaga. 
182. Odredba o postopku pri vnovčevanju faktur (raču- 

nov) za dobavljeno blago in opravljene storitve jugo- 
slovanski armadi. 

183. Odredba o predlaganju listin, s katerimi izvozniki 
opravičijo svojo obveznost. 

184. Odločba o izdaji priložnostnih poštnih znamk za- 
grebški velesejem 1948«. 

6t 2G. z dne 31. marca 1918: 
185. Ukaz o sklicanju ljudsko skupBčine Federativne 

ljudsko republike Jugoslavije k .V. rednemu za- 
sedanj u, 

180. Ukaz o začasnem financiranju državnih potreb Fe- 
derativno ljudske republike JugQs-lavije in potreb 
ljudskih republik za mesec april 19-18. 

187. Odredba o eestavi, pregledu in potrditvi končnih 
računov državnih gospodarskih podjetij za leti 1940 
in 1947. 

188. Odredba o ^ pridelovanju in odkupu semenskega 
blaga po državnih (vezanih) cenah v gospodarskem 
letu 1947/48. v 

Iidaia »Uradni list LUS«, 
-Naročnina: četrtletno 60, 
za 48 elranl, 18 din 

M. 

3«. — Ravnatelj in odgovorni uredafk: Božo VoduSek; tiska Prosvetna tfefearna — oba v Ljubljani — 
      i. polletno 120, celoletno 240 din, — Posamezna iterilka: 4 din •• lö strani. 8 din la 32 strani. I? din 
din za 64 strani, pò poìU 2.•0 din vec. — DtednlStvo In upravniâtvo: Ljubljana.,Gregorčičeva ulica iL 23. „ 
•$1• MTnatpfotyp 4340, ••••••••• ••-•• ••••••&•• 65-79. ~ •••, 1*••• 8-90190-1, 



Št. lo. - C. IV. 1918 i:iw\i)M LIST ins Stran 187. 

Beve Vinko, kine!, podpredsednik iii bla- 
gajnik, 

Dobovičuik Ciril, kmet, tajnik, 
Jeleraič Anica, jjospodiiija, in 
Rezar Kaiarina, ^podii^a, v»i v Sv. Pe- 

tru v bav.ricki doinu. 

Okrožno sodišče v Celju 
dne 1• marca 1940. 

Zadr VII 07/2 

2•.. * 

1999 

>V;wifi:  Materija,  okraj Sežana. 
Dan vpisa: 10. marca 194«. 
Besedilo: Obnovitvena zadruga z omeje- 

nim jamstvom v Materiji. 
Zadruga jo bila ustanovljena na skup- 

ini dne lj. junija 11)47. 
Naloga zadruge je: 1. da pod vod-* 

stvom tehničnega strokovnjaka prouči 
terenske razmere in izdela obnovitveni 
"ačrt za svojo vas; 2. da pod vodstvom 
gospodarskega strokovnjaka izdela pro- 
račun obnovitvenih del za vsakega po- 
sameznega člana in za ves okoliš ter 
določi višino obremen.tve z delom in v 
denarju m odplačilni načrt za  vsakega 

<5fa' **" ^a P°sre<-luJe 1Iie'l Slani in na. 
redno oblastjo glede ureditve zemljiško- 
knjižnih. ,slu/.nostnih in morebitnih dru- 
8'h sporn h razmrrij (komasacija); 4. da 
Preskrbuje kredit za nabavo materiala 
j1 lzvedbo obnovitvenih del; 5. da skup- 
°_nabavija in. izdeluje, zbira in razde- 

Tilu n.1(?(' svoi'* ^311« gradbeni mate- 
... .' 0. da s pritecni!v:jo vseh razpolož. 
J;vih dolovn'li  m o-" i pod vodstvom loh- 
icne^a strokovnjaka obnovi porušena 

£.?.    ^a po potrjenem obnovitvenem na. 
tu4 7. da od prisUjjnh vojaških obla- 

(IPT ^.° m°žn0lSii izposlujo pritegnitev 
d hJJ1^1 n,°^'' posebno ujetnike, ter jim 
oioči delo po njihovi strokovni uspo- 

sobljenosti. 

zadađ'rU-?'ni dolc'J 7'na~a 50° d n- Vsa1< 
iiruzrijk jamči z desetkratnim zneskom 

T> samh deležev. 

razifinan^a sc raz?kišajo na zadružni 
Po§r -SDÎ dralii- Vabila na skupščino se 
slcvn-6'10 ^1 Prisl0Jni zadružni in po- 
•• i/j?^2'» najmanj 8 dni pred skupščino 
**» tudi vsem članom. __ 
••. Pravni  odbor  sestavljaj'):   predsed. 

2> tajnic blagajnik in 4 člani, 
podpi ^U.S° zastopa upravni odbor; zanjo 
katerih ^ člana upravnega odbora, 
ščeni     ?npRa sme nadomeščati poobla- 

Čla •    Žbenec zadruge. 

StancÄT83 0db0ra S0: 

Predsednil- posestnik,   Artviže 21, 

Babnif J°Že' zidar' Maleriia 3' tajnik, 
Žt  91   i,r ß°R<Ian, posestnik, Materija 

sä--Waßajnik, 
St. 24        Ivan>  Posestnik, Markovščina 

ft Vatovec Prane, posestnik, SkadanSčina 

' giteli« Jožef, mizar, Brezovica 81, 
bonSki       anC' P°sestaik^ Ro^e 6, od- 

Okrožno šodiščo • Gorici" 
* začasnim sedežem v Postojni 

dne 16. marca 1948. 
'     :"       • • .7.7/47.-8. .,   '     '  zm. 

218. 
Swlez: Mr dana, okraj Gorica. 
Dan vpisa: lü. marca 1918. 
Besedilo: Kmetijska iic.bavno [. ..na 

zadruga z omejenim jamstvom v Me- 
dani. 

Zadruga je b.la ustanovljena na skup- 
ščini dne 2.  februarja 19±8. 

Naloga zadruge je; 1. da izdeluje po 
navodüJi pristojnih organov načrt za 
odkup kmetijskih pridelkov v svojem 
okolišu; 2. da izdeluje po navodil.h pri. 
stojnih organov na. rt potrošnje svojih 
članov; da izdela Lnuačni in kreditni na. 
črt in i>a spravi v sklad s finančnim na. 
črlom svoje poslovne zveze in pos-lavije. 
nimi uormarni; 4. da zbira v ta namen 
statist.ene podatke, kj jdi daje v uporabo 
tudi svoji poslovni zvezi, Glavni zadruž- 
ni zvezi LUS in okrajnim LU; t>. da od- 
kupuje v svojem okolju vse krnet.jske 
pridelke in oskrbuje svoje člane s kme. 
tijskim orodjem in drugimi kmetijskim; 
potrebščinami in tudi z vsemi potrošn-i- 
mi predmeti po postavljenem načrtu; 
G. da sklepa pogodbe s kmelovalci v 
svojem okolišu za odkup kmelijr-kili pri. 
delkov in izplačuje v ta namen predujme 
(kontrahiranje); 7. da sklopa pogodbe z 
zadružnimi in državnimi podjetji za do_ 
bavo kmetijskih pridc!:cov;48. da skrb' 
za večjo produktivnost dela svojih članov 
z ustaiva vijanjem raznih odsekov in de- 
lavnic; 0. da skrbi z:i kulturno in pro- 
svetno izobrazbo svoj,h članov ili za nji. 
h ovo zadružno vzgoji. Svoje naloge 
opravlja zadruga v skladu s splošnim 
državnim gospodarskim načrtom in na. 
rogami, ki jih dobi od svoje poslovne 
zveze in pristojnih organov ljudske ob- 
lasti. 

Zadružni delež znaša 150 din. Vsak 
zadružnik jamči s lôkratnJm zneskom 
vpisanih deležev. , 

Oznanila se razglašajo v prostorih za. 
druge, vabila na skupščino pa se poleg 
tega pošljejo vsem članom vsaj 8 dni 
pred skupščino in tudi Glavni zadružni 
zvezi LRS in poslovni zvezi. 

Upravni odbor sestavlja sedem do 
devet članov. 

Zadrugo zastopa upravni odbor, zanjo 
pa podpisujeta dva člana upravnega od- 
bora, katerih enega sme nadomeščati 
pooblaščni uslužbenec zadruge. 

Člani upravnega odbora so: 
Pulce Jožef, kmet, Medana PI. •, 

predsednik; v 
Mikulin Alojz, sin pos., Medana Cgl. 7, 

podpredsednik; 
Kristančič Alojz, 'lanot, Medana žt. 7, 

tajnik; 
Simčič Teodor, posestnik, Medana 67, 

blagajnik; 
Sirk Alojz, kmet, Medana 51; 
Srebrnič- Teodor, kolon, Medana 34; 
Zucchiati Franc, 'Medana PL 60, od- 

borniki 

;/ 

Okrožno sodišeo v Gorici 
% začasnim sedežem v Postojni 

dno IG. marca 1048 
.   Zi 1SZ4S-R -' " •• 

21». 
.   dei: Šempeter pri Gorici. 
u^ii \pi.-a: Iti. marca 1948. 
Uc-euilo: hioja^lvo-smijska zadruga z 

oiii(j"iiiiii •.•••1• v Šempetru pri (zo- 
ni i. 

Zadiuga je bila iiruuw\lj"iia na skup- 
ščini dne -17. novcu.ura  1947. 

.NaUua zadruge j'', da za svoje člane 
nabavija surovine, oiodje in druge po- 
trebščine ter izderuje po možnosti v 
.-župnih deiaviii( <i/i in vuoviuje VÄe v 
-<v ij-jko Hi krojaško stroKo ^padajoče 
izdt-,k*e. Nadalje ••••• za slrokovno izo- 
brdLiM bvojih članov, po.-.et»no tudi za 
v/.go jo naraščala. 

Zaaru/ni dele/. zha:a üüü din. Vsak 
zadružnik jamči /. desetkiatnuu zneskohi 
vj) ^an.h deležev. 

Oznanila Se priobčujejo na zadružni 
ra.-.glasni <i;-ski, \abi!a na skupščino pa 
^e poipg lega |>odJpjo vfceni članom vsaj 
8 dni prej in tudi pristojni poslovni in 
levizyjski zvezi. 

Upravni odlior seslavljajo: predsed- 
nik,  tajnik, blagajnik  .n 4 odborniki. 

Zadrugo za-'.opala in zanjo podpisu- 
jela prfj-.isediiik in tajnik upravnega od- 
bora, če pa sta odsotna, 2 člana uprav- 
nega  odbora. 

''lani upravnega odbora -'i: 
Iiiecoviči Srečko, krojač, Bukovica 70, 

pieds-ed :iik. 
Vuk Venček, krojač, Vilojba 10(1. 

'ajn k. 
IVnlheršič Rudolf, krojač, šd. Peter 2 IG, 

M?-.'a;mk. - 
•"Obot  Danilo, kroja«". Miren  20, 
Cerne Olilija, krojačica, Bilje 121, 
Pahor Juli, krojač, Renče S2, 
Besednjak Franc, krojač, 'Šempeter 

1.29, odborniki. 
Okrožno  sodišče  v Gorici 

z začasnim sedežem v Postojni 
'   dne IG. marca 1918. 

Zt 87/47-G /  2493 

220. 
.Sedež: Višnjevi!;, okraj Gorica, 

Dan vpisa: 10. marca 1948. 
Resedilo: Kmetij-ka zadruga z omejenim 

jamstvom v Višnjevikn. 
Zadruga je bila ustanovljena na skupšči- 

ni dno 24. februarja 1948. 
Naloge zadruge so: 
1. da na čim boljši in čim kulltrrnejši 

nač'n oskrbuje svoje člane z vsemi po- 
trebnimi potrošnim; predmeti; 2, da od. 
kupuje v svojem .okolišu vse kmetijske 
pridelke in izdelke v skladu s postav- 
ljenim načrtom za dobro oskrbo mest in 
drugih industrijskih središč in sklepa v 
ta namen pogodbe; 3. da pospešuje' i« 
razvija vse panogo kmetijskega gospo- 
darstva na svojem področju, tako polje- 
delstvo, ^živinorejo, eadjarstvo, vinograd- 
ništvo, čebelarstvo, gojitev industrijskih 
in drugih kultur, gozdarstvo, domačo 
obrt itd., posebno pa tiste panoge ozi- 
roma kulture, ki ob danili naravnih po- 
gojih najbolje uspevajo; A. da uvaja za 
povečanje kmetijsko proizvodnje irr • 
tem za naraščanje blagostanja svojih 
članov naprednejše tehnične in agro- 
nomske metode v kmetijstvu in v ta na- 
•••• ffibaxüa. •••••••• strale.- umetna 
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gnojila itd,  usu'iüavija ambulante za  ži- 
vino, plen.emine posiaj*, or^anii.ra se- 
lekcijo   ž.vuie,    gì adì    silo»«,    organizi- 
ra   semensko   slu/ fu;,   skiui   za   goji'ev 
sadil, h,   gozdnih    in    drugih    kniet;j.,i.in 
sadik   itd.;   5.   da   organizira   predelavo ; 
pridelkov    in ohi me    delavnice    za    po   j 
trebe    svojih    članov    m    urabija    pri i 
tem   predvsem   lokalne  suruvine;  G.  da j 
zbira  kmečke   prihranke  v  obliki  lira- | 
nilnih vlog ju notranjih p oso j d /.• u* i var- i 
janje obratnih sredstev • za poden/'v i- 
nje kreditov svojim članom; 7. da^krbi 
za gospodarski strokovni ter kultur ni in 
pro»vetni dvig vseh preb.vakev mojega 
okoliša tako,   da prireja  v svojem  za- 
družnem   domu   stro"koviia   in   polil, M.» 
predavanja,   kulturne   prireditve,   stro- 
kovne  tečaje,  razstave,  predvajanja  i".l- 
mov,  goji   t'izkuituro   itd.   ter   ustanovi j 
svojo knjižnico. 

Zaradi smotrnega in uspešnejšega izva- 
janja svojih nalog izdela j>o!rebne načrte 
y skladu s splošu m državami načrtom. 

Zadružni delež znaša 150 din. Vsak za- 
družnik jamči še z dvajsetkratmm zne- 
skom vpisanih deležev. 

Oznanila se razszla-.tjo v prostorih za- 
druge in na razglasni deski. Vabila na 
skupščino se poleg tega pošljejo vsaj 8 dni 
poprej vsem članom ter pristojni okrajni 
jsvezi. 

Upravni odbor sestavljajo štirje člani. 
Zadrugo zastopa upravni odbor, podpi 

sujeta pa zanjo po dva člana upravnega od- 
bora, katerih enega lahko nadomešča po 
upravnem odboru pooblaščeni uslužbenec 
zadruge. 

Ciani upravnega odbora so: 
Sirk Ivo, kmet, Višnjevik 19, predsed- 

nik, 
Sirk Karol, kmet, Višnjevik 29, podpred- 

sednik, 
Sirk Angel, kmet, Višnjevik 37, tajnik, 
Drnovšček Venceslav, kmet, Breg 22, 

blagajnik, 
Drnovšek Božidar, kmet, Breg-23, od- 

bornik. 
Okrožno sodišče v Gorici 

z začasnim sedežem Y Postojni 
dne 16. marca 1948. 

Zt 19/48-2 2497 

221. 
Sedež: Vrtojba, okraj Gorica. 
Dan vpisa: 16. marca 1948. 
Besedilo: Kmetijska nabavna in pro- 

dajna ladruga z omejenim jamstvom v 
Vrtojbi. 

Zadruga je bila ustanovljena na skup- 
ščini dne 4. januarja 1948. 

Naloga zadruge je: 1. da izdeluje po 
navodilih pristojnih organov načrt za 
odkup kmetijskih pridelkov v svojem 
okolišu; 2. da izdeluje po navodilih pri- 
stojnih organov načrt potrošnje svojih 
članov; 3. da izdela finančni in kreditni 
načrt in ga spravi v sklad s finančnim 
načrtom svoje poslovne zveze in postav- 
ljenimi normami; 4. da zbira v ta na- 
men statistične podatke, ki jih daje v 
uporabo tudi svoji poslovni zvezi. Glavni 
zadružni zvezi LRS in okrajnim ljudskim 
odborom; 6. da odkupuje v svojem oko. 

li-u \»e kmetijske pr.deike in oskrbuje 
svoje čiane z vsem kmetijskim orodjem 
in uiuplini Lneiij^k.im potrooaJiiiami in 
tudi L utili; potro» •. mi picdmeü po 
postavljenem nacitu; ti. da sklepa po- 
gube a kui-'kivaici v ovojem okolišu za 
od^up km«: j»kib pridelkov iu jim iz- 
I linčuje predujme (komralurauje); 7. da 
akiepa pogt.dbe z zadružnimi in držav- 
nimi podjetji za dobavo kmetijskih pri- 
delkov; b. <ia skrbi za večjo produktiv- 
nost deia svojih članov; 9. da skrbi za 
kulturno iu prosvetno izobrazbo svojih 

članov ili za njihovo zadružno vzgojo. 
Zadruga opravlja svoje naloge v skla- 

du s splošnim državnim gospodarskim 
načrtom iu nalogami, ki jih dobi od svo- 
je poslovne zveze in pristojnih organov 
ljudske oblaàti. 

Zadružni delež znaša 150 din, družin- 
ski 15 din. Vsak zadružnik jamči s pet- 
kratnim zneskom vpisanih deležev. 

Oznanila se objavljajo v prostorih za. 
druge, vabila na skupščino pa se poleg 
tega podjejo vsem članom najmanj 8 dni 
poprej ter Glavni zadružni zvezi LRS in 
poslovni zvezi. j 

Upravni odbor sestavlja devet članov. I 
Zadrugo zastopa upravni odbor, zanjo | 

pa podpisujeta dva člana upravnega od- 
bora,   katerih   enega   sme   nadomeščati 
pooblaščeni uslužbenec zadruge. 

Člani upravnega odbora so: 
Zgori Jožko, uradnik, Vrtojba št. 2, 

predsednik; 
Gorkč Krnil, mizar, Vrtojba št. 103, 

podpredsednik; 
Saunig Kazimir, učitelj, Vrtojba 19", 

tajnik; 
Vuk Venček, krojač, Vrtojba 106; 
Žibernik Franc, zidar, Vrtojba 9; 
Rešč;č Ivan, kmet, Vrtojba 21 ; 
Pavlin Avgust, zidar, Vrtojba 2,32; 
Lukežič Cecilija, gospodinja, Vrtojba 

št. 103; 
Gorkič Jožef, zidar, Vrtojba 98, od- 

borniki. 

Okrožno sodišče v Gorici 
z začasnim sedežem v Postojni 

dne 16. marca 1948. 
Zt 8/48—4 2495 

* 
222. 

Sedež: Ambras. 
Dan vpisa: 20. marca 1948. 
Besedilo: Kmetijska zadruga z omejenim 

jamstvom v Ambrusu. 
Zadruga je bila ustanovljena na ustanov- 

nem zboru 18. I. 1948 za nedoločen čas. 
Naloge zadruge so: 
1. da na čim boljši' in čim kulturnejši 

način oskrbuje svoje člane z vsemi po- 
trebnimi potrošnimi predmeti; 2. da od- 
kupuje v svojem okolišu vse kmetijske 
pridelke in izdelke v skladu s postav- 
ljenim načrtom za dobro-oskrbo mest in 
drugih industrijskih središč- in sklepa v 
ta namen pogodbe; 3'. da pospešuje in 
razvija vse panoge kmetijskega gospo- 
darstva na svojem področju, tako polje- 
delstvo, živinorejo, eadjarstvo, vinograd- 
ništvo, čebelarstvo, gojitev industrijskih 
in drugih kultur, gozdarstvo, domačo 

1 obrt itd., posebno pa tiste panoge ozi- 

roma kulture, k; ob danih naravnih po- 
gojih najbolje u>pevajo; 4. da uvaja za 
povečanje kmetijske pro zvodnje in • 
leni za naraščanje blagostanja svojih 
članov naprednejše tehnične in agro- 
nomske metode v kmetijstvu iu v ta na- 
men uab'ävlja kmetijske »troje, umetna 
gnojila itd., mtaaavlja ambulante za ži- 
vino, plemeniine postaje, orgauizira se- 
lekcijo živine, gradi silose, organizi- 
ra semensko službo, skrbi za gojile«' 
sadu h, gozdnih • drugih kmetijskih 
sadik itd.; 5. da organizira predelavo 
pridelkov in obrtne delavnice za po- 
trebo svojih Članov in izrablja pri 
tem predvsem lokalne surovine; 6. da 
zb.ra kmečke prihranke v obliki hra- 
nilnih vlog in notranjih posojil za aslvar- 
janje obratnih sredstev in za podeljeva- 
nje kreditov svojim članom; 7. da skrbi 
za gospodarski strokovni ter kulturni in 
prosvetni dvig vseh prebivalcev svojega 
okoliša tako, da prireja v svojem za- 
družnem domu strokovna in politična 
predavanja, kulturne prireditve, stro- 
kovne tečaje, razstave, predvajanja fil- 
mov, goji t'izkuituro itd. ter ustanovi 
svojo knjižnico. 

Zadružni delež znaša 100 din, delež za- 
družnikovega družinskega člana 20 din, ki 
se lahko vplača v obrokih. Člani jamčijo 
za obveznosti s petnajstkratnim zneskom 
vpisanega enkratnega temeljnega oziroma 
družinskega deleža. 

Zadruga objavlja važnejše sklepe v svo- 
jih poslovnih prostorih in na razglasni de- 
ski. 

Upravni odbor sestavlja 9 članov, ki jih 
voli zbor izmed zadružnikov. Dolžnost 
upravnega odbora traja eno leto. 

Za zadrugo podpisujeta po dva člana 
upravnega  odbora,  katerih enega lahko 
nadomešča   po   upravnem   odboru   po- 
oblaščeni uslužbenec zadruge. 

Člani upravnega odbora so: 
Mišmaš Vinko, kmet, Kamen vrh 1, 
Novak Maks, kmet, Ambru3 3, 
Godec Alojzij, kmet, Ambras 31, 
Kikelj Angela, knjigovodinja, Višnje 3, 
Zaje Franc, poslovodja, Ambrus 24, 
Fabjan Franc, kmet, Primča vas 2, 
Hočevar Bolte, kmet, Višnje 12, 
Zaje Anton, kmet, Mal. Korinj 9, 
Hočevar Ignac, kmet, Kal 6. 

Okrožno sodišče v Ljubljani 
dne 19. marca 1948. 

Zt 23/48 — Zadr. V 199/1     2Ó85 

223. 
Sedež: Beričcvo. 
Dan vpisa 23. marca 1948. 
Besedilo: Kmetijska zadruga z omejenim 

jamstvom v Eeričcvcm-Brinjc. 
Zadruga jo bila ustanovljena na ustanov- 

nem zboru 6. marca 1948 za nedoločen 
čas. 

Naloge zadruge so: 
1. da na čim boljši in čim kulturnejši 

način oskrbuje svoje člane z vsemi po- 
trebnimi potrošnimi predmeti; 2. da od- 
kupuje v svojem okolišu vse kmetijske 
pridelke in izdelke v skladu s postav- 
ljenim načrtom za dobro oskrbo mest in 
drugih industrijsJah eredüfö in «klop« K 

/ 
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ta namen pogodbe; 3. da pospešuje m 
razvija vse panogo kmetijskega go.-po- 
darstva na svojem področju, tako polje- 
delstvo, živinorejo, sadjarstvo, vinograd- 
ništvo, čebelars-tvo, gojitev industrijskih 
in drugih kultur, gozdarstvo, doma.o 
obrt itd., posebno pa tiste panoge oz>- 
roma kulture, ki ob dan Ji naravnih po- 
gojih^ najbolje uspevajo; 4. da uvaja za 
povečanje kmeLijske proizvodnje in •» 
ern   •   naraščanje   blagostanja   svojih 

članov naprednejše   tehnične   in   agio- 
•ojila itd., ustanavlja ambidante za z,- 
lljio, plemenilne postaje, organizira se- 
ieiicijo živine, gradi silose, orgarik;- 
ra semensko službo, skrbi za gojitev 
sadnih, gozdnih in drugih kmetijskih 
sadik itd.; 5. da organizira predelavo 
Pridelkov in obrtne delavnice za po 
rebe svojih članov in izrablja pri 

tem predvsem lokalne surovino; 6. da 
••»•• kmečke prihranke v obliki hra- 
nilnih vlog in notranjih posojil za ustvar. 
jauje obratnih sredstev^jn za podeljeva- 
nje kreditov svojim članom; 7. da skrb: 
7-a gospodarski strokovni ter kulturni in 
I).rođX.e^1' dv'8 vsen prebivalcev svojega 
okoliša tako, da prireja v svojem za- 
družnem domu strokovna in politična 
Predavanja, kulturne prireditve, stro- 
kovne tečaje* razstave, predvajanja M- 
.Y> goji fizkulturo itd. ter ustanovi 
Sv^°, knjižnico. 
lahlf mžni  delež  m"ia 10°  din'  ki   sc 

v2,*°v
vPlača v obrokih, delež zadružnika. 

cga člana 20 din. Člani jamčijo za obvez- 
osti zadruge z desetkratnim zneskom vpi- 

snega deleža. 
zadruga objavlja važnejše sklepe v svo- 

•• poslovnih prostorih in na razglasni de- 

jfPravni odbor sestavlja 7 članov, ki jih 
°ii  zbor   izmed   zadružnikov.    Dolžnost 

"Pravnega odbora traja eno leto. 
..a zadrugo podpisujeta po dva člana 
3avnega  odbora,  katerih enega  lahko 
obln*?6^8   P°   upravnem   odbora   po- 

"»sceni uslužbenec zadruge, 
uani upravnega odbora so: 
£ysec Alojz, kmet, BeriČevo 20, 
ŠinT Ciril, kmet, Beričevo 19, 

Vo  
menc Minka, gosp. pomočnica, Bcričr- 

7\^n- Anlon' ,•1•'5 Beričevo 36. 
•••••^1' kmet> Beričevo 38. 
Kra   yanislav, kmet, Brinje 13, 

aiJ ^eter, delavec, Brinje 12. 
^ožrio sodišče v Ljubljani 

7. dno 23. marca 1948. 
Ät 29/48 - Zadr. V 204'1      2593 

224. * 

**&• Bcsnfea. 
gan vpisa: 20. marca 1948. 

1••5^•1%•*^1^• «druga • omejenim 

ner/rkì?? ll bila ustan«Tljena na ustanov- 
JJ zboru 29. II. 1948 za nedoločen čas. 
"alogo zadruge so: 

»»SBd2«• boljši in òim l;ulturnej§i 

fcupS^a
v
P°tr^*1K,i Pernati; 2. 4* U. 

Pridelke i« ^'T„ekelisu V8e •»«••*•• t weike m izdelke v skUiu s peetav- 

ljenim načrtom za dub;o oskrbo mest in 
(irug.h ,iKiUslr,j?u h M,'^., o in M»K|/.I v 
ta namen pogodbe, .). (,• pi/.-pi'-u.c :.i 
ra/.vija vse panose knieiijs.-ve^a go>p<>- 
duiatva na svojem p-jUro.. ,u, ta.io puuje- 
deUuo, živinoieio, c-n .utvivo, \.ii"grad- 
u,^;\o, čebelarstvo, g<;.,..ev iiidu*ir.jskih 
in drugih kultur, goi-aarsi^o, doinaio 
obrt itd., posebno pa tiste panoge ozi- 
roma kulture, ki ob dan.n p.tr;i\n h po- 
sojil) najbolje uspevajo; 4. <la maja /;i 
povečanje kinološke pro.zvudi-.je • s 
tem za naraščanje blago,-talija svoj'h 
članov naprednome tehnične in agro- 
nom>ke meuxle v k;i;c4ij.-i\ u in v ta na- 
men nabavlja kmetijske stroje, umetna 
gnojila itd., ustanavlja ambulante za /.,- 
vino. plemenilne postaje, organizira se- 
lekcijo živine, gradi silose, organizi- 
ra semensko službo, skrbi za gojitev 
sadn h, gozkrb m drugih kme.ijiLih 
sadik itd.; 5. da nganizira preJolavo 
pridelkov in obrtne deiauiice za po 
t rebe svojih članov in izrablja pri 
tem predvsem lokalne surovine: G. da 
zbira kmečke prihranke v obliki hra- 
nilnih vlog jn notranjih posojil za ustvar- 
janje obratnih sredstev in za podeljeva- 
nje kreditov swìjiin članom; 7. da skrbi 
za gospodarski strokovni ter kulturni'in 
prosvetni dvig vseh prebivalcev svojega 
okoliša tako, da prireja v svojem za- 
družnem domu strokovna in politična 
predavanja, kulturne prireditve, stro- 
kovne tečaje, razstave, predvajanja •1- 
mov, goji i zkuituro itd. ter ustane ,-i 
svojo knjižnico. 

Zadružni delež znaša 100 din, delež za- 
družnikovega družinskega člana 50 dih, 
ki se lahko plača v obrokh. Člani jamčijo 
za obveznosti zadruge z desetkratnim zne- 
skom vpisanega enkratnega temeljnega ozi- 
roma družinskega deleža. i 

Zadruga razglaša važnejše sklepe v svo- 
jih poslovnih prostorih in na razglasni de- 
ski % 

Upravni odbor sestavlja 7 do 9 članov, 
ki jih voli zbor izmed zadružnikov. Dolž- 
nost upravnega odbora traja eno leto. 

Za zadrugo podpisujeta po dva člana 
upravnega  odbora,  katerih  enega  lahko 
nadomešča   po   upravnem   odboru - po- 
oblaščeni uslužbenec  zadruge. 

Člani upravnega odbora *i: 
Kocjančič Franc, tkalec, Besnica 22, 
Zidan Janez, kmet, Besnica 4, 
.Tanša Pavla, učiteljica, Besnica 3, 
Končar Janez, kmet, Gaberje 5, 
Hribar Alojzij, pismonoša, Gaberje 14, 
Bučar Janez, kmet, Javor 19, 
Gale Pavel, kmet, Vnajnnrji M, 
Zust Anton, kmet, Zg. Be«n:ca 14, 
Žagar Anton, kmet, Besnica 1. 

Okrožno sodišče v Ljubljani 
dne 18. marca 1948. 

Zt 18/48 — Zadr. V 197'1      2597 
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225. 
Sodcž: Dol pri Hrastniku. 
Dan vpisa: 23. marca 1948. 
Besedilo: Kmetijska zadruga z omejenim 

jamstvom • Dalu pri Hrastniku. 
Zadruga je bik ustanovljena na skupšči- 

ni dno 29. II. 1942 za nedoločen čas. 

Naloge zadruge so: 
1. da n.i čim •>1•• in čini Lu.iurnej^i 

na,n oskriiiije svoie člane z vsemi po- 
terai! m. potrošnim predmeti; 2. da od- 
kupuje v svojem okolišu vse kmetijsi e 
prhieike in j/.oeike v skladu s po»ta»'- 
ijenini iia'Ttniii za dobro oskrbo mest ,n 
tir.igii .ndübti.,-k;h sred..«,«: in sklepa v 
ta namen pogodbe; 3. da pospešuje in 
razvi.|ii vse panoga kmeiijs.ieija gosp )- 
dr:-lia na s\0|em ••••••••!, !••• p^j«'- 
dcl-lvo, /..vmoH-jo, s.adjarsi\o, vlnograd- 
njšivo, čebelai-tvo,  goj.tcv  industrijskih 
in drugdi kuiliii, L'O'.'.nrstvo, domao 
oint uu.. p">.ei>;.'> |>a tiste psnoge 07.,- 
roma kulture, ki ob danih naravnih pi- 
golili najbo'ie uspevajo; 4. da uvaja za 
povečanje kmetjrke j>ro zvodnje in s 
tem za naraščati ie biago«tanja svoj Ji 
članov naprednej-e tehnivne in agro- 
nomske metode v kmetijstvu in, v ta na- 
men nabavlja kmet;jske stroje, umetna 
gnojila itd., ustanavlja ambulante za ži- 
vino, plemenilne postaje, organizira se- 
lekcijo živine, gradi silose, organizi- 
ra semensko službo, skrbi za gojitev 
sad k itd.; ó. da organizira predelavo 
satinili, eo'.'ln'li in drugih kmetijskih 
prdeiUnv jn obrlne delavnice za po- 
trebe svojih članov in izrablja pri 
'en, predvsem lokalne surovine; G. da 
T.bia kn^čko prihranke v obliki hra- 
nilno vlog jn notranjih posojil za ustvar- 
janje obratnih sredstev in za podeljeva- 
nje kred lov svojim članom; 7. da skrbi 
za gospodarski strokovni 1er kulturni in 
pro-vrtni dvig vseh prebivalcev svojega 
okoliša tako, da prireja v svojem za- 
družnem domu strokovna in politična 
predavanja, kulturne prireditve, stro- 
kovne tečaje, razstave, predvajanja •1- 
inov, goji fizkulturo itd. ter ustanovi 
svojo knjižnico. 

' Zaradi smotrnega in uspešnejšega izva- 
janja svojih nalog izdela, potrebne načrte 
v skladu s splošn.m državnim načrtom. 

Zadružni delež znaša 100 din, delež dru- 
žinskega člana 20 din in se plača ob vstopu 
v zadrugo. Vsak zadružnik jamči s petkrat- 
nim zneskom vpisanega obveznega deleža.f 

Priobčitve *e, kolikor ni v pravilih do- 
ločeno drugače, nabijejo na zadružni raz- 
glasni deski. 

Upravni odbor sestavlja 12 da 15 čla- 
nov, ki jih voli občni zbor za dobo 1 leta. 

Zadrugo zastopa upravni odbor, podpi- 
sujeta pa zanjo po dva člana upravnega oJ- 
bera, katerih enega lahko nadomešča po 
upravnem odboru pooblaščeni uslužbenec 
zadruge. 

cN*ni upravnega odbora so: 
Jakopič Maks, kmet, Sv. Štefan 2, pred- 

sednik, 
Napret Rudolf ml., kmet, Mamo 14, pod- 

predsednik, 
Bastie Peter, rudn. nameščenec, Brce, 

tajnik, 
Klemen Alojz, kmet, Dol, 

^Kreže Martin, kmet in rudar, Kovk, 
Strau3 Anton, kmet, Dol, 
Senfjurc Ervin, kmet in rudar, Brnica, 
Zibrot Leopold, kmet in rudar, Podkal. ' 
Banian Kari, lonet Mamo 4, 
Lesjak Anton, kmet, Unično, 
Grc?ab Leopold, kmet, Turjs 
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Omahna Franc, kmet in tajnik KLO, 
Tu rje, 

Arlič Franc, kmet in rudarski upok, 
Kal, 

Orožen Marjan, kmet, Turje, 
Rovšek Jože, kmet, Sv. Jurij, odborniki. 

Okrožno sodišče v Celju 
dne 23. marca 1948. 

Zadr VII 72/2 2481 

22G. 
Sedež: Dolsko. 
Dan vpisa: 16. marca 1948. 
Besedilo: Kmetijska zadruga z omejenim 

jamstvom v Dolskem. 
Zadruga je bila ustanovljena na ustanov- 

nem zboru dne 22. XII. 1947. 
Naloga zadruge je: 
1. da na čim boljši in čim kultumejši na- 

čin oskrbuje svoje člane z vsemi potrebni- 
mi potresnimi predmeti; 2. da odkupuje 
v svojem okolišu vse kmetijske pridelke in 
izdelke po postavljenem načrtu za do- 
bro oskrbo mest in drugih industrij- 
skih središč In " sklepa v ta namen po- 
godbe; 3. da pospešuje in razvija vse pa- 
noge kmetijskega gospodarstva na svojem 
področju, tako: poljedelstvo, živinorejo, 
sadjarstvo, vinogradništvo, čebelarstvo, go- 
jitev industrijskih in drugih kultur, goz- 
darstvo, domačo obrt itd., posebno pa po- 
spešuje-tiste panoge oziroma kulture, ki 
v danih naravnih pogojih najbolje uspe- 
vajo; 4. da uvaja za povečanje kmetijske 
proizvodnje in s tem za zagotovitev rasto- 
čega blagostanja svojih članov naprednej- 
še, tehnične in agronomske metode v 
kmetijstvu; v ta namen nabavi kmetij- 
ske stroje, umetna gnojila itd., ustanavlja 
ambulante za živino, plemenilne postaje, 
organizira selekcijo živine, gradi silose, 
organizira semensko službo, skrbi za goji- 
tev sadnih, gozdnih in drugih sadik itd.; 
5. da organizira 'predelavo kmetijskih pri- 
delkov in obrtne delavnice za potrebe svo- 
jih članov in izrablja pri tem predvsem 
lokalne surovine; 6. da zbira kmečke pri- 
hranke v obliki hranilnih vlog in notranjih 
posojil za ustvarjanje obratnih sredstev in 
za podeljevanje kredüov svojim članom; 
7. da skrbi za gospodarski strokovni, kul- 
turni in prosvetni dvig vseh prebivalcev 
svojt*>a okoliša tako. da prireja v «vojem 
zadružnem domu strokovna in politična 
predavanja, kulturne prireditve, «trakovne 
tečaje, razstave, predvajanja filmov, goji 
fizkuHuro itd ter ustanovi svojo knjižnico. 

Zadružni delež znaša 100 din, delež za- 
družnikovega družinskega člana znaša 20 
dinarjev in -e lahko vplača v obrokih. Člani 
jamčijo za obveznost zadruge še z deset- 
kratnim zneskom obveznega deleža. 

Zadruga razglaša važnejše sklepe v svo- 
jih poslovnih prostorih ali na zadružni de- 
ski. 

Upravni odbor sestavlja 9 članov, ki jih 
voli zbor izmed zadružnikov. Dolžnost 
upravnega odbora traja eno leto. 

Za  zadrugo podpisujeta po dva člana 
upravnega odbora, katerih enega lahko na- 

v domeiča po-upravnem odbora pooblaščeni 
uslužbenec zadruge. 

Člani upravnega odbora so: 
Grad Franc, kmet, Petelinje '17, 

Medved Mila, gospodinja, Dolsko 24,      I 
Janež- •••••, gospodinja, Dolsko 44,       ' 
Zaje Tine, Laze 31, 
Jerina Malči, gospodinja, Senožeti 35, 
Mali Jakob, kmet, Senožeti 35, 
Ložar Ivan, kmef, Vinje 5, 
Prošek Franc, kmet, Klopce 5, 
Jemc Franc, kmet, Zagorica 115. 

Okrožno sodišče v Ljubljani 
dne 15. marca 1948. 
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227. 
Sedež: Kamnik. 
Dan vpisa: 25. marca 1948. 
Besedilo: Kmetijska zadruga i omejenim 

jamstvom v Prcserju. 
Zadruga je bila ustanovljena na ustanov- 

nem zboru 28. II. 1948 za nedoločen čas. 
Naloge zadruge so: 
1. da na čim boljši in čim kultumejši 

način oskrbuje svoje člane z vsemi po- 
trebnimi potrošnimi predmeti; 2. <ia od- 
kupuje v svojem okolišu vse kmetijske 
pridelke in izdelke v skladu s postav- 
ljenim načrtom za dobro oskrbo mest in 
drugih industrijskih središč in sklepa v 
ta mamen pogodbe; 8. da pospešuje in 
razvija vse panoge kmetijskega gospo- 
darstva na svojem področju, tako polje- 
delstvo, živinorejo, sadjarstvo, vinograd- 
ništvo, čebelarstvo, gojitev industrijskih 
in drugih kultur, gozdarstvo, domačo 
obrt itd., posebno pa tiste panoge ozi- 
roma kulture, ki ob danih naravnih po- 
gojih najbolje uspevajo; 4. da uvaja za 
povečanje kmetijske proizvodnje in s 
tem za naraščanje blagostanja svojih 
članov naprednejše tehnične in agro- 
nomske metode v kmetijstvu in v ta na- 
men nabavlja kmetijske stroje, umetna 
gnojila itd., ustanavlja ambulante za ži- 
vino, plemenilne postaje, organizira se- 
lekcijo . živine, gradi silose, organizi- 
ra se-Äensko službo, skrbi za gojitev 
sadnilJf gozdnih in drugih kmetijskih 
sadik itd.; 5. da organizira predelavo 
pridelkov in obrtne delavnice za po 
trebe svojih članov in izrablja pri 
tem predvsem lokalne surovine; 6. da 
zbira kmečke prihranke v obliki hra- 
nilnih vlog in notranjih posojil za ustvar- 
janje obratnih sredstev in za podeljeva. 
nje kreditov svojim članom; 7. da skrbi 
za gospodarski strokovni ter kulturni in 
prosvetni dvig vseh prebivalcev svojega 
okoliša tako, da prireja v svojem za- 
družnem domu strokovna in politična 
predavanja, kulturne prireditve, stro- 
kovne tečaje, razstave, predvajanja 1•- 
mov, goji fizkulturo itd. ter ustanovi 
svojo knjižnico. 

Zadružni delež znaša 100 din, ki,se 
lahko plača v obrokih, Delež zadružniko- 
vega člana znaša 20 din. Člani jamčijo za 
obveznosti zadruge s petkratnim zneskom 
vpisanega enkratnega temeljnega oziroma 
družinskega deleža. 

Zadruga razglaša važnejše sklepe v svo- 
jih poslovnih prostorih in na razglasni de- 
ski. 

Upravni odbor sestavlja 7 do 11 članov, 
ki jih voli zbor izmed zadružnikov. Dolž- 
nost upravnega odbora traja eno leto. 

Za zadrugo podpisujeta po dva člana 
upravnega  odbora,  katerih  enega  lahko 
nadomešča   po   upravnem   odboru   po- 
oblaščeni uslužbenec zadruge. 

Člani upravnega odbora so: 
Gerdina Lovro, želez, Prevalje 18, 
Smole Franc, kmet, Kamnik 38, 
Umek Anton, tesar, Preserje 47, 
Kirn Ivan, kmet, Kamnik 33, 
Suhadolnik Jože, kmet, Gor. Brezovica 

št. 14, 
Peteline Matija, mizar, Goričica 26, 
Jamnik Pavla, uradnica, Prevalje 2. 

Okrožno sodišrV. v Ljubljani 
dne 25. marca 104«. 

Zt 36/48 — Zadr. V. 209/1     2589 
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228. 
Sedež: Podpcč. 
Dan vpisa: 16. marca 1948. 
Besedilo: Kmetijska zadruga z omejenim 

jamstvom Podpcč-Jezcro. 
Zadruga je bila ustanovljena na usta- 

novnem zboru dne 29. februarja 1918 za 
nedoločen čas. 

Naloga zadruge je: 
1. da na čim boljši in čim kultumejši na- 

čin oskrbujo svoje člane z vsemi potrebni- 
mi potrošnimi predmeti; 2. da odkupuje 
v svojem okolišu vse kmetijske pridelke in 
izdelke po postavljenem načrtu za do- 
bro oskrbo mest in drugih industrij- 
skih središč in sklepa v ta namen po- 
godbe; 3. da pospešuje in razvija vse pa- 
noge kmetijskega gospodarstva na svojem 
področju, tako: poljedelstvo, živinorejo, 
sadjarstvo, vinogradništvo, čebelarstvo, go- 
jitev industrijskih in drugih kultur, goz- 
darstvo, domačo obrt itd., posebno pa po- 
spešuje tiste panoge oziroma kulture, ki 
v danih naravnih pogojih najbolje uspe- 
vajo; 4. da uvaja za povečanje kmetijske 
proizvodnje in s tem za zagotovitev rasto- 
čega blagostanja svojih članov naprednej- 
še, tehnične in agronomske metode v 
kmetijstvu. V ta namen nabavlja kmetij' 
ske stroje, umetna gnojila itd., ustanavlja, 
ambulante za živino, plemenilne postaje, 
organizira selekcijo živine, gradi silose, 
organizira semensko službo, skrbi za goji- 
tev sadnih, gozdnih in drugih sadik itd.; 
5. da organizira predelavo kmetijskih pri- 
delkov in obrtne delavnice za potrebe svo- 
jih članov in izrablja pri tem predvsern 
lokalne surovine; 6. da zbira kmečke pri- 
hranke v obliki hranilnih vlog in notranji» 
posojil za ustvarjanje obratnih sredstev in 
za podeljevanje kreditov svojim članonj? 
7. da skrbi za gospodarski strokovni, kul- 
turni in prosvetni dvig vseh prebival"*' 
svojega okoliša tako, da prireja v SVP>?^ 
zadružnem domu strokovna in politic0*, 
predavanja, kulturne prireditve, strokovna 
tečaje, razstave, predvajanja filmov^ g°J 
fizkulturo itd. ter ustanovi svojo knjižnico. 

Zadružni delež znaša 100 din in se lahko 
plača v obrokih. Delež zadružnikoveg» 
družinskega, člana znaša 20 din. Člani ••••• 
čijo za obveznosti zadruge šo s petkratnim 
zneskom obveznega deleža. 

Zadruga razglaša važnejše sklepe v svo- 
jih poslovnih prostorih ali na razglasni o^, 
ski. •; 
nomske metode v kmetijstvu in v ta n» 
men nabavlja kmetijske stroje, umew, , 
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Upravni odbor sestavlja 5 do 9 :lanov, 
k' jib veli zbor izmed zadružnikov. •••- 
Bost upravnega odbora traja enj :•'• 

Za zadrugo podpisujeta  po dva člana 
"Pravnega odbora, katerih enega lahko na 
domešča po upravnem odboru pooblaščeni 
uslužbenec zadruge. 

Člani upravnega odbora so: 
praden Anton, kmet, Podpeč 7, 
Seštlar Alojzij, delavec. Jezero 49, 
Grebene Peter, trgovec, Podpeč 2, 
Zalar Janez, kmet. Jezero 13, 
Kajra Ivan, delavec, Podpeč 39, 
Zdešar Ivan, kovač, Podpeč 39, 
Mayc Helena, kmetica, Je/ero 8, in po- 

oblaščene«:  za   sopodpisovanje, 
"Sari? Jnže, poslovodja. Jezero 53. 

Okrožno sodišče v Ljubljani 
dne 15. marca  1918. 

/t. 15'J8 — Zadr. V 19M      2274 
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220. 

Sedež: Rakitna. 
Dan vpisa: 16. marca 1948. 

. Besedilo: Kmetijska zadruga z omejenim 
iwnstvom v Rakitni. 

Zadruga  je bila  ustanovljena  na  usta 
lavnem obrnem zbora dne 25.  februarja 
1948. 

^aloga zadruge je: 
v '-du na čim boljši in čim kulturnejši na- 
J-? Oskrbuje svoje člane z vsemi potrebni 
v]' Pptrošnimi predmeti; 2. da odkupuje 
j j 0]eni okolišu vse kmetijske pridelke in 
bre P° P°slavUeuem načrtu za ,do- 
sl'lh ^rbo •1••1 in drugih induîtrij- 
•••• ••(••^ '• sklepa v la namen po- 
nor» i ^" da P05Pe*uJe m razvija vse pa- 
Pod ^^'i^ega gospodarstva na svojem 
&a..

rocJu, tako: poljedelstvo, živinorejo, 
ju jar.s'vo, vinogradništvo, čebelarstvo, go 
dart Int^us*rijskili in drugih kultur, goz- 
gpet ,°> domačo obrt i(d., posebno pa no- 
v' 

oUJe listo panogo oziroma kulture, ki 
va:an''l naravnih pogojih najbolje uspe- 
Proi', da uvaJa M povečanje kmetijske 
tçj, ^•^•• in s tem za zagotovitev rasto- 
če , postanja svojih članov naprednej- 
lyJ)e,.T

n'čno in agronomske metodo v 
s]je „pY"! v ta namen nabavi kmetij- 
ai%l °' umelna gojila itd, ustanavlja 
°•••• 

e u živin0> plemenilnc postaje, 
orgaJ?!18 selekcijo živine, gradi siloce, 
tev taj

lra semensko službo, skrbi za goji- 
5. •••«. gozdnih in drugih sadik itd.; 
deUjoç^n'zira predelavo kmetijskih pri- 
iih ft. n 0Drtne delavnico za potrebe svo- 
1.,    r'«nOw    in    !^.«U1!. •    1 .1  

za i^ ustvarjanje obratnih sredstev in 
7. da Ä'an]'e kre<Htov svojim članom; 

1 'urni in bl za gospodarski strokovui, kul- 
Bvojepa iPI^vetni dvi8 vseh prebivalcev 
^užnP°ri !?a ,ako' da Prireia v svojem 
PfedavBni , i• strokovna in politična 
te^ie •••••••••• Prireditve, strokovno 
ft*uliurÄvf' Predvaiania filmov, goji 
, 2aSn ^ustanovi svojo knjižnico. 

Ve8a drSS V Obj;oklh- Delež »druîniko- 
^ *S Cga.eiana 20 din- C!a«i Î«"- 

neskom obveznega deleža. 

Zadruga razglaša važnejše sklepe v svo- 
jih poslovnih prostorih ali na razg.o»ni de 
ski. 

Upravni odbor sestavlja G članov, ki j;h 
voli zbor izmed zadružnikov. Dolžnost 
upravnega odbora traja eno leto. 

Za  zadrugo podpisujeta  po dva člana 
upravnega odbora, katerih enega lahko na 
domešča po upravnem odboru pooblaščeni 
uslužbenec zadruge. 

Člani upravnega odbora so:   . 
Mikuš Tomaž, posestnik, Rakitna 59, 
Borštnik Franc, posestnik, Raki'na 1, 
Mikuš Men, gospodinja, Rakitna 89, 
Kovačič Auton, kovač, Rakitna 58, 
Brenco  Frančiška, gospodinja, Rakitna 

št. 2G, 
Opeka Jože, posestnik, Rakitna 43, in po- 

oblaščenec za sopodpisovanje 
Skrbeč Franc, trg. pomočnik, Rakitna 

št. 90. 
Okroif.no sodišče r Ljubljani 

dne 15. marca  1948. 
Zt 13/48 — Zadr. V 192/1     2271 

230. 
Sedež: Nedelica, okraj Dol. Lendava. 
Dan vpisa: 12. marra 1948. 
Besedilo: Kmetijska zadruga z o. j. v 

Ncdciici. 
Zadruga je bila ustanovljena na skup- 

ščini dne 24. februarja 1918 za nedoločen 
čas. 

Naloga zadruge je: 
1. da na čim boljši m čim kulturnoj!; na 

čin oskrbuje svoje člane z vsemi potrebni- 
mi potrošnimi predmet1 ; 2. da <:<1k;:pni<> 
v svojem okolišu vse kmetijske pr.deike in 
izdelke po postavljenem načrtu, za do- 
bro oskrbo mest iti dnunh industrij- 
skih središč in sklepa v ta namen po 
godbe; 3. da pospešuje in razvija vse pa- 
noge kmetijskega gospodarstva na svojem 
področju, tako: poljedelstvo, ž-vinorejo, 
sadjarstvo, vinogradništvo, čebelarstvo, go- 
jitev industrijskih in drugih kullur, «o/, 
darslvo, domačo obrt itd., posebno pa po> 
sppšuje tiste panoge oziroma kulture, ki 
v danih naravnih pogojih najbolje us]>e- 
vajo; 4. da uvaja za povečanje kmetijske 
proizvodnje in s tem za zagotovitev rasto- 
čega blagostanja svojih članov naprednej- 
še, tehnične in agronomske metode v 
kmetijstvu. V ta namen nabavlja kmetij- 
sko stroje, umetna gnojila itd., ustanavlja 
ambulante za živino, plemenilne postaje, 
organizira selekcijsko živino, gradi silose, 
organizira semensko službo, skrbi za goji 
tev sadnih, gozdnih In drugih sadik itd.; 
5. da organizira predelavo kmetijskih pri- 
delkov in obrtno delavnice za potrebe svo- 
jih članov in izrablja pri tem predvsem 
lokalne surovine; G. da zbira kmečke pri- 
hranke v oblila hranilnih vlog in notranjih 
posojil za ustvarjanje obratnih sredstev in 
za podeljevanje kreditov svojim članom; 
7. da skrbi za gospodarski strokovni, kul- 
turni in prosvetni dvig vseh prebivalcev 
svojega okoliša tako, da prireja v svojem 
zadružnem domu strokovna in politična 
predavanja, kulturno prireditve, strokovne 
tečaje, raütave, predvajanja filmov, goji 
fizkulturo itd. ter ustanovi svojo knjižnico. 

Zaradi smotrnega in uspešnejšega izva- 
janja svojih nalog izdela zadruga potrebno 

načrle v skladu s splošnim državnim na- 
črtom. 

Zadružni delež zii:i«a 151) dm. ph.'a se 
ob vs-lopu v /iioni^o. Upravni oabor lahko 
dovoli pjai'il'i v omoLib. Jamstvo je «nie- 
ju.o. \<ak z,.diii/.iiik jamči >e s sedem- 
kialnini zneskom vp>s.;i]'ii obvezu;!) dele- 
žev. 

Zadruga objavlja vs/nejše sklepe v svo 
ji!j po-loviiih piTKloiili in na razglasili Je- 
•'k'. 

Upravni odiinr se>)avlja sedani član tv. 
Dolžnost upravnega odbora ' r aja eno ino. 
Zadrujo z«i«l"p:i ii[>ravni •••••. Za zad li- 
go podi)i»ujeta po dva ciana upravnega <d- 
bura al; p*> en ehm upravnega odlwra in 
e i pootilaš.Vnt u-iu/benoi- zulru^(j. 

Ciani upravn»ga odbora so: 
Dovečar S'e'aii, kmet, Nedelica 25, 

pieJ-ipdnik. 
Zver Ivan, kmet, Nedelica GS, podpred- 

sednik. • | 
Špi'al; Jožef, kmet, Nedelica 111, 
Duh Jožef, kmet, Ncdel.ca 74. 
Horvat Jožef, kmet, Nedelica 92, 
Ciček Martin, kmet. Nedelica 95. 
Ceh Ivan, kmet, Nedelira 127, odbor- 

niki. 
Okrožno ntJiši-e v  Mariboru 

dn? 12. marca 1913. 
Zadr 111 22    2 2158 

231. 
^ćdt'2: Trnje, «krnj Dol, Lcmlava. 
Dan vpisa: 12. marca 101,4. 
Df-edilo: Lii)ft;j-ka zadruga z o. j. v 

Ti i: ju. 
Zadruga jo bili ustanovljena na skup- 

ščini dne 19. februaija 1948 za nedoločen 
č;H 

Naloga zadruge je: 
1. ;ia na čim ba'jši in čim kuliurnejši na- 

čin &-kil)uje svoje člane z vsemi potrebni- 
mi [)'jiro'-n'nii predmeti; 2. da odkupuje 
v svo;?m okolišu v.-e kmetijske pridelke in 
izdelke po ,pa.~iav!j(-aem načrtu, za do- 
ba od,rb> me-t in drugih induslrij- 
skih središč in sklepa v ta nam"n p'>- 
godbe; 3. da pj.-pešuje in razvija vse pa- 
noge kmrtijskega gos.jiodaretva na svojem 
|">drečju, lako: poljedelstvo, živinorejo, 
sadjarstvo, vinomadnišlvo. čebelarstvo, go- 
jitev industf jskiii in drugih kultur, goi- 
dar-lvo. domačo obrt HJ.. posebno pa po- 
"pe'.uje tiile panege oziroma kulture, ki 
v duruh naravir'lt pogojih najbolje uspe- 
vajo; 4. da uvaja za povečanje kmetijsko 
proizvodnje iu s tem za zagotovitev rasto- 
čega blagostanja svojih članov naprednej- 
še tehnične in agronomske metode v 
kmetijstvu. V ta namen nabavlja kmetij- 
ske stroje, umetna gnojila ild., ustanavlja 
ambulante /-i 'živnui, piemenilne postaje, 
organizira selekcijsko živino, gradi silose, 
organizira «empusko službo, skrbi za goji- 
tev sadnih gozdnih in drugih sadik itd.; 
5. da crgr.ii zi:a predelavo kmetijskih pri- 
delkov in obrtne delavnice za i>oire!>e svo- 
jih članov in izrablja pj-i tem predvsem 
lokalne surovine; G. da zbira kmečke pri- 
li ranko v obPki hranilnih'vlog in notranjih 
posojil za ustvarjanje obratnih sreddev in 
za podeljevanje kreditov svojim članom; 
7. da skrbi za gospodarski strokovni, kul- 
turni in prosvetni dvig vseh prebivalcev 
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svojega ok-;i:.-;i t . • , , ,\ - , • 
/.adlUŽnetl' IO'îIM •• . •, : ; , i • >.! 
predavanj,t. i. i, •, .i ' -   ,     . . i M 
tečaje,   razstave.   ' le.ivai •-|,i   i   .no".   !/•' 
fizkuituro itd. i;-îi   -       ,   -  • o .i i ; 

Zaind   <nu>[ i-.i- •   >:  i -,    ••      •*<   u,'i 
janja svojih nalog i/, i   ;i -   'u^.i ( > •• • «je 
načrte v skladu s «i». - >  :i .i' n..  m na 
čnom. 

Zadružni dele/ znaša lôo dui. pi • • 
ob vstopu v zadrugo. Upravni <•!1<• lahko 
dovoli plačilo v obrokih .Jam-tvo •- ome 
jeno. Vsak zadru/.nil jnri'èi Se .- 'c lem 
kratnini zneskom vpisanih obveznih dele- 
žev. 

Zadruga objavlja važnejše sklede v «vo 
jih poslovnih prostorih in na rnzyln-ni de 
ski 

Upravni odbor sestavlja 5 do D članov 
Dolžnost upravnega odbora tram ero leto. 
Zadrugo zastopa upravni od'w. /.a zadru- 
go podpisujeta po dva člana upravnega »id- 
bora aliipo en član upravnega odbora in 
en pooblaščeni uslužbenec zadruge 

Člani upravnega odbora so: 
Horvat Stefan, kmet. Trnje 55, pred 

sednik, 
Kramar Jožef, kmet. Trnje 79. podpred- 

sednik, 
Hozjan Ivan, kmet, Trnje 62, 
Tibaut Štefan, kmet Trnje 4, 
Kuzma Matija, kmet  Trnje 22, 
Sebotin Jožef, kmet, Trnje 92 
Hozjan Ivan, kmet. Trn io 99. odr-orwki. 

Okrožno sodišče v Mariboru 
dne 12. marca 1948. 

Zadr • 23—2 2160 

332. 
Sedež: Stopičc, okraj Novo mesto. 
Dan vpisa: 1. marca 1948. 
Besedilo: Kmetijska zadruga z omejenim 

jamstvom v Stopicali. 
Zadruga je ustanovljena dne 30. 1. 1948 

za nedoločen čas. 
Naloga zadruge je: 
1. da na čim boljši in čim kulturnejši na 

čin oskrbuje svoje člane z vsemi potrebni- 
mi potrošnimi predmeti; 2. da'odkupuje 
v svojem okolišu vse kmetijske pridelke in 
izdelke po postavljenem načrtu, za do- 
bro oskrbo mest in drugih industrij- 
skih središč in sklepa v ta namen po- 
godbe; 3. da pospešuje in razvija vse pa- 
noge kmetijskega gospodarstva na svojem 
področju, tako: poljedelstvo, živinorejo, 
sadjarstvo, vinogradništvo, Čebelarstvo, go- 
jitev industrijskih in drugih kultur, goz- 
darstvo, domačo obrt itd., posebno pa po- 
spešuje tiste panoge oziroma kulture, ki 
v danili naravnih pogojih najbolje uspe- 
vajo; 4. da uvaja za povečanje kmetijske 
proizvodnje in s tem za zagotovitev rasto- 
čega blagostanja svojih članov naprednej- 
še tehnične in agronomske metode v 
kmetijstvu. V ta namen nabavlja kmetij- 
ske stroje, umetna gnojila itd., ustanavlja 
ambulante za živino, plemenilne postaje, 
organizira selekcijsko živino, gradi silose, 
organizira semensko službo, skrbi za goji 
tev sadnih, gozdnih in drugih sadik itd.; 
5. da organizira predelavo kmetijskih pri- 
delkov in obrtne delavnice za potrebe svo- 
jih članov in izrablja pri tem prpdvsem 
lokalne surovine; 6. da zbira kmečke pri 

i   iii-    \    i.i:l;..lii.mu i i; 4;og m -.ut .ìii.nh 
\ ! zri u<\\ '    "ij" oi)üiiiiih -!'-i-t"\   u 

-•   ;    '"i'' ini '   kreditov   -\ojim '"'lanom. 
.. d;   -•     i /-a L"   .»'dai-ki ~,,r>\ovni. Uni 
'"ili    ".   ;•'<)-',   ''n   ei. ig  vseh  j-  fhi\ nI;-''. 
.<t|i-<i|f «;   i^a !:• ,o, da pri   ja  .   -V)j°rii 

'..;n/ii"in   domu   strokovna   in   politična 
•Mpdavanj», kuüii'ne prireditve, -strokovne 
i-raje,   razstave,  predvajanja   filmov,  u;oj i 
i''/kultur« itd. 1er o-ianovi svojo knjižnico 

Zaiadi rniotrneaa in uspešnejšega izva- 
janja svojih nalog izdela zadruga potrebno 
nifrte v skladu « splošnim državnim na- 
č';om. 

Deleži za zadružnike znašajo 100 din, za 
«Kiru/nikove družinske člane pa 20 din. 
Vsak zadružnik oziroma član jamči še z 
desetkratnim zneskom vpisanih deležev. 
iMeži se ne obrestujejo. 

Zadrugo zastopa upravni odbor Dolžnost 
neravnega odbora traja eno leto, tvori ga 
7 "'lanov, pre-!-Hnik, podpredsednik, tajnik 
m odborniki. 

Za zadrugo podpisujeta po dva člana 
upravnega odbora, od ki ter ili lahko enega 
nHomešča po upravnem odboru poobla.šče 
ni uslužbenec, ki mora biti prej pnjavlin 
registrskemu sodiïèn zaradi vpisa. 

Zadruga objavlja svoje sklepe v svojih 
-irvnili prostorih in na razglasni deski. 

("lani upravnega odbora so: 
Kastelic Ivan, čevljar in kmet. Dol. Tež- 

ka voda 25, predsednik, 
Mo/p Jože. kmet. Stopiče 13, podpredsed- 

nik. 
Murn Jože. kmet, Crmošnjice pri Stopi 

Toh 8, tajnik, 
Bukovec Franc, lesar in kmet. Gor. Tež- 

ka voda 1, 
Avguštin Stanko, Umet.fcin. Stopiče 5. in 
Gazvoda Matija, kmet, Vel Orehek 15, 
Golobic Jože. tesar, Vrdun 13 pri Stopi-- 

čah, odborniki. 
Okrožno sodišče v Novem mestn 

dne 1. marca 1948,^ 
Zt 19/48 - Zadr III 47/1      1959 

233. 
Sedež: Celje. 
Dan vpisa: 12. marca 1948. 
Besedilo: Stavbna zadruga državnih 

uslužbencev • Celju z. z o. j. 
Izbrišeta se Člana upravnega odbora 

Burdijan Ivan in Cvahta Anton, vpišeta 
se: 

Rihtaršič Alojz, višji gozdni tehnik v 
Celju, in 

Rihterišč Ana, gospodinja v Celju. 
Okrožno sodišče v Celju 

dne 12. marca 1948. 
Zadr V 115/46 1998 

» 
234 

Sedež: ST. Peter pod ST. gorami. 
Dan vpisa: 22. marca 1948. 
Besedilo: Raiffcisenkasse Königsberg 

am Sattelbach, zadruga z n. j. prt ST. Pe- 
tru pod ST. gorami. 

Na podlagi 1. člena uredbe o likvida- 
ciji kreditnih zadrug z dne 17. IV. 1947 
(Uradni list LRS št. 16) je prešla za- 
druga v likvidacijo. 

Besedilo zadruge kakor doslej s pri- 
stavkom >v likvidaciji«. 

Lik., i :!. i i i   ,-o: 
(ü"L' k .lane/,, nameščenec podruž. 

M ce .V      i-ai   e, Krško, 
V oik ' ". .: ' n hi.imlnice in po- 

- 'rjilii er  v   S", iiir.i. 
lu<a; /ica /He/nKki upokojenec v 

^"> rud. 
Lobar M ške. upravnik Mestne ljud-- 

-ke  pi^'Milnice  v   Brežicah, 
Bevec Franc, upravnik posojilnice v 

Brežicah. 
Likvidatorji podpi.-ujejo likvidacijsko 

zadrugo na ta način, da po dva prista- 
vita pod besedilo likvidacijske zadruge 
svoj podpis. 

Okrožno sodišče v Celju 
-ine 22. marca 1948. 

Zadr 2/17 ">319 

235. 
Sedež: Trbovlje. 
Dan vpisa: 27. februarja 194«. 
Besedilo: Hranilnica in posojilnica v 

Trbovljah, zadruga z n. j. 
Na podlagi 1. člena uredbe o likvida- 

ciji kreditu h zadrug /. dne 17. IV. 1947 
(Uradni list LRS št. 16) je prešla za- 
<lr.i'»a v likvidacijo. 

Besedilo zadruge kakor doslej e pri- 
stavkom:  ;v  1'kvidaciji«. 

Likvidatorji  so: 
Hudnik Albin, ravnatelj podružnice 

Nar. banke v Trbovljah, 
Kolenc Alojzij, državni upokojenec, 

Zagorje ob Savi, 
Gnus Stane, zadružna uradnica. Dol 

pri  Hrastniku, 
Jurko Vidko. šolski upravitelj v po- 

koju,  Dol pri Hrastniku, 
MikuS Marjan, pomočnik poverjenika 

odseka za finance OLO Trbovlje. 
Grobljar Natja, knjigovodja Hranilnice 

v Zagorju ob Savi. 
Likvidatorj: podpisujejo, likvidacijsko 

zadrugo tako, da po dva postavita pod 
besedilo likvidacijske zadruge svoj pod- 
pis. 

Okrožno sodišče v Celju 
dne 27. februarja 1948. 

Zadr VI 166/4 2293 
* 

236. 
Sedež: Col. 
Dan vpisa: 10. marca 1948. 
Besedilo: Obnovitvena zadruga z omeje- 

nim jamstvom na Colu.   „ 

Po sklepu 6kuščine z dne 8. II. 1948 6e 

izbriše kot predsednik upravnega odbora 
Trošt Ivan in vpiše novi izvoljeni predsed- 
nik 

Kovšca  Jožef,  apneniški mojster, Col- 
Okrožno sodišče v Gorici 

z začasnim sedežem v Postojni 
dne 10. marca 1948. 

Zt. 13/46-11 2073 

* 
237. 

Sedež: Crni vrh. 
Dan vpisa: 17. marca 1948. 
Besedilo: Lesna produktivna zadruga r 

Črnem vrhu, zadruga z o. j. 
Na podlagi sklepa občnega zbora z dne • 

29 II. 1948 je zadruga prenehala delovat» 
in prešla v likvidacijo. 
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Raasgrlasi in ogriaisi 
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°'X. -I. 45 47 2674 

Prvi oklic 
i 

Se_-.|;t\ Ijeii je osiiulek nove zemljiške 
^u.tig^ za katastrsko občino Validità vas 
v 4«»«lrii'ni (»kraju Grosuplje  m -e dolori 

15. april HHS 
'*ot dai), od katerega dalje je postopali 
j* lein osnutkom kakor z zemljiško 
k"iigo. 

9^ navedenega «lue dalje je samo z 
M'isüin \ novoosnovano zemljiško knjigo 
"loiuo | ir. dobiva h. omejevali, prenašali 

''azvel javljali  lasi ninske, zastavne   n al 
(|vilge knjižne pravice n;t zemljiščih. 
vPisaiiUi  v tej  zemJj;<ški  knjig:. 

II 
i|v°.l)eiif.in   s,.   /.  duelu   15.   aprila   194S 

•.• postopek /a popravljanje navede- 
,l' n°V"oosnovane. zemljiške knjige. Zalo 
•• . poziva jo.  naj   pr.iavijo svoje  /allieve 

1K1 (Pozneje 
ilo vštetega 15. junija H> IN 

i„. . vs> <)m'. ki zahtevajo na podstavi 
|Q?oict>- pridobljene pred 15. aprilom 
obs >• da i)x se izPreinüUi|; vpisi, ki so 
jn f?eni v novoosnovani zenilj'škj knjigi 
raz S^ ti( ej0 kstaiiiskih ali posestnih 
iHernK^' Pa na''si se izvede la izpre- 
iio- z cdPisom- pripisom ali s pre- 
s sp1? ali s Popravo označbe zemljišč ali 
km , v° zemljiškoknjižnih teles ali ka- 
^01 koli drugače; 

apJ, Vsi oivi, kj so pridobili »o pred 15. 
ii0Vo 

Q 1948 na zemljiščih, vpisanih v 
hevih ?0??ni zemli»ški knjigi ali «a nji- 
ge D . ^ ustavne, služnostne ali dru- 
koljC^p» prikladne za knjižni vpis, 
kot 8{•

• * ^ilo te pravice treba vpisati 
tako t •• ^••••••, pa še niso vpisane 

• kakor je treba. 

vest; P^avaU P°<1 u) •• treba točno ••- 
W«* vico in vrslni red> ki se nani° VI°Žke i°r tudi zemljiškoknjižne 
vesti ièti jateriil "^ se 'zvr^! vPis- ^a" 
pravio^ • ' Da ka^ se opira prijavljena 

•A in ua }jaj aautevani vrstni red. 

ložAwi?od a) ** b) je lreba Pri- 1?-haia w- 1U PrePis li9tiu^ i* katere 
ia sicer •••.•••)?•• 02"••• «mjenica 
sjenice•^•?6' so Pravice aH 
P°8oSo B,astal.e P0 20' i»UM"iu 1946 brez- 
Wed te•v  Primerili,  kjer so nastale 
^oînîem'vpa.kolilior iIna Wee p " str«Wia ali njen zastopnik. 
•••••••"? dflžnoaii v ničemer ne iz- 
P^javit; ,„ ' T Je Pravi«a, ki jo je treba 

le « pn sodišču, ali iz tekîue 

sodno resiUe itd. Pat« pa so od prijavne 
dolžnosti iitvzete: 

1. praviee iu činjenice, za katere so 
ali bodo do vštetega 14. aprila 1948 
upravičen«} vložili prošnje ali prijave v 
smislu 1. in 2. tofike razglasa ministrstva 
za pravosodje z dne 12. •••• 1946. 
Uradni Ust LRS z diie 36. junija 1940. 
št. 44/109: 

2. pravice, ki ne temelje na pogodbi 
(n. pr. pravice, pridobljene zaradi agrar- 
ne reforme, zaplembe J t» podobno), ker 
bodo le pravice itak uradoma prijav- 
ljene. 

Kdor zamudi zgoraj postavljen: rok 
15. junija 1948. izgubi pravico, uveljaviti 
prijav: za\ezane zahtevke nasproti tre-. 
I jim osebam, ki si pridobijo knjižne pra- 
v ice v dobri veri na podstavi vpisov, 
obstoječih v novoosnovan, zemljiški knji- 
gi,   kolikor  ti  vpis,  niso izpodbijani. 

III 
Zoper vpise obremenilnih prav ic (za- 

stavne, služnostne itd. pravice), ki bodo 
v novoosnovani zemlji:k' knjigi obstojali 
na dan 15. aprila 194N, nai vs, 141. ki 
se čutijo z obstojem kakšnega teli vpi- 
sov al: z njegovim vrstnim ••1•• «ško. 
dovane v svojih pravicah 
vložijo   ugovore   «Io  vštetega   15.   junija 

194S 
ker sicer dobijo ti  vpisi  učinek 'zemlji- 
škoknjižnih vpisov. 

IV 
Novoosnovana zemljiška knjiga je vsa- 

komur na razpolago za vpogled med 
rednimi uradnimi urami pri okrajnem 
s-odisču v Grosupljem. Pri tem sodišču 
se tudi vlagajo morebitne prijave in 
ugovori v smislu pričujočega oklica in 
to pismeno ali ustno na zapisnik. 

Proti zamudi rokov za prijavo in ugo- 
vore ui dopustna upostavilev v prejšnji 
stan in se ti roki tudi ne smejo podalj- 
šat; za posamezne stranke. 

Ministrstvo m pravusodje LKS 
dne 2. aprila 1948. 

v Ljubljani 
Pomočnik ministra: 

dr. ToHiiašek Teodor 1. r. 

St. IV—14•®1—48 2<i44 

Sprememba rodbinskega imena 
Z odločbo ministrstva za notranje za- 

deve LRS 51. 577/2 z dne 2. III. 1948 
je bilo spremenjeno rodbinsko ime Wie- 
ser Teodorja Rûjmuuda, rojenega 12. 1. 
1929 v Mariboru, bivajočega v Sp. Ho- 
čali 34, iz Wieser v >Primec; z veljav- 
nostjo od dneva le objave. 

Iz pisarne min|istrstva za notranji' 
zadeve LKS 

Vpisi v register , 
državnih gospodarskih 

podjetij 

•. 
Sedež: Celje. 
Dan vpisa: 24. marca 1Ü48. 
Besedilo:   Heuubliška kmetijska «ospo- 

darstya Slevenije-Celje. 
Poslovni prediuet: Kmetijska JHOIZV od- 

aja, vnovčevauje nepredelanih ali prede- 
lanih proizvodov ter sklepanje in oprav Ija- 
nje vseh potrebnih poslov. 

Ustanovitelj podj, :ia: \lada LUS. od- 
ločna št. S—za k. (iti L dne 7. II. 191S. 

Operativni upravni voditelj: Glavna di- 
rekcija  rep. kmetijskih ••-podaivlev   LRS, 

Podjetje zastopajo: 
1'ucelj Franc direktor, ki podpisuje sa- 

mostojno, v obsegu zakonitih pooblastil in 
pravil podjetja. 

Kcrher Franc, pomočnik direktorja, ki 
podpisuje za podjetje v ohsotno.-li direk- 
torja, v   istem obsegu kot pn, in 

Detiček Vili. glavni računovodja, ki so- 
podpisuje vse listine, naštele v 47. členu 
splošnega zakona o drž. gosp. podjetjih. 

Ministrstvo za ïiimnre LUS, 
Ljubljana. 

iine 2•. marca  1948. 
Št. 15111 (19-48 'MU 

307. 

N'dež:  Grm pri Novem mestu. 
Dan vpisa: 2(>. marca 1•48. 
Besedilo   Kepubliška kmetij-ka  gospo- 

darstva Slovenije-Novo mesto. 
Poslovni predmet: Vse vrste kmetijske 

proizvodnje, vnovčevauje proizvodov v ne- 
piedelanem ali predelanem slanju ter sl.le 
panje ju opravljanje vseh potrebnih po 
slov. 

Ustanovitelj podjetja: Vlada LftS. od- 
ločba št   S—zak. 58 z dne 7   •. H14S. 

Operativni upravni votlitelj: Glavna di- 
rekcija republiških kmeti j-kili gospodar- 
stev ]>RS. 

Podjetje zastopajo: 
Šepec AJojz, direktor, lii podpisuje sa- 

mostojno, v obsegu zakonitih pooblačil in 
pravil podjetja, 

Baloh .ložko, pomočnik direktorja, ki 
podpisuje za podjelje v odsoliiosti direktor- 
ja. v istem obsegu kot on, in 

Urbančič Dušan, glavni računovodja, ki 
sopodpisuje vse listine po 47. členu spi 
zakona o drž. gospodarskih podjetjih. 

Ministrstvo za finiture LUS, 
Ljubljana, 

dne 24. marea 194S. 
St, 1511171—>48 24G1 
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3<iS. 

Sedež: (ìttrnjii Radiona. 

Dan vpisa: 24. nia:ca 1948. 
Besedilo: Republiška kmetijska gospo- 

darstvu Slo veni ••-•••••••. 
Poslovni predmet: Kmetijska pro'zvod- 

nja, vnovčevanje .ìeprtHielaiiih ali prede- 
lanih proizvodov ter sklepanje in opravija- 
Dje vseh potrebnih poslov. 

Ustanovitelj podjetja: Vlada LKS. od- 
ločba št S—zak. 63 z dne 7. •. 1948. 

Operativni upravni voditelj: Ulavna di- 
rekcija rep. kmetijskih gospodarstev LRS 

Podjetje zastopajo: 
ing. Saksida Ivan, direktor, ki podpisuje 

samostojno, v obsegu zakonitih pooblastil 
in pravil podjetja, 

Kovačič Andrej, pomočnik direktorja, ki 
podpisuje za podjetje v odanosti direklor- 
tcrja, v istem obsegu kot on, in 

Stanovšek Franjo, glavni računovodja, 
ki sopodpisuje vse listine, .naštete v 47. 
členu splošnega zakona o drž. gosp, pod- 
jetjih. 

Ministrstvo za finance LRS, 
Ljubljana, 

dne 23. marca 1048. 
Št 1511170-48 2415 

309. 
Sedež: Kočevje. 
Dan vpisa: 24. marca 1948. 
Besedilo: Republiška kmetijska gospo- 

darstva Slovcuijc-Kočevjc. 
Poslovni predmet: Kmetijska proizvod- 

nja, vnovčevanje nepredelanih ali prede- 
lanih proizvodov 1er sklepanje in opravlja- 
nje vseh potrebnih poslov. 

Ustanovitelj podjetja: Vlada LRS, od- 
ločba it S—zak. 57 z dne 7. 11. 1948. 

Operativni upravni voditelj: Glavna di- 
rekcija rep. kmetijskih gospodarstev LRS. 

Podjetje zastopata: 
Kralj Edvard, direktor, ki podpisuje sa- 

mostojno, v obsegu zakonitih pooblastil in 
pravil podjetja, in 

Lesjak Rajko. glavni računovodja, ki so- 
podpisuje vse listine, naštete v 47. členu 
splošnega zakona o drž. gospodarskih pod- 
jetjih. 

Ministrstvo za finance LRS. 
Ljubljana, 

dne 2.1. marca  1948. 
Št. 1511108—48 211« 

370. 
Sedež: Ljubljana. 
Dan vpisa: 26. marca 1948. 
Besedilo: Gozdarski in lesno industrij- 

ski  servis.  Ljubljana. 
Poslovni predmet; Nabavljanje in razde- 

ljevanje tehničnega materiala, strojnih de- 
lov in pomožnih materiali], potrebnih za 
obratovanje in izgraditev lesnih industrij- 
skih obratov in gozdnih gospodarstev na 
področju LRS. 

Ustanovitelj podjetja: Vlada LRS, od- 
ločba št. S-zak. 98 z dne 1. III. 1948. 

Operativni upravni voditelj: Glavna di- 
rekcija lesne industrije. LRS,,. 

Podjetje zastopa in zanj podpisuje: 
Hočevar Stanislav, v. d. ravnatelja, sa 

mostojno, v obsegu zakonitih pooblastil in 
pravil podjetja. 

Ministrstvo za finance LRS, 
Ljubljana, 

dne 24. marca 1948. 
Št. 1511194-48 2462 

371. 
Sedež: Ljubljana. 

Dan vpisa: 26. marca 1948. 
Besedilo: Republiška kmetijska gospo- 

darstva Slovcnije-Ljubljana. 
Poslovni predmet: Vse vrste kmetijske 

proizvodnje, vnovčevanje proizvodov v ne- 
predelanem ali predelanem stanju ter 
sklepanje in opravljanje vseh potrebnih 
poslov. 

Ustanovitelj podjetja: Vlada LRS, od- 
ločba št. S—zak. 59 z dne 7. II. 1948. 

Operativni upravni voditelj: Ulavna di- 
rekcija republiških kmetijskih gospodar- 
stev LRS. 

Podjetje zastopajo: 
Sušteršič Franc, direktor, ki podpisuje 

samostojno, v obsegu zakonitih pooblastil 
in pravil podjetja, 
, ing. Hal 1er Ljudmila, pomočnik direk- 
torja, ki podpisuje za podjetje v odsotnosti 
direktorja, v istem obsegu kot on, in 

Križanič Rudi, glavni računovodja, ki 
sopodpisuje listine i>o 47. členu spi. zako- 
na o drž. gospodarskih jKxljetjih. 

Ministrstvo za finance LRS, 
Ljubljana, 

dne 24   marca 1948. 
Št.  1511164/48 2158 

372. 
Sedež: Maribor. 

Dan vpisa: 20. marca J94S. 
Besedilo: Republiška kmetijska gospo- 

darstva Slovenije-Maribor. 
Poslovni predmet: Vse vrste kmetijske 

proizvodnje, vnovčevanje proizvodov v ue- 
predelanem ali predelanem stanju ter 
sklepanje in opravljanje vseh potrebnih 
poslov. 

Ustanovitelj podjetja: Vlada LRS, od- 
ločba št. S—zak. 61 z dne 7. II. 1948. 

Operativni upravni voditelj: Ulavna di- 
rekcija republiških kmetijskih gospodar- 
stev LRS. 

Podjetje zastopajo: 
Molan Vinko, direktor, ki podpisuje sa- 

mostojno, v obsegu zak. pooblastil in pra- 
vil podjetja, 
podpisuje za podjetje v odsotnosti direktor- 

Bregar Ciril, pomočnik direktorja, ki 
podpisuje za podjetje v odsostnosti direktor- 
ja, v istem obsegu kot on, in | 

Dular Albin, glavni računovodja, ki so- 
podpisuje listino po 47. členu spi. zakona 
o drž. gospodarskih podjetjih. 

Ministrstvo 2a finance LRS, 
Ljubljana, 

dne 24. marca 1948. 
Št 1511165-48 . 2459 

373. 
Sedež: Murska Sobota. 
Dan \pisa:  13. marca  HI4S. 
Besedilo: Invalidsko podjetje — gostil- 

na. Murska Sobota. 
Poslovni predmet: Gostinstvo. 
Ustanovitelj podjetja: Okrajni odbor 

VVI v Murski Soboti, odločba št. 1183 z 
dne 1. XII. 1947. 

Podjetje zastopala: 
Alauf Stane, upravnik, ki podpisuje sa- 

mostojno, v obsegu pooblastil po pravilih 
podjelja, in 

Lutkar Tibor, računovodja, ki sopodpisu- 
j> vse listine računovodskega značaja. 

Ministrstvo za finance LRS, 
Ljubljana, 

dne 11. marca 1948. 
Št. 151987—48      2114 

* 
371. 

Sedež: Murska Sobota. 
Dan \pisa: 1:>. marca 1948. 
Besedilo: Invalidsko podjetje — kavar- 

na. Murska Sobota. 
Poslovni predmet: Gostinstvo. 
Ustanovitelj podjetja: Okrajni odbor VVI 

v Murski Soboti, odločba št. 1183 z dne 
1. XII. 1948. 

Podjetje zastopata: 
Alauf Stane, upravnik, ki podpisuje sa- 

mostojno, v obsegu pooblastil po pravilih 
podjetja, in 

Lutkar Tibor, računovodja, ki sopodpi-, 
suje  vse  listine  računovodskega  značaja. 

Ministrstvo za finance LRS, 
Ljubljana, 

dne 11. marca 1948. 
St. 151935-48 2112 

* 
375. 

Sedež: Murska Sobota. 
Dan vpisa: 13. marca 1948. 
Besedilo: Invalidsko podjetje — mesni" 

.•a. Murska Sobota. 
Poslovni predmet: Prodaja mesa potro»' 

nikom in izdelovanje mesnih izdelkov. 
Ustanovitelj podjetja: Okrajni odbor V Vi 

v Murski Soboti, odločba št. 11S3 z dnc 

1. XII. 1948. 
Podjetje zastopata: 
Alauf Stane, upravnik, ki podpisuje sa' 

mostojno, v obsegu pooblastil po pravili'1 
podjetja, in 

Lutkar Tibor, računovodja, ki sopodpi* 
suje  vse  listine  račuuovodskega značaja 

Ministrstvo zu iinanco LRS, 
Ljubljana, 

dne 11. marca 1948. 
Št. 151936-48 211» 

* 
376. 

Sedež: Ozeljan-Kronberg. 
Dan vpisa: 23. marca 1048. 
Besedilo: Republiška kmetijska s°si'°A 

darstva Slovenije na Primorskem.        , 
Poslovni predmet: Kmetijska proizvod' 

nja, vnovčevanje nepredelanih ali prede'8' 
nih proizvodov ter sklepanje iu opravlJ8' 
nje vseli potrebnih poslov. , 

Ustanovitelj podjelja: Vlada LRS, <*-' 
ločba 5t. S-zak, 04 z dne 7, II, 1943. 
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Operativni i:;i-;4iii veh'.,]; Cavia di- 
rekc.ja lepubli^ih kmetij-kin guspodar- 
stev LKS. "   ' 

Podjetje /Nopain: 
Vidai,!!' Viioimr, d,rektor, ki podpihuje 

samostojno. v «bj^u zakonitih [xioblaatil 
iu^pravil podjetja, in 

Pupari Franc, «lavai računovodja, ki so- 
podpisuje v>e li-line, naštele v 47. členu 
splošnega /.akoiia o drž. gospodarskih pod- 
Hjih. 

Ministrstvo za finance LUS, 
Ljubljana, . 

dne 23. marca   1948. 
St. 1311K"—48 2117 

377. 
sedež Pluj-Turnišfc. 
Dan vpisa: 2(5. marca 1948. 
Besedilo: Republiška kmetijska gospo- 

darstva Slovcnije-Ptuj. 
Poslovni predmet: Vse vrste kmetijske 

proizvodnjo, vnovvevanje proizvodov v ne- 
predelanem al-, predelanem stanju 1er skle- 
panje in opravljanje vseh potrebn.h po- 
slov. 

Ustanovitelj podjetja: Vlada LRS. od- 
toka št. S-zak. (52 /.'dne 7. II. 1948. 

Operativni upravni voditelj: Glavna di- 
rekcija republiških kmetijskih gospodar- 
stev LRS. 

Podjetje zastopajo: 
Erjavšek Alojz, direktor, ki podpisuje 

sarnostojno, v obsegu zak. pooblastil in 
Pravil podjetja. 

>Dg. Jude/. Mhael, pomočnik direktorja, 
KI podpisuje za podjetje v odsotnosti- di- 
rektorja, v istem obsegu kot on, in 

•Turk Avgust, glavni računovodja, lù so 
odpisuje listine po 47. členu spi. zakona 
° <irž. gospodarskih podjetjih. 

Ministrovo za finance LRS, 
Ljubljana, 

dne 24. marca  1•48. 
St. 1511166-48.     .       2160 

' * 
378. 

Sedež: Rečica pri Laškrm. 
£an vpisa: 1•>. marca 1948. 
Besedilo: Premogovnik Laško, Rečica 

flr' Laškem. 
Poslovni predmet: Pridobivanje in pro- 

zia premoga za splošno porabo. 
. Ustanovitelj 'podjetja: Vlada  LRS, od- 
»oebašt. S—zak 115 z dne 27. II. 1948. 
-Operativni upravni voditelj: Glavna di- 

re«<% rudarstva LRS. 
fOdjetje zastopata: 
!"g. Rovan Ljudevit, direktor, ki podpi- 

ohi ?amo3toJno, v obsegu zakonitih IK> 
«omstil m pravil podjetja, in 
, ioglajen Leopold, namestnik direktorja, 
*» podpisuje v odsotnosti direktorja, v 
laiem obsegu kot direktor. 

Ministrstvo za finance LRS, 
Ljubljana, 

dne 13. marca 1948. 
St. 1511050—48 2122 

379. 
Sedež: Metlika. 
£an vpisa; 11. marca 1948. 
besedilo: Lekarna MLO Metlika. 

»•• °?lovni predmet:   Nabava in prodaja 
,••••*4 •• sanitetnega materiala, , 

Ustanovitelj podjetja: •• Me.LJ.a 
Operativni  upiauii   \oditelj;   -NILU  Me 

ti ka. 
Podjetje zastopa in zanj podpsiije: 
Skebe Anka, upuivnik, samostojno po za- 

konikih pooblastilih in pravilih pudjeija. 
Okrajni LU Črnomelj, 

finančni ousck, 
dne 17. marca 1948, 

t.t. !• 1—1948 1873 

3S0. 
Sedež: Črneče. 
Dan vpisa: 24. februarja 1948. 
Besedilo: Gospodarsko podjetje »Gostil- 

na« K LO Črneče. 
Poolovni predmet: Točenje alkoholnih 

in brezalkoholnih pijač.      * 
Ustanovitelj podjetju: KLO Črneče.    . 
Operativni upravni vod.telj: KLO Čr- 

neče. 
Za podjetje podpisujeta: 
Vrhovnik Jože, upravnik, 
Šušteršič Dando,, pomočnik upravnika, 

in sicer list ne po 47. členu spi. zakona o 
drž. gospodarskih podjetjih do 10.000 din, 
zneske nad lo vsoto pa skupaj s predsed- 
hikom KLO Crneù'. 

OLrajni LO Dravograd, 
li;.amni odsek, 

dne 10. marca 1948. 
St. 3o92,l—4« 2055 

3S1. 
Sedež: Črneče. 
Dan vpisa: 24. februara  1918. 
Besedilo; Gospodarsko podjetje >žaga« 

KLO Črneče. 
Poslovni predmet: Rezanje hlodov za 

lastni ali tuj račun. 
Ustanovitelj podjetja: KLO Črneče. 
Operativni upravni voditelj: KLO Cr 

neče. 
Za podjetje podipsujeta: 
Vrhovnik Jože, upravnik, 
ŠuSteršič Danilo, .pomočnik upravnika. 

in sicer listine po 47. členu spi. zakona o 
drž. gospodarskih podjetjih do 10.000 din. 
zneske nad to vsoto pa skupaj s predsed- 
nikom KLO Črneče. 

Okrajni LO Dravograd, 
finančni odsek, 

k *    J     <1•• 10. marca 1948. 
"     .        St. 3393/1—48 2056 

382. 
Sedež: Dravograd. 
Dan vpisa: 24. februarja 1948. 
Besedilo: Brmiica — Dravograd. 
Poslovni predmet: Britje in striženje, 

trajno kodranje las in vsa dela te stroke. 
Ustanovitelj podjetja: KLO  Dravograd. 
Operativni upravni voditelj: KLO Dra- 

vograd. 
Za podjetje podpisujejo: 
Nosan Jože, upravnik, v vseh zadevah 

podjetja, v njegovi odsotnosti 
Rozman Ivan, knjigovodja; listine po 47. 

členu spi. zakona o državnih gospodarskih 
podjetjih pa sopodpisuje 

Kolar Mara, računovodja. -  «- 
Okrajni LO Dravograd, ' 

odsek za finance, 
dne 10. marca 1948. 

St.. 8415•-48 2036 

Sede/: Dravograd. 
Dan  vpisa: 24. lebruarja 1918. 
Hi-f'dilo: Javna mostna tehtnica — Dra- 

vograd. 
Poslovni predmet: Tehtanje blaga in ži- 

vine. 
Ustanovitelj podjetja: KLO  Fravogiad. 
Operativni upravni voditelj: KLO Dia- 

vograd. 
Za podjetje podpisujejo: 
Klobučar Herman, upravnik, v vseh za- 

devah podjetja samostojno. 
Erker Janko in 
Remic Alojz,  v  vseh   zadevah   podjetja 

in v odanosti  upravnika do  1'».00U din. 
Okrajni LO  Dravograd, 

odsek za finance, 
dne 10. marca 1948. 

Št, 3374/1-48 2043 

•A 
381. 

Sedež: Dravograd. 
Dan vpisa: 24. februarja 1948. 
P.'sedilo: ïîlotel Košenjak, Dravograd. 
••.-'owii predmet: Točenje alkoholnih in 

brezalkoholnih pijač, topla in hladna jedi- 
la in prenočišča. 

Ustanovitelj podjetja: KLO  Dravograd. 
Operativni  upravni voditelj: KLO Dra- 

vograd. 
Za podjetje podpisujejo: 
Kokolj Karo], ravnatelj, v vseli zadevah 

poriielja, v njegovi odsotnosti 
Rozman Ivan, pomočnic ravnatelja, li- 

stine po 47. členu spi. zakona o drž. go-j'O- 
dai-kih podjetjih pa sopodpisuje 

Kolar Mara, računovodja. 
Okrajni LO Dravograd, 

t     \ odsek za finance, 
dne 10. marca 1948. 

' St. 4313/1—48 2038 

ft 
385. 

Sedež: Dravograd. 
Dan vpisa: 24. februarja 1948. 
Besedilo: Kleparska, vodoinstalaterska 

in kovaška delavnica, Dravograd. 
Poslovni predmet: Izvrševanje vseli vo 

doinstalaterskili in kleparskih del, podko- 
vanje konj, okovanje vozov; [«pravila po- 
ljedelskih* strojev in orodja. 

Ustanovitelj podjetja: KLO  Dravograd. 
Operativni upravni voditelj: KLO Dra- 

vograd. 
Za podjetje podpisujejo: 
Vezovnik Ludvik, v vseh zadevah podjet- 

ja, v njegovi odsotnosti 
Rozman Ivan, knjigovodja; listine po 

47. členu spi. zakona o drž. gospodarskih 
podjetjih pa sopodpisuje 

Kolar Mara, računovodja. 
Okrajni LO Dravograd, 

odsek za finance, 
t    dne 10. marca 1948. 

Št. 34147—48 2037 
* 

38G. 
Sedež: Dravograd. 
Dan vpisar 24. februarja 1948. 
Besedilo: Kurivo — Dravograd. 
Poslovni predmet.^ Nakiœ in prodaja 

greffloga, ifl dry. / 
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Ustanovitelj podjetja: KLO Dravograd 
Operativni upravni voditelj: KLO Dra 

vograd. 
Za podjetje podpisujejo: 
Kokolj Karel, ravnatelj, v vseh zadevah 

podjetja, 
Rozman Ivan, pomočnik ravnatelja, vse 

zadeve v odsotnosti ravnatelja; listine po 
47. členu spL zakona o drž. gospodarskih 
I>odjetjih pa sopodpisuje 

Kolar Mara, računovodja. 
Okrajni LO Dravograd, 

odsek za finance, 
dne 10. marca 1948. 

Št. 3418/1-48 2041 

387. 
Sedež: Dravograd. 
Dan vpisa: 19. marca   1948. 
Besedilo: Okrajna lekarna Dravograd. 
Poslovni predmet: Izdelovanje in naha 

va zdravil, prodaja teh po receptu Lli pro- 
sto in prodaja podobnih drogerijskih higi- 
enskih predmetov. 

Ustanovitelj podjetja: Okrajni LO Dra- 
vograd. 

Operativni upravni voditelj: Okrajni LO 
Dravograd. 

Podjetje zastopa in podpisuje do vsote 
obratnih sredstev: 

Mr. Klobučar Herman, ravnatelj. 
Okrajni LO Dravograd, 

. odsek za finance, 
dne 20. marca 1948. 

Št. 4663/1-48 2238 

3S8. 
Sedež: Dravograd. 
Dan vpisa: 24. februarja 1948. 
Besedilo: Ljudska kuhinja — Dravo 

grad. 
Poslovni predmet: Prehrana delavcev in 

nameščencev. 
Ustanovitelj podjetja: KLO  Dravograd. 
Operativni upravni voditelj: KLO Dra- 

vograd. 
Za podjetje podpisujejo: 
Kokolj Karel, ravnatelj, v vseh zadevah 

podjetja, v njegovi odsotnosti 
Rozman Ivan, knjigovodja; listine po 47. 

členu spi. zakona o drž. gospodarskih pod- 
jetjih pa sopodpisuje 

Kolar Mara, računovodju. 
Okrajni LO Dravograd, 

odsek za finance, 
dne 10. marca 1948. 

Št. 3417/1-48 2039 

389 
Sedež: Dravograd. 
Dan vpisa: 24. februarja 1948. 
Besedilo: Pokopališče — Dravograd. 
Poslovni predmet: Oddaja grobov v na- 

jem. 
Ustanovitelj podjetja: KLO Dravograd. 
Operativni upravni voditelj: KLO Dra- 

vograd. 
Za podjetje podpisujejo:   • 
Klobučar Herman, upravni!, v vseli za- 

devah podjetja, 

Remic Alojz, v odsotrm.>\j ravnatelja, v 
vseh zadevah do IO W0 d;ri 

Okrajni L0 Dravograd, 
odsek za finance, 

due 10. inai ca 1948. 
Št. 3376/1-48 2045 

3ÖÜ. 

Sedež:  Dravograd. 
Dan vpi.>d: 24.  februarja 1948. 
Besedilo: Sejmišče — Dr-w-o^nid. 
Poslovni predmet: Vzdàevz-.nje pioterà 

za trgovanje z živino. 
Ustanovitelj  podjetja:   KLO   Dravogiad. 
Opeiativni upravni voditelj: KLO Dra- 

vograd. 
Za podjetje »podpisujejo: 

. Klobučar Herman, upravi li, v vsfìli za- 
devali podjetja, 

Ei ker Janko ;n 
Remic Aloj/., v vseh z;.deva!) podjetja in 

v odsotnosti uprav i'ki do 10 0JO d-U- 
Okrajni  LO  Dravogiad, 

odsek za finance, 
dne 10. marca 1948. 

Št. 3375/1—48 ?'.)14 
•t* 

391. 
Sedež: Dravograd. 
Dan vpisa: 24. februarja 19-18. 
Besedilo. Uprava stanovanj 4;'h zgradb, 

Dravograd. 
Poslovni predmet: U,navijanje stanovanj- 

skih zgradb in zemlji «S. 
Ustanovitelj podjetja:  KLO  Dravograd. 
Operativni upravni voditelj: KLO Dra- 

vograd. 
Za podjetje podpisujejo: 
Klobučar Herman, upr.umk, v vseli m- 

devah podjetja, 
Erker Janko in 
Remic Alojz, v vseh zadevah, in v odsot- 

nosti upravnika do 10.000 din; listine po 
47. členu spi. zakona o drž. gospodarskih 
podjetjih pa sopodpisuje 

Kolar Mara, računovodja. 
Okrajni LO Dravograd,  •    .*' 

odsek za finance, 
dne 10. marca 1948. 

Št. 3416/1-48 2040 
* U 

Erker Janko-in y ̂  

392. 
Sedež: Dravograd. 
Dan vpisa: 24. februarja 1918.   , 
Besedilo:   Vodovod in kanalizacija   — 

Dravograd. 
Poslovni predmet: Preskrba trga z do- 

bro pitno vodo. 
Ustanovitelj podjetja: KLO Dravograd. 
Operativni upravni voditelj: KLO Dra- 

vograd. 
Za podjetje podpisujejo: 
Klobučar Herman, upravnik, v vseh za- 

devah podjetja, 
Erker Janko in 
Remic Alojz, v vseli zadevah podjetja in 

v 'odsotnosti upravnika do 10.000 din. 
Okrajni LO Dravograd, 

odsek za finance, 
dne 10. marca 1948. 

St. 3373/1-48 2042 

* 

m. 
Sede/: Gu&uuj. 
Dan vpisa: 24. februarja 1918. 
Besedilo: Okrajna avtomehanična delav- 

nica Guštanj. 
Poslovni predmet: Poprav ilo motornih 

vozil in izdajanje tekočih goriv. 
Ustanovitelj   podjetje:  O LO  Dravograd 
Operativni upravni voditelj: Izvršilni 

01.0 Dravograd. 
Za podjetje podpisujejo: Podlesek Vik- 

tor, ravnatelj, v vseh zadevah podjetja, v 
denarnih do 10-000 din, zneske nad to 
vsoto sopodpisuje 

Doberšek Karol, član 10 OLO Prevalje. 
t odsotnosti ravnatelja podpisuje 

Krivic Viktor, poslovodja, z istimi po- 
çcji, listine po 47. členu spi. zakona o drž. 
gospodarskih podjetjih sopodpisuje 

Brunker Greta, knjigovodja. 
Okrajni LO Dravograd. 

finančni odsek, 
dne 10. marca 1948. 

Št. 4418/1-48 2016 

394. 
Sedež: Guštanj. 
Dan vpisa: 24. februarja 1948. 
Besedilo: Krajevna brivuiea •— Guštanj. 
Poslovni predmet: Izvrševanje vseh sto- 

ritev te stroke. 
Ustanovitelj podjetja: KLO Guštanj. 
Operativni upravni voditelj: KLO Gu- 

štanj. 
Za podjetje podpisujeta: 
Dretnik Ivo, ravnatelj, v vseh zadevah 

samostojno, v finančnih zadevah pa kolek- 
tivno z njim 

Puh Bolli, komercialni vodja in računo- 
vodja, listino po 47. členu spi. zakona o 
drž. gospodarskih podjetjih. 

Okrajni LO Dravograd, 
odsek za finance, 

dne 10. marca 1948.. 
Št. 3409/1-48 2033 

* 
395. 

Sedež: Guštanj, 
Dan vpisa: 24. februarja 1948. 
Besedilo: Krajevna gostilna in delavska 

menza — Guštanj. 
Poslovni predmet: NakupMn prodaja al- 

koholnih pijač ter brezalkoholnih pijač, go- 
stišče in menza za krajevne delavce, name- 
ščence in potujoče goste ter prenočevanje 
tujcev. 

Ustanovitelj podjetja: KLO Guštanj. 
Operativni upravni voditelj: KLO Gu- 

štanj. 
Za podjetje podpisujeta: 
Dretnik Ivo, ravnatelj, v vseh zadevah 

samostojno, v finančnih zadevah pa kolek- 
tivno z njim 

Puli Bolti, ••••••. vodja in računovod- 
ja, ki sopodpisuje tudi vse listine po 47. 
členu spi. zakona o drž. gospodarskih pod- 
jetjih. 

Okrajni L0 Dravograd, 
odsek za finance, 

dne 10. marca 1946. 
Bt.8407/l-4â 20ÔO 
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S«Jež: Guštanj. 
Dan vpisa: 24, februarja 1048. 
Besedilo: Krajevna gramoznica — Ou 

stanj. 
l'u-.f v.l. predmet. Oskrba kraje in oUi. 

ce i sjiamozom 
Ustanovitelj  podjetja:  K LO Guštanj. 
Operativni upravni voditelj: K LO Gu 

stanj. 
Zu (Hxijetje podpisujeta: 
Dretnik Ivo, ravnatelj v vseli zadevni. 

K>djptjn samostojno, v f.nančnib zadevali 
pa kolektivno z rijim 

Puh Bolti, kornere, vodja in računovodja, 
^ listine po 47. čleuu spi. •••••• o di/. 
g».podai>kih podjetjih. 

Okrajni LO Dravograd, 
odsek za finance, 

dne It), marca 1048. 
Št. 3412/1—48 2034 

8J»7. * 
Sedež: Guštanj. 
Dati vpisa: 24. februarja 1948. 
Besedijo:  Krajevna krojaška delavnica 

~ Guštanj. 
Poslovni predmet: Izdelovanje moških 

ii ženskih oblek, perila, vsa konfekcijska 
fola in popravila. 

Ustanovitelj podjetja: KLO Guštanj. 
„ Operativni upravni  voditelj: KLj Gu- 
štanj. 

Za podjetjo podpisujeta: 
Dretnik Ivo, ravnatelj, v vseb zadevah 

Podjetja samostojno, v finančnih zadevah 
Pa kolektivno z njim 

Puh Bolti, kornere, vodja in računovodja, 
vse listine po 47. členu spi. zakona o drž. 
gospodarskih podjetjih, v odsotnosti  rav. 

a tel ja pa samostojno. 
Okrajni LO Dravograd, 

odsek za finance, 
dno 10. marca 1948. 

St 3411/1—48 203 j 
* 

898. 
Sedež: Guštanj. 
Dan vpisa: 24. februarja 1948. 
Besedilo: Krajevno sodavicarstvo — Gu- 

štanj. 
Poslovni predmet: Izdelovanje sodavice. 
Ustanovitelj podjetja: KLO Guštanj. 
Operativni upravni voditelj: KLO Gu- 

Za podjetje podpisujeta: 
Dretnik jVO] ravnatelj, v vseh zadevah 

f°dJetja samostojno, v finančnih zadevah 
kolektivno z njim 
.. Puh Bolti, kornere, vodja in računovodja, 
'va,P°dpisuje vse listine po 47. členu spi. 
«u«ma o drž. gospodarskih podjetjih. 

Okrajni LO Dravograd, 

399. 
Sedež: Guštanj 
Dan     • 

odsek za finance, 
dne 10. marca 1948, 

Št. 3410/1—48 2032 

"an vpisa: 24. februarja 1948. 

barska delavnica - Guštanj. 
Sarffi•1 Predmel: Izvrševanje sobosli- •i«Jnh • pleskarskih del. 

Ustanovitelj podjetja: KLO uušlaiij. 
Operativni  upravni  voditelj:  KLO Uu- 

itanj. 
Za podjetje podpisujeta: 
Dretnik Ivo, ravnatelj, v vseh zadevali 
ujetja  samostojno,   v finančnih  zadevali 

•i  skupaj z njmi 
Pub Bolti, kornere, vodja in računovod 

t   ki podpisuje v odsotnosti ravnatelja m 
s->e listine po 47. členu spi. zakona o drž 
gospodarski h podjetjih. 

Okrajni  LÒ  Dravograd, 
odsek za finance, 

dne 11). marca 1948. 
Št. 3408/1—48 2031 

* 
400. 

Sedež: Marcnbcrg. 
Dan vpisa: 24. februarja 1918. 
Besedilo:  Covljarnica KLO Marenberg 
Poslovni predmet: Izdelava novih in po- 

pravilo starih čevljev. 
Ustanovitelj podjetja:  KLO Marenberg 
Operativni   upravni  voditelj:   KLO Ma- 

ronberg. 
Za podjetje podpisujeta: 
Fabjan Hinko. upravnik, v vseli zade- 

vah podjetja, listine po 47. členu spi. za- 
kona o drž. gospodarskih podjetjih pa .-ku 
pi.j z njim * 

Žagar Rozalija, računovodja. 
Okrajni L0 Dravograd, 

odsek za finance, 
dne 10. marca 1948. 

St. 3394/1-48 2018 
* 

401. 
Sedež: Marenberg. 
Dan vpisa: 24   februarja 1948. 
Besedilo: Gostilna KLO Marcuhcrg. 
Poslovni predmet: Točenje alkoholnih m 

brezalkoholnih pijač, prodaja tiralih in 
mrzlih jedil za abonente in potujoč:; goste 
(samo v gostilni *Svoboda€). 

Ustanovitelj  podjetja:  KLO Marenberg 
Operativni upravni voditelj: KLO Ma- 

rer.be rg. 
Podružnice: 
1. Gostima >Svoboda«. Marenoerg 31, 
2. Gostilna KLO Marr-nberg 51, 
3. Gostilna KLO Sp. Vižinga. 
Za podjetje podpisujeta: 
Fabjan Hinko, upravnik, v vseh zade- 

vah podjetja, listine po 47. členu spi. za- 
kona o drž. gospodarskih pndj3'j:b pa sku- 
paj z njim 

Žagar Rozalija, računovodja. 
Okrajni LO Dravograd, 

odsek za finance, 
dne 10. marca 1948. 

Št. 3399/1—48 2022 
* 

402. 
Sedež: Marcnbcrg. 
Dan vpisa: 24. februarja 1948. 
Besedilo: Knjigarna KLO Marenberg. 
Poslovni predmet: Prodaja knj'g, papir- 

nih izdelkov in šolskih knjig. 
Ustanovitelj podjetja:  KLO Marenberg. 
Operativni upravni voditelj: KLO Ma- 

renberg. 
Za podjetje podpisujeta: 
Fabjan Hinko, upravnik, v vseh zade- 

vah podjetja, listine po 47. Členu spi. za- 

kona o drž. gospodarskih podjetjih :••• - >u- 
jaj z njim 

Žagar Knzalija, računovodja. 
Okrajni LO Dravograd, 

odsek za finance, 
dne 10. .na.ca 1918. 

Št. 3396'1-48 ïi'19 

103. g 
Sedež: Maronberg. 
lian vpisi: 24   februarja 1948. 
Besedilo: Kolarnira KLO Marrnberg. 
Poslovni predmed: Pi odaja knjig, papir« 

ti   izdelkov in šolskih  potrebščin. 
Ustanovitelj podjetja: KLO Marenbfrg. 

» Operativni upravni voditelj: KLO Ma- 
ren be rg. 

Za podjetje podpisujeta: 
Fabjan Hinko, upravnk. v vseh zade- 

vah podjetja, listine po 47. členu spi. za- 
kona o drž. gospodarskih podj-vj'a pa sku* 
i a j z njim 

Žagar Kozalija, računovodja. 
Olrrajni LO Dravograd, 

odsek za finance, 
dne 10. marca 1948. 

Št 3397/1-48 2020 

101. 
Sedež:  Marcnbcrc:. 
Dan vpisa: 24. februarja 1948. 
Besedilo: Kovacnka KLO Marcnbcrg. 
Poslovni predmet- Izdelava vozov in 

drugih kovaških izdelkov, podkovanje 
konj, popravilo starih kovaških izdelkov. 

Ustanovitelj podjetja:   KLO Marenberg. 
Operativni upravni voditelj: -KLO Ma- 

renberg. 
Za podjetje podpisujeta: 
Fabjan Hinko. upravnik, v*vseh zade- 

vah podjetja, listine po 47, členu spi. za- 
kona o drž. gospodarskih podjetjih ; a sku- 
prj z njim 

Žagar Rozalija, računovodja. 
Okrajni LO Dravograd, 

odsek za finance, 
dne 10. marca 1948. 

Št. 3398/1-48 2021 

A 
403. 

Sedež:  Marcnbcrg. 
Dan vpisa: 24. februarja 1948. 
Besedilo: Mesarija KLO Marcnbcrg. 
Poslovni predmet: Klanje živine, pre- 

delava mesa, .prodaja svežega in suhega 
mesa- 

Ustanovitelj podjetja:  KLO Marenberg. 
Operativni upravni voditelj: KLO Ma- 

renberg. 
Za podjetje podpisujeta: 
Fabjan Hinko, upravnik, v vseh zade- 

vah podjetja, listine po 47. členu spi. za- 
kona o drž. gospodarskih podjetjih pa sku- 
paj z njim 

Žagar Rozalija, računovodja. 
Okrajni LO Dravograd, 

odsek za finance, 
dne 10. marca 1918. 

Št. 3395/1-48 2017 
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406. 
Sedež: Mežica. 
Dan vpisa: 24. februarja 1948. 
Besedilo: Kino Mežica. 
Poslovni predmet: Predvajanje filmov 
Ustanovitelj podjetja: K LO Mežica. 
Operativni upravni voditelj: KLO Me- 

žica. 
Za podjetje podpisujejo: 
Kuljad Franc, upravnik, v vseh zadevah 

podjetja, v njegovi odsotnosti 
Serno Martin, pomočnik upravnika; li- 

stine po 47. členu spi. zakona o drž. gospo- 
darskih podjetjih pa sopodpisuje 

Vasti Rezka, računovodja. 
Okrajni LO Dravograd, 

odsek za finance, / 
Ine IO. marca 1948. 

Št 3404/1—48 2029 

ft 
407. 

Sedež: Mežica. 
Dan vpisa: 24. februarja 1948. 
Besedilo: Krajevna gostilna I — Mežica. 
Poslovni predmet: Točenje alkoholnih 

pijač. 
Ustanovitelj podjetja: KLO Mežica. 
Operativni upravni voditelj: KLO Me- 

žica. 
Za podjetje podpisujejo: 
Kuljad Franc, upravnik, v vseh zadevah 

podjetja, v njegovi odsotnosti 
, Serno Martin, pomočnik upravnika; li- 

stine po 47. členu spi. zakona o drž. gospo- 
darskih podjetjih pa sopodpisuje 

Vasti Rezka, računovodja. 
Okrajni LO Dravograd, 

odsek za finance, 
dne 10. marca 1948. 

Št. 3401/1—48 2023 

40S. 
Sedež: Mežica. 
Dan vpisa: 24. februarja 1948. 
Besedilo: Krajevna gostilna II — Me- 

žica. 
Poslovni predmet: Točenje alkoholnih 

' pijač. 
Ustanovitelj podjetja: KLO Možica. 
Operativni upravui voditelj: KLO Me- 

žica. , ' 
Za podjetje podpisujejo: 
Kuljad Franc, upravnik, v'vseh zadevah 

podjetja, v njegovi odsotnosti 
Serno Martin, pomočnik upravnika; li- 

tine po 47. členu spi. zakona o drž. gospo- 
darskih podjetjih pa sopodpisuje 

Vasti  Rezka, računovodja. 
Okrajni LO Dravograd, 

odsek za finance, 
dne 10. marca 1948.   * 

.  Št. 3400/1—48 2024 

401). 
,  Sedež: Mežica. 

Dan vpisa: 24. februarja 1948. 
Besedilo: Krajevna mesarija in klavnica 

— Mežica. 
Poslovni predmet: Klanje živine in pro- 

daja mesa _ 
Ustanovitelj podjetja: KLO Mežica. 
Operativni upravni voditelj: KLO Me- 

žica. 

Za podjetje podpihujejo: 
Kuljad Franc, upravnik, v vseh zadevah 

|,od|°tja, v njegovi odsotnosti 
Serno Martin, pomočnik upravnika; li- 

tine po 47. členu spi. zakona o drž. gospo- 
darskih podjetjih pa sopodpisuje 

Vasti Rezka, računovodja. 
Okrajni LO Dravograd, 

odsek za finance, 
• dne 10. marca 1948. 

Št. 3403/1—48 2026 

110. 
Sedež: Mežica. 
Dan vpisa: 24. februarja 1948. 
Besedilo: Krajevna pekarna. 
Poslovni predmet: Peka in prodaja 

kruha. 
Ustanovitelj podjetja: KLO Mežica. 
Operativni upravni voditelj: KLO Me- 

žica.» 
Za podjetje podpisujejo: 
Kuljad Franc, upravnik, v vseh zadevah 

podjetja, v njegovi odsotnosti 
Serno Martin, pomočnik upravnika; li- 

stine po 47. členu spi. zakona o drž. gospo- 
darskih podjetjih pa sopodpisuje 

Vasti Rezka, računovodja. 
Okrajni LO Dravograd, 

odsjek za finance, 
dne 10. marca 1948. 

Št. 3402/1—48 2025 
•k 

411. 
Sedež: Mežica. 
Dan vpisa: 24. februarja 1948. 
Besedilo: Uprava stanovanjskih zgradb 

— Mežica. 
Poslovni predmet: Prodaja stanovanj. 
Ustanovitelj podjetja: KLO Mežica. 
Operativni upravni voditelj: KLO Me- 

žica. 
Za podjetje podpisujejo: 
Kuljad Franc, upravnik, v vseh zadevah 

podjetja, v njegovi odsotnosti 
Serno Martin, pomočnik upravnika; li- 

stine po 47. členu spi. zakona o drž. gospo- 
darskih podjetjih pa sopodpisuje -• 

Vasti Rezka,  računovodja. 
Okrajni LO Dravograd, 

odsek za finance, 
dne 10. marca 1948. 

Št. 3406/1—48 2027 
* 

412. 
Sedež: Mežica. 
Dan vpisa: 24. februarja 1948. 
Besedilo: Vodovod — Mežica. 
Poslovni predmet: Preskrba kraja s pit- 

no vodo. 
Ustanovitelj podjetja: KLO Mežica. 
Operativni upravni voditelj:  KLO Me- 

žica. 
Za podjetje podpisujejo: 
Kuljad Franc, upravnik, v vseh zadevah 

podjetja, v njegovi odsotnosti 
Serno Martin, pomočnik.upravnika; li- 

stine po 47. členu spi. zakona o drž. gospo- 
darskih podjetjih pa sopodpisuje 

Vasti Rezka, računovdja. 
Okrajni L0 Dravograd, 

odsek za finance, 
dne 10. marca 1948. 

Št. 3405/1-48 2028 

413. 
Sedež: Otiški vrli. 
Dan vpisa: 4. marca 19IS. 
Besedilo: Tekstilna industrija, Otiški vrh, 

p. Dravograd, okrajšano: Tekstil Dravo- 
giarl. 

Poslovni predmet: Izdelovanje bombaž- 
nih tkanin na industrijski način. 

Ustanovitelj podjetja: OLO Dravograd. 
Operativni upravni voditelj: IO OLO 

Dravograd. 
Za podjetje podpisujejo: 
Lesjak Nande, ravnatelj, v vseh zadevah 

podjetja, 
Pisotnik Drago, namestnik ravnatelja 

(sekretar), v vseh zadevah v odsotnosti 
ravnatelja, listine po 47. členu spi. zakona o 
drž gospodarskih podjetjih sopodpisuje 

Kastivnik Bogomir, računovodja, v od- 
sotnosti ravnatelja in namestnika pa sa- 
mostojno. 

Okrajni LO Dravograd, 
finančni odsek, 

dne 10. marca 1948. 
Št. 4417/1—48 2014 

414. 
Sedež: Prcvalje. 
Dan vpisa: 24. februarja 1918. 
Besedilo: Krajevna gostilna I Prcvalje. 
Poslovni predmet: Točenje alkoholnih 

in brezalkoholnih pijač in postrežba z je- 
dili. 

Ustanovitelj  podjetja: KLO Prevalje. 
Operativni upravni voditelj: KLO Pre- 

valje. 
Za podjetje podipsujeta: 
Zunko Iva. upravnik, v vseli zadevah 

podjetja; listine po 47. členu spi. Zakona o 
državnih gospodarskih podjetjih pa sopod- 
pisuje blagajnik podjetja. 

Okrajni LO Dravograd, 
odsek za finance, 

dne 10. marca 1948. 
Št. 3377/1-48 2046 

415. 
Sedež: Prcvalje. 
Dan vpisa: 24. februarja 1948. 
Besedilo: Krajevna gostilna II — Prc- 

valje. 
Poslovni predmet: Točenje alkoholnih 

in brezalkoholnih pijač in postrežba z je- 
dili. 

Ustanovitelj  podjetja: KLO Prevalje. 
Operativni upravni voditelj: KLO Pre- 

valje. 
Za podjetje podpisujeta: 
Žunko Ivan, upravnik, v vseh zadevah 

podjetja; listine po 47. členu spi. zakona o 
državnih gospodarskih podjetjih pa sopod- • 
pisuje blagajnik podjetja. 

Okrajni LO Dravograd, 
odsek za finance, 

dne 10. marca 1948. 
Št. 3378/1-48 2017 

* 
41G. 

Sedež: Prcvalje. 
Dan vpisa: 24. februarja 1948. 
Besedilo: Krajevna gosfilnft • — Dob- 

ja vas. 
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Poslovni predmet:    Točenje alkoholnih 
m brezalkoholnih pijač in prodaja tobaka. 

Ustanovitelj podjetja: KLO Prevalje. 
Operativni upravni voditelj: KLO Pre- 

valje. 
Za podjetje podpisujeta: 
Zunko Ivan, upravnik, v vseh zadevah 

Podjetja: listine po 47. členu spi. zakona o 
državnih gospodarskih podjetjih pa sopod 
P'suje blagajnik podjetja. 

Okrajni LO Dravograd, 
odsek za finance, 

dne 10. marca 1948. 
St. 3379/1-48. 2048 

417. 
Sede/:: Prevalje. 
Dan vpi>a: 24. februarja 1048. 
Besedilo: Krajevna menza — Prevalje. 
Poslovni predmet: Oskrbovanje ahonen- 

tovshrano. 
Ustanovitelj  podjetja:  KLO  Prevalje. 
Operativni upravni voditelj: KLO Pre- 

Za podjetje podpisujeta: 
Zunko Ivan. upravnik, v vseh zadevah 

Podjetja; listine po 47. členu spi. zakona o 
fzaynìli gospodarskih podjetjih pa sopod 

pisuJe blagajnik podjetja. 

Okrajni LO Dravograd, 
odsek za finance, 

dne 10. marca 1048. 
St. 3380 1- -48 2049 

418. 

Sedež: Prevalje. 
Dan vpisa: 24. februarja 1948. 
Besedilo: Krajevna pekama Prevalje. 
Poslovni predmet: Preskrba trga s kru- 

Ustanovitelj podjetja: KLO Prevalje. 
Operativni upravni voditelj: KLO Pre- 

glje. 

^a podjetje podpisujeta : 
Zunko Ivan, upravnik, v vseh zadevah 

<••1*•; Iisline P° 47- ČIenu sVl zakona ° 
/aynih gospodarskih podjetjih pa so-jod 

usl,ie blagajnik podjetja. 

Okrajni LO Dravograd, 
odsek za finance, 

<3ne 10. marca 194S. 
Št. 3383/1-48 2034 

419. 

.Sedefc Prevalje. 

ßen^Pisa: 24- febr"arja 1948. 
••• KraJcvno klcparstvo — Prc- 

teSad2l Premel: Kleparska in in5tala" 
OD?Ä

13
 ^6'^ KLo Prevalio. 

Valj?1 Upravni vodilc,J: KL0 I'«*" 

I* Poletje podpisujeta: 
PWHÄ& "Pivnik, v vseh zadevah 

J  Ja.'ljshne P« 47. členu spi. zakona o 

državnih gospodarskih podjetjih pa sopod 
pisuje blagajnik podjetja. 

Okrajni LO Dravograd, 
odsek za finance, 

dne 10. marca 1018. 
Št. 2110/1-48 20Ô0 

* 
420. 

Sedež: Prevalje. 
Dan vpisa: 24. februarja 1948. 
Besedilo: Krajevno sediarstvo in tapet 

ništvo — Prevalje. 
Poslovni predmet: Izdelovanje in popra- 

vila sedlarskih in tapetniških izdelkov. 
Ustanovitelj  podjetja: KLO  Prevalje. 
Operativni upravni voditelj: KLO Pre- 

valje. 
Za podjetje podpisujeta: 
Zunko Ivan, upravnik, v vseli zadevah 

podjetja; listine po 47. členu spi. zakona o 
državnih gospodarskih podjetjih pa sopod 
pisuje blagajnik podjetja. 

Okrajni L0 Dravograd, 
odsek za finance, 

dne 10. marca 1948. 
St. .-5382/1-48  o        -051 

* 
421. 

Sedež: Prevalje. 
Dan vpisa: 24. februarja 1918. 
Besedilo: Naša knjiga — Prevalje. 
Poslovni predmet: Prodaja knjig, piror 

ni'kih in šolskih potrebščin na drobno. 
Ustanovitelj  podjetja:  KLO  Prevalje. 
Operativni upravni voditelj: KLO Pre- 

valje. 
Za podjetje podpisujeta:    * 
Zunko Ivan, upravnik, v vseh zadevah 

podjetja; listine po 47. členu spi. zakona o 
državnih gospodarskih podjetjih pa so.-oo 
pisuje blagajnik podjetja. 

Okrajni LO Dravograd, 
odsek za finance, 

dne 10. marca 1948. 
Št. 3384/1—48 2053 

422. 
Sedež: Prevalje. 
Dan vpisa: 24. februarja 1948. 
Besedilo: Tovarna pil Prevalje. 
Poslovni predmet: Proizvodnja vsako- 

vrstnih pil za obdelovanje kovine in lesa. 
Ustanovitelj podjetja: OLO Dravograd. 
Operativni upravni voditelj: 10 OLO 

Dravograd. 
Za podjetje podpisujejo: 
Podlesek Viktor, ravnatelj, v vseli za- 

devah podjetja, v finančnih zadevah do 
15.000 din pa skupno z njim. 

Brunker Grela, lmjigovodja, zneske 
nad to vsoto sopodpisuje 

Doberšek Karol, član  IO OLO Preva 
lie. 

Okrajni L0 Dravograd, 
finančni odsek, 

dne'10. marca 1948. 
Št. 4419/1-48 2015 

* 
423. » 

Sedež: Prevalje. 
Dan vpisa: 24. februarja 1948. 
Besedilo: Uprava stanovanjskih zgradb 

—• Prevalje. : ' 

Poslovni predmet: Vzdrže\a?ne /giad'> 
in iKibiranje najemnine. 

Ustanovli-lj   podjetja:   KLO   Prevalje. 
Operativni upravni voditelj: KLO 1'ie 

val|e. 
Za podjetje podpisujeta: 
Zunko Ivan. upravnik, v vseh zadevah 

podjetja; listine po 47. ('lenu spi. zakona o 
državnih gos|>odarsl;;h podjeljih pa ^pod- 
pisuje blagajnik podjetja. 

Okrajni L0 Dravograd, 
odsek za financ«', 

dne 10. marca 1048. 
Št. 3385 1 -48 2< ).V-' 

124. 
Sedež: Slovenj Gradec. 
Dan vpisa: 24. februarja 1048. 
Besedilo: Gospodarsko podjetje M LO 

»Ovljarstvo« Slovenj Gradec. 
Poslovni predmet: Izdelovanje in popra- 

vilo čevljev. 
Ustanovitelj podjetja: M LO Slovenj Gra- 

dec. 
Operativni upravnj voditelj: M LO Slo- 

venj Gradec. 
Za podjetje podpisujejo: 
Rozman Vinko, ravnatelj, v vseh zade 

vali podjetja, v njegovi odsotnosti 
Javornik Franc, pomočnik ravnatelja; 

listine po 47. členu ^>l. zakona o državnih 
gospodarskih podjetjih sopodpisuje 

Poljanec Leon, računovodja, v njegovi 
odsotnosti [>a 

Puncer Iva, namestnik računovodje. 
Okrajni LO Dravograd, 

odsek za finance, 
dne 10. marca 1948. 

Št. 11243/12—47 •31 
# 

v>r>. 
Sedež: Slovenj Gradec. 
Dan vpisa: 24. februarja 1948. 
Besedilo: Gospodarsko podjetje MLO 

Slovenj Gradec, hotel in restavracija 
»Korotaiic. 

Poslovni predmet: Oddaja prenočišč, 
prehrana stalnih in prehodnih gostov, to- 
čenje pijač. 

Ustanovitelj fKidjelja: MLO Slovenj Gra- 
dec. 

Operativni upravni voditelj: MLO Slo 
vonj Gradec. 

Za podjetje podpisujejo: 
Rozman Vinko, ravnatelj, v vseh zade 

vab podjetja, v njegovi od.-olnosti 
Javornik Franc, pomočnik nivnalelj'i: 

listine po 47. členu <-pl. zakona o državnih 
gospodarskih podjetjih sopodpisuje 

Poljanec, Leon, računovodja, v odsotno- 
sti pa 

Puncar Iva, namestnik  računovodje..   • 
Okrajni L0 Dravograd, 

odsek za finance, 
dne 10. marca 19-18. 

Št. 3387/1-48 2057 

42•.. 
Sedež: Slovenj Gradec. 
Dan vpisa: 24. februarja 1918. 
Besedilo: Gospodarsko podjetji' .MLO 

Slovenj Gradec sKtirivo« Slovenj Gradec. 
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Poslovili predmet' N ; i K111 • 1:1 piotala 
drv  in prenioua. 

U-laiiov [oli i4)il|tl;.i \ll.!) -low»n (n.-, 
dec. 

Operativni upravni vodilelj \IL<) Slo 
verij Gradec 

Za podjetje podpihujejo: 
Rozman Vinko, ravnatelj, v VM-II '.ade 

vali  'iodici ji .  v njPiìOM od-oino-i 
Javornik    FraiH-    pomočnik   t'avtia'ei'.' 

listine pò 47. členu spi. zakona o državnih 
<rospodat-kih  podiefeh  -opodpi-uje 

Poljanec Leon, računovodja. \ njenovi 
<-.!«•>'nosti pa 

Puncer Iva. namestnik računovodje. 

Okrajni LO Dravograd, 
odsek za finance. 

dne 10. inarca i »48 
Št.  112431—47 20fiô 

•- 
427. , 

•vnjež:  slovenj Gradec. 
Dan vpisa: 24   februarja 194». 
Besediio: Gospodarsko podjetje MLO 

Slovenj Gradec »Xašn knjiga« Slovenj 
Gradec. 

Poslovni predmet: Nakup in prodaja 
kn|ig, -šolskih potrebSčin. papirja in dru- 
l'( '_'a pisaru>Le^a materiala in vseqa, v to 
široko spadajočega blaga. 

Ustanovitelj nodjetja- MLO Slovenj Gra- 
de" 

Operativni upravni voditelj: MLO Slo- 
venj Gradec. 

Za podjetje podpisujejo: 
Rozman Vinko, ravnatelj, v vseh zade 

vali podjetja, v njegovi odsotnosti 
•lavornik Franc, pomočnik ravnatelja: 

i jlinr po 47. členu spi. zakona o državnih 
!2<>-p<vJarskili podjetjih sopodpisuje 

Poljanec Leon, računovodja, v njegovi 
odsotnosti pa 

Puncer Iva, namestnik racunovtxije. 
Okrajni LO Dravograd, 

odsek za finance. 
dne 10. marca 1943. 

Št.   11244'!—47 2064 

428. 
Sedež: Slovenj Gradec. 
Dan vpisa: 24. februarja 1948. 
Besedilo: Gospodarsko podjetje MLO 

»l'ama pekarna« Slotcnj Gradec. 
Poslovni predmet: MLO Slovenj Gradec. 

- Ustanovitelj podjetja: MLO Slovenj Gra- 
dec. 

Operativni upravni voditelj: MLO Slo- 
venj Gradec. 

Za podjetje podpisujejo: 
Rozman Vinko, ravnatelj, v vseh zade 

vali podjetja, v njegovi odsotnosti 
Javornik Franc, pomočnik ravnatelja; 

listine po 47. členu spi. zakona o državnih 
irospodarskin podjetjih sopedpisuje 

Poljanec Leon, račemovodja, v njegovi 
odsotnosti pa 

Puncer Tva, namestnik računovodje. 
Okrajni LO Dravorad, 

odsek za finance, 
dne 10. marna 1948. 

St. 11243/13-47 2063 

4-ül 
-ede/:   -doveiii  Gradec 
Dan  \ p -a:  2-1    inumai ja   1 'J i 
I, ••-t'dilu. liii-potiar-ko podjetje Ml.lt 

• lilai-tvo-tapetnišrnu  Xieveni  Grader. 
i'o.-lovm predine! Izdelava i.i popMvin 

-i <li,i;-lsili in tapelni-kih del m i/.delMi\ 
o/, '-(una  iipli  prodaja. 

I'-l.iiiov ileli |Kid|i'tja- MLO So\i'ii| Gia- 
.1. i 

Operativ m upiavn: v oditeli: MLO Slo- 
veni Gradec 

Za podjetje, podpi-uie.io: 
Rozman Vinko, ravnatelj, v v.-eh /ade 

v ah podjetja,  v njegovi odsotnost 
Ja vom i k Ki aite, pomočnik ravnatelr.. 

!>line fie 17- flein! -pl. zakona <j državnih 
L'o*poda;.-kih |KxJjef,j)h «opodnisuje 

Poljanec Leon, računovodja, \ mehovi 
odsotnosti pa 

Pnneer  Iva. namestnik računovodje. 

Okraji!' LO Dia v ocrait, 
•1•-• za finance 

dne 10. marca 1948. 
Št.  1124H'll—47 2062 

130. 
Seder.  Slo\eiij (»rader. 
Dat» vpisa: 24: februarja 1948. 
Besedilo: Gospodarsko podjetje MLO 

»Svečama«, Slovenj Gradec. 
Poslovni predmet: Izdelava raznih sveč. 

raznih slaščic in prodaja na debelo :n 
drobno. 

Ustanovitelj podjetja: MLO Slovenj Gra- 
dec. "*• 

Operativni upravni vodilelj: MLO Slo 
venj Gradec. 

Za podjetje podpisujejo: 
Rozman Vinko, ravnatelj, v v-eh za- 

devah podjetja, v njegovi odsotnosti 
Javomik Franc, pomočnik ravnatelja. 

Listine po 47. členu spi zakona o dr/., 
gospodarskih  podjetjih sopodpisuje 

Poljanec Leon, računovodja, v njegovi 
odsotnosti pa 

Pimeer fva, namestnik wiëunorodjc. 

Okrajni ••) Dravograd, 
odsek za finance, 

dne 10. marca 194S. 
St. 1124S/1—47 •••• 

431. 
Sedež: Slovenj Gradec. 
Dan vpisa: 24. februarja 1948. 
Besedilo: Gospodarsko podjetje MLO 

»Tone« Sloreaij Gredee. 
Poslovni predmet: Oddaja prenočišč, 

prehrana stalnih in prehodnih goetov in to 
čenjo vseh vrst pijač. 

Ustanovitelj podjetja: MLO Slwwoj Gra- 
dec. 

Operativni upravni voditelj: MLO Slo- 
venj Gradec. 

Za podjetje podpisujejo: 
Rozman Vinko, ravnatelj, v vs*h zade 

vali podjetja, v njegov« lodjótaSSti 

• hivoiick    !' ».ili!-    ••••••••    rav li.it^lM 
.-[/,,••  pi    1•     Iriii.  -,•!    .-.ikii' .'  (, ,/' /a\ liri 

,li II   -npt ili   -,i-e 
Poljan'-c   Leon,   Ncunoviidia.   \   U|e«ovi 

;l-otnost! pa 
Puncei   l\a.    lameMnik   iai iinmodje. 

Okiajin   LO  111 a »d-rad. 
oti-ek /,a finance, 

dne 10. marea •.•--, 
St.   :«8• 1 - 48 20ô>s 

I •. 
^t'dež:  Slovenj Gradec. 
Dan vp.-a: 24.  februarja   194s 
Besedilo-    Gospoiiarsko    podjetje    MLO 

»Trgovina  u-nja-< Slovenj Gradec. 
Poslovni predme' Nakup ui piodaja 

vseh vr-t usnja, sedlarskih in tapetniških 
potrebščin. Icnstilii in galanterije. 

Ustanovitelj podietja: MLO Slovenj Gra- 
dec.   ^ 

Operativni upiavm voditelj: MLO .~>to- 
veni Grader 

Za podjetje podpiMijejo: 
Rozman N inko. ravnatelj, v vseh zade 

VHII podjetja,  v njegovi odsotnosti 
• Lvomik K rane pomočnik ravualelia; 

letine po 17 •lenu -pi zakona o državnih 
••-••4ai -kili   piKljet|,h   r-opodpiì-uje 

Poljane,- Leon. iaèiiiio\nd|,i. v njegovi 
oi'solna-1 i •• 

Puncer   Iva.   nanieM.iik   nu> nm '" I je. 

Okrajni LO Dravograd, 
odsek za finance, 

dne 10. marca 194S t. 
Št. SnSS/1 —48 20«> 

m. 
Sedež:  \ iilired. 
Dan vpisa; 24. tebruaiia V-M.- 
Besediio: Krajevna gostilna ni menza 

— Viihred. 
Paslovni firedmet: Točenje alkoholnih 

in   brezalkoholnih   pijač,  prehrana   abo-  . 
neiilov in potujočih gostov. 

Ustanovitelj podjetja: K LO V uh red. 
Operativni upravni voditelj: K LO 

Vuhred. 
Za podjetje podpisujejo: 
Kralj Anton, ravnatelj, v vseb zade- 

vah podjetja do 50.000 din, zneske nad 
to vsoto le z dovoljenjem operativnega 
upravnega voditelja; v odsotnosti ravna- 
telja podpisuje 

Mravljak Ivan. pomočnik- ravnatelja, z 
istimi pogoji; listine po 47. Menu spi. za- 
kona o drž. gospodarskih podjetjih so- 
podpisuje 

Žnidaree Jožko, računovodja ; v njego- 
vi «dsotnosti pa 

Čavnik Antonija, namestnik računo- 
vodje. 

Okrajni LO Dravograd, 
odsek za finance, 

dne 10. marca 1948. 
Št. ••••/1—48 20G8 

AM.. 
Sedež: Vuhred. 
Dan vpisa: 24. februarja 1948. 
Besedilo: Krajevno krojastvo —  Vidi- 
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Posloviii ptedmet: Izdelava in nopiav ijo 
oblek. 

Ustanov iMj  podjetja:   KLO Valued. 
Op<>iali\i)i upravni voditelj. KLO 

\ uh red. 
'/•A |)o<iji'!|e podpisujejo: 
Kralj Anion, ravnatelj. \ vr-eli nadevali 

Imetja do 50.000 din, sueske nad lo 
vsoto le /.dovoljenjem operativnega uprav 
nega voditelja Y odsotnosti ravnatelja pod- 
pisuje: 

"''avljak Ivan. |ionioènik ravnatelja /. 
'^Mmi pogoji, listine pò 47. ("'lenu spi. 4a- 
,{°na 0 diy. gospodarskih podjetjih podpi- 
.-l'ic 

Ziudarec Jožko, računovodja, v njegovi 
wl-ntnosti  pa 

Ravnik Antonija, namestnik računo- 
vodje. 

Okrajni LO Dravomad, 
odsek za finance. 

dne 10. marea H» iS. 
Št. 3380/1— 48 'JOWi 

1.%. 
Sede/.:   Vidi red. 
Oan vpisa: 24. februarja 1048 
Besedilo: Uprava stanovanjskih zgradb 

"~ Vuhrcil. 
.   Poslovni predmet: Vzdrževanje zgradi) 
111 Pobiranje najeinnine. 

Ustanovitelj podjetja:  KLO Vtihml. 

v^Peratj'vni     upravni     voditelj:     KI O 
vuhred. 

ya Podjetju podpihujejo: 
j£a Podjetje podpisujejo: 
,.ralj Anton, ravnatelj v vseh zadevali 

l'°^etja do 50.000 din, zneske nad lo vso- 
to i„ e • z dovoljenjem operativncsn upravne- 
^•.voditelja; v od.-olnosti ravnatelja podpi 

j ,'.'ravljak Ivan. pomočnik ravnatelja, z 
««mi pogoji; listin*» po 47. ('lenu «pi. 

«'iKona o dr/, gospodarskih podjetjih 
s°PodpisujP 

«udarce Jožko, računovodja: v njeuovi 
Motnosti pa 

Vo9
avnik   Antonija,   namestnik   računo- 

Okrajni LO Dravograd, 
odsek za finance, 

dne 10. marca 1048 
Št. 3301/1-18 20R7 

486. * 

^ež: Jesenice.. 
p5i vpisa: 26. marca •4•. 

co«      a  Podjetja:   »Mehanične   dclavni- 
p> »iicstn« podjetje Jesenice. 

s'i'0kn   ni Predmet: vsa del« mehanične 
"ini kf ^dru?'ena   -  kleparstvom.  slroi- 
štalii,-Ucawn,'f'arS:*,vom i" vodovodno •"- 

odboi^MT«10 1•1'•••' voditelj:   Izvršilni 
Pod" r      ^etìenice- 
•••,^'(•«^1••••° '" za"Ì imdpiMij.'jo: 
gì-?.   •rko, upravwik, 
Ce& ••••"  n«»estnik   upravnika. 
- etn,4 Joìe, računovodja. 

Okrajni LO Jesenice, 
odsek za ïinanfc, 

^•• 26. marea 104.4. 
St 1141/2—Si 2472 

i; \P'.|   I.IS''"   1,1^ 

137. 
Sedež: Jesenice. 
Dan vpisa: 22. marca  H»;;». 
Besedilo: A inoc<, okrajno ir^. pmijelic 

/. vinom Mi alkoholnimi pijačami. J ev- 
ince. 

Poslovni predniel: Nakup in prixla,,;; 
vina in alkoholnih pijač na vel.Uo. 

Ustanovitelj   podjetja:   OLO   Jesenice. 
Operativni upravni vod telj: Izvršilo 

odbor OLO .lesenice. 
Podružnica: Bled'. 
Podjetje /.astopaio 111 /.ani podpjsu- 

lejo: 
Benedik Gabrijel. Bled.  upiavnik. 
.lanJa Francka, .lavornik. računov od 1.1 

Okrajni LO Jesenice. 
odsek   za  finance. 

dne '23.  marca   10Is. 
St   12nfi'2-Sj " 23ti8 

-138. 
Sede/.:  Radovljica. 
Dan  vpisa:  23.  mai ca   1048. 
Besedilo:    »Mestno    ključavničarstvo^ 

Radovljica. 
Poslovni prednici: Dela ki jiiiavničar- 

.»ke obrti. 
Ustanovitelj podjtlja: M LO Radovljica. 
Operativni   upravni   vodileli:   Izvršilni 

<:dbor M LO Radovljica. 
Podjetje za-lopala m /.ani podpi»ujela 
Kristan Cini, poslovodja. 
Zoinva   Prane,  racunovodia 

Okrajni  LO   Jesenice, 
odsek  za  finance. 

dne 23. marca HUS. 
St.  V. 1 fKi7 2- S, 23(30 

ft 
13». 

Sede/.: Sel«. KLO Žirovnica. 
Dan  v (usa:  10.  marca  10-18. 
Besedlo: Okrajna mizarska delavnica. 
Poslovni predniel- Vsa ini/ai.-l-a dela. 
Ustanovitelj   podjelui:   OLO   .le~on ce 
Operativni   upravni   vod:tel|.   Izvršilni 

odbor OLO Jesenice. 
Podjetje zastopata 111 /.auj podpisineta. 
Rebolj   Jože.   Znovnica.   poslovodja. 
H rovai  Pavia,  Žirovnica,   računovodja. 

Okrajni LO Jesenice, 
odsek   za finance, 

dne 10. marca  1048. 
St. V 1130'2-Si 2.: 18 

410. 
Sedež: Kranj. 
Dan  vpisa: 24. marca 1048. 
Besedilo:  Gostinstvo MLO Kranj. 
Poslovni predmet: Nabava in prodaja' 

alkoholnih 11 brezalkoholnih pijač, pre- 
skrba goslov s hrano in oskrba butfela 
na kopališča. 

Poslovalnice: 
1. Restavracij Pelvrček. Kranj, Titov 

t rcr 2. 
2. Gostilna Primskovo. Primskovo 13. 
3. Gostilna Kolodvor, Gorenja Sava 12. 
4. Gostilna Stari Maver, K rani. T tov 

trg  H. 
ó. Ruffot-kopaP.šče, Kranj. Partizanska 

costa. 
Ustanovitelj podjetja: Mestni LO Kranj, 

odločba i»t. Sfiri z dne 27. 1. 1048. 
Operalivni upravni voditelj: Mestni 

LO Kranj, 

ill. 
/.t  p'n||cl(i>  podpisujela: 

I',,.! '    i MUC,  1 av natel). 

1     . M   \i, ; .ia.   knjigovodji. 

\    111... 11- • ii   z.'dfvah   pnJ|r,Mi|H.i   i >\ 
,i;.i'' 1   in    r4ii.|,^.nO(lia    -kupno,    o   -,c< i 
/a   icl\... i    zadeve  do  ÔIKIiKKI din.  /•   •\- 
- c-hi Ur   Un    1") Odlì   d 11,   nad    ten,   zne- 
skom  pa -aiiiu s pi ,.-tav kunr  OL'V. 

Okrajni LO  Kranj, 
odsek  za   finanic. 

dne  24.  inairu  •-08. 
S!.   400 11-2 2)22 

1-12. 
^rd^/.   Kranj. 
Dan   v pi^a-  24.  marca   ISMs 
Besedilo: »•••-•••• MLO Kranj. 
Poslovni predmet: Nakup in piodaja 

-adia. zelenjave in poljskih )indelk'iv, 
.nabava in prodaja kolonialnega, t-pero- 

r j-ketia in delikatesnega blaga. 
Poslovalnice: 
Po>lov alii'ca L. Kianj, Pre-einova nI. 

>l.   L"), 
PorlovaliiH'a 2., Primskovo ö. 
Poslovalnica  A.  Kranj.  Koro.-ka  1, 
Poslovalnica B. Kranj. Jenkova ul. 2, 
Poslovalo.ca C, Kranj. Tilo\   li«. 
r-tanovitelj pi,rijet|a: Me-tm LO Kranj, 

odločba st. 837 z dne' 28.  II. 1048 
Operativni upravni voditelj: MLO 

Kranj. 
Za  podjetje  podpiMijela: 
Tonis:č   Lojze,  ravnatelj, 
Šipie Anica, knjigovodji',. ;n sicer rav- 

natelj v vseh zadevali samostojno, knji- 
govodja pa v denarnih, materialnih in 
obračunskih zadevali poleg ravnatelja, in 
s cer za tekoče zadeve do 500000 din. za 
inve-!ic:ie <lo 10.000 d:n. nad tema /ne. 
skoma  pa s pristav kom: OUV 

Okrajni LO Kranj, 
odsek  za   finance. 

dne 24.  marca   104«. 
St.  47011- 2 2121 

ft 
113. 

Si'de/: Ljubljana. Celovška ce-da 02. 
Dan v p.sa: 17. marca 104S. 
Besedilo: IV. lekarna .MLO v Ljub- 

ljani. 
Poslovni predmet: Izdelovanje /dravil 

po receptih, nakep in prodaia na diohno 
vsega sanitetnega in vetfrinar-kega bla- 
ga, zlasti zdravil sjiecialitel. kemkalij, 
obvex.il. senimov, cepiv, nalenskih in 
higien-kili preparatov, hitîieiisk h ko7.- 
meličnih sredstev, vse v obsegu -.voi"ga 
območja. 

Ustanov del j podjetja: MLO za glavno 
mesto Ljubljana. 

Operativ m upravni voditelj: Izvršilni 
odhor MLO v Ljubljani po Centralni 
upravi  zdravstvenih  ustanov, Ljubljana. 

Podjetje zastopata in zanj podpisujoH: 
m. pharm. Dšubaii Alojzij, upravu k, 

ki je pocblašč^n -za samostojno podpiso- 
vanje podjetja, vrie listine deirarnega, 
materialnega,  kreditnega   ali   obračun- 
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skopa   značaja   podpisuje   poleg uprav- 
nika  '-<>.• 

Hočevar  Antonija, knjigovodja. 
.41,0 za glavno  mesto Ljubljana, 

finančni oddelek, 
dne 17. marca 1948. 

Fin..št. 958/1948 2399 

* 
4M. 

Sede/.:  Ljubljana, Gosposvetska c. 4. 
Dan vpisa: 16. marca 1948. 
Besedilo: III. lekarna MLO v Ljub- 

ljani;. 
Poslovni predmet: Izdelovanje zdravil 

po receptih,, nakup in prodaja na drobno 
vsega sanitetnega in veterinarskega bla- 
ga, alasti zdravil specialitet, kemikalij, 
obvezilnega materiala, serumov, cepiv, 
galenskih in dietetskib preparatov, higi- 
enskih in kozmetičnih sredstev, vse v 
obsegu svojega območja. 

Ustanovitelj podjetja: MLO za glavno 
mesto Ljubljana. 

Operativni upravni voditelj: 10 MLO, 
Centralna uprava zdravstvenih ustanov 
v Ljubljani. 

Podjetje zastopajo in zanj podpisu- 
jejo: 

Hočevar Tone, mr. pharm., upravnik, 
samostojno, v odsotnosti ga nadomešča 
Dšuban Eva, mr. pharm. Vse listine de- 
narnega, materialnega, obračunskega in 
kreditnega značaja pa podp;suje poleg 
upravnika ali namestnika še 

Praznik Ivana, knjigovodja. 

MLO za slavno mesto Ljubljana, 
finančni oddelek. 

dne 16. marca 1948. 

Fin št. 957'48 2166 

415. 
Sedež: Ljubljana, Marijin trg 5. 
Dan vpisa: là. marca 1948. 
Besedilo: »Centralna lekarna« MLO v 

Ljubljani. 
Poslovni predmet: Izdelovanje zdravil 

po receptih, nakup in prodaja na drobno 
vsegH san.tetnega in veterinarskega bla- 
ga, zlasti zdravil, cepiv, galenskih in 
dieietskili preparatov,-higienskih in koz- 
metičnih sredstev, vse v obsegu območja. 

Ustanov.telj podjetja: MLO za glavno 
me?to i jubljana. 

Operativni upravni voditelj: IO MLO 
za glavno mesto Ljubljana, Centralna 
uprava zdravstvenih ustanov v Ljubljani. 

Podjetje zastopajo in zanj podpisu- 
jejo: 

Bakarčc Leon, mr. pharm., upravnik, 
samostojno, v njegovi odsotnosti pa na- 
mestnik 

Kremžar Ljudmila, mr. pharm. Vse 
listine denarnega, materialnega, kredit- 
nega ali obračunskega značaja, na pod- 
lagi katerih se sprejema ali izdaja de- 

nar, podpisuje polpg upravnika (namest- 
nika) še 

Martelanc .Josip na, knjigovodja. 

MLO za glavno mesto Ljubljana, 
finančni oddelek, 

dne 15. marca 1948. 
Fin št. 927-1948 2164 

446. 
Sedež: Ljubljana, Miklošičeva c. 20. 
Dan vpisa: 15. marca 1948. 
Besedilo: II. lekarna MLO v Ljubljani. 
Poslovni predmet: Izdelovanje zdravil 

po receptih, nakup in prodaja na drob- 
no v>ega sanitetnega blaga in veterinar- 
sk.h potrebščin, zlaeti zdravil specialitet, 
kemikalij, obvezilnega materiala, serumov 
in cepiv, galenskih in dietetskib prepa- 
ratov,   higienskih   In   kozmetičnih   sred- 
stev. Poslovanje je omejeno na izdajanje 
zdravil  zavarovancem   ÜZSZ,   filiale  v 
Ljubljani in Ajdovščini z manjšimi koli- 
činami zdravil in sanitetnih  potrebščin. 

Ustanovitelj podjetja: MLO za glavno 
mesto Ljubljana. 

Operativni upravni vgditelj: MLO za 
glavno mesto Ljubljana Centrala zdrav- 
stvenih ustanov v Ljubljani. 

Podjetje zastopajo in zanj- podpisu- 
jejo: 

Kavčič Vilma. mr. pharm., upravnik, 
v odsotnosti jo nadomešča 

Dimnik Desa, mr. pharm. Vse listine 
denarnega, materialnega, obračunskega 
in kreditnega značaja, na podlagi katerih 
se sprejema ali izdaja denar, podpisuje 
poleg upravnika ali namestnika se 

Pregelj Marija, knjigovodja. 
MLO za glavno mesto Ljubljana, 

finančni oddelek, 
dne 15. marca 1948. 

Fin št. 926-1948 2163 
* 

447. 
Sedež: Vrhnika. 
Dan vpi3a: 16. marca 1948. 
Besedilo:   Cankarjova   knjigarna   na 

Vrhniki. 
Poslovni     predmet:     Nabava    knjig, 

tiskovin  in  pisarniškega  materiala  ter 
prodaja na debelo in na drobno, oskr- 
bovanje šol z učnimi knj'gami in šolski- 
mi potrebščinami. 

Ustanovitelj  podjetja-.  KLO  Vrhnika. 
Operativni upravni voditelj:  Krajevni 

ljudski odbor Vrhnika. 
Za podjetje podpisujejo: 
Jesenovec   Ivanka, poslovodja, samo- 

stojno po 6. členu pravil podjetja. 
Garafol Franc, namestnik poslovodje, 

v odsotnosti poslovodje, v istem obsegu 
in po določbah pravil podjetja. 
Okrajni ljudski odbor Ljubljana okolica, 

odsek za ffnanec, 
dno 16. marca 1948. 

St. 1722/48 2243 

l * 
448. 

Sedež: Šmarfno-Gamcljne. 
Dan vpisa: 12. marca 1948. 
Besedilo: Krajevna šivajhiica Smartno- 

Gameljnc. 

Poslovni predmet: Opravljanje kro- 
jaških in šiviljskih del. 

Ustanovitelj podjetja: Krajevni LO 
Šmartno, Gaineljne, odločba št. 71 z dne 
31. I. 1918. 

Operativni upravni voditelj: Krajevni 
ljudski odbor Vrhnika. 

Za podjetje podpisujejo: 
Artelj Janez, poslovodja, po G. členu 

pravil, 
Gostič Miha. namestnik poslovodje, 

samo v njegovi odsotnosti, v istem ob- 
segu. 

Derinaslja Vera, računovodja, v 47. 
členu splošnega zakona o dr/, gosp. pod- 
jetjih navedene listine. 
Okrajni ljudski odbor Ljubljana okolici, 

odsek za finance. 
dne 12. marca 1948. 

Št. 819'48 1937 

449. 
Sedež: Maribor. 
Dan  vpisa:   1. marca 1948. 
Besedilo: Mestno trgovsko podjetje 

>Vino*. 
C Poslovni predmet: Trgovina z vinom 

in drugimi alkoholnimi pijačami na de- 
belo in na drobno. 

Operativni upravni voditelj je: Direk- 
cija trgovskih in gostinskih podjetij MLO 
Maribor. 

Ustanovitelj podjetja: MLO Maribor, 
odločba št. 430/1—4)8 z dne 22. I. 1948. 

Podjetje zastopajo '.TI zanj podpisujejo: 
Tînjh Stanko, ravnatelj, v vseh stvareh 

samostojno; 
Cepin Ivan, glavni računovodja, poleg 

ravnatelja vse listine denarnega, mate- 
rialnega, obračunskega in kreditnega 
značaja in v odsotnosti ravnatelja kot 
njegov namestnik. 

Okrajni IiO Maribor mesto, 
odsek za finance, 

dne 1. marca 1948. 
Št. pov. 163/48 2176 

* 
450. 

Sedež: Maribor. 
Dan vpisa: 8. marca 1948. 
Besedilo: Mariborska mestna ekonc 

m(ja >Pcsniški dvor«. 
Poslovni predmet: Proizvodnja torn** 

tijskih pridelkov in živinoreja za Vxe" 
skrbo potrošnikov mesta Maribora. 

Operativni upravni voditelj: Direkcij* 
trgovskih in gostinskih podjetij ML° 
Maribor. 

Ustanovitelj  podjetja: MLO Maribor, 
odločba št. 441/1-48 z dne 22. I. 19»;- 

Poslovalnice in pomožne naprave- 
Podjetje koristi in upravlja tele nepre' 
mičnine: } 

njive: k. o. Pesniški dvor, k*, o. Dr*' 
guče va, k o- Vosek; ^ tf 

travniki: k. o. Draguceva, K, o. Vose*» 
k. o. Pesniški dvor; __ > 

sadovnjaki: k. o. Pesniški dvor, k" * 
Vosek, k. o. Draguceva; .. 

vinogradi: k. o. .Vosek. k', o, Peeni^1 

dvor; 
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pašnik;: k. o. Pesniški dvor, k. o Vo- 
sek, k. o. Draguée va; 

gozdov:: k. o. Pesnica, k. o. Draguie- 
•, k. o. Pesniški dvor, k. o. Vosek; 

ribniki: k. o.  ÜMgiicfjva: 
Javlja:  k. o.   \oek,   k.  o.   Pesniški 
övor, k. o. Dragueeva; 

nerodovitna zemlja: k. o. Vosek. 
••1 a zas,0Pai° >n zanj podpisujejo: 

•1."•,
•• b•on. ravnatelj, samostojno v 

TZ P°ob>ast;ia operativnega uprav- 
iega voditelja; 
••••••7••• *van v- d- računovodja poleg 
ravnate]ja vse lisl;ne denarnega, mate- 

znadaia'   obrar'unskcBa   in   kreditnega 

Okrajni LO Maribor mesto, 
odsek za finance, 

dne 8. marca 1048. 
Št. pov. 181/48 

451. * 
Sedež: Luče 47. 
^ vpisa: 11. marca 1048. 

Lu«?    lo:   Ccvljarska   delavnica 

fevljSr0*"1 predmet: Izdelava in popravila 

0?eÏÏ?*Ue,i P°die'ja: Krajevni LO Luče. 
LO Luce    J  upravni  vodite'J:    Krajevni 
. Podieiio        .      .     . jejo:      J     zastopajo   in   zanj   pooXsu- 

sèllnla"k^ predsednik KLO, 

namS-iPranC4toinikKL0'' 
Roh •    ka: 

AjnSr AJak0b' o^•* KL0' 
'ah Dod      on' P°s,0V0^Ja, v vseh  zade- 

la upravičenca. 
Okrajni LO Mozirje, 

finančni odsek, 
dne 12. marca 1918. 

Št 1001—48 1952 
452. * 

§*?* Solčava 9. 
Besedi?läa: 13- ••••• 1948. 
Posh?      Gost'ščo KLO Solčava. 

-*tva8k2Ji Predmet:  Preskrba prebival- 
v OperanV . 'n •••••- 
cava.      VIU «Pravni voditelj: KLO Sol- 

podpisu- 

in 

upravi 

jejo; Jet^e   zastopajo   in   zanj 

Haud<? nFranc' P^dsednik KLO, 
Hßoväk T ^.'••' taJnik KL°. 
Gradili   ?"ca' f:lan KL0- 
Gefeit iT.•?' ^nj'ßovcxl.fa, U1K Katarina, poslovodja. 

Okrajni LO Mozirje, 
odsek za finance, 

dne 20. marca 1948. 
Št. 1051/48 

453. * 
Sede?- a 
Dan * .hIIU,rtno °» Dre«. 
ÖeiJ?lsa;1L marca 1948- •• °b Dro0/; IvraŠcv»* Bettina KLO Smart- 

SU'azS;Predmet: Preskrba  prebival- 
Ustan    •   in Pijačo. 

^»rtiRfDreH0'1^4"    Krai°Vni    L° L°9Sïï zhiivoditeli: Kraievni 

1245 

Podjetje   zastopajo   in   zanj   podpisu- 
jejo: 

ulojek Ivan, predsednik KLO, 
Slaprnk Jože,   tajnik KLO,   • sicer v 

vseh zadevah oba skupaj; 
namestnika: 
Hemic Franc, poslovodja, 
lrmančnik Ivan, odbornik KLO. 

Okrajni LO Mozirje, 
odsek za finance, 

dne 12. marca 1948. 
St. 998/48 195G 

* 
151. 

bedež: Kovaška Slatina. 
Dan vpisa: 16. marca 1948. 
Besedilo: Kino pri krajevnem ljud- 

skem odboru Rogaška Slatina. 
Poslovni predmet: Predvajanje filmov 

in tednikov. 
Ustanovitelj podjetja: KLO Rogaška 

Slatina. 
Operativni upravni voditelj: KLO Rog. 

Slatina. 
Poslovodja podjetja: Strašek Blanka, 

poslovodja obrata v Rog. Slatini 
Za podjetjo podpisujejo: 
Gajšek Stanko, upravnik, 
Valgimi Menci, računovodja, in 
Strašek Blanka, poslovodja obrata, v 

skladu s 34. iri 47. členom splošnega za- 
kona o drž. gospodarskih podjetjih. 

Okrajni L0 Poljčanc, 
odsek za jinanec, 

dne 16. marca 1948. 
Št. 303-III/48 2154 

* 
455. 

Sedež: Rogaška Slatina. 
Dan vpisa: 16. marca 1948. 
Besedilo: Krajevna čevljarska delav- 

nica Rogaška Slatina. V 
Poslovni predmet: Izdelava čevljev po 

meri, razna popravila in druge storitve. 
Ustanovitelj podjetja: KLO Rogaška 

Slatina. 
Operativni upravni voditelj: KLO Rog. 

Slatina. 
Poslovodja podjetja: Tramšak Gabri, 

jel,  poslovodja  delavnice  Rog. Slatina. 
Za podjetje podpisujeta: 
Gajšek Stanko, upravnik, in 
Valguni  Menci,  računovodja, po do- 

ločbah 13. in 47. člena splošnega zakona 
o   državnih  gospodarskih  podjetjih. 

Okrajni LO Poljčanc, 
odsek za finance, 

dne 16. marca 1948. 
Št. 303-III/4S 2153 

45(5. i 
Sedež: Rogaška Slatina. 
Dan vpisa: 16. marca 1948. 
Besedilo: Pekarna pri KLO Rogaška 

Slatina. 
Poslovni predmet: Izdelava in prodaja 

kruha in peciva. 
Ustanovitelj podjetja: KLO Rogaška 

Slatina. 
Operativni upravni voditelj: KLO Rog. 

Slatina. 
Poslovodja podjetja: SrebaSč Miha, 

poslovodja-delavnice v Rogaški Slatini. 
Za podjetje podpisujejo: 
Gajšek Stanko, upravnik, 
Valguni «Menci, računovodja, in 

Srebat.č Miha. poslovodja delavnico. 
po cioiK'bah lo. in 47. člena splošnega 
/.Uhoiid   u   drzaui.ii   gospodarskih   pod- 
JU.Jlil. 

Okrajiii LO Poljčane, 
ud M k za finance, 

dne  10.  marca  1048. 
Št.  -••-••• 2155 

* 
45«. 

i«xiež: Grahovo. 
Dan vpisa: 17. marca 1048. 
Besedilo: Krajevna čevljarska poprav- 

lja Ini ca, Grahovo. 
Poslovni predmet: Popravila  in izde- 

lava obutve za krajevne potrebe. 
Ustanovitelj   podjetja:   KLO  Grahovo. 
Operativni upravni voditelj: KLO Gra. 

hovo. 
Podjetje zastopata in zanj podpisujeta: 
Brie Andrej, upravnik, 
Zefran Ivan, računovodja. 

Okrajni LO Tolmin, 
•   finančni odsek, ' 
dne 17. marca 1948. 

Št. 78/34 2150 
* 

45S. 
Sedež: Grahovo. 
Dan vpisa: 17. marca 1ÎM8. 
Besedilo:   Krajevni  gostinski  obrat  z 

'nt  Meo. Grahovo. 
'o.-uvni   predmet:  Prodaja  hrine  iu 

pijače  gostom,  prodaja   mesa   po rcln - 
K« ti KLO in okolice. 

Ustanovitelj  podjetja:  KLO  Grahovo. 
Operativni upravni voditelj: KLO Gra. 

hovo. 
Podjetje zastopata in zanj podpisujeta: 
Kavčič Ivan, upravnik, 
Zefran Ivan, računovodja. 

Okrajni LO Tolmin, 
finančni odsek, 

dne 17. marca 1948. 
Št. 78/35   • 2! 51 

A 
459. 

Sedež: Grahovo. 
Dan vpisa: 25. marca 1048. 
Besedilo: Krajevno krojaško podjcljo 

— Grahovo. 
Poslovni predmet: Izdelava moških in 

ženskih oblek. 
Ustanovitelj podjetja: KLO Grahovo. 
Operativni upravni voditelj: KLO Gra- 

hovo. 
Podjetje zastopata in zanj podpisujeta: 
Kleč Mihael, upravnik. 
Zefran  Ivan,  računovodja. 

Okrajni LO Tolmin, 
finančni  odsek, 

dne 25. marca 1948. 
Št. 78/40 2448 

• * 
4G0. 

Sedež: Trbovlje (pri pokopališču). 
Dan vpisa: 21 marca 1948. 
Besedilo: Mestna vrtnarija v Trbovljah. 
Poslovni predmet: Gojitev cvetlic, pro- 

daja in izdelava vencev in druga vrtnar, 
ska dela. 

Ustanovitelj podjetja: MLO Trbovlje. 
Operativni upravni voditelj: MLO Tr- 

bovlje. 
Za podjetje podpisujejo: 
Draksler Jurij, upravnik, za upravne 

gospodarske zadeve, 
t  • 
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Trost  K. hard, računovodja, t-d računo- 
vodske zadeve skupno $ prvim. 

Humski   l'ranr, •• -trokovne «»deve. 
Okrajni LO Trbovlje, 

odsek za finance, 
dne 24.  aprila  Vaiti. 

til. li:.1,1—48 2416 

* 
401. 

oedež: Trbovlje. Loke  139. 
Dun vpisa: 17. marcu  H)IS. 
Besedilo. Okrajni sillabatili  l'rbovlje. 
Poslovni predmet: Nakup • prodaje 

na drobno poljedelskih :ii indnstrijsk h 
proizvodov široke potrošnje, živinorej- 
skih proizvodov, predvsem mleka in 
mesa, 1er inlečii.h in mesu h izdelkov, 
nakup in klanje ž v ine 1er predelava in 
razpečevanje  mesa. 

Operativni upravni vod telj. OLO Tr- 
bovlje. 

Poslovalnice: 
1. Trbovlje, Loke il. 439,   . 
2. Trbovlje, Retje št. 7<>. 
3. Trbovlje, Loke št. 55, 
4. Trbovlje II  št. 53. 
5. Zagorje, Toplice št. 34. 
0. Radeče  (bivša  trg.  Čeme) 
7. Ilrastnik»št. 175. 
8. Trbovlje, Loke št. 113. 
Skladišča na veliko: 
1. Sv. Urb  (pri Sušn ku). 
2. Retje. 
3. Hrastnik (za Savo), 
4. Zagorje. 
Prodajalne mleka: 
V Retju 2 prodajalni, v Lokah 2 pro- 

dajalni, v Trbovljah  II ena  prodajalna. 
v Hrastniku 3 prodajalne. 

Za podjetje podpisujejo: 
Mahkovec Anton, upravnik. 
Dragar Adolf,   pomočnik    upravnika, 

podpisuje   s   prvim   samostojno  vse  li- 
stine. 

Lukač Milan, šef oddelka en gros, vse 
I.stirie svojega oddelka, 

Malovrh Amalija, računovodja, za de- 
tajlni oddelek. 

Hvala Marija, računovodja za en gros, 
podpisuje skupno z računovodjem za 
detajl denarne listine. 

Okrajni LO Trbovlje, 
odsek za finance, 

dne 17. marca 1048. 
Št. 1093/1-48 2156 

*' 
462. 

Sedež: Zagorje št. 163. 
Dan vpisa: 19. marca 1948. 
Besedilo: Okrajna lekarna v Zagorju. 
Ustanovitelj  podjetja: OLO Trbovlje. 
Operativni upravni voditelj: OLO Tr- 

bovlje. 
Poslovni  predmet: Nakup in  prodaja 

zdravil   ter  drugega  sanitetnega   mate. 
riala. 

Za podjetje podpisujeta: 
Mr. ph. Novak Ivan, upravnik za upra. 

vo in administracijo, 
Brglez Terezija, knjigovodinja, za bla- 

gajno in knjigovodstvo. 
Okrajni LO Trbovlje, 

odsek za finance, 
dne 19. marca 1948. 

Št. 1111/1-46 • 2454 

l'IîADN!   i 

463. 
aedež: Pielesje pri St. ftiiprrtu. 
Dan vpi-a. i/, marca I9i8. 
Iksedilo. Opekarna Prelesje. 
Poslov m predmet: Izdelava zidakov in 

•i e^ne opeke. 
Ustanovitelj podjetja: OLO Trebuje. 
Operativni upravni voditelj: OLO Treh 

nje. 
Za podjetje podpisujeta: 
Duh: Ivau, upravnik, in 
Ramino  L'ini, obraiovodja.  razei. naje- 

II. • MJil   pOrOJll. 

Okrajni   LO  Trebnje. 
finančni odsek. 

dne 17  marca  1918 
Št. 534/1 21CX) 

164. 
Sedež: Celje. 
Dan vpisa: 22. marca 1948. 
Besedilo. Mestni magazin Celje. 
Ustanove se nove poslovalnice: 
a) Špecerija št. 2 Barve, Stanefova 

ulica, 
b) Špecerija-železnina št. 3, Gubčeva 

ulica, 
c) špecerija št. 4. Ljubljanska cesta. 

Y   Dosedanja poslovalnica >KoloniaIe<  v 
Z danškovi ulici 1 se preimenuje v >Špe- 
cerijo št. 1<  na istem mestu. 

Mestni LO Celje, 
odsek «a finance, 

dne 22. marca 1948. 
Št. 1134/1948 2418 

465. 
Sedež:  Dolnja Lendava. 
Dan vpisa: 15. marca 1948. 
Besedilo: Državna lekarna« • Dolnji 

Lendavi. ' 
Besedilo odslej: Mestna lekarna v Dol- 

nji Lendavi. 
Okrajni LO Dolnja LendaTa, 

odsek za finance, 
dne 15. marca 1948. 

Št. 363/1—48 1988 

466. 
Sedež: Grosuplje. 
Dan vpisa: 22. marca 1948. 
Besedilo: Okrajno7 podjetje mehanične 

delavnice Grosuplje. 
Po sklepu izvršilnega odbora OLO 

Grosuplje, št. 927/1 z dne 26. II. 1948, 
se izbrišeta iz registra dosedanja pod- 
pisnika firme Novak Jože, poslovodja in 
Hude Izidor, knjigovodja, in se vpišeta 
z istimi pooblastili 

Kovač Alojz, poslovodja in 
Godina Janko, knjigovodja. 

Okrajni LO Grosuplje, 
odsek za finance, 

dno 22. marca 1948. 
Št. 253/1-1948 2391 

* , 
467. 

Sedež: Smarje-Sap. 
Dan vpisa: 13. inarca 1948. 
Besedilo: •••••••• cerljarska delavnica 

Šmarje. 
Po sklepu krajevnega LO Šmarje, št. 

267/48 z dne 6. III. 1948, ne podpisuje Fr- 
bežar Anton, dosedanji podpisnik firme, 

* 

kot po<loV(»jju. anlp.Jk Kot p red «A 
KLO. \i remata v.* ubn-e VlohoriÒ •j 
ca, kii| ••••••. vpiše pa ^e .nov podi1 

uik 
<rfu<l-4i Aiiioti k»>l pn-luv. -\\\ >i..cyf| 

M/.a^til piKipiMiikov ii«!;<ue irn.. 

Okrajni  LO  GioMipljr 
odsek /.a nuance, 

dne IH. ma ; ca  .948. 
št. 241 \   -l 948 15*1 

* 
MSR 

Sf>de/: Hadovljira. 
Dan vpi-a-. 2K  marca 191.S. 
i!,'»e<lii(«: Me>tno inizaistvo Hudovlj, 
l/.brše se kot poslovodja in poobl.iJ(; 

,ii podpihovale podjetja Magister V• 
in se vpiše ** j 

Pavlin .lože. po>lovodja in za podfl 
«ov urijo  pooblaščeni  uslužbenec. 

Okrajni LO Jesenice, 
odsek za finance 

dne 26. marca 1948 „ 
Št. V. — 1284 3—Si    °M 

169. 
Sedež:   liadovljUa. 
Dan vpisa: 26. marca  1048. ) 
Besedilo: Pleskarstvo in soboslikara^ 

Radovljica. t 
Izbriše se kot poslovodja in poc•, 

sceni podpisovalec podjetja Magiji 
Vinko in vpiše | 

Pavlin Jože, poslovodja — za •<$ 
sovanje pooblaščeni uslužbenec. 

Okrajni L0 Jcsonicc, 
odsek za finance, 

dne 26'. marca 1948. 
Št. V. - 12S4/4 — Si 

* 
470. 

Sedež: Kamnik. 
Dan vpisa: 17. marca 1948. 
Besedilo:     Okrajno    podjetje 

v Kamniku, j 
Na podlagi odločbe OLO Kamnik, •' 

(/2 1948/1 z dne 10. III. 1948 odpre -jj 
jetje poslovalnico et. 1 v Kamniku fflrj 

Okrajni LO Kamnik, 
odsek za finance, 

dne 17. marca 1948. 
Št. 1182/2-IH-48 2• 

* 
471. 

Sedež: •••••••. . ,!. 
Dan vpisa: 18. marca 1948. vt 
Besedilo: Gostinsko podjetje KIA? 

čevje. v. 
Podjetje zastopajo in zanj podpi^o 
Kosi Bogo, upravnik gostinskih, G 

jetij  samostojno,  v finančnih Z
^?J;« 

vse listino z omejitvijo do 350-000 
poleg upravnika še: '^| 

Rigler Janeza ravnatelj uprave g0*1 

darskih podjetij, ; ^ 
Ameršek Jože, računovodja GP; v 

«ttnorti ravnatelja pa " J 
Korelc Franc, knjigovodja 6•, 

najvišjega zneska 350.000 din 
Okrajni LO Kočevje, 

odsek za finance, 
dne 18. marca 194S.      • 04 

Št. 877/1 ,2,' 

2i'i 

>)M 
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472. 
Sede/: Kočevje. 

Dan vpisa: 18. marca •, 
„ Besedilo: .Mestni kamnolom KLO Ko- 
«c-vje. 

Podjetje zastopajo in zanj podpisujejo. 
•'"rea Krane, poslovodja, samostojno v 

.»en zadevah, v finančnih /.adevah vse 
ii»tn». poleg poslovodje 
.J.^v  Janez,   ravnat. a tel j   uprave   ped- 

Amer.ieii ,|0>e računovodja, v odsol- 
n^h ravnatelja   pa 

Korele Frane, knjigovodja, do najvi.š- 
J°g'» aieska 20.(KX>dm. 

Okrajni LO Kočevje, 
odsek za finance, 

dne 18. marca 194«. 
Št. 877 •) 2305 

••. * 

_ Sedež: Kočevje. 
Dan vpUa: 17. marca 194S. 

••••'-0: MeS,ni liiuo KL0 Ko{"evip« 
Po"ul6 ^as*°Pai° • zanj podpisujejo: 

vali • 'ia> poslovodja, v vseh zade- 
vna i*a!UOstoJno, v finančnih zadevah V!se letine 
jetij Janez,  ravnatelj   uprave  pod- 

nom,- trse^ J°^e,  računovodja  v odsot- 

KoÄ,elia pa 
i<?ßa ,„;, raac' knjigovodja do najviž- 

Kd ZQeska 10000din. 
Okrajni LO Kočevje, 

odsek za finance. 
<ine  17.   marca   19-18. 

St. 877/4 23G4 
4 474. * 

S«tež: Kočevje. 
^ vpiäa: 16. marca 1948. 

P°dif>ti '~: Mestno čevljarsko-sedlarsko 

,prirnli! ^310?0!0 M 
zaDi podpisujejo: sk0 dpit r .Karel poslovodja, za čevljar- 

, Sale, •••?' 
f-elavnico  nie ' P°slovotiia- za sedlarsko 
^^ncnîi   sam°stojno v vseh zadevah; v 
,%ei t   devau VSe listme 
ars

kili r^?ez ravna.telj upravo gospo- 
Anje^Jetij, 

SotQosfi   k Jože> računovodja GP, v od- 
KorV^tefja P» 

?••••• 300000 dinkllÌÌ80V0<1Ìa   GP'   d° 

°krajni LO Kočevje, 
odsek "za finance, 

Une 16. marca 1948 
St. 877/2 2302 

4Î3. * 

*de* Kočevje.        . 

••^ vPisa: 18. marca 1948. 

^L0SKo?evVeS<no lcomunaI"° 1>•••••• 

, WSaeT^Stop,a^0 i11 ^nj podpisujejo: 
^Cj£•» poslovodja, v Uh 

vah vse listine 
Kigler Janez, ravnatelj podjetij. 
Aineršek Jože, računovodja GP, v od- 

sotnosti ravnatelja pa 
Korelc Franc, knjigovodja, do najviš- 

jega zneska o.OOOdin 
Okrajni LO Kočevje, 

odsek za finance, 
.Ine 18. marca 1948. 

St. 877 G 2300 

47«. 
Sedež: Kočevje. 

Dan vpisa: 18. marca 1948. 
Besedilo: Mostno kovinsko podjetje 

KLO Kočevje. 
Podjetje zastopajo in zanj podpirujejo: 
Juinič Mirko, poslovodja, za ključav- 

ničarsko delavnico in 
Kogoj Mihael, poslovodja, za klepar- 

sko delavnico, samostojno; vse listine fi- 
nančnega tnačaja podpisujejo: 

Rigler Janez, ravnatelj uprave gospo 
darskih podjetij, 

Amer.šek Jože, računovodja GP; v od- 
sotnosti ravnatelja pa 

Korelc Franc, knjgovodja G P, do naj- 
višjega zneska 100.000 din. 

Okrajni L0 Kočevje, 
odsek za finance, 

due 13. marca 1948. 
Št. 877. 

477. 
Sedež: Kočevje. 

Dan vpisa: 17. marca 1948. 
Besedilo: Mestno splošno mizarstvo 

KLO Kočevje. 
Podjetje zastopajo in zanj podpisujejo: 
Pahulj« Franc, poslovodja, samostojno 

v vseh zadevah, v finančnih zadevah pa 
vso listine 

Rigler  Janez,   ravnatelj   uprave   pod- 

Ameršek Jože, računovodja, v odsot- 
nosti ravnatelja pa , 

Korelc Franc, knjigovodja, *o najviš- 
jega zneska 100-000 din. 

Okrajni LO Kočevje, 
odsek za finance, 

dne 17. marca 1948. 
St.   877,"3 2363 

* 
478. 

Sedež: Ljutomer. 
Dan  vpisa: 24.  marca  1948. 
Besedilo: Mestni gostinski obrati. 
Izbrišeta se dosedanji upravnik Obi- 

hčnik Franc in njegov namestnik Sen- 
ear Franc, vpiše pa:     . » 

Komac Bojan. 
Okrajni L0 Ljutomer 

finančni odsek 

479. 
Sede/.: Maribor. 
Dan vpisa: 3. marca 1948. 
Besedilo:  Mestna gradbena  podjetja. 
Izbriše se pooblastilo za podpisovanje 

Glušiču   Edu,   glavnemu   knjigovodji   in 
se vpièe z istim  pooblastilom: 

Gruber  Viljem, glavu;  računovodja. 
Okrajni LO Maribor mesto. 

odsek za finance. 
dne 3. marca 1948. 

Št. nov. ICS 48 2107 
* 

480. 
Sedež: Maribor. 
Dan vpisa: 1. marca 194s. 
Besedilo: Mestna komunalna podjetja. 
Izbriše se pod f) pooblastilo podpiso- 

vanja: 
Telebo Anton, glavni  računovodja, 
Milavec   Franjo,   namestnik   glavnega 

računovodje; vpiše pa se z istim poobla- 
stilom: 

Majcen  Kornelij,  glavni   računovodja, 
Telebo Anton, namestnik glavnega ni. 

čunovodje. 
Okrajni L0 Maribor mesto, 

odsek za finanre, 
dne 1. marca 1948. 

Št. pov. 155/48 2175 

481. 
Sedež: Maribor. 

1 dae 25. marca 1948 
. St, 617 2453 

Dan vpisa: 8. marca 1948. 
Besedilo: Mestne avtomehanične de- 

lavnice. 
Operativni upravni voditelj je: Direk- 

ciju  proizvodnih  podjetij M LO Maribor. 
Izbrišeta se namestnika Pušnik Mi- 

hael in Usar Alojz. 
Okrajni LO Maribor mesto, 

odsek za finance, 
dne 8.  marca •948. 

Št. pov. 179/48 21(58 
* 

482. 
Sedež: Maribor. 
Dan vpisa: 24. februarja 1948. 
Besedilo: Mestne brivnice. 
Operativni upravni voditelj je: Direk- 

cija komunalnih  podjet.j MLO Maribor. 
Izbriše se pooblastilo za podpisovanje 

Potrču Ivanu, v. d. ravnatelja in Šauper. 
lu Adolfu, glavnemu računovodji, vpiše 
se za podpisovanje z istim pooblastilom: 

Utovič Mate, ravnatelj, 
Silič P m ko, namestnik ravnatelja, 
Eržen Pavla, knjigovodja, 
Petelinšek Pavla, namestnik knjigo 

rod je. 
Okrajni L0 Maribor mesto, 

odsek za finance, 

dne 24. februarja 1948 
Št. pov. 147/48 2170 

* 
483. i 

Sedež: Maribor. 

Dan vpisa: 1. marca 1948. 
Besedilo: Mestne kemične čistilnice. 
Operativni upravni voditelj je: D:relt- 

cija kommalnili podjetij MLO -Maribor. 
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Vpiše se: 
Korošec Harald, namestnik ravnatelja, 
Izbnse se Burić .Manja, glavu: računo- 

vodja, vpiše pa z istim pooblastilom : 
Saupeil Adolf, glavni računovodja, 
Bratož Pavla, namestnik glavnega ra- 

čunovodje. 

Okrajni LO Maribor mesto, 
odsek za finance, 

dne 1. marca 1948. 
St. pov. 154/48     , 2173 

484. 
Sedež: Maribor. 
Dan vpisa: 15.  marca 1948. 
Besedilo: Mestno gostinsko podjetje. 
Poslovalnice in pomožne naprave: Pre. 

nehala je obratovati okrepčevalnica št. 2 
na Pobrežki cesti 2. V sklop podjetja je 
prešla okrepčevalnica 2 na Partizanski 
cesti 39. Podjetje je prevzelo bivši sin- 
dikalni dom v Gregorčičevi ulici 29 ,n 
ustanovilo delavsko-uslužbensko resta- 
vracijo št. 1. Ukinjena je bila mestna 
restavracija na Koroški cesti 3 in spre- 
menjena v delavsko-uslužbensko resta- 
vracijo št. 2. Dne 1. I. 1948 je bila uki- 
njena delavsko-uslužbenska restavracija 
št. 2 in preimenovana zopet v mestno 
restavracijo. Začela je poslovati delav- 
sko-uslužbenska restavracija št. 3 v Ulici 
Vita Kraigherja št. 2; Delavsko-usluž- 
benska restavracija je dobila naziv de- 
lavsko-uslužbenska restavracija št. 2. 
Začasna je "prenehala obratovati delav- 
sko-uslužbenska restavracija št. 1 v Gre- 
gorčičevi ulici 29. 

Podjetje je prevzelo tele obrate: 
kavarno » Jadran«, Partizanska c. 36, 
gostilno Beranič na Vodnikovem trgu 

št. 4 z nazivom »Gostilna pri trgu«, 
okrepčevalnico 3,  Partizanska c.  17, 
restavracijo-hotel »Novi svet«, Jurči- 

čeva ulica 7,    éC 
kirio-restavracijo in kavarno z barom, 

Grajski trg 1. 
Izbriše se pooblastilo za podpisovanje 

Novaku Franju, pomočniku ravnatelja, 
vpiše pa se z istim pooblastilom: Guštin 
Julij, pomočnik ravnatelja, kot namest- 
nik glavnega računovodje pa podpisuje: 

Cilenšek Anica. 

Okrajni LO Maribor mesto, 
odsek za finance, 

dne 15. marca 1948. 
Št. pov. 191/48 2178 

>;«, 
4S5. 

Sedež: Maribor. 
Dan vpisa: 1. marca 1948. 
Besedilo: Mestno krojaško podjetje. 
Operativni upravni voditelj je: Direk- 

cija proizvodnih podjetij MLO Maribor. 

Okrajni LO Maribor mesto, 
odsek za finance, 

dne 1. marca 1948. 
Št. pov. 163/48 2171 

48G. 
Sedež: Maribor. 
Dan vpisa: 1. marca 1948. 
Besedilo:   Mestno   podjetje   »Drobna 

obrtc,      '     " 

Operativni upravni voditelj je:  Direk- 
c.ja  proizvodnih   podjetij MLO Maribor. 

Okrajni LO Maribor mesto, 
odsek za finance, 

dne  1. marca  1948. 
St. pov. 103/48 2169 

487. 
Sedež: Maribor. 
Dan  vp.=a: 24.  februarja  1948. 
Besedilo:    Mestno   trgovsko   podjetje 

»Papir«. 
Poslovalnic in pomožne naprave: 
Prodajalna št. 6, Slovenska ul. 11. 
Fotokopirn.ca in razmnoževalnica, Go. 

sposka ul. 3. 
Okrajni LO Maribor mesto, 

o(!«ck za finance, 
dne 24. februarja 1948. 

St. ad 5398 18 2174 
* 

488. 
Sedež: Maribor. 
Dan vpisa:  1. marca 1948. 
Besedilo: Mestno urarsko  podjetje. 
Operativni upravni voditelj je: Direk- 

c ja  proizvodnih  podjetij MLO Maribor. 

Okrajni LO Maribor mesto, 
odsek za finance, 

dne 1. marca  1948 
Št. pov. 163/48   ' 2172 

* 
48!). 

Sedež: Gornja Radgona. 
Dan vpisa: 23. januarju 1948. 
Besedilo: Okrajni malizili Radgona. 
Poslovni predmet odslej: Nakup in pro- 

daja na drobno ter na debelo vseli vrst po- 
ljedelskih, industrijskih, industrijsko pre- 
hrambenih in ostalih industrijskih proiz- 
vodov široke ljudske potrošnje. Podjetje bo 
na debelo zalagalo državno in privatno po- 
dročje z vsemi vrstami navedenega blaga. 

Okrajni LO Radgona, , 
odsek za finance, 

'    '      dne 23. januarja 1948. 
Št. 143/1 1916 

» 
400. -   . 

Sedež: Kobarid. 
Dan vpisa: 10. marca 1948. 
BesediloÄ Okrajna opekarna, Kobarid. 
Izbriše  se  dosedanji  računovodja Kosi 

Alojz, vpiše se 
Rutar Maks. računovodja. >   ,. 

•     Okrajni LO Tolmin,       • 
odsek za finance, ,   .-, 

dne 10. marca 1948.' 
Št. 78/30—48 '     1985 

* 
491. *     -   f 

Sedež: Srpcnica. _,   '" 
Dan vpisa: 10- marca 1948. 
Besedilo:  Krajevno podjetje  »Kreda«, 

Srpcnica. 
Izbrišeta se dosedanji upravnik in raču- 

novodja, vpišeta se: 
Žagar Josip, upravnik, 
Knez Josip, računovodja. 

Okrajni LO Tolmin, 
odsek za finance, 

dne 10. marca 1948. 
Št, 78/28-48 1984 

4'J2. 
Sedež: Tolmin. 
Dan vpisa: 10- marca 1948. 
Bet-edilo:   Okrajno   podjetje   -»Promet 

Tolmin. 
Izbriše se dosedanji  računovodja  Kulär 

.Malis, vpiše •• 
Grunlar Izidor, računovodja. 

Okrajni LO Tolmin 
oiix'k za f imune, 

dne 10. marca  1948. 
Št. 78-31-48 19SÖ 

.1« 

4!)3. 
Sedež: Trbovlje. 
Besedilo:   Mestna knjigarna Trbovlje 
Dan vpisa: 24. marca 194*. 
Izbriše    se   '/.eleznik    Ivanka,    poslo- 

vodja, vpiše se: 
Pegam hanka, poslovodja. 

Okrajni. LO Trbovlje, 
odsek za finance, 

dne 21. marca  19)8 
Št. 1132/48 2120 

4!)1. 
Sedež: Celje. 

pan izbrisa  12.  marca 1948. 
Besedilo:  >Juli<> .Meinl d. d. podružnic 

Celje«. 
Zaradi vp:sa v register državnih gospo- 

darskih podjetij pri ministrstvu za financ6 

LRS. 
Okrožno  sodišče v Celju 

dne 12. marca 1948. 
B II 62/14 190' 

# 
495. 

SexW.: Jesenice. 
Dan  izbrisa 23. marca Vi-18. 
Besedilo:   »Čevlji«,   mestna   trgov'i|J 

Jesenice. 
Zaradi združitve s podjetjem »Trg0" 

vina z usnjem in čevljarskimi potre''' 
ščinami« Jesenice. 

Okrajni LO Jesenice, 
odsek za finance, 

diie 23. marca 1948. 
Št. V. 1275/2—Si 

»A 
4ÖG. 

Sedež: Jesenice. 
Dan izbrisa: 10. marca 1948. 
Besedilo: Konjska mesarija, Jesenice- 

•   Na podlagi odločbe OLO Jesenice, od=e. 
za finance, št. V. 1142/1 z dne 10. V1' 
1948. 

Okrajni LO Jesenice,   •* 
• .!' odsek za finance, 

dne 10. marca 1948. 
Št. V. 1142/2 

* r 
• r;> 

Sedež: Jesenice. 
Dan izbrisa: 10. marca 1948. .^. 
Besedilo: Trgovina s sadjem in zcle»• 

vo, Jesenice. , ej 
Na podlagi odločbe OLO Jesenice, oojU 

za finance, št. V. 1144/1—SI z dne 10. *' 
1948. 

Okrajni LO Jesenice, 
odsek za finance, 

dne 10. marca 1948, .««i 
Št. V. 11.41/2—Si lö 

239* 

J8Î« 

497. 
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498. 
Sede/.: Jesenice. 
L>an i/brisa: 23. marca 1948. 
Besedilo: »Trgovina z usnjeni in čev- 

ljarskim, potrebščinami«. 
Zaradi združitve s podjetjem >Cevljr, 

"les-tna trgovina, .Icseuke. 
Okrajm LU Jesenice, 

odsek za linance, 
dne 2:j. matca 1018 
št.   V.   1277"2- S: 2393 

499. 
Sede/.: Kranj. 
Dan izbrisa: 23.  marca  1918. 
Besedilo:    Gostinsko    podjetje    MLO, 

iTimskovo. 
Poslovalnica: Buffet na kopališču, 

Kranj. 
Zaradi združitve podjetja ? podjetjem 

Gostinstvo MLO Kranj«. 
Okrajni LO Kranj, 
odsek za finance, 

dne 24. marca 1948. 
St. 406,11—2-48 2421 

' 500. * 
Sedež: Kranj. 
B;an izbrisa: 23. marca 1948. 
-Besedilo: Sadje, zelenjava in delika- 

,c*i*, Kranj. 
Zaradi združitve s podjetjem >Preskr. 

ba< MLO" Kranj. 
4 Okrajne LO- Kranj, <J 

odsek za finance, 
dne 24. marca 1948. 

Št. 407/11—2-48 2433 

601. * 
'^dež: Skolja Loka. 
J)an izbrisa: 11. marca 1948. 

.cr-e|edil0: Mestna "««»llakfurna, çala"- 
i ,4slia in konfekcijska trgovina v Okolji 
U4 JIE-1'0 oddelek št. 2. 
gi."?.radi vključitve v >Okrajni magazin« 
fi,i° i ^•••, registriranega pri finančnem 
°u>eku v Skofji Loki. 

Okrajni LO Kranj, 
odsek za finance, 

dne 11. marca 1948. 
Št. 553/47 1950 

502. * 

§ede2: Škofja Loka. 
{£» vpisa: 11. marca 1948. 

6kof-edilo:    MüS""i podjetje krojašlvo v 
"'Ji Loki. 

z d? S00^1 Predloga MLO Škofja Loka 
ßffi •11 •7 se dosedanji "Pravnik 
vPi5e   C       v izbrižo ter namesto njega 

Kraljic Franjo z istimi pooblastili. 
Okrajni LO Kranj, 
odsek za finance, 

dne 11. marca 1948. 
Št. 11-355/48 1951 

503. * 
Sedež: škofja Loka. 
\Čn ,,zbrisa: 11. marca •8. 

loïiuW1 °: ^•"0 podJc<Je lr«ovil"i * 2e- 
Wo° ifek ^îTmï T ••°1• L0ki' 

Zaradi vključitve v »Okrajni masa/in. 
Školja Loka, registriranega pri finančnim 
od^eku v okolji Loki. 

Okrajni LO Kranj, 
odsek za linance, 

due 11. marca 1948. 
St. 553/47 1949 

504. 
Sedež: Trbovlje. 
Dan izbrisa: 15. marca 1918. 
Besedilo:   Okrajno  podjetje »Mleko in 

meso« Trbovlje. 
Zaradi zdnuitve z Okrajnim magazinom, 

odločba OLO it. pov. Uli/1-48. 
Okrajni LO Trbovlje, 

odsek za finance, 
dne 15. marca 1948. 
St. h. 1U72/1-48 1987 

* 
505. 

bodež: Trbovlje. 
Dan izbrisa: 17. marca 1948. 
Besedilo: Okrajni magazin Trbovlje. 
Podjetje je preuebalo obstojati zaradi 

spojitve s podjetjem »Meso in mleko« iu 
b.Vào   [KHlruzmco   jNuvoduv   in   bo   na 
novo registrirano kot novo ustanovljeno 
(Kxljetje. 

Okrajni LO Trbovlje, 
odsek za linance, 

dne 17. marca 1948. 
Št. 1093/1 2157 

Razglasi sodišč 

Vpisi v zadružni register 
212. 

Sedež: Arja vas. 
Dan vpisa: 15. marca 1948. 
Besedilo: Kmetijska obdelovalna za- 

druga »Franc Trošeni«, zadruga z ome- 
jenim jamstvom v Arji vasi. 

Zadruga je bila ustanovljena na skup- 
ščini dne 15. II. 1948 za nedoločen čas. 

Naloge zadnlge so: 1. suidru/jia ob- 
delava zemlje na podlagi svobodnega 
združevanja kmetov, njihove zemlje, 
orodja in vprežne živine, zaradi skup- 
nega obdelovanja zemlje; 2. ustvaritev 
boljših pogojev za sodobno uporabo pri. 
dobitev znanosti in tehnike ter delovnih 
metod v kmetijski proizvodnji; 3. rreio- 
nalno in načrtno gospodarstvo, da bi se 
dosegli večji dohodki in znižali proiz- 
vajalni stroški ter s tem dosegle večje 
koristi za zadružnike in državo. 

Člani zadruge vpišejo v zadrugo svojo 
zemljo kot delež. 

Priobčitve se, kolikor ni v pravilih 
določeno drugače, nabijejo na zadružni 
razglasili deski. 

Upravni odbor sestavlja 5 do 10 čla- 
nov. 

Zadrugo zastopata upravni odbor, pod- 
pisujeta pa zanjo po dva člana uprav- 
nega odbora, katerih enega sme nado- 
meščati za to pooblaščeni uslužbenec za- 
druge. 

člani upravnega odbora so: 
Ulaga Franc,vrtaarj ••••£as ^pred- 

sednik. 

•leleičič Stanka, kmetica, Aiju vas 47, 
tajnik, 

iViiiik  Ivan, killet, Zalog, 
Skapiii  V.htoi,  Ume;,  A,,.!   va- -iT. 
liudmcrnik Ha/act, knie'. Aija va-, 
l'm-t'k Jož.ra, kmi'l la.  A:j.-,   v.-is  47, 
Kolar lei do, kmet, Aiju \••- 47. 

Okrožno sodUì'e v i t-Iju 
dne  15. ina UM   1:48. 

Zadr  \ II  o«-2 2179 

* 
213. 

Sedež: Cenišenik. 
Dan \ p'.-.i: 23   nurni 1948 
Uredilo: Kmetijska zadruga z onicjenim 

jamstvom v Cemienikii. 
Zadruga je bi I J ustanov ljeria na »kupVi- 

tn dne 29. !l   1948 /,a nedoloi'en ča->. 
Nai-oge   zadruge   --o: 
1. da na čim boljm in čim kullurnejši 

nač;n oskrbuje svoje člane z vsemi po- 
trebnimi potrošnim ptedinet,; 2. da od- 
kupuje v svojem okolišu vse kmetij^ue 
pridelke in izdelke v skladu s postav- 
ljenim načrtom za dobro oskrbo mest in 
drugih industrijskih središč in sklepa v 
ta namen pogodbe; 3. da (tospešuje in 
razvija vse panoge kmetijskega gospo- 
darstva na svojem področju, tako polje- 
delstvo, živinorejo, (sadjarstvo, vinograd- 
ništvo, čebelarstvo, gojitev industrijskih 
in drugih kultur, gozdarstvo, domačo 
obrt itd., posebno pa tiste panoge ozi- 
roma kulture, ki ob danili naravnih po- 
gojih najbolje uspevajo; -4. da uvaja za 
povečanje kmetijske pro.zvodnje 3n is 
tem za naraščanje blagostanja svojih 
članov naprednejše tehnične in agro- 
nomske metode v kmetijstvu in v ta na- 
men nabavlja kmetijske stroje, umetna 
gnojila itd., ustanavlja ambulante za ži- 
vino, plemenilne postaje, organizira se- 
lekcijo živine, gradi silose, organizi- 
ra semensko službo, skrbi za gojitev 
sadnih, gozdnih in drugih kmetijskih 
sadik itd.; 5. da organizira predelavo 
pridelkov in obrtne delavnice za jw 
trebe svojih članov in izrablja pri 
tem predvsem lokalne surovine; 6. da 
zb:ra kmečke prihranke v obliki hra- 
nilnih vlog in notranjih posojil za ustvar- 
janje obratnih sredstev in za podeljeva- 
nje kreditov svojim članom; 7. da skrbi 
za gospodarski strokovni ter kulturni in 
prosvetni dvig vseli prebivalcev svojega 
okoliša tako. da prireja v svojem za- 
družnem domu strokovna iu politična 
predavanja, kulturne prireditve, stro- 
kovne tečaje, razstave.' predvajanja fil- 
mov, goji fizkulturo itd. ter ustanovi 
svojo knjižnico. 

Zaradi .smotrnega in uspešnejšega izva- 
janja svojih nalog izdela potrebne načrte 
v skladu s splošnim državnim načrtom. 

Zadružni delež znaša, 100 din, delež dru- 
žinskega člana 20 din in se plača ob vstopu 
v zadrugo. Vsak zadružnik jamči s petkrat- 
nim zneskom vpisanega obveznega deleža. 

Priobčitve se, kolikor ni v pravilih do- 
ločeno drugače, nabijejo na zadružni raz- 
glasni deski. 

Upravni odbor sestavlja 7 članov, ki jih 
voli občni zbor za dobo 1 leta. 

' Zadrugo zastopa upravni odbor, podpi- 
sujeta pa zaDJo po dva člana upravnega od- 



tirati IM). URADA'I LIST LRS si. i:>. - (i. IV. 1948. 

k.ni, kalenli i'iiemi lahko nadomešča po 
upravnem odboru pooblaščen: uslužbenec 
zadruge 

„u   upravueau odlio, • .-<> 
Ul'lllšak   f \ Mil.   klliel.   linv.ii'   2.   pied^ed- 

nik. 
ISenko Ga-pei. kmet. Cem-eiiLk 12. pod- 

predsednik. 
l'ole Ludvik, pus. sin. Kžiše  11, ta.mik, 
liozii.a Polde, nameščenec, Cein-emk 20. 
.Iman Ivan. kmet. Doberljevo '•'<• 
rilrajhar Franc. kmet. .Jeseuovo y. 
Skrabar .lo/c. pi», -.il. Jesenov o   l. od 

Uiniiki. 
Okružno  sodišče  v Celju 

dne 23. marca 1948 
Zadr VU 71 2 2479 

211. 
Sedež: Kotralež. 
Dan vpisa: 2)!. marca •8. 
Besedilo: Kmetijska zadruga z omejenim 

jamstvom v Kotredežu. 
Zadruga je bila ustanovljena na skupšči- 

ni dne 22. 11. 1948 za nedoločen ča~. 
Naloge zadruge so: 
1. da na čim boljši • črni kulturne,)-: 

način oskrbuje svoje člane i vsemi po- 
trebnimi potrošnim, predmeti; 2. da od- 
kupuje v svojem okolišu vse kmetijsKe 
pridelke in izdelke v skladu s postav- 
ljenim načrtom za dobro oskrbo mest m 
dragih industrijskih središč in sklepa v 
ta namen pogodbe; 3. da pospešuje ni 
razvija vse panoge kmetijskega gospo- 
darstva na svojem področju, tako polje- 
delstvo, živinorejo, sadjarstvo, vinograd- 
ništvo, čebelarstvo, gojitev industrijskih 
in drugih kultur, gozdarstvo, domato' 
obrt itd., posebno pa tiste panoge ozi- 
roma kulture, ki ob danili naravnih po- 
gojih najbolje uspevajo; 4. da uvaja za 
povečanje kmetijske proizvodnje in f 
tem za naraščanje blagostanja svojih 
članov naprednejše tehnične in agro- 
nomske metode \ kmetijstvu in v ta ia- 
nien nabavlja kmetijske -troj»\ umetna 
gnojila itd., ustanavlja ambulanlc /a ži- 
vino, plemenilne postaje, organizira se- 
lekcijo živine, gradi silose, organizi- 
ra semensko službo, skrbi za gojitev 
sadnih, gozdnih in drugih kmetijskih 
sadik itd.; 5. da organizira predelavo 
pridelkov in obrtne delavnice za po 
trebe svojih članov m izrablja pri 
tem predvsem lokalne surovine; G. da 
zbira kmečke prihranke v obliki hra- 
nilnih vlog in notranjih posojil za ustvar- 
janje obratnih sredstev in za podeljeva- 
nje kreditov svojim članom; 7. la skrbi 
za gospodarski strokovni ter kulturni in 
prosvetni dvig vseh prebivalcev svojega 
okoliša tako, da prireja v svojem za- 
družnem domu strokovna in politična 
predavanja, kulturne prireditve, stro- 
kovne tečaje, razstave, predvajanja fil- 
mov, goji fizkulturo itd. ter ustanovi 
svojo knjižnico. 

Zaradi smotrnega in uspešnejšega izva- 
janja svojih nalog izdela potrebne načrte 
v skladu s splošnim državnim načrtom. 

Zadružni delež znaša 100 din. delež dru- 
žinskega člana 20 din in se plača ob vstopu 
v zadrugo. Vsak zadružnik jamči s petkrat- 
nim zneskom vpisanega obveznega deleža. 

r'riobčrtve st., kolikor ni v uiavilil: do- 
ločeno drugače, nahijejo na zadružni raz- 
gla.-iu deski. 

t'|)i-a»>i odbor -.-e-tav tja H članov, ki jh 
voh -••••••• za dobo enega leta. 

Zadrugo zastopa upravni odboi, jjoupi- 
-i'jt'ia pa zanjo po dva člana upravnega uil- 
bora. katerih enega iahko nadomešča JJO 
upravnem odboru pooblaščeni uslužbenec 
zadruge. 

i.ni. upravnega odbora -o. 
Mingelj Jože. rudar. 1'ološka va- !), 

piedsedmk. 
Starkelja Jože. ;••.. (Jrlek 27, podpred- 

svunik, 
l'ia-mkur Vaici, lig. pielovnuja. Potojka 

vas (50. lajiuk. 
Harhc l'i une, posestnik. Kotredež 11. 
i orte kirnest, gostllliical. Kotreoež J4, 
Drnovšek Marija, ••-••••••. 1'ološka 

va?  Ili, 
Razbor.-ek Franc, po-.. Kotredež 'J. 
Le bar Slavko, po>., ti ove 1, 
Zupan Franc, rudar, Kotredež (i, 
Sotenšek  Franc, pos., Zavine 2. 
Drnovšek Adolf, rudar, l'raprowe 4. od- 

borniki. 
Oknuuo  sodiNČe   v Celju 

dne 'J.?,, marra 11)48. 
Zadr 70 2 2480 

215. 
Sedež: Mlhiše. 
Dan vpi-a: 2o. marra 1948. 
Besedilo: Kmetijska zadruga z oiiiejeniin 

jamstvom v Mhnšali. 
Zadruga te bila ustanovljena na -kup-ei- 

m 29. ••. J 1)48 za nedoločen čas. 
Naloge  zadruge  -o: 
1. da na čim bolJM in čim kuJ turneja i 

način oskrbuje svoje člane z vsemi po- 
trebnimi potresnimi predmeti-, 2. da od- 
kupuje v svojem okolišu vse kmetijske 
pridelke in izdelke v skladu s postav- 
ljenim nacrtom za dobro oskrbo mest in 
drug h .iiduatrijskih središč in sklepa v 
ta nameri pogodbe; '•'>. da pospešuje in 
razvija vse panoge kmetijskega gospo- 
dariva na svojem področju, tako polje- 
delstvo, živinorejo, cadjarstvo, vinograd- 
ništvo, čebelarstvo, gojitev industrijskih 
in drugih kultur, gozdarstvo, domačo 
obrt itd., posebno pa tiste panoge ozi- 
roma kulture, ki ob danili naravnih po- 
gojih najbolje uspevajo; 4. da uvaja za 
povečanje kmetijske proizvodnje in s 
tem za naraščanje blagostanja svojih 
članov naprednejše tehnične in agro- 
nomske metode v kmetijstvu in v ta na- 
men nabavlja lunetijske stroje, umetna 
gnojila itd., ustanavlja ambulante za ži- 
vino, plemenilne postaje, organizira se- 
lekcijo živine, gradi silose, organizi- 
ra semensko službo, skrbi za gojitev 
sadnih, gozdnih in drugih kmetijskih 
sadik itd.; •. da organizira predelavo 
pridelkov in obrtne delavnice za po- 
trebe svojih članov in izrablja pri 
tem predvsem lokalne surovine; G. da 
zbjra kmečke prihranke v obliki hra- 
nilnih vlog in notranjih posojil za ustvar- 
janje obratnih sredstev in za podeijeva. 
nje kreditov svojim članom; 7. da skrbi 
za gospodarski strokovni ter kulturni in 

prosvetni dvig vseh prebivalcem svojega 
okoliša tako, ta prireja v svojem za- 
družnom domu strokovna :n politična 
predavanja, kulturne prireditve, stro- 
kovne tečaje, razstave, predvajanja f:l" 
mov, goji fizkulturo itd. ter ustanovi 
s-vojo kujižmeo. 

Zaradi smotrnega in uspešnejšega izva- 
janja svojih nalog izdela potrebne načrte 
v skladu - splošnim državnim načrtom. 

Zadružni delež znaša 100 din. delež drir 
/inskega člana 20 din in se plača ob vstopu 
v zadrugo. Vsak zadružnik jamči s petkrat- 
nim zneskom vpisanega obveznega deleža. 

Priobčilve -e, kolikor m v pravilih do- 
ločeno drugače, natu jejo na zadružni raz- 
glasili deski. 

Upravni odbor -e.-lavlja 9 članov, ki ju' 
voli ~kup~čina za dobo enega  leta. 

Zadrugo zastopa upravni odboi. podpi- 
sujeta pa zanjo po dva člana upravnega od 
bora. katerih enega lahko nadomešča |X> 
upravnem  oilbom  pooblaščeni  uslužbenec 
Z'idrilge 

I,I     upravnega odbora ->; 
Zaje kan. kuiel, Zaluib Ó. p red «edili k* 
Zupančič Andrej, kniel. Kodov rat it. pod- 

predsednik, 
(irošelj Fanika. adnuni-lratorka. Raz 

petje X). tajnik, 
•   Prasnikar Franc. kmet. Zabava 17. 
Ç/ Kralj Valentin, čevljar. Zabava 2(1,    _ 

Kokole Franc, kmet, Log 11, • 
siapai Leopold, delavec, Razpotje 22, 
Orepek Jožef, kmet. Vrh 10. 
Vozel  |van. kmet. Mlinšr 4. odborniki. 

Okrožno sodišče v Celju 
dne 23. marca 1948. 

Zadr Vf? 69'2 24S2 

2 Ki. 
Sedež: Sv. Peler v Savinjski dolini. 
Dan vpisa: 12. marca 1948. 
Hesediio: Kmetijska obdelovalna zadru- 

ga »Primorje«, zadruga z omejenim jam- 
stvom, Sv. Peter v Sav. dolini. 

Zadruga je bila ustanovljena na skup' 
šcini dne 15. II. 1948 za nedoločen čas. 

Naloga zadruge je: 
1. zadružna obdelava zemlje na podla* 

pi svobodnega združenja kmetov, njihov« 
zemlje, orodja in vprežno živine zara** 
ekupnega obdelovanja zemlje; 2. ustvaritev 
boljših pogojev za sodobno uporabo prid" 
bitev znanosti in tehnike ter delovnih me' 
tod v kmetijski proizvodnji; X racionab^ 
in načrtno gospodarstvo, da bi se doseg11 

večji dohodki in znižali proizvodni str0' 
Ski in s tem dosegle veüje koristi za #•' 
dimnike ia državo. 

Zadružniki vpišejo v zadrugo svojo ze"1' 
Ijc kot delež. 

Prioboitve se, kolikor • v pravilih do- 
ločeno drugače, nabijajo na zadružni ra* 
glasni deski. 

Upravni odbor sestavlja 5—10 č3anov. 
Zadrugo zastopa upravni odbor, podR 

sujeta pa zanjo po 2 člana upravnega «?. 
bora', katerih enega sme nadome*«»1 

za to pooblaščeni uslužbenec zadruge. 
Ciani upravnega odbora so: 
Jelerčič Mirko, kmet, predsednik, 
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V prijavah je treba točno navesti pra 
vco in vrstni red. ki se zanjo zalilma, 
kakor tudi zemljiškoknjižne vložke, v 
liatorih naj se v.vrši vpis. Navesti je 
treba ludi, na kaj se opira prijavljena 
pravica ,n na kaj zahtevani vrstni red. 
Prijavne dolžnosti v ničemer ne spre- 
minja to, da je pravica, ki jo je treba 
Prijaviti, morda očitna iz kakšne i.stine, 
kije že pri sodišču, aH iz kakšne sodne 
rešitve itd. Edino pravic in činjenic, ki 
so že razvidne iz listih, položenih pri 
sodišču za pridobitev stvarnih pravic, ni 
treba vnovič prijavljati. To se bo upošte. 
valo uradoma. 
v Posestniki zemljišč in drugi upravi- 
čenci morajo prinesti k poizvedbam ozi- 
roma priložiti svojim prijavam v izvir- 
niku aH v prepisu vse spise, izpiske iz 
semljiške knjige, sodne odločbe ali dra. 
8s listine, kolikor so potrebne za obno- 
vitev zemljiške knjige in kolikor jih 
!•••• oni ali njihovi zastopniki. 

Da se vsakomur omogoči vpogled v po- 
datke, ki jih je sodišče do sedaj že 
zbralo, bodo razgrnjeni posestni listi, se- 
jami parcel in lastnikov ter zemljiško. 
5"jižne  mape   od   14. aprila   1048 do 
28 aprila  194S v Hrenovicah   pri  Po- 
gojni h. št. 57 

Okrajno sođiščo • Postojni 
dne 31. marca 1948. 

* 

Uvedbe postopanja 
Za razglasitev za mrtve 

lV H 43/48-a 1883 
Božič Albert, roj. 17. III. 1921 v Kostanje- 
^> sin Matije in Marije rojene Dovjak, 

[ „ Pločnik, samski, je odšel 7. V. 1942 
^orjanski odred NOV. Pozneje pa je bil 

. Cankarjevi brigadi. Dne 18. XII. 1942 
ba 

v .D,'žini Pletenj pri Št. Jerneju od 
-Ra ujet in baje ustreljen. Od tedaj se f)°2reša. ... 

IV K 43/48-4 1884 

njev°Z-ie -Jože' •°•- L •- 1924 v Kosta" 
kov n' S'n Matije in Marije rojene Dovjak, 
1944 Pomočnik, samski, je odšel 7. V. 
25 j v Rorjanski odred NOV. Med 20. in 
Sv I' *9^ 'e Pa^el v ooj'h z "staši pri 
. ,j^ni pri Žužemberku. 
sta3 Predlog matere Božič Marije iz Ko. 
za r

leVice na Krki 79 se uvede postopanje 
a*glasitev za mrtva. 

VR 38/48-4 1887 
na (virman Silvester, roj. 29. XII. 1894 
cen ,•••• 12, sin Ane Cimperman, poro- 
jo bj, ••• na Jerman vrhu 6, KLO Bučka, 
Mami • ^- 1943 od Nemcev odpeljan v 
1044 Hsen- Zadn-'ie se Je oglasil 17. IX. 

^ ' °d tedaj se pogreša. 

*estnipPre-dl?R žene CimPerman Marije, po 
Panin , K Jerman vrha 6, se uvede posto- 

je za razglasitev za mrtvega. 

OU,1"48-5 «»8 
s'S^Ò F.ranc' r°J- 19- I- 1910 v Ko- 
Klav?n Vm Millaela in Barbare rojene 
Vili 10^ Iayec> samsko. Jo odšel 18. 
niic i i„ ,v k°zjanski odred NOV. Zad- 
tedai J°^las.n d°mačim 1. XII. 1944, od ai se pogreša. 

IV R 11/4)«—5a 1885 
Omeizel Mihael, roj. 7. IX. 1913 na Ko- 

stanjku 39 sin Mihaela in Raibnre rojen" 
Klavžar, delavec, samsk, je odšel 18. 
VI1J. 1944 v kozjanski odi ed NOV. Zad- 
njič se je oglasil domačim 1. XII. 1944, od 
tedaj se pogreša. 

Na predlog očeta Omerzela Mihe st., 
preužitkarja iz Kostanjka 39, se uvede 
postopanja za razglasitev za mrtva. 

IV R 566/47 1886 
Zupančič Marija, roj. 12. XII. 1926 v 

Gaberju 18, hči Jožefa in Terezije rojene 
Jurman, polj. delavke, je odšla 17. IX. 
1944 v Gubčevo brigado NOV. Od tedaj se 
pogreša. 

Na predlog  matere  Zupančič Terezije, 
posestnice iz Gaberja 18, KLO Dobova, se 
uvede postopanje za razglasitev za mrtvo. 

Vsakdo, ki mu jo o po^rešnnih kaj zna- 
no, se poziva, da to do 15. IV. 1948 poroča 
sodišču ali skrbniku Somerju Ludviku, 
sod. uradniku v Brežicah. 

Božič Albert, Božič Jože, Cimperman 
Silvester, Omerzel Franc in M'hael 1er Zu- 
pančič Marija <e pozivajo, da se zglasijo 
pri sodišču aH drugače dajo kako vest o 
sebi. 

Po preteku roka bo sodišče odločilo o 
predlogih. 

Okrajno sodišče v Brežicah 
za okraj Krško 

dne 15. februarja 1948 

* 
IV R 23/48-3 1879 

Kuhar Jože, roj. 13. V. 1927 v Podgori- 
ci 16, sin Janeza in Marije rojene Vrtač- 
nik. samski, poljski delavec, je odšel juni- 
ja 1944 v kozjanski odred NOV. Od tedaj 
sa pogreša. 

Na predlog sestre Kuhar Jožefe, poljske 
delavke iz Orehovca 16, KLO Šmarje pri 
Sevnici, se uvede postopanje za razglasitev 
za mrtvega. 
IV R 44/48—3 1880 

Vidmar Ivan, roj. 11. IV. 1927 v Pod 
gorici 8, sin Jožefa in Marije rojene Im- 
peri, je odšel 3. VI. 1944 v NOV. Od 15. 
XII. 1944 se pogreša. 

Na predlog očeta Vidmarja Jožeta, kme- 
tovalca iz Podgorice 8, KLO Šmarje pri 
Sevnici, se uvede postopanje za razglasitev 
za mrtvega. 

Vsakdo, ki mu je o pogrešanih kaj zna- 
no, se poziva, da to do 15. IV. 1948 poroča 
sodišču ali skrbniku Somerju Ludvilui, 
sod. uradniku v Brežicah. 

Kuhar Jože in Vidmar Ivan se pozivata, 
da se zglasita pri sodišču ali drugače 
dasta kako vest o sebi. 

Po preteku roka bo sodišče odločilo o 
predlogih. 

Okrajno sodišče v Brežicah 
za okraj Krško 

dne 1. marca 1948. 

IV R 511/47—7b 187f 
Jerala Frančišek, roj. 3. VI. 1925 v So\- 

nic. sin Franca in Jidijane rojene Jelei. 
miz. \ajuu4-. samski, je od:-d lîi. IX. 194 ! 
v 16. krajino brigado, 18. div., 1. bal. 
2. četo NO\. Baje je januarja 1915 pade: 
v bojih na pianini Papok. 
IV R 541/47—7a _ 187 r 

Jerala Vladimir, roj. t. V J. 1928 \ 
Ljubljani, Stara pot 3, srn Fran:-a in Juli 
jane rojene Jeler, samski, poljski délaver 
v Sevnici 214, je odšel 20. X. 19*3 v bri- 
gado Matije Gubca, 2. bat. Pozneie je bii 
premeščen v brigado bratov Fadičev, 32. 
zagrebška divizija. Spomladi 1944 je bil v 
bojih pri Zlatarju v Hrvaškem Zagorju 
ranjen. Prepeljan je bil v neko bolnico v 
Slavonijo, kjer je baje umrl. 
IV R 541/47-7 1878 

Jerala Zdrav k o (Valentin), roj 12. Xìì. 
1926 v Sevnici, sin Franca in Julije roje- 
ne Jeler, meh. vajenec, samski, Sevnica 
št 214, je odšel avgusta 1943 v 4. vojvo- 
d n-ko brigado, 161. div. NOV. Še istega 
ieta je padel v bojih z Nemci v okolici 
Tuzle. 

Na predlog očeta Jerale Franca, poiCi-l- 
nika iz Sevnice št. 214, se uvede postopa- 
nje za razglasitev za mrtvega in se izdaja 
poziv, da se o pogrešanih do 15. IV. 1948 
poroča sodišču ali skrbniku Somerju Lud 
viku, sod. uradniku v Brežicah. 

Po preteku roka bo sodišče odločilo o 
predlogih. 

Okrajno sodišče v Brežicah 
za okraj Krško 

dne 11. marca 1948. 

IV R 39/48-4 2430 , 
Kovačič Jože, roj. 14. III. 1912 na Lib- 

m 1, sin Jožefa in Ane rojene Gorišek, 
samski, poljski delavec v Pečicah 29, KLO 
Pečice, je odšel 20. X. 1943 v kozjanski 
odred NOV. •• sporočilu 1. bat. 3. narodne 
obrambe, je baje 28. •. 1945 padel pri 
Sv. Andražu pri Velenju. 

Na predlog matere Kovačič Ane, gospo- 
dinje iz Pečic 29, se uvede postopanje za 
razglasitev za mrtvega in se izdaja poziv, 
da se o pogrešanem do 15. IV. 1948 poro- 
ča sodišču ali skrbniku Hribarju Andreju, 
sod. uslužbencu v Brežicah. 

Kovačič Jože se poziva, da se zglasi pri 
sodišču ali drugače da kako vest o sebi. 

Po preteku roka bo sodišče odločilo o 
predlogu. 

Okrajno sodišče v Brežicah 
za okraj Krško 

dne 15. marca 1948. 
* 

R 293/48-2 1610 
Boštjančič Anton, roj. 1. IX. 1923 v Po- 

stanju ob Savi, KLO Sevnica, najdenček- 
kmečki delavec na Prevojah 38, je bil 
1943 prisilno mobiliziran v nemško voj- 
sko. Pozneje je odšel v NOV, kjer je bil 
v bojih z Nemci ranjen in ujet. Baje je bil 
obsojen na smrt in 21. I. 1944 v Salzbur 
gu ustreljen. Od tedaj se pogreša. 

Na predlog zaročenke Jordan Ane, go- 
spodinjske pomočnice iz Kostanjevice 74, se 
uvede postopanje za razglasitev za mrtve- 
ga in se izdaja poziv, da se o pogrešanem 
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do 20. IV. 194a poroča sodišču ali skrbni- 
ku   Klemctičiču   Ivanu, sod.   uradniku  v 
Kamniku. 
U 284/49-3 1639 

Vio>r Jauez, roj. 7. XII. 1922 v Siano» 
vici, h LO Kamniška Bistrica, delavec v 
Zupan j ili tijvah 28, jè odšel 1944 v Tom- 
šičevo br.gaoo NOV. Decembra 1944 se je 
udeležil bojev okrog Gor. grada, Luči in 
Mczirja m se od tedaj pogreša. 

Na predlog matere Vider Rozalije, go 
spodinje v Župaaj.b Djivah 23, se uvede 
postopanje «a razglasitev za mrtvega in se 
izdaja praiv, da se o pogrešanih do 30. II. 
1948 poroča sodišču ali skrbniku Klemen- 
čiču Ivanu. 

Boštjančič Anton in Vider Janez se po- 
zivata, da se zglasita pri sodišču ali druga- 
če dasta kako vest o sebi. 

Po preteku roka bo sodišče odločilo o 
predlogih. 

Okrajno sodišče v Kamniku 
dne 27. februarja 1948. 

* 
R 1029/47-11 1098 

Bolka Frančišek, roj. 19. VIII. 1924 v 
Zalogu, okr. Kamnik, sin Franca in Te- 
rezije rojene Teran, delavec, je odšci ja- 
nuarja 1944 v NOV. Od tedaj ze pogreša. 
Baje je padel pn Radomljah. 

Na predlog matere Bolka Terezije roje- 
ne Teran, gospodinje v Zalogu 01, se uve- 
de postopanje za razglasitev za mrtvega. 
R 97/48-5 1699 

Koka!j Janez, roj. 23. XII. 1867 v Mali 
Loki, sin Franca in Ane rojene Ribič, hi- 
šar v Ihanu 6, je maja 1038 neznano kam 
odšel. Vse poizvedbe so bile brezuspešne. 

•Pted odhodom je kazal znake slaboumno- 
sti. 

Na predlog zeta Starina Ferdinanda, zi- 
darja iz Ihana 6. se uvede postopanja za 
razglasitev za mrtvega. 

Vsakdo, ki mu je o pogrešanih kaj zna- 
no, so poziva, da to do 30. IV. 1D48 po- 
roča sodišču ali skrbniku Klemenčiču Iva- 
nu, sod. uradniku v Kamniku. 

Bolka Frančišek in Kokalj Franc se po- 
zivata, da se zglasita pri sodišču ali dru 
gače dasta kako vest o sebi. 

Po preteku roka bo sodišče odločilo o 
predlogih. 

Okrajno sodišfo v Kamniku 
dne 4. marca 1948. 

* 
II R 233/48—3 1270 

Ueuffel Bogomir, roj. 5. XI. 1899 v 
Ljubljani, s n Franca in Antonije rojene 
Koržič. ppčarski pomočnik, ločen, je bil 
•941 od Nemrev ujet. Odpeljan je bil v 
Nemo jo, kjer je Wl 1913 zaposlen kot 
pečar v tovarni Klötzer v Schwaanu. Od 
bombardiranja jeseni 1943 ee pogreša. 

Na   predlog bivše žene Jug  Ano  iz 
Kranja. Koroška 14, se uvede postopa- 
nje za razglas'tev za mrtvega. 
H R 234/48-4 1208 

Jenko Franc, rojen 5. X. 1905 v Zg. 
Brniku, sin posestnika Franca in Marije 
rojene Bitenc se od maja 1945 pogreša. 

Na predlog Jenko Kristine se uvede 
postopanje za razglasitev za mrtvega. 

Vsakdo, ki mu jo o pogrešanih kaj 
znano, se poziva, da to do 1. V. 1948 
poroča sodišču ali skrbniku Zeleznikti 
Simonu, sod. uradniku v Kranju. 

Heuffel Bogoin:r in Jenko Franc se 
pozivata, da se zglasita pri sodišču ali 
drugače dasta iiako vest o sebi. 

Po preteku roka bo sodišče odločilo 
o predlog h. 

Okrajno sodišče v Kranja, 
odd. II., 

dne 17. februarja 1948. 
* 

Ok &W47-8 829 
Ilavelka Jožef, roj. 2. XII. 1904 v 

Krškem, ein Jožefa in Mar.je roj. Šuln, 
občinski uslužbenec v Dolskem, je bil 
2G. julija 1943 v Zagoriri aretiran in ne- 
znano "kam odpeljan. Od tedaj se po- 
greša. 

Na predlog Havelka Marije, gospodi- 
nje v Brežicah. 7, se uvede postopanje 
za razglasitev za mrtvega in so izdaja 
poziv, da se o pogrešanem do 15. IV*. 
1948 poroča sodišču ali skrbniku Havel- 
ka Mariji. 

Havelka Jožef se poziva, da se zglasi 
pri sod.šču ali drugače da kako vest 
o sebi. 

Po preteku roka bo sodišče odložilo 
o predlogu. 

Okrajno sortisco • Ljubljani 
dne 29. januarja 1948. 

VII R 130/48 1356 
Svenšek Jakob, roj. 27. VI. 1S04, ožo 

njen, posestnik ca Šolah 23, je bil 12. VI. 
1944 od Nemcev -aretiran. Odpeljan je bil 
v ptujske zapore, čez nekaj dni pa v Da- 
chau. Od tedaj se pogreša. 

Na prodlog sina Sveuška Feliksa se uve- 
de postopanje za razglasitev //» mrtvega 
in se izdaja poziv, da se o pogrešanem de 
20. V. 1948 poroča sodišču ali skrbniku 
Svenšku Francu, posestniku v Barislovcih 
15. K LO Sela. 

Po preteku roka bo sodišče odločilo o 
predlogu. 

Okrajno sodišče v Ptuju 
dne 13. februarja 1948. 

R 110/48 1667 
Kotar Anton, roj. 3. V. 1914 v Brezi- 

\àh, delavec v Gabrovki 27, KLO Sv. Križ 
pri Litiji, je odšel avgusta 1944 v Cankar- 
jevo brigado NOV. Dne 10. XI. 1944 se jo 
udeležil bojev na Kitnem vrhu pri Zagrad- 
cu in se od tegaj pogreša. 

Na predlog sestre Kotar Ano iz Gabrov- 
ke se uvede postopanje za. razglasitev za 
mrtvega. 
I R 1/48 1666 

Pimgerčar Franc, roj. 11. XI. 1917 na 
Selah pri Čilpahu 8, poljski delavec, je 
prišel 1941 v nemško ujeiništvo, od koder 
je pobegnil v NOV. Avgusta 1942 se je 
javil pri materi in ji povedal, da gre v 
Bosno. Od tedaj se pogreša. 

Na predlog matere Pungerčar Nežo, go- 
spodinje iz Kamnice pri Mariboru, 6e uve- 
de postopanje za razglasitev za mrtvega. 

Vsakdo, ki mu je o pogrešanih kaj zna- 
no, se poziva, da to do 15. IV. 1918 po- 

roča sodišču ali skrbniku Grintalu Janezu, 
sod. uslužbencu v Trebnjem. 

Po preteku roka bo sodišče odločilo o 
predlogih. 

Okrajno f-adišće v Trdinjem 
dne 3. marca 11)48. 

* 

Amorti K'ciie 
V R 1075/48—3 2Ó7S 

Na prošnjo Fink Sonje, admmistra- 
torke v Celju, Stanetovu 15, se uvede 
postopanje za amortizacijo vrednotnice, 
ki jo je prosilka izgubiia. Imetnik ec 
poziva, da v dveh mesecih uveljavi svoje 
pravice, sicer se bo po preteku relia 
izreklo, da je vredriotuica brez moči. 

Oznamenilo vrednotnice: 
hranilna knjižica Južno.Majerske hra- 

nilnice in posojilnice v Ceijn ua ime 
Sonja Ermenc z valuto 1926 okoli 39.000 
din. 

Okrajno sodile v Celju 
dne 26. marca 1948." 

V R 1204/48-2 2576 
Na pro-'njo Lesjaka Martina, kmeta na 

Črnem vrhu št. 15, p. Sv. Jurij ob Ta- 
boru, se uvede postopanja za amortiza- 
cijo vrednotnic, ki jih je izgubila po- 
kojna Cerne Uršula. Imetnik se poziva, 
da v dveh mesecih uveljavi svoje pra- 
vico, sicer se bo po preteku roka iz- 
reklo, da so vrednotnice brez moči. 

Oznamenilo vrednotnic: 
hranilna knj:žica posojilnice na Vran. 

ekem, vložna knjižica št 1053 na ime 
Cerne Uršula z zneskom 4.081.60 din; 

hranilna  knjižica Hranilnice in poso- 
jilnice pri Sv, Juriju ob Taboru št. 281 
na ime Cerne Uršule z valuto 3.135 din. 

Okrajno sodišče v Celju 
dne 20. marca 1948. 

* 
V R 10G3/48-3 2577 

Na prošnjo Pofeko Marije, gospodinje 
v Celju, Miško Krajučeva ulica 28, 9•. 
uvede postopanje za amortizacijo vred- 
notnice, ki jo jo prosilka izgubila. Imet- 
nik se poziva, da v dveh mesecih uve- 
ljavi svoje pravice, sicer se bo po pr^ 
teku roka izreklo, da je vrednotnica brc« 
moči. 

Oznamenilo vrednotnice: 
hranilnica knjižica št. 231 Hranilnic« 

in posojilnice v Grižah, na ime Naprud- 
nik Jernej z 1.834.40 din val. 30. IV- 
1937. 

Okrajno sodišče v Celju 
dne 27. marca 1948.' 

* 
V R 1201/48-4 257« 

Na prošnjo Ocvirka Petra, upokojenca 
v Arji vnsi št. GO, p. Petrovce, sc uvede 
postopanje za amortizacijo vrednotnice. 
ki jo je prosilec izgubil in ee imetniK 
poziva, da v treh mesecih po objavi t 

, Uradnem listu LRS uveljavi svoje Pra' 
vice, sicer se bo po pretoku roka i*r!' 
klo,   da je vrednotnica   izgubila svojo 
pravno veljavnost. 

Oznamenilo vrednotnice: 
zivlieniska   zavarovalna   polica   &e 

703105, izdana od- Assicurazioni Gène' 
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rali v Trstu dno 22. XII. IfiCS  na  ime 
Ocvirk 1'eter, v ztif-ku ÔO.UuO dui. 

Okrajno sodišče v Olju 
dne 2!). marra 194S. 

* 
IR 3/48-3 243C 

Po predlogu Hajiika Antona, posest- 
nika h urašič št. 24, se uvedo posto- 
panje za amortizacijo vrednotnice, ki jo 
Ie prosilec baje izgubil, • se imetnik 
Poziva, naj uveljavi v 2 mesecih svoje 
pravice, ker se bo sicer po preteku roka 
izreklo, da je vrednotnica brez moči. 

Oznamenilo vrednotnice: 
hranilna knjižica št.  15609 I. dolenj- 

ske hranilnice   in  posojilnice  v  Metliki 
na ime Bajuk Jurij. 1)rasici 24. 

Okrajno  sodišče  v Črnomlju 
dne 19. marca 1948. 

Sp 180/46-3 * 2161 
Uvede  se   amortizacijsko  posvopanje 

aradi tusodne založene gotovine v zne- 
vKu 1-344.80 din, ki je bila naložena na 
„ ,£yni račun bivšega okrajnega sodišča 
v ySnji gori. 

Upravičenec te naložene gotovine se 
]avZ1Va' ^a v treh meepcih od dneva ob- 

e,-v Uradnem listu LRS prijavi svoje 
odV-VlCe' sicer so ^° P° Prete'm r°ka 
„a.^a.Zal ta znesek v korist državni bla- 

"krajno sodCSčo v Grosupljem 
dne 16. marea 1918. 

^,11074? * 2491 
ske ^ro^ni° Pretnar Marije, gospodinj- 
it. 2 ^0nio^nice. Radovljica, Glavni trg 
za a' Se Vvec*e amortizacijsko postopanje 
gflgjj^rtizacijo vrednotnic, ki jih jo pro- 
nai u   i-e *z2ubil, in se imetnik poziva, 

/ obja • ^avi/svoie pavice v 2 mesecih po 
Po n? »V ^radnem listu, ker ee bo sicer 
ni« •Poteku rolia izreklo, da so vrednot- 

cr]7
brez moči. 

.^namenilo vrednotnic: 
B&oofï kn5ižica po5tne hranilnice v 
dS•,"- 160587 z vlogo po dopisu z 

vj0? • IX. 1947 v znesku 3.543 din; 
in •••• f-ilcnjižica Kmetskega hranilnega 
z v^Wnega doma v Ljubljani št. 1249 
*nea£° P° d«Pisu z dno 26. IX. 1947 v 

* S 2f98-50 din; 
Ljubn,a, •i&ica Mestne hranilnice v 
z dne DO rl 170312 z vl°Ro po dopisu 

vloŽrT" i * 1947 v znesk" 3 502 din in 
Ijici j{ 0'Ružica Posojilnice v Radov- 
26. TV' 9144 z vlogo po dopisu z dne 
so se ' 47 v znesku 3.982.48 din, Id 
^«darr^6 Hlflsile na ime Triplât Frane, 

«rmernski narednik v Stragari. 
Okrajno sodišč na Jesenicah 

dne 25. marca 1948. 

°k'77/48-n * 
Na V v 2267 

•^•0£
••'0   Korgulanln   Katarine iz 

n°stnetra pan^e za nmortizacijo vred- 
!*gubi1;£apir].a' ki Pa ie prosilec baje 
^'avi ^Jt *e imetnik poaiva, naj uve- 
ljavi v TTrnPIavjce v dveh mcsecih po 
«cer  ••••• listu LRS, ker se bo 
Vredn<*LP   lc?m   roka   izrekl°,  da  Jo Uosini Papir brez moči. J 

Uznamen.ilo vrednostnega papirja: 
zavarovalna polica  »Slavijc«, jug.  za- 

varovalne bauke v likvidaciji, at. üü.261 
na ime Korèulanin Anton za uonunalni 
znesek 20.000 dim. 

Okrajno sodiščo v Ljubljani 
dne 15. marca 1948. 

* 
Ok 104'48—3 2600 

Na prošnjo Šviglja Franca, posestnika 
v Zavrnu 1, •• uvedo postopanje za 
amortizacijo vrednotnic, ki jih je prosi- 
lec baje izgubil m se njih imetik poziva, 
da v dveh mesecih po objavi v >Urad- 
nem listu LRS«, uveljavi svoje pravice, 
sicer se bo preteku roka izreklo, da so 
vrednotnice izgubile svojo pravno veljav- 
nost. 

Oznamenilo vrednotnic: 
hranilne knjižice Hranilnice in poso- 

jilnice v Borovnici v likvidaciji: 
št. 1.184 na imo Švigelj Franc z vlogo 

218.20 din, 
št 1.647 na ime Švigelj Franc z vlogo 

217.90 din, 
st. 1.672 na' ime Švigelj Ivan z vlogo 

2.145.20 din, 
št. 1732 na ime Švigelj Ivana z vlogo 

1.213.50 din, 
št. 1.810 na ime Švigelj Antonija z 

vlogo 1.774.30 din. 
Okrajno sodišče v Ljubljani, 

dne 23. marca 1947. 
* 

III R 36/48—2 2322 
Na prošnjo Škorjanc Neže, prevžitka- 

rice iz Koritna št. 34, se uvede posto- 
panje za amortizacijo vrednotnice, ki •• 
je baje izgubila, in se imetnik poziva, 
naj v 2 mesecih po objavi v Uradnem 
listu LRS uveljavi svoje pravice, ker se 
bo sicer po preteku roka izreklo, da je 
vrednotnica brez moči. 

Oznamenilo vrednotnice: 
vložna knjižica Ljudsk» posojilnice v 

Oplotnici št. 1006 na ime Škorjanc Ne- 
ža, prevžitakarica na Kontnem št. 34, z 
vlogo '1545.53 din na dan 30. IV. 1947. 

Okrajno sodišče v Slov. Konjicah 
dne 19. marca 1948. 

Poklic neznanih dedičev 
0 251/48—12 2526 

Hojnik Josip, hišni posestnik v Celju, 
samski, je umrl dne 18. XI. 1947 brez 
naredbe poslednje volje. 

Imel je več nezakonskih otrok, ki pa 
niso vsi znani. Zato se pozivajo vsi listi, 
ki imajo dedno pravico po zapustniku, 
tako tudi njegovi nezakonaik otroci, da 
so v šestih mesecih Javijo sodišču in po- 
dajo svojo dedno prijavo £ izkazom o 
svoji dedni pravici, ker ee bo sicer o 
zapuščini razpravljalo le e tistimi dediči, 
ki se bodo sodišču javili in se bo s tem 
zapuščinski postopek tudi končal. 

Okrajno sodišče v Celju 
dne 27. marca 1948. "" 

* 
Z .12/46 2581 

Cešarek Jeđerl roj. Kromar, žena kro- 
jač* v Ribnici št. 66, je. umrla 28. III. 

1342 in zapustila sina Češarka Stefana, 
baje \ ( lt-velandu, hčer Marijo Češarek 
oniož*»no Benigar, baje v (Jlcvelandu, 
sina Janeza Češarek, mizarja, neznanega 
bivališča, po v Amer-ki umrlih hčerah 
Frančiški omož. Hlačar Alojzij omož. 
Schubert oiroke neznanega bivališča in 
neznanega imena. 

Pozivajo se ti zakoniti dediči, da se 
v 6 mesecih zglasijo pri tem sodišču ali 
se pismeno prijavijo dedičem oziroma 
imenujejo pooblaščenca, ker bo sicer od 
skrbstvenega urada 010 v Kočevju ime- 
novani skrbnik Češarek Karol, delavec 
v Ribnici št. 81 v njih imenu podal dedno 
prijavo, njim pripadlo zapuščino pa bo 
upravljalo skrbstveno oblastvo, dokler se 
ne zglase sami ali se ne dokaže, da so 
umrli. 

Okrajno sodišče v Kočevju 
dne 30. marca 1948. 

G 366/47   *•' 2438 
Ana Tratnik, rojena v Mozirju na Šta- 

jerskem,: upokojenka iz Toplic št. 54, 
je umrla dne 5. maja 1947 in ni zapu- 
stila poslednje volje. Dediči niso znani. 

Za skrbnika zapuščini se postavi 
Franko Franc, sodni uslužbenec v No- 
vem mestu. • 

Morebitni dediči naj se v enem letu 
od danes priglasijo sodišču in izkažejo 
svojo dedno pravico. Po preteku roka se 
bo zapuščina izročila dedičem, kolikor 
bodo dokazali svoje pravice, sicer pa bo 
pripadla državi po poprejšnjem plačilu 
izkazanih dolgov. 

Okrajno sodišče v Novem mestu 
dne 22.. marca 1948. 

Poziv upnikom 
J 15/48-9 26S1 

S pravnomočno sodbo okrajnega sodi- 
šča v Trbovljah z dne 7. januarja 1948, 
opr. št. J 15/48—1, je bila izrečena za- 
plemba vsega premoženja Pap Faniko in 
Pap Petra, Hrastnik-Brnica št. 205. 

Pozivajo se upniki, da v 15 dneh po 
objavi tega poziva prijavijo svoje ler- 
jatvo podpisanemu sodišču, eicer se ter- 
jatve v zaplembenem postopanju ne 
bodo upoštevale. 

Okrajno sodišče v Trbovljah 
dne 29. marca 1948. 

J 90/48—8 " 2500 
f> pravnomočno sodbo okrajnega so- 

dišča v Trbovljah z dne 12. II. 1948, 
opr. št. K 40/48—5, je bila izrečena 
zaplemba vsega premoženja Učakarja 
Feliksa, trgovca, gostilničarja in posest- 
nika v Kotredežu št. 7 in njegove žene 
Justine Učakar roj. Klančišar. . 

Pozivajo se upniki, naj v 15 dneh po 
objavi tega poziva priglasijo svoje ter- 
jatve temu sodišču, ker se sicer terjatve 
v zaplembenem postopanju ne bodo upe. 
števale. 

Okrajno sodišče v Trborljah 
dne 23. marca 1948. 
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Pozîvi' upnikom  in dolžnikom 
1801-3-3 

Sta\hna zadruga >Šentjakobski dom« z. 
z o. j. v  Ljubljani  je prešla  po odločbi 
MLO za »lavno mesto Ljubljana z dne 19. 
11. 1948. St. 338'48 OP v likvidacijo. 

Pozivamo vse upnike, da priglasijo svoje 
morebitne terjatve najpozneje do lo. apri- 
la 1948 na naslov zadruge v roke likvida- 
torjev. Ljubljana, Slreliška ulica 12 (dr. 
Gregor Pečjak). 

Likvidatorja 
1870-3—3 

Z odločbo izvršilnega odbora MLO 
glavnega mesta Ljubljane z dne 26. II. 
1948, Tajn. št. 339/48—OP, je prešla »Ob- 
čekorUtna stavbna zadruga Ljudski dom, 
zadruga z omejenim jamstvou v Ljub- 
ljani*. Streliška ul. št. 12, v likvidacijo. 

Upniki in dolžniki se pozivajo, naj z 
dokaznimi listinami priglas'jo svoje ter- 
jatve oziroma obveznosti do te zadruge 
najpozneje do 10. aprila •48. 

Likvidatorja 
• •••»IIHHIIWI^—^•••   i    i    • • • •••''        i—^—^ 

Preklici izgubljenih listin 

Preklicujem izgubljeno prometno knji- 
žico za kolo št. 335021, znamke ori- 
ginal« s št. 372352, izdano na OLO Mo- 
zirje na ime Berginc Franc, Luče 19 pri 
Ljubnem. 
2554 Berginc Fran«; 

Preklicujem izgubljeno ßindikalno '.z- 
kaznico št. 2623G7, izdano od sind, po- 
družnice Telprom-a. Ljubljana na ime 
Bezjak Viktor, Ljubljana, Rožna dolina, 
Cesta HI/0. 
2517 Bezjak Viktor 

Preklicujem izgubljeno prometno knji- 
žico za kolo evid. št. S-016336, izdano od 
NM v Ljubljani na ime Bizjan  Milena, 
Kamniška 13. 
2506 Bizjan Milena 

Preklicujem izgubljeno* osebno izkaz- 
nico in prometno knjižico za kolo štev. 
024747, izdani od NM v Ljubljani, oboje 
na ime Boc Marija, Ljubljana, Albanska 
št. 39. 
2645 Boc Marija 

Preklicujem izgubljeno vojaško knji- 
žico na ime Brce Franc, rojen 30. III. 
1919, stanujoč v Zagrebu, izdano 21. VI. 
1947 od voj. odseka v Krškem, zač. 
osebno izkaznico, izdano od KLO Velika 
Dol ena pri Brežicah na isto ime in pro- 
metno knjižico, izdano od KLO Mozirje 
na ime Ogradi Franc. 
2G26       Brce Franc, Doberteša  vas  11 

Preklicujem izgubljeno invalidsko iz- 
kaznico št. 1200/33098, >orden za zasluge 
za narod III. stopnje« št. 24913 in -»or- 
den za hrabrost« št. G6005, vse na ime 
Cerar Ignac, Ljubljana, Zaloška 29. 
2G52 Cerar Ignac 

Preklicujem izgubljeno izkaznico št 
982185 za kolo znamke >Kroma Dia- 
mant«. 

Cerjak  Karel,  poslovodja, 
2502 Brežice, Bukošek št. 1 

Preklicujem izgubljeno osebno izkaz- 
nico, izkaznico OF in člansko izkaznico 
Slovenskega  doma v  Zagrebu  na ime 
Anica Cizcj, Trnava 22 pri Celju. 
2605 Cizcj Anica 

Preklicujem vojaško knjižico štev. 321, 
izdano 27. XI. Ì947 v Ptuju, oeebno iz- 
kaznico št. 8, in izkaznico OF št. 391473, 
vse na ime Cvetko Franc, Strelci št. 2, 
KLO Sobetine?, p. Sv. Marko pri Ptuju. 
2556 Cvetko Franc 

Preklicujem izgubljeno osebno izkaz, 
nico,   izdano od KLO   Bizovik na ime 
Carman Frančiška, Bizovik 35. 
2508 barman Frančiška 

Preklicujem izgubljeno sindikalno z- 
kaznico št. 293299, izdano od sindikata 
Zveze prosvetnih delavcev na ime Čepe 
Marica, Ljubljana, Glavni odbor AFZ v 
Ljubljani. 
2546 čepe Marica 

Preklicujem   ukradeno osebno  izkaz- 
nico, izdano 1.  1945 od  uprave NM v 
Ljubljani na  ime Čuček Josipa Benja- 
min, Ljubljana, Indiharjeva 7. 
2510 Cucek Benjamin 

Preklicujem izgubljeno prometno knji- 
žno št.  217874  za kolo znamke  >Vi'k- ' 
torija«, št. okvira 1448096. 

Dcmikovič   Feliks, 
2654 Orešje št. 19, p. Bizeljsko 

Preklicujem izgubljeno evidenčno ta- 
blico motornega kolesa št. S-03085 
2655 Drolc Viktor, Trbovlje, Loke 65 

Preklicujem izgubljeno šofersko iz- 
kaznico št. 2038, izdano na ime Janez 
Fegui, roj. 14. XII. 1912. 
2557 Feguš  Janez, Nova vas  46, 

*p. Markovot pri Ptuju 
Preklicujem knjižico za kolo znamke 

»Prometheus« št. 217829, izdano na ime 
Ferkolj Stanko, Dol. Kronovo 19, KLO 
Bela cerkev. 
2534 Ferkolj Stanko 

Preklicujem orožni list za 1. 1947, iz- 
dan od OLO Jesenice, notr. odsek na 
ime Frankič Mirko-Tilen. 

Frankič Mirko-Tilcn, 
2530   Jesenice,  Gosposvetska  cesta 66 

Preklicujem izgubljeno osebno izkaz, 
nico in prometno knjižico za kolo, izdani 
od NM v Ljubljani, izkaznico OF in že- 
lezniško izkaznico za prosto vožnjo, vse 
na ime Gačnik Alojzij, Ljubljana, Koro- 
tanska 18/b. 
25(>5 Ga&ilk Alojzij 

Preklicujem izgubljeno osebno izkaz- 
nico št. 057.556, izdano od MOOFJVlari- 
borin izkaznico   za   kolo št. 402.110, 
?o$-e "• ime GaP Zmag°. rojen 22. IX. 
190o v Gradcu, stanujoč v Mariboru, Mar- 
ciceva ulica St. 7, 
2535 Gap Zmago 

Preklicujem izgubljeno osebno izkaz- 
nico, izdano od NM v Ljubljani na ime 
Golia  Nataša,   Ljubljana, Bleiweisova 6. 
2651                              Golia Nataša 

Preklicujemo izgubljeno izkaznico za 
moško kolo št.  32378Ó, izdano cd  KM 
Mozirje na ime Državno gozdno oskrb- 
ništvo Velenje. 
2563 Gozdna uprava Šoštanj 

Preklicujemo -^gubljeno prometno 
knjižico za. kolo tov. št. 1047544, izdano 
od NM v Ljubljani na Gradbeno pod- 
jetje za ceste LRS. gradbišče Dolenjska 
cesta, Rudnik, Ljubljana. 
2610   Gradbeno podjetje  za reste  LBS 

Preklicujemo izgubljeno prometno knji' 
žico tovornega avtomobila, evid. štev- 
S-0G91, izdano od NM v Ljubljani n3 

Gradbeno podjetje za ceste Ì.RS, grad- 
bišče Dolenjska cesta. Rudnik, Ljub- 
ljana. 
2612 Gradbeno podjetje za ceste LKS 

Preklicujem  izgubljeno osebno izkaz- 
nico, izkaznico OF in izkaznico za koto 
vse na ime Grahut Jože, Gorenja'vaS> 
KLO ŠmarHa  pn Novem  mestu. 
2512 Grahut Jože 

Preklicujem Izgubljeno prometno knji- 
žico za kolo tov. Št. 89591, izdano od ^ 
v Ljubljani na ime Gregore Marija, Pod' 
smreka 2 pri Ljubljani. 
2613 Gregore Marija 

Preklicujeva izgubljeni knjižici za k"' 
lesi  na  ime Hergan  Franc in  Herga11 

Stanko, Pra^ersko št. 2. 
2541    Horgan   Franc in Horgan Stai^0 

Preklicujem prometno knjižico za ko^ 
izdano od notr. odseka v M. Soboti n' 
ime Horvat Josip, učitelj, Satahovci. 

Horvat Josip, Murska Sobota» 
2527 Titova 17 

Preklicujem osebno izkaznico, izkaz- 
nico^ OF, postno izkaznico in voja^ 
knjižico JA, vse na ime Iskra Anton. 

Iskra Anton, 
2544 Kamniška 20/a, Marit*' 

Preklicujem izgubljeno osebno iz*** 
nico, izdano od OLO Jesenice in izkaznic 
OF, oboje na ime Jenko Ana, Slov. J9' 
vornik, Stali ngrajska 29. 
2553 Jenko An» 

Preklicujem ukradeno izkaznico Oj/, 
izdano  od sindikata   univerze v L• 
Ijani in osebno izkaznico, izdano 1- 1" , 
od uprave NM v Ljubljani na ime Kahr 
Frančiška, Ljubljana, Gosposka 2.     • 
2549 Kahno Francih» 

Preklicujem ukradeno izkaznico za,^1.' 
vanjo inozemca in izkaznico OF na }& 
Kaloud Ivana, Maribor, Sp. Radvanj«1" 
cesta 21. 
2006 Kaloud 1•••» 

Preklicujem izgubljeno prometno •i 
z-ico za kolo št. 134970, izdano od Ok 
Jesenice na ime Karničnik Marko, n 

bicev laz 58, p. Stara Fužina. , ; 
2617 Karničnik Mark» 

Preklicujem  izgubljeno prometno ^ 
žico  za  kolo  znamke  >Mile«,  toV',«,. 
646674." izdano na ime Kastclic Ma• 
Martmja vas št. 18, KLO  St. Tvovren 
okraj Trebnje. ,  ... 
2656 Kastelic Manj» 
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.PreJdicujem izgubljeno osebno izkaz- 
alo st. 1078, izdano od MLO Jesenice 
•• Goï. na ime Kempf Franc, Jesenice, 
2Q2-    nova ('esta- taboreče G.radisa. 

0 Kempf Franc 

Preklicujem izbijeno šolsko spriče- 
aio 4. razr. meščanske šole, izdano od 

sk, tp'Ì;!va >pécai va rosi polgâri fiùi- 
šol t> s (^'o5ka mestna meščanska 
imav-ee's <Madžarska) v letu 1931 na 
">e Kiralj Josip. Doluia Leiida\a. Par- 
ionska 58. 

03(5 Kiralj Josip 

•••••^•••^•• izbijeno osebno izkaz- 
SoIeUt10 *d uPrave NM v Mariboru, 
izdnn rika^uico iii izkaznico za kolo, 
iinP i/,0d uPrave  NM  v  Mariboru  ua 
svetÄ5efe ,Rudo11' Maribor' ÜOäPO- 
255»* 21' obrežje. 

Klajnšcb Rudolf 

co ^"•• izgubljeno prometno knjizi- 
OLn tr° zna«ike >Diamant<, izdano od 
••• o „nî?lk na ime Kokali Iva, Kokoš- 
2547 '        0b pri Domžalah. 

. Prekli 
Kokalj Iva 

št. 32 . jUJem ukradeno osebno izkaznico 
2601   if   .   2- IL •8 ^ ML0 Jesenice. 

^onkulič Janez, Straža-Javornik, 
p blok št. 8 

št. 43504CUlem izgubljeno izkaznico za kolo 
«liana.     lzdano Da ime Ko5ir J°že, M°j- 

^   ' Košir Jožo 
lo analni?16? zgubljeno izkaznico za ko 
•••• v n , »ppel<> št- okvira 1925759, ir- •»• Ar   ,Lendavi 1. •. 1947 na ime 
2528      pad' Sûzdar. 

p KövesArpad 

°° öa im Je~° gubljeno vojaško knjiži- 
la sfnn    Z"8man Franc, roj. 23.  III. 
254<i\8taa-v Žicah gt. 8. 

p KLO Žice 

N V^fc zgubljeno invalidsko izkaz- 
i?6 Kram     ,33 za  Polovično vožnjo na 
«iößO   •••• Albin, Mirna peč, Dolenjsko. 

p Kramar Albin 

?••*••}••1• urađeno izkaznico LMS, 
SiVc4i SWS? ^88» Potrdilo o plačani 
lda° ia felSko mes^"o izkaznico, po- 
2? Da im^V ^P^t vožnje z železnico, 
5fra 25 Kramžar Ivani Ljubljana, Lev- 

ji Krainžar 1••• 

vï*vJUCfc,pri avtomobilski nesreči v^r^JU (»„ir' aviomoouski nesreči v 
î^aiiît ° štampilik0  uradnega 

*" ••"•• Vinko,, okrajni veterinar, 

ft^l 
Kočevje 

Si ^ft^WJew vojaško knjižico 
3>a 32. ' uaano Ha ime Kuralt Anton, 

p Kurah Anton 

!? n- AT gubljeno prometno knjiži- 
•8&782:     Za kol° znan»ke >Trhimph< 

-'reklic • Kuzmaii Kari 
Mio Ärl°]?5k? knjižico št. 692768, 
*» izdano SK,em,w» dolžnosti v 

/^4 ^1 VOL poäte Ü1443 IV, odsek 

& 

Ljubljana   in prometno  knjižico  za   kolo 
znamke > Viktoria«, izdano od uprave NM 

v Slov. Konjicah. 
4564 Lakiicr Ivan, Cerovec št. G, 

p. Šmarje pri Jelšah 

Preklicujem izgubljeno osebno izkaznico 
in izkaznico OF na ime Lainprekt Mirko. 
Jsnževa gora št. 100, Selnica ob Dravi. 
2337 Laniprekt Mirko 

Preklicujem izgubljeno osebno izkazni- 
co na ime Kranjc Anton, Staro selo 22, iz- 
dano od odseka za notr. upravo NM v Toi-- 
minu. 
2Ó29 Ličen Pavla, 

Okrajni magazin Tolmin 

Preklicujem  knjižico  za  kolo  znamke 
\ >Lord« št. 156350 na ime Mesarec Janez. 

Trnovski vrh 43, Sv. Urban pri Ptuju. 
2538 Mesarec Janez 

Preklicujem izgubljeni evidenčni tablici 
osebnih avtomobilov znamke >Lancia-Ar- 
dea< evid. št. S—1839 in znamke >Škoda< 
evid. št. S—1225, izdani od NM v Ljublja 
ni na naslov MLO za okrožno mesto Ljub- 
ljana, Ljubljana. 
2050    MLO za okrožno mesto Ljubljana 

Preklicujem izgubljeno knjižico za žen- 
sko kolo znamke >As3mann< št. 409—907. 
2643 Mešiček Štefka, Maribor, 

Praprolnikova 8 

Preklicujemo preklic o izgubljeni pro- 
metni knjižici za motorno kolo, znamke 
>Royal« št. S—0738, izdano od NM v 
Ljubljani, objavljen v 14. številki Uradne- 
ga lista LRS. 
2653 Ministrstvo za delo LRS 

Preklicujem izgubljeno osebno izkaznico 
št. 2, izdano na Jesenicah na ime Mivšek 
Jože, Sp. Plavž št. 3, Jesenice. 
2558 '       Mivšek Jože 

Preklicujem izgubljeno prometno knjiži- 
co za kolo tov. št. 40670, izdano od NM v 
Ljubljani na ime Novljan Franc, Ljubljana, 
Poljanska GL 
2509 Novljan Frauc 

Preklicujemo izgubljeno evidenčno tabli- 
co osebnega avtomobila št. S—13-66. 
2498     Okrajni magazin, uprava Krško 

Preklicujem izgubljeno izkaznico za kolo 
znamke >Standart< št. 0783991, izdano le- 
ta 1947 od uprave NM v Ljubljani na ime 
Pezdir Rado, Ljubljana, Vodovodna c. 67. 
2551 Pezdir Rado 

Prçklicujem izgubljeno prometno knjiži- 
co za kolo znamke >Diamant< tov. štev. 
1215522, izdano od NM v Ljubljani na ime 
Plesnik Mila, Ljubljana, Smartinska 10. 
2615 Plesnik Mila 

Preklicujem izgubljeno osebno izkaznico, 
izdano od NM v Ljubljani na ime Pogačnik 
Miljana, Ljubljana, Kumanovska 21. 
2616 Pogačnik Miljana 

Preklicujem ukradeno osebno izkaznico 
št. 047909, izkaznico OF št. 480871, knji- 
žico za kolo znamke >Touristc št. 1482612, 
sindikalno izkaznico, nakaznico'za kurivo, 
potrošniško potrdilo na ime Hartner Ja- 
kob, Maribor, Studenci, Sokolska ul 14 m 

druge    dokumente  na  ime Pogoč Anion, 
Maribor, Studenci. Pekerska 29. 
2l'C4    Pogor Anton, Manbor, Studenci, 

1'eker-ka L'!) 

Preklicujem izgubljeno prometno knj.ži- 
co za kolo št. 56J 
26ÜS     Polajnar Tilka. H >li. B>tncn 47        4 

Preklicujemo izgubil MIO tablico motor- 
nega kolesa št. S—01081. 
2502    Postaja NM, Nova *as pri Rakeku 

Preklicujem izgubljeno sindikalno i/.kaz- 
nico, izdano od zveze delavcev in name- 
ščencev gostinskih podjetij na ime Po to- 
kar Slavka, Ljubljana, Cankaiie\oiiabre/je 
št 15 (gostilna >I'ri Angelci;). 
2611 Potokar  Slavka 

Preklicujem izgubljeno oblino i/ka/• ro, 
izdano od KLO Ruše pri Mariboru, izkaz- 
nico RKS, uslužbensko knjižico in moder- 
no karto EC2, vse na ime Prečko Slava, 
Ljubljana, Bogišičeva ". 
2049 Prečko Slava 

Preklicujem izgubljeno šolsko spričevalo 
4. razr. I. ženske real, gimnazije v Ljub 
ljani, izdano od ravnateljstva šole v letu 
1940/41 na ime Puciiiar Slava, Ljubljana, 
Slreliška 24. 
2648 Puciiiar Slava por. Radeče 

Preklicujem izgubljeno voja?ko knjižico 
št. 11027. 
2603 Radeiiković Zaviša, st. vodnik 

Preklicujem izgubljeno osebno izkaznico, 
izdano od KLO Ziri na ime Sabunka Hu- 
bert. 
2533 Sabunka Hubert, 

taborišče Gradiš, Jesenice 
Preklicujem uslužbensko izkaznico, izda- 

dano od Uradisa v Ljubljani, izkaznico 
OF, izkaznico FZS, sindikalno izkaznico in 
potni nalog za progo Ljubljana—Maribor, 
vse na ime ing. Sajovic Joža, Kranj, Koro- 
ške lili. 
2618 Inž. Sajovic Joža 

Preklicujem izgubljeno osebno izkazni- 
co štev. 057705. sindikalno izkaznico štev. 
228226 in industrijsko nakaznico štev. 
050523, vse na ime Saksida Erna, indu- 
strijsko nakaznico št. 499867 na ime Sa- 
ksida Tomaž, industrijsko nakaznico štev. 
828111 na ime Velej Tereza, industrijsko 
nakaznico štev. 341663 na ime'' Brelili 
Marta in industrijsko nakaznico št. 341664 
na ime Kravcar Ladislav, ^Ljubljana, Igri- 
ška 4. 
2614 Saksida Krna 

Preklicujem izgubljeno izkaznico za kolo 
znamke >NSU«, št. okvira 679114. 
2609 Sitar Pavel, 

Gibina št. 34, p, Ljutomer 
Preklicujem izgubljeno pomočniško spri- 

čevalo kovaške stroke. 
2559 Slatinšek Ivan, Radmirje 4 

Preklicujem izgubljeno železniško izkaz- 
nico št. 18. na ime Stare Marija, Sixxlnje 
Pirniče 7 pri Medvodah. 
2503 Stare Marija 

Preklicujem ukradeno osebno izkaznico 
št. 141, izdano od KLO Odranci na ime 
Ëaswu  •••••«  •»   Drpaietoo  knjižico 
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S-45520S za kolo, izdano od OLO, od=ek 
za notr. zadeve v Dol. Lendavi. 
2622 Saruga Matija, 

Odranci 151, p. Beltinci 
Preklicujem izgubljeno osebno izkaznico 

in prometno knjižico za kolo štev. 
S—022080, izdani od NM v Ljubljani na 
ime Skerlj Jakob, Ljubljana, fyryseva 
št. 215. 
2504 Škertj Jakob 

Preklicujem izgubljeno izkaznico OF, iz- 
dano v Zagorju ob Savi na ime Škrlov- 
nik Pavla, roj. 25. I. 1904. 
2623 ' Skrlovnik Pavla 

Preklicujem izgubljeno osebno izkaznico 
št. 87/686, izdano od K LO Dovje-Mojstra- 
na na ime Šturm Franc, Dovje 116. 
2602 feturrn Fraiic 

Preklicujem izgubljeno spričevalo L, II., 
III. in IV. razreda trgovske akademije v 
Ljubljani in maturitetno spričevalo IV. 
razreda, izdano od ravnateljstva trgovske 
akademije v Ljubljani na ime Šušteršič 
Jernej, Ljubljana, Igriška 6. 
2548 Sušlcršič Jernej 

Preklicujem izgubljeno evid. tablico mo 
tornega kolesa znamke >DAV< 97 cm' št. 
S—0346G, last Murka Jožeta iz Podplata. 
2539        Tašncr Ferdo, avtomelianična 

delavnica, Šmarje pri Jelšah 
Preklicujem ukradeno oblačilno nakaz- 

nico, izdano od rajona Rakovnik-Vič, krst- 
ni list, šolsko spričevalo II. in III. razr. 
realne gimnazije, potrdilo za polovično 
vožnjo po železnici in dijaško knjižico I. 
razreda srednje veterinarske šole v Ljub- 
ljani na ime Teršavec Ivana, Ljubljana, 
.Cesta v Mestni log 47. 
2550 Teršavec  Ivana 

'     Preklicujemo    izgubljeno    uslužbensko 
knjižico št. 30219, izdano na ime Mehle 
Alojzija, knjigovodinja TIN. 
2565 Tovarna igrač, Novo mesto 

Preklicujem izgubljeno osebno izkaznico, 
izdano od KLO Gor. Radgona na ime Tu- 
tek Antonija,. Ljubljana, Poljanski nas'p 
št. 40. - 
2619 Tutck Autinija 

Preklicujem izgubljeno vojaško knjižico 
št. 073221, plačilno'knjižico serija F*št. 
6479S, osebno izkaznico in izkaznico OF, 
vse na ime Ulčar Jožef, Ljubljana, Vod- 
nikova 35/a. 
2647 Ulčar Jože! 

Preklicujemo  izgubljeno  evidenčno ta- 
blico št, 4550 s prednjega dela avtomobila. 
2501   Uprava zasavskih premogovnikov, 

Trbovlje 
Preklicujem izgubljeno prometno knjiži- 

co za kolo, izdano od NM v Ljubljani na 
ime Pirman Anton, Ljubljana, Uršičev 
št radon. . • 
2646 Uršič Anton 

Preklicujem izgubljeno prometno knji- 
žico za kolo znamke >Puch< in'št. 407135, 
izdano 1946 od notr. odseka okraja M. So- 
bota na ime Vidonja Stelan, Sv. Jurij 56, 
p. Rogaševci, Prekmurje. 

'   2561 Vidonja Stefan 

Preklicujem izgubljeno delavsko knjiži- 
co it. 1,399164, izdano 3. VII. 1917 «1 
okrajnega odbora, odseka za delo v Kam- 
niku, na ime Virant Janko, roj. 5. I. 1925, 
po poklicu dimnikar. 
2543 Virant Janko 

Preklicujem pomotoma uničeno osebno 
izkaznico, izdano od Majfdiilenske četrti in 
izkaznico OF iz leta 1945. 
2582 Volavšek Štefanija, Maribor, 

Prečna 6 

Preklicujem v Ur. listu LRS št. 23 z dne 
7. VI. 1947 objavljeni preklic o izgublje- 

nom pcìnJi'a za nošenje nrdaijo za lu-2' 
bro*t ;t. 216 z d;ip 26. IV. 1940, ker se • 
liitina inedHn na~la. 
2624   ZarrUti Vilma, Šmarje pri eJlšah. 

Preklicujem •/.<•.1••••• o-ebno izkaznic* 
in prometno linj./.ico za kolo tov. št. SSo% 
izdani od NM v Ljubljani ua ime Zormau 
Vinko, Ljublana, Metelkova 3. 
2507 Zorni an Vinko 

Preklicujem   izgubljeno živilsko  nakaz- 
nico št. G4Ó na ime Ktrjančič Janez, kapfr 
tan, Studenec, D. M. v Polju. 
2620 Žagar Marija, Ljubljana, 

Bernekarjeva 25 

Opozorilo 1 
Tej številki smo priložili položnico. Naročnike, ki naročnino za drug" 

četrtletje še niso poravnali, pozivamo, da to More najpozneje do 30. apri'* 
1948, ker jim bomo sicer s tem dnem vsako nadaljnje pošiljanje lista ustavili. 

.V kratkem bo izšel v naši založbi 

Komentar h kazenskemu zakoniku, splošni del 
v slovenskem prevodu. Komentar so pod splošnim uredništvom MoSe pijuu" 
in pod strokovnim uredništvom dr. Jovana Djordjeviia napisali: Mo=J 

Pijatle dr. Jovan Djordjević, Nikola Srzentic, Predrag Vlasinić, VladiB!'f 
Timoâkin in Mirko I^crorlć. 

Naročila za knjižico sprejema »Uradni list IMS«. 
Komentar so bo pošiljal samo proti naprej phrani kupnini ali P" 

povzetju. 
Cena knjižice bo objavljena naknadno. 

* 
Naročnike, bravce in druge interesente opuzaijarno ua prirc^ 

knjižice, zbirke zakonov, ki so v ?a-lrijc;in času izšle v naši založbi: ' 
Zbirka zdravstvenih predpisov. V knjižici z nad 800 sirani je zbra0" 

gradivo vseli zdravstveni!) predpisov, predpisi o socialnem zavarovanj"1 

o inspekciji dela itd., cena 65 din. 
Zbirka skrbniških predpisov, v kateri «o zbrani temeljni zakoni ° 

skrbništvu, zakon o posvojitvi in pravilniki in navodila v zvezi s tetf8 

zakonoma; cena 25 din. 
Predpisi o strokah in prejemkih za republiške državne uslužbcnff' 

V knjižici so zbrani vsi do sedaj izdani ; redpisi o razvrstitvi in prejerflkjf 
republiški!] državnih uslužbencev in državnih uslužbencev ljudskih <??' 
borov ter pravilnika o poviških temeljne place po službenih letih za ushi* 
hence zdravstvene in prosvetno-znanstvene stroke. — Knjižica obsefs* 
268 strani in stane ,42 din.       , • . 

V tisku je Zbirka zakonitih predpisov za uporabo v .civilnem sod5eP 

poslovanju. , 

Na zalogi imamo so I. in II. letnik »Ljudskega pravnika*» ^: 
vsebujeta zanimive članke in zapiske iz različnih področij našega ljudsk^ 
prava s pregledom važnih zakonov in drugih predpisov, ki izhajaj0 ^ 
zveznem in republiškem uradnem listu. Na ta letnika še posebej °•°^• 
jamo ljudske odbore in druge interesente v Slovenskem Primorju. •D£>bl 

se po znižani ceni à 50 din. , • 
•i:^*f.,        »URADNI LIST LR»* 

ixdaJA »Urada! J>t LUS« » Ravaatelj Ja odgovorni urednik; Božo .VodaSek; tleka Prosvetna tiskarna ^ oba x Ljubljani, 



•1 15. - G. IV. 1018. UH ADN 1 UST LRS Stran 100 

Likvidatorji so: 
Kosmač 1 Mip, Zadiog ŠL 20, 
Zigcn Ivan, Crni vrli št. lU, 
Grom Frau-, Predgrue št. 13, 
Mikuž Franc, Crni vrli št. 45, 
Cuk Ciril, 1'redgnže št. 12, 
Likvidacijska firma kakor doslej s pri- 

javkom >v likvidaciji«. 
Likvidatorji podpisujejo likvidacijsko 

"•««O tako, da pod besed:Io zadružne fir 
me pristavijo svoj podpis. 

Okrožno sodišč« v Gorici 
Z začasnim sedežem v Postojni 

dne 17. mai«» 1948. 
Zt 1/4Ö-5 2247 

238. * 

Sedež: Herpoljc-Kozina. 
^au vpisa: 17. marca 10-18. 
besedilo: Krojaška produktivna, zadruga 

* oincjeuim jamstvom v Ilerpeljah-Kozini. 
2 «a podlagi sklepa občnega zbora z dne 
z l\- 1948 je zadruga prenehala delovati 
*" Prešla v likvidacijo. 

Ukvidatorji: 
wargon Dorotej, Ukovič Rudolf, Benčič 
Y^'.ßozeglav Rudolf, Benčič Anton. 

»l».,i    dac5i3l{a f'irma kakor doslej • pri- 
^»»vlikvidacijic   ' 
Rudolf   atorja Morß°n DoroîpJ i" Ukovič 
ko dl opisujeta likvidacijsko firmo la- 
viti » ^ besedilo zadružne firme prista- 
;lta svoi podpis. 

Okrožno sodišče • Gorici 
* ^časnim sedežem v Postojni 

dne 17. marca 1948. 
Zt 38/47—11- 2248 

$39. -, * 

Dan     ?'0•,•• o!irai I<fr'ia- 
xa<jJ1^

vPisa: Kmctijslai nabavno prodajna 
l^h-Sln 2- omcìeuuH jamstvwa v Scbre- 

ïltoûi^^Si ßklepa prvega rednega zbora 
uprav; ^e 6. •. 1948 se izbriše član 
HajJj^ga odbora Likar Viktor hi vpise 

• BelTS0 mesto novi •1•• 

^c Stanislav, Janet v Sebreljah. 
• Okroîn0 sodišče v Gorici 

»«asnini sedežem v Postojni 
•  :    dno 18. marca'19-18. 

Zt 42/47-7 2249 

340.?., * ,• 

*Ätt v ^ubljaua. 
:.. ••••,«?13.1^ 13- marca 19-18. 
Sä *     l Oblačilna  produktivna  za- 

ìfa sl °•••• jamstvom T Ljubljanu. 
Rejeta P^ini ^0 22. •. 194S so bila 
, N«tóVa I,ravila- Sa kr«ta     2° ^1-da skupno opravlja 
"ilo svom  -, in živilJska dela z delovno 
t m C.ov' v Pwi vrsli z akord* 
'e4«l j« "' ~j da nabavlja surovine, ma- 
^ î>rod«î *lva "^ lastno proizvodnjo, 
I4t^lira l BVoj'° obrtne Jaielie in or- 
!'da dtiooi0d.itîranJe svojim članom; 
••• ft»« «"turno in strokovno raven 
So S?V;- 4- da ^Prejema in étro- 
it 8vb^ i r,,e uCence;5- da PriIa- 
lP<Hia4L   l0 splošnemu državnemu 

l kmži^ružnI delež zaaša 500 din. 

desetkratnim zneskom obveznega de- 
leža. 

Zadruga razglaša svoje priobčitve na 
zadružni razglaani deski. 

Upravni odbor sestavlja 5 do 9 članov. 
Funkcijska doba traja 1 leto. Zadrugo 
predstavljata predsednik in tajnik uprav- 
nega odbora. 

Izbriše •• član upravnega odbora 
Zonfar Alojzij, vpišejo se novi člani: 

Naglic Jernej, Ljubljana, Kainnogori- 
ška 40, 

Žužek Ciril, Celovška cesta G2/II., 
Mraz Rudi, Tržaška cesta 4(>, 
Torišč Albin, Medove, 
Vehar Filip, Cesta v Kožno dolino 20, 
Kočevar Jakob, Robova 25. 

Okrožno sodišče v Ljubljani 
dne 13. marca 1918. 

Zadr V 2-1/5 2270 
t * 

211. 
Sedež: Ljubljana. 
Dan vpisa: SO. januarja 19-18. 
Besedilo: >EIanc, zadruga za izdelavo 

•••••••• orodja z omejenim jamstvom, 
Ljubljana. 

Ka podlagi sklepa izredne skupščine z 
dne 24, IX. 1917 je zadruga prenehala ob- 
stojati in prešla v likvidacijo. 

Likvidatorji: 
Finžgar Rudi, miz. pomočnik, Begunje 

št. 5, 
Savoren Lojze, Ljubljana, Mestni trg 10, 
Finžgar Rudolf st., Begunjo št, 5. 
Likvidacijska firma kakor doslej s pri- 

sfavkom >v likvidaciji«. 
Likvidatorji podpisujejo likvidacijsko za- 

drugo kolektivno tako, da pod besedilo za- 
druge pristavljajp evoje podpise. 
n\       Okrožno sodišče v Ljubljani 

dne 29. januarja 1948. 
Zadr V 13/3 2127 

242. 
Sedež: Ljubljana. 
Dan vpisa: 5. marca 1948. 
Besedilo: Obcekoristna stavbena zadruga 

Ljudski dom, zadruga z omejenim jam- 
stvom v Ljubljani. 

Na podlagi odločbe IO mestnega ljudske- 
ga odbora gl. mesta Ljubljana z dne 26. 
JI. 1948, št. Tajn 339/48 OP, jo zadruga 
prenehala obstojati in prešla v likvidacija 

Likvidatorja; 
Cebular Rudolf, referent za cenitve pri 

ULO Center, 
dr. Pečjak Grcgorij, Ljubljana, Streli- 

ška 12. 
Likvidacijska Unna kakor doslej e pri- 

slavkom >v likvidaciji«. 
Likvidacijsko Unno podpisujejo likvida- 

torji kolektivno pod besedilom likvidacij- 
ske zadruge. 

« ,   Okrožno sodišče • Ljubljani    ^. 
,     ' • . dne 8. marca 1948. 

• • i Zadr V 116/17 1939 

243. '.."•' 
Sedež: Ljubljana,      ' - , ..£ 
Dan vpisa: 1•. marca •8. 
Besedilo: Zreza iivinorejskih zadvug, 

f,ttdrus*_i^a?l8öaJffi!ösßi -Me: 
•te»"1" 

Na podlagi zapisnika skupščine z dne 
29. 11. 194S je zadruga prenehala delo- 
vali  .n preila v likvidacijo. 

Likvidatorji: 
iiiuž Ji že. kmet. Tornarevo, 
ing. Ferj.tn Jakob, živinorejski stro- 

kovnjak pri MKü, 
Erčulj Ivan, Ljubljana, Krakovshi na- 

sip (j, 
mg, Ferčej Jože, živinorejski strokov- 

njak pri ministrstvu za kmetijstvo v 
Ljubljani. 

Likvidacijska finna kakor doslej s pri- 
stavkom >v iLJcvidaciji«. 

Likvidatorji podpisujejo firmo na ta 
način, da po dva pristavila pod be»ed'lo 
likvidacijske firme svoj podp:s. 

Okrožno sodišče v Ljubljani 
dne 13. marca 1948. 

Zadr V 113/4 2272 
* 

214. 
Sedež: Slražište pri Kranju. 
Dan vpisa: 23. marca 1918. 
Besedilo: Siturska in žimarska zadru- 

ga z omejenim jamstvom. 
Vpišejo 60 novi člani upravnega od- 

bora: 
Radič Štefka, knjigovodkinja, Kalva- 

rija 83, 
Lebar Janez, žimoprejec, StražiSče 183, 
Kavčič Jožef, žimoprejec, Stražišče 

št. 200, 
Sink Franc, žimoprejec, Puštal 15. 
Izbrišo so član upravnega odbora 

Kumše Franc. 
Okrožno sodišče v Ljubljani, 

dne 23. marca 1948. 
Zadr. III 73/Ü3        25S3 

2«. 
Sedež: Maribor. 
Dan vpisa: 7. februarja 1948. 
Besedilo: Zveza lesnih zadrug v Ma- 

ribom, zadruga % o. j. 
Zadruga je po sklepu izrednega obč- 

nega zbora z dne 18. I. 1948 prešla v 
likvidacijo. 

Likvidacijska firma kakor doslej s 
prislavkom >v likvidaciji«. 

Likvidatorji: 
Mravljak Ivan, poslovodja lesne za- 

druge, Vulired 31, 
Korman Leopold, kmet, Cinžat 14, 
Debelak Alfonz, nameščenec rcpubli- 

žke zveze NPZ, Ljubljana. Tyrseva 29, 
Golob Franjo, revizor IZOS-a, Mari- 

bor, Partizanska 0. 
Likvidatorji  podpisujejo likvidacijsko 

firmo tako, da  po dva  pristavita  pod ' 
besedilo firme svoj podpis. 

,j   .   Okrožno sodišče r Mariboru 
' ;       dne 7. februarja 1948. 

...   Zadr •/ö ) 2302 
* « sV 

240.   '-• 
Sedež: Kostanjevica mi Krkf. 
Dan vpisa: 23. februarja 1948. 
Besedilo: Vinarska zadruga z omejenim 

jamsrrom r Kostanjevici na Krki.. 
Na podlagi zapisnika o redni skupščini 

z dne 14. septembra 1947 se izbrišejo iz- 
stopivši člani upravnega odbora Brsan 
Franc, posestnik iz Orekovea, Skrjanc Jo- 
že, posestnik iz Kostanjevice, Jordan Jože, 

l^ncgaitnik 1» Maleoc m 2upau Franc, po- 
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sestnik iz Dolenje Prekope, vpišejo pa no 
vi izvoljeni člani upravnega odbora: 

Hribar  Alojz,  posestnik, Sv.  Križ pri 
Kostanjevici, 

Marolt Franc,  posestnik,  Sv. Križ pri 
Kostanjevici, 

Cvelbar Alojz, posestnik, Dolenja Pre- 
kopa, in 

Bizjak Alojz, posestnik, Kostanjevica. 
Okrožno sodišče v Novem mćstu 

dne 23. februarja 1948. 
Zadr I 58/14/15 1962 

* 
2 »7. j 

Sedež: Novo mesto. ! 
Dan vpisa: 9. marca 1948. I 
Besedilo: Obnovitvena zadruga z omeje 

nim jamstvom v Novem mestu. 
Na podlagi zapisnika druge redne skup- 

ščine se izbrišejo izstopiva; ciani uprav- : 
nega odbora: Avbar Janez, kmet, Daljni 
vrh ô, Krašovec Anton, kme^ Jelše 5 in 
Zupančič Franc, čevlj. poslovodja. Smole- 
nja vas 67, vsi odborniki, vpišejo pa na- 
mesto njih izvoljeni člani: 

Nagelj Franc, kmet, Smolenja vas 7, 
Simonie Štefan, kmet, Gorenja vas 26 in 
Ude Fjanc, kmet, Šmikel 15, odborniki. 

Okrožno sodišče v Novem mestu 
dne 9. marca 1948. 

Zadr II 50/4 1961 

24*. 
Sedež: Suhor. 
Dan vpisa: 25. februarja 1948. 
Besedilo: Obnovitvena zadruga z omeje 

nim jamstvom v Suhorju. 
Na podlagi zapisnika občnega zbora za 

druge z dne 4. januarja 1948 se izbrišejo 
i zatopi vii člani upravnega odbora Krštinc 
Jože, Krštinc Tine, Sodja Alojz, Popovič 
Janko, Gršič Martin in Eršte Anton, vpi- 
šejo pa novi člani upravnega odbora: 

Kočevar Martin, posestnik, Dragurnlja 
vas 17, predsednik-, 

Penič Anton, bivši orožnik. Boreča vas 
št. 18, tajnik, 

Klemenčič Franc, posestnik, Dole.iji Su- 
hor 27; 

Mohar Alojz, posestnik. Sela pri Luži 
št. 21, 

Predovič Janko, posestnik, Hrast 35, in 
Petric Martin, posestnik, Ravnače 13, 

odborniki. 
Okrožno sodišče v Novem mestu 

dne 25. februarja 1948. 
Zadr III 18/2-3 1960 

* 
24». 

Dan vpisa: 23. februarja 1948. 
Prenese se zaradi nove upravne raz- 

delitve Slovenije vpis zadrug, ki so bile 
prej registrirane pri okrožnem sodišču v 
Celju: 

Sedež: Sv. Peter pod Sv. gorami. . 
Besedilo: Kmečka hranilnica in posojil- 

nica z ncom. jamstvom v Sv. Petru pod 
Sv. gorami. 

Zadr. III 33/14 
Sedež: Kapele. 
Besedilo: Kmečka hranilnica in posojil- 

nica za občino Kapele z ncom. jamstvom v 
Kapelah. 

Zadr. III 34/39 

Sedež: Globoko. i 
Beseii.io: Kniuivu iiraniiiLca in pusijj.i   : 

Dica   l   IK'Uill.   ,UUils»>ulli   v   CnuoUlvtlU. j 
•-iulr. Ili oo, <4 | 

sedež: Pisucc. \ 
Dan vpisa: 16. lebruarja  1948. i 
Besedilo: Kmečka iiramm.ca in posojil 

in ca z ueoni. jamstvom v 1'isccah. 
Zadr. • aß/64 

Sedež: Dobova. 
Besedilo: kiuvlaka posojilnica z ••••. 

jamstvom v ilobovi. 
j Zatir. • 37/61 

Sedež: Brežice. 
Besedilo: Ljudska posojilnica z ncom. 

jamstvom v Brežicah. 
z.adr.  lil 38/45 

Sedež: Rajhenburg. 
Besedilo: Kmetska hranilnica in posojil- 

nica za župnijo liajb tiburg z ncom. jam- 
stvom v Uajhenuiu£u. 

Zadr. ill 39/68 
Sedež: Dobava. 
Besedilo: Hranilnica • posojilnica z ne- 

omejenim jamstvom v Duhovi. 
Zadr. III 40'54 

Sedež: Zdolc. 
omejenim jamstvom v Zdolah. 

Besedilo: Hranilnica in posojilnica z ue- 
Zadr. III 41 60 

.Sede/.: Videm ob Si.vi. 
Besedilo: UrauJuica in posojilnica z ne- 

omejenim jamstvom v Vurau ob ÌSavi. 
Zadr. III 42/63 

Sedež: Bizeljsko. 
Beseduu: Posojilnica i ncom. jamstvom 

v Bizcljsucm. 
Zadr • 43 72 

Sedež: Sv. Peter pod Sv. gorami. 
Besedilo: Posojilnica z ncom. jamstvom 

v Sv. Petru pod Sv. gorami. 
Zadr. Ill 44/67 

Sedež: Ilajhenburg. 
Besedilo: Posojilnica z uconi. jamstvom 

v Itajhenhursiu. 
Zadr. • 45/63 

Sedež: Artiče. 
Besedilo: Hranilnica in posojilnica z ne- 

omejenim jamstvom v Artičah. 
Zadr. • 46/63 

Po predlogu komisije za likvidacijo kre 
ditnih zadrug pri ministrstvu za finance 
LRS in v smislu uredbe vlade LRS v Ljub- 
ljani z dne 17. IV. 1947, S 214 vUradni 
list LRS št. 16/47) se vpiše razdružba na- 
vedenih zadrug. 

Likvidatorji: 
Glogovšek Janez, nameščenec podružni- 

ce Narodne banke v Krškem, 
Volle Uršca, tajnica Hranilnice in poso- 

jilnice v Sevnici, 
Kolar Žiga, žel. upokojenec v Sevnici, 
Lebar Miško, upravnik Mestne lj. hra- 

nilnice v Brežicah, in 
Bevec Franc, upravnik Posojilnice v 

Brežicah. 
Besedila zadrug odslej s pristavkora >v 

likvidaciji v. 
Likvidatorji se podpisujejo za likvidacij- 

sko zadruge tako, da po dva izmed njih 
pri.-lavila pod be.-idilo firm svoja lastno- 
ročna podpisa. 

Izbrišejo se pri Kmetski hranilnici in 
posojilnici z neomejenim jamstvom v likvi- 

daciji pri Sv. Petru pod Sv injniiiu doslej 
vpisan, likv.diilorji Zoieiič l.ojz, U iittig>i 
Ivan • Kralj Jože • na nlnsJjo oluip3/ 
terja i... d vojno oJM'i-ju vpisi uvedb J1' 
kvid.i ij o-t:il h ii-msii-nih iadrug. 

Okrožno so.iisK' v Novem mestu 
dne 23. februarja 1948. 

Zt 5 do 18/48 19* 
* 

250. 
Sedež: Bled. 
Dan izbrisa: 15. marca 1Ö4«. 
Besedilo: Obrtno bramino in posojilu0 

društvo na Bledu, zadruga z omcjenin1 | 
jamstvom v likvidaciji. 

Zaradi končane likvidacije. 
Okrožno sodišče v Ljubljani 

dne 13. marca  1948. 
Zadr. VII 76/36 2370 

251. 
Sedež: Preddvor. 
Dan izbrisa: 12. februarja 1948. 
Besedilo: Lesno produktivna zadrug8 

t omejenim jamstvom r likvidaciji. 
Zaradi končane likvidacije. 

Okrožno sodišče v Ljubljani, 
dne 12. februarja 1948. „ 

Zadr V 76'4 %W 
* 

252. 
Sedež: Limbu» pri Mariboru. 
Dan izbrisa: 10. februarja 1948. 
Besedilo: Elektriška zadruda z o. j. 

Liinbušu. 
Zaradi prenehanja poslovanja. 

Okrožno sodišče v Mariboru 
dne 10.  februarja  1948.        •, 

Zadr I 92 "0 

I R 29/48 - A/6 2•?8 

Oklic 
o začetku poizvedb zaradi osnov»"? 
nove zemljiške knjige za katastrsko ?^ 
čino Studenec v sodnem okraju Postor 

Z dnem 28. aprila 1948 se začno J^ 
izvedbe zaradi osnovanja nove zemlji5^ 
knjige za katastrsko občino Studenec, K1 

je bila po vojnih dogodkih uničena, *«r 
izvedbe bodo od 28. IV. 1948 do 1«- \ 
1948 vsak delavnik od 8. do 15. v& 
Hrenovicah pri Postojni h. št. S' 
Boku). 

7 (Pfi 

K poizvedbam naj pridejo vsi P05^ 
niki, hipotekami upniki in vse drU» 
osebe, ki imajo pravno korist od/j?%' 
da se poizvedo lastninske pravice a" <j, 
se ugotovi istovetnost sedanjih •&• 
parcel s prejšnjimi označbami; nav«^ 
smejo vse, kar utegne služiti za •••.' 
se pojasni stanje stvari in da se ^ 
vajo njihove pravice. ' , ^ 

Tisti, ki imajo na teh zemljiščih ab ij 
njihovih delih zastavne, služnostne ^ 
druge pravice, prikladno za knjižni v^e 
naj te pravice prijavijo, če želijo, d* # 
vpišejo v novo zemljiško knjigo kot s ^ 
bremena. Prijave teh pravic se &.• 
podajati pismeno ali ustno na Z?P*!U* 
pri okrajnem sodišču v PostojnkjTjji 
*i. 8, v času med 14. aprilom ^• 2 
28. aprilom 1948 pa v Hrenovk*"» r 
Postojni h. št. 57. 



PoStnina plafona v gotovini. 

LJUDSKE  REPUBLIKE  SLOVENIJE 

Letnik V. V Ljubljani dne 13. april^ 1948 Številka 16. 

VSEBINA 

103. Obvezna razlaga 3. člena zakona o likvidaciji agrarne reforme, 
ki se je izvajala do 6. aprila l&il aa vèleposesìvib na 
ozemlju LRS. 

108. Pravilnik o določitvi plače nad •••••••• zneskom uslužben- 
cem iz kriminalistične stroke. 

1U7. Odločba o času odkupa volne obvezne oddajo in določitvi ; "i- 
jetij, pooblaščenih za odkup volne. 

PBEZIDI! LIÌI0SKE SKUPŠČINE • 

105. 
-Na podlagi 3. točke'72. člena ustave Lito daje Prezidij 

Ljudske skupščine LRS zaradi pravilne uporabe zakona 

obvezno razlago 
3. Slena zakona o likvidaciji agrarne reforme, ki se 
je izvajala do 6. aprila 1941. leta na veleposestvib 

na ozemljn LRS 

3. člen navedenega zakona je treba razumeti tako, 
da se odpišejo tudi dolgovi, ki so nastali iz razlastitvenih 
odločb in iz pogodb o fakultativnem odkupu*, ne glede 
na to, ali so bile odločbe o razlastitvi in pogodbo o fakul- 
tativnem odkupu v zemljiški knjigi sprevedeue ali ne. 

•Glavno mesto Ljubljana dne 9. aprila 1948. 

PREZIDU LJUDSKE SKUPŠČINE 
LJUDSKE REPUBLIKE SLOVENIJE 

Sekretar: 
branco Lubej 1, r. 

Predsednik: 
Josip Vidmar 1. r. 

PMVILMIK1.0DBEBBS.HM00ILII.00L0ĆBE 
MINISTRSTEV 

LJUDSKE REPUBLIKE SLOVENIJE 

106. 

Na podlagi tretjega odstavka 16. člena uredbe o pre- 
jemkih republiških državnih uslužbencev in državnih 
uslužbencev ljudskih odborov (Uradni list LRS št. 242- 
-12/47) predpisujem v sporazumu 8 predsednikom vlade 

pravilnik 
« doloCitvi place nad najnižjim zneskom uslužbencem 

iz kriminalistične stroke 
1. Člen 

Ur-luzoencem iz kriminalistične stroke se ob prvi 
Postavitvi v poklice 

kriminalistični tehnični laborant 
daktiloskopski tehnik,    . 
kriminalistični fototehnik 

uižji kriminalistični referdnt • 
nižji kriminalist čni tehnični referent 

praviloma  določi' najnižji  znesek temeljne piače  ki je 
za te poklice določen v 3. členu uredbe o prejemkih repu- 
bliških  državnih  uslužbencev  in  državnih   u*Ui/!>on<,?y 
ljudskih odborov. 

2. člen 
Če imajo uslužbenci iz kriminalistične stroke stro- 

kovno izobrazbo in prakso, ki je večja od tiste, ki redno 
zadostuje .za opravljanje del a poklicev iz prednjega 
člena, se jim sme ob prvi postavitvi določiti temelju«, 
plača, ki je večja od najnižjega zneska, vendar ne sme 
preseči najvišjega zneska« temeljne plače za te poklice. 

, 3. eleu 
Uslužbencu, ki ima temeljno plačo, manjšo od naj- 

višjega zneska, določenega za njegov poklic, se po treh 
letih službe lahko poviša temeljna plača za 200.— dmr.r- 
jov. Uslužbencu, ki opravlja dela večjega obsega ali ve.'je 
važnosti ali bolj zaupljiva od del, ki jih navadno opravija 
uslužbenec tega poklica, se sme temeljna plača povišati 
tudi pred pretekom treh let. Plača se zviša po predlogu 
komisije iz drugega odstavka 16. člena uredbe o pre- 
jemkih republiških državnih uslužbencev in državnih 
uslužbencev ljudskih odborov. 

Temeljna plača s poviški ne sme preseči najvišjega 
znoska plače, kJ je doloFnna za ta poklic. 

4. čleu 
Ce uslužbenec ne opravlja uspešno del, Karadi katerih 

mu je b la temeljna plača povišana, ali če je določen, da 
opravlja delo manjšega obsega, ali če ui pri delu zadosti 

' marljiv, se mu smo po predlogu komisije iz drugega 
odstavka 16. člena uredbe o prejemkih republiških držav- 
nih uslužbenci'v in državnih uslužbencev ljudskih odbo- 
rov zmanjšati temeljna plača do najnižjega zneska te- 
meljne plače, ki je določena za ta poklic. 

5. člen 
Ta pravilnik velja od dneva objave v >Uradnem listu 

LRSc. 
Št. VII.-2y9/l 
Ljubljana dne 8. aprila 1948. 

Minister za uolrauje zadeve LRS: 
, Boris Kraigher 1. r.        \ 

Strinjam ee! 
Predsednik  vlade LRS: 

Miha Marinko 1. v. 
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107. 

Na podlagi 13. člena uredbe v bde t"LRJ o odkupu 
volnfi (Uradni lisj FLRJ St. 24—162/48) izdaja minister 
za trgovino in preskrbo sporazumno z ministrom za 
industrijo in rudarstvo 

odločbo 
o času odkupa volne za obvezno oddajo* in določitvi 

podjetij, ki so pooblaščena za odkup volne 

1. člen * 
Volna za obvezno oddajo se bo odkupovala 
1. od 1. maja do 1•. junija in 
2. od 1. septembra do 15. novembra 1048. ' 

2. člen 
Volno za obvezno oddajo morajo rejci ovac oddajati 

v celih, neraztrganih runilj, brez vsake primesi. - 

3. člen 
Volna iz prosto razpoložljivih količin po vezani ceni 

.(4. člen uredbe o odkupu volne) se odkupuje vse leto. 

4. člen 
Volno odkupujejo okrajne,poslovne zveze po svojih 

zadrugah. Vso količino odkupljene volne morajo 'okrajne 
poslovne zveze oddati državnemu trgovskemu podjetju 
za promet s kožami in tekstilijami >Kotek3«, ki bo odkup- 
ljene količine volne odpremljalo po razdelilniku Zvezne 
načrtne komisije. 

U št. S2/3/ 
Ljubljana dne'6. aprila 194£. 

Strinjam sel 
Minister za industrijo 

in rudarstvo LRS: 
Dr. Brccclj Marjan 1. r. 

Minster za trgovino 
in preskrbo LRS: 
Uepič Viktor 1. r. 

Pregled »Uratlneca lista FLitJ« 
St. 26 z dne 31. mana 1Ö4S. 

/ 

190. 

191 

189. Pravilnik  o  spremembi  pravilnika o  rednih  pre- 
jemkih pripadnikov narodno milico in o dodatkih 
civilnim osebam v službi pri narodui milici. 
Pravilnik o plačanem letnem dopustu pripadnikom 
narodue milice. 
Pravilnik o notranjih (hišnih), telefonskih napelja- 
vah v novih zgradbah. 

192. Navodilo za sestavo, pregled in potrditev zaključ- 
nih računov državnih gospodarskih podjetij za leti 
1946 in 1947,. 

193. Navodilo o potrošniških nakaznicah za preskrbo 
kmetov v pasivnih med vojno opustošenih krajitr" 
oziroma okoliših. 

194. Navodilo o 'preskrbi obiskovalcev turističnih, kli- 
matičnih in kopaliških krajev z zagotovljenimi ži- 
vili v turistični sezoni 1948. 

395. Navodilo za sortiranje in pakiranje volne. 
196. Odredba o uredbi računskih knjižic Narodue banke 

FLRJ. 
Odredba o uvozu avtomobilov in avtomobilskih' de- 
lov. 1 

197. 

198. Odločba o določitvi predmetov, e katerimi se bodo 
preskrbovali kmetje v pasivnih in med vojno opu- 
stošenih krajih oz'roma okoliših, in njih količin ter 
o načinu preskrbe teh kmetov. 

199. Odločba o določitvi vezanih cen za vino glede na 
vrsto in kakovost. 

200. Odločba o določitvi obrazca za oddajo usnjarske 
volne. 

201. Odločba o epremombah rwstne, telegrafske in tele- 
fonske pristojbinske tarife. 

Popravek navodila za vplačevanje amortizacijskih zne- 
jkov državnih gospodarskih podjetij. 

Popravek odločbe št. II. o določitvi kmetijskih pridel- 
kov, ki t'0 bodo nakupovali od kmetov prideloval- 
cev in kmečkih delovnih zadrug po določejoih dr- 
žavnih cenah (po vezanih cenah). 

St. 27 z dne 3. aprila 1918: , 
202. Uredba o obveznem zavarovanju potnikov na mor-, 

skih ladjah zoper nezgodo. 
203. Uredba o spremembi in dopolnitvi uredbe o ustano- 

vitvi in delu trgovskih predstavništev in trgovskih 
zastopstev inozemskih podjetij In ustanov. 

204. Uredba o spremembi in dopolnitvi uredbe o usta- 
novitvi in delu tehničnih predstavnikov (reprezen- 
tanc). 

205. Navodilo za postopek pri izdaji in plačilu faktur 
(računov) za dobavljeno -sol in petrolej okrajnim 
zadružnim poslovnim zvezam oziroma kmečkim na- 

,    bavljalnim in prodajnim zadrugam'. 
20G. Navodilo o določitvi podjetij in zadrug, ki so po- 

oblaščena nakupovati po vezanih cenah semensko 
blago, industrijske surovino in rastline. 

207. Odredba o socialnem zavarovanju obiskovalcev stro-, 
kovnih tečajev., 

208. Odločba o določitvi nežitorodnih predelov 'in o pr°" 
daji koruze kmetom v teh predelih v vezani trgovini- 

209. Odločba št. III. o določitvi kmetijskih pridelkov, ki 
so bodo kupovali od kmetov pridelovalcev in kmeč- 
kih delovnih zadrug po določenih državnih cenah 
(vezanih cenah). 

Pristop ZSSR k mednarodni konvenciji za zatiranje trge-, 
•      vine z dekleti in otroki in k mednarodni konvencij^ 

za zatiranje trgovine z ženami. 
Ratifikacija ustave mednarodne zdravstvene organizacije 

po Avstraliji. 
Pristop Mehike k mednarodni konvenciji za zatiranje pro- 

meta in trgovine z nemoralnimi publikacijami. 
Ratifikacija ustave mednarodne zdravstvene organizacije 

po Portugaliji. .' 
Popravek pravilnika o carinskem postopku s cestnimi 

motornimi vozili v mednarodnem potniškem prometu. 
Popravek uredbe o ustanovitvi pristojnosti uprave m 

koordinacijo dela znanstvenih institutov. 

Čt. 28 z dne 7. aprila 1948: 
210. Ukaz o pomilostitvi obsojenih oseb — .državljanov 

Italije. •      . 
211. Pravilnik o organizaciji in poslovanju pomožnih P«01' 
212. Odredba o dajanju posojil za nabavo lignita. 
21S. Odločba o realizaciji stimulacijskih bonov ministrstva 

za trgovino in preskrbo FLRJ, ki so bili izdani kme- 
tom pred 15. marcem 1948. 

Izdaja >Uradni list LRS*. — Ravnatoli in odgovorni urednik: Bo2o VoduSek: tleka Prosvetna tlakama — oba v LJubljani. -~ 
Naročnina: četrtletno 60, oolletao 120. celoletno 240 dia — Posamezna številka: 4 din za 10 etranf 8 din za 82 9tranl. 1? din 
za 43 strani. 16 din za R4 atrani, po poŠti 2.50 din ve8, — Uredništvo in upravništvo: Ljubljana'; Gregorčičeva ulica Ši 23. <- 
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URADNI LïSÏ 
LJUDSKE REPUBLIKE SLOVENIJE 

Utnik V Priloga k 16. kosu % dno 13. aprila 1848. Številka 16. 

Razglasi upravnih oblastov ^""•'•••••••.•••••••:.^ 

opozorilo J 
Prejšnji številki -.mo i»riložili položnice. Naročnike, ki naročnine za drugo 

'Ctrtlctje Se nibo poravnali, pozivamo, da to store najpozneje do 30. aprila 
» ^er jim bomo sicer s tem dnem vsako nadaljnje pošiljanje lista ustavili. 

.    • kratkem bo izšel v naši založbi 

Komentar h kazenskemu zakoniku, splošni del 
•• 

0Vei»sk(!iij prevodu. Komentar so pod spioSnim uredništvom Može Pijade 
*4iau     struiiuvuiui uredništvom dr. Jovana Djordjevića napisali: Moša 
Tim •' fIr* Ju•u Djordjević, Nikola Srzeutić, Predrag Vlasiaić, Vladimir 

m"skm iu •••• Perović. 
^ročila za knjižico sprejema »Uradni list LUS«. 

POYZ rmtBtar se ^0 Poâi'ia^ Sämo P•** naPrcJ platani kupnini ali po 

^••• knjižico bo objavljena naknadno. 
• * ' 

•5•• dü' ligt LRS bo izdal Splošni register predpisov, to jo kazalo 
v uJ.p.re.(lP«s»«v, ki so izšli v Uradnem listu FLKJ, v Uradnem listu LRS, 
t ••*?•.1• ol)vestiliU ïveznegu urada za ceno (Službenih saopštenjih) in 
1,1947 {r

fcn UIa,la za cüno pri Predse(Istvu VLKS od L Iö45 do »štetega 
sèeoj ' •tem registru bodo zaznamovani predpisi po vsebini z gesli, razvr- 
ftbece i po alject;tiueiu redu in po časovnem zaporedju (kronološko). Po 
krat ^••• redu bodo urejena gesla, ki so načeloma vzeta iz naslova, več- 
k0 jP

a iut^i iz vsebine predpisa. Iz vsebino so vzeta gesla v primerih, 
Vsj D °HS^a- a* ^osti •^••• in razumljivo razvidna vsebina predpisa. 
p0 a?re"Pisi iz gospodarskega področja bodo zaznamovani v registru tudi 
ûiani eC i nem ret*u gospodarskih panog. Vsak predpis bo naveden naj- UJ pod dvema gesloma. 
^iižice14^-1^' bravcö ^ druge interesente   opozarjamo   na   priročne 

211 h     ^e zakonov, ki so v zadnjem času izSle v naši saložbi: 
gradivo       z^ravstvenil» predpisov. V knjižici z nad 300 strani jo zbrano 
o inijì, v?ek zdravstvenih predpisov, predpisi o socialnem zavarovanju, 

?»„• tji dela itd- ceua 6S «"a. . 8^rbaiàt      skrl,aišl:iu predpisov, v kateri so zbrani temeljni zakoni o 
^_ »vu, zakon o posvojitvi in pravilniki in navodila v zvezi s tema 

Pred?0'• 25 (iiu' v knjiji !)lsl,° str°kau in prejemkih za republiške državno nsJužbenr,p. 
tePubirlV •^•••* vsi do seilaJ ^dani : redpisi o razvrstitvi in prejemkih 
Wov te .*avniu uslužbencev in državnih uslužbencev ljudskih od- 
benCQ   K Pravilnika o poviskih temeljne plače po službenih letih z 
268 str-4i!«a-vslvene ia prosvetno-znanstveno stroke. — Knjižica strani m stane 42 din. 

za usluz- 
obsega 

poslovanju   ^e Zljirta 2•••••• predpisov za uporabo v civilnem sodnem 

^•••^. "?amo šo L în n- lefnik >L j u d s k e g a p r a v n i k ac, kj 
^rava g <^animive članke in zapiske iz različnih področij našega ljudskega 
?Veznein i ^ e'*0m važnih zakonov in-drugih predpisov, ki izhajajo v 
latn° ljucls? repui)liškem uradnem listu. Na ta letnika Se posebej opozar- 
Se Pp znì5o5 0(Jbore in druge interesente v Slovenskem Primorju. Dobita znižan 1 ceni à 50 din. 
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St. IV—420/3—48 2805 

Sprememba rodbinskega imena 
Ministrstvo ti notranje zadeve LRS je 

z odločbo IV/420/3 i dne 31. marca 1948 
dovolilo Fuki Francu, po?, sinu iz Sve- 
tine, roj. 6. VU. 1021 v Binivi-Dol pri 
Hrastniku in njegovi ženi Tereziji roj. 
Babic spremembo njunega priimka 
>Fuka< v >Meblè<. 

Iz  pisarite  muiietrstr* 
x& notranje zadere LRS 

Vpisi v register 
državnih gospodarskih 

podjetij 
506. 

Sedež: Gornje, Radgona. 
DOB vpila: Ï2, aurea •8. 
Besedilo:   Iamlidske pedjdje  >Kroja- 

Stvoc, fior. fiađjoaa. 
Poslovni predmet: Izdelovanje vseh kro- 

jaških del po naročilu državnega, zadruž- 
nega in privatnega sektorja. 

Ustanovitelj   podjetja:    Okrajni   odbor 
Wl v Gor. Radgcni, odlo*a št. 2-24/47 z 
dne 22. XII. 1»47. 

Podjetje zastopa in zanj podpisuje: 
Irgoh'6 Leopold, poslovodja, samostojno, 

v mejah pooblastil po pravilih podjetja. 
Ministrovo za linaiiee LRS, 

Ljubljana, 
dne 22. marca 1Ö48. 

St 1611104-48 2559 
* 

&Ü7. 
Sedež: Ljubljana. 
Dan vpisa: 18. marca 1048. 
Besedilo: Invalidske podjetje >Čepicac, 

trgovina z unifoiintkiini potrebščinami • 
Ljubljani. 

Ustanovitelj podjetja: Federalni odbor 
VVI za Slovenijo v Ljubljani, odločba it. 
703/1 2 dne 27. IX. 1047. 

Poslovni predmet: Izdelovanje in proda- 
ja vsakovrstnih čepic, predvsem unilorni- 
skih, na debelo in drobno, prodaja VSPü 
unllomskili potrebščin na debelo in drob- 
no, izdelovanje čepic na zalogo po naročHu 
• izvrševanje naročil. 

Podjetje zastopata: 
Kopecki Dolfe, upravnik", ki podpisuje 

samostojno, v obsegu pooblastil po pravi- 
lih podjetja, in 

Sušnik Ivan, računovodja, Id »opodpieu- 
je vse listine računovodskega značaja. 

Ministrstvo za linaueeLKS, 
Ljubljana, 

Une 11. marca 1048. •'" r 
6t. »1100-48    '    "v<*109 
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60S. 
SbJcžr Ljubljana. 
Dan vpisa* 13   marca 1948 
Be^Hlilu: liiTulidske trgovsko podjetje 

Ljubljana. 
•••1•\• predmet: Nakup, prodaja in 

distribucij* tobačnih proizvodov, cigaiet 
nega papirja. vžigalic, taksnih znamk in 
drugih vrednntnic ter galanterijskega bla- 
ga in potrebščin. 

Ustanovitelj podjetja: Federalni odbor 
VV] la Slovenijo v Ljubljani, odločba 
U 6/1-47 i dne 30. VI. 1947. 

Podjetje zastopajo: 
Rekef Ciril, upravnik, ki podpisuje sa- 

mostojno, » mejah pooblastil po pravilih 
podjetja. 

Cemažar Rudolf, pomočnik upravnika, 
ki podpisuje • odsotnosti upravnika v 
Utem obsegu kot on, 

Benedik Vera, glavni računovodja, ki 
sopodpisuje vse listine računovodskega 
značaja. In 

Smuč Lojzka, namestnik glavnega ra- 
čunovodje. 

Ministrstvo za finance LRS, 
Ljuhliana. 

dne 11  marca 1948. 
St. 151186-48 2110 

* 
609. 

Sedež: Ljubljana. 
Dan vpisa: 13   marca 1948 
Besedilo: Invalidsko podjetje-kolcktura 

weck za Slovenijo. Ljubljana. 
Poslovni predmet: Prevzem, prodaja na 

debelo in drobno, zamenjava in razdelitev 
srečk Drž. razredne loterije na območju 
LRS. 

Ustanovitelj podjetja: Federalni odbor 
VVI za Slovenijo v Ljubljani, odločba 
St. 690/1 z dne 22. VII. 1947. 

Podjetje zastopata: 
Senica Janez, upravnik, ki podpisuje sa- 

mostojno, v obsegu pooblastil po pravilih 
podjetja, in 

Miklavc Justin, knjigovodja, ki sopod- 
pisuje vse listine računovodskega značaja 

Ministrstvo za finance LRS, 
Ljubljana. 

dne 11  marca 1948. 
SL 151187-48 2111 

610. 
Sedež: Loka. 
Dan vi isa: 19. marca 1948. 
Besedilo:    Kolarska    podjetja    KLO 

Loka. 
Poslovni predmet: Vsa kolarska dela. 

na strojni in ročni pogon. 
Podjetje je ustiinovil: KLO Loka. 

-   Operativni    upravni    voditelj:    KLO 
Loka. 

Podjetje zastopa in zanj podpisuje: 
Glina Ivan, upravnik, samostojno po 

zakonskih pooblas-tilih in pravilih pod- 
jetja. 

Okrajni L0 Črnomelj, 
finančni  odsek, 

dne 19. marca 1948. 
St 1.088/1-1948        2152 

511. 
sedež: Jesenice. 
Dan vpi-a: 23  marca 1948. 
Besedilu: >Usnje — ttvljit, mestno pod- 

jetje Jesenice^ 
Poslovni  predmet:   Prodaja   usnja, čev 

ljarakih potrebščin, čevljev in usnjene ga- 
Untenje. 

Ustanovitelj podjetja: MLO Jesenice. 
Operativni   upravni   voditelj:   Izvršilni 

odbor MLO Jesenice. 
Podjetje   zastopajo   in   zanj   podpisu- 

jejo: 
dr. Zalokar Vinko, upravnik, 
Tava Simona, nametnik upravnika, 
Cebulj Jože, računovodja. 

Okrajni LO Jesenice, 
odsek za finance, 

dne 23  marca 1948. 
SL 11432—Si 2392 

512. 
Sedež: Ljubljana. 
Dan izbrisa. 12. marca 1948. 
Besedilo:  Okrajno gradbeno podjetje za 

ceste okraja Ljubljana, okolica, Ljubljana. 
Po predlogu OLO Ljubljana okolica Pov 

št 279 1 z dne 5. III. 1948. 
Vsa obratna in osnovna sredstva prevza 

rne okrajno gradbeno podjetje  Ljubljana, 
kjer se osnuje odsek za. obdelovanje kame- 
nja in gramoza. 

Okrajni LO Ljubljana okolica, 
odsek za finance, 

dne 12   marca 1948. 
St  1679'48 1938 

Razglasi sodišč 

Vpisi v zadružni register 
253. 

Sedež: Podsmreka. 
Dan vpisa: 19. marca 1948. 
Besedilo: Kmetijska zadruga z omejenim 

jamstvom Kožarje-Podsmreka. 
Zadruga je bila ustanovljena na ustanov- 

nem zboru 6 marca 1948 za nedoločen čas. 
Naloge zadruge so: 
1. da na čim boljši in čim kulturnejši 

način oskrbuje svoje člane z vsemi po-, 
trebnimi potrošnimi predmeti; 2. da od- 
kupuje v svojem okolišu vse kmetijske 
pridelke in izdelke v skladu s postav- 
ljenim načrtom za dobro oskrbo mest in 
drugih industrijskih središč in sklepa v 
ta namen pogodbe; 8. da pospešuje in 
razvija vse panoge kmetijskega gospo- 
darstva na svojem področju, tako polje- 
delstvo, živinorejo, sadjarstvo, vinograd- 
ništvo, čebelarstvo, gojitev industrijskih 
in drugih kultur, gozdarstvo, domačo 
obrt itd., posebno pa tiste panoge ozi- 
roma kulture, Id ob danih naravnih po- 
gojih najbolje uspevajo; 4. da uvaja za 
povečanje kmetijske proizvodnje in e 
tem za naraščanje blagostanja svojih 
članov naprednejše tehnične In agro- 
nomske metode v kmetijstvu in v ta na- 
men nabavlja kmetijske stroje, umetna 
gnojila Itd., ustanavlja ambulante za ži- 
vino, plemenilne postaje, organizira se- 
lekcijo   livine,   gradi   silose,   organizi- 

ra semensko službo, skrbi za gojita 
iadn h. gozdn.h ID drugih kmetijskih 
sad,k ••.; •. da organizira predelavo 
pr.deikov in obrtne delavnice za P°. 
trebe svojih članov* in izrablja Pn 

tem predvsem lokalne surovine; 6. da 
ib ra kmečke prihranke v obliki hra- 
nilnih vlog in notranjih posojil LA ustvar- 
janje obratnih sredstev in za podeljeva- 
nje kreditov svojim članom; 7. da s*rbi 
za gospodarski strokovni ter kulturni ifl 

prosvetni dvig vseh prebivalcev avojega. 
okoliša tako, da prireja v svojem za* 
družnem domu strokovna in politična 
predavanja, kulturne prireditve, stro- 
kovne tečaje, razstave, predvajanja M" 
mov, goji fizkulturo itd. ter ustanovi 
svojo knjižnico. 

Zadružni delež znaša 100 din, delež z*" 
družnkovega družinskega člana 20 din in 

se lahko vplača v obrokih. Člani jamčijo • 
obveznosti zadruge z desetkratnim zne- 
skom enkratnega deleža. 

Zadruga razglaša važnejše sklepe v svo- 
jih poslovnih prostorih in na razglasni d6".' 
ski. 

Upravni odbor sestavlja 5 do 7 člaiiov'i 
ki jih voli zbor izmed zadružnikov za dobo 
enega leta. 
.  Za zadrugo podpisujeta po dva člaj13 . 
upravnega   odbora,   katerih  enega  lah*0 

nadomešča   po   upravnem   odboru   P°" 
oblaščem uslužbenec zadruge. 

('lani upravnega odbora so: 
Vrhovec Anton, kmetovalec. Kožarje 37, 
Dolničar Martin, kmetovalec, Podsmre- 

ka 31, 
Erbežnik   Marija,  gospodinja,  Kožarje 

št  39' ,    KI Remic Ivana, gospodinja, Podsmreka oxt 
Fatur Franc, delavec, Komanija 5.   ^ 
Laznik Jože, železničar, Podsmreka ovi 
Sever Marija, kmet. hči, Kožarje 21. 

Okrožno sodišče v Ljubljani 
dne 18. marca 1948. ,(• 

Zt 16/48 - Zadr. V 193/1    2••» 
* 

254. 
Sedež: Polica. 
Dan vpisa: 24. marca 1948. .   .• 
Besedilo: Kmetijska zadruga z omejen"» 

jamstvom na Polici. 
Naloge zadruge so: .«i 
1. da na čim boljši in čim kul'urneg; 

način oskrbuje svoje člane z vsemi P£ 
trebnimi potrošnimj predmeti; 2. <**. ^ 
kupuje v «vojem okoliš^ vs*î ^mj^^. 
pridelke in Izdelke v skladi • •°°•ia 
ljenim načrtom za dobro oslrrbo nies ^ 
drugih industrijskih središč in sklepa^ 
ta namen pogodbe; 8. da P°sP0oUjlpo-. 
razvija vse panoge kmetijskega 8*?Ae. 
darstva na svojem področju, tako Pij. 
delstvo, živinorejo, sadjarstvcvinog^ 
niStvo, čebelarstvo, gojitev todustnj ^ 
in drugih kultur, gozdarstvo, ao^Z^. 
obrt itd„ posebno pa tiste panoge 
roma kulture, ki ob danih naravni« v^ 
gojih najbolj uspevajo; 4. da uva-j„ e 
povečanje kmetijske proizvodnje gv0jjji 
tem za naraščanje blagostanja agro- 
članov naprednejše tehnične m na. 
nomske metode v kmetijstvu in v_ tna 
men nabavlja kmetijske stroje, ^ ž|. 
gnojila Itd., ustanavlja ambulante.^ 
vino, plemenilne postaje, organa" 
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lekcijo živine, gradi silose, organizi- 
ra , semensko službo, skrbi za gojitev 
Mrì^ • gozdnih in družili kmetijskih 
n J n ltd,! 5- da organizira predelavo 
pridelkov in obrtne delavnice za po 
"eoe svojih članov in izrablja pri 
iem predvsem lokalne surovine; 6. da 
niiv . tóke Prihranke v obliki hra- 
iW u g in n°lranjih posojil za ustvar- 
ili«i 00••1•• sredstev in za podeljeva. 
"f kreditov svojim članom; 7. da »krbi 
«'gospodarski strokovni ter kulturni in 
okoT- dVÌg vsen Prebivalcev svojega 
d ,ilsa tako, da prireja v svojem za- 
čnem domu strokovna in politična 

km»TVanj'a' kulturne pnreditve, stro- 
nvv?e -Je. ustave, predvajanja •- 
4vnï ?0Ji fizkuJturo itd. ter ustanovi 
ST$o knjižnico. 
lahif ?;ni delež zna5a ICO din, ki se 
TPOI JplaÈa v obrokih, delež zadružn:ko- 
jamv- mske8a aana Pa 20 dm. Člani 
kratn'0 Za ooveznosti zadruge z dvajset- 
Bipii "^kom vpisanega enkratnega te 

7J"fga oziroma družinskega deleža, 
h *lruga razglaša važnejše sklepe v svo- lili      1 

Ejji kovnih prostorih in na razglasni de- 

• Volj 
pravni odbor sestavlja 7 članov, ki jih 

to'  ïbor  izmed   zadružnikov.    Dolžnost 
'^VneRa odbora traja eno leto. 

ty>rav^acIru?0 Podpisujeta po dva člana 
nadom ?"  ^001"3'  katerih  enega  lahko 
oblaš?p0^a   po   uPravnem   odboru   po- 

Çu .     «s'užbr-nec  zadruge. 
ßini.,upravnega odbora so: 
Stn K , Anton' kmpt' Polica 14- 
SW?1] Janez> kmet, Vfil Slara vas, 
Sfciiv   •1•11' P°3- h6i' Po,ica 37- 
B„r 'e Jakob' kmeN Mal» konP<* 2. 

"Tjer Avgust, kmet. Pol'ca 7. 
rj'Xn

v
Jo?e, kmet, Mala Stara vas, 

Dnic "rane, kmet, Vel. Stara vas. 
Okrožno sodišče v Ljiljani 

,   „L dno 24. marca 1948. 
, • 34/48 — Zadr. V 207/1     2591 

•255. * 

g***: Ponikve. 

BSLTI 
ÌSa U- marca 1948- 

fcmstTorn0'1 Kmp.',iska zadruga z omejenim 

zadStanovneni zbora 24. II. 1948 je bila 
Nalnr. "tovljena za nedoločen čas. 
.J.aI°ge zadruge so: 

min <L£\*im •& ln fim k«lturnejši 
trebniir^ rbuiö svojo člane i vsemi po- 
••••••ni

vPOtroSnimi predmeti; 2. da od. 
Pridelki» i8vo'em okolišu vse kmetijske 
•tonim n»x. lzdelke v skladu 8 postav- 
Ssih in^rlotn •• dobro oskrbo mest in 
4 namÒn slriiskih središč in sklepa v 
?*%• £P°Rf)dbe; 3. da pospešuje in 
^rstva n» panoR° kmetijskega gospo- 
delstvo >? •Bv°iem Področju, tako polje- 
^tvo/čp,:1"0'»^, aadjarstvo, vinograd- 
S':'druBih arptvo' Rojitev industrijskih 
°brt •| 1••kultur,  gozdarstvo,  domačo 
^•kuìhn?   ,no pa tiste Pa°oge °zi- 

8°lih«!naiKnif' kl ob danih naravnih po- 
•?•••••••5 usPe*ajo;  4. da   uvaja 
ter*   _  *~-'-Kmcvfiìai.. ; J-i     •_ 

za i       ->-«ni(» .U.v    ,'..       
4   '     "    "u     uvaja     «l 

••  «•   «•^••••  proizvodnje in • 
•••»-•••.•*•••   blagostanja   svojih 
0m»ke iJS»*?neiše   t^nične   in  agro- 

re T kmetijstvu in v ta na- 

men nabavlja kmetijske stroje, umetna 
gnojila itd., ustanavlja ambularne za ži- 
vino, plemenilne postaje, organizira se- 
lekcijo živine, gradi silose, organizi- 
ra semensko službo, skrbi za gojitev 
sadnih, gozdnih in drugih kmetijsldh 
sadik itd.; 5. da organizira predelavo 
pridelkov in obrtne delavnice za po 
trebe svojih članov in izrablja pn 
tem predvsem lokalne surovine; 6. da 
zb.ra kmečke prihranke v obliki hra- 
nilnih vlog in notranjih posojil za ustvar- 
janje obratnih sredstev in za podcijeva. 
nje kreditov svojim članom; 7. da skrbi 
LA gospodarski strokovni ter kulturni in 
prosvetni dvig vseh prebivalcev svojega 
okoliša tako, da prireja v svojega za- 
družnem domu »trokovna in politici!» 
predavanja, kulturne prireditve, stro- 
kovne tečaje, razstave, predvajanja fil- 
mov, goji fizkulturo itd. ter ustanovi 
svojo knjižnico. 

Zadružni delež znaša 100 din, ki se 
lahko vplača v obrokih, delež zadružniko- 
vega družinskega člana 50 din. Člani jam- 
čijo za obveznosti zadruge z dvajsetkratnim 
zneskom vpisanega enkratnega temeljnega 
oziroma družinskega deleža. 

Zadruga razglaša važnpjse sklepe v svo- 
jih poslovnih prostorih in na razglasni de- 
ski 

Upravni odbor sestavlja 7 članov, ki jih 
voli zbor izmed zadružnikov. Dolžnost 
upravnega odbora traja eno leto. 

Za zadrugo podpisujeta po dva člana 
upravnega odbora, katerih enega lahko 
nadomešča po upravnem odboru po- 
oblaščeni uslužbenec  zadruge. 

Člani upravnega odbora so: 
Lenarčič Ivan, krojač, Ponikve 16, 
Škulj Jože, kmet, Ponikve 22. 
Bambič Krislina, šivilja, Ponikve 2, 
Adam'č Anton, kmet, Ponikva 2$, 
Mustavar Vinko, zidar, Ponikve 67, 
Zakrajšek Jože, delavec, Ponikve 50. 

Okrožno sodišče v Ljubljani 
dne 24. marca 194S. 

Zt 31/48 —   Zadr. V 205/1     25S9 
* 

25G. 
Sedež: Radohova vas. • 

Dan vpisa. 20. marca 1948. 
Besedilo: Kmetijska zadruga z omejenim 

jamstvom v Hadohovi vasi. 
Na ustanovnem zboru dne 27. II. 1948 

je bila zadruga ustanovljena za nedoločen 
čas. 

Naloge zadruge eo: 
1. da na čim boljši in čim kulturnejši 

način oskrbuje svoje člane z vsemi po- 
trebnimi potroSnimi predmeti; 2. da od. 
kupuje v svojem okolišu vsa kmetijfk". 
pridelke in izdelke v skladu s postav- 
ljenim načrtom za dobro oskrbo mest in 
drug.h industrijskih središč in eklep» T 
ta namen pogodbe; 3. da pospešuje in 
razvija vse panoge kmetijskega gospo- 
darstva na svojem področju, tako polje- 
delstvo, živinorejo, sadjarstvo, vinograd- 
ništvo, čebelarstvo, gojitev industrijskih 
in drugih kultur, gozdarstvo, domačo 
obrt itd., posebno pa tiste panoge ozi- 
roma kulture, ki ob danih naravnih po- 
gojih najbolj uspevajo; 4. da uvaja •• 
povcč.inje kmetijske pro'zvodnie in e 
tem   za   naraščanje   blagostanja   svojih 

članov naprednejše tehnične in agro- 
nomsko metode v kmetijstvu in v ta na- 
men nabavlja kmetijeke stroje, umetna 
gnojila itd., ustanavlja ambularne za ži- 
vino, plemenilne postaje, organitir» se- 
lekcijo živine, gradi silote, organizi- 
ra semensko službo, «krbi za gojite• 
sadnih, gozdnih in drugih kmetijskih 
sadik itd.; 5. da organizira predelavo 
pridelkov in obrtne delavnice za po- 
trebe svojih članev ia izrablja pri 
tem predvsem lokalne surovine; 8. da 
zb.ira kmečke prihranke v obliki hra- 
nilnih vlog in notranjih posojil ••. ustvar- 
janje obratnih sredstev in za podeljeva- 
nje kreditov svojim članom; 7. da skrbi 
za gospodarski strokovni ter kulturni ia 
prosvetni dvig vseh prebivalcev »vojega 
okoliša tako, da prireja v ivojem za- 
družnem domu strokovna in politična 
predavanja, kulturne prireditve, itro- 
kovne tečaje, razstave; predvajanja fil- 
mov, goji fizkulturo itd. ter ustanovi 
svojo knjižnico. 

Zadružni delež znaša 100 dia, Id se 
lahko vplača v obrokih, delež zndružniko- 
vega družinskega člani 20 din. Člani jam- 
čijo za obveznosti zadruge t detetkratnim 
zneskom vpisanega enkratnega temeljnega 
oziroma družinskega deleža. 

Zadruga razglasa važnejše sklepe v BVO- 
jib poslovnih prostorih in na razglasni de- 
sk 

Upravni odbor sestavlja 5 do 9 članov, 
ki jih voli zbor izmed zadružnikov. Dolž-. 
no»t upravnega odbora traja eno leto. 

Za zadrugo podpisujeta po dva člana 
upravnega odbora, katerih enega lahko 
nadomešča po upravnem odboru po- 
oblaščeni  uslužbenec zadruge. 

Člani upravnega odbora BO: 
Kovači? Anton, kmet in gostilničar, Selo 

pr St. Pavlu 2, 
Prime Franc, kmet, Selo pri St. Pavlu 

št 4, 
Ceglar Anton, žel. uslužbenec, Radohova 

VÛ!« 31. 
S'monöiP Anton, delsvec, Zaboršt, 
Mlklflvčič Jože, kmet, Škofije 1. 

Okrožno sodišče v Ljubljani 
dne 19. marra 194S. 
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257. 
Sedež: 4p./Slivnica. 
Dan vpisa : 22. marca 1948. 
Besedilo: •••1:•••• zadruga i omejenim 

jamstvom T Sp. Slivnici. 
Zadruga je bila ustanovljena na ustanov- 

nem zboru 23. II. 1948 za nedoločen &is. 
Naloge zadruge so: 
1. da na čim boljši in čim kulturnejši 

način oskrbuje svoje člane z vsemi pO" 
trebnimi potroSnimi predmeti; 2. da od- 
kupuje v svojem okolišu vse kme'ijske 
pridelke in izdelke v skladu s postav- 
ljenim načrtom za dobro oskrbo mest in 
drugih industrijskih središč in sklepa v 
ta namen pogodbe; 3. da pospešuje in 
•razvija v*e panoge kmetijskega gospo- 
darstva na svojem področju, tako polje- 
delstvo, živinorejo, sadjarstvo, vinograd- 
ništvo, čebelarstvo, gojitev industrijskih 
in drugih kultur, gozdarstvo, domačo 
obrt itd., posebno pa tiste panoge ozi- 
roma kulture, ki ob danili naravnih po- 
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gcjih najbolj uspevajo; 4. da uvaja za 
povečanje kmetijske proizvoduje in s 
tem za naraščanje blagostanja svojih 
članov naprednejše tehnične in agro- 
nomske metode v kmetijstvu in • ta na- 
men nabavlja kmetijske stroje, umetna 

vgnojila itd., ustanavlja ambulante za ži- 
vino, plemenilne postaje, organizira se- 
lekcijo živine, gradi silose, organizi- 
ra semensko službo, skrbi za gojitev 
sadn:h, gozdnih in dragih kmetijskih 
sadik itd.; 5. da organizira predelavo 
pridelkov in obrtne delavnice za po 
trebe svojih članov in izrablja pri 
tem predvsem lokalne surovine; C. da 
zkra kmečke prihranke v obliki hra- 
nilnih vlog in notranjih posojil za ustvar- 
janje obratnih sredstev in za podeljeva- 
nje kreditov svojim članom; 7. da skrbi 
za gospodarski strokovni ter kulturni in 
prosvetni dvig vseh prebivalcev enojega 
okoliša tako, da prireja v svojem za- 
družnem domu strokovna in politična 
predavanja, kuLturne prireditve, stro- 
kovne tečaje, rawtave, predvajanja fil- 
mov, goji fizkulturo itd. ter ustanov, 
svojo knjižnico. 

Zadružni dslež znaïa 100 din, ki se 
lahko vplača • obrokih. Člani jamčijo za 
obveznosti zadruge z dvajsetkratnim zne- 
skom vpisanega enkratnega deleža. 

Zadrug« razglaša važnejše sklepe v svo- 
jih poslovnih prostorih in na razglasni de- 
ski. 

Upravni odbor sestavlja 5 članov, ki jih 
voli zbor izmed zadružnikov. Dolžnost 
upravnega odbora traja eno leto. 

Za zadrugo podpisujeta po dva Člana 
upravnega odbora, katerih enega lahko 
nadomešča   po   upravnem   odboru   po- 
oblaščeni uslužbenec aadruge. 

Člani upravnega odbora so: 
Perme Alojz, kmet, Sp. Slivnica 27, 
Vovk Janez, kmet, Sp. Slivnica 26, 
Ljubic Anton, zidar, Sp. Slivnica 15, 
Ljubic Janez, kmet, Sp. Slivnica 30, 
Križman Jože, kmet, Sp. Slivnica 9. 

Okrožne sfldiïce v Ljubljani 
dne 19. marca 1948. 
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258. 
Sedež: Struge. 
Dan vpisa: 6. marca 194b. 
Besedilo: Kmetijska zadruga z ome- 

jenim jamstvom v Strugah. 
Zadruga je hila ustanovljena na usta. 

novnem zboru dne 19. II. 1948 za ne- 
določen čas: 

Naloge zadruge »o: 
1. da izdeluje po navodilih pristojnih 

organov načrt za odkup kmetijskih pri- 
delkov v svojem okolišu; 2. da izdeluje 
po navodilih pristojnih organov načrt 
potrošnje svojih članov; 3. da izdela fi- 
nančni in kreditni načrt in ga vskladi 
e finančnim načrtom svoje poslovne ive- 
ze in postavljenimi normami; 4. da zbira 
v ta namen statistične podatke, ki jih 
da v uporabo tudi svoji boslovni »vezi, 
Glavni zadružni zvezi LRS in okrajnim 
ljudskim odborom; 5. da odkupuje v 
svojem okol'Ju vse kmetijske pridelke 
in oskrbuje svoje člane z vsem kmetij- 
skim orodjem in drugimi kmetijskim! 
potrebščinami in tudi z vsemi potrošnimi 

predmet: po postavijenem načrtu; 6. da 
sklepa pogodno s kmetovalci v svojem 
okolišu za odkup kmetijskih pridelkov 
in jim izplačuje v ta namon predujme 
(kontrahiranje); 7, da sklepa pogodbo 
z zadružnimi in dr2avnimi podjetji za 
dobavo kmetijska pridelkov; b. da skrbi 
za večjo produktivnost dela svojih čla- 
nov; 9. da skrbi za kulturno in pro- 
svetno izgraditev svojih članov in za 
njihovo zadružno vzgojo. 

Zadružni delež znaža 100 din in so 
lahko vplača v obrokih, člani jamčijo 
za obveznosti zadruge z 20kratnim zne- 
skom vpisanih obveznih deležev. 

Zadruga razglaša važnejše sklepe v. 
svojih poslovnih prostorih, po potrebi 
p* še na krajevno običajen način ali v 
dnevnem ali krajevnem tisku. 

Upravni odbor 603tavlja 7 članov, ki 
se volijo za dobo enega leta. 

Za zadrugo podpisujeta po dva člana 
upravnega odbora, katerih enega lahko 
nadomešča po upravnem odboru poobla- 
ščeni uslužbence zadruge. 

Člani upravnega odbora eo: 
Pugelj Ivan, kovač, Pri cerkvi 1, 
Ferkulj Matija, kmet, Lipa 9, 
Hočevar Ivan, kmet, Pri cerkvi 3, 
Križman Jože, kmet, Tržič 1, 
Pugelj Franc, kmet, Podtabor 31, 
Heglor Anton, kmet, Raplovo 23, 
Bradač Franc, tesar, Četež 19. 

Okrožno sodišče v Ljubljani 
dne G. marca 1948. 
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259 
Sedež: St. Jnrlj. 
Dan vpisa: 15. marca 1948. 
Besedilo: Kmetijska zadruga z omejenim 

jamstvom v St. Juriju. 
Zadruga je bila ustanovljena na usta- 

novnem aboru dne 16. februarja 1948 za 
nedoločen čas. 

Naloge zadruge eo: 
1. da na čim boljši in čim kulturnejši 

način oskrbuje svoje člane z vsemi po- 
trebnimi potrošnimi predmeti; 2. da od- 
kupuje v svojem okolišu vse kmetijske 
pridelke in izdelke v skladu e postav- 
ljenim načrtom za dobro oskrbo mest in 
drugih industrijskih središč In sklopa v 
ta namen pogodbe; 3. da pospešuje in 
razvija vse panoge kmetijskega gospo- 
darstva na svojem področju, tako polje- 
delstvo, živinorejo, sadjarstvo, vinograd- 
ništvo, čebelarstvo, gojitev industrijskih 
ta drugih kultur, gozdaratvo, domačo 
obrt itd., posebno pa tiste panoge ozi- 
roma kulture, ki ob danih naravnih po- 
gojih najbolj uspevajo; 4. da uvaja za 
I>ovečanje kmetijske proizvodnje în a 
tem za naraščanje blagostanja svojih 
članov naprednejše tehnične in agro- 
nomske metode v kmetijstvu in v ta na- 
men nabavlja kmetijske stroje, umetna 
gnojila itd., ustanavlja ambulante za ži- 
vino^ plemenilne postaje, organizira se- 
lekcijo živine, gradi silose, organizi- 
ra semensko službo, skrbi za gojitev 
sadnih, gozdnih' in drugih kmetijskih 
sadik itd.; 5. da organizira predelavo 
pridelkov in obrtne delavnice. za po- 
trebe svojih članov in izrablja pri 
tem predvsem lokalne surovine; 6. da 

zbira •••••• prihranke v obliki hra- 
nilnih vlog in notranjih posojil za ustvar- 
janje obratnih sredstev in za podeljeva- 
nje kreditov svojim članom; 7. da skrbi 
za gospodarski strokovni ter kulturni in 
prosvelni dvig vseh prebivaleov svojega 
okoliša tako, da prireja v svojem za- 
družnem domu strokovna in politična 
prodavanja, kulturne prireditve, stro- 
kovne tečaje, razstave, predvajanja •* 
mov, goji fizkulturo itd. ter ustanovi 
svojo knjižnico. 

Zadružni delež zniša 100 din in se vpla- 
ča ob pristopu. Člani jamčijo za obvezno- 
sti zadruge z dvajsetkratnim zneskom vpi- 
sanih obvoznih deležev. Zadruga razglaša 
važnejše sklepe v svojih poslovnih prosto- 
rih in na razglasni deski. 

Upravni odbor sestavlja 7 članov, ki se 
volijo za dobo enega leta. 

Za zadrugo podpisujeta po dva člana 
upravnega odbora, katerih enega lahko 
nadomešča po upravnem odboru P0' 
oblaščeni uslužbenec zadruge. 

Člani upravnega odbora so: 
Križman Matej, St. Jurij 5, 
Remic Janez, St. Jurij 8, 
Gruden Rudolf, Mala vas 13, 
Vovk Ludvik, Medvcdica 1, 
Perme Janez, Podgorica 4, 
Seme Franc, Udje 20, 
Maren tic Jože, Mala vas 8. 

Okrožno sodišče v Ljubljani, 
dne 8. marca 1918. „, 
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2G0. 
Sedež: St. Vid pri Stični. 
Dan vpisa: 15. marca 1948. . 
Besedilo: Kmetijska zadruga s orner' 

nim jamstvom v St. Vidu pri Sfiični. 
Zadruga je bila ustanovljena na usta- 

novnem zboru dne 81. I. 1948 za • 
določen čas: M 

Naloge zadruge  so:  1-  da  na  °*" 
boljši in čim kulturnejši način oskrbuj 
svoje člane z vsemi potrebnimi •°*•0?\1 
mi predmeti; 2. da odkupuje v sVOjS 
okolišu vse kmetijske pridelke in 1*°- 
ko v skladu s postavljenim načrtom *~ 
radi dobre oskrbe mest in dru^' 
duslrijskih sredižč in sklepa v ta ^ 1• 
pogodbo; 3. da pospešuje in razvija v» 
panoge   kmetijskega   gospodarstva    . 
svojem področju, tnko: poljedelstvo, »' 
norejo, sadjarstvo, vinogradništvo, ceo. 
laretvo, gojitev »industrijskih In ^"L. 
kultur, gozdarstvo, domačo obrt itd.i|• 
sebno pa pospešuje tiste panoge ^"".••• 
kulturo, Id ob danih naravnih P°#;L- 
najbolj uspevajo; 4. da uvaja za •°••^• 
nje kmetijsko proizvodnje in t> *^••- 
naraščanje blagostanja svojih član<"   e, 
prodnejše tehnične in agronomske 
todc v kmetijstvu in v ta namen n8 

lja kmetijske strojo, umetna Kn0]i ,„••- 
ustanavlja ambulante za živino, •••.••1 
nilno postaje, organizira selekcijo zf  ^ 
gradi silose, organizira semensko « ' 
skrbi za gojitev sadnih, gozdnih •   ,.. 
gih sadik itd.; 5. da organiziraj^ de.. 
lavo kmetijskih pridelkov in obrtne {p 
lavnice za potrebe svojih članov • 
rablja pri tem predvsem •*rz„]rt v 
vine; 6. da zbira kmečke prih«"1*- 
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7?S- hraTulnlh vlog in notranjih posojU 
••••• ustvarjanja obratnih sredstev in 
zaradi podeljevanja kreditov svoj-m čla- 
W '• . da 5krbi 7-a gospodarski stro- 
Kovni ter kulturni in prosvetni dvig vseh 
Prebivalcev svojega okolica na ta način, 

a prireja v svojem zadružnem domu 
wokovna in politična predavanja, kui- 
'urne  prireditve,  strokovne  tečaje, da 
S , razstave, predvajanja filmov, 

j>«JW,zkulturo  itd.   ter  ustanovi  svojo 

?Ji*d*Uini delož zna?a 100 din, del,>ž 
in c i"", oveKa družinskega člana 20 din 
gii« ° vPlača v obrokih   ^lani jam- 

o za obveznosti zadruge z 20kratnim 
ueskom vpisanih obveznih deležev. 

avnv^rUKa  raz8laîa .važnejše s sklepe  v 
ni de v^slovhih Prostorih in na razglas. 

Upravnf odbor sestavlja 7  do 0 èla- 
v. ki se volijo za dobo fnega b-'a. 

univi Za<Jrugo podpihujeta po dva i'lana 
nado    •• odbora. katerih e,1(^a ,ahko. 
š(*oii   e^Ca P° upravnem odboru poohla- 
••« uslužbenec zadruge. 

T;
an!, "Pravnega odbora so: 

CTUar Lovro. št. Vid 106. fcmolej •••••• Gr?že u 

K.Ì. i.Jo*e» Glogovica 1, 
.   ^»stelle Anton, Vel. Peco 18, 

i^enta Karol, Št. Vid 80, 
GH     ,°' p"stavlia vas 7. 

raen Miha, Petrušnja vas 10. 
'   "krožno sodišče T Ljubljani 

-        dne 8. marca 1048. 
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261. *     ' 

ì^h Šmarje. 
B
an vpisa. 22. marca JMS. 

jenim6-        Kmetijska zadruga z ome- 
2* ,amstTon» • Smariu. 

novn^rn 8^ ^e Di,a ustanovljena na usta- 
*as.       zboJu W. I. 10-18 za nedoločen 

*•••<•• j*!11•?0 so: 1- da Rkrbi za 

2- da Wu.ktivnost de,n GV°Jih člnnov' 
Kanov n!x"le P° "^vodilih pristojnih or. 
deÌko»« za ^"P kmetijskih pri- 

• lH>Nna»^i-?ì0Jem okolis"; 3. da izdeluje 
Potro^,? Ih P^oJnih organov načrt 
fitiangr,-e,„ 8,vo]ih òlanov; 4- đa izdela 
8•önanßn« creditni naCrt in Ea vskladi 
«e in 

m ßaCrtom svojo poslovne zve- 
*bira vi P^vljenimi normami; 5. da 
Üh daje v

namen statistične podatke, ki 
Zv&zi    ni   "Porabo tudi svoji poslovni 
<*rafn»mvv5î.55adru2n' ZVC7-i LRS in 

P.uje vIraškim odborom; 6.. da odku. 
Pridelkp %?Jem °kohšu vse kmetijske 
kmetiisit;^ oskT°uJc svoje člane z vsem 
'skim 

aiIr" ••^••-•. Jt;ra in «nigimi Kmetij 
5Imi ••••! , inami tor z vscmi P°lro5- 

" da Jklhr? po Postavljenem načrtu; 
>ierr, «•. Pogodbe s kmetovalci v 
Jejkov h\Tsu za odkup, kmetijskih pfi. 
i hiranieV o BPla?t»fe predujme (kon- 
tnimi i«   ,dva sldeoa pogodbe z za- 

ft^CA* Pridc'kov; 0. da skrbi 
• V1anóv ?n ^ Prosvetno izobrazbo evo- 

h?C0 >'P'a a I   i' T'a  '0• dn- k!  se .--j;..". .La v obrokih.  Člani jamčijo za 

obveznosti zadruge z 20kratnim zneskom 
vpisanih obveznih deležev. 
- Zadruga ra?gla?a važnejše sklepe v 
svojih poslovnih prostorih, po potreb: 
pa'še na krajevno običajen način aü v 
dnevnem ali krajevnem tisku. 

Upravni odbor sestavlja 9 članov, ki 
jih voli zbor izmed zadružnikov. Dolž- 
nost upravnega odbora traja  eno leto. 
Za zadrugo   podpisujeta .po dva člana 
upravnega odbora,   od   katerih   lahko 
orieea nadomešča po upravnem odboru 
pooblaščeni uslužbenec zadruee. 

Člani upravnega odbora so: 
Perovšok Jakob, posestnik, Šmarje 28.' 
Mehle Ivan, kmet, Se'a 2. 
J•••/.ič Jakob kmet. Zg. Slivnifa 21. 
Okoren Alojzij, knvet, Huda Polica 4, 
Trontelj Franc, kmet, Sap 9, 
Miki? Anton, kmet, Podeorica 1, 
Jagodic Jože, dela\er. Sela G. 
Mohlo  Frone, kmet.  Paradisèe 1, 
Si re/ok "Alojzi i, krnet. Mali vrh S. 

Okrožno sodile- v Ljubljani 
dne 10. marra 1048. 
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262. 
Sedež: Šmartno ob Sari. 
Dan vpisa: 10. marca 1948. 
Beseddo: Kmetijska radruga z omeje- 

nim jamstvom . 
Zadruga je bila ustanovljena na usta- 

novnem zbtru dne 7. marca 191S za ne. 
določen čas. 

Naloge zadruge so: 1. da nam čim 
boljši in čim kuiturnejSi način oskrbuje 
svojo ciano z vsemi potrebnimi potrošni- 
mi predmet.; 2. da odkupuje v svojem 
okolišu vse. kmetijske pridelke in izdel- 
ke v skladu s postavljenim načrtom za. 
radi dobre oskrbe mest in drugih in- 
dustrijskih središč in sklepa v ta namen 
pogodbe; 3. da pospešuje in razvija vse 
panoge kmetijskega gospodarstva ua 

?£vojem področju, tako: poljedelstvo, živi. 
norejo, sadjarstvo, vinogradništvo, čebe- 
larstvo, gojitev industrijskih in' drugih 
kultur, gozdarstvo, domačo obrt itd., po- 
sebno pa pospešuje tisto panoge oziroma 
.kulture, ki ob danih naravnih pogojih 
najbolj uspevajo; 4. da uvaja za poveča- 
nje kmetijsko proizvodnje in e tem za 
naraščanje blagostanja svojih članov na- 
prednejše tehnično in agronomske me- 
tode v kmetijstvu in v ta namen nabav- 
lja kmetijsko stroje, umetna gnojila itd., 
ustanavlja ambulante za živino, pieme- 
nilne postajo, organizira selekcijo živine, 
gradi eilose, organizira semensko službo, 
skrbi za gojitev sadnih, gozdnih in dru- 
gih sadik itd'.; 5. da organizira prede- 
lavo kmetijskih pridelkov in-obrtne de- 
lavnice za potrebe svojih ojanov in iz- 
rablja pri tem predvsem lokalne suro- 
vine; G. da zbira kmečke prihranke v 
obliki hranilnih vlog in notranjih posojil 
zaradi ustvarjanja obratnih sredstev in 
zaradi podeljevanja kreditov svojim čla- 
nom; 7. da skrbi za gospodarski stro- 
kovni ter kulturni in prosvetni dvig vseh 
prebivalcev svojega okojiša na ta način, 
da prireja v svojem zadružnem domu 
slrckovna in politična predavanja, kul- 
turno  prireditve,  strokovno tečaje, da 

prireja razstave, predvajanja filmov, 
goji fizkulturo itd. ter ustanovi svojo 
kniižn'co. 

Zadružni delež znaša 150 din in se 
lahko^ plafa v obrokih. Delež družinske- 
ga r'âi,a znaša 20 din. Člani jamčijo za 
obveznosti zadruge z desetkratnim zne- 
skom obveznega deleža. 

Zadruga razglaša važnejše sklepe v 
svöj'h poslovnih prostorih in na razglas- 
ni deski. 

Upravni odbor sestavlja 7 do 11 čla- 
nov, ki j ti voli zbor izmed zadružnikov. 
Dol/no-.! upravnega odbora traja ont» 
leto.. 

Za zadrugo podpisujeta po dva člana 
upravnega odbora, katerih eneirn kiliko 
nadomešča .po upravnem odljoru pot bla. 
ščpni uslužbenec zadruge. 

C!on; upravnega odbora so: 
Zaje Franc, kmet, Šmartno ob Savi 19, 
IMerva Valentin, kmet, Hrastje 4, 
Bolta Ivan, kmet, Obrije-10, 
Lovše   Pepra,   kmetica,   Šmartno  ob 

Savi 44, 
Milieu? Ivan, kmet, Šmartno ob Savi 2, 
.Teras Marija, kmetica. Obrije 17, 
Semrajc Marija, kmetica. Obrije 13. 

Okrožno sodišče v Ljubljani 
dne 15, marca. 1948. 

Zt 14/48-Zadr. V 19•1      2275 
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263. 
Sedež: Temenica. 
Dan vpisa: 13. marca 1948. 
Besedilo: Kmoffiska zadruga z omeje- 

nim jamstvom v Temenici. 
Zadruga je bila ustanovljena na usta- 

novnem zboru dne 28. I. 1948 za ne- 
določen čas. 

Naloge zadruge so:       , .     . 
1. da izdeluje po navodilih pristojnih' 

organov načrt za odkup kmetijskih pri- 
delkov v svojem okolišu; 2. da izdeluje 
po navodilih pristojnih organov načrt 
potrošnje svojih članov; 3. da izdela fi- 
nančni in kreditni načrt in ga. vskladi 
s finančnim načrtom svoje poslovne zve- 
ze in postavljenimi normami; 4. da zbira 
v ta namen statistične podatke, ki jih' 
da v uporabo tudi svoji poslovni zvezi. 
Glavni zadružni zvezi LRS in okrajnim 
ljudskim odborom; 5. da odkupuje r 
svojem okoli?u- vse kmetijske pridelke 
in oskrbuje svoje ciano z vsem kmetij- 
skim orodjem in drugimi kmetijskimi 
potrebščinami in tudi z vsemi potrošnim! 
predmeti no no^tavljenem načrtu; 6. da 
skleoa pogodbe s kmetovalci v svoiem 
okolišu za" odkup kmetijskih pridelkov 
in jim izplačuje v ta namen predifjme 
(kontrahiranje); 7, da sklepa pogodbo 
z zadružnimi in državnimi podjetji za 
dobavo kmetiisldh pridelkov; 8. da skrbi 
za večjo produktivnost dela svojih čla- 
nov^ 9. da skrbi za kulturno in pro- 
svetno izgraditev svojih Članov in za 
njihovo zidružno vzgojo. 

Zadružni delež znaša 100 din in f=o 
lahko vplača v obrolrili. Člani jamčijo 
za obveïnosfi zadruge z lOkr.atnim zne- 
skom vpisanih obveznih deležev. 

. Zadruga razglaša važnejše sklepe ,v 
svoiih poslovnih prostorih, po^ potrebi 
pa ?e na krajevno običajen način ali v 
dnevnem ali krajevnem tisku. 
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Upravui odbor sestavlja 7 članov, ki 
H> volijo ZA dobo enega leta. 

Za zadrugo podpisujeta po dva člana 
upravnega odbor*; katerih enega lahko 
nadomešča po upravnem odboru poobla- 
ščeni uslužbenec zadruge. 

Olani upravnega odbora so: 
Rojee Jože, kmet, Videm 4. 
Jakoš Jože, kmet, Dolenja vas 2, 
Fajdiga Ignac mL, cestar.. Sobrače 5, 
Moravec Ivana, kmetica, Čagošče 11, 
Duša Jože, kmet, Čagošče 11, 
Kovačič Karel, kmet. Bukovica  19. 
Sinjur Alojzija, kmetica" Vel. Sohrače 

it. 6. 
Okrožno sodišče v Ljubljani 

dne 8. marca 1948. 
7.t 8/48-Zadr. V 178/1 2278 

2<; 
Stdež: Tomišelj. 
Dan vpisa: 19. marca 194». 
Besedilo: Kmetijska zadruga • omejenim 

jamstvom v Tomišlju. 
Zadruga je bila ustanovljena na ustanov- 

nem zboru dne 29. februarja 1948 za ne- 
določen čas., 

1. da ua čim boljši in čim kulturnejši 
mv-in oskrbuje svoje člane z vsemi po- 
trebnimi potresnimi predmeti; 2. da od- 
kupuje v svojem okolišu vse kmetijske 
pridelke • izdelke v skladu s postav- 
ljenim načrtom za dobro oskrbo mest in 
drug |i industrijskih središč in sklepa v 
ta nameti pogodbe; 3. da pospešuje m 
razvija vse panoge kmetijskega gospo- 
darstva na svojem področju, tako polje- 
delstvo, živinorejo, sadjarstvo, vinograd- 
ništvo, čebelarstvo, gojitev industrijski 
in drugih kultur, gozdarstvo, domačo 
obrt itd., posebno pa tiste panoge ozi- 
io ma kulture, ki ob danih naravnih po- 
gojih najbolj uspevajo; 4. da uvaja za 
povečanje kmetijske proizvodnje in s 
tem za naraščanje blagostanja svojih 
članov naprednejše tehnične in agro- 
nomske metode v kmetijstvu in • ta na- 
men nabavlja kmetijske stroje, umetna 
gnojila itd., ustanavlja ambulante za ži- 
vino, plcmenilne postaje, organizira se- 
lekcijo živine, gradi silose, organizi- 
ra semensko rlužbo, skrbi za gojitov 
sadnih, gozdnih in drugih kmetijskih 
sadik itd.; 3. da organizira predelavo 
pridelkov in obrtne delavnice za po- 
trebe svojci članov in izrablja nil 
tem predv^m lokalne surovine; 6. da 
abixa •••;••• prihranke r obliki hra- 
nilnih vlog in notranjih posojil za ustvar- 
janje obratnih sredstev in za podeljeva. 
nje kreditov svojim članom; 7. da skrbi 
za gospodaiski strokovni ter kulturni in 
prosvetni dvig vseh prebivalcev svojega 
okoliša tako, da prireja v svojem za- 
družnem domu strokovna in politična 
predavanja, kulturne prireditve, ilto^ 
kovne tečaje, razstave, predvajanja fil- 
mov, goji fizkulturo itd. ter ustanovi 
svojo knjižnico. 

Zadružni delež zijala 100 din, ki se 
lahko vplača v obrokih. Delež zadružniko 
vega družinskega člana znaša 20 din. Člani 
jamčijo za obveznosti zadruge z desetkrat- 
nim zneskom vpisanega enkratnega te- 
meljnega oziroma družinskega deleža. 

Zadruga razglasa važnejše aiciepe v ovo- 
jih poslovnih prostorih m na razjasni de- 
ski. 

Upravni etiboi destavija 7 članov, ki jih 
voli zbor izmed zadiužnikov. Dolžnost 
upravnega odbora traja eno leio. 

Za zadrugo podpisujeta po dva član<t 
upravnega odbora, katerih enega lahko 
nadomešča po upravnem odboru po- 
oblaščeni uslužbenec  zadruge. 

Člani upravnega odbora so: 
Prek Jože, kmet, Brest 53, 
Dolenc Ivan, kmet, Vrbljeue 4*2, 
Modic Francka, kmeta hči, Strahomer 3, 
Perme Jože, kmet, Brest 28, 
Ambrož Jože, kmet, Tomišelj 60. 
Pleško Jože, kmet, Tomišelj, 
Tancek Jože, Strahomer 12. 

Okrožno sodišče v Ljubljani 
dne 18. marca 1948. 

Zt 17/48 — Zadr. V 10fW     2596 
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2G5. 
Sedež: Zaklanec. 
Dan vpisa: 25. marca 194e, 
Besediio: Kmetijska zadruga z omejenim 

jamstvom Zaklanec-Brczje. 
Naloge  zadruge so: 
1. da n.i čun boljši in čim kulturnejši 

način oskrbuje svoje člane z vsemi po- 
trebnimi potrošnim; predmet;; 2. da od- 
kupu s, v svojem okolišu vse kmetijske 
pridelke ,n izdelke' v skladu s postav- 
ljenim načrtom za dobro oskrbo mest ;n 
drugih industrijskih .središč in sklepa v 
ta namen pogodbe, 3. da po.-pešuje in 
razvija vso panoge kmetijskega gospo- 
darstva na svojem področju, tako polje- 
delstvo, živinorejo, sadjarstvo, vinograd- 
ništvo, 'V.belarstvo, gojitev industrijskih 
in drugih kultur, gozdarstvo, domačo 

» obrt itd., [osebno pa tiste panoge ozi- 
roma kulture, ki ob danih naravnih po- 
gojih najbolj uspavajo; 4. da uvaja za 
povečanje kmetijske proizvodnje in s 
tem za naraščanje blagostanja svojih 
članov naprednejše tehnične in, agro-j 
nomsket metode v kniptijstvu in v ta na- 
men na'b'avlja kmetijske stroje, ^imetna 
gnojila it'1., ustanavlja ambulante za ži- 
vino, plcmenilne postaje, organizira se- 
lekcijo /ivine, gradi silose, organizi- 
ra semensko službo,% Ekrbi za gojit?v 
sadnih, gozdnih in drugih kmetijskih 
sadik it;.- •. da organizira - predelavo 
prMeiko'. in obrtne delavnice za po 
trefco SVOJIH članov in izrablja p^ 
tem predvsem lokalne surovine; 6. da 
zbira kmečke prihranke v obliki hra- 
nilnih vlog in notranjih posojil za ustvar- 
janje obratnih sredstev in za podeljeva- 
nje kreditov svojim članom; 7. da skrbi 
za gospodarski strokovni ter kulturni in 
prosvetni dvig vseh prebivalcev svojega 
okoliša tako, da prireja v svojem za- 
družnem domu strokovna in politična 
predavanja, kulturne prireditve, stro- 
kovne tečaje, razstave, predvajanja fil- 
mov, goji fizkulturo itd. ter ustanovi 
svojo knjižnico. 

Zadružni delež znaša 100 din, ki se 
lahko vplača v obrokih, delež zadružniko- 
vega družinskega- člana 20 din. Člani jam- 
čijo za obveznosti zadruge z desetkratnim 
zneskom vpisanega enkratnega temeljnega 
oziroma družinskega deleža. 

Zadruga oòjauja vazuujse sklepe v sVO- 
jm poslovnih prostorih iu na razglasni 0e" 
ski- 

L pravni odbor .-eatavi.ia 5 do 8 članov') 
ki jih voli zbor izmed zadružnikov. DoU*. 
nost upravnega odbora traja eno leto. 

>.a  zadrugo podpisujeta  p° dva ^alia_ 
upravnega odbora, od katerih lahko enega " 
nadomešča po upravnem odbora pooblašče- 
ni uslužbenec zadruge. 

Člani upravnega odbora so. 
Nagode Franc, kmet, Zaklanec 1, 
Vrhovec Janez, kmet, Podolnica 18» 
Zaešar Zora, učiteljica, Brezje 1, 
Škof Alojzij, kmet, Zaklanec 14, 
Lešnjak Janez, kmet, Podolnica 19,    „ 
Stanovnik .Alojzij, kmat, Lesno brdo °' 

Okrožno sodišče v Ljuliljaui 
dne 25. marca 1948. • 

Zt 35/48 — Zadr. V 208/1     2ó9" 
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266. 
Sedež: Selce, okraj Maribor oko»«*- 
Dan vpisa: 15. marca 1948. . 
Besedilo: Kmetijska nabavna prodaj»» 

«adruga z o. j. v Solcali. 
Zadruga je bila ustanovljena na ssVV 

semi dne 9. XI. 1947 za nedoločen <#* 
Naloga zadruge je: 1. da izdelujejo F 

navodilih   pristojnih   organov  načrt   . 
odkup   kmetijskih   pridelkov   v  fv'°le^ 
okolišu; 2. da izdeluje po navodilih Pfjjj 
stojoih  organov   načrt potrošnje 6T^L 
članov; 8..da izdela finančni in kreidi 
načrt in ga spravi v sklad s finančni^ 
načrtom svoje poslovne zveze in P0^' 
ljenimi normami; 4. da zbira v ta " ^ 
men statistične podatke, ki jih ^}e

vn\ 
uporabo tudi svoji poslovni zvezL ^1* 
zadružni zvezi LRS in okrajnim ljuds*""" ( 
odborom; 5. da odkupuje v svojem <>» ' 
lišu vse kmetijske pridelke in oS^Bäi 
svoje člane z vsem kmetijskim orodj. 
in drugimi kmetijskimi potrebščinam* 
tudi  z  vsemi potrošnimi predmeti ir 
postavljenem  načrtu; 6. da sklepa W 
godbe s kmetovalci v svojem okoUsU 

odkup kmetijskih pridelkov in J"0 ^ 
plačuje predujme (kontrahiranje)'» '•, 
sklepa pogodbe z zadružnimi in dr*".. 
nimi podjetji za dobavo kmetijskipP^. 
delkov; 8. da skrbi za večjo prod"«l^ 
nost dela svojih članov; 9. da sJtr!JL«li 
kulturno in prosvetno izobrazbo & *\ 
članov in za njihovo zadružno ^2"0'^ 

Svoje naloge opravlja ^ruga v s^,. 
du s splošnim državnim gosp°^j. ^d 
načrtom in z nalogami, lu Jih °01" 8. 
svoje poslovne zveze in pristojni*! 
nov ljudske oblasti. _jaga, 

Zadružni delež znaša 150 din, ;^0r 
se ob vstopu v zadrugo. Upravni ,^ 
lahko/ dovoli plačilo v obrokih. ga 
zadružnikovega družinskega člana ^. 
15 din. Jamstvo je omejeno. v „eVoo* 
družnik jamči še z lOkratnim zneaR 

vpisanih obveznih deležev. tf 

Zadruga objavlja važnejše s6^-rebi- 
svojih poslovnih prostorih, •^.^• »j •• 
pa še na krajevno običajen način <\ 
v dnevnem in krajevnem tisku, i/^• 

Upravni odbor sestavlja 9-J> ••• 
Dolžnost upravnega odbora" trap Za 
leto. Zadrugo zastopa upravni oo ^, 
zadrugo podpisujeta po dva ciana   f 
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nJä ^eteku roka bo sodišče odločilo o 
predlogih. 

Okrajno sodišče v Olr 
dne 4. marca 194'* 

V R 2553/47-8 1970 

GaÄ F"nC; r0]'- 4- »I. ISSÒ v Stryju, 
čiZ J v' sm Antona in Marijo rojene Kol. 
va^ì °«nien'1••- manipulant v Celju, No- 

vas 55, se od leta 1945 pogreša. 
dinip M?8 ž,?ne Fuks Frančiške, gospo- 
Mnf« JU' De2k°va 21, se uvedo posto- 
daS? J?. r^lasitev za mrtvega in se iz- 
ltìSi »ida so ° Pogrešanem do 1. VI. x«48 poroča sodišču. 

* D?JSf s* P°ziva' d» 6e «k- 
o S§J sodlsÊ,J ali drugače da kako vest 

ßräoSelekU r0ka ^ sodiIče ^0'5'10 ° 
•Okrajno sodišče v Celju 

dne 11. marca 194* 

V R U75/48~4 2572 

•&•••!•'.•°•-22-IV-1892 v Pod" »ien u u^u' sin Franci Julijane, oze- 
<tì leA5tražar v Celju, Zavodna 53, se 

Na nrMi    P°Sreša- 
v Cel!» 7 ^ zene Franci Neže, posttežnice 
•• ••••••-^•• 53, se uvede postopanje 
ziv, da S      za mrtvega in se izdaja po 
Poroča sodrPogrešanem do 1- VIL 1948 

si pri L/,??* Ee poziva, da se zgia- 
o sebi.     ^011 ali drugače da kako vest 

predlo]meteku roka °° sodišče odločilo o 
Ok«4no sodišče v Colju 

dne 13. marca 1948, 
V^U94/48_2       * 2578 

S°Äkeem K
C?

W^ r°J- 16-'••. 1006 v 
^etelan ,„ • lvana in Marije rojene 
S^ff KA*1 uradnik v Ljiljani, No»./^ Je  DU lehn,.-, »i-  irne  „ T_^t.. •• črncev i«.??1 februarja 1945 v Trstu od 
js bU v ti* ^ kot Régalée. Nekaj časa 

m<r: Pri P„I. 
ze? •°1- 2- •. 1917 v Sliv- 

?:JaÄ 8
•
•. Andreja in Marije roje- 

S*«rie „«7». delavec na Lipi 33, KLO blll«5 •4Qai Je bil 3. VIII. 1943 mo. 
Ï* ^ko r^!fse-m -ko v°isko-. Poslan Ie bil 

i^ande w Jč• m se P° sporočilu nemške 
^ Po5rSa?,eV Pri Tarn°P°lu «d 21-•. 

^ìuA! T^ne Kladnik Marije, male 
?e ** m»E 4ipi 33' se uvede postopa- . uglasitev za mrtvega.    ^ * 

Ö0' SePozivï •• je ° Pogrešanih kaj zna- 
sodišču.     ^ da to do 15- VL 1948 poroča 

^voršefc v 
^iva4Ì^rfd ta Kladnik Jože se 
8 Ï? dasta kaL 8ksita Pri £odige« ali dru- 
« P° Pretek,,    Teät ° sebi. Predlogih    U roka bo sodišče odločilo o 

, ,    0kr%o sodigčc v Celju 
••• 17. marca 1948. 

V R 2291/47—4 2579 
Berna Emerik, roj. 2. IX. 1894 v Celju, 

•• Ivana in Antonije rojene Kotnik, urad- 
nik v Celju, se od leta 1945 pogreša. 

Na predlog žene Berna Julijane rojene 
Bczenšek, gospodinje v Ljubljani, Ilirska 
'.'0, 6e uvede postopanje za razglasitev za 
mrtvega jn se izdaja poziv, da se o pogre- 
šanem do 1. VII. 1948 poroča sodišču., 

Berna Emerik se poziva, da se zgla- 
ti pri sodišču ali drugače da kako vest 
o sebi. 

Po preteku roka bo sodišče cdlorlo • 
predlogu. 

Okrajno sodišče v Celju 
dne 17. marca 194R 

V R 1202/48-8      . 2570 
Artaik Ana rojena Šrot 21. III. 1876, 

hči Jožefa in Terezije rojene Pavlic, gospo- 
dinje v Celju, Ozka ul. 5, se od leta 1945 
pogreša. 

Na predlog moža Artnika Tomaža, upo- 
kojenca iz Dobertešo vasi 42, seuivede po- 
stopanje za razglasitev za mrtvpja. 

V R 1199/48-3 2571 
Manček Anton, roj. 9. VI. 1918, kmeč- 

ki sin Franca in Amalije rojene Bohorč, 
samski, je bil 1944 v NOV, od Nemcev 
ujet. Dne 13. IJ. 1945 je hotel pobegniti 
iz vlaka, pa je bil ujet in vržen v Savo. 
Od tedaj so pogreša. 

-Na predlog Robiča Ivana, pooblaščenca 
očeta Mančeka Franca, posestnika v Doro- 
polju 21, se uvede postopanje za razglasi- 
tev za mrtvega. 

Vsakdo, ki mu je o pogrešanih kaj zna- 
no, se poziva, da to do 20. VI. 1948 po- 
roča sodišču. 

Artnik Ana in Manček Anton se pozi- 
vata, da se glasita pri sodišču ali drugače 
dasta kako vest o r-ebi. 

Po preteku rokn bo sodišče odločilo o 
predlogih. 

Okrajno sodišče v Celju 
dne 20. marca 1948. 

* * 
V R 1065/48—3 1965 

Aplenc Viktor, roj. 26. III. 1920 v Celju, 
sin Janeza in Marije roj. Tramšek, oženjen, 
tov. delavec v Celju, Sp. Hudinja 9S, je bil 
novembra 1943 prisilno mobiliziran v 
nemško vojsko. Zadnjič se je javil, iz Fran- 
cije 10. VIII. 1944. Baje jo v bojih padel. 

Na predlog žene Aplenc Pavle, tov. de- 
i«vke v Sp. Hudinji 84, p. Celje, se uvede 
postopanje za razglasitev za mrtvega in so 
izdaja poziv, da se o pogrešanem do 1. VI. 
1948 poroča sodišču. 

Aplenc Viktor so poziva, da se zgla- 
di pri sodišču ali drugače da kako vest 
o sebi. 

Po preteku roka bo sodišče odločijo o 
predlogu. 

Okrajno sodišče v Ccljn 
dne 21. marca 1948. 

R 97/48—2 1670 
Zaje Vinko, roj. 17. Vil. 1921 v MJe- 

:čpvem, KLO Ivan'na gorica, sin Vinccnca 
in Angelo rojene Sever, kmečki delavec, 

samski, Oselica, KLO Muljava, ie bil za 
čelek 1944 od domobrancev aretiran In v» 
veliki petek 1944 na Goljevici ubit. 

Na predlog matere Zaje Angele iz Os» 
lice 6, se uvede postopanje za razglasitev 
za mrtvega in se izdaja poziv, da se o po- 
grešanem do 15. V. 1948 poroča sodišču 
ali skrbniku Šemetn Antonu, sod. uradni- 
ku v Grosupljem. 

Po preteku roka bo sodišče odločilo o 
predlogu. 

Okrajno sodišče v Grosupljem 
dne 2. marca 1948. 

* 
R 63/48 175S 

Murovec Anton, roj. 6. I. 1897 v Idriji. 
sin pok. Jakoba in pok. Antonije rojene 
Poljanšek, poročen, eiektrostrojnik v Sp. 
Idriji 104, je odšel 81. I. 1943 v Tomšiče- 
vo brigado NOV. Baje je julija 1943 pade! 
v okolici Žužemberka na Dolenjskom. Od 
tedaj se pogreša. 

Na predlog žene Murovec Frančiške, go- 
spodinje iz Idrije, Rožna 8, se uvede p» 
stopanje za razglasitev za mrtvega in se. 
izdaja poziv, da se o pogrešanem do 5. V. 
1948 poroča sodišču. 

Po preteku roka bo sodišče odločilo o 
predlogu. 

Okrajno sodišče v Idriji 
dne 8. marca 1948. 

* 
R 72/48-2       ' 1874 

Štucin Martin, roj. 7. X. 1847, sin pok. 
Blaža in pok. Marjane rojene Kobal, živin- 
ski mešetar iz Cerknega 29, je odšel 1915 
po poslu v Avstrijo v okolico Salzburgs. 
Od tedaj se pogreša. 

Na predlog Štucin Ane rojene Elemen- 
te, gospodirije iz Cerkna 29, se uvede po- 
stopanje za razglasitev za mrtvega in' se 
izdaja poziv, da se o pogrešanem do 10. 
V. 1948 poroča sodišču. » 
ïo preteku roka bo sodišče odločilo o 

predlogu. 
Okrajno sodišče T Idriji 

dne 10. marca 1948.     «   » 
* 

R,68/48-3 2259 
Trpin Ivanka, roj. 3. V. 1928 v Zakojci, 

hči Janeža in Katarine rojene Peternelj, 
samska, kmečka delavka, je bila 9. X. 
1944 internirana v Nemčiji. Po izpoved- 
bi Makar Štefauije, je 23. III. 1945 umrli) , 
v taboriščni bolnici v Wittenbergu v Nem- 
čiji. 

Na predlog brata Trpina Antona, krue 
,tovalca iz Bukova 19, -se uvede postopn- 
nje za razglasitev za mrtvo in se izdajn 
poziv, da se o pogrešani do 20. V. 1948 
noroča sodišču. 

Po preteku roka bo sodišče odločilo o 
predlogu. 

Okrajno sodišče v Idriji 
dne 19. marca 1948. 

* 
R 839/47-6 2320 

Strekelj Ivan, roj. 1. VII. 1907 v. Lipi. , 
sin Strekelj Ivane, poročen, klepar r JPI, . 
šanab 94, je bil 5. XII. 1943 na poU'uW;, 
Jelšanami in Sapjanami od Nemcev aretK;.f 
ran. Odpeljan je bil v tržaške zapore. Co-, (- 
roneo, od koder so je zadnjič javil ,26. ••^ ']" 
1943. Od tedaj se pogreša. 
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Na predlog Štrekelj Ivanke, zasebnicè iz 
Dolenj 55, se uvede postopanje za razgla. 
sjtev za mrtvega in se izdaja poziv, da se 
o pogrešanem do 20. VI, 1048 poroča so- 
dišču ali skrbniku Ziberni Josipu, sod. 
uslužbencu v •. Bistrici. > 

Po preteku roka bo sodišče odločilo o 
predlogu. 

Okrajno sodišče v Idriji 
dne 19.' marca 1948. 

I R 109/48-2 1611 
Mulej Valentin, roj. 1. I. 1809 v Krnici, 

sin posestnika Janeza in Jere rojene Jan, 
je odšel 2. II. 1945 v NOV h komandi 
mesta Bohinj v Beh. Bistrici. Od tu je bii 
poslan na Primorsko, kjer je bil med 21. 
in 24. III. 1945 pri Cerknem od Nemcev 
zajet Od tedaj se pogreša. 

Na predlog matere Mulej Jere, posestni- 
ce v Krnici 11, p. Gorje, se uvede posto 
panje za razglasitev za mrtvega in se iz- 
daja poziv, da se o pogrešanem do 1. VI. 
1948 poroča sodišču ali skrbniku Rthterju 

'   Mirku, sod. uradniku na Jesenicah. 
Po preteku roka. bo sodišče odločilo o 

predlogu. 
Okrajno sodišče na Jesenicah 

dne 2. marca 1948. 

* 
II R 231/48—4 Ì542 

Tičar Jožef, roj. 12. VII. 1924 v Ljub- 
ljani, sin posestnika Jožefa in Marjane ro- 
jene Rppnik. Cerklje 46. je bil mnbliziran 
v nemško vojsko. DDe 27. II. 1944 je baje 
v bojih v bližini Lučka na vzhodni fronti 
padel. Od tedaj se pogreša. 

Na prediog očeta Tičarja Jožefa st. se 
• uvede postopanje za razglasitev za mrtve 

ga in se izdaja poziv, da se o pogrešanem 
do 15. V. 1948 poroča sodišču ali skrbniku 

« Zelezniku Simonu, sod. uradniku v Kra- 
nju. 

Tičar Jožef ml. se poziva, da re zgla- 
si pri sodišču ali drugače da kako vest ö 
sejji.* 

Po preteku roka bo sodišče odločilo o 
predlogu./ 

Okrajno scdišfc v Kranju,4 odd. IL, 
dne 26. februarja 1948. 

II R 233/48—4 1593 
Perne V iticene, roj. 5, XI. 1909 v Sna- 

kovem pri Križan, sin Janeza ip Ane ro- 
jene Polajnar, oženjen, čcvlj. pomočnik v 
Sebanjah 41. je,'odšel 6. V. 1944 v Grad- 
nikovo brigado NOV. Začetek oktobra jo 
bil ••>• Blegošem zajet in se od tedaj po- 
greba. 

Na predlog žene Perne Štefanije, tov. de- 
lavke iz Sobeuj 41, se uvede postopanje 
zi razglasitev za mrtvega in se izdaja po- 

• ' ziv. da se v pogrešanem do 15. V. 3918 
poroča sodišču ali skrbniku ZeleziJku Si - 
••••, sod. uradniku v Kranju. 

Prru6 Vincenc se poziva, da se zgla- 
si pri sodišču ali drugače da kako vest o 
sebi. r 

Po preteku roka bo sodišče odločilo o 
predlogu. 

Okrajno sodišče v Kxnnj«, odd. IL, 
dne 28. februarja 1948. 

V Z 349/47 1500 
Vraber •••••, roj. 5. L 1904 na Kapli, 

sin Franca • Elizabete rojene Grii, obč. 
tajnik na Kapli 9, je odšel oktobra 19-13 
v pohorski odred. Cez nekaj dni je bil 
ustreljen in je po izpovedbi Žig:irta Fianca, 
kolonista v Marenbergu in Sgerui Eliza 
bete, posestnice v Ribnici, pokopan med 
Peskom in Hudim vrhom. 

Na predlog žene Vraber Jožefe, gospo- 
dinje na Javniku 2, so uvede postopanje za 
razglasitev za mrtvega in se izdaja poziv, 
da se o pogrešanem do 10. VI. 1918 poro- 
ča sodišču ali skrbniku Letniku Albinu, 
sod. uslužbencu v Mariboru. 

Po preteku roka bo sodišče odločilo o 
predlogu. 

Okrajno sodišče v Mariboru, odd. V., 
dne 26. februarja 1948. 

VI R 1137/48-3  ' 1540 
Roter Cçcilija,   rojpna 31.  X. 1921  v 

Slopiiiku, hči Leopolda in Apolonije rojene 
Berložnik, samska, go?p. pomočnica v Ma- 
riboru, jo odšla konec junija 1944 v NOV. 
00 jeseni 1944 se pogreša. 

Na predlog očeta Rotcrja Leopolda, 
kmeta v Stopniku 25, KLO Prekopa, p. 
Vransko, se uvede postopanje za" razgla- 
sitev za mrtvo. 
VI R 1135/48-S , 1538 

Snopi Miroslav, roj. 9. IX. 1912 v Mari- 
boru, sin Mihaela in Terez'je rojene Men- 
ti)? rt, oženjen, mizar v Maribora, Studenci, 
Jurčičeva 90, je odšel avgusta 1943 v NOV. 
Baje jo 25. XII. 1943 v Solčavi umrl. 

Na predlog. Apraksin Gabrijelo, zaščitno 
sestre v Mariboru, Jurčičeva 9, kot po- 
oblaščenke žene Snopi Henriette v Belgiji, 
Luingue par Mouseron, Rue Curiale 23, 
Flandre occidentale, se tivedo postopanje 
za razglasitev za mrtvega. 
VI R 11S9/48-3 1539 

Vuk Tomaž, roj; 22. IX. 1902 v Prelo- 
gu, Medmurjej sin Antona in Eve rojene 
Anžel, oženjen, hotelski vratar v Beogradu, 
hotel >Beograd«, so od bombardiranja 
Bfograda 6. IV. 1941 pogreša. 

Na prediog žeđe Vuk Elizabete, gospo- 
dinje v Mariboru, Korčetova 13, so uvede 
postopanje za razglasitev za mrtvega. 

Vsakdo, ki mu.je o pogrešanih kaj zna- 
no, se poziva, da to do 15. VI. 1948 poroča 
sodišču ali skrbniku Vetrihu Albinu, sod 
uradniku v Maribora. 

Rcter Cecilija, Snopi Mirko in Vuk To 
maž Ee pozivajo, da se zglasjjo pri sodi- 
šču ali drugače dajo kako vest o sebi. * 

Po preteku roka bo sodišče odločilo o 
predlogih. 

Okrajno sodišča v Mariboru, cdd. VL, 
dno 27. februarja 1948. 

1 R 85/48—3 1571 
Perpar Anton, roj. 1. I. 1896 na Dobra- 

vi 25 pri  Dobrničah, sin Franca in Ma- 
rije rojene Perpar, poročeli, bivši orožnik 

, v Toplicah 81, KLO Dol. Toplice, ee od 
maja 1945 pogreša. 

Na predlog žene •••••• Ane, gospodi- 
nje v Dol. Toplicah 1, se uvede posipa 
•njo za% razglasitev za mrtvega in so izdaja 

mrtve- 

poziv, da se o pogrešanem do 1. VI. 19*8, 
poroča sodišču ali skrbnici Perpar Aru.  \ 

Po preteku roka bo sodišče odločilo   . 
predlogu 

Okrutno sodišče v Novom mestu 
dur; 25. ft'bruarjq 1913. v 

I R 1/48-5 14
cï 

Dole, Anton, roj. 18. VIII 1918 v »J 
nožečah, sin Antona in pok. Elizabete r 
jene Pavlovčič, uradnik, samski, je bil J • 
X 1944 od Nemcev aretiran. Dne 2.^' 
1945 je bil interniran in je baje med -• 
in 25. IV. 1015 v Mathauscnu umrl- ^ 
tedaj se pogreša. _ „ 

.Na predlog brata Dnîesa Matije, ••^ 
iz Senožeč 4, se uvede postopanje za r* • 
glasitev za mrtvega. ' 
IR 120/48-4 ' lf' 

Lihon Matija ml, ro], 11. IL 18S1 v.FJ 
stojni, sin jwk. Matije in Marije roje' 
Ivančič, posestnik, samski,' je pomf . 
1915 odšel kot avstrijski vojak na rü»^ 
bojišče. Zadnjič se je.'oglasil leta iJ ' 
od tedaj se pa .pogreša. .'i. 

Na  predlog  nečakinje  Pelan ••«•* 
gostilničarke  v  Pogojni,    Jamska J*^, 
uvede postopanje za razglasitev za! "" 
ga- 0 
I R 5/48-5 .      £ 

Zalar Rudolf, roj. 7. IV. 1907 v » 
?čah, kmečki sin Ivana in Marije roj*, 
Gruden, samski, je decembra 1943 vs ^ 
v L proletersko brigado NOV vv

DF 
Drvarja v Bosni. Od tedaj se pogreša. 
-Zalar Anton, roj. 1. VI. 1021 vj^ 

ščah, RudolTov brat, je vstopil deC,eL](i 
1943 v NOV. Nazadnje je bil ?',••> 
četi I. proletarske brigade, junija 1»** i 
je bil bajo zadel od bombe na rnosi  , 
Drvanju. Od tedaj se pogreša. • 

Na predlog-Zalar|a Ivana, posestll^gl*' 
Hrašč 19, se uvede postopanje za, r 
sitev za mrtva. , [•' 

Vsakdo, ki mu je o pogrešanih 1«^ p 
no, se poziva, da to do 1. VL }(\ug& 
roČa sodišču ali skrbniku BillnerjUv 

vodji zemljiške knjige v Postojni-  ^jj0 o 
Po preteku roka bo sodišče odi<*. 

predlogih. '    . 
Oîcrajno sodišče T Postojni 

dne 20. februarja 191».  -, 

IR 119/48-4 'J-V'** 
Kalislcr Janez, roj. 24. VI. W «M 

čah 34,' sin pok. Jakoba in ••• • 
Skapin, kmet, samski, Je odšel ^g» 
1914 kot avstrijski vojak na rufk o W>> 
Zadnjič se je oglasil iz Rusije j«?1' 
od tedaj se pogreša. ,„ x(c$ 

No predlog zeta Boîeta Petra » ^ , 
se uvede postopanje za razg1asU i - 
tvega. '   j6f" 

lR16'48-3 u»V*ï 
Ogrizek Stanislav, roj.. 7-J'.} i^të • 

S* 

kjtnilrü, kmečki sin Viktorja 
iene 

*< illiU,   •••••    fill    * iii»«.j- Ig  V = -.jj 

iciiri Dolenc, mehaniški vajen«. • ^ri, 
4. IV. 1939 v italijansko vojs• • pUj 
ostal do seplombra 1943. ZadniJ. ^j* 
očetu 4.. IX. "IO 13 iz Cos'-'iiz 
pogreša. 
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sičTf Š ,"?atere °Srfa* Ivano. ßo- 
S iZ R,akitnika 84, se uvede posto- 
panje w razglasitev za mrtvega. 

nJ?Ì?'ki mu Ìc ° Pozrešanih kti zna- 
g>»Poava, da to do 31. V. 1948 poro- 
SdAî»^ ,skrbniku Bjitneriu otonu> 

K i ! ]1 ° * v Post°Jni- 
Poziven r,Janez in Ogrizek Stanislav 80 
W/XT ,Ee zglasila pri sodišču  ali 

p8ače das*a kako vest o sebi. 

Predlo^1*11 r0ka ^ ^'^ odlo6n° ° 

1441 

°^ajno sodišče v Postojni 
^e 26. februarja 1048. 

R 90/48-3 * 

••'••8•••>.•°•- 26. X. 1003 pri Sv. 
fojene ••••^,•••' sin Jerncia iD Mariie 
ho«ko brWt l?vcc« ]e odšcl 1W4 v po- 
(^••* NOV. Od tam je odšelv 
boje, oriJ* ^ado na Dolenjsko, in se iz 
Pogreša    ^Uzeinberku od 20. XII. 1944 

"K 

• VR[Ä 
žene Pusnik Marije, zasebni- 

stoPanje »a ' na P°noriu 54, se uvede po- 
'  • razglasitev za mrtvega. 

R 64/48-3 

„SlemeuikA •° 
Sj^Nu, sin •* r°i- 10- vni- 1917 v 
,tiser, tov •?1 Vi3îtorja In Marijo rojene 
S oorec'vÄ J* odšel 12. VII. 1943 
0Ov- Po f>*     e°to koroškega' bataljona 
°kfe je iT?6*1 P1*8 Aberšla Karla in 

Na pred, • 119*4 padel na Urslji gori. 
8••• v r, nalere Slementk Marije, go- 
*le * r4wtan3u •'8e uvede •°

•1
°•

•
- ^«sitev za mrtvega. 

• 8e Poz'i• ?U Je ° Pogrešanih kaj zna- 
^iSh, ••^ ,V>d0 !• VI. 1948 poroča s^UrafflkukSn^   Ceßovniku   Filipu, •^^•• na Prmljah 

ft?1'«!*. dT2? ln Slemenlk Avgust se 
^Wefoî.'V'elMHa pri sodišču ali 
p° Preïï?   ^0 vest ° 8ebL 

Predl^ku roka bo eodlSce odločilo o 

0kÄÄe •• •••••••• •••
 20. februarja 1948 

«to-* * 27lnvFr;sÄ ««rta &»> e ^•••• T»    „~" 39*• odpeljan v 
SS? ka^cÄs?-v-1945 e • n° »«a.,      speljan in se od tsda] po- 

S*ft^p? &5,;maa Neïe> adi"^i- 
5 S-6«Uveïtorski P°staü na Sp 3re- 

'* •111** Sal J» * * 8 P°ro*a «*Kn 
^"Bre8a.ltìt       Francu' Posestniku 

Pr*Ceku «*» bo • „to, # 

'** 241•  ri"ia' eđfl- VII.. r    «• lebruarja 1948. 

Amortizaciie 
I R 62/48-4 28S0 

Po predlogu  Mišica  Antona,  pesesU 
nika, Mali log, se uvede postopanje za 
amortizacijo baje izgubljene vložne knji- 
žice  bivše  Hranilnice  in  posojilnice  v 
Loškem potoku, Št. 1456 z vlogo 2189.50 
din na ime Anton Mišic, Mali lo» št. 1. 

Imetnik knjižice «e poziva, naj jo v 
treh mesecih po tej objavi predloži so- 
dišču. C» kdo drugi uveljavlja svoje pra- 
vice do knjižice, naj v istem roku pri- 
glasi »vojo ugovore proti  predlogu  za 
amortizacijo,  ker  bo  eicer eedižčo  iz- 
reklo, da je knjižica brez moči. 

Okrajno sodišče • Kcčerju 
dne 4. aprila 19-tS. 

* 
IR 52/48-4 2879 

Po predlogu Rus Ane. po?ei>nic», 
Travnik št. 7•, •• uvede postopanje za 
amortizacijo baje izgubljenih oziroma 
zgorelih vlomih knjižic bivše Hranil- 
nice in posojilnice v Loškem potoku št. 
2460 z vlogo 1810.50 din in št. 1342 z 
vlogo 54 din, obe na ime Rus Ana, 
Travnik St. 7S. 

Imetnik se poziva, naj knjižici v treh 
mesecih po tej objavi predloži sodišču. 
Če kdo drugi uveljavlja svoje pravice de 
knjižic, naj v istem roku priglasi svojo 
ugovore proti predlogu za amortizacijo, 
ker bo sicer sodišče izreklo, da sta knji- 
žici brez moči. 

Okrajno »eiigEe • Kočenju 
dne 4. aprila 1948. 

* 
VI R 1008/48-3 2ÖS0 

Na prošnjo dr. Bergoča Jožeta, odvet- 
nika v Mariboru, Bazlagova 1, 6© uvede 
postopanje za amortizacijo vrednostnih 
papirjev, ki jih jo prosilce izgubil in se 
imetnik poziva, da v dveh mesecih po 
objavi v Uradnem listu LRS uveljavi 
svoje pravice, sicer se bo po preteku 
roka Izreklo, da sta vrednostna papirja 
Izgubil^ svojo pravno veljavnost. 

Oznamenilo vrednostnih papirjev: 
življenjski zavarovalni polici Kroatia 

št. 27.604 z dne 12. 11. 1924 na znesek 
50.000 din in št 27.605 z dne 12. XI. 1924 
na znesek 12.500 din, obe no© dr. Jožko 
Bergoö. 
Okrajno  sodišče- v Maribora, odd. VI., 

dne 80. marca 1948. 
* 

V R 1011/48-8 2525 
Na prošnjo župne cerkve v Breznem 

ob Dravi, ki jo zastopa Ivan Mak, žup- 
nik, se uvede postopanje za amortizacijo 
vrednotnice, ki Jo je prosilka baje iz- 
gubila in se njen imetnik poziva, da v 
dveh mesecih DO objavi r Uradnem listu 
LRS uveljavi svoje pravice, sicer se bo 
po preteku roka izreklo, da je vred- 
notnlca izgubila ivojo pravno veljavnost. 

Oznamenilo vrednotnice: 
hranilna knjižica Hranilnice in poso- 

jilnice Brezno ob Dravi »t. 31 noe župna 
«erkev Brezno >Novl   zvonovi« x vlogo 
S841.27 din DFJ x dne 80. IV. 1947. 
••••••• «odiïce r Mariborn, edđ. T., 

dne 80. marea 1948. 

• 'S1/4S-4 nm 
Po predlogu Vučaka Alcksamdra mL 

•• uvede postopek za amortizacijo listin», 
kj jo je prosilec izgubiL Imetnik naj je 
izroči predlagatelju ali okrajnemu LO v 
Murski Soboti do 26. julija 1948. P* pre- 
treku roka se bo izreklo, da je listina 
brez moči. 

Oznamenilo listine: 
obrtno dovoljenje št, 2*5/291, izžan« 

dne 31. juLja 1947 od ••••••••• LO v 
Mur. Soboti na ime Vučaka Aleksandra 
star., strojnega kovači v Kupšincih št. 70. 

Okrajno soclfšče v Murski Sobeti 
dne 11. marca 1948. 

•Je 
III R 822/48-4 2S21 

Na prošnjo Konhajzler Vimka, zastop- 
nika DOZ-a v Sevnici št. 210, ee uvede 
posfjpanjo za amortizacijo vr&dnohiiee, 
ki jo je prosilec baje izgubil, in se imet- 
nik  poziva, naj  uveljavi svoje pravice 
v G0 dneh po objavi v Uradnem lisKi 
LRS, kpr se bi sicer po preteku  roka 
izreklo, da je vrednotnica brez meči. 

Oznamenilo vrednotnice: 
hranilna knjižica št 910 okrajne hra- 

nilnice v Radečah na znesek •0.000 din. 
Okrajno sodišče v Trbovljah 

dne 10. marca 1948. 

Oklic 
dedičem neznanega bivališča 

Z 52/48 2751 
V zapuščinski zadevi po 1*. II. 1943 

timrlem posestniku Debeljaku Janera, 
Retje št. 63, se poziva neznano kje biva- 
joči sin Debeljak Jansz, kateremu je 
skrbništvo 010 v Kočevju s r.klepom t 
dne 24. I. 1948, št. VI—32/36. imenovalo 
skrbnika Debeljaka Japeza, Retje št 1S? 
da se v 6 mesecih od te objave priglasi 
za dediča ali se pismeno o^asi, na- 
znani svoj naslov ali imenuje poobla- 
ščenca, ker se bo sicer po preteku roka 
zapuščinska razprava opravila z znani- 
mi dediči in skrbnikom in se bo ne- 
znano kje bivajočemu prisodila zapuščina, 
dedni delež pa ostane v upravi skrbstve- 
ne oblasti, dokler se ne zelasi eziroma 
dokler se no ugotovi, da je umrl ali da 
je bil razglašen za rartvesa. 

Okrajno sodvšrc v Krčenju 
*    dne 4. aprila 1948. 

Z 215/46 2914 
V zapuščinski zadevi po Jar.ezu Jnk- 

šiču, posestniku iz PirČ št. 8. KLO Vas- 
Fara, umrlem 22. X. 1942 brez opereke, 
se pozivajo njrgovi sinovi Ivan Jaksi?, 
tekstilec, in Mat'-ja Jak.SiČ, unravnik 
tekstilne tovarne, oba baje v 7>munn, 
Miha Jakšič, šo>r nekje v Srbili, IT 
hči Ivana emoš, Beljaa v Zerauiu, ta 
te v treh mesecih prij»v!ijo zt de^'če 
oziroma naznanijo naslove aH imenujejo 
pooblaščenca, ker se bo sir.er po prete- 
ku roka opravila zapuščinska mnrava 
s drueimi dediči in s skrbnikom Sollet!. 
čem Mihom, posestnikom, PirČe 10. •>%- 
stavljenim od «skrbstvenen ur»d* OIO 
Kočevje, Dedičem pripadla' zapuïc'nfl 
ovtane pod upravo skrbstvenega urada, 
dokler "o ramj n*» zßlapiH , 

Okrajno lodišfe • KV'ferJg 
dne 2. ••••• 1948.      ^ 
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Z R9/47—12 2753 
V zapuščinski zadevi po 6. I. 1047 

umrlem Mrharju Antonu, posestniku iz 
Blat št. 5, se pozivajo neznano kje biva- 
joči sinovi Franc, Janez in Miroslav 
Mrhar, katerim je skrbništvo OIO v Ko. 
čevju s sklepom i dne 5. III. 1948, št. 
VI—32/70 imenovalo skrbnika Cešarka 
Franceta, pos. v Dolenji vasi, da se v 
C mesecih od objave prijavijo za dediča 
ali se pismeno oglasijo, naznanijo svoj 
naslov ali imenujejo pooblaščenca, ker 
se bo -îicer po preteku roka zapuščin- 
ska razprava opravila z znanimi dediči 
in skrbnikom in se bo neznano kje bi- 
vnjočim prisodila zapuščina, dedni delež 
pa ostane v upravi skrbstvene oblast:, 
dokler so ne zglasijo oziroma dokler se 
ne ugotovi, da so umrli ali da so bili 
razglašeni za mrtve. 

Okraino sodišče v Kočevju 
dne 4. aprila 1948. 

fîazn» iiîlas! 

842-3-2 
Poziv upnikom 

>Po?tni dome, zadruga z omejenim 
jamstvom v Ljubljani, Tyrseva cesta 
37 b, je po sklepu svoje skupščine dne 
15. marca 1947 prešla v likvidacijo. 

Pozivamo vse upnike, naj v treh me- 
secih sporche svoje terjatve na naslov: 
>PoStni dom«, z. z o. z. v LJubljani v li- 
kvidaciji, Gerbičeva ulica 22, Ljubljana. 

Ljubljana dne 30. januarja 1948. 
Likvidatorjr *   

Preklici izenhiionih listin 

Preklictijem izgubljeno osebno izkaz- 
nico, izdano od NM v Ljubljani, izkaznice 
OF in vojaško knjižico, vse na ime 
Adamčič Bogdan, Ljubljana, Tržaška 229. 
2739 Ađamčić Bogdan 

Preklicujem izgubljeno osebno izkaz- 
nico, izdano od NM v Ljubljani in indu- 
strijsko nakaznico, oboje na ime Babnik 
Marija, Ljubljana, Komenskega 13. 
29*>7 Babnik Marija 

Preklicujem izgubljeno evid. tablico 
tov. avtomobila evid. št. S-2723, izdano 
od NM v Skorji Loki na ime Bergant 
••••• Dolenja vas 30, p. Selce nad 
&kofjo Loko. 
2684 Bcrpant Jože 

Prek-licujem izgubljeno osebno izkaz- 
nico, vojaško knjiž.co in šofersko izkaz- 
nico, vse  na ime  Birglcz Maks,  Ljub- 
lana, Karlovška 15. 
2737 Birglez Maks 

Preklicujem izgubljeno osebno izkaz- 
nico št. 0S4R80, izdano 14. VIII. 1945 od 
uprave NM v Ljubljani na ime Bitenc 
Stanislav, Ljubljana, P.udnik 28. 
2810 Bitenc Stanislav 

Preklicujem izgubljeno izkaznico za 
kolo št. R4396 na ime Bombek Anton iz 
Staršine. 

Bombek Anton, Staršinci 24, 
2555 p. Cirkovce pri Ptuju 

Preklicujem ukradeno prometno knji- 
žico za žensko kolo znamke >NSUt in 
osebno izkaznico, izdano leta 1945 od 
Koroške četrti v Mariboru. 

Borštnar Josipina, 
2734 Maribor, Mladinska 28 

Preklicujem izgubljeno osebno izkaz- 
nico št. 031191, izdano od NM v Ljub- 
ljani na ime Bregar Štefanija, Ljubljana, 
Oerbičeva 57. 
2736 Bregar Štefanija 

Preklicujem izgubljeno plačilno knji- 
žico ser. V št. 116771. izdano od 'voj. 
pošle 35143 B v Ljubljani in voi -ško 
knjižico št. 381039. izdano na ime Brus 
Niko, podporočnik, voj. pošta 0^967, 
Ljubljana. 
2881 Brus Niko, podporočnik 

Preklicujem vojaško knjižico štev. 
971072, izdano od 15. udarne divizije 
IV. JA na ime Cvet Anton, .zastavnik, 
roj ?« X. 1924 v Jerman vrhu št. 10, 
KLO Bučka. 
2743 Cvet Anton 

Preklicujem izgubljeno osebno izkaz- 
nico, izkaznico OF in izkaznico za kolo, 
vse na ime Cerne Ana, Ljubliaiü. Pal- 
rnat'nova 8. 
2738 Cerne Ana 

Prčkanjem fz"iibliono osobno izkaz- 
nico, izkaznico OF. sindikalno izkazn'eo. 
planinsko izkaznico in izkaznico za kolo 
na ime •»"••• Alojz, Radovljica. StaTn- 
praîska 17. 
2689 Dcjak Alojz 

Preklicniem izpublieno nrometn^ knii- 
žico za kolo. iVano od NM v Domžalah 
na ime Erjavšek Milan, Domžale, Kam- 
niška 5. 
2922 Erjavšek îfilan 

Preklicujem izgublieno sindikalno iz- 
kaznico št. zveze 026690, članska št. 
286690, izdano od Zvezo del. in nam. 
občinskih nodjef;j ?n ustanov v Ljubljani 
na ime Erker Valter, Ljubljana, Močni- 
kovn 6. 
2865 Erker Valter 

Preklicujem izrnibljeno osebno izkaz- 
nico, izdano od NM v Lmbljani na ime 
Fele Srečko, Bizovik 116. 
2735 Fclc Srečko 

Preklicujem izgubljeno osebno izkaz- 
nico, železniško izkaznico in prometno 
knjižico za kolo št. 625789, vse na imo 
Fischer Ivanka, Maribor, Kraljeviča 
Marka 8. 
2818 Fischer Ivanka 

Preklicujem izgubljeno osebno izkaz- 
nico št. 0369 in šofersko izkaznico št. 
419. izdano od uprave NM v Tolminu na 
ime Flaje Mirko, Soča pri Bovcu. 
2688  . Flaja Mirko 

Preklicujem osebuo izSaznieo številka 
058095, izdano od NM v Ljubljani na 
ime Florjančio" Erna, LJubljana, Poljan- 
ska C.49. 
2921 Florjančič Erna 

Preklicujem ukradene nove potrošni- 
ške nakaznice za tekstilije in obutev: 
St. 315592 R 2887 na ime Fock Miloš; 

ät. 989721 R 28KS na ime Fock Gabrijel» 
• št. 47C1;n It '.:sv:> na ime Fock Ma- 
rija, izdan"!) od M1.0 Kranj, ter osebne 
izkaznice na imu Fo'.'k Gabrijela, i•3 

od MLO Kranj. , 
2741 Fock Milo» 

Preklicniem izgubljeno prometno Uni- 
fico za   kolo  znamke  >Adler<,  tov. 
158921), izdano od NM Radovljica na !»£ 
Godala   Ivanka,   Dvorska   vas  16» 
punje. ,     ,.„. 
2683 Godala Ivank»• 

Preklicujem izgubljeno osebno •|£ 
nico št. 06S9RS, izdano od NM v Ljuu- 
Ijanl na ime Goli Anton, LJubljana. 
Rudnik 8. , „ 
2786 Goli Anton 

Preklicujem  ukradeno osebno ••* 
nico na ime Gorianc Francka, Jesen 
na Gor., Tomšičeva ul. 8. 
2776 Gorjanc Francka 

Preklicujem   dve   izgubljeni   knjj   , 
za kolo št. 29963 m št.  447370, •f 
od NM v Liubljani na ime Gorše Dan- 
in Gorše Fani, Ljubljana, Triglav*3 * 
2920 Gorše Danic» 

Preklicuiemo    izgubljeno    eviden 
avtomobilsko tablico št. S-1419. 

Gostinsko nodjefie »Hotel Jcicro > 
2863 "      Bled 

Preklicniem dokumente o udelew 
špan^kj državljanski vojski, o čnlV Jjf. 
ročnika   v   gpan=ki    republikanski    . 
madi in zdravniški fzy;d o rani, "^^ 
v Barre!oni od španskih reiubUkaO-3 

oblasti na imo Grame Janez. 
Grame Janj\ 

2982 Trebnje, vojn! o®* 

Prekl'cujem izgubljeno O5e^}n0 ^l^r 
nico, !zdano v Mariboru na ime O 
r'č Erna, Maribor, Cankarjeva ^    a 
2869 Grcgorič E""* 

Preklicujem izcrubljeno sindikat]0 .. 
kaznico št. 291948, izdano od ff%$ 
družni ce I. drž.  gimnazije v   ,'^1•••• 
na ime dT. Gregorin Janko, LjuDJ 

Teriška 2. k0 
2985 Dr. Grcgorfn 3aP $ 

Preklicujem izgubljeno •••,•'•^••*< 
št. 658426, izdano od' Tovarne W>* ft. 
Ljubliana-Vič na  ime Habič Bo»t 
Kašelj 53, p. D. M. v Polju.      s„ n.*ft 
2916 Habiï B«*» 

os" 
Preklicujem izgubljeno •^•?••&•, 

no izkaznico,  izdano od  KLO  \>     pji 
na ime Hočevar Alojz, Slape 37, V- 
v Polju. • ilM« 
2884 Hočevar A'"^ 

Preklicujem izgubljeno izkaznic^ ^ 
izdano od  rajona  Moste in <>se   tftfr 
kaznico, izdano od upravo NM_*   ••^' 
ljani na ime Hočevar Marija, *»• 
šca št. 3, p. Ljubljana. »7-riia 
2868 Hočevar. •^ 

Preklicniem izgublieno o^JL ^ 
nico št. 405. izdano od Kl£r

MlX,Je fl* 
okraj Trebnje in izkaznico 01% ° fjtffl' 
ime He^var Slavka, Ljubljana, i 

ZAV   trg   1 
2919 ••••••• 
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teÌRi,;T'-'\ ,iuan« i-   i>»•».-> H; od   ravua- 
lianV m° e na "Ke Horval Mlloia. LÌub- 

BpfiSni J m • ,z8ubiÌeno maturitetno 
Li.hil    ° srwlnJe  gospodarske  soie  v 
jeljstva sol« 
Jjaiia, Blei-      ^ 

Horvat Miloša 

ïtP(W?aiU'em izK4bljono izkaznico OF 
trdil« i ' ,voia5k<> knjižico, vojaško po- 
nton ». i ko člansk« izkaznico, nabav- 
J;a. 1•^•• puško, razna potrdila od 
Das m, i ^belarsko izkaznico, vse na 
Ana?» • lh-,ar Anlon- Lutverci 16, p. 
fgf •• Gor. Radgoni. 
' Intiliar Anton 

»itJ št[ KUlem kaljeno osebno izkaz- 
ime    „S izda• od KLO Stična na 
2983       ^ •••<*•. Stična 24. 

p Janržič Matilda 

2•••»• iCU)em «gubljeno prometno knji- 
NM » r i- ' tov> št- 2473322. izdano od 
Ije cP=f JU na ime Jer b Štefanija, Ce- 
2866     * na Dobravo 21. 

t)  , J orili Štefanija 
"•••••• * 

-kolo ,,0T
m izgubljeno izkaznico za 

reg št« o6 »Juniore tov. št. 137753, 
NM v ÏÏ- S459756, izdano od uprave 
Roko M, ?ki Soboti na ime Jezernik 
2785•    lurska Sobota. 

prnl,, Jezernik Roko 
J^olo t^,)em izgubljeno Izkaznico za 
?^ano od l 8-826, Itev. okv. 180, 
ime •••^ uprave NM v Ljubljani na 
2987       ^e» Ljubljana, Poljanska c. 16 

p   ,. Jozeliščo—Ljubljana 
fcci ^ ^m preklic o izgubljeni MI- 
S'11« S-3& kol° znamke DKW Sto- 
,«ansko «Ä. , u0 ime Jurak Martin, 
ÏWnpoWien vJJr. listu LRS št. 
Semu5la?!-1^, ker se je knjižica 

pre,..   t Jurak Martin 

^"ike^T?1? ukradeno knjižico za kolo 
bbelovsk» Pop< na 'me Klančar Ivan, 
lj•*Dak   •0•• Sl 83> P°5ta L^8 P" 

li 
Klančar Ivan ^ekli, 

na i »VA^8» v°Jašk0 knii- 
•-Cirkovcih    *.in<r. ••••, roj. 5. V. 1903 

Pri Ptuj u. 
Klasinc Aloji 

S^B
itallÄn,^blieno Pametno knji, X- •^ ft lco,o znamke  >Perfekt< 

1   razglašam za neveljavno. 

r.<*l 
M       Kolarič Fclike, 
Maribor, FranCiška •••! •••••! vrt 

hll^o zj a Sradeno *•l**o oficir- 

tit, îd.e v ljubih?,*1 ••&- .Poduzeća X. 
Î8(to JUblJa£ pnl na 'nie Koželj Mar- «eoe       Jđna, Parmova ul. 48. 

Hi?'t6^iciim    ••••,•" Martin. kapetan 
23 t S" l74?°ÄbÜeno osebno Wt• 

Sw9,19, stan J•0* Slih Franc< r°i- 
• ^Wnw• Sv- Duh« St. 24 In 
*• 2?* •• U  VT4

1R4S
 

•• ime Znlc «. "• XI. i88ot slan- T Vclk. 

*HliC,^ °isWca, p. Dravograd 

l24l474Ub4eno    sindikalno 
^W* » LJubljani ÜUm), 

^tvteW, 

izdauo od  Zveze prosvetnih delavcev na 
;me   Kralj   Mara,   Ljubljana,   Gerbičeva 
ul. U. 
2918 ' Kralj Mara 

Preklicujem ukradeno izkaznico za 
kolo. izdano od notranjega odseka OLO 
v Murski Soboti na ime Krančič Lud- 
vik. Murska Sobota, Ulica 17. oktobra 
št. 6. 
2744 ••••• Ludvik 

Preklicujem Izgubljeno osebno Izkaz- 
nico, izdano od NM v Ljubljani na ime 
Kržič Julka, Ljubljana, Ciglarjova 10. 

Kržič Julka, MarkòVci 11, 
2864 p. Stari trg pri Rakeku 

Preklicujem izgubljeno živilsko karto 
TD za mesec april, sindikalno izkaznico 
in delavsko karto na ime Kuhar Alojzij, 
Poljanska 40, Ljubljana. 
2787 Kuhar Alojzij 

Preklicujem   izgubljeno   uslužbensko 
knjižico 4. 1201, Izdano od  zavoda  za 
vanredne nab&vke na ime Kum Maks, 
Ljubljana, Bleiweisova 7. 
2817 Kum Maki 

Preklicujem Izgubljeno osebno izkaz- 
nico in prometno knjižico za kolo, izdani 
od NM v Ljubljani na ime KunČič por. 
Bergman Vida, Ljubljana, Trnovski prL 
stan 20. 
2867 Kunčie por. Bergman Vida 

Preklicujem izgubljeno sindikalno 
izkaznico, izdano od Zveze delavcev in 
nameščencev gostinskih podjetij in usta- 
nov Ljubljana na ime Levičnik Marija, 
Ljubljana, Litijska cesta 1. 
2926 Lovicnik Marija 

Preklicujem izkaznico it 22658 na ime 
Grbec Franc, Voice št 89, izkaznico 
št. 8810 na ime Kavčič Justina, In iz- 
kaznico št. 23480 na ime Bavec Olga, 
Kamno Št. 83. izdane vse od Odseka za 
notranjo upravo NM v Tolminu. 
2848   Ličen Pavla, Naša knjiga, Tolmin 

Preklicujem ukradeno potrdilo o od- 
daji  goveje kože,   izdano  od klavnice 
MLO v Ljubljani na ime Lončar Jože, 
Dvor 8, p. St Vid nad Ljubljano. 
2783 Lončar Jože 

Preklicujem izgubljeno evidenčno ta- 
blico št. 2590 s prednjega dela osebnega 
avtomobila. 

Jovo Mandili 
2984 Tržio na Gorenjskem 

Preklicujem ukradeno •••• pogodbo 
Cimerman Marije, vajenke iz Obreza (v 
dvojniku) in osebno izkaznico Cimer- 
man Marije pod Številko 16060 z dne 
20. III. 1948. 

MarČec Anton, knjigovodja kme- 
tijske zadruge v Obrežu, p. Sre- 

2746   dišče ob Dravi 

Preklicujem izgubljeno evidenčno šte- 
vilko tovornega avtomobila S—5935. 
2743   Marine Ivan, avtoprevoznik, Ruše 

Preklicujemo    Izgubljeno    evidenčno 
številko osebnega avtomobila >01impia< 
S-3055. 
2756 MLO - •••••••••, Celje 

Preklicujem izgubljeno osebno izkaz- 
nico št. 0Ì>5351,   vojaško   knjižico štev. 
956536 ;n oroiui list fet. 614G, v«.e na ime 
Mevželj Niko, Ljubljana, Igriška 14. 
2875 llov/clj Niko 

Preklicujem  izgubljeno   izkaznico   za 
kolo št. 402071, izdano od uprave NM 
na Jesenicah na ime Meian Frane, Ko- 
roška Bela 34, p. Slov. Javornik. 
2809 Mcžau Franc 

Preklicujem ukradene živilske nakaz- 
nice s št. 815, in sicer 1 moja osebna 
živilska karta, 1 K karta, 3 D-2-3 karte in 
1 O-Z karta, izdane od poverjeništv-a 
vojaškega trgovskega podjetja v Mari- 
boru. 

Namestnik Bruno, poročnik, 
2693 Selnica ob Dravi 

Preklicujem izgubljeno delavsko knji- 
žico, izdano od MLO, inšpekcije dela v 
Ljubljani na ime Ocepek Marija, Ljub- 
ljana, Streliška 2. 
2690 Ocepek Marija 

Preklicujem izgubljeno prometno knji- 
žico za kolo znamke »M 667<. 

Papež Alojzij, tapetnik, 
2847      Studenci, Maribor, Pekrska 8a 

Preklicujem  izgubljeno izkaznico  ta 
kolo št. 45441, izdano od uprave NM v 
Radovljici na ime Perkoviö Ivanka, Brez- 
nica 21, p. 2irovnica. 
2803 PcrkoviÊ Ivanka 

Preklicujem izgubljeno spričevalo 3. 
razr. gimn. II. drž. gimnazije v Mari- 
boru iz leta 1946/47 na Ime Pernat 
Srečko. 

Pernat Srečko, 
2788 Maribor, Meljska cesta  15 

Preklicujem izgubljeno osebno izkaz- 
nico št 4362, izdano od KLO Ihan, in 
izkaznico za kolo št. S-102403. izdano od 
NM Domžale, obe na ime Pire Vera, 
Ihan 44 
2742 Pire Vera 

Preklicujem izgubljeno prometno knji- 
žico za kolo. izdano od NM v Ljubljani 
na ime Planker Jcžeia, Ljubljana, Ka- 
spretova 8. 
2877 Planker Jožcla 

Preklicujem izgubljeno prometno knji- 
žico za kolo znamke >Junior< št. 70754, 
izdano od NM v Ljubljani na imo Pod- 
jetje za razdeljevanju filmov LRS, Ljub- 
ljana. 
Podjctjo  za razdeljevanje  •••• LRS, 
2924 Ljubljana 

Preklicujem izgubljono šolsko spriče- 
valo 3. razreda meščanske šole iz leta 
1940/41, izdano od ravnateljstva me- 
ščanske šole v Kranju na ime Podles- 
nik Stanislav, Kranj, Prešernova ulica 
šlev. 7. 
2815 Podlesnik Stanislav 

Preklicujem izgubljeno osebno izkaz- 
nico št. 131, izdano od KLO Predanovci, 
izkaznico OF št. 341740, izdano od okraj, 
odbora OF v Murski Soboti, izkaznico za 
kolo št. 465314, izdano od NM v Murski 
Soboti in potrdilo o predhodnem rekru- 
iovanju, izdano od voj. poveljstva v 
Murski Soboti, y«e na ime Poradoš Lud, 
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v&, •••, sia, Predasovei St. 1, KLO Fre- 
tknevai. 
8778 Pored»» Ludvik 

Preklicujem izgubljeno izkaznico za 
kolo znamke >Adler< to», št. 1158930, 
ladano L 1945 od uprave NM y Ljubljan; 
tu ime Rape Tatjana, Ljubljana, Gregor- 
Oičeva 6. 
2784 Rape Tatjana 

Preklicujem tej?ubljpn<> sindikalno iz- 
kaznico čl. it. 2432050, izdano od Zveze 
delavcev in nameščencev gradbene indu, 
»trije T Ljubljani na ime Runçar Janez, 
Ljubljana, Trnovski pristan 10. 
2987 iÌHnjrax Janez 

Preklicujem izgubljeno sindikalno iz- 
kaznice it. zveze SSÖÖ5 čl. št. 290965, iz- 
dano ed Zvaze prosvetnih delavcev, 
perir. 2. na ime Slapiak Be-žena, Ortnek 
p. Ribnica. 
2925 Skpžak Božena 

Preklicujem izgubljeno vojaäko kiji- 
£ieo, izdano od âfaba 14. udarne divizije 
2. jug. armade, odsek za organizacijo in 
izpopolnitev v VaraMinu, na ime Spe- 
van Mirka Blaž. roj. 13. I. 1921 v Jarki, 
Varaždin, Hrvatska, sedaj v Hocah 5t- S3, 
saposlea t tovarni >Sana«, Hoàe prj Ma- 
riboru. 
1778 Spevan Blaž 

Preklicujem izgubljeno prometno knji- 
ži«) za kolo znamke Vitter St. 409762. St. 
knjižice 132705-1948, iidana na ••• Src. 
bot Franc, MoSnje It. 9. 
2755 Srebol Franc 

Preklicujem  izgubljeno osebno izkaz- 
•!«• in izkaznico OF. oboje na ime Sre- 
bot Leopold, Zg.  Hružica 1,  p.  Ljub- 
ljana. 
2JS7 Srcbct Leopold 

Preklicujem izgubljeno îivilxko cJ'cir- 
«k« karto za celo leto 1948 za tri člane 
•t. 486, izdano ïebr. 1918 od Oficirske 
»adruge v Ljubljani na ime Stambokja 
SveUear, Ljubljana, Dom armije. 

Siambc-Hja Sveiezar, 
39*0 kapelan 

Preklicujem izgubljeno osebno izkaz- 
nico ät. 087041, izkaznico OF ât. 012915 
in prometno knjižico za kolo št. 019149, 
vse na ime Stani« Mara, Ljubljana, Ger- 
bieeva 22. 
age* Stanič Mara 

Preklicujem   izgubljeno uo:verzitetno 
Izkaznico, izdano od rektorata univerze 
v Ljubljani na ima Sepec Franc, Ljub- 
ljana, Corupova S. 
26S5 Sepec Franc 

Preklicujem uničeno šolsko spričevalo 
4.b razr. 1. drž. #imnaz'je v Ljubljani, 
fcdano L 1919/20 od ravnateljstva Sole 
na. Ime Šibove Fraučilka, Kragujevac, 
Dugaliäeva 24. 
2476 šibove Frančiška 

Prekb'cujem izgubljeno prometno knji- 
žic« za kolo st. 7737, izdano od  NM v 
Ljubljrni na ime Sivic Albin, Ljubljana, 
Mirje, Bičevje 18. 
3Ä92 Sivic Albin 

Preklieujem tagHbljea« prometno knjt. 
#eo za kolo št. 4••7, izdano od NM v 
Ljubljani na ime Êtrukelj rf*da, Ljub- 
ljana, Gerbičeva lSa. ' 
2816                                ikukelj Hada. 

PrekMcujem izgubljeno prometno knji- 
žico za kolo St. S-S28799 •• ime Ste- 
fania •••, Zb»l#v# 7. 
2801 žtelanič Ana 

Preklicujem Izgubljeno {oleico sprint- 
vaio 1. in 2. letnika in mtturitetno »pri- 
čevalo dvorazredne trgovake leie v Ljub- 
ljani, Izdano od ravnateljstva iole ni 
ime Tekàvec Vladimira, Ljubljana, Tru- 
barjeva 2. 
2ßl4 Trkavee Vladimira 

Preklicujem   Izgubljeno  izkaznico OF 
It. 004535, izdano od železniškega sindi- 
kata na ime Temažii Frane, Ljubljana, 
Zaloška c. 87. 
2307 ••••••• Franc 

Preklicujem izgubljeno sindikalno iz- 
kaznico žt. 273173 in 3t. zveze 21173, 
izdano 13 XII. 1945 od Zveze Un. 
uslužbencev v Ljubljani na ime Torkar 
Vladimir, Ljubljana, Stritarjeva 7. 
2871 Torkar Vladimir 

Preklicujem izgubljeno prometno knji- 
žico za žensko kolo znamke >Wittler< 
žt. »0316. 

Vari Mira, uradnica. 
2723 Maribor, Betnavak* 1» 

Preklicuiem rzfjtiblieao prometno knji- 
žico za kolo tov. it. 41931. Izdano od NM 
Domžale •• im e Veit Mam, Vir 77, p, 
Domì*le. • 

2923 Y«it Mara 

Preklicujem izgubljeno prometno knji- 
žico za kv1! znamke >Dlirkopp< Števil- 
ka 011607, izdano od HM v Ljubljeni na 
ime Weitzer Cveta, Ljubljana, Triglav- 
ska 34. 
2951 W#ltz«r Cveta 

Preklicujem ukradeno osebno izkazni- 
co, izdano od OLO Kamnik žt. 1789, in- 
dustrijsko nakaznico 5t. 0474W in izkaz- 
nieo OF, vse na ime Verbajs Marija, 
Ljubljana, Ulica Stare pravde 1. 
2938 Verfaaje Marija 

Preklicujem izgubljeno osebno izkaz- 
nico, izdano od NM v Ljubljani na ime 
Videnič Marija, Ljubljana, Društvena 21. 
2885 Videnie Marija 

Preklicujem izgubljeno Izkaznico za 
kolo znamke »Gaunac, it. okvira 01S221, 
izdano 1. 1947 od'uprave NM v Ljub- 
ljani na ime Vidmar Angela, Ljubljana, 
Pred Škofijo 19. 
2S82 Vidmar Angela 

Preklicujem izgubljeno začasno oseb- 
no   izkaznico,  izdano  1. 10-15 od  KLO 
•••••••• na ime Vidovic Angola, Kam- 
nik 55 p. ••••••••. 
2989 VlđovlS Angela 

Preklicujem izgubljeno sindikalno iz- 
kaznico št. 2002008, zvezna £t. 22742, iz. 
dano od sindikata fin. uslužbencev na 
ime Vižnar Cita, Ljubljana, Tržaška 14. 
2811 Vignar Cita 

PrekHcuiem ktfubJjeno ovebno izkaz- 
nico, »dano od MM v Ljubljani na un* 
VenčiDA Fraaja, Ljubljana, Tržaika »' 
29S« Venžiua Fraaj» 

Preklicujem   univerzitetno   izkaznico, 
iadano od rektorata univerze v Ljublja" 
na ime Vou5»k Peter, Ljubljana, •"*• 

it. 15. 
2878 Veušek Peter 

Preklicujem izgubljeno osebno i&iJr. 
aie* št. 409, izdano od KLO Odran« 
in izkaznico OF 4L 404625, izdano o« 
kraj. odbora OF, oboje na ime Zadreg 
Franc, Odra «ci št. 101. 
250« Zadravcc frin« 

Preklicujem preklic osebne izkaznici 
objavljen v Ur. 1 stu LRS s'. 27 z dn» 
5. julija 1947 na ime Zaju Jakob, Sffla"' 
no 37 pri Ljubljani . . 
2813 Zaje J*koD 

Preklicujem izgubljeno osebno •£*£ 
nico, prometno knjiži»» za kol-) in &«* 
nico OF. vse na ime Kirn Terez'ja W' 
Zalawrk in izkaznico OF na ime Zaia* 
nik Joie, Ljubljana, Jeranova 11- 
2883 Zalaanik T*re*4» 

ta 

Preklicujem izgubljeno spoznavno 
buco za motorno kolo S-04712. 

2780 
Zavadlav Zdenko, 

Maribor, Cankarjeva w 
Preklicujem    izgubljeno    odliko--   ( 

»orden za i»aaluge z» narod III. *,0•?'• 
et.  14146,  izdano  od   prezidija  lju;f V 
skupščine FLRJ na ime Zdravkovic ' 
Mirk«, VrkBilca, V. p. 29S67. 
2*72 Zdravkovic N. •«•*' 

Razveljavljam invalidsko c^^^f.v. 
898, potrdilo JA in izkaznico 0F-^f 
4SUSS2, na im« Zeniljiö Peter, •••'^,- 
Jezdarska S io prometno kBJ[žlc° z"iiii 
ke >Idsal« ät. 2132G13 na ime ZeB" 
Filomena, Maribor, Jezdarska 8. 
2731 Zeinljiö Filem«"» 

Preklicujem   izgubljeno evid. t* j^l 
motornega kolesa st. 0•>20, izdano ^.^ 
v Ljubljani  na ime Zidar Jože, w 
Ijana, Sv. Petra 43.  j0je 
28SG Zidar 

IČ* Preklicujem izgubljeno osebno n^j 
nico, izdano od NM v Ljubljani na ^, 
2ele Terezija-Milena, Ljubljana, v^ 
k0Ta 287- ••  Mile»» 2833 2ele Terezija-Mlieu ^ 

Preklicujem izgubljeno '^^fS& <A 
moiko kolo žt. 50041, izdano L 1•%& 
uprave NM v Ljubljani na ime, *» y 
Anton, Lavrica, Sela 14. ntoJJ 
2S12 Zgajnar ^    . 

Preklicujem izgubljeno •%0&& 
spriîevalo o opravljenem •°•%1. ^ 
izpitu iz kovaäke stroke, •*•0,• •• 
1937 od Združenja kovinarjev »° -••» 
jev v sodnem okraju Ptuju ga H»- 4*. 
Dragutin, roj. 8. IV. 1916, Buduća 
Hrvatska. . ^L$& 

Žuna Dragotiu, kovftolJ^e 
Riirfi2&k 44. MarW30¥ 

2782 

Izdaja > Uradni liti LRS< — Kavaatel] ia odgovorni arednlk: Božo Yodulek; Utka Prosvetna tiskarna — oba » Wub,J     ' 
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••??,°•• ali po en aa" "pravnoga 
druge 

Cl 
en pooblaščeni uslužbenec za- 

pXLUP,ra.v"e2a odbora co: 
preJSf' ••^- ^n, Selee št. 89, 

Aïêdlnà.kme*' Cer'm!ien5ak ät 41, 
la.Simoni6 Alojz, kmet> straža BL 13> 

Zemin« irudvik- vmičar, Selce 52; 
CvS T,  anc' po^ Čermi jenšak 27; 
BeS«  i"",' P«». Straža tO; 

aiki.. f' kmet. Sc-lce 89, odbor- 

°krožao sodišče v Mariboru 
«ne 15. marca 1948. 

Zadr. • 102/2 2455 

267. 

Da?Ì VfcWjan« 
BeaV    a: 27- 

8kl dom?; T •aV',"ia zađr"o* »Šentjakob- 
-^ Jamstvom Ubliaui* zadruSa z °••- 

.Na' 
!IL0 ßft1 ^1^0 «vršilnega odbora 
19- »• ea, V•sta Ljubljana, z dne 
Pt^ehaia i« St' iaJ" 338;4fi' i» zadruga 

IdkvidaV" -prfisIa v likvidacijo. 
UrbaSrii: 

^Veto Pri •••?1<•«  poverjenik za "pro- 
y\ul-• Rl° IV> Ljubljana, Oražno- 

<1•. Peči; 
^••V-6!* GrC8ar' ^ubijana, Stre- 

!b»kÏÏae!!?a,?,lrma: 1«1••*•(•1•• e pri- 
•••!« in- ük,vldacijic.   Likvidatorji 
•*° tako  /r^ac'Jsko zadrugo kolek- 
kô »idritoft * Pod besedilo likvidacij- 

• K° Pristavljajo svoj podpis. 
,^flo sodijo y Ljubljani 

- . ^e %- Johniorja 19-18. 
-*adr 1142/18    . 2344 

,Vn* • '   """* 
268.       v kovinski" register 

Sedež- • 
tenta' Awbïe pri Sn ••(••   ^ gr> 

, l^ediU?8; 2' februarja 19-18 

. ?Öti 

Seb£ah sft Jo3iP Robek, trgovec 

Ä* 'Ca }!•••••• razdelitve krajev 
^••••••^36 bUa «1 7- IV. 1936 

' * ,4CÎB ^^ v Celju, vpi- 
Okr x      "bistru. 
'    dÌfoBeritown mcgta 

Zt^ip^*1948- 
Si». • eg' A • m    i058 

oedeî. r • . 
•^•Iflubliana      *     . 

lSye
0-*- •     •   ^^toa Pisarna 

'    °6CÄ^ia Jurca Vladimir. 

>•Q • •8•4, 1C07 

2G0. 
feedež: Olje. 
Dan izbrisa: 17. februarja  1918. 
Boswiilo:   l'rva  Jugo.Mot-nntka izdr-lc- 

vainica tehtnic, kijuwmmai-K»1I mìcikov 
in konccsloiùrana vodovodna inštalacija 
Ivan Robili, Celje. 

Zaradi nacionalizacije podjetja. 
Okrožno so</iš?o v •«-1•• 
duo 17.  februarja   104rf. 

A II •'11 2209 

270. ' * 
Sede?.: Celje. 
Dan izbrisa: 12. marca 1918.       I 
Besedilo:  »Učiteljska tiskarna d. d. v 

Ljubljani; podružnica v Olja«.  ' 
Zaradi opustitve obrata. J • 

Okrožno sodiščo v Olju 
dng 12. marca 1918. 

B II 7412 193G 
ft 

271. 
Sedež: Teharje. 
Dan izbrisa; 23. marca 1043. 
Besedilo: »Holzindustrie« Teharje pri 

Olju. 
Zaradj nacionalizacije. 

Okrožno sodišče v Olju 
dne 23. marca 1918. 

A IH 234'12   • 2474 
* S 

272.    . 
Sedež: Zreče. 

' Dan izbrisa: 16. marca 1948. 
Besedilo: Štajerska železoinduslrijska 

družba z o. z» v Zrefah. 
Zaradi vpisa v register drž. gospodar- 

skih podjetij pri ministrstvu za finance 
LRS. 

Okrožno sodišče v Celju 
dno 23. marca 1948. 

CI 02/51 2473 

MIO. 

Sedež:  Ljubljana. 
Dan izbrisa: 12. februarja 1948. 
Besedilo: Fabiani & Jurjevcc 
Zaradi prenehanja obratovanja. 

Okrožno sodišče v Ljubljani 
dno 12. februarja 1948. 

Kg A V. 230/2 2222 
* 

274. 
Sedež: Ljubljana, 

Dan Izbrisa: 17. iebruarja 1918. 
Besedilo: Toni lager — Cerno & Ko. 
Zaradi prenehanja obratovanja. 

Okrožno sodiščo • Ljubljani 
dno '17. februarja 1948. 

Rg A III 90'3 2207 
* 

275. 
Sedež: Ljubljana, i 
Dan izbrisa: 18. marca 1948. 
Besedilo: Maks  Jeras,  zastopstvo  in 

trgovina čokolade, keksov in bonbonov. 
Zaradi prenehanja poslovanja. 

Okrožno sodišče v Ljubljani, 
dne 8, marca 1943 
Rg A •• 131/3 2269 

* 
276. 

Sedel: Ljubljana. 
Dan,izbrisa: 18. marca 1948. 
Besedilo: »Vinocefc, tovarna vinskega 

la ipiritnega kUa, dmlba i 9, fc v 

Zaradi vpirva v'rejLtcr drlavnih i,ro- 
6]hîdai4k'h   podjetij   pri  nieslrumi  Ijud- 
süeai o<i'jt>ru gì.  ••?!•  Ljub.Jana. , 

Okio2i:o stiiìiiìe y  Ljubìptii 
due ö.   inarca   1948. 

i.g C I 125'44 22G8 
if* 

277. 
Sedež: Maribor. 
Dan izbròa:.2ì. januarja 194a. 
Beàediio: Viljoni l'ieiaul, lomrua usnja 

f Mariboru. 
Zaradi prenehanja poslovanja. 
Okrožno trgovsko sodi-če v Mariboru 

dne 27. januarja lOiJ. 
A I 132 2235 

G •/48-ó • . 23-15 
Oklic 

Pučko Feliks, trgovec v Ljubljani, Ce- 
lovška cesta 130, je vložil proti Puöko 
Andrejini roj. Ahčin, gospodinj:, sedaj 
neznanega bivališča, tožbo na razvezo 
zakona. 

Razprava bo 13. V. 1948 ob 9. uri'pri 
tuk. sodišču, soba št. 81/11.   . 

Toženki se postavlja za skrbnika Oro* 
zeì Ivanka, 'uradnica tuk. sodišča, Iti jo 
bo zastopala na njeno nevarnost in stro- 
ške, dokler se sama ne javi ali ne ime- 
nuje pooblaščenca. 

Okrožno sodižfe v Mariboru 
dne D. aprila 1948. 

Uvedba postopanja 
za razglasitev za mrtve 

IV R 54/43-3    ,   - 18S2 
Jure&č Martin, roj. 5'. XI. 1680 v HrasU 

ju 26, sin Jurečič Nežo, je odšel kot pet- 
najstletni fant v Ameriko. Zadnjič je p;sai • 
pied 40 leti. Po izpovedbi Mnrolta franca    " 
je baje 19?ü' v Ameriki umrl. 

Na predlog strica Jurečiča Franca, po- 
sestnika iz Crešnjice,50, p. Cerklje ob Kr- 
ki, se uvode 'postopanje za razglasitev, za 
mrtvega. 
IV R 16/4.8-3 1831 

Rozman Ljudmila, roj. 9. XI. 1898 v 
Volčjem 38, hči Jožefa in Ane rojene Kre- 
jrač, samska, delavka, je odšja 1910' v 
Srbijo V'službo. Domačim se ni niktar ja- 
vila. Po izpovedbi Abrama Alojza je baje 
1924 ali 1925 umrla V neki zagrebški bol- 
nici. . 

Na ^predlog brata Rozmana Janeza iz 
Sremiča 35, preddelavca v to\v Celulozo 
Videm, se uvede postopanju za razglaiiiu v 
za mrtvo. 

Vsakdo, Id mu je o pogrešanih kaj zna. 
no, se poziva, da to do 15. VIII. 1948 po- 
roča ecđi'2'u ali skrbniku Somerju Ludvi- 
ku, sod. uradniku v Brežicah. 

Jurečič Martin in-Rozman Ljudmila se,,.;,, 
pozivata, da se zglasHa pri sodišča ali dru- 
gače dasta kako vest o sebi.     ,•      •     '.. " 

Po preteku roka bo sodiŠ6e. odločilo ,o   ; ;,; 
predlogih.     • ',,.•. •• -*'-1 

Olirajno boiUSro v Brcžirsh 
za oleraj Krško 

dne 1,- marca 1948, • 
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IV R 34/48—3 2795 j 
Barbie Anton, roj. 25. X. 1859 v Bre- 

gah 31, «in Antona in Marije rojene 
Skoflane, posestnik, poročen, je bil 1941 
izseljen v .Ehrenïriedersdorî v Nemčiji. 
Ko ee je 1945 vračal domovi'je med potjo 
/tole! in odšel v bolnico v Budimpešti. 
Od tedaj se pogreša. 

N'a predlog Barbica Franca, posestnika 
iz Bregov 33, se uvede postopanje za 
razglasitev za mrtvega. 
IV R 56/ 48—3 , 2800 

.Jerčin Anton, roj. •. I. 1910 v Laho- 
\sm «: bnu 56, sin Jakoba in Jožefe 
rojene Zdovc, stan. v Podgorju 35, KLO 
Zabukovje, je bil 1943 odpeljan v Da- 
chau. Od tedaj se pogreba. 

Na predlog Jerčin Jožefe iz Podgorja 
» 38 se uvede postopanje .za razglasitev za 

mrtvega. 

IV R 32/48—4 2801 
Kolar Franc, roj. 6. XII. 1907 v Pod- 

sredi 52, sin Franca in Marije rojene 
Preskar, poročen, lončar, je bil med voj- 
no pri nemški žandarmeriji v Podsredi. 
Pozneje je bil dodeljen v Francijo, od 
koder se je zadnjič javil 8. VITI 1944. 
Od tedaj se pogreša. P<? izpovedbi Mi- 
lerja Karla cd Sv. Petra.pod Sv. gorami 
je bil od Angležev zajet, nato se je javil 
v NOV in prišel v Split v 5. prekomor- 
sko brigado. 

Na predlog Kolar Monike iz Posrede 
52, se uvede postopanje za razglasitev 
za mrtvega. 

IV. R 59/48—3 2792 
Kostevc Rudolf, roj. 24. II. 1945 v Pav- 

lovi vasi 13, sin Antona in Ane rojene 
Martinčič, trg. pomočnik, samski, Krško, 
je odšel 18. IX. 1944 v NOV. Domačim 
>e ni nikdar javil Po izpovedbi Podgor- 
ška Edija in Kostevca Ivana je baje 
decembra 1944 padel v bojih v Savinjski 

' dolini. 
Na predlog očeta Kostevca- Antona, po- 

sestnika iz Pavlove vasi 13, se uvede 
postopanje za razglasitev za mrtvega. 
IV R 55/48-3 '->797 

Kovačič Martin, roj. -29. XI. 1926 v 
Gornjab, Bin Alojza in Ane roj. K ran je, 
.samski, delavec, je odšel 27. VIII. 1944 
v kozjanski odred NOV. Od fedaj se po- 
greša. 

Na predlog očeta Kovačiča Alojza, po- 
sestnika iz Gorjan, se «vede postopanje 
•;\ razglasitev za mrtvega. 

IV R 29/48—2 2798 
Kranjc Franc, roj. 28. VII. 1906 v Rož- 

nem 37, sin Janeza in Marije rojene 
Žtbert, delavec, |e vstopil v prvi polovici 
1943 v nemško žandarmerijo v Pišacah. 
Dne 5. XI. 1943 je padel v Pavlovi vasi 
pri Brežicah. 

Na, predlog brata Kranjca Ivana, kroj. 
pomočnika iz Zagreba, Dužice 3, se uve- 
df> postopanje za razglasitev za mrtvega. 
IV R 25/48—2 ' 2799 

Marolt Leopold, roj. 7. XI. 1924 v Do- 
lenji vasi, sin Terezijo Marolt, samski, 
kovaški pomočnik v Dol. Boštanju 34, 
ie saradi okupatorjevega nasilja 1941 
pobegnil v Skocjan.' Po zlomu Italije 

je vstopil v Tomšičevo brigado NOV. Do 
poletja 1944 se je večkrat javil materi, 
od tedaj se pa pogreša. Baje je bil od 
Nemcev ujet in poslan v Dachau, kjer 
je umrl. 

Na  predlog  matere Marolt Terezije, 
gospodinjske  pomočnice v  Dol. Boštanju 
34, se uvede postopanje za razglasitev ' 
za mrtvega. 

Vsakdo, ki mu je o pogrešanih kaj zna- 
no, se poziva, da to do 30. IV. 1948 po- 
roča sodišču ali skrbniku Somerju Lud- 
viku, sod. uslužbencu v Brežicah. 

Barbio Anton, Jorčin Anton, Kolar 
Franc, Kostevc Rudolf, Kovačič Martin, 
Krarijc Franc in Marolt Leopold se po- 
zivajo, da se zglasijo prj- sodišču ali 
drugače dajo kako vest o sebi. 

Po preteku roka bo sodišče odločilo ô 
predlogih. 
Okrajno sodišče v Brežicah za okraj 

Krško 
dne 3. aprila 1948. 

IV R 559/47—3 2794 
Filipčič Franc, noj. 10. I. 1914 v Alza- 

ciji-Loreni v Nemčiji, ein Janeza in Ane 
rojene Šetinc, poročen v Zakotu 11, 
KLO Brežice, je bil 1941 izseljen v Šle- 
zijo, kjer je bil 1944 prisilno mobiliziran 
v nemško vojsko. Od tedaj se pogreša. 

Na predlog Filipčiča Martina, trg. po- 
močnika iz Zagreba, Kačičeva 21, se 
uvede postopanje za razglasitev za 
mrtvega in se izdaja poziv, da ee o 
pogrešanem do 30. IV. 1948 poroča so- 
dišču ali skrbniku Somerju Ludviku, 
sod. uslužbencu v Brežicah. 

Filipčič Franc- se poziva, da se zglasi 
pri sodišču ali drugače da kako vest o 
sebi. 

Po preteku roka bo sodišče odločilo o 
predlogu. 
Okrajno sodišče v Brežicah za okraj 

Krško 
dne   10.   marca  1948. 

IV. R 34/48—3a 2796 
Barbič Neža, rojena Urbanč 14. VII. 

1875 v Bregah 3, hči Janeza in Marije ro- 
jene Lužar, posestnica, poročena, je bila 
1941 odpeljana v taborišče Ehrenfrie- 
densdorf. Ob vrnitvi domov je 1945 tež- 
ko zbolela in odšla v bolnico v Sigetu 
na Madžarskem, kjer ie baje umrla. 

Na predlog Barbica Franca, posestnika 
iz Bregov 53, se uvede postopanje za 
razglasitev za mrtvo in se izdaja poziv, 
da ee o pogrešani do 80. IV. 1948 poroča 
sodišču ali skrbniku Somerju Ludviku, 
sod. uradniku v Brežicah. 

Barbič Neža se poziva, da se zglasi pri 
sodišču »li drugače da kako ve3t o «ebi. 

Po preteku roka bo e*odišče odločilo 
o predlogu. 

Okrajno sodišče v Brežicah za okraj 
Krško 

dne 13, marca 1948 

V R 1153/48—2 1964 
LončariČ Karol, roj. 4. X. 1876 v Plani 

ni pri Sevnici, sin Marita in Jožefe rojene 
Deželak, oženjen, posestnik, v Brdu, KLO 
Planina pri Sevnici, je odšel k črnovojni- 

škemu peš. polku št. 27. Iz bojev na V°" 
berdobu 1916 se pogreša. 

Na predlog sina Lončariča Jožefa, V1'. 
sestnika v Doropolju 29, p, Sv. Vid •• 
Planini, se uvede postopnje za razglas"6' 
za mrtvega in ee izdaja poziv, daseoPj*'' 
grešanem do 1. VI. 1948 poroča sodišč«' 

Lončarič Karol se poziva,   da se zg* ' 
si pri sodišču ali drugače da kako ve* 
° -iebi-   ' vi • o 

Po preteku roka bo sodišče odlocu" 
predlogu. 

Okrajno sodišče v Celju 
dne 27. februarja 1948 

V R 1151/48—2 
iPßO. 

Cehovin Rajmand, roj. 28. VIII. 1!)1? |J 
Teharjah, sin Edvarda in Angele roje». 
Londero, oženjen zidar v Šlorah 31, Je, ,•• 
1943 prisilno mobiliziran v nemško vopy 
k planinskim lovcem. Zadnjič se je °% \.. 
aprila 1945 iz Maria Zell. Od tedaj se îw 

gresa. .'ft 
Na predlog žene Cehovin Monike,     ' 

delavke v Štorah 31, se uvede nastop»4 

za razglasitev za mrtvega. .. 
Cehovin Rajmund se poziva, da se 4. 

si pri sodišču ali drugače da kako » 
o sebi. , ... 0 
'   Po preteku roka bo sodišče odlo°uo 

predlogu. 
Okrajno sodišče v Celju 

dne 1. marca 1948. 

V R 1157/48-2 ; , 
Jurkošek Ivan, roj.  16.  VIII. ^• 

Kanjucah, delavec in posestnik, je bu  p 
prisilno mobiliziran v nemško vojsko- 
je 27. XII. 1944 holel na Madžarskem L,f 
stopiti na rusko stran, je bil od *"e 

ustreljen. „   •••. 
Na predlog žene Jurkošek Neže»    ^ 

posestaice v Kanjucah 10,   p. »tore,^ 
uvede postopanje za  razglasitev' w , 
tvega. , • 00 
V R 1156/48-24 L& 

Kužnik Jožef, roj. 11. I. löl^,TJ£»tt"» 
bergu v Nemčiji, železničar v •••••••' 
Temo, oženjen, je bil 23. V. l9^ £#* 
mobiliziran v nemško vojsko. Po ° ^• 
lu nemške komande je baje 18. <*• ^ 
padel nekje na Slovaškem. Od tedaj 
greša.      ** .*.* •- 

Na predlog žene Kužnik Francis» > ^, 
sebnice v Laškem 64, se uvede po°l v f 

za razglasitev za mrtvega. \$>l 

V R 1162/48-2 .cju^ 
Žuža Franc, roj. 24.1.1914 pn «*•   <enf 

O'J Trhoru, sin Jurija in Helene ^1. 
Jan, posestnik, oženjen, je bil i»^•• 
no mobiliziran v nemško vojsko. jo0îco- 
je pisal konec septembra •9*4 

sta. Od tedaj se pogreša.. . .. oosest^' 
Na predlog žene 2uža Marije, r^tP 

nice pri Sv. Juriju ob Taboru, s« 
postopanie zà razglasitev za wr 

Vsakdo, ki mu je o pogrešanih^ p 
no, se poziva, da to do 10- v • 
roča sodiš?«. 1„5•'"••1. ^ 

Jurkošek  Ivan, Kužmk iois    pri w 
Franc se pozivajo, da se zg'»^1 Q ee• 
dišču ali drugače dajo kako ve*«; 



foätniaa platana v gotovini. 

LJUDSKE   REPUBLi&E   SLOVENIJE 

Letnik V. V Ljubljani dne 20. aprila 1948- 
T Številka 17. 

VSEBINA 
103 •^?3 ° ^•••••• majskega hroSča. 

• Uredba o dopolnitvi uredbo o prejemkih republiških drž. 
UfTru   jeneev in dr2- uslužbencev ljudskih odborov: 
"    odredba o uvedbi novih poklicev »bibliotekarski lehnikt 
•' «S^nJizaiEaro biWiotekarsko-arhivarski otroki. 
/ ' Naredba o razvrstitvi na novo uvedenih poklicev >biblio- 

lesarski tehnik« in »knjižničar« v -bibliotekareko-arhivar- 
ski stroki. 

p2. Odredba o določitvi temeljne plaće za na novo uvedena 
poklica »bibliotekarski tehnik* in »knjižničar« v bibiiute- 
karsko-arhivareki stroki. 

113. Odredba o spremembi temeljne plače za poklica }}>UIIIOž- 
ni finančni manipulant« in »finančni manipulant v tinnufni 
etroki. 

114. Odredba o času striženja ovac in oddaji volne jajjnje-t. 
— Popravek uredUf^o ustanavljanju in ureditvi dečjih domov. 

vrr     •. Û0HEBBE. MVOBILI• ODLOCEE 
VUDE LJUDSKE REPUBLIKE SLOVENIJE 

za 
Na 

108. 
.^ . podlagi 1. člena zakona o pooblastilu vladi LRS 
•lZfoWanje uredb na področju narodnega gospodarstva 
&••• ^da LRS po predlogu ministra z kmetijstvo in 
Varstvo LRS 

uredbo 
o zatiranju majskega hroSïa 

1. den 

dri v .k Posestnik, uživalec ali zakupnik državnih, ža- 
ga }w^aH ^30011^ zemljišč je dolžan zatirati majske- 
t6    F0®^ • sodelovati pri skupnih akcijah za zatiranje 

e» hrošča. 
- ( 2. Člen 

žira'    • ^De &^iC4e iZa zatiranje majskega hrošča organi- 
1° m vodijo "krajevni (mestni) ljudski odbori. 

3. člen 

eežei °samezi}^oin) skupinam in organizacijam, ki do- 
.etniv i^n ^1"^11 posebne uspehe, smejo krajevni (me- 
^{trad U<kk* odoori dajati iz svojih, sredstev primerne 

, 4. Sen 

raj0n •••.  L člena te uredbe kaznujejo okrajni (mestni 
to) avrSlnl odbori z denarno kaznijo do 3000 din. 

Ta 

5. ölen 

UlS<
a Uredba velja od dneva objave y >Uradnem listu 

f: S. zak. 211. 
; ^bljana due 23. aprila 1948. 

v. ' _ 
Za predsednika vlado LRS: 

Maček Ivan 1. r. 
la km ...     Minister 

•  .   «ustvo in gozdarstvo LRS: 
W. Levstik Jožo 1. r. 

109. 

Na podlagi zadnjega odstavka G. člena zakona o 
državnih uslužbencih LRS z dne 23. 2. 19-18. (Uradni list 
LRS št. 10-67/48) in 36. člena temeljne uredbe vlade 
FLRJ o prejemkih zveznih državnih uslužbencev z dne 
24. septembra 1947, (Uradni list FLRJ št. 83—Ô62'î7 iz- 
daja vlada LRS po predlogu predsednika vlade LRS, 
ministra za finance LRS in ministra za delo LRS 

uredbo 
o dopolnitvi uredbo o prejemkih republiških držav- 
nih uslužbencev in državnih uslužbencev ljudskih 
odborov z dne J>. oktobra 1947  (Uradni list LRS 

štev. 22—242/47) 

( 1. člen j 
V tretjem členu uredbe o prejemkih republiških 

državnih uslužbencev in uslužbencev ljudskih odborov 
se na koncu doda: 

3000- do 3500.- 
3800.- 

22. Telegrafska in telefonska stroka 

Telefonist     .... 2700.— do 3100. 
Telegrafist   «'   .     .     . 3000.— do 3700. 
Radist    ....    i 3200.— do 4000. 
Višji  radist .... 4200.— do 5000. 

23. Tehnična stroka elektrozvez 

' A 
Pomožni risar elektrozvez 
•Risar elektrozvez     .     . 

B 
Nadzornik   elektrozvez 

C 
Nižji tehnik elektrozvez 
Tehnik elektrozvez 
Višji tehnik elektrozvez 

C 
Nižji inženir elektrozvez 
Inženir elektrozvez 
Višji inženir elektrozvez 
Svetnik elektrozvez 
Višji svetnik elektrozvez 

3700— do 4200.— 

3700— do 4200. 
4200— do imo. 
4700— do 5200.- 

4500—r do 5000.- 
'  5500. 

6000.- 
,  GS00." 

7000.- 
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2. člen 

Ta uredba veija od dneva ohiavv v »Uradnem listu 
LRS«. 

ài S—zak. 207. 
Ljubljana dne 21. aprila 1948- 

Predsednik vlade LRS: 
* Miha Marinko 1. r. 

muntrer za finance LRS: 
Zoran Polig 1. r. 

Minister za delo LRS: 
Ivan Regent 1. r. 

/ 

PMV!LmSl,QĐfiEĐB£.MV0ĐILA,0DL0ČBE 
MINISTRSTEV 

LJUDSKE REPUBLIKE SLOVENIJI- 

110. 

Na podlagi 13. člena uredbe o bibliolekarsko-arhi- 
\arski stroki (Uradni list LRS št. 40-233'47) izdajam 
v sporazumu s predsednikom vlade LRS 

odredbo 

o uvedbi novih poklicev „bibliotekarski tehnik" 
in „knjižničar" v bibliotekarsko —arhivarski stroki 

I. V bibliotekarsko-arhivarski stroki se uvedeta tale 
poklica: 

Zap št. Poklic Glavna dela poklica 

1. Bibliotekarski tehnik Opravljanje osnovnih tehnič- 
nih del: izdajanje in prejema- 

| nje knjig; sodelovanje pri se- 
stavi statistične dokumentaci- 
je; urejanje knjig, kart, lepa- 
kov in podobno, 

2    Knjižničar Samostojno   vodstvo   bibliote- 
karskih del v manjših organi- 
zacijskih enotah ali pomožna 
bibliotekarska dela v bolj kom- 
pliciranih organizacijskih eno- 
tah. 

II. Poklica »bibliotekarski tehnike in »knjižničar« 
se uvrstita v 2. člen uredbe o bibliotekarsko-arhivarski 
stroki pod črko A pred poklic »nižji bibliotekar« in dobi- 
ta zaporedni številki 1 in 2. 

III. Zaporedna številka poklica »nižji bibliotekar« 
in naslednjih poklicev se pomaltnejo za dve številki dalje. 

IV. Ta odredba velja od dneva objave v >Uradnem 
listu LES«. 

St. S-zak. 206. 
Ljubljana dne 21. ••••• 1948. 

Minister za prosveto LRS: 
dr. Potrč Jože 1. r. 

Strinjam sel 

Predsednik vlade LRS: / 
Mih» Marinko 1. r. 

111. 

Na podlagi 14. člena uredbe o bibliotekarsko- arhi-. 
varski stroki (Uradni  list LRS št. 40—233/47)  izdajam.. 

odredbo 

o razvrstitvi na novo uvedenih poklicev „bibliote- 
karski tehnik" in „knjižničar" v bibliotekarsko- 

arhivarski stroki 

1. Poklica, uvedena z odredbo o uvtxibi novih P0' , 
klicev »bibliotekarski tehnik« in »knjižničar« v biblic- / 
tekarsko-arbivaivkietrok! (Uradni list LRS št. 17    i i Tî£). 
se razvrstita: 

a). bibliotekarski tehnik v četrto vrsto, 
b) knjižničar v tretjo »ret«, 

2. V odredbo o  razvrstitvi  poklicev iz bibliotekar 
ske stroke S št. 560 z dne 9. oktobra 1947 (Uradni lis*  ' 
LRS št 42—246/47) se uvrstita na novo uvedena poklica, 
in sicer: 

a) bibliotekarski tehnik v četrto vrsto. 
b) knjižničar v tretjo vrsto. 

3. -Ta odredba velja  od dneva objave v »Uradneni 
listu LRS«. 

Št. S-zak. 204. 
Ljubljana dne 21. aprila 1948. 

Predsednik vlade LRS: 
Miha Marinko 1. r. 

112. \ 

Na podlagi tretjega odstavka 1. člena uredbe o do- 
polnitvi uredbe o prejemkih republiških državnih usluj 
bencev in državnih uslužbencev ljudskih odborov (Urad' 
ni list LRS št. 48—288'47) izdajam 

odredbo 
o določitvi temeljne plače za na novo » uveden8 

poklica „bibliotekarski tehnik" in „knjižničar"* 
bibliotekarsko-arhivarski stroki 

1. Za poklica, ki sta uvedena z odredbo o uv    v 
novih poklicev »bibliotekarski tehnik« in »knjižničar* 
bibliotekarsko-arhivarski   stroki   (Uradni  list  LRS 
17—110/48), se določi temeljna plača, ki znala: 

a) za bibliotekarskega tehnika od 2.500din do3,000' 

b) za knjižničarja od 3.200 do 3.500 dinarjev. 

3. Ta odredba velja od dneva objave v »Uradn 
listu LRS«. 

St. S—zak. 203. 
Ljubljana dne 21. aprila 1948. 

Predsednik vlado ^ ' 
Miha Marinko 1 rv 

Minister za finance LRS: 
Zoran P.olič 1. r. • 

Minister za delo LRS: r 

Ivan Regent Lr. 
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noV?n°'-ki mu ie ° Pogrešanih kaj zna- 
•P^'Val^todo1   V. 1948 pVoča 

Ä?eiavCr
koroX %dVeU MarÌJÌ' ^ 

pjÄa S'ansa; in šuštaršič Janez  se 
gaï Äo f f ^1*51'* Pri »°dišču «u dru- gače dasta kak« vest o sebi. 

predloSh        •••• b° ï0diWe ^10•0 ° 

Okrajno sodišče v Črnomlju" 
dne 17. marca 1948. 

Ï* 2/48-4 * 17M 

*ä ;;arei'. r°j-i6- Xu. ion, sin 
delPn , ,/iatarme rojene Gomboc, polje- 
tobS 1•5?"?•••• 27> ie od5el ^1«* ok- 
boiiški    i,k v'0iak°ni, Bil je na ruskem 
1944 ru. •?**• se Je zadnjič Javil 26. XI. 
^, °d tedaj se pogreša. 

mi noA?Žene Nemet Zofiie r°Jene So" 
PoshS»1- •• ix Kamovcev 27, se uvede 
S)e za r^ela«tev za mrtvega in 
V mJa miv* da se o pogrešanem do 15. 
aariu AiP<?to6a sodišču al» Vrbniku Vid- 

Nem t      ' poljedelcu iz Krovcev. 

o sebi ah drugače da kako vest 

predio^eleku roka °° sodi56e odločilo o 

kraJno sodišče v Dolnji Lendavi 
dne 1. marca 1948. 

* 
1971 

1 ^ 215/47-3 
Dol'feiUrij' •°•- *3- "• mh lr20vec iz 

Bad      ve.' 
1909 îfnMari'ela r°JetIa Trautman 17. III. 

Bad    f    2°vca in DJuna sinova. 
iz Dol  •   iadimir. r°J- 20- IV. 1929, dijak 

Bad       dûve> 
Dol. Le

r
ni

0Židar- r°J- 11- I. 1933, dijak iz 
oktobra fŠLe> vsi iz Dol. Lendave, so bUi 
grešaj0* internirani. Od tedaj se po- 

koV(
a

a
P2te.Baderia Pavla, trgovca, iz fca- 

' stttPaaiö~7 le8a brodnika, se uvede po- 
^ia Dovi« jaz8iasitev za mrtve in se iz- 
• poSS,da^ o pogrešanih do 20. V. 
št*Ianu ?,;? Ü***52" ali skrbniku Tivadarju 
tUanska 71Užbencu iz Dol. Lendave, Par- 

^^••^"'-' MarJeta, Vladimir in Boži- 
811 WSS' ,da, sè ••• pri sodižču 
'Po or,,   ]   kaiovestosebL 

Predlogu roka bo sodilče odločilo o 
Okr rai»" sodile T D#lnji Lendavi 

aue 10. marca 1948. 

2641 
H 8/48 

ftj Berna 

Risoni i1" T.
1044 iö 

**dnii2 ,v M?em, pozneje pa v Nemčijo. 

rlu •*•5• •' roj- 14- VI-1927 v FiJial1' 
?öö74 VT Ue «^ 5- V-1944 v NOV. 
frisoni* od rt v4 ie bl1 v St- Pet• P" 
XaPore v Vii    ]anov ul'et in odveden 
J,-^ ič je nie:r 1 i'WiHt'Je pa v wemcijo. 

*>• CM ff 14- X"- IM* iz Buchen- 
'i, Na Predlo   p "»PqjreSa. 
t*„Kai4 e« «S1* Frauca' P03-' Fi,eJ 6- oV 4 mrtvec Postopanje za razglasu 

.     di^^anem ,1•,•• izdai'a P°ziv, da se 
^u *U skrbna £,VI' 1948 •°'••• so- «•*••• Fiieju Francu. 

R 11/48 2635 
Krpan Milan, roj. 13. III. 1916 • Prva- 

čiui, sin Ivana in Marije rojene Bavčon, 
délaver, samski, je odšel 20. IX. 1943 v 
Gradnikovo brigado, II. bat. NOV. Od te 
daj se pogreš*. 

Na predlog očeta Krpana Ivana, malega 
kmeta v Prvačiui 1, so uvede postopanje 
za razglasitev za mrtvega in se izdaja po 
ziv, da se o pogrešanem do 15. VI. 1948 
poroča sodišču ali skrbniku Krpanu Ivanu. 
R 6/48 2639 

Perišič Alojz, roj. 6. XII. 1925 y Sempa- 
su, je odšel 3. II. 1944 v NOV. V bojih 
15. VI. 1914 je bil od Nemcev ujet in od- 
peljan v goriške zapore, od tam pa 23. VI. 
1944 v taborišče v Nemčiji. Od tedaj se po- 
greia. 

Na predlog pestre Peršič Anice, hišne 
iz Sempasa 136, se u vedo postopanje za 
razglasitev za mrtvega in se izdaja poziv, 
da se o pogrešanem do 15. VI. 1945 po- 
roča sodišču ali skrbnici PerSič Aniri. 
R 9/48 2G40 

Zigon Anton, roj. 31. VIII. 1912 v Ren 
čah, sin pok. Andreja in Vincencije rojene 
Krpan, poročen, zidar, je po zlomu Italije 
vstopil T NOV. Dne 27. X. 1944 je lil od 
Nemcev ujet in odpeljan v Lokvice na 
Krasu, nato pa v goriške zapore. Duo 15. 
XI. 1944 je bil odveden v Buchenwald, 
••••••• pa v Šemberg, kjer ga je 2. III. 
13-15 zadnjič videl Rusijan Teodor, zidar iz 
Krnč 504. Bil i« T brezupnem stanju in se 
od tedaj pogreša. 

Na predlog žene žigon Marije rojene Ste- 
ps nčič, t03podinje v Renčali 75, se uv&de 
postopanje za razglasitev za mrtvega in se 
izdaja poziv, da se o pogrtšiinem do 15. VI. 
1848 poroča sodišču ali skrbnici Zigon Ma- 
riji. 

Filej Bernard, Krpan Milan, Peršič 
Alojz in Zigon Anton se pozivajo, da se 
zglasijo pri sodišču ali drugače dajo kako 
vest o sebi. 

Po preteku roka bo sodiščo odločilo o 
predlogih. 

•   Okrajno sodišče v Gorici    ^ '    ( 
dne 21. januarja 1948. 

R 5/48   ' 2638 
Legiša Emil, roj. 26. I. 1924 v Brostovi- 

ci, sin Janeza in Frančiške rojene Zaborc, 
delavec, je odšel novembra 1943 k narodni 
zaščiti NOV v Brestovici. .V bojih. 25. IX. 
1943 je bil ranjen in odpeljan v bolnico v 
Tržiču, kamor je 7. X. 1913 vdrla nemška 
policija in odvedla s seboj vie ranjence. 

Na predlog Legiše Alojza, delavca v 
Brestovici 112, p. Komen, se uvede posto- 
panje za razglasitev za mrtvega in se iz- 
daja poziv, da se o pogrešanem do 15. VI. 
1948 poroča sodišču ali -skrbniku Legiši 
Alojzu. 
R 4/48 2636 

Ličen Stojan, roj. 15. I. 1924 v Rihem- 
berku, sin pok. Alojza in Marije rojene 
Harej, kmet, je odšel 19. IX. 19-13 v Grad- 
nikovo brigado NOV. Bil je v Idriji od 
Nemcev ujet in zadržan kot delavec. Od 
umika Nemcev iz Idrije se pogreša,   „..__ 

Na predlog svaka Karerja Zivka iz Ri- 
liemberka 67, se uvede postopanje za raz- 
glasitev za mrtvega in se izdaja poziv, da 
se o pogrešanem do 15. VI. 1S48 poroča 
sodišču ali skrbniku Karerju Zivku. 

R 3/48 2637 
Markič Anton, roj. 10. IV. 1904 v Bajti, 

Anhovo, sin pok. Antona in Marije rojene 
Velušček, delavec v Melinkih 24, je odšel 
10. ali 11. IX. 1943 v 17. brigado Simona 
Gregorčiča kot brigadni obveščevalec. Dne 
28. XI. 1944 je bil od Nemcev ujet in od- 
vfrden v goriške zapore, od koder je enkrat 
pisal ženi. Pozneje j» zvedela, da je bil 
odpeljan v Dachau. Oi tedaj se pogreša. 

Na predlog žena Markič Marije, gospo-, 
dinje iz Melink 24, p. Kanal, ee uvede po- 
stepanje za razglasitev za mrtvega in se 
izdaja poziv, da se o pogrešanem do 15. 
VI. 1948 poroča sodišču ali skrbnici Mar- 
kič Mariji.  ' 
R 248 . 2634 

Mozetič Josip, roj. 14. VIII. 1928 v Go- 
rici, sin Ivanke vdove Jug, mehanik v 
Solkanu, Srtbrničeva 5, je odšel 11. IX. 
1943 v goriško brigado. II. bat., 1. tejo 
NOV. V bojih 18. IX. 1943 je bil težko ra- 
•••• v glav* is poslan v partizansko bol- 
nico. Ob vrnitvi v brigado je bil zajet in 
odpeljan v goriške zapore, od tam pa v 
Salzburg. Od teetaj se pogreša. 

Na predUg mater^ Mczeti« Ivanke, vdo- 
ve Jug, gospodinje T Solkanu, Srebrničeva 
št. 5, se uvede poelopanje za razglasitev 
za mrtvega in se izdaja poziv, da se o po- 
grešanem do 15. VI. 1948 poroča sodišču 
ali skrbnici Mozetič Ivanki  vdovi Jug. 

Legiša Emil, Ličen Stojan, Markič An- 
ton in Mozetič Josip .se pozivajo, da se 
zglasijo pri sodišču ali drugače dajo kako 
vest o sebi.- , 

Po preteku roka bo »odišče odločile o 
predlogih. 

Okrajno sodišče v Gorici ' 
dne 26. januarja 1945. 

* 
Ok 2S/47 - 2D78 

Kogoj Anton, roj. 24. XI. 1912 na Vra- 
tih pri Cepoveuu, sin Ivana in Franči- 
ške rojene Gruden, posestnik, je odšel 
v NOV. Dne 31. I. 1944.je bil od Nem- 
cev ujet in odpeljan v tržaško zapore. 
Pozneje je bil poslan v Dachau, kjer 
je septembra 1944 umrl.' 

Na predlog Kogoja Ladislava, kovača 
iz Loga 32 pri Kanalu, ee uvede posto- 
panje za razglasitev ta mrtvega in se 
izdaja pozir, da se o pogrešanem do 
25. VII. 194S poroča foduču ali skrbni- 
ku Kogoju Ladislavu.      /     ' 

Kogoj Anton cd potiva, da se zglasi 
pri sodišču ali drugače da kako vest o 
sebi. , 

Po preteku roka bo sodišče odločilo o 
predlogu. » 

Okrajno iodišČo v Gorici, 
\ Sollcan dno 9. aprila" 191S- 

R 80/4S-4 - %    '   • v ' 2975 
Felo Anton, roj. 11. I. 1915 v Iderjsku. 

nezako. sin Felo Marije, eamski, kmečki 
delavec, ie septembra 1043 odšel .v NOV. 
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Dne 16 XI. 1043 je bil od Nemcev ujet 
in odpeljan r Ljubljano, nato pa v Da- 
chau. Marca 1044 pa je bil odveden v 
Liromerice, kjer je po izjavi Klemenči- 
Ča Janka iz Idrije, Ljubljanska 6, 22. III. 
1045 umrl. 

Na predlog matere Urh Marije rojene 
Zigon, gospođini« iz Zap'ane 82, Ljub- 
ljana- okolca, «e uvede postopanje za 
razglasitev za mrtvega. 

R 86/4S—4 2076 
Polfanec Feliks, roj. 15 V. 1806 na 

Vojskem, sin pok. Janeza in Katarine 
rojene Kumer, poročen, rudar iz Idrije, 
Partizanska 5, ie bil junija 1943 od Tta-, 
lijanov intern'ran v Cairo Montenolte 
pri Savoni. Oktobra 1043 pa je bil od- 
peljan T Mauthausen. Po izpovedbi Fer- 
jančičs Antona in Novaka Henrika je 
umrl v no*i od 27. na 28. XII. 1943. 

Na Dredloz žene Poljanec Ivane, go- 
spodinje iz Idrije, Gregorčičeva 12, se 
Erede postopanje za razglasitev za 
mrtvega. 

Vsakdo, ki mu je o pogre-šan'h kaj 
znano, se poziva, da to do 1. VI. 1948 
poroča sodišču. 

Po preteku roka bo sodišče odločilo o 
predlogih. 

Okrajno soclišfe v Idriji 
dne 9. aprila 1948. 

*• 
Ok 108/47—ti • 2803 

_ Ujčič Ivan, roj.,8. V. 1914 v VeL Brdu, 
sin Jožefa in Ane, samski, kmet, je od- 
šel 23, III. 1044 v Cankarjevo brigado, 
I. bat. NOV. Baje je lo. VIÌI. 1944 padel 
v bojih pri Novem mestu. Po izjavi od- 
seka za notr. zadeve pri ILO II. Bißtnca 
10. III. 1948 se ni moglo ugotoviti nje- 
govega bivališča. 

Na predlog Ujčiča Jožefa,' kmeta iz 
Ve'. Brda 12, se uvede postopanje za 
razglasitev za mrtvega in se izdaja po- 
ziv, da se o"pogrešanem do 5. VII. 1048 
poroča sodišču ali skrbniku Žiberni Jo- 
sipu,  pomož. uslužbencu  v II   Bistrici. 

Ujčič Iva"n se poziva, da se zgla3i pri 
eodišču ali drugače da kako vest o sebi. 

Po preteku roka bo sodišče odločilo o 
predlogu. 

Okrajno sodišče v U. B:strici 
dne 2. aprila ,1948. 

4- 
I R 111/48-2 2485, 

Hartlieb Bogoljub, roj. 20. VI. 1908 v 
/ Gorjah na Zg.. Koroškem, sin Slibar Roza- 

lije rojene Hartlieb. miz. mojster v Podko 
renu 1, se od leta 1045 pogreša. Po potrdi- 
lu od*eka za notranje zadeve pri OLO Je- 
senice ni nobenih podatkov o njegovem 
bivališču. 

Na predlog matere Slibar Rozalije, gospo- 
dinje iz Je*enic, Obrtniška 27, se uvede 
postopanj? za razglasitev za mrtvega in se( 
izdaja pozi v, da se o pogrešanem do 1. VI." 
1048 poroča sodišču ali skrbniku Rihterju 
Mirku, sod. uradniku na Jesenicah. 

- Po preteku roka bo sodišče odločilo o 
predlotru. ,_ 

Okrajno sodišče na Jesenicah 
dne 23. marca 1948. 

I R 116/48-3 24S4 
Milovnik Boštjan, roj. 29. I. 1928 v Moj- 

strani, *• Antona in Kevine rojene Klanč 
čik, tov. vajenec, je vitopil 20. VIL 1944 
v koroški odred NOV. Po izjavi KLO Dov- 
je-Mojstrana in Jana Janeza iz Višelmce je 
17. XII. 1944 padel v Kamniikik planinah 
med Veliko in Malo planino. 

Na predlog matere Milovnik Regino, go- 
spodinje ü Mojstrano 7, se uvede postopa- 
nje za razglasitev za mrtvega in se izdaja 
poziv, da «s o pogrešanem do 1. VI. 1948 
poroča sodišču ali skrbniku Rihterju Mir 
ku, sod. uradniku na Jesenicah. 

Po preteku roka bo sodišče odločilo o 
predlogu. 

Okrajno sodišče na Jesenicah 
dne 24. marca 1948. 

K 244748-6 
* 

2433 
Teran ••••, roj. 6. V. 1922 v Utiku, 

KLO Vodice, kmečki sin Valentina in Ka- 
tarine rojene Pibernik, je bil 30. Ill 1943 
prisilno mobiliziran v nemško vojsko. Dne 
6. III. 1944 je bil od Rusov ujet. Vstopil 
je v prvo jugoslovansko brigado in z njo 
prišel, v Jugoslavijo. Iz bojev pri Caciai 
oktobra 194,4 se pogreša. 

Na predlog sestre Teran Julijane iz Uti- 
•• 18, KLO Vodice, se uvede postopanje 
za razglasitev za mrtvega in se izdaja po- 
ziv, da se o pogrešanem do 31. V. 1048 
poroča sodišču. 

Teran Janez se poziva, da se zgla- 
si pri sodišču ali drugače da kako vest 
0 sebi. 

Po preteku roka bo sodišče odločilo o 
predlogu. 

Okrajno sodišče v Kamniku 
° dne 19. marca 1948. 

•j/. 

1 É 64/48-3 • * 2257 
Andoljšek Anton, roj. 6. V. 1922 v Li- 

povcu, sin Antona in Ivane rojene Mejak, 
žel. delavec, je odšel septembra 1943 v de- 
lavski bataljon NOV. Oktobra 1943 je bU 
v bojih okoli Koprivnika ranjen in od 
Nemcev ujet. Od tedaj se pogreša. 

Na predlog očeta AndoljŠka Antona Iz 
Lipovca 3, se .uvede postopanje za razgla 
sitev za mrtvega. 
I R 63/48—4  . 2256 

Hočevar Franc, ^roj. 8. X. 1904* v Rakit- 
nici, sin Janeza in Marije rojene Mrhar, 
žeL delavec v Lipovcu 10, se od 29. III. 
1945 pogreša. 

Na predlog žene Hočevar Marije, Lipo- 
vec 10, se uvede postopanje za razglasitev 
za mrtvega. 

I R 70/48-2      -, •"       2255 
Mihelič Jože, roj. 28., VIII. 1819 v Li- 

povcu, sin Janeza in Marije rojene Lovšin, 
žel. delavec,- se od>29. marca 1945-pogreša. 

Na predlog žene Mihelič Josipine, gospo- 
dinje y Lipovcu 7, se uvede postopanje za 
razglasitev za mrtvega. 
I R 55/48-3 .2254 

Radoš Martin, roj. 7. XII. 1891 v Rado 
šib 4, sin Martina in Katarine rojene Lu 
žar, župnik v Sp. Logu, se od vdora Nem- 
cev in ustašev v Sp. Log, od leta 1944 
pogreša. 

Na predlog K.-b-t « Ki. 
št   50, se i,\e !' • 

• •• i/ Cnicnilja 
,.  'WitaV 

za mrtveca. 
t4 

Vsakdo, ki mu je o ,. . •. .ti.h kaj zna- 
no, se pc*'.va da to do •. VI. 1048 p<-'r0^? 
sodišču ali skrbniku Črnivcu Jožetu, s• 
uradniku v Kočevju. 

Andolšek Anton mL, Hočevar Franc, •' 
helič Jože in Radoš Martin se pozivajo, <ja 

sa zglasijo pri sodiiču ali drugače dajo 
kako vest o sebi. 

Po preteku roka bo sodišče odločilo ° 
predlogih. 

Okrajno sod'šče v Kočevju 
dne 19. marca 194S 

l* 
I R 58/48—2 l671 

Poje Alojz, roj. 4. IX. 1879 v Nove» 
Kotu, sin Franca in Uršule, posestnik ' 
Kočevski Reki, je bil konec junija l^'.J 
Plešu pri Kočevski Reki od Italijanov ujs' 
in odpeljan v kočevske zapore. Bil je Qat , 
še junija 1942 kot talec ustreljen. 

Na predlog Sercer Anice iz Kočevske K* 
ke 82, se uvede postopanje za razglasite 
za mrtvega in se izdaja  poziv, da se 
pogrešanem do 15. VI. 1948 poroča sooj- 
šču ali skrbniku Črnivcu Jožefu, sod. ura0' 
niku v Kočevju. -.- 

Poje Alojz se poziva, da se •& 
si pri sodišču ali drugače da kako'Ve" 
0 sebi. 0 

Po preteku roka bo sodišče odločilo 
predlogu. 

Okrajno sodišče v Kočevju     f 
dne 21. marca 1918. ' 

1 R 61/48-5 239^ 
Andolšek Janez, roj. 20. XII. ^1.2 e 

Jurjevice 11, sin Franca in Marije'-roje 
Kozina, polj. delavec, je bil 1942 Intej^ 
ran na Rab. Po zlomu Italije je vstop[\ 
NOV In je v bojih v Rogu konec leta 1»* 
padel. '.. q !gV. 

Na predlog sestre Klun Ivano iz e^ (eV, 
ca 25, se uvede postopanje za,razgla»  . 
za mrtvega in se izdaja poziv, da se o v? 

' greSanem do 28. VI. 1948 poroča eogj^ 
ali skrbniku Črnivcu Jožefu, sod. "ra 

ku v Kočevju. •. 
Andolšek Franc se poziva, da se ^ 

si pri sodišču ali drugače da kaK° ^ . 
o sebi. ~-iQ o 

Po preteku roka bo sodišče odlocn 
predlogu. 

Okrajno sodišče v Kočevju      ' 
dne 2^. marca 1948. 

* .2397 
I R 73/48-3 1895 

Dombi Aleksander, roj. 13. VIL -- $& 
Neštinu, sin Aleksandra in Ane roje" ^ 
njan, mizar na Rudniku pri Kocevj za. 
je odšel po zlomu Italije v NOV ^.^ 
ščitnemu bataljonu poveljstva v ' ^ ^. 
Iz bojev pri Trnovem oktobra lJ*-> 
greša. '.  Rud"*' 

Na predlog žene Dombi Ivane » „je 
ka pri Kočevju 292, se uvede P». ' po- 
za razglasitev za mrtvega in se u"   l948 
•»i«     ••    ea.   •   rwirrr«5anf>m   dO -2».     '..'   Tnl& 

ïzcM*,^ 
v- 

poroča sodfščulirskrbniku CrnivcU 
ziv, da se o pogrešanem do 
poroča sodišču ali skrbniku 
fu, sod. uradniku v Kočevju. 

Jože- 
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Dombi Aleksander se poziva, da se zgla- 
0 sebi alÌ druSače da kako vest 

•Ü£'pre,eku roka bo sodeče odločilo o P/edlogu. 
Okrajno sodišče v Kcčovju 

dne 23. marca 1948. 

1 R 75/48-8 2487 

l;„f°la-C Ivan' r°J- 7- vn- lö22 v TrbOT- 
W xSln Ivana in Roze r°ieno Glivšek, 

, •••••• v Vincali pri Sodražici, je vstopil 
lóto £ v N0V- BaJe ie bil Pomladi 
iv , ?a.d CeP°vanom od Italijanov ujet. u<- tedaj se pogreša. 

• •
•• Predlog očeta Polaka Ivana iz Bre- 

za nT/ Se uvede postopanje za razglasitev 
•« mrtvega in se izdaja poziv, da se o pogre 

- •*1?, do !• vn- 1M8 poroča sodišču ali 
gromku Črnivcu Jožefu, sod. uradniku v 

._ Kočevju. 
Pokk ivan mli se pQjjyjj^ da ge jgia_ 

o sS? S°diŠ6u ali dn'SaCÖ da kako vest 

Po preteku roka bo sodišče odločilo o 
Predlogu, 

, Okrajno »sodišče v Kočevju 
'  dne 26. marca 1948. 

\ ».77/48-2 * 2522 

'sin F ar Albert' r°J- 28-IIL 1908 v Travi, 
seshn Dca in Amalije rojene Vesel, po- 

, Da J«> je bil 5. VIII. 1942 od Italijanov 
,.. «omu prijet. Interniran je bil na Rab," kjer 

•Na 
Ie v bolnici 31. XII. 1942 umrl 

'    <fe nniJredl°? žene Malnar Slavke se uve- 
se -{^. panJe za razglasitev za mrtvega in 

- Vi  inJ,a poziv' da se o pogrešanem do 30. 
Divni  T    Poroča, sodišču ali skrbniku Čr- 

„ v«i Jožefu, sod. uradniku v Kočevju. 
•'-.' predi0

proteku •••• bo "^0 odloSil° ° 

,   .      Okrajno sodišče v Kcčovju 
dne 30. marca-1948. 

\l R 80/48-2 * 2729 
RS^  Franc,   roj.  17.  VI.  1924  v 
PetPi-01 /60, •• Antona in Ivane rojene 

- •• u 1]ak- v Ribnici 24, jo odšel •••••) 
*      Uste ^nestni  stl-aži  NOV  v   Velikih 

.' .•   V*]» 12. XI. 1943 padel v 
•Ha ;"d-;tedaJ so pogreša. 

" •    GoreniL    lo?' matero Malešič Ivanke iz 
ra7ou;;.'vasi 24 se uvode postopanje za 

•  «vdtza mr'vega in so izdaja po- 
)•   .'IporoP? se o Pogrešanem do 10. VII. 1948 

-2efÄe?dl.scu/aU skrbniku Črnivcu Jo- 
' '   'MalSip £radmku v Kočevju.    , 

pri °odi-~    8inc se Poziva, da so zglasi 
-' sébi.,       u ali drugače da kako vest o 

>.,- .  p •     • 

Pre<ilo^tekli roka bo sodišče odločilo o 

'    °••••„0 80(••• • KojOTju 

.- •   tine 3. aprila 1948 

*e?il vati 1 P' r°5- 8- V1- IS2? v Go- 
• 'î?jen» Ani J,-? pok- Franceta in Marijo 
t.    Ä"T v    yllSC,k'  J0  P» *lomu  Ttalie 

^ «a poSrÌ
el • boiih na S"'Uki. Od 

Na predlog Maležič Marije iz Gorenje 
vasi 1 se uvede postopanje za razglasi- 
tev za mrtvega in se izdaja poziv, da se 
0 pogrešanem do 15. Vil. 1948 poroča 
sodišču ali skrbniku Črnivcu Jožefu, sod. 
uradniku v Kočevju. 

Maležič Filip 6e poziva, da te zglaei 
pri sodišču ali drugače da kako vest o 
sebi. 

Po pretoku roka bo sodišče odločilo o 
predlogu. 

Okrajno sodišče v Kočevju 
dne 10. aprila 1948. 

1 R 14/48—3 3046 
Bitorejc Jože, roj. 26. II. 1922 v Kočev- 

ju, sin Filipa in Jožefe rojene Lavrič, uči- 
teljiščnik, je odšel 15. V. 1942 v Cankar- 
jevo brigado NOV. Marca 1943 je bil v bo 
jih pri Žužemberku ranjen in je ostal v 
gozdu nad Krko. Od tedaj 68 pogreša. 

Na predlog matere Bitorejc Jožefe iz 
Kočevja 824 se uvede postopanje za raz- 
glasitev zà mrtvega in »e izdaja poziv, da 
se o pogrešanem do 20. VII. 1948 poroča 
sodišču ali skrbniku Črnivcu Jožefu, sod. 
uradniku v Kočevju. 

Bitorejc Jože se potiva, da se zglaei pri 
sodišču ali drugače da kako vest o sebi. 

Po preteku roka bo sodišče odločilo o 
predlogu. 

Okrajno sodišče • Kočevja 
dne 12. aprila 1948. 

* 
II R 238/48-2 2104 

Kupljenik Franc, roj. v Ljubljani, sin 
Kupljenik Ane, delavec v Kokri, se od 
leta 1945 pogreša. 

Na predlog Kupljenik Terezije sé uvede 
postopanje za razglasitev za mrtvega in se 
izdaja poziv, da se o pogrešanem do 31' 
XII. 1948 poroča sodišču ali skrbniku Ze- 
lezniku Simonu, sod. ^uradniku v Kranju. 

Kupljenik Franc se poziva, da se zgla- 
si pri sodišču ali drugače da kako vest 
o sebi. 

Po preteku roka bo sodišče odločilo o 
predlogu. 

Okrajno sodišče • Kranju 
dqe 11. marca 1948. 

* 
II R 237/48-2 2103 

Hariž Franc, roj. 12. X. 1919 v Apnem, 
samski, kmetovalec v Scnturski gori, je bil 
avgusta 1943 mobiliziran v nemško vojsko. 
"Poslan je bil na vzhodno bojišče in se od 
tankovskega napada pri Romanovki v bli- 
žini Tarnopola od. 17. III. 1944 pogreša. 

Na predlog sestre Rebernik Marjane so 
uvede postopanje za razglasitev za mrtvega 
in ee izdaj» posiv, da *e o pogreSanem do 
80. IX. 1948 poroča sodišču ali skrbniku Ze- 
lezniku Simonu, sod. uradniku v Kranju. 

Hariž Franc se poziva, sa se zgla-' 
'si pri sodišču ali drugače da kako vest. 
o sebi. 

Po preteku roka bo sodišče odločilo.'o 
predlogu '! 

Okrajno eeđišče • Kranju 
dne 13. marci 1948. 

II R 243'48-2 S6S9 
Gres Rudolf, roj. 13. IV. 1920 v Z&. 

Bitnjem, sin Nikolaja in Katarine rojeno 
Stupnikar, tkalec v Orehku 22 pri Kra- 
nju, je bil 1943. mobiliziran v nemško 
vojsko. Iz bojev pri kraju Aniles v Lat- 
viji so od 2. IX. 1944 pcnreîa. 

Na predlog žene Gres Vere, tkalke is 
Orehka 22, 6e uvede postopanje za raz- 
glasitev za mrtvega in se izdaja poziv, 
da se o pogrežanem do 1. X. 1948 poro- 
ča sodišču ali skrbniku Zelezniku Simo- 
nu, sod. uradniku v Kranju. 

Gros Rudolf so poziva, da «e zelasi 
pri eodilču ali drugače da kako vest o 
sebi. 

Po preteku roka bo sodišče odločilo o 
predlogu. 

Okrajno sodišče • Kranju 
dne 25. marca 1918. 

II R 289'48—4 52872 
• Svab Ignacij, roj. 13. VTI. 1915 ca 
Brezjah pri Kovorju, sin Matevža in 
Terezije rojeno Valand, tsniîki čevlj. po- 
močnik, Sv. Neža 23, je odšel 29. X. 1943 
v NOV. Baje le julija 1944 na po»ledi- 
cah ran umrl, kar .potrjuj« tudi wìsek 
za notr. zadeve OLO Kranj. 

Na predlog matere Svab Terezije, 
prevžitkarice od Sv. Neže 23, so uvede 
postopanje za razgiasitov za mrtvejra ia 
(•e izdaja poziv, da so o pogrešanem do 
15. VI. 1948 poroča sodišču ali skrbni- 
ku Zelezniku Simonu, sod. uradniku v 
Kranju. 

Svab Ignac se poziva, da se zglasi 
pri sodišču aH drugače da kako vest o 
eebi. 

Po preteku roka bo sodile odio«!« & 
' predlogu. . 

Okrajno sodišče v Kranj« 
dne 7.'aprila 1C48. 

Ok 81/48-3     ' * 1612 
Završnik Maks* roj. 4. XII. 1922 v Brezo-, 

vici, sin Maksa in pok. Marije rojene Sin- 
gler, dijak v Polju 90, je bil pri partiza- 
nih konec 1944 ranjen. Prepeljan je bil v 
bolnico v Bari, kjer je baje februarja 194• 
umrl. 

Na predlog Završnika Maksa ee-nvttde 
postopanje za razglasitev za mrtvega la 
se izdaja poziv, da se o pogrešanem do 10. 
V. 1948 poroča sodišču ali skrbniku Za- 
vršniku Maksu. <.-,'' 

Završnik Maks ml. se poziva, da te zela- 
si pri sodišču ali drugače da kako vest 
o sebi. 

Po preteku roka bo sodišče odločil« e 
predlogu. .       • 

•    Okrajno sodišče v Ljubljani 
dne 28. februarja 1948. 

Ok'423/47-8 " IOC? 
Slak Franc, roj. 3. XII. 1910 v Dvoru 

pri Žužemberku, sin Alojz'ja in Ane ro- 
jene Fabjan, mizar v Ljubljani, Podjun- 
ska, se kot partizan od avgusta 1942 po-^ 
greša. Po poročilu odseka za noir, zadeve' 
pri OLO Nnvomesto okolic1» z dne 3. IX. 
1947 ni nobenih podatkov o njegovem bi- 
vališču.       •'.•'. 
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Xa predlog Slaka Antona iz Dvora pri 
Žužemberku se uvede postopanje za raz- 
glasitev za mrtvega in se izdaja poziv, da 
t;» o pogrešanem do 15. V. 1Ö4S poroča so 
dišču ali skrbniku Slaku Antonu. 

Slak Frane se potiva, • da. se ^la- 
si pri sodišfu ali drugače da kako vest 
o sebi. 

Po preteku roka bo sodišče odločilo o 
predlogu. 

Okrajno sodišče • Ljubljani 
dne 2. marca 1948. 

Oh 5048-5 1695 
Flego Jakob, roj. 24. VIII. 1910 v Pa- 

zinu, sin  Ivana in Antonije  rojene  Ma- 
.jcr, uradnik v Ljubljani, Cesta v Rožno 
dolino 2, se kot partizan od septembra 1942 
pogreša. 

Xa predlo« Flega Ivana, hišnika v Ljub 
ljani. Cesta v Rožno dolino 2, se uvede po- 
stopanje za razglasitev za mrtvega in se 
izdaja poziv, da se o pogrešanem do 20. V.' 
1948 poroča sodišču. 

Flego Jakob, se poziva, da se zela- 
si pri sodišču ali drugače da kako vest 
o sebi.        , 

Po preteku roka bo sodišče odločilo o 
predlogu. 

Okrajno sodišče v Ljubljani 
dne 4. marca 1048. 

Ol; 80/48—3 1808 
Avsec Angela, roj. 1. V. 192« v Nadgo- 

' rici, hči Jerneja in Angele rojene Majdič, 
gospod, pomočnica, je odila novembra 1944 
v NOV. Od februarja 1945 se pogreša. 

Na predlog Avsec Katarine, delavke v 
Nadgorici 12, »o uvede po»top*nje za raz- 
glasitev za Hirtvega in se izdaja poziv, da 
se o pogrešanem do 20. V. 1948 poroča 
sodišču ali skrbniku Avsec Katarini. 

Ok 87/48—3 1807 

Na predlog Lampret Hilde rojene Izgor- 
šek, gospodinja v Stični 8, se uvede po- 
stopanje za razglasitev za mrtvega in se 
izdaja poziv, da ae o pogrešanem do 20. 
V. 194S poroča sodišču ali skrbniku Lam- 
pret Hildi. 

Izjoršek JoZef se poziva, da se zgla- 
si pri sodišču ali drugače da kako vest 
o sebi. 

Po preteku roka bo sodišče odločilo o 
predlogu. 

Okrajno seđišče v Ljubljani 
dne 6. marca 1948. 

Dernovšek Ivan, roj. 11. ••. 1921 v Ma- 
riboru, sin Janka in Inke rojene H oma, 
medicinec v Ljubljani, Gajeva 6, je bil 
pri partizanih pomočnik sanitetnega refe- 
renta 30. div. IX. korpusa. Iz bojev v bli- 
žini Vojskega nad Idrijo aprila 1945 se po- 
greša. 
* Na predlog Dernovšek Inke se uvede po- 
stopanje za razglasitev za mrtveca in se 
izdaja poziv, da se o pogrešanem do 20. 
V. 1948 poroča sodišču ali skrbnici Der 
novšek InkL 

Avsec Angela In Dernovšek Ivan se po- 
zivata, da so zglasita pri sodišču ali dru- 
gače dasta kako vest o sebi. 

Po preteku roka bo sodišče odločilo o 
predlogih. 

Okrajno s«dišče v Ljubljani 
dne 5. marca 1948. 

* 
Ok 92/48—2 1809 

Izgoršek Jožef, roj. 4. V. 1880 v Smart- 
nein pri Litiji, sin Jožefa in Marije rojena 
Bezlaj, miz. mojster. Ustje. p. Šmartno pri 
Litiji se od maja 1945 pogreša. Po obve- 
stilu odseka za notr. zadeve pri OLO Ljub- 
' i.tna okolica n! nobenih podatkov o njego 

m-bivališču. 

Ok 55/48-4 2107 
Jerebic Martin; roj. 18. X. 1904 na Jan 

čah, sin pok. Antona in pok. Helene roje- 
ne Habič, miz. pomočnik v Volavljah 1, je 
bil novembra 1944 v bojih blizu-Peč ra- 
njen. Prepeljan je bil v partizansko bolni- 
co v Ljubaem, od tedaj se pogreša. 

Na pradlog Jerebic Alojzije rojene Je- 
rant, gospodinje, Volavlje 1, se uvede po- 
stepanje za razglaiit&v za mrtvega in se 
izdaja pttzir' da se o pogrešanem do 20. 
V. 194g poroča sodišču ali skrbnici Jere- 
bic Alojziji. 

Jerebic Martin se poziva, da so zjjla- 
si pri sodišču ali drugače da kako vest 
o sebi. 

Po preteku roka bo sodišče odločilo o 
predlogu. 

(      Okrajno sodišče v Ljubljani 
dne 8. marca 1948. 

Ok 433/47-• 2266 
Frece Slavko, roj. 1C. V. 1919 v Celju, 

sin pok. Slavka in Berte rojene Barili, di- 
jak v Ljubljani, Razpotna 6, je bil je«eni 
1943 od domobrancev aretiran. Od tedaj se 
pogreša. 

Frece Vojko, roj 25. IV. 1923 v Celju, 
sin pok. Slavka in Berte rojene Barili, trg. 
pomočaik v Ljubljani, Razpotna 6, je bil 
med vojno mobiliziran v organizacijo Todt 
v Gorico. Februarja 1945 je pobegnil v 
NOV, od tedaj se pogreša. 

Na predlog Frece Berte, gospodinje v 
Medvodah 78, se uvede postopanje za raz- 
glasitev za mrtva in se izdaja poziv, da 
se o pogrešanih do 1. VI. 1948 poroča so- 
dišču ali skrbnici Frece Berti. 

Frece Slavko in Vojko se'pozivata, da 
se zglasita pri sodišču aH drugače dasta 
kako vest o sebi. 

P* preteku roka bo sodišče odločilo o 
predlogu. 

Okrajno sodišče v Ljubljani 
dne 16. marca 1948. 

* 
Ok 70/48-5 ' 2265 

^Tamnikar Edvard, roj. 19. I. 1924 v 
Ljubljani, sin Karla in Frančiške rojene 
Poženel, dijak trg. akademije v Ljubljani, 
Sv„ Petra 49, je odšel septembra 1943 v 
NOV. Baje je novembra 1943 v bojih na 
Ilovi gori padel. 

Na predlog Jamnikarja Karla, žel. zva- 
ntfnika v pok., Dol. Logatec 68, se uvede 
postopanje za razglasitev za mrtvega in se 
izdaja poziv, da se o pogrešanem do 1. VI. 
1948 poroča sodišču ali skrbniku Jamni 
kar ju Karlu. 

Ok 106/48-2 .      2264 
Rožanec Jožef, roj. 20. I. 1804 v Cer- 

knici, sin pok Janeza in pok. Helerm ro- 
jene Kočevar. akt. podoficir v Ljubljani» 
Parmova 48 in 

Rožanec Milan rojen 11. oktobra 
1924 na Glincah, *in Jožefa in Ljudmile 
rojene Plaveč, visoktšolec v Ljubljani, 
Parmova 45. se od leta 1945 pogreša. Po 
obvestilu oddelka za notr. zadeve pri MLO 
v Ljubljani z dne 11. III. 1948 ni nobeni» 
podatkov o njunem bivališču. 
- Na predlog Rožanec Ljudmile rojene 

Plaveč, gospodinje v Ljubljani, .Parmova 
št. 48, se uvede postopanje za razglasitev 
za mrlvt in se izdaja poziv, da se o pogre- 
šanih do 1. VI. 1»4$ poroča sodišču aH 
skrbniku Rožanec Ljudmili. 

Jamnikar Edvard ter Rožanec Jožefjn 

Milan se pozivajo, da so zglasijo pri 6odiseu 
ali drugače dajo kako vest o sebi. ' 

Po preteku roka bo podišče odločilo 
predlogih. 

Okrajno sodišče v Ljubljani 
dne 18. marca 1948. 

Ok 100/48-2 2378 
Zontar Janez, roj. 28. VIII. 1926 v Soj 

sin Jakoba in Ivane rojene Bradeško, njen- 
vajenec v Preeki 67, je odšel avgusta 19« . 
v NOV. Baje je- bil novembra 1943 v boji» 

,pr* Sorici ujet in ustreljen. Od tedaj se p°" 
greša. » 

Na predlog Zoltana Jakoba, tesarskeg» 
mojstra v Preski 67, se uvede postopanj 
za razglasitev za mrtvega in se izdaja F^g 
ziv, da se o pogrešanem do 1. VI. 1°4 

poroča sodišču aji skrbniku 2ontarju-J*" 
kobu. . 

Zontar Jakob se poziva, ••_•• W , 
si pri sodišču ali drugače da kako v 
0 •    '• xiî    o Po preteku roka bo sodišče odločil0 

predlogu. 
Okrajno sodišče v Ljubljani 

dne 19. marca 1948. 

* 0477 
Ok 98/48-3             » -ó ' 

Gabrovšek Valentin, roj. 17. H-'^a- 
Šmartnem pri Tuhinju, sin Ivana '.nJjre,,, 
rije rojene Klemen, dijak v Ljubljani, " » ' 
dovičeva 12, se kot partizan od ja""   a 
1943 pogre£a. Baje je januarja Wó„ 
Pohorju padel. •   „ ,kaT 

Na predlog Gabrovška Ivana, oroso^ 
pok., Ljubljana, Predovičeva 12, se »   ge 
postopanje za razglasitev za mrtvega i ^ 
izdaja poziv, da se o pogrešanem do l« 
1948 poroča sodišču ali skrbniku Gaor 
šku Ivanu. •   ,g. 

Gabrovšek Valentin se poziva, da se ^ 
si  pri sodišču ali drugače da kako - , 
o sebi. ,•:•• o 

Po preteku roka bo sodišče odlo^" 
predlogu. •     ' ' .' 

,Okrajno sodišče v Ljubljani 
dne 20. marca 1948. . 

* 24*0 
Ok 80/48-6 '                ,        n      Lillb 

Teltow Adolf, roj. 10. VI. 1897 v w 
Unni, sin pok. Karla  in  Marjete r.j 
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bft ?°«••!' Mubijana, Trnovska IO, je 
U.p° ZIomu Izlije interniran v Nemčijo, 
r? »W4]ebilodvtden iz taborišča Dora 
v eanjerhausen na Saškem v neko tiskar 
r,(1- Od marca 1845 se pogreša. 

•JjLP^B Tekauc Olge rojene Kern, 
Sïï&ïln,e V 1••, Trnovska 10. se 
"a i« poltoPanJe za razglasitev za mrtve- 
do 15 vi la rwziv' da se ° Pogrešanem 
Tekaue Olgi948 ^"^ *•••• ali '!irb"ic: 

Tekauc Adolf œ poav0j   da ge zgl0 

o seb" S Cu ali drugače da kako vest 

pr^f^etek" roko bo sodišče odločilo o 

Okrajno sodišče r Ljubljani 
dne 24. marca 1948. 

0k.112/48-3 * '     2699 
•?•.*^ roj. 21. XII. 1916 v 
jeCv^* ,61n P°k- Alberta in Marije ro- 
liani cT0Y!ek. torbarski-pomočnik v Ljub- 
ša Po Pe!ra 78, se od leta 1945 pogr& 
MLO v

po
r
r?^u odseka za notr. zadeve pri 

nie•, Llubli»ni ni nobenih podatkov o 
Wem bivališču. 
hartaifreid,°8 Feldsfein Angelc rojene Ju- 
78 g6 ,°J' Pomočnice v Ljubljani, Sv. Petra 
mrtvega • e P05'0?311]0 M razglasitev za 
^nem Vn 60 izdaja poziv, da se o pogre- 
slcrbn „?° 10. VI. 1948 poroča sodišču ali 

PeldM .Fcldstein   Angeli. 
si Dri 

s!e'n Milan se poziva, da se zgla- 
o sebi       Šču •" *•**8»> da 'kako Test 

Predig?1*1"1 roka °° sodišfo «dtočile o 

Okrajno sodišče v Ljubljani 
.-     dne 25. marca 1948. 

kitniiS? ï
311
^ 

r°i' 14- v»- IQ»7 v Ra- 
tesar ateza ln Mariie r°ieno Kržič» 
•••••^••

01
 i>art'7-aa od  avgusta  1944 

*qflh . nBi?ie ie 15- VIn- ,044 Padel v 

Na n 
Ud,3U pri Grosupljem. 

na Raki^irLMarkona Janeza, posestnika 
Basite» ' ge uvede Postopanje za raz- 
Se 0 JI*8 „Mrtvega in se izdaja poziv, da 
*°<iiScnSiI?s?n!ni do 15' VI- 1948 POTOČa 

Marki1 \krbniku Markonu Janezu. 
si Pri^vr10 M P02''3» da se zgla- 
o sebi. a11 ^gače da kako vest 

••*«•••!,•1• •••• °° «xNKe odloČilo o 
0kra3no sodišče y Ljubljani 

dne 30. marca 1948. 

°k" 109/48-4 * 
P*dk F» 2731 

tnatjih «in ^' I?i- 13- xn- «N9 v Viž- 
^«ne ••?- ?ranca in P°k- Frančiške 
?i v«u •5•,1••,•••••• v Dvora 4 P" 
J^ft Cee ^ÌUbljano' ie bîl v Mili Pri 
^ r*Xa     Ca 1• ranjen in se ^ 
•^••,•*»& Marije, gospodinje v 
97 ^ m'rW V?*e Posipanje za razglasi- 
ž?re§anemT ir8*«11*1*1'11 P°ziv- ^ se ° % aU ••£ & VI- 1948 poroča sodi- DOlCl ••••• Mariji. 

Pečnik Franc se poziva, da se zgla- 
-• pri sodišču ali drugače da kako vest 
o sebi. 

Po preteku roka bo sodišče odločilo o 
predlogu. 

Okrajno sodišče v Ljubljani 
dne 31. marca 1948. 

. * 
Ok 105/48—3 2861 

Bizjak Maks. roj. 10. X. 190S v Ljub- 
ljani, ein pok. Antona in pok Marije 
rojene Puc, mehanik v Ljubljani, Ve- 
rovškova 20, je odšel leta 1942. v NOV. 
Baje je 10, IX. 1943 v Grčaricah padel. 
Od tedaj se pogreša 

Na predlog Bizjak Julke rojeno Bra- 
tok, nameščenke v Ljubljani, Podlimbar- 
ska 35, ee uvede postopanje za razgla- 
sitev za mrtvega in se izdaja poziv, da 
se o pogrešanem do 20. VI. 1948 poro- 
ča sodiš:"u ali skrbniku Bizjak Julki. 

Bizjak Malis so poziva, da se zglasi 
pri frodiseli ali drugače da kako vest o 
sebi. 

Po preteku roka bo sodišče odločilo o 
predlogu. 

Okrajno sodižce v Ljubljani 
dne 2. aprila 1948. 

Ok 113'48-3 " 2360 
Kopše Alojzij, roj. 15. V. 1912 v Se- 

sterzali pri Majšperku v Halozah, &in 
pok. Valentina in Ivane rojene Kopše, 
aktivni narednik T Ljubljani, Starelova 
26, se od leta 1945 pogreza. Po poročilu 
oddelka za notr. aatdere pri MLO Ljub- 
ljana z dne 11. III. 1948 ni nobenih po- 
datkov o njegovem bivališču. 

Na predlog Kopše Štefanijo rojene 
Mekle, uraduite v Ljubljani, Starelova 
26, so uvede postopanje za razglasitev 
za mrtvega in se izdaja poziv, da se do 
10. VI. 1948 poroča sodišču ali skrbniku 
Kopše Štefaniji. 

Kopšo Alojz se poziva, da se zglasi 
pri sodišču ali drugače da kako vest o 
sobi. 

Po preteku roka bo sodiščo odUčilo o 
predlogu. 

Okrajno sodišče v Ljubljani 
dne 2. aprila 1948. 

* 
Ok 93/48-5 2859 

Losjak Florjana roj. Ivančič 6. V. 1912 
v Kanalu ob Soči, hči pok, Alojza in 
Marijo rojene Medvešček, gospodinja v 
Ljubljani, Korotanska 12, je bila inter- 
nirana v Nemčijo. Od marca 1945 ee po- 
greša. Baje jo bila v taborišču Ucker- 
mark sežgana. 

Na predlog Lo&jak Milana, uradnika 
v Ljubljani, Korotanska 12, ee uvede 
postopanje za razglasitev za mrtvo in se 
izdaja poziv, da se o pogrešani do 15. 
VI. 1948 poroča sodišču aH skrbniku 
Lcsjalra Milanu. 

Lesjak Florjana to poziva, da ee zgla- 
si pri sodišču ali drugače da kako vest 
o sebi. 

Po preteku roka bo sodišče odločilo o 
predlogu. 

Okrajno sodišče v Ljubljani 
dne 3. aprila 1948. 

R 97/48-2 1665 
2alik Marija ml., roj. 16. III. 1S£1 v 

Odrancih, hči Jožefa in Marije rojene Hoz- 
jan, delavka v Ljutomeru, je bila 1941 od 
Nemcev izseljena na Hrvatsko. Dae 11. 
III. 1943 je v Blinskem kutu pri Petrinji 
odšla v NOV in se od tedaj pogreša. 

Na predlog matere Zalik Marije, delav- 
ke v Ljutomeru, Prešernova ul., se uvede 
postopanje za razglasitev za mrtvo in se 
izdaja poziv, da se o pogrešani do 25. V. 
1948 poroča sodišču ali skrbniku Goričkiju 
Štefanu, sod. uradniku v Ljutomeru. 

Zalik Marija se poziva, da se zela- 
si pri sodišču ali drugače da kako vest 
o sebi. 

Po preteku roka bo sodišče odločilo o 
predlogu. 

Okrajno sodišče v Ljutomer  . 
dne 19 februarja 1918. 

V R 1138/48-3 1SÓ1 
Predan Drago. roj. 25. X. 1921 v Slivni- 

škem Pohorju, sin Ivana in Ane rojene 
Bučar, samski tov. delavec, je bil mobili- 
ziran 23. X. 1943 v NOV. Dne 11. XII. 
10-14 je bil na Mozirski planini ranjen in 
ss od tedaj pogreša. 

Na predlog matere Predan Ane, gospo- 
dinje v Pivoli 70, KLO Reka, se uvede 
postopanj© za razglasitev za mrtvega in se 
izdaja poziv, da se o pogrešanem do 16. 
VI. 1948 poroča sodišču ali skrbniku Ve 
trihu Albinu, sod. uradniku v Mariboru. 

Predan Drago se poziva, do se zgla- 
si pri sodišču ali drugače da kako vest 
o sebi. 

Po preletu roka bo sodišče odložilo o 
predlogu. 

Okrajno sodišče y Maribora, odd. V., 
dne 8. marca 1948. 

VI R 1142/48-3 2252 
Turk Ivan, roj, 10. XI. 1905 v Gradnji 

Avber pri Sežani, sin Leopolda in Anto- 
nije rojene Fabjan, oženjen, sod. uradnik v 
Sarajevu, je bil avgusta 1943 prisilno mo- 
biliziran v hrvaško domobranstvo. 04 1&. 
IV. 1945 se pogreša. 

Na predlog žene Turk Eme, gospodinje 
v Mariboru, Kneza Koclja 26, se uvede po- 
stopanje za razglasitev za mrtvega, in se 
izdaja poziv, da se o pogrešanem do 1. 
VII. 1948 poroča sodišču ali skrbniku Ve- 
trihu Albinu, sod. uradniku v^ Mariboru. 

Turk   Ivan   se   poziva,    da  se  zgla-^ 
si pri sodišču ali drugače da k*ko vest 
o sebi. 

Po preteku roka bo sodišče odl^ilo o 
predlegu. 

Okrajno sodišče v Maribora > 
dne 18. marca 1948. 

$ 
V R 930/48—4 2489 l 

Bohinec Anton, roj. 18. IV. 1916 v Lju- 
tomeru, sin Antona in Ane rojene Kokol. 
oženjen, pek v Mariboru, Cvetlična 27. se 
od maja 1945 pogreša. 

Na predlog žene Bohinec Klare, gospodi- 
nje v Mariboru, Krekova 16, se uvede po- 
stopanje za razglasitev za mrtvega. 

VI R 1145/48-3 ,   ' 2490 
Lešnik Ladislav, roj. 27. VI. 1912 v Ma- 

riboru, sin Ivana in Marije rojene Lakoše, 
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črkoslikar v Mariboru, Studenci, je vstopil 
19. VIII. 1944 v NOV. Decembra 1944 ali 
januarja 1945 je baje v bojih v Lučah v 
Zg, Savinjski dolini padel. Od tedaj se po- 
greša. 

Na predlog žene Lešnik Angele, šivilje 
v Mariboru, Studenci, Ciril Metodova 2, 
ss uvede postopanje za razglasitev za mr- 
tvega. 

Vsakdo, ki mu je o pogrešanih kaj zna- 
no, naj to do 30. VII. 1948 poroča sodišču 
ali skrbniku Veirihu Albinu, sod. uradniku 
v Mariboru. 

Bohinec Anton in Lešnik Ladislav se po- 
zivata, da ee zglasita pri sodišču ali dru- 
gače dasta kako vest o sebi. 

Po pretr-ku roka bo sodišče odločilo o 
predlogih. 

Okrajno sodišče v Mariboru 
dne 26. marca 1948. 

* 
V R 1147/48—3 2523 

Krajne Konrad, roj. 23. II. 1920 \  Zg. 
Kungoti. sin Krajne Ane, oženjen, mesar, 
•• bil 23. V. 1944 prisilno mobiliziran v 
nemško vojsko. Zadnjič se je javil doma- 
čim 7. II. 1945 iz Ansbacha v Nemčiji. Od 
tedaj =e pogreša. 

Na predlog žene Krajne Marije, delavke, 
v Zg. Kungoti 9, se uvede postopanje za 
razglasitev za mrtvega. 

V R 1148/48 2524 
Podgoršek  Anten,   roj. 9.   IV. 1922  v 

Piclingu-Koflach, Avstrija, sin Antona ,in 
Ivane rojene Fiibas, oženjen, delavec v 
Kozjaku 87, je bil 6. II. 1943 prisilno mo- 
biliziran v nemško vojsko. Poslan je bil v 
Romunijo. Od 23. VIII. 1944 se pogreša. 

• Na predlog žene Podgoršek Julijane, po- 
sestnice v Kozjaku 87, se uvede postopanje 
za razglasitev za mrtvega. 

Vsakdo, ki mu je o pogrešanih kaj zna- 
znano, se poziva, da to do 31. VII. 1948 po- 
roča sodišču ali skrbniku Vetrihu Albinu, 
sod. uradniku v Mariloru. 

Kranjc Konrad in Podgoršek Anton se 
pozivata, da se zglasita pri sodišču ali dru- 
gače dasta kako vest o sebi. 

Po preteku roka bo sodišče odločilo o 
predlogih. .   i 
*  Okrajno sodišče v Mariboru, odd. V., 

dne 30 marca 1948. 

V R 1150'48 •   2730 
Vlahovič Ludvik, roj. 9. II. 1904 v 

Klanjcu, Hrv. Zagorje, sin Ludvika in 
Julije rojene Fras, oženjen, posestnik 
in trgovec v Mariboru, je bil junija 1944 
od Nemcev aretiran. Poslan je bil v 
Dachau in Natzwciler, od oktobra 1944 
pa se pogreša. 

Na predlog žene Vlahovič Eie, gospo- 
dir.V v Mariboru, Partizanska 40, ee 
uvede postopanje, za razglasitev za 
mrtvega in se'izdaja, poziv, da se o po- 
grešanem do 25. VII. 1948 poroča so- 
dišču ali skrbniku Vetrihu Albinu, sod. 
uradniku v Majiboru. 

Vlahovič Ludvik se poziva, da se zgla- 
si pri sodišču ali drugače da kako vest o 
&ebi. 

Po preteku roka bo sod'šce odločilo o 
predlogu. / 

Okrajno sodišče v Mariboru 
dne 2. aprila 1948. 

I R 41/48-4 
* 

2486 
Hašaj Štefan, roj. 3. VIII. 1886 v Mo~ 

ščancih, je 1907 odšel v Ameriko. Od leta 
1909 se pogreša 

Na predlog sestre Hašaj Frančiške, po- 
pedelke iz Moščancev 13, se uvede posto- 
panje za razglasitev za mrtvega in se izda- 
ja poziv, da se o pogrešanem'do 25. III. 
1949 poroča sodišču ali skrbniku Hašaju 
Ludviku, tajniku KLO v Moščancih". 

Po preteku roka bo sodišče odločilo o 
predlogih 

Okrajno  sodišče v Mursia Soboti 
dne 24. marca 1948. 

IR 61/48-5 2000 
Hren Franc, roj. 8. VIL 1921 v Smo- 

lenji vasi 55, sin Janeza in Marije rojene 
Zagore, samsL", krojač, je odšel junija 1943 
v NOV. Avgusta 1944 je bil v bojih v Beli 
Krajini ranjen in je baje v Nemški Loki 
v bolnici umrl. 

Na predlog Hren .\1:uije, gospodinje v 
Smolenji vasi 55, se uvede pœtopanje za 
razglasitev z mrtvega in se izdaja poziv, 
da se o pogrešanem do 30. VI. 1948 poro- 
ča sodišču ali skrbniku Hren Mariji. 

I R 48/48—5 2001 
Korošec Franc, roj. 27. XI. 1911 v Grob- 

ljah, sin Franca in Marije rojene Gorenc, 
samski, poljedelec, je bil kot borec NOV 
1944 ujet. Odpeljan je bil v Mauthausen 
la baje lam v plinski celici umorjen. 

Na predlog Korošec Marije, gospodinje 
v Grobljah 4, se uvede postopanje za raz- 
glasitev za mrtvega in se izdaja poziv, da 
se o pogrešanem do 30. VI. 1948 poroča 
sodišču ali skrbnici Korošec Mariji.  . 
IR 16/48—4 2434 

Šporar Jožef, roj. 27. II. 1920 v Obrhu 
št. 2, sin Antona in Ane rojene Fabjan, po- 
ročen, tesač v Češči vasi 25, se po ugoto- 
vitvah upravnih organov od pomladi 1945 
pogreša. 

Na predlog Šporar Jožefe, gospodinje v 
Češči vasi 25, se uvede postopanje za raz- 
glasitev za mrtvega in se izdaja poziv, da 
se o pogrešanem do 15. VII. 1948 poroča! 
sodišču ali skrbnici Šporar Jožefi. 

Po preteku roka bo sodišče odločilo o 
predlogih. 

Okrajno sodišče • Novem mestu 
dne 12. marca 1948. 

I R 125-48—4 2749 
Kmfeljc Janez, roj. 1. VI. 1876 v Nari- 

nu, okr. Postojna, sin pok. Janeza in Fran- 
čiške" rojene Rolih, kmet, je odšel 1909 v 
Ameriko. Zadnjič se je oglasil'1. 1916, od 
tedaj se pogreša. 

Na predlog sina Knaf eljca Franca, kme- 
ta iz Narina 18, se uvede postopanje za raz- 
glasitev za" mrtvega in se izdaja poziv, da 

se o pogrešanem do 30. VI. 1948 poroča 
sodišču ali skrbniku Bittnerju Otonu, vodji 
zemljiške knjige v Postojni. 

Po preteku roka bo sodišče odločilo0 

predlogu. 
Okrajno sodišče v Postoji»' 

• dne ; 6  ina rea 1948. 
* 

R 104/48-3 ^       1663 
Horvat Franc, roj. 28. IX. 1908, sin To- 

maža in Marije, Žagar v Brdah 41, jeodšej 
25. III. 1944 v pohorsko brigado NOV. W 
tedaj se pogreša. 

Na predlog žene Horvat Štefanije, gosP0" 
dinje v Brdah, se uvede postopanje za raz 
glasltev za mrtvega in se izdaja poziv, ^ 
se o pogrešanem do 1. VI. 1918 poroča so 
dišču ali skrbniku Čegovniku Filipu, sod' 
uradniku na Prevaljah. 

Po preteku roka bo sodišče odločilo ° 
predlogu. 

Okrajno sodišče na Prevaljah 
dne 1. marca 1948. 

R 71/48-5 "' 1$4 

Tavčman Karol, roj. 12. XII. 1914 v-Tf 
bonjah, sin Tavčmau Marije, samski, IV 

dar, je odšel septembra 1944 v IV. Četo» 
1. bat. Tomšičevo brigade NOV. Iz bol? 
v Smučjem dolu pod Sv. goro pri ZagofJ0 

12. III. 1915 se pogreša. 
Na predlog matere Tavčman Marije se 

uvede postopanje za razglasitev za mrtve- 

ga in se izdaja poziv, da se o pogrešane10, 
do 15. VI. 1948 poroča sodišču ali skrbni*0 

Čegovniku Filipu, sod. uradniku na Preva- 
ljah. 

Tavčman Karòl se poziva, da se zgia. 
si pri sodišču ali drugače da kako ve» 
o sebi. 

Po preteku roka bo sodišče odločilo 
predlogu. 

Okrajno sodišče na Prevaljah 
dne i. marca 1948, 

R 123/48-3 2.1? 
Uršej Jožef, roj. 7. III. 1905 v Misl"g 

sin Ivana In Ivane, oženjen, delavec P^ 
Sv. Primožu nad Vuzenico, je odšel 13. j 
1944 v Cankarjevo brigado NOV, Od •*> 
se pogreša. '       .^ 

Na predlog žene Uršej Angele, ^063^ 
na Planini 30, se uvede postopanje za x^ 
glasilev za mrtvega in se izdaja P021^^ 
se o pogrešanem do 25. VI. 1948 ,•°•• 
sodišču ali skrbniku Čegovniku Filipa», 
uradniku na Prevaljah. •. 

Uršej Jožef se poziva, da se *Bj 
si pri sodišču ali drugače da kako   ( 

o sebi. „JWìIO ° 
Po preteku joka bo sodišče ooiocj 

predlogu. 
Okrajno sodišče na Prevaljah 

dne 15. marca 1948. 

R 89/48-5 ; • A,,. 
Coderl Janez, roj. 6. XII. 1892 pri Sv. ^ 

možu na Pohorju 6, sin Jurija m Jei ^ 
jene Prohart, gospod, pomočnik, *; •, 
Vuzemca, je bil cd 1915 pri 87. Pe=£ka 
Zadnjič se je javil iz italijanskega^ 
pri Gorici decembra 1915. Od tedaj s« ' 
greša. ., 
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SSïI   III Og&l£&SS- 

Kazglasi upravnih obiastev 

Opozorilo! 
v      številki smo priložili položnice. Naročnike, ki naročnino za drugo 

1•••        Š('' U'S0 Poravna^5 pozivamo, da to store najpozneje do 30. aprila 
> ••• jim bomo sicer s tem dnem vsako nadaljnje pošiljanje lista ustavili. 

kratkem bo izšel v naši založbi 

v Komentar h kazenskemu zakoniku, splošni del 
in ()Ve,ns'iem prevodu. Komentar so pod splošnim uredništvom Mošo Pijade 
pj.jjV11 strokovnim uredništvom dr. Jovanu Djordjevića napisali: Moša 
Ti!» A'-- J°van Djordjević, Nikola Srzeutić, Predrag Vlasinić, Vladimir 
^aojkin in Mirko Perović. 

počila za knjijžico sprejema »Uradni list LUS«.- 
P°vzer   C,ltar se bo pošiljal samo proti uaprej plafoni kupnini ali po 

ei,a knjižice bo objavljena naknadno. 

vseh ,ra^ai ^t LRS bo izdal Splošni register  predpisov,  to je kazalo 
v Urad -i ÌS0V' ki so izšli v UriJ,1"ora ,is,u FL1{J' v Uwlnem listu LUS, 
v Vesifiî'-i 0UVCS''''H zveznega urada za cene (Službenih saopštenjib) in 
1.1947 'ku ura«"a za ceno pri predsedstvu VLHS od 1.1945 do vštetega 
^ninn h em re8istru b°do zaznamovani predpisi rjo vsebini z gesli, razvr- 
abeced ^0 •^•••^••• re<iu in po časovnem zaporedju (kronološko). Po 
krat na e/Q -edu ^°^° ureiena Sesla> k' so načeloma vzeta iz naslova, več- 

4o i2 n i l n vse^ne predpisa. Iz vsebine so vzeta gesla v primerili, 
Vsi prei -°^a D* ^031* Ìa3n0 m razumljivo razvidna vsebina predpisa, 
po auG V}S1 n gospodarskega področja bodo zaznamovani v registru tudi 
liani l;^116115 redu gospodarskih panog. Vsak predpis bo naveden naj- 

Na   * ?ema 8esloina- kaiižice    K«ke'  bravce iD  druUe  interesente   opozarjamo"  na   priročni- 
Zlu' t     ke zakonov, ki so v zadnjem času izšle v nasi založbi: 

Bradic       ,Z(lravslv«nih predpisov. V knjižici z nad 300 strani je zbrano 
°inšnniV-.    zdravstveuih predpisov, predpisi o socialnem zavarovanju 

Ari4' d.eIa itd" cena 65 din- 
skrbni.stv     8    ,niskÌH predpisov, v kateri so zbrani temeljni zakoni o 
ekonoma«' Zako"w° posvojitvi in pravilniki in navodila v zvezi s tema 

V krii!?f!),Si ° strokah in prejemkih za republiške državne uslužbenr* 
^Publišk-h0/^1"^' vsi do seda' izfianî * refîPîsi'° razvrstitvi in prejemkih 
borov ter r.zavnih uslužbencev in državnih uslužbencev ljudskih od- 
bere 2L

praviInika o poviških temeljne plače po službenih letih za usluž- 
na stra«--Vstvene in prosvetno-znanstvene stroke. — Knjižica obsega 

Çrani m stane 42 din. 

I'°slovanju   ^e ZWrka zakonitili predpisov za uporabo v civilnem sodnem 

^S^Ä?.imamo še l-in •. letnik »L j u d s k e g a p r a v n i k a«, ki 
Prava a DrPfi

Ve članke in «piske iz različnih področij našega ljudskega 
?Ve7j>ein n "i0('0rn važnih zakonov in drugih predpisov, ki izhajajo v 
^010 liu(iEL

rep!L <em ura,,nem listu. Na ta letnika še posebej opozar- 
S&Po 7n!ï. -° bore i° dnigo int^r,,--lite v Slovenskem Primorju. Dobita. 

'ni«ni ceni ä 50 din. 
»URADNI UST LRS« 

^••••••••-•.•.•••••••.•-•••!^^ 

Org. št. 43/47-26 309» 

Prvi oklic 
i 

Sestavljeni so osnutki novih zemljiško- 
knjižnih   vložkov 

št. 148 do 174 in 
št. 181 do 209 k. o. Golok ter 
št. 705 do .772 le. o. Kot 

v scclnem okraju Črnomelj in se določi 
1., m a j 1918 

kot dan, od katerega dalje je postopati • 
temi  osnutki  kakor z zemljiškoknjižnimi 
vložki. 

Od navedenega dne dalje je samo z vpi- 
som v te zemljiškoknjižne vložke možno 
doseči učinke zemljiškoknjižnega vpisa »le- 
de zemljišč, vpisanih v teh zemljiškoknjiž- 
nih vložkih. 

II 
Obenem se z dnem 1. maja 1948 uvaja 

postopek za popravljanje navedenih obnov- 
ljenih zemljiškoknjižnih vložkov. Zato «e 
pozivajo, naj prijavijo svoje zahteve naj 
pozneje 

do vštetega 1. julija 1948 
a) vsi tisti, ki zahtevajo na podstavi pra- 

vice, pridobljene pred 1. majem 1918. da 
bi se izpremenili vpisi, ki so obseženi 
v obnovljenih zemljiškoknjižnih vložkih m 
ki se tičejo lastninskih ali posestnih raz- 
merij, pa najsi se izvede ta izprememba z 
odpisom, prepisom ali s prenosom ali s 
popravo označbe zemljišč ali s sestavo zem- 
ljiškoknjižnih teles aH kakor koli drusa 
če; 

b) vsi tisti,_ ki so pridobili še pred 1 
majem 1948 na zemljiščih, vpisanih v ob 
novljenih zemljiškoknjižnih vložkih, ali 
njihovih delih zastavne, služnostne ali dru- 
ge pravice, prikladne za knjižni vpis, ko- 
likor hi bilo te pravice treba vpisati kot 
stara bremena, pa še niso vpisane ali niso 
vpisane tako, kakor je treba. 

V prijavah pod b) je točno, navesti pra 
vico in vrstni red, ki se zanjo zahteva, ka- 
kor tudi zemljiškoknjižne vložke, v katerih 
naj se izvrši Vpis. Navesti je tudi., na laj 
se opira • prijavljena pravica in na kaj 
zahtevani vrstni red. 

Prijavam pod a) in b) je treba priložiti 
izvirnik in prepis listine, iz katere izhaja 
dotična pravica oziroma činjenica in sicer 
v primerih, kjer so pravice ali činiPnice 
nastale po 26. juniju 1940 brezpogojno, v 
primerih, kjer so nastale pred 'tem ćne:n; 
pa kolikor ima tako listino stranki nli 
njen zastopnik. 

Prijavne dolžnosti v ničemer ne izpre- 
minja to, da je pravica, Id jo je treba priy 
javiti, morda razvidna iz kf.kšne listine, ki 
je že pri sodišču, ali iz kakšne sodne ro 

ob- 
na 
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žitve itd. Pač pa so od prijavne dolžnost; 
izvzete: 

1. pravice ali činjenice, za katere so ali 
bodo do vštetega 30. aprila 1918 upravi- 
čenci vložili prošnje ali prijave v smislu 
1. in 2. točke razglasa ministrstva za pra- 
vosodja z dne 12. junija, 1946, Uradni list 
LRS i dne 26. junija 1946, št. 169/44; 

2. pravice, ki ne temelje'na pogodbi (n. 
pr, pravice, pridobljene zaradi agrarne re- 
forme, zaplembe in podobno), ker bodo 
t° pravice itak uradoma prijavljene. 

Kdor zamudi zgoraj postavljeni rok 1. 
ini i iT 1018, 'zgubi pravico uveljavljati pri- 
iiiv zavezane zahtevke nasproti tretjim 
,o><-ham, ki si pridobijo knjižne pravice v 
dobri veri na podstavi vpisov, obstoječih v 
otrovljenih zemljiškoknjižnih vložkih, ko- 
likor ti vpisi niso izpodbijani.     ' \ 

• 
Zoper vpise obremenilnih pravic (za- 

stavne, služnostne itd. pravice), ki bodo v 
obnovljenih zemljiškoknjižnih vložkih ob- 
stojali na dan 1. maja 1948, naj vsi oni, ki 

Vpisi v register 
državnih gospodarskih 

podjetij 

513. 
Sedež: Ajdovščina. 
Dan vpisa; 2. aprila 1Ö4S. ' 
Besedilo: ^Ustroje, podjetje za kmetij- 

sko strojno službo — Ajdovščina, 
skrajšano: aUstroj-Ajdovščinac     ' 
Poslovni   predmet:  Izvrševanje   vseh' 

kmetijskih del s pomočjo strojev. 
Ustanovitelj podjetja: Vlada LRS, od- 

ločba št. 53 z dne 3. III. 1948. 
Operativni upravni voditelj: Direkcija 

kmetijske .strojne službe LRS. 
Podjetje zastopajo: 
Krivic Cvetko, ravnatelj, ki podpisuje 

samostojno, v obsegu zak. pooblastil iti 
pravil podjetja; 

Herksel Viktor, pomočnik ravnatelja, 
ki. podpisuje za podjetje v odsotnosti 
ravnatelja, v istem obsegu kot on, in 

Sosio Dionizij, v. d. glavnega računo- 
vodje, ki sopodpisuje vse listine, naštete 
v 47. členu spi. zakona o drž. gospodar. 
sk;h podjetjih.  - 

Ministrstvo za finance LRS, 
Ljubljana, 

dne 31. marca 1948. 
Št 1511245-48 2769 

514. 
Sedež: Brežice. 
Dan vpisa: 2. aprila 1948. 
Besedilo: >Ustroj«, podjetje za kmetij- 

sko strojno službo — Brežice, 
ekrajšano: »Ustroj-Brežice«. 
Poslovni predmet: Izvrševanje vseh 

kmetijskih del s pomočjo strojev. 
Ustanovitelj podjetja: Vlada LRS, ocl. 

Scčba št. S-zak. 50 (z dne 3. III. 1948. 
Operativni upravni voditelj: Direkcija 

kmetijske strojne službe LRS. 

se smatrajo • obstojem kakšnega teh vpi 
sov ali z njegovim vrstnim redom za oško- 
dovane v svojih pravicah, 

vložijo ugovore do vštetega 1 julija 1948, 

ker dobijo sicer.ti vpisi učinek zemljiško- 
knjižnih vpisov. 

IV 

Obnovljeni zemljiškoknjižni vložki so 
vsakomur na razpolago za vpogled med 
rednimi uradnimi urami pri okrajnem so- 
dišču v Črnomlju. Pri tem sodišču se tudi 
vlagajo morebitne prijave in ugovori v 
smislu pričujočega oklica in' to pismeno ali 
ustno na zapisnik. 

Proti zamudi rokov za prijave in ugovo 
re ni dopustna upostavitev v prejšnji stan 
in se ti roki tudi ne smejo podaljšati za 
posamezne stranke. . 

Ministrstvo za pravosedfc LRS 

v Ljubljani dne 12. aprila 1948. 
Pomočnik ministra: 

dr. Teodor TominSek I. r. 

Podjetje zastopajo: 
Butara Franc, ravnatelj, ki podpisuje 

samostojno, v obsegu zak.^pooblastil in 
pravil podjetja; 

Cimerman Martin, namestnik ravnate- 
lja, ki podpisuje za podjetje v odsotnosti 
ravnatelja, v istem obsegu kot on, in _ 

Verbič Dragolin, glavni računovodja, 
ki-sopodpisuje vse listine po 47. členu 
spi. zakona o drž. gospodarskih pod- 
jetjih. 

Ministrstvo za finance LRS, 
Ljubljana, 

dne 31. marca 1948. 
St. 1511246-48 2770 

515.    , 
Sedež: Celje. 
Dan 'vpisa: 2. aprila 1948. 
Besedilo: ^Ustroj«, podjetje za kme- 

tijsko strojno, službo— Celje, 
skrajšano: .VUstroj-Cclje«. 
Poslovni predmet: Izvrševanje vseh 

kmetijskih del s pomočjo strojev. 
Ustanovitelj podjetja: Vlada LRS. od. 

ločba št. S-zak. 48 z dne Vili. 1948. 
Operativni upravni voditelj: Direkcija 

kmetijske strojne službe LRS. 
Podjetje zastopata: 
Mrzlikar Maks. ravnatelj, ki podpisuje 

samostojno, v obsegu zak. pooblastil in 
pravil podjetja, in 

Sure Mihael, glavni računovodja, ki 
sopodpisuje lisiihe po 47. členu spi.' 
zakona o drž. gospodarskih podjetjih. 

Ministrstvo za finance LRS, 
Ljubljana, 

\       dne 31. marca 1948. 
Št. 1611247—48   • 2771 

* 
51G. 

Sedež: Draga pri Ljubljani. 
Dan vpisa: 2. aprila 1948. 
Besedilo: Centralne delavnice kmetij- 

sko strojne službo — Ljubljana. 
", Poslovni predmet: Izvrševanje gene- 
ralnih in drugih popravil kmetijskih stro- 
jev in izdelovanje manjših ** rezervnih 
delov ter potrebnega orodja. ,,- 

Ustanovitelj podjetja: Vlada LRS. *J 
ločba št. S-zak. 46 z dne 3. IJL **? 

Operativni upravni voditelj: DireWU', 
Kmetijske strojne službe  LRS. 

Podjetje zastopajo: !,,' 
Gaber   Rudi,  ravnatelj,  k".   podprl 

samostojno, v obsegu zak. pooblastil 
pravil podjetja; ,       _   ù 

Barlič  Ivan, pomočnik  ravnatelja, 
podpisuje v odsotnosti ravnatelja, v.iste 

obsegu kot on, ;n ; 
Hiimayer Adolf, v. d. glavnega 'tf,' 

novodje, ki sopodpisuje vse listine Pj 
47. členu spi. zak, o državnih gospod^' 
«kili podjetjih. 

Ministrstvo za finance LRS, 
Ljubljana, 

:ne 31. marca 1948. 
St. 1511243-48 27'3 

517. 
Sedež: Ljubljana. 
Dan vpisa: 2. aprila 194h. xjj. 
Besedilo: >Ustroj«, podjetje za 'culC 

sko strojno službo — Ljubljana, 
skrajšano: »Ustroj-Ljubljana«.    '    • 
Poslovni  predmet:    Izvrševanje vS 

kmetijskih del s pomočjo strojev.   _;   , 
Ustanovitelj podjetja: Vlada L^°jQ 

, ločba št. S-zak. 47 z dne 3. III. 19*4* 
Operativni upravni voditelj: DireK 

kmetijske strojne službe LRS. 
Podjetje" zastopajo:     * ,p;. 
Malnarič Slav.ko, ravnatelj, ki V°uy 

suje samostojno,,-v obsegu zak. P00 

, stil in pravil podjetja; •   j 
Kapš Peter, namestnik ravnateljev 

podpisuje za podjetje v odsotnosti. " 
nateija, v istem obsegu kot on, in ; - 

Pavlic Berta, v. d. glavnega ra^Ln 
vodje, ki sopodpisuje listine po 47. c\j, 
spi. zakona o drž. gospodarskih *r ' 
jetjih. *\ • 

Ministrstvo za finance LRS, 
Ljubljana, 

dne 31. marca 1948. 
St. 1511248—48 

<     »-7 27'* 

518. 
Sede/.: Maribor. 
Dan vpisa: 2. aprila 19-18. Ètfy 
Besedilo: ^Ustroje, podjetje za K"1 

sko strojno službo — Maribor, 
skrajšano: sUstroj-Mnriborc' .    ^ 
Poslovni predmet:   Izvrševanje 

kmetijskih del s pomočjo strojev-•  ^, 
Ustanovitelj podjetja: Vlada LV?3g. . 

ločba St. S-zak. 49 z dne 3, lll.}%j$ 
Operativni upravni voditelj: Djr 

kmetijske strojne službe LRS. 
Podjetje zastopajo:        •   ,      ,^if 
Recer Franjo, ravnatelj, ki P*?"*i;i • 
 ...... . -.-i.  ~t>oblas - samostojno, v obsegu zak. V°° 

pravil podjetja; 
Košenina Leopold, namestnik J^»^1' 

lja,'.ki podpisuje za podjetje v ods   ^ 
ravnatelja, v istem obsegu kot ° • . so- 

licci Vilko, glavni računovodja, .^ 
podpisuje listine, naštete v 4{. 0d- 
spi. zakona   o   drž. gospodarski« 
jetjih. 

Ministrstvo za finance LH»? 
Ljubljana, ,     '- 

'    dtif* 31. marca 194S.     •  2?73 

St. 1511249-4S      . 'j.. 

...j 
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519. 

Sedež: Murska Sobot*. 
•"an ••••: 2. aprila 1948. 

sknÎ?  •' >Ustr«Ì«, podjetje za. kmetij 
sko   tr?jn. «|«äb. -Mursk» Stbtta. 

bKrajbttno: »Ustroj-Murska Stb.ta<. 
Ä?   Predmet:   Izvrševanje vseh 
kn e jsknj del s pomočjo strojev. 
Ä°'ltelj Podjetja: Vlada LUS, od- 

Jodje Je zastopata: 

san Sin d0,' ravuateli. ki podpisuje 
i)ra^i J ^ v obseBu *9k. pooblastil in Pravu podjetja, in 
ki n^at-lS .Anton< namestnik ravnatelja, 
ravTvvT?-Suje za   Podjetjo  v odsotnosti 
«natelja, v istem obsegu kot on. 

Minislrsfro za finance LRS, 
Ljubljana, 

dne 31. marca 1948. 
St. 1511250-48 2774 

* 520. 

X)a,?i: ?robr"iče pri Noten» mestu. 
5a? vpisa: 2. aprila 1948. 

«ko ZJu: '•»1<* l*o«ljetie za kmetij- 
-8•••»°•,° službo - Novo mest0. 
pisano: >Ustroj-Novo mesto«. 

kmetic?}1 predmet: Izvrševanje vseh 
Usti,    • ^1 s Pomočjo strojev. 

loSba 5.°o teli 'Podjetja: Vlada LRS, od- 
Oper«-      k- 52 z dne 3. III. 1948. 

Wtiill ni "Pravni voditelj: Direkcija 
Podînr  str°Jne službe LRS. 

kostni•0'  """natelj,   ki  podpisuje 
pravil pod-' V obse24 zak. pooblastil in 

ki ••}?•••. ivan, namestnik ravnatelja, 
ravnatci-   ]e   Za   Podjetje v odsotnosti 

In»,     ; v istein °bsegu kot on, in 
fodje  i.,  U14 v. d. glavnega računo- 
Clenu «ni sopo<lpisuiô vse listine po 47. 
Podjetjih* Za    la ° drž>  £osPodar*kih 

Mi"istrstTo Za linancc LRS, 
Ljubljana, 

dne 31. marca 1948. 
*>t. 1511244—4S 2768 

°ai. * 

, Beäediw ;>Vprila 1948- 
'jica ur; T î ?itt.dj"k baril* PIeSe, Skol- 

prodaiaVhL-Predmet:    Pridobivanje   in 
, WanoÄ za S

P
1O

šDO porabo. 
tobast0^1?1! Podjetja: Vlada LRS, od-' 
,.°Perativnfk- 1W z d»e 27. II. 1948. 

%ek> ruda;srn
Ly'od'leli: Glavna 

postojao ••11' direklor, ki podpisuje 
Pravil Pođjetja°^3eeu ••- Pooblastil in 
,     ^•&1 Mil   v 
Rektorja à knJißOvodja in namestnik 
^08« v'ieSnP^P^i0 v "Jegovi od- 
S^Pisujè vJl1 °>f.ogu kot on, sicer pa 
^ko"a o dr?  ® llstine P° 47- •1••• spi. 

MLi,i.^?OSpodarskio Podjetjih. .",strstvo Za iinance LUS 
,     Ljubljana, ' 

•   \   - '       £ 8-*aprila 1948. 
«. 1611359-4S        -    2908 

522. 
Sedež: Tržič. 
Dan vpisa: 7. aprila 1948. 
Besedilo: Torama obutve iTriglaTt 

(prej >Pek«<), Tržič, 
skrajšana firma: >'friglar< (prej >Pe- 

kot), 'Jržič.^ 
Poslovu, 'predmet: Izdelovanje vseh 

vrst obutve na industrijski način in nje 
prodaja. 

Ustanovitelj podjetja: Vlada LRS, od. 
ločba št. S-zak. 116 z dne'27. II. 1943. 

Operativni upravni voditelj: Glavna 
direkcija usnjarske industrije pri min. 
za ind. in rudarstvo LRS, 

Poslovalnice podjetja: 
Slovenija: Ajdovščina, Brežice, Ceijf, 

Cerknica, Cerkno, Črnomelj, Dol. Len- 
dava, Dol. Logatec, Domžale. Gor. Rad. 
gona, Grosuplje, Hrastnik, Idrija, II. Bi- 
strica, Jesenice, Kamnik, Kočevje, Krenj, 
Krško, Laško, Litija, Ljubljana, Ljuto- 
mer, Maribor, Metlika, Mokronog, Mo- 
zirje, M. Sobota, Novo mesto, unno/, 
Postojna, Ptuj, Radovljica, Ribnica, Roy. 
Slatina, Ruse, Sevnica, Sežana, Slov. Bi- 
strica, Slov. Konj'ce, Solkan, S'ična, 
Škofja Loka, Šoštanj, Sv. Lenart v Slov. 
goricah, Št. Peter na Krasu, Tolmin, Tr- 
bovlje, Trebnje, Tržič, Vrhnika, Vran- 
sko, Zagorje, Žalec; 

Hrvatska: Crikvenica, Dubrovnik, Kar- 
lovac, Osijek, Pulj, Reka, Split, šibemk, 
Varažd.n, Zagreb; 

Bosna iu Hercegovina: Beogtad, Kra- 
gujevac. Niš, Novi Sad, Sombor, Sreni- 
&ka Milrovica, Subotica, Zrenjanin (Vel. 
Bečkerek); 

Makedonija: Skoplje; 
Crna gora: Tiiovgrad. 
Podjetje zastopata: 
Urbane Štefan, ravnatelj, ki podpisuje 

samostojno, v obsegu zak. pooblast;! in 
pravil podjetja, in 

Paternoster Dominik, glavni računo- 
vodja, ki podpisuje za podjetje v odsot 
nosti ravnatelja v istem obsegu kot on. 
sicer pa sopodpisuje listine po 47. členu 
sploš. zakona o drž. gospodarskih pod- 
jetjih. 

Ministrstvo za finance LRS, 
Ljubljana, 

dne 6. aprila 1948. 
Št. 1511317-48 2S94 

523. 
Sedež: Ljubljana. 
Dan vpisa: 3. aprila 1948. 
Besedilo: Držama posestva Slovenije, 
Podjetje je po odločbi vlade LRS št. 

S-zak. 5(5 z dne 7. II. 1948 prenehalo s 
poslovanjem in prešlo v likvidacijo. 

Besedilo odslej: Državna posestva Slo- 
venije v likvidaciji. ' 

Likvidatorji so: 
Šporar Ivan, ravnatelj,       , 
Novak Franc, pomočnik ravnatelja, 
liožet Anton, glavni računovodja. 
Likvidatorji podpisujejo kolektivno, in 

sicer ravnatelj oziroma pomočnik ravna- 
telja skupaj z glavnim računovodjem. 

Ministrstvo za finance. LRS, 
Ljubljana, 

dne 1. aprila 194S. 
St. 1511234-4« 2764 

524. 
Sedež: Ljubljana. 
Dan vpisaWy. aprila 1948. 
Besedilo: (»ostnuko podjetje hotel 

Slon, Ljubljana. 
lzbr.se »e: Vesel Franjo, dosedanji 

ravnatelj, vpiše pa se: 
Stepančič Avgust, ravnatelj, ki podpi- 

suje samostojno, v obsegu zak. poobla- 
stil in pravil podjetja. 

Ministrstvo za finance LRS, 
' Ljubljana, 

dne 8. aprila 1948. 
Št. 1511351-48 29GS 

* 
525. 

Sedež: Ljubljana. 
Dan vpisa: 3. aprila 194.4. 
Besedilo: Kartonažna tovarna Ljub- 

ljana. 
Vpišeta se: 
Roš Marija, komercialni vodja, ki pod- 

pisuje za podjetje v odsotnosti ravnate- 
lja, v istem obsegu kot on, in 

Hlebš Anika, glavni računovodja, ki 
sopodpisuje vse listine po 47. členu spi. 
zakona o državn.k gospodarskih pod- 
jetjih. 

Ministrstvo za finance LRS, 
Ljubljana, 

dne 1. aprila 1948. 
Št. 151077/3-48 2767 

* 
526. 

Sedež: Ljubljana.  , 
Dan vpisa: 3. aprila 1948. 
Besedilo: Tovarna cementnih izdelkov, 

Ljubljana. 
Besedilo odslej: Industrija umetnega 

kamna, Ljubljana. 

Ministrstvo za finance LRS, 
Ljubljana, 

\ dne 1. aprila 1948. 
Št. 1511275—48 2761 

527. 
Sedež: Maribor. 
Dan vpisa: 3. aprila 1948. 
Besedilo:   Kmetijski  magazin-Maribor. 
Podjetje je po odločbi vlade. LRS št. 

S-zak. 108 z dne 27. 2. 1948 prenehalo s 
poslovanjem in prešlo v likvidacijo. 

Besedilo odslej: Kmetijski msgazin- 
Maribor r likvidaciji. 

Za podjetje v likvidaciji podpisuje: 
Osim Herman, likvidator, v vdeh za- 

devah samostojno. 
Ministrstvo za finance LRS. 

Ljubljana, 
dne 1. aprila 1948.      •- 

St. 1511274—48 2702 
* 

52S. 
Sedež: Maribor. 
Dan vpisa: 7. aprila 19 iS. 
Besedilo: Tovarna pecilnih praškov, 

Maribor. 
Vpiše se: Stare Regina, knjigovodja, 

ki bo v času 12tedenskega dopusta glav- 
nega računovodje Bergant Marije pod- 
pisovala za podjetje v "odsotnosti direk- 
torja v istem obsegu kot on, sicer pa 
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sopodpisovala listine po 47. členu spi 
zakona o drž. gospodarsk h podjetjih. 

Ministrstvo ia finance LRS, 
Ljubljana,  * 

dne 6. aprila 1948. 
St. 1511120/1—48 2892 

* 
521). 

Sedež: Maribor. 
Dan Tpisa: 7. aprila 1948. 
Besedilo:   Tovarna   umetnih    brusor 

>Sv*aty«, Maribor. 
Vpiše .se sprememba: 
Operat v ni   upravni  voditelj   podjetja 

odslej: Glavna direkcija kemične indu- 
strije pri min. za industrijo in rudarstvo 
LRS. 

Ministrstvo za finance LRS, 
Ljubljana, 

dne 6. aprila 19-18. 
St. 1511009/1-48 2893 

530. 
Sedež: Trbovlje, 
Dan vpisa: 3. aprila 1948. 
Besedlo:   Splošno   gradbeno podjetje 

' >Cement«, Trbovlje. 
Besedilo   odslej:     Splošno   gradbeno 

podjetje sZidar«, Trbovlje. 
Ministrstvo za finance LRS, 

Ljubljana, 
dne 1  apr la 1948. 
Št. 1511357/1—48 2763 

531. 
Sedež: Ljubljana. 
Dan izbrisa: 9. aprila 1948. 
Besedilo:    sZmaj«:,   tovarna   baterij, 

Ljubljana, 
Zarad; prehoda v upravo MLO Ljub- 

ljana. 
Ministrstvo za finance LRS, 

Ljubljana, 
dne 8. aprila 1948. 
St. 1511057/1—48    -      2967 

* 

532. 
Sedež: Mengeš. 
Dan izbrisa: 3. aprila 1948. 
Besedilo: Tovarna kvasa Mengeš. 
Zaradi prehoda v upravo OLO Kam- 

nik. 
Ministrstvo za finance LRS, 

Ljubljana, 
dne 1. aprila 1948. 

St. 151987/1-48 2766 
* 

533. 
Sedež: Sv. Peter • Sav. dolini. 
Dan 'zbrsa:-31. marca 1948. 
Besedilo: Tekstilna tovarna Sv. Peter 

T Sav. dolini. 
Zaradi prehoda v upravo OLO Celje 

okolica. 
Ministrstvo za finance LRS, 

Ljubljana. 
dne 30 marca 1948. 

St. 151764/2-48 2C94 
* 

534. 
Sedež: Šmarje pri Jelšah. 
Dan izbrisa: 3. aprila 1948. ,      . ... 

. Besedilo: Trpovsko podjetje >Navod< 
Šmarje pr: Jelšah. 

Zaradi spoj.tve s trg. podjetjem >Na- 
vodt Celje • likvidaciji. 

Ministrnivo za finance LRS, 
Ljubljana, 

dne 1. aprila 1948. 
Et. 151695/1-48 2765 

535. 
Sedež: Dolnja Londava. 
Dan vpisa: 5. aprila 1948. 
Besedilo: »Mestno gospodarsko pod- 

jetjo«. 
Poslovni predmet: Vsa dela v kroja- 

ški stroki, storitve v kovaški stroki, 
predvajanje filmov, klavnica, tehtanje to. 
vorov, izvedba pogrebov, izdajanje sta- 
novanj in hiš y najem. 

Ustanovitelj podjetja: MLO Dolnja 
Lendava. 

Operativni upravni voditelj: 10, MLO 
Dol. Lendava. 

Za podjetje podpisujejo: 
Palier Dezlderij, upravnik, 
Ježek Ferdo, predsednik MLO Dol. 

Lendava, 
Kirajj Aleksander, upravnik okrajnih 

podjetij  Dol. Lendava, 
Vertot Boris, tajnik MLO Dol. Len- 

dava, 
Knežević Milan, uradnik pri proiz- 

vodnji nafte. Dol   Lendava. 
Okrajni L0 Dolnja Lendava, 

odsek za finance, 
dne 5. aprila 1948. 

•   St. 873/1-48 2820 
v * 

536. 
Sedež: Ilirska Bistrica. 
Dan vpisa: 10. januarja 194Ä. 
Besedilo: Mestna kovafnica. 
Poslovni   predmet: Vsa   kovaška in 

podkovska dela in popravila. 
Ustanovitelj podjetja: MLO II. Bi- 

strica. 
Operativni upravni  voditelj:  Izvršilni 

odbor MLO II. Bistrica. 
Podjetje zastopata in zanj podpisujeta: 
Perkan Josip, upravnik, v njegovi od- 

sotnoeti ' 
/Derenčin Franc, tajnik MLO. 

Okrajni LO II. Ristrica, 
finančni odsek, 

dne 11. aprila 1918. 
St. 917/18—48 3010 

* 
537. • 

Sedež: Ilirska Bistrica. 
Dan vpisa: 5. januarja 1948. 

'   Besedilo: Mestna mesnica, 
Poslovni predmet: Prodaja na drobno 

svežega in prekajenega mesa ter mes- 
nih izdelkov. 

Ustanovitelj podjetja: MLO 'II. Bi- 
strica. 

Operativni upravni  voditelj:  Izvršilni 
odbor MLO II. Bistrica. 

Podjetje zastopata in zanj podpisujeta: 
Pçrkan Josip, upravnik, v njegovi od. 

sot nos ti 
Derenčin Franc, tajnik MLO.' 

Okraini LO II. Bistrica, 
finančni odsek, 

dne 11. aprila 1948. 
Št 917/19-48 3011 

538. 
Sedež: Ilirska Bistrica. 
Dan vpisa: 30. maja 1947. ..   - 
Besedilo: Mestna papirnica. 
Poslovni predmet: Oskrbovanje ,» Po- 

daja na drobno vseh šolskih in p .sa nil- 
skih potrebščiu. p. 

Ustanovitelj   podjetja:   MLO   II.   Bl" 
strica.                                            '• •- . 

Operativni upravni  voditelj:   Izvr^ln.1 

odbor MLO IL Bistrica.                    ; • . 
Podjetje zastopata in zanj podpisujeta: 
Perkan Josip, upravnik, v njegovi od- 

sotnosti               •                           '    ' 
Derenčin Franc, tajnik MLO. 

Okrajni LO II. Bistrita, 
finančni odsek, 

dne 11. aprila 1948. nnn 
Št. 917/8-48 3000 

539. 
Sedež: Ilirska Bistrica. 
Dan vpisa; 15. januarja I94b. 
Besedilo: Mestna prodajalna mleka. 
Poslovni predmet: Oskrbovanje pre01' 

valstva z mlekom. 
Ustanovitelj   podjetja:   MLO   II.   BI". 

strica. . 
Operativni upravni  voditelj:  Izvršil«1 

odbor MLO II. Bistrica. ... 
Podjetje zastopata in zanj podpisujeta- 
Perkan Josip, upravnik, v njegovi od. 

sotnosti 
Derenčin Franc, tajnfk MLO. 

Okrajni LO II. Bistrica, 
finančni odsek, 

dne 11. aprila 1948. - , 
Št. 917/15-48 ?w' 

* 
540. 

Sedež: Ilirska Bistrica. 
Dan vpisa: 10. januarja 1948.      . •' 
Besedilo: Mestna restavracija. 
Poälovni predmet: Pripravljanje hran* 

za delavce in nameščence, točenjev 
n • 

alkoholnih pijač in alkoholnih piJaC- R; 
Ustanovitelj   podjetja:   MLO   II.   »:> 

strica. v.]nj' 
Operativni upravni  voditelj:  Izvršb 

odbor MLO II. Bistrica. .   . .-. 
Podjetje zastopata in zanj podpisuj^1,' 
Perkan Jo3ip, upravnik, v njegovi o - 

sotnosti , 
Derenčin Franc, tajnik MLO. 

Okrajni LO II. Bistrica, ,. 
finančni odsek, v 

dne 11. aprila 1948. •••• 
Št. 917/13-48    '     >  iW • 

541. 
Sedež: Ilirska Bistrica. 
Dan vpisa: 5. januarja 1948.     ••" 
Besedilo: Mestna uprava zgrau"• ^ 
Poslovni predmet: Uprava in oS 

vanje zgradb KUNTT-ja. ' *'.       #. 
Ustanovitelj   podjetja:   MLO •Bi- 

strica. '    .-.'--.-gîinl 
Operativni upravni  voditelj:  Izv 

odbor MLO TI. Bistrica. , .'".seta: 
,Podiet;e zastopata in z-anj P0"^1 ,; <>d- 
Perkan Josip, upravnik, v njegovi 

sotnosti '' u ' '• 
Derenčin Franc, tainik MLO. 

Okrnini 1,0 • Bistrim.  • 
finančni odsek, 

dne 11. a orila 1948.       '  ••• 
Št. 917/17-48 . ;•   .    ° - 
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542. 
fc'edež: Ilirska Bistrica. 
"an vpisa: 30. maja 1947. 
besedilo: Mostna zaloga piva. 

J?!f^ predmet: Nabavljanje piva v 
obral       in   steklenicah   za   gostinske 

strïa
tan°Viteli   pod]etJa:   ML0   u-   Bi- 

«HKPei?SV/?i "Pravni  voditelj:   Izvršilni 
«dbor MLO II. Bistrica. 

podjetje zastopata in zanj podpisujeta: 
sotnosr ' upravnik' v njegovi °^- 

Derenčin Franc, tajnik MLO. 
Okrajni LO il. Bistrica, 

finančni odsek, 
đne 11. aprila 1948. 

/     .      '      Št. 917/S-48 2997 

. 543. * 

Jedež: Ilirska Bistrica. 
••i 30. maja 1947. 
«esedilo: Mestni avtoprevoz. 
,plovni predmet:-Prevažanje blaga, 

etrica     Vlteli   P°die4a:   ML0   •-   Bi" 

odhF^1?•"?1 «Pravni  voditelj:   Izvršilni 

peJ
eile zastopata in zanj podpisujola: 

sotuostp   ' ip' uPravnik. v njegovi od- 

, Gencin Franc, tajnik MLO. 
Okrajni LO II. Bistrica, 

finančni odsek, 
«ne 11. aprila 1948. 

', •    ,        St. 917/7-48' 2999 

544.   ,  ., * / 

.g*«* Ilirslča Bistrica. 
Be^n«Sai,15' Januarja 194H. 

UrtS?14P,redmet: MlclJ'e žita- 
^tS^kli   pqdjetja:   MLO   II.   Bi- 

^bS^MT^^avni. voditelj:  Izvršilni 
\   Podi7 •- Bistrica. 

Perhin Tïa*topata in Mni Podpisujeta: 
s°tnosti   .     P' uPra*vnikï v njegovi od- 

:Dere^n Franc, tajnik MLO. 
-,     Očajni LO II.Bistrica, 

*       finančni odsek, 
v.,'. ;     dne IL aprila 1918. 

.  St.'917/16-48 3008 
15., v * 

o?neyirskì »intrica, 

Val«tva R;?„redmet: Oskrbovanje prebi. 
Ustan   •    °Vodo 

«trica.- '°)4-eli   P°djetja:   MLO   II.   Bi- 

°d^r ML0nÌTiUPt,r?!ni vodM'y-  Izvršni 
' podie(i«,   ;   13tnca- 
i ;Perkan S'°Pata in zanj podpisujeta: 

.-«olnosti ?   °Slp' -"Pivnik, v njegovi od- 

•> Franc, tajnik ML'Ò. 
kra.!ni •> • Bistrica, 

»nančni odsek,. 
:•,    ^•••\. aprila 1948. 
,-/;. St. 917/14-48 3006 

546. 
Sedež: Kncžak. 
Dan vpisa: 80. oktobra 1947. 
Besedilo: Krajevna mesnica Knežak. 
Poslovni predmet: Oskrbovanje prebi- 

valstva z mesom. 
Ustanovitelj  podjetja; KLO Knežak. 
Operativni upravni voditelj: KLO Kne- 

žak. 
Podjetje zastopa in zanj podpisuje: 
Novak   Anton, upravnik,  samostojno, 

v okviru zakonskih pooblastil in pravil 
podjetja. 

Okrajni LO H. Bistrica, 
finančni odsek, 

dne 11. aprila 19-48. 
St. 917/21-48 30Ì3 

* 
547. 

Sedež: Knćžak. 
Dan vpisa: 6. avgusta 1947. 
Besedilo: Krajevni bile Knežak. 
Poslovni predmet: Prodaja jedil, vina 

in drugih alkoholnih pijač. 
Ustanovitelj podjetja: KLO Knežak. 
Operativni upravni voditelj: KLO Kne- 

žak. 
Podjetje zastopa in zanj podpisuje: 
Tomšič Albert, upravnik, samostojno, 

v okviru zakonskih pooblastil in pravil 
podjetja. 

Okrajni LO II. Bistrica, 
finančni odsek, 

dne H. aprila 1948. 
Št. 917/22-48 3014 

# 
548. 

Sedež: Pođgrađ.      .j 
Dan vpisa: 8. januarja 19if>. 
Besedilo: Krajevna gostilna Podgrad. 
Poslovni predmet: Prodaja jedil, vina 

in drugih alkoholnih pijač. 
Ustanovitelj ' podjetja: KLO Podgrad. 
Operativni upravni voditelj: KLO Pod. 

grad. 
Podjetje zastopa in zanj podpisuje: 
Dekleva Križan, upravnik, satnosiojno. 

v okviru zakonitih pooblastil in pravil 
podjetja. 

Okrajni LO II. Bistrica, 
finančni odsek, 

dne 11. aprila 19-48. 
St. 917/20-48 3012 
N      * 

549. 
Sedež: Kamna gorica. 
Dan vpisa: 1. aprila 1948. 
Besedilo: Krajevno gostinstvo Kamna 

goricaK.^   . 
Poslovni predmet: KLO Kamna gorica. 
Operativni upravni voditelj:  Izvršilni 

odbor KLO Kamna gorica. 
Podjetje zastopajo in zanj podpisujejo: 
Kosir Ivan, Kamna gorica, poslovodja, 
Košir Jela, Kamna gorica, namestnik 

poslovodje. 
Cvetko Filip, Kamna gorica, poleg po- 

slovodje vse listine po 47. členu spi- 
zakona o državnih gospodarskih pod- 
jetjih. ; 

, Okrajni LO .TcEcnicc, 
odsek za linanre,  , 

dne 1. aprila 1948. ,   . 
Št. V. 1319/2-Si•'..     '2670 

550. 
hedež: Radovljica. 
Dan vpisa: 1. aprila 1948. 
Besedilo: Okrajna auto service  delav- 

nica. 
Poslovni predmet: Vsa v mehanično 

in ključavničarsko stroko spadajoča 
dela. 

Ustanovitelj podjetja:  OLO Jesenice. 
Operativni upravni  voditelj:  Izvršilni 

odbor OLO Jesenice. 
Podjetje zastopata in zanj podpisujeta: 
Teran Jože, Radovljica, poslovodja, _ 
Stängel Julka, Radovljica, računovodja. 

Okrajni LO Jesenice, 
odsek za finance, 

dne 1. aprda 1948. 
St. V. 1140/2—Si 2(569 

* 
v551. , 

Sedež: Hcrpeljc. 
Dan vpisa: 6. aprila 1948. 
Besedilo: Krajevno gostinsko podjetje 

>Jailranc. 
Poslovni predmet:    Izvrševanje vseh 

gostinskih poslov. 
Ustanovitelj podjetja: KLO Herpelje. 
Operativni upravni voditelj: KLO Her- 

pelje. 
Podjetje zastopa in zanj podpisuje: 
Benčič   Drago,   poslovodja,   v okviru 

pravil podjetja; 
Godina Josip,   računovodja,  sopodpi- 

euje vse listine finančnega, blagajniške- 
ga poslovanja. , t 

Okrajni LO Sežana, 
odsek za finance, 

dne 8. aprila 1948. 
.Et. 994/1 2899 

•'•'*• 

552. 
Sedež: Sežana. ' 
Dan vp.ea:'26. marca 19ib. 
Besedilo: Okrajno komunalno podjetje 

>Kraški vodovod«. 
Poslovni predmet: Preskrba prebival- 

stva s pitno vodo, uprava in vzdrževa- 
nje obstoječih vodovodnih naprav, grad- 
nja in razširitev vodovodne mreže. 

Ustanovitelj podjetja: OLO Sežana. 
Operativni upravni voditelj: OLO Se- 

žana. 
Podjetje zastopa in zanj podpisuje: 
Skrlj Andrej, poslovodja, v okviru pra- 

vil podjetja. 
Kobal Valerija, računovodja, sopodpL . 

suje vse listine finančnega, blagajni-, 
škega poslovanja. 

Okrajni LO Sežana, 
' odsek za finance, 

dne 8. aprila 1948. 
Št. 994/1 '       28•8 

* 
658. 

Sedež: Kneša. •       i 
Dan vpi»a: 0. aprila 194S. , 
Besedilo:   Krajevni   gostinski   obrat 

>Svoboda< — Kneza. 
Poslovni  predmet: Prodaja hrane in 

pijače gostom. ' t 
Ustanovitelj   podjetja:   KLO   Kneža- 

Podmelee. " ,    • 
Operativni    upravni    voditelj:   KLO 

Kneža-Podmelec. 
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Podjetje zastopata in zanj podpisujeta: 
Kenda Ivan, upravnik, 
Lapanja Valentin, računovodja. 

Okrajni LO Tolmin,     », 
fin*nini odsek, 

dne 6. aprila 1948. 
'St.  78,44 :W64 

531. 
Sedež: Sežana. 
Dan vpisa: 7. oktobra 1947. 
Besedilo: Okrajno podjetje Vino Sadje. 
Izbriše se dosedanji računovodja Ku. 

kanja Albin, vpiše pa 
Raubar Alfonz, ki'sopodpisuje yokv.ru 

zakonskih  pooblastil in pravil podjetja. 
Okrajni LO Sežana, 

odsek a* finance, 
dne 8. *prila 1948. 

Št. 904/1 2899a 

Razglasi sodišč 

278 
Vpisi v zadružni register 

Sedež: Blagovna. 
Dan vpisa: 2. »prila 1948. 
Besedilo: Kmetijska, zadruga z omejc- 

iiini jamstvom T Blagovni. 
Zadruga je bila ustanovljena na skup. 

ščini 7. f II. 1948 za nedoločen čas. 
Naloge zadruge to: 1. da na čini boljši 

in čim kulturuejii način o»krbuje evoje 
člane z vsemi potrebnimi potrožnimi 
predmeti; 2. d* odkupuje • svojem oko- 
lišu vse kmetijske pridelke in iadelke v 
skladu s postavljenim nacrtom Xft dobro 
oskrbo mest in drugih industrijskih sre- 
dišč in 6klepa v ta namen pogodbe; 
3. da pospešuje in razvija vse panoge 
kmetijskega gospodarstva na svojem 
področju, tako poljedelstvo, živinorejo, 
sadjarstvo, vinogradništvo, čebelarstvo, 
gojitev industrijskih in drugih kultur, 
gozdarstvo, domačo obrt itd., posebno 
še tiste panoge oziroma kulture, ki v 
dan h naravnih pogojih najbolj uspe- 
vajo; 4. da uvaja za povečanje kmetijske 
proizvodnje in s tem za naraščanje bla- 
gostanja svojih članov naprednejše, teh- 
nične in agronomske metode v,kmetiij- 
etvu in v ta namen nabavlja kmetijske 
stroje, umetna gnojila itd., ustanavlja 
ambulante za živino, plemenilne postaje, 
organizira selekcijo živine, gradi silose, 
organizira semensko službo, skrbi za go- 
jitev sadnih, gozdnih in drugih «adik 
itd.; 5. da organizira predelavo kmetij- 
skih pridelkov in' obrtne delavnice za 
potrebe svojih članov in izrablja pri tem 
predvsem lokalne surovine; 6. da zbira 
kmečke prihranke v obliki hranilnih 
vlog in notranjih posojil za ustvarjanje 
obratnih sredstev in podeljevanje kre- 
ditov svojim članom; 7. da skrbi za go- 
spodarski, strokovni, kulturni in pro- 
svetni dvig vseh prebivalcev svojega 
okoliša tako, da prireja • svojem za- 
družnem domu strokovna in politična 
predavanja, kulturne prireditve, stro- 
kovne tečajel razstave, predvajanja •- 

^mov, goji fizkulturo itd. ter ustanovi 
svojo knjižnico. t 

Zaradi smotrnega in uspešnejšega iz- 
vajanja/ svojih   nalog izdela   potrebne 

načrte v  skladu   s   splošnim državnim 
načrtom. 

Zadružni dele/, znaša 100 din, delež 
zadružnikovega družinskega člana 20 din 
in so plača ob vstopu v zadrugo. Vsak 
zadružnik jamči z desetkratnim zne- 
skom enkratnega temeljnega oziroma 
družinskega deleža. 

Priobčitve se, kolikor ni v pravilih 
določeno drugače, nabijejo na zadružni 
razglasni deski. 

Upravni odbor sestavlja 7 do 9 članov, 
ki jih voli občni zbor za dobo 1 leta. 
Zadrugo zastopa upravni odbor. Za za- 
drugo podpisujeta,, po dva člana uprav- 
nega odbora, od "katerih lahko enega 
nadomešča po upravnem odboru poobla- 
ščeni uslužbenec zadruge. 

Člani upravnega odbora so: 
Merslavič Anton, nameščenec, Goričica 

št. 5, predsednik, 
Polak Andrej, kmet, Sv. Rozalija 2, 

podpredsednik, 
Špan Mara, šol. upraviteljica, Prose- 

niško 4, tajnik, 
Novak Ivan, delavec, Proseniško 9, 
Lubej Franc, kmet, Repno 4, 
Drešeek Ivan, kmet, Sv. Rozalija 13, 
Grajžle Jakob, delavec, Cerovec 22, 
Lubcj Ivan, delavec, Ogorevc 12, 
Soline Rudolf, fevljar, Sv. Rozalija 21. 

Okrožno sodišče y Celju 
dne 2. aprila 1948. 

Zadr VII 77/2 2S26 
* 

279. 
Sedež: Mcđlog. 
Dan vpisa: 80. marca 1948. 
Besedilo: Kmetijska zadruga z ome- 

jenim jamstvom • Medlogu. 
Zadruga je bila ustanovljena na skup- 

ščini 1. IX. 1947 za nedoločen čas. 
Naloge zadruge so: 1. da na Čim boljši 

in čim kulturnejši način oskrbuje evoje 
člane z vsemi pptrebnimj potrošnim! 
predmeti; 2. da odkupuje v svojem oko- 
lišu vse kmetijske, pridelke in izdelke» v 
skladu s postavljenim načrtom'za dobro 
oskrbo mest in drugih industrijskih sre- 
dišč" in sklepa v ta namen pogodbe; 
S. da pospešuje in razvija vse panoge 
kmetijskega gospodarstva na svojem 
področju, tako poljedelstvo, živinorejo, 
sadjarstvo, vinogradništvo, čebelarstvo, 
gojitev industrijskih in drugih kultur, 
gozdarstvo, domačo obrt itd., posebno 
še tiste panoge oziroma kulture, ki v 
danih naravnih pogojih najbolj uspe- 
vajo; 4. da uvaja za povečanje kmetijske 
proizvodnje in s tem za naraščanje bla- 
gostanja svojih Članov naprednejše, teh- 
nične in agronomske metode v kmctšj- 
stvu in v ta namen nabavlja kmetijske 
stroje, umetna gnojila itd., ustanavlja 
ambulante za živino, plemenilne postaje, 
organizira selekcijo živine, gradi silose, 
organizira semensko službo, skrbi za go- 
jitev sadnih, gozdnih in drugih sadik 
itd.; 5. da organizira predelavo kmetij- 
skih pridelkov in obrtne delavnice za 
potrebe svojih članov in izrablja pri tem 
predvsem lokalne surovine; 6. da zbira 
kmečke prihranke v obliki hranilnih 
vlog in notranjih posojil za ustvarjanje 
obratnih sredstev in , podeljevanje kre- 
ditov svojim članom; 7. da skrbi za go- 

spodarski, strokovni, kulturni in Pr0* 
svetni dvig vseh prebivalcev svojeg* 
okolica tako, da prireja v svojem ?-a' 
družnem domu strokovna in politična 
predavanja, kulturne prireditve, stro- 
kovne tečaje, razstave, predvajanja fi'" 
mov, goji fizkulturo itd. ter ustanovi 
svojo knjižnico. 

Zaradi smotrnega in uspešnejšega i2" 
vajanja   svojih    nalog  izdela   potrebne 
načrte v skladu   s   splošnim državn»11' 
načrtom. 

Zadružni delež znaša 200 din in se 
mora vplačati ob vstopu v zadrug* 
Vsak zadružnik jamči z desetkratni"1 

zneskom vpisanega enkratnega temelj- 
nega deleža. ; '••»,' 

Priobčitve se, kolikor ni v pravi]* 
določeno drugače, nabijejo na zadružni 
razglasni deski. 

Zadrugo zastopa upravni odbor, ki ?a 

sestavljajo 4 člani in jih voli občni zbor 
za dobo 1 leta. Za zadrugo podpisujeta 
po dva člana upravnega odbora, od •' 
terih lahko enega nadomešča po uprav" 
nem odboru pooblaščeni uslužbenec za" 
druge. 

člani upravnega odbora so: . 
Rajar J. Evgen, posestnik, Celje, pređ' 

sednik, 
Božič Kristijan, Ložnica 19, tajnik", 
Vidic Franjo, Medlog 11 in 
Krobat Albina, Medlog 66, odbornika. 

Okrožno sodiščo v CeJju 
dne 30. marca 1948. „,» 

Zadr VII 74/2 267« 
* 

280. 
Sedež: Slivnica pri Celju. 
Dan vpisa: 2. aprila 1948. 
Besedilo: Kmetijska zadruga z ort6" 

ienim jamstvom v Slivnici pri Celju. 
Zadruga je bik ustanovljena na skup- 

ščini dne 8. III. 1948 za nedoločen ca»-. 
Naloge zadruge so: 1. da na čim bolj» 

in čim kulturnejši nadin oskrbuje evoj« 
člane z vsemi potrebnimi potrošnji" 
predmeti; 2. da odkupuje v svojem oK<£ 
Hšu vae kmetijske pridelke in izdelke 
skladu e postavljenim načrtoma dooro 
oskrbo mest in drugih industrijskih.8'', 
dišč in sklepa v ta namen P0?0"^ 
3. da pospešuje "in razvija vse P*n.7m 
kmetijskega gospodarstva na sv°\'•• 
področju, tako poljedelstvo, živinorej > 
sadjarstvo, vinogradništvo, čebelar» ' 
gojitev industrijskih in drugih «"v^ 
gozdarstvo, domačo obrt itd., •°3<•,\ 
še tiste panoge oziroma kulture, • 
danih naravnih pogojih ijajbolj «j^e 
vajo; 4. da uvaja za povečanje ••1)•. 
proizvodnje in • tem za naraščanje' 
gostanja svojih članov naprednejše, i . 
ntčni»   in   anrnnnmolr«   mof/vJfi   V   ••}.",' nične in agronomske metode v «••- uB 
stvu in v ta namen nabavlja kmevi . 
stroje, umetna gnojila itd., oetan«Vfti 
ambulante za živino, plemenilne po»^ 
organizira selekcijo živine, g rodi s» ~ 
organizira semensko službo, skrbi «" fa 
jitev sadnih, gozdnih in drugih « ..j. 
itd.; 5. da organizira predelavo K«'^ 
skih pridelkov in obrtne delavna ^ 
potrebe svojih članov in izrablja Pr..'rS 
predvsem lokalne surovine; 6. da ' .j, 
kmečke prihranke v obliki 'irar:aIije 
vlog in notranjih posojil za ustvan 
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Jbutmli sredstev in MVII-M-H- KIP- 

SDoIr^111' ćlailu"»; '• Ja «MO» • • 
svMn- T đ,rokov»>.- kulturni III |••>- 
oko?',   t

V'g   Vseh    P''^va!cev   svojega 

Dredn?m.douiu strokoma .11 politična 
&?{"•• kulturne Pr:.eUihn. slro- 
mov Ä,ra^tave' Predvajanja fil- 
s•;^ i^   »^kulturo   itd.  ter   ustanovi 

Zaradi vaiar,?,   em.olr»ega in uspešnejšega iz- 

»SVa/f* /^" rebne 
"ačrtom b   sl»loSnini državnim 

zadrSni delež znaža 10° din, delež 
in SA ,7 i °-vega družinskega člana 20 din 
zadnji?1 Qb vst°Pu v zadrugo. Vsak 
vpisana jam5i z desetkratnim zneskom 
L.71 Ìemel]'nega oziroma družin- 

pga deleža. 

*Ä?5e se'   ••1•••   ni v Pravilih 

"n^laaS Sf *' nabiiejo na Mdružni 

üh ?oVVn! v°dbor sestavlja 7 članov, ki 
Zadruwi      4 zbor za dobo enega leta< 

druso L?.opa «pravni odbor. Za za- 
nega odh«PlSUieta P° dva člana uPrav- 
nadom(^-°ra'  °d katerih   lahko enega 
ščeni ÄP0 "Pravnem odbora poobla- 

Clan- nec zadru8e- 
zupanEraTIlega ^0013 ^ 

Predseduj        '   cevIJai)   Sv-   Urban, 
Novak t?' , • Sednik)  '    "' kolar- Gorica,   podpred- 

tainjf Mart•, kovač, •Gorica. 
^°kel<« 7„- 
JïJA Posestnik, Gorica, 
Zafowl T0ze> Posestnik, Turno, 
V<fiaMaSSn',po1;^,'.KoSnic,,k wartin, kovač, Gorica. 

°krozn0 sodišče • Celju 
due 2. aprila 1918. 

Zadr VII 76/2 2S27 
asi;. * c. 

•••^•^^. 

lenim i«£li Jänetijska zadruga z  omc- 
•: 2adrSS-tr°um v St. Lamberto.    • 
#aui 7. in16^ uštan°vljena na skup- 

ttaW"^1948 za nedoločen čas. 
boljši 
svoje 

i naloge TJ>AZ, "* "•"««•^• o 
5.? äwkirtfl UgS *°: L da na čim c,^e z «?••••'način oskrbuje *v<,JC 

fletterti, s? P°treDninii potroSntmi 
Ìfu vse k'rnl*--a,odkuPI1Je v svojem oko- 
Sadu s a,3k.e Pridelke in izdelke V 
-^kbo m^ i Vlienun načrtom za dobro 
îm in SL ragih industrijskih sre- 
L03 PospeSiŽ Z ta nanien  P°ßodbe; 

•••
•••*•••  i6  1•• razv^a vso Panoge 

f°dročju" ,,, K°3podarstva   na   svojem 
£$a^o'Ä ^iedelslvo, živinorejo, 
^Jitev ind,!Äadniglvo. čebelarstvo 

" Carstvo u!lr43kih; in drugih kultur, 
ri! ••{• PM«w£mao°. qbrt ild- posebno 
vvnih naS? ^1•"10 k»lt«re, ki v 
S?;<'£uS   pogojih   najbolj uspe- 

^nja-svom, Vem za naraščanje bla- 
S^e m aSj518?0» naprednoj^, teh- 

'4•-'1• v ta "°mske luetod? v kmetdj- 
ŒV:*n£tn?men ".abav,îa kmetijske 

" £^ a««e •- gnoi Ia  itd- ustanavlja 
°rg^ira SggJ* Plomcnilno po,taje, 

*      ..   weJi(^o avine, gradi silose, 

j'ifraiii/.iia semerwko službo, skrbi za go- 
jitev sadnih, go/dniii in družili sadik. 
itd.; •. da organizira predelavo kmetij- 
skih pridelkov in obrtne delavnice za 
potrebe s\ojih članov in izrablja pri tem 
predvsem lokalne surovine; C. da zbira 
kmečke prihranke v obliki hranilnih 
vlog in notranjih posojil za ustvarjanje 
obratnih sredstev in . podeljevanje kre- 
ditov svojim članom; 7. da skrbi za go- 
spodarski, strokovni, kulturni in pro- 
svetni dvig vseh prebivalcev svojega 
okoliša tako, da prireja v „svojem za- 
družnem • domu strokovna in politična 
predavanja, kulturne prireditve, stro- 
kovno tečaje, razstave, predvajanja fil- 
mov, goji fizkulturo iti ter ustanovi 
svojo knjižnico. 

Zaradi smotrnega in uspešnejšega izr 
vajanja svojih nalog izdela potrebne 
načrte v skladu s splošnim državnim 
načrtom. 

Zadružni delež znaša 100 din, delež 
zadružnikovega družinskega člana 20 din 
in se plača ob vstopu v zadrugo. Vsak 
zadružnik jamči s petkratnim zneskom 
vpisanega enkratnega temeljnega oziro. 
ma družinskega deleža. 

' Razglasi zadruge se, kolikor ni v pra- 
vilih določeno drugače, nabijejo na za- 
družni razglasni deski. 

Zadrugo zastopa upravni odbor, ki ga 
sestavlja 7 članov, te voli občni zbor 
za dobo 1 leta. Za zadrugo podpisujeta 
po dva člana upravnega odbora, od ka- 
terih lahko enega nadomešča po uprav- 
nem odboru pooblaščeni uslužbenec za- 
drugo. 

Člani upravnega odbora so: 
Vertačnik Jože,  čevljar, Št. Lambert,. 

predsednik, 
Vozel j Ivan, rudar, Jablana IG, pod- 

predsednik, 
Ilijaž Ivan, upokojenec, Borje 6, tajnik, 
Pavšek Ferdinand, kmet, ^Senožeti 10, 
Grošelj Miha, želez, delavec, Kolk 5, 
Baš Ivan, kmet,- Krbulje 21, 
Drobež Ivan, kmet, Borje 5, odborniki. 

Okrožno sodišče v Celju 
dne 23. marca 1048. 

Zadr VII 73/2 2567 

* 
'282. 

Sedež: Zagorje ob Savi.. 
Dan vpisa: 24. marca 1948. 
Besedilo: Nabavna in prodajna zadru- 

ga z o. i. v Zagorju ob Savi, 
Na .občnem zboru 27. •. 1928 so bila 

sprejeta nova pravila.    _ 
. Besedilo òtlsloj: Kmetijska zadruga z 

o. j. r Zagorju ob Savi. 
Nalogu zadruge so: 1. da na čim boljši 

in čim kulturnejši način oskrbuje svoje 
člane z vsemi potrebnimi potrošnimi 
predmeti; 2. da odkupuje v svojem oko- 
lišu vse kmetijsko pridelke in izdelke v, 
skladu s postavljenim načrtom za dobro 

• oskrbo mest in drugih .ndustrijskih sre- 
-dišč in sklepa v ta namen pogodbe; 
3. da pospešuje in razvija vse panoge 
kmetijskega gospodarstva "-na svojem 
področju, tako poljedelstvo, živinorejo, 
sadjarstvo, vinogradništvo, čebelarstvo, 
gojitev industrijskih in drugih kultur, 
gozdarstvo, domačo obrt itd., posebno, 
še liste panoge   oziroma   kulture, ki v. 

daii.h naravnih pogojih najbolj uspe- 
vajo; 4. da uvaja za povečanje kn.el.j~ke 
pioizvodnje in s tem za naraščanje bla 
gostanja svojih članov naprednejše teh- 
nične in agronomske metode v knu;t ,t 
stvu in v ta namen nabavlja kmetijske 
stroje, umetna gnojila itd., ustanavlja 
ambulante za živino, plemenilne posta'.;c, 
organizira selekcijo živine, gradi sik».-, 
organizira semensko službo,' skrbi za go- i 
jitev sadnih, gozdnih in drugih . ss< ,4 
itd.; 5. da organizira predelavo kni"! .i 
skih pridelkov in obrtne delavnice -u 
potrebo svojih članov in izrablja pri teai 
predvsem lokalno surovine; 6. da Ibira 
kmečke prihranke v obliki hranilnih 
vlog in notranjih posojil za ustvarjanje 
obratnih sredstev in podeljevanje kre- 
ditov svojim članom; 7. da skrbi za go- 
spodarski, strokovni, kulturni in pro- 
svetni dvig vseh prebivalcev svojega 
okoliša tako, da prireja v svojem za- 
družnem domu strokovna in politična 
predavanja, 'kulturne prireditve, stro- 
kovne tečaje, razstave, predvajanja fil- 
mov, goji fizkulturo itd. ter ustanovi 
svojo knjižnico. 

Zaradi smotrnega in uspešnejšega iz- 
vajanja svojih nalog izdela potrebne 
načrte v skladu s splošnim državnim 
načrtom. 

Zadružni delež znaša 100 din"delež 
zadružnikovega družinskega člana 20 din 
in se plača ob vstopu v zadrugo. Vsak 
zadružnik jamči s petkratnim zneskom 
vpisanega' enkratnega temeljnega oziro- 
ma družinskega'deleža. 

Upravni odbor sestavlja 9 članov, ki 
jih voli občni zbor za dobo 1 leta. Za- 
drugo zastopa upravni odbor. Za za- 
drugo' podpisujeta po dva claria uprav- 
nega, odbora, od katerih labkó enega na- 
domešča po upravnem- odboru poobla- 
ščeni uslužbenec zadrugo.- 

Izbrišejo se člani upravnega odbora: 
Smigolj Jože, Praznik Štefka in Zaje 
Ivan, vpišejo pa novi izvoljeni člani 
upravnega odbora: 

Klembas Alojz, kmet. Dolenja vas 15, 
Zore Leopold, kmet. Dolenja vas 57 io 
Rus Hinko, upravnik, Toplice 154. 

Okrožno sodišče v Celju 
dne 24, marca 1948. 

ZadrWl 123/13 2••• 

"      Jgi 

283. I 
Sedež: Zgornja Ponikva. 
Dan vpisa: 30. .marca 1948. 
Besedilo: Kmetijska zadruga z ••••••• 

jamstvom v Zg. Ponikvi. 
Zadruga jô bila ustanovljena na skupšči- 

ni 7. III. 1B48 za nedoločen Čas. 
Naloge zadruge so: 
1. da na čim boljši in čim kulturnejsi 

način oskrbuje svoje Člane z vsemi po- 
trebnimi potrošnimi predmeti; 2. da od.. 
kupuje y svojem okolišu vse kmetijske 
pridelke in izdelke v skladu s postav- 
ljenim načrtom za dobro oskrbo mest in 
drugih industrijskih središč in sklepa v 
ta namen pogodbe; 3. da 'pespešujp in 
razvija vse panogo kmetijskega gospo- 
darstva na svojem področju, tako polje- 
delstvo, živinorejo, sadjarstvo, vinograd- 
ništvo, čebelarstvo, 'gojitev industrijskih 
in  drugih  kultur, gozdarstvo,  domaČo 
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obrt itd., posebno pa tiste panoge czi- 
•;•:• kulture, ki ob danih naravnih po- 
sojili najbolj uspevajo; 4. da uvaja za 
••-.-•<•••• kmetijske proizvodnje în is 
tem za naraščanje blagostanja svojih 
članov naprednejše tehnične in agro- 
nomske metode v kmetijstvu in v ta na- 
mt-n nabavlja kmetijske stroje, umetna 
g"o|da itd., ustanavlja ambulante za ži- 
vino, piememlne postaje, organizira se- 
lekcijo živine, gradi silose, organizi- 
ra semensko službo, skrbi za gojitev 
sadnih, gozdnih in drugih sadik itd.; 
5, da organizira predelavo kmetijskih 
p de i kov in obrtne delavnice za po 
trebe svojih članov in izrablja pri 
tem predvsem lokalne surovine; 6. da 
zb r-a kmečke prihranke v obliki hra- 
nilnih vlog in notranjih posojil za usrvar- 
janje obratnih sredstev in za podeljeva. 
nje kreditov svojim članom; 7. da skrbi 
za gospodarski strokovni ter kulturni in 
piosveini dvig vseh prebivalcev svojega 
okoliša tako, da prireja v svojem za- 
družnem domu strokovna ' in politična 
predavanja, kulturne prireditve, stro- 
kovne tečaje, razstave, predvajanja fil- 
mov, goji fizkulturo itd. ter ustanovi 
svojo križnico. 

Zaradi smotrnega in uspešnejšega izva- 
janja svojih naiog izdela potrebne načrte v 
skladu s splošnim državnim načrtom. 

Zadružni delež znaša 100 din, delež za- 
drbf.nikovega družinskega člana 10 din in 
se mora vplačati ob vstopu v zadrugo. Vsak 
zadružnik jamči z desetkratnim zneskom 
vpvsanc-ga enkratnega temeljnega oziroma 
družinskega deleža. 

Priobčitve se, kolikor ni v pravilih dolo 
ceno drugače, nabijejo na zadružni razglas 
ni deski. 

Zadrugo zastopa upravni odbor, ki ga se 
stavlja 9 članov in jih voli občni zbor za 
dobo enega leta Za zadrugo podpisujeta 
po dva člana upravnega odbora, katerih 
enega lahko nadomešča po upravnem od- 
boru pooblaščeni uslužbenec zadruge. 

Člani -upravnega odbora so: 
Jezernik Rafael, čevljar, Zg. Ponikva 41, 

pi. -1-ednik, 
Ks Kafael, kmet, Studence 18, podpred- 

SPii'i <\. 
Pečnik Pankrac, gozdar, Zg. Ponikva 2, 

ia.,ir.t, /• 
Reznian Janez, delavec, Zg. Ponikve 10, 
Verdev Ivan." kmet. Kale 2, 
Vasle,Miha, kmet, Zg. Ponikva 23, 
I^fnik Anton, kmet. Za. Ponikva 30, 
jK Sta;i!:o, kmet. S'udenre 12. 
Niandelc Ferdinand, kmet,'Studence 8, 

odborniki. 
Okrožno sodišče v Celja 

dne 30. marca 1948. 
Zadr VII 75/2 ?ß75 

* 
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sedež: Crur vrh. 
Dan vpisa: 2. aprila 19-18. i 
Besedilo: Kmetijska, nabavno prodaina 

çadruua z omejenim jamstvom v Črnem 
vrhu,' 

Zadruga je bila ustanovljena na usta- 
novnem zboru 29". februarja 194S za ne- 
•?o'nčpn čas. 

Naloge zadruge so: 1. da na čim boljši 
in čim kulturnejši način oskrbuje svoje 

ciane z vafciiu potrebnimi potrošiunu 
predmeti; 'l. da odkupuje v svojem oko 
iiau vse kmeiipRe pnaelke • izdelke v 
skladu z postavljenim načrtom za dooro 
oskrbo mest m drugih industrijsKih sic 
disč in sklepa v ta namen pogodbe; 
4» da pospešuje m razv:ja vse panoge 
kmečkega gospodarstva na svojem 
področju, tako poljedelstvo, živinorejo, 
•sadjarstvo, vinogradništvo, čebelarstvo, 
gojitev indusinjsk.h in drugih kultur, 
gozdarstvo, domačo obrt itd., posebno 
se tiste panoge oziroma kulture,' ki v 
danih naravnih pogojih najbolj uspe- 
vajo; 4, ua uvaja za povečanje kmetijske 
proizvodnje in s tem za naraščanje bla- 
gostanja svojih članov naprednejše teh- 
nične in agronomske metode v kmetij- 
stvu in v ta namen nabavlja kmetijske 
stroje, umetna gnojila itd., ustanavlja 
ambulante za živino, plemenilne postaje, 
organizira selekcijo živine, gradi silose, 
organizira semensko službo, skrbi za go- 
jitev sadn.jh, gozanih in drugih sadik 
itd.; ó. da organizsa predelavo kmetij- 
skih pridelkov in obrtne delavnice za 
potrebe svojih članov iu izrabija pri tem 
predvsem lokalne surovine; tì. da zbira 
kmečke prihranke v obliiii hranilnih 
vlog in notranjih posojil za ustvarjanje 
obratnih sredstev in podeljevanje kre- 
ditov svojim članom; 7. da skrbi za go- 
spodarski, strokovni, kulturni in pro- 
svetni dvig vseh prebivalcev svojega 

. okoliša tako, da prireja v svojem za- 
družnem domu si.okovna in politična 
predavanja, kulturne prireditve, »tra- 
kovne tečaje, razstave, predvajala fil- 
mov, goji fizkulturo itd. ter ustanovi 
svojo knjižnico. 

Zadružni deiež znaša 100 din, delež 
zadruziiittovega družinskega člana znaša 
20 din, in se lahko vplača v obrok;h. 
Člani jamčijo za obveznosti zadruge z 
lOkratniin zneskom vpisanega enkrat, 
nega temeljnega oziroma družinskega 
deleža. 

Zadruga razglaša važnejše sklepe v 
svojih po'siovnib prostorih in na raz- 
glasili deski. 

Upravni odbor sestavlja 5 do 7 članov, 
KI jih voli zbor izmed zadružnikov. Dolž- 
nost upravnega- odbora trajd eno leto. 
Za zadrugo podpisujeta po dva člana 
upravnega odbora, od kaler.h lahko ene. 
ga nadomešča po upravnem odboru po- 
oblaščeni  uslužbenec  zadrugo. 

Člani upravnega odbora so: 
KržiŠnik Jakob, kmet, Črr.i vrh 4, 
Koprivec Frančiška, kmetica, Smoliiik 

št. 6, o 
Sedej Cene, delavec, Črni vrh 80, * 
Božnar Andrej, čevljar, Črni vrhi 70, 
Buh Jože, kočar, Črni vrh 72, 
Trobec Jakob, kmet, Črni vrh 40, 
Justin Anton, kočar, Crni vrh 108, 

Okrožno sodišče v Ljubljani 
dne 2. aprila 1948. 

Zt 19/48 — Zadr VI 3/1      2855 
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Sedež: Dob. 
Dan; vpisa: 2. aprila ti;.- 
Besedilo: Kmetijska  zadiuga z  ome- 

jenim jamstvom Dob. 

Zadruga je bila ustanovljena na usta- 
novnem zboru 24. II. 194S ZA nedoločen 
čas. 

Naloge zadruge so: 1. da na čim bolj»1 

iu čim kulturnejši način oskrbuje svoje 
člane z voemi potrebnimi potrošnu»1 

predmeti; 2. da odkupuje v svojem oko- 
lišu vse kmetijske pridelke m izdelke v 

skladu z postavljenim načrtom za <iot,r0 

oskibo mest in drugih industrijskih ••^ 
disc in sklepa v ta namen pogodbe. 
3. da pospešuje in razv ja vse panoge 
kmetijskega gospodarstva na svojem 
področju, tako poljedelstvo, živinorejo, 
sadjarstvo, vinogradništvo, čebelarstvo, 
gojitev industrijskih in drugih kul'ur' 
gozdarstvo, domačo obrt itd., P®se".n • 
še tiste panoge oziroma kulture, ki » 
<.'anih naravnih pogojih najbolj u.spe' 
vajo; 4. da uvaja" za povečanje l«n.etl{r. 
proizvodnje in s tem za naraščanje D'^ 
gos tanja svojih članov naprednejše te»' 
nične in agronomske metode v knjetij' 
stvu in v ta naineu nabavlja kmetijs* 
stroje, umetna gnojila itd., ustanavlJ 
ambulante za živino, plemenilne •••• ' 
organizira selekcijo živine, gradi silo» >. 
organizira semensko .službo, skrbi za g 
jitev sad n'a, gozdnih in drugih sa<JJ. 
itd.; 5. da organizira predelavo l<llie^ 
skih pridelkov in obrtne delf.vnice ^ 
potiebe svojih članov in izrablja P1"''?., 
predvsem lokalne surovine; 6. da Z"1*, 
kmečke prihranke v obliki branik"' 
vlog in noîranjih posojil za ustvarjanj 
obratnih sred-tev in podeljevanje &r ' 
d.iov -vol.m ."lar.om; 7. da skrbi za g£ 
^•'ocbrsk1, »irokovni, kulturni in P1^ 
svetni dv.g Vieh prebivalcev ,sVOjejL 
okoliša tako, da prireja v yv°ieHV"ri3 
družnem domu strokovna in Poll.t ^ 
predavanju, kulturne prireditve, str 
kovne tečaje, razstave,- predvajanja . 
mov, goji lizkulturo itd. ter ustano 
sv?/jo knjižnico. 

Zadružni delež znaša 100 &n\fm, 
zauružiiTlvOvega družinskega člana 5U     ' 
k, se lahko vpiaca v obrokih. Člani jaj^ 
čijo za obveznosti  zadruge s 30krati> 
zneskom vpi-aiu-six   enkratnega 'cin , 
nega oziroma družinskega deleža.    '\ 

Zadruga   razglaša  važnejše   sklep^ 
svojih   poslovnih   prostorih   in   na 
glasni desici. 

Upravni odbor sestavlja 7 âo *|.,.oV. 
nov, ki j,h voli zbor izmed zadruzi»^ 
Dolžnost uriiuvnega odbora 'ra,a jva 
leU. Za zadrugo podpisujeta ••^• 
člana   uoravnega    odbora,, -cd  Kd 

lahko  enega   nadomešča   po uPra,v_ 
nCm 

drti&,e- odboru oooblaščeni uslužbenec za 

Člani upravnega odbora so: 
-   Bregar Jože, kmet, Breg-Dob 1, 

Antončič Jože, kmet, Dob 15, 
Čebular Anton, kmet, Sad 7, ^ 
Verbič Alojzij, kmet. PodborSt  ^ ? 

Mandelj Miha, kmet, Lučarjev •   ^ 
dol 

A..: 
Kastelic Alojz, kmet, Hrastov 
Perpar Jože, kmet. Pokojnica •*•• 

Okrožno pođišt'o v U:ifc'Jalîl        ^ 
•
•• 2. apt'!a 104ß- •• 

Zt 40/48 — Zadr VI 4/1     _ 
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Ciani upravnega odbora so: 

seSVal       an' kmet' DoklcžovJe, ••(^- 

sed^rjf JaneZ' kmet' Doklek)Vie' podpred- 

*a.SikmPerIe   MÜan'   uîitelj''   DokMovie' 
Klemenčič Franc, kmet,' Dokležovje, 
««nolic Janez, kmet, Dokležovje, 
Rjaveč Franc, kmet, Dokležovje, 
Gregor Frančiška, gospodinja, Dokležov- 

ie. odborniki. 

Okrožno sodišče v Mariboru 
dne 3. aprila 1948. 

Zadr. III 46 '110 

309. * 

Sedež: Dolga vas, okraj Del. L.-uUata. 
JJan vpisa: dne 10. aprila 1948. 

Dolffdil?: Kmetijska zadruga z o. j. v 

Ščinf /U^a ^e D^a ustanovljena na skup- 
"i1 4. marca 1948 za nedoločen čas. 

h čim f idruge 5o: 1- da na čim bol'ši 

Člane   kuHurnejši način oskrbuje svoje 
pre(}Z vsemi   potrebnimi   potrošnimi 
ligu ve  V ^ da odkupuje v svojem oko- 
••1••7• kmetijske pridelke in izdelke v 
oskrbo8 p03tavlienim načrtom za dobro 
disc ' i„ m(rst in drugih industrijskih sr re- U13Q j« | l J" urugin inausinjSKiu sre- 
3. <]• 

sklepa v ta namen pogodbe; 
!-       Pospešuje  in  razvija  vse  panoge 

••••••     n~. j i.._     _.       :  SSŠGS p°dro2htesa S^Podarstva na svojem 
sadjaJ.' k"ko poljedelstvo, živinorejo, 
Sojitev -'A 

vin°Rradnis4vo, čebelarstvo, 
gozdar,/11 uslrii&kih in" drugih kultur, 
Že tiste ' domafo obrt itd> posebno 
danja n Pano.RQ oziroma kulture, ki v 
vajo; 4 ?ravnin. pogojih najbolj uspe- 
Proizvod • l*vaJa ^ povečanje kmetijske 
gostani •? s tem za naraščanje bla- 
uicne in SVoim članov naprednejše teh- 
stvu in 

afron°nx9ke metode vkmetij- 
stroje ,V la namen nabavlja kmetijske 
ambiant a gojila itd., ustanavlja 
°rganizî.?** ^no, plemenilne postaje, 
°r8anizira SelekciJo živine, gradi silose, 
?°Ütev Ò-i S?mensko službo, skrbi za 
4.. 5 Sd<taih, gozdnih in drugih sadik 
skih nn;,ia ^^anizira predelavo kmelij- 
totrebe «, S?v in obrtne delavnice za 

' Nvsemii olanov in izrablja pri tem 
• •>•••• « • ne surovine; 6. da zbira 

°8 in nn£ •••° v <*UW hranilnih 
?ratnih *l •• •°50•11 za ustvarjanje 
ftfov svolîm 4tev in Podeljevanje kre- 
•Pofcrshj lmot

clan°m; 7. da skrbi za go- 
^etni Sir, rok^ kulturni in Pro" 
S*oli§a tako V^ Prebivalcev svojega 
^ïnem rtrL Prire.ia v svojem za- 
redavania iu11

strokovna in politična 
l°Vne'te&;„ ullurne prireditve, etro- 
Ž0v' goji •'fiV/T^e- Predvajanje •- 
^io enjižniS^Uuro  itd- tor  ustanovi 

naiog   izdela    potrebne ^xrte -v  ski^ uaiog   izaela    Potrebne 
•^Srton,;, Sk^du  s  splošnim državnim 

? Vstopu
n
vS

ž •aSa 15° din, plača se 
•••••-••••/• ^orkhko 
£>• Vsak 7?rtI?^olt,h- Jamstv° je ODiR 

111 leskom wmk 1••• §e * desetkrat- 
pisanih obveznih deležev. 

Zadruga razglaša važnejše sklepe v svo- 
jih poslovnih prostorih • no razglasni de 
slu. 

Upravni odbor sestavlja 5 do 9 članov. 
Njegova dolžnost traja eno leto. 

Zadrugo zastopa upravni odbor, zanjo 
podpisujeta po dva člana upravnega od 
bora ali po en član upravnega odbora in 
en  pooblaščeni  uslužbenec zadruge. 

Člani upravnega odbora so: 
Sabo Jožef, kmet, predsednik, 
Kocuvan Evgen, trgovec, tajnik, 
Švec Franc, gostilničar, 
Dragošič Štefan, poljedelec, 
Vereš Štefan, krojač, 
Felsö Štefan, poljedelec, 
Meselič Štefan, poljedelec, 
Traiber Franc, krojač, odborniki, vsi iz 

Dolge vasi. 
Okrožno sodišče v Mariboru 

dne 10. aprila 1948. 
Zadr. III Ö5/2 ••02 

310. 
Sedež: Domanjševci, okraj .kiusliu So- 

bota. 
Dan vpisa: 27. marca 1948. 
Besedilo: Kmetijska nabavno prodajna 

zadruga z o. j. v Domaniševcih. 
Zadruga je bila ustanovljena na skupSči 

ni 1. III. 1948 za nedoločen čas. 
Naloga zadruge je: 1. da izdeluje po 

navodilih pristojnih organov načrt za 
odkup kmetijskih pridelkov v svojem 
okolišu; 2. da izdeluje po oavodilih pri- 
stojnih organov načrt potrošnje svojih 
članov; 3. da izdela finančni in kreditni 
načrt in ga spravi v sklad s finančnim 
načrtom svoje poslovne zveze in postav, 
ljenimi normami; 4. da zbira v ta na- 
men statistične podatke, ki jih daje v 
uporabo tudi svoji poslovni zvezi. Glavni 
zadružni zvezi LRS in okrajnim ljudskim 
odborom; 6. da odkupuje v svojem oko. 
lišu vse kmetijske pridelke in oskrbuje 
svoje člane z vsem, kmetijskim orodjem 
in drugimi kmetijskimi potrebščinami in 
tudi z vsemi potrošnimi predmeti po 
postavljenem načrtu; 6. da sklepa po- 
godbe s kmetovalci v svojem okoiišu za 
odkup kmetijskih pridelkov in jim iz- 
plačuje predujme (kontrahiranje); 7. da 
sklepa pogodbe z zadružnimi in držav- 
nimi podjetji za dobavo kmetijskih pri- 
delkov; 8. da skrbi za večjo produktiv- 
nost dela svojih članov; 9. da skrbi za 
kulturno in prosvetno izobrazbo svojih 
članov in za njihovo zadružno vzgojo. 

Svoje naloge opravlja zadruga v skladu 
s splošnim državnim gospodarskim načrtom 
in z nalogami, ki jih dobi od svoje poslov- 
ne  zveze  in pristojnih 'organov  ljudske 
oblasti. 

Zadružni delež znaša 150 din, plača se 
ob vstopu v zadrugo. Upravni odbor lahko 
dovoli plačilo v obrokih. Delež zadružni- 
kovega družinskega člana znaša 10 din. 
Jamstvo je omejeno. Vsak zadružnik jam- 
či še z desetkratnim zneskom vpisanih ob- 
veznih deležev. 

Zadruga razglaša važnejše sklepe v svo- 
jih poslovnih prostorih, po potrebi "pa še 
na krajevno običaini nnčin ali pa v dnev- 
nem in krajevnem tisku. 

Upravni odbor sestavlja 7 članov Dolž- 
nost upravnega odbora traja eno leto. 
Predsednika, podpredsednika in tajnika 
voli zbor posebej. 

Zadrugo zastopa upravni odbor. Za za- 
drugo podpisujeta po dva člana upravnega 
odbora ali po en član upravnega in en •• 
oblaščeni uslužbenec zadruge. 

Člani upravnega odbora so: 
Pocak Deziderij, kmet, Domanjševci, 

predsednik, 
Pocak Elek, kmet, Domanjševci, pod- 

predsednik, 
Pocak Edmund, kmet, Domanjšev-r-i, taj- 

nik, 
Kranjec Deziderij, kmet,  Domanjševci, 
Domonci Viljem, čevljar, Domanjševci, 
Šebok Ludvik, kmet. Domanjševci, 
Osvald Ludvik, kmet, Domanjševci, od- 

borniki. 
Okrožno sodišče v Mariboru 

dne 27. marca 1-918. 
Zadr. III 39/2 . "" 

* 
811. 

Sedež: Gcderovci, okraj Murska sijüota. 
Dan vpisa: 23. marca 1948. 
Besedilo:   Kmetijska nabavno prodajna 

zadruga z o. j. v Gedcrovcih. 
Zadruga je bila ustanovljena na skupšči- 

ni 4. II. 1948 za nedoločen čas. 
Naloga zadruge je: 1. da izdeluje po na- 

vodilih pristojnih organov načrt za odkup 
kmetijskih pridelkov v svojern okolišu; 2. 
da izdeluje po navodilih pristojnih orga- 
nov načrt potrošnje svojih članov; 3. da 
izdela finančni in kreditni načrt in ga spra- 
vi v sklad s finančnim načrtom svoje po- 
slovne zveze in postavljenimi normami; 4. 
da zbira v ta namen statistične podatke, 
ki jih'daje v uporabo tudi svoji poslovni 
zvezi, Glavni zadružni zvezi LBS in okraj- 
nim Ijudsk:m odborom; 5. da odkupuje v 
svojem okolišu vse kmetijske pridelke in 
oskrbuje tvoje člane z vsem kmetijskin 
orodjem in drugimi kmetijskimi potrebšči- 
nami in tudi z vsemi potrošnimi predmeti 
po postavljenem načrtu; C. da sklepa po- 
godbe s kmetovalci v svojem okolišu za 
odlnip kmetijskih pridelkov in jim izpla- 
čuje predujme (kontrahiranje); 7.da sklepa 
pogodbe z zadružnimi in državnimi podjetji 
za dobavo kmetijskih pric'elkov; 8. da skr- 
bi za večjo produktivnost dela svoj'h čla- 
nov; 9. da skrbi za kulturno in prosvetno 
izobrazbo svojih članov in za njihovo za- 
družno vzgojo. 

Svoje naloge opravlja zadruga v °k!aoii 
s splošnim državnim gospodarskim nnčriom 
in z nalogami, ki jih dobi od svoje naslov- 
ne zveze in pristojnih organov ljudske 
oblasti 

Zadružni delež znaša 150 din. plača se 
ob vžtopu v zadrugo. Upravni odbor lahli'o 
dovoli plačilo v obrokih. Jamstvo je ome 
jeno. "Vsak zadružnik jamči še z det-ej3:rat- 
nim rneskom vpisanih obveznih deležev. 

Zadruga razglaša važnejše sklepe v svo- 
jih po?lovnih prostorih, po potrebi pa še 
na krajevno običajni način ali pa v dnev- 
nem in krajevnem tisku. 

Upravni odbor sestavlja 7 članov IV/ 
nost  upravnega  odbora  traja   eno  lclo. 
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Predsednika, podpreA-eturka • tajnika vo 
Ï, zbor porcv.ei. 

Z;i dritto <•-.:••• upravni odbor. Za ?a- 
d;uuo popisujeta po dva člana upravnega 
CKIL ira au po ec član upravnega odbora in 
e.. puol-ia^eiii uslužbenec zadruge. 

Člani uptavnega odbora so: 
Džuban Fia ri, kmet, Sodišinci, predsed- 

nik. 
N.vnec Ernest, kmet, M. Petrovci, pod- 

pr-- 'lediu!:. 
Ft-ko Kar!, kmet. Krajna, tajnik, 
Kreft Jožef, kmet, M. Petrovci, 
Vrečic Jane?., kmet. Sodišinci. 
starec Koloman, kmet, Krajna, 
FiUar Frano,   kmet.   Gederovci, odbor- 

Ï • I Iv !, 

Okrožno sodišče • Mariboru 
dne 23. marca 1948. 

Zadr. HI 28 "i 2825 

812. 
Se dež: Gcnferevei, okraj Do!. Lendava. 
Dan vpisa: 8. aprila 1948. 
Besedilo: Kmetijska zadruga z o. j. v 

Geniorovrih. 
Zadruga je bila ustanovljena aa skup- 

ščini 20. februarja 1948 za nedoločen čas. 
Nalogo zadruge so: 1. da na čitn boljši 

• čim kulturnejši nač.n oskrbuje" svoje 
člane z vsemi potrebnimi potresnimi 
predmeti; 2. da cdkupujo v svojem oko- 
lišu vse kmetijsko pridelke in izdelke v 
skladu s postavljenim načrtom za dobro 
oskrbo mest in drugih industrijskih sre- 
'• n sklepa v ta namen pogodbe; 
3. da pospešuje in razvija vso panoge 
kmetijskega gospodarstva na svojem 
področju, tako poljedelstvo, živinorejo, 
sadjarstvo, vinogradništvo, čebelarstvo, 
gojitev industrijskih in drugih kultur, 
gozdarstvo, domačo obrt itd., posebno 
še tiste panoge oziroma kulture, ki v 
danih naravnih pogojih najbolj uspe 
vajo; 4. da uvaja za povečanje kmetijske 
proizvodnje in s tem za naraščanje bla- 
gostanja svojih č'lanov naprednejše teh- 
nične in. agronomske metode v kmetij- 
stvu in v ta namen nabavlja kmetijske 
stroje, umetna gnojila itd., ustanavlja 
ambulante za živino, plemeuilne postaje, 
organizira selekcijo živine, gradi silose, 
organizira semensko službo, skrbi za 
gojitev sadnih, gozdnih in drugih sadik 
:fd.; 5. da organizira predelavo kmetij- 
skih pridelkov in obrtne delavnice za 
potrebe svojih članov in izrablja pri tem 
predvsem lokalne surovine; 6. da zbira 
kmečke prihranke v obliki hranilnih 
vlog .n notranjih posojil za ustvarjanje 
obratnih sredstev in podeljevanje 'kre- 
ditov svojim članom; 7. da skrbi za go- 
spodarski, strokovni, kulturni in pro- 
svetni dvig vseb prebivalcev svojega 
okoliša tako, sda ^prireja v svojem za- 
družnem domu strokovna, in politična 
predavanja, kulturno prireditve, stro- 
kovne tečaje, razstave, predvajanje fil- 
mov, goji fizkulturo itd. ter ustanovi 
svoio knjižnico. 

Zaradi smotrnega in uspešnejšega izva- 
janja svojih nalog izdela zadruga potrebne 
načrte v skladu s splošnim državnim načr- 
tom. 

Zadružni dele/. zna.->a IGU din, plača se 
ob vstopu v zadrugo. IJpravui odbor lahko 
dovoli plačilo v obrokih. Jamstvo je ome 
jeno. Vsak zadružnik jamči še s trikratnim 
zneskom vpisan;]] obveznih deležev. 

Zadruga raz^iaša važnejše sklepe v svo- 
jih poslovnih prostorih ìD na razglasni de 
ski. 

Upravni odbor sestavlja 5 do 7 članov. 
Njegova dolžnost traja eno leto. 

Zadrugo zastopa  upravni  odbor,  zanjo 
podpisujeta po dva člana upravnega od 
bora ali po en član upravnega odbora in 
en  pooblaščeni  uslužbenec zadruge 

Člani upravnega odbora so: 
Biro Josip, predsednik, 
Šoš Vendei, tajnik, 
Gal Peter, blagajnik, 
Varga Franc, 
Meselič Janez, odborniki, vsi poljedelci 

iz Genterovcev. 
Okrožno sodišče v Mariboru 

dne 8. aprila 1948. 
Zadr. III 52/2 •• 

313. 
Sedež: Gomilice, okraj Dol. Lendava. 
Dan vpisa: 15. marca 1948. 
Besedilo: Kmetijska zadruga z ome- 

jenim jamstvom Gomilice. 
Zadruga je bila ustanovljena na skup- 

ščini 29   II. 1948 za nedoločen čas. 
Naloge zadruge so: 1. da na čim boljši in 

čim kulturnejši način oskrbuje svoje čla- 
ne z vsemi potrebnim, potresnimi pred- 
meti; 2. da odkupuje v svojem okolišu 
vse kmetijske pridelke in izdelke v 
skladu s postavljenim načrtom za dobro 
oskrbo mest in drugih industrijskih sre- 
dišč in sklepa v ta namen pogodbe; 
3. da pospešuje in razvija v3e panoge 
kmetijskega gospodarstva na svojem 
področju, tako poljedelstvo, živinorejo, 
sadjarstvo, vinogradništvo, čebelarstvo, 
gojitev industrijskih • drugih kultur, 
gozdarstvo, domačo obrt itd., posebno pa 
tiste panoge oziroma kulture, ki v danih 
naravnih pogojih najbolj uspevajo; 4. da 
uvaja za povečanje kmetijske proizvod- 
nje in s tem za naraščanje blagostanja 
svojih članov naprednejše tehnične :n 
agronomske metode v kmetijstvu in v ta 
namen nabavlja kmetijske stroje, umetna 
gnojila itd., ustanavlja ambulante ta 
živino, plemenilne postaje, organizira 
selekcijo živine, gradi silose,. organizira 
semensko službo, skrbi za gojitev sadnih, 
gozdnih in drugih sadik itd.; 5. da orga- 
nizira predelavo kmetijskih pridelkov in' 
obrtne delavnice za potrebe svojih čla- 
nov in izrablja nri tem predvsem lokalne 
surovine-; 6. da zbira kmečke prihranke 
v obliki hranilnih vlog in notranjih po- 
sojil za ustvarjanje obratnih sredstev in 
podelitev kreditov svojim članom; 7. da 
skrbi za gospodarski strokovni, kulturni 
in prosvetni dvig vseh prebivalcev svo- 
jega okoliša tako, da prireja v svojem 
zadružnem domu strokovna in politična 
predavanja, kulturne prireditve, strokov, 
ne tečaje, razstave, predvajanja filmov, 
goji fizkulturo itd. ter ustanovi svojo 
knjižnico. 

Zaradi smotrnega in uspešnejšega iz- 
vajanja  svojih   nalog izdela   potrebne 

načrte  v  skladu   s   splošnim državi»0* 
načrtom. 

Zadružni  delež  znaša   150  din, Pjf* 
4 ob vsloj-u v /,;,drugt.   Upravni odWr 

lahko dovoli plačilo v obrokih. Jams»* 
je omejeno.  Vsak zadružnik jamči se 
lOkratnim   zneskom  vpisanih  obvezo* 
deležev. 

Zadruga razglaša važnejše sklepe • 
svojih poslovnih prostorih in na xil 

glasni deski. . 
Upravni odbor sestavlja 5 do 9 '•' 

nov. Dolžnost upravnega odbora tra] 
eno leto. Zadrugo zastopa upravni.0*' 
bor. Za zadrugo podpisujeta po dva «••» 
upravnega odbora ali pa en član uP[a*' 
nega odbora in en pooblaščeni usW 
benec zadruge. 

Člani upravnega odbora so: ', s 
Zver Janez, kmet, Gomilice 19, P*4*1" 

sednik, ' . 
Rodi Ivan,  kmet, Gomilice 117. P°° 

predsednik, 
Bala-žič Martin, kmet, Gomilice 63< 
Cjerkeš Jožef kmet, Gomilice 6, 
Dominko Jožef, kmet, Gomilice w< 
Petek Jožef, kmet. Gomilice 12,      , 
Horvat Štefan, kmet, Gomilice 26, ou 

borniki. 
Okrožno sodišče v Mariboru 

dne 15. marca 1948. 
Zadr III 25/2 90 

3U 
Sedež: Gorca, okraj Ptuj. 
Dan vpisa: 6. aprila 1948. .^ 
Besedilo: Kmetijslca zadruga z omejc*\ 

jamstvom Gorca-Dcžiio. 
Zadruga je bila ustanovljena na s!v 

ščini 2. III. 1948 za nedoločen čas. 
Nalogo zadruge so: $ 
1. da na čim boljši in čim kultur**^ 

način oskrbuje svojo člane z vsemi r^ 
trebninli potresnimi predmeti; 2. ^fLje 
kurjuje v svojem okolišu vse *cmflgtjV- 
pridelke in izdelke v skladu s P°j jp 
ljenim načrtom za dobro oskrbo me ? 
drugih industrijskih središč.in skieP ^ 
ta namen pogodbe; 3. da PosPesU£sp<r 
razvija vse panoge kmetijskega i •. 
darstva na svojem področju, tako P ^ 
dclstvo, živinorejo, 6adjarstvo, V**J^sjcil> 
ništvo, čebelarstvo, gojitev industrij ^. 
in drugih kultur, gozdarstvo, ti0 0p 
obrt itd., posebno pa tiste panoge 
roma kulture. Id ob danili naravnu« ^ 
gojili najbolj uspevajo; 4. da uvaL s 
povečanje kmetijske proizvodnje • 
tem za naraščanje blagostanja gr<r 
članov naprednejše tehnične »D • pjr 
nomske metode v kmetijstvu in v ijett>* 
men nabavlja kmetijske stroje,.'• $, 
gnojila itd., ustanavlja ambulants $0, 
vino, plemenilne postaje, organ'2; ••\- 
lekcijo živine, gradi silose, °•> j»<j.: 
sadnih, gozdnih in drugih sad'"..-fcifi 
5. da organizira predelavo _ »nje po 
pridelkov " in obrtne delavnice 7r f 
trebe svojih članov in. izrawPg #, 
tem predvsem lokalne surovine- ^. 
zbira kmečke prihranke v ob" ^jf' 
minili vlog in notranjih posopl M; jjev^ 
janje obratnih sredstev in • V*7- '&• 
nje kreditov svojim članom;-'. a '   , 
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^?*?0da/âki »trokovui ter kulturui in 
oÄ i fViB TSeh Plavalce* .vojega 
drn , k,°' da ')rirpJ''' T ST°icm »- 
nrpH^em •domu slrokov.u in politić.u 
kc,t ?[><• kulturne Pnreditve, stro- 
ng •-••\ riiistave' Predvajanja f:l- 
svo!' f01-1.. Iukul^ro itd. ter ustanovi syojo knjižnico. 
. Jaradi smotrnega in uspešnejšega izva- 

SeSv0Jï,Dal0g ••1• Mdru8a P°trebne 
črtom adu s splošnim državnim ua- 

č',ZnhrUŽni delež znaäa 150 din in se pia 
lahi/•,  .V8t°P" v zadrugo.  Upravni odbor 
dri,ï?'uV0li PlaC"il0 v obrokih. Delež /a 
dinar-  °Vcga družinskega člana maša 20 
druî •!*•• Jamstvo ie omejeno.  Vsak  za- 

umiK jamči še z desetkratnim zneskom 
'Pyutoh obveznih deležev, 
lih !!P razglaša važnejše sklepe v svo- 
ski     l0Vnih Prostorih in na razglasni de- 

N Upravni odbor sestavlja 5 do 7 članov. 
^ova dolžnost traja eno leto. 

''ujetai ° 2a3loPa upravni odbor, podpi- 
bor Pa za»Jo po dva člana upravnega od- 
uPravti eneaa ,aIlko nadomešča po zadru»eni °^^••• pooblaščeni uslužbenec 

Pa"-!11 pravnega odbora so: 
drugi eî!^ Janez, zadružnik vinarske za- 

Svfc i   °« Predsednik- 
Predsed • ^ranc> gostilničar, Gorca, pod- 

dnict« °t?° Kozina, zadružnik vinarske za- 
5>e. {Jezno, tajnik, 
Hp, Martin, čevljar, Dežno. 

G0rc 
s   0/-ef' zadružnik vinarske zadruge, 

8e Go81" Pranc' zadružnik vinarske zadru- 

niki60 Lizika>  gospodinja,  Gorca, odbor- 

Okrožno sodišče y Mariboru • 
dne 6. aprila 1948. 

' Zadr. • 134/2 3113 

•315. * 

r)!,dež: Gorica, okraj Maribor okulica. 
••"••?1••: 2- aP"la 1948- 

«im u    ,: Kmetijska zadruga z omejo- 
'£ Jamstvom y Gorici. 

fcini i*g?Je blla ustanovljena na ekup- « ». m, •8 M ne<Ioloceu ^ 
Čim kuff Zad•Se so: 1. da ua čim boljši in 
ue j ,, "Ur.neJJi naòin oskrbuje svoje čla- 
trteti- 2 i P°treunün: potrošnimi pred- 
le km"0r

a ,odkuPuje v svojem okolišu 
»klad' a 1 PrideIke iu izdelke v 
oskrbo n poslavlJeuim načrtom za dobro 
diso ja l\ in drugih industrijskih sre- 
3. dà posn |p.a v. ta "amen pogodbe; 
^etijskctf le 'n \razv^a vse panoge 
Področju , i gospodarstva na svojem 
SadiarstvVv • PoHedelstvo, živinorejo, 
Sojitev n', vl,D°2radništvo, Čebelarstvo, 
&^aral£ru* n'Bkih iu drugih kultur, 
tiste Pa no,;. n!ačo obrt itd-« Posebno pa 
travnu i n^ °?.lroma kulture, ki v danili 

• ÜVaia za V £°ilh naibo]i uspevajo; 4. da 
nie in g li^^anJ0 kmetijske proizvod- 
SVti;« čklm •• naraščanje blagostanja 
ft8r^oms\«V naPredne15e tehnične in B-<ve metoda y kmetijstvu in s ta 

namen nabavlja kmetijske stroje, umetna 
gnojila ikd., ustanavlja ambulante za 
živino, pleinenilne postaje, organizira 
»elekcijo živine, gradi silose, organizira 
semensko službo, skrbi za gojitev sadnih, 
gozdnih in drugih sadik itd.; 5. da orga- 
nizira predelavo kmetijskih pridelkov in 
obrtne delavnice za jiotrebe svojih čla- 
nov in izrablja pri tem predvsem lokalne 
surovine; 6. da zbira kmečke prihranke 
v obliki hranilnih vlog in notranjih po- 
sojil za ustvarjanje obratnih sredstev in 
podelitev kreditov svojim članom; 7. da 
skrbi za gospodarski strokovni, kulturni 
in prosvetni dvig vseh prebivalcev svo- 
jega okoliša tako, da prireja v svojem 
zadružnem domu strokovna in politična 
predavanja, kulturne prireditve, strokov, 
ne tečaje, razstave, predvajanja filmov, 
goji fizkulturo itd. ter ustanovi svojo 
knjižnico. 

Zaradi smotrnega in uspešnejšega iz- 
vajanja svojih nalog izdela potrebne 
načrte v skladu s splošnim državnim 
načrtom. 

Zadružni delež znaša 150 din, plača se 
ob vstopu v zadrugo. Upravni odbor la- 
hko dovoli plačilo v obrokih. Delež za- 
družnikovega družinskega člana znaša 
15 din. .Jamstvo je omejeno. Vsak za- 
družnik jamči še z lOkratnim zneskom 
vpisanih obveznih deležev. 

Zadruga razglaša važnejše sklepe v 
svojih poslovnih prostorih in na raz- 
glasili deski. 

Upravni odbor sestavlja 5 do 7 članov. 
Dolžnost upravnega odbora traja 1 leto. 
Zadrugo zastopa upravni odbor. Za za- 
drugo podpisujeta po dva člana uprav- 
nega odbora ali po en član upravnega 
odbor» in en pooblaščeni uslužbenec 
zadrugo. 

Člani upravnega odbora so: 
Kovačič Alojz, kmet, Sp. Gorica, pred- 

sednik, 
Napast Ivan, železničar, Sp. Gorca. 

podpredsednik, 
Bene Elizabeta, nameščenka, Sp. Go- 

rica, tajnik, 
Robar Anton, klepar, Zg. Gorica, 
Marcie Anton, kmet, Sp. Gorica, od- 

bornika. 
Okrožno sodišče v Mariboru 

dne 2. aprila 1948. 
Zadr III 119-2 2S32 

PIR 

Sedež: Grajena, okraj Ptuj. 
Dan vpisa: 6. aprila 1948. 
Besedilo: Kmetijska zadruga z omejenim 

jamstvom v Grajeni. 
Zadruga je bila ustanovljena na skup- 

ščini 15.°II. 1948 za nedoločeu čas. 
Naloge zadruge so: 
1. da na čim boljši in čim kulturnejši 

način oskrbuje svoje člane z vsemi po- 
trebnimi potresnimi predmeti; 2. da od- 
kupuje v svojem okolišu vse kmetijske 
pridelke in izdelke v skladu 8 postav- 
ljenim načrtom za dobro oskrbo mest in 
drugih industrijskih središč in sklrpa v 
ta namen pogodbe; 3. da pospešuje in 
razvija vse panogo kmetijskega gospo- 
darstva na svojom področju, tako polje- 
delstvo, živinorejo, gadjarstvo, vinograd- 

ništvo, čebelarstvo, gojitav industrijskih 
in drugih kultur, jozdarstvo, domačo 
obrt itd., posebno pa listo panoge ozi- 
roma kulture, ki ob danih naravnih po- 
gojih najbolj uspevajo; 4. d* jvaja za 
povečanje kmetijske pro zvodnje in * 
tem za naraščanje blagostanja svojih 
članov naprednejše tehnične in agro- 
nomske metode v kmetijstvu in v ta na- 
men nabavlja kmetijske stroje, umetna 
gnojila itd., ustanavlja ambulante za ži- 
vino, pleinenilne postaje, orgaui/nra se- 
lekcijo živine, gradi silose, orgaruzi- 
sadnili, gozdnih in drugih sadik itd.; 
5. da organizira predelavo kmetijskih 
pridelkov in obrtne dHavnice za po- 
trebe svojih članov in izrablja pri 
tem predvsem lokalne surovine; G. da 
zb.ra kmečke prihranke v objiki hra- 
nilnih vlog jn notranjih posojil za ustvar- 
janje obratnih sredstev in za podeljeva- 
nje k red i toy svojim članom; 7. da skrbi 
za gospodarski strokovni ter kulturni in 
prosvetni dvig vseh prebivalcev svojega 
okoliša tako, da prireja v svojem za- 
družnem domu strokovna in politična 
predavanja, kulturne prireditve, stro- 
kovne tečaje, razstave, predvajanja f:l- 
mov, goji fizkulturo itd. ter ustanovi 
svojo knjižnico. « 

Zaradi smotrnega in uspešnejšega izva- 
jjnja svojih nalog izdela potrebne načrte 
v »kladu s spiošn.m državnim načrtom. 

Zadružni delež znaša 150 din in se pli 
ča ob vstopu v zadrugo. Upravni odbor 
lahko dovoli plačilo v obrokih. Delež za- 
drir/nikovp<:a družinskega člana znaša 20 
dinarjev. Jamstvo je omejeno. Vsak za- 
družnik jamčj še s petkratnim zneskom 
vpisanih obveznih deležev. 

Zadruga razglaša važnejše sklepe v svo 
jih poslovnih prostorih in na razglasili de- 
ski. S   \ 

Upravni odbor sestavlja 5 do 7. članov. 
Njegova dolžnost traja eno leto. 

Zadrugo zastopa upravni odbor, podpi- 
sujeta pa zanjo po dva člana upravuega od 
bora, katerih enega lahko nadomešča po 
upravnem odboru pooblaščeni uslužbenec 
zadruge. 

Člani upravnega odbora so; 
Spendi Avgust, šol. upravitelj, Grajena, 

predsednik, 
Domiter Jakob, kmet, Mestni vrli, pod- 

predsednik, 
Horvat Adolf, kmet, Grajenščak, tajnik, 
Gašparič Janez, kmet, Grajena, 
Lovrenčič Jakob, kmet, Grajenščak, 
Kramberger Konrad, zidar, Grajenščak, 
Meznarič Janez, sodar, Grajena, odbor- 

niki. 
Okrožno sodišče v Mariboru 

dne 6. aprila 1948.        • 
Zadr. III 133/2.        '" 3112 

317. 
Sede/.: Hajdina, okraj Ptuj. 
Dan vpisa: 10. aprila 1948. 
Besedilo: Kmetijska zadruga z omejenim 

jamstvom v Hajdini. 
Zadruga je bila ustanovljena na skup- 

šSici 25. II« 1948" a nedoločen čas. 
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Naloga zadruge je: 
1. da na čim boljši in čim kulturnejši na- 

čin oskrbuje svoje člane z vsemi potrebni- 
mi potriHtiuni predmeti; 2. da odkupuje 
v s vojn m okolišu vse kmetijske pridelke in 
izdelke po postavljenem načrtu za do- 
bro oskrbo mest in drugih • industrij- 
skih središč in sklepa v ta namen po- 
godbe; 3 da pospešuje in razvija vse pa- 
noge kmetijskega gospodarstva na svojem 
področju, tako: poljedelstvo, živinorejo, 
sadjarstvo, vinogradništvo, čebelarstvo, go 
jitev mdustrijskih in drugih kultur, goz- 
da istvo, domačo obrt itd , posebno pa po- 
spešuje tiste panoge oziroma kulture, ki 
v danih naravnih pogojih najbolj uspe- 
vajo; 4. da uvaja za povečanje kmetijske 
proizvodnje in s tem za zagotovitev rasto- 
čega blagostanja svojih članov naprednej- 
še tehnične m agronomske metode v 
kmetijstvu in v ta namen nabavlja kmetij- 
ske stroje, umetna gnojila itd, ustanavlja 
ambulante za živino, plemen Ine •••••. 
organizira selekcijo živine gradi silose, 
organizira semensko službo, skrbi za goji- 
te» sadnih, gozdnih in drugih sadik itd.; 
6. da organizira predelavo kmetijskih pri- 
delkov in obrtne delavnice za potrebe svo- 
jih članov in izrablja pri tem predvsem 
lokalne surovine; 6. da zbira kmečke pri- 
hranke /obliki hranilnih vlog in notranjih 
posojil za ustvarjanje obratnih sredstev m 
za   podeljevanje kreditov  svojim  članom; 
7. da skrbi za gospodarski strokovni, fcul 
turni i» prosvetni dvig vseh prebivalcev 
svojega okoliša tako, da prireja v svojpm 
zadružnem domu strokovna in politična 
predavanja, kulturne prireditve, strokovne 
tečaje, razstave, predvajanja filmov, goji 
fizkulturo itd. ter ustanovi svojo knjižnico 

Zaradi smotrnega m uspešnejšega izva- 
janja svojih nalog izdela zadruga potrebne 
nsčrte v skladu s splošnim državnim na- 
črtom. , 

Zadružni delež znaša 130 dm in se pia 
Ča ob vätopu v zadrugo. Upravili odbor 
lahko dovoli plačilo v obrokih Delež za 
družniliovega družinskega člana znaša 2ó 
d'narjev. Jamstvo je omejeno. Vsak za- 
družnik jamči še z desetkratnim zneskom 
vpisanih obveznih deležev 

Zadruga razglaša važnejše sklepe v svo- 
jih poslovnih prostorih ali na razglasni de- 
ski. 

Upravui odbor sestavlja 5 do 7 članov. 
Njegova dolžnost traja ene leto. 

Zadrugo zastopa upravni odbor, podoi- 
sujeta pa zanjo po dva člana upravnega od- 
bora, katerih enega, lahko nadomešča po 
upravnem odboru pooblaščeni uslužbenec 
zadruge. 

Člani upravnega idbora so: 
Srajber Ferdo, kmet, Zg. Hajdina, pred- 

sedi.i'c, 
Pulko Valentin, upok., Zg. Hajdina, pod 

predsednika 
.Zelenik Marija, Zg'. Hajdina, tajnik, 
Mesaric Marija, gospod'nja, Zg. Hajdina, 
0?rizek Simon, "kmet, Zg. Hajdina, 
Drevenšek Martin, kmet, Sp. Hajdina, 
Skrbinšek Roža, gospodinja, Sp. Hajdi- 

na, odborniki. 
Okrožno sodišče v Mariboru 

dne 10. aprila 1948. 
Zâdr. III 137/2 Silo 

318. 
Sedež: Hotinja vas, okraj Maribor oko- 

lica. 
Dan vpisa: 16. marca 1948. 
Besedilo: Kmetijska zadruga z omejenim 

jamstvom v Uotinji vasi. 
Zadruga je bila ustanovljena na skup 

ščini dne 25. II. 1948 za nedoločen čas. 
Naloge zadruge so: 
1. da na čim boljši in čim kulturnejši 

način oskrbuje svoje člane z vsemi po- 
trebnimi potrosnirm predmeti; 2. da od. 
kupuje v svojem okolišu vse kmetijske 
pridelke in izdelke v skladu s postav- 
ljenim uačrtom za dobro oskrbo nierft in 
drug.h industrijskih središč in sklepa v 
ta namen pogodbe; 3. da pospešuje • 
razvija vse panoge kmetijskega gospo- 
dariva na svojem področju, tako polje- 
delstvo, živinorejo, sadjarstvo, vinograd- 
ništvo, čebelarstvo, gojitev industrijskih 
m drugih kultur, gozdarstvo, domačo 
obrt itd., [Kwebno pa tiste panoge ozi- 
roma kulture, ki ob danih naravnih po- 
gojih najbolj uspevajo; 4. da uvaja za 
povečanje kmetijske pro zvoduje in s 
tem za naraščanje blagostanja svojih 
članov naprednejše tehnične in agro- 
nomske metode v kmetijstvu in v ta na- 
men nabavlja kmetijske stroje, umetna' 
gnojila itd., ustanavlja ambulante za ži- 
vino, plemenilne postaje, organizira se- 
lekcijo živine, gradi silose, organizi- 
ra semen»ko službo, skrbi za gojitev 
«adriu. gozdnih in drugih kmetijskih 
sadik itd.; 5. da organizira predelavo 
pridelkov in obrtne delavnice za po 
trebe svojih članov in izrablja pri 
tem predvsem lokalne surovine; 6. da 
zbira kmečke prihranke v obliki hra- 
nilnih vlog in notranjih posojil za ustvar- 
janje obratnih sredstev in*za podeljeva. 
nje kreditov svojim članom; 7 da 'krbi 
za gospodarski strokovni ter kulturni in 
proxvetni dvig vseh prebivalcev svojega 
okoliša tako, da prireja v svojem za- 
družnem domu strokovna in politična 
predavanja, kulturne prireditve, stro- 
kovne tečaje, razstave, predvajanja fil- 
mov, goji fizkulturo itd. ter ustanev 
svojo knjižnico. / 

Zaradi smotrnega in uspešnejšega izva- 
janja svojih nalog izdela zadruga potrebne 
načrte v skladu s splošnim državnim na- 
črtom. 

Zadružni delež znaša 150 din in se pia 
č» ob vstopu v zadrugo. Upravni odbor 
lahko dovoli plačilo v obrok'h Delež za- 
družnikovega družinskega člana znaša 15 
dinarjev, jamstvo je omejeno. Vsak za- 
družnik jamči še z desetkratnim zneskom 
vpisanih obveznih deležev. 

Zadruga razglaša važnejše sklepe v svo- 
jih poslovnih prostorih in na razglasni de 
ski. 

Upravni odbor sestavlja 6 do 7 članov. 
Njegova dolžnost traja eno leto. 

Zadrugo zastopa upravni odbor, podpisu- 
jeta pa zanjo po dva člana upravnega od- 
bora, katerih enega lahko nadomešča po 
iinravnem odboru pooblaščeni uslužbenec 
zadruge.' ' 

Člani upravnega odbora so: . 
Šnuderl Franc, upokojenec, Hotinja vas 

št. 43, predsednik, 

Šabernik Anton, kmet, Hotinja vas.st- 
31, podpredsednik, ' 

Kac Alojz, obrtnik, Hotinja vas št., 8"S 
Itjnik, 

Keršič Matija, mesar, Hotinja vas 
št. 122, •   • 

Bračko Franc, tov. delavec, Hotinja vas 
št- 10' .   on'' Sušeč Alojz, kmet, Hotinja vas št./u> 

Fingušt Ivan, kmet, Hotinja vas št^l-fi 
odborniki. 

Okrožno sodišče v JUar-boru 
dne 16. marca 1948. . 

Zadr. III 108/2 '   24.'» 
* 

S19. 
Sedež: Ižakovci, okraj Murska Sobota. 
Dan vpisa: 8. aprila 1948. 
Besedilo: Kmetijska nabavno prouaji^ 

zadruga z o. j. v Ižakovrih. 
Zadruga je bila ustanovljena na skup- 

ščini 23. februarja 1948 za nedoločen ca». 
Naloga zadruge je: ' 
1. da izdeluje po navodilih pristojnih or 

ganov načrt za odkup kmetijskih pridelko 
v svojem okolišu; 2. da izdeluje po *••^ 
dilih  pristojnih   organov  načrt  potro*', > 
3. da izdela finančni in kreditni načrt i 
ga  spravi v sklad s  finančnim  na(?r  j., 
svoje poslovne zveze in postavljenim^ no- 
mami; 4. da zbira v ta namen statis-11'1.4 

podatke, ki j;b daje v uporabo tudi svw 
poslovni zvezi, Glavni zadružni zvezi u 
in okrajnim ljudskim odborom; 5. "a..,jje , 
kupuje  v svojem  okolišu  vse  kmetij» 
pridelke in oskrbuje svoje člane z y_B      . 
kmet'jskiin orodjem in drugimi kmetija- 
mi potrebščinami kakor tudi z vsenu P^ 
trošnimi predmeti po postavljenem,uac 0! 
6. da sklepa pogodbe s kmetova!« v sv 
jem okolišu za odkup kmetijskih Pr.lde je); 
in jim izplačuje predujme (kontrahiraw ^ 
7 da sklepa pogodbe z zadružnimi i"   . 
žavnimi podjetji za dobavo kmetijski» v' t 
delkov; 8. da s- rbi za večjo produKtJ*" 
dela svojih članov: 9. da skrbita •«11" ^ 
in prosvetno izobrazbo svojih članov 
njihovo zadružno vzgojo. čkladu 

Svoje naloge opravlja zadruga v s ^f_, 
s splošnim državnim gospodarskim      .0 

tom in z nalogam!, ki jih dobi ofl ..u<j. 
poslovne zveze in pristojnih organo 
ske oblasti. , ga se 

Zadružni delež znaša 150 .d"J' l" janko ' ' 
ob vstopu v zadrugo. Upravni-odbor.^ 
dovoli plačilo v obrokih. Delež zadru•^ 
vega družinskega Člana znaša 10 -. • ^ ge & 
stvo je omejeno. Vsak zadružnik ja**^ 
desetkratnim zneskom vpisanih o 
deležev. _    MnoVä»(l': 

Zadruga razglaša važnejše SKIM -  -ena 

jih poslovnih prostorih, po ••1••"^••^•^ 
krajevno običajni način ali pa v 

in krajevnem tisku. Njeg^ 
Upravni odbor sestavlja 7 c£n ^nil5*'. 

va dolžnost traja eno leto. ir'-     pose- 
podpredsednika in tajnika voli z 

bej. ,hor - zaiif 
'Zadrugo zastopa upravni  ~^ ^ o* 

podpisujeta  po dva člana  upr<    ^ 0 

bora ali po en član uPrnvnep
nHrl|rre/ ' 

en  poohlnsčeni  uslužbenec 7•• •" ,.'.•   • 
Člani upravnega odbora so:  •     ^ei- 
Srez Martin, šolski upravitelj v 

l nik, - ,   >.  .•.,.'.;•''•/. 
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Mesaric Miha, poljedelec, podpredsednik, 
{vroslm Prane, poljedelec, tajnik. 
UomitriS Štefan, poljedelec, 
v°tf Jan", poljedelec, 
vuckoi Anton, poljedelec, 

iz y*fn" *lefan, poljedelec, odborniki, vsi 

320. 

Okrožno sodišče v Mariboru 
dne 8. aprila 1948. 

*   Zadr. • 50/2 •noi 

i*: Jarenina, olrraj Maribor ohul.ca. 
Dan ypisa: 16. marca 1948. 

i"nw ilo: Kmetijska zadruga z omejenim 
Hnstvom v Jarcnhd. 
Ščini 3^a je bila ustanovljena na skup 

•Sii     Iebruarja 1948 za nedoločen čas. 
boliš- •     .•'•<1••8•  so:  1. da  nam čim 
6vi l 1° &m kulturnejši način oskrbuje 
mi n   i•• z vsemi potrebnimi potrošni- 

'okoliš*      ti; 2- da odkupuje v svojem 
ke        !s? kmetijske pridelke in izdel- 
••',•, SlCkidu   s   postavljenim   načrtom 
dustr^ i°-   os^rb°   most   in   drugih   in 
Poiwf   ' sreo-^^ *n sklepa v ta namen 
Pan»»-  'A da pospešuje in razvija vso 
svoipm* kmetijskega   gospodarstva   na 

. no^i" področju, tako poljedelstvo, živi- 
Jarsô sa%rstvo, vinogradništvo, čebe- 
külluf   ^°'''tev  industrijskih  in  drugih 
sekDo' K^ctorstvo, domačo obrt itd., po- 
ku^,, PaP°sPešuje l'sle panoge oziroma 
DaJoo]i' ,     °b   danih  naravnih   pogojih 
nje jç * U^P e va jo ; 4. da uvaja za poveča- 

' "arašča '^'ie Proiwodnje in s tem za 
,  Prednei"^ ula£ostanja svojih članov na- 
- *odé v i ^bnično in agronomske me- 

l]'a,kmpt-^^-''^vu in v te namen nabav- 
U5tanavir      slr0j'0' »metna gnojila itd., 

• nilne Ur3' ambulante za živino, pleme- 
gradi silo ' orßanizira selekcijo živine, 
8ktbi',' e'. organizira semensko službo, 
eih'.sàdjifr, v sadnih, gozdnih in dru- 
!avovkrnM- i ' •" da organizira prede- 
1•»••• , ls-• Pridelkov in obrtne de- 

' • rablja nri ,potrcbe svojilKčlanov in iz- 
•%•; "G ,, te• predvsem lokalne suro- 
°bl;]{i . j «a zbira kmečke prihranke v 
*°ia..iv•Srlh   tfoff   in   notranjih   po- 

• n  -borîÂÎÙstvarianJo   obratnih   sredstev 
'  ?°m; ?   J^an]e   kreditov    svojim   čla- 

^i ter-ITI.      *   za gospodarski stro 
•  ' prebivair-n, -     . * m Posvetni dvig vseh 

feia^ svoLf°Je?a °koliža tako, da pri- 
a cinični, . ^ružnem domu strokovna 

- Se' stroWnr>
redavVania. kulturne priredi- 

'^^vZ-^ razstave, predvaja- 
•     1° knfeS flzkult«ro itd. te; ustanovi 

:ft,a!Älft> uspešnejšega izva- 
trl* v • ."r°" iZ^ zadruga potrebne 
erto^.,-.skladu s splošnim državnim na- 

U^'Snî'f'znfa 150 dm in se pia 
lk>°^volj ni:-Zadn,K°- UPravnl odbor 

••S^'kovS' PJaciJ.° v obrokih. Dele/, za- 
3'narlevj lm:(

ruzinskePa Sana znaša 15 
»'fe»Ä° 1*'omejeno. Vsak za- 

.    ol'-se- 
•^^'••'•'• desetkratnim zneskom 
l^ndru^^iyh deležev. 
k kovnih ? tsa Ya•ejše sklepe v svo- 

?V;    .-       ••0?1°••1 in na razelasni de 

'Upra*>i odlKir '    ' '  '•      ' ustavlja 5 do 6 .članov. 

Njegova dolžnost traja eno leto. 
Zaurugo zastora upravni odbor, podpisu- 

jeta pa zanjo po dva čiana upravnega od- 
bora, katerih enega lahko nadomešča po 
upravnem odboru pooblaščeni uslužbenec 
zadruge, 

ç   Člani upravnega odbora so: 
Kolarič  Mirko,  pos.,  Vukovski  dol  1, 

predsednik, 
Kapel Jožko,  pos.,  Vukovski  vrh  11, 

tajnik, 
Šparl Franc, •••., Vajgen 3, 
Jamernik Aleksander,   pos.,  Vukovski 

vrh 4, 
Šumenjak Martin, pos., Jareninski doi 

št. 2, ' 
Saksida Jože, Jareninski vrh 35, odbor- 

niki. 
Okrožno sodišče v {Mariboru 

dne 16. marca 1948. 
Zadr. III 94/2 2T74 

* 
321. 

Sedež: Laporje, okraj Poljčane. 
Dan vpisa: 5. marca 1948. 
Besedilo: Kmetijska nabavno prodajnu 

zadruga z o. j. v Laporju. 
Zadruga jo bila ustanovljena na tkupšči- 

• 14. XII. 1947 za nedoločen čas. 
Naloga zadruge je: •. da izdeluje po na 

vodilih pristojnih, organov načrt za odkup 
kmetijskih pridelkov v svojem okolišu; 2. 
da izdeluje po navodilih pristojnih orga- 
nov načrt potrošnje svojih članov; 3. da 
izdela finančni in kreditni načrt in ga spra- 
vi v sklad s finančnim načrtom .svojo po- 
slovne zveze in postavljenimi normami; 4. 
da zbira v ta namen statistične podatke, 
ki jih daje v uporabo tudi svoji poslovni 
zvezi. Glavni zadružni zvezi LUS in okraj- 
nim ljudskim odborom; 5. da odkupuje v 
svojem okolišu vsc4 kmetijske pridelke in 
oskrbuje svoje Člane z vsem kmetijskim 
orodjem in drugimi kmetijskimi potrebšči- 
nami in tudi z vsemi potresnimi predmeti 
po postavljenem načrtu; 6. da sklepa po- 
godbe s kmetovalci v svojem okolišu za 
odkup kmetijskih pridelkov in jim izpla- 
čuje predujme (kontrahiranjc) ; 7. da sklepa 
pogodbe z zadružnimi in državnimi podjetji 
za dobavo kmetijskih pridelkov; 8. da skr- 
bi za večjo produktivnost dela svojih čin- 
nov; 9. da skrbi za kulturno in prosvetno 
izobrazbo svojih članov in za njihovo za- 
družno vzgojo. 

Svoje nalogo opravlja zadruga v skladu 
s splošnim državnim gospodarskim načrtom 
in z nalogami, ki jih dobi od svoje poslov- 
ne zveze in pristojnih organov ljudske 
oblasti. -• 

Zadružni delež znaša 150 din, plača se 
ob vstopu v zadrugo. Upravni odbor lahko 
devoli plačilo v obrokih. Jamstvo je orne 
jrno. Vsak zadružnik jamči še z osemkrat 
nim zneskom vpisanih obveznih deležev. 

Zadruga-razglas« varnejše sklepe v svo- 
jih poslovnih.prostorih, po potrebi pa še, 
na krajevno obič.-ijni način ali pa v dnev- 
nem in krajevnem tisku. , 

Upravni odbor sestavlja 9 članov. Dolž- 
nost upravnega odbora traja eno leto. 
Predsednika, podpredsednika in tajnika vo- 
li zbor posebej. 

Zadrugo zastopa upravni odbor. Za za 
drugo podpisujeta po dva člana upravnega 

odbora ali po en član upravnega odbora ia 
en pooblaščeni uslužbenec zadruge. 

Člani upravnega odbor» so: 
Slimec Franc, kmet, Laporje, 43, pred- 

sednik, 
Kavčič Ciril,  poštar,  Laporje 55,  pod- 

predsednik, 
Razboršek Alojz, kmet, Razgor 12, taj- 

nik, 
Ssgadin Jože, kmet, Lspdrje 49, bhgsj- . 

nik, 
Mlakar Franc, kmet. Laporje 17, 
Petrovič Maks, upok., Drumlažno G, 
Regoršek Kari, upok., KoČno 20, 
Gumzej Štefan, upok.. Laporje 41, . 
Kavkler Jože, kmet, Hošnira 28, odbor- 

niki. 
Okrožno sodišče • Mariboru 

dne 5. marra 1048. 
Zadr. Ili SG/2 2723 

822. 
Sedež: Lemcrje, «kraj Mtirtka Scbsta. 
Dan vpisa:'8. aprila, 1948. 
Besedilo: Kmetijska zadruga z o. j. T 

Lcmcrju. 
Zadruga je bila ustanovljena na skup- 

ščini 18. februarja 1948 za nedoločen čas. 
Naloge zadruge so: 1. da na čim boljši 

in čim kulturnejši način cikrbuje svoje 
člane z vsemi potrebnimi potroén'rui 
predmeti; 2. da odkupuje v svojem oko- 
lišu vse kmetijsko pridelke in izdelke v 
skladu s postavljenim načrtom zi dobro 
oskrbo mest in drugih industrijskih sre- 
dišč in sklepa v ta namen pogodbe; 
3, da pospešuje in razvija \te panoge 
kmetijskega gospodarstva •• •••••• 
področju, taiko poljedelstvo,, živinorejo, 
sadjarstvo, vinogradništvo, čebelarstvo,. 
gojitev industrijskih in drugih kultur, 
gozdarstvo, domačo obrt itd., posebno 
še Uste panoge oz?roma kulture, ki v« 
danih nara vnjh pogojih najbolj uspe- 
vajo; 4. da uvaja za povečanje kmetijske 
proizvodnje in s tem za naraščanje bla- 
gostanja svojih članov naprednejše ten- 
nične_ in agronomako metode v kmetij- 
stvu in v ta namen nabavlja kmet j?ke 
stroje, umetna gnojila itd., ustanavlja 
ambulante za živino, plememlne postaje, 
organizira selekcijo živine, gradi silose, 
organizira, semensko, službo, .skrbi za 
gojitev sadnih, gozdnih in drugih sadik 
itd.; 5. da organizira predelavo kmetij- 
skih pridelkov in obrtne delavnice za 
potrebe svojih članov in izrablja pri tem 
predvsem lokalne surovine; G. da zbira 
kmečke prihranke v obliki hranilnih 
vlog in notranjih posojil za'ustvarjanje 
obratnih sredstev in podeljevanje, kre- 
ditov svojim članom; 7. da skrbi za go- 
spodarski, strokovni, kulturni in pro- 
svetni dvig vseh prebivalcev svojega 
okolHa tr.ko, da prireja v svojem za- 
družnem domu strokovna in n-olTčna 
predavanja, kulturne prireditve, stro- 
kovne tečaje, razzare, predvajanje fil- 
mov, goji fizkulturo itd. 1er ustanovi 
svojo knjižnico. • , ' 

Zaradi smotrnppa in u?p?šnei?e^n izva- 
janja svojih-ualr< i/-?fla zndrva potrebne 
načrte v skladu saploinim državnim načr- 
tom.      > -      - 

Û-S 
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Zadružni delež znaša 160 din, plača se 
ob vstopu v zadrugo. Upravni odbor lahko 
d( v(;h plačilo v obrokih. Delež zadružniko- 
ve^a družinskega člana znaša 10 din. Jam- 
sho je omejeno. Vsak zadružnik jamči še z 
de.^ikratnim zneskom vpisanih obveanih 
deležev. 

Zadruga razglaša važnejše sklepe v svo- 
jil. poslovnih prostorih in na razglasni de- 

•    Upravni odbor sestavlja 7 članov. Nje- 
gr\a dolžnost traja eno leto. 

Zadrugo zastopa upravni odbor,  zanjo 
podpisujeta po dva člana upravnega od- 
bora ali po en član upravnega odbora in 
en   pooblaščeni  uslužbenec zadruge. 

Člani upravnega odbora so: 
Skrilec Ivan, predsednik, 
Horvat Janez, podpredsednik, 
Lončar Štefan, tajnik, 
Sapač Janez, 
Dervarič Kart, 
Železen Franc, 
Vidonja Štefan, odborniki, vsi kmelje iz 

Lemerja. 
Okrožno sodišče v Mariboru 

dne 8. aprila 1948. 
Zadr. • 51/2 31 CO 

* 
823. 
(   Sedež: Lipovci, okraj Murska Sobota. 

Dan vpisa: 5. aprila 1948. 
Besedilo: Kmetijska nabavno prodajna 

zadruga z o. j. T Lipovcih. 
Zadruga je bila ustanovljena na skupšči- 

ni 25. •. 1948 aa nedoločen čas. 
Naloga zadruge je: 1. da izdelujevpo na- 

vodilih pristojnih organov načrt za odkup 
kmetijskih pridelkov v svojem okolišu; 2. 
da izdeluje po navodilih pristojnih orga- 
nov načrt potrošnje svojih članov; 8. da 
izdela finančni in kreditni načrt in ga spra- 
vi v sklad s finančnim načrtom »voje po 
slovne zveze in postavljenimi normami; 4. 
da zbira v ta namen statistične podatke, 
ki jih daje v uporabo tudi svoji poslovni 
zvezi, Glavni zadružni zvezi LRS in okraj- 
nim ljudskim odborom; 5. da odkupuje v 
svojem okolišu vse kmetijske pridelke in 
oskrbuje svoje člane z vsem kmetijskiin 
orodjem in drugimi kmetijskimi potrebšči- 
nami in tudi z vsemi potroSnimi predmeti 
po postavljenem načrtu; 6. da sklepa po- 
godbe s kmetovalci v svojem okolišu za 
odkup kmetijskih pridelkov in jim izpla- 
čuje predujme (kontrahiranje); 7. da sklepa 
pogodbe z zadružnimi in državnimi podjetji 
x« dobavo kmetijskih pridelkov; 8. da skr- 
bi za večjo produktivnost dela svojih Čla- 
nov; 0. da skrbi za kulturno in prosvetno 
ttobrazbo «rojih članov in za njihovo za- 
družno vzgojo. 

Svoje naloge opravlja zadruga'v skladu 
k splošnim državnim gospodarskim načrtom 
In z nalogami, ki jih dobi od svoje poslov- 
ne zveze In, pristojnih organov ljudske 
oblasti. 

Zadružni delež znaša 150 din, plača se 
ob vstopu v zadrugo. Upravni .odbor lahko 
dovoli plačilo v obrokih. Delež zadružniko- 
rega družinskega člana znaša 10 din. Jam- 
ovo jp omejeno. Vsak zadružnik jamči še 
• dp'otkratnim zneskom vpisanih obveznih 
deležev. 

Zadruga razglaša važnejše sklepe v svo- 
jih poslovnih prostorih, po potrebi pa še 
na krajevno običajni način ali pa v dnev- 
nem in krajevnem tisku. 

Upravni odbor sestavlja 7 članov. Dolž 
nost   upravnega  odbora   traja   eno  leta 
Predsednika, podpredsednika in tajnika vo-4 
li zbor posebej. 

Zadrugo zastopa upravni odbor. Za za- 
drugo podpisujeta po dva člana upravnega 
odbora ali po en član upravnega odbora in 
en pooblaščeni uslužbenec zadruge. 

Člani upravnega odbora so: 
Sebjan Ivan, kmet, Lipovci, predsednik, 
Cigan Štefan, kmet, Lipovci, podpred- 

sednik, 
Erjavec Stefan, kmet, Lipovci, tajnik, 
Krauthaker Štefan, kmet, Lipovci, 
Mesaric Martfn, kmet, Lipovci, . 
Pucko Štefan, kmet, Lipovci, odborniki. 

Okrožno sodišče v Mariboru 
dne 5. aprila 1948. 

Zadr. III 48/2 2906 

324. 
Sedež: Mali Okič, olerà j Ptuj. 
Dan vpisa: 6. aprila 1948. 
Besedilo: Kmetijska zadruga z omejenim 

jamstvom Mali Okič-Slatina. 
Zadruga je bila ustanovljena na skup- 

ščini 29. II. 1948 za nedoločen čas. 
Naloge zadruge so: 
1. da na čim boljši in čim kulturnejši 

način oskrbuje svoje člane z vsemi po- 
trebnimi potroSnimi predmeti; 2. da od. 
kupuje v svojem okolišu vse kmetijske 
pridelke in izdelke v skladu s postav- 
ljenim načrtom za dobro oskrbo mest in 
drugih industrijskih središč in sklepa v 
Ui namen pogodbe; 3. da pospešuje in 
razvija vse panoge kmetijskega gospo- 
darstva na svojem področju, tako polje- 
delstvo, živinorejo, sadjarstvo, vinograd- 
ništvo, čebelarstvo, gojitev industrijskih 
in drugih kultur, gozdarstvo, domačo 
obrt itd., posebno pa tiste panoge ozi- 
roma kulture, ki ob danih naravnih po- 
gojih najbolj uspevajo; 4. da uvaja za 
povečanje kmetijske proizvodnje in s 
tem za naraščanje blagostanja svojih 
članov naprednejše tehnične in agro- 
nomske metode v kmetijstvu in v ta na« 
men nabavlja kmetijske stroje, umetna 
gnojila itd., ustanavlja ambulante za ži- 
vino, plemenilne postaje, organizira se- 
lekcijo živine, gradi silose, organizi- 
sadnih, gozdnih in drugih sadik itd.; 
5. da organizira predelavo kmetijskih 
pridelkov in obrtne delavnice za po 
trebe svojih članov in izrablja pri 
tem predvsem lokalne surovine; 6. da 
zbira kmečke prihranke v obliki hra- 
nilnih vlog in notranjih posojil za ustvar- 
janje obratnih sredstev in za. podeljeva. 
nje kreditov svojim članom; 7. da skrbi 
za gospodarski strokovni ter kulturni in 
prosvetni dvig vseh prebivalcev svojega 
okoliša tako, da prireja v svojem za- 
družnem domu strokovna ili politična 
predavanja, kulturne prireditve, stro- 
kovne tečaje, razstave, predvajanja fil- 
mov, goji fizkulturo itd. ter ustanovi 
svojo knjižnico. 

Zaradi $••!'•••• n uspešnejšega izva- 
janja svojih naloy izdala «druga potrebne 
načrte v skladu s spiovimi drmyiim na- 
črtom. 

Zadružni delež inaia 1ÔU din in se p'a 

ča ob vstopu v zadrugo. Upravni odbor 
lahko dovoh plačilo v obrokih. Delež ta- 
družnikovega družinskega člana znaša 20 
dinarjev. Jamstvo je omejeno. Vsak za- 
družnik jamči šo z desetkratnim zneskom 
vpisanih obveznih deležev. 

Zadruga razglasa važnejše sklepe v svo- 
jih poslovnih prostorih in na razglasni de- 
ski. * 

Upravni odbor sestavlja 5 do 7 članov^ 
Njegova dolžnost traja eno leto, . 

Zadrugo zastopa upravni odbor, P°°PH 
sujeta pa zanjo po dva člana upravnega od' 
bora, katerih enega lahko nadomešča P° 
upravnem odboru pooblaščeni uslužbence 
zadruge. 

Člani upravnega odbora so: 
Milošič Martin, kmet, Slatina, predsed- 

nik, ' ,    J 
Belšak Matevž, kmet, Slatina, podpre«' 

sednik, 
Lesjak Ivan, M. Okič, tajnik. . ,, 
Milošič Janez, kmet, Repiša, blagajn}»' 
Jurgec Franc, kmet, Pristava, odbornu" 

Okrožno sodišče • Mariboru 
dne 6. aprila 1948. ^ 

Zadr. III 126/2 

325 
Sedež: Medribnik, okraj Ptuj. 
Dan vpisa:, 6. aprila 1948. ^ 
Besedilo: Kmetijska zadruga i omeji» 

jamstvom v Medriuniku. . „~ 
Zadruga je bila ustanovljena na s* 

ščini 29. II. 1948 za nedoločen čas. 
Naloge zadruge so: »,1•••$ 
1. da na čim boljši in čim kultur»«n 

način oskrbuje svoje člane z vsemi ^ 
trebnimi potroSnimi predmet:; i- *\;:5•• 
kupuje v svojem okolišu vse »meu v.- 
pridelke in izdelke v skladu s p«°{ ,„ 
ljenim načrtom za dobro oskrbo ••*> v . 
drugih industrijskih središč in sk ep% 
ta namen pogodbe; 3. da P°3Peb"0lpo- 
razvija vse panoge* kmetijskega \t, ^ • 
darstva na svojem področju, tak" i d. 
delstvo, živinorejo, sadjarstvo,/""kfcfli 
nižtvo, čebelarstvo, gojitev inu«*^,» 
in drugih kultur, gozdarstvo, *° ^. 
obrt itd., posebno pa tiste.•n0KL po- 
roma kulture, ki ob danih neravnin »^ 
gojih najbolj uspevajo; 4. da uv t^ 6 
povečanje kmetijske proizvodnje .^ 
tem za naraščanje blagostanja ^. 
članov naprednejše tehnične i" „g- 
nomske metode v kmetijstvu • v ^tn» 
men nabavlja kmetijske stroje, " Mi- 
gnolila itd., ustanavlja ambulante ^ 
vino, plemenilne postaje, ••8•••••••'

•1' 
lekcijo .živine, gradi silose, 01*jite< 
ra semensko službo, skrbi z*' * jtdi 
sadnih, gozdnih in drugih 3*\•1•••^ 
5. da organizira prexlelavo> *» po; 
pridelkov    in obrtne    delavnice pri 
trebe svojih Članov in W*°1} ß _đ, 
tem predvsem lokalne surovin«, ^ 
zbira  kmečke  prihranke v ob»*1^ 

d» 

zbira kmecite prmraukc • -~ l(3tv*' 
nilnih vlog in notranjih •••••! ^•1••^ 
janje obratnih sredstev in za p 
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zi aìn dl0V 8v°Ì"n članom, - u.. -I-o, 
ï,trtnla strokovni ter kultur.,- m 
<Ä  IM*

1
* 

vst* Prebivalcev •«••• 
kružnom    rf        da   Pn,eÌa    V   sv°Je'''    *"" 
Preï •dumu strokoma in politika 
We S kultur"e Pn.editvc. ,'••- 
mov „oiiJJ5'.ra>yU,ve- predvajan|a •- 
svoiA £„J-   ZKUltl!r"   lW-   t^r   tihl;nmv. v4IO  ••••••• 

. i4lvL;TlTga l" "-'."«»ej«eKa ava- 
v <kladn S ,IÜ(J',a P°'renne ••,:'•1• 

'    2•••, ••s,,losn:ni državnim načrtom. 
•• J'?   elež Zlia:5a 1••° dm ln * Pla 

Uhko doS" iV ^•80'   Upravni ^1*01" 
družni!,        placil° v «brokih. Delež za 
dinariov  *P druži»skega člana, znaša 20 
družnij. ' i a'ns!y° i? omejeno.  Vsak  za- 
vnieonM    i    ' se s   petkratnim   zneskom 
S   ?     mih deležcv- 

•• •>••«•• f^^ša važnejše sklepe v svo 
skj    • 'flvnih prostori-,, u, na ra/g|asni de. 

NieS^ìi' -°vdbor séstavlia 5 do 6 članov. 
Zadru-     nos' lraja eno Ict0- 

sujeta ni'0. zasloPa upravni odbor, pödpi- 
bora •••,••:•° P° dva člana upravuega od- 
"Pravneni !l'iue"Pga ,ahk2 n^đ°niešea po 
zadrug        ^°• pooblaščeni uslužbenec 

fn  

sednik. 
žjjj' "P/avnoga odbora -o: 

idnik     lon' vinogradnik, Paradiž, pred- 

redsSak Martin, kmet,  Medlirib, pod- 

^ovec ta^M Stanislav' vinogradnik, Gru 

Pfe<iSak Martin, kmet,  Medlirib, pod- 
TetiSt   •'- 

^ovec ta^i Stanislav' vinogradnik, Gru 

vec,     nik Jakob,   vinogradnik,   Gruško- 

4mikaariS Kari, vinogradnik, Meje, od- 

brano sodile T Maribora 
<toe 6. aprila 1948. 

Zadr. • 127/2 
* 

3122 

Daitft«1« °kraj Murska Sobota. 
BesedEls.a: 3°- marca 1948-     * 

^dru*« .     Kmctii»ka nabavno prodajna 
Zadru* °-' \y Mcli««l». ni 24 IT  iL Ia ustanovljena na skupšči- 
na w; V48 •• nedoločen čas. 
^ÄÄ? ieî *• da izdeluie P° •- 
Metliških 0J.°Ih Omanov načrt za odkup 
đa iìdelùio

Pndelk0v v sv°iem okolišu; 2. 
?ov nažrt «S? nav°dilih pristojnih orga- 
^dela finLB°.trfsnje svojih članov; 3. da 

5 v »kladTf.ta k*redilni naCrt inSa 8Pra* 
»tovnè zvp J •nančnim načrtom svoje po- 
fa zbira v » P^'avljenlmi normami; 4. 
4 • dai« 5 namon statistične podatke, 
*?4 Oliti? "Porabo tudi svoji poslovni 

^ ofi zborom; 5. da odkupuje v 
^krbuje S î?e kmetijske pridelke in 
••••• h T «ane' z vsem kmetijskim 
^ 5n tudi ?8imi kmetijskimi potrebščin 
» J**UvlJ«n! ysomi P°tro3nimi predmeti 
**be • iJJ^m načrtu; 0. da sklepa po- 
^HlnnS?yalci v svojem okolišu za 
SS.eP»e£fmlnlh ?ridelk0'' in iim Wh- ^be • li °i0ntral«ranje) ; 7. da sklepa 
£* dobavo?Än^1 in đrZavnJml podjetji 

•ta^'^So nSWh Pridelkov; 8 da skr- 
V; •- CZvduljtivnost dela svojih čla- 

,  • -   -     0Äröi za kulturno in prosvetno 

!/(.brazbo svojih člnno»   in za njihovo za 
J nuno vzgojo. 

Svoje naioge opravlja zadruga v skladu 
» splošnim državnim gospodarskim načrtom 
i'\ '. nalouani). ki jih dobi od svoje poslov- 
ne zveze in pristojnih organov ljudske 
oblasti. 

Zadružni delež znaša 150 din, plača se 
ob vstopu v zadrugo. Upravni odbor lahko 
dovoli plačilo v obrokih. Delež zadružniko- 
vepta družinskega članaeznaša 10 din. Jam- 
ovo je omejeno. Vsak zadružnik jamči še 
z desetkratnim zneskom vpisanih obveznih 
deležev. 

Zadruga razglaša važnejše sklepe v svo- 
jih poslovnih prostorih, po potrebi pa še 
na krajevno običajni način ali pa v dnev- 
nem in krajevnem tisku. 

Upravni odbor sestavjja 7 članov. Dolž 
nost upravnega odbora traja eno leto. 
Predsednika, podpredsednika in tajnika vo- 
li zbor posebej. 

Zadrugo zastopa upravni odbor. Za za- 
drugo podpisujeta po dva člana upravnega 
odbora ali po en član upravnega odbora in 
en pooblaščeni uslužbenec zadruge. 

Člani upravnega odbora so: 
Gjura Ivan, Melina, predsednik, 
Braneč Jožef, kmet,  Melinci, podpred- 

sednik, 
Jerebic Martin, delavec, Melinci, tajnik. 
Duh Ivan, kmet, Melinci, 
liuzma Matija, kmet, Melinci, 
Veber Gustav, učitelj. Melinci, 
Pintarič Ivan, poljedelec, Melinci, odbor- 

niki. 
Okrožno sodišče v Mariboru 

dne 30. marca 1948. 
Zadr. -III 43/2 2830 

32Ï. 
Sedež :Muretinci, okraj Ptuj. 
Dan vpisa: 6. aprila 1948. 
Besedilo: Kmetijska zadruga z omejenim 

jamstvom • Murctincih. 
Zadruga je bila ustanovljena na skup- 

ščini 24. II. 1948 za nedoločen čas. 
Nalogo zadruge so: 
1. da na čim boljši in čim kulturnejši 

način oskrbuje svoje člane z vsemi po- 
trebnimi potrošnim! predmeti; 2. da od. 
kupuje v svojem okolišu vss kmetijske 
pridelke in izdelke v skladu s postav- 
ljenim načrtom za dobro oskrbo mest in 
drugih industrijskih središč in sklepa v 
ta namen pogodbe; 3. da pospešuje in 
razvija vse panoge kmetijskega gospo- 
darstva na svojem področju, tako polje- 
delstvo, živinorejo, sadjarstvo, vinograd- 
ništvo, čebelarstvo, gojitev industrijskih 
in drugih kultur, gozdarstvo, domačo 
obrt itd., posehno pa tisto panoge ozi- 
roma kulture, lei ob danih naravnih po- 
gojih najbolj uspevajo; 4. da uvaja za 
povečanje kmetijske proizvodnje in e 
tem za naraščanjo blagostanja svojih 

«članov naprednejše tehnične in agro- 
nomske metode v kmetijstvu in v ta na- 
men nabavlja kmetijsko stroje, umetna 
gnojila itd., ustanavlja ambulanto za,, ži- 
vino, plemenilne postaje, organizira' se- 
lekcijo živine, gradi silose, organizi- 
ra semensko službo, skrbi za gojitev 
sadnih,   gozdnih   in   drugih   sadik   itd-; 

5 da organizira predelavo kmetijskih 
pridelkov in obrtno delavnice za ix> 
trebe svojih članov in izrablja pu 
tem predvsem lokalne surovine-, G da 
zb.ra kmečke prihranke v obliki hu- 
nilnih vlog in notranjih posojil za ukvar- 
janje obratnih sredstev in za podolje. !. 
njo kreditov svojim članom; 7. da :'krbi 
za gospodarski strokovni ter kulturni iii 
prosvetni dvig vseh prebivalcev svojf ua 
okoliša tako, da prireja v svojem za- 
družnem domu strokovna in polit,vna 
predavanja, kulturne prireditve, stro- 
kovne tečaje, razstave, predvajanja f I- 
mov, goji fizkulruro itd. ter ustanovi 
svojo knjižnico. 

Zaradi smotrnega in uspešnejšega izva- 
janja svojih nalog izdela potrebne načrte 
v skladu s splošnim državnim načrtom. 

Zadružni delež znaša 150 din in se pia 
ča ob vstopa v zadrugo. Upravni odbor 
lahko dovoli plačilo v obrokih. Delež "a 
družnikovega družinskega člana znaša 10 
dinarjev. Jamstvo je omejeno. Vsak za 
družnik jamči še z desetkratnim zneskom 
vpisanih obveznih deležev. 

Zadruga razglaša važnejše sklepe v svo- 
jih poslovnih prostorih in na razglasn: de- 
sici. 

Upravni odbor sestavlja 6 članov. Njego 
va dolžnost traja eno leto. 

Zadrugo zastopa upravni odbor, podpi 
sujeta pa zanjo po dva člana upravnega o4 
bora, katerih enega lahko nadomešča  m 
upravnem odboru pooblaščeni uslužbenec 
zadruge. 

Člani upravnega odbora so: 
Horvat Peter, sadjar, Muretinci, pred- 

sednik, 
Muhičlvan, kmet, Mala vas, podpredsed- 

nik, 
Kostanjevec Simon, kmet, Muretinci, taj 

nik, 
Karo Ivan, kmet, Mala vas, 
Vilčnik Janez, kmet, Muretinci,    t 
Majcen Feliks, kmet, Muretinci, odbor 

niki. 
>    Okrožno sodišče v Mariboru 

dne 6. aprila 1918. 
Zadr. III 135/2 3111 

* 
328. 

Sedež: Odranci, okraj Dol. Lendava. 
Dan vpisa: G. aprila 19-18. 
Besedilo: Kmctij&ka zadruga z omejenim 

jamstvom v Odrancih. 
Zadruga je bila ustanovljena na skup- 

ščini 5. II. 1948 za nedoločen čas. 
Naloge zadruge so: 
1. da na čim boljši in čim kullurnoiši 

način oskrbuje svoje člane z vsemi po- 
trebnimi potroŠnimi predmeti; 2. da od- 
kupuje v svojem okolišu vse kniptii-ke 
pridelke in izdelke v skladu s postav- 
ljenim načrtom za dobro oskrbo mest in 
drugih industrijskih središč in sklepa •• 
ta namen pogodbe; 3. da pospešuje in 
razvija vse panogo kmetijskega gospo- 
darstva na svojem področju, tako polje- 
delstvo, živinorejo, sadjarstvo, vinograd- 
ništvo, čebelarstvo, gojitev industrijskih 
in drugih kultur, gozdarstvo,' domnf-o 
obrt itd„ posebno pa tiste panoge ozi- 
roma kulture,,ki ob danih naravnih po- 
gojih  najbolj  uspevajo;. 4.  da uvaja  za 
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povečanje kmetijske proizvodnje in s 
tem za naraščanje blagostanja svojih 
članov naprednejše tehnične in agro- 
nom.-•• metode v kmetijstvu in v ta na- 
nifn nabavlja kmetijske stroje, umetna 
gnojila itd., ustanavlja ambulante za ži- 
vino, plemenilne postaje, organizira se- 
lekcijo živine, gradi silose, organizi- 
ra semensko službo, skrbi za gojitev 
•^dnih, gozdnih in drugih sadik itd.; 
5 da organizira predelavo kmetijskih 
prdeiKov in obrtne delavnice za po 
trebe svojih članov in izrablja pri 
tem predvsem lokalne surovine: 6. da 
zU'ra kmečke prihranke v obliki hra- 
nilnih vlog in notranjih posojil za ustvar- 
janje obratnih sredstev in za podeljeva. 
nje kreditov svojim članom; 7. da skrbi 
za gospodarski strokovni ter kulturni in 

' prosvetni dvig vseh prebivalcev svojega 
okoliša tako, da prireja v svojem za- 
družnem domu strokovna in politična 
predavanja, kulturne prireditve, stro- 
kovne tečaje, razstave, predvajanja fil- 
mov, goji fizkulturo itd. ter ustanovi 
svojo knjižnico. 

Zaradi smotrnega in uspešnejšega izva- 
janja svojih nalog izdela zadruga potrebne 
načrte v skladu s splošnim državnim načr- 
tom. 

Zadružni delež znaša 150 din in se pla- 
ča ob vstopu v zadrugo. Upravni odbor 
lahko dovoli plačilo v obrokih. Delež za 
družnikovega družinskega člana znaša 20 
dinarjev. Jamstvo je omejeno. Vsak za- 
družnik jamči še z desetkratnim zneskom 
vpisanih obveznih deležev. 

Zadruga razglaša važnejše sklepe v svo- 
jih poslovnih prostorih in na razglasni de 
sk>. 

Upravni odbor sestavlja 5 do 9 članov. 
Njegova dolžnost traja eno leto. 

Zadrugo zastopa upravni odbor, podpi- 
sujeta pa zanjo po dva člana upravnega od- 
bora, katerih enega lahko nadomešča po 
upravnem odbora pooblaščeni uslužbenec 
zadruge. 

Člani upravnega odbora so 
Knaus Ivan, mizar, Odranci, predsednik, 
Bežek Kari, kmet,, Ođranci, tajnik, 
Kavas Matija, kmet, Odranci, 
Horvat Štefan, kmet, Odranci, 
Hozjan Štefan, kmet, Odranci, odborniki. 

Okrožno sodišče v Mariboru 
dne 6. aprila 1948. 

Zadr. III 49/2 3125 
* 

S2«J. 
Sedež: Olovci, okraj Murska Sobota. 
Dan vpisa: 22. marca 1948. 
Besedilo:   Kmetijska nabavno prodajna 

zadruga z o. j. v Otovcih. 
Zadruga je bila ustanovljena na skupšči 

'    ni 28. II. 1948 za nedoločen čas. 
Naloga zadruge je: 1. da izdeluje po na 

vodilih pristojnih organov načrt za odkup 
kmetijskih pridelkov v svojem okolišu; 2. 
da izdeluje po navodilih pristojnih orga- 
nov načrt potrošnje svojih članov; 3, da 
izdela finančni in kreditni načrt in ga spra- 
vi v sklad s finančnim načrtom svoje po- 
slovne zveze in Dostavljenimi normami; 4. 
da zbira v ta namen itat'stične podatke, 
ki i'h daje v uporabo tudi svoji poslovni 
zvezi, Glavni zadružni zvezi LRS in okraj- 

nim ljuuòKiia otiboioii; 5. da oJkupuje v 
svojem okohču vse kmetijske pmieike m 
oskrbuje -voje člatu: .. v sein tiinelijtskiui 
orodjem in drugimi kmeujsi.um potrejic'- 
nami in tudi z vsemi potresnimi predm••< 
po postavljenem načrtu; 6. da .»klopa po- 
godbe s kmetovalci v svojem okolišu za 
odkup küiet'jskili pridelkov in jim izpla- 
čuje predujme (kon nabiranje) ; 7. da sklepa 
pogodbe z zadružnimi in državnimi podjetji 
za dobavo kmetijskih pridelkov; 8. da skr 
bi za večjo produktivnost dela svojih čla- 
nov; 9. da skrbi za'kulturno in prosvetno 
izobrazbo svojih članov in za njihovo za- 
družno vzgojo. 

Svoje naloge opravlja zadruga v skladu 
s splošnim državnim gospodarskim načrtom 
in z nalogami, ki jih dobi cd svoje poslov- 
ne zveze in pristojnih organov ljudske 
oblasti. 

Zadružni delež znaša 150 din, plača se 
ob vstopu v zadrugo. Upravni odbor lahko 
dovoli plačilo v obrokih. Delež zadružniko- 
vega družinskega člana znaša 10 din. Jam- 
stvo je omejeno. Vsak zadružnik jamči še 
s petkratnim zneskom vpisanih obveznih 
deležev. 

Zadruga razglaša važnejše sklepe v svo- 
jih poslovnih prostorih, po potrebi pa Še 
na krajevno običajni način ali pa v dnev- 
nem in krajevnem tisku. 

Upravni odbor sestavlja 7 članov. Oolž 
nosi upravnega odbora traja eno leto. 
Predsednika, podpredsednika in tajnika vo- 
li zbor posebej. 

Zadrugo zastopa upravni odbor. Za za- 
drugo podpisujeta po dva člana upravnega 
odbora ali po en član upravnega odbora in 
en pooblaščeni uslužbenec zadruge. 

Člani upravnega odbora so: 
Sukič Janez, posestnik, Otovci, predsed- 

nik, 
Rituper Juri, posestnik. Otovci, podpred 

sednik, 
Horvat Irena, Vidonci, tajnik, 
Kerec Lovrenc, posestnik, Otovci, 
Česar Ivan, posestnik, Otovci. 
Pozvek Matija, posestnik, Kovačeve!, 
Roudi Aleksander, posestnik, Kovačevci, 

odborniki. 
Okrožno sodišče v Mariboru 

'ne 22. marca 1948. 
Zadr. III 32/2 ^R29 

* 
330. 

Sedež: Noršinci, okraj Murska Sobota. 
Dan vpisa: 26. marca 1948. 
Besedilo: Kmetijska nabavno prodajna 

zadruga z o. j. v Noršincih. 
Zadruga je bila ustanovljena na skupšči 

ni 29. II. 1948 za nedoločen čas. 
Naloga zadruge je: 1. da izdeluje po na 

vodilih pristojnih organov načrt za odkup 
kmetijskih pridelkov v svojem okolišu; 2. 
da izdeluje po navodilih pristojnih orga- 
nov načrt potrošnje svojih članov; 3. da 
izdela finančni in kreditni načrt in ga spra- 
vi v sklad s finančnim načrtom svoje po 
slovne zveze in postavljenimi normami; 4. 
da zbira v ta namen statistične podatke, 
ki jih daje v uporabo tudi svoji poslovni 
zvezi, Glavni zadružni zvezi LRS in okraj- 
nim ljudskim odborom; 5. da odkupuje v 
svojem^ckolišu vse kmetijske pridelke in 

oskrbuje svoj.» <'iano • v.-.ein  kuieiij.-ilviu1 

orodjem in duginu kniei.jsk'i.'.i pu.rebk. 
nairu in tudi L vsilili potrebnim j'nieh 

po poplavljenem nacitu; <>. da sklepa Po- 
godbe s kmetovalci v svojem okolišu '• 
odkup kmnfiskili pridelkov in jim izpla- 
čuje predujme (i.onir.ihiranje); 7.da sklepa 
pogodbe L zadružnimi in državnimi podjetji 
za dobavo kmetijskih pridelkov; 8 da skr 
bi za večjo produktivnost d<4a svoj h čla- 
nov; 9. da skrbi za kulturno in prosvetno 
izobrazbo svojih članov in za njihovo ••.- 
družno vzgojo. 

Svoje naloge opravlja zadruga v skladu 
s splošnim državnim gospodarskim načrtom 
in z nalogami, ki jih dobi od svoje poslov- 
ne zveze • pristojnih organov ljudske 
oblasti. 

Zadružni delež znaša 150 din, plača se 
ob vstopu v zadrugo. Upravni odbor lahko 
dovoli plačilo v obrokih. Delež zadružniko- 
vega družinskega člana znaša 10 din. Ja»1' 
stvo je omejeno. Vsak zadružnik jamči se 
z desetkratnim zneskom "vpisanih obveznih 
deležev. 

Zadruga razglaša važnejše sklepe v svo- 
jih poslovnih prostorih, po potrebi pa *e 

na krajevno običajni način ali pa v dnev- 
nem in krajevnjp tisku. 

Upravni odbor sestavlja 7 članov. Do» 
nost upravnega odbora traja eno le'0. 

Predsednika, podpredsednika in tajnika vo- 
li zbor posebej 

Zadrugo zastopa upravni odbor. Za" ^' 
drugo podpisujeta po dva člana upravne.? 
odbora ali po en član upravnega odbora i° 
en pooblaščeni uslužbenec zadruge. 

Člani upravnega odbora so: 
Erjavec Štefan, kmet. Noršinci, predsed- 

nik, , 
Ovsenjak Ludvik   kmet, Mlajtinci, P00' 

predsednik, 
Nemeš Franc, kmet. Noršinci, tajnik, 
Cipot Geza,   kmet,  Mlajtinci,  odborni» 

(blagajnik), 
Horvat Franc, kmet, Mlajtinci, 
Legen Jočef, krnet, Noršinci,           .. • 
Cipot Štefan, kmet, Mlajtinci, odborm» • 

Okrožno sodišče v Mariboru 
dne 26. marca 1948. r!)& 

Zadr. III 42/2 • 

331. * 
Sedež: Pećarove:, okraj Murska Sßb° ^- 
Dan vpisa: 27. marca Ì948. ,riina 
Besedilo:   Kmetijska nabavno Vmm 

zadruga z o. j. v Pefarovcih. ^up- 
Zadruga je bila ustanovljena na 

ščini 2. III. 1948 za nedoločen čas. ^ 
Naloga zadruge je: 1. da izdeluje P" p 

vodilih pristojnih organov načrt za ^ g. 
kmetijskih pridelkov v svojem ?*£ 0rg»' 
da -izdeluje po navodilih pristojni« ^ da 
nov načrt potrošnje svojih članov, -^j,, 
izdela finančni in kreditni načrt in ,<* _ay 
vi v sklad s finančnim načrtom svoj 4 

slovne zveze in postavljenimi ^"L^tke, 
j        t •   _    „   «_       ~i«*îr.n£nfl   OU"'     _: .d;, zbira v ta namen statistične P^^i 
ki jih daje v uporabo tudi svoji P ^r3j. 
zvezi. Glavni zadružni zvezi LRh^ü\e v 
nim ljudskim odborom; B. da <^!y, jn 

^svojem okolišu vse kmetijskp Prlfl '^JITI 
oskrbuje svofe člane z vsem l;rn''gijjćr 
orodjem in drugimi'kmetijskimi P° 
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ïî""1!1 '"di L vseim pctroâniuii pre.iuioii 

Sdbe ?V.ieU"m nacrtu; e- da ik"'l,d ^ 
odknr. ? kmet°valci v .-vojem OKOI.MI za 
cuiPTìnieli]'klh Pridelkov in jim upla- 
pïodi !   Jmf (k0"f-ahiranje); 7. da sklepa 
za 71   ' žadru/-"''"i in državnimi pouje-tji 
b; „ av?. kmetii^ili pridelkov; 8. da skr 
nov-q •     procluk'ivnuit dela svoj Ji èia- 
Kobrah     SKrbi m kultumo in prosvetno 
drn/mf s!°Jih člail°v in za njihovo za- uruzno vzgoja 

s snl3niÄe °PravlJa zadruga v skladu 
in 7 nli     dmvnim gospodarskim načrtom 
ne zv67§a-ni' ki iih dobi ^ sv°Je ^lov- 
oblaga      • I)rist°inin  organov   ljudske 

obZSŽni delež *•»ša 150 din, plača se 
dovol iniP*!,01«1"«'». Upravni odbor lahko 
Veg, AÌ ~ . v obrokih- Delež zadružniko- 
stvi, ,v m?kega člana znaša 10 din. Jam- 
z de8eiwTJ-ena Vsak zadružnik jamči še 
đWežev zneskom vpisanih obveznih 

jih nj^8* îf^asa važnejše sklepe v svo- 
na kraieVn prc3lorih. P» Potrebi pa še 
nem in i   °. obicaJni način ali pa v dnev- 

Uora^-ajevnem tisku- 
Bost un?1 cdbor sestavlja 7 članov. Dolž- 
PredseS"^3 odbora traJa eno let0- 
^1 zbor ^  ,' P^predsednika in tajnika vo- 

Zadn^ebeJ; 
drugo nS .^topa upravni odt>or. Za za- 
°<ibora ^rPlsuJota po dva člana upravnega 
en P°oblaj?° en ®m upravnega odbora in 

Öani i        usl"žbenec zadruge. 
paaWUPi?v!,e8a ^•• *>: 

nik,        ^ar', kmet, Pečarovci, predsed- 

Predse^ Karl>  kmet,  Pečarovci,  pod- 
Horvat i> t 
Šooš iiti»6    ' kmct> Pečarovci, tajnik, 
Hašai Li • kmet- sin, Pečarovci, 
Sever ••,  ' kmet> Pečarovci, 

•^••••^•^"1^' Pečarovci, 
mici.     iL bteîan, kmet, Pečarovci, odbor 

Okrožno sodišč v Mariboru 
0110 27. marca 1948. 

Zadr. In 40/2 2724 
332. ' * 

Se<Je|. », 
S vol?. oo0Tci' okraJ M«rska Soboto. 

, feedil^V2, marca 1Q48. 
%* 7 « ?mctiiska nabavno prodajna 

/ Ztfr*   - l V Prc<la"ovcih. 
0125- II 1oe

lo
bila ustanovljena na skupšči 

Nalo'* ia;8 za nedoločen čas. 
fe5ih PrkSf je: ^ deluje po na- 
^lw5Älh

1,
or8anov načrt za odkup 

D 
i?delujeP"delkov v svojeffl okolišu; 2 

S>*r   •?!«"1* Pristojnih orga- 

L Sklad s ti• k^ditni na6rt in *a sPra" >nezvLS snenim naMom ^/^ 
»Postavljenimi normami; 4. 

namen statistične podatke zve","" uaJe v •••„""•" 3lu,isiicne poaaiKe 
S^;.Qd znT^? tudi STOii Poslovni 
äjiudaS.SZni *vezi LRS in okraj. 
Ä* okoliš« ,borom; 5- da odkuP"ie ' 

o ^ e 4    £>«"•«' Pridelki in 

s>m T'* °dbn 

^fbufe , h?u vse Kin 

5e*1ÎÎA z vsem kmet^im 
Po n T" ^i "S?1 :•tmlnmi nntrebšči. Poslavljenenl?Pm: nntrnsnjn,, ,„•1•,•|, 

Jenei« načrtu; 6. da sklepa po- 

godbe s kmetovalci v svojem okolišu m 
odkup Kmetijskih pridelkov üi jim izpla- 
čuje predujme fkontrahifanje) ; 7."da sMepa 
pogoarjö z zadružnimi in državnimi podjetji 
za cromavo Kmetijskih pridelkov; 8. đa sKf 
bi 7i vf'io prođuIUivnost đera svoJJi čla- 
aovi 0. u^ .rt»i za kulturno In prosvetno 
ìzobrazoo n*oj,li ćlanov in za njmovo za- 
družno vzgojo. 

Svoje naloge opravlja zadruga v skladu 
s splošnim drzavmm gospodarskim načrtom 
in z nalogami, ki jih dobi od svoje poslov- 
ne zveze in pristojnih organov ljudske 
oblasti. 

Zadružni delež znaša 150 din, plača se 
ob vstopu v zadrugo. Upravni odbor lahko 
dovoli plačilo v obrokih. Delež zadružniko- 
vega družinskega člana znaša 10 din. Jam- 
stvo je omejeno. Vsak zadružnik jamči še 
z desetkratnim zneskom vpisanih obveznih 
deležev. 

Zadruga razglaša važnejše sklepe v svo- 
jih poslovnih prostorih, po potrebi pa še 
na krajevno običajni način ali pa v dnev- 
nem in krajevnem tisku. 

Upravni odbor sestavlja 7 članov. Dolž 
no3t upravnega odbora traja eno leto. 
Predsednika, podpredsednika in tajnika vo- 
li zbor posebej. 

Zadrugo zastopa upravni odbor. Za za- 
drugo podpisujeta po dva člana upravnega 
odbora ali po en član upravnega odbora in 
en pooblaščeni uslužbenec zadruge. 

Člani upravnega odbora so: 
Vitez Štefan, kmet, Predanovci, pred- 

sednik, 
Podlesek Franc, kmet, Predanovci, pod- 

predsednik, 
Sočič Franc, kmet, Predanovci,  tajnik, 
Jonas Franc, kmet,, Predanovci, 
Friškič Fra"r, kmet, Predanovci, 
Sapač F1 kmet, Predanovci, odbor- 

niki. 
Okrožno sodišče v Mariboru 

;'ie 22. marca 1948. 
Zadr. III 30/2 °760 

333. 
Sedež: Puconci, okraj Murska Sobota. 
Dan vpisa: 22. marca 1948. 
Besedilo: Kmetijska nabavno prodajna 

zadruga z o. j. v Puconcih. 
Zadruga je bila ustanovljena na skupšči- 

ni 21. II. 1948 za nedoločen čas. 
Naloga zadruge je: l.'da izdeluje po na 

vodilih pristojnih organov načrt za odkup 
kmetijskih pridelkov v svojem okolišu; 2. 
da izdeluje po navodilih pristojnih orga- 
nov načrt potrošnje svojih članov; 3. da 
izdela finančni in kreditni načrt in ga spra- 
vi v sklad s finančnim načrtom svoje po 
slovne zveze in postavljenimi normami; 4. 
d» zbira v ta namen statistične podatke, 
ki jih daje v uporabo tudi svoji poslovni 
zvezi, Glavni zadružni zvezi LRS in okraj- 
nim ljudskim odborom; 5. da odkupuje v 
svojem okolišu vse kmetijske pridelke in 
•••••••• svoje člane z vsem kmetijskim 
pro'dir-m in dru'iimi kmetijskim; potrebni- 

"nami in tudi z vsemi potrošnimi predmeti 
po postavljenem načrtu; 6. da sklepa po- 
godbe s 'kmetovalci v svoiem okolišu za 
òi'kup kmrt'H-üi prHrlbnv in jim izpla- 
čuje predujme (kontrahiranje) ; 7. da sklepa 

pogodbe /. /.adriùnimi m državnimi poJjMji 
za dobavo kmetijskih pridelkov; 8. c'a .•'.: 
bi za večjo pniuaiUiuiost dola svoj !i čla- 
nov; 9. da skrbi za kulturno m p:\:su'iio 
izobrazbo svojih članov in za njihovo za 
družno vzgojo. 

Svoje naloge opravlja zadruga v skladu 
s splošnim državnim gospodarskim načrtom 
in z nalogami, ki jih đ-• o-i svoje ]>ot,!-v- 
ne zveze in pristojna or»anov ljudske 
oblasti. 

Zadružni delež znaïa 150 din. ph'"a se 
ob vstopu v zadrusro. Upravni odb jr-lahko 
dovoli plačilo v obrokih. Delež zadružniko- 
vega družinskega člana znaša 10 din. 

Zadruga razglasi važnejše <klepe v svo- 
jih poslovnih prostorih, po po'rvbi pa RP 
na krajevno običajni iiai'in al; pa v dnev- 
nem in krajevnem tisku. 

Upravni odbor sestavlja 7 članov. Dol/ 
nost upravnega odbora traja eno leto. 
Predsednika, podpredsednika injajnika vo- 
li zbor posebej. 

Zadrugo zastopa upravni odbor. Za za- 
drugo podpisujeta po dva člana upravnega 
odbora ali po en član upravneea odbora in 
en pooblaščeni uslužbenec zadruge. 

Člani upravnega odbora so: 
Sočič Štefan, posestnik, Puconci, pred- 

sednik, 
Grah Frane, posestnik. Gorica, podpred 

sednik, 
Kuhar Štefan, posestnik. Puconci, tajnik, 
Šandor Ludvik, posestnik, Gorica, 
Pavlic Koloman, posestnik, Puconci, 
Preininger Štefan, posestnik. Gorica, 
Kuhar Ludvik,   posestnik, Puconci, od- 

borniki 
Olcrožno sodWc v Mariboru 

rine 22. marca 1948 
Zadr. Tli 31/2 ?«28 

334. 
Sedež Radvanjc, okraj Maribor mesto. 
Dan vpisa: 10. aprila 1948. 
Besedilo: Kmetijska zadruga z o. j. T 

Radvanju pri Mariboru. 
Zadruga je bila ustanovljena na skup- 

ščini 9. marca 1948 za nedoločen čas. 
Naloge zadruge so: 1. da na čim boljši 

in čim kulturnejši način oskrbuje svoje 
Člane z vsemi potrebnimi potrošnimi 
predmeti; 2. da odkupuje v svojem oko- 
lišu vse kmetijske pridelke in izdelke v 
skladu s postavljenim načrtom za dobro 
oskrbo mest in drugih industrijskih sre- 
dišč in sklepa v ta namen pogodbe: 
3. da pospešuje in razvija vse panoge 
kmetijskega gospodarstva na svojem 
področju, tako poljedelstvo, živinorejo, 
sadjarstvo, vinogradništvo, čebelarstvo, 
gojitev industrijskih in drugih kultur, 
gozdarstvo, domačo obrt itd., posebno 
še tiste panoge oziroma kulture, ki v 
danih naravnih pogojih najbolj uspe 
vajo; 4. da uvaja za povečanje kmetijske 
proizvodnje in s tem za naraščanje bla- 
gostanja svojih planov naprednejše teh- 
nične in agronomske metode v kmetij- 
stvu in v ta namen nabavlja kmetijske 
stroje, umetna gnojila itd., ustanavlja 
ambulante za živino, plemenilne postaje, 
organizira sel^krijo živ;iie. gradi s'lese. 
organizira  semensko  službo,   skrbi   za 
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gcj îev sadnih, grwdnih • drugili sadik 
'ici.; n. da organizira predelavo kmetij- 
skih pridelkov in obrtne delavnice za 
j ;-r.'h<? hvcj'h članov • izrablja pri tem 
p? odvzem »okalne surovine; 6. da zbira 
kmečke prihranke v obliki hran.lnih 
v'cji a notranjih posojil za ustvarjanje 
n'-v*ntnih sredstev in podeljevanje kre- 
1..Ì3V svoj'm članom; 7. da skrbi za go- 
spo lanski, strokovni, kulturn' in pro- 
nvcliii <Ivi^ vseh prebivalcev svojega 
okoliša tako, da prireja v svojem za- 
i'ru/.riem domu strokovna in polit čna 
predavanja, kulturne prireditve, stro- 
kovne tefaje, razstave, predvajanje fil- 
mov, goji fizkulturo itd. ter ustanovi 
sv« I o knjižniro. 

Zaradi smotrnega in uspešnejšega izva- 
jania.evojih nalog izdela zadruga potrebne 
načrte v skladu s splošnim državnim načr- 
tom. 

Zadružni delež znaša 150 din, plača se 
ob vstopu v zadrugo..Upravni odbor lahko 
dovoli plačilo v obrokih. Delež zadružniko- 
vega družinskega člana znaša 15 din. Jam 
stvo je omejeno. Vsak zadružnik jamči še z 
desetkratnim zneskom - vpisanih obveznih 
deležev. 

Zadruga razglaša važnejše sklepe v svo- 
jih poslovnih prostorih in na razplasnî de 
ski 

Upravni odbor, sestavlja 7 do 9 članov. 
Njegova dolžnost traja eno leto 

Zadrugo zastopa .»pravni odbor, zanjo 
podpisujeta po. dva člana upravnesa od 
bora ali po en član upravnega odbora in 
en  pooblaščeni  uslužbenec zadruge. 

Člani upravnega odbora so: 
Krajne  Stanko,   vrtnar,  Zg.   Radvanje, 

predsednik. 
Smuč Franc, ključavničar, Obrežna, pod- 

predsednik, 
Srebot Andrej, .kmet, Sp  Radvanje, taj- 

' nik, 
Valenčič Lidija,   knjigovodja,   Sp. Rad 

vanje, 
Blokar Jože, kmet. Streliška, 
Fazarinc Jože, kmet. Obrežna, 
Rozman Martin, kmet, Zg. Radvanje, od- 

borniki. 
Okrožno sodišče v Mariboru 

dne 10. aprila 1948. 
Zadr. IV 1/2 3164 

* 
835. 

Sedež: Slemen,  okraj Maribor okolica. 
Dan vpisa: 16. marca 1948. 
Besedilo: Kmetijska zadrega z omejenim 

jamstvom Slemen. 
Zadruga je bila ustanovljena na skup- 

ščini 22. februarja 1948. 
Naloge zadruge so: 
1. da na čim boljši in čim kulturnejši 

način oskrbuje svoje člane z vsemi po- 
trebnimi potrošnim! predmeti; 2. da od- 
kupuje v svojem okolišu vse kmetijske 
pridelke in izdelke v skladu s postav- 
ljenim načrtom za dobro oskrbo mest in 
drugih industrijskih središč in sklepa v 
ta namen pogodbe; 3 da pospešuje in 
razvija vse panoge kmetijskega gospo- 
darstva na svojem pwlrocju, tako polje- 
delstvo, živinorejo, sadjarstvo, vinograd- 
nižtvo, Čebelarstvo, gojitev industrijskih 

in drugih kui'.ur, gozdarstvo, domačo 
obrt- nu., posebno pa tiste panoge ozi- 
roma kulture, ki ob damu naravu.n po- 
gojih najbolj uspevajo; 4. da uvaja za 
povečanje kmetijske proizvodnje in s 
tem za naras,anje blagostanja svojih 
članov naprednejše tehnične in agro- 
nomske metode v kmetijstvu in v ta na- 
men uübavija kmetijske stroje, imiistua 
gnojila Ud., ustanavlja ambulante za ži- 
vino, ptenieniUie postaje, organizira se- 
lekcijo živine, gradi silose, organizi- 
ra semensko službo, skrbi za goji'ev 
sadnih, gozdnih in drugih kmetijskih 
sadik itd.; 5. da organizira predelavo 
pudelkov in obrtne delavnice ta. po- 
trebe svojih članov in izrablja pri 
tem predvsem lokalno aurovme; 6, da 
zbira kmečke prihranke v obliki hra- 
nilnih vlog jn notranjih posojil za ustvar- 
janje obratnih sredstev in za podoijeva- j 
nje kreditov svojim članom; 7. da skrbi 
za gospodarski strokovni ter kulturni in 
prosvetni dvig vseh prebivalcev svojega 
okoliša tako. da prireja v svojem za- 
družnem domu strokovna in politična 
predavanja, kulturne prireditve, stro- 
kovne tečaje, razstave, predvajanja fil- 
mov, goji fizkulturo itd. ter ustanovi 
svojo knjižnico. 

Zaradi smotrnega in uspešnejšega izva- 
janja svojih nalog izdela zadruga potrebne 
načrte v skladu s splošnim državnim na- 
črtom.   - 

Zadružni delež znaša 150 din in so pia 
ča ob vstopu v zadrugo. Upravni odbor 
lahko dovoli piacilo v obrokih. Delež za- 
družnikovega družinskega člana znaša 15 
dinarjev. Jamstvo je omejeno. Vsak za- 
družnik jamči še z desetkratnim zneskom 
vpisanih obveznih deležev. 

Zadruga razglaša važnejše sklepe v svo- 
jih poslovnih prostorih in na razglasni de- 
ski. 

Upravni odbor sestavlja 6 do 7 članov. 
Njegova dolžnost traja eno leto. 

Zadrugo zastopa upravni odbor, podpisu- 
jeta pa zanjo po dva člana upravnega od- 
bora, katerih enega lahko nadomešča po 
upravnem odboru pooblaščeni uslužbenec 
zadruge. 

Člani upravnega odbora so: 
Majster Jože, kmet, Slemen 69, pred- 

sednik, 
Jauk Franc, kmet, Slemen 18, podpred- 

sednik, 
Tajmajster Franc, kmet, Slemen G3, taj- 

nik, 
Golob Anton, kmet, Slemen 4, 
Marčič Rado, nameščenec, Slemen 79, 
Vidovič Jože, kmet, Slemen 4, 
Vajngerl Miroslav, vrtnar, Slemen 34, 

odborniki. 
Okrožno sodišče v Mariboru 

i dne 16, marca 1948. 
.  Zadr. III 93/2 2373 

336.       \ • 
Sedež: Sraolnik, okraj Maribor okolica. 
Dan vpisa: 19. marca-1948. 
Besedilo: rCmriiiska zadruga z emrjrnim 

jcaistrom v Smolniku. 
Zadru;'.'» je bib irttHinvijena -na skup 

ščini 22. februarja 1948 za nedoločen čas. 

Naloge zadruge w. 
1. da na čim boljši in čim kulturnoj»' 

način oskrbuje «<-oj»> čia'ie z vnetni PJ?" 
trebnim: potrošnim   predmet ; 2. da o«- , 
kupuje v svojem okolju  v s« kmetija6 •- 
pridelke in izdelke v skladu s postav- 
ljenim načrtom m dohro )f,kibo mest"} 
drug h indr-itrij-iU:»! <•••• m sklepa,v 

ta  namen  pugedhe; :i   d-i   po-pešuje 
razvija   vse  •••••"   kmetii-;keg;i  g0'P<r 

darstva na svojem podro-.'-jü, tako p'j'l'j" 
delstvo, živinorejo. «adiaiMvo, vinogra"' . 
nijštvo, čebelarstvo, goj.t-jv   industrija»»1 

•   drugih   kult-ir,   gozdarstvo.   doffl8<* 
obrt itd., posebno  pa   ti-!e  ••liegt* "#' 
roma kulture, ki ob danih naravnih P0- 

gojib  najbolj   uspevajo:   4. da   uvaja ri_ 
povečanje   kmetijske   pro zvodnje '"..f 
tem   za   naraščanje   blagostanja   ^'••| 

članov   naprednejše   tehnične   iniagf0" 
nomske metode v kmeti,stvu in v ta j1*1' 
men nabavlja kmetijske stroje, ume»1* 
gnojila  itd.,  ustanavlja ambulante za ^ 
vino, piememlne postaje, organizira ?T 
lekcijo   živine,   gradi    silose, > organ'21' 
ra   semensko   službo,   skrbi   za   (J°lÌ|?h 
sadnih,   gozdnih   in   drugih    kmetija*1" 
sadik   itd.; 5.  da   organizira   predelaj 
pridelkov   in obrtne    delavnice   za   P^ 
trebe    svojih   članov    in   izrablja   jL 
tem predvsem lokalne surovine; 6- °*. 
zbara kmečke  prihranke v obliki b1*' 
nilnih vlog in notranjih posojil za u3,' .' 
janje obratnih-sredstev in za podeljuj 
nje kreditov svojim članom; 7. da ex/. 
La gospodarski strokovni 1er kulturni 
prosvetni dvig vseh prebivalcev eVOJef* 
okoliša tako,   da prireja v svojeia J*' 
družnem  domu strokovna  in  po"^ 
predavanja,   kulturne   prireditve, _9tJx 
kovne tečaje, razstave, predvajanja *S 
mov, goji  fizkulturo  itd.  ter  ustafl» 
svojo knjižnico. 

Zaradi smotrnega in uspešnejšega *^e 
janja svojih nalog izdela zadruga P0}*6^ 
načrte v skladu s splošnim državnin1 

črtom. . 
Zadružni delež znaša 150 din in.s®X>r 

ča ob vstopu v zadrugo. Upravni v ^. 
lahko dovoli plačilo v obrokih". De'^ tf 
dolžnikovega družinskega člana "f^f #• 
dinarjev. Jamstvo je omejeno. "••~•• 
družnik jamči še z desetkratnim znes» 
vpisanih obveznih deležev. gnc 

Zadruga razglaša važnejše sklep?J, Me- 
jili poslovnih prostorih in na razg'a8B 

ski. •1•0•••- 
Upravni odbor sestavlja 6 do 7 

Njegova.dolžnost traja eno leto. 

Zadrugo zastopa upravni °^>r,j[^a °* 
jeta pa zanjo po dva člana «P^% t 
bora, katerih enega lahko nadom^jg« 
upravnem odboru pooblaščeni «si 
zadruge, 

Člani upravnega odbora so: •- 
Ačko Maks, strugar, Smolnik 3.' 

sednik, Sn**5 

Rupnik Albin, tekst mojster, 
št. 49, podpredsednik, '$o$^ 

Repatec Pavlina, nameščenec 
št. 40, tajnik, 

Görenjak  Jože,  ključavničar, 
št. 17, 

Sm°J »Uli15 
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KS 
••• kmet< Smoìn* io, 

boS     Vmk0- l0^r, Smolnik 33, od 

Okrožno sodišče v Mariboru 
dr>e 19. marca 1948. 

Zadr. m na/2 2824 
* 337. 

"»tolkal Sl'0d,1ia KllllS°<a okraj Maribor 

Ja» vpisa; 15. marca 1948. 
ta.lr^eđilo: Kmetijska nabavno prodajna 

"ru«a z o. j. v Spodnji Kuiigott. 
ščiti iUgaJe bila ustanovljena na skup- 

Jx dne 20- »• I»« za nedoločen čas. 
»avoÄ zadruS° Je: L <ia izdeluje po 

, odkun f  pnst°ini"  organov   načrt   za 
okoliL. o jliiskj"   Pridelkov   v  svojem 
stojnii izdeluje po navodilih pri. 
elan'" OI4anov načrt potrošnje svojih 
načrt •' izdela I)-nančni in kreditni 
svoje n Rf vskladi s finančnim načrtom 
4orma'nV' 4De zve/-e in postavljenimi 
stične ni da zbira v ta namen slati* 
tudi svo^atke' ki J'n daJe v uP°raDO 

ni zvezi Tpo3l?vni 2Ves':' Glavni zadruž- 
borom- 5 i in o!îrainim ljudskim od- 
vse knipr , °^'••••• v svojem okolišu 
ie člatie Pridellce in oskrbuje svo- 
dru8irni Zi VSem kmetijskim orodjem in 
tudi • vse • et'iskimi potrebščinami in slavlje!].J

ni po'rošnimi predmeti po po- 
? k^etoTi ^1"' 6- da sk1cPa Pogodbe 

metij4fu v svoiem okolišu za odkup 
fa nami« pridelkov in um izplačujo v 
l' da skip nreduime (kontrahiranje); 
-cvilim- P0^00^6 z zadružnimi in 
•(ielk0v. s ietii 7• dobavo kmetijskih 
tivnost AU 

da s,{rt>î za v&\° produk- 
•a kulturn .8v°i'ih Planov; 9. da skrbi 
llh članov i m prĐsvelno izobrazbo svo- 

Svoj , Za njihovo zadružno vzgojo. 
du e snlAï -•• °Pravlja zadruga v ekln- 
ö%tom inIm državnim gospodarskim 
Sv°ie nos« Z nalogami, ki jih dobi od 
^ 4udeÄ,W(Äe in Prisiojnih orga. 

Wrvr ob,asti. 
vMača or?!;.ÌeleZ znaša I50 din in se 
r?r lahkn A

P
,
U
 
v zad"'go. Upravni od- 

^lež , dr,,ï-0l?ci' vplaö'lo v obrokih. 
••• 15 •5«•?•®•• e,ana zadružnika 
.Voznik i^mv9tvo i8 omejeno. Veak 

0,11 vnLiam6', se * 10 kratnim zne- 
. Zi><WT      »Veznih deležev. 
S°lih pfAtóuÌe va?'"°iše sklepe v 
<?>nakffih P^torih, po potrebi 

frev^m •2° ?bičaJ• «a«« ali pa 
D>avn? oÜra3evnem iisku- 
T^tupÄ" SCstavlia G č,anov- 
zJ^Ko ,T, Ra odbora traia ! Iek>- 
r^o/poS0?23. upravni odbor.  Za 

dr,, m 1 ••••
•

, i clan "Pravnega od- 
«Hige. Pooblašfeni  uslužbenec  za- 

Glani. 
, •••••^^• odbora So: 

«^ Mh^ ekonom, Kozjak, pred- 

4^k ^anj0l ekon, 
Nier j, 

10m, Rošpoh, taj- 

•1••$^?•7,•,•,01'* DolnJa Počehova; 
'  ' Dol% Poče2^'. trßovski  •°•••- 

Flajšaker Jože, kmet, Kozjak; 
Sentker   Pepca,   gospodinja.   Kozjak, 

odborniki. 
Okrožno sodišče y Mariboru 

dne 15. marca 1948. 
Zadr. III 97/2 2371 

* 
338. 

Sedež: Stanjevci, okraj •••&•• Sobota. 
Dan vpisa: 27. marca 1948. 
Besedilo: Kmetijska nabavno prodajna 

zadruga z o. j. v Staujercih. 
Zadruga je bila ustanovljena na skupšči- 

ni 28. II. 1948 za nedoločen čas. 
Naloga zadruge je: 1. da izdeluje po na- 

vodilih pristojnih organov načrt za odkup 
kmetijskih pridelkov v svojem okolišu; 2. 
da izdeluje po navodilih pristojnih orga- 
nov načrt potrošnje svojih Članov; 3. da 
izdela finančni in kreditni načrt in ga spla- 
vi v sklad s finančnim načrtom svoje pr> 
slovne zveze in postavljenimi normami; 4. 
da zbira v ta namen statistično podatke, 
ki jih daje v uporabo tudi svoji poslovni 
zvezi, Glavni zadružni zvezi LRS in okraj- 
nim ljudskim odborom; 5. da odkupuje v 
svojem okolišu vse kmetijske pridelke in 
oskrbuje svoje člane z vsem kmetijskim 
orodjem in drugimi kmetijskimi potrebšči- 
nami in tudi z vsemi potrošnima predmeti 
po postavljenem načrtu; 6. da sklepa po- 
godbo s kmetovalci v svojem okolišu za 
odkup kmetijskih pridelkov in jim izpla- 
čujo predujme (kontrahiranje); 7. da sklepa 
pogodbe z zadružnimi in državnimi podjetji 
za dobavo kmetijskih pridelkov; 8. da skr- 
bi za večjo produktivnost dela svojih čla- 
nov; 9. da skrbi za kulturno in prosvetno 
izobrazbo svojih članov in za njihovo za- 
družno vzgojo. 

Svoje naloge opravlja zadruga v skladu 
s splošnim državnim gospodarskim načrtom 
in z nalogami, ki jih dobi od svoje poslov- 
ne zveze in pristojnih organov ljudske 
oblasti. 

Zadružni delež znaša 150 din, plača se 
ob vstopu v zadrugo. Upravni odbor lahko 
dovoli plačilo v obrokih. Delež zadružniko- 
vega družinskega člana znaša 10 din. Jam- 
stvo je omejeno. Vsak zadružnik jamči še 
z desetkratnim zneskom vpisanih obveznih 
deležev. 

Zadruga razglaša važnejše sklepe v svo- 
jih poslovnih prostorih, po potrebi pa še 
m krajevno običajni način ali pa v dnev- 
nem in krajevnem tisku. 

Upravni odbor sestavlja 7 članov. Dolž- 
nost upravnega odbora traja eno leto. 
Predsednika, podpredsednika in tajnika vo- 
li zbor posebej. 

Zadrugo zastopa upravni odbor. Za za- 
drugo podpisujeta po dva člana vpravnesa 
odbora ali po en član upravnega odbora in 
en pooblaščeni uslužbenec zadruge. 

Člani upravnega odbora so: 
Bohar Ludvik, kmet, Stanjevci, predsed- 

nik, 
Smodiš Janez, kmet, Stanjevci, podpred- 

sednik, 
Smodiš "Aleksander, Itmei, Stanjevci, taj- 

nik, 
Kranjec Koloman, k'met, Stanjevci, 
Panker Janez, kmet, Stanjevci, 

Križan Ludvik, kmet, Stanjevci, 
Sebjanič Ludvik, kmet, Stanjevci, odbor- 

niki. 
Okrožno scdisče v Mariboru 

dne 27. marca 1948. 
Zadr. III 41 2725 

# 
330. 

Sedež: Sto juri, okraj Ptuj. 
Dan vpisa: 10. aprila 1948. 
Besedilo: Kmetijska zadruja z omejenim 

jamst\om v Slojncih. 
Zadruga je bila ustanovljena na skup- 

ščini 29. II. 1948 /• nedoločen čas. 
Naloge zadruge 50: 
1. da na čim boljši in čim kulturnejši 

način oskrbuje svoje ciano z vsemi po- 
trebnimi potrošnirai predmeti; 2. da od- 
kupuje v svojem okolišu vse kmetijske 
pridelke in izdelke v skladu 9 postav- 
ljenim načrtom za dobro oskrbo mest in 
drugih industrijskih središč in sklepa v 
ta namen pogodbe; 3. da pospešuje in 
razvija vse panoge kmetijskega gospo- 
darstva na svojem področju, tako polje- 
delstvo, živinorejo, sadjarstvo, vinograd- 
ništvo, čebelarstvo, gojitev industrijskih 
in drugih kultur, gozdarstvo, domačo 
obrt itd., posebno pa tiste panoge ozi- 
roma kulture, ki ob danih naravnih po- 
gojih najbolj uspevajo; 4. da uvaja za 
povečanje kmetijske proizvodnje in s 
tem za naraščanje blagostanja svojih 
članov naprednejše tehnične in agro- 
nomsko metode v kmetijstvu in v ta na- 
men nabavlja •••••••• stroje, umetna 
gnojila itd,, ustanavlja ambulante za ži- 
vino, plemenilne postaje, organizira se- 
lekcijo živine, gradi silose, organizi- 
ra semensko službo, skrbi za gojitsv 
sadnih, gozdnih in drugih sadile itd-; 
5. da organizira predelavo kmetijskih 
pridelkov in obrtne delavnice za po- 
trebe svojih članov in izrablja pii 
tem predvsem lokalne surovine; 6. da 
zbira kmečke prihranke v obliki hra- 
nilnih vlog in notranjih posojil za ustvar- 
janje obratnih sredstev in za podeljeva. 
nje kreditov svojim članom; 7. da -skrbi 
za gospodarski strokovni ter kulturni in 
prosvetni dvig vseh prebivalcev gvojega 
okoliša tako, da prireja v svojem za- 
družnem domu strokovna in politična 
predavanja, kulturne prireditve, stro- 
kovne tečaje, razstave, predvajanja fil- 
mov, goji fizkulturo itd. ter ustanovi 
svojo knjižnico. 

Zaradi smotrnega in uspešnejšega izva- 
jenja svojih nalog izdela zadruga potrebne 
načrte v skladu s splošnim državnim načr- 
tom. • 

Zadružni delež znaša 150 din in se pla- 
ča ob vstopu v zadrugo. Upravni odbor 
lahko dovoli plačilo v obrokih. Delež za- 
družnikovega družinskega člana znaša 20 
dinarjev. Jamstvo je omejeno. Vsak za- 
družnik jamči še s petkratnim zneskom 
vpisanih obveznih deležev. 

Zadruga razglaša važnejše sklepe v svo- 
jih poslovnih prostorih in na razglasni de- 
ski. 

Uprarni odbor ••^••1•• 5 članov. Nje- 
gova dolžnost traja eno lei«. 

Zadrugo zastopa/ upravni odbor, podpi- 
sujeta pa zanjo po dva člana upravnega »d- 
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bera, katerih enega lahko nadomešča po 
upravnem odboru pooblaščeni uslužbenec 
zy druge. 

t lani upravnega odbora so 
Solina Anton, pos.,' Stojnci, predsednik, 
Janžekovič Alojz, pos., Stojnci, tajnik, 
Bezjak Konrad, pos., Stojnci, 
Verlak'Franc, pos., Stojnci, 
Kostanjevee Lovro, pos., Stojnci, odbor- 

niki. 
Okrožno sodišče v Mariboru 

dne 10. aprila 1948. 
Zadr. Ill 138/2 .   3117 

340. 
Sedež: Sv. Trojica ' v Slov. goricah, 

Maribor okolica. 
Dan vpisa: 15. m'arca 1948. 
Besedilo: Kmetijska nabavno prodajna 

zadruga z o. j. v Sv. Trojici v Slovenskih 
goricah. 

Zadruga je bila ustanovljena na skup- 
ščini dne 18. I. 1948 za nedoločen čas. 

Naloga zadruge je: 1. ,da izdeluje po 
navodilih pristojnih organov načrt za 
odkiip kmetijskih pridelkov v svojem 
okolišu; 2. da izdeluje po navodilih pri- 
stojnih organov načrt potrošnje svojih 
članov; 3. daizdela f:nnučni in kreditni 
načrt in ga vskladi S: finančnim načrtom 
svoje poslovne zveze in postavljenimi 
normami; 4. da zbira' v ta namen stati- 
stične podatke, ki jih daje v uporabo 
tudi svoji poslovni zvezi, Glavni zadruž- 
ni zvezi LRS in okrajnim ljudskim od- 
borom; 5. da odkupuje v svojem okolišu 
vse kmetijske pridelke in-oskrbuje svo- 
je člane z vsem kmetijskim orodjem in 
drugimi kmetijskimi potrebščinami in 
tudi z vsemi potrošnuni predmeti po po- 
stavljenem načrtu; 6. da sklepa pogodbe 
s kmetovalci v svojem okolišu za odkup 
kmetijskih pridelkov in jim izplačuje v 
ta namen predujme (kontrahiranje) ; 
7. da sklepa pogodbe z zadružnimi in 
državnimi podjetji za .dobavo kmetijskih 
pridelkov; 8. da skrbi za večjo produk- 
tivnost dela svoj;h članov; 9. da skrbi 
za kulturno in prosvetno izobrazbo svo- 

1 jih članov in za njihovo zadružno vzgojo. 
Svoje naloge opravlja zadruga v skla- 

du i splošnim državnim gospxiar'kim 
načrtom in z nalogami, ki jib dobi od 
»voje poslovne zveze in pristojnih orga. 
nov ljudske oblasti. 

Zadružni delež znaša 150 din in se 
vplača ob vstopu v zadrugo. Upravni od- 
bor lahko dovoli vplačilo v obrokih. 
Delež družinskega člana zadružnika 
znaša lo din. Jamstvo je omejeno. Vsak 
zadružnik jamči še z lOkratnim zne- 

. skom vpisanih obveznih deležev. 
Zadruga priobčuje važnejše sklepe v 

svojih poslovnih prostorih, po potrebi 
pa še na krajevno običajni način ali pa 
v dnevnem a!'"*krajevnern tisku. 

Upravni odbor .sestavlja 7/ Članov. 
Dolžnost upravnega1 odbora traja eno 
leto. Zadrugo zastopaj upravni odbor. Za 
zadrugo podpisujeta po, dva člana 
upravnega odbora ali po en član uprav- 
nega odbora in en pooblaščeni uslužbe- 
nec zadruge. 

Clanr upravnega odbora so: 
Vogrineo Konrad, kmet, Zg. Senarska, 

predsednik; 

Herič Anton, kmet, Zg. Varjane, pod- 
predsednik; 

Perko   Stanko,   delavec.   Sv. Trojica, 
tajnik; 

Vršič Matija, kmet, Sp. Senarska, bla. 
gajnik; 

Kranjc Janez, kmet, Sv. Trojica; 
Lober Franc, kmet, Sp. Porčič; 
Golob Jakob, kmet,  Zg.  Poroič; od- 

borniki. 
Okrožno sodišče v Mariboru 

dne 15. marca 1948. 
Zadr. III 98/2 2429 

* 
341. 

Sedež: Sv. Miklavž, okraj Maribor oko- 
lica. 

Dan vpisa: dne 10. aprila 1948. 
Besedilo: Kmetijska nabavno prodajna 

zadruga z o. j. Sv. Miklavž pri Mariboru. 
Zadruga je bila ustanovljena na skupšči- 

na 8. II. 1948 za nedoločen čas. 
Naloga zadruge je: 
1. da izdeluje po navodilih pristojnih or- 

ganov načrt za odkup kmetijskih pridelkov 
v svojem okol,išu; 2. da izdeluje po nnvo 
ditih pristojnih organov načrt potrošnje; 
3. da izdela linančni in kreditni načrt in 
ga spravi v sklad s finančnim načrtom 
svoje poslovne zveze in postavljenimi nor- 
mami; 4. da zbira v ta namen statistično 
podatke, ki jih daje v uporabo tudi svoji 
poslovni zvezi, Glavni zadružni zvezi LRS 
in okrajnim ljudskim odborom; 5. da od- 
kupuje v svojem okolišu vse kmetijske 
pridelke in oskrbuje svoje člane z vsem 
kmetijskim orodjem in drugimi kmetijski- 
mi potrebščinami kakor tudi z vsemi po- 
trošnim! predmeti po postavljenem načrtu; 
6. da sklepa pogodbe s kmetovalci v svo- 
jem okolišu za odkup kmetijskih pridelkov 
in jim izplačuje predujme (kontrahiranje); 
7 da sklepa pogodbe z zadružnimi in dr- 
žavnimi podjetji za dobavo kmetijskih pri- 
delkov; 8. da skrbi za večjo produktivnost 
dela svojih članov; 9. da skrbi za kulturno 
in prosvetno izobrazbo svojih članov in za 
njihovo zadružno vzgojo. 

Svoje naloge opravlja zadruga v skladu 
s splošnim državnim gospodarskim načr- 
tom in i nalogami, ki jih dobi od svoje 
poslovne zveze in pristojnih organov ljud 
ske oblasti. 

Zadružni delež znaša 150 din, plača se 
ob vstopu v zadrugo. Upravni odbor lahko 
dovoli plačilo v obrokih. Delež zadružniko- 
vega družinskega člana znaša 15 din. Jam- 
stvo je omejeno. Vsak zadružnik jamči še z 
desetkratnim zneskom vpisanih obveznih 
deležev. 

Zadruga razglaša važnejše sklepe v svo- 
jih poslovnih prostorih, po potrebi pa še na 
krajevno običajni način ali pa v dnevnem 
in krajevnem tisku. 

Upravni odbor sestavlja 5 članov. Nje- 
gova dolžnost traja eno leto. 

Zadrugo zastopa upravni odbor, zanjo 
podpisujeta po dva člana upravnega od- 
bora ali po en član upravnega odbora in 
en pooblaščeni uslužbenec zadruge. 

člani upravnega odbora so: 
Rakušček Anton, posestnik, predsednik, 
Premzl Martin, železničar, tajnik, 
Babic Ivan, krojaški mojster, 

Trstenjak Franc, kmet, ... 
Furjan Štefan, tkal. mojster, odbore* 

vsi od Sv. Miklavža. 
Okrožno sodišče v Mariboru 

dne 10. aprila 1948. \r- 
Zadr. IV 2/2 atw 

* 
342. 

Sedež: Salinci, okraj Murska Sobota- 
Dan vpisa: 9. aprila 1948. , ., 
Besedilo:  Kmetijska  nabavno 2-^h 

zadruga z omejenim jamstvom v Sul»»11 ' 
Zadruga je bila ustanovljena na ssw 

ščmi 29. februarja 1948 za nedoločen <? ' 
Naloga zadruge je: 
1. da izdeluje po navodilih •^••^•• 

ganov načrt za odkup kmetijskih pr•'f' 
v svojem okolišu; 2. da izdeluje po rj* 
dilih   pristojnih  organov  načrt  ••1•?j jn 
3. da izdela finančni in kreditni •••rt 
ga  spravi v sklad s finančnim  na!:r"(?j. 
svoje poslovne zveze in postavljenih" "e 
mami; 4. da zbira v ta namen stališ u  . 
podatke, ki jih daje v uporabo tum s _<- 
poslovni zvezi, Glavni zadružni zvezi k 
in okrajnim ljudskim odborom; 5. °*^ 
kupuje v svojem okolišu vse ko^l"^ 
pridelke in oskrbuje svoje člane z J» , 
kmetijskim orodjem in drugimi kffl • ,#• 
mi potrebščinami kakor tudi z vseir"-rtn; 
trainimi predmeti po postavljenern na ^ 
6. da sklepa 'pogodbe s kmetovalci^ ~oV 

jem okolišu za odkup kmetijskih Pr.! ;e)i 
in jim izplačuje predujme (kontrahirj1 ^ 
7. da sWepa pogodbe z zadružnimi,'» J. 
žavnimi podjetji za dobavo kmetij?-«1*;jLj 
delkov; 8. da skrbi za večjo produlrtjv „ 
dela svojih članov; 9. da skrbi^za •• • 
in prosvetno izobrazbo svojih članov 
njihovo zadružno vzgojo. '•.$ 

Svoje naloge opravlja zadrugi v s«'• ^. 
s splošnim državnim gospodarskim     ^ 
tom hvz nalogami, ki jih dobi od     ^ 
poslovne zveze in pristojnih organov 
••• oblasti. • Ćas6 

Zadružni delež znaša 150 din, •\•<1 
ob vstopu v zadrugo. Upravni odbor ^ 
dovoli plačilo v obrokih. Delež zadruw 
vega družinskega člana znaša 10 dm- • l 
stvo je omejeno. Vsak zadružnik JaI?c

eZOi!) 
desetkratnim zneskom vpisanih/oDV 

deležev. ^ v evo- 
Zadruga razglaša važnejše sklep3 •$. 

jih poslovnih prostorih, po potreb)^ ^ 
krajevno običajni način aH pa v °", 
in krajevnem tisku. , tff 

Upravni odbor sestavlja 9 el^?^0i^. 
gova dolžnost traja eno leto. •••£*!^«es* 
podpredsednika in tajnika voli z°°   • 
bej. •   \Z0nie 

Zadrugo zastopa upravni 0<1"or;s9 -«*' 
podpisujeta po dva člana «Prav^ra 9 

bora ali po en član upravnega oa 
en pooblaščeni uslužbenec zadw„ •• 

Člani upravnega odbora so: "', gjjnft 
Belec Stefan, kmet, Šulinci,, prej.- / 
Barber Aleksander, kmet, Sut• • 

predsednik, 
iebjančič Ludvik, kmet. sin. 

nik, 
Perš Adam, kmet, šulma, ,. 
Korpič Jožef, kmet, Šulinci, 
Pelkar Ludvik, kmet, Lucova, 

Suli»ci' 
t*ï 

•-é'à 
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ZatoV*"^ kmet' Lu•va> 
tiiki Koloman, kmet, Sul inči, cdbor- 

Okrožno sodišče v Mariboru 
«ne 9. apnla 194S. 

Zadr. • 53/2 3158 

348. * 

edež TeSajiovci, ckraj ••••• Sobota. 

£dvi?lsa v24-marca i94s- 
*a<W«        Kmetijska nabavno prodajna 

• Za|
a L °- J- v Tešanovcik. 

hi 2» ••2••? bila ustanovljena na skupšči- 
• L 1Ü48 za nedoločen čas. 

vodila ^d•Pe Je: !• da izdeluje po ua 
^metii-iril J.Illh organov načrt za odkup 

' da Ar pndeIkov v svojem okolišu; 2. 
• nov naM P0 navodilili pristojnih orga- 
izdela fi» C°troš"ie svojih članov; 3. da 
Vi v sklad *-iD kreditni na<'rt •8• sPra 
sl°vne zve S • nan6niin načrtom svoje po 
da Zbira v *" •°•1••13•"'•! normami; 4. 
ki iih.Hc;   ta namen statistične podatke, 
da Zbira v   *" •°•1••13•"'•! normami; 4. 
ki jih .<3a?   ta namen statistične podatke, 
zvezi G]al,y nporabo tudi svoji poslovni 
aim Ìjud4-   •(1••••" zvezi LRS in okraj- 
svojern ftl ÎÏI zborom; 5. da odltupujo v 
^rtmje      .   vse kmetijske pridelke in 
0r°diem i   ,]e •1••• z vsem kmetijskim 
lami in.i,,,?ni"irai kmetiJskimi potrebšči- 
P° Post,,,,?1 z vsemi potresnimi predmeti „,.,,    avi1PnntT. „„,.,... „   ,. _ po_ 

v—,Hšu za 
jim izpla- 

- x-w..,.ull,i-ufiimi; f da sklepa 
^f^Žnimi in državnimi podjetji 

11 ri nI Unni      O Ju       Al*** 

v*up kn, .°tovalci v svojem 
Uj'ePredm? Jskih P^elkov in ,.„. ..,• 

•°••)•• ? (kontrahiranje);7 da sklepa 
?a<Wvni n,?"nirni in državnimi podjetji 
b' za vtfi eti-iäkih Pridelkov; 8. da skr 
?ov; g ^0 Produktivnost dela svojih čla- 
?°0ra*bo\ •• 7• kulfu•o in prosvetno 
družno V7^0|in članov in za njihovo za- 

,  o   , Yi«pjo. 

•;-?»PlolSij405e mravlja zadruga v skladu 
Ia z nalcean^r1'"1 ßospodarskim načrtom 
\•'zvezei- ''     J'h dobi od svoje poslov- 
slasti      • P"stojnih  organov  ljudske 

Za,u.* . 
f Vätopu; deiez znaša-150 din, plača se 
, o1' Plani« ,*a Upravni odbor lahko 
!?ga itSV °brokih- Delcž zadružnik > 
•0 I« omeSega £lana •)•^ 10 din. Jam- 
riSlkratr,^0, Vsak zadružnik jamči še 
• l2^* zneskom vpisanih obveznih 

Lh,pAilfZ?aša va?Jieige sklePe v 
2 4evb-„WorUl' P° Potrebi p. 
•1 i« Se? ma]ni naWn ali pa v dnev- 
Uprav        nem tisku- ' 

S, CS? *^• 7 aanov. Dol 
i f^sertnn."0"3-. odbora   trnin   ••  leto. 

svo^ 
še 

:o. 
vo- 

za- 

in 
'ne.'ïa 

S «?" ^• 7 članov. 

••°'• Aejq predsednika iD la"lika 

S80 Sp£tPa Upravni ««w. Za 
S>raali rÄ n

POdVa člana "P"• 
*°WSfr,A upravne}» odbora 

Clay lin:eni usl«*miee zadruge. 

• sednik • Vlnt*nc, kmet   TV 
IV'        .; '   le=>anov«,  pred 

.^ivP':•••'' '"*•••••••• 

,  ,      •'.'"".et, ielanovcl. 

Ciček Ivan, kmet, Ivanjci, 
Cipot Karl, kmet, Teianovci, odborniki. 

Okrožno sodižče Y Mariboru 
'dne 24. marca 1Ö48. 

Zadr. III 38/2 2631 
* 

341. 
Sedež: Trdkova, okraj Murska .Sobota. 
Dan vpisa: 9. aprila 1948. 
Besedilo: Kmetijska nabavno prodajua 

zadruga z o. j. v Trdkori. 
Zadruga je bila ustanovljena na skup- 

ščini 29. februarja 1948 za nedoločen čas. 
l.'da izdeluje po navodilih pristojnih or- 

ganov načrt za odkup kmetijskih pridelkov 
v svojem okolišu; 2. da izdeluje po navo- 
dilih pristojnih orgauov načrt potrošnje; 
3 da izdela finančni in kreditni načrt in 
ga spravi v sklad s finančnim načiiom 
svoje poslovne zveze in postavljenimi uor- 
maini; 4. da zbira v ta namen statistic le 
podatke, ki jih daje v uporabo tudi svoji 
poslovni zvezi, Glavni zadružni zvezi LUS 
in okrajnim ljudskim odborom; 5. da od- 
kupuje v svojem okolišu vse kmetijske 
pridelke in oskrbuje svoje člane z vsem 
kmetijskim orodjem in drugimi kmetijski- 
mi potrebščinami kakor tudi z vsemi po- 
trošnimi predmeti po postavljenem načrtu; 
6. da sklepa pogodbe s kmetovalci v svo- 
jem okolišu za odkup kmetijskih pridelkov 
in jim izplačuje predujme (kontrahiranje); 
7. da sklepa pogodbe z zadružnimi in dr- 
žavnimi podjetji za dobavo kmetijskih pri- 
delkov; 8. da skrbi za večjo produktivnost 
dela svojih članov; 9. da skrbi za kulturno 
in prosvetno izobrazbo svojih članov in za 
njihovo zadružno vzgojo. 

Svoje naloge opravlja zadruga v skladu 
s splošnim državnim gospodarskim načr- 
tom in z nalogami, ki jih dobi, od svoje 
poslovno zveze in pristojnih organov ljud- 
ske oblasti. 

Zadružni delež znaša 150 din, placa sc 
ob vstopu v zadrugo. Upravni odbor lahko 
dovoli plačilo v obrokih. Delež zadružniko- 
vega družinskega člana znaša 10 din. Jam- 
stvo je omejeno. Vsak zadružnik jamči že z 
desetkratnim zneskom vpisanih obveznih 
deležev. 

Zadruga razglaša važuejše sklepe v ovo- 
jih poslovnih proätorih, po potrebi pa še na 
krajevno običajni način ali pa v dnevnem 
in krajevnem tisku. 

Upravni odbor sestavlja 7 članov. *.je- 
gova dolžnost traja eno leto. Predsednika, 
podpredsednika in tajnika' voli zbor pose- 
bej. .     ,. 

Zadrugo zastopa upravni odbor, zanjo 
podpisujeta po dva člana upravnega od 
bora ali po en član upravnega odbora m 
er  pooblaščeni  uslužbenec zadruge. 

'Člani upravnega odbora so: 
Gubic Janez, tesar, mojster, predsednik, 
Cerpnjak Stefan, kmet, podpredsednik,. 
Ficko Alojz, delavec, tajnik, 
Lang Štefan, kmet, 
Farfek Mihael, kmet, 
Ropoša Jožef, kmet, 
Andreje!; Štefan, kmet, odborniki, vsi iz 

Trdkove ' „   ., 
Okrožno sodišče v Mariboru 

dne 9. aprila 1918. 
Zadr. III 5-1/2 3159 , 

843. 
Sedež: Tumište, okraj Ptuj. 
Dan vpisa: 6. aprila 194S. 
Besedilo: Kmetijska zadruga z omejenim 

ja/.iïtvoui v Turniiču. 
Zadruga je bila ustanovljena ua skup- 

šč ni 21. 11. 1948 za uedoločen čas. 
Naloge zadruge so: 
1. da na čim bolj»i in čim kulturnejši 

način oskrbuje svoje člane z vsemi po- 
trebnimi potrošninu predmet ; 2. da od. 
kupuje v svojem okolišu v<e kmetijske 
pridelke in izdelke v skladu s postav- 
ljenim načrtom za dobro oskrbo iue»t in 
drug.h industrijskih središč in sklepov 
ta namen pogodbe; 3. da pospešuje in 
razvija vse panoge kmetijskega gospo- 
darstva na svojem področju, tako polje- 
delstvo, živinorejo, sadjarstvo, vinograd- 
ništvo, čebelarstvo, gojitev itidustrijjkih 
in drugih kultur, gozdarstvo, domačo 
obrt itd., posebno pa ti<te panog« ozi- 
roma kulture, ka ob danih na ravnili po- 
gojih najbolj uspevajo; 4. da uvaja za 
povečanje kmetijske proizvodnje in » 
tem za naraščanje blagostanja svojih 
članov napreduejše tehnične in agio- 
nomske metode v kmetijstvu in v ta na- 
men nabavlja kmetijske stroje, umetna 
gnojila itd., ustanavlja ambulante za ži- 
vino, plemenilne postaje, organizira se- 
lekcijo živine, gradi silose, organizi- 
ra semensko flužbo, skrbi za gojitev 
sadnih, gozdnih in drugih sadik itd.; 
5 da organizira predelavo kmetijskih 
pridelkov in obrtne delavnice za po- 
trebe svojih članov in izrablja prl 
tem predvsem lokalne surovine; o', da 
zbrra kmečke prihranke v obliki lira- • 
nilnih vlog in notranjih posojil za ustvar- 
janje obratnih sied»tev in za podeijeva. 
nje kreditov svojim članom;, 7. da skrbi 
za gospodarski strokovni ter kulturni in 
prosvetni dvig vseh, prebivalcev svojega 
okoliša tako, da prireja-v svojem za- 
družnem domu strokovna in [wliticria, 
predavanja, kulturne prireditve, stro-, 
kovne tečaje, razstave, predvajanja fü- 
mov, goji fizkulturo- itd. ter usLniovi 
svojo knjižnico. 

Zaradi smotrnega in uspešnejšega izva- 
janja svojih n-log izdela zadruga potrebne 
načrte v skladu s splošnim državnim načrr 
toni. •'" ', 

Zadružni delež znaša 150 din in se pla- 
ča ob vstopu v zadrugo. Upravni odbor 
lahko dovoli plačilo '.v obrokih. Delež za- 
dražnikovega družinskega člana znaša 20 
dinarjev: Jamstvo je omejeno. Vsak za-, 
družnik jamči še z desetkratnim zneskom 
vpisanih obveznih deležev. .- 

Zadruga razglaša važnejše,sklepe v svo- 
jih poslovnih prcitorih in na razglasui.de- 
ski.      •      - , 

Upravni odbor sestavlja 5 do 9 članov. 
Njegova dolžnost traja eno.leto. 

Zadrugo zastopa upravni odbor, podpi- 
sujeta pa zanjo po dva člana upravnega od-, 
bora, katerih enega lahko nadomešča po 
upravnem odboru pooblaščeni uslužbenec 
zadruge. -   .   '    - "' "  ,   - 

Člani upravnega odbora so: , 
Emeršič Tomaž, pek. pomočnik, Sp. 

Breg, predsednik, (    • . • 
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Pal  Stanico,   elektromonter,   Sp. Breg, 
podpredsednik, 

Brezočmk Vlado, kmet, Sp. Breg, tajnik, 
Klap Franc, kmet, Sp. Breg. 
Vodopivec Irma, go-spodiDJa, Sp. Breg, 

odbornika. 
Okrežno sodišče v Mariboru 

iae 6. aprila 1348. 
Za«r. III 128/2 3121 

34G. 
Sedež: Turški vrh, okraj Ptuj. 
Dan vpua: 10. aprila 1948. 
Besedilo: Kmetijska zadruga z omejenim 

jamstveni v Turškem vrhu. 
Zadruga je bila ustanovljena na skup 

sèmi 29. II. 1948 za nedoločen čas. 
Naloge zadruge so: 
1. da na čim boljši in čim kulturnejši 

način oskrbuje svoje člane z vsemi po* 
trebnimt potrošnim: predmeti; 2. da od. 
kupuje v svojem okolišu vse kmeti.i?k4 
{mdelke in izdelke v skladu s postnv- 
jenim načrtom za dobro oskrbo mest in 

drug.h industrijskih središč in sklepa v 
ta namen pogodbe; 3. da pospešuje in 
razvija vse- panoge kmetijskega gospo- 
darstva na svojem področju, tako polje- 
delstvo, živinorejo, sadjarstvo, vinograd- 
nlžtvo, čebelarstvo, gojitev industrijskih 
in drugih kultur, gozdarstvo, domačo 
obrt itd., posebno pa tiste panoge ozi- 
roma kulture, ki ob danih naravnih po- 
gojih najbolj uspevajo; 4. da uvaja za 
povečanje kmetijske proizvodnje in a 
tem za naraščanje blagostanja svojih 
članov naprednejše tehnične in agro- 
nomske metode v kmetijstvu in v ta na- 
men nabavlja kmetijske stroje, umetna 
gnojila itd., ustanavlja ambulante za ži- 
•••, plemenilne postaje, organizira se- 
lekcijo živine, gradi silose, organizi- 
ra semensko službo, skrbi za gojitev 
sadnih, gozdnih in drugih sadile itd.; 
5. da organizira predelavo kmetijskih 
pridelkov in obrtne delavnice za po 
trebe svojih članov in izrablja pri 
tem predvsem lokalne surovine; 6. da 
zbira kmečke prihranke v obliki hra- 
nilnih vlog in notranjih posojil za ustvar- 
janje obratnih sredstev in Za podeljova 
nje kreditov svojim članom; 7. da skrbi 
za gospodarski strokovni ter kulturni in 
prosvetni dvig vseh prebivalcev svojega 
okoliša tako, da prireja v svojem za- 
družnem .domu strokovna in politična 
predavanja, kulturne prireditve, stro- 
kovne tečaje, razstave, predvajanja fil- 
mov, goji fizkulturo itd. ter ustanovi 
svojo knjižnico. 

Zaradi smotrnega in uspešnejšega izva- 
janja svojih nalog izdela zadruga potrebne 
načrte v skladu s splošnim državnim načr- 
tom. ^ 

Zadružni delež znala 150 din In se p'a 
Sa ob vstopu v zadrugo. Upravni odbor 
lahko dovoli plačilo v obrokih. Delež za 
družnikovega družinskega člana znaša 20 
dinarjev. Jamstvo je omejeno. Vsak za- 
družnik jamči še s petkratnim zneskom 
vpisanih obveznih deležev.       / 

Zadruga razglaša važnejše sklepe v svo- 
jih poslovnih prostorih in na razglasili de- 
ski. 

Upravni odbor ssïtarjja 7 članov. Nje- 
gova dolžnost traja eno leto. 

Zadrugo zaatopi upravni odbor, podpi- 
sujeta pa zanjo po dva člana upravnega od- 
bora, katerih enega lahko nadomešča po 
upravnem odboru pooblaščeni uslužbenec 
zadruge. 

Člani upravnega odbora so 
Belšak Alojz, pos., Gorenjski vrli, pred- 

sednik, 
Pungračič Blaž, posestnik, Turški vrh, 

podpredsednik, 
Kelc BlažJ mizar, Turški vrh, tajnik, 
Pungračič Martin, pos., Korenjak, 
Vidovič Martin, pos., 1'urški vrh, 
Zobec Martin, pos. Turški vrh, 
Levanič Andrej, pos., D rénovée, odbor- 

niki. 
Okrožno sodišče v Mariboru 

dne 10. aprila 1948. 
'        Zadr. lil 13G/2 311G 

347. * 
Sedež: Vogričevci, okraj Ljutomer. 
Dan vpisa: 5, aprila 1948. 
Besedilo: Kmetijska zadruga z omejenim 

jamstvom  y Vogričeveih. 
Zadruga je bila ustanovljena na skup- 

ščini 25. II. 1948. 
Naloge zadruge so: 
1. da na čim boljši in čim kulturnejši 

način oskrbuje svoje člane z vsemi po- 
trebnimi potrolmnu predmet; 2. da od- 
kupuje v svojem okolišu vse kmetijske 
pridelke in izdelke v skladu a postav- 
ljenim uačrtom i» dobro oekrbo meet In 
drug.h industrijskih središč in sklepa v 
ta namen pogodbe; 3. da pospešuje in 
razvija vse panoge kmetijskega gospo- 
dariva na »vojwn področju, tako polje- 
delstvo, živinorejo, sadjarstvo, vinograd- 
ništvo, čebelarstvo, gojitev industrijskih 
in drugih kultur, gozdarstvo, domačo 
obrt itd., posebno pa tiste panoge ozi- 
roma kulture, ki ob danih naravnih po- 
gojih najbolj uspevajo; 4. da uvaja za 
povečanje kmetijske proizvodnje in s 
tem za naraščanje blagostanja svojih 
članov naprednejše tehnične in agro- 
nomske metode v kmetijstvu in v ta na- 
men nabavlja kmetijske stroje, umetna 
gcojila itd, ustanavlja ambulante za ži- 
vino, plemenilne |wstaje, organizira se- 
lekcijo živine, gradi silose, organizi- 
ra semensko službo, skrbi za gojitev 
sadnih, gozdnih in drugih sadik itd.; 
5. da organizira predelavo kmetijskih 
pridelkov . in obrtne delavnice za po 
trebe svojih članov in izrablja pri 
tem predvsem lokalne surovine; 6. da 
zbira kmečke prihranke v obliki hra- 
nilnih vlog in notranjih posojil za ustvar- 
janje obratnih srtxlstev.in za podeljeva- 
nje kreditov svojim članom; 7. da skrbi 
za gospodarski strokovni ter kulturni in 
prosvetni dvig vseh prebivalcev svojega 
okoliša tako, da prireja v svojem za- 
družnem domu strokovna in politična 
predavanja, kulturne prireditve, stro- 
kovne tečaje, ra/.stave, predvajanja fil- 
mov; goji fizkulturo itd. ter ustanovi 
svojo knjižnico. 

Zaradi smotrnega in uspešnejšega izva- 
janja svojih nalog izdela zadruga potrebne 

načrte v skladu s splošnim državnim v*cl" 
tom. 

Zadružni delež znaša 159 din in se p'a' 
čj ob vstopu v zadrugo. Upravni odbof 

lahko dovoli plačilo v obrokih. Delež »• 
družnikovega družinskega člana znaša -y 

dinarjev. Jamstvo je omejeno. Vsak za- 
družnik jamči še s petkratnim znežkom 

vpisanih obveznih deležev. 
Zadruga razglaša važnejše sklepe v sv0" 

jih poslovnih prostorih in na razglasni de- 
ski. 

Upravni odbor sestavlja 8 članov. NJe' 
gova dolžnost traja eno leto. 

Zadrugo zastopa upravni odbor, podP!" 
sujeta pa zanjo po dva člana upravnega od- 
bora, katerih »mega lahko nadomešča r 
upravnem  odboru pooblaščeni  uslužbene 

zadruge. 
Člani upravnega odbora so: . 
Novak Franc, kmet, Branoslavci, Pr• 

sodnik, . 
Filipič Franc, kmet, Vogričevci, P00; 

predsednik. , ^ 
Štuhec Krone, kmet, Radoslavci, tap1 * 
Ritonjn (van, kmet, Vogričevci, 
Tarča Franc, kmet, Radoslavvi, 
Stajnko Stanko, kmet, Vogričevci,   - 
Novak Štefan, krnet, Vogričevci,   _ ;'. 
Markovič Franc, kmet, Vidnnovci, °t 

borniki. 
Okrožno sodišča v Mariboru 

dne 5. aprila 1948. „.<>{ 
Zadr. • 129/2 ó" « 

Sedež:   Zg. Kungota,   okra]   W"» 
ok «j ca. 

Dan vpisa: 15. marca 1948. , :„$ 
Besedilo: Kmetijska nabavno-uro«^ 

zadruga z o. j. v Z•. Kungoti. ^. 
Zadruga je bila ustanovljena na s" 

ščini dne 18. II. 1948 za nedoločen   ^ 
Naloga zadruge je: 1. da iz<ieiuj ^ 

navodilih pristojnih organov , nac -e$ 
odkup kmetijskih pridelkov v sv J j 
okolišu; 2. da izdeluje po navodili« Jjjjj 
stojnih organov načrt potrošnje .0 
članov; 3. da izdela finančni in Kr.r[otfl 
načrt in ga vskladi s finančnim n.'.eöjni> 
svoje poslovne zveze in V°5'a J stati' 
normami; 4. da zbira v ta uanien ab0 

stične podatke, ki jih daje v ,uPjruž- 
tudi svoji poslovni zvezi, OlaViii . ^. 
nj zvezi LRS in okrajnim H}ldsi&=u 

borom; 5. da odkupuje v svojem ' sv0- 
vse kmetijske pridelke in ••1^^;•1• f 

odje?1 

f. 
je člane z vsem kmet.jskim °5?aj ; 
drugimi kmetijskimi potrebščina« ^ 
tudi z vsemi potrošnimi predm6^ ^0(jt)« 
stavljenem načrtu; 6. da sklepa P^pp 
s kmetovalci v svojem okolišu z. guje v 

kmetijskih pridelkov in jim Iïp, ;rDoje'; 

ta namen predujme- (kontr am •. 
7. da sklepa pogodbe z 4"^"^* 
državnimi podjetji za dobavoj>n' ^- 
p ridel kov; 8. da skrbi za s'^° L && 
tivnost dela svojih članov, 9- ho &?' 
za kulturno in prosvetno ^r.^of 
jih članov in za njihovo zadruzn« gkir 

Svoje naloge opravlja »dr^lar^ 
du s splošnim državnim P°*f ÖOb\ • 

načrtom in z nalogami, ki, j1'1 ^ „rg"'. 
svoje poslovne zvezo in pfià'°J.. 
nov. ljudske oblasti. , ' 
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Zadružni delež zna^a   150 din   :ii   se 
bo    i ,     vsk)Pu v «anigu. Upravni od- 
or  lahko  določi   vpiačdo   v   obrok.h. 

iam^ i ^ onif'ieno- Vsak /-"ii-u/ük 
J mei še s Skratiiim znesKom vpisanih 
zveznih deležev. 
svoi^niga Pr:<)b•je važnejše eklepe v 
pa - P°älovnili prostorih; po potrebi 
v  se na krajevno običajen način ali pa 

anevnem al! krajevnem tisku. 
upravni odbor sestavlja 8 članov. Nje- 

tova oolžnost traja eno leto. 
Pisi? fUg0 zast°Pa upravni odbor, pod- 
nep-i6 ikPa zaDJ° po dva člana uPrav" 
odlì • ra 'u P° eD e'an upravne!?a 
dri»    • 0n Pooblaš&ni uslužbenec za- 

^Iani upravnega odbora so: 

R0£
nSnlk FiliP' upokojenec, Zg. Kun- 

7, I- Predsednik; 
St 9Q   •• MariJa, z.adružnica, Plintovec 

'v, >, Podpredsednik; 
Wn£     Sre5ko< delavec, ,Vrtiče št. 20, 

st.^k°  Franc-   6evlJar,   Zg.   Kungota 
C, ' 

Vv   ?arel, posestnik, Zg. Kungoth G; 
Puf -••' delavec, Plintovec 8; 

^born v        ''J> delavec, Plintovec 16, 

"Krožno sodišče v Mariboru 
dno 15. marca 1948. 

Zadr. III" 107-2 2477 

349. 
Sedi ež: Vomik. 

• BSJT
lsa:-80- marca 194b- 

^°iniki       Obnovitvena zadruga, z o. j. v 
lih "?' 

Ivan ris?-Se ^lan upravnega odbora Vivod 
J^ vPise se novi izvoljeni član ' 
^••• Jožef, kmet iz Hrenove St. 18. 

, Okrožno sodišče v Celju 
dno 80. marca 1948. 

Zadr VI 127/10 2677 

350. * 

fej* Nota Stilla. 
'   B ?«n 18aî 12- marca 1948- 
Novig?.'jS: Obnovitvena zadruga z o. j. • 

br«arialdieQU obSneSa zb°rü * due 29. Io- 
Presi-,     ,?,    se ie zadruga razdružila in 

L
s.la v likvidacijo. 

šlavwdacij5,ka firma Kakor doslej s pri- 
vkom >v likvidaciji«. 

,    ^idator je upravni' odbor. 

>• Okrožno sodišče v Celju 
, • .,        dne 12. marca 1948. 

"•'•'••    .',  Zadr VI139/12 2G07 
351. ' * 

^fc^^ranje gorice. 

> femSt°v:
0n!rv

bTfka..f,lru?a r1 °••' 
•   ,••'•1?•      - < Notranidi goricah.     ' 

•¥\- vpigp6 (;lan «Pravnega odbora Solan 
'    N°Vak" \iP-a Se Slan uPravne£a odbora: 

'.  .    -Alojzij, kmet, Notranje gorice 85. 
,    kr9jio soiligfe v Ljubljani 

:'    .   ,     ^7. aprila. 1948. 
•"   '• Zadr. II 18/17 .  2849 

Ueđež: ••••••-, 
Dan vp:sa: 10. marca  1048. 
Besedilo: Prouukii.iia h-»ijarska zaiUu- 

ga a ciscjenim juniji <>• v Topiiciui, •• 
lciìjako. 

Na podlagi zapisnika prve redne seje 
z dne 1 februaija 1Ü48 t.e izbrišejo dose 
danja pravila in izstopivša članica uprav- 
nega odbora Heuigman Angela, čevljarska 
prikrojevalka v Toplicah, in vpišejo nova 
pravila   in   novi član  upravnega odbora: 

Turk Janez, čevljar v Toplicah št. 85. 
Sedež odslej: Toplice na Dolenjskem. 
Besedilo odslej: Obrtniška proizvajalna 

in predelovalna zadruga čevljarjev z ome- 
jenim janutvoni v Toplicah, na Dolenj- 
skem. 

Naloge zadruge so: l.da skupno izvršu- 
je čevljarsko obrt z delovno silo svojih čla- 
nov, predvsem z akordnim delom; 2. da 
nabavlja surovine, material in sredstva za 
lastno proizvodnjo, da prodaja svoje obrt- 
ne izdelke in organizira kreditiranje svo- 
jim članom; 3. da dviga kulturno in stro 
kovno raven svojih članov; 4. da sprejema 
in strokovno izobražuje učence in 5. da 
prilagodi svoje delo splošnemu državnemu 
gospodarskemu načrtu. 

Zadružni delež znaša 500 din. Vsak za- 
družnik jamči še s tridesetkratnim zne- 
skom vpisanih obveznih deležev. 

Razglasi zadruge se opravljajo kot do- 
slej, vabila na zbor pa se pošljejo še na 
vsa pristojna mesta. 

Uprr.vnl odbor sestavlja 5 članov. 
Zadrugo  zastopa   in  zanjo podpisujeta 

v imenu upravnega odbora predsednik in 
tajnik, če sta zadržana, pa vedno po dva 
člana  upravnega  odbora.  Upravni  odbor 
pooblasti   lahko  vodilne   uslužbence,   da 
skupno s predsednikom, tajnikom in enim 
članom upravnega odbora zadrugo veljav- 
no zastopajo in zanjo podpisujejo. 

Okrožno sodišče v Novem mcsfu 
dne 10; marca 1948. 

Zadr II 147/2-3 2251 

353. 
Okraj Maribor mesto 

Sedež: Maribor. 
Dan izbrisa; 11. decembra 1947. 
Besedilo: 
1. Marine Franc, trgovina z leeoni na 

debolo in izvoz v Mariboru, A.IV 02; 
' 2. Weixl Vilko in binova, veletrgovina 
papirja, knjigarna in knjigovezna industri- 
ja v Mariboru, A I 250; 

3. »Drava«, lesna industrijska d. d. v 
Mariboru, B I 8; 

4. Tiskarna sv. Cirila v Mariboru, druž- 
ba z o. j. v Mariboru, C II 70; 

5. Tovarna blagajn, družba z o. j. v Ma- 
riboru, C II 86., 

Okraj Slov. Bistrica 
Dan izbrisa: 18. januarja 1948. 
Sedež in besedilo: 
1. Kodrič Ivan, trgovina z mešanim bla- 

gom v Framu, A II 9; 
2. M. Rnbič, trgovina z mešanim blagom 

in deželnimi pridelki, lesom in vinom. Pe- 
kel pri Poljčanah, A II 215; • 

3. MusU Ivan, usnjarstvo, Makole št. 19, 
A II 313J 

I      4. Atfi'inscna  lesna   imV.;-trija   v   Slov. 
j  '.', .'..•::•!. <'-^vif.p • »••^•-, A lil 78; 
*      4. hra.»;i:i;.' Ant-**n,    stroiruic kož,    Zg. 

r.'Is';;;va št. S». A 111 103; 
0. Kap pri  Surko,  trgovina z deželnimi 

pndelki in biljem, Zg. Polskgra,  A   III 
25(3; 

7. Kauìic Franc, trgovino z mešanim 
bîrjoïn, StuòVniro pri Poijftnab, A III 
262; 

8. Petek Ivan, trgovir.a s sadirm v Fra- 
mu, A III 271; 

iz okupatorskega resisti a 
S!ov. P.htric'! 

9. Magerl Pofrr, lesna ir.đirirrija, Pf kel 
pri Poljčanah, A 1; 

10. Kressnik •••••, trgovina. Slov. Bi- 
strica, A 2; 

11. F. Rffeer in sin. trgovina i rr.rSimini 
blasen). Slov. Bistrica, A 4; 

12. Sima Karl, trzov::ka hiša in trgovi- 
na s premogom, Pcljčase, A 5; 

13. Pcdloà-îîrasfovec. premogovna draž- 
ba z o. j.. Pragersko. C I öl; 

14. »Jadram, lesna in trgovska družba 
z omejenim jamstvom, Slov, Borica. C 
II 56; 

15 GosT>cdarsko-*n:ovsk»i dražba z o. j. 
v Slov. Bistrici, C II 94; 

16 Lesna in gospodarska zadruga z o. j. 
v Slov. Bistrici, Zadr. II 103, 

17.Gradbena zadruga z o. j. v Slov. Bi- 
strici v likvidaciji. Zadr. IV. 25; 

18. Elcktraniiška zadruga z o. j. v Fra- 
mu. Zadr. I 107; 

19. Zadružna elektrarna Po:lovi, zadruga 
i o. j., Zadr II. 75. 

Firme so bile frbrisane zaradi preneha- 
nja poslovanja oziroma končane likvidacije. 

Okrožno soilišče v Mcr'boru 
dne 3. februarja 1918. 

Su 523/47—27 2748 

Vpisi v trgovinski register 
354. 

Sedež: Ljubljana. 
Dan vpi.sa: 3. aprila 1948. 
Besedilo: >Slavija« jugoslovanska zava- 

rovalna banka v likvidaciji v Ljubljani. 
Na podlagi odločbe ministrstva za fi- 

nance LRS z dne 18. III. 1948. štev. 
740527/1948, se vpišeta kot člana likvi- 
datorslcega odbora: 

Juršič Kari, uslužbenec drž. zavaroval- 
nega zavoda v Ljubljani,. 

Parcer Kari, Ljubljana, Dalmatinova 1. 
Okrožno sođ'šeo v Ljubljani 

dne 3. aprila 1948. 
Rg B II 76/16 3024 

355. 
Sedež: Ljubljana. 
Dan izbrisa: 7. aprila 1948.. , .     • 
Besedilo: »Lesna« družba./« cjksport le- 

sa z omejeno zavezo v likvidaciji. 
Zaradi končane likvidacije.   '' 

Okrožno soiFščc v LjrMjaiii 
dne "7. aprila ,1948. 

Rg.C IV 114/4 2851 
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356. 
Sedež: Ljubljana. 
Dan izbrisa: 6. aprila 1948. 
Besedilo:   Nada  Grisogono,  Ljubljana, 

Frančiškanska 3. 
Zaradi odklonitve obrtne pravice. 

Okrožno sodišče v Ljubljani 
dne 6. .aprila 1948. 
Rg A VIII 126/2 2850 

Oklici 
G 149/48-5 3172 

Pakiž Magdalena, natakarica, Apače, 
je vlo^ra proti Pakižu Jožefu, zidarju, 
Ravne št. 40, KLO Nova vas pri Rakeku, 
tožbo za razvezo zakona. 

Razprava bo dne 13. maja 1948 ob 
s/ilQ pri tem sodišču, soba št. 84/11. 

Ker toženčevo bival išče ni znano, mu 
je bila postavljena za skrbnika Orozel 
Ivanka, sodna uradnica v Maribora, ki 
ga bo zastopala na njegovo nevarnost 
m stroške, dokler se sam ne zglasi ali 
ne imenuje pooblaščenca. 

Okrožno sodišče • Mariboru 
dne 5. aprila 1948. 

* 
V R 1208/1948-^2 2431 

Sulce Katariw roj. Cestar, gospodinja, 
Dravograd-Meža št. 10, je vložila proti 
Sulce Adolfu, bivšemu tehniku v tovar- 
ni letal na Teznem, tožbo za razvezo 
zakona. 

Razprava bo dne 4. maja 1948 ob 9. 
uri pri tem sodišču, soba št. 84/11 

Ker toženčevo bivališče ni znano, mu 
je bil postavljen za skrbnika dr. Irgolič, 
odvetnik v Mariboru, ki ga bo zastopal 
na njegovo nevarnost in stroške, dokler 
se sam ne zglasi ali ne imenuje poobla. 
ščenca. 

Ifcrožno sodišče v Mariboru 
dne 10."aprila 1948. 

Uvedbe postopanja 
za razglasitev za mrtve 

IV R 556/47—4c 2802 
Kajs Franc, roj. 2. I. 1873 v Dramljah, 

sin Kajs Marije, poročen, posestnik v Stari 
vasi 80, je bil izseljen v Nemčijo. Ko se je 
1945 vračal domov, je bil zaradi izčrpano- 
sti izročen RK v Olomoucu v ĆSR, ki ga 
je oddal v bolnico. Od 21. V. 1945 se po- 
greša.  • 

Na predlog žene Kajs Uršule, posestnice 
iz Stare vasi 80, se uvede postopanje za 
razglasitev za mrtvega. 

IV R 561/47—3 2793 
Lipar Jože, roj. 28. I. 1925, sin posestni- 

ka Blaža in Neže rojene Ceklan, stan. v 
Dobovi, je odšel 12. IX. 1944 v 13. briga- 
do NOV. Baje je 22. XI. 1944 padel v bo- 
jih pri Grobelnem. 

Na predlog Lipar Neže, zasebnice iz Sro- 
melj 18, se uvede postopanje za razglasitev 
là mrtvega. 

Vsakdo, ki mu je o pogrešanih kaj zna- 
no se poziva, da to do 30. IV, 1948 po- 
roča sodišču ali skrbniku Somerju Ludvi- 
ku sol uradniku y Brežicah, 

Kajs Franc in Lipar Jože se poziva.», da 
se zglasita pri sodišču ali drugače dasta ka 
ko vest o sebi. 

Po preteku roka bo sodišče odločilo o 
predlogih. 

Okrajno sodišče v Brcžira'i 
za okraj Krško 

dne 15. marca 1948 
# 

IV R 60/48—3 vTöl 
Ogorevc Slavko, roj. 27. IX. 1919 v Pav- 

lovi vasi 6, sin Janeza in Ane "oicne Ko- 
stevc, samski, delavec, je odšel 12. II. 1944 
v kozjanski odred NOV. Po izpovedbi Vr- 
stovška Jožeta in Sumraka Ma-lina je ba 
je padel v bojih pri Jevšah na Ponorju. 

Na predlog Omerzo Ljudmile, matere po- 
grešanega izven zakona rojîaega ncdl. 
Omerzo Slavka, delavke iz Pavlove van' 6, 
se uvede postopanje za razglasitev za mr- 
tvega in se izdaja poziv, da «e o pogreb- 
nem do 30. IV. 1948 poroča sodišču aH 
skrbniku Somerju Ludviku, sod. uradniku 
v Brežicah. 

Ogorevc Slavko se poziva, da se zgla- 
si pri sodišču ali drugače da kako vest 
o sebi. 

Po preteku roka bo sodišče odločilo o 
predlogu. 

Okrajno sodišče v Brežicah 
za okraj Krško 

dne 25. ••••• 1948 

V R 1208/1948—2 2341 
Medved Anton, roj. 1. L 1917 v Lipovcu, 

sin Franca in Amalije rojene Zelič, dela- 
vec v Teharjih, Za vodna 20, oženjen, je bil 
21. VII. 1943 mobiliziran v nemško voj- 
sko. Januarja 1944 je odšel na rusko bo- 
jišče, kjer je bil od Rusov ujet in je 17. H. 
1945 v Tušini pri Moskvi umrl. 

Na predlog žene Medved Angele, delav 
•• v Celju, Razlagova 7, se uvede postopa- 
nje za razglasitev za mrtvega. 

V R 1209/1948—2 2432 
Repec Frančiška, roj. 1887 v Vodružu, 

KLO Kalobje, posestnica pri §v. Jakobu 
št. 16, je bila začetek vojne 1941 kaznjen- 
ka v ženski kaznilnici v Begunjah. Odpe- 
ljana je bila v Nemčijo in se od leta 1941 
pogreša. 

Na predlog hčere Kumberger Marije ro- 
jene Repec, posestnice pri Sv. Jakobu 16, 
se uvede postopanje za razglasitev za mr- 
tvo. 

Vsakdo, ki mu je o pogrešanih kaj zna- 
no, se poziva, da to do 25. VI. 1948 poro- 
ča sodišču. 

Medved Anton in Repéc Frančiška se 
pozivata, da se zglasita pri sodišču ali dru- 
gače dasta kako vest o sebi. 

Po preteku roka bo sodišče odločilo o 
predlogih. 

Okrajno sodišče v Celju 
dne 23. marca 1948. 

* 
V R 1223/48-3 2789 

Matko Franc, roj. 3. XI. 1907 v Orli 
vasi 10, KLO Trnava, sin Franca in 
Antonije, poljedelec, samski, 

Matko Rudolf, roj. 4. IV. 1909 v Orli 
vasi, sin Franca in Antonije, žel. dela' 
vec, samski, sta odšla 4. X. 1944 v Tom- 
šičevo brigado NOV v Zg. Savinjski d?' 
lino. Franc je bil ranjen, Rudolf pa baJe 

v okolici Vranskega o božiču 1944 ujet- 
Od tedaj se pogrešata. 

Na predlog brata Matka Ivana, poiJe' 
delca v Orli vasi 10, se uvede postopa- 
nje za razglasitev za mrtva. 
V R 1224/48-2 2790 

Obrez Anton, roj. 10. 1. 1905 v Zegr"> 
sin Andreja in Manje rojene Gračn• 
posestnik, oženjen, je odšel 6. X. 1• 
v 13. brigado NOV. Marca 1945 je bil se 
v Zg. Savinjski dolini, od tedaj se Vf 
greša. 

Na predlog žene Obrez Rože, kmetice 
v Zegru 16, se uvede postopanje za raZ' 
glasitev za mrtvega. 

Vsakdo, ki mu je o pogrešanih k*j 
znano, se poziva, da to do 1. VII. *940 

poroča sodišču. . ' 
Matko Franc in Rudolf ter 0bre* 

Auton se pozivajo, da se zglasijo PrI 

sodišču ali drugače dajo kako vest o 
sebi. 

Po preteku roka bo sodišče odločilo o 
predlogih. 

Okrajno sodišče v CcJjii 
dne 2. aprila 1948. ' 

V R 1203/48—3 25Ô9 
Pevec Franc, roj. 6. III. 1896 v Zibik1. 

sin Antona in Terezije, posestnik, saI?' 
ski, Svetina 11, je bil med vojno na •\ 
v Donavici pri Leobnu. Zadnjič je Pi8* 
maja 1945. Od tedaj se pogreša. 

Na  predlog waka  Kranjca   Valter]'^ 
delavca na Svetini 11 se uvede V0310~ 
panje za razglasitev za mrtvega iD-j • 
izdaja  poziv, da  se o pogrešane© " 
20. VI. 1948 poroča sodišču. - . 

Pevec Franc se poziva, da se zgIaS' 
pri 6odišču ali drugače da kako vest • 

eebi. 
Po preteku roka bo sodišče odločilo o 

predlogu. 
Okrajno sodiščo v Celju 

dne-20. marca 1948. 

I R 108/48 <20 
Fugina Stanislav, roj. 8. I. 1927 v v» 

kovcih, sin Franceta in Ane, je odsew, 
IV. 1945 kot borec v 9. brigado, 2. J* 
NOV v boj pri Toplicah na Dolenjskein *" 
se od tedaj pogreša. & 

Na predlog matere Fugine Ane, g^7fl 
dinje v Učakovcih 19, se uvede postopa 
za razglasitev za mrtvega. ^ 
I R 111/4S jef 

Šuštaric Janez, roj. 19. III. •5. *A 
neji vasi, sin Matije in Katarine rojente 
mec, rudar, je odšel 16. VIL l943.^ t» 
cerjevo brigado NOV. Novembra Iffigfr 
je kot vodnik prateče čete 2. bat., <4. go- 
Ijanske brigade udeležil bojev na 110VJ 

ri in se od tedaj pogreša. \% 
Na predlog brata Šuštariča Ap*J?e ,» 

Jerneje vasi 27, se uvede postopam 
razglasitev za mrtve*"*-, 
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288. 
KsrJež: Dvor. 
ûan vpisa: 3. ajmla i'j48 

fon esed.i;°: Kmetijska zadoaga z ome- 
v-niin jamstvom v Dvoru. 
n^,a0ruga ie bila ustanovljena na usta, 
/ovnom zboru 7. marca 1948 za nedo- 
»ocen čas. 

in*lalo8.e za<lruge so: 1. da na čim boljši 
čwm kultu•ejSi način oskrbuje svoje 

1 vsemi   potrebnimi   potrošnim! 
lišu me ' ^ da ^kupuje v svojem oko- 
skL kmetiiske pridelke in izdelke v 
OsKh Z P0stavljenim načrtom za dobro 
dfo • mest in drugih industrijskih sre- 
3^j lu sklepa v ta namen pogodbe; 
ItiriMi D,0äPe3uJe in razvija vse panoge 

- Poaror gospodarstva   na   svojem 
sadiaS"' tako Poljedelstvo, živinorejo, 
gojite• vin°gradništvo, čebelarstvo, 
goldnl .lndustrijskih in drugih kultur, 
Še tiau!^'. domaó°. obrt itd.,  posebno 
danih e Panoge oziroma kulture, ki v 
vajo- 4

naravn-;h pogojili najbolj uspe- 
Proizv 'H • "Va^a za Povečanje kmetijske 
ë°3tan -n s tem za nara^čanJe bla- 
lične -a sv°Jin članov naprednejše teli- 
si .ln agronomske metode v kmetiij- 
stroje V ta nam'en nabavlja kmetijske 
ambulant011* 5n°Jila itd'-» ustanavlja 
<>rgan£- ra zivmo> plemenilne postaje, 
0•8••7-•• selekcijo živine, gradi silose, 
toev •^• semensko službo, skrbi za go- 
"<!.;• 5 •*   K°zdnib in drugih   sadik 

I,-;L' 
5- da 4 organizira predelavo kmetij- 

.Potrebe elkov in obrtne delavnice za 
Pre(jVg^

V0Jin članov in izrablja pri tem 
k^ečkp lokalne surovine; 6. da zbira 
vlog jB Pnhranke v obliki hranilnih 
obratnih anJ'n I)0?ojil za ustvarjanje 

• *tov g" •Sredstev in podeljevanje kre- 
sPodar"]?',lm C>lanor|i; 7. da skrbi za go- 
svetnj"^1'. strokovni, kulturni in pro- 
colisa ti8  vseh   Prebivalcev  svojega 

inerti •" da  Prireja v svojem  za-" 
izvali      ,u strokovna   in   politična 
*°v0e tp,V .lralfurne    prireditve,  stro- 
•^  eoii  r 1

ra,zstave'  Predvajanja fil- v°lo Ä f.Izkulturo   itd. ter   ustanovi 
Zad   -   nic°- 

^r«žnikoLdelelznaša  •00 dinv delež' 

ln?ni   aničiil    ahko vPlaCa v obrokih. 
"NA £ ^ obveznosti zadruge  z 
d> fis!!0m ••*•^   enkrat- 
na.        •••^•  oziroma  družinskega 

S^'^swÄ058 važneiae sklePe v 
.Sas^S;jmh Prostorih in na raz- 

Sì Pulorđt°: !fstavl'ia 7 članov, ki 
Z^-^ravSe^^ì zadru^ov. Dolž- 
uJ^^Bo ?^b?ra traia eno leto. 
|£ra^ga oÄ,8UJeta P° dva člana 
Sl^eST' °d knten'h lal'ko ene- 

* fe"i u&£ uPrav"em ođborn po. 
Člani xZI       nec zadru«e. 
^ca??Vne*1 odbora so: 

*»,       .   la»Ja, gospodinja. Dolenja 
T 1•• Juli- 
fcnovec'£r

adin,;n^ratorka. B«lcn G, 
št. trojak FS '«"or, Dvor 7, 
„•4   4       *

,a«c, čevljar, Dolenja vas 

vas 

Setničar Marija, delavka. Dolenja vas 
št. 14, 

Volkavrh Ivan, delavec, Babna gora 
št 20 

D.' rožno sodišče v Ljubljani 
dne 3. aprila 1948. 

Zt 43/48 — Zadr VI 7/1      2852 
* 

2bï. 
kedež: Dvorska vas. 
Dan vpisa: 2. aprila 1948. 
Besedilo: Kmetijska zadrega z omeje- 

nim jamstvom v Dvorski vasi. 
Zadruga je bila ustanovljena na usta- 

novnem zboru 29. II. 1948 za nedoločen 
čas. 

Naloge zadruge so: 1. da na cim boljši 
in čim kulturiiejši način oskrbuje svoje 
člane z vsemi potrebnimi potrošnimi 
predmeti; 2. da odkupuje v svojem oko- 
lišu vse kmetijske pridelke in izdelke v 
skladu z postavljenim načrtom za dobro 
oskrbo mest in drugih industrijskih sro 
dišč in sklepa v ta namen pogodbe; 
3. da' pospešuje in razvija vse panoge 
kmetijskega gospodarstva na svojem 
področju, tako poljedelstvo, živinorejo, 
sadjarstvo, vinogradništvo, čebelarstvo, 
gojitev industrijskih in drugih kultur, 
gozdarstvo, domačo obrt itd., posebno 
še tiste panoge oziroma kulture, Id v 
danih naravnih pogojih najbolj uspe- 
vajo; 4. da uvaja za povečanje kmetijske 
proizvodnje in- s tem za naraščanje bla- 
gostanja svojih članov naprednejše teh- 
nične in agronomske metode v kmetij- 
stvu in v ta namen nabavlja kmetijske 
stroje, umetna gnojila itd., ustanavlja 
ambulante za živino, plemenilne postaje, 
organizira selekcijo živine, gradi silose, 
organizira semensko službo, skrbi za go- 
jitev sadnih^, gozdnih in drugih sadik' 
itd.; 5. da organizira predelavo kmetij- 
skih pridelkov in obrtne delavnice za 
potrebe svojih članov in izrablja pri tem 
predvsem lokalne surovine; 6. da zbira 
kmečke prihranke v obliki" hranilnih' 
vlog in notranjih posojil za ustvarjanje 
obratnih sredstev in podeljevanje kre- 
ditov svojim članom; 7. da skrbi za go- 
spodarski, strokovni, kulturni in pro- 
svetni dvig vseh prebivalcev svojega 
okoliša tako, da prireja v svojem za- 
družnem domu strokovna in politična 
predavanja, kulturne prireditve, stro- 
kovne tečaje, razstave, predvajanja fil- 
mov,, goji fizkulturo itd. ter ustanovi 
svojo knjižnico. 

Zadružni delež znaša 150 din, delež 
zadružnikovega družinskega člana 10 din, 
ki se lahko vplača v obrokih. Člani. jam. 
čijo za obveznost^, zadruge z 20kratnim 
zneskom vpisanega enkratnega temelj- 
nega oziroma družinskega deleža. 

Zadruga razglaša važnejše sklepe v 
svojih poslovnih prostorih in na raz- 
glasni deski. 

Upravni odbor sestavlja 9 članov, ki 
jih voli zbor izmed zadružnikov. Dolž- 
nost upravnega odbora traja eno leto. 
Za zadrugo podpisujeta po dva Člana 
upravnega odbora, od katerih lahko ene- 
ga nadomešča po upravnem odboru po- 
oblaï'oni uslužbenec zadruge: 

Ciani upravnega odbora so: 
Debeljak Janez, kmet, Dvorska vas "37, 

Pelrič Jože, kmet, Medvejek 2, 
Marolt Jos.p, gostilničar, Dvorska vas 

št. 25, 
Mencin Ivan, mlinar, Dvorska vas 35, 
Vesel Alojzij, kmet, Vel. Sievica 22, 
Stritar Alojz, kmet, Škrlcvica 11, 
Hočevar Franc, Žagar, Preleva 0, 
Debeljak   Anton,  kmet,   Dol. Podpo- 

ljane 5, 
Centa Alojz, kmet. Kot 1. 

Okrožno sodišče v Ljubljani 
dne 2. aprila 1948.    ' 

Zt 41/48 •— Zadr    '     '       2833 

288. 
Sedež: Golo. 
Dan vpisa: 7. aprila iL- 
Besedjlo: Kmetijska zauru^a z omeje- 

nim jamstvom Golo-škriljc. 
Zadruga je bila ustanovljena za nedo- 

ločen čas. 
Naloge zadruge so: 1. da na čim boljši 

in čim kulturnejšii način oskrbuje svoje 
člane z vsemi potrebnimi potrošnimi 
predmeti; 2. da odkupuje v svojem oko- 
lišu vse kmetijske pridelke in izdelke v 
skladu s postavljenim načrtom za dobro 
oskrbo mest in drugih industrijskih sre. 
dišč in   sklepa v ta namen   pogodbe; 
3. da pospešuje in razvija vse panoge 
kmetijskega gospodarstva na svojem 
področju, tako poljedelstvo, živinorejo, 
sadjarstvo, vinogradništvo, čebelarstvo, 
gojitev industrijskih in drugih kultur, 
gozdarstvo, domačo, obrt itd., posebno pa 
tiste panoge oziroma kulture, ki v da- 
nih  naravnih pogojih  najbolj uspevajo; 
4. da uvaja za povečanje kmetijske pro- 
izvodnje in s tem za naraščanje blago- 
stanja svojih članov naprednejše, teh- 
nične in agronomske metode v kmetij- 
stvu in v ta namen nabavlja kmetijske 
stroje, umetna gnojila itd., ustanavlja 
ambulante za živino, plemenilne postaje, 
organizira selekcijo živine, gradi silose, 
organizira semensko službo, skrbi za go. 
jitev sadnih, gozdnih in drugjh sadik 
itd.; 5. da organizira predelavo kmetij- 
skih pridelkov jn obrtne delavnice za 
potrebe svojih članov in" izrablja pri temi 
predvsem lokalne surovine; 6. da zbira 
kmečke prihranke v obliki hranilnih vlog 
in notranjih posojil za ustvarjanje obrat- 
nih sredstev in podelitev kreditov svo- 
jim članom; 7. da skrbi za gospodarski 
strokovni, kulturni in prosvetni dvčg 
vseh prebivalcev svojega okoliša tako, 
da prireja v svojem zadružnem domu 
strokovna in politična predavanja, kul- 
turne prireditve, strokovne tečaie. raz- 
stave, predvajanja fâmov. goji fizkulturo 
itd. ter ustanovi svojo knjižnico. 

Zadružni delež znaša 100 din, delež 
zadružnikovega družinskega člana 20 din, 
ki se lahko vplača v obrokih. Člani jam- 
čijo" za obveznosti zadruge z 10 kfatnim 
zneskom vpisanega enkratnega temelj- 
nega oziroma družinskega deleža. 

Zadruga razglaša, važnejše sklepe v 
svojih poslovnih prostorih in na raz- 
glasni deski. 

Upravni odbor sestavlja 7 članov, ki 
jih  voli   zbor izmed zadrunikov.  Dolž-. 
nost upravnega odbora   traja eno leto. 
Za  zadrugo podpisujeta'  po dva člana 
upravnega   odbora,  od   katerih   lahko 
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ene^a  nadomešča po upravnem odboru 
pooblaščeni uslužbenec zadruge. 

Člani upravnega odbora so: 
Vsnik Martin, kmet. Škrilje 11, 
Mavec Jan,ez, kmet, Goio 7, 
Šteblaj Alojz, kmet, Suša 6, 
Pod:/.aj Franc, kmet, Zapotok 28, 
S^eblai Anton, kmet, Visoko 4, 
Grixti: Rudolf kmet, Rogatec 13, 
SteblaJ Marija, kmetica, Šknlje 29. 

Okrožno sodišče v Ljubljani 
dne 7. aprfa 194S. 
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Scdež; Krka pri Stirni. 
Dan vpisa: 7. aprila 1948. 
Besedilo: Kmetijska zadruga z omejenim 

janästvom na Krki. 
Zadruga je bila ustanovljena na ustanov- 

"nem zboru 15. II. 1948 za nedoločen čas. 
"Nalqy zadruge so; J., da skrbi za večjo pro- 

duktivnost dela svojih članov: 2. da izdelu 
je po navodilih pristojnih organov načrt za 
odkup kmetijskih -pridelkov v svojem oko- 
lišu; 3. da izdeluje po navodilih pristoj- 
nih orpanov načrt potrošnje svojih članov; 
4. da izdela finančni in kreditni načrt in 
ga sprav; v sklad s finančnim načrtom 
svoje poslovne zveze in postavljenimi nor 
mami; 5. da zbira v la namen statistične 
podatka, ki Jih daje v jjfcrabo svoji poslov- 
ni zvezi, Glavni zadružni zvezi LRS ir 
okrajnim ljudskim odborom; 6. da odku- 
puje v svojem okolišu vse kmetijske pri- 
delke in oskrbuje svoje člane z vsem kme- 
tijskim orodjem in drusim.i kmetijskimi 
potrebščinami, kakor tudi z vsemi potroš- 
nlmi predmeti po postavljenem načrtu; 7. 
da skiopa pogodbe s kmetovalci v svojem 
okolišu za odkup kmetijskih' pridelkov in 
jim izplačuje predujme (kontrahiranje); 8. 
du sklepa pogodbe z'zadružnimi in držav 
nimi podjetji za nabavo kmetijskih pridel- 
kov; 9. da skrbi za kullurno in prosvetno 
izobrazbo svojih članov in za njihovo za- 
družno vzgojo, s 

Svoje naloge opravlja zadruga v skladu 
ssploStjim državnim gospodarskim načrtom 
in nalogami,'ki jih dobi od svoje poslovne 
zveze in pristojnih organov ljudske oblasti. 

Zadružni delež znaša 100 din, ki se 
lahko vplača v obrokih. Člani jamčijo •• 
obveznosti z dvajsetkratnim zneskom vpi- 
sanih obveznih deležev. 

Zadruga razglaša važnejše sklepe v svo- 
jih poslovnih prostorih, po potrebi >pa še, 
na krajevno običajen način ali v dnevnem 
tisku. 

Upravni odbor sestavlja 7 članov, ki jih 
voli zbor izmed zadružnikov. Dolžnost 
upravnega odbora traja eno tetof 

Za zadrugo podpisujeta po dva člana 
upravnega odbora, katerih enega lahko 
nadomešča po upravnem odboru po- 
oblaščeni uslužbenec zadruge. 

Člani upravnega odbora so: 
Séme Franc, kmet, Videm 3, 
Maver Jože, tes. mojster, Krška vas 22, 
Šolmajer Janez, šol. upravitelj, Videm 8, 
Beve Franc, kmet, Podbukovje 3,    , 
Hren Jože, kmet, Podbukovje 10, 

Piškur Anton, administrator. Gabrovčec 
št -14, 

Kožeij Jože, kmet. Male Vrhe 3.        „ 
Okrožno sodiš?« v Ljubljani 

dne 7. aprila 1948. 
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290. 
Sedež: Ljubljana. 
Dan vpisa: 20, marca 1948. 
Besedilo: Delavsko namešcenska po- 

trošniška zadruga IV. rajona Rakovnik. 
Vii- z omejenim jamstvom. 

Zadruga je bila ustanovljena na usta- 
novnem zbora dne 8. II. 1948 za nedo- 
ločen čas. 

Naloge zadruge so: 1. da izdela načrt 
potrošnje za svoje člane in izdela v ta 
namen finančni in kreditni načrt; 2. da 
zbira v ta namen statistične podatke, ki 
jih daje v uporabo tudi nadrejenim za- 
družnim in državnim organom; 3. da 
oskrbuje svoje člane z vsemi potrošnimi 
predmeti in sklepa v ta namen pogodbe 
s kmetijskimi nabavnimi in prodajnimi 
zadrugami in drugimi zadružnimi in dr- 
žavnim! podjetji; 4. da ustanavlja po po- 
trebi lastna gospodarska podjetja iz- 
ključno za potrebe svojih članov; 5. da 
dviga svoje prodajalno in podjetja na 
stopnjo racionalne in kulturne ravni; 
6. da s sodelovanjem sindjkalnih orga- 
nizacij skrbi za dvig kulturne in pro- 
svetne ravni in za zadružno vzgojo evo- 
jih članov; 7. da izdeluje po navodilih 
pristojn'h organov načrt za odkup kme- 

tijskih pridelkov v svojem okolišu; 8. da 
odkupuje v svojem okolišu vse kmetij- 
ske pridelke in oskrbuje svoje člane z 

„ veem kmetijskim orodjem in drugimi 
kmetijskimi potrebščinami ter z vsemi 
potrošnimi predmeti po postavljenem 
načrtu; 9. da sklepa pogodbe s kmeto- 
valci v svojem okolišu za odkup kmetij- 
skih-pridelkov in jim izplačuje preduj- 
me (kontrahiranje). 

Zadružni delež znaša 150 din, delež 
zadružnikovega družinskega elana pa 
10 din, ki se lahko vplača v obrokih. 
Člani jamčijo za' obveznosti zadruge z 
desetkratnim zneskom vpisanih obvez- 
nih deležev. 

Zadruga objavlja važnejše sklepne v 
svojih poslovnih prostorih. 

Upravni odbor sestavlja 15. do 20 čla- 
nov, ki jih volj zbor izmed zadružnikov. 
Dolžnost upravnega odbora traja eno leto. 
Za zadrugo podpisujeta po dva Člana 
upravnega odbora, od katerih lahko 
enega nadomešča po upravnem odboru 
pooblaščeni uslužbenec zadruge. 

Člani upravnega odbora so: 
Kušar Miha, mizar, Rudnik 96, 

• Snoj Anton, referent, Prevalj 59, 
Hočevar'Jurij, drž. nameščenec, Rožna 

dolina, C X/8, 
Anželj Ivan, komercialist, Rožna do- 

lina 3/5, 
Gorza Kaiman, zadružni nameščenec. 

Mestni log 71, 
Kunej Janko, fin. uslužbenec, Galje- 

viça 152, 
'Belič Viktor, žel. nameščenec, Rožna 

dolina, C. XV/5, 

Tavčar Konrad, stavec. K'wkvska & 
Plećko Tomo, drž. uamtvćenec. Mivka 

št. 2•• e 

Žagar Janez, vpok.. Uudnik 9, . 
Žagar Janez, upok.. Rudnik 9, 
Zaplotnik Ljudmila, gospodinja, Mca; 

cingerjeva 21, 
Albreht Kari, ppslo\odja. Vrhovci 4«, 
Gorkič Alb na. gospodinja« Splitska 11» 
Križaj Ivan, ekonom, Brdo 34, 
Kestner   Rok.   drž.  nameščenec, S0" 

zarje 82. 
Škraba Anton, posestnik, Orna vas 3L 

Okrožno sodišče v Ljubljani 
dne 19. marca 1948. 

Zt 21/48"— Zadr V 198 1       25S4 
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291. 
Sedež: Medno. 
Dan vpisa.-H aprila 1948. 
Besedilo: Kmetijska zadruga z omejeni»1 

jamstvom Mcilno-Sianežire. 
Zadruga je bila ustanovljena na «=W'. 

novnem zboru 2h. februarja 1948 za i'ed0' 
ločen čas. 

Naloga zadruge je: 
1. da na čim' boljši in čim kulturnejšiin*' 

čin oskrbuje svoje člane z *semi potrebo 
mi potrošnimi predmeti; 2. da odkupuj. 
t svojem okolišu Vse kmetijske'pridelke 
izdelke po  postavljenem  načrtu, &• -.. 
bro   oskrbo   mest   in   drugih   ind"31!^. 
skib središč in sklepa v ta namen W 
godbe; 3. da pospešuje in razvija v^/-, 
noge kmetijskega gospodarstva na sV0^0 
področju, tako    poljedelstvo,   živinorej* 
sadjarstvo, vinogradništvo, čebelarstvo, ? 
jitev industrijskih in drugih kultur,-'Sv 
darstvo, domačo obrt itd., posebno Pa.*^i 
spešuje tiste panoge oziroma tà^^^ 
v danih naravnih  pogojih najbolj usp^ 
vajo; 4. da uvaja za povečanje kmetij 
proizvodnjo in s tem zagotovitev >u*ej. 
ščanja blagostanja svpjih članov naprej v 

še   tehnične   in   agronomske   met^Ltir 
kmetijstvu ia v ta namen nabavlja •^•:• 
ske stroje, umetna gnojila itd., wf&ZL 
ambulante za živino, plemenilneP0*^, 
organizira selekcijo živine, gradi,sl

0jt-* 
organizira semensko službo, skrbi za e^. 
tev sadnih gozdnih in drugih sadik, J. 
5. da organizira predelavo kmetijska» ^ 

• delkov in obrtne delavnice za potre ne   ^ 
jih članov in -izrablja pri tein preQ   rf. 
lokalne surovine; '6. da zbira ^^Ljjib 
hranke v obliki hranilnih vlog ìD •°"^• jp 
posojil za ustvarjanje obratnih sre^afl0iii; 
zâ' podeljevanje kreditov svojim ^••••-' 
7. da skrbi za gospodarski strokovni,^ 
turni in prosvetni dvig vseh PreD1-v0jefl> 
svojega okoliša tako, âà prireja «' 0&» 
zadružnem  domu strokovna in f°^tß 
predavanja, kulturne prireditve, stro   ^ 
tečajo, razstave, predvajanja \"•®,?•& 
fizkulturo ita. ter ustanovi svojo »4'   ^,. 

Zadružni delež znaša 100 din, flL^ 
đružnikovega družinskega člana #> #jo 
se lahko vplača v obrokih. Člani• w ^ 
za obveznpsti zadruge z desetkratni o2Ì. 
skom vpisanega enkratnega temeijn h 
roma družinskega1 deleža. '  • - v gv^ 

Zadruga razglaša važnSjše sWfP^.fli d* 
jih poslovnih prostorih in na razg'*! "•' 
ski. •     •   " 
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Upravni odbor sestavlja 5 do 7 Članov, 
v    , ,yoIi zbor izmed zadružnikov. N>go 
^dolžnost traja eno leto. 
imi-3  zadruSo podpisujeta   TKI dva člana 
••••••£• ^001"3' od katerih lahko enega 

aomesca po upravnem odboru pooblašče- 
U1 "smzbenec zadruge. 

Člani upravnega odbora so: 

žice So61 Franc' mi7arsk> ••1••, s,anc- 

^•••• Franc, delavce, Slanežiče 30, 
š Aoler Martin, drž. nameščenec, Medno 

Virman Janez, kmetski »in. Medno 10, 
initie Jože, kmet, Medno 21. 

Okrožno sodečo v Ljubljani 
dne 24. aprila 1048. 

Zt 78/48- Zadr. VI 18 1     3221 
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Sedež: Prcfeanio. 
£an vpisa: 7. aprila 1048. 

nim
e-et^0: Kmetijska zadruga z omeje- 

2 '
amst•m v Prežganjem. 

novn0
IUga lQ b'la ustanovljena na usta. 

čas        zboru <29- H- •8'za nedoločen 

tim kult6 udruge so: 1. da na čim boljši in 
ne • VgIUrneJši način oskrbuje svoje čla- 
rneti; 2 A 

polrebnim' potrošnimi prod- 
vse \J ï*a odkupuje v svojem okolišu 
skladn s 

]ske pridelke in izdelke v 
oskrbo h p0slavljenim načrtom za dobro 
di|{' in n in drugih industrijskih sre- 
3. da T)rw -Pa v *a namen pogodbe; 
^rnetijskpPesu^e in raz«3a vso panoge 
PodroSju ? S°3P«Iarstva na svojem 
^djarstv« • P°IJe<Ielstvo, živinorejo, 
gojitev čli vlr»ogradništvo, čebelarstvo, 
8ozdars,"f U3trijskih   in   drugih kultur, 
tlsle naZl don,a&> obrt itd., posebno pa 
davnih P °zlr°ma kulture/ki v danih 
Uvaja za £og0Jih najbolj uspevajo; 4. da 
% in g,Povečanje kmetijske proizvod- 
nih ein za naraščanje blagostanja 

-a8rotiomawV ,,aPrednejše tehnične in 
nanien «tu metode v kmetijstvu in v ta 
Spojila ua°av]]a kmetijske stroje, umetna 
Zlvi"o « „'- llstanavlja ambulante za 
•elekci|o «fîenilne Podaje, organizira 
Ä'sko Ä Rr,adi silose' organizira 
S^Wh'ln • b(îî skrbi za K°iitev sadnib, 
oifita PrS^8111 sadik »d. 5. da orga! 
?ttri« 5öfr° kmeUJsklli pridelkov in 
S?ViftÄ?ce.Za P°trcbe ovojih Ha- 
•^••. J? l pI? tem Predvsem lokalne 
v^l h,L.a 4bira kmečko prihranke 
S1 *« usKn,h. vl°S in notranjih po: 

vKeliClSnj0 obratni" sredstev In 

^Pr°švetAarski tokovni, kulturni 
tf okoli?' ?Vi18 Th Prebivalcev svo- 
£•"^doS?' dVri•ia v svojem 
Se ?ava"ia 1 ,n strok°vna in politična 
îoi>^ea;i;lt".r»o Prireditve/strokov. 
knlf!^lSoa^ ProdvManla tilmov, 

n^-nico.       p  ,w- ter  ustanovi svojo 

7*J? ohvez'Su ,°i,rokil1- (N,a»i iam- 
•Ä"!  VOïSL

•
*•*° * lOkratnlm 

:' • '. d"!«nfikej;a deleža 

Zadruga razglaša važnejše sklepe v 
svojih po-ilovn.li prostorih jn na raz- 
glasili deski. 

Upravni odbor sestavlja 7 rlanov, ki 
jih  voli zbor izmed  zadružnikov.  Dolž- 
nost upravnega odbora  traja  eno  leto. 
Za  zadrugo  podpisujeta   po dva  člxnx 
upravnega   odbora,   od   katerih  lahko 
enega nadomešča po upravnem odboru 
pooblaščeni uslužbenec zadruge. 

Člani upravnega odbora so: 
Gale Janez, kmet, Volavlje 14, 
Kavšek Janez, kmet. Volavlje 16, 
Košak Pavle, delavec Volavlje 5, 
Končar Matija, kmet, Volavlje 7, 
K romanc Rozalija, pošta rica, Prežga- 

nje 3, 
Jamnik Jože, kmet, M. Trebeljevo 8, 
Jeriha Franc, kmet, Prežganje 10. 

Okrožno sodišče r Ljubljani 
dne 7. aprila 1!>4S. 

Zt 20/48 — Zadr VI 8'1       2029 
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293. 
Sedež: Sostro. 
Dan vpisa: 3. aprila 1943. 
Besedilo: Kmetijska zadruga z omeje- 

nim jamstvom Sostro. •  . 
Zadruga je bila ustanovljena na usta- 

novnem zboru 3. marca 1918 za nedolo- 
čen čas. 

Naloge zadruge so: 1. da na čim boljši 
in čim kulturnejši način oskrbuje svoje 
člane  z vsemt   potrebnimi   potrošnimi 
predmeti; 2. da odkupuje v svojem oko- 
lišu vse kmetijsko pridelke in izdelke » 
skladu z postavljenim načrtom za dobro 
oskrbo mest in drugih industrijskih sre- 
dišč   in  eklepa v ta namen   pogodbe; 
3. da pospešuje   in   razvija vse panoge 
kmetijskega   gospodarstva   na   svojem 
področju,   tako poljedelstvo, živinorejo, 
sadjarstvo, vinogradništvo,   čebelarstvo, 
gojitev   industrijskih in drugih   kultur, 
gozdarstvo,  domačo obrt itd.,  posebno 
so tiste panogo  oziroma   kulture, ki» v 
danih   naravnih   pogojih   najbolj  uspe- 
vajo; 4. da uvaja za povečanje kmetijske 
proizvodnjo in s tem za naraščanje Wa- 
gostanja svojih Članov naprednejše teh- 
nične in agronomske metode v kmetij- 
stvu in v ta namen nabavlja kmetijske 
stroje,   umetna   gnojila  itd., ustanavlja 
ambulante za živino, plemenilne postaje, 
organizira selekcijo živine, gradi silose, 
organizira semensko službo, skrbi za go- 
jitev sadnih,   gozdnih in drugih   sadik 
itd.; 5. da organizira predelavo kmetij- 
skih   pridelkov in  obrtne delavnice za 
potrebe svojih članov in izrablja pri tem 
predvsem lokalne surovine; 6. da zbira 
kmečke   prihranke v obliki   hranilnih 
vlog in notranjih posojil za ustvarjanje 
obratnih sredstev in  podeljevanje kre- 
ditov svojim članom; 7. da skrbi za go- 
spodarski,   strokovni,   kulturni  in pro- 
svetni   dvig  vseh   prebivalcev  svojega 
okoliša  iako. da  prireja v svojem za- 
družnem  domu strokovna   in   politična 
predavanja,   kulturne   prireditve, stro- 
kovne tečaje, razstave, predvajanja fil- 
mov,   «oiî  fixkulturo   itd. ter   ustanovi 
svojo knjižniro. 

Delež zha*a 100 din, delež zadružm- 
kovceta družinskega Nami 20 din. ki se 
lahko" vplača v obrokih. Člani jamčijo za 

obveznosti zadruge z desetkratnim zne- 
skom vpisanega enkratnega temeljnega 
oziroma družinskega deleža. 

Zadruga razglasa važnejše sklepe 4 
svojih poslovirh prostorih in na raz* 
glx*ni deski. 

Upravni odbor sestavlja 7 do 9 člaaor, 
ki jih voli zbor izmed zadružnikov. Delž^ 
nost upravnega odbora traja eno letoi 
Za  zadrugo podpisujeta  po dva  članaj 
upravnega odbora, od katerih lahko ene-i 
ga nadomešča po upravnem odboru po- 
oblaščence zadruge. 

Člani upravnega odbora so: 
Keber Jože. kmet, Zagradišče 9, 
Virant Gabrijel, pom. mil., Češnjice 19j 
Korjančič Vera, gospod., Sadinja va4 

št. 21, 
Selan Jakob, delavec, Češnjice 9, 
Dežman Anton, kmet, Sent Pavel 4, 
Novljan Franc, kmet. Pance 3, 
Habič Jože, kmet, Podlipoglav 17 int 

pooblaščenka za sopodpisovanje: 
Meden Ivanka, poslovodja, Soslro 34. 

» Okrožno sođiščo v Ljubljani 
dne 3. aprila 1948. 

Zt 42/48 — Zadr VI 6 1      2S54- 
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204. 
Sedež: ST. Gregor. 
Dan vpisa: 1. aprila 1948. 
Besedilo: Kmetijska zadruga z omejo- 

iiim jamstvom ST. Gregor. 
Zadruga je bila ustanovljena na usta- 

novnem zboru 5. III. 1948 za nedoločen 
čas. 

Naloge zadruge so: 1. da na čim boljši in 
čim kulturnejši način oskrbuje svoje čla- 
ne z vsemi potrebnimi potrolnimi pred- 
meti; 2. da odkupuje v svojem okolišu 
vse kmetijske pridelke in izdelke v 
skladu s postavljenim načrtom za dobro 
oskrbo mest in drugih industrijskih sre- 
dišč in sklepa v ta namen pogodbe; 
3. da pospešuje in razvija vse panoge 
kmetijskega gospodarstva na svojem 
področju, tako poljedelstvo, i vinorejo, 
sadjarstvo, vinogradništvo, čebelarstvo, 
gojitev industrijskih in drugih kultur, 
gozdarstvo, domačo obrt itd., posebno pa 
tiste panoge oziroma kulture, k: v danih 
naravnih pogojih najbolj uspevajo: 4. da 
uv;;ja za povečanje kmeb.jske proizvod- 
nje in ? tem za naraščanje blagostanja 
svojih članov naprednejše tehnične in 
agronomske metode v kmetijstvu in v ta 
namen nabavlja kmetijske stroje, umetna 
gnojila itd., ustanavlja ambulante za 
živino, plemenilne postaje, organizira 
selekcijo živine, gradi s:lo»e, organizsa 
semensko službo, skrbi za gojitev sadnih, 
gozdnih in drugih sadik itd.; 5. da orga- 
nerà predelavo kmetijskih pridelkov in 
obrtne delavnice za potrebe svojih čla- 
nov in izrablja pri tem predvsem lokalne 
surovine; 6. da zbira kmečke prihranke'' 
v obliki hranilnih vlog in notranjih po- 
sojil za ustvarjanje obratmh sredstev in 
podelitev kreditov svojim članom: 7. d* 
skrbi za pospodarski strokovni, kulturni 
hi prosvetni dvte vseh prelrvalcev svo- 
jega okoliša tako, da prireja v svejem 
zadružnem domu stroktivn» in politična 
predavanja, kulturno prireditve, strokov, 
ne tečaje, razstave, predvajanja filmov, 
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goji   fizkulturo  itd. ter  ustanovi svojo 
knjižnico. « 

Zadružni delež znaša •0 din, delež 
zadružnikovega družinskega ciana 20 din, 
ki se lahko vplača v obrokih. Člani jam- 
čijo za obveznosti'zadruge z 20kratnim 
zneskom vpisanega enkratnega temelj- 
nega oziroma družinskega deleža. 

Zadruga razglaša važnejše sklepe v 
svojih |K>slovnih prostorih in na raz- 
glasili desk . / 

Upravni odbor sestavlja 9 članov, ki 
jih voli zbor izmed zadružnikov. Dolž- 
nost  upravnega odbora traja eno leto. 
Za zadrugo  podpisujeta   po dva  člana 
upravnega   odbora,   od  katerih   lahko 
enega nadomešča po upravnem odboru 
pooblaščeni uslužbenec zadruge. 

Člani upravnega odbora so: 
Rigler Ivan, kmet, Praproče 2, 
Grebene Alojzij, kmet, Grebenje 1, 
Perovšek Janez kmet, Sv. Gregor 7, 
Modic Julka, zasebnica, Marolče. 9. 
Zakrajšek 'Alojzij, kmet, Praproče 9, 
Levstik Jožo, kmet, črne 7, 
Petrič Ivan, delavec, Črne 14, 
Žitnik Jože kmet, Junčje 4, 

.Adamič Franc, kmet, Andol 1. 
Okrožno sodi;Pc r Ljubljani 

dne t. aprila 1948. 
Zt 39/48 — Zadr VI 1/1       2S57 

* 
295. 

Sedež: Trboje,   , , 
Dan vpisa: 14. aprila 1948. 
Besedilo: Kmetijska zadruga z omejenim 

Jamstvom v Trbojah. 
Zadruga je bila ustanovljena na ustanov- 

nem zboru 19. februarja 1948 za nedolo- 
čen čas. 

Naloga zadruge je:   ' 
1. da na čim boljši in čim kulturnejši na- 

čin oskrbuje svoje člane z vsemi potrebni-- 
•• potrošnim! predmeti; 2. da odkupuje 
v svojem okolišu vse kmetijske pridelke in 
izdelke po postavljenem načrtu, za do- 
bro oskrbo mest in drugih industrij- 
skih središč in sklepa v ta namen po- 
godbe; 3. da pospešuje in razvija vse pa- 
noge kmetijskega gospodarstva na svojem 
področju,, tako poljedelstvo, živinorejo, 
sadjarstvo, vinogradništvo, čebelarstvo, go- 
jitev industrijskih in drugih kultur, goz- 
darstvo, domačo obrt itd., posebno pa po- 
spešuje tiste panoge oziroma kulture, ki 
v danih naravnih pogojih najbolj uspe- 
vajo; 4. da uvaja za povečanje kmetijske 
proizvodnje in s tem zagotovitev nara- 
ščanja.blagostanja svojih Članov naprednej- 
še tehnične in agronomske metode v 
kmetijstvu in v ta namen nabavlja kmetij- 
ska stroje, umetna gnojila itd., ustanavlja- 
ambulante za živino, plemenilne postaje, 
organizira selekcijo -, živine, gradi silose, 
organizira semensko službo, skrbi za goji- 
tev sadnih, gozdnih,in drugih sadik itd.; 
5. da organizira predelavo, kmetijskih pri- 
delkor in obrtne delavnice za potrebe svo- 
jih članov in izrablja pri tem predvsem 
lokalne surovine; 6.-da zbira kmečke pri- 
hranke v obliki hranilnih vlog in notranjih 
posojil za ustvarjanje obratnih sredstev in 
za podeljevanje kreditov svojim članom; 
7. da,skrbi za gospodarski strokovni, kul- 
turni in prosvetni dvig vseh prebivalcev 

4 
svojega okoliša tako, da prireja v svojem 
zadružnem domu strokovna in politična 
predavanja, kulturno prireditve, strokovne 
tečaje, razstave, predvajanja filmov, goji 
fizkulturo itd. ter ustanovi svojo kujižnico 

Zadružni delež znaša 100 din, delež za- 
družnikovega družinskega člana 20 din, ki 
se lahko vplača v obrokih. Člani jamčijo 
za obveznosti zadruge z desetkratnim zne 
skom vpisanega enkratnega temeljnega ozi- 
roma družinskega deleža. 

Zadruga objavlja važnejše sklepe v svo- 
jih poslovnih prostorih in na razglasni de- 
ski. 

Upravni odbor sestavlja 9 članov, ki jih 
voli zbor izmed zadružnikov. Njegova dolž- 
nost traja eno leto. 

Za zadrugo podpisujeta po dva člana 
upravnega odbora, od katerih lahko enega 
nadomešča po upravnem odboru pooblašče- 
ni uslužbenec zadruge. 

Člani upravnega odbora so: 
Nadižar Anton, posestnik^ Trboje 78, 
Oselj Jože, delavec, Trboje 15, 
Šimnovec Janez, mizar, Trboje 11, 
Rogelj Alojzij, posestnik, Trboje 9, 
Oblak Franc, delavec, Moie 1, 
Dolinar Jože, posestnik, Trboje 1, 
Šimnovec Alojzij, pos. sin, Trboje 7, 
Jenko Janez, delavec, Trboje 39, 
.Zum Marija, posestnica, Mose 24. 

Okrožno sodišče v Ljubljani 
dne 14. aprila 1948. 

Zt 76/48 - Zadr. VI 16/1     3222 
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296. 
Sedež: Vnanjo gorice. 
Dan vpisa: 2. aprila 1948. 
Besedilo: Kmetijska zadruga z omeje- 

nim jamstvom v Vnanjih goricah. 
Zadruga je bila ustanovljena na usta- 

novnem zboru 28. II. 1948 za nedoločen 
čas. 

.Naloge zadruge so: 1. da na čim boljši in 
öm kulturnejši način oskrbuje svoje čla- 
ne z vsemi potrebnimi potresnimi pred- 
meti; 2. da odkupuje v svojem okolišu 
vse kmetijske pridelke in izdelke v 
skladu s postavljenim načrtom za dobro 
oskrbo mest in drugih industrijskih ere- 
disc in sklepa v ta namen pogodbe; 
3. da pospešuje in razvija vse panoge 
kmetijskega gospodarstva na svojem 
področju, tako poljedelstvo, živinorejo, 
sadjarstvo, vinogradništvo, čebelarstvo, 
gojitev industrijskih in 'drugih kultur, 
gozdarstvo, domačo obrt itd., posebno pa 
tiste panoge oziroma kulture, ki v danih- 
naravnih pogojih najbolj uspevajo; 4. da 
uvaja za povečanje kmetijske proizvod- 
nje in s tem za naraščanje blagostanja 
svojih članov naprednejše tehnične. iu 
agronomske metode v kmetijstvu in v ta 
namen nabavlja kmetijske stroje, umetna 
gnojila itd., ustanavlja ambulante za 
živino, plemenilne postaje,. organizira 
selekcijo živine, gradi silose, organizira 
semensko službo, skrbi za gojitev sadnih, 
gozdnih in drugih sadik itd.; 5. da orga- 
nizira predelavo kmetijskih pridelkov in 
obrtne delavnice za potrebe svojih čla- 
nov in izrablja pri tem predvsem lokalne 
surovine; 6. da zbira'kmečke prihranke 
v obliki hranilnih"" vlog in notranjih po- 
sojil za ustvarjanje obratnih sredstev in 

podelitev kreditov svojim članom; '•• . 
skrbi za gos|KKiarsk, strokovni, iiU"ur

t0. 
tn prosvetni dvig v.seh prebivalcev sv 
jega okoliša tako, da  prireja v sy$.fna 
zadružnem domu strokovna m polita 
predavanja, kulturne prireditve, strok0 ^; 
ne tečaje,  razstave,  '»podvajanja f'^10^ 
goji   fizkulturo  itd. ter  ustanovi sv<4 
knjižnico. '   , « 

Zadružni delež znaša 100 din, •& 
zadružnikovega družinskega člana2öo\ 
ki se lahko vplača v obrokih. Člani jaj* 
čijo za obveznosti zadruge z lOkrato 
zneskom vpisanega enkratnega, ten*eJ 

nega oziroma družinskega deleža.      f 
Zadruga  razglaša  važnejše iSklpPe 

svojdi   poslovnih   prostorih  in na ra 

glasni deski. ^ 
Upravni odbor sestavlja 7 članov, 

jih "voli zbor izmed zadružnikov. D° 
nost upravnega odbora traja eno let* 

Za zadrugo podpisujeta po dva c• 
upravnega odbora, od katerih lah-ko en^J 
ga  nadomešča   po upravnem   c<*"° 
pooblaščeni uslužbenec zadruge.     - 

Člani upravnega odbora so: .,e 
Marinko Anton, kmet, Vnanje, g°r) 

št. 31, ;ce 
Zdešar Anton, delavec, Vnanje-8° 

št. 104,      • V g7| 
Burgar Ivan, kmet, Vnanjo gon'Çe g' 
Brolih Ivan, kmet, Vnanje gor!ce

ff0. 
Kermavner Jože, delavec, Vnanje » 

rice 35, , ^, 
Nartnik Ivana, gospodinja, Vnanje r 

rice 30, .   ; A 
Plešnar Janez, kmet, Vnanje g?rlC 

in pooblaščenec za sopodpisovanje:   .. 
Novak Ignacij, drž. nameščenec, 

nje gorice 102. 
Okrožno sodišče v LjuM"«ni 

'   dno 2. aprila 1948. <,<$ 
Zt 37/48 - Zadr VI 2/1     -° 

297. 
Sedež: Zalog-Ljubljana. 
Dan vpisa: 23. marca 1948.        .-„•• 
Besedilo: Kmetijska zadruga z oWf1 

Jamstvom v Zalogu-Ljubljana. 
Naloge zadruge so: „„mej*1 

1. da na čim boljši in čim kultu"?^ 
način oskrbuje svoje člane z vseff" • 
trebnimi potrošnimi predmeti; 2- ^•• 
kUDuie v svoîflm ••••••• vse-kmei'J»arf. kupuje v svojem okolišu vse 
pridelke in izdelke v skladu s; P . \t 
ljeriim načrtom za dobro oskrbo nj^ f 
drugih industrijskih središč in ^l ju 
ta namen pogodbe; 3. da Vm^ J0sf 
razvija vse panoge kmetijskega 8 "••. 
darstva na svojem področju, tako i A. 
delstvo, živinorejo, sadjarstvo, Y1"^,^ 
ništvo, čebelarstvo, gojitev ^?ü ••$ 
in drugih kultur, gozdarstvo, a cjt 
obrt itd., posebno pa tiste Pan°»;h pc 
roma' kulture, Id ob danili naravnu • 
gojili najbolje uspevajo; 4., da •• ijn t 
povečanje kmetijske proizvod«! gV#i 
tem za naraščanje blagostanja ^ 
članov, naprednejšo tehnične i'_ (a •- 
nomske metode v kmetijstvu in v

u'nietfl? 
men nabavlja kmetijske stroje, ^ p 
gnojila itd., ustanavlja ambulant» p 
vino, plemenilne postaje, organi i7J- 
lekcijo živine* gradi ' silose, ü *• 
ra semensko službo, skrbi '•&..£ p' 
sadnih,   gozdnih   in   drugih   sa<i     , 
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Drwîn 0r2ari'zil'a  Predelavo   kmetijskih 
•kov   m obrtne   delavnice   ta   po 
tenV     ^0jih   ČJanov    'n    izrablja    pri 

•zbv4
Pi     sem skalne surovine; 6. da 

nil', ih kfnečke  prill ranke v obliki h'a- 
lani*   ,   g '" notranjih posojil za us.var- 
-RÄtnih srcdstev m za podoljeva. 
za PA ,  !.tov,sv°Jim članom; 7. da skrbi 
pitSvìft   d slfokovui ter kulturni in 
okoliša t i!"2 vsdl Prebivalcev svojega 
dru;npm •'   da Prireja  v svojem za- 
Prediv   •     mu   slrokovna   in   politična 
kovne t -*'• kulturne   prireditve,   stro- 
kov   „!^a]£\ razstave, predvajanja f:l- 
svoiA i. J-'- "kulturo   itd.  ter   ustanovi 

^° wyiziuco. 
lahko v!?,Di. delez ma5a  10° <*"»,   ki se 
••• v obrokih Delež zadružniku- 
ni jaaSr1    ega člana maša 20 din- Cla" 

- ^eskorn     *• obv'eznosti z desetkratnim 
•  2adrun VpiSaneSa enkratnega deleža. 
j* DTOIA   ..razSlaša važnejše sklepe v svo- 
ski ^10••1• prostorih in na razglasni de- 

> ki il*lf. ^bor sestavlja 7 do 11 članov, 
Host unr    ^r izmed zadružnikov. Dolž- 

Za 2adÜe8a 0dbora traJa eno let0 

^Pravne,//11^, Podpisujeta P° dva člana 
nado«6št ^00•.  katerih  enega «lahko 
ot>laš£en;     P°  upravnem   odboru  po- 

dani    US   žbenec zadruge. 
Šketja

Upravne2a odbora so: 
Rahiie vlranc> kmet, Zalog 10, 
Komae T .atin. kfflel, Zalog 7, 
ÌW Fem,2e\kmel» Zal°S 9> Wp1^ kmet, Zalog 13, 

''   î,Ielaè 7* ,anc> kmet> Zalog 04, 
Maroii 1?••?' kmet> Zalog 14, 

' 0 
Uam, kmetica, Podgora 15. 

«.»aio sodišče v Ljubljani 

•    « .8/48 - Zadr. V. 203/1     2•92 
.   -, * 

i 6eiliio-aÌr14-,.a.Prila im 
Wn)stvon, v p   e"iska zadruga z omejenim 

••<1•••,• • raPrc«aIi. 
'^em ••1• £ila ^tanovljena na usta- 
c^       wru 7. ••••• 1948 za nedoločen 

S? ^rhni« • b?!i§i • •• kulturnejši na- 
v1 P°trZLS-VOje flane * v301"! potrebui- 
L8v?iem S« predlneti; 2. da odkupuje •••^ « okolišu vse kmetijske   ride„£ • 

& «sk?bn •1••1••••• naCrt« « do- 
gi Sr<*Ê i?!,in •••8• ^1^ 

'"&!'8.-• ïvSkePa v te namen P°- 
•& ^etK?**11!6 in razviJa vse Pa- 
&*• S? ^.Po^tva na svojem 
£?ar8tvo'Ä    P^delstvo,' živinorejo, 

Slv°. Stlhum druSfo kultur, goz- 
J>* "tlaS Snï

rt • Posebno pV po- 
Liî^'h naÄge oziroma kultuVe, ki 

fe-ftb,a8osLi• ' •?? za8°tovitev nara 
&>*&••• .^* Članov naprednej- 
»£ VsUl» in i/^onomske ; metode v 
«tDK, ,róJ<;unu,!Ì?;-nanien nabavlja kmetij- 
oïïUar4e'S "a ••!11• iW, ustanavlja 

g nrdra SlSS'-P^nnne postaje, 
/       '   • .      •0,. Zlvine,  gradi  silose, 

organizira semensko službo, skrbi za goji- 
te» sadnih, gozdnih in drugih sadik itd.; 
5. da organizira predelavo kmetijskih pri- 
delkov to obrtne delavnice za potrebe svo- 
jih članov in izrablja pri tem predvsem 
lokalne surovine; 6. da zbira kmečke pri- 
hranke v obliki hranilnih vlog • notranjih 
posojil za ustvarjanje obratnih sredstev in 
za podeljevanje kreditov svojim članom; 
7. da skrbi za gospodarski strokovni, kul- 
turni in prosvetni dvig vseh prebivalcev 
svojega okoliša tako,, da prireja v svojem 
zadružnem domu strokovna in politična 
predavanja, kulturne prireditve, strokovne 
tečaje, razstave, predvajanja filmov, goji 
iizkulturo itd ter ustanovi svojo knjižnico. 

Zadružni delež znaša 150 din, delež za 
družnikovega družinskega člana 20 din, ki 
se lahko vplača v obrokih. Člani jamčijo 
za obveznosti zadruge z desetkratnim zne- 
skom vpisanega enkratnega temeljnega ozi- 
roma družinskega deleža. 

Zadruga razglasa važnejše sklepe v svo- 
jih poslovnih prostorih in na razglasili de 
ski. t 

Upravni odbor sestavlja 7 članov, ki jili 
voli zbor izmed zadružnikov. Njegova dolž- 
nost traja eno leto. 

Za zadrugo podpisujeta po dva člana 
upravnega odbora, od katerih enega lahko 
nadomešča po upravnem odboru pooblašče- 
ni uslužbenec zadruge. 

Člani upravnega odbora so: 
Alič Jože, posestnik, Setnik 1, 
Malovrh Janez, zidar, Setnik 12, 
Marolt Marija, kmečka hči, Setnik 16, 
Skopec Pepca, kmečka hči, Praproče 20, 
Gerjol Franc, posestnik, Setnik 20, 
Jankovec Franc, mlinar, Crni vrh 47, 
Osredkar  Franc,   posestnik,   Bulanjeva 

St. 40. 
Okrožno sođ'Sče v Ljubljani' 

dne 14. aprila 1948. 
Zt 77/48 - Zadr. VI17/1      3223 

209. 
Sedež: Zg. Piniiče. 
Dan -vpisa: 24. marca 19-18. 
JBesedilo: Kmetijska zadruga z omejenim 

jamstvom v Zg. PirnUah. 
Zadruga je bila ustanovljena na usta- 

novnem zboru 24. februarja, 19-18 za nedo- 
ločen čas. 

Naloge zadruge so:. 
1. da na čim boljši in čim kulturnejSi 

način oskrbuje svoje člane z vsemi po- 
trebnimi potresnimi predmeti} 2. da od- 
kupuje v svojem okolišu vse Kmetijske 
pridelke in izdelke v skladu s postav-, 
Ijenim načrtom za dobro oskrbo mest • 
drugih industrijskih središč in sklepa v 
ta namen pogodbe; 3. da pospešuje in 
razvija vse panoge kmetijskega gospo- 
darstva na svojem področju, tako polje- 
delstvo, živinorejo, sadjarstvo, vinograd- 
ništvo, čebelarstvo, gojitev industrijskih 
in drugih kultur, gozdarstvo, domačo 
obrt itd., posebno pa tiste panoge ozi- 
roma kulture, ki ob danih naravnih po- 
gojih najbolje uspevajo; 4. da uvaja za 
povečanje kmetijske proizvodnje in e 
tem za naraščanje blagostanja svojih 
članov  naprednejše tehnične  in agro- 

nomske melode v kmetijstvu in v ta na- 
men nabavlja kmetijske slroje, umetna 
gnojila itd., ustanavlja ambulante za ži- 
vino, plemenilne postaje, organizira se- 
lekcijo živine, gradi silose, organizi- 
ra semensko službo, skrbi za gojitev 
sadnih, gozdnih in drugih sadik~4ld.; 
5. da organizira predelavo kmetijskih 
pridelkov in obrtne delavnice za [»o- 
tiebe svojih članov in izrablja pri 
tem predvsem lokalne surovine; G da 
zbira kmečke prihranke v obliki lir.i- 
nilnili vlog in notranjih posojil za udar- 
janje obratnili sredstev in za podeljeva- 
nje kreditov svojim članom; 7. da skrbi 
za gospodarski strokovni ter kulturni in 
prosvetni dvig vseh j>rebivalcev svojega 
okoliša tako, da prireja v svojem za- 
družnem domu strokovna in politična 
predavanja,/'kulturne prireditve, stro- 
kovne tečaje, razstave, predvajanja Î.1- 
mov, goji /izkulturo itd. ter ustanovi 
svojo knjižnico. 

Zadružni delež znaša 100 din, ki se 
laliko vplača v obrokih. Delež zadružnike- 
vega-družinskega člana 20 din. Člani jam- 
čijo za obveznosti zadruge z desetkratnim 
zneskom vpisanega enkratnega temeljnega 
oziroma družinskega deleža. 

Zadruga objavlja važnejše sklepe v svo- 
jih poslovnih prostorih in na razglasni de- 
ski 

Upravni odbor sestavlja 7 do 9 članov, 
ki jih voli zbor izmed zadružnikov. Dolž- 
nost upravnega-odbora traja eno leto. 

Za zadrngo {»odpisujeta po dva člana 
upravnega   odbora,   katerih  enega   lahko 
nadomešča JK>  upravnem   odboru   po- 
oblaščeni uslužbenec zadruge. 

Člani upravnega odbora so: 
Mazi Viljem, str. učitelj, Vikrče-19, 
Božič Jože, ' kmečki sin, Vikrče 5, 
P.ibič Mimi, uradnica, Zg. pjrniče 38. 
Rozman Martin,   upravnik,   Sp. Pirniče 

št 28, ''•; 
Mravlje Fraiic, mizar", Vikrče 23, 
Križaj Lovro, kmet,,Zavrli 10, 
Petač Fortunat, kmet, Sp. Vikrče 35, 
Krošelj Miha, nameščenec, Verje 85, 
Petač Jože, kmečki sin, Zg. Pirniče G3. 

Okrožno sodišče v Ljubljani 
dne 24. marca 1ÎJ4.S. 

Zt 30/48 - Zadr. V 20G1     2594 
* 

300. 
Sedež: žalna. 
Dan vpisa: 7. aprila 1948. 
Besedilo: Kmetijska zadruga z omejenim 

jamstvom v Žalni.     , 
Zadruga je bila ustanovljena na usia- 

novnem zboru 22. februarja 1948 za ne- 
doloçen čas. 

Naloga zadruge je: 
1. da na čim boljši in čim kulturnejši na- 

čin oskrbuje svoje članez vsemi potrebni- 
mi' potrošnimi predmeti; 2, da odkupuje 
v svojem okolišu vse kmetijske pridelke in. 
izdelke po , postavljenem načrtu, za do- 
bro oskrbo mest'.in . drugih .industrij-, 
skih. središč in sklepa• v, ta namen po- 
godbe; 3. da pospešuje in razvija vse pa- 
nogo kmetijskega gospodarstva na svojem 
področju, tako poljedelstvo, živinorejo, 
sadjarstvo, vinogradništvo, čebelarstvo,.so-; 

* ji tev-industri jakih in. drugih .kultur, go*- 
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daritvo, domačo obrt itd., posebno pa po- 
«ptlujt tiste panoge oziroma kulture, ki 
T danih naravnih pogojih najbolj uspe- 
vajo; i. da uvaja za povečanje kmetijske 
proizvodnje in s tem za zagotovitev rasto- 
čega", blagostanja svojih članov naprednej- 
ši, tehnične in agronomske metode v 
kmetijstvu in v ta namen nabavlja kmetij- 
ske stroje, umetna gnojila itd., ustanavlja 
ambulante za živino, plemenilne postaje, 
organizira selekcijsko živino, gradi silose, 
organizira semensko službo, skrbi za goji- 
tev sadnih, gozdnih in drugih sadik itd.; 
5. da organizira predelavo kmetijskih pri- 
delkov in obrtne delavnice za potrebe svo- 
jih članov in izrablja pri tem predvsem 
lokalne surovine; 6. da zbira kmečke pri- 
hranke ? obliki hranilnih vlog in notranjih 
posojil za ustvarjanje obratnüV. sredstev in 

v za podeljevanje kreditov svojim članom; 
7. da skrbi za gospodarski strokovni, kul- 
turni in prosvetni dvig vseh prebivalcev 
svojega okoliša tako, da prireja v svojem 
zadružnem domu strokovna in politična 
predavanja, kulturne prireditve, strokovne 
tečaje, razstave, predvajanja filmov, goji 
lizkulturo itd. ter ustanovi svojo knjižnico. 

Zadružni delež znaša 100 din, ki se 
lahko plača v obrokih. Člani jamčijo za 
obveznosti zadruge z dvajsetkratnim zne- 
skom vpisanega enkratnega d:leža. 

Zadruga razglaša važnejše sklepe v svo 
jih poslovnih prostorih in na razglasni de- 
ski. 

Upravni odbor sestavlja 7 članov, ki jih 
voli zbor izmed zadružnikov. Dolžnost 
upravnega odbora traja eno leto. 

Za  zadrugo podpisujeta po dva člana 
upravnega odbora, katerih enega lahko na- 
domešča po upravnem odboru pooblaščeni 
uslužbenec zadruge. 

Člani upravnega odbora so 
Seme Jože, kmet, Žalna 18, 
Koprivec Janez, kmet, Žalna 21, 
Okorn Jože, kmet, Zagradec 23, 
Brian Jože, kmet, V. Loka 43, 
Strlekar Janez, kmet, M. Loka 4, 
Erjavec Martin, kmet, Plešivica 9, 
Možina Anton, čevljar, Luče 18. 

Okroïno sodišče v Ljubljani 
dne 7. aprila 1948. 

Zt 27/48 — Zadr VI 10/1     2931 
* 

801. 
Sedež: Adrijanci, okraj Murska Sobota. 
Dan vpisa: 2. aprila 1948. 
Besedilo: Kmetijska nabavno prodajna 

«druga z o. j. v Adrijancih. 
Zadruga je bila ustanovljena na skup- 

$č;ni 3. III. 1948 za nedoločen čas.  , 
Naloaa zadruge je: 1. da izdeluje po 

navodilih pristojnih organov načrt za 
odkup kmetijskih pridelkov v svojem 
okolišu; 2. da izdeluje po navodilih pri. 
stojnih organov načrt potrošnje svojih 
članov; 3. da izdela finančni in kreditni 
načrt in ga spravi v sklad s finančnim 
načrtom svoje poslovne zveze in postav- 
ljenimi normami; 4. da zbira v ta na- 
meD statistične podatke, ki jih daje v 
uporabo tudi svoji poslovni zvezi. Glavni 
zadružni zvez' LRS in okrajnim ljudskim 
odborom: 5. da odkupuje v svojem oko. 
llžu vs" kmetijske pridelke in oskrbuje 
svoje člane t vsem kmetijskim orodjem 

.»i drugimi kui.-i.jskimi potrebščinami in 
tudi z vsemi potrožnimi predmeti po 
postavljenem načrtu; 6. da sklepa po- 
godbe *• kmetovalci v svojem okolišu za 
odkup kmetijskih pridelkoT in jim iz- 
plačuje predujme (kontrahiranje); 7. da 
sklepa pogodbe z zadružnimi in držav- 
nimi podjetji za dobavo kmetijskih pri- 
delkov; 8. da skrbi za večjo produkt v- 
nest dela svojih članov; 9, da skrbi za 
kulturno in prosvetno izobrazbo svojih 
članov in za njihovo zadružno vzgojo. 

Svoje naloge opravlja zadruga v skia, 
du s splošnim državnim gospodarskim 
načrtom in z nalogami, ki jih dobi od 
svoje poslovue zveze in pristojnih orga- 
nov ljudske oblasti. 

Zadružni delež znaša 150 din in se pla- 
ča ob vstopu v zadrugo. Upravni odbor 
lahko dovoli plačilo v obrokih. Jamstvo 
•• omejeno. Vsak zadružnik jamči še z 
desetkratnim zneskom vpisanih obveznih 
deležev. 

Zadruga razglaša važnpjše sklepe v 
svojih poslovnih prostorih, po potrebi 
pa še na krajevno običajni način ali pa 
v dnevnem in krajevnem tisku. 

Upravni odbor sestavlja 7 članov. Nje 
gova dolžnost traja eno leto. Predsednika, 
podpredsednika in tajnika voli zbor pose- 
bej. 

Zadrugo zastopa upravni odbor, podpisu- 
jeta pa zanjo po dva člana upravnega od- 
bora ali po en član upravnega odbora in 
en pooblaščeni uslužbenec zadruge. 

Ciani upravnega odbora so: 
Kovač Janez, kmet, Adrijanci, predsed- 

nik, 
časar Josip, kmet, Adrijanci, podpred 

sednik, 
Bočkorec Karel, delavec, Adrijanci, taj- 

nik, 
Lepoša Ludvik, kmet, Adrijanci, 
Luen Štefan, kmet, Adrijanci, 
šimon Elek, kmet, Adrijanci, 
Kovač Franc, kmet, Adrijanci, odbor- 

niki. 
Okrožno sodišče v Mariboru 

dne 2. aprila 1948. 
Zadr. III 45/2 2907 

* 
302. 

Sedež: Aiate, okrnj Ptuj. 
Dan vpisa: 8. aprila 1948. 
Besedilo: Kmetijska zadruga z omejenim 

jamstvom v ApaFah. 
Zadruga j« bila ustanovljena na skup- 

ščini 29. H. 1948 za nedoločen čas. 
Naloge zadruge so: 
1. da na Čim boljši in čim kiilfurnejši 

način oskrbuje svoje člane z vsemi po- 
trebnimi potrebnimi predmeti; 2. da od- 
kupuje v svojem okolišu vse kmetijsko 
pridelke in izdelke v skladu s postav- 
ljenim načrtom za dobro o«krbo mest in 
drugih industrijskih središč in sklepa v 
ta namen pogodbe; 3. da pospešuje in 
ra'zvija vse panoge kmetijskega gospo- 
darstva na svojem področju; tako polje- 
delstvo, živinorejo, sadjarstvo, vinograd- 
ništvo, čebelarstvo, gojitev industrijskih 

\ in drugih kultur, gozdarstvo, domačo 
obrt itd., posebno pa tiste panoge ozi- 
roma kulture, ki ob danih naravnih po- 
gojih najbolj uspevajo;  4. da uvaja za 

povečanje  kmeUjike  proizvodnje •• 
tem   za   naraščanje   blagostanja   svoj 
članov   naprednejše   tehnične   in  a£r 

nouisk« metode v kmetijstvu in v ta n 

men  nabavlja kmetijske stroje, unie\. 
gnojila  itd.,   ustanavlja ambulanto & 
vino, plemenilne postaje, organizira 
lekcijo   iiyine,   gradi    silose,   orgaf'•' 
ra   semensko   službo,   skrbi   za   goj1'* 
sadnih,   gozdnih   in   drugih   sadik ^.? 
5.   da   organizira    predelavo   kmetija 
pridelkov    in obrtno    delavnice   t&   n 
trebe    svojih    članov    in    izrablja   P 
tem  predvsem  lokalne surovine; y- 
,zbira  kmečke  prihranke v obliki '' 
"nilnib vlog in notranjih posojil za uâW 
janje obratuih sredstev in za ••••ljj- . 
nje kreditov svojim članom; 7. da s, •„ 
za gospodarski strokovni ter kulturni 
prosvetni dvig vjch prebivalcev sv°i * 
okoliša tako,   da prireja  v svojei«j 
družnem   domu   strokovna   in   pol'l; . 
predavanja,   kulturne   prireditve, /V 
kovne tečaje,  razstave, predvajanja ^ 
tnov,  goji   fizkulturo   itd.  ter   u3ta(! 

svojo knjižnico. . ... 
Zaradi smotrnega in uspešnejšega lZ\e 

janja svojih nalog izdela potrebne,^ 
v skladu s splošnim držfvnim načrtom 

Zadružni delež znaša 150 din in seP ( 
ča ob vstopu v zadrugo. Upravni <** 
lahko dovoli plačilo v obrokih. Delez j 
družnikovega družinskega člana z"3'3^- 
denarjev. Jamstvo je omejeno. Vsa*. ^ 
družnih jamči še z desetkratnim zn^* 
vpisanih obveznih deležev. f  f 

Zadruga razglaša važnejše sklepe v\ ^ 
jih poslovnih prostorih in na razglasnl 

Upravni odbor sestavlja 8 članov. " 
nost upravnega odbora trnja'enote'0"^* 

Zadrugo zastopa upravni odbor, P0^. 
sujeta pa zanjo po dva člana upravneg? ^ 
bora, katerih enega lahko nadoinesc( 
upravnem'odboru pooblaščeni us• 
zadruge. 

Člani upravnega odbora so:      •,••^ 
Koipič Jože, kmet, Apače, Pre^'Jsei' 
Murko Jakob, kmet, Apače, podpre 

- nik, . .k 
Zaje Anton, delavec, Apače, tajni»» 
Ivančič Jinez, kmet, Apače, 
Valentan Jernej, kmet, Apače, 
Bauman Jože, kmet, Apače, 
Rajh Martin, kmet, Apače,    ,   - .$., 
VidoviČ Blaž, kmet, Apače, odbora  $,r 
Pooblaščenec za sopodpisovanje & y 

Ana, poslovodja, Apače. ; 
Okrožno sodišče v Mariboru 

dne 8. aprila 1948.    /    ^ 
Zadr. III 132/2 

,0' 
Sedež: Bori Dolane, okraj Ptuj. 
Dan vpisa: 8. aprila 1948. ••$> 
Besedilo: Kmetijska zadruga z °m 

jamstvom v Boriti. gîctff 
Zadruga }e bila ustanovljena na, 

šČini 29. II. 1948 za nedoločen cas. 
Naloge zadruge so: itur*1*'' 
1. da nn 'čim boljši in čim k"1'^ tf 

način .oskrbuje svoje člane z v| ^ cr' 
trebnimi potrošnim! predmeti; '/'•$• 
kupuje v svojem okolišu vse KB

p06t£f 

pridelke in izdelke v skladu » r 
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Siran 229. 

'•••• načrtom za dobro oskrbo mest in 
drugih industrijskih srodio irf sklepa v 
'a tiaiîHMi pogodbe; 3 da po.*p«»uje in 

^razvija vs« panoge kinetij.-kega gospo- 
jMS.tva na svojem področju, tako polje- 
Qe.stvo. živinorejo, sadjarstvo, vinograd- 
psfvo. čebelarstvo, gojitev industrijskih 
ob t mflh kultur' gozdarstvo, domačo 
m i " P°seD*io pa tiste panoge ozi- 
'«nia kulture, ki ob danih naravnih po- 
fc°l»i_ najbolj uspevajo; 4. da uvaja za 
Povečanje kmetijske proizvodnje In s 
em. za naraščanje blagostanja svojih 
•."0' naprednejše tehnične in agro 
",''"••• metode v kmetijstvu hi v ta na- 

' "]•-••aïïvlîa kmetijske stroje, umetua 
vin itd., ustanavlja ambulante, za Zi- 
le"p:-P4I?1(!nilne Postaje, organizira se* 

'V1.30 živine, gradi silose, organizi- 
^•••, gozdnih in drugih sadik itd.; 
sadil .,0r§am7'ira -predelavo kmetijskih 
nrirf\ ' 5' da organizira predelavo 
treh *" obrlne    delavnice   za    po 
tem      Syo^Ul    p3anov    in    izrablja    pri 

• zbir p[edvsf;m lokalne surovine; 6. da 
ailnih   i!•••• Prmranke v obliki hra- 
iani    

v]otf i" notranjih posojil «a ustvar- 
' nie i ob,rall«l> sredstev in z3 podeljova. 

za ff^
edllov. svojim članom; 7. da skrbi 

Prosvp?0. a,rski strokovni ter kulturni in 
okoliši^ i ig v&c]l Prel^ivalcov svojega, 
dmjjjp takof da prireja v svojem za- 
Predav • domu stl'okovna. in politična 
kovne ,l

a>. 1:ulturae prireditve, stro- 
kov „ >?aJe» razstave, predvajanja •- 
svoiÀ ri1  fizkulturb   itd.  ter   ustanovi 

1 iauja «T- .?,molrnega in uspešnejšega izva- 
v skladu '   nai°? izdela P°treDUo ua2rte 

Zna-, »s. sPl°šnim državnim načrtom. 
^ obT? deleZ zna5a 1Ö0 din in se pla- 
'ahko •°?.u v 7-adnigo. Upravni odbor 
družnii.°VoU Pltóilo v obrokih. Delež a- 

" dinarw ìga drtóiEskega člana znaša 20 
• ' dWilc• 2}st5° Je omejeno. Vsak ?a- 

'Vpisa-nij,'18^ •^ s petkratnim' zneskom 
• •    &3*obvemlh deležev. 

jih r>osl jp .r.az?laŠa važnejše sklepe v svo- 
i   ski. . mnüx prostqrih in na razglasni de- 

• -va feü!t
odbor sestavlja 9 članov. Njego- 

ZadSrn   traia eno'leto. 
Suietà nT   zastoPa «pravni odbor, podpi- 
ra K«   M

10
 P0 dva CIana upravnega od- 

'"   travna;Qnl' cncKa lahko nadomešča po 
V^dnW    '««»ni pooblaščeni uslužbenec 

Ä U?favnega odbora so: 
pr^edQh4      c'   vino2radnik,    Gradisca, 

' P^Uu^'^^^radnik, Gradišča, pod- 

„^'l^ko Anton, vinogradnik, Dolane, taj- 

'     Gnilih Ivaa> P**, »olane,      ' 
-Pait"wJrVa?' pos-> Dolanc.    •       ' 

Vrh) . ,. «talija, vinogradnikova hči, Vel. 
Pravdiiv. 't? 
K;«inc ivn»nc,.delavcc' Bolski vrb- Vrlli odborniki ''v,no5radni"kov sin, Belski 

:   • 0kt«5no sofliSEc v Mariboru 
.:, \:, ;    :-dne 8. aprila 1048.' 

...,.-.     ;  , •.  ZKd01IIi31/2 •    3118 

Mi. 
Sedež: Bratonei, okraj Murska Soluta. 
Dan vp.sa: 5. apr.la 104Ä. 
Besedilo:   Kmetijska nabavno prodajna 

zadruga z o. j. v üraltmih. 
Zadruga je bila uslariowjena na «kap 

Stini 2•. îebruarja 124d za nedoločen čas. 
Naloga zadruge je: 
1. da izdeluje po navodilih prisojnih or- 

ganov načrt za odkup kmetijskih pridelkov 
v svojem okolišu; 2. da izdeluje po navo- 
dilih pristojnih organov načrt potrošnje; 
3. da izdela finančni in kreditni načrt in 
ga spravi v sklad s linančnim načrtom 
svoje poslovne zveze in postavljenimi nor 
mami; 4. za zbira v ta namen statistične 
podatke, ki jib daje v uporabo tudi svoji 
poslovni zvezi, Glavni zadružni zvezi LRS 
in okrajnim ljudskim odborom; 5. da od- 
kupuje v svojem okolišu vse lunetijske 
pridelke in oskrbuje svoje člane z vsem 
kmetijskim orodjem in drugimi kmetijski- 
mi potrebščinami kakor tudi z vsemi po- 
tresnimi predmeti po postavljenem načrtu; 
C. da sklepa pogodbe s kmetovalci v svo 
jem okolišu za odkup kmetijskih pridelkov 
in jim izplačuje predujme (kontrahiranje) ; 
7. da sklepa pogodbe z zadružnimi in dr- 
žavnimi podjetji za dobavo kmetijskih pri- 
delkov; 8. da skrbi ^a večjo produktivnost 
dela svojih članov; 9. da skrbi za kulturno 
in prosvetno izobrazbo svojih članov in za 
njihovo zadružno vzgojo. 

Svoje naloge opravlja zadruga v skladu 
s splošnim državnim- gospodarskim načr- 
tom in z nalogami, ki ^jih dobi od »svoje 
poslovne zveze in pristojnih organov ljud 
ske oblasti. 

Zadružni delež znaša 150 dinjn s-e pla- 
ča ob vstopu v zadrugo. Upravni odbor 
lahko dovoli plačilo v obrokih. Delež za- 
družnikovega družinskega člana znaša 10 
dinarjev. Jamstvo je omejeno. Vsak za- 
družnik jamči še z desetkratnim zneskom 
vpisanih obveznih deležev. 

Zadruga razglasa važnejše sklepe v 3vo 
jih poslovnih prostorih, po poirebi pa še 
na krajevno4 običajni način ali pa v dnev- 
nem ali krajevnem tisku. 

Upravni odbor sestavlja 7 članov. Nje- 
gova dolžno3t traja eno leto. Predsednika, 
podpredsednika in tajnika voli zbor pose- 
sebej. 

Zadrugo zastopa upravni odbor, podpi- 
sujeta pa zanjo po dva Člana upravnega od- 
bora, katerih enega lahko nadomešča po 
upravnem odboru pooblaščeni uslužbenec 
zadruge. 

Člani upravnega odbora so: 
Lóperi Ivan, kmet, Bratonci, predsed- 

nik, 
VereS Štefan, kmet, Bratonci, podpred- 

sedrik, 
Glavač Jože(, tenet, Bratonci, tajnik, 
Erjavec Miha, kmet, Bratonci, 
Zver Matija, kmet, Bratonci, 
Zver Ur£a, kmetica, Bratonci, 
Mlinaric Martin, kmet, Bratonci, odbor- 

niki. 
Okrožno sodišče v Mariboru 

dno\6. aprila 1948. 
Zadr. • 47/2  *' 2900 

305. 
-Jede: Brrznt, okraj Jinrüicr okulira, 
Djii >;>:.•;.: o>, maua 1U?S. 
IJ>" ;  i.'    ! ''.•;,;'-•'a ur.bivti!)  prcl];«; 

zadruga zro.4M\'<'ifim it-iiùtt'otn v Br«*xnfïrt. 
Za<i.;».';i ie ''»ila u-'-i.iovljcna na ?kupšči 

niilö   U. îUWza nedoločen ćas. 
mlinu1 zaduifîP so- 

1. da i^jC-lujf» ;AI navodilih pristojnih 
organov uafit /.n •••• km,,-'i-k h, pri- 
deii;ov v svojom ok'»J|:n; ?. <ia izd» uje 
po navodilih p.-i-.tciTiui »•p;:u i'v naf'Tt 
potroì'ije svojih članov; H d,i ./dola li- 
nančni in krediiiii na.rt ;• •:>. ^:;v. v sklad 
s huaii.sriitn nakitom s-vx/i-* -, i I\;IP /.ve- 
ze in pü«lavljprr;ni iionnarni; 4. da /.b^ra 
v ta namen slafstičnc podatke; ki ji1' 
daje v uporabo tudi .«voji po-lovni zrrjzi, 
Gavni zadružni zvezi Li'S in okrajnim 
ljudsk m odtwiroin; 5. da odkupuje v 

svojem okolišu vse km?tîjs-kp pridelke 
in oskrbuje svoje člane t v.<em kmetij- 
skim orodjem in dru» mi kmotijsk •: 
potrebščinami in tudi z vs^mi pol rosnimi 
predmeti po postavljenem načrtu: 6. da 
sklepa pogodbe 's kmetovalca v svojem 
okolišu za odkup kmetijsk ti pridelkov 
in jim izplačuje v ta namen predujme 
(konlrchiranje); 7, da sklepa pogodbe 
z zadružnimi in državnimi podjetji za 
dobavo kmetijskih pridelkov; S. da skrbi 
za večjo produktivn^t dela s-vo'ih čla- 
nov; 9. da skrbi za kulturno in pro- 
svetno izobrazbo svojih članov in za njiho 
vo zadružno vzgojo. 

Svoje naloge opravlja zadruga v skladu 
s splošnim državnim go-podarskim načrtom 
in z nalogami; ki jih dobi od svoje poslov- 
ne zyeze in pristojnih organov ljudske 

,-oblasti. 
Zadružni delež znaša 1•0 din. plača se 

ob vstopu v zadrugo. Upravni" odbor lahko 
dovoli plačilo v obrokih. Delež zadružniko- 
vega družinskega člana znaša 15 din. Jam- 
stvo je omejeno. Vsak zadružnik jamči še z 

-desetkratnim zneakoin vpisanih obveznih 
deležev. 

Zadruga razglaša važnejše sklepe v 
ßvbjih poslovnih prostorih, po potrebi 
pa |e na krajevno običajni način ali v 
dnevnem ali krajevnem tisku. 

Upravni odbor sestavlja 5 članov. Dolž- 
nost upravnega odbora traja eno leto. 

Zadrugo zastopa upravni odbor, podpisu- 
jeta pa zanjo po dva člana upravnega od- 
bora ali po en Clin upravnega- odbora in 
en pooblaščeni uslužbenec zadruge. 

člani upravnega odbora m: 
Volmajer Alojz^ knjigovodja., Brezno 40, 

predsednik, 
'   Koležnik Marica, •••. hči, Bemšnik 27, 
podpredsednik, 

Marhl Jožef, admin., Brezno C, 
,Jerič Ivan, kmet, Bemšnik 37, 
Hoder Ivan, krojač, Brezno 7, odborniki. 

Okrožno sodišče .v Mariboru  . 
dao 15. marca 1843. 

Zadr III 103/2    J-      2CÎ2 

•306. V,  ' -      .,      ,  .. 
Sedež: Dehrovce,:okraj Maribor esclicn. 

•  Dan vpisa: 10. marca 1948.   .-.'   .   _ 
Besedilo: Kmetijska zadn:£.a z ••^•••• 

jamstvom rDobrovcih..- 
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Zadruga je bila ustanovljena na skup- 
ščini 28. februarja 1948 za nedoločen čas. 

Naloge  zadruge so: 
1. da na čim boljši in čim kulturnejši 

način oskrbuje svoje člane z vsemi po- 
trebnimi potrošniini predmeti; 2. da od- 
kupuje v svojem okolišu vse kmetijske 
pridelke in izdelke v skladu s postav- 
ljenim načrtom za dobro oskrbo mest in 
drugih industrijskih središč in sklepa v 
ta namen pogodbe; 3. da pospešuje m 
razvija vse panoge kmetijskega gospo- 
darstva na svojem področju, tako polje- 
delstvo, živinorejo, sadjarstvo, vinograd- 
ništvo, čebelarstvo, gojitev industrijskih 
in drugih kultur, gozdarstvo, domačo 
obrt itd., posebno pa tiste panoge ozi- 
roma kulture, ki ob danih naravnih po- 
gojih najbolj uspevajo; 4. da uvaja za 
povečanje kmetijske proizvodnje in s 
tem za naraščanje blagostanja svojih 
članov naprednejše tehnične in agro- 
nomske metode v Kmetijstvu • v ta na- 
men nabavlja kmetijske stroje, umelna 
gnojila itd., ustanavlja ambulante za ži- 
vino, plemenilne postaje, organizira se- 
lekcijo živine, gradi silose, organizi- 
ra semensko službo, skrbi za gojitev 
sadnih, gozdnih m drugih sadik itd.; 
5. da organizira predelavo kmetijskih 
pridelkov in obrtne delavnice za po 
trebe svojih članov in izrablja pri 
tem predvsem lokalne surovine; 6. da 
zbira kmečke prihranke v obliki hra- 
nilnih vlog in notranjih posojil za ustvar- 
janje obratnih sredstev in za podeljeva- 
nje kreditov svojim članom; 7. da skrbi 
za> gospodarski strokovni ter kulturni in 
prosvetni dvig vseli. prebivalcev svojega 
okoliša tako, da prireja v svojem za- 
družnem domu strokovna in politična 
predavanja; kulturne prireditve, stro- 
kovne tečaje, razstave, predvajanja fil- 
mov, goji fizkulturo itd. ter ustanovi 
svojo knjižnico. 

Zaradi smotrnega in uspešnejšega izva- 
janja svojih nalog izdela zadruga potrebne 
načrte v skladu s splošnim državnim na- 
črtom. 

Zadružni delež znaša 150 din in se pla- 
ča ob vstopu v zadrugo. Upravni odbor 
lahko dovoli plačilo v obrokih. Delež za- 
družnikovega družinskega člana znaša 15 
dinarjev. Jamstvo je omejeno. Vsak za- 
družnik jamči še z desetkratnim zneskom 
vpisanih obveznih deležev. 

Zadruga razglaša važnejše sklepe v svo- 
jih poslovnih prostorih in na razglasni de 
ski. 

Upravni odbor sestavlja 6 članov. Nje- 
gova dolžnost traja éno leto. 

Zadrugo zastopa upravni odbor, podpisu- 
jeta pa zanjo po dva člana upravnega od- 
bora, katerih enega lahko nadomešča po 
upravnem odboru pooblaščeni uslužbenec 
zadruge. 

Ciani upravnega odbora so: 
Veber Ivan, kolar, Skoke, predsednik, 
Rajh Jože, kmet, Dobrovce, podpredsed- 

nik, 
Lončarič Marija, ^učiteljica,   Dobrovce, 

tajnik, 
Ajdič Maks, kmečki sin. Skoke, 
Ciringer Franc, kmet, Dobrovce, 

Pečovnik Julijana, poljedeika, Skoke, od- 
borniki. 

Okrožno sodišče v Mariboru 
dne 16. marca 1948. 

Zadr. III 99/2 2376 

807. 
Sedež: Dogošc, okraj Maribor okolica. 
Dan vpisa: 16. marca 1948. 
Besedilo: Kmetijska zadruga z omejenim 

jamstvom v Dogošah. 
Zadruga je bila ustanovljena na skup 

ščini 21. februarja 1948 za nedoločen čas. 
Naloge zadruge so: 
1. da na čim boljši in čim kulturnejši 

način oskrbuje svoje člane z vsemi po- 
trebnimi potrošnimi predmet:; 2. da od- 
kupuje v «vojem .skolišu vs^ krr.efjske 
pridelke in izdelke v skladu s postav- 
ljenim načrtom za dobro oskrbo mest in 
drugih industrijskih središč in sklepa v 
ta namen pogodbe: 3. da pospešuje in 
razvija vse panoge kmetijskega gospo- 
darstva na svojem področju, tako polje- 
delstvo, živinorejo, sadjarstvo, vinograd- 
ništvo, čebelarstvo, gojitev industrijskih 
in drugih kultur, gozdarstvo, domačo 
obrt itd., posebno pa tiste panoge ozi- 
roma kulture, ki ob danih naravnih po- 
gojih najbolj uspevajo; 4. da uvaja za 
povečanje kmetijske proizvodnje in s 
tem za naraščanje blagostanja svojih 
članov naprednejše tehnične in agro- 
nomske metode v kmetijstvu in v ta na- 
men nabavlja kmetijske stroje, umetna 
gnojila itd., ustanavlja ambulante za ži- 
vino, plemenilne postaje, organizira se- 
lekcijo živine, gradi silose, organizi- 
ra semensko službo, . skrbi za gojitev 
sadnih, gozdnih in drugih sadik itd.; 
5. da organizira predelavo kmetijskih 
pridelkov in obrtne delavnice za po 
trebe svojih članov in izrablja pri 
tem predvsem lokalne surovine; 6 da 
zbira kmečke prihrank'e v obliki hra- 
nilnih vlog in notranjih .posojil za ustvar- 
janje obratnih sredstev in za podeljeva. 
nje kreditov svojim članom; 7. da »"krti 
za gospodarski strokovni ter kulturni in 
prosvetni dvig vseh prebivalcev svojega 
okoliša tako. da prireja v svojem za- 
družnem domu strokovna in politična 
predavanja, kulturne prireditve, stro- 
kovne tečaje, razstave, oredvajanja fil- 
mov, goji fizkulturo itd. ter ustanovi 
svojo knjižnico. 

Zaradi smotrnega in uspešnejšega izva- 
janja svojih nalog izdela zadruga potrebne 
načrte v skladu s splošnim državnim na- 
črtom. 

Zadružni delež znaša 150 din1 in se tria- 
ca ob vstopu v zadrugo. Upravni odbor 
lahko dovoli plačilo v obrokih. Delež za- 
družnikovega družinskega člana znaša 15 
dinarjev. Jamstvo je omejeno. Vsak za- 
družnik jamči še z desetkratnim zneskom 
vpisanih obveznih deležev. 

Zadruga razglaša važnejše sklepe v svo- 
jih poslovnih prostorih in na razorlasni do 
ski. 

Upravni odbor sestavlja 6 do 8 članov. 
Njegova dolžnost traja eno leto. 

Zadrugo zastopa upravni odbor, podpi- 
sujeta pa zanjo po dvn Plana upravnp"a od- 
bora, katerih enega lahko nadomešča po 

upravnem odboru  pooblaščeni uslužbenk 
zadruge. 

O.uni upravnega odbora *). ' 
Kacjaii  Viktor, krojaški pomočnik, P 

goše, predsednik, i 
Heler  Alojz,  pos. Dogoše, podpre^"' 

nik,        ' v. .k 
Lorbek Jože, miličnik, Dogoše, tajn'K; 
Lorbek Maks. poij. delavec, Dogoše,4 

Kavčič Rozaüja, gospodinja, Dogoše, 
Kramberger Anton, železničar, Dogf ' 
Tkalčič Ivan, del., Dogoše, odborniki.   j 

Okrožno sodišč« y Mariboru 
dne 16. marca 1948. ,$ 

Zadr. III 106/2 • 

# 
308. . (j. 

Sedež: Dokležovjc, okraj Murska »<• 
Dan vpisa: 3. aprila 1948. ,• 
Besedilo:   Kmetijska nabavno PreM 

zadruga z o. j. v Doklcžovju. • 
Zadruga je bila ustanovljena na sKUP 

ni 24. II. 1948 za nedoločen čas. 
Naloge zadruge so: ,   j„J 
1. da izdeluje po navodilih .PF1* pti- 

organov načrt za odkup kmetijskih r.e 

deikov v svojem okolišu; 2. da izd ^ 
po navodilih pristojnih organov » jj, 
potrošnje svojih članov; 8. da ^•^•• 
nančni in kreditni načrt in ga spravi v 
s finančnim načrtom svoje poslovne'^ 
ze in postavljenimi normami; 4. da jjj 
v ta namen statistične podatke,^ J 
daje v uporabo tudi svoji poslovni ^ 
Glavni zadružni zvezi LRS in oW» f 
ljudskim odborom; 5. da odkupne 
svojem okolišu vse kmetijske Pf1 etii; 
in oskrbuje svoje člane z vsem K"^ 
skim orodjem in drugimi kinetii ^.^ 
potrebščinami in tudi z vsemiJP°^ g i» 
predmeti po postavljenem načrtu! '.gji 
sklepa pogodbe s kmetovalci v s ^ 
okolišu za odkup kmetijskih Pr jujine 

in jim izplačuje v ta namen pre ^• 
(kontrahiranje); 7, da sklepa P°Jj.j •» 
z zadružnimi in državnimi pod] ^ 
dobavo kmetijskih pridelkov; 8. da •- 
za večjo produktivnost dela svop ^ 
nov; 9. da skrbi za kulturno m ,y 
svetno izobrazbo svojih članov in & 
vo zadružno vzgojo. 0$ 

Svoje naloge opravlja zadruga v $0$ 
s splošnim državnim gospodarskim n^)* 
in z nalogami, ki jih dobi od svoje ••^• 
ne  zveze in pristojnih organov 
oblasti. .   -»'pi*' 

Zadružni delež znaša 150 din ^•^• 
ča ob vstopu v zadrugo. Up^vni , # 
lahko dovoli plačilo v obrokih, v*^ j« 
družnikovega družinskega člana • $ 
dinarjev. Jamstvo je omejeno. y eiW 
družnik jamči še z desetkratnim 
vpisanih obveznih deležev. v s<* 

Zadruga razglaša važnejše skiep     • s« 
jih poslovnih prostorih,vpo, potrei ^ 
na krajevno običajni način al1 P 
nem ali krajevnem tisku-        xi„nov. V, 

Upravni odbor sestavlja ? «w ^ 
gova dolžnost traja eno leto. r^     poS 
podpredsednika in tajnika voli 
bej # 

Zadrugo zastopai upravni: oJJgS „ 
leta pa zanjo po dva člana uPM

odbo^ v 

bora aH po en član "Prav"5,u2e. 
en pooblaščeni uslužbenec zaarub 



•. 17. - u'i.'AHNI LISI J-US Stran IZ'-', 

ha predlog očeta Coderia Jurija, prevžit 
uv2LPr\Sv- Primožu *» ponorju 11, se 

»wie postopanje za razglasitev za mrtve- 

do 7 mi ina poziv' da se ° •°8••••,1•• 

.    «• vil. 1948 poroča sodišču ali skrbni- 

SeÄh FÌ1ÌPU'    SOd*  uradniku Da 

si
C^erl Janez  se   poziva,  da se  zgla- 

0 sebi        CU ali dru8ače da kako vest 

PredlJnielekU r0ka bo sod!šče •••••• ° 
Okrajno sodišče na Provaljah 

dne 29. marca 1948. 

IR 69/48-3 * 2258 
nik W AloJz> roj- 22. VI. 1888, posest- 
jo bi wit2 pri Be8linJah Pri Cerknici, 
PoznL • $}• 1042 speljan v Dachau. 
Port«• ••• • Premeščen v Allach, kjer je 

Na T u^em5iJe obolel na tifusu in umrl. 
'«•••§ že.ne švigelJ Frančiške, po- 
*a razliu ezij 2> se uvede Postopanje 
ziv '•„     tev • mrtvega in se izdaja po- 

^oäi sSiš°čuPOgrCŠanem d° ** VL 1948 

Predlo^eleku iroka bo 50dig5e odločilo o 

ain<> sodišče na Rakeku, odd. L, 
dne 19. marca 1948. 

1 ß 56/48—• * 
StritoM    • 2261 

trgu k   '•
•- roj.  10. X. 1896 v Starem 

interniran^ hòi> Je bila novembra 1943 
Pogreb       v Rawensbriick. Od todaj se 

nje iz Pp^Io8 sestre Hace Pavle, gospodi 
z,a raada*»« e 16' se uvede Postopanje 
da se on • mrtv0 in se izdaja poziv, 
sodiseli. POgreSani do 1. VI. 1948 poroča 
predlo^.eleku'roka bo sodišče odločilo o 

0krajno sodišče na Rakeku 
dne 20. marca 1948. 

IVÄ21/48^
,n0rti'!4cIl"e 

•^• ••„. *       . 3258 
^• •«•°• ^••••• Kristine, gost. iz 
• 2a ami«*- • • ž> se uvede postopa- 
k- * se EhzaciJ° vrednostnih papirjev, 

?Si v u5? ^2"3' da v 6 mGSecih I» 
^Pfavice Sem lislu LRS «veljavi wo- 
^ Çretekù ,!i   se ^0 vrednostni papirji 
kameni?3 razvelJ*avili- 

f1; žSk1?
Vrednostniu Papirjev: 

^iugoslovanÌa
Q
Zavarovalna polica Slavi- 

JaDi §t 4•   Varovalne banke v Ljub- 
>ektôr iS, Z*.ime Vran6ic Ciril. žel. 
^2 ^-Wb • jkolo4vor' LJublJana> v zne- 

!^wiSSka
7
zavarovalna polica Slavije, 

• «t 4GA9r,avarovalne banl<e v LJuV 
Ì0^vor,'Sîf ime •••• Cirn, Dol. 
>* dinarjev

3ana V zne3ku 26.000 pred- 
aJno SođiSKn     t>   i. 

J>sCc v Breacah za okraj Krško 
^ne ia. anr In 1<UR aprila 1948. 

* 
'VNa

l23l/48' . 

-:   .'
se uvede postopanje za amor- 

tizacijo vrednostnega papirja, ki se je baje 
izgub I ;n se njegov imetnik poziva, da v 
dveh   mesecih  po  tem   razglasu  uveljavi 
svoje pravice, ker bo sicer sodišče po pre- 
teku roka izreklo, da je vrednostni papir 
brez moči. 

Oznamenilo vrednostnega papirja: 
doživljenjska   zavarovalna   polica  štev. 

54217  (Dunava) na ime Petriček Eliška, 
z začetkom zavarovanja 1. III. 1931. 

Okrajno sodišče v Celju 
dne 10. aprila 1948. 

V R 1239/48-2 3271 
Na prošnjo Podpečana Jožeta, pos. iz 

Lipe št. 3 pri Frankolovem, se uvede po- 
stopanje za amortizacijo vrednotnice, ki jo 
je baje izgubil. Imetnik se poziva, da v 
dveh mesecih uveljavi svoje pravice, sicer 
se bo po preteku roka izreklo, da je vred- 
notnica brez moči. 

Oznamenilo vrednotnice: 
hran. knjižica št. 74 Hranilnice in poso- 

jilnice Nova cerkev pri Vojniku na ime 
Podpečan Jože z zneskom 5.070.80 pred- 
vojnih dinarjev. 

Okrajno sodišče v Celju 
dno 13. aprila 1948. 

* 
Ok 116/48 2862 

Na prošnjo Tomšiča Mihaela z Vrhni- 
ko se uvede postopanje za amortizacijo 
vreduotuic, ki jih je prosilec baje izgu- 
bil, ter se imetnik poziva, naj uveljavi 
svojo pravice v 2 mesecih po objavi v 
Uradnem listu, ker se bo sicer po pre- 
teku roka izreklo, da sta vrednotiuci 
brez moči 

Oznamenilo vrednotnic: 
hranilni knjižici Kmetske posojilnice 

na Vrhniki v likvidaciji; št. 201 na ime 
Tomšič Mihael z vlogo 405 din in št. 
10.970 na ime Tomšič Mihael z vlogo 
65 din. 

Okrajno sodišče v Ljubljani 
dne 29. marca 1948. 

I R 24/48—4 3047 
Na prošnjo Premru Antonije rojene 

Kranjc, gospodinje, Vel. Ubelsko 13, se 
uvedo postopanje za amortizacijo vred- 
notnice, lei jo je prosjlec baje izgubil in 
se imetnik poziva, da uveljavi svoje pra- 
vice v šestih mesecih po objavi v Urad- 
nem listu LRS, sicer se bo po preteku 
roka izreklo, da je vrednotnica izgubila 
svojo pravno veljavnost. 

Oznamenilo vrednotnice: 
hranilna knjižica Št. 51.848 noe Anto- 

nija Kranjc v znesku 1096.53 din, vlo- 
žene pri Ljudski posojilnici v Ljubljani, 
v likvidaciji. 

Okrajno sodišče v Postojni, odd. I., 
dne 22. marca 1948. 

Oklic 
dedičem neznanega bivališča 

Z 29/46 2752 
V zapuščinski zadevi po 16. V. 1942 

umrlem posestniku Košmerlju Jožetu iz 
Retij št. 100 se pozivajo neznano kje 
bivajoči sinovi Franc, Anton in Jož? 
KoŠmerlj, katerim je skrbništvo 010 v | 

Kočevju  s sklepom z dne  20.  I. 194S. 
&t,   VI— 32/33  imenovalo  skrbnika   Mt» 
harja Antona, pos. iz Malega loga št. 15 
da se v 6 mesecih od te objavo prigla- 
sijo za dediča ali se  pismeno oglasijo, 
naznanijo svoj naslov ali imenujejo po 
oblaščenca, ker se bi sicer po, preteku 
roka   zapuščinska    razprava  opravila   z 
znanimi dediči in skrbnikom in se bo 
neznano kje  bivajočim  prisodila   zapu 
ščina, dedni delež pa ostane v uprivi 
skrbstvene oblasti, dokler se ne zgias ,<> 
oziroma  dokler se  ne   ugotovi,   da   so 
umrli ali da so bili razglašen: •• mrtv»: 

Okrajno sodišče v Kočevju 
dne 4. aprila 1948. 

* 
0 399/47 312Ö 

V zapuščinski zadevi po dne 'iti. 1. 
1943 umrl: Kovač Neži iz Starega kota 
št. 20 se poziva neznano kje bivajoča 
Pospešil Marija rojena Kovač, Jcaten je 
skrbstveni urad 010 v Kočevju, s skle- 
pom dne 12. IV. 1948, št. 32/84 imeno- 
val skrbnika Janeža Jakoba iz Travo 
št. 3, da se v sestili mesecih od objave 
priglasi za dediča aH se pismeno oglasi, 
naznani svoj naslov ali imenuje poobla- 
ščenca, ker se bo sicer po ,preteku roka 
zapuščinska razprava opravila z znanimi 
dediči in skrbnikom, ter se bo neznano 
kje bivajoči hčeri prisodila zapuščina, 
dedni delež pa ostane v upravi, skrb- 
stvene oblasti, dokler se ona ne oglasi, 
oziroma dokler se ne ugotovi, da je 
umrla ali da je bila razglašena za mrtvo. 

Okrajno sodišče v Kočevju 
dne 4. aprila 1948. 

0 06/48 , 2754 
V zapuščinski zadevi po 20. II. 1918 

umrlem Kromarju Janezu, posestniku iz 
Prigorice št. 37, se pozivata neznano kje 
bivajoča sinova Janez in Karol Kromar 
iz Prigorice, katerima je skrbstveni urad 
v Kočevju s sklepom z dne 22. III. 1943, 
št. VI—32/95, imenoval skrbnika Mr- 
harja Ignaca, posestnika v Prigorici, 
da se v šestih mesecih od te objave 
prijavita za dediča ali se pismeno 
oglasita, naznanita svoja naslova ali 
imenujeta pooblaščenca, ker se bo sicer 
po preteku roka zapuščinska razprava 
opravila z znanimi dediči in skrbnikom 
in se bo neznano kje hivajočima priso- 
dila zapuščina, dedni delež pa ostane v 
upravi skrbstvene oblasti, dokler se ne 
zglasila oziroma dokler se ne ugotovi, d;i 
sta umrla ali da sla bila razglašena za 
mrtva. . 

Okrajno sodišče v Kočevju 
dne 4. aprila 1948. 

* 
Z 368/46—16 .2804 

V zapuščinski zadevi po 19, XI. 1915 
umrlem posestniku Lesarju Francetu iz 
Brez Št. 32 se pozivajo neznano kje biva- 
joči sinovi Jože, Ivan in Alojzij Lesar, 
Jcaterim je skrbstveni urad OIO v Ko- 
čevju s sklepom z dne 12. I. 1948, št. 
32/24 imenoval skrbnika Boha ••/•••, 
posestnika iz Brez št. 43, da se v 6 me- 
secih od te objave prijavijo za dediča 
ali pa pismeno oglasijo, naznanijo svoj 
naslov ali imenujejo pooblaščenca, ker 
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se bo sicer po preteku roka zapuščin- 
ska razpravo opravila z znanimi dediči 
in skrbiiikum iu se oo neznano kje bi- 
vajočira prisodila zapuič.na, dedni dalež 
pa ostane v upravi skrbstvene oblaki, 
dokler se ne oglasijo, oziroma dokler 
se ne ugotovi, da so umrli ali da »o bJh 
razglašen: za mrtve. 

Okrajno sodišče v Kofcvjn 
dne 4. aprila 1948. 

0 10648—5 2915 
V zapuščinski zadevi po Vidervolu 

Janezu, posestniku -z Dolenjo vasi »t. 60, 
ki je umrl dne 2. II. 191« brez opo- 
roke, se poziva ta neznano kje bivajo- 

ča sinov*» Franc Ln Janez Vidervol. da 
se v treh meseoh po objavi priglasta 
za dediča oziroma naznanita naslov ali 
imenujeta pooblrirčenc-a. ker se bo •••• 
opravila zapuščinska razprava z druži- 
no; dediči in « skrbnikom Kozina Jane- 
zom, posestnikom Dolenja vas št. 4, 
postavljenim od skrbstvenega urada 010 
Kočevje. Odsotnima pripadla dediščina 
«stane pod upravo skrbništva, dokler se 
odsotna sama ne zgksita. 

Okrajno sodišče v ÎCorcrja 
dno 2. aprila 19-18. 

0 113/48—8 3257 
Marjeta Bele, prej vdova Šrefc rcjena 

Žužek, hišna posestnioa v Kranju, Tavčar- 
jeva 9, ki js umrla 26. II. 1948. zapusti vài 
ded:n*ko pogodbo za sl* zapuščine, je baje 
zapustila v Amer.ki nečake, otroke umr 
lih bratov Franceta, Lojzeta in Ivcne Zu 
žek, katerih imana ia nailovi sodiš-*» ni*o 
znani. 

Vsi, ki mislijo, da jirs fra dedu» pra 
vica do te zapu.sčinc. naj se do SO sep- 
tembra 1948 do 9. ure dopoldne, ko bo pri 
tem sodišču zapuSčnska obravnava, ogla- 
sijo pri sodišču za dediče, ker se bo «ieer 
zapuščina obravnavala samo s Ihtimi, ki 
so se za dediče prillasi! in svojo dedno 
pravico izka/ali. Njim se bo zapuščin» pri 
eodila, nesprejeti dpi zapusč;n? pa bi pri- 
»tdel ostalim dedičem ali pa državi. 

Okrajno sediate v Kranju 
dne 16. aprila 1948. 

O 38/48-11 304S 
V zapuščinski zadevi pt> Ludviku Ra- 

cttu, telefonskem nadzorniku v pokoju 
iz Kranja, Gregorčičeva 11, ki je umrl 
II. 1. 194* brez »poročila poslednje, vo- 
lje, se potomci pokojne zapustnikove 
seetre Marije Mlakar iz Beograda, kate- 
rih imena in naslovi sodišču niso znani, 
pozivajo, da do 14. oktobra 194« ob 9. 
dopoldne, ko se bo pri tem i4>d'iču vrši- 
la obravnava zapuščine, vloze ustmeno 
ali pismeno priglasitev za dediča ali vsaj 
sporoče sod'šču svoje naslove, sicer »o 
k> zapuščina obravnavala z o*talimi de- 
sumi dednimi  upravičenci in e skrbni- 

» kom. 
Okrajno «edisfe • Kracjn 

dne 7. «prila 194S. 
* 

©2617/47 Ž928 
Dne 17. 11. 1947 je r Ljubljani umrla 

brez «poroke Ziernfeld Pavla, h& bara 

in Neže roj. Kolone, upuk. učitelj.ca, bi- 
vajoča v Ljubljani, Linhartova lS.vKjeni 
dediči pu materin: strani s» neznani in 
ti se s. tem pozivajo, dz *• v swtih me- 
secih prijavijo sodìitu sli postavljenemu 
skrtiriiku Novaku Alojzu v Ljubljan:, Co- 
stova 3, in izkažejo svojo upravičenost 
do dedovanja, ker se bo sicer •••••••• 
obravnavala samo s tistimi, ki &o že ali 
še bod' dvojo upravičenost do dedova- 
nja izkazali. 

Okrajno sodišče v Ljubljani 
dne 7. aprila 1948. 

naztii odiasi 

SU 1812/• R438 
Objava 

Nalezljiv« ohromelost prašičev je pre- 
nehala v okrajih: Krško, Lendava, Mar.- 
bor me*to, Prevalje, Radgona in Trbov- 
lje. 

Ljubljana «Ine 16. aprila 1948- 
' Ministrstvo 

za kmeujtivo in gezdarafro LEU 

St. 3905/1 2ÎW 
Kupiš 

poakoTskega tečaja na Držami yoikov- 
ski seli v Ljubljani 

Ravnateljstvo dr/avne piwkovake šole 
9  Ljubljaiu   razp.suje  konkurz za šest- 
mesečni podkovüki tečaj, ki se bo aačel 
1.  junija ii   be   trajal   de tO.   *«•••- 
bra 19-tò. 

Poboji za spreje*i **: 
1. dizavljanalve FLRJ; 
2. ài je prosile« !*!»»«» in «?ui«r*e 

«lrav (xürsiTiiisko spričevalo); 
S. da je pismen (eolska odpuaUi.ca); 
4. d.-, je dekreta Tedanja (nravstvene 

spričevalo); 
5. pol'lična neoporečnost (potrdilo, d« 

ima rolivno pravico); 
6. dopolnjeno 18. lete starosti (rojstni 

list); 
7. jetrdile »ristejnih vojaških obla 

ai«r, da ne lits m«d tečajem •••••&• na 
odslužitev vojcikrp;» roka; 

b. da se |e izučit podko>!eke obTti fn 
da ji bil najmanj 2 leti .n pol podkovski 
po/iiočnik (pomočniško 'spričevalo in de- 
lavska knjižica). 

Prednost za sprsjem imajo tisti, ki se 
sodelovali v narodnem oevebodilnera 
gibanju. 

V tečaj ke tprejetUi najve* 10 ače«- 
cer. 

Gojenci se lwdo vzdržeraJi na državne 
stroške. 

Svojeručno napisano prečaje, kolkova- 
no z 10 din in s pravilno kolkovanimi 
prilogami, naj prosilci pošljejo ravnatelj- 
sku držarne podkovske šole v, Ljubi ja- 
ni, Poljanska ceeta 69, najmanj meee« 
dni pred zažetk«nw teoaja, t« je de 1. 
maja t. 1. 

Prošnji naj priložijo Kidi kolek za Si 
din za reiitev prošnje. 

PriglaSeni tevarJK »»de »eveièeni o 
sprejemu in • potrebÄkah. kf ph mo- 
rajo prineeti * neboj. 

Dr»rna p^dkevska iel« v Ljneljani 
-dne 10. aprila 194*. 

Pozivi upnikom in doiziuKui» 
Ü. 8ie0/2-« 3235 

Z odločbo vlade LRS oprav. št. S-&1 

m z dne 7. II 1M8 se je ustanov Jo \***Z 
5«*podarotvo v Ljubljani z gozdnimi up# 
vam; Ljubljana, Grosuplje. Turjak, B'3,f*' 
LiUja m kamnik. .     • 

Gozdna uprava Ljubljana preide v li»; 
dacijo. 

Za likvidatorja so bili imenovani: 
Potrato    Rudolf,   glavni    računovođi* 

Gozdnega uospoflarstva v Ljubljani, 
Kaslelec Franc, pravni referent in 
Drofenik Franjo, gozdar. • 
Pozivajo se upniki, da prijavijo s^L 

terjatve, dolžniki pa, da poravnajo 6^ 
obveznosti do Gozdne uprave v Ljublja"^ 
14 dneb od te objave, in sicer v P109"«^ 
Gozdnega gospodarstva v Ljubljani, »^ 
Ijanska c. 2. V nasprotnem primeru se 
štelo, da v> njihove pravice ugasnile. 

Likvidatorji 
* 

Nabavna in prodajna zadruga ^}^t 
pod Šmarno goro je zaradi decentral"* 
oziroma ustanovitve novih kmetijskw 
dnit od 15. marca 1918 v likvidaciji. sv»- 

•  Pozivamo vse upnike, naj priglasil0 «e 
/je terjatve v 15 dneh po objavi. P°zn

a> 
" priglasitve terjatev se ne bodo uposle" 

Likvidatorfki <>đbor 

* 309"' 
lits/«« $ 

Zaradi likvtdacje *aeionaii*ir^ 
gradbenih podjetij inj;. Pretner ., 
ksauder, Ljubljana, Gledališka st. $. 
ing. Sramel Vladimir, Ljubljana, ^j 
nova M. 5, polivamo vse upnike, „ 
prijavijo 6voje terjatve najpoinej vi 
roku 15 dni od dneva objave na o» ^ 
Splošno gradbeno podjetje >"r0J 

Kranj. ^  .eti<i 

Splošno   gradbeno   podjetje   >Pr°' 
Kranj 

* $fi 

Savinjsko gozdno gospodarstvo Celljjj. 
prešlo z odločbo vlade LRS z dne 3 »• 
1948, št. S—zak. 120 v likvidacijo-      ptl 

Pozivamo vse upnike in dolžni« «^ 
priglasijo svoje terjatve do 5. majd^0 \t 
«zirema poravnajo svoje obveznosti 
eu dneva. ••^•^ 

Priglasitve sprejema Savinj^o^^e- 
goipodarstvo v likvidaciji Celje, ^3"^ 

•" • 1• ubH#* 

Državno gospodarsko podjetJ* ^A 
Dravograd »Mlekopreskrba #i & 
Prevaljec Slovenj Gradec je P^pre^ 
upravo Okrajne poslovne ^.f^joK 
jjrad. Pozivamo vse upnike, ki \u. fa V. 
krzno koli denarno ali drugo xe^ts9^ 
ztoraj imenovanega podjetja •*••• 
16. avgxuta 19-17 do 1. februarja ig^g 
to prijavijo najkasneje do lï**h5rJBWK 
M nwlov likvidacijski,.odbor & 
preskrba za okraj Prevalje-Slo*^ 
«ce v roke Poljanec Leona<. 
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n/hJf1" r<?ku se neprijavljene terjatve ne bodo več upoštevale. 

na&e• /ra,vamo   vse   dolžnike,   da na kaane]e do »trga  roka pCravnalo v?e 
20ve. imetja, ker |,i '•••• «morali 
redniK J",-p(?'aloïjati P° predp.sih o ne- 
Se3aV h  'n  P»'toPili  k Mdni 

' Likvidacijski odbor 

Ju , 842-3-3 
iainstvon!   ,    ,*' /^ruga   z   omejenim 
'H b  i Ljubljani,   Tvršpva   cesta 

"l5-maercS°iSepu fe,voje ^«Pšfine dne 
Poziv (,re'la v tlividacijo. 

secih sn,m0-VSe uP"ike, naj v treh me- 
>Poštni i KVoJ° terjatve na naslov: 
fidaci °/'KVz- 7' °- 7- v Ljubljani -v lu 

«Ji, Oerbićeva ul;ca 22, Ljubljana, 
obijana dne 30. januarja 1948. 

Likvidatorji 

^i^!?iz?ubIienih Iistln 

:. prekli 
žico »^ i  ,Jem gubljeno prometno knji. 
»*W v°A° zna»ike >R;Xec fit. 862.3Ö1, 110 v Črnomlju. 
3086 "        n Adam Jože,     • 

n     '. r 
Dragalu§ št. 1 pri Črnomlju 

-nico'st11??. gubljeno sindikalno iz- 
^^žnice iv264, iz^auo °d sindikalne 

kaz 
P^^žnlco1^!264' iz^auo °d sindika 
AdamčiS »•••   

G   v   Ljubljani   na   i 
3175        ledv'ika, SNG, Ljubljana, 

p      . Adamčič IIcdTika 

paznico CU-lem izgubljeno železniško iz- 
*1, 237 in! ,^-763,   osebno   izkaznico Qa im   7, ionico OF št. 244140, vse 
3130        nein Janez, Grosuplje 27. 

p Ahcin Janez 
kaznico '^6!", ukrađeno potrošniško na- 

,l22,,35 LR i^^'le in obutev, Rg. št. 

3043 . Antolič JožcI, 
pro,      #    Maribor, Meljska cesta 92. 

^VS^J^MJeno osebno izkaz- 
yani „'    ;1•. izdano od  NM v Ljub- 

ŽS^i 10?TS  FranC<  Li"b4ana' 
Pre].,.   . Bcffug Franc 

' {4 iz5,e!n i7'S«bljeno osebno Izkaz. 
>iiico7a

•° 0F  in  industrijsko na- 
i>striis,^ "4° Belič Ernesta  in dve 
1° in Boi»»   i-•??!•» na ime ••• Vin" 
$277. J n' Ljubljana, Cesta v Mestni 

•?••"1.1. ••''• Ernesta 

••,• C^°: ob°Je • ime Beni. 
3078   dr'Ja, Radovljica, Kopališka 9. 

lWi-   • Benigar Marija 

^ìaa^W^0 potrdiI<> o M- 
? o?0 Bev" MudrtiSUST*-°tV L]*^ljani 
3069 "lflrt,n,  Ljubljana, Draga 

Prekiicll- 
BcTc Martin 

fe° °d 5 W'v?.0 Osebno uznico, 

*£^ ^^ÄaniiT ^ 
Proki;   • Beze;; Matilda 

•••' p5'tn0
iZv?u.bî|eno osebno' izkaz. 

'•      ; ^Mizico za moško kolo 

znamke >Viktoria<, prometno knjižico 
za moUuno kolo znamke >l'uch«, šofer- 
sko izkaznico in vojaško knjižico, «zdani 
v Mariboru. 

Blatnik Alojzij, 
3100        , Maribor, Cankarjeva 16 

Preklicujem izgubljeno sindikalno izkaz- 
nico zvezna št. 60338, izdano od Zveze pro- 
svetnih del. in nameščencev v Ljubljani ra 
ime Blatnik Jcsipina, Ljubljana, Pnvoz 
št. 11. 
3234 Blatnik Josipina 

Preklicujem izgubljeno osebno izkaz- 
nico št. 78, izdano od K LO Hotedršica 
30. VII. 1945   na   ime   Bogataj   Ivana, 
Novi svet št. 11. 
30S7 Bogataj Ivana 

Preklicujem izgubljeno knjižico za kolo 
št 485234 na ime Bohinec Anton ter 
knjižico za kolo št. 48,5327 in osebno iz- 
kaznico štev. 02655 na ime Bohinec 
Pavla, izdano vse od odseka za notranje 
zadeve Ljutomer. 
3035 Bohinec Anton, Križevci 

Preklicujem izgubljeno osebno izkaznico 
št. 334, izdano od krajevnega poveljstva y 
Nišu na ime Boštjančič Albin, Ljubljana, 
Jegličeva c. 15/1. 
3261 Boštjan«« Albin 

Preklicujem  izgubljeno oficirsko tek- 
stilno nakaznico št. 118, izdano od voj. 
trg.  podjetja  v  Postojni  na  ime  Brce 
Jožefa, Št. Peter na Krasu. 
3077 Brco Jezcîa 

Preklicujem izgubljeno oblačilno knjiži 
co št. 1437, izdano od voj. pošte 35143-B v 
Ljubljani na ime Brus Niko, podporočnik, 
vojna pošta 87153, Polje. 
3241 Brus Niko, podporočnik 

Preklicujem izgubljeno maturiletno 
spričevalo na ime Lovro Bušbaher, Ma_ 
ribor, Orožnova 9. 
3029 Bušbaher LoTro 

• . 
Preklicujem izgubljeno vojaško knji- 

žico št. 278721, izdano leta 1945 (v voj. 
akademiji, Beograd) s podalki o službo- 
vanju v JA, napredovanju in odlikova- 
njih. 

Cavie Ccilomtr, podporočnik, 
3216 Voj. pošta 88967, Pulj 

Preklicujem izgubljeno osebno izkaznico 
št 090788, izdano od uprave NM v Ljub- 
ljani in izkaznico OF, izdano od rajona 
Center na ime Ccraigoj Mirko, Ljubljana, 
Predovičeva 17. 
3246 černigoj Mirko 

Preklicujem izgubljeno medaljo •• 
hrabrost in. potrdilo o odlikovanju na 
ime Dajnko Jože. 

Dajnko Jože, 
3144 Ptuj, Vošnjakova 1 

Preklicujem izgubljeno osebno izkaz, 
nico izdano od K LO Velike Lašč© na 
ime Debeljak Pavla, Velike Lašče 65. 
3026 Debeljak Parla 

Preklicujem izgubljeni začasni osebni iz-' 
kaznic:, izdani od KNO Zasip-Podhom, 
okraj Jesenice, na ime Dežman Jožef, iz- 
kaznica st. 4207 in Dežman Frančiška, 
izkaznica št. 4050. 
3302 Dcžnian Jožef, Scbenje št 65 

Preklicujem  izgubljeno vojaško knji- 
žico št.  676244 in  plačilno knjižico št. 
801ÜS, oboje  na .ime  Djokić  Radosav, 
vojni okrug, Ljubljana. 
3073 Djokié Eađosav 

Preklicujem izgubljeno vajeniško knji- 
žico št. 3265, izdano od MLO, inšpekcija 
dela   v  Ljubljani  na  ime Dobrotinšek 
Mihael, Ljubljana, Litijska 48. 
3083 Dobrotinšck  Mihael 

Preklicujem izgubljeno prometno knji- 
žico moškega kolesa znamke >Stadion<: 
in »Stirijat št. okvira 86329, izdano na 
ime Dokler Leopoldina, Višnja vas 30, 
p. Vojnik in knjižico za kolo na ime 
Korošec Rudolf, Nova cerkev 44 (števil- 
ka okvira nečitljiva). 

Dokler Karel, Višnja vas 30, 
3091 p.  Vojnik pri  Celju 

Preklicujem  izgubljeno začasno spri- 
čevalo o dovršenem knjigovodskem te- 
čaju in službeni dekret, oboje na ime 
Dovč Vida, Jesenice, Titova 26. 
30S1 Dove Vida 

Preklicujem izgubljeno začasno spriče- 
valo o dovršenem knjigovodskem izpitu 
in službeni dekret, oboje na ime Drobež 
Marta, Savije 48. 
3082 Drobež Marta 

Preklicujem  izgubljeno vojaško knji- 
ž ro, izdano cd voj. odseka v Ljubljani 
na ime Ferek Dragotin, Kleče pri Ljub- 
lj*ai. 
5064 Ferek Dragotin 

Preklicujem  izgubljeno Šofersko voj. 
izkaznico št.  2121/36,   izdano od   štaba 
IV. armade v.Radovljici na ime Fingust 
Roman, Zalog 28. 
3068 Fingust Roman 

Preklicujem izgubljeno osebno izkazni- 
co, izdano 8. X. 1946 od uprave  NM  v 
Ljubljani na ime Fatiga Viljem, Ljublja- 
na, Zvezna ul. 5. 
3244  • Fatima Viljem 

Preklicujem izgubljeno sindikalno iz- 
kaznico št. 1738127, izdano od sindikalne 
podružnice  SNG   v   Ljubljani   na   ime 
Frank Anton, SNG, Ljubljana. 
3174 Frank Anion 

Preklicujem izgubljeno prometno knji- 
žico za kolo, izdano od NM v Ljubljani 
na ime  Goršič  Alojz, Ljubljana,  Pred- 
jamska 1C4. 
3138 '' Goršič Alojz 

Preklicujem izgubljeno osebno izkaznico 
in ^prometno knjižico za kolo na ime Go- 
stič Pavel, Ljubljana, Linhartova 26. 
3261 Gostič ••••! 

Preklicujemo izgubljeno prometno knji- 
žico tov. avtomobila znamke >SPA< evid. 
št. S-0253, izdano od NM v Ljubljani na 
naslov Gradbeno podjetje "za ceste. LPiS- 
gradilišče Domžale. " 

Gradbeno podjetje za ceste URS, 
3057 gradbišče Domžale        v- 

Preklicujemo izgubljeno evid. tablico 
tov. avtomobila znamke ,>Saurer< evid. 
št. S-0241, izdano od NM v Ljubljani na 
naîlov  Gradiš, /avtopark. Ljubljana. 
3058 . Gradiš, artepark 
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Preklicujemo  izgubljeno   tablico  tov. 
voza GMC, evid. št, S-6414 in evid. ta- 

.blico št. 5922 osebnega voza >Škod_a«. 
Granitna industrija Josipdol, 

3092 p. Ribnica na Pohorju 

Preklicu jem izgubljeno vojaško knjižico 
•• kolo, izdano od IV. kranjske brigade na 
ime Habjanič Jakob, Lešnica št. 1, p. Or- 
mo/., 
3308 Habjanič Jakob 

Preklicujemo prometno knjižico štev. 
S—452400 za kolo znamke >Puch« štev. 
okvira 572S84, izdano 1. 1946 od notranje- 
ga odseka OLO DoL Lendava na ime Hor- 
vat Mar.ja, Odranci št. 278. 
3307 Horvat Marija 

Preklicujem ukradeno osebno izkaznico, 
izdano od uprave NM v Ljubljani, izkazni- 
co za kolo št 1272799, izdano od uprave 
NM v ' Ljubljani, šofersko izkaznico za 
osebni avlo št. 29502,* izdano 20. IX. 1947 
od uprave NM v Ljubljani, sindikalno iz- 
kaznico št. 33863/913769, izdano od sindi- 
ksta »Zdravprom«, izkaznico OF štev. 
013051, izdano od sindikata >Zdravprom< 
na ime Jak Vera, Ljubljana; Sv. P.etra 
c. 43. 
3242   Jak Vera, Rog. Slatina, zdravilišče 

Preklicujem izgubljeno pooblastilo št. 
pers. 163/247 z dne 5. novembra 1947, 
izdano od komiteja za .zunanjo trgovino 
za izvrševanje kontrole. 

Jane Kare), 
3042 Novo mesto, Trdinova 22 

Preklicujem izgubljeno osebno izkaz- 
nico št. 548, izdano od KLO Stična na 
imo Janežič Matilda, Stična št 24. 
3065 - Janežič Matjlda 

Preklicujem izgubljene osebne izkaz- 
nice št. 4041 na ime Kocjančič Ana, 
št. 4161 na ime Pečar Janez, št. 4052 
na ime Janša Marija, št 4082 na ime 
Janša Ivana, vsi iz Podhoma, p. Gorje 
pri Bledu. 
3145 Janša Marija 

Preklicujem izgubljeno šolsko spriče- 
valo 1. a razr, meščanske šole (Lichten- 
turn) v Ljubljani, izdano leta 1924/25 od 
ravnateljstva te, šole na ime JelovČan 
Ivana, Ljubljana. 
3058 - Jclovčan Ivana, Žalec 118 

Preklicujem ukradeno izkaznico za kolo, 
izdano od uprave NM V LJubljani, izkazni 
co OF, izdano od rajona Center«na ime Je-' 

• re Anica, in' osebno izkaznico, izdano od 
uprave NM v/Ljubljani na ime Česen Ani- 
ca, Ljubljana, Streliška 10. 
3247   •. Jere Anica roj. Česen 

Preklicujem izgubljeno prometno knji- 
žico , za   kolo   znamke. >Dürkopp< ' Št. 
670575  na ime Jeromen' Alojzij, Mala 
ras št. 7, p. Jezica. 
3176 Jeromen Alojzij 

Preklicujem izgubljeno diplomsko spri- 
čevalo arh. gradb. odseka srednje tehnične 
šole,v Ljubljani, izdano 1. 1929 od ravna? 
tel jetra šole na ime Jungdorfer Ernest, 

'Ljubljana, .Podlimbarskega 43/1. 
3263 Jangdorler Ernest 

Preklicujem dijaško knjižico št. 13 ,:z- 
dano od ravnateljstva gimnazije na ime 
Jurko Mitja, dijak V. b razredaf na drž. 
gimnaziji V Celju. 
3027 Jurko Mitja 

Preklicujem izgubljeno industrijsko na- 
kaznico št. 204713 na ime Keglovič Alojz 
in industrijsko nakaznico št. 204714 na 
ime Keglovič Vera, Količevo 74, p. Dob 
pri Domžalah. 
3237 Keglovič •1••• 

Preklicujem izgubljeno prometno knji- 
žico za kolo znamke >Junior<, okvirna 
št. 62469, ridano pod reg. št 248/46 na 
ime Poročnik (Vida) Simon, roj. 26. X. 
1913, Zg. Gortina 5. 

Kobalo Karel, 
3146 Zg. Boč št 5, Selnica ob Dravi 

Preklicujem ukradeno osebno izkaz- 
nico, izdano na ime Konečnik Jožef. 

' Konečnik  Jože!, 
3030 Družmirje p. Šoštanj 

Preklicujem izgubljeno diplomsko spri 
čevalo TSS, elektr. oddelek, izdano L 1940 
od ravnateljstva TSŠ na ime Kontler Zlat 
ko, Ljubljana, Velebitska 6. 
3248 Kontler Zlatko 

Preklicujemo izgubljeno prometno 
knjižico za tovorni avtomobil znamke' 
>Ford< BBR, št. motorja 182373 ev:d. 
žt. 3697, izdano na ime' Mušioa Stefan, 
Maribor, Gospejna ulica št. 13. 

Splošno gradbeno podjetje 
»Konstruktor«, 

3147 Maribor, Pri parku št. 6 

Preklicujem izgubljeno prometno iz- 
kaznico za - kolo znamke >Crecosrad< 
št. S-454250, izdano od NM v Dol. Len- 
davi na ime Koren Jožef, Dol. Bistrica 
št. 78. 
3028 Koren Jože! 

Preklicujem osebno izkaznico, izkaz- 
nico OF in izkaznico za kolo št. S-486128 
na ime Anton ••<•, Babinci 39, p. Lju- 
tomer. 
3031 Kosi Anton 

Preklicujem izkaznico za kolo znamke 
>Dürkopp£, izdano od uprave NM v Ljub- 
ljani na ime Košmrl Jože, Ljubljana, Boršt 
nikov trg 2. 
3249 ,. Košmrlj Jože 

Preklicujemo ukradeno evid. tablico 
št. 62813 motornega vozila Pospeha Jo- 
žeta, posestnika, Kasazë 7, KLO Liboje, 
OLO Celje okolica. \ 
3039        r Krajevni LO Libojo 

Preklicujem izgubljeno prometno knji- 
žico  za kolo znamke NSU št. 128.421, 
izdano od uprave NM v Celju na ime 
Kramar Mirika, Celje, Razlagova,3/a. 
3088 Kramar Minka 

Preklicujem izgubljeno prometno kn$-v 
žico za kolo, izdano na ime Križaj Franc, 
Klinja vas 8, Kočevje. 
2993 Križaj Franc 

Preklicujem.talon at. 1 în št 3 vozni- 
ške knjige za osebne in tovorne vozove 
ter motocikle, izdano na ime Brejc Vin- 
ko, Šmartno ob Palci. 

Krumpak Franc, 
3148 Okr. uprava Dappsa, Celje 

Preklieujemo izgubljeno delavsko^) 
žico, izdano v Trbovljah na ime Kun* 
Alojz, Kresnico pri Litiji. 
3066   „ -      Kuhar'Al* 

Preklicujem   izgubljeno prometno M" 
žico za moško kolo znamke »NSIK ,(* 
Št 9S76, Izdano na ime Kunej Roman. *' 
jaški dom v Brežicah. 
3303 Kuncj Rom"1 

Preklicujem   izgubljeno  evid. ta• 
št. 3906.   , 

Kvas Marija^ 
3149 Celje,  Medlo« * 

Preklicujem izgubljeno prometno •} 
co za kolo in izkaznico OF, obe na 'J" 
Lesjak'Kristina, Ljubljana, Rožna đ°ltf 

C   VII/11. 
3293 ^ Lcsjak Kristin» 

Preklicujem izgubljeno osebno izka^. 
št. 039072, izdano 25. VIII. 1941 od »» 
nega odbora OF v Maribora. 
3093 Lcskovšck 'A»* 

Preklicujem ukradeno prometno Mj 
za'moško kolo znamke«> Wanderer« s,' 
1453674. 
2992 " Lobnik Viktor, 

Razvanje 76 pri Maribor 

Preklicujem izgubljeno člansko i^(j 
co zveze pošt uslužbencev,  št.  i^Sj» 
903024, izdano na ime Lukanc Ana, »* 
Loka. in» 
8304 - Lukanc A"* 

Preklicujem izgubljeno prometno °?• 
co za kolo tov. št. 60949, izdano o%e 
Dobrunje na ime Lukanc Anton, D°D 

št- 80.   v ,.„„ 
3071 Lukanc ••*• 

Snter& 
Preklicujem izgubljeno vojaško f° ,tA 

izkaznico št. 1230/45, izdano v ••• 
Reka, na ime Male Stanko, Senožf» 
Dolsko pri Ljubljani. •• 
3296 Male Sta»»" 

Preklicujem izgubljeno prometno ^ 
co za moško kolo znamke >Nero< st- 
3279 Malck Anton, zid. vaje» » 

'    Maribor, Krekov» ° 

Prckjicujem izgubljeno osebno ,izk^jdf 
izkaznico ÓF, sindikalno izkaznico ^ 

•lavsko knjižico, vse na ime Malovrü 
Vikrče št. 1, p. Medvode. , •»••* 
3265        • ' 4 MalOTrh W 

Preklicujem izgubljeno delavsko ^ 
co, izdano od MLO, inšpekcija dela 
ljani na ime Marc Franc, Sneberje    •, 
MMI x     Marcar . 3061 

J01J1 $ 
Preklicujem izgubljeno prornetno ^ 

co za kolo in osebno izkaznico, « •^ 
ime Markelj Ana, Vrhnika, Vem 

3239 -• MarUc!jAS 
''   'A     &  A Preklicujem • izgubljeno   evid. ^ 

osebnega avtomobila št. S-0797, v-^jn 
NM v Ljubljani na ministrstvo • 
jo' in rudarstvo LRS, Ljubljana.    ^ 
3260      Min. za ina*, in nulaJ«1" 

> Ljubljana 

,ki 
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iž^1^• "Jfbljeno osebno izkaai'eo, 

S    Ljub,rAna- Vodnikov« So. 
88 Hiikot Rudolf 

44?cmiiCUiPm   '^ubijeno   izkaznico  Štev. 
eai4j  •*? ^10 znamke  »Dirigent«  Stay. 
Z  £.     • ° •7 od «Prave NM v Ptuju 

' Oravi0      •   arič   Braülio,   Središče   ob 

Mlinaric Branko 

•&?•?•••• Preklic izgubljenega indeksa 
iS Jakultete na ime Mrak Danica, 
viiw J??a,,lrdinQVa 8,. objavljen v 11. Ste- 
1948    radne2a lista  LRS z dne 2, III. 
•2•9 «   •   «    • y Mrak Danica 

co^frifm' izgubljeuo prometno knjiži 
Gor n°k? Štl 1041083 ua iuie Mrak Jo2e. 
32^. Dobrava 7, p. Gorenja vas. 

Mrak Jože 

lo 2
•*•••^•• izgubljeno Šolsko spričeva- 

Cankar^"8 meši!anske šole v Mariboru, 
Šole 28 va ??la- izdan0 «i  ravnateljstva 
4'M: ' 
3094 

p Muršič Angela 

co • Äcuiem izgubljeno prometno knjiži- 
Hai^ znamke »Gorička«, št. 1624280, 
ska cP4t» ^311 Ludvik, Ljubljana, Poljan- 
3132       5< . 

_,    • Oman Ludvik 
prekli 

Cankar
azreda meši!anske šole v Mariboru, 

Šole 28 v? šola' izdan0 <** ravnateljstva 
la'M»r-i- 1^° ^ !me Poitružnik Ange 
3(Wi ' PobrežJe\ Gosposvetska 24. 

prometn cu.]Gm ukradeno osebno izkaznico, 
*" karto ••••<> za kolo in režijsko voz- 

Kam' V-S na ime 1>avec •1°•"•> Drav" 
•> ••••" ••11•1•• za kolo in režijsko voz- 
l]e S°' vss na ime ~ 
ag^amnogoriska 36. 

-,   p ' Pavec Alojzij 

co • LJk-u.Km"'zgubljeno prometno knjiži- 
pfane .o* izdano v Krškem na ime Pavlin 
3137 Je Pijavško, p. Krško. 

Pavlin Franc 

<*> za\Ì!iCU^m izgubljeno prometno knjiži 
3l5o •••••• >•••••1•••, št. 422419. 

', Pavlic Ludvik, 
•-_,   üranoslavci 3, p. Cezanjevci 

pfeMic 

3305-OtOmega ••••£• štTŠ—026397 

60 móto^U3'eta, 'gubljeno evidenčno tabli- 
' S.%,. urnega kolesa šf. •—09••9 

t l
rekl: 

Peeolar Štefan, 
. ekonom, Celje, Lava 9 

Ìfc- 0837ioU^et? izgubljeno osebno izlcaznico 
t• v I i! .'^110 18- v"- 1945 od uprave 

,..Sgi<&n%čtPeDgov Franc' 
Pengov Franc 

v 
'Vod vJT lzSublieuo izkaznico OF, Iz- 
•^ ^ lttie'p;er,ena CL0 Bezigrad-Ljublja- 

•?« 10/T   •'* erko Ivan,Xjubljana, Barago 
•dl8l   .".   .... 

' Prelili   • ••••• Ivan 

>tornegeJlJe
t^-''zgubljeno   evid.   tablico 

Vs1 Pletorh'i ° e*a- >Tempö«, S-5420, 
3032 'Äzad^zo. j v Ptuju. 

*rekV       Da' ••%• z °- I- v P.*«!« 

M^^o'feni^^J0130 izkazilico OF, in 
Sloc4 vSa

nr° Za
T*°No in invalidsko 

^•^'ARbT PerlnaS JoZe' Po^vrb 

'  ' '. \ Pertnač Joie 

Pr&klicujem   izgubljeno   spričevalo   4. 
razrede II. dekliške maščanske šole v Ma- 
riboru iz iolsksga leta 1932/33. 
2391 Pevec Marija 

Preklicujem  ukradeno industrijsko  na- 
kaznico IR-1 (160 točk), izdano cd izvršil- 
nega odbora MLO Celje na ime Pistotnik 
Stanko, Celje, Pohorska c. 33. 
3133 rPistomik Stanko 

Preklicujem izgubljeno prometno knjiži- 
co za kolo znamke »Eska«, št. S6S072, iz- 
dano na ime Pogacar Ivan, Vrba, p. Za- 
breznica. 
3299 Pogacar Ivan 

Preklicujemo izgublejno prometno knji- 
žico  za  kolo   znamke   >Rival<  tov. št. 
1946 0587, izdano od NM v Ljubljani na 
ime Predstavništvo ministrstva za zuna 
njo trgovino FLRJ v Ljubljani. 
3442 Predstavništvo ministrstva 

za zunanjo trgovino FLRJ v Ljubljani. 

Preklicujemo izgubljeno prometno knjiži- 
co za kolo, tov. št. 775984, izdano od NM v 
Ljubljani na naslov  Radio  Ljubljana  — 
ekonomat, Ljubljana, Cankarjeva 4. 
3136 Radio Ljubljana, 

ekonomat, Ljubljana, Cankarjeva 4 
Preklicujem izgubljeno osebno izkaznico 

in prometno knjižico za kolo, izdani od 
NM v Ljubljani  na  ime Remec Anton, 
Ljubljana, Lepodvorska 29. 
3295 Remec Anton 

Preklicujem ukradeno izkaznico OF in 
udarniško izkaznico iz Zeleznika pri Beo- 
gradu, obe na ime Renuša Pepca, Apače 6. 
3151 Renuša Pepca 

Preklicujemo izgubljeno' evid. tablico to- 
vornega avtomobila št. S—1421, izdano od 
NM v Ljubljani na ime Republiška poslov- 
na zveza, Ljubljana. 
3079  Republiška poslovna zveza, Ljubljana 

Preklicujem izgubljeno prometno knjiži- 
co za kolo št. 1661903 in sindikalno izkaz 
nico št. 24880, obe na ime Rozman Franc, 
Padreča 29, p. Smlednik. 
3294 Rozman Franc 

Preklicujem ukradeno osebno izkaznico, 
izkaznico OF, LMS in RK, tovarniško iz- 
kaznico, knjižico za kolo ter dijaško in de- 
lovno knjižico, vse na ime Rumež Slavko, 
Slemen GS, p. Selnica ob Dravi. 
3034 Rumež Slavko 

Preklicujem izgubljeno osebno izkaznico 
št. 7607, izdano od KLO Šmihel na ime 
Sajovec Silva, Brod 35, KLO Šmihel pri 
Novem mestu.      , ''.'<,., 
3152 ' Sajovec Silva 

Preklicujemo izgubljeno prometno knjiži- 
co'za moško kolo znamke >Biancbk, reg. 
št. 26453/47 na naslov »Semenarna za Slo- 
venijo« v Ljubljani. 
3250     Semenarna za Slovenijo v Ljubljani 

Preklicujem izgubljeno prometno knjiži- 
co za kolo, izdano od NM v Ljubljani na 
ima Ambrožič Ivanka, Ljubljana, Celov- 
ške 144. -.     • 
3297                         Seme Jozela^ 

Ljubljana, Celovška 144 

Preklicujem izgubljeno osebno izkaznico, 
izdano od KLO KriZï na ime Sitar Franc, 
Tržič, Ljubljanska 1/e. 
3059 Siter Franc 

Preklicujem Izgubljeno prometu» knjiži- 
co za kolo, tov. št. 60. izdano «d 2• v 
.Ljubljani na ime Skvarč Vikter, Ljublja- 
na, Milanskega 3. 
3129 Skvarf Vikter 

Preldicujem izgubljeno osebno izkazni- 
co, izdano od KLO Rovte ua ime Skvarča 
Jakob, posestnik, Rovte št. 11. 
315 Skvarča Jskeb 

Preklicujem izkazuico za kolo črnr bar- 
ve znamke *Ponaxc, št. okvira 55901, iz-, 
dano od NM v Komendi na ime Berton- 
celj Jože. 
3010 Smolnikar Ivan, 

Gmajnk-u 26, p. Komenda 

Preldicujem  ukradeno  indiislr'jsko* na- 
kaznico št. 262434, izdano od KLO Sv. Lo- 
vrenc na Dravskem polju na ime Sređen- 
šelr Ivan, Strnišče pri Ptuju. 
3131 Srcdenšuk Ivan 

Preklicujem izgubljeno osebno izkaznico 
in izkaznico OF, izdani na ime Stanger 
Jožko, Ljubljana, Karlovlka 16. 
3128 Stanger Jožko 

Preklicujem prometno knjižico za kolo 
znamke »Elite«, št. 97867, izdano na ime 
Slanico Andrej, pok, Sv. Jurij ob Ščavnici. 
3154 Stanko Andrej 

- Preklicujem izgubljeno otometno knjiži- 
co za kolo evid. št'. 20G976, izdano od NM 
v Ljubljani na ime Seme Valerija, Kranj, 
Koroška 18. - 
3076 ; Še nit- Valerija 

Preklicujem izgubljeno osebno izkaznico, 
izdano v- Zvoniku, okraj Nabrežina- na 
ime Šemcc Marija, Ljubljana, Marmonlov* 
Št 28. '    ; 
3074, . Seince Marija 

Preklicujem izgubljeno sindikalno izkaz- 
nico s štev. zveze C0097 in člansko štev. 
1316167, izdano od " Zveze del. in nam. 
gradbene industrije', v Ljubljani na ime 
Škof Silva, Ljubljana, Celovška 97. 
3062 .'. .    ' •      Skol Silva 

Preldicujem izgubljeno sindikalno knji- 
žico št. 229193, izdano od Zveze uslužben- 
cev administrativnih in pravosodnih, usta- 
nov na ime Šlosar Mara, Ljubljana, PNY 
Slovenije. 
3140 " žlosar Mara 

Preklicujem preklic o izgubljeni vojaški 
knjižici in vojaškem potrdilu, izdano oboje 
od štaba II. brigade «ardite divizije v 
Beogradu dne 2. VI. 1947 pod št. 959 m 
958, objavljen v Uradnem listu LRS št. 
2/1948,.ker so mi bili dokumenti medtem 
vrnjeni. , 
3095 '    , ' Span Ivan 

Preklicujem voiaško knjižit« in ursdno 
potrdilo, izdano 2. VI. 1947 od II. aard- 
bke. brigade I. divizije Becgrad.'-oblačilno 
nakaznico, izdano od OLO Krško, prometno 
knjižico1 za moško kolo Št. 256030 brez 
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znamke, izdano od NM v Sevnici, vse na 
ime Span Ivan, Podvrh št. 5, KLO Pod 
nh, p. Sevn;ca. 
135 Špan Ivan 

Preklicujem izgubljeno evid. tablico mo- 
tornega kolesa št. 2555, izdano od uprave 
NM v Celju na ime Špes Anton, Celje, Ti- 
tov trg 1. 
8245 Špes Anton 

Preklicujem med drugimi dokumenti iz- 
gubljeno prometno knjižico za moško kolo 
znamke »Watfenrad« št. 3165600. 
3CS6 Špilcr Jože 

Preklicujem izgubljeno evid. št. motor- 
nega kolesa S-04628. 
3282   Šramei Stefan, Maribor, Mlinska 15 

Preklicujem izgubljeno osebno izkaznico 
it. 8277, izdano od OLO Jesenice na 1me 
Šublc Danica, Ljubljana, Funtkova 40. 
3084 Subie Danica 

Preklicujem izgubljeno delavsko knjiži- 
co, izdano od MI.O, inšpekcije dela y Ljub- 
ljani na ime Šuiteršič Angela, Ljubljana, 
Ižanska c. 141. 
3075 Sušteršič Angela 

Preklicujem izgubljeno nakaznico iz leta 
1947 za gos;xxlinjsko in pisarniško ku-ivo, 
izdano na ime dr. Svigelj Anton, odvet,a>::, 
Ljubljana. 
3155       / Dr. Svigelj Anton 

Pteklicujem izgubljeno izkaznico OFr, iz- 
dano od V. terena Bežigrad, Ljubljana na 
ime Tacar Tatjana,   Bežigrad 13,   Ljub- 
ljana. 
3134 Tacar Tatjana 

Preklicujem izgubljeno šolsko spričevalo 
1. in 2. nureda meščanske šole v Ljubljani 
(Lichtentura), izdano od ravnateljstva šole 
v letu 1942/43 na ime Terselič Alojzija 
por. Suhorepec. 
3292        Terseli«" Alojzija por. Suhorepec 

Preklicujem izgubljeno koledarsko knji- 
žico št.  301298  in osebno izkaznico  na 
ime Tomažič Franc,  Miklavžev hrib 14, 
Celje. 
3037 Tomažič  Franc 

Preklicujem izgubljeno prometno knjižico 
za kolo znamke >DQrkopp< tov. štev. 
1557076, izdano od OLO Celje na ime 
Tomaižč Marija, Miklavžev hrib 2, p. Celje. 
3180   . Tomažič Marija 

Prekl:cujemo izgubljeno izkaznico za ko 
lo znamke >ES-KA«, tov. št. 707863, izda- 
no od uprave NM v ŠkoFji  Loki na ime 
Tovarne klobukov v škofji Loki. 
3097       Tovarna klobukov Žkoija Loka 

Preklicujem izgubljeno prometno knjiži- 
co za kolo tov. št. 304224, izdano od OLO 
Kamnik na ime TrampuŽ Emil, Kamnik, 
Graben 33. 
3183 Trampuž, Finii 

Preklicujem  ukradeno 'plačilno knjižico 
ser. F 64798 in vojaško knjižico št. 073221, 
izdano na ime Ulčar Mirko, kapetan, Ma 
ribor. 
3178 Ulčar Mirko, kapetan 

Preklieujemo izgubljeno evid. iablice 
osebnega . avtomobila >Bi*nchi« evid. št. 
S—1417, izdano od NM v Ljubljani na na- 
slov Uprava drž. gostinskih podjetij, Ljub- 
ljana, Beethovnova 13. 
3067 Uprava drž. gostinskih podjetij. 

Ljubljana 

Preklicujem izgubljeno osebno izkaznico 
•a ime Uršič Jožef, Sp. Stranje 10, izdano 
«1 OF Stranje, KLO Kamniška Bistrica. 
3098 Uršič Jožef, Sp. Stranje 10 

Preklicujem izgubljeno izkaznico, voja- 
ško knjižico o poprejšnjem rekrutovanju, 
sindikalno izkaznico in potrdilo o zaposli- 
tvi, vse na ime Valant Jože, Ljubljana, 
Celovška 142. 
3182 Valant Jože 

Preklicujem izgubljeno osebno izkazni- 
co, potrdilo o zaposlitvi in industrijsko na- 
kaznico' na ime Veber Marija, Ljubljana, 
Rimska 17 ter osebno izkaznico na ime Ja 
germann Fritz, Ljubljana, Zaloška c. 
3072 Vebcr Marija 

Preklicujem izgubljeni reverz o položen: 
kavciji za hranilno knjižico št. 23562, list 
4165, izdano od Ljudske posojilu ce v Celju 
z vlogo 16. VIII. 1940 260.000 din na ime 
Vehovar Franjo, Celje. 
3085 Vehovar Franc, Celje 

Preklicujem izgubljeno osebno izkaznico, 
izkaznico OF in prometno knjižice za kolo 
znamke >Bianchi<, vse na ime Verovšek 
Berta por. Jakopič, Ljubljana, Dalmatino- 
va 2. , 
3300 Verovšek Berta por. Jakopič 

Preklicujem izgubljeno, osebno izkaznico, 
izdano na ime Vezonik Ivan, Javuik, Sv. 
Ožbalt ob Dravi. 
3156 VcEOuik Ivan 

Preklicujem izgubljeno prometno knjiži- 
co za kolo št. 1266840, izdano od NM v 
Ljubljani na ime Vlepič Stanko, Ljubljana, 
Grintovška 61. 
3233 Vlepič Stanko 

Preklieujemo objavo rdeče barve serije 
L št. 33724. ,    . 
3215        Voj. pošta 29167-•, Boh. Bela 

Preklieujemo objavo št. 40630 serije G. 
3070 Vojni odsek Ptuj 

• Preklieujemo objave rdeče barve serije 
Cî in sicer: ser. G št. 4601Ü na ime Pobolj- 
šaj Ivah; ser. G št, 46121 na ime Soja Jo 
van; ser. G št. 87087 na ime Tatic Milo- 
je; ser. G. št. 87096 na ime Tatic Milo- 
je; ser. G št. 27368 na ime Milojevič 
Slojau. i 
3085 Vojni okrug Ljubljana 

Preklicujem izgubljeno sindikalno izkaz- 
nico s štev. zveze 60334, in člansko štev. 
1316701, izdano od Zveze del. in nam. 
gradbene industrije v Ljubljani na ime 
Volavšek Rajko, Ljubljana, Celovška ul. 
3063       •"• Volavšek Rajko 

vela- 

Preklicujem izgubljeno Izkaznico za k«1 

znamke >Klektras, tov. št. 1,530.278, •' 
no od OLO Jesenice. - 
3041    Vovk Anton, Mosie, p. Mirovni« 

Preklicujem   izgubljeno   evid. št. 40' 
osebnega avtomobila »Steyer«. 
3231   Vozlič Oto, Celje, Drapš'nova ul.3" 

PrekLcujem ukradeno železniško • 
meo, izkaznico OF in potrd.lo prtljažne "»' 
gajne  za   dv.g   30—40 kg   vskladiščen* 
krompirja, vse  na  ime Zadnikar IvaB ' 
Ljubljana. Cesta na Brdo 138. 
3135 Zadnikar Ivan» 

Preklicujem izgubljeno osebno izkaznic 
sindikalno izkaznno, izkaznico OF i0'1^ 
dustrij:-ko nakaznico, vse na ime Zala2" 
Jakob, Polhov Gradec 24. , 
3262 Zalaznik J^°6, 

PrekJ.cujeln izgubljeno prometno MU 
co za kolo znamke >Minerva«, tov. št. 1 ' 
izdano od NM Komenda pri Kamniku 
ime Zupan Tilka, Selo 37, p. Vodice. 
3080 Zupan T"** 

Preklieujemo izgubljene članske .v* 
nice: 

št. 265.915 na ime Pipan Albina, 
njena 5. VII. 1945; .i.. 

št. 228.184 na ime Volčič Franc, *u 

njen 1 Vil. 1945; 
št. 2G6.896 na ime Maric Lojze, vcu 

1. XI. 1915; & 
št. 264.941 na ime Strumbelj Jože, ^ 

njen 21. VI. 1945; ..    1 
št.  907.413 na ime Saje Alojzi], ^ 

njen decembra 1945; -u. 
št. 265.903 na ime Lovišček Janez, ^ 

njen 1. VII. 1943; • 
št.  265.955  na   ime   Vogelnik M*1 ' 

včlanjena 1. VIL 1915; v, • 
št. 232.357 na ime Kepic Olga, vd^ 

na 1. VIII. 1945; ,• 
št.   1,258.053  na ime  Vadnal TatJ 

včlanjena 15. III. 1946; -lanie» 
št. 1,253 966 na ime Toni Josip, vcia ' 

1. X. 1946 in • 
št. 265 901 na ime Lcskovar Olga» 

njena 25. V L 1945. ,     .- 
3236 Zreza finančnih usluîbç»<V 

podružnica št. 2, Ljubi]«?* ^ 

Preklicujem osebno izkaznico ^•°u^ i" 
dano na ime 2agar Franc, Stara I/0ttg[ef' 
izkaznici za kolo štev. 126701 & 
023502 na ime Anica Žagar. >,^ 
3173 Žagar Franc, Stara Loka 

izka^ 

i 
Preklicujem izgubljeuo osebno ï 

izdano od KLO Zasip-Pbdhom.        , 
3089   Žark Franc, Zasip 54, P. j*y-^ 

PreWicujem izgubljeno osebno fejj, pr>, 
št. 12876, izdano od KLO St Da«>«(f 
Pre val ja h, vojaško potrdilo o •^••^ ** 
rekratovanju, izdano 19. V. I?-*7 . K# 
odseka na Prevaljah,   izkaznico^ 
znamke >Stevr< št. okvira ^25^^ t 
030 na Prevaljah in vozovno •^# »» -vs° 
rudniški avtobus Prevaljo—M»»f; ,, Jaf 
ime 2vab Alojz roj. 10. VI. 1»» £, ? 
niči, St. Danijel pri Prevaljah, ru 
grad št. 42 p. Prevalje, .    Prev»U' 
3033 Žvab Alojz, Dolgo brdo 19,5^x7 

U-ioJa »Üriidoi liai Liti« — llaviutel] in oJjzovonil areJnik: Bozo .Vodusekj tlt>ka Prosvetna tiskarna --oba v. Ljublj4/*, 

lé 
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US. 
Na podlu^ drugega ed*tavka 1. K »IM uredbe e do- 

polnitvi urodbe o prejemkih republiških driavuib uslaž 
Dcneev in državnih usluibenaev ijudskb ««borev (Urad- 
m list LRR 5t. 48-2W47 Izdajam 

odredbo 
o spremembi temeljne plaie z* aeklic* „poesoïnl 
»nancni manipulant- in „finaud*! manipulant" v 

îinancni stroki 

1. Temeljna plača, dolacene v 2 éieau »redbe • pre- 
liudca državnili uslužbencev in državnih uslužbencev 
lani • odborov m Ppklica »poœelni finančni manipu- 
' V0 Anania! mstaJpulattU, ae i»rr«•i va *t doleti 
'nesetao: 

d    
a) ••  pomožnega  •••••••••  amaijiukHte  na  820t 

0 a&00 dinarjev, 

no ,b* •• {ll"inùnega manipulanta uà S6U0 d» 40Ö0 di- 
narjev, 

1948^ P^ ^0 te^ 0<lrcdbi 8e •^&•• °d 1- februarja 

9     MI 
IL* °."       odredba velja od d»feva *»iavo • »Uradnem 

St- S-zak. 205. 
Liubljana dne 21. aprila 1948. 

Mini8ter za finance LRS: 
Zoran Polič 1. r. 

Mister za delo LRS: 
Ir»n Regent 1. r. 

Predsednik vliđe LRS: 
Miha ili ri itk o l. r. 

Na 
114. 

voW    podlaSi ls- -č^na uredb» vkde FLRJ è edkupu 
24-l62/Ld?° 20" ••••• 1048 (tlradBi U*t FLRJ »tevilka 
z min-J^ in v sP°rûZU«iu s predsednikom vlade LRS ter 

••••• za industrijo in rudarstvo LRS izdajam 

odredbo 
0 -casu striženja ovac in oddaji volne jagnjet 

h 

ovni AUdstk[ rePubliki Sloveniji ee smejo »tritt ovoo in 
stara n?*" dvakrat Da leto- Jagnjeta se strižejo, ko so 

,.secj ao .|n!auJ 7 mesecev. Za striženje te določijo ••- 
?ni ter maj ia september ter oktober. 

2. 

tretjini H?6,80, W*^ J0 '•!•• dolžan obratno oddati 
du navM     kolfâne wine, ki mu bo po 7. členu v uvo- 
«»ddain ~Tn° urBdbe vlade FLRJ določana za obvezno 

10 °* vsak» «draale ove« aH ovna. 

Kršit 
8. 

ve   določbe   1. P^tojni *ôkr ?*10*De   L   točka   te   odredbe kaiaujejo 
na•o kn^n(ÛJni (meetQi» rajonski) izvreilnl odbori z de-# 
VaWa dPi °, ° ^00 diaarJev «H s kaznijo poboljše- 
nivo Po strnM-? dveh •M»«»v, koUkor dejanj« ni kaa- 

*i° strožjih, p.redpjsih. ^^     v 

Kršitelj' določbe 2. totìko te odredbo bodo ••••••• 
p» 15. členu v uvodu savedene urt-dbe vl*d*> !'"LRJ. 

Ta odredba velja od dneva objave » »Uradnem 
listu LRS«. Z istim dnem neha veljali odredba o času 
itrtfenja ovac v gospodarskem leiu 1917 48 z dne 21. apri- 
la 1Ö47 (Uradni liât LRS it. 18 <-•7), 

S-zak. 187. 
Ljubljana dne 16. aprila 1948. 

Miniwter •• kmelijstve in goadarslve L&S: 
ing. Jcïo LcTxtik k r. 

Soglašava: 
Predsednik vlade 1RS: 

Mika Marinko 1. r. 

Podpredsednik vlade LRS 
in minister za ind. in rudarstvo LRS: 

dr. Marjan Brece'j 1. r. 

Pred»ed*tvo vlade LRS je ugotovilo, da je v bese- 
dilo uredbe • uatanavljajiju m ureditvi dečjib domov, ob- 
javljene v 11. številki Uradnega lista LRS z dne 2. mar- 
ca 1948, zašla spodaj navedpua napaka. Zato daje 

popravek 
V zadnjem »dMavku 6. člena se meraj» meste b»»*d 

»ministrstvo za ljudsko zdravstvo« ustaviti besede »mi- 
nistrstvo za socialno skrbstvo« tako, da «-e ta odstavek 
pravilno glasi: >Proli odločbi okrajnega izvršilnega od- 
bora, je dopustna v 15 dneh po vročitvi odločba pritožba 
aa miniatritvo xa eoeiala» «krb^tvoc. 

St. 53'3-43. •   ' 
Ljubljana «Ine 19. aprila 1948. 

PrrtUrdsfve vlade LRS, 
oddelek za zakonodajo ia 

organizacijo državne uprave 

Pregled »Uradnega lista FLKJ« 

St. 29. z dne 10. aprila 1U48: 

214. Uredba o financiranju investicij zveznega, republi- 
škega • lokalnega pomena in finančni kontroli nad  , 
njimi. 

215. Odredba št. II. o državnih (vezanih) cenah za kme- 
tijske pridelke. 

218. Odredba o uporabi   držav»*  esobnik avtomobilov 
in motocikiov. 

217. Odredba o izrabi prazne vožnjo tovornih motornih 
vozil 

218. Pravilnik   o   posebnih   osebnih   dodatkih   zveiaik 
državnih •-luibencev. 

219. Odredba o dopolnitvah in spremembah norm •• 
i največjo dovoljeno porabo pogonskega materiala {$»- 
\      riva in maziva). 
Izmenjava ratilikacijskih üstb konvencije o •••••••• 

sodelovanju z Madî-arsko. 
Popravek   uka&a   o   go«ilo»litTi   «»ab   —   dr*avJja**v 

Italije. * ' 



Stran 178 URADNI LIST LRS St. 17. - 26. IV. 18$. 

Popravek navodila za sestavljanje bilance in pregleda 
izdatkov in dohodkov državnih trgovskih in gostin- 
skih podjetij za leto 1947. 

St. 30 z dno 14. aprila 1948: 
220. Ukaz o odpravi komisije za ugotavljanje zločinov 

okupatorjev in njihovih ppmagačev pri predsedstvu 
vlade FLRJ. 

221. Uredba o ustanovitvi višje politične šole. 
222. Uredba o ustanovitvi in pristojnosti zvezne uprave 

za ceste. 
223. Pravilnik o razglašanju varovalnih gozdov, njih evi- 

dentiranju in upravljanju. 
224. Pravilnik o upravljanju stanovanjskih poslopij jugo- 

slovanskih državnih železnic. 
225. Pravilnik o upravljanju službenih poslopij jugoslo-' 

vanskih državnih železnic. 
226. Navodilo o dopolnitvi navodila o ravnanju z boni za 

nakup industrijskega blaga, ki se prodaja v trgovini 
po vezanih cenah, o njih uporabi ter o načinu ku- 
povanja in opravičevanja tega blaga.       u 

227. Odredba o državnih (vezanih) cenah za industrijsko 
rastline po njih vrsti in kakovosti ter o pogojih za 
sklepanje pogodb. , 

228. Odločbo o sklepanju kupnih in prodajnih pogodb za 
vino, krompir, olivno olje, riž in suhe višnje. 

229. Navodilo za uporabo prvega odstavka 17. točke pra- 
vilnika o volitvah in delu delavskih inšpektorjev. 

Ratifikacija mirovne pogodbe z Italijo po Poljski. 
Popravek pravilnika o funkcijskih in premijskih dodat- 

kih za uslužbence notranje plovbe in za druge člane 
posadke na,plovnih objektih. 

Popravek pravilnika o dodatkih po delovnem učinku za 
uslužbence notranje plovbe. 

Popravek pravilnika o premijskih dodatkih za usluž- 
bence civilnega letalskega prometa. 

St. 31. z dne 17. aprila 1948: 
230. Ukaz o razglasitvi tovarne cementa >Sar« za pod- 

jetje splošnega državnega pomena. 
231. Odredba št. III. o državnih (vezanih) cenah za kme- 

tijske pridelke. 
232. Pravilnik o pripravniški službi, strokovnih izpitih 

in strokovnih tečajih za uslužbence gozdarske stroke. 
233. Navodilo o izplačevanju predujmov za pogodbene 

industrijske rastline letine 1948. 
231. Navodilo o spremembi navodila o odmerjanju in 

izplačevanju pokojnin upokojencem, ki živijo v ino- 
zemstvu. 

235. Odredba o zbiranju listin za blago, ki ee izvozi v 
inozemstvo, in o ravnanju z njimi. 

236. Odločba o zvišanju cen za semensko blago iz prvega 
odstavka III. točke odredbe vlade FLRJ o sklepanju 
pogodb za pridelovanje semenskega blaga in o od- 
kupnih cenah za semensko blago v gospodarskem 
letu 1947/48. 

237. Odločba o veljavnosti pravilnika o razglašanju udar- 
nikov na mladinski progi Samac—Sarajevo pri veli- 
kih mladinskih delovnih akcijah. 

Popravek odredbe o državnih (vezanih) cenali za indu 
strijske rastline po njih vrsti in kakovosti ter o P°-; 

gojih za sklepanje pogodb za industrijske rastline 
letine 1948. 

Popravek odredbe št. II. o državnih (vezanih) cenah za 
kmetijske pridelke. 

St. 32. z dne 21. aprila 1948: 

238. Ukaz o odložitvi V. rednega zasedanja Ljudske skup- 
ščine Federativne ljudske republike Jugoslavije. 

239. Uredba o odpravi rednih in zamudnih obresti pri 
posameznih vrstah davkov. 

240. Uredba o načinu registracije in overitve poslovnih 
knjig. 

241. Uredba o kupovanju kmetijskih pridelkov po veza- 
nih cenah od malih kmečkih gospodarstev. 

242. Uredba o spremembi in dopolnitvi uredbe o maksi- 
miranju obrestnih mer. 

243. Uredba o dohodnine prostem zaslužku delavcev, na- 
meščencev in uslužbencev, ki je namenjen za gradi- 
tev zadružnih domov ali za druge podobne akcije- 

244. Odredba o podaljšanju roka za sklepanje pogodb • • 
II. četrtletje 1948, ki je določen z odredbo o spre* 
membah in  dopolnitvah odredbe o sklepanju P0* 
godb, ki jih določa uredba o načrtnem razdeljen** 
nju industrijskega blaga. 

245. Odredba o spremembah in dopolnitvah odredbe ° 
predelovanju in odkupu semenskega blaga po držav- 
nih (vezanih) cenah v gospodarskem letu 1947/48. 

246. Odredba o spremembi in dopolnitvi odredbe o ugod- 
nosti članov Enotnih sindikatov Jugoslavije v ča?u 

izrabe letnega dopusta. . . 
247. Pravilnik o pripravniški službi, strokovnih izpi*1 

in strokovnih tečajih v tehnični stroki elektrovez.._ • 
248. Pravilnik o pripravniški službi, strokovnih izptt"1 

in tečajih za poklice iz pomorske panoge proni6^ 
stroke in ladijske strojne panoge pomorske pio?"6. 
ladijske strojne stroke iz uredbe o strokah •••<>•' 
ske in notranje plovbe. 

249. Pravilnik o pripravniški službi in strokovnih' izpit"1' 
o stažu za specialiste in o izpitih za zdravnike SP6' 
cialiste, o strokovnih tečajih ter o tečajih za WP0" 
sobitev in obvezno strokovno izpopolnitev usluge0' 
cev zdravstvene stroke. • 

250. Navodilo o dajanju povračila (regresa) industrijs^ 
podjetjem, ki odkupujejo kmetijske pridelke za Pr 

delavo po prostih, cenah. ' 
251. Odredba o rokih' za vplačilo davka od prometa E10* 

izvodov. 
252. Odločba o dopolnitvi odločbe o določitvi oežitoro^ 

predelov in o prodaji koruze kmetom v teb Pr • 
lih v vezani trgovini jj, 

Popravek odredbe o dopolnitvah in epremembah v° 
za  največjo  dovoljeno   porabo  pogonskega  o*8' 

z riala .'(goriva in maziva)'. „. ^. 
Popravek odredbe o cenah' za pemüon'v d^^•Ju. 

stinskih podjetjih v zdraviliških, kopaliških ki ^ 
etičnih krajih za sezono 1948. " 

udaja >Uradn! Ust LKS«. ~- Uavnatel) in odgovorni urednik: Bola VoduSek; tlaka Prosvetna tiekarna — oba v W*U?O'A)JI 
Naročnina: četrtletno eo. triletno 120. celoletno 240 din  — Posamezna Številka: 4 din za 16 strani. 8 din za 32 strani, u ^ 
za 18 âtraol, 16 din re B4 strani, po pošti 2.50 din ve& — Uredništvo in upravništvo: Ljubljana. Gregorčičeva ulica at t* 

'Telefon:' ravnateljstvo 49-40, uredništvo 49-90 «pravaištvo BW9. — Cek. ijaöun fl-90190—1. 



PoSInlna platana • gotorlnl 

URADNI LIST 
LJUDSKE  REPUBLIKE   SLOVENIJE 

Letnik V. V Ljubljani dne 28. aprila 1948 Številka 18. 

VSEBINA. 
11•. Ukaz o proglasitvi podjetij v LRS, pomembnih za zvezno ali republiško gospodarstvo. 

115. 

Na osnovi 19. točke 4. člena zakona o Prezidiju Ljud. 
*•• skupščine LRS in na osnovi 11. točke 1. Člena zakona 
o dopolnitvah in spremembah zakona o nacionalizaciji 
Privatnih gospodarskih podjetij izdaja Prezidij Ljudske 
asupŠčine LRS na predlog vlade Ljudske Republike Slo- 
venije ta-le 

ukaz: 
, Na območju Slovenije se proglašajo kot podjetja, 
r- *° pomembna za zvezno ali republiško gospodarstvo 
^«dnja: 

KOVINSKA INDUSTRIJA 

5. 
Ö. 

7. 
8. 

9. 

10. 

U. 

12. 
18. 

14. 
15. 
16. 
17. 

18. 
19. 
20. 

21. 
22. 

Ljubljana mesto 
"•Alumik, kovinska industrija 
Smole Franc, kovinolivaretvo 
Vojnovsč, tov. vijakov, kisika 
*n kvasa 
Pirnat Alojz, pasarstvo in kov. 
izdelki 
Hillman R., strojno podjetje 
>Elma<, ind. elektrotehničnega 
materiala 
>Unitasc, Munda Fr. 
Poljšak Tone, elektrbstrojno 
Podjetje 
Rojina Franc, >Avtobus< karo- 
serije 
>Zvon<, livarska komanditna 
družba 
Kremžar Franc, stroj, podjetje 

Mostar Franc, livarna 
Brcar Franc, potr. za mline 
in žage / 

Kramar Jurij, etrojno podjetje 
Boškovič Edo 
Ing. Likar. 
Pičman Lovro, podj. za cen- 
taine kurjave in vodovodne 

• instalacije 
Jug. MilaČ, elektr. podjetje 
«atrija dragih kovin 
p4k-Božic, livarna 

^^olb» Športna/delavnica 
- >lel"ia.špprtCj Tribuna     * 

Šmartinska c. 64 
Trata 18 

Trsatska  4 

Earlovška c 2 
Slomškova  3 

Resljeva 8 
Celovška 90 

Trata 12 

Vodnikova 89 
Št. Vid nad Ljublja- 
no 
9t. Vid nad-Ljublja- 
no 
Galjevica 

âmarrinska 4   ' 
C. v Mestni log 
Zvezna 7 
SlomSkova4 

Ilirska 15 
Meetni trg 
Ilirska ul. 
St. Vid nad LJublja- 
no 
Sf. Vid-Vižmarje 
Karlovžka 4. 

Čopova 10 
Rimska c. 14 

Kopališka  20 
Ul, Vita Krajgherja 
Strossmayerjeva  6 

Dvorakova 12 

Gosposka 19 
Tržaška 16 
Kraljeviča Marka 13 

23. Weibel Josip, sploš. ključ. 
24. Martinčič Avg., stavb, ključ. 

Maribor mesto: 
25. Cizelj & Comp. 
26. Gajšek Julij 
27. Mernik Josip 
28. Grčko Ivan, vodovodne insta- 

lacije 
29. >Sofra<, Soklič Fr. in Tusneld, 

izd. kartotek in žigov 
30. >Vesnac, alramul. podjetje 
81. Kadrmas Josip, stroj, ključ. 
32. >Jugolivarna< Maks škora 

Celje mesto: 
33. Sulgaj Marija,  avtomehanična 

delavnica Celje 
84. Drofenik Ivan, finom ehanična 

delavnica , , Drapš-inova 16 
35. Javoršek Ivan, finomeh. stroj. 

delavnica Mariborska 13 
36. Planinšek Anton, stroj, ključ. Mariborska 44 
37. Standekar Aleksander, zlatarna Stanetova ulica 

Okraj Celje okolica: 
38. Smola Feliks, stroj, podjetje     St. Jurij pri Celju 
39- Cretnik Ivan • 
40. Lorgner Jože, livarna 
41. Čretnik Jože 
42. >Zavora< — dr. Ogrizek* 

Okraj Črnomelj 
43. Belokranjska železolivarna 

A. Lakner 

Št. Jurij pri Celju 
Žalec 
Št. Jurij pri Celju 
Rečica pri Laškem 

Okraj Gorica: 
44. Tovarna poljedelskega orodja 
45. Kumer, meh. delavnica 

Okraj Jesenice: 
46. Markež Jože, elektroindustrija 
47. Hribar Jakob 
48. Rešek Matija' 
49. Pire Vinko 

50. Pretnar Aloji, elektrodelavnica, 
51. Koritnik Franc, stroj, mehan. 

delavnica 
52. Lazar Ivan, izd. •••••• 

Črnomelj 

Batuje 
Deskle 

Jesenice 
Jesenice 
Kamna gorica 
Lipnica-Sred. Do- 
brava, 
Jesenice 

Jesenice 
Kamna gorica 
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Okraj Kamnik: 
K. Hočevar C. D. tvornica gosp. • 

orodja Kanffiik 
H  Varšek Anton, stroj. ključ.      Domžale 

Okraj Kočevje: 
6fr. Ivane Evgen Sodrftüca 

Okraj Kranj: 
56. Omerza Viktor, tov. lovskih 

patron Kranj 
57. Majnik Ignac Kranj 

Okraj Ljubljana okolica: 
58. Furlan Danica Črnuče 
59. Podržaj Ciril Ljubljana-Ig 
60. Verlič Franc Medvode 

Okraj Ljutomer: 
61. Vrbnjak Edvin, elektrolndustr. Ljutomer 

Okraj Maribor okolica: 
62 Pohorska železarna, 

Zora ti Drago Zg, Potekava 
63 Pfeifer Jože. strojesfavb. in liv. Maribor-Hoče 

TEKSTILNA INDUSTRIJA 
Ljubljana mesto: 

1. >Lanac, tekstilna tovarna Gregorčičeva ó 
2. Lazar M., strojno pletilstvo      Rimska c. 21 
3. Rozman F. & M., pletilno ind. Gosposka 4 
4. >Totra<, tovarna trakov Gledališka 14 
5. Boh Slavko, trikotaža Bleiweisova 3 
6  Tomažič Peter, meh,  tkalnica Jezica 
7- Kos Franc, pletenin?, trikotaža Židovska 5 
8. Anžur Marija, stroj, pletilstvo Predovičevn 14 

Maribor mesto: 
9. sJugoplek, strojna plefarna     Frankopanova 1 

10 Arbeiter A., čistilnica vate       Maribor 
11 Kunstek, tovarna perila Tržaška 17 
12, Pongračič Antonija, pletenine   Koroška 
13 »Jugoekta«, Škof, tov, pletenin Meljska 56 
14 Novak & Comp, tekst podjetje Meljs-ka 86 
16. Bren & Bitner, meli, tkalnica   Studenci 
16. CilenSek Ludvik, tov. uniform, 

potrebščin Bolfcnkovo 9 
17. »Tekata« d. d., tkalnica Tezno 
18. Jan Barta, tkalnica Maribor 
19. Skušek Janez, tovarna perila   Gregorčičeva 

Celje mesto: 
20 Pajk Karel In drug Delavska 10 

Okraj Celje okolica: 
21 Braun Vigogne in 

Majer Franjo, predilnica Vitanje 
22 Tekstilna tovarna, 

Drago in Deša Paljago Škof ja vas 
Okraj Črnomelj: 

23- Tajner  Franc, stroj, pletilstvo Črnomelj 

Okraj Josenice: 
24. »Nogavica«, A. Legat, tovarna 

nogavic Lesce-Blçd 
25. Kolman Ivan, tkalnica aukna p' 

in predilnica' volne                 Begunje 

26. 
27. 
28. 

29. 

30. 

81. 

32 
33. 
34. 

35. 
36. 

37. 
•• 

39. 

40. 
41. 

42. 
43. 

14. 

45. 
46. 
47. 

48. 
49. 
50. 
51. 
52. 
53. 
54. 
55. 
56. 
57. 
58, 
59. 
60. 
61. 

Zapuže-Leece 
Zapužc-Lesce 

Lesce 

Lesce 

Radovljica 

Bole A., izdelovanje sukna 
Kristan  Alojzij, izdel. sukna 
Suäteräic Slavko in Milka, 

industrija pletenin 
Baebler Marjan, etrojno pletil- 
stvo 
Langus Alojzij, strojno pletil- 
stvo 

Okraj Kamnik: 
»Jugopamuk«, Čeb in Nemic, 
mehanična tkalnica Kamnik 
»Svilanik mehanična tkalnica   Kamnik 
Hrdlička Franc, izdel. gumbov Kamnik 
>Biser<, Kramar M., izdelova- 
nje gumbov Kamnik 
Zaje Ivan, izdelovanje gumbov Kamnik 
Vavpetič Alojz in sinova.          Smarca pri Kamni- 
tekstilna tovarna                      ku- 
Kanc Ivan, tovarna trakov        MengeS 
Kocjančič Franc Kamnik 

Okraj Kočevje: 
ßohuslav Horak, tekst, industr. Kočevje 

Okraj Kranj: 
Macarol Stane, konfek. perila 
Ogrizek Andrej, bombažne 
tkanine 
Savnik Anton, pletenine 
Masterl Vilko, predilnica žimo 

Sire Ivan, tkalnica bombaža in 
tkanine 
»Nikrac, mehanična tkalnica 

(>Teza« tekstilna Industrija 
Koljas Josip in sin, parna bar- 
varna 
Tratnik Leopold, meh. tkalnica 
Matajc Milka, meh. tkalnica 
Zupančič Greta, tkalnica plenic 
Prah Vladko, tekstilna tovarna 
Černivoe Franc, predil. volne 
Kristan Janez, pletilstvo 
Kristan Alfred, pletilstvo 
Kušlan Boro, pletilstvo 
Grilc Andrej, pletilstvo 
Jakopina Franc, pletilstvo 
Hiršenfelder Jože, tkalnica 
Pivk Viktor, tkalnica 
Sedej Stanko, tkalnica 
Pretnar Anton, pletilstvo 

Kranj 

Kranj 
škof ja Loka 
Zgornje Bitnje pri 
Kranju 

Kranj 
Kranj 
Kranj 

Kranj 
Sfruievo pri Kranju 
Stražišče pri Kranju 
Kranj, Mala Rupa  • 
Kranj, Primskovo 
Naklo    - 
Strahln] 
Strahinj 
Kranj 
Kranj, DvorJe 
Dvorje 
Bitnje 
Bitnje 
Stražišče 
Tržič 

Okraj Lendava: 
62. Tovarna dežnikov in skladišče Lendava 

Okraj Ljubljana okolica: 
63. >Jugolana«, meh. tkalnica        Črnuče 
64. Sajevlc Franc Litija 
65. Tomšič Peter, tkalnica Jezica 

Okraj Maribor okolica: 
66. Ruška tekstilna industrija, ?" 

F. Vlah                                 Sroolnik pri RuS*n 

Okraj Murska Sobota: 
67. Koltaj Karel, pletilstvo Prosenjakovei,   !. 
68. Klepjjc Jožef, strojno pletÜstxo Beltinci        ' 
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Novo mesto: 
69- Peric Ludvik, meh. tkalnica     Ragovs-ka  7 

Okraj Plu j: * 
70. >Delta<, industrija perila Ptuj 
71   2igon Angelca, meh. tkalnica Ptuj 
72. Lenart Franjo, tovarna perila Ptuj 

KEMIČNA INDUSTRIJA 

Ljubljana mesto: 
!• Dr. A. Kansky, kem. tovarna   Ljubljana, Podgrad 
2. sDekor«, d. z, o. z. Ljubljana, Pod bri- 

bom 
d- Kolar Jole Ljubljana, Ziberlova 
4- >Spectrum«, izdel. ogledal, 

brusilniea Ljubljana, Celovška 
5. »Jugo-Chemotelina<, Ljubljana, Malgaje- 

'lastnik Krajner Rupert va 
»• I. Lapajne, >Jadran<, kemični 

proizvodi Ljubljana 
«• Reich Josip, kemična čistilnica 

in barvarna Ljubljana 
8- Kopač & Co. Ljubljana, Celovška 

cesta 
Maribor mesto: 

, • Čopič Avgust, kemična tovarna Maribor,    Pipnševa 

10      . SL 12 

• Reich Josip, kemična tovarna   Maribor, Ptujska ce- 

li • čistilnica sta 
5Pana«, kemični izdelki Maribor,    Pobrežje, 

Nasipna 35 
Okraj Celje okolica: 

- Klančnik L., papirnica in Žaga Višnja vas, .Vojnik 

>> Okraj Jesenice: 
3- Dr. ing. Pogačnik, kem. tov.   Podnart   , 

Okraj Kamnik: 
*• Jerka, tvornica suhih barv      Ihan 

Okraj Ljubljana okolica: 
15- PiSler Edvard, tovarna elerič- 

°& olj in magacin zdravilnih 
zelišč Vrhnika 

b' fergant Franc, tovarna olja in 
»rneža Medvode 

Okraj Mozirje: 
• Q°ričar & Co., tovarna barv     Ljubija, Mozirje 

/       Okraj Postojna: 
18. Brata, Unterweger, eterična olja Dol. vas, Rakek 

](. '        Okraj Trbovlje: 
y- Ino Janko, tovarna kleja Zagorje 

ŽIVILSKA INDUSTRIJA 

Ljubljana mesto: 
2  tp ta,miac Masarykova cesta 
a IA

T
ÀTukta<:. tovarna kisa Tyräeva cesta 

• »Aanac; Vrhunc Milan Celovïka cesta 
f öUnka Emerik, tvor. likerja, 

5 &a' malin°vca- Celovška 34 
• wedea -Viktor, tïoruica žganja GtktóUn 10 

6. Bergman Josip, parna  topil- 
nica loja in izdelovanje č-rer   Ljubljan* 

7. Zaletel Fran, žganjarna St. Vid 
8. Zaletel Ivan, žganj, in destil. 

>Jeleu< 
9. >Vinocetc, tov. vinskega spirit- 

nega kisa Vič 
10. Javornik Ivan Ljubljan». 
11. Slaniič Franc Go^posvetska cest« 

Maribor mesto: 
12. Hwlimüller Jerica, oljarna        Maribor 

Celje mesto: 
13. Lukas F. S., žganjarna in tvor- 

nica likerjev  in sadnih sokov Stanelova ulica 

Okraj Kamnik: 
14- >Eta«, tov, gorčice in konzerv Kamnik 
15. >Triglav<, tovarna testenin       Smarca  pri Kamni- 

ku 
Okraj Kranj: 

10. Kern Adolf, tovarna biskvitov 
in čokolade Kranj 

17. GaSperlin Franc, oljarna Britof pri Kranju 

Okraj Ljubljana okolica: 
18. Zalokar Rudolf, tovarna kisika 

in kvasa Dol pri Ljubljani 

Okraj Maribor okolica: 
19. Bauman Josip, veležganjarna, 

izdelov. ruma, konjaka in vin- St. Ilj v Slov. gori- 
ška klet cah 

20. Vezjak, oljarna Fram 

Okraj Ptuj: '       , 
21. Središka oljarna d. z o. z. / 

Vargazon ia mlin                      Središče ob Dravi 
Okraj Trbovlje: 

22. Majcen, mlin Dol pri Hrastniku 

PEKARNE 
Ljubljana mesto: 

1. Parna pekarna Bizjak      '       Ljubljana,  Gospo- 
svetska c, 

2. Parna pekama Piskar Ljubljana, Tyrïeva 
cesta 

3. Kavčič Jakob, parna pekarna   Ljubljana, Gradišče 

Okraj Gorica: 
4. Parna pekarna Kumar Ivan     Desklje 

USNJARSKA INDUSTRIJA 
Ljubljana mesto: 

1. Okršlar M., torbarslvo Ljubljana 
Maribor mesto: 

2. >Karoc, industrija čevljev        Maribor,  Cankarje- 
va 

3. Robinščak Maribor, Glavni Uf 
Okraj Gorica: 

4. Scaletari, strojarna Miren 
5. Faganel, usnjarna in skladišče Miren • ' 

Okraj Kamnik: 
. C, KnAfličloue .••••••. 
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Okraj Kranj: 
7. Črnilec Andrej Kranj 
8. Stefe Anton Kranj 
g Mehle Konrad Tržič 

IG. Skrjanc Janez '' Sp. Duplje, ••• 
11. Stefe Jože Tržič 
12. »Prema« F. J. Nadio Tržič 
13. Grosinayer J . Tržič 
14 Ješe Ignac Tržič 
lo Ježe Anton Tržič 
16 Stefe Alojz Tržič 
17. Oradišar Andrej Križe pri Tržiču 
18 Perko Ivan Križe pri Tržiču 
19. Horvat Janez Tržič 
20. Dobrin Jože Tržič 
21. Derriiola Alojzja, •••••••• Železniki 
22. Ganter Anton Ziri 
23- Vrta? Martin Visoko-Kranj 
24. Delniška usnjarna Ziri 
25. >Elite< ' Kranj 
2• Kern Stanko Primskovo 
27. Perko Ivan Snakovo 

Okr-ij Krško: 
28. Gliha Ivan, usnjarna Kostanjevica 

Okraj Ljubljana okolica: 
29. Verbič Tone, usnjarna Vrhnika 

Okraj Maribor okolica: 
30. Kirbiâ Rajmund, usnjarna        Sv.   Trojica   y Slov. 

goricah 
Okraj Mozirje: 

31. Banko Maks Rečica ob Savinji 

ŽAGARSKA INDUSTRIJA 
Ljubljana mesto: 

1. I, Oražem ' Ljubljana,. Moste 
2. Lenarčič Ljubljana,  Bežigrad 
3. Kobi, žaga Ljubljana, Ižanska c. 

Okraj Celjo okolica: 
4. M. Miklavžina, žaga in kovaška Braslovče,   Preserje 

delavnica Pri Celju 
5. Jošt Anton, elektrožaga Gotovlje 
6. Vrečko Margareta • Polzela 

, Okraj Dravograd: 
7. Jaš Emilija St. Ilj pri Mislinji 
8. Piraat, žaga . ,   Dravograd ' 

Okraj Gorica: 
9. Drobovič Hanibal, žaga Col 

10. Crocetti, žaga Gorica 
11. Ukmar Franc, žaga Solkan 
12. D robnik, žaga in parketarnay Col 
13. >Stik, Montanari Col 
14   Repič, žaga                                 •1•••• 
15. Brunsclnveiler, elektr. žaga      Vrhpolje 

Okraj Ilirika Bistrica: 
16 Scarpa, žaga Ilirska Bistrica 
17. Petrinelli, žaga Koritnica 
18   UrbančičV'žaga Ilir. Bistrica 
19. Falersa, žaga Hir. Bistrica 

Okraj Jesenice: 
20. Jalen Ivan Kranjska gora, 

Okraj Kranj: 

21. Kosirnik in Kotnik Cerklje pri Kranju 
22* Zabret Jožko Britof, Predoslje 

Okraj Lendava: 
23. Toplak Štefan Dubrovnik     * 

Okraj Ljubljana okolica: 
24. Švigelj Franja                      &   Breg pri Borovnici 
25. Tomšič Mihael                          Vrhnika ,   K" 
26. Kunstler Franc                         Litija ., 
27. Kobi Nada '      Podpeč 
28. Samsa Boris Litija 
29. Pristavec Marija                       Podpeč r* 

Okraj Maribor okolica: ,, 
30. Glaser Ruše '   ",, 
31. 
32. 
83. 
34 

France M:roslav 
Keršič Ivan 
Čas Maks 
Jelene Peter, žaga in mlin 

Sv. Ožbolt 
Hoče 
Sv. Ožbol» 
Pekre 

Okraj Mozirje 
80. 
86. 
37. 
38. 

Klemenlek Jože 
Goricar & Co. 
Bačun Ivan 
MešiČ 

Sv. Duh, Solčava 
Ljubija, Mozirje 
Ljubno 
Soätanj 

39. 
Okraj Murska Sobota: 

Brata Dündek, mlin                 Skakovci 

40. 
Okraj Novo mesto:                 • 

Javornik Josip, žaga in lesna 
trgovina                                    Jama, Dvor 

41. 
42. 

Okraj Poljčane 
Cene 
Hmelak 

• 

Cad ram 
Slov. Bistrica 

43. 
44. 
45. 
46 

Okraj Postojna 
Usenik, parna žaga        • ' 
Krainer Franc,^žaga 
Lavrenčič Marjana, žaga 
Srebudnjak Jernej, žaga 

Nova vae, Postojna " 
Postojna. 
Postojne              > : 
Landol 

47. 
48. 

Okraj Ptuj: 
Kuharic Ludv. ml. dediči 
Vindiš Janez 

Ormož pri Ptuju    ' 
Rogoznica pri Ptuj« 

GRAFIČNA INDUSTRIJA 
Ljabljana mesto: 

1. Sifrer Matija Ljubljana,  Vegov« 
uL 

2. >Papirocek,  tov.  papirnatih \ 
vrečic,   predelava papirja in   Ljubljana,   Lepo- 
celofana dvorska 28        , 

3. Lenarčič Ivan Ljubljana, TyrSe** 
12 

4. Janežič, predelava- papirja in Ljubljana, Gregorčl* 
knjigoveznica j čeva uL in Fk>rjW>* 

f j tk&uL 
Maribor mesto: 

5. Tiskarna Sv. Cirila      ,. Maribor       .   ? 
6. Ljudska tiskarna Maribor   '• j   r." 
7. Dr. Rodman, cinkograîija Maribor     C, t.v 

^     Okraj Kamnik: . •• •; 
8. Tiskarna Groblje. Ponižal«'. '•     ' 
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Okraj ••••• : 
9. Tiskarna  tiskovnega  društva Kranj 

10. Kartonaža Mencinger Tržič 
11. Kartonaža Požgaj   " Kranj 

Okraj Krško: 
12. Tiskarna samostana trapistov   Rajhenburg 

Okraj Ljubljena okolica: 
13. Tiskarna v Rocnu Tacca 

Okraj Postojna: 
H- Tiskarna >Nano*<, last. Seber 

• Make 

IS. Schüler 
Okraj Ptuj: 

Tiskarna 

Postojna 

Budina pri Ptuju 

3. 
4. 

LESNO PREDELOVALNA INDUSTRIJA 
Ljubljana mesto: 

1. ,Erman & Arhar '   6t. .Vid 
,J. Bratuš & H., tov. zamaškov Celovška 32 
Bernik Ivan, tovarna rolet Linhartoma 8 
Rojina Franc Vodnikova 89 

Maribor mesto: 
&• Klančnik ••••, les. ind. podj. Maribor 
''"v Celje mesto: 
* Kukovec Vinko Celje 
«• Vehovar Franjo, stroj. mi«. Celje 
°- Sodin Blaž, parna žaga Celje 
9« AljančiČ Maks, tesar, podjetje Ostrožno 

Okraj Dravograd: ' 
10- Potočnik Jurij Mežica St. 44 

Okraj Ilirska Bistrica: \; 
"• >Samta< IUreka Bistrica    )'' 

Okraj Jesenice: 
12. Cufar Andrej, lastnik žage in 
i*  *troJno mäaretvo Jesenice, Zg. Plavž 
*?-:,. Sparovec Frano Lipnica, Sr. Dobra- 

'  ^ ' va 
* Kristan Valentin, strojno tesar- 

15 ?° •«•••• in Žaga Selo pri Bledu 
Smolej, strojno mizarstvo Kranjska gora 

1A e. Okraj Kamnik: 
17 «4M FeIiks       s '     •  t,,      Preserje, Radomlje 
J7. Gabrio Ivan    A, 
18. Kane Alojz    W 
19. Skok Demeter   * 
^ Okraj Koccvjo: 
rr (

r*J<Üga, tovarna stolov Sodrafica 
81 Okraj Kranj: 

«    ?T«k priderik, tov; lesenih 
. «bljev in mlin 

; gvKobal Peter 
** 6tnta» Franjo, etavb\ miz. 

:J,f    Domžale 
•"%   Mengeš 

•~   Domžale 

Retje, poŠta Križ« 
Kranj 
Tržič 

j. Okraj Ljubljana okolica: 
i?0** Franc» *»«» Ü creino mizarstvo SmartQ<> pri m]i 

'.-*•*» Okraj Mozirje: 
4^Horvat,,tovarnaigrao ]    BostanJ 

«e.J*vBuir     0kraJ Novo mesto: 
'~r- ;^^I5S*. ••••^ itavb, mu,     - -tfovo mëeto 

Okrai Poljcane: 
"27. Sili, last. Kobi Marija in Vladi- Rogatco 

mir 
28. Založnik Franc, mizarstvo        Konjice 

nOTELI 
«   • Ljubljana mesto: 

1. Korifnik' Anton, hotel >Slonc 
in parno kopališče 

2. Hotel >Sočac 
6. Hotel >Bellevuec 
4. >Pri Amerikancu« 

5. Hotel >Lloyd« 

t 

Ljubljana 
Ljubljana 
Ljubljana 
Ljubljana, Florijan* 
••• uL 
Ljubljana, Sv. Petra 
cesta "" 

Maribor mesto: 
3. Zamanja Lea, hotel Orel 
7. Kavarna >Astoria«, last. Petan 

Jože / 
8. Guštin, kavarna in Grajski 

kino 
9. Jože in Barbara Povodn'k, ho- 

tel in restavracija >Novi svet« 
10. Kovačič, zgradba kavarne 

>Central« t. . 
11. Kavarna »Jadran«       ''*   'f/ 

Maribor 

Maribor 

Maribor 

Maribor 

Maribor 
Maribor. 

Celje mesto: 
12- Hotel >Evropa« '"-• •      Celje 
13. Hotel >Pošta« ^        Celje,  ASk'erceva S 

Okraj Celje okolica: 
,14. Rožanc Valburga, hotel in •& 

stavracija >Triglav« 

•iT 

15. Zagoričnik Marija, hotel In re-- 
stav racija »Dobrnac 

16. Justin   Marija,   hotel   in   re- 
stavracija >Union« 

17. Tauzelj, hotel >Slovan« 

Dobrni 

Dobrna 

Dobrna 
Vransko 

18. Hotel Lakner 
Okraj Črnomelj: 

Črnomelj 

Okraj Gorica: 
19. Hotel Križni? Kanal ob Soči 
20. Hotel >Jadran« Vipava 
21. Hotel »Krbne« .Vipava 
22. Hotel >Alpina« Ajdovščina. 
23. Hotel Kumar " Solkan 
24. Hotel Winkler Lokve 
25. Hotel Mozetič, vinska klet   '     Solkan 

Okraj Ilirska Bistrica:    ^  
27. Hotel >••:••« Ilirska BistiW 

Okraj Jesenice: 
26. Tila Vovk, vila >Mon plaisir« Bled 
28. Korošec Leopold, pens. >Zaka< Bled 
29. Cerne M:ha, hotel >Petran«     Bled 
30. Pernuš Leopold, hotel >Lovec« Bled. 
81. Troha Ivan, hotel Bled-Grad 
82. Juretič Ivan, hotel >Union«      Bled 
83. Rukavina Antonija Bled 
34. Rus Ivan,; gostilna Bled 
85. Gregori Franc, hotel >Vitranc« Podkoren 



Strati 184. URADNI LIST LRS Št. 18. - 28. IV. 1948. 

se. 
»7. 
>8. 
89. 

40. 
41. 
42. 
43. 
44. 
43. 

46. 

47. 
48. 

49. 

50. 
51. 

52. 
5& 

54. 
55. 
56. 
57. 

58. 
59. 

60. 
61. 
62. 

63. 
64. 
65. 
66. 
67. 

68. 

69. 

70. 

71. 
72. 

73. 
74. 

75. 
76. 

Oswald Rudolf, pension 
Finžgar Mirko, gostilna 
Jeraj in ded., hotel >••11••••• 
Uršič Vlasta in Maceljaki Vladi- 
mir >Dom pod PrJsojnikonK 
Robit? UrMa, pens. >Škrlatica< 
Bernik Ivan, hotel >Razor< 
Vester Jož» 
Ambrožič Antonija in Filip 
Vrhunc Meta, hotel >Astoria< 
Poljšak Iran in Marija, 
hotel >Pošta< 
Hotel ST. Duh, lastnik ljubljan- 
ska Škofija 
PogaSnlk Anton, hotel       s 

Subašič Milica, pension >Zlalo- 
rog< 
Zore Marija in Leopold, 
> hotel Slave« 
Pleékar Helena, vila >Planika< 
školaris Frane, gostilna >Pod 
Stolomc \^ 
Novak Janko, hotel >Korotan< 
Avguštin Marija in Srečko, 
gostilna in prenočišče 
Trnko Ivanka, hotel >Trig1av< 
Hočevar Jožica, pension 
Slivnik Jakov, hotel >Podhom< 
Dela Valle Francka, pension 
> Legat« 
Hotel Starki 
>Dom v Plauick 

Okraj Kranj: 
Fock Amalija, hotel >Evropac 
Slane Danica, pension >Slanc< 
Zupna nadarbina, hotel in re- 
stavracija >Korotan< 
Goljat Janko, hotel >Krona« 
Lončar Janez, hotel in restavr. 
Dolžan Franc, pension 
Pension Štula r 
Hotel >Po3ta«, lastnik Gorjanc 
Franc 
Hotel >Kofcec, lastnik Primožič 
Miha 
Eisner Ivanka 

Okraj Lendava 
Epinger, holel 

Žirovnica 
Brezje 
Polje-Bohinj 

Kranjska gora 
Kranjska gora 
Kranjska gora 
Bled-Zagoriea 
Bled-Zagorica 
Bled-Grad 

Jesenice 

Sv. Dnh, Bohinj 
Podnart-Kropa 

Kranjska gora    5 
\ 

Kranjska gora 
Kranjska gora 

Žirovnica 
Jesenice 

Radovljica 
Bled 
Bled , 
Podhom 

i 

Leace 
Bled 
Rateče-Planica 

Kranj 
Preddvor 

Jezersko 
Skofja Loka 
Tržič 
Golnik 
Jezersko 

Kranj 

Kbfce 
Tržič 

Dol. Lendava 

Okraj NOTO mesto: 
Zdravilišče Dolenjske Toplice   Dolenjske Toplice 
Hotel Windischer Novo mesto 

Hotel Beograd 
Holel >Triglav< 

Hotel Triglav 
Holel >Trsk 

Okraj Poljčane: 

Okraj Sežana: 

Slov. Bistrica 
Rogaška Slatina 

Sežana 
Sežana 

Okraj Tolmin: 
77. Makrič Jože, hotel >Ostan<       Bovee 
78. Hotel >Km< Tolmin 
79. Hotel Modrijan Tolmin 

Kranj 
Škofja Loka 
Dvorje, Cerklje 
Jezersko 

Bobovek pri Kranju 

80. Hotel Bukovec 
Okraj Trebnje: 

Trebnje 

ELEKTRARNE 

Okraj Dravograd: 
1. Elektrarna Lahovnik Fr. Prevalje 

Okraj Ilirska Bistrica: 
2. Elektrarna in žaga >Tomšič<   Ilirska Bistrica 

Okraj Jesenice: 
3. Elektrarna Kranjska gora 
4. Elektrarna Zupan Jože Dovje 
5. Elektrarna Razinger Podkoren 

Okraj Kranj: 
8. Vinko Majdič, elektrarna in 

skladišče 
7. Elektrarna d. d. 
8. Cižmar Franc 
9. Elektrarna Offner Ivana 

10. Elektrarna pri opekami 
Zabret Ivan 

Okraj Ljubljana okolica: 
11. • Česen Ivan Tacen 
12. Kobi Nada Podpoč 
13. Elektrarna, parketarna Verd 
14. Elektrarna Dol pri Ljubljani 
15. Elektrarna Polhov Gradec 
16. Elektrarna Moder Crnuče-Gameljne 

Okraj Mozirje: 
17. Kolenc Franc, elektrarna Ljubno 

Okraj Novo mesto: 
18. Elektrarna in žaga Novobor    Novo mesto, se'de2 v 

d. d. Ljubljani, Tavčarje- 
va 13 

Okraj Poljcane: 
19. Elektrarna Poljčane 

Okraj Tolmin: 
20. Elektrarna Trenta 

PODJETJA GRADBENEGA MATERIALA 
Ljubljana mesto:     ^ 

1. Kunaver Franjo, kamnoseštvo Ljubljana, TomaŽsv- 
eka 1 , 

1 Cihler Josip, cementni izdelki Ljubljana, T/r3ev3 
69 

3. Opekarna Sitar Ljubljana, Koseze 
4. Jankoviö Alojzij, kamnoseštvo Ljubljana, Kolodvor- 

ska uL 
5. Kalmus & Ogorevc, opekarstvo Ljubljana, Opekarska 

cesta 
6. Kovačič, pečarstvo Ljubljana, Rožna do- " 

lina 
Okraj Celje okolica: 

7. Volpe Alojz, strojna opekarna Sv. Lovrenc.pri P*e* 
boldu , 

8. Svetec Anton, strojna opekarna Ljubečna 

Okraj Črnomelj: 
9. Turnšek L, apnenica Črnomelj 

10. Apnenica Vodlan Črnomelj 

Okraj Ilirska Bistrica: ,' 
11. Opekarna * Ilirska Bistrica' • •' 
12. >Aita< ••••• ••<& . '„- 
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Letnik V Priloga k 18. kosu • dne 28. aprila 11)48. Številka 18. 

l%£uzgri&L$i iti ogrlaisi 

Opozorilo! i 
PrejSnji Številki sni» priložili položnice. Naročnike, ki naročnine za 

(""Ugo «otrtluntjc So ni^ poravnali, naj to store čimprej, ker jim bomo sicer 
s 1. majem 1948 vsako nadaljnjo pošiljanje lista ustavili. 

v naši založbi ho okrog 20. maja 1948 izšel 

Komentar h kazenskem« zakoniku, splošni del 
v si (i vensko m prevodu. Komentar s« pod sploSnim uredništvom Moše Pijnde 
Ln. pud strokovnim uredništvom dr. Jovana Djordjcviéa napisali: Moia 
Ci8««- dr. Jovan Djonljovfó. Nikola Srzcntiß, Predrag Vlasinić, Vladimir 
"laoskin in Mirko Pcrovi'6. 

; Naročila za knjižico sprejema s>Uradui list LRS«. 
Komentar se bo pošiljal samo proti naprej plaîîani kupnini ali po 

Ueiia knjižice bo objavljena naknadno. 
>URA»N1 LTST LRS« 

v Vpisi v register 
davnih gospodarskih 

podjetij 
555. 

g*te: Bilje l)ri Gorici. 
ß«L.y,pisa: 14- aprila 1948. 

Gorki, Goriškc  opekarne,  Biljo pri 

UdPul0Vni Predmet:  Izdelovanje opečnih 
UsS nÌ austrijski način. 

, ^anovltelj podjetja: Vlada LRS, od- 
On„l~Zak« št. 140 z dne 24. III. 19-18. 

WH.. I !?[ uPravoi voditelj: Glavna di- 
ta teliS u.9triie gradbenega materiala teimstrslvu za gradnje LRS. 

j^jejje zastopata: 
fcufe ^Ü?".5*' v- d, ravnatelja, ki pod- 
*« mWimosl°Jno, v obsega zak. pooblastil 

• KeJ     Mielja' ler 

PkuieV»     Pc> ^niorcialni vodja, ki pod. 
v istem i^6^'0 v odsotnosti ravnatelja, 

'««a obsegu kot on. 

Minïstrstro za îinance LRS, 
Ljubljana, 

^e 18. aprila 1948. 
St. 1511418-48 

»se. 
3184 

, •&! 17
- «Prua 1948. 

ubijanj    ?TaUdeko Pnìkareko podjele, 
•••1_-   '. 

5?pra'4aïi« FT* prevzeni, izdelovanje, 
I? orffi^ B°vanie z lovskim strel 
^°• •• wJ el!vom m eksplozivnimi 

wveko strelno orožje ter vsemi 

drugimi lovskimi in ribiškimi potrebšči- 
nami na debelo in drobno. 

Ustanovitelj podjetja: Federalni odbor 
VVl za Slovenijo v Ljubljani, odločba št. 
722/1-47 z dne 27. IX. 1947. 

Podjetje zastopata: 
Matob Ludvik, upravnik, ki podpisuje 

samostojno, v obsegu pooblastil pravil pod- 
jetja, in 

PrivŠek Jože, knjigovodja, ki sopodpisu- 
jc vse listine računovodskega značaja. 

Ministrstvo za finance LHS, 
Ljubljana, 

dne 16. aprila 1948. 
"St. 1511453-18 8252' 

557. 
Sedež: Cerknica pri Rakeku. 
Dan vpisa: 12. aprila 1948. 
Besedilo: Gozdno gospodarstvo Rakek. 
Sedež odslej: Rakek. 

Ministrstvo za iinanco LRS,    ,v 
Ljubljana, 

dne 10. aprila 1948. 
Št. 15.1903/2-48 3143 

*. 
•••-        * . ... 

Sedež: Ljubljana. 
Dan vpisa: 23. aprila 1948. 
Besedilo: Izvozno podjetje »Slovenija- 

Badjc«, Ljubljana, Jugoslavija, skraj- 
šano: >Slovcnija-Sadje<, Ljubljana. 

žabot Franjo, namestnik direktorja, ki 
podpisuje v odsotnosti direktorja v istem 
obsegu kot on, in . 

Stele LJubomir, glavni računovodja, ki 
&oppdp.isujo y*e listine, naveden« x 47. 

ćlenu splošnega zakona o državnih go- 
spodarskih podjetjih. 

Kompare Milan, šef komerc. oddelka, 
bo odslej podpisoval za podjetje v od- 
sotnosti direktorja in namestnika direk- 
torja, v istem ob:-egu kot navedena. 

Ministrstvo za finance LRS, 
Ljubljana, 

dne 22. aprila 1948. 
St. 1511072/2-48 34W 

559. v * 
Sedež: Maribor. 
Dan vpisa: 12. aprila 1948. 
Besedilo: Trgovsko podjetju »Sadjcc • 

Mariboru. 
Podjetje je po odločbi vlade LRS, štev. 

S-zak. 552 • dne 30. XII. 1947 preneha- 
pos-lovati in prešlo v likvidacijo. 

Besedilo odslej: Trg. podjetje ^Sadje « 
v Mariboru v likvidaciji. 

Likvidator: 
Seme Josip, ki podpisuje v vseli zade- 

vah samostojno. 
Ministrstvo za finance LRS, 

Ljubljana, 
dne 10. aprila 1948. 

Št. 15••90-48 8141 
* 

560. ' 
Sedež: Maribor. 
Dan vpha: 21. aprilu 1948. , 
Besedilo: -Tvornica   »Zlatoroge,  Mari- 

bor. ' 
Izbrise se: Safran Eia, dosedanji v. d. 

gl. računovodje, 
vpiše pa se: 
Rudolf Zmagosiav, glavni računovodja, 

ki sopodpisujo vso listine, navedene • 
47. členu splošnega zakona o državnih 
.gozdarskih podjetjih. 

Ministrstvo za finance LRS, 
Ljubljana, 

dno .20. aprila 1948. 
Št. 1511513-48   •        34*1 

561. 
Sedež: Murska Sobeta. 
Dan vpisa: 23. aprila 1948. 
Besedilo:  •••••••   mesnih   indelker, 

Murska Sobota. 
Izbriše se: FlorjanČič Karel, doseda- 

nji v. d. direktorja, 
vpišeta pa se: 
Trifkovič Predrag, direktor, ki pod- 

pisuje samostojno, v obsegu zakonitih 
pooblastil in pravil podjetja •• 

Cvetnič   Olga,   nižji   komercialist,  ki , 
podpisuje za podjetje v odsotnoett direk- 
torja v istem obsegu kot on. 

Ministrstvo •• Pnanee LKS, 
Ljubljana, 

dne 21. aprila 1948. 
Et. 16.106^2-48 USO 
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562. 
Sedei:   Šmarješke Toplice na Doleoj 

skera. 
Dan vpisa: 14. aprila 1948. 
Besedilo: Zdraviliško gostinsko podjetje 

Šmarješke Toplice. 
Izbrise iz Bodlovič Damjan, dosedanji 

glavni računovodja, vpiše pa 
Prijatelj Stanka, glavni računovodja, ki 

sopodpisuje vse listine po 47. členu spi. 
zakona o drž. gospodarskih podjetjih. 

Ministrstvo za finance LUS, 
Ljubljana, 

dne 13. aprila 1948. 
St. 1611416-48 3185 

563. 
Sedež: Slovenska Bistrica, 
Dan izbrisa: 12. aprila 1948. 
Besedilo: Tovarna perila, Slovenska Bi- 

strica. „ 
Zaradi prenoda v upravo OLO Poljčane. 

Ministrstvo za finance LRS, 
Ljubljana, 

dne 10. aprila 1948. 
St. 1511399-48 3142 

564. 
Sedež: Dobrna št. 55. 
Dan vpisa: 5l marca 1948. 
Be&edilo: Mizarska delavnica KLO Do- 

brna. 
/     Poslovni predmet: Izdelava in popra- 

vila pohištva. 
Ustanovitelj podjetja: KLO Dobrna. 
Operati mi upravni voditelj: Izvršilni 

odbor KT-<0 Dobrna. 
Za podjetje podpisujeta: 
Gmajne Avgust, poslovodja in 
Švent Marija, računovodja. 

Okrajni LO Celje okolica, 
odsek za finance 

dne 5. marca 1948. 
St. 1759/1—48-M 3192 

565. 
Sedež: Marija Gradec št. 6. 
Dan vpisa: 24. marca 1948. 
Besedilo: Gostilna KLO  Marija Gra- 

dec. 
Poslovni predmet: Postrežba z mrzli- 

mi Jedili in pijačami. 
Ustanovitelj podjetja: KLO Marija 

Gradec, odločba št. 262• z dne 3. III. 
194•: 

Operativni upravnj voditelj: Izvršilni 
odbor KLO Marija Gradec 

Za podjetje podpisujeta: 
Pavline Marija, poslovodja in 
Ojsteršek  Franc. 

Okrajni LO Celje okolica, 
odsek /a finance 

dne 24. marca 1948. 
St. 176M-48-M 3191 

5CÖ. 
. SfKi^ž: Polzela št. 63. 

Darr vpsC 1. aprila 1948.. 
•    Bi-'   Jilo: Kovaćiiića K LO Polzela. 

Poslovni  predmet: Popravila in izde- 
lovanjp kovaških predmetov. 

Us5: viteii   podjflja:    KLO   Polzela. 
odločba št. 805• '48 z dne 11. II. 1918. 

Operativni upravni voditelj: Izvršilni 
odbor KLO Polzela. 

Za podjetje podpisujejo: 
Cmak  Leopold, upravnik vseh  KLO 

podjetij, 
Stiglio Karl, upravnik kovačnice, 
Spacapan Leopold. 
Fonda Avgust in 
H rasar  Alojz, člani nadzornega od- 

bora. 
Okrajni LO Celje okolica, 

odsek za finance 
dne 1. aprila 1948. 

St. 2506/1—48 8195 

567. 
Sedež: Polzela žt. 144. 
Dan vpisa: 1. aprila 1948. 
Besedilo: Kurivo KLO Polzela. 
Poslovni predmet: Nabava in prodaja 

kuriva. 
Ustanovitelj podjetja: KLO Polzela, 

odločba št. 302/1-48 z dne 11. II. 1948. 
Operativni upravni voditelj: Izvršilni 

odbor KLO Polzela. 
Za podjetje podpi&ujejo: 
Cmak Leopold, upravnik, 
Spacapan  Leopold, 
Fonda Avgust in 
H rasar Alojz, člani nadzornega od- 

bora. 
Okrajni LO Celje okolica, 

odsek za finance 
dno 1. aprila 1948. 

St. 2508/1—48 3193 

568. 
Sedež: Polzela št. 85. 
Dan vpisa: 1. aprila 1948. 
Besedilo: Opekarna KLO Polzela. * 
Poslovni predmet: Izdelava z:dne ope- 

ke. 
Ustanovitelj podjetja: KLO Polzela, 

odločba št. 308-1-48 z dne 11. II. 1948 
Operativni upravni voditelj: Izvršilni 

odbor KLO Polzela 
Za podjetje podpihujeta: 
Cmak LeopokL upravnik in 
Spacapan Leopold, član nadzornega 

'odbora. 
Okrajni LO Celje okolica, 

odsek za finance 
dne 1. aprila 1948. 

St. 2507/1—48 3194 
* 

569. 
Sedež: ""'ore. 
Dan vpisa: Ö. februarja 1948. 
Besedilo:   Brivsko  in   frizersko   pod- 

jetje- 
Poslovni predmet: Brivski in frizerski 

posli. 
Ustanovitelj podjetja: KLO Store, od- 

iočba št 366/1 z dne 6. II 1948. 
Operativn; upravni voditelj: Izvršilni 

odbor KLO Štore. 
Za  podjetje podpisuje:   , . 
Maric Ferdinand, upravnik. 

Okrajni- L0 Celje okolica, 
odsek za finance 

dne 6. februarja 1948.1 
Št 1763/1-48 M 3189 

Razglasi sodišč 
Vpisi v zadružni register 

357. 
Sedež: Petišovci okraj Dol. Lendava. 
Dan vpisa: 19. marca 1948. 
Besedilo: Kmetijska zadruga z. o. j. r 

Petišovcih. 
Zadruga je bila ustanovljena na skup- 

ščini 28. II. 1948 za nedoločen čas. 
Naloge zadruge so: 1. da na čim boljši 

In čim kulturnejši način oskrbuje svoje 
člane  z vsemi   potrebnimi   potrošnim1 

predmeti; 2. da odkupuje v svojem oko- 
lišu vse kmetijske pridelke in izdelke v. 
skladu s postavljenim načrtom za dobro 
oskrbo mest in drugih industrijskih ere*., 
diše in  sklepa   v  ta  namen  pogodbe; » 
3. da pospešuje in razvija vse panoge 
kmetijskega   gospodarstva   na   svojem 
področju, tako  poljedelstvo, živinorejOt 
sadjarstvo,  vinogradništvo,  čebelarstvo, 
gojitev industrijskih   In drugih kultur» 
gozdarstvo, domačo obrt  itd., posebno 
še tiste panoge oziroma kulture, ki • 

danih   naravnih   pogojih   najbolj  ufP/" 
vajo. 4. da uvaja za povečanje kmetija»6 

proizvodnje in s tem za naraščanje b»" 
goslanja svojih članov naprednejše teb' 
nične in agronomske metode v ^m.eH 
stvu in v ta namen nabavlja kmetijs• 
stroje,  umetna   gnojila  itd.,  ustanavlJ8 

ambulante za živino, plemenilne postaja 
organizira selekcijo živ.ne, gradi silo98' 
organizira  semensko  službo,   skrbi  *j 
gojitev sadnih, gozdnih in drugih sadj», 
itd.; 5. da organizira predelavo kmeW' 
skih pridelkov in obrtne delavnice *j • 
potrebe svojih članov in izrablja pri te^ 
predvsem lokalne surovine; 6. da zDIL 
kmečke   prihranke   v   obliki   hranili^ 
vlog !ii notranjih posojil za ustvarjal 
obratnih  sredstev in  podeljevanje Kf 

ditov svojim članom; 7. da skrbi 2a *L, 
spodarski   strokovni,   kulturni   in   P^g 
svetni   dvig   vseh   prebivalcev   svojec 
okoliša tako, da  prireja  v  svojem *fe 
družnem   domu  strokovna   in   polil!fr0. 
predavanja,   kulturne   prireditve,  eVj, 
kovne tečaje, razstave, predvajanje ' j 
mov,  goji   fizkulturo  itd.  ter  usta00 

svojo knjižnico. _/•',•' ij. 
Zaradi smotrnega in uspešnejše?8 * e 

vajanja   svojih   nalog   izdela   P°   •••• 
načrte v  skladu  s  splošnim drzavD 

načrtom. '     ..«a 
Zadružni delež znaša 150 ^^'•^••• 

se ob vstopu v zadrugo. Upravni "^o 
lahko dovoli plačilo v obrokih! *k.gL t 
je omejeno. Vsak zadružnik iam?1 ••••• 
lOkratnim zneskom vpisanih' obv© 
deležev. - _   v 

Zadruga  razglaša važnejše -e*1^-«. 
svojih   poslovnih   prostorih  in  •• , , 
glasni deski. , .   <j k*' 

Upravni odbor sestavlja.:5 do » ja 
nov. Dolžnost upravnega odbora ^j, 
eno leto. Zadrugo zastopa upravni ^ 
bor. Za zadrugo podpisujeta P° ••••• 
člana upravnega oSbora ali R° ^jje^ 
upravnega odbora in éh poo«'18? 
uslužbenec zadruge,       - --'•'; 

Člani upravnega ; odbora --Iso:- -, ^'î iS, 
Feher Jožef, poljedelec, TetiŠop^ , 

predsednik, . •   ,. • u    ".( &< 
Kepe-Štefan, poljedelec; •••#*• 

tajnik,    ~v '-'• •'•" '' •' *'; • -'- :/:',    ,.   . 
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bencu v SI. Konjicah. 

si mf-JÈ!8 se. P02^3' da se zgk- 
o sebi draga6e da kak0 vest 

prSoPrelekU r0ka ^ ^'^ ^100110 ° 
Okrajno sodišče r Slov. Konjicah, odd. III., 

dne 26. februarja 1948. 

HI R 101/48-2      * 1850 

hA8" .Franc' r°J- 27- x*- 1907 v Vr- 
arlm' Sln Franca ln Neže ^••• Pon- 
•• RF^nik iz Kota 7, je odšel 15. X. 
X  IQL ,   îrievo brigado NOV. Dne 23. 

ž' Pogreb       ^ NemCeV Ujet' ^ tedaj 

8••.••^'žene StuPan Katarine, po- 
ta», iz.KoblJa 7> se uvede postopanje 
^razglasitev za mrtvega in se izdaja po- 
DorJri1 S%,° Pogrešanem do 1. VII. 1948 
•••••• sodišču ali skrbniku Puklu Jožetu, 

g.fluï°encu v Slov. Konjicah. 
si Prišli8110 se P^iva> da se ^1•- 
o sebi * drugače <*• ^0 vest 

PräoSS6**" •0•• ^ ^*66 ^106110 ° 
sodišče v Slov. Konjicah, odd. III., 

dne 9. marca 1948.     '       „ 

* 
2253 'A7-2  . 

Doli(h,,Juri3' r°J' 22- In- 1894 v SP- 
Kreian Franceta in Alojzije rojene 
194i^! Cestnik, je bil začetek aprila 
Od toA , iziran, v bivšo jugosl. vojsko, 
jj^l se pogreša/ 

Sp. -Dnl^08 QIažar Alojzije,'posestnice iz 
glagju a 40. se uvede postopanje za raz- 
8e 0 ZJÏ* r

mrtvega in se izdaja poziv, da 
sodišču    »   nem do *• vn- 1948 P°roča 

üsluski a    skl-bniku Puklu Jožetu, sod. 
^»encu v SI. Konjicah. 

8i Pri <Lferi]. se P*1**." da se *gla- 
o sebit ^

152" aH drugače da kako vest 
•• * * 

Predlo£jfteku roka bo s^^6 odločilo o 

rafoo sodiSce v Slov. Konjicah, odd. III., 
dne 18. marca 1948. 

'L494^8 '* 2184 
VÄJakob- «* 14. VII. 1922, sin 
R0ra*i!o J 

r,anca in Vodušek Neže rojene 
^ilizir'nn avec' Tlake 27> R°gatec> ie bil 
oglasu£? \nemšk<> vojsko. Zadnjič se je 
86 PogrSr      I945 Z Dunaia' O* ledai 

.,*•1•••5•1•••,•«• Ma^e' ^P0- Panje!-» • ,7',R°gatec, se uvede posto- 
ma no,i„ ?,asitev za mrtvega in se izr 
!948 4»r

VAda "?.'° Pogrešanem do 1. VI. 
^fođevib, ••^1••.• ali skrbniku Fttrstu 
Jelšah.    ' ^ "stožbencu v šolarju pri 

81 ^rtlodia?05,,96 P«iva,"da se.zgla-' 
«sebi    ' 11•• ali d•gaČe da kako vest 

'Predlo^'61^ rokabo Bodišce odločilo o 

"^•0:•••••^ Pri Jelšah    ! 011616. marca 1948. 

I R 490/48 2185 
Kidrič Kari, roj. 19. IX. 1923 v Sp. Se- 

čovem, sin Kidrič Terezije, zidar, je odšel 
15. VIII. 1944 v NOV. Pozneje je bil od- 
peljan v Mauthausen pod št. 109753. Od 
15. V. 1945 se pogreša. 

Na predlog deda Kidriča Jožefa, posest- 
nika, Sp. SeČovo 86, se uvede postopanje 
za razglasitev za mrtvega in se izdaja po- 
ziv, da se o pogrešanem do 20. VI. 1948 
poroča sodišču ali skrbniku Ralcu Francu, 
sod. uslužbencu v Šmarju pri Jelšah. 

Kidrič Kari se poziva, da se zgla- 
si pri sodišču ali drugače da kako vest 
o sebi. 

Po preteku roka bo sodišče odločilo o 
predlogu. 

Okrajno sodišče v Šmarju pri Jelšah 
dne 17. marca 1948. 

R 59/48 1701 
Dolenc Vencelj, roj. 21. VII. 1913 v 

Gorenji vasi, KLO škofja Loka, sin Anto- 
na in Marije rojene Peternelj, čevlj. pomoč- 
nik, Gor. Ravan 1, je odšel 9. VII. 1944 
v Prešernovo brigado II. bat., 2. četo NOV. 
Zadnjič se je javil 8. I. 1945, od tedaj se 
pogreša. To potrjuje tudi OLO Škofja Lo 
ka, odsek za notr. zadeve dne 25. II, 1948. 

Na predlog žene Dolenc Frančiške roje- 
ne Justin, gospodinje, Gorenja Ravan 1, se 
uvede postopanje za razglasitev za mrtve- 
ga in se izdaja poziv, da se o pogrešanem 
do 15. V. 1948 poroča, sodišču ali ženi Do- 
lenc Frančiški. 

R 50/48-3 1702 
Jereb Janez, roj. 13. IV. 1906 v Zirov- 

skem vrhu 8, Ziri, sin Janeza in Ivane ro- 
jene Potočnik, polj. delavec, je odšel aprila 
1944 v NOV in POJ. Od be-ga je bil inter- 
niran v Mauthausen in se od 5. V. 1945 
pogreša. To potrjuje tudi OLO Škofja Lo- 
ka, odsek' za notranje zadeve dne 25. II. 
1948. 

• Na predlog Jereb Ivane, gospodinje v Zi- 
rovskem vrhu 8, se uvede postopanje za 
razglasitev za mrtvega in se izdaja poziv, 
da se o pogrešanem do 15. V. 1948 poroča 
sodišču ali skrbnici Jereb Ivani. 

Po preteku roka bo sodišče odločilo o 
predlogih. • 

Okrajno sodišče v Škof j{ Loki, odd. II., 
dne 5. marca 1948. 

R 14/48-3 ' . 1442 
Dvorjak Rudolf, roj. 15. XII. 1913 v Vi- 

tanju, sin Karla in Antonije rojene Brlož- 
nik, stan. Sp. Dolio 8, je bil 1. VI. 1943 
vpoklican v policijsko šolo v Radmirje v 
Zg. Savinjski dolini. Junija 1944 je odšel 
v policijsko orožno šolo v Laon v Franciji 
in se^od 28. VIII. 1944 pogreša. 

Na predlog Dvorjak Josipine, gospod, po- 
močnice iz Stare vasi 10, se uvede posto- 
panje za razglasitev za mrtvega in se iz- 
daja poziv, da se o pogrešanem do 25. 
V. 1948 poroča sodišču ali skrbniku Vo- 
la včniku Antonu, sod. uslužbencu v Šošta- 
nju. 

Dvorjak" Rudolf se poziva, da se zgla- 
sl pri sodišču ali drugače-da kako vest 
o eebL 

Po preteku roka bo sodišče odločilo o 
predlogu. 

Okrajno sodišče v Šoštanju 
dne 25. februarja 1948. 

* 
R 421/47-4 ' 1875 

Zlatar Peter, roj. 22. II. 1908 pri Sv. 
Primožu nad Muto, sin pok. Ivana in Aloj- 
zije, monter, Otiški vrh pri Dravogradu. 
se od leta 1945 pogreša. 

Na predlog žene Zlatar Marije, gospodi- 
nj«; iz Šoštanja, Cankarjeva 3, se uvede 
postopanje za razglasitev za mrtvega in se 
izdaja poziv, da se o pogrešanem do 10. 
VI. 1948 poroča sodišču ali skrbuiku Vo- 
lavČniku Antonu, sod. uslužbencu v Šošta- 
nju. 

Zlatar Peter se poziva, da se zgla- 
si pri sodišču ali drugače da kako vest 
o sebi. 

Po preteku roka bo sodišče odločilo o 
predlogu. 

Okrajno sodišče v Šoštanja 
dne 10. marca 1948. 

'. * 
Ok 89/47—4 1932 

Crv Ferdinand, roj. 21. V. 1924 v Po- 
nikvah, sin pok, Karla in Marije, kmet, je 
odšel 21. VII. 1943 v NOV:-Novembra 1943 
je odšel s svojo edinico proti Vipavski do-, 
lini, prišel v bližini Kromberga v nemško 
zasedo in se od tedaj pogreša. 
Ok 12/48-5 1931 

Kragelj Viktor, roj. 11. X. 1918 v Selah 
pri Volčah, kmečki sin pok. Andreja in 
Terezije rojene Bajt, samski, je odšel 2. 
II. 1943 kot borec v Gradnikovo bngado, 
II. bat. NOV. V bojih na Krnu nad Koba- 
ridom je bil 19. VII. 1943 težko ranjen 
Med prenosom v Drežnico je umrl. 
Ok 10/48—5 , , 1930 

Manfreda Janko, roj. 80. IX. 1980 V 
Mlinskem, Idersko, sin Franca in Marije ro- 
jene'Krajne, samski, kroj. vajenec, je od- 
šel 27. IX. 1944 kot kurir v edinico 955 
B. 24 NOV v Slov. Benečijo. Dne 1. V. 
1945 je službeno odšel v Čedad in ee od 
tedaj pogreša j 

Na predlog najbližjih sorodnikov se uve- 
de postopanje za razglasitev za mrtve in 
se izdaja poziv, da se o. pogrešanih do 10. 
VI. 1948 poroča, sodišču ali postavljenim 
skrbnikom Cuferju Karlu, Duša Valeriji, 
oba uslužbenca OILO Tolmin in ' Filli ju 
Vinku, vodji zemljiške knjige v Tolminu. 

Po preteku roka bo sodišče odločilo o 
predlogih. 

Okrajno sodišče v Tolminu 
dne 10. marca 1948.   . 

* 
III R 820/48-3 1357 

Fon Franc, roj. 21. X. 1916 v Loki pri 
Zidanem mostu, železničar.v Jagnenici, je 
bil 27. III. 1944 prisilno mobiliziran v 
nemško vojsko. Zadnjič se je javil iz Mad 
žarske 27.1. 1945. Od tedaj ne pogreša. \- 

Na predlog žene Fon Pavle, toy. delavke 
iz Jagnenice, se uvede postopanje za raz- 
glasitev za mrtvega in se izdaja poziv, da 
se o pogrešanem do 1. VII. 1W8 poroča 
sodišču ali skrbniku Langerju Francu, sod. 
uradniku % Trbovljah., 
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Fon Franc se ixuiva< da se zgla- 
•«. r-ri sodišču ali drugače da kako vest 
o s*bi. 

P* preteku roka bo sodišče odločilo o 
pre&jgu 

Okrajno ••••• y Trbovljah 
dne 21. februarja 1948, 

III ? 819/48—3 1358 
Koritnik Slavko, roj. 7. XI. 1921 pri Sv. 

Petru 9, KLO Loka pri Zidanem mostu, 
železničar, je odšel 1 Vili. 1944 kot dese- 
ta r-mitraljezec v II. četo H. bat., 9. bri 
gado, XVIII divizijo NOV. Po izpoved- 
bah prič Najdeniča Franca >n Koritmka 
Karla je bil začetek novembra 1944 pri 
Zvircah na Dolenjskem smrtno zadet in 
pokopan. 

Na predlo? Koritnik Amalije, posestnice 
pri Sv. Petru 9, se uvedi? postopanje za 
razglasitev za mrtveca in se izdaja poziv, 
da se o pogrešanem do 1. V. 1948 poroča 
sodišču ali skrbniku Langerju Francu, sod. 
uradniku v Trbovljah. 

Po preteku roka bo sodišče odločilo o 
predlogu. 

Okrajno sodišče v Trbovljah 
dne 21. februarja 1948. 

* 
IH R 826/48—2 2106 

Prašnikar Rudolf, roj. 21. III. 1904 v 
Trbovljah, rudar, Trbovlje, Loke 259, se 
od leta 1945 pogreša. 

Na predlog žene Prašnikar Štefanije, 
gospodinje v Trbovljah, Loke 259, se uve 
de postopanje za razglasitev za mrtve- 
ga in se izdaja poziv, tla se o pogrešanem 
do 1. IX. 1948 poroča sodišču ali skrbniku 
Langerju Francu, sod. uradniku v Trbov- 
ljah. 

Prašnikar Rudolf ss poziva, da se zgla- 
si pri sodišču ali drugače da kako vest 
o sebi. 

Po preteku roka bo sodišče odločilo o 
predlogu'    ' 

Okrajno sodišče v Trbovljah 
dne 15. marca 1948. 

III R 827/48—2 2105 

Juvan Ivan, roj. 23 X. 1915 v Zagorju, 
rudar. Ribnik 75, Zagorje, je odšel 1942 v 
NOV. Zadnjič se je javil 1944, od tedaj se 
pogreša. 

Na predlog matere Juvan Marije, gospo 
dinje iz Ribnika 75, p. Loke. Kisovec, 6e 
uvede postopanje za razglasitev za mrtve- 
ga in se izdaja poziv, da se o pogrešanem 
do 1. VIII. 1948 porofe sodišču ali skrbni- 
ku Langerju Francu, sod. uradniku v Tr- 
bovljah. 

Juvan Ivan se poziva, da se zgla 
si pri sodišču ali drugače da kako vest 
o sebi. 

Po preteku roka bo sodišče odločilo o 
predlogu. 

Okrajno sodišče v Trbovljah 
dne 16. marca 1948. 

Ill H 828/48—2 2395 
Fabjan Edvard, roj. 23. III. 1907 v 

Horst Emšer, Nemčija, rudar, Trbovlje 
1U3, je odšel 3. IX. 1944 v NOV. Od te- 
daj se pogreša. 

Na predlog žene Fabjan Marije, Trbov 
Ije, Bevško 103, se uvede postopanje za 
razglasitev za mrtvega in se izdaja poziv, 
da se o pogrešanem do 1. VII. 1948 poro 
ča sodišču ali skrbniku Langerju Francu, 
sod   uradniku v Trbovljah. 

Fabjan Edvard se poziva, da se zgla- 
si ' pri sodišču ali drugače da kake vest 
o sebi. 

Po preteku roka bo sodišče odločilo o 
predlogu. 

Okrajno sodišče v Trbovljah 
dne 22. marca 1948. 

* 
•• R 718/47-3 2488 

Majzl Adolf, roj. 10. III. 1910 v Vuko 
vam, Srem, vrtnar, Beograd, Kraljevačka 
75, je odšel 4. V. 1945 v posavski odred 
NOV. Od tedaj se pogreša. 

Na predlog žene Majzl Marije, kuharice 
v Zidanem mo^tu 85, se uvede postopanje 
za razglasitev za mrtvega in se izdaja po- 
ziv, da se o pogrešanem do 1. IX. 1948 
poroča sodišču ali skrbniku Langerju Fran- 
cu, sod. uradniku v Trbovljah. 

Majzl Adolf se poziva, da se zgla- 
si pri sodišču ali drugače da kako vest 
o sebi. 

Po preteku roka bo sodišče odločilo o 
predlogu. 

Okrajno sodišče y Trbovljah 
dne 24. marca 1948. 

Amortizacije 
V R 1012/48-2 3452 

Na prošnjo Grmek Nade, zasebnlce v 
St. Ilju Št. 55, to uvede postopanje za" 
amort:zacijo vrednotnico, ki jo je pro- 
silka baje izgubila in se njen imetnik 
poziva, da v dveh mesecih po objavi v 
Uradnem listu LRS uveljavj svoje pra- 
vice, sicer se bo po preteku roka izreklo, 
da je vrednotnica izgubila svojo pravno 
veljavnost. 

Oznamenilo vrednotnice: 
hranilna knjižica Posojilnice Narodni 

dom v Mariboru št. 30.621 noe Grmek 
Nada s stanjem 4147.56 din DFJ. 

Okrajno sodišče v Mariboru, odd. V., 
dne 20. aprila 1948. 

I R 72/48-4 3375 
Na prošnjo Mantelj Neže, gospodinje, 

Vrh pri Dolžu št 2, ee uvede postopanje 
za amortizacijo vrednotnice, ki jo je pro- 
silka baje izgubila, in se imetnik poziva, 
naj uveljavi svoje pravice v šes-tih me- 
secih po objavi v Uradnem listu LRS, 
ker se bo sicer po preteku roka. izreklo, 
da je vrednotnica brez možl. 

Oznamenilo vrednotnice: 
hranilna knjižica bivše Mestn» hranil, 

nice v Novem mestu 3t. 20.700, na ime i 

Zalinger Janez, Doli, e saldom 2179-2° 
din FLIU. 

Okrajno eodišeo v Novem mestu 
dne 13. aprila 1948. 

I R 355/47-12       """ S*75 

Na prošnjo Puglja Aniona, učitelja ' 
St. Lovrencu pri Vel. Loki, se uvede 
postopanje za amortizacijo vrednotni'' 
ki jih jo prosilec baje izgubil, in se Wr' 
nik poziva, naj uveljavi svoje pravice 
šestih mesecih po objav} v Uradne» 
listu ker se bo sicer po preteku joK^ 
izreklo, da so vrednotnice brez moči. 

Oznamenilo vrednotnic: 
1. vložne knjižice Mestne hranilna 

ljubljanske: '   ., 
št. 187.657 na une Pugelj Jožefa s s»1' 

dom din 1850, '   , 
št. 204.310 na Ime Pugelj Ignac s •»'' 

dom din 9820, , 
št. 211667 na ime Pugelj Ignac e,<*' 

dom din 29.102,    * , 
št. L 1410 na ime Pugelj Ignac n"' 

s saldom din 6340, . 
št. L 6336 ria imo Pugelj Ignac s -J»1' 

dom din 4675, , 
št. L 7808 na ime Pugolj Ignac e &' 

dom din 4100, • 
"št. L 8161 na ime Pugelj Jožefa s s8'' 

dom din 4670. #>  .tf 
2. vložni knjižici, Ljudske posojü111 

v Ljubljani: ' •,<. 
št. 89.398 na ime Pugelj Jožefa, 2«*0" 

fit. 42, s saldom din 9084.82. , <. 
št. 82.080 na ime Pugelj Ignac, %^ 

St. 42, s saldom din 2936.55; « 
3. vložni knjižici Hranilnice in po30' ' 

nice v Strugah: , 
Št 595 na ime Koren Marjeta, *• 

tabor, H saldom din 1448.35; Pr; 
št. 579 na ime Pugelj Karolina, tl 

cerkvi 14, s saldom din 2064.40;   ^. 
4. vložna knjižica Hranilnice in P^ 

jilnice v St. Lovrencu, št. 113, na'^. 
Pugelj Ignac, « saldom din 1797.69 oj 

5. vložna  knjižica  Hranilnice  in fZt 
sojilnice   v  Ribnici,   št. 6292, -na     - 
Hegler Matija, s saldom dm 1189-05- 

Okrajno* eođiščo v Novem mest» 
dne 5. marca 1948. 

Oklic : ,.& 
^dedičem neznanega bival.1»^ 

O 78/48-6 y ç 
Alojzij Hafner, tovarniški vdelaj 

Zgornjih Bitnjah št. 94, ki je ^mr\LÂ. 
25. januarja 1948 brez sporočila •°!••« 
nje volje, je baje zapustil v ••BZ£0i 
ženo Frančiško Hafner, katere "•••• 
sodišču ni znan, in baje 5 otrok,:**' , 
imena in bivališčo niso znana. . ' óo- 

Vsi, ki menijo, da imajo P^VJ g'Jt3> 
dedovati to zapuščino, naj se v- s .jj, 
mesecilfcoglasijo pri sodišču in K?.j[a Jo- 
ta, dediče, ker se bo &icer zaP^Jjtjtfe 
ravnavala s* tistimi, ki se bodo •? ^li. 
priglasili in to svojo pravico ®* r* 
Tem se bo prisodila zapuščina, nFÎ[ • 
jeti del pa bo pripadel tudi njun-». K 
morda državi. .   • «,   • ' 

Okrajno sodišče v Trebnjem 
, dne 15 aprila 1948. 

i&laja >Ur8dnl ll*t LKSt - KavualelJ In odgovoru! urednik; Boio Voduiek; tiska Prosvetna tUkaraa — oba v Llubljeûf« 
\ 
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Grl!?lia- ,Jo¥' PolJed-, Petišovci 172, 
i^m?      °'poljedelec«Peti- 
sovVc?ri5

aÌf6   LUdVÌk'   PolÌedelec.   Peli" 

fc Ja,nez' P°UedeIec, Petišovci 33, 
^••       ' poIied" Petišovci •' 

Okrožno sodišče v Mariboru 
dne 19. marca 1948. 

Zadr. • 37—2 2721 

G Us/J« 0îdiCÎ 

DnimiriJe7oZ1'!a' Ì0•rn«ka delavka, 
Emila i -i • Je vložila z°Per Cirarja 
Vez<> žakoM3a na Žgan°' t0Žb° • raz" 
^• rwJtt,blvali^B toženca neznano, se 
Wu£L?a skrbnika Gregorio Jože, 

1,1 varoval kv Celju' ki ßa ho ^s'oP211 

'8a»nae»,la°le80ve koristi' dokler so 

°krožno sodišče r Celju 
dne 19. aprila 1948. 

G 94/48 * ^ peUeP Tv '        , 3474 pri Zida««' Poslovodja, Radeče št. 144 
2ei Hä? ^0^"' j0 vložil zoper Fcl" 
••Ker ie v° , ° ^ razvezo zakona. 
31 Postavi J  lščo toženke neznano, se 
* ^i UrM„a skrbnika Gregorio Jože, 
? Varovaffi

k v ?elJu> ki i» bo zask>pai 
Be zglasi    Jene koristi' d°kler se sama 

Ok"rožno sodišče v Celju 
d°e 23. aprila 1948.     • 

2a^Veđbe P°st°Pania ; 
* 28/4sJ?ZgIasitev za mr*ve 
^KožeipA-.        . 2076 

••!** 5 sfrT
1'.roj- 2- vn- 1•96 v M8'"1 

ï*» hneM? ^n,tona in Mariie rojene ••••- 
*l vTvS'dela,vec. črnski, je 1915 od- 

?esece r,o
0grf,k0 v°isko to je Čez kake 

• PrldwÄ" toliïfo padel. 
*1(* iz VrtS.KozeII Frančiške, prevžitka- 
ìaDÌe *a ÏÏL!rhov 16- S0 »veđe Posto- a„ P«2iv ^^sitev za mrtvega in se izda- 
•* PoroS ^U**reSanem do 15. VI. 

n>u S ^'i• ali skrbniku Šemotu 
* *<> Preu;Uradniku v Grosupljem. •••<•••? •°•• bo sodišče odločilo o 

°kra^° «odßJo T Grosupljem 
one 8. marca 1948. 

?ft k*o •?••7•••••, sin Luke in Ma- 
k945 Padel k<?,JUVNova cesta- Je 5- I"- 

d^asitev • !LV 
uvede postopanje za 

? 8e'o DLr^mrlve8ai>in 60 izdaja poziv. 
? 8••••??•••• do 1. VIL 194SPS 
*>^%zïA **«• Jožefu, 
* P° Pretew   ,v PtuJu • 
*W&*T,«*« bo sodišče odloSlo o 

1 ""• «7, marca 1948, 

VII R 133/48 2511 
Arbajter Štefan, roj. 24. XII. 1922 v Po 

povcih, sin Ivana in Marije, delavec v Pa- 
radižu 30, je bil 15. X. 1942 prisilno mo- 
biliziran v nemško vojsko. Dodeljen je bil 
okupacijskim četam v Grčiji. Ob bombar- 
diranju na transport nemških čet pri umi- 
ku je bil ubit. 

Na predlog brata Arbajterja Franca 
se uvede postopanje za razglasitev za mr- 
tvega in se izdaja poziv, da se o pogreša- 
nem do 30. VI. 1948 poroča sodišču ali 
skrbniku Emeršiču Janezu, posestniku v 
Paradižu 28. 

VII R 137/48 2513 
Banfič Franc, roj. 2. IV. 1913 v Turškem 

vrhu, sin Štefana in Marije, polj. delavec, 
je odšel 1. VIII. 1944 v HI. bat., XL brig., 
XIV. div NOV. Zadnjič je bil pri Opčini 
na Dolenjskem, od 13. XII. 1944 so pa 
pogreša. 

Na predlog žene Banfič Barbare se uve- 
de postopanje za razglasitev za mrtvega 
in se izdaja poziv, da se o pogrešanem do 
30. VI. 1948 poroča rodišču ali skrbniku 
Veselicu Alojzu, tajniku KLO na Turškem 
vrhu. 

VII R 134/48 2512 
Golob Franc, roj. 1. XI. 1920 v Celju, 

oženjen, zasebnik, je bil 6. XII. 1942 pri- 
silno mobiliziran v nemško vojsko. Iz bo- 
jev pri Krivem rogu 17. II. 1944 se po- 
greša. 

Na predlog Žene Golob Pavle. pošt. 
uslužbenke na Sp. Bregu 41, se uvede po- 
stopanje za razglasitev za mrtvega in se iz- 
daja poziv, da se o pogrešanem do 30. VI. 
1948 poroča sodišču ali skrbniku Zepanu 
Gašperju, sod. uradniku na Sp. Bregu. 

VII R 138/48 2514 
Korez Jožef, roj. 4. II. 1920 v Črmoži- 

šah, sin Antona in Marije, samec, delavec, 
je vstopil 20. IX. 1944 v KOV v brigado 
Ljube Šercerja. Začetek decembra 1944 je 
prišel pri Belih vodah pri Šoštanju v nem- 
ško zasedo in se od tedaj pogreša. 

Na predlog matere Korez Marije se uve- 
de postopanje za razglasitev za mrtvega in 
se izdaja poziv, da so o pogrešanem do 
VI. 1948 poroča sodišču ali skrbniku Ka- 
menšku Leopoldu, posestniku v Črmožišah. 

VII R 132/48-4    " 2515 
Hvale« Andrej, roj. 23. XI. 1914, ože- 

njen, posestnik v Vel. Okiču, Je bil mobili- 
ziran v nemško vojsko. Po izpovedbi to- 
varišev je kot nemški ujetnik v ruskem 
ujetniškem taborišču Dilnaburgu na Leton- 
Gkem 17, III. 1445 umrl. 

Na predlog žene Hvaleč Ivane se uvede 
postopanje za razglasitev za mrtvega in se 
izdaja poziv, da se o pogrešanem do 30. VL 
1948 poroča sodišču ali skrbniku Hvalecu 
Francu, posestniku v Vel. Okiču 43. 

Po preteku rok"a bo sodišče odločalo o 
predlogih. . 

Okrajno sodišče v Ptuju 
dne 27, marca 1048,/ 

I R 52/48-3 - 1405 
Gornik Franc, roj. 20. X. 1905 v Mar- 

linjaku, čevljar, je odšel 1929 v Francijo, 
leta 1936 pa v Španijo, kjer je baje v dr- 
žavljanski vojni padel. 

Na predlog brata Gornika Janeza, po- 
sestnika iz Martinjaka 36, se uvede posto- 
panje za razglasitev za mrtvega in se iz- 
daja poziv, da se o pogrešanem do 1. V. 
1948 poroča sodišču. 

Po preteku roka bo sodišče odločilo o 
predlogu. 

Okrajno sodišče na Rnkcku, odd. L, 
dne 25. februarja 1948. 

v * 
I R 58/48-2 ,1632 

Petrič Matija, roj. 18. II. 1894, delavec 
iz Markovca 17, je bil 28. VIL 1942 od- 
peljan na Rab. Od fpdaj se pogreša. 

Na predlog žene Petrič Frančiške, gospo- 
dinje iz Markovca 17, se uvede postopa- 
nje za razglasitev za mrtvega. 

I R 59/48-2 1631 
Tavželj Jože, roj. 3. HI. 1902, posest- 

nik iz Cerknice 74, je bil 26. IX. 1942 
interniran v Italijo. Po zlomu Italije je bil 
na poti domov od Nemcev ujet in odpeljan 
v taborišče Dorrò. Tam je bil baje v kre- 
matoriju sežgan. 

Na predlog žene Tavželj Antonije, po- 
sestnice iz Cerknice 74, se uvede postopa- 
nj8 za razglasitev za mrtvega. *   

Vsakdo, ki mu je o pogrešanih kaj zna. 
no. se poziva, da to do 1. V. 1948 poroča 
sodišču. 

Po preteku roka bo sodišče odločilo o 
predlogih. 

Olcrajno sodišče na Rakeku 
dne 4. marca 1948. 

III R 39/48-3 1350 
Fabjan Leopold, roj. 13. XII. 1915 v 

Volčjem gradu, okr. Sežana, sin pok. Alojza 
in Karoline rojene Pangos, samski, .pek, 
je bil 13. 1. 1945 od Nemcev aretiran. Od- 
peljan je bil v Mauthausen, kjer je bil sku- 
paj z bratom Francem. Ta je izpovedal, 
da je odpeljal brata začetek maja 1945 na 
revir, kjer je čez 3 dni umrl., 

Nà predlog matere Fabjan Karoline, 
kmetice iz Volčjega grada 57. se uvede 
postopanje za razglasitev za mrtvega. 

HI R 54/48-3 1352 
Kovačič Alojz, roj. 28. XII. 1903 v Sve- 

tem, okr. Sežana, sin pok. Jožefa in pok. 
Ane rojene Lozej, kmet, je odšel 2. III. 
1944 v 9. brigado, XVIII. div. VII. kor- 
pusa NOV. Zadnjič je pisal 7. I. 1945 iz 
Štajerskega, od tedaj se pogreša 

Na predlog žene Kovač'či*Jožefe, kmeti- 
ce iz Svetega 62, se uvede postopanje za 
razglasitev za mrtvega. 

• R 44/48-2 J     1358 
Rebula Štefan, roj. 23. XII. 1903 v Volč- 

jem gradu, sin pok. Vincenca in Amalije ro- 
jene Metlikovec, kmet, poročen, Je bil 16. 
IV. 1944 od Nemcev aretiran. Odpeljan. Je 
bil v Dachau, 9. VI. 1944 pa je bil • 
transportom odpeljan neznano kam In te 
od tedaj pogreša. 
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Na predlog žene Rebula Marije, kmetice 
iz Volčjega grada •, se uvede postopanje 
• razglasitev za mrtvega. 

'III R •6/48-2 1355 
Trobec Franc, roj. 22. VIII. 1894 v Vel. 

Dolu, ein pok. Ivana In Rozalije rojene 
Colja, zidar, poročen, je bil aprila 1944 
od Nemcev aretiran. Odpeljan je bil» v 
Mauthausen. Dne 5. VI. 1945 je dobila že 
•• poročilo od RK v Trstu, da je 1. IV. 
1945 v Mauthausenu umrl. 

Na predlog žene Trobec Angele, kmetice 
ïE Vel. Dola 61, sé uvede postopanje za 
razglasitev za mrtvega. 

III R 40/48-3 .  . 1351 
Vrabee Angel, roj. 10. III. 1919 v Pli- 

«kovici, ein pok. Antona in Karoline ro- 
jene Frankič, samski, kmet. je odšel konec 
1943 v Kosovelovo brigado NOV. Zadnjič se 
je javil doma okoli božiča 1943. Od tedaj 
se pogreša. 

Na predlog sestre Zerjal1 Alojzije, kme- 
tice iz Pliskcvice 30, se uvede postopanje 
za razglasitev za mrtvega. 

Vsakdo, ki mn je o pogrešanih kaj zna- 
BO, ïe poziva, da to do 1, VII. 1948 po 
roča sodišču. 

Fabjan Leopold, Kovačič Alojz, Rebula 
Stefan Trobec Franc in Vrabec Angel ee 
pozivajo, da se zglasljo pri sodišču ali 
drugače dajo kako vest o sebîl 

Po preteku roka bo sodišče odločilo o 
predlogih. 

Okrajno sodiš?« • Sežani 
dne 17. februarja 1948. 

* 
m R 50/48-2 1634 

Gomizelj Maks, roj. 27. XI. 1904 v Du 
tovljah 6, okr. Sežana, sin pok. Vineenea in 
Amalije rojene Gec, samski, kmet, je od- 
Sel 17. X. 1943 v Kosovelovo brigado NOV. 
Pozneje je bil pri poveljstvu mesta Seža- 
na. Dne 29. VI. 1944 je. bil pri Kobdilju 
od Nemcev zajet in interniran. Baje je 18. 
XI. 1944 • Banterwèngu umrL Od tedaj 
se pogreša. 

Na predlog matere Gomizelj Amalije iz 
Dutovelj 6, se uvede postopanje za razgla- 
sitev za mrtvega in se izdaja poziv, da se 
o pogrešanem do 1. VII. 1948 poroča sodi- 
šču. ;:' 

Gomizelj Maks se poziva, da se zgla- 
ei prt sodišču ali drugače da kako vest 
o sebi. 

Po preteku roka bo sodišče odločilo o 
predlogu. 

Okrajno sodišče v Sr-iani 
dne 3. marca 1948. 

' '.' • ""v 

nìR*5/48-4 *354 

Kocjan Ivan, roj. Ï. III. 1912 v Zirjab 
okr. Sežana, sin Ivana in Katarine roje- 
ne Stok, poročen, kmet, je bil 1942 od 
italijanske policije , aretiran. Septembra 
1943 je bil odpeljan-v Dachau, 6. XII. 
1944.pa v Buchenwald. Od tedaj se po- 
greša. 

Na predlog žene Kocjan Nike, kmetice 
32 žirij 30, se uvede postopanje za raz. 
glasite*, za mrtvega • •• izdaja poziy, da 

se o pogrešanem do 1. VII. 1948 poroča 
sodišču. 

Kocjan Ivan se poziva, da se zgla- 
si pri sodišču ali drugače da kako vest 
o sebi. 

Po preteku roka bo sodišče odločilo o 
predlogu. 

Okrajno sodišče • Sežani 
dne 20. februarja 1948. 

III R 26/48-5 1368 
Gorane Jožef, roj. 11. III. 1908 Lokvah, 

okr. Sežana, sin Franca in Frančiške roje- 
ne Stopa r, samski, zidar, ji odšel po zlomu 
Italije v NOV. Konec oktobra 1944 je bil 
pri Lokvah od Nemcev ujet in odpeljan 
v Trst, pozneje pa v Dachau. Baje je 19. 
III. 1945 v internaciji umrl 

Na predlog matere Gorane Frančiške, 
kmetice iz Lokev 209, se uvede postopa- 
nje za razglasitev za mrtvega in se izdaja 
poziv, da se o pogrešanem do 1. VII. 1948 
poroča sodišču. 

Gorane Jože, se poziva, d» se zgla- 
sl pri sodišču ali drugače da kako vest 
o sebi. 

Po preteku roka bo sodišč* odločilo o 
predlogu. 

Okrajno sod'sce v Sežani 
dne 23. februarja 1948. 

Ill R 37/48-3 1795 
Raubar Marija, rojena 20. marca 1913 

T Vel. Repnu, okr. Sežana, hči Jožefa in 
Ivane, kmetica iz Vogelj 10, je bila 2. 
XII. 1944 od Nemcev odpeljana v Koro- 
nejo, 11. I. 1945 pa v Rawensbrück. Od 
tedaj se pogreša. 

Na predlog moža Raubarja Alojza iz Vo- 
gelj 10 se uvede postopanje za razglasitev 
za mrtvega. 

Ill R 70/48-2 1793 
Raubar Emil, roj. 14. VII. 1914 v Vog- 

ljah, okr. Sežana, sin Rudolfa in Marije 
rojene Guštin, poročen, kamnosek v Vog 
ljah 225, je odšel 7. XI. 1944 - NOV h 
komandi mesta Senožeče. Dne 2. XII. 1944 
je bil od Nemcev, ujet in poslan v Hoten- 
burg na Bavarsko, kjer je po izpovedbab 
Jakomina Dušana in Brica Jožeta 8. III. 
1943 umrl. 

Na predlog Žene Raubar Valerije ft Vo- 
gelj 26 se uvede postopanje za razglasitev 
za mrtvega. *..  f 

III R 71/48-2 '        ' 1792 
Tavčar Ivan, roj. 10. V. 1900 • Krep- 

Ijah, okr. Sežana, sin Ivana in Marije ro 
jene Fabjan, kamnosek, poročen, je bil v 
NOV. Konec novembra 1944 je prišel do- 
mov in bil 2. XII. 1944 od Nemcev are- 
tiran in poslan v internacijo. Od tedaj se 
pogreša. 

Na predlog hčerke Tavčar Marije iz Vo- 
gelj 17 ee uvede postopanje za razglasitev 
za mrtvega. ; ^ V 
HIR67/48-S ••: .^ 1794 

Ziberna Kar!, roj. 20. VII. 1909 v Maje 
nih, sin pok. Ivana in Vincencijè rojene 
Kariž, poročen, kmet, je odšel 9. IX. 1943 
v Gradnikovo brigado NOV. Septembra 1943 
j« bil • bližini Gorica težko ßmjen, Pe- 

sten je bil na zdravljenje v Vrtovin, od•••••* 
pa v bolnico v Caven. Od tedaj 56 pogi*5** 

Na predlog sestre Majcen Alojzije, k01*" 
tiče iz Majcnov 4, se uvede postopanje •*» 
razglasitev za mrtvega. 

Vsakdo, ki mu je o pogrešanih kaj **' 
no, se poziva, da to do 1. VII. 1948 P* 
roča sodišču. < 

Raubar Marija, Raubar Emil, Tav^ 
Ivan in Ziberna Kari se pozivajo, da * 
zglasijo pri sodišču ali drugače dajo k**^ 
»est o sebi. e;. 

Po preteku roka bo sodišče odločUo .' 
predlogih. 

•Okrajno sodišče v Sežani 
i dne 6. marca 1948. 

III R 66/48-2 2e42 

Skorja Ivan, roj. 24. IX. 1906 v K<*is? 
čičih, okr. Sežana, sin pok. Josipa in M»1]' 
je rojene Kocjančič, samski, je odšel * 
III. 1944 v NOV. Zadnjič je pisal don>£ 
julija 1944 Od tedaj se pogreša. Po P°ir 

d:iu OLO Sežana ni nobenih podatke»" 
njegovem bivališču. .(e4 

Na predlog žene Skorja Angele, *&' tt 
h Kocjančičev 121, se uvede postopa 
za razglasitev za mrtvega in se izdajai PJJ 
zi v, da se o pogrešanem do 1. VII. • 
poroča sodišču. .    ^i 

Skorja Ivan so poziva, da se *^ 
el pri eodišču ali drugače da kako ** 
o sebi. ,_*ie' 

Po preteku roka bo sodišče ođloS»«' 
predlogu. 

Okrajno sodišče • Sežani 
dne 29. marca 1948. 

* • IITR 70/48-2 ...•• 
Bečan Jože, roj. 18. III. 1892 v C*» 

vi na Češkem, süi Jožefa in Marije m jê 
Bohaty. gozdni pazniki iz Raskovca ?*• f 
bil 14. III. 1945 od Nemcev odpe^ 
mariborske zapore. Od tedaj se P<*re^#. 

.    Na predlog žene Bečan Terezije «*_ p 
de postopanje za razglasitev za mrlve*L j. 
so izdaja poziv, da se o pogrešanern   )kd 
VI. 1948 poroča sodišču    ali    »*\ g* 
Puklu Jožetu, sod. uradniku v Slov. 
njicah.   • .JtđK 

Bečan Jože se poziva, da «• i(fi 
Bì pri sodišču ali drugače da k**0 

Po preteku rofci bo «odiKe od**"" 
ptfđlogu. •••** 
Okrajno eodlgc> v Slov. Konf t»% *?• 

.    dne 19. februarja 1948. 

IHR 77/48-2 -^ 
Hren Alojz, roj. 19. XÎ. 1928*.^ç* 

vi, ein posestnika Alojza in gJJJ wHJ 
OpreSnik, se Je kot borec Ov^eve ^ 
NOV 12. VIII. 1944 w!eteMlj• p* 
Čatežem na Dolenjskem. Od t*»» . 
greša. ,- ,'-y. -•-'• v,.--'-''"   -" '   gfT 

Na predlog očeta Hrena, tone» £#V 
šneve 10, se uvede postopanje »' ^ tt 
sitev za mrtvega in se M«J» ,!**& go*' 
o pogreSanem do i. VI. 1948 P0^^* 
leu tU skrbniku Puklu Jožetu, tf* «^ 
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13. Kamnolom 
14   Kamnolom 
15- Kamnolom 
lo. Kamnolom 

Okraj Sežana: 

4 
Tomaj 
škrbine 
Kazijo 
Koprira 

17. Opekarna < 
18. Opekarna ' 
19. Opekarna i 
20. Opekarna ' 

Okraj Kamnik; 
Jenčio 
Vodice 
•Sraj-Pavlin< 
Iavčar 

Menge* 
Kamnik 
Badomlje 
Vodice 

Okraj Kranj: 
21. Zabret Ivan, parna opekarna, 

žaga, električna centrala Boboveü pri Kranju 
22. Debevc Lenka, apnenica Tržič 

Okraj Krško: 
23- Opekarna Treppo Brežice 
**. Opekarna Pinoza Albert Sevnica 

Okraj Lendava: 
23. Opekarna, lastnik Epinger       Dol. Lendava 

Okraj Ljubljana okolica: 
Črnuče 
Vrhnika 
Litija, Orada« 
Draga, Ig 
Škofljica 
Srednje GameljM 

26. Opekarna Črnuče 
I    27. Opekarna Jelovšek K. 

28. Krhlikar Franc 
,   *9. Opekarna, lastnik Cornino 

..,   *>. Opekarna Škofljica 
81. Opekarna I. Cesenj 

Okraj Maribor okolica: 
82- Opekarna RaČe Rače-Fram 

Okraj Morska Sobota: 
8S- Opekarna Kuhar Murska Sobota   , 

r 

Okraj Novo mesto: 
84 Opekarna >Dolopc, komandit- 
,_ «a družba Prečna, Novo meato 
S5> Kremenka, last. ••• Anica    Novo mesto 

Okraj Poljčane: 
3e- Kamnolom  naravnih  brusnih 

kamnov, lastnik Plevčak M,      Sv. Rok ob Sotli 

a Okraj Trbovlje: 
87, F. Hmelj >Izolit« Radeče pri Zid. ••- 

»tu 

Okraj Trebnje: 
38 Opekarna Prelesje Prelee-je 

• /«J- Opekarna Račje selo Račje selo 
; . *>• Jeve,. kremenica Trebnje 

GRADBENA PODJETJA 

1. 
2. 
8, 

Celje mesto: 
Oologranc Konrad 
Jezernlk Karel 
Grajen Franjo 

Mariborska št 60 
DrapSinova 51 14 
Celje, Cret 48 

, Okraj Kamnik: 
Gradbeno podjetje >Sršen<, 
'Äk Sršen Ivan Domžale 
paieimo Aloj2, pečai Mengeš pri Kanml- 

;».••--;,'.>;,' ku 
w Franc« peča* Menge! 1 

LASTNIKI PREVOZNIH SREDSTEV 
Ljubljana mesto: 

1. Pečnikar Anton Ljubljana, Doleaj#ka 
cesta 43 

Maribor mesto: 
2. Lah Alojzij Maribor, Linhartova 

St. 27 
3. Glink Mirko Maribor, Studenci 
4. Muršec Jože Maribor, Glinčka 8 
5. Prevozno podjetje >Jugospedit« Maribor, Meljska e 

št. 38 
Okraj Idrija: 

6. Šinkovec Franc Sr. Kanomlj* 

Okraj Ilirska Bistrica: 
7. >Ursuc Ilirska Bistrica 

Okraj Jesenice: 
8. Solar Ivan Reoca M. 112 

Okraj Kamnik: 
9. Rode Miha, prevoz, podjetje   Kamnik  \ 

Okraj Kranj: 
10. Kovač Jože Tržič 

Okraj Ljubljana okolica: 
11. Stira Pavel Vrhnika 

Okraj Novo mesto: 
12. Kos Kremenica,   Novo 

mesto 
é Okraj Poljčane: 

13. Debelak" Poljčane 
14. Frangeš Slov. Bistrica 
15. DrofeniK Podčetrtek ' 

Okraj Ptuj: 
16. Korošec Marko . Ptuj, Zg. Breg 
17. Savli Stoperc» 

Okraj Sežana: 
18. Cerjančič, avtobusno podjetje   Biiakovica 

Okraj Tolmin: 
19. Stre» Kobarid 

Okraj Trbovlje: 
20. Sešler Jože Trbovlje-Loke 

ät 175 
21. Hercog Miloš Trbovlje 

MUNI       '        . 
Ljubljana mesto: ,• •     ,, 

1. Cerne Angela, valjčni mlin    Ljubljana-Fužine 
Maribor mesto- 

2. Hed Anton .   ' Maribor-Kožaki 

Celje mesto: 
3. JoSt Melhior        v Celje-Medlog 
4. Majdič & Comp.          ' Celje 
•. Pocajt Franc, mlin        ^ Celje 

Okraj Celje okolica: '. \    ' • 
6. VoBx Ivan, valjčni mlin    '      Sv. Peter v. Savinj- 

ski dolini 
Okraj Dravograd: 

?. Golob, valjčni mlin Melica 
8. Brata Kac vaUčni mlin. Šmartno p>i Sk>sv' 

•••••• 

U;,... i. 



Stran 186. URADNI LIST LRS St. 18. - 28. IV. ••8. 

». 
ic. 
H 
12. 
13 
14 

• 15. 
16 
17 
18. 

19. 

20. 
21. 

22 
23. 
24. 
25. 
26 
27. 
28. 
29. 

Vrtovin 
Solkan 
Grgar 
Ozeljan 
Renče 
Renče 
Bilje 

Okraj («erica: 
Kompare Alojz - Lokar Leo      Ajdovščina 
Curk 
Poberaj 
Poberaj 
Pobe raj Anton, valjčni mlin 
Mermolja, mlin 
Stibilj Ida, valjčni mlin 
Uutnjel, valjčni mlin 
Stregar Marcelica, valjčni mlin Vipolže 
Masa, valjčni mlin Ajdovščina 

Okraj Ilirska Bistric : 
Hodnik Kristjan Ilirska Bistrica 

Okraj Jcsonica 
Resman Jože, valjčni mlin 
Porenta Matevž 

Okraj Kamnik 
Nastran Ivan 
Majdič Franc 
Kuralt Ivan 
Bertoncelj Franc 
Osolin-Zorman 

Zapuže, Begunje 
Globoko-Radovljica 

škerjanec 
OÄolin Mihael 
Sen.ca Josip 

Homec, Radomlje 
Vir, Domžale 
Domžale 
Domžale 
Domžale 
Radomlje 
Jarše 
Podrečje, Domžale 

30   Debeljak Franc 
Okraj Kranj: 

81   Porenta Pavel 
32. Leben Ana 
33   Kosir Jožo 
34. Popovi? Katarina 

Okraj Krško: 
35. Hodko Mihael, mlin, žaga 
36. Zupan Karel 

Okraj Lendava: 
37. Sabo in dr. 

38. 
39. 

4u 
41. 
42. 

44. 

44 
45 
46. 

47. 

48. 
49. 

50. 
51 
52 
S3 

Eppinger Bela 
Schwarz Andrej 

Stari  dvor,  Skoîja 
Ijoka 
Breg, Kranj 
Skofja Loka* 
Škofja Loka 
Retnje 

Rigonce-Dobova 
Sevnica 

Genterovci 11, Dol. 
Lendava 
Dol. Lendava 
Dolga vas, DoL Len- 
dava 
Centiba 
Gabrje 
Đobrovn.'k 

Tokai 
Mlin v Gaberju, >Kapca< 
Horvat, parni mlin 

^ Okraj Ljubljana okolica: 
Valjčni mlin in elektr. Bstra, 
Zupan Franja Dol pri Borovnici 
Valjavec Franc Ber'čevo 
Juvan Peter Gameljne 
Tomšič Vinko, valjčni mlin       Vrhnika 

Okiaj Ljutomer: 
Ribic, mlin, oljarna Ljutomer 

Okraj Maribor okolica: 
Pečovnik, valjčni mlin Fram 
Volčnik Karol Fram 

Okraj Murska Sobota: 
Luthar Marjeta, mlin  in žaga Hodoš 
Lukač Franc, mlin 'n žaga       Murska  Sobota 
Ralek Josip, mlin in žaga Lucova 
Sftar Pavel,' mlin, oljarna in 
žaga iMuroka Sobota 

54  Obal Evgen, mlin in Žaga 
5ôi Daje Erik, mlin in žaga 
56   Dundek Anton, mlin in, žaga 
57. Mencinger Alojz, mlin in žaga 
58. Horvat Ludvrk, mlin 
59. Kuhar Stefan, mlin 
CO.. Tanacek Aleksander, žaga 
61. Rac Štefan, žaga 
62. Fartek, valjčni mlin 
33. Farteli Kuzma, valjčni mlin 
64. Markoč Franc, valjčni mlin 

65. 
66. 

Vertnik Simon 
Drofenik Roža 

Okraj Poljcane: 

Pertoča 
Peskovci 
Skakovci 
Kraščj 
Dankovci 
Puconci 
Mačkovci 
Moravci 
Murska Sobota 
Murska Sobota 
Sv. Jurij pri Murski 
Soboti 

Slovensko Konjice 
Poljčano 

Okraj Trbovlje: 
67. Weinberger M. 

Okraj Ptuj: 
68. Zorčič Alojz 
69. Korošec Marko 
70. Zadravec I. 
71. Fajko Andrej, valjčni mlin 
72. Korošec Janže, valjčni mlia 

Zagorje 

Ptuj 
Ptuj 
Središče ob Dravi 
Slape 
Zabovci 

RUDNIKI 

Okraj Ljubljana okolica: 
1. Rudarska združba Litija 

Okraj Ilirska Bistrica: 
2. Premogovnik Ilirska Bistrica 

Okraj Trbovlje: 
3. Rudnik antimona Medija Izlaka 

VINSKE KLETJ 

Ljubljana mesto: 
1. Kajfež Fran 

2. Cešnovar 

3. Marovt Ivan 

4. Slamič Josipina in Franc 

5. Radonif 

6. Lasan Ivan 

7. Podboršek Peter 

8. Cesar Minka 
9. Levanič Josip 

10. Lasan Marije 

11. Nazor Anica 

12. Barbič Marin 

I3f SlepiS 

Ljubljana, Florijan. 
ska cesta 
Ljubljana,  Stepanja 
vaa 
Ljubljana, Vidov- 
danska c. 
Ljubljana, Gospo- 
svetska c. 6 
Ljubljana, Malenško- 
va ul. 
Ljubljana, »Vodniko- 
va 17 
Ljubljana, Gospo- 
svetska c. 
Ljubljana, Gasilska 3 
Ljubljana,   Lepo- 

dvorska 
Ljubljana, Pokopali- 
ška 
Ljubljana, Sv. Petra 
• gafu 

Ljubljana, Sv. Pet«1 

cesta 
Ljubljana, GasUsks, 
ulic»', 
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Maribor mesto: 
14- Slik Maribor 
15. Škofijski dvorec Maribor 
16. Frančiškanski samostan Maribor 

Okraj Celje okolica: 

17- Cvenkl Nada Sv. Pavel pri Pre- 
boldu 

18. Makar D ako 
Okraj Črnomelj: 

Metlika 

19. Benedik Berta 

Okraj Jesenice: 

Bled 

Okraj Kamnik: 
20. Müller Vinko Domžale 

Okraj Kranj: 

21. Fink Konrad Kranj 
22. Hafner Anton Škofja Loka 
23. Greizer Franc Primskovo 
24. Majer Pavel, skladišče piva Kranj 

Okraj Lendava: 
251 Horvat (preje Solar) Dol. Lendava 

26. Ogri rin 
Okraj Ljubljana okolica: 

Laverca 

Okraj Murska Sobota: 

27. Voglar Viktor, gostilna in vin- 
ska klet Murska Sobota 

28- »Ritoperc, hotel in klet Beltinci 
29- Dobrajeva klet Murska Sobota 
30- Paflok Alojzij, vinska klet in 

bote! Murska Sobota 

Okraj Poljčane: 
31> Savski Anton Gabrnik, Šmarje pri 

4o  r. x Jelšah 

««• Ferlinc Šmarje pri Jelšah 
**»• Ogrizek Terezija Sv. Križ, Šmarje pri 

Jelšah 
Okraj Ptuj: 

34 Minoritsßi samostan 
J». Ozmec Gusta 
jg- Jenko Hermina 
f- Bauman Feliks 
"8. Kočevar 
W. Korenjak Franjo 
w Primožič 2iga 

Ptuj 
Ormož 
Ormož 
Hardek 
Središče 
Cirkulane 
Cirkuiane 

Okraj Sežana: 
S' Moh« Rajko Sežana 
«. Nord«, Lidija Komen 

m C ~" Okraj TrboTlje: 
4• Konäek-Ra]kR 

*** Pavle •••^ 

Ljubljana,  Komen- 
skega 4 
Ljubljana, Zaloška e 

BOLNICE IN SANATORIJI 

Ljubljana mesto: 

1. Sanatorij »Emona« 

2. Leonišče 

Maribor mesto: 

3. Sanatorij dr. černiča Mirka    Maribor 
4. Sanatorij dr. Ipavca Maribor 

Okraj Gorica: 

5. Zdrav, ustanova Stara gora      Stara gora 

Okraj Novo mesto; 

6. Bolnica v Kandiji, lastnik: red 
usmiljenih bratov Novo mesto 

Okraj Ptuj: 

7. Bolnica Ormož in ekonomija 
lastnik križevniški red kapuci- 
nov Ormož 

KREDITNA PODJETJA IN ZAVAROVALNICA 

Ljubljana mesto: 

1. Pax & Bonum, zavarovalni in Ljubljana (poslopje 
podp. sklad 111. reda sv. Fran- in dvorana v Franči- 
5iška škanski ulici) 

2. >Slavija<      \ Ljubljana 

Maribor mesto: 

3. Bolniška zavarovalna zadruga Maribor 

SKLADIŠČA 

Ljubljana mesto: 

1. Samec Ivan LJubljana, Mestni 
trg 

2. Demšar LOTTO Ljubljana, Sv. Petra 
ces-ta 

3. Kolar Milan Tyrseva 29a, LJub- 
ljana 

4. Uprava Kolizeja Ljubljana, Gospo 
svetska 13 

5. Souvan Ljubljana,  Mestni 
trg 

0. Pire & Čebin Ljubljana, Vilharje. 
va 19 

7. Rohrmon Ljubljana, Sv. Petra 
>      nasip 

8. Sušnik Ljubljana, Zaloška c. 
9. veria Ljubljana, Tyrseva 

št. 31 
10. Stele Ljubljana, Tabor 
11. Breznik   ' Ljubljana, Stritarje- \                                * 

va ul. 
12. Vovk Roxi Ljubljana, Metelkove 

18, PredoviÄ, gtepanjska 12 
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14. Predovi? Janko 

15. Colnaric" 

16. Zupan Julij 

Ljubljana, Mesarska 
et. 4 
Ljubljana, Tyrseva 
št. 12 
Ljubljana, Franko- 
panska 

Okraj Celje okolica: 

17. Zdolšek Franc in Emilija Sv. Jurij pri • 
Sv. Peter v Savinj- 
ski dolini 

18. Oset Stanko 

Okraj Ilirska Bistrica: 
19. JRepinc Srečko Prem 

Okraj Jesenice: 

20. Gufar Dore Jesenice 

Okraj Kamnik: 

21. Korošin & Platiša r   Kamnik 

Okraj Maribor okolica: 
22. Kranjc Srečko Pesnica  ' 

Okraj Ptnj: 
23. Senear Milko Ptuj, skladišče >Ju- 

gopetrola< 
24. Sonnenschein Ludvig Ptuj 

Okraj Sežana. 

25. Smuč, skladišče Sežana 

Okraj Trbovlje: 
26. Sober Franc Hrastnik. 

KINEMATOGRAFI 

Okraj Idrija: 
1. Didič Marija in Ivo, hotel in 

kino Idrija 

Okraj Ilirska Bistrica: 
2. Kino Ličen Ilirska Bistrica 

Okraj Lendava: 
8. Kino Matjašio Marija DoL   Lendava 

Okraj Ljubljana okolica: 
4. Kino Ig, lastnik Podržaj Ciril Ig 

Končar Pavla Litija 

5. Bog Ivan 
Okraj Poljčane: 

Slovenska Bistrica 

6. Esplanade 
7. Pobrežje 
8. Grajski kino 

Okraj Ptuj: 
Ptuj 
Ptuj 
Ptuj 

Okraj Trbovlje: 
9. Logar Franc Hrastnik 

10. Valant Jože Zagorje 

RADIO INDUSTRIJA IN TRGOVINA 
Z RADIO PREDMETI 

Ljubljana mesto: 
1. >Radioval< d. z o. z. Ljubljana,  Dalma- 

tinova 18 
2. >Radio< d. z o. z. Ljubljana, Miklo- 

šičeva 7 
• St. 90. 

Ljubljana dne 28. aprila 1948. 

PREZIDU LJUDSKE SKUPŠČINE LRS 
Sekretar: Predsednik": 

Lubej France. 1. r. Vidmar Josip L r. 

Izdaja  »Uradni liei LRS.    - Kavuatell tu odgovorni, urednik: Božo VoduSek; tieka Prosvetna Uekaroa — oba v LJubljani, r* 
Naročnina: četrtletno 60.: .•tlètno 120. celoletno 240 diu /«• Posamezna Wevilka: 4 din za 16 etrani, 8 din t» 82 strani. 12 a» 
za 48 »trasi, 16 din m fit «tranl po polti 2.60 din vet — Uredništvo in npramiStvo: LJubljana. Gregorčičeve ulica It 28. »s» 

Teieigo: ravnateljsfto •0, uredništvo •8-90 npravaiStvp 65-79. — Cek, i.«cua fl-90180—1. 



Poštnina plafana • gotovini. 

URADNI LIST 
LJUDSKE   REPUBLIKE   SLOVENIJE 

Letnik V. V Ljubljani dne 30. aprila 1948 Številka 19. 

VSEBINA: 
116. Ukaz o proglasitvi podjetij v LRS, poSfembnib za zvezno aH republiško gospodarstvo. 

116.    , 

Na osnovi 19. točke 4. Člena zakona o Preadiju Ljud- 
ske skupščine LRS in na osnovi 11. točke 1. člena zakona 
0 dopolnitvah in spremembah zakona o nacionalizaciji 
Privatnih gospodarskih podjetij izdaja Prezidij Ljudske 
skupščine LRS na predlog vlade Ljudske Republike Slo- 
venije ta-le 

ukaz: 

Na območju Ljudske Republike Slovenije se proglaša- 
lo kot podjetja, ki so pomembna za zvezno in republiško 
?!?aPodarstvo, poleg podjetij, navedenih v ukazu z dne 
? -.«Pria 1948, U št. 90 (Uradni list LRS št. 18-•6/48) 

,8e naslednja: 

•KOVINSKA INDUSTRIJA 

LJubljana mesto: 

h Korošin Ivan, avto- in strojna 
mehanika Celovška 60 

2- Geyer Rudolf, nasi. Tilči Pire, 
stroj, ključ. Dvofakova U 

* •••• Janez, strojna delavnica Cegnarjeva 12 
;   4- Kgar Ivan, pilarna Vošnjakova uL 18 

s« Nahtigal Milan, inštalatersko . -• 
ključavničarsko podjetje Tyrâeva 41 

•- Peterca Josipj izdelovalnica 
avtokaroserij Podutiška 46 » 

7. Ing. Borštner Ognjeslav, stroj. 
podjetje Jernejeva 18 

8- Kušar Ludvik, iadelov. elektr. 
kuhal in peči -' Ljubljana 

9- Ing. Kunaver Karel in sin,    Rožna dolina Cesta 
strojno podjetje HI/34 

!0. Abršefc Vid in Zalokar Maks   Krakovski nasip 26 

, Okraj Jesenice: 

U. ••••• Vinka strojno mehan. 
delavnica Bled 

I Okraj Kranj:' 
^^^_^olfjJyuò#  p^j   Knmj . 
^« iJugostroji a ofz.    ~~~*"'      Kranj 

Okraj Lendava: 

14. Fric Štefan, mehan. delavnica DoL Lendava 

TEKSTILNA INDUSTRIJA 

Ljubljana mesto: 

1. Sinkovec-Soss Meta, industrija 
pletenih izdelkov , Mestni trg 18 

Maribor mesto: 

2. Hutter Frančiška, zgradba tov. 
konfekcije Spodnje Radvanje 

ŽIVILSKA INDUSTRIJA 

. Ljubljana mesto: 

1. Osenar Janko, industrija mes- 
nih izdelkov Tomšičeva 18 

2. Pečnik Ivan in Stanko, tovarna TyrSeva cesta 175 
kisa Stožice 29 

8. .Vodnik, Idearne, last Uratnik Celovška cesta 

USNJARSKA INDUSTRIJA 

Okraj Kranj: 

1. Pollak Karel, usnjarna Tržič, 
2. Jazbec Ivan, Čevljarstvo Sebenja, Tržič 

Okraj Ljutomer: 

8. Martmovšič, tovarna usnja       Ljutomer    > 

Okraj Radgona: 

4. Dermota Mihael, usnjarna        Si Jurij ob Sčavnici 

ŽAGARSKA INDUSTMJA 

Ljubljana mesto: 

1. PrelesniE Jože, električna žaga 
in trgovina t lesom in kurivom Janševa mica i 

Okraj Cioriea: 

2, Žaga LutmaaJ .Viga» 
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Okraj Kamnik: 

K. Gabrio Ivan, žaga in kovačija    Domžale 
4. Hojak   Rafael,   žaga   in   lesna 

„ndustrija Rodice pri Domžalah 

Okraj Maribor okolicu: 

6. Hleb Riliard, žaga Zg. Kuugola 
6   Lebe K., žaga Reka Pohorje 

Okraj Postojna: 
7. Facchinetti, parna žaga Preatranek 
8   SICLA Po3tojna 
9. SICLA Belsko 

1Ü  SICLA Podgrad 
11. SICLA, tovarna vezanih plošč 

in parna žaga St. Peter na Krasu 
12. Trost Humbert Št. Peter na Krasu 

Okraj Radgona: 

18. Perko Karel Ivanjci 
14   Caf Franc Sv. Benedikt 

Okraj Tolmin: 

15. iirovat Jože, žaga Bovec 
16  Turk Drago in Cerne Amalija, 

Križ 
Bača pri Sv. Luciji 

,    žaga in mlin 
17. štrukelj Franc, žaga 

GRAFIČNA INDUSTRIJA 

Ljubljana mesto: 

1. >Papirol<, kopirni zavod Wolfova ulica • 

LESNO PREDELOVALNA INDUSTRIJA 

Ljubljana mesto: 

1. Tomšič, mizar Polje 
2. Perko Matija, strojno stavbeno 

mizarstvo Celovška 121 
3. Šenica Josip, mizar, podjetje, 

skladišče Bežigrad 
4. Praprotnik Angela, strojno in 

stavbeno mizarstvo AleSevčeva 37 
•. Ahačič Luka, stavb, mizarstvo Privoz 

Okraj Celje okolica: 

6. Tovarna meril, lastnika Kavčič 
Frančiška in Bremec Anton       Polzela 

Okraj Gorica: 

7. Rizzatto, lesua industrija Ajdovščina 

Okraj Kamnik: 

8. Stebe Anton, tesarstvo Moste 

Okraj Jesenice: 

9. Wagner, strojna obdelava les* Koroška Bela 

Okraj Kranj: 

10. Bertoncelj Andrej, žaga in lov. 
parketov Drulovka 

Okraj Ljubljana okolica: 

11. Koprivnikar Emil, mizarstvo     Litija 

Okraj Postojna 

12. Loy Innocente, tov. eksotične- 
ga furnirja Prestranek-Postojna 

HOTELI 

Celje mesto: ' 

1. >Beli vol«, hotel in restavraci- 
ja lastnik Ana Coricar Celie 

Okraj Kranj: 

2. Zaplotnjk Jakob, >Pension Pia- 
nicac Jezersko 

Okraj Mozirje: 

3. Mešič Rudolf Šoštanj 

Okraj Poljčaue: 

4. >Triglavc Rogaška Slatina 

Okraj Tolmin: 
5. Hotel Central Tolmin 

ELEKTRARNE 

Okraj Gorica: 

1. Hubel d. d., elektrarna Gorica 
2. Elektrarna Prvačina Gorica 
3. Elektrarna Gradišče Gorica 
4. Elektrarna Doblarji Gorica 
5. Elektrarna Plave Gorica 

* 
Okraj Mozirje: 

ü   Kolenc Stane Radmirje 
7. Kolenc Anton, elektranu Gornji grad 

PODJETJA GRADBENEGA MATERIALA 

Ljubljana mesto: 
1. Vodnik Jože, kamnolom Podutik 
2. >Bakula«, Puh Josip, podjetje 

za izdel. stropnih êtukâtur      Gradaska 5 
3. Felacher Kozina, indusfcr. •••- 

nic, pe« in keramike Ljubljana 

Okraj Gorica: 

4. Znidaršič Ivan, cementni izd.   St. Peter-•••• 
5. Savnig Ne.me.Cj opekarna •'*•• 
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Letnik V. Priloga k 19. kosu z dne 80. aprila 1948. Številka 19. 

Razglasi isi ogjlasf 

Opozorilo? 
V naši založbi bo okrog 20. maja 1948 izšel 

Komentar h kazenskemu zakoniku, splošni del 

J slovenskem prevodu. Komentar so pod splošnim uredništvom Moše Pijade 
jj*. pod strokovnim uredništvom dr. Jovana Djordjevića napisali: Moša 
£|]ade, dr. Jovan Djordjević, Nikola Srzeutić, Predrag Vlasinić, Vladimir 
Aimoškin in Mirko Perović. 

NaroČila za knjižico sprejema »Urađni list LUS«. 
Komentar se bo pošiljal samo proti naprej plačani kupnini uli po 

Cena knjižice bo objavljena naknadno. 

„s , Uradni  list LRS bo izdal Splošni register predpisov,  lo je kazalo 
y V*1. Predpisov, ki so izšli v Uradnem listu PLKJ, v Uradnem listu LKS, 

uradnih obvestilih zveznega urada za ceno (Službenih saopštenjib) in 
j ]QjStniku urada za cene pri predsedstvu VLKS od 1.1945  do vštetega 
Žce •    ^ 'em reS'stru b°d0 zaznamoveni predpisi po vsebini z gesli, razvr- 

. • pa bodo po abecednem redu in po časovnem zaporedju (kronološko). Po 
ecednem redu bodo urejena gesla, ki so načeloma vzela iz naslova, več- 
at pa tudi iz vsebine predpisa. Iz vsebine so vzela gesla v primerih, 

y .u oaslova ni zadosti ••••• in razumljivo razvidna vsebina predpisa. 
1 predpisi iz gospodarskega področja bodo zaznamovani v registru tudi 

^abecednem redu gospodarskih panog. Vsak predpis bo naveden naj- 
manj pod dvema-gesloma. 
!_. Nar°cnike, bravce in druge irileresente   opozarjamo   na   priročne 

Jizice, zbirke zakonov, ki so v zadnjem času izšle v naši založbi: 
Era ilirka zdravstvenih predpisov. V knjižici z nad 300 strani je zbrano 
8 auivo vseh zdravstvenih predpisov, predpisi o socialnem zavarovanju, 
••••••1•1 dela itd., cena 65 din. 

8krt/-s*rka skrDniškin predpisov, v kateri so zbrani temeljni zakoni o 
Društvu, zakon o posvojitvi in pravilniki in navodila v zvezi s tema 

ekonoma; cena 25 din. 
y i, P.rf.(,Pisi o strokah in prejemkih za republiške državne uslužbence. 
remilrf' S0 zbrani vsî do sedaJ izdani : redpisi o razvrstitvi in prejemkih 
bom   4 državnih uslužbencev in državnih uslužbencev ljudskih od- 
ben \ Pravilnika o poviških temeljne plače po službenih letih za usluž- 

nce zdravstvene in prosvelno-znanstvene stroke. —> Knjižica obsega 
«* stram in stane 42 din7 

Poslov ^^ ^e Z1)irka zakonitih predpisov za uporabo v civilnem sodnem 

VsebuiaAfMl0gi.îmamo Ie L in n-letnik' »EJuasKegapravniEa«, ki 
Prava Mnimive Hanke in zapiske iz različnih področij našega ljudskega 
sveznpm .preßletlom važnih zakonov in drugih predpisov, ki izhajajo v 
Jamo iS, rL rePubliške'ra uradnem listu. Na ta letnika Še posebej opozar- 
se r* Jjiv e P^bore in druge interesente v Slovenskem Primorju. Dobita 

P° znižani ceni à 50 din. 
»URADNI LIST LRS« 

Vpisi v register 
državnih gospodarskih' 

podjetij 

570. 
Sedež: Črnomelj. 
Dan vpisa: 13. aprila 1948. 
Besedilo: Brivsko-Irizersko podjetje 

SILO Črnomelj. 
Poslovni predmet: Britje in striženje 

ter vsa druga frizerska dela. *» 
Podjetje je'uslanovil: MLO Črnomelj. 
Operativni upravni voditelj: MLO Čr- 

nomelj. 
Podjetje zastopa in zanj podpisuje: 
SotoŠek Slavko, upravnik, samostojno, 

po zakonskih pooblastilih in pravilih 
podjetja v finančnih zadevah do 30.000 
dinarjev. 

Okrajni LO Črnomelj, 
finančni odsek, 

dne 13. aprila 1948.   ' 
.     SL 1163/1 3105 

* 4 
571. 

Sedež: Srednja Bistrica. v 

Dan vpisa: 10. aprila 1948. 
Besedilo: Mizarska delavnica v Srednji 

Bistrici. ,' 
Poslovni predmet: Izdelava in popra- 

vilo pohištva ter stavbne opreme. 
Ustanovitelj podjetja: KLO Srednja 

Bistrica. 
Operativni upravni voditelj: Izvršilni 

odbor KLO Srednja Bistrica. 
Za podjetje podpisujejo: 
Glavač Oton, poslovodja, 
Krapec Martin, predsednik KLO Sred- 

nja Bistrica, 
Copot Marlin, član OF odbora Srednja 

Bistrica. 
Vučko Konrad, član KLO Srednja 

Bistrica, in 
Horvat Avguštin, član OF odbora 

Srednja Bistrica, namestnik.     4 

Okrajni LO Dolnja Lendava, 
odsek za finance, 

dne 10. aprila 1948. 
St. 427/1—48        •    3103 

* 
572. 

Sedež: Velika Polana. 
Dan vpisa: 10. aprila 1948. 
Besedilo: Krajevna gostilna v Veliki 

Polan». 
Poslovni predmet: Gostinski obrat. 
Ustanovitelj podjetja: KLO Velika Po- 

lana. 
Operativni upravni voditelj: Izvršilni 

odboj: KLp £e||e Vd*^ "' 
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JL& podjetje podpisujejo: 
Tompa Marta, poslovodja, 
Tompa Franc, član OF v Veliki Polani, 

namestnik poslovodje, 
Kotnjek Jožel, predsednik'KLO Vel. 

Polana, in 
Prša Štefan, clan KLO Vel. Polana, 

njegov namestnik. 
Okrajni LO Dolnja Lendava, 

odsek za finance, 
dne 10. aprila 1948. 

St. 426/1-48 3102 

573. * 
Sedež: Velika Polana. 
Dan vpisa: 10. aprila 1948. 
Besedilo: Krajevna krojaška delav- 

nica Velika Poiana. 
Poslovni predmet: Izdelovanje novih 

oblek in popravila. 
Ustanovitelj podjetja: KLO Velika Po- 

lana. 
Operativni upravni voditelj: Izvršilni 

odbor KLO Velika Polana. 
Za podjetje podpisujejo:, 
Hozjan Ludvik, poslovodja, 
Matjušec Jožef, knjigovodja, 
Kotnjak Jožef, predsednik KLO Vel. 

Polana, 
Tibaut Matilda, tajnica KLO Velika 

Polana, 
Prša Štefan, član izvršilnega odbora 

KLO Velika Poiana, 
Sobočan Marija, Hozjan Štefan in 

Mertik Stevan, vsi člani izvršilnega od- 
bora KLO Velika Polana, kot nadzorni 
odbor. 

Okrajni LO Dolnja Lendava, 
odsek za Ünance, 

dne 10. aprila 1948. 
Št. 425/1-48 3101 

574. * 
Sedež: Anhovo. 
Dan vpisa: G. marca 1948. 
Besedilo: Krajevna čevljarska delavui- 

ca — Anhovo. 
Poslovni predmet: Popravilo in izde- 

lava čevljev. 
•   Ustanovitelj podjetja: KLO Anhovo. 

Operativni upravni voditelj: KLO An- 
hovo. 

Podjetje zastopata in zanj podpisujeta: 
Bremec Leopold, upravnik, 
Šuligoj Anton, namestnik. 

Okrajni LO Gorica, 
odsek za finance, 

dne 6. marca 1948. 
II. Št. 1509/3—48 3320 

* 5<5. . 
Sedež: Anhovo. ~ 
Dan vpisa: 8. marca 1948. 
Besedilo: Krajevna gostilna — Anho- 

vo. 
Poslovni predmet: Prodaja alkoholnih 

in nealkoholnih pijač. 
Ustanovitelj podjetja: KLO Anhovo. 
Operativni upravni voditelj: KLO An- 

hovo. 
Podjetje zastopata in zanj podpisujeta: 
Zelinšček Ivan, upravnik, 
Gomiiček Izidora, nameslniE 

Okrajni L0 Gorica, 
odsek za finance, ' 

dne B. marca 1948. 
,  II Št. 1609/3-48 3321 

576. 
Sedež: Bukovica. 
Dan vpisa: 17. novembra 1947. 
Besedilo: Krajevna gostilna — Buko- 

vica. 
Poslovni predmet: Prodaja alkoholnih 

in nealkoholnih pijač, mrzlih in toplih 
jedil. 

Ustanovitelj podjetja: KLO Bukovica. 
Operativni upravni voditelj: KLO Bu- 

kovica. 
Podjetje zastopata in zanj podpisujeta: 
Mikluš Daša, upravnica, 
Abramič Štefan, predsednik KLO. 

Okrajni L0 Gorica, 
odsek za finance, 

dne 17. novembra 1947. 
II Št. 1509/3-48 3337 

Ä 
577. 

Sedež: Cepovaiij 
Dan vpisa: 7. julija 1947, 
Besedilo: Mehanična kovaška delavni- 

ca »Mekova« — cepovan. 
Poslovni predmet: Izdelava kovaških 

predmetov in popravila motornih vozil. 
Ustanovitelj podjetja: KLO Cepovan. 
Operativni upravni voditelj: KLO Če- 

povan. 
Podjetja zastopata in zanj podpisujeta: 
Bratuž Emil, upravnik, 
Paglovec Ciril, namestnik. 

Okrajni LO Gorica, 
odsek za finance, 
dne 7. julija 1947. 

II Št. 1509/3-48 3354 
* 

578. 
Sedež: Cepovan. 
Dan vpisa 16. maja 1947. 
Besedilo: Žaga in mizarska delavnica 

ilndles*— Čepovau. 
Poslovni predmet: Žaganje in prede- 

lovanje lesa za obnovo in prodajo. 
Ustanovitelj podjetja:, KLO Cepovan. 
Operativni upravni voditelj: KLO Če- 

povan. 
Podjetje zastopata in zanj podpisujeta: 
Paglovec Ciril, .upravnik. 

Okrajni L0 Gorica, 
odsek za finance, 

dne IG. maja 1947. 
II Št; 1509/3-48 '3358 

579. 
Sedež: čruiče. 
Dan vpisa: 15. januarja 1948. • 
Besedilo: Krajevna gust'lna — Črniče. 
Poslovni predmet: Prodaja alkoholnih 

in nealkoholnih pijač, mrzlih in toplih 
jedil. 

Ustanovitelj podjetja: KLO Črniče. 
Operativni   upravni   voditelj:    KLO 

Črniče. 
Podjetje zastopata in zanj podpisujeta: 
Kosovel Neža, upravnica, 
BrankoviS Mirko, namestnik. 

Okrajni L0 Gorica, 
odsek za finance, 

dno 15. januarja 1948. 
• Št. 1509/3^-48 .3332 

580. 
Sedež: Dobravljc. 
Dan vpisa: 20. julija 1947. 
Besedilo: Krajevna gostilna — Do- 

bravljc. 
Poslovni predmet: Prodaja alkoholnih 

in nealkoholnih pijač. 
Ustanovitelj podjetja: KLO Dobravlje. 
Operativni upravni voditelj: KLO Do- 

bravlje. 
Podjetje zastopata in zanj podpisujeta: 
Mihelj Meri, upravnica, 
Mihelj Josip, predsednik KLO. 

Okrajni L0 Gorica, 
odsek za" finance, 

dno 26. julija 1947. 
II Št. 1509/3-48 3351 

* 
581. 

Sedež: Dol Predmeja. 
Dan vpisa: 6. februarja 1948. 
Besedilo: Krajevna gostilna —• Dol 

Predmeja. 
Poslovni predmet: Prodaja alkoholnih 

in nealkoholnih pijač, mrzlih in toplih 
jedil. 

Ustanovitelj podjetja: KLO Dol Pred- 
meja. 

Operativni upravni voditelj: KLO Dol . 
Predmeja. 

Podjetje zastopa in zanj podpisuje: 
Bizjak Anton, poslovodja. 

Okrajni LO Gorica, 
odsek za finance, 

dne 6. februarja 1948 
II št. 1509/3—4S 3326' 

* 
582. 

Sedež: Dol Predmeja. 
Dan vpisa: 6. februarja 1948. 
Besedilo:  Krajema mesnica —  Dol 

Predmeja. 
Poslovni predmet: Prodaja mesa na , 

drobno. 
Ustanovitelj podjetja: KLO Dol Pred- 

meja. 
Operativni   upravni    voditelj:    KLO 

Dol Predmeja.' 
Podjetje zastopa in zanj podpisuje: • 
Čibej Štefan, poslovodja. 

Okrajni L0 Gorica, 
odsek za finance, 

dne G. februarja 1948 
II Št. 1509/3—48 3325 

* 
583. , 

Sedež: Erzelj, 
Dan vpisa: 2. avgusta 1917. 
Besedilo: -Krajevna gostilna »Zvezda« 

Erzelj. \ 
Poslovni predmet: Prodaja alkoholnih 

in nealkoholnih pijač. 

EraSHU10VÌtelJ podJetJ'a; KL0  GÒC&- 

Operativni upravni voditelj: KLO Goče 
— krzelj. 

Podjetje zastopata in zanj podpisujeta: 
Megovec Angela, upravnica,. '..   '. . 
Mislej Marija, tajnica KLO. 

Okrajni LO Gorica, 
*     odsek za finance, 

dne 2. avgusta 1947/ 
II „Št" 1509/3-48     . 
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584. 
Sedež: Gabrje. 
Dan vpisa: 25. novembra 1947. 
Besedilo: Ljudska gostilna — Gabrje. 

. Posloyni predmet: Prodaja alkoholnih 
gdgealkoholnih pijač, mrzlih in toplih 

Ustanovitelj podjetja: KLO Gabrje. 
^Operativni upravni voditelj: KLO Ga- 

Podjetje zastopa in podpisuje: 
Uktnar Marija, upravnica. 

Okrajni LO Gorica, 
odsek za finance, 

dno 25. novembra 1917. 
II Št. 1509/3—48 3336 

585. * 
Sedež: Gojačc. 
R?n ^Pisa: 15- Januarja 1918. 
»eeedilo: Krajevna gostilna      Gojače. 

in «fir?'0,1 Pre<Imet: Prodaja alkoholnih 
«i nealkoholnih pijač. 

Ustanovitelj podjetja: KLO Crničo. 
ëe Perativni upravni voditelj: KLO Črni- 

Cerm 4? Ropala in zanj podpisujeta: 
• C*»»! ,] Danica, upravnica, Lern*lj Boris, naines-tnik. 

Okrajni LO Gorica, 
odsek za finance, 

dne 15. januarja 1918. 
II St. 1509/3-48 3333 

686. * 
gtfož:Koisko> 

wJ?lsa: 20- Januarja 1948. 
«sedilo: Krajevna gostilna — Kojsko. 

in S11! Predmet: Prodaja alkoholnih 
i» S-    olnih •}1••. kuhinjski obrat «idaja prenočišč. 
-  ^tan°vitelj podjetja: KLO Kojsko. 
6koPerativni upravni voditelj: KLO Ko]. 

jetje zastopa in zanj podpisuje: 
H«nier Ludvik, upravni. 

Okrajni LO Gorica, 
odsek za finance, 

dn°20- januarja 1948. 
)v II Št. 1509/3-48     l    8330 

587, * 
SodoŽi Lokavcc. ,- 

Dan vpisa: 2. septembra 1947. 
k**ZB    0: G0Sti,na na Gra-^u - L«- 

^anoviteljpodjctja: KLO Lokavec 
Lokava. .^1 • "Pravni voditelj: KLO 

Okrajni LO Goric«, 
•••• •• «nance, 

'.;   «St. 1500/3-46 8345 

588. 
Sedež: Lokve. 
Dan vptea: 20. januarja 1948. 
Besedilo: Krajevno gostinsko podjetje 

»Kragopod« Lokve. 
Poslovni predmet: Gostinski obrat za 

tuje in domače turiste. 
Ustanovitelj podjetja: KLO Lokve. 
Operativni upravni voditelj: KLO Lo- 

kve. 
Podjeijo zastopa in zanj podpisuje: 
Winkler Herman, upravnik. 

Okrajni LO Gorica, 
odsek za finance, 

dne 20. januarja 1948. 
II St. 1509/3-48 £329 

589. 
Sedež: Medana. 
Dan vpisa: 6. novembra 1947. 
Besedilo: Krajevna gostilna >pri RdcH 

zvezdic — Medana. 
Poslovni predmot: Prodaja alkoholnih 

in nealkoholnih pijač, mrzlih jedil in 
tobaka. 

Ustanovitelj podjetja: KLO Medana. 
Operativni upravni voditelj: KLO Me- 

dana. 
Podjetja zastopata in zauj podpisujeta: 
Srebrnič Anton, upravnik, 
Srebrnič Zorka, namestnica. 

Okrajni LO Gorica, 
odsek za finance, 

dno 6. novembra 1947. 
II Št. 1509/3—48 3339 

* 
590. 

Sedež: Renče. 
Dan vpisa: 12. decembra 1947. • 

Besedilo: Krajorna gostilna — Renče. 
Poslovni predmet: Prodaja alkoholnih 

in nealkoholnih pijač ter mrzlih in top- 
Uh jtedil. 

U&ianovitclj podjetja: KLO Renče. 
Podjetje zastopajo in zanj podpisujejo: 
Krajnik Fani, upravnica, 
Vičič Franc, predsednik KLO, 
Krpan Boris, tajnik KLO. 

Okrajni LO Gorica, 
odsek za finance, 

dne 12. decembra 1947. 
II Št 1509/3-48        , 3335 

* 
591. 

Sedež: Selo na Vipavskem. 
Dan vpisa: 26. julija, 1947. 
Besedilo: Krajevna gostilna Selo na 

Vipavskem, 
Poslovni predmet: KLO Selo — Ba- 

tuje. 
Operativni upravni voditelj: KLOSelo- 

Batuje. 
Podjetje zastopata in zanj podpisujeta: 
Pßot Melanija, upravnica, 
Mermolja Josip, tajnik KLO. 

Okrajni LO Gorica, . 
odsek za finance, 

<lne 26. julija 1947.      >        • 
• Št. 1609/3-48    -     3360 

592. 
Sedež: Slap. 
Dan vpisa: 27. januarja 194S. 
Besedilo: Krajevna gostilna — Slap. 
Poslovni predmet: Prodaja alkoholnih 

in nealkoholnih pijač. 
Ustanovitelj podjetja: KLO Slap. 
Operativni upravni voditelj: KLO Slap. 
Podjetje zastopata in zanj podpisujeta: 
Ferjančič Ana, upravnik, 
Tro5t Karol, tehnični vodja. 

Okrajni L0 Gorica, 
odsek za finance, 

dne 27. januarja 1948. 
II ŠL 1509/3-48 3328 

* 593. 
Sedež: Solkan. 
Dan vpisa: IV. aprila 1947. 
Besedilo: »Pivo ~ Gorica«, zaloga pi- 

va za Goriško. 
Poslovni predmet: Oskrbovanje vseh 

gostinskih obratov v okraju Gorica 6 pi- 
vom. 

Ustanovitelj podjetja: Okrajni LO Go- 
rica, i 

Operativni upravni voditelje Okrajni 
ILO za Goriška 

Podjetje zastopa in zanj podpisuje: 
Kodermac Josip, upravnik. 

Okrajni L0 Gorica, 
odsek za finance, 

dne 17. aprila 1947. 
II St. 1509/3—48 3360 

* 
594. ;" 

Sedež: Sempas. 
Dan vpisa: 6. novembra 1947. 
Besedilo: Krajevna mesnica — Sem- 

pas. 
Poslovni   predme*:   Prodaja   me=a   na 
drobno. 
'   Ustanovitelj podjetja: KLO Šempas*. 

Operativni upravni voditelj: KLO Šem- 
pas. 

Podjetje zastopata in zanj podpisujeta: 
Kurat Anica, poslovodja,    - 
Bauč Slavica, tajnica KLO. 

Okrajni L0 Gorica, 
odsek za finance, 

dne 6. novembra 1947, 
II. Št. 1509/3-48 3340 

* 
595. 

Sedež: Št. Peter pri Gorici. 
•   Dan vpisa: 12. aprila 1947.     ,- 

Besedilo: Okrajno zidarsko gradbeno 
podjetje >Zidgrad« — Gorica. 

Poslovni predmet: Gradbena in podob- 
na dela, ki spadajo v to stroko. 

Ustanovitelj podjetja: Okrajni LO Go- 
rica. 

_   Operativni upravni voditelj:  Okrajni 
ILO za Goriško. 

Podjetje zastopata in zanj podpisujeta: 
Mozetič Martin, upravnik, ' 
Mozetič Pavel, namestnik. 

Okrajni LO Gorica, 
**'     odsek za finance, '     • 

dne 12. aprila 1947; 
II St.. 1509/3-48 33S1 
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53$. 
Sedei: Trnovo. 
Dan vpis-a: 4. marca 1948. 
Besedilo: Kovaška delavnica >Igor< — 

Trnovo. 
Poslovni predmet: Kovaški izdelki, iz- 

delovanje konjskih, volovskih in drugih 
podkev, voznih delov, sekir • in vsega 
drugega gozdnega in kmetijskega orodja. 

Ustanovitelj podjetja: Okrajni odbor 
vojaških vojnih invalidov, Gorica. 

Operativni upravni voditelj: Okrajni 
odbor vojaških vojnih invalidov Gorica. 

Podjetje zastopata in zanj podpišeta: 
Volk Bogomir, poslovodja, 
Mask Ciril, upravnik. 

Okrajni LO Gorica, 
odsek za finance, 

dne 4. marca 1948. 
II St. 1509/3-48 3322 

597. 
Sedež: Trnovo. 
Dan vpisa: 8. avgusta 1947. 
Besedilo: Krajevna gost'lna — Trnovo. 
Poslovni predmet: Prodaja alkoholnih 

in nealkoholnih pijač. 
Ustanovitelj podjetja: KLO Trnovo. 
Operativni upravni voditelj: KLO 

Trnovo. 
Podjetje zastopa in zanj podpisuje: 
Rijavec Jožef, upravnik. 

Okrajni LO Gorica, 
odsek za finance, 

dne 8. avgusta 1948. 
II St. 1509*3—48 3347 

Sedež: Velike Žablje. 
Dan vpis-a: 19. januarja 1948. 
Besedilo: Krajevna gostilna Velike 

Žablje. 
Poslovni predmet: Prodaja alkoholnih 

in nealkoholnih pijač. 
Ustanovitelj podjetja: KLO Velike 

Zabije. 
Operativni upravni voditelj: KLO Ve- 

like Zabije. 
Podjetje zastopata in zanj podpisujeta: 
Troha Anica, poslovodja, 
Popovič Ivica, članica KLO. 

Okrajni LO Gorica, 
odsek za finance, 

dne 19. januarja 1948. 
.   II St. 1509/3-48 3331 

* 
599. 

Sedež: Vipava. 
Dan vpisa: 6. oktobra 1947. 
Besedilo: Krajevna gostilna Vipava. 
Poslovni predmet: Prodaja alkoholnih 

in nealkoholnih pijač in jedil. 
Ustanovitelj podjetja: KLO Vipava. 
Operativni upravni voditelj: KLO Vi- 

pava. 
Podjetje zastopa in zanj podpjsuje: 
Andlovič Elizabeta, upravnica. 

Okrajni LO Gorica, 
odsek za finance,       a 

dne 6. oktobra 1947. 
II Št. 1509/3-48 3344 

600. i 
Sedež: Vipava. 
Dan vpisa: 6. oktobra 1947. 
Besedilo: Krajevna mesnica — Vipa- 

va. 
Poslovni predmet: Nakup živine, za- 

kol in prodaja mesa na drobno. 
Ustanovitelj   podjetja:  KLO  Vipava. 
Operativni upravni voditelj: KLO Vi- 

pava. 
Podjetje zastopa in zanj podpisuje: 
Hrovatin Ivan, upravnik. 

Okrajni LO Gorica, 
odsek za finance, 

dne 6. oktobra 1947. 
II St. 1509*3—48 3343 

* 
GOL 

Sedež: Vrhpoljc. 
Dan vpisa: 15. decembra 1947. 
Besedilo: Gostilna >Nanos« — Vrh- 

poljc. 
Poslovni predmet: Prodaja alkoholnih 

in nealkoholnih pijač, mrzlih in toplih 
jedil. 

Ustanovitelj podjetja: KLO Vrhpolje. 
Operativni upravni voditelj: KLO Vrh- 

polje. 
Podjetje zastopa in zanj podpisuje: 
Kodelja Ida, upravnica. 

Okrajni LO Gorica, 
odsek za finance, 

dne 15. decembra 1947. 
II St. 1509*3-48 3334 

G02. * 
Sedež: Vrtovin. 
Dan vpisa: 19. maja 1947. 
Besedilo: Krajevna gostiina — Vrto- 

vin. 
Poslovni/predmet: Prodaja alkoholnih 

m nealkoholnih pijač. 
Ustanovitelj podjetja: KLO Vrtovin. 
Operativni upravni voditelj: KLO 

Vrtovin. 

Podjetje zastopata in zanj podpisujeta: 
Nevreden Jožko, upravnik, 
Lozar Vid, namestnik. 

Okrajni LO Gorica, 
odsek za finance, 
dne 19. maja 1947. 
II Št. 1509/3-48 3357 

603. 
Sedež: Podnart. 
Dan vpisa: 15. aprila 1948. 
Besedilo; Krajevno gostinsko podjetje 

Podnart, skrajšano Krajevna gostilna 
Podnart. 
. Poslovni predmet: Prodaja alkoholnih 
m brezalkoholnih pijač ter mrzlih in 
toplih jedil. 

Ustanovitelj podjetja: KLO Podnart. 
Operativni upravni voditelj: Izvršilni 

odbor KLO Podnart. 
Podjetje zastopajo in zanj podpisujejo: 
Fister Drago, Ovsiše št. 16, ravnatelj, 
Benedičič Ivan, Prezrenje Št. 9, name- 

stnik ravnatelja, 

Rakovec Matevž, Podnart, št. 18, vse 
listine f-kupaj z ravnateljem oziroma na- 
mestnikom. 

Okrajni LO Jesenice, 
odsek za finance, 

dne 15. aprila 1948. 
Št. V. 1391'2-Si 2380 

* 
604. 

Sedež: Jarše. 
Dan vpisa: 20. aprila 1948. 
Besedilo: Krajevno gostinsko podjetje 

Jarše. 
Poslovni predmet: Točenje alkoholnih 

in brezalkoholnih pijač ter prodaja 
jestvin. 

Ustanovitelj podjetja: KLO Jarše. 
Operativni upravni voditelj: KLO 

Jarše. 
Podjetje zastopajo in zanj podpisujejo: 
Borštnar Anton, upravnik, in 
Nahtigal Viljem, neomejeno, v Nahti- 

galovi odsotnosti pa 
Kralj Franc, vsi iz Jarš. , 

Okrajni LO Kamnik, 
odsek za finance, 

dne 20. aprila 1948 
Št. 1490/1—III—48. •:!91 

* 
605. 

Sedež: Kužclj. 
Dan vpisa: 16. marca 1948. 
Besedilo: Krajevno krojaško podjetje 

KLO Kuželj. 
Poslovni  predmet:  Izvrševanje  vseh 

krojaških del. 
Ustanovitelj podjetja: KLO Kuželj.      v 

Operativni upravni voditelj: KLO Ku- 
želj. 

Podjetje zastopa in zanj podpisuje: 
Rački .Anton, poslovodja, samostojno 

v poslovnih zadevah in sklepanju pogodb 
do največ 5000 (pet tisoč) din, v pre- 
moženjsko pravnih sporih do 5000 (pst 
tisoč) din vrednosti spornega predmeta; 
v njegovi odsotnosti 

Ozanič Jože, namestnik poslovodje in 
računovodja, enako kot poslovodja. 

Okrajni LO Kočevje, 
finančni odsek, 

dne 6. aprila 1948. 
i Št. 879/48 2367 

606 " . . * 
Sedež: Kranj. v 
Dan vpisa: 31. marcâ>1948. ' 
Besedilo: Pecivo MLO Kranj. 
Poslovni predmet: Izdelava in prodaja, 

kruha, peciva, slaščic, bonbonov, keksov > 
in prodaja alkoholnih pijač, 

Poslovalnice: 
a) Mestna parna pekarna, Primskovo, 
b) Parna pekarna, Cesta na Golnik 1» 

Golnik i; 
c) «Mestna   slaščičarna   in   kavarna, 

Kranj, Prešernova ulica, 
d) Izdelovanje slaščic, keksov, bonbo- 

nov, Kranj, Cesta na Golnik 1.      v ,    . 
Ustanovitelj podjetja: MLO Kranj, od- 

ločba št. 838 z dno 28. II. 1048. ( 
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Za pcdjetje podpisujeta: 
• Operativni   upravni    voditelj:    NILO 

Janša Anton, ravnatelj, v vseh zade- 
vah samostojno, 

Jakopič Simona, knjigovodja, v denar- 
nem, materialnem in obračunskem po- 
SJU ?ole8 ravnatelja, in sicer za 

tekoče zadeve <i0 500.OOO din, nad temi 
n»». !. pa •••• 6 Privolitvijo operativ- 
nega upravnega vodstva. 

Okrajni LO Kranj, 
odsek za finance, 

dne 31. marca 1948 
. St. 514/H-l -668 

607. * 

Sedež: Ljubljana, Celovška •••• 98. 
uan vpisa: 3. aprila 1918. 
Besedno;  >Uprava zgradb  RLO  II<. 

V7dSni--predmel: UPrava in  re<lno 
ne i-; I   i6 ^radb občc Hudske imovi- 

TT *        ane v «Pravo. 
UstanoVitelj podjetja: IILO II. 
p  ,jetie »stopajo in zanj podpisujejo: 

fiÜf-1, "Pravnik, samostojno, v 
acunovodskih zadevah pa skupaj z 

rbtc Ivanko, računovodjem. 

4-0 za glavno mesto Ljubljana, 
finančni oddelek, 

<Jne 3. aprila 1948. 
Fin. št. 1260/48 2961 

«08. •' 

**&• Črnomelj. 
j£n vpisat e. junija 1947. 

c',nom
eedlj10: Me8tna 1>ania l,ekar"* MLO 

vplepf* Se Vitkov'ič Janez, upravnik, 

no, Do6^?!*11^0' ki Podpisuje framostoj. 
Podjetja   Sklh PooWwtiHh in pravilih 

Okrajni LO Črnomelj, 
«naučni odsek, 

^e 13. aprila 1948. 
Št. Ad 1780/47 3106 

, eoo. * 
Sedež: Črnomelj. 

BÏJPi8a: 6- iuniia 19*7. c'»Sîo: Mes<no kino **• •• 
vP«erpa   * NamPe]i Maks. upravnik, 

Sa^Slota^°' Jajnik, ki podpisuje 
•*^%•     **• Pooblastilih in 

Okrajni LO Črnomelj, 
«nanïni odsek, 

dn| 18. aprila 194& 
St. Ad 1783/47 3107 

610. * 

DÏ,tàJj5rnome4. 
•£•2*;•-fonila 1947. 

£*•01••]•. '   Nega M'ga« podjetje MLO 

Izbriše se Borko Franc, dosedanji 
upravnik, vpiše pa 

Jakša Ivan, upravnik, ki podpisuje 
samostojno, po zakonskih pooblastilih in 
pravilih podjetja. 

Okrajni L0 Črnomelj, 
finančni odsek, 

dne 13. aprila 1948. 
Št. Ad 1780/47 3108 

* 
611. 

Sedež: Črnomelj. *- 
Dan vpisa: 6. junija 1947. 
Besedilo: Mestno gostinsko podjetj« 

MLO Črnomelj. 
Izbriše so Vitkovič Janez, dosedanji 

upravnik, vpiše pa 
Petrič Jože, upravnik, ki podpisuje 

samostojno, po zakonskih pooblastilih in 
pravilih podjetja. 

Okrajni LO Črnomelj, 
finančni odsek, 

dne 13. aprila 1948- 
Št. Ad 1780/47 3109 

Razglasi sodišč 
Vpisi v zadružni register 

358. 
Sedež: Vel. Kostrevnica. 
Dan vpisa: 9. aprila 1948. 
Besedilo: Kmetijska zadrug* z ome- 

jenim jamstTom v Vel. Kostrevniti. 
Zadruga je bil* ustanovljena n* usi*, 

novnem zboru 5. III, 1948 za nedoločen 
čas. 

Naloge zadruge so: 1. da na čim boljši in 
čim kulturnejši način oskrbuje svoje Sla- 
ne z vsemi potrebnimi potresnimi pred- 
meti; 2. da odkupuje v svojem okolišu 
vse kmetijske pridelke in izdelke v 
skladu s postavljenim načrtom za dobro 
oskrbo mest in drugih industrijskih sre- 
dišč in sklepa v ta namen pogodbe; 
3. da pospešuje in ' razvija vse panoge 
kmetijskega gospodarstva na svojem 
področju, tako poljedelstvo, živinorejo, 
sadjarstvo, vinogradništvo, čebelarstvo, 
gojitev industrijskih in drugih kultur, 
gozdarstvo, domačo obrt itd., posebno pa 
tiste panoge oziroma kulture, ki v danih 
naravnih pogojih najbolj uspevajo; 4. da 
uvaja za povečanje kmetijske proizvod- 
nje in s tem za naraščanje blagostanja 
svojih članov naprednejše tehnične in 
agronomske metode v kmetijstvu in v ta 
namen nabavlja kmetijske stroje, umetna 
gnojila itd., ustanavlja ambulante za 
živino, plemenilne postaje, organizira 
selekcijo živine, gradi silose, organizira 
Izmensko službo, skrbi za gojitev sadnih, 
gozdnih in drugih sadik itd.; 5. da orga- 
nizira predelavo kmetijskih pridelkov in 
obrtne delavnice za potrebe svojih čla- 
nov in izrablja pri tem predvsem lokalne 
surovine; 6. da zbira kmečke prihranke 
v obliki hranilnih vlog in notranjih po- 
sojil za ustvarjanje obratnih sredstev in 
podelitev kreditov svojim članom; 7. da 
skrbi za gospodarski strokovni, kulturni 
in prosvetni dvig vseh prebivalcev svo- 
jega okoliša tako, da prireja v svojem 
zadružnem domu strokovna in politična 

predavanja, kulturne prireditve, strokov, 
ne tečaje, razstave, predvajanja filmov, 
goji fizkulturo itd. 1er ustanovi *v#j* 
knjižnico. 

Zadružni delež zuaša 100 din, delež 
zadražnikovega družinskega člana 2#<Ün, 
ki se lahko vplača v obrokih, člani jam- 
čijo za obveznosti zadruge s petkratnim 
zneskom1 vpisanega enkratnega temelj- 
nega oziroma družinskega deleža. 

Zadruga razglaša važnejše sklepe v 
svojih poslovnih prostorih in na raz- 
glnsni deski. 

Upravu i odbor sestavlja 5 članov, ki 
jih voli zbor izmed zadružnikov. Dolž- 
nost upravnega odbora traja eno leto. 

Za zadrugo podpisujeta po dva člana 
upravnega odbora, od katerih lahko ene- 
ga nadomešča po upravnem odboru po- 
oblaščeni  uslužbenec zadruge. 

člani upravnega odbora so*. 
Repina Franc, posestnik, Dvor 6, 
Pišek Ivan, mizar, Vel. Kostrevnica. 
Sirk Jože, kmet. delavec, Vel. Ko- 

strevnica 22, 
Krivec Alojzij,  posestnik,  Dvor. 
Kepa Alojzij, posestnik, Liberia in 

pooblaščenka za sopedpisovanje: 
Dobravec Anica, trgovka, Vel. Ko- 

strevnica. 
Okrožno sodišče v Ljubljani 

dne 9. aprila 1948. 
Zt 54/48 — Zadr VI 13/1     3Ö2S 

* 
35». 

Sedež: Gar. Lakoš. okraj Dol. Len- 
dara. 

Dan vpi»*: 15. marc* 1Ö48. 
Besedilo: Kmetijska radriip» 1 ©. j. v 

Gor. Lakošu. 
Zadruga jo bila ustanovljena na akup- 

ščini dne 21. II. 1948 za nedoločen čas. 
Naloge zadruge so: 1. da na čim boljai 

in čim kulturnejši način oskrbuje svoje 
ciano z vsemi potrebnimi potrošnim! 
predmeti; 2. da odkupuje v svojem oko- 
lišu vse kmetijske pridelke in izdelke v 
skladu s postavljenim načrioai za dobro 
oskrbo mest in drugih industrijskih sre- 
dišč in sklepa v ta namen pogodbe; 
3. da pospešuje in razvija vse panoge 
kmetijskega gospodarstva na svojem 
področju, taiko poljedelstvo, živinorejo, 
sadjarstvo, vinogradništvo, čebelarstvo, 
gojitev industrijskih in- drugih kultur, • 
gozdarstvo, domačo obrt, itd., posebno 
Je tiste panog* oziroma kulture, ki v 
dsnih naravnih pogojih najbolj uspe- 
vajo. 4. da uvaja za povečanje kmetijske 
proizvodnje in s tem za naraščanje bla- 
gostanja svojih članov naprednejše teh- 
nične in agronomske metode v kmetij- 
stvu in v ta namen nabavlja kmetijske 
stroje, umetna gnojila itd., ustanavlja 
ambulante za živino, plemenilne postaje, 
organizira selekcijo živine, gradi silose, 
organizira semensko službo, skrbi za 
gojitev sadnih, gozdnih in drugih sadik 
itd.;> 5. da organizira predelavo kmetij- 
skih pridelkov in obrtne delavuice za 
potrebe svojih članov in izrablja pri tem 
predvsem lokalne surovine; 6. da zbira 
kmečke prihranke v obliki hranilnih , 
vlog in notranjih posojil za uetvarjanje 
obratnih eredetev in podeljevanje kre-' 
4itoj£ flvpj'm nbraom; ?, da ftkrbi za go« 
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spodarski strokovni, kulturni in pro- 
svetni dvig vseh prebivalcev svojega 
•••••• tako, da prireja v svojem za- 
družnem domu strokovna in politična 
predavanja, kulturne prireditve, stro- 
kovne tečaje, razstave, predvajanje fil- 
mov, goji fizkulturo itd. ter ustanovi 
svojo knjižnico. 

Zaradi smotrnega in uspešnejšega iz- 
vajanja svojih nalog izdela potrebne 
načrte v skladu s splošnim državnim 
načrtom. 

Zadružni delež znaša 150 din in se 
plača ob vstopu v zadrugo. Upravni od- 
bor lahko dovoli plačilo v obrokih. Jam. 
stvo je omejeno. Vsak zadružnik jamči 
še z lOkratnim zneskom vpisanih obvez- 
nih deležev. 

Zadruga priobčuje važnejše sklepe v 
evojih poslovnih prostorih in na raz- 
glasni deski. 
, Upravni odbor sestavlja' 5 do 7 članov. 
Njegova dolžnost traja eno leto. 

Zadrugo zastopa upravni odbor, pod- 
pisujeta pa zanjo po dva člana uprav- 
nega odbora ali po en član upravnega 
odbora in en pooblažčeni uslužbenec za- 
druge. 

Člani upravnega odbora so: 
Tuške Vendei, kmet, Gor. Lakoš 70, 

predsednik, 
Mod Franc, kmet, Gor. Lakoš 51, 
Sabjan Franc, kmet, Gor. Lakoš 124, 
Zag Josip, kmet, Gor. Lakoš 25. 
Tuške Jožef, kmet, Dol. Lakoš 63, 
Šimonka Janez, kmet, Dol. Lakoš 38, 
Bot Jožef, kmet, Dol. Lakoš 2, odbor, 

niki. 
Okrožno sodišče v Mariboru 

dne 15. marca 1948. 
Zadr. III 26-2 2475 

* 
360. 

Sedež: Kog, okraj Ljutomer. 
Dan vpisa: 18. marca 1948. 
Besedilo: Kmetijska zadruga z o. j. na 

Kogu. 
Zadruga je bila ustanovljena fla skup- 

ščini dne 18. II. 1948 za nedoločen čas. 
Naloge zadruge so: 1. da na čim boljši 

in čim kulturnejši način oskrbuje svoje 
člane  z vsemi   potrebnimi   potrošnimi 
Eredmeti; 2. da odkupuje v svojem oko- 

šu vse kmetijske pridelke in izdelke v 
skladu s postavljenim načrtom za dobro 
oskrbo mest in drugih industrijskih sre- 
dišč in sklepa v ta namen pogodbe; 
3. da pospešuje in razvija vse panoge 
kmetijskega gospodarstva na svojem 
področju, tako poljedelstvo, živinorejo, 
sadjarstvo, vinogradništvo, čebelarstvo, 
gojitev industrijskih in drugih kultur, 
gozdarstvo, domačo obrt itd., posebno 
še tiste panoge oziroma kulture, ki v 
danih naravnih pogojih najbolj uspe- 
vajo. 4. da uvaja za povečanje kmetijske 
proizvodnje in s tem za naraščanje bla- 
gostanja svojih članov naprednejše teh- 
nične iu agronomske metode v kmetij- 
stvu in v ta namen nabavlja kmetijske 
stroje, umetna gnojila itd., ustanavlja 
ambulante za živino, plemenilne postaje, 
organizira selekcijo živine, gradi silose, 
organizira semensko službo," skrbi;za 
gojitev sadnih, gozdnih in drugih sadik 

itd.; 5. da organizira predelavo kmetij- 
skih pridelkov in obrtne delavnice za 
potrebe svojih članov in izrablja pri tem 
predvsem lokalne surovine; 6. da zbira 
kmečke prihranke v obliki hranilnih 
vlog in notranjih posojil za ustvarjanje 
obratnih sredstev in podeljevanje kre- 
ditov svojim članom; 7. da skrbi za go- 
spodarski strokovni, kulturni in pro- 
svetni dvig vseh prebivalcev svojega 
okoliša tako, da prireja v svojem za- 
družnem domu strokovna in politična 
predavanja, kulturne prireditve, stro- 
kovne tečaje, razstave, predvajanje fil- 
mov, goji fizkulturo itd. ter ustanovi 
svojo knjižnico. 

Zaradi smotrnega in uspešnejšega iz- 
vajanja svojih nalog izdela potrebne 
načrte v skladu s splošnim državnim 
načrtom. 

Zadružni delež znaša 150 din, plača 
se ob vstopu v zadrugo. Upravni odbor 
lahko dovoli plačilo v obrokih. Jamstvo 
je omejeno. Vsak zadružnik jamči še z 
lOkratnim zneskom vpisanih obveznih 
deležev. 

Zadruga objavlja važnejše sklepe v 
svojih poslovnih prostorih in na raz- 
glasni deski. 

Upravni odbor sestavlja 7 članov. 
Dolžnost upravnega odbora traja eno leto. 
Zadrugo zastopa upravni odbor. Za za- 
drugo podpisujeta po dva člana uprav- 
nega odbora ali po en član upravnega 
odbora in en pooblaščeni uslužbenec za. 
druge. 

Člani upravnega odbora so: 
' Tomažič  Jožko, kmet, Vitanj,   pred- 

sednik, 
Borko "Franc, kmet, Gomila, podpred- 

sednik, 
Novak Franc, vinogradnik, Kog, tajnik, 
Vičar Ignac, kmet, Jastreba, 
Borko Jožef, kmet, Vodranci, 
Lukman Franc, kmet, Lačaves, 
Kmetec Cecilija, Kog, kmetica, odbor- 

niki. 
Okrožno sodišče Maribor 

dne 18. marca 1948. 
Zadr. Ill 95/2 2425 

* 
361. 

Sedež: KopivnU», okraj Maribor oko- 
lica. 

Dan vpisa: 2. aprila 1948. 
Besedilo:  Kmetijska zadruga z  o. j. 

y Kopivniku. 
, Zadruga je bila ustanovljena na skup- 

ščini 26. II. 1948 za nedoločen čas. 
Naloge zadruge so: 1. da na čim boljši 

in čim kulturnejši način oskrbuje svoje 
člane z vsemi potrebnimi potrošnimi 
predmeti; 2. da odkupuje v svojem oko- 
lišu vse kmetijske pridelke in izdelke ,v 
skladu s postavljenim načrtom za dobro, 
oskrbo mest in drugih industrijskih.sre- 
dišč in sklepa v» ta namen pogodbe; 
3. da pospešuje in razvija vse panoge 
kmetijskega gospodarstva na svojem 
področju, tako poljedelstvo, živinorejo, 
sadjarstvo, vinogradništvo, čebelarstvo, 
gojitev industrijskih in drugih kultur, 
gozdarstvo,, domačo obrt itd., posebno 
Še tiste panoge oziroma kulture, ki v 
danih naravnih pogojih najbolj uspe-' 
vaje. 4. da uvaja za povečanje kmetijske 

proizvodnje in s tem za naraščanje bla- 
gostanja svojih članov naprednejše teli"-, 
nične in agronomske metode v kmetij-, 
stvu in v ta namen nabavlja kmetijske : 
stroje,  umetna  gnojila itd., ustanavlja 
ambulante za živino, plemenilne postaje, 
organizira selekcijo živine, gradi silose, 
organizira  semensko  službo,   skrbi   z3 

gojitev sadnih, gozdnih in drugih sadik 
itd.; 5. da organizira predelavo kmetij-4 

skih pridelkov in obrtne delavnice za 
potrebe svojih članov in izrablja pri tem 
predvsem lokalne surovine; 6. da zbira 
kmečke   prihranke   v   obliki  hranilnih 
vlog in notranjih posojil za ustvarjanje 
obratnih sredstev in  podeljevanje kre- 
ditov svojim članom; 7. da skrbi za go- 
spodarski  strokovni,  kulturni   in   pro- 
svetni  dvig   vseh   prebivalcev   svojega 
okoliša tako. da prireja  v svojem za- 
družnem   domu  strokovna  in  politična 
predavanja,   kulturne   prireditve,   stro- 
koyne tečaje, razstave, predvajanje fil- 
mov,  goji   fizkulturo  itd.  ter  ustanovi 
svojo knjižnico.. 

Zaradi smotrnega in uspešnejšega iz- 
vajanja svojih nalog izdela potrebne 
načrte v skladu s splošnim državnim 
načrtom. 

Zadružni delež znaša  150 din, plača , 
se ob vstopu v,zadrugo. Upravni odbor* 
lahko dovoli  plačilo  v   obrokih.   Delež 
zadružnikbvega družinskega člana zna- 
ša 20 din.  Jamstvo je omejeno.  Vsak; 
zadružnik jamči še z lOkratnim zneskom' 
vpisanih obveznih deležev. Zadruga ob- 
javlja važnejše sklepe v svojih poslov- 
nih prostorih in na razglasili deski. 

Upravni   odbor   sestavlja   7   članov., 
Dolžnost  upravnega   odbora  traja  eno 
leto.   Zadrugo   zastopa   upravni   odbor. 
Za zadrugo  podpisujeta   po dva člana ' 
upravnega odbora ali po en član uprav; 
nega odbora  in  en  pooblaščeni  usluž- 
benec zadruge. 

Član1 upravnega odbora so: 
Jarc   Franc,   kmet,   Kopivnik,   pred- 

sednik, 
Potočnik Jožef, kmet, Loka, podpred- 

sednik, '   , 
Koren   Jože,   posest,  sin,   Kopivnik, 

tajnik, 
Meglic Martin, kmet, Ranče, 
Štern Stanko, kmet, Planica, 
Mejal  Valentin,  kmet, Sliv.  Pohorje, 
Bernik   Jožef,   kmet,   Sliv.   Pohorje,', 

odborniki. 
Okrožno sodišče v Mariboru 

dno 2. aprila 1948. 
-     Zadr. III 120-2. 2833, 

362. 
Sedež: Kozminci, okraj Ptuj. 
Dan vpisa: 6. aprila 1948. '•.  < 
Besedilo: Kmetijska zadruga z o. j./ 

Kozmincih, 
Zadruga je bila ustanovljena na skup- 

ščini dne 3. III. 1948 za nedoločen Čas- . 
. Naloge zadruge so: 1. da na Čim boljši 
• čim kulturnejši način oskrbuje svoje 
člane   z vsemi   potrebnimi  potrošnimi 
predmeti; 2. da odkupuje v svojem oko-, 
lišu vse kmetijske pridelke in izdelke,v 
skladu s postavljenim načrtom za dobro 
oskrbo mest in,drugih industrijskih sre- • 
dišč in sklepa 'v ta "namen pogodbe; 
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3- da pospešuje in razvija vse panoge 
kmetijskega gospodarstva na svojem 
Področju, taiko poljedelstvo, živinorejo, 
sadjarstvo, vinogradništvo, čebelarstvo, 
gojitev industrijskih in drugih kultur, 
gozdarstvo, domačo obrt itd., posebno 
se tiste panoge oziroma kulture, ki v 
uanin naravnih pogojih najbolj uspe- 
•jo. 4- da uvaja za povečanje kmetijske 
„!°,lzvodnie in s tem za naraščanje bla- 
gostanja svojih članov naprednejše teli- 
mi^ in agronomske metode v kmetij- 
ivu in v ta namen nabavlja kmetijske 

•• umetna gnojila itd., ustanavlja 
«raDulante za živino, plemçnilne postaje, 
rganizjra selekcijo živine, gradi silose, 
rganizira semensko službo, skrbi za 

jglitev sadnih, gozdnih in drugih sadik 
slfiii     •    organizira predelavo kmetij- 
*'h pridelkov in obrtne delavnice za 

^irebe svojih članov in izrablja pri tem 
•k3Sem lokalne surovine; 6. da zbira 
vW- prihranke v obliki hranilnih 
ohr9»1\notranim posojil za ustvarjanje 
ditrf • .8redstev in podeljevanje kre- 
sni Sv,°.jim članom; 7. da skrbi za go- 
svetniii1 • strokovtli> kulturni in pro- 
poli tČ vse^ Prebivalcev svojega 
družn!L •1 da P"reia v svojem za- 
predaT • mu 91•°••••• • politična 
kovni ,•••'. kulturne prireditve, stro^ 
mov }-^h razstave, predvajanje fil- 
svojò k''v ^kulturo  itd-  ter   ustanovi 

dajanja •^^•^• in uspešnejšega iz- 
načrte °•; nalog izdela potrebne 
načrtom'      adu s splošnim državnim 

plajjd
0vfni delež znaša 150 din in se 

bor laiit VjloPu v zadrugo. Upravni od- 
zadru?n-u dovoli Plačilo v obrokih. Delež 
20 din Tega družinskega člana znaša 
dr"žnik ÏA Je omejeno. Vsak za- 
vPisflnfL * C61 še z lOkratnim zneskom 

ZaT   °bvezuih deležev- 
avoiih  rSv3i raz?laša važnejše sklepe v 
$*m A^V?vnih Prostorih in na  raz- 

lln       ki. 
\•••*••• fPtot sestavlja 5 do 7 Članov. 

plsujeta •! ••91••• upravni odbor, pod- 
te8a odlCS ZauJo P° dva •1••• uprav- 
odborain l po en Slan upravnega 
drugo      en Pooblaščeni uslužbenec za- 

Meji! S»ravneRa odbora so: 
\"**1•,   lon]an> kmet, Kozminci, pred- 

^ÄUS1'1'^   kmetka'   Kozminci> 
8*«•\••'•••< kmet> Zakl- tajnik, 
••• MTatevž' kmet> Sedlašek, 

^rnia.     •••'   delavka'   Korminci, 
0krojno sodišče r Mariboru 

' dne 6- aprila 1948. 
Zadr. III 123-2 2903 

363. * 

5ä%£?%<>kntj Ljutomer. 
*BesediW Vr    '..marca 1948.   ' 
H^i $u2%*zadruga z••• *v 

®4 1ST li  ioli «etanovljena na skupi 
•Y".. 1948 za nedoločen čae. 

Naloge zadruge so: 1. da na čim boljši 
in čim kulturnejši način oskrbuje svoje 
člane z vsemi potrebnimi potrošnimi 
predmeti; 2. da odkupuje v svojem oko- 
lišu vse kmetijske pridelke in izdelke v 
skladu s postavljenim načrtom za dobro 
oskrbo mest in drugih industrijskih sre- 
dišč in sklepa v ta namen pogodbe; 
3. da pospešuje in razvija vse panoge 
kmetijskega gospodarstva na svojem 
področju, taiko poljedelstvo, živinorejo, 
sadjarstvo, vinogradništvo, čebelarstvo, 
gojitev industrijskih in drugih kultur, 
gozdarstvo, domačo obrt itd., posebno 
še tiste panoge oziroma kulture, Id v 
danih naravnih pogojih najbolj uspe- 
vajo. 4. da uvaja za povečanje kmetijske 
proizvodnje in s tem za naraščanje bla-, 
gostanja svojih članov naprednejše teh- 
nične in agronomske metode v kmetij- 
stvu in v ta namen nabavlja kmetijske 
stroje, umetna gnojila itd., ustanavlja 
ambulante za živino, plomenilne postaje, 
organizira selekcijo živine, gradi silose, 
organizira semensko službo, skrbi za 
gojitev sadnih, gozdnih in drugih sadik 
itd.; 5. da organizira predelavo kmetij- 
skih pridelkov in obrtne delavnice za 
potrebe svojih članov in izrablja pri tem 
predvsem lokalne surovine; 6. da zbira 
kmečke prihranke v obliki hranilnih 
vlog in notranjih posojil za ustvarjanje 
obratnih sredstev in podeljevanje kre- 
ditov svojim članom; 7. da skrbi za go- 
spodarski strokovni, kulturni in pro- 
svetni dvig vseh prebivalpev svojega 
okoliša tako, dai prireja v svojem za- 
družnem domu strokovna in politična 
predavanja, kulturne prireditve, stro- 
kovne tečaje, razstave, predvajanje fil- 
mov, goji fizkulturo itd. ter ustanovi 
svojo knjižnico. 

Zaradi smotrnega in uspešnejšega iz- 
vajanja svojih nalog izdela potrebne 
načrte v skladu s splošnim državnim 
načjtom. 

Zadružni delež znaša 150 din, plača 
se ob vstopu v zadrugo. Upravni odbor 
lahko dovoli plačilo v obrokih. ' Delež 
zadružnikovega družinskega člana znaša 
20 din. Jamstvo je omejeno. Vsak za- 
družnik jamči še z lOkratnim zneskom 
vpieanih obveznih deležev. 

Zadruga razglasa važnejše sklepe v 
svojih poslovnih prostorih in na raz- 
glasili deski. 

Upravni odbor sestavlja 11 članov. 
Dolžnost upravnega odbora traja eno 
leto. Zadrugo zastopa upravni odbor. 
Za zadrugo podpisujeta po dva člana 
upravnega odbora in en pooblaščeni 
uslužbenec zadruge/ 

Člani upravnega odbora so: 
Skuhala Franc, kmet, Križevci 5, 

predsednik,     ( 

Sunčič Franc, kmet, Križevci 17, pod- 
predsednik, 

Kosi Gabrijel, namešč., Križevci 51, 
tajnik,    > 

Tkalec Mihael, kmet, Križevci 16, 
Dežnik Janko, kmet, Križevci 25, 
KrižaniČ Cveta, kmet. hči, Boreči 10, 
Prelog  Franc, miz. moj., Boreči 18, 
Ivanjšic Franc, kmet, Boreči 19, 

Makoter Franc, kmet, Iljaševci 11, 
Martinčič Anton, kmet, Iljaševci 8, 
Zilavec   Martin,   kmet,  .Iljaševci   50, 

odborniki. 

Okrožno sodišče v Mariboru 
dne 19. marca 1948. 

Zadr. III 112—2 2821 

364. '• 
Sedež: Krog, okraj Murska Sobota, 
Dan vpisa: 20, marca 1948. 
Besedilo: Kmetijska zadruga z o. j. 

v Krogu. 
Zadruga je bila ustanovljena na skup- 

ščini 20. II 1948 za nedoločen čas. 
Naloge zadruge so: 1. da na čim boljši 

in čim kulturnejši način oskrbuje svoje 
člane z vsemi potrebnimi potrošnimi 
predmeti; 2. da odkupuje v svojem oko- 
lišu vse kmetijske pridelke in izdelke- v 
skladu s postavljenim načrtom za dobro 
oskrbo mest in drugih industrijskih sre- 
dišč in sklepa v ta namen pogodbe; 
3. da pospešuje in razvija vse panoge 
kmetijskega gospodarstva na svojem 
področju, tako poljedelstvo, živinorejo, 
sadjarstvo, vinogradništvo, čebelarstvo, 
gojitev industrijskih in drugih kultur, 
gozdarstvo, domačo obrt itd., posebno 
še tiste panoge oziroma kulture, ki v 
danili naravnih pogojih najbolj uspe- 
vajo. 4. da uvaja za povečanje kmetijske 
proizvodnje in s tem za naraščanje bla- 
gostanja svojih č!anov\naprednejše teh- 
nične in agronomske metode v kmetij- 
stvu in v ta namen nabavlja kmetijske 
stroje, umetna gnojila itd., ustanavlja 
ambulante za živino, plemenilne postaje, 
organizira selekcijo živine, gradi silose, 
organizira semensko službo, • skrbi za 
gojitev sadnih, gozdnih in drugih, sadik 
itd.; 5. da organizira predelavo kmetij- 
skih pridelkov in obrtne delavnice za 
potrebe svojih članov in izrablja pri tem 
predvsem lokalne surovine; 6. da zbira 
kmečke prihranke v obliki hranilnih 
vlog in notranjih posojil za ustvarjanje 
obratnih sredstev in podeljevanje kre- 
ditov svojim članom; 7. da skrbi za go- 
spodarski strokovni, kulturni in pro- 
svetni dvig vseh prebivalcev svojega 
okoliša tako, da prireja v svojem za- 
družnem domu ' strokovna in politična 
predavanja, kulturne prireditve, stro- 
kovne tečaje, razstave, predvajanje fil- 
mov, goji fizkulturo itd. ter ustanovi 
svojo knjižnico. 

Zaradi smotrnega in uspešnejšega iz- 
vajanja svojih nalog izdela potrebne 
načrte v skladu s splošnim državnim 
načrtom.. . 

Zadružni' delež znala 150 din, plača 
se ob vstopu v zadrugo. Upravni odbor 
lahko dovoli plačilo v obrokih. Delež " 
zadružnikovega družinskega člana znaša 
10- din. Jamstvo je omejeno. Veak za- 
družnik jamči ie z lOkratnim znerikom 
vpieanih obveznih deležev. 

Zadruga razglaša važnejše sklepe v 
svojih poslovnih prostorih in na raa- 
glaeni deski. 

'   Upravni   odbor   sestavlja   7   članov. 
Dolžnost upravnega odbora taja *oo 
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leto. Zadrugo zastopa upravni odbor. 
Za zadrugo podpisujeta po dva člana 
upravnega odbora ali po en član uprav- 
nega odbora in en pooblaščeni usluž- 
benec zadruge. 

•Ciani upravnega odbora so: 
Ferenčič Franc, poljedelec, Krog, 

predsednik, 
Ratnik Štefan, poljedelec. Krog, pod- 

predsednik, „ 
Ferenčič Nikolaj, uradnik, Krog, 

tajnik, 
Gomboc Janez, uradnik, Krog, bla- 

gajnik, 
Mes Ignac, poljedelec. Krog, 
Zitek Cecilija, poljedelec, 
Kaus Karel, mizar, pomočnik, Krog, 

odborniki. 
Okrožno sodišče v Mariboru 

dne 20. marca 1948. 
Zadr. III 34-2 2822 

365. 
* 

Sedež: Mala Poiana, okraj Lendava. 
Dan vpisa: 20   marca 1948. 
Besedilo: Kmetijska zadruga z o. j. v 

Mali Folani. 
Zadruga je bila ustanovljena na skup- 

ščin' 26. 2. 1948 za nedoločen čas. 
Naloge zadruge so: 1. da na čim boljši 

in čim kulturnejši način oskrbuje svoje 
člane z vsemi potrebnimi potrošnimi 
predmeti; 2. da odkupuje v svojem oko- 
lišu vse kmetijAo pridelke in izdelke v 
»kl«du s postavljenim načrtom zt dobro 
«ekrbo mest in drugih industrijskih sre- 
dišč in sklepa v ta namen pogodbe; 
8. da pospešuje in razvija vse panoge 
kmetijskega gospodarstva na svojem 
področju, taiko poljedelstvo, živinorejo, 

v sadjarstvo, vinogradništvo, čebelarstvo, 
gojitev industrijskih in drugih kultur, 
gozdarstvo, domačo obrt itd., posebno 
še tiste panoge oziroma kulturo, ki v 
danih naravnih pogojih najbolj uspe- 
vajo. 4. da uvaja za povečanje kmetijske 
proizvodnje in s tem za naraščanja bla- 
gostanja svojih članov naprednejše teh- 
nične ìH agronomske metode v kmetij- 
stvu in v ta namen nabavlja kmetijske 
stroje, umetna gnojila itd., ustanavlja 
ambulante za živino, plemenilne postaje, 
organizira selekcijo živine, gradi silose, 
organizira semensko službo, skrbi za 
gojitev sadnih, gozdnih in drugih sadik 
itd.; 5. da organizira predelavo kmetij- 
skih pridelkov in obrtne delavnice za 
potrebe svojih članov in izrablja pri tem 
predvsem lokalne surovine; 6. da zbira 
kmečke prihranke v obliki hranilnih 
vlog in notranjih posojil za ustvarjanje 
obratnih sredstev in podeljevanje kre- 
ditov svojim članom; 7. da skrbi za go- 
spodarski _ strokovni, kulturni in pro- 
svetni dvig vseh prebivalcev svojega 
okoliša tako, da prireja v svojem za- 
družnem domu strokovna in politična 
predavanja, kulturne prireditve, stro- 
kovue tečaje, razstave, predvajanje fil- 
mov, goji rizkulturo itd. ter ustanovi 
svojo knjižnico. •        i 

Zaradi smotrnega in uspešnejšega iz- 
vajanja svojih nalog izdela potrebne 
načrte v skladu s splošnim državnim 
načrtom. ' 

Zadružni delež znaša 150 din, plača 
ee ob vstopu v zadrugo. Upravni odbor 
lahko, dovoli plačilo v obrokih. Jamstvo 
je omejeno. Vsak zadružnik jamči še e 
7kratnim zneskom vpisanih obveznih 
deležev. 

Zadruga razglaša važnejše sklepe v 
svojih poslovnih prostorih in na raz- 
glasni deski. 

Upravni odbor sestavlja 5 do 7 čla- 
nov. Dolžnost upravnega odbora traja 
eno leto. Zadrugo zastopa upravni od- 
bor. Za zadrugo podpisujeta po dva 
člana upravnega odbora ali po en član 
upravnega odbora in en pooblaščeni 
uslužbenec zadruge. 

Člani upravnega odbora so: 
Šernek Stefan, kmet, Mala Polana, 

predsednik, 
Zalik Jožef kmet, Mala Polana, pod- 

predsednik, 
Sajfrid Matilda, učiteljica, Mala Pola- 

na, tajnik, 
Vincec  Matija,   kmet,   Mala   Polana, 
Pr§3 Jožef, kmet, Mala Polana, 
Balažek Jožef, kmet, Mala Polana, 
Tratnjek Stefan, kmet, Mala Polana, 

odborniki. 
Okrožno sodišče v Mariboru 

dne 20. marca 1948. 
*  Zadr. III 35-2 2722 

3G6. 
Sedež: Markovci okraj Murska Sobota. 
Dan vpisa: 22. marca 1948. 
Bestdilo: Kmstijika udruga z o. j. v 

Mnrkovcih. 
Zadruga je bila ustanovljena na skup- 

ščini 28. II. 1948 za nedoločen čas. 
Naloge zadruge so: 1. da na Čim boljši 

in čim kulturnejši način oskrbuje svoje 
člane z vsemi potrebnimi potrošnimi 
predmeti; 2. da odkupuje v svojem oko- 
lišu vse kmetijske pridelke in izdelke v 
skladu s postavljenim načrtom za dobro 
oskrbo mest in drugih industrijskih sre- 
dišč in sklepa v ta namen pogodbe; 
3. da pospešuje in razvija vse panoge 
kmetijskega gospodarstva na svojem 
področju, tako poljedelstvo, živinorejo, 
sadjarstvo, vinogradništvo, čebelarstvo, 
gojitev industrijskih in drugih kultur, 
gozdarstvo, domačo obrt itd., posebno 
še tiste panoge oziroma kulture, ki v 
danih naravnih pogojih najbolj uspe- 
vajo. 4. da uvaja za povečanje kmetijske 
proizvodnje in s tem za naraščanje bla- 
gostanja svojih članov naprednejše teh- 
nične in agronomske metode v kmetij- 
stvu in v ta namen nabavlja kmetijske 
stroje, umetna gnojila itd., ustanavlja 
ambulanto za, živino, plemenilne postaje, 
organizira selekcijo živine, gradi silose, 
organizira semensko _ službo, skrbi za 
gojitev sadnih, gozdnih in drugih sadik 
itd.; 5, da organizira predelavo kmetij- 
skih pridelkov in obrtne delavnice za 
potrebe svojih članov in izrablja pri tem 
predvsem lokalne surovine; 6. da zbira 
kmečke prihranke v obliki hranilnih 
vlog in notranjih posojil za ustvarjanje 
obratnih sredstev in podeljevanje kre- 
ditov svojim članom; 7. da skrbi za go- 

spodarski strokovni, kulturni in pro- 
svetni dvig vseh, prebivalcev svojega 
okoliša tako, da prireja y svojem za- 

družnem domu strokovna in politico* 
predavanja, kulturne prireditve, stro- 
kovne tečaje, razstave, predvajanje n> 
mov, goji fizkulturo itd. tor ustanovi 
svojo knjižnico. 

Zaradi smotrnega in uspešnejšega ^ 
vajanja svojih nalog izdela potreb»« 
načrte v skladu s splošnim državnim 
načrtom. 

Zadružni delež znaša 150 din, PIa&i 

so ob vstopu v zadrugo. Upravni odbof 

lahko dovoli plačilo v obrokih. Jamstvo 
je omejeno. Vsak zadružnik jamči ?* 
z lOkratuim zneskom vpisanih obvezn» 
deležev. 

Zadruga razglaša važnejše sklepe T 

svojih poslovnih prostorih in na &* 
glasni deski. 

Upravni odbor sestavlja 9 članov- 
Dolžnost upravnega odbora traja ••° 
leto. Zadrugo zastopa upravni odbor. 
Za zadrugo podpisujeta po dva ciao* 
upravnega odbora ali po en član uprav- 
nega odbora in en pooblaščeni uslužbe- 
nec zadruge. 

Člani upravnega odbora so: 
Plut Metod, učitelj, Markovci, pr^' 

sednik, 
Korpič« Jožef,; kmet, Cepinci, podpred- 

sednik.   , 
Jafeio Ludvik, kmet, Markovci, tajnik« 
Gašper Elemir, kmet, Markovci, • 

gajnik, 
Gašper Janez, Cepinci, 
Kalamar Viljem, kmet, Cepinci, 
Korpič Koloman, kmet, Cepinci, 
Gašp»r Štefan, kmet, Cepinci, "       , 
Baraba«    Vincenc,   kmet,   Marke*1» 

odborniki. 
Okrožno sođiščo v Mariboru 

dne 22. marca 1948. ^ 
Zadr. III 33-2 3630 

Uvedba postopanja za dokaz 
smrti 

III R 824/48-2 1688 
Hribšek Ivan, roj. 18. XI. 1924 pri s* 

Juriju 24, KLO Turje, rudar, je odšel 2* 
VIII. 1944 v pohorsko brigado NOV. & 
tedaj se pogreša. • 

Na predlog matere Hribšek Ane, to»6?; 
ce pri Sv. Juriju 24, se uvede postopa«; 
za razglasitev za mrtvega in se izdaja Pjjj 
ziv, da se o pogrešanem do 1. IX. l*f 
poroča sodišču ali skrbniku Langerju Fra»' 
cu, sod. uradniku v Trbovljah. . 

Hribšek Ivan se poziva, da ee i$*\ 
si pri sodišču ali drugače da kako ^68 

o sebi. -    e 
Po preteku roka bo sodišče odlociW 

predlogu. 
Okrajno sodišče v Trbovljah   y 

dne 4. marca 1948.      ' : 

Amortizacija 
Št. IV R 20/48—2 p^. 343? 

Lastnik zemljišča vi. št. 1122 k. o. 
Lendava je predlagal uvedbo V°°^QÏ 
za amortizacijo na tem zemljišču poo   fle 
vknjižene terjatve, ki že več kot 30 19t 

obstoja, in sicer: • , tn it 
Občinske kreditne blagajne PJI*»

10
*- 

obveznice z dne 15. XI. 1906 %' 
12.000 kron. 
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»alii? • "" upniki' 0«roma njih pravni 
tn 7

lkl se pozivajo, da v 2 mesecih, in 
o najpozneje do 20. jmiija 1948 prijavijo 
«per amortizacijo svoje ugovore, ker bi se 

w Preteku roka izrekla terjatev za amor- 

pravke m bi Se dOVOlil izbris ustavne 

Okrajno sodišče v Dolnji Lendavi 
dne 7. aprila 1948. 

AoAi* Oklic 
oedicem neznanega bivališča 

°-f/48-8 3508 
iJLf!iUscinski zade« PO Porenti Jakobu, 
Amt-i1.^ iz Virmaš št- 44> ki je umrl v 
slft£- h IIL im brez sporočila po- 
rini " r?lje' ie bivališče zapustnikovih 
stinT? HafuerJa Franca, Marjete in Kri- 

Ti WJ
S
? 

bate v Ameriki, neznano. 
6 ml-e •    uPravičenci se pozivajo, da v 
nonr-i -^ danes vloze uslno ali Pisme' 
sodi/À, ll?v M dediČa aH Pa' vsaj sporoče 
na „K 

SV0Je naslove, sicer se bo zapušči- 
mi ,,nîav"avala z drugimi došlimi dedni- 
^ upravičenci in s skrbnikom. 

0kraJno Rodilcp y Kranju 
'«ne 22. aprila 1948. 

0vî£-3 * '  3509 
prej vdoï»1 zadcvi po Krcmžar Mariii. 
Pjesmici u *r Ani' roj- Krë> kmclski 

umrla dn      gornje Kokre št. 54, ki je 
poslednje    S'- I- 1948' zaPustivši naredbo 
čigar biv i'°-' se nien sin ^ina K°t*or» 
tìa v 6 m      -e sodišču ni znano, poziva, 
dišJu   j^ecih od danes vloži pri tem so- 
cer se j!ìmeno

x?H ustno dedno prijavo, si- 
Pošlimi j zaPuŠcma obravnavala v drugimi 

mi dedl& in s skrbnikom. 
Okrajno sodišče v Kranju 

d"e 21. aprili 1948. 

ZV69:?-.9 * 3473 
pran<-,, PUscinski ^devi po pok. Hrenu 
Mira. : pos,estniku, Jelševec št. 17, KLO 
Pustu « ' ki *e umrl 10. IV. 1945 in za- 
gata J°Tdko z dne 8. IV. 1945, se po- 
Franc ZuPustnikova sina Hren Janez in 
secih !•• a,neznanega bivališča, naj v 6 me- 
vložiia n ? iave °Slasa ustno ali pismeno 
sodiž^j pn8lasitev •• dediča ali sporočila 
šžiDa «h J naslov. ker se bo sicer zapu- 
viSenci .avnavala zdrugimi dednimi upra- 
^•••••1 S P05'^61»• skrbnikom po- 

°krajno sodišče v Trebnjem 
dne 15. aprila 1948. 

Z 301/46 * 
: MBW'T ••34 

^••••••. . > sodnî uradnik v pokoju v 
"PoroÄl ^14' Vn-  1944 umrl brez 

Za *•• niso ^3111- 
dr-Klemen—\•••5•1•• te Postavljen 
^ KoW Al0JZ> odvetnik v Mokrono- 
89 Poziv, / 1° 2•••§•• kake pravice, 
°bÌave ni-•• • ° v 6 mesecih o*1 •••• 
^oje praS111       U Sodišču in dolaiže 

bo PraPviec'Snl•
ka SG *» w»PrëSna, ako 

sprotnem dokazana> Prisodila dediču, v 
-    ni       •eru pa se izro5ila državi- 

one 24. aprila 1948, 

Kazni oglasi 

Št. 189. 
Vabilo 

3635 

na 1. redno letno skupščino Kmetijske na- 
bavno prodajno zadruge St. IIj v Slov. go- 
ricah v nedeljo 9. maja 1948 ob 7. uri 
zjutraj v zgornji drž. osnovni šoli v Št. Ilju 

v Si. goricah. 

Dnevni red: 
1. Otvoritev skupščine, volitev delovnega 

predsedstva, zapisnikarja ter dveh ove- 
rovateljev; 

2. čitanje in odobritev zapisnika zadnje 
Skupščine; 

3. poročilo upravnega in nadzornega od- 
bora; 

4. razmotrivanje in odobritev sklepnih ra- 
čunov za leto 1947; 

5. sklep o uporabi Čistega prebitka 1947; 
6. revizijsko poročilo; 
7. sklepanje o razrešnici upravnega in 

nadzornega odbora; 
8. volitev novega upravnega in nadzorne- 

ga odbora; 
9. potrdilo načrta za odkup kmetijskih 

pridelkov, potrošnje finančnega načrta 
in obveznosti; 

10. sklep o skupni vsoti, do katere se lahko 
zadruga zadolži; 

11. volitev delegatov za zbor RZZ, LRS in 
zbor PZKZ; 

12. sklep o spajanju, likvidaciji in cepitvi 
zadrug; 

13. predlogi in pritožbe zadružnikov; 
14. slučajnosti. 

Ako bi skupščina ob določeni uri no 
bila sklepčna, bo pol ure pozneje skupščina 
istotam z istim dnevnim redom veljavno 
sklepala ne glede na število navzočnih 
članov. 

Upravni odbor 

3537 

Poziv upnikom in dolžnikom 
Nabavna in prodajna zadruga z o. j. v 

Kostanjevici na Krki je prešla 1. marca 
1948 zaradi decentralizacije oziroma usta- 
novitve nove kmetijske zadruge v likvida- 
cijo. 

Pozivamo vse upnike, naj do 15. maja 
1948 prijavijo svoje terjatve, vse dolžnike 
pa, da poravnajo svoje obveznosti tajpo- 
zneje do 15. maja 1948. 

Po preteku tega roka se prijave terjatev 
ne bodo več upoštevale. 

Likvidacijski odbor. 

Preklici izgubljenih listin 

Preklicujemo izgubljeno prometno knji- 
žico za osebni avtomobil znamk© Ci- 
troen« št. S-1745, izdano od NM v Ljub- 
ljani na ime >Alumik, kovinska indu- 
strija, Ljubljana, Smartinska c. 64. 
3607, >AIumii«, Ljubljana 

Preklicujem prometno knjižico za žen- 
sko kolo znamke >Hermes< št. 304042 na 
ime Antloga Marija, Celje, Ostrožno št. 38. 
3280   Antloga Marica, Celje, Ostrožno 38 

Preklicujem izgubljeno prometno knji. 
žico za kolo, izdano od NM v Ljubljana 
na ime Anžič Marija, Ljubljana, Hra- 
deckega c. 66. 
3571 AnŽič Marija 

Preklicujem izgubljeno prometno knji- 
žico za kolo, izdano od NM Št. Vid nad 
Ljubljano na ime Bačn'i'k Ivan, Gline© 
15, p. St. Vid. 
3447 Bačnik Ivan 

Preklicujem izgubljeno osebno izkaz- 
nico št. 119, izdano od KLO Moravci na 
ime Balajc Ernest, vojaško knjižico, iz- 
dano od voj. odseka v Murski Soboti, 
izkaznico za kolo, izdano od odseka za 
notranje zadeve v Murski Soboti, izkaz- 
nico OF, izdano od okr. odbora OF Mur- 
ska Sobota in zadružno izkaznico, iz- 
dano od zadruge Murska Sobota, poslo- 
valnica Moravci, vso na ime Balajo Er- 
nest, Moravci št. 137. 
3535 Balajc Ernest 

Preklicujem izgubljeno prometno knji- 
žico za kolo tov. št. 377886, izdano od 
NM v Ljubljani na ime   Bartol Anton, 
Ljubljana, Funtkova 40. 
3520 Bartol Anton 

Preklicujem izgubljeno člansko izkaz- 
nico, _ izkaznico zadružništva, voj. knji- 
žico in sindikalno knjižico, vse na ime 
Bedrač Franc, delavec iz Sturmovca 12, 
KLO Sv. Vid — Ptuj. 
3493 Bedrač Franc 

Preklicujem izgubljeno osebno izkaz- 
nico in nakaznico za bone za oddajo ene 
krave, izdano od KLO Pleterje, okraj 
Ptuj na ime Belca Ivan, Pleterje št. 40._ 
3619 Belca Ivan 

Preklicujem ukradeno prometno knjL 
žico št. S-48S847 za kolo na ime Franc 
Belovič. 
3536 Belovič Franc 

Preklicujem ukradeno osebno izkaz- 
nico, prometno knjižico za kolo, sindikal- 
no izkaznico, delavsko knjižico in želez- 
niško režijsko izkaznico, vse na ime 
Berač Franc, Ljubljana, Ulica na Grad 
št. 11. 
3527 Berčič Franc 

Preklicujem izgubljeno sindikalno izkaz- 
nico št. 293347, izdano od sind, podružnice 
prosvetnih delavcev na Vrhniki na ime 
Bizjak Alojzija, Podgora 24, p. St. Vid nad 
Ljubljano, 
3232 * Bizjak Alojrija 

Preklicujem izgubljeno nabavno knji- 
žico za kolo znamke >Steyer< tov. štev. 
6129222, izdano od NM v Skorji Loki na 

\ime Bobnar Ludvik, Godesič 31, p. 
Škof ja Loka. 
3485 Bobnar Ludvik 

Preklcujem izgubljeno nabavno knji^ 
žico >Naprozec št. 16428, izdano od Na- 
preže« žt. 12 v Ljubljani (Trnovo) na 
imo Buh Marija. Ljubljana. Gradaška 4. 
3483 Buh Marija 
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Preklicujemo izgubljeno evïd. tablico 
&t. 3589 osebnega avtomobila >Fiat«, last 
tvornico ^Celuloza« Videm ob Savi. 
3540 ^Celuloza«, Videm ob Savi 

Preklicujem izgubljeni industrijski na- 
kaznici št.. 055317 in št. 343120, izdani 
od MLO Ljubljana na ime Cebular Pavla 
in Rajko, Ljubljana, Parmova 58. 
347G Čcbular Pavla 

Pieklicujeni ukradeno osebno izkaz- 
nico, izkaznico OF, vojaško knjižico, iz- 
kaznico FZS in prometno knjižico za 
kolo, vse na ime Čemažar Stanko, Ljub- 
ljana, Svabičeva 4. 
3489 Cemažar Stanko 

Preklicujem izgubljeno prometno knji- 
žico za moško kolo znamke >Ideak št. 
484257, izdano od 0L0 Maribor. 

Dei-Fabro Rudolf, 
3627 Maribor-Tezno, Poljska 10 

Preklicujem izgubljeno prometno knji- 
žico za kolo evid. št 2097384, izdano od 
NM Kr&ko na ime Dolinšek Franc, Krško. 
3492 Dolinšek Franc 

Preklicujem izgubljeno osebno izkaz- 
nico št. 056•0 na ime Dorner Anica, 
Aljaževa ulica 4,JJaribor. 
3482 '      •        Dorner Ana 

Preklicujem izgubljeno osebno izkaz- 
nico št. 6035 na ime Dovžan Anton, roj. 
3. I. 1901, stanujoč v Zasipu št. 5, KLO 
Zasip-Podhom. 
3435 Dovžan Anton 

Preklicujem  izgubljeno vojaško knji- 
žico št. 967488, izdano na ime Dremelj 
Avgust, Ljubljana, V. p. 35143^. 
3574 Dremelj Avgust 

Prekkcujem   izgubljeno  knjižico štev, 
303G73 na ime Felzer Ana, Ćeljo, Cin- 
ka miška 2. 
3620 Fclzcr Ana, 

Preklicujem dve izgubljeni delavski 
knjižici, sindikalno izkaznico in osebno 
izkaznico, vse na ime Furiarne Evgen, 
Ljubljana, Dom onemoglih, Poljanska 
cesta. 
3572 Furlanič Evgcn 

Preklicujem izgubljeno osebno izkaz- 
nico št. Ü02072, izdano od NM v Ljub- 
ljani in uslužbensko knjižico št, 2957/47, 
izdano od »Gradisa«, oboje na ime ing. 
Gjud Milan, Ljubljana. Kongresni trg 6. 
3524 Ing. Gjud Milan 

Preklicujem ukradeno vojaško knjiži- 
co, osebno izkaznico, knjižico za kolo 
znamko >Trianonc št. 229.606, nakaznico 
za usnje in druga potrdila, vse na ime 
Golob Franc, posestnik, Sobetinci št. 13, 
p. Sv. Marko pri Ptuju. 
3436 Golob Franc 

Preklicujem', osebno izkaznico štev. 
045466 in prometno knjižico za kolo št. 
300241 na ime Gregorio Stanko, Trg svo. 
bode 4, Celje.    - 
3437 Gregorič Stanko 

Preklicujem izgubljeno prometno knji- 
žico KI žensko kolo A 544611. 

Hartman Marija, 
3432 '       Brezje 2 pri Mariboru 

Preklicujem preklic izgubljene službe- 
ne izkaznice, izdane od NM v Ljubljani, 
objavljen v 13. številki Uradnega lista 
LRS z dne 23. III. 1948 tia imo Herček 
Kristina, Ljubljana, Japljeva 4, ker se 
jo izkaznica med tem našla. 
3486 Herček Kristina 

Preklicujem izgubljeno osebno izkaz- 
nico in sindikalno izkaznico, oboje na 
ime Hočevar Alojz, Zg. Uralica št. 3, 
in prometno knjižico za kolo na ime 
Rabnik Angela, Tomačevo 27. 
3615 Hočevar Alojz 

Preklicujem uničeno osebno izkaznico 
št 035239, izdano od NM v" Ljubljani na 
ime Iglic Jakob, Ljubljana, Emonska 10. 
3577 Iglic Jakob 

Preklicujem voj. knjižico št 616180, iz- 
dano od I. brigade V. G. VII udarne di- 
vizije na ime Janjatovié Branko, Voj. p. 
22948-S, Tolmin. 
3562 Janjatovié Branko 

Preklicujem izgubljeno prometno knji- 
žico za kolo, izdano od NM v Ljubljani 
na ime Jarc Marija, Ljubljana, Povše- 
tova 3. 
3386 Jarc Marija 

Preklicujem izgubljeno prometno knji- 
žico za kolo št. S-157317, izdano od. KLO 
Dobrunje na ime Kastelic Marija, Za- 
dvor 83, p. Dobrunje. 
3568 Kastelic Marija, Dobrunje 92 

Preklicujem izgubljeno prometno knji- 
žico za kolo znamke »Miifac št S-163243, 
izdano od NM Brezovica na ime Kavčnik 
Ludvik, Log 3, p. Brezovica. 
3384 Kavčnik Ludvik 

Preklicujem izgubljeno prometno knji- 
žico št. 211907 za kolo, izdano od odseka 
z notr. zadeve OLO v Trebnjem. 

Kavšek Rafael, 
3510 Cvible tf. p. Trebnje 

Preklicujem   izgubljeno  izkaznico  za 
kolo, izdano od   NM Kamnik   na ime 
Kemperle Peter, Zg. Stranjo št 6. 
3438 Kemperle Peter , 

Preklicujemo    izgubljeno    prometno 
knjižico za kolo znamke >Diirkopp« št. 
1794626. izdano od NM v Ljubljani na 
naslov Kino »Sloga«, Ljubljana. 
3490 • Kino »Sloga«, Ljubljana 

Preklicujem izgubljeno izkaznico' za 
kolo znamke > Victoria« reg. št. 164749, 
št. okvira 1074899, izdano od uprave NM 
v Liliji na ime Koci Frančiška, Zg. Ribče 
št. 92.' 
3G03 Koci Frančiška 

Preklicujem izgubljeno osebno izkaz- 
nico št. 32, izdano od KLO Dolenci m 
ime Konkolic Janez, Dolenci št. 14. 
3308 Konkolic Janez 

/ ,   Preklicujem izkaznico za kolo znamke 
^Junior«,   št.   485-891,  spoznavna  štev. 
891/485.891, izdano na ime Kosi Franc, 
Ključarovci pri Ljutomeru. 
3311 ,.    Kesi Prane 

Preklicujem izgubljeno izkaznico OF, 
izdano od CLO Bežigrad, Ljubljana, na 

ime Kosmač Marija, Ljubljana, Tyrseva 
št. 47/b. 
3575 Kosmač Marij» 

Preklirujcmo    izgubljeno    prometa0 

knjižico za kolo znamke » Victoria«, 
878883, izdano na imo Marinič Stanislao' 
Ključarovci, p. Križevci pri Ljutomeru- 
&315   KLO  Ključarovci  pri  Ljutomer11 

Preklicujemo ukradeno okroglo ura"' 
no stampili ko KLO Sorica z besedno1"' 
Krajevni narodni odbor Sorica. 
3494 KLO Sorica 

Preklicujem izgubljeno sindikalno. ^' 
kaznico št. 1254027, izdano 1. 1946 pH 
ZPDN podruž. Sv. Lenart v Slov. gor. n» 
ime Kramberger Marija, Gor. Loga*6" 
št. 65. 
3612 Kramberger Mar'jft 

Preklicujem izgubljeno prometno k""!'' 
žico za kolo lov. št. 677400, izdano ^ 
NM v Ljubljani na ime Kranjc Ivo, Ljub- 
ljana, Poljanski nasip 16. 
3609 Kranjc Ivo 

Preklicujem izgubljeno prometno k^ 
žico za kolo št. 504148, izdano od f. 
Idrija na ime Kržišnik Helena. IdriJ3» 
Rudarska ul. št. 23. i 
3390 Kržišnik Helena 

Preklicujem prometno knjižico za k*»0 

št. 210912, izdano od odseka za notr- ^' 
deve OLO Trebnje. 
3434 Lap Anton 

Preklicujem   izgubljeno   industrij»*' 
nakaznico št. 6*9387, izdano od Mt" 
Ljubljani na ime Lazar Jože, Ljubijo ' 
Jeranova 14.       . 
3613 Lazar Jo*", 

Preklicujem  ukradeno vojaško ••••^ 
žico, izkaznico OF, potrdilo prijavne? 
urada, izkaznico za kolo in vojaško P ' 
trdilo. 

Lokše Vinko, Bolfonkova «t * ' 
3542 Nova vas pri Mariboru   .-, 

Preklicujem izgubljeno sindikalno xV 

kažnioo št. 540829, izdano na ime Lertfr' 
dič Stanko, Ljubljana TSS. 

,3565 Lenardič Stanko 

Preklicujem potrdilo št. 8/318—^Jg 
kazenske evidence, izdano 23. III. -^*g 
od odseka za notr. zadevo Tolmin na Jr 
Baloh Ferdinand. ••')', 
3538   Ličen •••1•, Naša knjiga, 'l^ 

Preklicujem izgubljeno izkaznico v ; 
izdano od sindikalne podružnice^ u^j 
niškega zavoda* za litografijo v IdublJ* • 
na ime Lubej Vida, Ljubljana, Celovv 

3446 Lubej Vid« 

Preklicujem    pomočniško.   ^P1?2?^ 
mizarske stroke na ime Lagoja AJ ) 
roj. 26. V. 1923 v Crni. |ie 

3623      Lagoja Alojz, 'Crna 26, Pre*84 

Preklicujem Izgubljeno   letno spri»* 
vaio I. gimn. razreda državne klafra 
gimnazije iz 1. 1945/46, izdano naJ"* 
Marija Lubec, roj. 30. IX. 1932, pristop 
v Maribor. ' ' ''' V, .»a 
3617 '    ' Lubec Mani» _ 

' Preklicujem tegubljenao prometno. ••^ 
žico ••. žensko kolo znamke >Juiu 
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*'• 89604, in <öebno iskaznico, izdano od 
L0 TezTio, Maribor. 
oJOl Lukas Julijana, 
*^1 Maribor, Tezno, Tomšičeva 6 

.Preklicujem izgubljeno osebno izkaz- 
!"«); m delavsko knjižico na ime Majee- 
Mvić Anton. 

Majccnorič Anton, 
Markovci 61, Ptuj 3439 

Preklicujem izgubljeno prometno knji- 
• /Jco za kdlo znamke >Dürkopp<:  Štev. 

-o42, izdano od NM v Ljubljani na ime 
'7*?-/a kdl° znamke >Dürkopp<: Štev. 
\,,2' i'Adano od NM v Ljubljani na ime 
create Barbara, Ljubljana,   Ribniška 
it. 12. 
3481 Marcnče Barbara 
. Preklicujem izgubljeno voj. knjižico na 
Ai? nkuž Viklor' '^ce št. 56, p. Sv. 
s,70,«

or- Radgona,  osebno  izkaznico 
• U878Ö0, izkaznico OF, prometno knji- 

'cojza kolo, št. okvira 321332, prometno 
imi 1•° ,•• kol° št- °kvira 1294279 na 
«s Markus Kristina in prometno knji- 

Mari-» T • št- okvira 205250 na ime 
gvus Ivanka. 

* • Markus Viktor 

žion't   i4em «gubljeno prometno knji- 
Brezna      ° U- 709933< ^110 od NM 

zovica 97 na Ime Mavsar *ktevž' BrQ' 
3389   •   * 

' Mavsar Matevž 
; kvoïÎA0 gubljeno evid. tablico 

od NM ç T^wmobUa št. S-0539, izdano 
•jana iv,.>JublJani ua ïMeprom«, Ljub- 
3573 a c- 3G- 

p »Mcpromc, Ljubljana 

uico št oUlem zgubljeno osebno izkaz- 
°<ibor^ i  \ lzdailo 21. VII. 1945 od OF 
Rovle s.- oQ

le fla •• Merlak Rozalija, 
3543      • "• 

•   pr ,,.       ' Merlak Rozalija 
••^sÄSo^äubljeno knjižico •• 

Mlinar n.,^12,lxa imo Mihalic Feliks, 
«d odrekaJSevc^ KL0 Logarovci, izdano 
3622 •"      ^ no'r* 2adeve v Ljutomeru. 

P^ekv • Mihalič Feliks 
?1(*> za l-C$em zgubljeno prometno knji- 
^a'uo' Äz?amke >Qai\na< št. 022302, 
li{ ÄS ^ ^Ljubljani ua Ime MIh* 
3523        ' LjublJaua, Gorupova 12. 

j)   , Mihelič Milena 

v!00 za 'b^em, zgubljeno prometno knji- 
^• .y !Ä tov. št. 741774, izdano od 
•Danic T i, ijanl ua ime MLklič-Skrabar 
35l9   ' ^ubijana, Pražakova 11. 

Pjekl' Mikli<5-Škrabar Danica 
..?£ JA1Cž{je?97

iz?u^ieuo vojaško .knji- 
! •'••• 7 v i^.^00 oi v°i- odseka 
?* Jožef 'Z' ÄT

na ime MuwliÈ Simo- 

••••• MikoliiS Joïe!, Naraplje 
::We•4iMl0    pr0mel110 

^508«       ** «nebnega avtomobila 

,3599    ' r. M?nistrstyo za lokalni promet, 
prekT ;     UpraTa za ccs<c» Maribor 

•• h> *a ••,•••••• Prometno knji. 
' h i^&aSco oTkV^P«loc št. 577610 
»4 sedlar'^0h-°i&, na ime Mlakar 
8196 ' ' K<x-ejie št. 190. 

"•   , Mlakar 1••• 

Preklicujem  izgubljeno izkaznico za 
dvokolo št. 3520, izdano od notr. odseka 
OLO Ljutomer na ime Modlic Viktor, 
KLO Globoka. 
3533 ModUc Viktor 

Preklicujem    izgubljeno    kolesarsko 
knjižico it. 30.250 na ime Naraks Joie, 
Nova vas 8, Celje. 
3537 Naraks Jože 

Preklicujein izgubljeno odnosno ukra- 
deno vojaško knjižico št. 74/9S3, izdano, 
22. IX. 1947 od voj. odseka Mozirje. 
3544 Naveršnik Ivan 

Preklicujem ukradeno osebno izkaz-' 
nico, izdano od KLO Dob pri Domžalah, 
izkaznico OF, prometno knjižico za kolo 
št. 101429 in odrezki kart za meso za 
mesec april 194S. 
3621   Novak Miha. Dob 43, OLO Kamnik 

Preklicujem izgubljeno osebno izkaz- 
nico, izdano od KNOO Lucine in izkaz- 
nico OF St. 141652, izdano od kraj. od- 
bora OF Lucine üa Oblak Dominik, Lu- 
cine bt.ll. 
•••• ;54• Oblak Dominik 

Preklicujem izgubljeno prometno knji- 
žico za kolo tov. št. 01000', izdano od NM 
Medvode na ime Oblak Marija, Zg. Senica 
št. 4, p. Modvode. 
3477 Oblak Marija 

Preklicujem izgubljeno avtomobilsko 
tablico evid. št. C113. 

Odlazck Leopold, šofer, 
S62S- DZSZ Celje 

Preklicujem izgubljeno izkaznico za 
kolo, št. okvira 24364 i u osebno izkaz- 
nico, izdano 1. 1945 od uprave NM v 
Ljubljani na ime Okorn Jernej, Ljublja- 
na, Kopališka 5. 
3604 Okorn Jernej 

Preklicujenio evid. tablico osebnega av- 
tomobila št. 4710. 

Okrajna zreza Kmetijskih zadrug, 
3018 Poljčaue 

Preklicujem izgubljeno šokko spriče- 
valo I. letnika srednje tehnične šole v 
Ljubljani (gradbeni odd.), izdano leto 
1946/47 od ravnateljstva Sole na ime 
Osterman Božena, Ljubljana, Knezova 18. 
3576 Òsterman Božena 

Preklicujem \ikradeno osebno izkaz- 
nico, izkaznico OF, izkaznico LMS, za- 
družno izkaznico, uslužbensko izkaznico 
in industrijsko nakaanieo, vse na ime 
Pavcič Malčka, medicinska sestra, An- 
hovo. 
3006 Pavčić Malčka 

Preklicujem tri izgubljene nakaznice 
za mleko na imena Petrič Mirjan (10—14 
let),   Tatjana (3-9 let) m Maja (2-3 
let), Ljubljana/ Zaloška 13. 
3491 • Petriï Mirjan 

Preklicujem osebno izkaznico, izdano 
na ime Matevž Piber, roj. 8. X. 1901, Bled, 
Mlino40. :     xr,  .• 
3309 Piber MateTï 

Preklicujem izgubljeno izkaznico za 
deško kolo asnamke >Eraa,<, izdano % 

IV. 1947 od uprave NM v Ljubljani na 
ime Tonči Pogačnik, Ljubljana, Miklo- 
ci;w-o m/m šičeva 10/III 
3605 ' 

Ljubljana, *Miklo- 

Pogačnik Tonci 

Preklicujem izgubljeno sindikalno is- 
kaznico št. 12411(A), izdano od sind, po- 
družnice Slovenskega narodnega gleda- 
lišča v Ljubljani na ime Portograndi 
Hugo, Ljubljana, Bežigrad 7. 
3445 Portograndi Hugo 

Preklicujem-izgubljeno prometno knji- 
žico za kolo znamke >Dürkopp-i št. okvi- 
ra 0155823 na ime Špiletič Veronika, Ko- 
roška Bela, Cankarjeva 14. 

Raćič Rudolf, Korošla Bela 
3626        Cankarjeva 12, Jesenice 3 

Preklicujem osebno izkaznico, izkaz- 
nico LMS, režijsko vozno karto, oblačil- 
no karto (celo), srečke 4* No. 007129 C 
in potrdilo delodajalca o zaposlitvi, vse 
na ime Raner Ferdinand, roj. 4. I. 1929. 

Itaner Ferdinand, 
3546 Košaki 63, Maribor 

Preklicujem izgubljeno osebno izkaz- 
nico, izdano od NM v Ljubljani na ime 
Rogelj Franc, Stanežiče 19, p. Št. Vid. 
3443 Rogelj Franc 

Preklicujem izgubljeno prometno knji- 
žico za kolo znamko >Kosinoi«: štev. 
233806, Izdano od NM v Ljubljani na ime 
Rogelj Sonja, Ljubljan, Beethovnova 13. 
3614 itogelj Sonja. 

Preklicujem izgubljeno osebno izkaz- 
nico št. 088775, izdano od NM v Ljub- 
ljani na ime Rus Marija, Ljubljana, Hra- 
deckega c. 28. 
3611 ' Rus Marija 

Preklicujem izgubljeno izkaznico OF, 
izdano od sind, podružnice Društva ko- 
misionarjev na ime Saje Anton, Ljublja- 
na, Drabcšnjakova 19,   • 
3479 / Sajo Anton 

Preklicujem izgubljeno prometno knji- 
žico za moško kolo št. 743708'znamke 
> Sty ria« na ime Sajko Ivan, roj. 26. VI. 
193, Gor. Radgona. 

Sajko Ivan, vodja carine, 
3531 Rogaševci (Prekmürje) 

Preklicujem izgubljeno sindikalno, iz- 
kaznico, izkaznico OF in industrijsko na- 
kaznico, vse na ime Sedej Cvetko, Ljub- 
ljana, Šelenburgova 3. 
3478 Sedej Cvetko 

Preklicujem potrdilo o demobilizaciji 
št Pov. 308 13. IX. 1915 na ime Sedie 
Mujo, podporočnik JA. 
3441 Sedie Mujo 

Preklicujem izgubljeno prometno knji- 
žico za kolo št. 69633,  izdano od OLO 
Celje okolica,  Celje na ime Serdoner 
Ana, Ločica, p. Polzela. 
3564- ,, Serdoner Ana 

Preklicujem izgubljeno osebno izkaz- 
nico,-izkaznico FZS in niesečno izkaznico 
EC2, vso na ime Sinčić Fanika, Ljub- 
ljana, Cesta na Brdo 12. 
3526 SinSič Fanik* 

Preklicujein izgubljeno prometno fcaji- 
žicQ ZA kojo, toy, št, 76Î234, jadamo od 
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NM v Ljubljani na ime Skvarča Alojzij, 
Stearic» 16, p. St. Vid.\ 

Skrarea Alojzij, Ljubljana, 
84S4      Rožna dolina. Cesta XVII/12 

Preklicujem izgubljeno osebno izkaz- 
nico št. 411, izdano od KLO Rovte na 
ime Skvarča Franc, posestnik, Rovte 88. 
3312 Skvarča Franc 

Preklicujem ukradeno osebno izkaz- 
nico,  izdano od OLO Trebnje na ime 
Sladic Angela, Čatež 48, Vel. loka. 
3610 Sladic Angela 

Preklicujem Izgubljeno potrdilo štev. 
1366 kraj. poveljstva v Travniku (Bosna* 
z dne 8. XII. 1944 za odvzeti pisalni 
stroj »Olimpia Filia< št. 41.611 s pod- 
pisom poL kom. por. A. Dujmiča. 

Slavan Ribarić, 
3440 Maribor, Glavni trg 6 

Preklicujem     izgubljeno    sindikalno 
člansko   Izkaznico št.  1244671   na ime 
Slatinšek Leopold, mizar, Sp. Rečica. 
3530 Slatinšek Leopold 

Preklicujemo    izgubljeno    prometno 
knjižico za  trikolo,   izdano   od  NM  v 
Ljubljani   na   Slovenski   knjižni zavod, 
Ljubljana, Pred škofijo •. 
3570   Slovenski knjižni zavod, Ljubljana 

Preklicujem    Izgubljeno   industrijsko 
nakaznico, izdano od RLO Ježica-Ljub- 
Ijana na ime Soršak Angela, Mala vas 
26, p. Ljubljana-Ježica. 
3521« Soršak Angela 

Preklicujem izgubljeno izkaznico za 
kolo št. 304196, izdano od NM v Celju 
na ime Spano Marjeta, Celje, Zg. H udi- 
nja 79. 
3313 Spano Marjeta 

Preklicujem izgubljeno osebno izkaz- 
nico, izdano od NM v Ljubljani na ime 
Stanič Frančiška, Ljubljana,   Gerbičeva 
št. 22. 
3526 Stanič Frančiška 

Preklicujem  izgubljeno   izkaznico za 
kolo št. S-304122 na ime Stvarnik An- 
ton, Celje, Košnica 16. 
3499 Stvarnik Anton 

Preklicujem izgubljeno delavsko knji- 
žico,  izdano od OLO  Kamnik na  ime 
Sušnik Martin, Jasno, p. Radomlje. 
3487 Sušnik Martin. 

Preklicujem izgubljeno osebno izkaz- 
nico, vojaško knjižico s sliko, izdano leta 
1945 In sindikalno izkaznico, izdano leta 
1947 na Vrhniki. 
3541 Scruga Elek 

Preklicujem izgubljen indeks   medi- 
cinske fakultete, izdan 1. 1940/41 od rek- 
torata univerze v Ljubljani na ime Stal- 
cer Branko, Zagreb, Nova ves 44. 
3608 štalcer Branko 

Preklicujem  izgubljeno izkaznico za 
kolo, izdano od uprave NM v Kamniku 
na ime Ster Marija, Selo 38, p. Vod/ce 
nad Ljubljano. 
3601 Štcr Marija 

Preklicujem izgubljeno prometno knji- 
žico za kolo tov. žt. 18804, izdano cd 
NM T Ljubljani, na ime štrubelj Andrej, 
Rudnik 26, Ljubljana, 
3488 Strubclj Andrej 

Preklicujem izgubljeno začasno osebno 
izkaznico, izkaznico OF, izkaznico SIAU, 
začasno odpustnico iz vojske, odločbo 
drž. uslužbenca, izkaznico RKS, izkaz- 
nico prosvetnega društva v Medani, 
okraj Nova Gorica, izkaznico LMS in raz- 
UČDa potrdila, vse na ime Sturm Jože, 
Modana pri Novi Gorici. 
3385 Sturm Jože 

Preklicujem izgubljeno vojaško knji- 
žico in potrdilo o demobilizaciji, izdano 
od vojaškega odreka okolja Loka na ime 
Sturm Vencelj, Robidnica 2, p\. Cerkno. 
S387 Sturm Vencelj 

Preklicujem izgubljeno sindikalno iz- 
kaznico št. 292474, izdano od Zveze pro- 
svetnih delavcev v Ljubljani na ime Šu- 
bert Lojze, Ljubljana, TSŠ. 
3567 Subcrt Lojze 

Preklicujem izgubljeno prometno knji- 
žico za moško kolo, evid. št- 122230, iz- 
dano 30. X. 1946  na ime Sulic  Ciril, 
Hotovlje 30, KLO Poljane. 
3628 Sulic Ciril 

Preklicujemo izgubljeno prometno knji- 
žico za trikolo. izdano od NM v Ljub- 
ljani na Titov otrošld dom, Stanežice, p. 
St. Vid. 
3444 Titov otroški dom 

Preklicujem izgubljeno prometno knji- 
žico za kolo, spozn. tablica št. 463660, 
izdano od notr- odseka v Dolnji Lendavi 
na ime Tkalec Ivan, Lipa 112, p. Bel- 
tinci, Prekmurje. 
3529 Tkalec Ivan 

Preklicujem potrošniško nakaznico 
reg. št 14, izdano na ime Toplak Jožef 
od KLO Gor. Lakoš, okraj Dol. Lendava. 

Toplak Jožef, 
3310   Okrajno mizarstvo, Dol. Lendava 

Preklicujemo izgubljeno evid. tablico 
poltovornega avtomobila št. S-1038, iz- 

'dano od NM v Ljubljani na Tovarna 
tekstilnih in usnjarskih pomožnih sred- 
stev, Ljubljana, Zaloška c. 54. 

Tovarna tekstilnih in usnjarskih 
3450      pomožnih sredstev, Ljubljana 

Preklicujem izgubljeno osebno izkaz- 
nico in industrijsko nakaznico (160 točk), 
oboje na ime Triplât Elza, Ljubljana, 
Ambrožev trg 9. 
J388. Triplât Elza 
žico za kolo, izdano od NM v Ljubljani 
na ime Turk Malòi, Ljubljana, Peričeva 
št. 8. 
3600 Turk MalCi 

Preklicujem izgubljeno osebno izkaz- 
nico št. 608386, izdano od Z VU v Trstu 
na  ime Turkovich   Glauco,   Ljubljana, 
Kolodvorska 22. 
3383 Turkovich Glauco 

Preklicujem izgubljeno prometno knj1- 
iico za kolo znamke »Junior« št. 70.73* 
izdano od NM v Ljubljani na ime Upra- 
va meutnega vodovoda v Ljubljani. 

Uprava mestnega vodovode» 
3480 Ljubljana 

Preklicujemo izgubljeno evid. tablic" 
tovornega avtomobila št. S-0058, izdata 
od  NM  v  Ljubljani   na   ime »Ustroja 
Ljubljana, Vilharjeva 33. 
35C9 sUstroj«, Ljubljana 

Preklicujem izgubljeno prometno knj1- 

žico za kolo na ime Vaiičič Marija, Tré' 
bež št. 38, p. Artiče. 
3547 Vahuič Marija 

Preklicujem izgubljeno izkaznico ** 
kolo št. 1Ò6699 znamke »Alber«, izdan0 

od uprave NM v Ljubljani na ime Vel" 
kavrh Leopold, Ljubljana, Tržaška U2, 

3602 Velkavrh Leopold 
Preklicujem izgubljeno osebno izkai' 

nico, izdano na ime Vezonik Ivan, •' 
nik, Sv. Ožbalt ob Dravi. 
3156 Vezonik Ivan 

Preklicujem izgubljeno prometno knj1'. 
žico za  motorno kolo znamke »Ar<lie< 

št. 11454, izdano 28. VI. 1947 od NM J 
Mariboru na ime Vidmar Polde, M»0' 
bor, Primorska 10. 
3449 Vidmar Polde 

Preklicujem izgubljeno izkaznico 0£» 
izdano od H. terena CLO Šiška, •°' 
Ijana na ime Vilar Ladislav, Ljubljau* 
Lepodvorska 21. 
2443 Vilar Ladislav 

Preklicujem ukradeno knjižico za W° 
št. S-215590-1946, izdano od NM Kr#° 
na ime Vire Jožef, Rovišče 34, KLO Stu- 
denec, okraj Krško. 
3616 Vire Jožef * 

Preklicujem    izgubljeno   maturité^ 
spričevalo   4.  razr.  meščanske   šole 
Ljubljani  (Bežigrad), izdano od ravtt8' 
teljstva Šole 1.  1937 na  ime Volavše» 
Janez, Ljubljana, Parmova 58. 
3522 Volavšek Janez 

Preklicujem izgubljeno sindikalno *** 
kaznico št. 38375, izdano od Zveze pr°2 
svetnih delavcev v Ljubljani na ime Z°* 
Stanislav, Ljubljana, TSS. 
3566 Zor Stanislav 

Preklicujem izgubljeno prometno knp* 
žico za kolo znamke »Viktoria<, spo*1"* 
tablica št. 452542. izdano od notr. odseK* 
Dol. Lendava na ime Zver Ivan, Lipa * > 
p. Beltinci, Prekmurje. 
3528 Zver Ivan 

Preklicujem izgubljeno člansko &£*?! 
nico *št. 4309/1, izdano od Naproze Ym 

25. II. 1946. 
3548 Žitnik Valentin, Budina št. *> 

Preklicujem izgubljeno osebno &ka 
nico št. 104, izdano od KLO Predanovc', 
OF izkaznico št. 221834, izdano od <*> 
bora OF v Predanovcih in člansko izB»£ 
nico št. 1280 nabavno-prodajne zadrug 
v Predanovcih. 
3314 2umer Iva» 

Izdaja »Uradni •1 LKSi — Ravnatelj in pdgovorai urednik; Božo VoduSekj tlaka Prosvetna tiskarne <-< pba X Ljubljani./ 
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6. Mozetič Franc, ded., opekama Renče 
7. Tacchinno Luigi, opekama Renče 
8. Saunig Ivan, opekarna Bilje 
S. Mozetič Boris, opekarna Vrtojba 

10. Cantoni, opekarna Bukovica 
11. Opekarna goriške škofije Vogersko 
12. Mozetič Franc, opekarna Bilje 
!3. »SAME«, opekarna Gorica 
14- Soška cementarna Anhovo 
!5" Tacchinno Luiggi, apnenica Solkan 

Okraj Ilirska Bistrica: 

16- Scarpa, kamnolom Ilirska Bistrica 

Okraj Kranj: 
17. Jeglič Rudolf} bamnoseštvo      Kranj 
18. Kemperle Franc, kamnolom     Suha pri Skoîji Loki 

Okraj Poljtane: 
19- Kamnolom brus. kamnov, last. 

Oplotnik Martin in Metoda        Sv. Rok ob Sotli 

Okraj Postojna: 

-   • Kamnolom Razdrto Razdrto 

LASTNIKI PREVOZNIH SREDSTEV 

Maribor mesto: 

*• C«n Albin * Betnavska 4 

Okraj Tolmin: 

Mlekuž Franc, avtoprevoznik    Bovec 

MLINI 

Okraj Ljutomer: 

!• Sadi Franc Grabe 
2- püipiö Anton Radoslavci 

Okraj Radgona: 
3- Ûomanjko Matija Hrastje-Moia    . 

Okraj Murska Sobota: 

• perkman Stefan, mlin Sebeborci 

VINSKE KLETI 

Okraj Postojna: 

!• Zumer Ivan, vinska klet Cerknica 

BOLNICE IN SANATORIJI 

Maribor mesto: 
*•. Samostan fclakih sester Gospoevetska 4 in __ 

Strossmayerjeva lo 

SKLADIŠČA 

Ljubljana mesto: 

1. Agnola Avgust, trg. s steklom, 
skladišče Dunajska cesta 10 g 

2. Schneider-Verovšek, skladiščni 
prostori Dunajska cesta 

8. Zalta Josip, skladišče Dunajska cesta 9 
4. Hedžet-Korlnik *        Frančiškanska ul 3 

Maribor mesto: 

5. Oset Miloš, skladišče Glavni trg 
6. Zofija Guzel, sklad, in garaža Koroška IG 
7. Skladišče Lavantinske škofije   Glavni trg 6 in 7 

Okraj Celje okolica: 

8. Mastnak Anica, skladišče Sv. Jurij pri Celju 

Okraj Kamnik: 

9. Kajfež, skladišče Domžale, Studa 

Okraj Kranj: 

10. Slavec Josip, skladišča, pisaf*- 
na, ind. objekti Kranj 

Okraj Mozirje: 

11. Počivalnik Karel 
12. Fojan Marija 

Rečica ob Paki 
Rečica ob Pakt 

Okraj Novo mesto: 

13. Grosek in Senica, skladišče in 
trgovsko poslopje • 

O krp. j Postojna: 

14. Rlzzatto Pompeio, mednarodni 
transporti 

15. Tomšič Viktor, skladišče 

Treonje 

Prestranelž 
Postojna 

Okraj Ptuj: 

16. Korošec Mirko, skladišče Praj 
» 

Okraj Radgona: 

17. Korošec Franc, skladišče Radgona 
18. Hrastelj Jože, skladišče Radgona 
19. Škrlec Jože, skladišče Radgona 
20. Probst Marija, skladišče Lutverci 

KINEMATOGRAFI 
i 

Ljubljana mesto: 

1. Kino Kođeljevo (celotna stav- 
ba) lastnik Salez;ijanski red    KodeljevO' 
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Maribor mesto: 

2. Esplanade Maribor 
3. Pobrežje Maribor 
4. Grajski kino Maribor 

') 
Okraj Jascnice: 

5. Kino Bled Bled 

Okraj Kranj: 

ö, Üeglar. iVifikp, kino v    • Stražišče pri Kranju 

TKGOVtìKA HIBA 

Ljubljana mesto: 

1. amalo Ivanka, trgovska hiša     Marijin trg 

Hat. 93.  j! 

Ljubljana dne 80. aprila 1948. 

PREZIDU LJUDSKI« SKUPŠČINE LRS 

Sekretar: Predsednik: 

Lubej Frane«. I« r. y.idmar Joeig J, r. 

*'       Pregled »Uradnega Usta PLRJ« 
et. 33 z dne 24. aprila 1948: 

253. Uredba o razveljavitvi uredbe o ustanovitvi Držav- 
nega ravnateljstva izdajateljskega zavoda Demokrat, 
ske federativne Jugoslavije. 

254. Odločba it IV o državnih (vezanih) cenah za mleko 
in maslo (kuhano). 

255. Odredba o spremembi temeljne plače za poklice fi- 
nančne stroke: carinski stražnik, nižji carinik, carinik 
in višji carinik. 

256. Pravilnik o ustanovitvi in pristojnosti Centralnega 
radioinstituta. , 

257. Odredba o izločitvi sredstev za zaščito rastlin iz trgo- 
vine po vezanih cenah. 

258. Odločba o oprostitvi invalidskih organizacij in njih 
podjetij upravnih taks. J 

259. Odločba o nižjih enotnih cenah za kakaove izdelke 
v nadrobni prodaji, veljavne za vso Federativno 
ljudsko republiko Jugoslavijo. 

260. Odločba št. IV o kupovanju mleka in masla po veza- 
nih cenah. 

261. Odločba o kupovanju po vezanih cenah semenskega 
•* blaga, ki ni koulrah.irano ali blokirano. * 

Popravek ure'db'e o financiranju Investicij zveznega, re-, 
publlškega in lokalnega pomena in finančni kontroli 
nad njimi 

St. 34 z dne 28. aprila 1948: 
202. Zakon o splošnem državnem zaključnem računu za 

leto 1940. 
263. Zakon o splošnem državnem proračunu za leto 1948. ' 
264. Ukaz o odpravi komisije za agrarno reformo in kolo- 

nizacijo pri vladi FLRJ. 
265. Odredba o nižjih enotnih cenah, po katerih se bodo 

sredstva za zaščito rastlin prosto prodajal« po vsej 
Federativni ljudski republiki Jugoslaviji 

266. Pravilnik o pripravniškem stažu, o strokovnih izpitih 
in o tečajih v gradbeni stroki. 

267. Navodilo o načinu kupovanja kmetrjslÖh' pricleìBov, 
'   po vezanih cenah od malih kmečkih gospodarstev. 

268. Odredba o ureditvi prodaje in nafcupa kmetijskih 
pridelkov. 

Popravek navodila o ravnanju z boni za nakup industrij- 
skega blaga, ki se prodaja v trgovini po vezanih 
cenah, o njih uporabi ter o ••••• kupovanja • 
opravičevanju tega blaga. 

Popravek odredbe o predlaganju listin, s katerimi it- 
vozniki opravičijo svojo pbvj^nopt. 

rrfSPBnr.mlirTls^^^T^^'^^^^im0M 

uiaia  'Urada! liei LHS<   — RavualelJ tu odgovorni urednik; Božo Voduäek; Ueka Prosvetna tlakama — oba v LJubljani.-- 
*aročulua; četrtletno 60. triletno 120, celoletno 240 din  — Posamezna «evilka; 4 din za 16 etranJ, 8 din xa 82 strani 12 dm Naročnina; ceirueœo ou. ognemo izu, cejoiwno ••• ••   — roeamema awvuga; » um za io svanì, o om •• oz •• 

sa 48 »treni, 16 din za 64 ttrànJ, pò pqStl 2.60 db vec. •— UredoiSrvo In upravnijtvo: Ljubljana. Gregorîtïeva ulic 
Teletom xaraatefiatvo 48-40, uredoHWo 19-90 up/avnüta» 66-79. — Cei, i*6un fl-^Öu-rL^' ." 

lorîtCere ulica št, 28. 

h 
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URADNI LIST 
LJUDSKE  REPUBLIKE   SLOVENIJE 

Letnik V. V LJubljani dne 30. aprila 1948 Številka 20. 

VSEBINA: 
117. Ukaz o proglasitvi So nekaterih podjetij v LRS, pomemb- 

nih za zvezno ali republiško gospodarstvo. 
118. Odločba o državnih (vezanih) cenah za mleko ter kuhano 

in surovo maslo. 

119. Navodilo za izvajanje odločbe o določitvi nežitorodnih pre- 
delov in o prodaji koruze kmetom v teh predelih o vezani 
trgovini. 

PREZIDIJ LJUDSKE SKUPŠČINE LRS 
117. 

Na podlagi 19. točke 4. člena zakona o Prezidiju 
Ljudske skupščine LRS in na podlagi 11. točke 1. člena 
zakona o dopolnitvah in spremembah zakona o naciona- 
lizaciji privatnih gospodarskih podjetij izdaja Prezidij 
Ljudske skupščine LRS na predlog vlade Ljudske Re- 
publike Slovenije ta-le 

ukaz: 
vNa območju Ljudske Republike Slovenije so pro- 

glašajo kot podjetja, ki so pomembna za zvezno ali 
republiško gospodarstvo, 'poleg že navedenih v ukazu 
U št. 90 z dne 28. aprila 1948 (Uradni list LRS 
gt. 18—115/48) in v ukazu U št. 93 z dne 30. aprila 1918 
.(Uradni list LRS št. 19-116/48) že naslednja: 

TEKSTILNA INDUSTRIJA 

Okraj Ljubljana okolica: 

1. Suc Nada, pletiljstvo       ,. » k    Šmartno pri Litiji 

Okraj Grosuplle:    ' 
2- Krašovec Franc, pletiljstvo St. Vid pri Stični 

USNJARSKA INDUSTRIJA 

Okraj Maribor okolica: 

• Kosi .Viktor, tovarna usnja        Rače 

ŽAGARSKA INDUSTRIJA 

Okraj Grosuplje: 

• Drobni*, parna žaga in mlin       Videm-Dobrepolje 

LESNO PREDELOVALNA INDUSTRIJA 

, Ljubljana mesto: 

" l- Maček, tesare Zad,obrpyÄ        * 

Okraj Kočevje: 

2. Oražem Anton,  izdelovalnica 
telovadnega orodja Ribnica 

UOTELI 

Okraj Gorica: 

1. Hoteli na Sv. gori Sv. gora 
• 

Okraj PoljCane: 

2. Habjan Marija, hotel Šmarje  pri Jelšah' 
3. Restavracija Bellevue, lastnik 

Rist Pia *   Rogaška Slatina 

ELEKTRARNE 
Okraj Tolmin: 

1. Elektrarna,   lastnik   Kaslelic 
Jakob in drug Podbrdo 

RUDNIKI 

Okraj Sežana: 

1. Premogovnik Vremski Britof 

SKLADIŠČA 

Ljubljana mesto: , 

1. Knez sin 
2. Jakii 

Celovška cesta 
Zalog \ 

H št. 94., 
Ljubljana dne 30. aprila 1948. ì 

V- - 

PREZIDIJ LJUDSKE SKUPŠČINE LRS 

Sekretar: /' Predsednik': 
J Lubej France i. r.       ' YJdmai Josip 1.1, 
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FMViLmm,0DEEDBE,•V0DILA,0DL0ČBE 
MINISTRSTEV 

LJUDSKE REPUBLIKE SLOVENIJE 

118. 
Na podlag! odredbe št. IV. ministra za trgovino in 

preskrbo FLRJ o državnih (vezanih) cenah za mleko 
in maslo (kuhano) (Uradni Ust FLRJ št. 33—254/48) izdaja 
minister za trgovino in preskrbo LRS 

odločbo 
o državnih (vezanih) cenah za Mleko in maslo 

(kuhano in surovo) 

Državna podjetja in zadruge bodo odkupovale po 
tehle državnih (vezanih) cenah: 

1. kravje mleko z -najmanj 32% tolšče po • din 
za 1 liter, 

2. surovo maslo z najmanj 84% tolšče po 95 din 
za 1 kg, 

3,-i kuhano maslo z najmanj 93 % tolšče po 125 din 
za 1 kg/ 

Cene so mišljene franko zbiralnica pooblaščenega od- 
kupnega podjetja ali zadruge in veljajo od 1. maja 1948. 

St. 3078/1. 
Ljubljana dne 28. aprila 1948. ' 

Minister za trgovino in preskrbo LRS: 
Rcpič Viktor 1. r. 

119. 

Na podlagi 4. točke odločbe ministra za trgovino in 
preskrbo FLRJ o določitvi nežilorodnih predelov in o 
prodaji koruze kinelom v teh predelih v vezani trgovini 
(Uradni list FLRJ št. 27—208/48)  predpisujem 

navodilo 
za izvajanje odločbe o določitvi nežitorodnih predelov 
iu o prodaji koruze kmetom v teli predelih v vezani 

trgovini 

1. Okrajni ljudski odbor določi na "predlog krajev- 
nega ljudskega odbora število kmetov, ki so upravičeni 
f smislu cit. odločbe razen -Industrijskih artiklov kupiti 
v točki 2. navedene količine koruze, če prodajo državi 
določene pridelke pb nižjih enotnih cenah. 

2. Količina koruze, ki jo kmetje lahko kupijo po 
vezanj ceni v mesecu maju, juniju in juliju, znaša 9 kg 
mesečno na vsakega družinskega člana. 

3. Koruzo prodajajo kmetom kmetijske zadruge po 
nižjih enotnih cenah na podlagi >nakazil za koruzoc, ki 
jih izdajajo krajevni ljudski odbori. Nakazila za koruzo 
so opremljena z odrezki (kuponi) za posamezne mesece. 
Odrezki za posamezne mesece se morajo izkoristiti v 
določenem mesecu ali najpozneje do 15. v naslednjem 
mesecu. 

4. Vrednost koruze ne sme biti večja od protivredno- 
sti blaga, ki ga je kmet državi prodal po nižji enotni ceni. 
Pri nakupu koruze se enako kot pri nakupu industrijskih 
izdelkov odvzamejo tudi boni v višini vrednosti nabav- 
ljene koruze. 

5. Količino koruze, prodane na podlagi odrezkov 
(kuponov) nakazil za koruzo, obračunajo kmetijske za- 
druge z okrajnimi poslovnimi zvezami, te pa z upravami 
za odkup pri okrajnih ljudskih odborih. 

Št. 3079/1. 

Ljubljana dne 30. aprila 194S. 

Minister za trgovino in preskrbo LRS: 

Eepič Viktor 1. r. 

Pregled »Uradnega lista FLRJ« 
Št, 35 z dne 29. aprila 1948: 

269. Zakon o spremembah in dopolnitvah zakonao o nacio- 
nalizaciji zasebnih gospodarskih podjetij. 

270. 

271. 

2<2. 
273. 

274. 

'.ro. 

27G. 

Št. 36 z dne 1. maja 1948: 

Zakon o dopolnitvi osnovnega zakona o zakonski 
zvezi. 
Zakon o spremembi in dopolnitvah zakona o vojaški, 
obveznosti državljanov FLRJ z dne 1. aprila 1946, 
spremenjenega in dopolnjenega z zakonoma z dne 
12. decembra 194C in 2. decembra 1947. 
Zakon o narodni milici. 
Zakon o spremembi in dopolnitvi zakona o demo- •'. 
bilizaciji starejših letnikov vojaških obveznikov in. 
žensk iz jugoslovanske armade. 
Navodilo o uživanju zdravstvenega varstva iz social- * 
nega zavarovanja oseb, ki imajo po posebnih pred- 
pisih pravico do "brezplačnega državnega zdravljenja. 
Odločba o pooblastitvi Narodne banke FLRJ za pro- 
dajanje tujih plačilnih sredstev. , 
Odločba št. V o kupovanju rečnih" rib in brniš tre - 
po vezanih cenah. 

Uda*  -Uradu! Usi LI5S«   -   <a»iiatell lu odgovorni urednik: Božo Vodufek; tteka Prosvetna tlakama — oba » LJubllanl -" 
Narofonua. čolrtletut 6ü   ^.listno 120  celoletno 240 dia ^— Posamezna Številka: 4 din za 16 strani. 8 din za 32 etreni. 12 am 
»48 stomi, lo din •• fi4 strani pò poîtl 260 din »••. — Uredništvo In upravnJätvo: LJubljana. Gregorčičeva idea it. 28. *? 

Teletom ••••&•••• 4.9-40, uteäaiatso 43-90 ••••••• flö-Ä •« Cek, uaiSuo fr-90190—1. / 
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Retzgietsi in ogrlasi 

.Vpisi v register 
državnih gospodarskih 

podjetij 
612, 

Sedež: Ljubljai 
Dan 

îa. 
vpisa: 26. aprila 1018. 

Besedilo: Invalidsko podjetje >I'asRrstro 
»n galvaniHcijaC) Ljubljana. 

doslovni predmcl: Izdelovanje pasarsklh 
"i cizelerskih izdelkov, galvanizacija, gal- 
va?T°P,astika in kovinotiskarstvo. 

ustanovitelj podjetja: Federalni odbor 
7iû7,•• Slovenijo v Ljubljani, odločba št. 
"«f1 ? dne 5. V. 19-17. 

^°ö]etje zastopata: 
•^,••?••• Pavla, upravnik, ki podpisuje sa- 
^wtojno, v obsegu pooblastil po pravilih* 

ariš}     i11 

ja   v    ^ ^va> adniiuistrator-knjigovod- 
«kp»     Popisuje vse  listine   računovod- 

ja značaja. 

- Ministrstvo za finance LRS, 
Ljubljana, 

dne 24. aprila 1948. 
Št 1511534-48 3578 

613.    ... * 

^•Ljubljana. 
R« J?lSa: 2g. aPril* m$- 

••••^ •••Tovarna **Je•h avtobusnih 
i» itVh Ljubljana, skrajšano: >Karoseri- 
» Ljubljana.« " 
vsehT"?1   Predmet:   Gradnja   karoserij 

TTc»      na {°varniški način, 
loch, s?°o{elJ Podjetja:  Vlada LRS, od- 
^st s-zak. 91 z dne 5. III. 1948. 

za liTi ^ «Pravni voditelj: Ministrstvo 
pS1 Proi«et LRS. 
N?Ä,zasloPaio: • 

suie IIe   IUan> v- d- direktorja,-ki podpi- 
in ••»7•^••«, v obsegu zak. pooblastil 

Podnih-J?.Franc> nainestnik direktorja, ki 
ja, v L?0 -za Podjetje v odsotnosti direlctor- 

Min;?• obsegu kot on, 
Podpisuj0 Da,na' & ra^ovodja, ki so- 
8PL alt   VSe ••••' nayedene v 47. Senu 

VfcWq;T gospodarskih podjetjih, in 
v°dje.      '''rena'  namestnik gl. • računo- 

, Ministrstvo za finance LRS, 
Ljubljana, 

.'../.    dne 26. aprUa 1948. 
" *     ••'.",- eSt. 1511573-48 3664 

ei4.   ,•".',;'•"'    * 
•^: Ljubljana.   •'. _ 

S*A??m-i Tovarna ••> Mubljan», skraj- «"»** >UüiIa<) Ljubljana. '      S 

'Poslovni predmet: Izdelovanje in popra- 
vilo vsakovrstnih učil in učnih pripomoč- 
kov za vse vrste šol ter izdelovanje vzgo- 
jil in opreme za vzgojne domove in šole. 

Ustanovitelj podjetja: Vlada LRS, od- 
ločba št. S—zak. 67 z dne 7. •. 1948. 

Operativni upravni voditelj: Ministrstvo 
ti p ros veto LRS. 

Podjetje zastopa: 
Kunst Viljem, ravnatelj, ki podpisuje sa- 

mostojno, v obsegu zak. pooblastil in pra- 
vil podjetja. 

Ministrstvo za finance LRS, 
Ljubljana, 

dne 26. aprila 1948. 
St. 151925/1—48 3665 

615. 
Sedež: Jarše, p. Domžale. 
Dan vpisa: 26. aprila 194S. 
Besedilo: Industrija platnenih izdelkor, 

skrajšano: slnduplati«, Jarše. 
S podjetjem se spoji dosedanje podjetje: 

>Motvoz in platno«, Grosuplje, ki posluje 
odslej pod firmo: Industrija platnenih iz- 
delkov Jaršo, obrat Grosuplje. 

Iz sestava podjetja se izloči: >Poljopri- 
vredno društvo za gajenje i izradu konop- 
lje i lana<, s 6edežem v Viškovcih pri 
Ósjeku, ter izroči v upravo vladi Ljudske 
republike Hrvatske. ' 

Ministrstvo za finance LRS, 
Ljubljana, j 

dne 24 aprila 1948. 
,     St. 1511549/1-48 35S2 

* 
616. 

Sedež: Ljubljana. 
Dan vpisa: 28. aprila 1948. ^ 
Besedilo: Trgovsko podjetje »Žito«, Ljub- 

ljana. 
Izbriše se Legat Anton, dosedanji, gl. 

računovodja, vpišejo, se: 
Okorn Božidar, računovodja, ki sopod- 

pisuje vse listine po 47. členu spi. zak. o 
drž. gospodarskih podjetjih, 

Grandovec Ivan,, načelnik operativnega 
oddelka, ki podpisuje za podjetje v odsot- 
nosti direktorja, v istem obsegu kot ön, . 

Rihard Mirko, poslovodja poslovalnice v 
Mariboru, ki podpisuje za posle posloval- 
nice, v mejah danih pooblastil, 

Hojnik iol^ poslovodja poslovalnice v 
Celju, ki podpisuje kakor vodja poslovalni- 
ce v Mariboru, 

ing. Mežan Franc, šef izpostave v Novem 
Sadu, ki podpisuje za posle izpostave, v 
mejah'danih pooblastil. 

Ministrstvo za finance LRS; 
Ljubljana, 

dne 26. aprila 1948. 
.    Št. 151336/1 -48 3663 

617. 
Sedež: Domžale. 
Dan Izbrisa: 26. aprila 1948. 
Besedilo: Tovarna suhih barv Domžale. 
Zaradi spojitve s Kemično tovarno, Dom- 

žale. 

Ministrstvo HI finance LRS, 
Ljubljana, 

dne 24. aprila 1948. 
Št. 151603/2—48 

* 
35SU 

618. 
Sedež": Grosuplje. 
Dan izbrisa: 26. aprila 1948. 
Besedilo: >Motvoz in platno« Grosuplje 
Zaradi spojitve z, Industrijo platnenih iz- 

delkov Jarše. 
Ministrstvo za finance LRS, 

Ljubljana, 
dne 24. aprila 1948. 

St. 1511549-48 8581 

Razglasi sodišč 

Vpisi v zadružni register 
867.        ' .'     *     . 

Sedež:    Ploderšnicn,   okraj   Maribor 
okolica. 

Dan vpisa: 19. marca 194S.. 
Besedilo: Kmetijska zadruga z o. j. v, 

Ploderšnici. 
- Zadruga je bila ustanovljena na skup- 
ščini 5. III/1948 za nedoločen čas. 

Naloge zadruge so: 1. da na čim boljši 
in čim kulturnejši način oskrbuje svojo 
člane z vsemi potrebnimi potroSnimi 
predmeti; 2. da odkupuje v svojem oko- 
lišu vse kmetijske pridelke in izdelke v 
skladu s postavljenim načrtom za dobro 
oskrbo mest in drugih industrijskih sre- • 
dišč-in sklepa v ta namen pogodbe; 
3. da pospešuje in razvija vse panoge 
kmetijskega gospodarstva na svojem 
področju, tako poljedelstvo, živinorejo, 
sadjarstvo, vinogradništvo, čebelarstvo, • 
gojitev industrijskih in drugih kultur, 
gozdarstvo, domačo obrt itd., posebno 
Še tiste panoge oziroma kulture, ki Y 
danih naravnih pogojih najbolj. uspe- 
vajo. 4. da uvaja za povečanje,kmetijske 
proizvodnje in s tem za naraščanje bla- 
gostanja svojih Članov naprednejše teh- 
nične in agronomske metode v kmetij- 
stvu in v ta namen nabavlja kmetijske 

.stroje, umetna gnojila itd., ustanavlja 
ambulante za' Živino, plemenilne postaje, 
organizira selekcijo Živine, gradi silose, 
organizira semensko službo, skrbi za 
gojitev sadnih, gozdnih in drugih -sadik 
itd.; 5, 'da organizira £ttđsJ_avp kmetij- 
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skih pridelkov in ob rine delavnice za 
potrebe svojih članov in izrablja pri tem 
predvsem lokalne surovine; 6. da zbira 
kmečke prihranke v obliki hranilnih 
vlog in notranjih posojil za ustvarjanje 
obratnih sredstev in podeljevanje kre- 
ditov svojim članom; 7. da skrbi za go- 
spodarski strokovni, kulturni in pro- 
svetni dvig vseh prebivalcev svojega 
okoliša tako, da prireja v svojem za- 
družuein domu strokovna in politična 
predavanja, kulturne prireditve, stro- 
kovne tečaje, razstave, predvajanje fil- 
mov, goji fizkulturo itd. ter ustanovi 
svojo knjižnica 

Zaradi smotrnega in uspešnejšega Mz- 
vajanja svojih nalog izdela potrebne 
načrte v skladu s splošnim državnim 
načrtom. 

Zadružni delež znaša 190 din, plača 
se ob vstopu v zadrugo. Upravni odbor 
lahko dovoli plačilo v obrokih. Delež 
zadružnikovega družinskega člana znaša 
15 din. Jamstvo je omejeno. Vsak za- 
družnik jamči še z lOkratnim zneskom 
vpisanih obveznih deležev. 

Zadruga razglaša važnejše sklepe v 
svoj h poslovnih prostorih in na raz- 
glasni deski. 

Upravni odbor sestavlja 5 do 6 čla- 
nov. Dolžnost upravnega odbora traja 
eno leto. 

Zadrugo zastopa upravni odbor. Za za- 
drugo podpisujeta po dva člana uprav- 
nega odbora ali Po en član upravnega 
odbora in en pooblaščeni uslužbenec za- 
druge. 

Člani upravnega odbora so: 
Bajsč Jožef, posest., PloderŠnica 13, 

predsednik, 
Tomažič Valentin, pos., Jurjev dol 20,. 

podpredsednik, 
Kauran Anica, delavka, Gradišče 23, 

tajnik, 
y      Škofič Franc, pos., PloderŠnica 27, 

Eger Lizika, agr. interesent, Gradi- 
šče 5, 

Kurtiik Ivan, agr. interesent, Gradi- 
šče 11, odborniki. 

Okrožno sodišče v Mariboru 
dne 19. marca 1948. 

Zadr. III 110-2 2823 
* 

368. 
Sedež: Ptujska gora, okraj Ptuj. 
Dan vpisa: 6. aprila 1948. 
Besedilo: Kmetijska zadruga z o. j. na 

Ptujski gori. 
Zadruga je bila ustanovljena na skup- 

ščini dne 23. II. 1948 za nedoločen Čas. 
Naloge zadruge so: 1. da na čim boljši 

in čim kulturnejši načn oskrbuje svoje 
člane z vsemi potrebnimi potrošnimi 
predmeti; 2. da odkupuje v svojem oko- 
lišu vse kmetijske pridelke in izdelke v 
skladu s postavljenim načrtom za dobro 
oskrbo mest in drugih industrijskih sre: 
dišč in sklepa v ta namen pogodbe; 
3. da pospešuje in razvija vse panoge 
kmetijskega gospodarstva na svojem 
področju, tako poljedelstvo, živinorejo, 
sadjarstvo, vinogradnfštvo, čebelarstvo 
gojitev industrijskih in drugih kultur, 
gozdarstvo/ domačo obrt itd., posebno 

še tiste panoge oziroma kulture, ki v 
danili naravmii pogojih najbolj uspe- 
vajo. 4. da uvaja za {»večanje kmetijske 
proizvodnje in s tem za naraščanje bla- 
gostanja svojih članov naprednejše teh- 
nične in agronomske metode v kmetij- 
stvu in v ta namen nabavlja kmetijske 
stroje, umetua gnojila itd., ustanavlja 

»ambulante za živino, plemenilne postaje, 
organizira-selekcijo živine, gradi silose, 
organizira semensko službo, skrbi za 
gojitev sadnih, gozdnih in drugih sadik 
itd.; 5. da organizira predelavo kmetij- 
skih pridelkov in obrtne delavnice za 
potrebe svojih članov in izrablja pri tem 
predvsem lokalne surovine; 6. da zbira 
kmečke prihranke v obliki hranilnih 
vlog in notranjih posojil za ustvarjanje 
obratnih sredstev in podeljevanje kre- 
ditov svojim članom; 7. da skrbi za go- 
spodarski strokovni, kulturni in pro- 
svetni dvig vseh prebivalcev svojega 
okoliša tako, da prireja v. svojem za- 
družnem domu strokovna in politična 
predavanja, kulturne prireditve, stro- 
kovne tečaje, razstave, predvajanje fil- 
mov, goji fizkulturo itd. ter ustanovi 
*vojo knjižnico. 

Zaradi smotrnega in uspešnejšega iz- 
vajanja svojih nalog iz'dela potrebne 
načrte v skladu s splošnim državnim 
načrtom. 

Zadružni delež znaša 150 din in se 
plača ob vstopu v zadrugo. Upravni od- 
bor lahko dovoli plačilo v obrokih. De. 
lež zadružnikovega družinskega člana 
znaša 20 din. Jamstvo je' omejeno. Vsak 
zadružnik jamči še s okratnira zneskom 
vpisanih obveznih deležev. 

Zadruga razglaša važnejše sklepo v 
svojih poslovuih prostorih m na razglas- 
ili'deski. « 

Upravni odbor sestavlja 6 do 8 članov. 
Njegova dolžnost traja eno leto. 

•Zadrugo zastopa upravni odbor, pod- 
pisujeta pa zanjo po dva člana uprav- 
nega odbora ali po en član upravnega 
odbora in en pooblaščeni uslužbenec za- 
druge. 

Člani upravnega odbora so: 
Kine Franc, pos., Doklece, predsednik, 
Jordan Jože, pos., Podlože, podpred- 

sednik, 
Božioko Marija, pošt. uradnica, Pod- 

lože, tajnik, 
Dostal Adolf, uradnik, Ptujska gora, 
Sluga Štefan, kmet, Podlože, 
Hine Ivan, krojač, Podlože, 
Šalamun Ivan, zidar, Podlože, 
Gorjanc Ivan, tov. delavec, Slape, od- 

borniki. 
Okrožno sodišče v Mariboru 

dne 6. aprila 1948. 
Zadr III 124-2 2902 

* 
3fi9. 

Sedež: Radovci, okraj Murska Sobota. 
Dan vpisa: 2. aprila 1948. 
Besedilo: Kmetijska zadruga z o. j. v 

1'adovcih. 
Zadruga je bila ustanovljena na skup- 

ščini dne 23. II. 1948 za nedoločen čas. 
Naloge zadruge so: 1. da na čim boljši 

in čim kulturnejši način oskrbuje svoje 
člane   z vsemi   potrebnimi  potrošnimi 

predmeti; 2. da odkupuje v svojem oko- 
lišu vse kmetijske pridelke in izdelke v 
skladu i postavljenim načrtom za dobro 
oskrbo mest in drugih industrijskih sre- 
dišč in sklepa v ta namen pogodbe; 
3. da pospešuje in razvija vse panoge 
kmetijskega gospodarstva na svojem 
področju, tako poljedelstvo, živinorejo, 
sadjarstvo, vinogradništvo, čebelarstvo, 
gojitev industrijskih in drugih kultur, 
gozdarstvo, domačo obrt itd., posebno 
še tiste panoge oziroma kulture, ki v 
danih naravnh pogojih najbolj uspe- 
vajo. 4. da uvaja za povečanje kmetijske 
proizvodnje in s tem za naraščanje bla- 
gostanja svojih članov naprednejše teh- 
nične in agronomske metode v kmetij- 
stvu in v ta namen nabavlja kmetijske 
stroje, umetna gnojila itd., ustanavlja 
ambulante za živino, plemenilne postaje, 
organizira selekcijo živine, gradi silose, 
organizira semensko službo, skrbi •• 
gojitev sadnih, gozdnih in drugih sadik 
itd.; 6. da organizira predelavo kmetij- 
skih pridelkov in obrtne delavnice z8 

potrebe svojih članov in izrablja pri tem 
predvsem lokalne surovine; 6. da zbira 
kmečke prihranke v obliki hranilnih 
vlog in notranjih posojil za ustvarjanje 
obratnih sredstev in podeljevanje kre- 
ditov svojim članom; 7. da skrbi za go- 
spodarski strokovni, kulturni in pro- 
evetni dvig vseh prebivalcev svojega 
okoliša tako, da prireja v svojem za- 

••užnem domu strokovna in politična 
predavanja, kulturne prireditve, stro- 
kovne tečaje, razstave, predvajanje fil- 
mov, goji fizkulturo itd. ter ustanovi 
svojo knjižnico. 

Zaradi smotrnega in uspešnejšega i*" 
vajanja svojih nalog izdela potrebne 
načrte v skladu s splošnim državnim 
načrtom. 

Zadružni delež znaša 150 din in »e 

plača od vtìtopu v zadrugo. Upravni od- 
bor lahko dovoli plačilo v obrokih. De* 
lež zadružnikovega družinskega član* 
znaša 10 din. Jamstvo je omejeno. Vsa^ 
zadružnik jamči še z lOkratnim zneskom 
vpisanih obveznih deležev. 

Zadruga razglaša važnejše sklepe r 

svojih poslovnih prostorih in na ^ 
glasni deski. 

Upravni odbor sestavlja 7 članov. Nje» 
gova dolžnost traja eno lelo. 

Zadrugo zastopa upravni odbor, P0** 
pisujeta pa zanjo po dva člana upra*" 
nega odbora ali po en član upravnega 
odbora in en pooblaščeni uslužbenec za- 
druge. 

Člani upravnega odbora so: 
Bertelanič Viljem, kmet, Radovci, pred- 

sednik, ^ 
Cvörnjek Franc, kmet, KrupHvnift 

tajnik, 
Baciò Štefan, kmet, Kruplivnik',   . 
Pintarič Rudolf, kmet, Kruplivnik. 
Dervarič Franc, kmet, Radovci, 
Seruga Mihael, kmet, Radovci,   . . 
Železen Štefan, kmet, Radovci, odbor- 

niki. 

Okrožno sodišče v Mariboru 
dne 2. aprila 1948. 

Zadr III 44 2909 
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stvu m v ta namen nabavlja kmetijske 
stroje, umetna gnojila itd., ustanavlja 
ambulante za živino, plemenilne postaje, 
organizira selekcijo živine, gradi silose, 
organizira semensko službo, skrbi za 
gojitev sadnih, gozdnih in drugih sadik 

if-"' ^' .^a orKarimra predelavo kmetij- 
skih pridelkov in obrtne delavnice za 
Potrebe svojih članov in izrablja pri tem 
Predvsem lokalne surovine; 6. da zbira 
izmečke prihranke v obliki hranilnih 
^}°8 in notranjih posojil za ustvarjanje 
obratnih' sredstev in podeljevanje kre- 
aitov svojim članom; 7. da skrbi za go- 
spodarski strokovni, kulturni in pro- 
6y.elvÌ ^V'S vseu prebivalcev svojega 
okoliša tako, da prireja v svojem za- 
oruaiem domu strokovna in politična 
Predavanja, kulturne prireditve, stro- 
kovne tečaje, razstave, predvajanje fil- 
••0•' goji lizkulturo itd. ter ustanovi 
svojo knjižnico. 

Zaradi smotrnega in uspešnejšega iz- 
••••••   svojih   nalog   izdela   potrebne 

»nacrte v  skladu  s  splošnim državnim 
»acrtom. 

Zadružni delež znaša 150 din in se 
Pj_aca ob vstopu v zadrugo. Upravni od 
j?/ lahko dovoli plačilo v obrokih. De- 
• *' Za_družnikovega družinskega člana 

- zadif^ °-m- Jamstvo ie omejeno. Vsak 
vnic   •lk iamči se 8 5kratnim zneskom 

2d* obveznih deleZev- 
svoitii 'U^a   razSlaša važnejše sklepe  v 
Sksn i*03'?71"11   prostorih in na raz- 

»,   resici. 
XTjp„pravni odbor sestavlja 5 do 8 članov. ! 

J^gova dolžnost traja eno leto. 
pisu/ ,  6o zastopa upravni odbor, pod- 
jje„Jeta Pa zanjo po dva člana uprav- 
odbo    • ora ali P° en clan upravnega 
druee   1• etl Pooblaščeni uslužbenec za- 

^lani spravnega odbora so: 

Äfi,Martin' kmet' Sp-Kapla' 
ÄÄ^ntOD' •••1, SP:' Kapla' POd' 
Ui^a^tlnan' Franc, kmet, Gradišče, taj- 

* leSl•' kmet- SP- Kapla, 
'ÖSS'^ kmet,V Kapla, 
'StrH ?imon' kmet' SP- KaPla' 

'' • KtaL ?ton' kmet- SP. Kapla, 
niki.        Ivan' kmet. Sp. Kapla, odbor- 

Okrožno sodišče T Mariboru 
dne 2. aprila 1948. 

Zadr III 117—2 2908 
, 376. * 

^ež:\spuhlj    okra1 ptuj, 

&pisai-6- aPriIa i948- Spuhlji        knjiška zadruga z o. j. v 

^ni dnfa se bila ustanovljena na sk"up. 
?as.       ö ö- marca 1048 za nedoločen 

Nain 

^»ne zT i;urn^Sl naSin oskrbuje svoje ni.D,i_   .. v»emi   potrebnimi   nnt•?,,;•? 
vjane  y. TTo~*"^JOi Jmum 'JSK.ruuje ßvoje 
Predraeti.T?1   P?trebnimi  potrošnimi 

'*la<SBÄ
6
 Pridelke in Melke v 

'    .   S Plavljenim načrtom za dobro 

oskrbo mest in drugih industrijskih sre- 
dišč in sklepa v ta namen pogodbe; 
3. da pospešuje in razvija vse panoge 
kmetijskega gospodarstva na svojem 
področju, tako poljedelstvo, živinorejo, 
sadjarstvo, vinogradništvo, čebelarstvo, 
gojitev industrijskih in drugih kultur, 
gozdarstvo, domačo obrt itd., posebno 
še uste panoge oziroma kulture, ki v 
danih naravnih pogojih najbolj uspe- 
vajo. 4. da uvaja za povečanje kmetijske 
proizvodnje in s tem za naraščanje bla- 
gostanja svojih članov naprednejše teh- 
nične in agronomske metode v kmetij- 
stvu in v ta namen nabavlja kmetijske 
stroje, umetna gnojila itd., ustanavlja 
ambulante za živino, plemenilne postaje, 
organizira selekcijo živine, gradi silose, 
organizira semensko službo, skrbi za 
gojitev sadnih, gozdnih in drugih sadik 
itd.; 5. da organizira predelavo kmetij- 
skih pridelkov in obrtno delavnice za 
potrebe svojih članov in Izrablja pri tem 
predvsem lokalne surovine; 6. da zbira 
kmečke prihranke v obliki hranilnih 
vlog in notranjih posojil za ustvarjanje 
obratnih sredstev in podeljevanje kre- 
ditov svojim Članom; 7. da skrbi za go- 
spodarski strokovni, kulturni in pro- 
svetni dvig vseh prebivalcev svojega 
okoliša tako, da prireja v svojem za- 
družnem domu strokovna in politična 
predavanja, kulturno prireditve, stro- 
kovne tečaje, razstave, predvajanje fil- 
mov, 'goji fizkulturo itd. ter ustanovi 
svojo knjižnico. 

Zaradi smotrnega in uspešnejšega iz- 
vajanja svojih nalog izdela potrebne 
načrte v skladu s splošnim državnim 
načrtom.       ^ _ 

Zadružni delež znaša 150 din in so 
plača ob vstopu v zadrugo. Upravni od- 
bor lahko dovoli plačilo v obrokih. De- 
lež zadnižnikovega družinskega Sana 
znaša 20 din. 

Zadruga razglaša važnejše sklepe v 
svojih poslovnih prostorih in na razglas- 
ni deski. 

Upravni odbor sestavlja 3 do 7 čla- 
nov. Njegova dolžnost traja eno leto. 

Zadrugo zastopa upravni odbor, pod. 
pisujeta pa zanjo po dva Plana uprav- 
nega odbora ali pa en član upravnega 
odbora in en pooblaščeni uslužbenec za- 
druge. 

Člani upravnega odbora eo: 
Toplak Konrad, kmet, Spuhlje, pred- 

sednik, 
Bolcar Japez, kmet, Spuhlja, podpred- 

sednik, 
Zupec Alojz, slikar, Spuhlja, tajnik", 
Zelenile Ignac, kmet, Spuhlja, blagaj. 

rak' „   ,,. Čeli Janez, zidar, Spuhlja, ' 
Horvat Marija, kmetica, Spuhlja,  . 
Bolcar Jožef, kmet, Spuhlja, odbor- 

niki. 
' Pooblaščenec za sopodpisovanje: Slap- 
ničar Štefan, zadružni poslovodja, 
Spuhlja. 

Okrožno sodišče • Marib'orn 
'    'dne 6. aprila 1948. 

Zadt; JII 12S-2   .    ,- 2901 

377. 
Sedež: Livold, črni potok in Dolga vas. 
Dan vpisa: IG. marca 1948. 
Besedilo: 
Kmetijsko obdelovalna zadruga Mirko 

Bračič v Livoldu z omejenim jamstvom 
(Zadr II 122); 

Kmetijsko obdelovalna zadruga v Cr\ 
nem potoku z omejenim jamstvom (Zadr 
II 140); 

Kmetijsko obdelovalna zadruga v Dolgi 
rasi z omejenim jamstvom (Zadr II 141). 

Na podlagi sklepa občnega zbora z dne 
5. februarja 1948 se izbrišejo dosedanja 
pravila in člani upravnih odborov teh za- 
drug in sicer: Grabrijan Adolf, Grabrijan 
Jože, Vardjan Ana, Segina Alojz, Cvitko- 
vič Katica; Rus Franc, Lavrič Ivan, Gorše 
Štefan, Pantar Slava, Klepač Pavla; Palčič 
Janez, Mikulič Jože, Brežic Ivanka, Novak 
Jože, Pureber Marija. 

Člani teh zadrug so se združili v skupno 
zadrugo, ki je prevzela vsa aktiva in pa- 
siva pristopivših zadrug. Pri prvi zadru- 
gi (Zadr 11.122) se vpišejo nova pravila 
in člani upravnega odbora. 

Sedež odslej: Dolga vas, okraj Kočevje. 
(Okoliš obsega KLO Livold z vasmi Dolga 
vas, Livold, Zajčje polje in Črni potok.) 

Besedilo odslej: Kmetijska obdelovalna 
zadruga »Mirko Bračič) Lïrôld s sedežem 
v Dolgi vasi pri Kočevju. 

Naloga zadruge je, da poveča donos, 
zmanjša stroške proizvodnje, poveča do- 
hodke in t tem doseže večje koristi za čla- 
ne in državo s čim pravilno izrabo člove- 
ške in živalske delovne sile, strojev, orodja 
in da združi kmetovalce v krrtetijsko obde- 
lovalno zadrugo s poljedelskim gospodar- 
stvom. 

Zadruga sedaj nima določenih deležev, 
ampak vplača vsaka družina le 100 din 
vpisnine, ki so ne vrne. Jamstvo bo pet- 
kratno, če bo delež določen' po občnem 
zboru. 

• 

Upravni odbor, katerega dolžnost traja 
eno leto, sestavlja 5 do 9 članov.1 

Zadrugo zastopa in zanjo podpisuje 
upravni odbor tako, da pristavita pod be- 
sedilo po dva člana svoj podpis. 

Razglaša se na običajen način in z na- 
bitjem na zadružni razglasni deski., 

•Člani upravnega odbora so: 
Mikulič Jože, kmet, Dolga vas 51, pred- 

sednik, 
Gabrijan Adolf, kmet, Livold, podpred- 

sednik, . 
Vardijan Anica, kmelovalka, Livold 1, 

blagajnik, 
Grabrijan Jože, kmet, Livold 7, 
Kenda Jože, kmet, Dolga vas 30, 
Kurtalj Janko, kmet, Dolga vas 29, 

\ Rožič Jure, kmet, Zajčje polje 18, \ 
Novak Jože, kmet, Dolga vas 32, 
Lavrič Ivan, kmet, Črni potok 24, od- 

borniki. 
Okrožno sodišče v Novem mesta 

dne 16. marca' 1948. 
Zadr II 122/2 '   2250 
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Uvedba postopanja za dokaz 
smrti 

III R 823/48-2 1700 

Burkelc Rudolf, roj. 1. V. 1912 v Trbov- 
ljah, rudar, Trbovlje, Retjc 129, je odšel 
16. IX. 1944 v NOV. Dne 29. XII. 1944 
je bil na moravškem področju ujet in od- 
peljan v Dachau. Po poročilu RK Slovenije, 
glav. odbor, 17. II. 1946 je 27. V. 1945 
umrl. 

Na predlog žene Burkelc Fanike, delav- 
ke v Trbovljah, Loke 129, se uvede po- 
stopanje za razglasitev za mrtvega in se 
izdaja poziv, da se o pogrešanem do 1. 
VIII. 1948 poroča sodišču ali skrbniku 
Langerju Francu, sod. uradniku v Trbov- 
ljah. 

Okrajno sodišče v Trbovljah 

dne 5. marca 1948. 

Kazni oglasi 

Preklici izgubljenih listin 
Preklicujem izgubljeno maturiteino spri- 

čevalo višjega-tečajnega izpita klasične gim- 
nazije v Ljubljani, izdano 1. 1941 od rav- 
nateljstva te šole na ime Anžič Ivan, 3no- 
berje 27, p. Dev. Marija v Polju. 
3644 Anžič Ivan 

Preklicujem izgubljeno osebno izkaznico 
in prometno knjižico za kolo št. 005394, iz- 
dani od NM v Ljubljani na ime Cirnski 
Ivan, Ljubljana, Marmontova 27. 
3640 Cirnski 1••• 

Preklicujem izgubljeno osebno izkaznico 
št. 051712, izdano 16. VI. 1945 od, NM v 
Ljubljani nadime Dostal Sonja, Ljubljana, 
Ciril Metodova 23. 
36S2* Dostal Sonja 

Preklicujem izgubljeno izkaznico OF, iz- 
dano od KLO Podlipoglav na ime Hribar 
Frančiška, Sadinja vas št. 8, p. Dobrunje. 
S685 Hribar Franziska 

Preklicujem izgubljeno osebno izkazni- 
co, izdano od NM v Ljubljani na ime Jovan 
Irena,, Št. Vid 64 nad Ljubljano. 
3678 Jovan Irena 

Preklicujem izgubljeno prometno knjiži- 
co za kolo evid. št. 23200S, izdano od NM 
v Ljubljani na ime Kalan Josipina, Ljub- 
ljana, Poljanska c. 52. 
3666 -       Kalan Josipina 

Preklicujem izgubljeno sindikalno izkaz- 
nico, izdano na ime Kalič Jožef, Vižmarje 
št. 12, p. Št. Vid. ,    t 
3671 Kalič Jože! 

Preklicujem izguoljeno udarniško izkaz- 
nico, št. 12570, izdano od,tovarne gume 

>Sava<, Kranj, na ime Kejžar Ana, Šen- 
čur 61 pri Kranju. 
3675 Kejïar Ana 

Preklicujem izgubljeno maturitetno spri- 
čevalo višjega tečajnega izpita IV. drž. mo- 
ške gimn. v Ljubljani, izdano 1. 1946 od 
ravnateljstva -te šole na ime Klemenčič 
Vladimir, Ljubljana, Parmjova 18. 
3674 Klemenčič Vladimir 

Preklicujem izgubljeno vojaško knjižico 
Št. 664666, izdano od V. p. 25034, Celje, 
na ime KodriČ Martin, podporočnik, Celje, 
V. p. 25034. J 
3669 Kodrič Martin 

Preklicujem izgubljeno prometno knjiži- 
co tovornega avtomobila, izdano od OLO 
Jesenice na naslov >Građis«, Žirovnica, in 
šofersko izkaznico št. 3793 na ime Košir 
Andrej. Kranj, Trubarjev trg 9. 
3684 Košir Andrej 

Preklieujemo izgubljeno prometno knji- 
žico  za kolo znamke  >Victorija«,   štev. 
878583. izdano na ime Marinič Stanislav, 
KljuČarovci, p. Križevci pri Ljutomeru. 
3315      KLO Kljnfarovci pri Ljutomeru 

Preklicujem izgubljeno osebno izkaznico 
Št. 055030, izdano 26. VI. 1945 od NM v 
Ljubljani na ime Lovšin Evgen, Ljubljana, 
Ažbetova ul. št. 14. 
3681 Lovšin Evgcn 

Preklicujem izgubljeno uslužbensko knji- 
žico Št. 14646, izdano od OLO Krško na 
ime Malešič Rudi, Rajhenburg št. 74, 
3647     • Malešič Rudolf 

Preklicujem izgubljeno osebno izkaznico, 
izdano od NM v Ljubljani na ime Matjan 
Milena, Ljubljana, Gradišče 15/11. 

3641 Matjan Milena por. Pogačnik, 
Ljubljana, Gerbičeva 40 

Preklicujem izgubljeno osebno izkaznico 
št. 094425 in izkaznico Šentjakobske knjiž- 
nice v Ljubljani, oboje na ime Mesojednik 
Milan, Trata- 21, Ljubljana. 
3673 Mesojednik Milan 

Preklicujem promemo knjižico za kolo, 
izdano na ime Mišic Dana, Kamnik. 
3649      Mišic Dana, Kamnik, gimnazija 

Preklicujem izgubljeno osebno izkaznico, 
izkaznico OF in izkaznico LMS, vse na 
irne Mlakar Ivanka, Ljubljana, Brdnikova 
št. 20. '    - 
3667 Mlakar Iranka 

Preklicujem izgubljeno šolsko spričeva- 
lo 4. razr. drž. gimnazije v Ljubljani, matu- 
ritemó spričevalo nižjega tečajnega izpita 
in rojstni .list, vse na ime Mustar Franc, 
Ljubljana, Poljanska c. 6. • 
3642 v . -Mustar Franc 

Preklicujem izgubljeno osebno izkaznico, 
OF m udarniško izkaznico,   vse na ime 
Obreza* Anton, Ljubljana, Ob Zeleni jami 
št. 23. 
3677 i    Obreza Anton 

Preklicujem   izkaznico   za   kolo  Š'ev< 

S—460296, izdano na-ime Peček Aleksan- 
der, Murska Sobota, Prečna 6. 
3648 Poček Aleksander 

Preklicujem izgubljeno izkaznico, šofer 
sko izkaznico in prometno knjižico za kol«) \ 
vse na ime Petrra Maksimilijan, Ljubljana 
Aleševčeva 29. 
S672 Pctrca Maksimilijan 

Preklicujem izgubljeno osebno izkamicfl 

za inozemce, izdano od NM v Ljubljani n» 
ime ing. Pîaif Helmut, Povšetova 102. 

3è45 Ing. PfalI Helmut, 
Ljubljana, Vegova 12' 

Preklicujem izgubljeno osebno izkaznico, 
izdano od KLO Stična na ime Polh D°". 
micija, Stična 1. 
3680 Polh Domicija 

Preklicujem izgubljeno vojaško knjižic0 

št 694765 in plačilno knjižico št. 64509i 
izdani na ime Savnik Irena, Ljubljr.ua, Ve* 
gova 12. 
3643      ' Samik Iren» 

Preklicujem izgubljeno vojaško knji"00 ' 
Št. 391750 in plačilno knjižico št. 72561, 
oboje na ime Slojanović Dragutin, Škof)8 

Loka, V. p. 36782-G. ' 
3676 Slojanović Dragutin 

Preklicujem izgubljeno knjižico za tek* 
ča goriva št. 00428, izdano od MLO, Ljüf 
ljana pod št. 394 na ime Savnik Leo, U^ 
ljana, Tavčarjeva 6.    \ 
3668 Dr. Savnik L«« 

Preklicujem izgubljeno prometno kflfö 
co za kolo tov. št. 4487167, izdano od • 
v Ljubljani na ime Šavs Stane, Ljubljana 
Cerkvena 5. 
3670 ~ Šavs Stan« 

Preklicujem izgubljeno prometno koj'*' 
co za-kolo št: 97Š7, izdano od NM Ribn£a 

na ime Šile Nande, Slatnik 21, p. Ribi*8' 
8639 Sile Nano*«» 

Preklicujem ukradeno osebno izkaz^ 
št  095687, sindikalno izkaznico, izka^ • 
OF,   prometno   knjižico za kolo   zrliyt0 
>Opekj potrdilo o zaposlitvi in industrij5«' 
nakaznico, vse na ime špacapan^ Franca , 
in industrijsko nakaznico na ime Spa^P 
Markec, Ljubljana, Cesta na Brdo 16- 
3879 Špacapan Francka 

Preklicujem izgubljeno prometno kPJ1 

žico za kolo, izdano od NM v Ljubljani.v, 
ime Tomažin Danica, Ljubljana, I»"15 

št 112. 
3683       Tomažin Danica por. Gcržen«, 

-, Preklicujem izgubljeno vojaško V ' 
plačilno knjižico, izkaznico za zasluSx . 
narod III. stopnje in izkaznico za rea«? 
hrabrost, vse na ime Vejic T•" 6tarej 

vodnik, Št. Peter na Krasu. 
Vejic" Iran 

lzd3ja >Uradol 1U.1 LUS« — RayneteU Ju fldgosooil MSdOftl Bojo Sođuiekj tteka Proewtn« tetania — «**> LJublleai., 
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870. 
Sedež: Razkrižje, okraj Ljutomer. 
Dan vpisa: 26. marca 1948. 
besedilo: Kmetijska zadruga 2 o. j. v 

ftazkrižju. 
Zadruga je bila ustanovljena ns skup- 

**•• 15. H. 1948 za nedoločen čas.- 
Naloge zadruge so: 1. da na čim boljši 

t? Clja kulturnejši način oskrbuje svoje 
ne 2 vsemi potrebnimi potrošnimi 

Predmeti; 2. da odkupuje v svojem oko- 
li" iVSe kmetUske pridelke in izdelke v 

sKladu s postavljenim načrtom za dobro 
oskrbo mest in drugih industrijskih sre- 
«isc m< sklepa v ta namen pogodbe; 

• ^a PospeSuje in razvija vse panoge 
kmetijskega gospodarstva na svojem 
yoarocju, tako poljedelstvo, živinorejo, 
sadjarstvo, vinogradništvo, čebelarstvo, 
S°J"ev industrijskih' in drugih kultur, 
|ozüarstvo, domačo- obrt itd., posebno 
da ->fte Pan°J?e oziroma kulture, ki v 

«••• naravnih pogojih najbolj uspe- 
uriv' 4* da uvaia ^ peveCanje kmetijske 
2•.Uvo<inje in s tem za naraščanje bla- 
^5?*% svojih čdanov naprednejšo teb- 
stv«e-ia agronomsko metode v kmetij- 
stro*1• V      namen nabavlja kmetijske 

z 
g0jU -^•• semensko službo,  skrbi   za 

altih i- "^1113 gnojila itd., ustanavlja 
•^••••*0 za živino, plemenilne postaje, 
orgT^fra selekcijo živine, gradi silose, 
gojite •• semensko službo, skrbi za 
itd. e Sa<lnih, gozdnih in drugih sadik 
skih t'..^,a organizira predelavo kmetij- 
••^ Pr"lelkov in obrtno delavnice za' 
""Tdv   Svo• članov in izrablja pri tem 

••••1• lokalne surovine; G. da zbira 
%>1{• prihranke  v  obliki  hranilnih 

obrati1?, notranjih posojil za ustvarjanje 
ditov .sre<lstev iQ podeljevanje kre- 
spo^'^ojim članom; 7. da skrbi za go- 
lemi i •strokovni' kulturni iu pro- 
°••• ^ vse^ •.••°•••1••7 svojega 
drujnp' 'alco' da P"reia v svojem za- 
Predat •domu strokovna *u politična 
kovne »!\ kulturne prireditve, stro- 
kov • .V3!0» razstave, predvajanje 111- 
svou i80!* fizkulturo itd. ter ustanovi 
; Za   *

iiZnico- VaJani Smotrnega iu uspešnejšega iz- 
"ačrte SVo^ oalog izdela potrebne 
Ua^rtorriV s^a<lu s splošnim državnim 

ob ^•^ ^elež znaša 1&0 din, plača se 
1•04•^•

•
 v zadrugo. Upravni odbor 

ie om0- voli Pililo v obrokih. Jamstvo 
54tai °* Vsak zadruZnik iamia 2ô e 
dftl*îev     Zne3koiû   vpisanih   obveznih 
8;'°•'•^?1••281•5• važnejše.sklepe v 
Blasiu J   ,lovnih   prostorih in na raz* 

TJ"
1
 deski. 

^olS4 °<lbor sestavlja 7 članov. 
?*••••* uPraviiega odbora traja 1 leto. 
^rugo ••••.*°•• upravni odbor. Za za- 
Qe8a odh^pisuJela Po dVa flana uPrav- 
odbora^iîra »11 Po en Član upravnega 
^ruge      eu PooMaš&nl uslužbenec 

KlSL?Pira-V^a odbora *>:' 
*ik,'        Jozef» «met, Gibina, predsecl- 

•ZSSL??!??. čevljar, Šafarsko, tajnik', 
W^^iVtaet, Razkrižje, W 

** JuriJ, Emçt, Cübina; 

Vozlič Anton, kmet, Razkrižje, 
Stamičar Stefan, kmet, Veičica, 
Horvati« Steku, kmet, Raskrižje, od- 

borniki. 
Okrožno sodišče v Mariboru 

dne 26. marca 1948. 
Zadr III 11S—2 2727 

371. 
Sedež: Renkavci, okraj Dol. Lendava. 
Dau vpisa: 19. marca 194S. 
Besedilo: Kmetijska zadrug» • o. j, • 

Renkovcih. 
Zadruga je bila ustanovljena na skup- 

ščini 29. II. 1948 za nedoločen čas. 
Naloge zadruge so: 1. da na čim boljši 

in čim kulturnejši način oskrbuje svoje 
ciano z vsemi potrebnimi potrošnimi 
predmeti; 2. da odkupuje v svojem oko- 
lišu vse kmetijske pridelke in izdelke v 
skladu s postavljenim načrtom za dobro 
oskrbo mest in drugih industrijskih sre- 
dišč in sklepa v ta namen pogodbe; 
3. da pospešuje in razvija vse panoge 
kmetijskega gospodarstva na svojem 
področju, tako poljedelstvo, živinorejo, 
sadjarstvo, vinogradništvo, čebelarstvo, 
gojitev industrijskih in drugih kultur, 
gozdarstvo, domačo obrt itd., posebno 
Še tiste panoge oziroma kulture, ki v 
danih naravnih pogojih najbolj uspe- 
vajo, i. da uvaja za povečanje kmetijske 
proizvodnje in s tem za naraščanje bla- 
gostanja svojih članov naprednejše teh- 
nične in agronomske metode v kmetij- 
stvu in v ta namen nabavlja kmetijske' 
stroje, umetna gnojila itd., ustanavlja 
ambulante za živino, plemenilne postaje, 
organizira selekcijo živine, gradi silose, 
organizira semensko službo, skrbi za 
gojitev sadnih» gozdnih in drugih sadik 
itd.; 5. da organizira predelavo kmetij- 
skih pridelkov in obrtne delavnice za 
potrebe svojih članov in izrablja- pri tem 
predvsem lokalne surovine; G. da zbira 
kmečke .prihranke v obliki hranilnih 
vlog in notranjih posojil za ustvarjanje 
obratnih sredstev in podeljevanje kre- 
ditov svojim članom; 7. da skrbi za go- 
spodarski strokovni, kulturni in pro- 
svetni dvig vseh prebivalcev svojega 
okoliša tako, ,da prireja v tvojem za- 
družnem domu strokovna in politična 
predavanja, kulturne prireditve, stro- 
kovne tečaje, razstave/ predvajanje fil- 
mov, goji fizkulturo itd. ter ustanovi 
svojo knjižnico. 

Zaradi smotrnega in uspešnejšega iz- 
vajanja svojih nalog izdela potrebne 
načrte v skladu s spložnim državnim 
načrtom. 

Zadružni delež znaša 150 din, plača 
se ob vstopu v zadrugo. Upravni odbor 
lahko dovoli plačilo ,-v obrokih. Jamstvo 
je omejeno. Veak zadružnik jamči še z. 
lOkratnim zneskom vpisanih, obveznih 
deležev., ' \     • 

Zadruga razglasa važnejše ' sklepe' v 
svojih poslovnih prostorih in na raz- 
glasili deski. ', - 

Upravni odbor sestavlja 5 do 9 članov. 
Dolžnost upravnega odbora traja eiio 
leto. Zadrugo zastopa upravni odbor. Za 
zadrugo podpisujeta po dva člana uprav, 
nega odbora ali po eu Član upravnee* 

odbora in en pooblaščeni uslužbenec za- 
druge. 

Člani upravnega odbora so: 
Draskovic Franc, poljedelec, Renkov- 

ci 80, predsednik, 
Matjašec Frauc, poljedelec, Renkov- 

ci 13, tajnik, 
Režonja Martin, poljedelec, Renkov- 

ci 108, 
Kalina Ludvik, poljedelec, Renkov- 

ci 110, 
Ciigit Martin, poljedelec, ltehkovci. &2, 

odborniki. 

Okrožno sodišče v -Mariboru 
dne 19. marca 1948. 

Zadr. III 30-2 2720 
* 

372. 
Sedež: Savci, okraj Ljutomer. 
Dan vpisa: 2. aprila 1048. 
Besedilo: Kmetijska zadruga z o. j. v. - 

Savcih. 
Zadruga je bila ustanovljena na skup- 

ščini dne 29. II. 1938 za nedoločen čas. 
Naloge zadruge so: 1. da na čim boljši 

in čim kulturnejši način oskrbuje svoje 
člane z vsemi potrebnimi potrošnimi 
predmeti; 2. da odkupuje v svojem oko- 
lišu vse kmetijske pridelke in izdelke v 
skladu s postavljenim načrtom za dobro 
oskrbo mest in drugih industrijskih sre- 
dišč in sklepa v ta namen pogodbe; 
3. da pospešuje iu razvija vse panoge 
kmetijskega gospodarstva na svojem 
področju, tako poljedelstvo, živinorejo, 
sadjarstvo, vinogradništvo, čebelarstvo, 
gojitev industrijskih in drugih kultur, 
gozdarstvo, domačo obrt itd., posebno 
še tiste panoge oziroma kulture, ki v 
danih naravnih pogojih najbolj uspe- 
vajo. 4. da uvaja za povečanje kmeb'jske 
proizvodnje in s tem za naraščanje bla- 
gostanja svojih članov naprednejše teh- 
nične in agronomske metode v kmetij* 
slvu in v ta namen nabavlja kmetijske 
stroje, umetna- gnojila itd., tistanavlja 
ambulante za živino, plemenilne postaje, 
organizira selekcijo živine, gradi silose, 
organizira semensko službo, skrbi za 
gojitev sadnih, gozdnih in dragih sadik 
itd.; 5. da organizira predelavo kmetij- 
skih pridelkov in obrtno delavnice za 
potrebe svojih članov in izrablja pri tem 
predvsem lokalne surovine; 6. da zbira 
kmečko prihranke v obliki hranilnih' 
vlog in notranjih posojil za ustvarjanje 
obratnih sredstev in podeljevanje kre- 
ditov svojim članom; 7. da skrbi za go- 
spodarski fetrokovni, kulturni in pro- 
svetni dvig vseh prebivalcev svojega, 
okoliša tako, da prireja v svojem za- • 
družnem domu strokovna in politična 
predavanja, kulturne prireditve, stro- 
kovne tečaje, razstave, predvajanje .fil- 
mov, goji fizkulturo itd. ter ustanovi 
svojo knjižnico. 

; Zaradi smotrnega in uspešnejšega iz- 
vajanja svojih nalog izdela potrebne 
načrte v skladu s splošnim državnim 
načrtom. 
. Zadružni 'delež znaša 150 din, plača se 

ob vstopu v zadrugo. Upravni odbor 
lahko dovoli plačilo v obrokih. Delež 
zadružnikovega družineSega člana znača 
8Û àio, ••••••* ia «nateo». XßM w 
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družnik jamči še s 5kratnim zneskom 
vpisanih obveznih deležev. 

Zadruga razglaša važnejše sklepe v 
STojih poslovnih prostorih in na raz- 
glasni deski. 

Upravni odbor sestavlja 5 članov. Dolž- 
nost upravnega odbora traja eno leto. 
Zadrugo zastopa upravni odbor. Za za- 
drugo podpisujeta po dva člana uprav- 
nega odbora ali po en član upravnega 
odbora in en pooblaščeni uslužbenec za- 
druge. 

Člani' upravnega odbora so: 
Mlinaric Izidor, čevlj. mojster, Rakovci, 

predsednik, i 
Kukovec Ivan, kmet, Savci, podpred- 

sednik, 
Pondrk Ivan, tajnik KLO, Rakovci, 

tajnik, 
Hebar Franc, čevlj. mojster, Rakovci, 
Cajnkar Franc, pos. sin, Savci, odbor- 

nika. 
Pooblaščenec za sopodpisovanje je 

Breznik* Matija, poslovodja, Sv. Tomaž. 
Okrožno sodišče v Mariboru 

dne 2. aprila 1948. 
Zadr III 121-2 2831 

ft 
373. 

Sedež: Selnica ob Muri, okraj Maribor 
okolica. 

Dan vpisa: 16! marca 1948. 
Besedilo: Kmetijska zadruga z o. j. v 

Selnici ob Muri. 
Zadruga je bila ustanovljena na skup. 

àcini dne 20. II. 1948 za nedoločen čas. 
'   Naloge zadruge so: 1. da na čim boljši 
in čim kulturnejši način oskrbuje svoje 
člane  z vsemi   potrebnimi   potrošnimi 
predmeti; 2. da odkupuje v svojem oko- 
lišu vse kmetijsko pndelke in izdelke v 
skladu s postavljenim načrtom za dobro 
oskrbo mest in drugih industrijskih sre- 
dišč in sklepa v  ta namen pogodbe; 
3. da pospešuje in razvija vse panoge 
kmetijskega   gospodarstva   na   svojem 
področju, tako  poljedelstvo, živinorejo, 
sadjarstvo,  vinogradništvo,  čebelarstvo, 
gojitev industrijskih   in drugih kultur, 
gozdarstvo, domačo obrt itd., posebno 
še tiste panoge oziroma  kulture, ki v 
danih   naravnih   pogojih   najbolj   uspe- 
vajo. 4. da uvaja za povečanje kmetijske 
proizvodnje in s tem za naraščtnje bla-\ 
gostanja svojih članov naprednejše teh- 
nične in agronomske metode v kmetij- 
stvu in v ta namen nabavlja kmetijske 
stroje,  umetna   gnojila  itd.,  ustanavlja 
ambulante za živino, plemenilne postaje, 
organizira selekcijo živine, gradi silose, 
organizira   semensko  službo,   skrbi   za 
gojitev sadnih, gozdnih in drugih sadik 
itd.; 5. da organizira predelavo kmetij- 
skih  pridelkov in' obrtne delavnice za 
potrebe svojih članov in izrablja pri tem 
predvsem lokalne surovine; 6. da zbira 
kmečke  prihranke  v   obliki  hranilnih 
vlog in notranjih posojil za ustvarjanje 
obratnih sredstev, in podeljevanje kre- 
ditov svojim članom; 7. da skrbi za go- 
spodarski   «trokovni,  kulturni  in   pro- 

' svetni  dvig   vseh   prebivalcev  svojega 
okoliša tako,, da  prireja v svojem za- 
družnem  domu strokovna   in   politična 
predavanja,  kulturne   prireditve,  stro- 

kovne tečaje, razstave, predvajanje fil- 
mov, goji fizkulturo itd. ter ustanovi 
svojo knjižnico. 

Zaradi smotrnega in uspešnejšega iz- 
vajanja svojih nalog izdela potrebne 
načrte v skladu s splošnim državnim 
načrtom. 

Zadružni delež znaša 150 din, plača 
se ob vstopu v zadrugo. Upravni odbor 
lahko dovoli plačilo v obrokih. Delež za- 
družnikovega družinskega člana znaša 
15 din. Jamstvo je omejeno. Vsak za- 
družnik jamči z lükratnim zneskom vpi- 
sanih obveznih deležev. 

Zadruga razglaša važnejše sklepe v 
svojih poslovnih prostorih in na raz- 
glasni deski. 

Upravni odbor sestavlja 7 članov. 
Dolžnost upravnega odbora traja eno 
leto. Zadrugo zastopa upravni odbor. Za 
zadrugo podpisujeta po dva člana uprav- 
nega odbora ali po en član upravnega 
odbora in en pooblaščeni uslužbenec za- 
druge, i - !Zàli 

Ciani upravnega odbora so: 
Unterlehner Ivan, nameščenec, Selni- 

ca ob Muri, predsednik, 
Pezdiček Andrej, kmet, Selnica ob 

Muri, podpredsednik. 
Kraner Karolina, pos. hči, Selnica ob 

Muri, tajnik, .j 
Toplak Franc, kmet, Selnica ob Muri, 
Pos Ivan, tov. delavec, Selnica ob 

Muri, , 
Rajzman Karel, tov. delavec, Srebotje, 
Kos Alojz, kmet, Selnica ob Muri, od- 

borniku 
Okrožno sodišče v Mariboru 

dne 16. marca 1948.. 
Zadr. III 104/2 

* 
374. 

Sedež: Sejanci, okraj Ljutomer. 
Dan vpisa: 23. marca 1948. 

- Besedilo: Kmetijska zadruga z o. j. v 
Scjancili. 

Zadruga je bila ustanovljena na skup- 
ščini 26. II. 1948 za nedoločen čas. 
^ Naloge zadruge so: 1. da na čim boljši 
in čim kulturnejši način oskrbuje svoje 
člane z vsemi pptrebnimi potrošnimi 
predmeti; 2. da odkupuje v svojem oko- 
lišu vse kmetijske pridelke in izdelke v 
skladu s postavljenim načrtom za dobro 
pskrbo mest in drugih industrijskih sre- 
dišč in sklepa v ta namen pogodbe; 
3. da pospešuje in razvija vse panoge 
kmetijskega gospodarstva na svojem 
področju, tako poljedelstvo, živinorejo, 
sadjarstvo, vinogradništvo, čebelarstvo, 
gojitev industrijskih in drugih kultur, 
gozdarstvo, domačo obrt itd.,' posebno 
še tiste panoge oziroma kulture, ki v 
danih naravnih pogojih najbolj uspe- 
vajo. 4. da uvaja za povečanje kmetijske 
proizvodnje in s tem za naraščanje bla- 
gostanja svojih članov naprednejše teh- 
nične in agronomske metode v kmetij- 
stvu in v ta namen nabavlja kmetijske 
stroje, umetna gnojila itd., ustanavlja 
ambulante za živino, plemenilne postaje, 
organizira selekcijo živine, gradi silose, 
organizira semensko službo, skrbi za 
gojitev sadnih, gozdnih in drugih sadik 
itd.; 5. da organizira predelavo kmetij- 
skih pridelkov in obrtne delavnico za 

potrebe svojih članov in izrablja pri tem 
predvsem lokalne surovine; G. da zbira 
kmečke prihranke v obliki hranilo"1 

vlog in notranjih posojil za ustvarjanje 
obratnih sredstev in podeljevanje kre- 
ditov svojim članom; 7. da skrbi za g°* 
spodarski strokovni, kulturni in Pr°" 
svetni dvig vseh prebivalcev svojeg3 

okoliša tako, da prireja v svojem v
za" 

družnem domu strokovna in politico 
predavanja, kulturne prireditve, stro- 
kovne tečaje, razstave, predvajanje • 
mov, goji fizkulturo itd. ter ustanovi 
svojo knjižnico. 

Zaradi smotrnega in uspešnejšega 1^ 
vajanja svojih nalog izdela potrebne 
načrte v skladu s splošnim državni» 
načrtom. 

Zadružni delež znaša 150 din, pl^* 
s,e ob vstopu v zadrugo. Upravni odbor 
lahko dovoli plačilo v obrokih. JarnsK0 

je omejeno. Vsak zadružnik jamči še j3 

lOkratnim zneskom vpisanih obveznJU 
deležev. 

Zadruga razglaša važnejše sklepe v 

svojih poslovnih prostorih in na ••^ 
glasni deski. 

Upravni odbor sestavlja C. članov- 
Dolžnost upravnega odbora traja en° 
leto. Zadrugo zastopa upravni odbor. Z» 
zadrugo podpisujeta po dva člana uprav- 
nega odbora ali po en član upravnega 
odbora in en pooblaščeni uslužbenec z8' 
drage. 

Člani upravnega odbora'so: 
Vizoviše^ Valentin, kmet, Sejanft 

predsednik, 
Podplatnik: Franc, kmet, Sejanci, P^' 

predsednik, 
Štruc Jože, pos. sin, Bratonečici, tajnik) 
Plajnšek Franc, viničar, Gradišče,- 
Majcen Ivan st„ kmet, Sejanci, 
Cajnkar Anton, mizar, Bratonečici, o<*' 

bo miki. 
Okrožno sodišče v Mariboru '    - 

dne 23. marca 194$ 
Zadr III 29-2 2738 

375. ~    '"*"  • 
Sedež: Sn. Kapla, okraj Maribor ok° 

lica. 
Dan vpisa: 2. aprila 1948. 
Besedilo: Kmetijska zadruga • o 

Kapli 
u • 

Zadruga je bila ustanovljena na-*up- 
semi dne 22. II. 1948 za nedoločen •: 

in 
Naloge zadruge so: 1. da na čim bolj;*1 

• čim kulturnejši način oskrbuje svoje 
člane z vsemi potrebnimi potro5n• 
predmeti; 2. da odkupuje v svojem oko- 
lišu vse kmetijske pridelke in izdelke • 
skladu s postavljenim načrtom za.dobro 
oskrbo mest in drugih'industrijskih sre- 
dišč in sklepa v ta namen pógo°-De' 
3. da pospešuje in razvija vse Pan0»5 
kmetijskega gospodarstva na svojern 
področju, tako poljedelstvo, živinorejo, 
sadjarstvo, vinogradništvo, čebelarstvo, 
gojitev industrijskih in drugih ki: 
gozdarstvo, domačo obrt itd., pos 
še tiste panoge oziroma kulture, k1 

danili naravnih pogojih najbolj «SPT 
vajo. 4. da uvaja za povečanje ••?•••.,! 
proizvodnje in s tem za naraščanje v• 
gostanja svojih čuanov naprednejše t• 
nične in agronomske metode • ikinetu 

lebno 
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ADNI L 
LJUDSKE  REPUBLIKE   SLOVENIJE 

Letnik V. V Ljubljani dne 11. maja 1948 Številka 21. 

VSEBINA: 
120. Uredba o ustanovitvi Uprave za radiodifuzno 6lužbo pri 

vladi LRS. 
121. Uredba o odpravi in prenehanju poslovanja Glavne direk- 

cije za elektrifikacijo in elektroindustrijo LRS. 

122. Uredba o prenehanju Zbornico za trgovino, obrt in ändm 
strijo v Ljubljani. 

PRAVILNIK1.0DREDBE.NÄV0DILA.0DL0CBE 
MINISTRSTEV 

LJUDSKE REPUBLIKE SLOVENIJE 

120. 

Na podlagi 'drugega odstavka 78. člena ustave LRS 
izdaja vlada LRS 

uredbo • 
o ustanovitvi Upravo za radiodifuzno službo 

pri vladi LRS 

1. člen 
Pri vladi LRS se ustanovi Uprava za radiodifuzno 

Blužbo, ki izvaja gospodarske in organizacijske naloge 
radiodifuzne službe in zlasti skrbi za plansko radiofikacijo 
Ljudske republike Slovenije, usmerja in nadzira radio- 
ükacijsko in distribucijsko službo ter je operativni uprav- 
ni voditelj državnih gospodarskih podjetij za radiofikacijo, 

'Za radiodifuzijo in za distribucijo ustreznega materiala. 
Uprava postavlja splošna načela in druge smernice 

o radijskih oddajah, upravlja radijske postaje in skrbi 
*a vzgojo strokovnih kadrov. 

2. člen, 
Za uspešno izvajanje svojih nalog izdaja uprava v 

ttejah svoje pristojnosti, ki ji jo odrejajo zakoni in ured- 
be FLRJ in LRS, pravünike, odredbe, navodila in od- 
ločbe. 

Pravilnike, odredbe, navodila in odločbe, ki jih izda 
.uprava, podpišeta načelnik in sekretar uprave. 

3. člen * 
Upravo sestavljajo načelnik, sekretar in potrebno 

Število članov, ki jih imenuje predsednik vlade |/RS., 

% člen 
Uprava ima svoj predračun dohodkov in izdatkov y 

okviru proračuna LRS. 
Dohodki uprave so prispevki podjetij, ki so pod nje- 

nim operativnim upravnim vodstvom, in. dotacije iz pro- 
računa LRS. 

, Ključ za placilq prispevkov podjetij določi nûnistrstyp 
•A •••• LRS« " - "'* '"^"     • ^ -'*-'    •*"•"• 

Načelnik uprave je odredbodajalec za izvajanje pro- 
računa. 

5. člen 

Predsednik vlade LRS je pooblaščen, da izda natančnejše 
predpise za izvajanje te uredbe. 

6. člen 

Ta uredba velja od dneva objave v >Uradnem listu 
LRS«. 

Št. S-zak'. 188. 
Ljubljana dne 5. maja 1048. 

Predsednik vlade LRS; 
Miha Marinko L r. 

121. 

Na podlagi 78. člena ustave LRS izdaja vlada LjucU 
ske republike Slovenije 

uredbo 
o odpravi in prenehanju poslovanja Glavne direkcijo 

za elektrifikacijo in elektroindustrijo LRS 

Î. člen 

Glavna direkcija za elektrifikacijo in elektroindustri- 
jo LRS, ustanovljena pri ministrstvu za industrijo in rudar-<s 

stvo LRS z uredbo vlade LRS z dne 28. februarja 1947 
(Uradni list LRS št. 12—GO/47) se odpravi in preneha 
poslovati Posli in nalogj te glavne direkcije kot operativ- 
nega upravnega voditelja preidejo na ministrstvo za in- 
dustrijo in rudarstvo LRS.       •* 

2. člen 

Ta uredba .velja od dneva objave y >Uradnem lista 
LRS«. 

Št. S-zak. 220. - 

Ljubljana dne 5. maja 1948. 

Podpredsednik vlade Predsednik vlade LRS: - 
in minister za industrijo Miha Marinko L r. 

in rudarstvo LRS: 
Dr., Marjan Brecclj L. &, 
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122. 
Po 1. členu zakona o pooblastilu vladi LRS za iz- 

dajanje uredb na področju narodnega gospodarstva izdaja 
vlada LRS po predlogu ministra za komunalne zadeve in 
ministra za trgovino in preskrbo 

uredbo 
o prenehanju Zbornico za trgovino, obrt in industrijo 

v Ljubljani 
1. člen 

Glede na to, da Zbornica za trgovino, %obrt in in- 
dustrijo v Ljubljani ne ustreza več današnjemu stanju 
družbene ekonomske ureditve države, se Zbornica za 
trgovino, obrt in industrijo v Ljubljani odpravi. 

Premoženje zbornice postane splošno ljudsko premo- 
ženje in preide v upravo Ljudske Republike Slovenije. 

2. Člen 
Minister za komunalne zadeve in minister za trgovino 

In preskrbo imenujeta sporazumno tri likvidatorje. 
Likvidatorji) izvedejo likvidacijo in porazdelijo pre- 

ostalo premoženje zbornice! na republiško organe Ljud- 
ske Republike Slovenije po navodilih ministra za komu- 
nalne zadeve in ministra £a trgovino in preskrbo. 

Morebitno preostalo gotovino zbornice oddajo likvi- 
datorji V proračun Ljudske Republike Slovenije. 

3. člen 
Uslužbenci Zbornice za trgovino, obrt ìli industrijo 

Se dajo na razpolago sekretariatu za personalno elužbo 
pri predsedstvu vlade LRS.1 

4. Člen 
Ta uredba velja z dnem objave v >Uradnem listu LRS«. 
Et. S-zak. 244. 
Ljubljana dne •. maja 1948. 

Minister Predsednik vlade LRS: 
za komunalne zadeve LRS: Miha Marinko 1. r. 

Lidija Scntjurc 1. r. 

Minister za trgovino in preskrbo LRS: 
yiktui lleuič 1. r, 

Pregled »Uradnesra lista FLRJ« 

St. 37 z dno 5. maja 1948: 

277. Splošni zakon o preprečevanju in zatiranju nalezljivih 
bolezni. 

278. Temeljni zakon o sanitarni inšpekciji. 
279. Ukaz o razglasitvi Strojno^metalurškega podjetja Luka 

Sartalj v Beogradu za podjetje splošnega državnega po- 
mena. 

St. S8 z dne 8. maja 1948: 

280. Zakon o prehodu italijanskega premoženja na ozem- 
lju Federativne ljudske republike Jugoslavije v držav- 
no last Federativne ljudske republiko Jugoslavije po mi- 
rovni pogodbi z Italijo. 

281. Zakon o vojaških disciplinskih sodiščih. 
282. Zakon o spremembi zakona o ureditvi ljudsldh sodišč. 
283. Odlok o potrditvi uredb vlade FLRJ, izdanih v dobi od 

21. novembra 1947 do vštetega 24. aprila 1948. 
284. Ukaz o preosnovi vlade FLRJ. 
285. Pravilnik o pripravniškem stažu, strokovnih izpitih in 

tečajih za uslužbence prosvetno-znanstvene htroke- 
286. Odločba o dajanju povračila (regresa) zadružnim orga- 

nizacijam za industrijske izdelke, k: so jih kupile po 
višjih enotnih cenah, prodajajo pa jih po nižjih enotnih 
cenah. 

287. Odločba o preskrbi potrošnikov z 'industrijskimi izdelki 
na podlagi dodatnih bonov. 

Pristop Zveze Sovjetskih socialističnih republik k ustavi 
mednarodne zdravstvene organizacije, 

Pristop Monaka h konvenciji o postopku z vojaškimi ujetniki, 
•"Ratifikaciju ustave Mednarodne zdravstvene organizacije lu 

1        protokola 0 Mednarodnem Uradu za javno higieno pö 
Grški 
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Letnik V. friloga k 21. kosu z dne 11. maja 1948. Številka 21. 

atzpïasî in ocylsasl 

Opozorilo naročnikom!      ' 
. ,   Vso naročnike opozarjamo, da je rok za reklamacije samo 14 dni ođ 
izida lista. - 4 

Vse plačnike oglasov in naročnine opozarjamo, naj uporabljajo od nas 
poslane položnice z natančno označbo naročniškega razdobja oziroma 
oglasne številke. Plačila brez takšnih označb ne moremo v redu izknjižiti 
• jih zaradi njihove nejasnosti no moremo priznati za veljavne. 

^Prav tako opozarjamo naročnike, naj pri svojih plačilih navedejo na- 
tančno isti naslov, na katerega časopis prejemajo. Ce ta naslov zaradi izpre- 
membe naziva ali kraja ni več pravilen, naj nam istočasno sporočijo sedanji 
pravilni naslov. Opažamo pa, da naročniki večkrat plačujejo samo pod 
novim naslovom, starega pa sploh ne omenjajo. Takšna plačila so za nas 
nejasna in jih prav tako ne moremo v redu izknjižiti in priznati za pravilna. 

V tisku je: 

Komentar h kazenskemu zakoniku; splošni del 
• slovenskem prevodu. Komentar so pod splošnim uredništvom MoŠePijade 
jn pod strokovnim uredništvom dr. Jovana Djorđjevića napisali: Moša 
"»jade, dr. Jovan Djordjević, Nikola Srzentić, Predrag Vlnsinić, Vladimir 
Timoškin in Mirko Peroyic. 

Uradni Ust LRS bo izdal Splošni register predpisov, to je kazalo 
vseh predpisov, ki so izšli v Uradnem listu KLRJ, v Uradnem listu LRS, 
v Uradnih obvestilih zveznega urada za ceno (Službenih saopštenjih) in 
T Vestniku urada za ceno pri predsedstvu VLRS od 1.1045 do vštetega 
*•„ 1947. V tem registru bodo zaznamovani predpisi po vsebini z gesli, razvr- 
ščeni pa bodo po abecednem' redu in po časovnem zaporedju (kronološko). Po 
•abecednem redu bodo urejena gesla, ki so načeloma vzeta iz naslova, vec- 
kJat tudi iz vsebine predpisa. 

jNaročnike, bravce in druge interesente opozarjamo na priročne 
Mizice, zbirke zakonov, ki so v zadnjem času izšle v naši založbi: 

Mrliška ogledna služba. Knjižica ima na 48 straneh zbrane vse predpise 
za to pomembno zdravstveno službo, cena 7 din. 

Zbirka zakonitih predpisov za uporabo v civilnem sodnem poslovanju, 
Praktičen priročnik za pravnike, pa tudi za široko ljudske množice. Stra- 
111206, cena 44 din/ 

Zbirka skrbniških predpisov, v kateri so zbrani temeljni zakoni o 
skrbništvu, zakon o posvojitvi in pravilniki in navodila v zvezi s tema 
ekonoma; cena 25 din. 

V tJ^rvC,,pisi ° 8trokan in prejemkih za republiške državno uslužbence. 
'* knjižici so zbrani vsi do sedaj izdani \ redpisi o razvrstitvi in prejemkih 
republiških državnih uslužbencev in državnih uslužbencev ljudskih od- 

,?orov ter pravilnika o poviških temeljne plače po službenih letih za usluž- 
oI?Ce Nravstveno in prosvetno-znaristvene stroke, t—. Knjižica obsega 
«* strani in stane 42 din. 

Pripravlja se nadalje: 
Zbirka gospodarskih predpisov •. del in knjižica r 

Dečje jasli • otroški domovi. 
SÜßADNI LIST LBS« 

Razglasi upravuih oblastev 

St. •—774/4S—1 3834 

Razglas 
Za nepremičnine, ležeče na območju 

okrožnega sodišča v Postojni, se tam, kjer 
so zemljiške knjige uničene ali še niso vr- 
njene oziroma izročene naši državi, name- 
sto vpisa v zemljiško knjigo polagajo 
ustrezne listine pri okrajnem sodišču, v öi- 
gar območju leži nepremičnina, 

Kdor ne položi listine, je v nevarnosti, 
da se njegove pravice ne bodo upoštevale, 
ko se bodo obnavljale nove zemljiške Imji- 
ge oziroma ko se bodo dopolnjevali vpisi y 
vrnjenih oziroma izročenih zemljiških knji- 
gah. 

Ministrstvo za pravosodje LRS, 
Ljubljana dno 3. maja 1948- 

Pomočnik ministra: 
đr. Tominšek Teodor 1. r. 

Vpisi v register 
državnih gospodarskih' 

podjetij 

G19/20. 
Sedež: Ljubljana, Jezica gt. IG. 
Dan vpisa:-14. aprila 1948. 
Besedilo: Gostinsko podjetje MLO >Ru- 

ski car«, Jezica, skrajšano: >P,us!d care Je- 
zica. 

Poslovni predmet: Restavracijska obrt. 
Ustanovitelj podjetja: MLO Ljubljana. 

# Operativni upravni voditelj; MLO Ljub- 
ljana, direkcija gostinskih podjetij. 
• Podjetje   zastopata   in   zanj   podpisu- 
jeta: 

Kretič Lojze, ravnatelj, 
Končar Cirila, računovodja. Obseg po- 

oblastila se ravna po splošnem zakonu o 
državnih gospodarskih podjetjih. 

MLO za slavno mesto Ljubljana,       , 
linaučni. oddelek, 

clno 14. aprila 1948. 
Fin. št. 1322/1948 S285 

•k 
621. 

Sedež: Ljubljana, MikjoSiPcva c. 19. 
Dan vpisa: 13. aprila 1948. 
Besedilo: Gostinsko podjetje MLO >Ye- 

sek. ;   - 
.    Poslovni predmet: Restavracijska obrt. 

Ustanovitelj podjetja: MLO Ljubljana. 
# Operativni' upravni voditelj: MLO Ljub- 

ljana, direkcija gostinskih podjetij. 
Podjetje   zastopajo   in   zanj   podpisu- 

jejo: 
Eokolj Franc, ravnatelj, 
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Madžara Dobrivoje, računovodja, ki na- 
domestuje  ravnatelja pri podpisovanju, 

Kifer   Magda,   namestnik   računovodje. 
Obseg pooblastila se ravna po splošnem za- 
konu o državnih gospodarskih podjetjih. 

MLO za glavno mesto Ljubljana, 
finančni oddelek, 

dne 13. aprila 1948. 
Fin. št. 1323/1948 3284 

Â* 
622. 

Sedež: Ljubljana, Poljanska cesta št. 21. 
Dan vpisa: 13. aprila 1948. 
Besedilo: Gostinsko podjetje MLO »Čin- 

kole« Ljubljana. 
Poslovni predmet: Restavracijska obrt. 
Ustanovitelj podjetja:  MLO  Ljubljana. 
Operativno upravni voditelj: MLO Ljub- 

ljana, direkcija gostinskih podjetij. 
'Podjetje   zastopajo   in    zanj   podpisu- 

jejo: 
Žitnik Stana, ravnateljica, 
Kavec Pavel, njen namestnik, 
Sajovic Fedor, računovodja, 
Kavec   Pavel,  namestnik   računovodje. 

Obseg pooblastila se ravna po splošnem 
zakonu o državnih gospodarskih podjetjih. 

MLO za glavno mesto Ljubljana, 
finančni oddelek, 

dne 13. aprila 1948. 
Fin. št. 1328/1948     '     3290 

623. 
Sedež: Ljubljana, št. Vid št. 48. 
Dan vpisa: 14. aprila 1948. 
Besedilo: »Čevljama« Št. Vid. 
Poslovni predmet: Izdelava in popravi- 

lo obutve. 
ustanovitelj podjetja: KLO Št. Vid. 
Operativni  upravni voditelj:  KLO Št 

Vid. 
Podjetje zastopata in zanj podpisu- 

jeta: 
Gregorin Vinko, poslovodja, v vseh za- 

devah po 47. členu zakona o drž. gospo- 
darskih podjetjih pa skupaj z njim še 

Rihar .Vladimir, glavni knjigovodja. 
MLO za glavno mesto Ljubljana, 

finančni oddelek, 
dne 14. aprila 1948. 
Fin. št. 1372/1948 3288 

624. 
Sedež: Ljubljana, šmartinska c. 28. 
Dan vpisa: 26. marca 1948. 

.Besedilo; »Zmaje, tovarna baterij, Ljub- 
ljana. 

"   Poslovni predmet: Izdelovanje vseh vrst 
žepnih in anodnih baterij ter elementov. 

Ustanovitelj "podjetja: MLO za glavno 
mesto Ljubljana. 

Operativni upravni voditelj: Direkcija 
industrijskih podjetij MLO Ljubljana. 

Podjetje zastopata in zanj podpisu- 
jeta: 

Prevodnik Frani', ravnatelj, samostojno, 
v odsotnosti ga nadomešča 

Šifrar Marija, knjigovodju; ki podpisuje 
poleg ravnatelja vse listine denarnega, ma- 
terialnega obračunskega alt kreditnega zna- 
čaja, 

MLO za clamo mesto Ljubljana, 
finančni oddelek, 

dne 26. marca 1948. 
Fio. št. 1142/4S 2682 

625. . 
Sedež: Ljubljana, Tyrgeva cesta št. 67. 
Dan vpisa: 14. aprila 1948. 
Besedilo: Industrijsko podjetje MLO 

»Kuverta«, tovarna kuvert in papirnatih 
vrečic, Ljubljana, skrajšana označba fir- 
me: »Kuverta« Ljubljana. 

Poslovni predmet: Industrijsko izdelo- 
vanje papirne konfekcije (kuvert, pisem- 
skega papirja, papirnatih vrečic, desinira- 
nega papirja) in prodaja teh izdelkov na 
debelo. 

Ustanovitelj podjetja: MLO Ljubljana. 
Operativni upravni voditelj: MLO Ljub- 

ljana,' direkcija industrijskih podjetij. 
Podjetje zastopata in zanj podpisu- 

jeta: 
Bizjak Venčeslav, ravnatelj, po sploš- 

nem zakonu o drž. gospodarskih podjetjih 
in potrjenih pravilih, v njegovi odsotnosti 

Babnik Frančiška, računovodja, v istem 
obsegu. V vseh zadevah iz 47. člena zako- 
na o drž. gospodarskih podjetjih podpisu- 
jeta oba skupaj. 

MLO za glavno mesto Ljubljana, 
finančni oddelek, 

dne 14. aprila 1948. 
Fin. št. 1332/4S 3289 

* 
626. 

Sedež: Ljubljana, Wolfova ul. 6. 
Dan vpisa: 14. aprila 1948. 
Besedilo: Uprava zgradb RLO I, Ljub- 

ljana. . 
Poslovni predmet: Uprava zgradb sploš- 

nega ljudskega premoženja, ki so mu dane 
v upravo in njihovo, vzdrževanje. 

Ustanovitelj podjetja: RLO I, Ljubljana. 
Operativni upravili voditelj: Izvršni od- 

bor RLO I, Ljubljana. 
Podjetje zastopata in zanj podpisu- 

jeta: , 
Janovsky Jožica, upravnik, samostojno, 

vse listine po 47. členu zakon o drž. gospo- 
darskih podjetjih pa podpisuje poleg uprav- 
nika še 

Pokovec Majda,   računovodja,   in sicer 
oba v okviru finančnega načrta in redne- 
ga poslovanja, izven tega pa po poprejšnji 
pritrditvi operativnega upravnega organa. 

MLO za glavno mesto Ljubljana, 
finančni oddelek, 

dne 14. aprila 1948. 
Fin. št. 1039/48.    ;        3287 

# 
627. 

Sedež: Ljubljana, Zaloška cesta St. 14. 
Dan vpisa: 25. marca 1948. 
Besedilo: »Pletenina«, tovarna trikotaž- 

nega perila T Ljubljani. 
Poslovni predmet: Izdelovanje trikotaž- 

nega perila na industrijski način in proda- 
ja izdelkov na debelo. 

Ustanovitelj podjetja: MLO za glavno 
mesto Ljubljana, Tajn. St. 616/48 0. P. z 
dne 11. marca 1948 

Operativni upravni voditelj: Direkcija 
industrijskih podjetij MLO v Ljubljani. 

Podjetje zastopata in zanj podpisu- 
jeta:    , 

Gregorec Pavle, ravnatelj,- v-obsegu po 
spi. zakonu o drž. gospodarskih podjetjih in 
potrjenih pravilih; v. njegovi odsotnosti ga 
nadomešča        ' 

Žele Milan, računovodja, v istem obsegu 
ki podpisuje v vseh računovodstvenih' za- 
devah skupaj z ravnateljem. - 

MLO za glavno mesto Ljubljana, 
finančni oddelek, 

dne 25. marca 1948. 
Fin. št. 1150 2521 

628. 
Sedež: St. Vid št. 51 (Ljubljana). 
Dan vpisa: 14. aprila 1948. 
Besedilo: »Ekonomija« št. Vid. 
Poslovni predmet: Vrtnarstvo, cvetličar-   " 

stvo in kmečko gospodarstvo. 
Ustanovitelj podjetja: KLO Št. Vid. 
Operativni upravni voditelj: KLO Št 

Vid. 
Podjetje zastopata in zanj podpisu- 

jeta: 
Hribar Cita, poslovodja, v vseh zadevah 

po 47. členu zakona o drž. gaospodarskih 
podjetjih, 

Rihar Vladimir, glavni računovodja, v 
računovodskih zadevah, in sicer skupaj s 
poslovodjo. 

MLO za glavno mesto Ljubljana, 
finančni oddelek, 

dne 14. aprila 1948. ' 
Fin. št. 1371/1948 32S6 

* 
629. 

Sedež: Lukavci pri Ljulomem. 
Dan vpisa: 10. aprila 1M8. 
Besedilo: Kovaška delavnica KLO Lu- 

kavci. 
,  Posle,ni predmet: Izdelovanje, popravi- 
la vozov, podkovstvo, izdelovanje in po- » 
pravila kmetijskega orodja. 

Ustanovitelj podjetja: KLO Lukavci. 
Podjetje zastopajo in zanj podpisu- 

jejo: 
Panič Franc, ravnatelj, 
Vaupotič Jakob, namestnik ravnatelja, in. 
Makovec Franc, računovodja. 

Okrajni LO Ljutomer, v 
odsek za finance, 

dne 10. aprila 1948. 
Št. 723 2963 

* 
630. 

, Sedež: Veržej pri Ljutomeru. 
Dan vpisa: 9. aprila 1948. 
Besedilo: Krajevne obrtno delavnice 

Veržej. 
. Poslovni predmet: Izdelovanje, popravi- 
la, konfekcijska dela, čevljev ter izdelova- 
nje, popravila in konfekcijska dela v kro- / 
jaštvu. ,, 

i    Ustanovitelj podjetja: KLO VerZe], <*** 
Iočba St. 92/48 z dne 8. aprila 1948. _   ' 

Operativni upravni voditelj: Izvršilni od- 
bor KLO Veržej. ,        . 

Podjetje « zastopata in zanj - podpisu- 
jeta: '•      '     „• 

Sosterai Gril, upravni!;, za ••• pogoa- . 
be in •       ' • • «  ' 

Cuk Andrej, računovodja, ki sopodpisu- 
je vse finančne in blagajniške listine.. 

Okrajni LO .Ljutomer, 
odsek za finance, 

dne 9.'aprila 1948., '' 
•',..   St. 722 .289?; 
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631. 
Sedež: Brcstcrnica št. 35. 
Dan vpisa: 7. aprila 1948. 
Besedilo: Krajovna kolarnica Brcster- 

nica. 
Poslovni predmet: Kolarska obrt. 
Podjetje je uätanovil: KLO Bresternica. 
Operativni upravni voditelj: KLO Bre- 

sternica, pooblaščenec Ferk Fianc. 
Poslovodja podjetja: Ožim Ferdinand. 
Za podjetje podpisujeta: 
Ožim Ferdinand, poslovodja, neomejeno, 
Ferk Franc, za operativno upravno vod- 

stvo neomejeno. 

Okrajni LO Maribor okolica,. 
finančni odsek, 

dne 7. aprila 1948. 
Št. 599/1—V/4 2969 

* 
632. 

Sedež: Maina št 7. 
Dan vpisa: 13. marca 1948. 
Besedilo: Krajevni mlin Jurovsld dol. 

. Poslovni predmet: Proizvodnja mlevskih 
izdelkov. 
, Podjetje jo ustanovil:   KLO   Jurovskl 

dol. 
Operativni upravni voditelj: KLO Jurov- 

s«i dol, pooblaščenec Senekovič Franc. 
Poslovodja podjetja: Pire Jože, 
Za podjetje podpisujeta: 
P^c Jože in 
Senekovič Franc. 

Okrajni LO Maribor okolica, 
finančni odsek, 

dne 13. marca 19-18. 
Št. 553/1—V/4 2240 

i 
* 

633. 
Sedež: Ruše. 

.    ßan vpisa: 6^ aprila 1948. 
besedilo: Krajema čcvljarnica Ruše. 
Poslovni predmet: Izdelovanje in popra- 

vilo čevljev. 
Podjetje je ustanovil: KLO Ruše. 
Operativni upravni voditelj: KLO Ruše, 

Pooblaščenca Zunkb Rudolf in ing. Teržan 

Poslovodja podjetja: Papež Simon. 
£a podjetje podpisujejo: 
^unko Rudolf in 
mg. Teržan Josip, za operativnega uprav- 

,ne&a voditelja .- '- 
-^aPež Simon, poslovodja, in 

, Mohorifi Franjo, knjigovodja. 
Okrajni LO Maribor okolica, 

finančni odsek, 
dne 6. aprila 1948. 

Št. 585/1 2.970 

634. *   , 
Sedež: Selnica ob Muri št. 118. 
"an vpisa: 13. marca 1948. 
Besedilo: Krajevna čevljarska delavnica 

ae'niua,obMuri. - 
poslovili predmet: Čevljarska obrt. 

IH^^'ie je. ustanovil: KLO Selnica ob 

ca%f r?}ìvnì «Pravni voditelj: KLO Selni- 
'•* ob Muri, pooblaščenec Poš Ivan. 

Poslovodja podjetja: Rajzman Alojzij. 
Sa: Podjetje podpisujejo:   ' 
«ajzrnan Alojzij, poslovodja, 

Unterlehner Ivan, knjigovodja, in 
Poš Ivan, pooblaščenec OUV. 

Okrajni LO Maribor okolica, 
finančni odsek, 

dne 13. marca 1948. 
Št 554/1—V/4 2241 

* 
635. 

Sedož: Selnica ob Dravi št. 107. 
Dan vpisa: 12. marca 1948. 
Besedilo: Krajevna gostilna Fala. 
Poslovni predmet: Gostilniška obrt. 
Podjetje je ustanovil: KLO Selnica ob 

Dravi. 
Operativni upravni voditelj: KLO Sel- 

nica ob Dravi,   pooblaščenec   Làmpreht 
Ivan. 

Poslovodja podjetja: Grahor Vlado. 
Za podjetje podpisujeta: 
Grahor Vlado in 
Lampreht Ivan. 

Okrajni LO Maribor okolica, 
finančni odsek,    t 

dne 12. marca 19-18. 
Št. 458/1—V/4 2242 

* > 
636. 

Sedež: Selnica ob Dravi št. 11. 
Dan vpisa: 19. marca 1948. 
Besedilo: Krajevna krojačnica Selnica cb 

Dravi. 
Poslovni predmet: Krojaštvo. 

, Podjetje je ustanovil: KLO Selnica ob 
Dravi. 

Operativni upravni voditelj: KLO Selni- 
ca ob Dravi, pooblaščenec Lampreht Ivan, 

Poslovodja podjetja: Golja Martin. 
Za podjetje podpisujeto: 
Golja Martin, poslovodja, neomejeno, 
Buhlajtner Franjo, računovodja, in 
Lampreht Ivan, za operativnega uprav- 

nega voditelja. 
Okrajni LO Maribor okolica, 

finančni odsek, 
dne 19. marca 1948. 

Št. 568/1 ' 2316. 

637.     , 
Sedež: Sr. Lenart v Slov. gor., rtujska 

cesta 12. • - 
Dan vpisa: 6. aprila 1948. 
Besedilo: »Parna pekarna, |laščičarna, 

medicama in izdelovalnica sodavice in po- 
kalic« pri Sv. Lenartu v Slov. gor. 

Poslovni predmet: Peka vseh vrst kruha 
in slaščic, izdelovanje sodavice in pokalic 
in izdelovanje ter prodaja medu.    . 

Podjetje je .ustanovil: KLO Sv. Lenart 
v Slov. gor. 

Operativni upravni voditelj: KLO Sv. 
Lenart v Slov. gor., pooblaščenec Breznik 
Franc.        . . 

Poslovodja podjetja: Filipič Anton. 
Za podjetje podpisujeta: 
Filipič Anton, poslovodja, neomejeno, 
Breznik Franc, za operativno upravno 

vodstvo. 
' Okrajni LO Maribor okolica, 

'••••*•      finančni odsek, 
; >dne 6. aprila 1948. 

Št. 630/1—V/4 2971 

638. 
Sedež: Št. Ilj pri Maribora. 
Dan vpisa: 21. aprila 1948. 
Besedilo: Okrajna industrija likerjev in 

žganja Št Ilj pri Mariboru. 
Poslovni predmet: Proizvodnja žganja, 

izdelovanje sladkanih in nesladkanih alko- 
holnih pijač (likerji, konjak, rum in fina 
vina). 

Podjetje je ustanovil: OLO Maribor 
okolica. 

Operativni upravni voditelj: Izvršilni od- 
bor OLO Maribor okolica, pooblaščenec 
Torej Mirko, poverjenik odseka za lokalno 
industrijo in obrt. 

Za podjetje podpisujejo: Rakef Janez, 
ravnatelj. / 

Škerjanc Katarina, knjigovodja in 
Torej Mirko, za operativno upravno vod- 

stvo. 
Okrajni LO Maribor okolica, 

finančni odsek, 
dne 21. aprila 1948. 

Št. 001/1—V/4   , 3497 

639. 
Sedež: Zg. Kungoia št. 69. 
Dan vpisa: 18. mara 1948.   • 
Besedilo: Krajevna brirsko-irizerska de- 

lavnica Zg. Kungoia. 
Poslovni predmet: Brivska in frizerska 

obrt 
Podjetje je ustanovil: KLO Zg. Kungoia; 
Operativni upravni voditelj:   KLO Zg. 

Kungota, pooblaščenec Škof Karel. 
Poslovodja podjetja: Denk Franc. - 
Za podjetje podpisujeta:    Denk Franc, 

poslovodja, in •- 
Škof Karel, pooblaščenec OUV. 

Okrajni LO Maribor okolica, 
finančni odsek, 

dne»18. marca 1948. 
Št. 457/1—V/4 2314 

* •   •• 

640. 
Sedež: Zg. Kungoia št. 10. 
Dan vpisa: IS. marca 1948. 

. Besedilo: Krajevna gostilna z •••• T. 
Zg. Kungoti. . 

Poslovni predmet: Gostilna z menzo. 
Operativni upravni  voditelj: KLO  Zg. 

Kungota, pooblaščenec Smolnik Angela. 
Poslovodja podjetja: škof Karel. 
Za podjetje podpisujeta: 

.Škof Karel, poslovodja, in 
Smolnik Angela, za operativnega uprav- 

nega voditelja. 
Okrajni LO Maribor okolica, 

finančni odsek, ' 
dne 18. marca 1948. 

Št. 570/1—V/4        •     2315 
* • 

641. .   ,   .   : i 
Sedež: Zg. Kungota št. 69., 
Dan vpisa: 19. marca 194S- 
Besedilo: Krajevni kamnolom t gramoz- 

nico v Zg. Kungoti. 
Poslovni predmet: Lomljenje kamna, 

proizvodnja gramoza in peska ter prodaja. 
Podjetje je ustanovil: KLO Zg. Kun- 

gota. 
Operativni upravni voditelj: KLO Zg, 

Kungota, pooblaščenec. Smolnik Angele. 
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Poslovodja podjetja: Bračko Ivan. 
Za podjetje podpisujeta: 
Bračko Ivan, poslovodja, in 
Sznolnik Angela, •• operativnega uprav- 

nega voditelja. 
Okrajni LO Maribor okolica, 

tinančni odsek, 
dne 19. marca 1948. 

Št. 511/1—V/42 2317 
* 

642. 
Sedež: Ravne. 
Dan vpisa: 7. aprila 1948. 
Besedilo: Krajevna žaga Ravne. 
Poslovni predmet: Žaganje lesa. 
Ustanovitelj podjetja: K LO Ravne. 
Operativni upravni voditelj: KLO Ravne. 
Za podjetje podpisujejo: 
Goršek'Franc, predsednik KLO, 
Rajšter Franc, tajnik KLO, 
Lesnik Boštjan, Ravne, in sicer v vseh 

zadevah po dva upravičenca skupaj. 
Okrajni LO Mozirje, 

odsek za finance, 
dne 7. aprila 1948. 

Št. 1231/48 3020 
* 

C43. 
Sedež: Smiliol. 
Dan vpisa: 1. aprila 1948. 
Besedilo:   Čevljarska   delavnica   KLO 

Smihcl.   * 
Poslovni predmet: Izdelava in popravilo 

čevljev. 
Ustanovitelj podjetja: KLO Šmihel. 
Podjetje   zastopajo   in   zanj   zadpisu- 

iejo: 
Slemenšek Maks, predsednik KLO, 
Acman Anton, poslovodja KLO, 
Gregore t Franc, poslovodja, 
Kramer Anton, namestnik, in sicer po 

dva upravičenca skupaj.    • 
Okrajni LO Mozirje, 

odšel», za finance, 
öne IL aprila 1948 

Št. 1176 3022 

* V 
644. 

Sedež: Novo mesto. 
Dan vpisa: 2. aprila 1948. 
Besedilo:   Industrija perila MLO Novo 

mesto. 
Poslovni predmet: Izdelava moškega pe- 

rila. 
Podjetje je ustanovil: MLO Novo mesto. 
Operativni upravni voditelj: MLO Novo 

mesto. 
'   Poslovodja podjetja: Gernedel Ferdo. 

Za podjetje podpisujeta: 
Gernedel Ferdo, poslovodja, in 
Kovarik Janez, upravnik MOIP, skupaj 

in po pravilih podjetja. 
Okrajni LO Novo mesto, 

odsek za finance, 
dne 2. aprila 1948. 

Št. 3155/1 3206 
* 

645. 
Sedež: Smihcl pri Novem mostu. 
Nan vpisa: 2. aprila 1948. 
Besedilo: Gostilna KLO Šmihel pri No- 

rem mestu. .    „,..,. 
Poslovni predmet: Točenje alkoholnih -a 

brezalkoholnih pijač ter prodaja vsakovrst- 
nih jedu. 

Podjetje je ustanovil: KLO Šmihel pri 
Novem mestu. 

Operativni upravni voditelj: KLO Smi- 
hel pri Novem mestu. 

Za podjetje podpisuje: Filer Milena, po- 
slovodja podjetja, po sprejetih pravilih. 

Okrajni LO Novo mesto, 
odsek za finance, 

dne 3. aprila 1948. 
Št. 3939/1 8267 

646. 
Sedež: Poljčane. 
Dan vpisa: 10. aprila 1948. 
Besedilo: Okrajni magazin Poljčane. 
Poslovni predmet: Nakup in prodaja na 

drobno poljedelskih proizvodov ter prehra- 
njevalnih in drugih industrijskih proizvo- 
dov Široke ljudske potrošnje. 

Ustanovitelj podjetja: OLO Poljčane. 
Operativni upravni voditelj: Izvršilni 

odbor OLO Poljčane. 
Poslovodja podjetja: Klepej Ivan, uprav- 

nik, Poljčane. 
Podjetje zastopata in zanj podpisu- 

jeta: 
Klepej Ivan, upravnik, samostojno, v 

okviru zakonitih pooblastil, 
Pahor Ivan, računovodja, v računovod- 

skih zadevah skupaj z upravnikom, ob 
upravnikovi odsotnosti pa v računovodstve- 
nih zadevah samostojno. 

Okrajni LO Poljčane. 
odsek za finance, 

dne 10. aprila 1948. 
Št. 778 3017 

647. 
Sedež: Slov. Bistrica. 
Dan vpisa: 81. marca 1948. 
Besedilo: Okrajno gradbeno podjetje 

. Poljčane. 
Poslovni predmet: Vsa gradbena in 

stavbinska dela. 
Ustanovitelj podjetja: OLO Poljčane. 
Operativni upravni voditelj: Izvršilni od- 

bor OLO Poljčane. 
Poslovodja podjetja: 
Derganc Adolf, upravnik, ki podjetje 

tud zastopa in podpisuje skupaj z računo- 
vodjem, po pravilih in sicer v vseh zade- 
vah podjetja, računovodja v odsotnosti 
upravnika in skupaj z njim v računovod- 
stvenih zadevah. 

Okrajni LO Poljčane, 
* odsek za finance, 
dno 31. marca 1948. 

St. 651—48 2665 
* 

648. 
Sedež: Slov. Bistrica. 
Dan vpisa: 10. aprila 1948. 
Besedilo: Tovarna perila Slov. Bistrica. 
Poslovni predmet: Izdelava perila in 

drugih izdelkov te stroke. , 
Operativni upravni voditelj: Izvršilni od- 

bor OLO Poljčane. 
Ustanovitelj podjetja: OLO Poljčane. 
Poslovodja podjetja: Kapun Dušan, 

upravnik, Slov. Bistrica. 
Podjetje zastopajo in zanj zadpisu- 

jejo: 
Kapun Dušan,4 direktor, samostojno v 

vseh zadevah, v okviru zakonitih pooblastil 
in pravil, 

Kraner Pavel, računovodja, v vseh raču- 
novodstvenih zadevah, 

Širovnik Milica, obratna knjigovodkinji, 
za primer odsotnosti direktorja skupaj z ra- 
čunovodjo. 

Okrajni LO Poljčane, 
odsek za finance, 

dne 10. aprila 1948. 
Št. 776 8018 

649. 
Sedež: Središče ob Dravi. 
Dan vpisa: 29. marca 1948. 
Besedilo: Krajevna opekarna Središče. 
Poslovni predmet: Izdelava ročne opeko. 
Ustanovitelj podjetja: KLO Središče, od- 

ločba št. 629/48 z dne 12. februarja 1948. 
Operativni upravni voditelj: 10 KLO 

Središče. 
Podjetje zastopata in zanj podpisujeta: 

.   Kraje Ernest, upravnik, v njegovi od- 
sotnosti pa 

Masten Zdravka, računovodja. 
Okrajni LO Ptuj, 
finančni odsek,    ' 

dne 2D. marca 1948. 
Št. 629/48   . 2657 

* 
650. 

Sedež: Središče ob Dravi. 
Dan vpisa: 29. marca 1948. 
Besedilo:  Krajevno gradbrno   podjetje 

Središče. 
. Poslovni  predmet: Gradnja visokih in 

nizkih zgradb. 
Podjetje je ustanovil: KLO Središče z 

odločbo št- 629/48 z dne 12. 2. 1948 
Operativni   upravni   voditelj:   Izvršilni 

odbor KLO Središče. 
Podjetje zastopata in zanj podpisujeta: 
Vargazon Karel, upravnik, v njegovi od- 

sotnosti pa 
Masten Zdravka, računovodja 

Okrajni LO Ptuj, 
finančni odsek, 

dne 29. marca 1948. 
ŠL 629/48 2659 

* 
651. 

Sedež: Središče ob Dravi.       % 

• Dan vpisa: 29. marca 1948. 
Besedilo: Krajevno podjetje >Zaga«. 
Poslovni predmet: Rezanje stavbenega 

m pohištvenega lesa. 
Podjetje je ustanovil: KLO Središče, od- 

ločba št. 629/48 z dne 9. marca 1948." 
Operativni upravni voditelj: Izvršilni od- 

bor KLO Središče. 
Podjetje zastopata in zanj podpisujete: 
Mlinaric Franjo, upravnik, v njegovi od- 

sotnosti pa 
Masten Zdravka, računovodja. 

Okrajni LO Ptuj, 
finančni odsek, 

dne 29. marca 1948. „„„<. 
Št.629/4S 2658 

652. 
Sedež: Brcginj. 
Dan vpisa: 22. aprila 1948.     ' . 
Besedilo: Krajevna gostilna »Stok, öre* 

Poslovni predmet: Prodaja hrane ta-P* 
jače gostom ter uprava menze. - 

Ustanovitelj podjetja: KLO Bregmi-. 
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Operativno upravno vodstvo:  Krajevni 
ljudski odbor Breginj. 

Podjetje zastopata in zanj podpisujeta: 
Rakar Justina, upravnik, 
Domevšček Ida, računovodja. 

Okrajni LO Tolmin, 
finančni odsek, 

dne 22. aprila 1918. 
St. 78/55 3458 

653. * 
Sedež: Kal-Koritnica. 
Dan vpisa: 15. aprila 1948. 
Besedilo: Krajevna apnenica, Kal-Korlt- 

nica. 
Poslovni predmet: Proizvodnja in pro- 

daja žganega apna za lokalne in okrajne 
potrebe. ' 

.Ustanovitelj podjetja:  KLO Kal-Korit- 
nica. 

Operativni upravni voditelj: KLO Kal- 
Koritnica. 

Podjetje zastopata in zanj podpisujeta: 
Kravanja Ivan, upravnik, in 
Copi Franc, računovodja. 

Olcrajni LO Tolmin, 
finančni odsek, 

dne 15. aprila 1048. 
St. 78/47 8186 

684. * 
Sedež: Hrastnik gt. 13. 
£an vpisa: 20. aprila 1948. 
besedilo: »Okrajna lekarna« v Hrast- 

niku,,. 
Poslovni predmet:    Nakup in prodaja 

Pravil in dragega sanitetnega materiala. 
Ustanovitelj podjetja: OLO Trbovlje. 
Operativni upravni vodja podjetja: OLO 

•"•bovlje. 
Za podjetje podpisujejo: 
Mr. JurkoviŠ Nada, upravnica, za upra- 

vo m administracijo, 
Zunko Marija, knjigovodkinja, za blagaj- 

ni0 m knjigovodstvo. 
Okrajni LO Trbovlje, 

odsek za finance, 
One 20. aprila 1948. 

St. 1252/1-48 8393 
655.   

Sedež: Dolnja Lendava: 
£an vpisa: 14. aprila 1948. 
besedilo: »Mestno gospodarsko podjetje«, 

j, jP^eta se poslovalnici restavracija in 
Le i      gostima, obojo s sedežem v DoL 

Okrajni LO Dolnja Lendava, 
odsek za finance, 

dne 14. aprila 1948. 
Št. 422/1—48 3187 

68e. * 
Sedež: Dravograd. 
Dan vpisa: 3. aprila 1948. 
«esediio: »Brivnica« Dravograd. 

5ožft      J0 M dosedanji upravnik Nosan 
50Z!LB Pomočnik   upravnika,   knjigovodja 
vnislt       an in računovodja Kolar Mara: 

Zitč ^ ee z istimi Pooblastili 

terger Jože, računovodja, 
Okrajni LO' Dravograd, 

odsek za finance, 
dne 7. aprila 1948. 

St. 6707/1—48 

• 

£937 

G57. 
Sedež: Dravograd. 
Dan vpisa: 3. aprila 1948. 
Besedilo: Hotel »Košcnjak«, Dravograd. 
Izbrišejo so dosedanji ravnatelj Kokolj 

Karal, pomočnik ravnatelja Rozman Ivan 
in računovodja Kolar Mara; vpišeta pa 

Zivko Aleksander, novi ravnatelj, in 
Milhberger Jože, računovodja. 

Okrajni LO Dravograd, 
cdsek za finance, 

dne 7. aprila 1948. 
Št 570-1/1—48 2940 

G58. 
Sedež: Dravograd. 
Dan vpisa: 3. aprila 1918. 
Besedilo: »Javna mostna tehtnica, Dra- 

vograd. 
Izbrišejo se dosedanji upravnik Klobu- 

čar Herman dn namestnika Erker Janko 
in Remic Alojz; vpišeta se 

Zivko Aleksander, novi ravnatelj, in 
Milhberger Jože, računovodja. 
Ravnatelj podpisuje v vseh zadevah pod- 

jetja samostojno, listine po 47. členu spi. 
zakona o drž. gospodarskih1 podjetjih pa 
skupaj z računovodjem. 

Okrajni L0 Dravograd, 
odsek za finance, 

dne 7. aprila 1948. 
St. 6685/1-48 2959 

659. 
Sedež: Dravograd. 
Dan vpisa: 3. aprila 1948. 
Besedilo: »Kunvo«, Dravograd. 
Izbrišejo se dosedanji ravnatelj Kokolj 

Karel, pomočnik ravnatelja Rozman Ivan 
in računovodja Kolar Mara; vpišeta pa se 
z istimi pooblastili 

Zivko Aleksander, novi ravnatelj, in 
Milhberger Jože, računovodja. 

Okrajni LO Dravograd, 
odsek za finance, 

dne 7. aprila 1948. 
St. 5687/1—48 2957 

*H 
660. 

Sedež: Dravograd. 
Dan vpisa: 3. aprila 1948.. 
Besedilo: Klcparsko-vodoinstalatcrsko- 

kovaška delavnica, Dravograd. 
Izbrišejo se dosedanji upravnik Vezov- 

nik Ludvik, pomočnik upravnika Rozman 
Ivan in računovodja Kolar Mara; vpišeta 
se z istimi pooblastili 

Zivko Aleksander, novi ravnatelj, in 
Milhberger Jože, računovodja. 

Okrajni LO Dravograd, 
odsek za finance, 

dne 7. aprila 1948. 
Št. 5703/1-48 2941 

G61. 
Sedež: Dravograd. 
Dan vpisa: 3. aprila 1948.     • 
Besedilo: »Ljudska kuhinja«, Dravograd. 
Izbrišejo se -dosedanji ravnatelj Kokolj 

Karel, pomočnik ravnatelja Rozman Ivan 
in računovodja Kolar Mara; vpišeta se z 
istimi pooblastili 

Zivko Aleksander, novi ravnatelj, in 
Milhberger Jože, računovodja. 

Okrajni L0 Dravograd, 
odsek za finance, 

dne 7. aprila 1948 
St. 5706/1-48 2938 

* 
C62. 

Sedež: Dravograd. 
Dan vpisa: 3. aprila 1948. 
Besedilo: Okrajni magazin Dravograd. 
Izbrišejo t-e poslovalnico: 
Gortina, 
Vuhred-Orlica; vpišejo se nove posloval- 

nice: 
Dravograd, 
Mislinja, 
Muta, 
Marenberg, 
Mežica — prosti trg in 
Slovenj Gradec — prosti trg. 
Vpiše se: 
Kocijančič Franc, ki podpisuje listine po 

47  členu spi. zakona o drž. gospodarskih ' 
podjetjih. 

Okrajni L0 Dravograd, 
odsek za finance, 

dne 7. aprila 1918. 
St. 5529/1-48 2935. 

6G3. 
Sedež: Dravograd. 
Dan vpisa: 3. aprila 1948- 
Besedilo:   Okrajno   gradbeno   podjetje 

Dravograd. 
Vpišejo se pomožni obrati: 
a) Lončarstvo   in   pečarstvo   Slovenj 

Gradec; 
b) Mizarstvo Prevalje. 
Izbriše se knjigovodja Majer Ciril, vpiîe 

pa se 
Kolenbrand Peter, knjigovodja, z istimi 

pooblastili. 
Okrajni L0 Dravograd, 

odsek za finance, 
dne 7. aprila 1943. 

St 5705/1—48 2939 
# 

6G4. 
Sedež: Dravograd. 
Dan vpisa: 3. aprila 1948. ». 
Besedilo: Pokopališče Dravograd. 
Izbrišejo se dosedanji upravnik Klobu- 

čar Herman in namestnika Erker Janko 
in Remic Alojz; vpišeta so 

Zivko Aleksander, novi ravnatelj, in 
Milhberger Jože, računovodja. 
Ravnatelj podpisuje v vseh zadevah pod- 

jetja samostojno, listine po 47. členu spi. 
zakona o" drž. gosp. podjetjih pa skupaj t 
računovodjem. 

Okrajni LO Dravograd, . 
odsek za finance, 

dne 7. aprila 1948. 
Št.5690/1—48 2954 

* 
GG5. 

Sedež: Dravograd. 
Dan vpisa: 3. aprila 1948. 
Besedilo: »Sejmišče«, Dravograd. 
Izbrišejo se dosedanji "upravnik Klobu- 

čar Herman in namestnika Erker Janko in 
Remic Alojz; vpišeta se   , 

Zivko Aleksander, novi ravnatelj, in 
Milhberger Jože, računovodja. 
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Ravnatelj podpisuje v vseh zadevah pod- 
jetja samostojno, listine po 47, členu spi. 
•••••• o drž. gospodarskih podjetjih pa 
skujaj z računovodjem. 

Okrajni LO Dravograd, 
odsek za finance, 

dne 7- aprila 1948. 
Št. 5689/1-48 2955 

666. 
Sedež: Dravograd. 
Dan vpisa: 3. aprila 1948. 
Besedilo: Uprava stanovanjskih zgradb, 

Dravograd. 
Izbrišejo se dosedanji upravnik Klobu- 

čar Herman in namestnika Erker Janko 
ter Remic Alojz; vpišeta se 

Zivko Aleksander, novi ravnatelj, in 
Milhberger Jože, računovodja. 
Ravnatelj podpisuje v vseh zadevah pod- 

jetja samostojno, listine po 47. členu spi. 
zakona o drž. gospodarskih podjetjih pa 
skupaj z računovodjem. 

f     , Okrajni LO Dravogradf 
odsek za finance, 

ime 7. aprila 1948. 
Št. 5688/1—48 2956 

* 
667. 

Sedež: Dravograd. 
Dan vpisa: 3. aprila 1948. • 
Besedilo: Vodovod in kanalizacija, Dra- 

vograd. 
Izbrišejo se dosedanji upravnik Klobu- 

čar Herman in namestnika Erker Janko 
in Remic Alojz; vpišeta se 

Zivko Aleksander, novi ravnatelj, in 
Milhberger Jože, računovodja. 
Ravnatelj podpisuje v vseh zadevah pod- 

jetja samostojno, listine po 47. členu spi. 
zakona o drž. gospodarskih podjetjih pa 
skupaj z računovodjem. 

Okrajni LO Dravograd, 
odsek za finance, . 

' dne 7. aprila 1948. 
Št. 5686/1—48 2958 

* 
668. 

Sedež: Domžale. 
Dan vpisa: 22. aprila 1948. 
Besedilo:<Okrajna lekarna Domžale. 
Poslovni predmet je pravilen: Izdelova- 

nje zdravil po receptih, nakup in prodaja 
na drobno vsega sanitetnega in veterinar- 
skega blaga, zdravil, specialitet, kemikalij, 
obvezilnega materiala, serumov, cepiv, ga- 
lenskih in dietetskih preparatov, higiensko 
kozmetičnih sredstev, vse v obsegu svojega 
delovnega področja. 

Izbrišeta se pooblaščenca za podpisova- 
nje Bester Alojz in Vode Nande, vpiše pa 

Novak Slavica, knjigovodja, ki podpisuje 
y finančnih zadevah skupaj z upravnikom 

Miličem Tihomilom, 
Okrajni LO Kamnik, 

odsek za finance, 
Ane 22. aprila 1948. 

:   . Št. 1461/1—III—1948      , 3451 
* 

66$. 
Sedež: Kočevje. < 
Dan vpisa: 16. aprila 1948. 
Besedilo: Okrajni magazin Kočevje. 
Izbriše se pooblastilo za podpisovanje 

na ime Huber Franc, ravnatelj, in vpiše 
z istim pooblastilom 

Vodopivec Jožef, ravnatelj, 
Huber Franc, pomočnik ravnatelja, 
Lorbar Martin, knjigovodja. 

Okrajni LO Kočevje, 
odsek za finance, 

dne 16. aprila 1948. 
Št. 1020 8394 

* 
670. 

Sedež: Stara cerkev. 
Dan vpisa: 14. aprila 1948. 
Besedilo: Gostinsko podjetje Stara cer- 

kev »Pri kolodvoru«. 
Izbriše se pooblastilo za podpisovanje 

Fabjanu Milanu, poslovodji, vpiše pa z 
istim pooblastilom 

Kraus Franc, poslovodja, v finančnih za- 
devah pa podpisuje vse iktine poleg po- 
slovodje 

Mikulič Janez, računovodja, višje zneske 
le po prejšnjem dovoljenju operativnega 
upravnega vodje. 

Izbriše se skrajšana označba »Pri lipi«; 
vpiše pa: »Pri kolodvoru«. 

Okrajni LO Kočevje, 
odsek za finance, 

dne 16. aprila 1948. 
Št. 1009 3395 

671. ' 
Sedež: Dolnja Lendava. 
Dan izbrisa: 14. aprila 1948. 
Besedilo: Gostinsko podjetje Dolnja Len- 

dava. 
Na podlagi odločbe OLO Dol. Lendava 

št. 1956/1—48 z dne 23. III. 1948. 
Okrajni L0 Dolnja Lendava, 

odsek za finance, 
dne 14. aprila 1948. 

Št 439/1—48. 3188 
* 

672. 
Sedež: Dolnja Lendava. 
Dan izbrisa: 5. aprila 1948. 
Besedilo: Mestno komunalno podjetje. 
Na podlagi«odločbe KLO Dolnja Lenda- 

va št. 464/48 z dne 2. IV. 1948. 
Okrajni LO Dolnja Lendava, 

odsek za finance. 
dne 5 aprila 1948. 

Št. 417/1—48 2819 
* 

673- 
Sedež: Crna. 
Dan izbrisa: 3. aprila 1948. 
Besedilo: »Trgovina«, Črna. 
Podjetje je prešlo v sklop Rudniškega 

magazina Črna. 
Okrajni LO Dravograd, 

odsek za finance, 
dne 7. aprila 1948. 

Št. 5691/1—48 2953 
* . 

674. 
Sedež: Črneče. 

•  Dan izbrisa: 3. aprila 1948. 
Besedilo: Gospodarska podjetja KLO Čr- 

neče. t 
Ker je vsako samostojno podjetje KLO , 

Črneče registrirano posebej. 
Okrajni L0 Dravograd, 

òdsek za finance, 
dne 7. aprila 1948. 

Št. 5699/1—48 2945 

G75. 
Sedež: Dravograd. 
Dan izbrisa: 3. aprila 1948. 
Besedilo: Krajevna gospodarska podjet- 

ja KLO Dravograd. 
Ker je vsako samostojno podjetje KLO 

Dravograd registrirano posebej. 
Okrajni L0 Dravograd, 

odsek za finance, 
dne 7. aprila 1948. 

Št. 5698/1—48 2946 
* 

676. 
Sedež: Gortina. 
Dan izbrisa: 3. aprila 1948. 
Besedilo: Krajevna gostilna ïn trgovina 

Gortina. 
Podjetje je prešlo v sklop Okrajnega ma- 

gazina Dravograd. 
Okrajni LO Dravograd, 

odsek za finance, 
dne 7. aprila 1948. 

Št. 5708/1-48 2936 
* 

677. 
Sedež: Guštanj. 
Dan izbrisa: 3. aprila 1948. 
Besedilo:   Gospodarsko   podjetje   KLO 

Guštanj. 
Ker je vsako samostojno podjetje KLO 

Guštanj registrirano posebej. 
Okrajni LO Dravograd, 

odsek za finance, 
dne 7. aprila 1948. 

Št. 5694/1—48 2949 
,      * 

678. 
Sedež: Marenbcrg. 
Dan izbrisa: 3. aprila 1948. 
Besedilo: »Novzid« — Narodno osvobo- 

dilno vaško združenje in državno — Mar 
renberg. , 

Ker je vsako posamezno samostojno pod- 
jetje KLO Marenberg registrirano posebej. 

Okrajni LO Dravograd, 
odsek za finance, 

dne 7. aprila 1948. 
Št. 5694/1--48 2950" 

* 
679. 

Sedež: Mežica. ;. 
Dan izbrisa: 3. aprila 1948.     ~       _ 
Besedilo:   Gospodarska   podjetja  KIjU 

Mežica, •-•• 
Ker je vsako samostojno podjetje K-f1" 

Mežica registrirano posebej. 
Okrajni LO Dravograd, 

odsek za finance, 
dne 7. aprila 1948. 

Št. 5701/1^-48 2?43' 

680. '.      '-• 
Sedež: Preval je. 
Dan izbrisa: 3. aprila 1948. _.•• 
Besedilo:   Gospodarska   podjetja **** 

Preval je.                                 '.,',. TTLO 
Ker je vsako samostojno podjetje **• 

Prevalje registrirano posebej. ., 
Okrajni L0 Dravograd, 

,   odsek za finance,     , 
dne 7. aprila 1948. • _.« 

, Št. 5702•-48   • 294i 
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Su 122-1/48-3 3821 
Pri podpisanem sodišču so v shrambi 

••, v civilnih zadevah položeni in še ne 
dvignjeni pologi: 

V zadevi (E 40/28) Magdič Frank - 
nranilna-knjižica Mestne hranilnice v Ce- 
lju st. 86.023 s 403.02 din; 

v zadevi (S 5/32) Konkurzni sklad Feld- 
man-Kometar Melita — gotovina v vred- 
nosti 13.532 din; 
«w jMdevi (Zadr- ni 114/28) Zadružni 
««lad Nabavljalne zadruge drž. uslužben- 
cev v likvidaciji v Kozjem — gotovina v 
vrednostim din. 

Pozivajo se vsi, ki imajo pravice do ka- 
kega izmed navedenih pologov, da se v 
iLt ?£!ecih ^ ^• obiave v Uradnem 
nni -J gasijo in zahtevajo, naj se jim 
P°iog izda, sicer se bo izreklo, da je po- 
log zapadel. 
ti ^

avedeni oklicni rok velja tudi za vse 
»«v.6? Jin Je sodišče posebej pozvalo, da 
«htevajo izdajo pologa. 
"redsedništvo okrožnega sodišča v Celju 

dne 12. aprila 1948. 

Su 70-20/48-3 3822 
gt3,raino sodišče v Brežicah hrani večje 
«vilo starih sodnih pologov, ki so bili 

Žicahupri bivših sodiščih v Sevnici, Bre- 
Pn'a¥kem in Kostanjevici. 

II lolo lenu UredDe vladc LKS z dne !!• 
zivaio    (Uradni list LRS št- 8/51> se P°- 
teh noiVsl gravicene-, ki imajo pravico do 
zahtev ^°V' ^ se v 3 mesecih oglasijo in 
bo izri?' na]' sc iim po^ *zda' s*cer se 

reklo da je polog zapadel. 
*nese£ i?J^ni téle P°loSe> ki PreseSai° 

i £ ,""" d'n:   ' 
8ch:,^og z dne 14. V. 1936 na ime Ho- 
S ••/•• udolf v zadevi Torres-fu Pietro — 
*fto ,1125 din; 
43/38 «•® Z dne 22- VIIL 1948' št- ° Mar»» ?adevi Zapuščinski sklad Lovšina 
^je 4076 din; 
Hini •° £ z ^e 1- IV. 1039 na ime Pla- 
giar £avlma v zadevi Izvršilni sklad Oi- 

4 tW ï 452/38, 3278 din; 
•• z dne 21. XI. 1940 št. I 241/40 
2218 di? 'Izvr§ilni sMad Vjajdec Karel, 

v ZJÄ? 
•• 21- XI. 1940, št. 0 23/40 

.dinarje^1     P' Sklad BoZiS, Mariia> 1438 

poloVjvf11^ ^» da so podatki o posameznih 
in kf 5; kl ne dosegajo vrednosti 1000 din 
^ fei itV ^• oklicu ne navajajo, v okli- 
dišča l

e nabit na sodni deski okrajnega so- 
Krškern ^ežicah to Pfi KL0 v Brežicah, 
Ok   .   ' Kostanjevici in v Sevnici. 

ra•o sodišeo v Brežicah za okraj Krško 
dne 10. aprila 1948. 

Su 80- 
Okr 

14/48-12 8819 
Ka^Si^diSe v Trbovljah razglasa: 

*odnih\Ü:rgi uredbe o likvidaciji starih 
1948 /TT ??*• (depozitov) z dne 11. II. 

•1948)^*5? • LRS št 8 z dne 17. II. 
gov 'C* Pozivajo upravičenci sodnih polo- 
okram«• ^» naloženih pri bivšem 
treh S ču v Radečah, da se v roku 

'Pii'oWi.«s v P° 0Diav- te8a oklica zglasijo 
^ okrajnem sodišču v Trbovljah in zahte- 

vajo, da se jim polog izda, sicer se bo po- 
log izrekel za zapadel. 

Sodni pologi (depoziti) 
téle sklade: 

so nanašajo na 
din 

1978.— 
1023.— 
1247.— 
1308.— 
1615.— 
1800.- 
1928.— 
1008.— 
3982.— 
3982,- 
1797.— 
1119.— 
2098.— 
1247. 
1247.— 
1247.— 
2743.— 
4006.— 
1087.— 

10977.— 
6577.— 
1225.— 
1116.— 
1381.— 
1381.— 
1340.— 
1166.— 
1624.— 
1209.— 
1109— 
1045.— 
2222.— 
3966.— 
2071.— 
1124.— 
1124.— 
1826.- 
1068.— 
1081.— 
2271.— 
1264.— 
1024. 
1102.— 
1179.— 
1410.- 

Poleg zgoraj navedenih pologov (depozi- 
tov) je še večje število pologov do zneska 
1000, ki so razvidni iz seznama, nabitega 
na sodni deski podpisanega sodišča. Tak 
seznam je tudi na razpolago pri KLO Ra- 
deče, Sv. Jurij pod Kumom, Št. Janž na 
Dolenjskem in v Boštanju ob Savi. 

Okrajno sodišče v Trbovljah 
-     dne 23. aprila 1948.     • 

Oklici 
G 79/48 ' s 3792 

Tožeča stranka Cigler Marija, posesmi- 
ca, Podčetrtek, je vložila zoper toženo 
stranko Ciglerja Ivana, sedaj neznanega 
bivališča, tožbo na razvezo- zakona. 

Toženi stranki se postavlja za skrbnika 
Gregorio Jože, sodni uradnik v Celju, ki 
jo bo zastopal in čuval njene interese, do- 
kler se eama ne oglasi. 

Okrožno sodišče v Celju 
: dne 30. aprila 1948. 

1. Liberšar Marija , 
2. Brečko Ciril   .   . . 
3. Zorčič Antonija . 
4. Kotar Alojzija    . , 
5. Škrinjar Olga .   , . 
6. Kranjc Martin   . , 
7. Androjna Jožefa . 
8. Medvešek Frančiška 
9- Kržan Fran   .   , «, 

10. Kržan Karol .   . , 
11. Strnad Pavlina   . . 
12. Zobec Anton  .   . « 
13. Fišter Ana    .   . , 

.14. Povše Frančiška , 
15. Povše Vincenc   , , 
16. Povše Dominik  . . 
17. Štamengel Štefan . 
18. Zidar Vinico  .   . . 
19. Dimnik Marija   , • 
20 Potrpin Janez    « • 
21. Sušnik Anton    • > 
22. Repovš France   . g 
23. Finie Ivan .... 
24. Martinčič Andrej « 
25. Martinčič Anton , 
26. Martinčič I.    .   . . 
27. Anšlovar Karolina 
28. Hiršel Franc .   . . 
29. Bec Franc     .   . , 
30. Kavšek Ivana    . . 
31. Zeleznik Alojz   . , 
32. Brave Vincenc   . . 
33. Kovač Pavel      . • 
34. Marolt Leopold . , 
35. Kotar Marija     . . 
36. Kotar Alojz   .   . . 
37. Simončič Antonija' . 
38. Starina Ivan .   .• « 
39. Brajda Franc     . . 
40. Dolinar Elizabeta , 
41. Juvančič Stanislav , 
42. Mlakar Janez     . \. 
43. Kodeh Martin     , g 
44. Lipec Leopold    , , 
45. Jazbec Justi  .   « , 

G 56/48-6 3815 
Trajber Bela, Glavač Marija rojena Traj- 

ber in nedol. Trajber Štefan, ki ga zasto- 
pa mati in varuhinja Trajber Frančiška, 
vsi Kobilje št 13, so vložil: proti Berden 
Rozaliji roj. Trajber, Bukovec Katarini roj. 
Bukovec, Trajberju Štefanu, Gašparič Ani 
roj. Trajber in Bukovec Mariji roj. Ga- 
šparič, vsi Kobilje, Bukovcu Mihaelu, Ko- 
bilje 144, Trajberju Jožetu, Kobilje, sedaj 
neznano kje v Ameriki, tožbo za izdajo li- 
stine za pridobitev lastninske pravice. 

Razprava bo 8. junija 1948 ob 9. uri pri 
tem sodišču, soba št. 21. 

Ker bivališče toženca Trajberja Jožefa 
ni znanp, mu je bil postavljen za skrbnika 
Lopert Peter, kmet, Kobilje št. 220, ki ga . 
bo zastopal na njegovo nevarnost in stro- 
ške, dokler se sam ne zglasi ali ne imenuje 
pooblaščenca. 

Okrajno sodišče Dol. Lendava 
dno 3. maja 1948. 

» 
G 316/48—4 3853 

Grajfoner Ivana, delavka v Studencih, 
Pušnikova ul. 21, je vložila proti Grajfo- 
nerju Karlu, delavcu v Košaldh, nazadnje 
na Dunaju, sedaj neznanega bivališča, 
tožbo na razvezo zakona. 

Razprava bo 18. maja 1948 ob 10. uri 
pri tule sodišču, soba št. 84/11. 

Tožencu se postavlja za skrbnika Pire 
Rudi, uradnik tuk. sodišča, ki ga bo za- 
stopal na njegovo nevarnost in stroške, do- 
kler se sam ne oglasi ali ne imenuje po- 
oblaščenca. 

Okrožno sodišče v Mariboru 
dne 30. aprila 1948. 

* 
G 298/48-4 3855 

Malenica Josipina rojena Pompe, trg. po- 
močnica v Mariboru, Sodna ul. 1, je vloži- 
la proti Maledica Jožefu, trg. pomoćnicu 
ravnotam, sedaj neznanega bivališča, tožbo 
na razvezo zakona. 

Razprava bo 18. maja 1948 ob 8. uripri 
tuk. sodišču, soba št. 84. 

Tožencu se postavlja za skrbnika Oro- 
zel Ivanka, uradnica tuk. sodišča, ki ga bo 
zastopala na njegovo nevarnost in stroške, 
dokler se sam' ne oglasi ali ne imenuje po- 
oblaščenca. 

Okrožno sodišče v Mariboru •.. 
dne 22. aprila 1948.       •- / 

G 300/48 
» 

3854 
Stajnka Marija, poslovodinja v Vuzeniei, 

je vložila proti Stajnka Aleksandru, grad-- 
benemu inžinerju v Vuzeniei, tožbo na ra*- 
vezo zakona.   . .   ,,       ' "    . 

Razprava bo 18. maja 1948 ob pol 9. uri 
pri tuk. sodišču, soba št 84/11. ; 

JKer bivališče toženca ni znano, se mu 
postavlja za skrbnika Pire Rudi, uradnik 
tuk. sodišča, Id ga bo zastopal na njegovo 
nevarnost in stroške, dokler se sam ne 
oglasi ali ne imenuje pooblaščenca. 

Okrožno sodišče v Mariboru 
. dno 26. aprila 1948.. 
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Oklici / 
dedičem neznanega bivališča 

O 29&47 3737 
V zapuščinski zadevi po Rusu Alojziju, 

Travnik 45, umrlem dne 27 VIII. 1015, 
ee pozivajo neznano kje bivajoči otroci si- 
na Rusa Karola, Travnik 45, ki mu je 
skrbstven: urad OLO Kočevje imenoval 
za «krbncka Rusa Rudolfa, delavca iz Go- 
tenice, naj se v 6 mesecih po tej objavi 
priglasijo za dediče ali pa se pismeno 
oglasijo m naznanijo svoj naslov ali ime 
nujejo pooblaščenca, ker se bo sicer po 
preteku roka zapuščinska razprava opra- 
vila i znanimi dediči in skrbnikom, de-In i 
delež neznano kje bivajočih pa bo ostal v 
upravi skrbstvenega oblastva, dokler se ti 
ne zglasijo oziroma dokler se ne ugotovi, 
da so umrli ali so bili razglašeni za mr- 
tve. 

Okrajno sodišče • Kočerju 
dne 20. aprila 1948. 

* 
0 50/48-8 8720 

V zapuščinski zadevi po Završnik He- 
leni roj   Šter, Kranj, Pot na kolodvor 2, 
ki je umrla dne 5. januarja 1048, in zapu 
•''la poslednjo voljo, se njen brat Ma:evi 
Šter, čigar bivališče sodišču ni znano, po- 
ziva, naj v G mesecih od danes vloži i     o 
ali pismeno priglasitev za dediča ali ?a 
vsaj sporoči sodišču svoj naslov, ker se bo 
sicer zapuščina obravnavi '.t z drugimi do- 
šlimi dedni   i upravičer ' in s skrbnikom 

Okrajno sodišče • Kranju 
dne 3. maja 1048. 

* 
Z 1158'46 3734 

Fakin Avguštin, posestnik, Moravska go- 
ra, je umrl 27. aprila 1945 in zapustil že- 
no Marijo roj Majde in hčer Jožefo poroče- 
no Mraz, od katerih je prve baje v Avstri 
ji, druga na Češkem, obe neznanega biva- 
lišča. 

Obe se pozivata, naj se v šestih mesecih 
po objavi zglasita pri tem sodišču ali se 
pismeno priglasita za dediča oziroma ime- 
nujeta pooblaščenca, ker bosta sicer v nju- 
nem imenu podala dedno prijavo njuna 
skrbmka Logar Karolina, delavka, Morav- 
ska gora, in Borštnar Franc, posestnik, 
Moravska gora, njima pripadlo zapuščino 
pa bo opravljalo skrbstveno oblastvo, do- 
kler se ne zglasita sami ali se n« dokaže, 
da sta umrli. 

Okrajne sodišče • Trebnjem 
dne 29. aprila 1948. 

* 
Z 448/48 3862 

Intihar Jože, kočar, Dol Zabukovje 19, 
je 31. VII. 1043 amrl in zapustil izjavo po- 
slednje volje. Zapustil je sina Jožeta, baje 
delavca v Belgiji, neznanega bivališča, ki 
se poziva, da •• • 6 mesecih po tej objavi 
zglasi pri sodišču ali se pismeno prijavi za 
dediča oziroma imenuje pooblaščenca, ker 
bo sicer y njegovem imenu podala dedno 
prijavo skrbnica Tornine Roža ml. v St. 
Rupertu, njemu pripadlo zapuščino pa bo 

.upravljalo skrbstveno oblastvo, dokler se 
t» zgla*i sam ali »e ne dokaze, da je umrl. 

Okrajno sodišče • Trebnjem 
dne 8. maja 1948. 

Z 280/46 3732 
Javoršek Melhior, kočar, Gabrijele 11, 

je 26. oktobra 1943 umrl, in zapustil hčer 
Javoršek Albino in sina Javoršek Roma- 
na, oba neznanega bivališča. 

Oba zakonita dediča se pozivata, naj se v 
šestih mesecih po objavi zglasita pri tem 
sodišču ali se pismeno priglasita za dediča 
oziroma imenujeta pooblaščenca, ker bo- 
sta sicer podala njuna skrbnika Zaman 
Martin, posestnik, Krmelj, in Papež Jože, 
Gabrijele, dedne prijave v njunem imenu, 
njima pripadlo zapuščino pa bo upravljalo 
skrbstveno oblastvo, dokler se ne zglasita 
sama ali se ne dokaže, da sta umrla. 

Okrajno sodišče • Trebnjem 
dne 29. aprila 1948. 

O 161/47-9 3863 
Kramžar Angela, posestnica, Ravne 13, 

KLO St. Rupert, je dne 4. II. 1047 umrla. 
Poleg drugih dedičev je zapustila sina Ma 
ksa, ki se pogreša kot borec NOV, in ženo 
pok. s:na Jožeta Kramžar Jožefo, neznane- 
ga bivališča. 

Imenovana se pozivata, da se v šestih 
mesecih po objavi zglasita pri sodišču ali 
pismeno prijavita za dediče oziroma ime 
nujela pooblaščenca ker bo sicer v nju- 
nem imenu podala aedno prijavo" skrbnica 
Bizjak Silva,' matičarka. v St. Rupertu, 
njima pripadlo zapuščino pa bo upravljalo 
skrbstveno oblastvo, dokler se ne zglascta 
sama ali se ne dokaže, da sta umrla. 

Okrajno sodišče v Trebnjom 
dne 3. maja 1948. 

* 
Z 57/47 8864 

Pižmoht Mavricij se poziva, da se v šestih 
KLO Mirna, je 26. V. 1944 umrla in JK.   • 
stila nezakonskega sina Pižmohta Mavri- 
ci ja, sedaj baje nekje v Nemčiji, neznane 
ga bivališča.' 

Pižmoht Mavricij se poizva, da se v šestih 
mesecih po tej objavi zglasi pri sodišču ali 
se pismeno prijavu za dediča oziroma ime- 
nuje pooblaščenca, ker bo sicer podal v 
njegovem imenu dedno prijavo skrbnik 
Kolenc Jože, posestnik, Sajenice, pogre- 
šancu pripadlo zapuščino pa bo upravljalo 
skrbstveno oblastvo, dokler se ne zglasi 
sam ali se ne dokaže, da je umrl. ij 

Okrajno sodišče • Trebnjem 
dne 8. maja 1948. 

0 205/47 3733 
Strinole Jože, posestnik, Skrovnik, je 

umrl 23. julija 1947 in zapustil tudi sina 
Strmoleta Franca, baje nekje,v Franciji. 

Strmole Fran se poziva, naj se v šestih 
mesecih po objavi zglasi pri sodišču ali se 
pismeno priglasi za dediča oziroma ime 
nuje pooblaščenca, ker bo sicer od skrb- 
stvenega urada OLO v Trebnjem imenova- 
ni skrbnik Kompara Franc, upokojen sod- 
nik v Trebnjem, podal v njegovem imenu 
dedno prijavo, njemu pripadlo zapuščino 
pa bo upravljalo skrbstveno oblastv, do 
kler se ne zglasi sam ali se ne dokaže, da 
je umrl 

Okrajno sodišče • Trebnjem 
dne 29. aprila 1948. 

Uvedbe postopanja 
za razglasitev za mrtve 

Ok 27/47 S203 
Marinič Ferdinand, roj. 24. IV, 1010 J 

Kojskem, sin pok. Ivana in pok. Man° 
rojene Figer, kmet v Snežatnem 104,J? 
odšel 17. IX. 1913 v minerski bat. I*; 
korpusa NOV., Dne 2. XII. 1914 je »u 
od Italijauov ujet in izročen nemški vo* 
jaški upravi. Nato jo bil odveden v Nem- 
čijo in sé od tedaj pogreša. 

Na predlog Marinč Angele rojene P<> 

javnik, kmetice v Snežatriem 104, p°*>r 
Kojsko, se uvede postopanje za razglas1' 
tev za mrtvega in ee izdaja poziv\.da s* 
o pogrešanem do 25. VII. 1948 poro» 
sodišču ali skrbnici Marinč Angeli. 
Ok 26/47-4 8204 

Markočič'Anton, roj. 16. III. 1921 v.F<> 
jani, sin Antona, kmečki delavec, •••• 
ski, je odšel 20. IX. 19-13 v II. četo. 
I. briški bat., 17. brigado, 80. div. NOB; 
Dne 4. XII. 1943 so je zaradi bolezW 
vrnil domov, 21. VII. 1944 pa je bil Ç°J 
stavljen za pomočnika OBV pri okraja 
NZ za Brda. Dne 17. XII. 19-14 je'W 
službeno poslan v Brda, kjer je bil zajej 
od Nemcev in odpeljan v Dachau. W 
tedaj se pogreša. . 

Na predlog Markočiča Stanka, kmet» 
v Fojani 30, p. Neblo-Križada, se uvede 
postopanje za razglasitev za mrtvega j" 
se izdaja poziv, da se o pogrešanem,f° 
25. VII. 1948 poroča sodišču ali skrbn*1* 
Markočiču Stanku. 
Ok 24/47-4 82$ 

Mikulin Ferdinand, rojen 5. X. ly 
v Št. Lovrencu (Benečija), sin pok. An^ 
na in pok. Jožefe rojene Goljus, kmet » 
Cerovem 85* je odšel 22. IX. 1943;* 
XVII brigado, II. bat. NOV. Od 1. VI"- 
1944 se pogreša, 

Na predlog Mikulin Emo rojene Mi* 
zerit, kmetice v. Gor. Cerovem 85, P0!^ 
Kojsko, 6e uvede postopanje za •?•%•• 
sitev za mrtvega in se izdaja pozimi *J 
se o pogrešanem do 25. VII. 1948 potoc* 
sodišču ali skrbnici Mikulin Emi. 

Marinič Ferdinand, Markočič Anton Uj 
Mikulin Ferdinand se pozivajo, ^a * 
zglasijo  pri  sodišču  ali  drugače da] 
kako vest o sebi. 

Po preteku roka bo sodišče odločilo • 
predlogih. 

Okrajno sodišče v Gorici, 
Solkan dne 10. aprila 1948. 

R 18/48-2 8209 
Frančeškin Andrej, roj. 19. IV. 1*£ 

v Selah, p. Komen, sin pok. IfW**? 
in Frančiške, poročen, kmečki delaven 
je odšel oktobra 1943 v delavsko »i 
NOV. Pozneje je bil dodeljen v 19. Drr 
gado Srečka Kosovela in se od <"-• ' 
1945 pogreša. _ ,   *a. 

Na predlog Frančeškin Olge, SeIa-^ 
p. Komen se uvede postopanje za *°• 
glasitev za mrtvega in se ^•••••^,! 
da se o pogrešanem do 25. VII. /04» ï, 
roča sodišču ali skrbnici Frančeškin uns 

R 9/48-2 *£ 
Rijavec Anton, roj. 4. IX. 1925 v *» 

1 kanu, sin pok- Antona in Justine roje» 
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Komel, usi. kmet. urada v Solkanu 220, 
(? °<••1 15. 1.1044 v Gradnikovo brigado 
NOV. Aprila 1044 jo bil od Nemcev ujet 
m odpeljan v Begunje, od tam pa v 
Mauthausen. Od tedaj se pogreša. 
. Na predlog Rijavec Justine, kuharice 
K Solkana 220, se uvede postopanje za 
razglasitev za mrtvega in se izdaja po- 
Qv, da ee o pogrešanem do 25. Vil. 1048 
Poroča sodišču ali skrbnici Rijavec Ju- 

R 8/48-2 3210 
Sedej Franc, rojen 24. I. 1015 na Otlici 

•• Ajdovščini, sin pok. Antona in Avgu- 
štine rojene Cibej, delavec, je odšel sep- 
tembra 10« v primorski odred NOV. 
ïw* •• 'e bii v Brkinab v neki hiši 
«Nemcev in domobrancev zajet in baje 
«uit. Od tedaj se pogreša. 
• % Pr°dlog Sedej Avguštine, zasebnice 
• Utlice 244, p. Ajdovščina, so uvede 
gg î°Pajije za razglasitev za mrtvega in 
25 vïïa P°ziv, da so o pogrešanem do 
•0• •:/ 1°48 poroča sodišču ali skrbnici 

_öedeji Avguštini. 

Sedr"nweäkin Andrel. Rijavec Anton in 
Dri /Jranc- s0 P^ivajo, da se zglasijo 
o seb ali drußae° daJ° kako vest 

pre^jP^'eku roka bo sodišče odločilo o 

Okrajno sodišče v Gorici, 
bolkan dne 10. aprila 1948. 

R87^-- 2 * 3108 
Jožel'1"^ Stan^av, roj. 30. IV. 1013, sin 
sar D

1
 ^0zaiiie rojene Brankovič, me- 

in ?v^ori, Via Atirnis 17, oženjen, je 
v V    1943 «išel v NOV k vaški brigadi 

»»mu, s katero je.odšel proti Dornber- 
fv in^Jev v okolici Dornberga se od 26. 

À J43 Pogreäa. 
SolUnPre^°8 Lutman Marije, gospodinje iz 
nje 7      lovarniška 3, so uvede postopa- 
ni-j"3 ,raz8lasitev za mrtvega in so Izdaja 
S  a S? ° Pogrešanem do SO. VII. 1948 

!** ^dišču ali skrbnici Lutman Mariji, 
ai ,?'.man S{anislav se poziva, da se zgla- 
osebi Sodišeuali drugače da kako vest 

o p^fo61^11 ro^a bo, sodišče odločilo o 

okrajno sodišče v Gorici, Solium 
dno 14. aprila 1018. 

1 ? 125/48 
* 

Ki 3253 
JAu oli1? Martin' r°i- 3- IX- Pri SV- Ške \?° Scavmci, sin Franca in Franci- 
v T, t°Je,ne Pbaterič, žand. podnarednik 
ce£ <*?,,,.mnI» ic bil maia 19^2 od Nem- 
greša      Jan v šleziio. Od tedaj se po- 

mrtvLn ^e PostoPanJo za razglasitev za 
' grešanV^ Be ^daja poziv, da se. o po- 
«U el T$° 1- V" 19« Poroda sodišču 
«4U „ •?,•• ••••• Ivanu, sod. urad- 

ni1 v Gor. Radgoni. 

iuSîbi^"11 ^ dr?2ače da kako 

Po preteku roka bo sodišče odločilo o 
predlogu. 

Okrajno sodišče v Gornji Radgoni, 
odd. L, 

dne 30. marca 1948. 

I R 02/48-2 8255 
Kcrkovič Anton, roj. 23. III. 1884 v 

Suhorju, sin Mihaela in Marije rojeno 
Špiletič, je bil vpoklican v prvo svetovno 
vojno. Iz bojev v Galiciji se pogreša. 

Nn predlog sina Krkoviča Antona iz 
Ajblja t so uvede postopanje za razgla- 
sitev za mrtvega iu 6e izdaja poziv, da 
se o pogrešanem do 1. VIII. 1948 poroča 
sodišču ali skrbniku » Črnivcu Jožefu, 
cod. uradniku v Kočevju. 

Kerkovič Anton so poziva, da ee zglasi 
pri sodišču ali drugače da kako vest o 
sebi. 

Po preteku roka bo sodišče odločilo o 
predlogu. 

Okrajno sodišče • KoČovju 
dno 10. aprila 1048. 

Ok 2/48-5 3056 
Bajželj Stanislav, roj. 27. IV. 1023, sin 

Jožefa in Štefanije rojeno Oven .slikarski 
vajenec v Vevčah 40, je odšel 1942 v 
NOV. Od oktobra 1044 ee pogreša. Baje 
je v začetku 1945 padel v bojih pri Ko- 
stanjevici. 

Na predlog Bajželj Štefanije rojene 
Oven, gospodinje v Vevčah 40, se uvede 
postopanje za razglasitev za mrtvega in 
se izdaja poziv, da se o pogrešanem do 
20. VI. 1948 poroča sodišču ali skrbniku 
Bajželj Štefanij}. 

Bajželj Stanislav se poziva, da se zglasi 
pri sodišču ali drugače da kako vest o 
sebi. • 

Po preteku roka bo sodišče odločilo o 
predlogu. 

Okrajno sodišče v Ljubljani 
dne 9. aprila 1948. 

Ok 52/48—6 
* 

3049 
BoSkovič Miladin, roj. 26. XI. 1906 v 

Grošnici, okraj Kragujevac, sin pok. Voji- 
slave in Dobrije rojene Jeremič, nared. 
vodnik biv. jugosl. vojske v Ljubljani, Za 
loška 6, se od leta 1945 pogreša. Po potr- 
dilu oddelka za notr. zadeve MLO Ljublja- 
na z dne 23. II. 1048 ni nobenih podatkov 
o njegovem bivališču. 

Na predlog Boškovič Angeline, uradni- 
ce v Ljubljani, Zaloška 6, se uvede posto- 
panje za razglasitev za mrtvega in se iz- 
daja poziv, da se o pogrešanem do 1. VII. 
1948 poroča sodišču ali skrbnici BoI-:ovič 
Angelini. 
Ok 111/48-2 8054 

Filiplc" Bojmir, roj. 21. X. 1916 v Kam- 
niku, sin Ernesta in Ivane rojene Basa, 
visokošolec v Ljubljani, Gerbičeva 21, je 
bil 1944 interniran v Nemčijo. Baje je za- 
četek 1945 v taborišču Ordrui umrl 

Na predlog Filipič Amalije, gospodinje 
v Ljubljani, Gerbičeva 21, se uvede po- 
stopanje za razglasitev za mrtvega in se 
izdaja poziv, da ee o pogrešanem do 1. 
VII. 1948 poroča sodišču ali skrbnici Fili- 
pio Amaliji. 

Ok 135/48—2 3050 
Gregorčič Frančišek, roj. 20. II. 1914 

na Br.novi gori pri Žužemberku, sin Gre- 
gorčič Amalije, pek. pomočnik, poročen, 
Ljubljana, Tržaška 46, je odšel 1942 v 
NOV. Pozneje je bil interniran v Italijo, 
od koder se je zadnjič oglasil maja 1943. 
Od tedaj se pogreša. 

Na predlog Makovec Neže, posestnice v 
Žužemberku 60, se uvede postopanje za 
razglasitev za mrtvega in se izdaja poziiv, 
da ee o pogrešanem do 1. VII. 1948 poro- 
da sodišču ali skrbnici Makovec Neži. 
Ok 134/48-2 3051 

Hafner Franc, roj. 29. IV. 1905 na Savi 
pri Jesenicah, Gorenjsko, sin pok. Franca 
in pok. Katarine rojene Nagode poročen, 
usi mestne elektrarne v Ljubljani, Bitenče- 
va 9, je bil 5. V. 1944 odveden od črne v 
roke. Od tedaj se pogreša. 

Na predlog Hafner Jožice, gospodinje v 
Ljubljani, Bitenčeva 9, se uvede postopa- 
nje za razglasitev za mrtvega in se izdaja 
poziv, da se o pogrešanem do 1. VIL 1948 
poroča sodišču ali skrbnici Hafner Jožici. 
Ok 95/48—3 '      3055 

Rupnik Peter, roj. 29. VI. 1900 v Ziber- 
šah pri Logatcu, sin pok. Matevža in pok. 
Marjete rojene Razložnik, delavec v Logu 
št. 2, se od leta 1945 pogreša. Po uradnem 
potrdilu odseka za notr. zadevo pri OLO 
Ljubljana okolica z dne 7. V. 1947 ni no- 
benih podatkov o njegovem bivab'šču. 

Na predlog Rupnik Alojzije, gospodinje 
v Logu 2, so uvede postopanje za razgla- 
sitev za mrtvega in se izdaja poziv, da se 
o pogrešanem do 1. VII. 1948 poroča so- 
dišču ali skrbnici Rupnik Alojziju 
Ok 115/48-2 3053 

Zustovich Josžf, roj. 7. X. 1906 v Fia- 
noni v Istri, sin pok. Jožefa in pok. Anto- 
nije rojene Vrbanac, profesor v Ljubljani, 
Igriška 3, se od leta 1945 pogreša. Po po- 
trdilu oddelka za notr. zadeve pri 51LO 
Ljubljana ni nobenih podatkov o njegovem 
bivališču. 

Na predlog Zustovich Mileno rojene 
Bras, uradnico v Ljubljani, Stožice 128, se 
uvede postopanje za razglasitev za mrtvega 
in se izdaja poziv, da se o pogrešanem db 
1. VII. .1948 poroča sodišču ali skrbaiei 
Zustovich Mileni. 

Boškovič Miladin, Filipič Bojmir, Gre- 
gorčič Frančišek, Hafner Fran, Rupnik Pe-  • 
ter in Zustovich Jožef se pozivajo, da se 
zglasijo pri sodišču ali drugače dajo kako 
vest o sebi. 

Po preteku roka bo sodišče odločilo o 
predlogih. 

Okrajno sodišče r Ljubljani, 
dne 11. aprila 1948. 

4 * 
Ok 108/48—4 , ' 3228 

Starman Dominik, roj. 3. VIII. 1900 v . 
Svetju pri Medvodah, sin pok. Franca in 

. Marije rojene Golar, delavec, se kol parti- 
zan od aprila 1945 pogreša. Baje je ••••• 
aprila 1945 padel v bojih v Trnovskem 
gozdu 

Na predlog Lešnika Ivana, delavca iz 
Svetja 23, se uvede postopanje za razgla- 
sitev za mrtvega in se izdaja poziv, da se 
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o pogrešanem do 1. VII. 1948 poroča sodi- 
šču ali skrbniku Lešniku Ivanu. 
Ok 99/48 8227 

Tome Frančiška rojena Brajer 2. IV. 
188S na Jezici, hči pok. Janeza in pok. 
Neže rojene Medved, gospodinja na Jezici 
št. 20, je bila 1943 internirana v Nemči- 
jo. O veliki noči 1945 je bila odpeljana :z 
Rawensbrücka in baje v krematoriju se 
žgana. Od tedaj se pogreša. 

Na predlog Kragelj Ivanke rojene Bra- 
jer, gospodinje v Ljubljani, Opekarska 6, 
se uvede postopanje za razglasitev za 
mrtvo in se izdaja poziv, da se o pogrešani 
do 1. VIL 1948 poroča sodišču ali skrbni- 
ci Kragelj Ivanki. 

Starman Dominik in Tome Frančiška se 
pozivata, da se zglasita pri sodišču ali dru- 
gače dasta kako vest o sebi. 

Po preteku roka bo sodišče odločilo o 
predlogih. 

Okrajno sodišče v Ljubljani 
dne 12. aprila 1948. 

Ok' 146/48-3 3456 
Bregar Janez, roj. 11. XII. 1909 v Dolu, 

sin pok. Jožefa in Marije rojene Avsec, 
miz- pomočnik v Vidmu 26, KLO pri 
Ljubljani, je bil februarja 1944 odpeljan 
v Dachau. Po obvestilu RKS je baje 6. 
XII. 1944 umrl. 

Na predlog Bregar Veronike rojene Uča- 
kar, gospodinje v Dolu 39, se uvede posto- 
panje za razglasitev za mrtvega in se izda- 
ja poziv, da se o pogrešanem do 1. VIL 
1948 poroča sodišču ali skrbnici Bregar. 
Veroniki. 

Bregar Janez se poziva, da se zgla- 
si pri sodišču ali drugače da kako vest 
o sebi. 

Po preteku roka bo sodišče odločilo o 
predlogu. 

Okrajno sodišče v Ljubljani 
dne 16. aprila 1948. 

R 88/48—2 
* 

3213 
Bobnjarič Martin, roj. 31'. X. 1913 v Ve- 

ličanah, sin pok. Jožefa in Julije rojene 
Meznarič, vinicar iz Strezetine 26, je bil 
kot prisilni nemški moMliziranec 1944 od 
partizanov ujet Udeležil se je bojev z be- 
logardisti in baje na Dolenjskem padel. 

Na predlog Zavratnik Ane iz Strezetine 
št. 26 se uvede postopanje za razglasitev 
za mrtvega. 
11194/48 3214 

Podgorelec Ivan, roj. 27. VIII- 1900 v 
Jastrebcih, sin pok. posestnika Antona in 
Marije rojene  Vičar. samski, je bil  4. 
VIII. 1942 cd Nemcev, aretiran. Odpeljan 
je bil v Auschwitz in je baje tam septembra 
1942 umrl. 

Na predlog sestre 2ibret Marije, pos?st- 
nice na Humu-22, se uvede postopanje za 
razglasitev za mrtvega. 

Vsakdo, ki mu je o pogrešanih" kaj zna- 
no se poziva, da to do 30. VI. 1948 poro- 
Ča;sodišču ali skrbniku GoriČkiju Štefanu. 

Po preteku roka bo sodišče odločilo o 
predlogih. 

Okraino sodišče v Ljutomeru 

Amortizacije 
III R 889/47—8 3557 

Na prošnjo Ivanušiča Mike, posestnika iz 
Valete pri Preloki št. 9, se uvede- postopa- 
nje za amortizacijo vrednotnice, ki je pro- 
silcu baje zgorela in se imetnik poziva, da 
v dveh mesecih po objavi v Uradnem listu 
LRS uveljavi svoje pravice, sicer se bo po 
preteku. roka izreklo, da je vrednotnica 
brez moči. 

Oznamenilo vrednotnice: 
hranilna knjižica Kmetske hranilnice in 

posojilnice v Preloki št. 218/260/325 z vlo- 
go 1501.35 din na dan 1. L 1946, na ime 
Ivanušić Miko. 

Okrajno sodišče v Črnomlju 
dne 19. aprila 1948. 

III R 893/47-4 3559 
Po predlogu Lašič Marice iz Podloga 

št. 12 se uvede postopanje za amortizacijo 
vrednotnice, ki jo je prosilka baje izgubila 
in se imetnik poziva, da v dveh mesecih 
po objavi v Uradnem listu LRS uveljavi 
svoje pravice, sicer se bo po preteku roka 
izreklo, da je vrednotnica brez moči. 

Oznamenilo vrednotnice: 
hranilna knjižica št. 116 Hranilnice in 

posojilnice na Vinici na ime Lašič Marica, 
Vinica, s stanjem 1. I. 1946 1290.35 din. 

Okrajno sodišče v Črnomlju 
'   dne 19. aprila 1948. 

I R 2/48—4 3558 
Na prošnjo'Matjašiča Jožeta, posestnika 

v Rakovcu št. 5, se uvede postopanje za 
amortizacijo vrednotnice, ki jo je prosilec 
baje izgubil in se imetnik poziva, naj v 
dveh mesecih po objavi v Uradnem listu 
LRS uveljavi svoje pravice, sicer se bo po 
preteku roka izreklo, da je ' vrednotnica 
brez moči. 

Oznamenilo vrednotnice: 
priznanica za dajatve v naravi >A« štev. 

020230 .z dne 25. V. 1946 na KNOO Boža- 
kovo v znesku 9651.25 din in 5085.50 din, 
skupaj 14.736.75 din. 

Okrajno sodišče v Črnomlju 
dne 19. ••••• 1948. 

I R 1/48-5 3560 
Na prošnjo Pluta Marka, posestnika v 

Drašičih. št. 20, sei uvede postopanje za 
amortizacijo vrednotnice, Id so mu jo baje 
ukradli Nemci in se imetnik poziva, jij 
v dveh mesecih po objavi v Uradnem listu 
LRS uveljavi svoje pravice, sicer se bo po 
preteku roka izreklo, da je vrednotnica 
brez moči. 

Oznamenilo vrednotnice: 
hranilna knjižica Zadružne gospodarske 

banke d. d. v Ljubljani št. 3102 z vlogo 
1734.88 din. 

Okrajno sodišče v Črnomlju 
dne 19. aprila 1948. 

I R 99/48 , .    8254 
Na prošnjo župnega urada Sv. Anton v 

SI. goricah se uvede postopanje za amor- 
tizacijo vrednonre, ki so prosilcu baje 
med okupacijo izginile in se la3tniki po- 
zivajo, naj uveljavijo svoje pravice v dveh 
mesecih po objavi v Uradnem listu LRS, 
ker se bo sicer po preteku roka izreklo, 
A   zn vrpdnotnice brez moči. 

Oznamenilo vrednosmic: 
vložne knjižice Hranilnice in posojilnic8 - 

Sv Anton v Slov. goricah: 
št. 1238 na ime Instrumenti z zneskom 

102.G2 dan; 
št. 1391 na ime Zupni urad Sv. Anton v 

Slov. goricah z zneskom 901.66 din;-    .; 
št. 1397 na ime Zupni urad Sv. AntoO 

v Slov. goricah z zneskom 502.88 din; '.'. 
št 1418 na imo Župni urad Sv. AnloOj; 

v Slov  goricah z zneskom 173.47 din'»-  \\ 
št. 1471 na ime Oltar Sv. Anton v Slo* 

goricah z zneskom 598.33 din;   , ..." t 
vložna knjižica Spodnještajerske posojil^ 

nice v Mariboru: 
št. 16892 na ime Škof Franc, župa* 

pri Sv. Antonu v Slov. goricah z zneskih 
2173.34 din; 

vložna knjižica Posojilnice Sv. Lenart ' 
Slov. goricah: y 

št. 4116 na ime Cerkev sv. Antona * 
Slov. goricah z zneskom 531.63 din.     ../' 

Okrajno sodiščo v Gornji Radgoni. "\ - 
dne 30. marca 1948. •   \ 

* V 
R 216/48—4 381°,' 

Po predlogu Zaje Ane,   prevžitkari^ " 
Muljava št. 16, oziiroma Zajca Mihe, P*. 
sina, Muljava št. 16, se uvede postopanj8.; 
za amortizacijo v I. 1942 izgubljene br*'^ 
nilne knjižice št. 3943 Hranilnice in P080" 
jilnice v Št. Vidu pri Stični, z. z o. z-» l> 
vlogo na dan 1. V. 1947 1989 din na :f\^ 
Zaje Ana. Imetnik se poziva, naj uveljay 
v dveh mesecih po tej objavi svoje prayJ' 
ce, ker se bo sicer po preteku roka iöf;;i> 
Mo, da jo hranilna knjižica brez moči. ''."• ; 

Okrajno sodiščo v Grosupljem       ,r; 
dne 3. aprila 1948. V,\, 

II R 362/4S-6 373° 
Na prošnjo dr. Koleride Viktorja," ve^ii 

rinarja, škof ja Loka, Suha št. 9, se uve^ 
postopanje za amortizacijo izgubljene ?* 
varovalne polico bivše zavarovalnice >*^'. 
nav«, št 17-684, zavarovanec dr. Kolenffr^ 
Viktor, zavarovalna vsota v jug. dinarP"; 
20.000, cenik VIII, trajanje 24. let, pl^f'J 
vanjê mesečno 61 din, dospelost 1. *£' 
1961, pričetek 1. XI. 1937, koristnik p«W , 
sin Ladislav, roj. 10. IX. 1937. £* 

Imetnik to police se poziva, naj y <*^, 
mesecih po tej objavi uveljavi svoje Pr* 
vice. Po preteku roka bo sodišče predme ' j 
no zavarovalno polico razveljavilo- . \ 

Okrajno sođiščo v Kranju 
' dne 28. aprila 1948. 

I R 679/47—4 .   S6^ ] 
Na prošnjo Jaklič Ane, gospodinjske P 

močnice, Podstrmcc št. 10, sedaj v St. K 
pertu št. 41, se uvede postopanje za am° 
tizacijo vrednotnice, ki jo je prosilka •&•^ 
izgubila in se imetnik poziva, da- ? dv' 
mesecih po objavi v Uradnem listu A>*£ 
uveljavi svoje pravice, sicer se bo P0.^. 
teku roka izreklo, da je vrednotnica 1•51* 
bila pravno veljavnost.        '       ''-""', 

Oznamenilo vrednotnice:        .   > „•^ 
hranilna knjižica Hranilnice in •°*•. 

nice v ŠtRupertu na ime Jaklič Ana, r    • 
strmec št. 10, št., vloge .1762a, z vio» 

: 1530.81 din FLRJ/. /        # , 
Okrajno sodišče v Trebnjem 

.•    '    . „-• dne 19. aprila 1948.   , 



Btat- •. v •8. URADNI LIST LRS Stran 295. 

I R 88/48-4 3817 

kß
No pxo§ni° Somrak Karoline, poljedel- 

ce, bulior pri Prečni št. 1, se uvede po- 
stopanje za amortizacijo vrednotnice, ki 
Z J-e pr05llka &aie zgubila, in se imetnik 
yraiva naj uveljavi svoje pravice v sestili 
inesecjh po tej objavi, ker se bo sicer po 
Hieteku roka izreklo, da je vrednotnica 
brez moči. 4 

Oznamenilo vrednotnice: 
«ramina knjižica Hranilnice in posojil- 

nice y Prečni, Št. 202, na ime Somrak 
•••••• s saldom 1044.85 din na dan 30. 
aPnla 1947. 

Okrajno sodišče v Novem mestu 
dne 24. aprila 1948. 

ft 
3699 Z 256/47-25 

« Poziv upnikom 
ShV^s"ma Zupančiča Janeza, posestnika, 

*"£ tr8 St. 10, ki je umrl 5. junija 1944. 
Zurv! ?<rvedloSU priglašenih dedičev vdove 
IvTur ° Ane 'm olrok: ned°l Zupančič 
Poziva' ge in MariJe> Stari trS 10' se 

sijo'^n-^ "pniki zapuščine, naj prigla- 
ûarôku i •     ialvo U3tno ali pismeno na 

pri' t      17' ^Unija •8 ob 9'urf 

°t>eneem ^išCu' ali pa do tega naroka5 
Tisti     J.bvoie terjatve izkažejo, 

roku x>p !mki>ki sene bi priglasili v tem 
zahtevno   i  ° m°8^ uveljavljati nobenili 
z iznhrt'     zapuščine, če bi bila izčrpana 
nimaift « ? prigla5enih terjatev, kolikor 

«J« zastavne pravice. 
; >, "krajno sodišče v Grosupljem 

dne 30. aprila 1948. 

Razni oglasi 
SU008/48 " 3725 

Rekto •  -^^l"8 
natecai z» ,univereo v Ljubljani razpisuje 
ske knjiže • • docen}a zgodovtine sloven- 
ììlologì'ì0- ^

08'* Pri institutu za slovamko 

Rio pri rAUPremlien0 prošnje naj se vlo- 
^ tazpisa      u •iverze u •; P° olj- 

Hektorat univerzo v Ljubljani 
*•?'3. maja 1948. 

'     '    Rektor: Mclik L r. 

* 
Poziv 'm.   M 3703 

.SMndiSč Ìn doIžnikom 

Ljubljan^V ^^aS^e mineralne   vode v 

Racijo6*0 lz obliane, je prešlo-v 
Pozivam     •  ' 

••*••• IvoÄatve' doEniko Pi naj po- 

>  Slat:niÄ?(.zaboie.   steklenice), 
genske SaH^ • Ro8aike slatine «» 
?ainianu LS 

l:kvidat°rju Bodloviću 
^io do 2?ian^ PreSemova 40, .naj- 

P°znejše   „.'• ,maJa 194«- 
üPoätevane.;Pr)gl9eitve  terjatev ne bodo 

i *    Likvidator ' 

3710 
Vabilo 

na XXXVIII. redno skupščino sObčcko- 
ristno zadruge  za  stavbo in  stanovanje, 

z. z o. j. T Ljubljani«, 

ki bo ponedeljek 17 maja 1948 ob 19.30 v 
pisarni zadruge, Gregorčičeva 7 a, Ljublja- 
na, s sporedom po § 28, točka 1., 3. in 10. 
pravil. Ce ob napovedani uri skupščina ne 
bo sklepčna, bo druga skupščina pol ure 
pozneje in bo sklepčna neglede na število 
navzočih zadružnikov. 

Upravni odbor 

Preklici izgubljenih listin 

Preklicujem izgubljeno prometno knjiži- 
co za kolo znamke >Titanija« tov. štev. 
474782, izdano od NM v Ljubljani na ime 
Fležar Rudolf, Ljubljana. 
3832 Ažman Drago, 

Ljubljana, Tržaška 126 

Preklicujem izgubljeno osebno izkazni- 
co, izkaznico OF št. 64587 in invalidsko 
izkaznico, vse na ime Bedenk Mihael, 
Ljubljana, Prod škofijo 16/•. 
3700 Bedenk Mihael 

Preklicujem izgubljeno potno dovoljenje, 
izdano od min. za notranje zadeve LRS, 
Ljubljana, na ime Beltram Amalija, Ljub- 
ljana, Aleševčeva 34. 
3800 Beltram Amajija 

Preklicujem izgubljeno prometno knjiži- 
co za kolo znamke >Fenomen> št. 380250, 
izdano od NM v Ljubljani na ime Bokal 
Anton, Ljubljana, Resljeva 23. 
3840 Bokal Anton 

Preklicujem izgubljeno zadnjo tablico 
mojega tovornega avtomobila z evidenčno 
številko S—4947., 
3712 Celmer Jožo, avtoprevoznik, 

s  Dravograd 

Preklicujem izgubljeno osebno izkaznico 
št. 646, izdano na ime Colledani Eugenio, 
Verzegnio, Udine. 
3803 Colleđani Eugenio • 

Preklicujemo izgubljeno prometno knji- 
žico št. 553 za vozilo »Chevrolet* S—01S5, 
interna 74. 
3714 »DAPPS«, 

okrožna uprava Ljubljana 

Preklicujemo  evidenčno tablico vozila 
:>Chevròlet,' št. S—0175. 
3713—3—1 7DAPPSC, 

okrožna uprava Ljubljana 

Preklicujem izgubljeno prometno knjiži- 
co za kolo znamke >Jogos št. 1875, šzdar 
ho od NM v Ljubljani na ime dr. Demšar 
Janez, Ljubljana, Tavčarjeva 2. 
3S33 •    -    f . Dr, Demšar Janez 

'. Preklicujem izgubljeno plačilno knji- 
žico serija G, št. 72.480, i2dano od wj. 
pošle 36.782 v Škofjii Loki ni ime Djuran 
Pane, voj. poŠta-36.782, Škof ja-Loka.. 
3799 Djuran Fane 

Preklicujem izgubljeno osebno izkaznico, 
izdano cd NM v Ljubljana na ime Dolinžek 
Alojzija, Ljubljana, Erjavčeva 7. 
3835 Dolinšek Alojzija, 

Ljubljana, Svetčeva 6 

Preklicujem izgubljeno sindikalno izkaz- 
nico, vojaško knjižico št. 20/96, izdano od 
vojnega odseka v Divači, izkaznico z mla- 
dinske proge Samac—Sarajevo in osebno 
izkaznico št. 415707, vse na ime FabjaD 
Alojz, Bled, Gradiš. 
3837 Fabjan Alojz 

Preklicujem ukradeno osebno izkaz- 
nico in izkaznico OF, obe na ime Gaber 
Rozalija, Ljubljana, Kapiteljska 3. 
3743 Gaber Rozalija 

Preklicujem izgubljeno osebno izkaz- 
nico, izkaznico OF in izkaznico LMS na 
ime Glinšek Frančiška, sindikalno iz- 
kaznico in industrijsko nakaznico na 
ime Glinšek Anica, Ponova vas št. "4, 
p. Grosuplje. 
3796 Gfinšck Frančiška 

Preklicujeîno izgubljeno prometno 
knjižico št. 1129 za vlačilec >Glockner 
Deutzc. 

Gradbeno podjetje za ceste LUS, 
popravljalnice  in centr.  skladišče, 

3036 Maribor 

Preklicujem izgubljeno osebno izkaz- 
nico, izdano od NM v Ljubljani- na ime 
Hočevar Kristina, Pot na Fužine 2. 
3709 ,     Hočevar Kristina 

Preklicujem izgubljeno osebno izkaz- 
nico, izkaznico OF in prometno knjižico 
za kolo,  vse na ime Jankovič  Marija, 
Kemična  tovarna, Moste-Ljubljana. 
3747 Jankovič Marija 

Preklicujem izgubljeno osebno .izkaz- 
nico št. 175, izdano od KLO Skakovci, 
M. Sobota prometno • knjižico za koio, 
št., kolesa 712.907, člansko izkaznico 
ESZDNJ št. 223.268, izdano od sindi- 
kalne podružnice Črnci, in odpustnico iz 
vojske, izdano od I. obmejnega odseka 
II. div. KNOJ-a. • 

Jauk Jože, 
3806      državno posestvo Črnci, Apače 

Preklicujem izgubljeno osebno izkaznico 
št. 622 in sindikalno izkaznico št. 2328852, 
oboje na ime Jerančič Edita, Ljubljana, 
Zaloška 173. 
3828 „ Jeranflč Edita 

Preklicujem izgubljeno prometno knji- 
žico za kolo znamke >Torpedos;, tovar, 
št. 710.676, izdano od NM v Ljubljani 
na imo Jenna Janja, Ljubljana, Ilirska . 
št. S. 
3795 Jcrina Janja 

Preklicujem izgubljeno oficirsko živilsko 
nakaznico št. 638, izdano od filiale VNP 
v Ljubljani na ime Kobilšek Pavle, V.* p. 
16499. 
3829 « Kobilšek Pavle   " 

Preklicujem izgubljeno železniško di- 
jaško vozno izkaznico št. 8, izdano o<f 
postaje JD2 v Medvodah na ime Koren- • 
Gan Danica, Reteče 28, p. Medvode   . 
3705 Koreučan Danica 
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Preklicujem izgubljeno tablico za mo- 
torno kolo z evidenčno št. 04449. 

Krajne Ivan, poslovodja 

Preklicujem izgubljeno sindikalno izkaz 
Uico št. zveze 42407, čL št. 1241371, izdano 
od min. za prosveto v Ljubljani na ime 
Kralj Mara, Ljubljana, Gerbičeva 11. 
3838 Kralj Mara 

3715 okrajnega magazina Marenberg 
Preklicujem izgubljeno prometno knji- 

žico za kolo tov. št. 14.676 in potrdilo o 
zaposlitvi, izdano na ime Kraljic Ivan, 
Ljubljana, tovarna zamaškov. 
3S02 ' Kraljic Ivan 

Preklicujem izgubljeno osebno izkaz- 
nico OF, obe na ime Kranjc Fani, Ra- 
kitna 36, p. Borovnica. 
3798 Kranjc Fani 

Preklicujem izgubljeno vojaško knjižico, 
sindikalno izkaznico in izkaznico OF, vse 
na ime Kresnik Leopold, Obrežna c. št. 90. 
3827 Kresnik Leopold 

Preklicujem* ukradeno oblačilno na- 
kaznico št. Illa 159.186 na ime Kuret 
Emilija. 

Kurct Emilija, 
3749 Ljubljana, Novi trg 6 

Preklicujem izgubljeno spričevalo o 
nižjem tečajnem izpitu na III. drž. realni 
gimnaziji v Ljubljani, izdano od ravna- 
teljstva te šole na ime Milielič Gabrijel, 
Ljubljana, Kavškova 18. 
3745 Mihclič Gabrijel 

Preklicujem izgubljeni prometni knjL 
žici za osebni avtomobil evid. št. S-0537 
in S-0010. izdani od NM v Ljubljani na 
naslov Mjnistrstvo za notranje zadeve 
št. 36.782/Lj. 

Ministrstvo za notranjo zadeve LUS, 
3711 Ljubljana 

Preklicujem izgubljeno sindikalno iz- 
kaznico št. 293.166, izdano od Zveze pro- 
svetnih delavcev v Ljubljani na ime 
Modic Olga, učiteljica, Ljubljana, Zalo- 
ška 77. 
3794 Modic Olga 

Preklicujem izgubljeno medaljo za- 
slug za narod, št. 572, izdano od Ljud- 
ske ekupščine v Beogradu na ime Nešič 
Aleksander, Škofja Lokä, Voj, pošta 
št. 36.782/Lj. 
3748 Nešič Aleksander 

Preklicujem prometno knjižico za kolo 
tov. št 0749720, izdano od NM Jezica na 
ime Oblak Helena, Stožice, ItobiČeva 10. 
3836 Oblak Helena * 

Preklicujem izgubljeno prometno knji- 
žico za moško kolo znamke >Puch«, št. 
784.301. 

3717 
Oder Mihael, vrtnar, 
Maribor,  Smetanova  20 

Preklicujem izgubljeno sind'kalno te- 
kaïnico, štev. zveze 42.592,klanska štev. 
1,251.056,  izdano od   Zveze  prosvetnih 

delavcev v Domžalah (osnovna šola) na 
ime Oman Cirila, Podutik št. 9. 
3704 Oman Cirila 

Preklicujemo    izgubljeno    evidenčno 
tablico tovornega avtomobila, št. S-0789, 
izdano od NM v Ljubljani na ime Papir, 
niča Vevče pri Ljubljani. 
3702 Papirnica Vevče 

Preklicujem izgubljeno spričevalo o 
nižjem tečajnem izpitu na I. deški me- 
ščanski šoli v Ljubljani, izdano v šol- 
skem letu 1939/40 od ravnateljstva te 
šole na ime Paravinja Dušan, Ljubljana, 
Sv. Roka ulica 4. 
3740 Paravinja Dušan 

Preklicujem izgubljeno osebno izkaz- 
nico, izdano od KLO Trzin, in tedensko 
izkaznico za železniško vožnjo, izdano 
od železniške direkcije v Ljubljani na 
ime Perno Ivan, Trzin 151. 
3706 Perno Ivan 

Preklicujem izgubljeno prometno knji- 
žico za kolo št 216.245 in industrijsko 
nakaznico št. 196.767, obe na ime Pla- 
nine Franc, strojevodja, Šmarje pri Sev- 
nici. 
3738 Planine Franc 

Preklicujemo izgubljeno prometno 
knjižico za osebni avtomobil znamke 
>Stoyer<, evid. št. S-0029, izdano od NM 
v Ljubljani na ime Predsedstvo vlade 
LRS, Ljubljana. 

Predsedstvo vlade LRS, 
3701 Ljubljana 

Preklicujem izgubljeno osebno izkazni- 
co št. 021088, izdano od NM v Ljubljani, 
sindikalno izkaznico in izkaznico OF, vse 
na ime Premeri Ivan, Ljubljana, VoSnja- 
kova 4. 
3830 Premeri Ivan 

Preklicujem ukradeno osebno izkaz, 
nico in prometno knjižico za kolo štev. 
S-486.475. 

Rojs Franc, Cerovec št. 11, 
3793 p. Ivanjkovci pri Ormožu 

Preklicujem izgubljeno osebno izkaz- 
nico, prometno knjižico za kolo in izkaz- 
nico OF,- vse na ime Rojšek Henrik, Pod- 
molnik 38, p, Dobrunje. 
3741 Rojšek Henrik 

Preklicujem izgubljeno industrijsko na- 
kaznico, izdano od RLO Moste Ljubljana na 
ime Sabol Mato, Ljubljana, Središka ul. 
— baraka. 
3834 Sabol Mato 

Preklicujem izgubljeno osebno izkaza 
nico, živilsko nakaznico za mesec maj 
1948, industrijsko nakaznico, vojaško 
knjižico in izkaznico OF, vse na ime 
Slapar Anton, Ljubljana, Jernejeva 41. 
3742 Slapar Anton 

Preklicujem izgubljeno potrošniško na- 
kaznico (točke lil I, S 1 — IV A pod 
reg. št. 117), izdano od KLO Sv. Peter 
pod Sv. gorami na ime Strmšek Anton, 
Trebče št. 43. 
3710 Strmšek Anton 

Preklicujem izgubljeno osebno ^•^" 
nico, izdano od NM v Ljubljani na •e 

Špruk Rozalija, Ljubljana', Vodnikov trg 
št. 5. 
3746 gpruk Rozalija 

Preklicujem izgubljeno šofersko izka* 
nico št. 424, izdano od NM v Ljublj^ 
na ime Štrukelj Vinko, Gunclje št. *'» 
p. Št. Vid. 
3707 Štrukelj Vinko 

Preklicujemo izgubljeno evid. tablic0 

za motorno kolo S-03976, izdano od upr»' 
ve NM v Ptuju na ime Uprave voda P0- 

rečja Drave v Ptuju, Zrinjsko-Franko" 
panska 10. 

••••••• za^regulacijo re» 
8698 in melioracijo, Ptuj 

Preklicujem  evidenčno tablico tovor- 
nega avtomobila, evid. št. S-2019, izdan0 

od OLO Ljubljana okolica na ime Tom* 
Ignac, Zaboršt 3, p. Dol pri Ljubljani 
3805 Tome Ign»« 

Preklicujem  izgubljeno izkaznico •' 
izdano od  RLO  Rakovnik-Vič na j1"- 
UrbančiČ Marija, Vožarski pot 8, Uüiy 

ljana. 
3744 UrbančiČ Marij» 

Preklicujem izgubljeno potrdilo o •••* 
pu tncevnega radijskega aparata znan>K 

>Siemens< št. 31201777, izdano 1. 1941 & 
ime Vadnal Leon, Ljubljana, Grintovs"8 

cesta 10. 
3839«. Vadnal Le»0 

Preklicujem ukradeno legitimacijo v J 
štev. 29-330.489, izdano na ime V*W 

Stanko, Poljčane. 
3697   Valand Stanko, Sp. Poljčane & 

Preklicujem izgubljeno prometno Wj? 
žico za kolo, izdano od NM Dobrunje " 
ime Vidrgar Srečko, Zadvor 55, p. • 

brunjo. 
3739 Vidrgar Srečk» 

Preklicujem izgubljeno vojaško knJ^V 
942/99Ö   Wenn 90    V    1047 rJ\ vO\. °T. št. 243/228, izdano 22. V. 1947 od vol 

seka Kamnik, na ime Vodlau Franc, 
čevo pri Domžalah 
8841 

W 

Vodlaii Fra»c 

Preklicujem izgubljeno vojaško k^1^ 
št. ;453/831, izdano 19. IX. 1947 X& J"ri 
Vozel Anton, Podbukovje 4, p. Vače V 
Litiji. , , „ 
8831 Vozel Anto» 

Preklicujem izgubljeno šolsko ^••» 
vaio 2. razreda meščansko šole v W  tf 
liani (Zg. Šiška), izdano v šolskem « 
1939/40 od ravnateljstva to šole na \\ 
Zargi Jelena, Ljubljana, Opekarska 
3797 Zargi Jelen» 

Preklicujem izgubljeno osebno &  • 
nico in izkaznico OF, izdani na im0 ** 
Nada, Ljubljana, Resljeva 24. u 
3804 Zargi Nad» 

Preklicujem izgubljeno prometno kj^ 
žico za kolo št. 625.861, izdano oa 

• v Ljubljani na ime Zidan Lucija, w 
nja Zadobrova 42. ija 
3708 Zidan LuciJ^ 

l&laja >Uradal Itet LKS« — Ravtwtel] lo odgovorni uredolk: Božo Voduìek; tl*k* Prue ve tua tlakama — oba * LJubljani. 
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OLO 

681. 
Sedež: Preval je. 
Dan izbrisa: 3. aprida 1948. 
Besedilo: Okrajna gospodarska podjetja 

"•) I'rovalje. 
Ker je vsako samostojno podjetje 

uravograd registrirano posebej. 
Okrajni LO Dravograd, 

odsek za finance, 
dne 7. aprila 1948. 

St.'5700/1—48 2944 

682. * 
Sedež: Slovenj Gradec, 
"«i izbrisa: 3. aprila 1948. 

Slo^dö0radeGc.OSI,0t3arSl(a   ^^   ML° 
S1^

er .•. vsako samostojno podjetje MLO 
wvenj Gradec registrirano posebej. 

Okrajni LO Dravograd, 
odsek za finance, 

dne 7. aprila 1948. 
St 5697/1—48 2947 

683. * 
Sedež: slovenj Gradec. 
«an izbrisa: 3. aprila 1948. 

liW    lo: Mlckopromct ža okraj Prcva- 
••-•••••• Gradec 
grai ielje le Prcši° v skl°P 0PZ Drav0" 

Okrajni LO Dravograd, 
odsek KI finance, 

dne 7 aprila 1948.    « 
Št. 6G92/1--48 2952 

684. * 

feiVuhred, 
BÎf'N 3- aprila 1948. 

Vulircd        Gospodarska   podjetja   KLO 

Vuhred^e
f 

V?ailco sainostojno podjetje KLÖ 
^ reg'strirano posebej. 

0k*JiU LO Dravograd, 
odsek za finance, 

<toe 7. aprila 1948.4 
St. 6093/1—48    \ 2951 

* 685. 

SsedJl7«ca' 
v«wei|ta0!   00sPođnrska   podjetja KLO 
VSniŽ £a,k? .sam°stoino Prelje KLÒ 

^11«» registrirano posebej. 
Okrajni LO Dravograd, 
,   odsek ia finance, 

.-'     «ne 7. aprila 1948. 
6t, 5G9G/1—48 2948 

68G. * 
Než: Kranj. 

Beïdfft'' 8• ••••• m& 
Pri"i|ovo & Stna Pama pckarna> KranJ' 
ML0 KranfrUŽitve B P°^le,iem »Peciwc 

Okrajni LO Kranj, 
odsek •• finance, 

•• 31. marca 1948. 
St. 514/11—2 «587 

Razglasi sodišč 

Vpisi v zadružni register 
378. 

Sedež: Strožja vas, okraj Ljutomer. 
Dan vpisa: 15. marca 1948. 
Besed.lo: Kmetijska zadruga z o. j. v 

Stročji vasi. 
Zadruga je bila ustanovljena na skup- 

ščini dne 15. II. 1948 za nedoločen čas. 
Naloge zadruge so: 1. da na čim boljši 

in čim kulturnejši način oskrbuje svoje 
člane z vsemi potrebnimi potrosnimi 
predmeti; 2. da odkupuje v svojem oko- 
lišu vse kmetijske pridelke in izdelke v 
skladu s postavljenim načrtom za dobro 
oskrbo mest in drugih industrijskih sre- 
dišč in sklepa v ta namen pogodbe; 
3, da pospešuje in razvija vse panoge 
kmetijskega gospodarstva na svojem 
področju, tako poljedelstvo, živinorejo, 
sadjarstvo, vinogradništvo, čebelarstvo, 
gojitev industrijskih In drugih kultur, 
gozdarstvo, domačo obrt itd., posebno 
še tiste panoge oziroma kulture, ki v 
danih naravnih pogojih najbolj uspe- 
vajo; 4. da uvaja za povečanje kmetijske 
proizvodnje in š tern za naraščanje bla- 
gostanja svojih članov naprednejše teh- 
nične in agronomske metode v kmetij- 
stvu in v ta namen nabavlja kmetijske 
stroje, umetna gnojila Itd., ustanavlja 
ambulante za živino, tìleinenilné postaje, 
organizira selekcijo živine, gradi silose, 
organizira semensko službo, skrbi za 
gojitev sadnih, gozdnih In drugih sadik 
td.; 5. da organizira predelavo kmetij- 

skih pridelkov ih obrtne delavnice ža 
potrebe svojih članov in izrablja pri tem 
predvsem lokalne surovine; G. dà zbira 
kmečke prihranke v obliki hranilnih 
vlog in notranjih« posojil za ustvarjanje 
obratnih sredstev In podeljevanje kre- 
ditov svojini članom; 7. da skrbi za go- 
spodarski strokovni, kulturni in pro- 
svetni dvig vseh prebivalcev svojega 
okoliša tako, da prireja v svojem za- 
družnem domu strokovna in politična 
predavanja, kulturne prireditve, stro- 
kovne tečaje, razstave, predvajanje fil- 
mov, goji ližkUltUro itti ter Ustanovi 
svojo knjižnico. 

Zaradi smotrnega In uspešnejšega iz- 
vajanja svojih halog izdela potrebne 
načrte i skladu s splošnim državnim 
načrtom* 

Zadružni delež zttaša 150 d!n, plača 
se ob vstopu V zadrugo. UpraVrti odbor 
lahko dovoli plačilo v obrokih. Jamstvo 
je omejeno. Vsak zadružnik jamči še s 
5kratnim meskom vpisanih obveznih de- 
ležev. 

Zadruga razglaša važnejše sklepe • 
svojih poslovnih prostorih m na raz- 
glasu! deski. 

Upravni odbor sestavlja 8 Planov. 
Dolžnost upravnega odbora traja eno 
leto. Zadrugo zastopa upravni odbor. Za 
zadrugo podpisujeta po dvâ člana uprav- 
nega odbora alf po en član upravnega 
odbora in en pooblaščeni uslužbenec za- 
druge. 

Clan) upravnega odbora eo: 
Pihlar Avgust, kmet, Stročja •••, pred- 

sednik, 

Nečemer Franc, kmet, Globoka, pod- 
predsednik, 

JauŠovec Ivan, kmet, Stročja vas, taj- 
nik, 

Pevec Franc, kmet, Pristava, 
Sovič Avgust, kmet, Presika, 
Žemljic lima, kmet, Stročja va*, 

JLebar Štetan, kme\, Pristava, 
Novak Janez, poa. sin, Globoka, od- 

borniki. 
Okrožno sodiščo • Mariboru 

dne 15. marca 1948. 
III Zadr SÖ/2 !C*72 

* 
379. 

Sedež: Svetina, okraj Maribor okolica. 
Dan vpiea: 10. marca 1948. 
Besedilo: Kmetijska zadruga z o. j. T 

Svccini. 
Zadruga je bila ustanovljena na skup- 

ščini dne 22. II. 1948 za nedoločen čas. 
Naloge zadruge so: 1. da na čim boljši 

in čim kulturnejši način oskrbuje svoje 
Člane z vsemi potrebnimi potresnimi 
predmeti; 2. da odkupuje v svojem oko- 
lišu vse kmetijske pridelke in izdelke v 
skladu s postavljenim načrtom za dobro 
oskrbo mest in drugih industrijskih sre- 
dišč in sklepa v ta namen pogodbe; 
3. da pospešuje in razvija vse panoge 
kmetijskega gospodarstva na svojem 
področju, taiko poljedelstvo, Živinorejo, 
sadjarstvo, Vinogradništvo, čebelarstvo, 
gojitev Industrijskih ih drUgik kultur, 
gozdarstvo, domaČo ôbrt Itd., posebno 
še tiste panoge oziroma kulture, ki v 
danih naravnih pogojih najbolj uspe- 
vajo; 4. da uvaja za povečanje kmetijske 
proizvodnje in s tem za naraščanja bla- 
gostanja svojih članov naprednejše teh- 
nične in agronomske metode v kmetij- 
stvu in v tä nämeii nabavlja kmetijske 
stroje, umetna gnojila itd., ustanavlja 
ambulante za živino, plettleiiilne postaje, 
òrgatììzifa selekcijo živine, grâdi sllôsë, 
organizira semensko službo, skrbi za 
gojitev sadnih, gozdnih In drugih sadik 
itd.; 5. da organizira predelavo kmetij- 
skih pridelkov in bbrtnê dëlaVhiêë za 
potrebe svojih članov in izrablja pri tem 
predvsem lokalne surovine', 0. da zbira 
Kmečke prihranke v obliki hranilnih 
vlog in notranjih posojil za ustvarjanje 
obratnih sredstev in podeljevanje kre- 
ditov svojim članom; 7. da ekrbi za go- 
spodarski strokovni, kulturni in pro- 
svetni dvig vseh prebivalcev svojega 
okoliša tako, da prireja v svojem za- 
družnem domU strokovna In politična 
predavanja, kulturne prireditve, strö» 
kovne tečaje, razstave, predvajanje fil- 
mov, goji fizkultuh) itd. ter ustanovi 
svojo knjižnico. 

Zaradi smotrnega In uspešnejšega iz- 
vajanja svojih nalog izdela potrebne 
načrte v skladu s splošnim državnim 
načrtom. 

/Zadružni delež znaša 150 din, plača 
se ob vstopu v zadrugo. Upravni odbor 
lahko dovoli plačilo v obrokih. Delež 
zadružnikovega družinskega« člana znaša 
15 din. Jamstvo je omejeno. Vsak za- 
družnik jamči še z lOkramim zneskom 
vpisanih obveznih deležev. 
^Zadruga razglaša važnejše skltp« v 
svojih poslovnih prostorih in na rastla* 
ni deski 
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Upravni odbor sestavlja 5 do 9 članov. 
Dolžnost upravnega odbora traja eno 
leto. Zadrugo zastopa upravni odbor. Za 
zadrugo podpisujeta po dva člana uprav, 
nega odbora ali po en član upravnega 
odbora in en pooblaščeni uslužbenec za- 
druge. 

Člani upravnega odbora eo: 
Telebar Andrej, agrarni interesent, 

Vrtiče, predsednik, 
Jamšek Alojz, pos., Svečina, podpred- 

sednik, 
Duh Otmar, učitelj, Sladki dol, tajnik, 
Hauptman Alfonz, mizar, Slatinski dol, 
Vieočnik Hinko, ekonom, Plač, 
Drajsibner Franc, pos., Vrtiče, 
Paskolo Jože, pos., Plač, 
Pak Jože, viničar, Plač, 
Trobas Alojz, viničar, Sladki dol, od- 

borniki. 
Okrožno sodišče v Mariboru 

dne 16. marca 1948. 
III Zadr 105/2 2427 

380.    * 
Sedež: Školja Loka. 
Dan vpisa: 12. aprila 1948. 
BesedUo: Živinorejska zadruga z ome- 

jenim jamstvom v Škof ji Loki. 
Na skupščini 29. II. 1948 so se spre- 

menila zadružna pravila in se 5. člen 
glasi: Zadružni delež znaša 100 din. 

Okrožno sodišče v Ljubljani 
dne 12. aprila 1948. 

Zadr. II 104/68 3220 
* 

381. 
Sedež: Gorca. 
Dan vpisa: 16. aprila 1948. 
Besedilo: Vinogradniška zadruga z o. j. 

T Gorci. 
Izbrišeta se dosedanja člana upravnega 

odbora Ilec Ivan, tajnik, in Drobnič Ja- 
nez, vpišeta pa se na novo izvoljena člana 
upravnega odbora: 

Kuzma Jožko, Gorca št. 41, tajnik, in 
Cafuta Rudolf, Gorca št. 87. 

Okrožno sodišče v Mariboru 
dne 16. aprila 1948. 

Zadr. II 114 3364 
* 

882. 
Sedež: Litmcrk. 
Dan vpisa: 16. aprila 1948. 
Besedilo: Vinogradniška zadruga z o. j. 

>Savinšek« v Litmerku. 
Izbrišeta se dosedanja člana upravnega 

odbora Aritolič Ivan, administrator, in 
Sambolec Verona, vinogradnica, oba v 
Litmerku; vpišeta se na novo izvoljena 
člana upravnega odbora: 

Antolič Alojz, strokovni svet., Ormož, 
tajnik, ^ 

Cvetko Jožefa, »vinogradniška delavka, 
Lešniški vrh. 

Okrožno sodišče v Mariboru 
dne 16. aprila 1948. 

Zadr. II 128 3362 
* 

383. 
Sedež: Maribor. 
Dan vpisa: 16 aprila 1948. 
Besedilo:   »Marcza«,   zadruga   rejcev 

pasemske perutnine, koz, kuncev, ovac in 
drugih drobnih živali z o. j, v. Mariboru, 
Oroinora ulica ß« 

Izbrišejo se dosedanji člani upravnega 
odbora: Fuks Miran, predsednik, Znuderl 
Konrad, namestnik predsednika, Smerdu 
Jože tajnik, Baumgartner Tobija, Jus Jo- 
sip, Greif Rudolf, Korez Hinko, Rakovec. 
Ladislav, vpišejo pa so na novo izvoljeni 
člani upravnega odbora: 

Grmek Milan, uradnik, 
Nosan Franjo, brivec, 
Kamenšek Blaž, upokojenec, 
Veselko Anton, brivec, 
Turk Franjo, nameščenec, 
Seveček Maks, dentist, 
Hajnrih Anica, gospodinja, 
Konic Franc, upokojenec, 
Klarič Peter, upokojenec, 
Dajčman Jože, strugar, 
Ploj Roman, šofer, 
Senica Alojz, gostilničar, 
Žurga Anton, ključavničar, vsi iz Mari- 

bora. 
Zaznamuje se pri dosedanjih 'članih 

upravnega odbora: Klemenčiču Jakobu, 
da je predsednik in pri Florjančiču Aloj- 
zu, pa da je tajnik upravnega gdbora. 

Okrožno sodišče v Mariboru 
dne 16. aprila 1948. 

Zadr. III 36 3365 
* 

384. 
Sedež: Ncgova. 
Dan vpisa: 16. aprila 1948. 
Besedilo:  Kmetijska  obdelovalna  za- 

druga z o. j. v Negovi 
Izbrišejo se dosedanji člani upravnega 

odbora: Klemenčič Jakob, Potočnik Jožef 
in Kovačič Anton, vpišejo pa se na novo 
izvoljeni člani upravnega odbora: 

Veingerl Leopold, vinogradnik, Police, 
Petek Franc, delavec, Negova, 
Žemljic  Peter,   vinogradnik,  Orehov 

vrh. 
Okrožno sodišče v Mariboru 

dne 16. aprila 1948. 
Zadr. II 111 3366 

385. 
Sedež: Ptuj. 
Dan vpisa: 16. aprila 1948. 
Besedilo: Sadjarska produktivna za- 

druga >Osojnik< z o. j. v Ptuju. 
Izbrišejo se dosedanji člani upravne- 

ga odbora: Travižan Jakob, Gatej Rafael. 
Laharnar Antonija, vpišejo pa se novi 
izvoljeni Člani upravnega odbora: 

. Drolc Viktor, čevljar, Štuki 21, 
Markezič Janko delavec, Orešje in 
Bizjak Alojz, sadjar, Orešje. 

Okrožno sodišče v Mariboru 
dne 16. aprila 1948. * 

Zadr. II 131 3399 
* ! 

386. 
Sedež: Ptuj. 
Besedilo: šiviljska produktivna zadru- 

ga z o. j. v Ptuju, 
Izbrišeta se dosedanja Člana upravne- 

ga odbora Božič Stanislava in Džurič 
Katarina, vpišeta pa se na novo izvolje- 
na Člana upravnega odbora: 

Močnik Antonija, šivilja, Ptuj, Vseh 
svetnikov št. 10, ' / 

Rašl Antonija, šivilja, Zabjak" št. 30. 
flkrožno sodišče v Mariboru 

dne 16. aprila 1948« 
Zadr. III Ö 0302 

387. 
Sedež: žcnavljc. 
Dan vpisa: 16. aprila 1948. 
Besedilo: Kmetijska nabavno-prodajn* 

zadruga z o. j. v Žcnavljah. 
Izbrišejo se dosedanji člani upravnf 

ga odbora: Smodiš Ludvik, Kardoš Lud« 
vik, Kerčmar Ludvik, Kardoš Franc, Ve- 
zir Jelanka, Jakič Ludvik, Sukič Janezi 
Zrim   Štefan,   Grabar - Jurij,   Gumil^ 
Adam,  Gašpar Štefan; vpišejo se noVJ 

izvoljeni člani upravnega odbora: 
Balek Jožef, kmet, Zenavlje, 
Andrejek Štefan, kmet, Neradnovci, 
Kurerija Jožef, kmet, Neradnovci, , 
Balek Jožef, kmet, Neradnovci, 
Pasičnjek   Vendei,  kmet,  Boreča ^ 
Zrim Viljem, Martinje. 

Okrožno sodišče v Mariboru 
dne 16. aprila 1948, „. 

Zadr. II 8 3400 

388. v. 
Sedež: Ljubljaiia, 
Dan izbrisa: 17. aprila 1948. ,. 
Besedilo: Ekonomska Orjuna,  osre»' 

nja registrovana zadruga z omejeno >*" 
vezo v likvidaciji. 

Zaradi končane likvidacije. 
Okrožno sodišče v Ljubljani 

dne 17. aprila 1948. „a 
Zadr. VIII 4/17 337» 

Oklici 
za dvig sodnih pologov. 

Su 182-20/44-25 382° 
Okrožno sodišče v Ljubljani hrani. J?**! 

narne pologe in položene hranilne knjigi 
v pravdnih in nepravdnih zadevah ii <jo«° 
pred 15. majem 1945. V konkurzu *«£ 
jemne pomoči, reg. pom. blagajne LjuWK 
na' je položeno za neznane upnike lfj* 
dinarjev, v konkurzu Glavne posojil*? ' 
r. z. z n. z. je položena hranilna ^•1,^ 
Kmetske posojilnice v Ljubljani z vI#L 
2641.25 din za vlagatelje in druge up»1^ 
ki sb neznanega bivališča, dalje •]° t 
knjižica Ljubljanske Mestne hraniln!1?e

w0 
vlogo 1906 din za upnike, katerih terfi. 
niso bile likvidirane, ki so neznanega L ,t 

soumrj 
V kazenski zadevi zoper Kakusa Jožeta^^ 
lišča, ki niso sprejeli kvote ali ki so ui 

položeno v sporni sklad 1710 din. ^00^. 
hrani med drugim tudi razne manHe

a^t, 
loge v konkurzu >Agro Merkur<, •^••• 
Glavne posojilnice r. z. z n. z. v Ljubi] ^ 
v konkurzu tvrdke >Dana< družbe z o. 
za upnike neznanega bivališča, alft •••11. 
znane lastnike vložnih knjižic, ali ^a ^ v 
ke, ki niso dvignili zanje položenega . 
ska in večje število drugih pologov do **• 
ska 1000 din. .    LA. 

Točen seznam vseh teh pologov je i» 
den iz oklica, ki je nabit na sodna des^ 

V smislu uredbe o likvidaciji starin^ 
nih pologov, položenih pred _15. v. ^ 
(Uradni list LRS št. 8/51 iz leta 19»' ^ 
upravičenci teh pologov pozivajo, na] 
ku treh mesecev od .objave,-tega «kp 
zahtevajo polog, Bicerse bo izreklo, 
polog zapadel. • , .,: 
Predsedništvo okrožnega sodišča» 14" 

dne. 16. »Brila %•> 



PoStnlna plaïan* i gotovini 

ADNI LIST 
LJUDSKE  REPUBLIKE   SLOVENIJE 

Letnik V. V Ljubljani dne 18. maja 1948 Številka 22. 

VSEBINA: 
123. 

124. 

125. 

126. 

I 
126 

Ukaz o preureditvi ministrstva za kmetijstvo to gozdarstvo 
in. ministrstva za lesno industrijo LRS. 
Pravilnik o posebnih osebnih dodatkih republiškim držav- 
nim uslužbencem in uslužbencem ljudskih odborov. 
Pravilnik o poviSkih temeljne •••• po službenih letih" za 
uslužbence veterinarske stroke. 
Pravilnik o obliki, velikosti to uporabi pečatov in Stampiljk 
ljudskih odborov LRS. 
Odredba za uporabo uredbe o obvezni elužbi zdravnikov y 
državnih zdravstvenih ustanovah. 

128. Odločba o pooblastitvi Ljubljanske tiskarne za izdelovanje 
pečatov, žtampiljk in žigov za ljudske odbore to državne 
organe LRS, 

129. Odločba o določitvi malih kmečkih gospodarstev, ki so 
upravičena prodajati vse kmetijske pridelke po vezanih 
cenah, to o pogojih za sklepanje pogodb. 

Vi. 
130. Odredba, kdaj začne teS Štiridesetdnevni rok" za priglasitev 

vojne Škode na priključenem ozemlju LRS. 

PREZIDIJ LJUDSKE SKUPŠČINE LRS 

123. 

Ukaz 
. Na podlagi 9. točke 72. Sena ustave LRS, 11. točke 
'•Člena in 7. člena zakona o Prezidiju Ljudske skupščine 
Ì~*S ter po predlogu predsednika vlade LRS predsedstvo 
«ezidija Ljudske skupščine LRS 

odloča*' 

Dosedanje ministrstvo za kmetijstvo in gozdarstvo LRS 
^dosedanje ministrstvo za lesno Industrijo LRS se preure- 
""* tako, da se iz njih osnujeta 

1. ministrstvo za kmetijstvo LRS, ki prevzame od do- 
sedanjega ministrstva za kmetijstvo in gozdarstvo LRS za- 
aeve kmetijstva, in 

2. ministrstvo za gozdarstvo in lesno industrijo LRS, • 
Povzame vse zadeve ministrstva za lesno industrijo, od do- 
sedanjega ministrstva zg kmetijstvo in gozdarstvo pa zadeve 
Kozdarstva. • ( ,   ••  r>|/i 

B^ Ta ukaz izvede vlada LRS, ki podrobneje razmeji' pri- 
pust ministrstva za kmetijstvo in rninistrstva za gozdar- 

ervo in lesno industrijo. 

' \-JJ St. 95.   . •-•'•   ••    "- 
Glavno.mesto Ljubljana dne 14. maja 1948. 

,    .''"••   PREZIDU LJUDSKE SKUPŠČINE 
:    .    ,    LJUDSKE REPUBLIKE SLOVENIJE 

; ' ;, Sekretar: , '        /      Predsednik: 
^«nce Lubej 1. Xt * Josip Vidm&x L r. 

PRAVILNIK1,0DREDBE,NAV0DIIX0DL0CBE 
MINISTRSTEV 

LJUDSKE REPUBLIKE SLOVENIJE 

124. ' 

Na podlagi 27. Sena uredbe o prejemkih' republiških 
državnih uslužbencev in državnih uslužbencev ljudskih od-« 
borov ((Uradni list LRS št, 42-242/47} predpisujem 

pravilnik 
O posebnih^osebrûh -dodatkih, republiškim državnim : 

""" "uslužbencem in uslužbencem ljudskih odborov."~ " 

L Splošne določbe. 

1. Hen 
Posebni osebni dodatki se smejo dajati uslužbencem ob 

pogojih, ki so predpisani y tem pravilniku. 

2. člen 
Uslužbencem se smejo dajati posebni osebni dodatki % 

tehle primerih: 
1. če daljši čas z uspehom delajo po službeni potrebi 

čez redni delovni čas; 
2. če njihovo delo zahteva večje strokovno znanje in las* 

kušenost; 
,    8. če si stalno izredno in posebno prizadevajo y službi 

ali če so y službi, ki zahteva poseben napor; 
4. če s svojimi posebnimi organizatoričnimi sposobnostmi 

prispevajo K boljši organizaciji službe in boljšemu deluj / 
5. če hkrati opravljajo več dolžnosti; ' 
6. če delajo ob.ppsebnp^težkih hi za •••••• neywnffl 

okoliščinah';"**"*'" '"'"" ~      / 
'**v7." če opravljajo posebno zaupno delo; 

8. če pripravljajo kakšno iznajdbo, da b} se um omogOH 
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II. Posebni osebni dodatek za nadurno delo 

3. Sen 
Posebni osebni dodatek za nadurno delo se daje v stal- 

nem mesečnem znesku ali kot enkratna (pavšalna) nagrada. 

4. Sen 

Da bi se mogel dati uslužbencu posebni osebni dodatek 
za nadurno delo v stalnem mesečnem znesku, morajo biti 
izpolnjeni tile pogoji: 

1. da nadurno dejo zahteva službena potreba oziroma 
da je po sami naravi službe neogibno (n. pr. nedeljsko delo 
Uslužbencev, ki delajo v izmenah; opravljanje službe na de- 
lovnem mestu, na katererem se redno ob nedeljah dela z 
občinstvom; opravljanje službe na takem mestu, na katerem 
se mora del rednih opravil vsak dan opravljati izven red- 
nega delovnega časa in pod.); 

2. da traja nadurno delo med letom nepretrgoma ali ß« 
stalno ponavlja v določenih časovnih presledkih (delo ob 
nedeljah in pod.) ali pa traja nepretrgoma tri, štiri ali več 
mesecev lob kampanji in pod.);    ** 

S. da je nadurno, delo zaukazano s pismenim nalogom 
Btarešine urada, ustanovo ali podjetja in da nalog obsega 
tega uslužbenca. 

Starešina urada, ustanove ali podjetja mora po možnosti 
T svojem nalogu odrediti tudi rok, koliko bo trajalo nadurno 
delo. 

Poleg tega mora opravljeno delo tudi po kakovosti in 
količini ustrezati delu, ki se opravlja v rednem,delovnem 
času. 

5. Člen 
Dodatek v stalnem mesečnem znesku se glede na čas, 

obseg in kakovost nadurnega dela daje v tehle odstotkih od 
temeljne plače: 

do   2 ur   na dan 10—20°/ö, 
do   3 ur   na dan 20—30°/o, 
nad 3 ure na dan 30—40°/o. 
Izjemoma se sme uslužbencem v poklicih III. m IV. 

Vrste dajati za 10% višji dodatek od navedenega, če zahte- 
va nadurno delo od njih večji napor kakor od drugih usluž- 
bencev. 

Ce Je nadurno delo glede na število ur neenakomerno, 
se določi odstotek po povprečnem dnevnem številu ur v me- 
secu. 

Posebni osebni dodatek za nadurno delo v stalnem me- 
sečnem znesku so daje do zneska 3000 dinarjev. 

6. člen 
Posebni osebni dodatek za nadurno delo kot enkratna 

(pavšalna) nagrada se daje uslužbencem, ki so določen čas 
delali čez redni delovni čas delo, ki ga niso opravili v red- 
nem delovnem času in ki občutno presega obseg rednega 
dela oziroma poslovanja (n. pr. delo v zvezi s kako kampa- 
njo, delo, ki se mora dokončati v izjemnem kratkem roku, 
delo medicinskega osebja ob epidemiji, izredno delo, po- 
vzročeno s preureditvijo, rekonstrukcijo ali povečanjem 
'delovnega načrta in pod.). 

Tudi v tem primeru je* potrebno, da so izpolnjeni ustrez- 
ni pogoji iz 4. člena, t. j. dà je nadurno delo zahtevala na- 
rava službe, da je delo z uspehom opravljeno In da ga je 
določenim uslužbencem pismeno naložil starešina urada, 
ustanove ali podjetja. 

Ce se tako nadurno delo opravi brez poprejšnjega pis- 
menega naloga pristojnega starešine, ga mora neposredni 
starešina pozneje opravičiti ter dokazati dejansko potrebo 
ta £8 izßolflitey. ysejj drugih pogojev po sprednjih določbah. 

7. člen 
Višina enkratne nagrade' se določi v skludu z merilom, 

ki velja za posebni osebni dodatek v stalnem mesečnem zne- 
sku (S. člen). 

8. člen 
Posebni osebni dodatek za nadurno delo se izplača za 

••••, bodisi kot stalni mesečni znesek ali kot enkratna na- 
grada, in sicer prvi ob koncu meseca, drugi pa praviloma ob 
koncu leta. Izjemoma se sme posebni osebni dodatek kot 
enkratna nagrada izplačati za praznik delovnega ljudstva in 
po opravljenem delu, če se da za določeno delo, ki je že 
končano (po končani kampanji, po končanem delu, ki se ne 
bo ponovilo, če se premesti uslužbenec, ki je delal čet redni 
delovni čas in pod.). 

Plačilnemu seznamu, po katerem se izplača posebni 
osebni dodatek za nadurno delo, mora biti priložen obraz- 
loženi in od pristojnega starešine potrjeni obračun o nadur 
nem delu, bodisi da se da dodatek v stalnem mesečnem 
znesku ali pa kot enkratna nagrada. 

9. člen 
Posebni osebnj dodatek za nadurno delo se ne more 

dati ne v stalnem mesečnem znesku ne kot enkratna na- 
grada: 

1. uslužbencu, ki prejema plačo oziroma dodatek po 
delovnem učinku; 

2. uslužbencu, ki je po naravi svoje službe vezan na de- 
lovno mesto čez svoj redni delovni čas, njegovo delo pa se 
zaradi svoje posebnosti ne more meriti kakor delo drugih 
uslužbencev in tudi ne šteti za nadurno delo (n. pr. kretniki, 
nadzorniki ali čuvaji objektov, svetilničarji, sluge, ki imajo 
stanovanje v pcelopju urada in pod.). 

Prav tako se posebni osebni dodatek ne more dati: 
a) če je uslužbenec dobil kakšno drugačno nagrado za 

nadurno delo ali 
b) če je potreba po nadurnem delu nastala zaradi neza- 

dostne marljivosti uslužbenca v rednem delovnem Času.   ' 

10. člen 
Odločbo o podelitvi posebnega osebnega dodatka za nad- 

urno delo v, stalnem mesečnem znesku ali kot enkratna nar 
grada izda starešina, ki je pristojen za nastavitev uslužbenca. 

Za uslužbence ljudskih odborov izda tako odločbo okraj- 
ni (mestni) izvršilni odbor. 

III. Posebni osebni dodatek za delo ki zahteva večje 
strokovno znanje in izkušenost 

11. Člen 
Za večje strokovno znanje in izkušenost veljajo: 
1. znanje tujih jezikov, če se to znanje pri opravljanju 

rednega dela uporablja kot dopolnilo in če službena potreba 
to dejansko zahteva (n. pr. prevajanje, če ne spada med 
redno delo; službeno občevanje z osebami, ki govorijo tuje 
jezike; korespondenca s tujimi ustanovami in osebami, znar 
nje in uporaba tujega jezika v strojepisju in stenografiji i° 
pod.), če to ne spada k uslužbenčevi redni dolžnosti; 

2. posebni izpiti in šole ali posebna strokovna izobrazba, 
ki je potrebna za opravljanje določenega dela v posameznem 
poklicu, če drugi uslužbenci istega poklica nimajo take izo- 
brazbe, izpitov oziroma šole, če se to pozitivno vidi pri delu; 

3. posebna praktična dela na uslužbenčevem delovnem 
področju, ki omogočajo kakovostno boljše ali ekspeditivnejŠe 
delo ter boljše reševanje vprašanj v službi; 

4. teoretično obdelovanje problemov ter odkritje novih 
I metod • »istemoï z* službo] 
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•. znanje druge stroke poleg svoje, če službena potreba 
zahteva, da se uporablja tudi znanje druge stroke; 

Ö. veliko strokovno znanje in izkušenost za opravljanje 
del svojega poklica, ki sta večja od znanja in izkušenosti 
drugih uslužbencev istega poklica oziroma uslužbencev, Id 
opravljajo enako delo, če se uporabljata za izboljšanje 
službe, za hitrejše opravljanje dela ali za kakovostno boljše 
delo; 

7. drugi podobni primeri večjega strokovnega znanja in 
izkušenosti, 8 katerimi se dosežejo prihraniti pri izdatkih, 
se izboljšuje kakovost dela aH povečuje hitrost poslovanja. 

12. član 
_ Višina posebnega osebnega dodatka za delo, ki zahteva 

pečje strokovno znanje in izkušenost, se določi v stalnem 
mesečnem znesku do 3000 din in je odvisna od doseženih 
uspehov, od kakovostno boljšega ali hitrejšega opravljanja 
dela in od dejanske koristi oziroma prihrankov pri osebju 
«U pri drugih izdatkih. 

Dodatek v stalnem mesečnem znesku se izplača pravilo- 
ma ob koncu meseca, razen če starešina, ki je pristojen za 
Podelitev posebnega osebnega dodatka ne navede v odločbi, 
da je treba dodatek izplačevati vnaprej. 

Ce je uslužbenec uporabljal večje strokovno znanje in 
^kušenost od časa do Časa med letom ali če je službena po- 
treba zahtevala tako strokovno znanje in izkušenost samo 
določen čas, za izpolnitev določene naloge, se da posebni do- 
datek kot enkratna nagrada ob koncu leta ali po končanem 
"eto, ki je zahtevalo uslužbenčevo večje strokovno znanje in 
Izkušenost. V tem primeru se višina nagrade določi v skladu 
• berilom iz prvega odstavka tega člena. Skupni znesek ene 
*li več takih nagrad ne sme v istem letu presegati 10.000 
dinarjev. 

13. fleti 

Odločbo o podelitvi posebnega osebnega dodatka za de- 
*°> ki zahteva večje strokovno znanje in izkušenost, izda pri- 
stojni član vlade, predsednik komiteja oziroma komisije, ge- 
neralni sekretar vlade LRS ali okrajni (mestni) izvršilni 
ljudski odbor. 

Za podelitev posebnega osebnega dodatka v stalnem me^ 
sečnem znesku, ki presega 1500 dinarjev, ali kot enkratna 
^grada, ki presega 6000 dinarjev, je potrebno poprejšnje so- 
8'asje predsednika vlade LRS, ki pa lahko to pravico prenese 
°a sekretarja vlade LRS za personalno službo. 

^•Posebni osebni dodatek za uslužbence, ki si stalno izređ- 
Bo in posebno prizadevajo za službo aH ki so v službi, 

ki zahteva poseben napor 
f) Posebni osebni dodatek   za uslužbence, 
*i si .stalno izredno  in posebno prizade- 

vajo v službi 

14. člen 
Stalno izredno in posebno prizadevanje v službi je po- 

dano: 
1. Če prispeva uslužbenec s svojo posebno delavnostjo in 

Marljivostjo, % lastno pobudo, 9 predlogi in z zamislijo k iz- 
PoljŠanju službe, k njeni izpopolnitvi, pravilnemu teku in 
f»tremu,delu, zlasti pa, če tako zboljšanje presega obseg eno- 
te> v kateri uslužbenec dela (novatori i in racionalizatorji v 
opravi, kolikor zanje ne veljajo drugi predpisi); 

. 2. če si uslužbenec posebno in stalno prizadeva za od- 
«ranitev ovir in premaganje težav pri Izpolnjevanju posa- 
meznih važnejših nalog ali $e. uspešno izpolni posebej za 
«Pane mu nalogôi 

3. če doseže uslužbenec pri delu občutno večji in po ka- 
kovosti boljši učinek od običajnega ter s svojim stalnim pri- 
zadevanjem, nasveti in navodili ter s proučevanjem prispeva, 
da se delovni učinek poveča tudi pri drugih uslužbencih; 

4. če se uslužbenec pri svojem rednem delu s posebnim 
prizadevanjem trudi, da bi povzdignil strokovno znanje niž- 
jih uslužbencev s tem, da jih poučuje in uvaja v svoje stro- 
kovno znanje in izkušenost in s tem prispeva k povečanju ob- 
sega in izboljšanju kakovosti dela; 

5. če so podani drugi tem podobni primeri. 

15. člen 
Posebni osebni dodatek za uslužbence, ki si stalno izred- 

no iu posebno prizadevajo v službi, se daje v stalnem me- 
sečnem znesku do 2000 dinarjev in je odvisen od tega, ko- 
liko si uslužbenec prizadeva in kolikšne uspehe dosega; to 
je treba posebej obrazložiti v odločbi, s katero se posebni 
osebni dodatek da. 

Ce je bilo prizadevanje zvezano z določenimi nalogami 
ali se je kazalo od časa do časa med letom, se da pesebni 
osebni dodatek kot enkratna nagrada do zneska 7000 
dinarjev. 

Posebni osebni dodatek v stalnem mesečnem znesku se 
izplačuje mesečno za nazaj, dodatek kot enkwtna nagrada pa 
po opravljenem delu ali ob koncu leta. 

16. člen 
Odločbo o podelitvi posebnega osebnega dodatka iz 14. 

Člena izda pristojni član vlade, predsednik komiteja oziroma 
komisije, generalni sekretar vlade LRS ali okrajni (mestni), 
izvršilni odbor. 

Ce posebni osebni dodatek, ki se daje v stalnem me- 
sečnem znesku, presega 1000 dinarjev, je potrebno poprejšnje 
soglasje predsednika vlade LRS, ki pa sme to pravico prene- 
sti na sekretarja vlade LRS za personalno službo. 

b) Posebni osebni dodatek za službo, 
ki zahteva poseben napor. 

17. člen 
Posebni osebni dodatek za službo, ki zahteva posebea 

napor, se da uslužbencem samo, če pristojni član vlade, 
predsednik komiteja oziroma komisije, generalni sekretar 
vlade LRS ali okrajni (mestni) izvršilni odbor y sporazumu 
s predsednikom vlade LRS s posebno odredbo predpiše, da je 
treba določeno službo šteti za službo, ki zahteva poseben na- 
por, in če je uslužbenec s tako odredbo obsežen. 

Za službe, ki zahtevajo poseben napor, se štejejo n. pr.: 
1. kontrolna inspekcijska služba, revizijska služba in var- 

nostna služba plovbe ter druge podobne službe, ki se oorav- 
ljajo na terenu, če se zanje ne daje nagrada kot terenski do- 
datek ali v kakšni drugi obliki; 

2. organiziranje manjših podjetij in ustanov zunaj na- 
selja; , ' 

3. služba v podjetjih in ustanovah', kjer so težave v. 
preskrbi pri izvajanju posameznih del; 

4. terenska služba v sezoni pri izvajanju posameznih del; 
5. druga dela in službe, ki se opravljajo ob podobnih 

okoliščinah oziroma pogojih. 

18. člen 
Z odredbo iz prednjega •••• se odredi tudi znesek po< 

sebnega osebnega dodatka za posamezne poklice, ki pa ne 
sme biti večji od 2000 dinarjev. Prav tal» se s to odredbo 
predpiše, ali eg posebni osebni dodatek izplačuje ta nazaj 
ali xnafirej, y 
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19. flen 
Odločbo o podelitvi posebnega osebnega dodatka za služ- 

bo, ki zahteva poseben napor, izda starešina organizacijske 
enote, kolikor se z odredbo te 17. člena tega pravilnika ae 
predpiše drugače. 

V. Posebni osebni dodatek za uslužbence, ki s svojimi po- 
sebnimi organizatoricnimi sposobnostmi prispevajo k bollii 

organizaciji službe in dela 

20. člen 
Uslužbenec prispeva k boljii organizaciji službe in dela 

• tem: 
1. če najde nove organizacijske oblike, s katerimi se 

doseže prihranek ali boljša kakovost dela; 
2. če bolj« in pravilneje razporedi kadre; 
S. če organizira učinkovito kontrolo; 
4. če organizira boljši razvid in stalen" pregled razvida; ' 
5. če ukrene potrebno za strokovni dvig uslužbencev in 

delavcev; 
6. če najde in izvede organizacijske ukrepe za racional- 

no in ekonomično uporabo materiala, strojev in drugih sred- 
stev; 

7. če operativno vodi delo, omejuje nepotrebno admini- 
stracijo, zlasti pa če zatira ostanke birokratizma. 

21. člen 
D« bi se uslužbencem mogel podeliti posebni osebni do- 

datek iz prednjega člena, mora biti izboljšanje organizacije 
konkretno in, vidno ter tâko, da se da dokazati in obrazložiti 
a povečanjem delovnega učinka ali z izboljšanjem kakovosti 
dela kakor tudi izboljšanjem delavnosti sploh. 

Posebni osebni dodatek se daje uslužbencem, ki s svo- 
jimi posebnimi organizatoricnimi sposobnostmi prispevajo 
k boljši organizaciji službe in dela, praviloma kot enkratna na- 
grada, le izjemoma pa v stalnem mesečnem znesku. 

Skupni znesek posamezne nagrade ali yeč nagrad v 
istem letu za organizatorično sposobnost ne sme presegati 
zneska 10.000 dinarjev, nagrada v stalnem mesečnem zne- 
sku pa ne 3000 dinarjev. 

Višina tega dodatka se določi: 
a) po uspehih, ki se dosežejo z Izboljšanjem organiza- 

cije službe in "dela; 
b) po pomenu in obsegu organizacijske enote v primeru 

z višjimi in nižjimi organzacijskimi enotami v isti pano- 
gi službe ter v primeri z drugimi panogami službe; 

c) po prizadevanju in delavnosti uslužbenca. 
Posebni osebni dodatek v stalnem mesečnem znesku 

•e izplačuje mesečno vnaprej, kot enkratna nagrada pa pol- 
letno ali ob koncu leta. , 

22. člen 
Odločbo o podelitvi posebnega osebnega dodatka iz 20. 

Sena tega pravilnika izda pristojni član vlade, predsednik 
komiteja oziroma komisije, generalni sekretar vlade LRS ali 
okrajni (mestni) izvršilni odbor. 

Ce naj posebni osebni dodatek v stalnem mesečnem 
znesku presega 1000 dinarjev, kot enkratna nagrada pa. 6000 
dinarjev, je za to potrebno soglasje .predsednika vlade LRS, 
ki pa lahko to pravico prenese na sekretarja vlade LRS za 
personalno službo. 

••. Posebni osebni dodatek za Istočasno opravljanji» rei 
' ' dolžnosti 

i ,231 člen 
Posebni osebni, dodatek za istočasno opravljanj» več 

8o}žM80 SS 4âiâ Č9 *> iZJJDjnje.nl. ti^e jpegoji» '*        » "J. 

1. da uslužbenec poleg svoje redne dolžnosti opravlja 
še druge dolžnosti in da to zahteva službena potreba; 

2. da pomeni vsaka teh dolžnosti po svoji naravi in 
obsegu dela posebno delovno mesto; 

3. da traja to določen Čas ali da se večkrat ponavlja; 
4. da je pristojni starešina pismeno odredil ali dovolil 

istočasno opravljanje več dolžnosti- 
Ta dodatek se ne more dati: . 
a) če obsega delovno mesto redno več dolžnosti glede 

na naravo službe ali na majhen obseg poslovanja ali 
b) če prejema uslužbenec za opravljanje drugih dolž- 

nosti kakšno drugačno nagrado (honorar za ure v šolah in 
na tečajih, dodatek za nadurno delo in pod.). 

24 člen 

Ce traja istočasno opravljanje več dolžnosti nepretr- 
goma določen daljši čas med letom, se dodatek da v stalnem 
mesečnem znesku, če pa se to pojavi izjemoma, v določenih 
časovnih presledkih, se da dodatek kot enkratna nagrada. 

25. člen 
Višina dodatka za istočasno opravljanje več dolžnost! 

ee določi: 
a) po pomenu organizacijske enote; 
b) po pomenu in teži posameznih dolžnosti; 
c) po obsegu dela pri posameznih dolžnostih in 
č) po doseženi kakovosti dela pri opravljanju teh dolž- 

nosti. 
Dodatek v stalnem mesečnem znesku se da: 
1. za dela v poklicih prve vrete do 2000 dinarjev; 
2. za dela v poklicih druge vrste do 1500 dinarjev; 
3. za dela • poklicih tretje vrste do 1200 dinarjev; 
4. za dela v poklicih četrte vrste do 800 dinarjev; 
Posamezna enkratna nagrada ali več enkratnih nagrao 

za istočasno opravljanje več dolžnosti ne sme presegati zne- 
ska 5000 dinarjev. 

Posebni osebni dodatek v stalnem mesečnem znesku 
se izplačuje mesečno vnaprej, dodatek v obliki enkratne na- 
grade pa polletno ali ob koncu leta. 

26. člen 
Odločbo o podelitvi posebnega osebnega dodatka za isto- 

časno opravljanje več dolžnosti izda pristojni član vlade 
LRS, predsednik komiteja oziroma komisije ali generalni 
sekretar vlade LRS, ki pa sme to pravico do zneska 1000 
dinarjev prenesti na druge starešine, ki imajo pravico, na- 
stavljati uslužbence, 

/ Za  uslužbence  ljudskih odborov  izda  tako odločbo 
okrajni (mestni) izvršilni odbor. 

VlL^Posebni „osebni dodatek m uslužbjenee^ kljjelajojob po- 
sebno težkih oziroma za življenje nevarnih okoliščinah 

27. člen 
Posebni osebni dodatek za uslužbence, k*j delajo ob po- 

sebno težkih, oziroma za življenje nevarnih okoliščinah, se 
da samo, če pristojni'član vlade LRS v sporazumu s pred- 
sednikom vlade LRS s posebno odredbo predpiše, da je treba 
določeno delo šteti za delo, ki se\ opravlja ob posebno težko» 
oziroma za življenje nevarnih okoliščinah. 

Za dela, ki se opravljajo ob posebno težkih oziroma za 
življenje nevarnih okoliščinah, se štejejo n. pr.:, 

1, delo na plovnih objektih, .dokler je ladja v pristar 
nišču, v katerem ••••••• nalezljiva bolezÊBj ••• ••••^ 

, livljonje ••••••• tovori,,     ' ' -•-•^^•*~r^~:. '"" ' """•• 
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2. delo pri odstranjevanju min in pri čiščenju minira- 
nega dna z bagarji kakor tudi delo potapljačev v miniranih 
conah; 

3. delo pri proizvodnji serumov, vakcin, alkaloidov, 
ciana, farmacevtskih kemikalij (sanitetnih preparatov); 

4. delo v podjetjih oziroma na krajih, kjer je nevarnost 
za zastrupljenje zaradi neposrednega dotika s snovmi, kakor 
so fosior, nikotin, arzen in njegove spojine, benzol in nje- 
govi homologi, nitrospojine in podobne spojine aromatične , 
vrste, nitrozni plini in pod.; 

6. delp z rentgenskimi napravami, in z radijem; 
6- delo v Dolhicah in oddelkih za nalezljive bolezni; 
7. delo v patološko anatomskih institutinT"mstitutih za 

sodno medicino in prosekturo; 
8. delo, ki je v zvezi s taljenjem kovin; 
9. delo osebja, zaposlenega v kasonih; 

10. delo v rudnikih, ki so nevarni za zdravje in življenje; 
11. delo v vročih obratih in 
12. druga podobna dela. 

28. člen 
Z odredbo iz prednjega člena se določi, do katerega naj- 

višjega zneska se sme dati ta dodatek, kateri poklici so i 
dodatkom obseženi in pri katerih organizacijskih enotah ozi- 
roma delovnih mestih. Posebni.,osebniw dodatek _v_8talnem 
Mesečnem znesku ne sme, presegati zneska 2000 dinarjev. - 

Posebni "osebni dodatek za delo, ki se opravlja ob po- 
sebno težkih oziroma za življenje nevarnih okoliščinah, se 
^Plačuje mesečno vnaprej. 

29. člen 
Odločbo o podelitvi posebnega osebnega dodati« za 

uslužbence, ki delajo ob posebno težkih oziroma za življenje 
nevarnih okoliščinah, izda starešina, ki je pristojen za na- 
stavitev uslužbenca. 

Za uslužbence ljudskih odborov izda tako odločbo okraj- 
ai (mestni) izvršilni odbor. 

"III. Posebni osebni dodatek za uslužbence, ki opravljajo 
posebno zaupno delo 

30. člen 

Posebni osebni dodatek za opravljanje posebno zanpne- 
8* dela se da uslužbencu samo tedaj: 

a) če pristojni član vlade, predsednik komiteja oziro- 
ma komisije, generalni sekretar vlade LRS ali okrajni 
pnestni) izvršilni odbor poprej s posebno odredbo odredi, da 
Ie treba določena dela šteti za posebno zaupna; 

b) če je opravljanje teh posebno zaupnih del stalno. 

31. Sen 
Posebni osebni dodatek za opravljanje posebno zaupnega 

"*&* se daje v stalnem mesečnem znesku in znaša: 
1- za uslužbence    I. vrste do 2000 dinarjev; 
2. za uslužbence   H. vrste do 1500 dinarjev; 
3. za uslužbence. III. vrste do 1200 dinarjev; 
1 za uslužbence IV. vrste do   800 dinarjev; -. 
Ta dodatek se izplačuje mesečno vnaprej. 

'82. Hen 
Odločbo o podelitvi posebnega osebnega dodatka za oprav- 

ke, posebno zaupanega dela izda starešina, ki je pristo- 
£=° za nastavitev uslužbenca,, kolikor so z odredbo iz 30. čle- 
••!^* pravilnika ne predpiše drugače. Za uslužbence ljud-. 
odbm      • izda tïlko uredbo okrajni ^mestni) izvršilni 

IX. Posebni osebni dodatek za uslužbence, ki pripravljajo 
kakšno iznajdbo 

33. člen 
Uslužbencem, ki pripravljajo kakšno iznajdbo, se sme 

dati osebni dodatek, da bi se jim omogočila izvedba njiho- 
ve zamisli 

Dodatek se daje v stalnem mesečnem znesku^do SOOO 
dinarjev in izplačuje mesečno vnaprej. 

84. člen 
Odločbo o podelitvi dodatka uslužbencu, M pripravka 

kakšno iznajdbo, izda pristojni član vlade, predsednik ko- 
miteja oziroma komisije ali generalni sekretar vlade LRS 
v sporazumu s predsednikom vlade LRS. 

Za uslužbence ljudskih odborov izda tako odločbo okraj- 
ni (mestni) izvršilni odbor v sporazumu s predsednikom 
vlade LRS. 

X.. Skupne doloübe 

35. Člen 
V odločbi o podelitvi posebnega osennega dodatka, pa 

naj je ta v stalnem mesečnem znesku ali kot enkratna na- 
grada, se mora navesti, na kateri podlagi se dodatek daje, v 
Poleg tega mora odločba obsegati konkretne razloge, za- 
radi katerih se daje dodatek — (ni zadosti, če se reče v raz- 
logih n. pr.: >ža stalno, izredno in, posebno prizadevanje v 
službk, temveč je treba navesti tudi, v čem je dejansko io 
prizadevanje, v Čem se kaže v službi itd.). Enako je treba 
obrazložiti tudi viško dodatka. 

36. člen 
Posebni osebni dodatek v .stalnem mesečnem znesku se 

sme podeliti največ za 12 mesecev. S pretekom tega roka 
se izplačevanje avtomatično ustavi, Če starešina, ki je pri- 
stojen za podelitev dodatkov, ne.izda nove odločbe. Če se 
dodatek podeli za krajšo dobo, se izplačevanje dodatka usta- 
vi, ko preteče v odločbi navedeni rok- < 

Ce je bilo za odločbo,ò stalnem mesečnem dodatku po- 
trebno soglasje predsednika vlade LRS, ni treba za odločbo, 
s katero se' odloči, da ee dodatek v stalnem mesečnem zne- 
sku izplačuje Še nadalje, zahtevati novega soglasja predsed- 
nika vlade LRS. . ' 

37. člen 
V odredbah, katerih izdaja jo določena e tem pravil- 

nikom (17., 18., 27.,'28., 30. člen) je treba določiti čas njih' 
veljavnosti. Če v odredbi ni navedeno, koliko časa ostanejo 
v veljavi, je treba po dveh letih izdati,novo odredbo; če se 
to ne zgodi, se izplačevanje dodatkov na podlagi stare odred-* 
be ustavi s pretekom dveh let.      • 

38. člen 
Če je uslužbenec premeščen ali odrejen na droge •••- 

nost, izda pristojni starešina, oe gre za dodatek v stalnem 
mesečnem znesku-; ki je'bil takemu.uslužbenca dodeljen* 
odločbo, ali'naj se mu ta posebni dodatek še nadalje iq>le- 
čuje in v kolikšnem znesku/ Če se ne izda nova odločba, se , 
izplačevanje posebnega osebnega, dodatka avtomatično ustavi 

Če se izda odločba, da se uslužbencu posebni osebni de* 
datek • stalnem mesečnem, znesku izplačuje še nadalje, po* 
goj ;za prvo odločbo pa je bilo soglasje predsednika vlade 
LRS, je potrebno tudi za novo odločbo soglasje predsednika 

. vlade LRS, če gre za premestitev uslužbenca ali.sa iaüoibe* 
ca, ki mu je odrejena druga dolžnost 
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39. čleii 
Ce je več podlag, po katerih šC lahko poUüli posebni 

osebni dodatek, se določi en sanj posebni osebni dodatek, 
pri njegovi določitvi pa se upoštevajo vse podlage. 

Višina posebnega osebnega dodatka tudi v tem primeru 
ne'sme presegati znesek 3000 dinarjev, če se daje dodatek 
v stalnem mesečnem znesku, in ne zneska 10.000 dinarjev, 
če se da dodatek kot enkratna nagrada. 

40. člen 

Odredbe, ki bodo izdane na podlagi tega pravilnika, ra- 
zen odredbe iz 30. člena tega pravilnika, se morajo registrirati 
pri sekretariatu vlade LRS za personalno službo. 

41. Člen v 

Sekretar vlade LRS za personalno službo lahko zahteva 
razveljavitev ali spremembo odločbe, s katero se dajejo po- 
sebni osebni dodatki, če ugotovi, da odločba ni izdana v 
üuhu določb tega pravilnika. 

Personalni organ] v ministrstvih, komitejih in komisi 
Jah vlade LRS ter v samostojnih ustanovah pri vladi LRS 
in pri okrajnih (mestnih) ljudskih odborih vodijo razvid o 
posebnih osebnih dodatkih, bodisi da se dajejo v stalnem 
mesečnem znesku ali kot enkratna nagrada, za vse podrejene 
urade, ustanove in podjetja, in sicer po navodilih, ki jih izda 
Bekretariat vlade LRS za personalno službo. 

Sekretariat vlade LRS za personalno službo vodi raz- 
vid o številčnem gibanju in skupnem znesku osebnih dodat- 
kov za vse resore ter razvid o tem, na kakšni podlagi so 
posebni osebni dodatki dodeljeni. 

42. Člen 
Sredstva za izplačevanje posebnih osebnih dodatkov se 

določijo v predračunih in finančnih planih ločeno od drugih 
osebnih izdatkov. 

Ta sredstva se določijo za posamezne resore oziroma sa- 
mostojne ustanove v mejah od 5 do 15°/» skupnega zneska, 
ki je določen za temeljne plače. Višino tega odstotka določi 
ob začetku vsakega leta minister za finance LRS v spora- 
zumu s predsednikom vlade LRS po naravi in deianskih po- 
trebah posameznih resorov oziroma ustanov. 

XI. Končne določbe 

43. Člen 
Posebni oseftni dodatki, ki so bili uslužbencem podeljeni 

3o Izdaje tega pravilnika, se morajo spraviti v sklad z do- 
ločbami tega pravilnika v dveh mesecih po njegovi uvelja- 
vitvi, in sicer tako, da izdajo pristojni starešine nove od- 
ločbe. ,. , 

44. člen 
Ta pravilnik velja,od dneva objave v »Uradnem liehi 

LRS<. 
St. S-zak. 247. 
Ljubljana dne 28. aprila 1948. 

Minister za finance LRS: Predsednik vlade LRS: 
Polič Zoran L r. Miha Marinko L r. 

125. 

Na podlagi 7. člena uredb? o prejemkih republiških dr- 
žavnih uslužbencev in državnfli lužbencev ljudskih odborov 
(Uradni list LRS 42-242/47) predpisujem v sporazumu s 
predsednikom vlade LRS 

pravilnik 
o poviških temeljno plače po službenih letih 

za uslužbence veterinarske stroke 

1. člen 
Poviški temeljne mesečne plače po službenih letih so 

v veterinarski stroki za poklica: 
1. veterinar, 
2. veterinar specialist. 

i 

2. člen 
Poviški plače za poklica iz prednjega člena znašajo: 

prvi in drugi po 300 dinarjev, tretji pa 400 dinarjev. 
Temeljna plača z vsemi poviški ne sme preseči najvišje- 

ga zneska: 
1. za poklic veterinarja 5800 dinarjev, 
2. za poklic veterinarja specialista 6500 dinarjev. 

8. člen 
Cas za podelitev povilka plače v mejah od treh do petih 

let določi starešina, ki je pristojen za nastavitev, po poprej- 
šnjem mnenju starešine organizacijske enote, v kateri usluž- 
benec dela. 

4. člen 
Ce uslužbenec ne dobi poviška plače po petih letih služ- 

be v svojem poklicu, ima pravico, ugovarjati pri Dristojnem 
starešini. To pravico ima ob enakih pogojih tudi sindikalna 
organizacija. 

5. člen 
Temeljna plača e poviški po službenih letih se za 

prevedene uslužbence določi takole: Za osnovo se vzame za- 
četna plača poklica, v katerega je bil uslužbenec preveden 
oziroma bo naknadno preveden. Tej osnovi se doda povišek 
po skupnem številu dejanskih službenih let vsakega posa- 
meznega uslužbenca, računajoč za vsak povišek po pet let, 
vendar tako, da temeljna plača s poviški po službenih letih 
ne sme' preseči najvišjega zneska, ki je določen za zadevni 
poklic. 

6. člen 
Plače po tem pravilniku se bodo izplačevale od, 1. fe- 

bruarja 1948. 

7. člen 
Ta pravilnik velja od dneva objave v >TJradnem listu 

LRS< 
St. S—zak. 282/1—48- 
Ljubljana dne 7. maja 1948. 

Strinjam set 

Predsednik vlade LRS: 
Miha Marinko 1, r, 

Minister za Kmetijstvo ifl 
gozdarstvo LRS: 

ing. Jože Levstik 1. r. 

Minister za finance LRS: 
Polič Zoran L •. 
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Oklici 
za àvìgi sodnih pologov 

Sodišča, ki eo navedena v tem oklicu, 
razglašajo, da hranijo gotovino in razne 
P^oiete, ki so bili izročeni pred 15. V. 
lW>> bivšim sodiščem v kazenskih zade- 
vah, in sicer: 

•>•?•••5•• 8odišče v Ljubljani (Su 182- 
^/44-26 z dne 16. IV. 1948): hrani zlat- 
nino in srebrnino, prstane, ure, verižice, 
J"*1}*, obeske, medalje, broške, zapestne 
gumbe, cjgaretne doze, spominske križce, 
fiato zobovje, dvoje zlatih ploščic, naše 
in tuje kovance in bankovec, jedilni pri- 
UIA 

državno obveznice,  srečke,  očala. 
nr!5-lrugim hrani v zadevi KzP 8°/41 
Ì4«! Vubinger Gizeli 3 zlate verižice in 
fcnw T?8o zlatnino, v zadevi proti Jan. 
tW •••• zlato verižico, v kazenski za- 
zonl *?per Po&ia Martina 2878 din • 
^••• Adlešiča Ivana 4.788 din. 

Očajne sodišče T Ljubljani   (Su 42- 
2 fot 97 z dne 14- IV- 1948): hrani 

stroi ?fska aParata> 8lavo šivalnega 
7PiJa, >Jax«, aktovko, usnjato denarnico, 
*•••1 dežnik, električni likalnik, dina- 
••••••>•••' ••••• 8•••••, 2 prstana, 

' $Bn5° zePno uro, žensko uro z verižico, zens*o dolgo verižico. 

-25k/ï1zno sodišče T Mariboru (Su 29— 
«ensß * dne 14< IV- 1Ö48): hrani v ka" 
L 1941 Zadevi zoper Mazovca Viktorja iz 
Vit* i 2.575 din, v zadevi zoper Bohaka 

«torja in druge iz 1. 1920 vL knjižico 
. yogo 1577.50 din, zoper Lobnika Vik- 
TN* a l. 1920 vL knjižico z vlogo 2.800 
in 1 V-i£}Zuih kazenskih zadevah iz 1.1938 
Pestn Poročne prstane, žepne in za- 
grni Ure z ^P^Mmi traki ali veriži- 
öüzn °vra'ne Ver^ce. nalivno pero, na- 
• *••?,Uro, zapestne obročke, denarnice 
•• •••• robcem, železno ročno blagajno 
kovan ne ^e *n doma<-"e  bankovce in 

z dlkrUno sodišCe T Mariboru (Su 47/48 
»••• • IV* 1948): 1 roöli Pisalni stl4>i 
blaca ^af' 8 °deJe, 5 kosov raznega 
*4h n » ö pliša' k03 svile, 5 damast- 
&8 p?/-iV' 3 Prevleke, 7 sorviet, gamaše, 
ca 8"miiastih podpetnikov, nekaj sukan- 
»*ttcWe' t.evMe   In   obleke,   !   Povoj, c»vnr.  ' ••*^ čevljarskega pribora, dvo- 
lesa °JP   ko' moško kolo, zračnice za ko- 

,   ' aeI sesalnice za prah, leseno škatlo. 

Ö9-Ä0 sodiš*e T Novem mestu (Su 
hran,48,-10* z dne 16- •1. 1948): 
Antr», , . enaki nadevi zoper Bajuka 
^«•oa iz 119411.889 din. 

*d°n^0i|nngr°S T Cc4« (S" 122-1/48 devi 3 ••- ^8): hraQi v kazenski za- 
ŽeneL?Per 0JC Fran6iSko iz 1. 1936 zlato 
*0Pep p;lP^lno, uro» v kazenski zadevi 
K«£L, fr Pavl« iz 1- IMO in zoper 
I Ifla? •-lbina in Mesarica Franca «z 
••••••• lPne m mPestne ure, verižice in u° prstane, 
z JA0 JA6,«1' Celju <Su 27-20/48 
««•••^-•048)5 hrani v okenskih 
k SSfflV Garlnerja Jožeta iz 1. 1940 
fa ^t^an

p
c
rs

JS;PiQo 2 zapestni uri 

Okrajno sodišče v Ptuju (Su 114/48—5 
z dne 22. IV. 19-18): hrani v kazenski 
zadevi zoper neznane cigane iz 1. 1940 
3 srebrnike, 2 zlati verižici, srebrno ve- 
rižico, prstan in uhane. 

Seznam vseh hranjenih stvari • denar- 
nih pologov i natančnejšimi podatki je v 
oklicih teh sodišč, ki eo nabiti na sodni 
deski. 

Po 8. členu uredbe o likvidaciji starih 
sodnih pologov z dne 11. II. 1948 (Ur. 
list LRS št. 8/51) 6e pozivajo vsi, ki 
imajo pravice do stvari in pologov, hra- 
njenih pri teh sodiščih v kazenskih za- 
devali, naj v treh mesecih od dneva ob- 
jave tega oklica zahtevajo pri sodišču iz- 
ročitev hranjenih stvari in pologov, ker 
se bo sicer izreklo, da so te stvari in 
pologi zapadli. 

Okrožno sodišče v Ljubljani, Mariboru, 
Koreni mestu, Celju 

Okrajno sodišče T Ljubljani, Mariboru, 
Celju in Ptuju 

3852 

Rz 196/48-4 
Oklic 

4011 

o začetku poizvedb zaradi osnovanja 
nore zemljiško knjigo za katastrsko ob- 
čino Razkrižjo v sodnem okraju Lju- 
tomer. 

Z dnem 7. junija 1948 so začno poiz- 
vedbe zaradi osnovanja nove zemljiške 
knjige za katastrsko občino Razkrižje. 

Poizvedbe bodo od 7. junija 1948 da- 
lje vsak delavnik od 8. do 15. ure na 
Ilazkrižju št 14/a. 

K poizvedbam naj pridejo vsi.poeeet- 
••, hipotekami upniki in vse druge 
osebe, ki imajo pravno korist od tega, 
da eo poizvedo lastninske pravic« ali 
da se ugotovi istovetnost sedanjih označb 
parcel s prejšnjimi označbami Navajati 
smejo vse, kar utegne koristiti pojasnit- 
vi stanja stvari in očuvanju njihovih pra- 
vic. 

Posestniki zemljišč in drugi upravi- 
čenca morajo prinesti k poizvedbam v 
izvirniku ali prepisu vse spise, izpi- 
ske iz zemljiške knjige, eodne odločbe 
ali druge listine, kolikor so potrebne za 
osnovanje nove zemljiške knjige in koli- 
kor jih imajo oni ali njihovi zastopniki. 

Da se vsakomur omogoči vpogled v 
podatke, ki jih je sodišče do 6edaj že 
zbralo, bodo razgrnjeni posestni listi, se- 
znami parcel in lastnikov ter zemljiško- 
knjižne mape od 21. maja 1948 do 5. ju- 
nija 1948 vsak dan od 8. do 15. ure na 
Razknižju 14/a. 

Okrajno sodišče r Ljutomeru, 
dne 10. maja 1948. 

Oklici 
G 55/48-6 4018 

Török Rozalija roj. Sarjaš, poljedelka 
v Gaberju št. 111, je vložila proti Simo- 
nie Mariji roj- Sarjaš vd. Toplicanec, go- 
spodinji v Zagrebu, Palmotičeva ul. št. 
22, Sar j asu Štefanu, uslužbencu NLO v 
Zagrebu, Palmotičeva ul št. 22, Lenčič 
Viktoriji roj. Sarjaš, gospodinji v Za- 

grebu, Kranjčevičeva uL št. 7, nedol. 
Sarjašu Dragu in nedol. Sarjaš Mariji, 
oba sedaj v sirotišnici v Zagrebu, zasto- 
pani po Lenčič Viktoriji roj. Sarjaš, go- 
spodinji iz Zagreba, Kranjčevičeva ui. 
št 7, BoršoŠ Heleni roj. Sarjaš, gospodi- 
nji v Šopronju na Madžarskem, nezna- 
nega bivališča in Parizek Katargii roj. 
Sarjaš, gospodinji v Montevideo, ki jib. 
zastopa skrbnik Režonja Janez, kmeto- 
valec v Gaberju št. 112, tožbo na izdajo 
sposobne listine za vknjižbo lastninske 
pravice (pet 30.000 din). 

Razprava bo 19. junija 1948 ob 9. uri 
pri podpisanem sodišču, soba št. 22. 

Ker bivališče tožencev Boršo$ Helene 
roj. Sarjaš, Sarjaš Nikolaja in Parizeli 
Katarine roj. Sarjaš ni znano, jim je po- 
stavljen za skrbnika Režonja Janez, kme- 
tovalec v Gaberju št. 112, ki jih bo_za- 
stopal na njihovo nevaraost in stroške, 
dokler 60 sami ne zgladjo ali ne imenu- 
jejo pooblaščenca. 

Okrajno sodišče v Dolnji Lendavi, 
odd. IL, 

dne 9. maja 1948. 

G 198/48 3955 
Polanšek Hcmïjeta, delavka v. Ptuju, 

Vseh svetnikov št. 8, je vložila proti Po- 
lanšku Francu, miz. mojstru, sedaj ne- 
znanega bivališča, tožbo za razvezo za- 
konske zveze. 

Razprava bo dne 1. junija 1948 ob 9. 
uri pred tem sodiščem, soba št. 140. 

Za skrbnika je tožencu imenovan dr. 
Stanko Sajovic, pravnik, ki ga bo zasto- 
pal na njegovo nevarnost in stroške, 
dokler se ne oglasi sam ali ne imenuje 
pooblaščenca. 

Okrožno sodišče v Ljubljani 
dne 28. aprila 1948. 

* 
G 275/48 4162 

Gostenčnik Rok, kovač, GuŠtanj 111, 
je vložil proti Gostenčnik Katarini, zaseb- 
nicj ravno tam, tožbo za razvezo zakona. 

Razprava bo 21, maja 1918 o poli 8. uri 
pri okrajnem sodišču v Prevaljah. 

Ker jo bivališče toženke neznano, ji 
je izvršilni odbor 0L0 Prevalje postavil 
za skrbnika njenega sina Gostenčnika 
Jožefa, delavca v železarni v Guslanju, 
ki jo bo zastopal na njeno nevarnost in 
njene stroške, dokler se sama ne zglasL 

Okrožno sodišče v Mariboru 
dno 14, maja 1948. 

Uvedbe postopanja 
za razglasitev za mrtve 

Ok 90/48—2 3228 
Cvelbar'ilojzij, roj. 7. II, 1902 v Strali- 

ci pri Smarjeti na Dolenjskem, ein pok. 
Franca in Alojzije rojene Bobnar, žandar, 
narednik biv. Jugoslavije v žmartnem pri 
Litiji, jo bil kot orožnik premeščen v Nem- 
čijo. Od februarja 1945 se pogreša. Po po- 
ročilu odseka za notr. zadeve 0L0 Ljub- 
ljana okolica n: nobenih podatkov o njego- 
vem bivališču. 

Na predlog Cvelbar Ivane, gospodinje r 
Križu pri Komendi, se uvede postopanje 
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za razglasitev za mrtvega in se izdaja po- 
ziv, da se o pogrešanem do 1. Vil. 1948 
poroča sodišču ali skrbnici Cvelbar Ivani. 
Ok 126/48—2 3229 

Cinkole Karol, roj. 16. IX. 1908 v Ore- 
hovici pri Št. Jerneju na Dol., sin pok, 
Franca in pok. Terezije rojene Zalokar, 
biv. jugDsl. orožnik na Drenovem griču 18, 
se od leta 1945 pogreša. Po potrdilu odse- 
ka za notr. zadeve OLO Ljubljana okolica 
ni nobenih podatkov o njegovem bivališču. 

. Na predlog Cinkole Antonije rojene Se 
ver, gostilničarke na Drenovem griču 18, 
se uvede postopanje za razglasitev za mr- 
tvega in se izdaja pozdv, da se o pogreša- 
nem do 1. VII. 1948 poroča sodišču ali 
skrbnici Cinkole Antoniji. 
Ok 142/48 3230 

Jančar Maksimilijan, roj. 21. II. 1920 
v Dravljah 46, sin Pavla in Frančiške ro- 
jene Kavčič, ključavničar v Zapužah 15, 
KLO Št Vid, je odšel oktobra 1943 v 
NOV. Bil je politkomisar 2. Čete, IL bat. 
in je baje 29. I. 1945 padel na Primor- 
skem. 

Na predlog Jančar Frančiške, tkalke iz 
Zapuž 15, se uvede postopanje za razgla- 
sitev za mrtvega in se izdaja poziv, da se 
o pogrešanem do 25. VI. 1948 poroča so- 
dišču aid skrbnici Jančar Frančiški. 

Cvelbar Alojzij, Cinkole Karol in Jan- 
čar Maksimilijan se pozivajo, da se zgla- 
ajo pri sodišču ali drugače dajo kako vest 
O sebi. 

Po preteku roka bo sodišče odločilo o 
predlogih. 

Okrajno sodišče v Ljubljani 
dne 13. aprila 1948. 

R 181/48-1 3462 
Cop Stanko, rojen 7. V. 1919 v Lešah, 

sin Antona in Marije rojene Rotar, trgov- 
ski pomočnik, je bil 1941 odveden v za- 
pore na. Prevaljah nato pa v Begunje. Po- 
zneje je- bil odpeljan v Auschwitz in po 
izjavi prič tam likvidiran. 

Na predlog matere Cop Marije, zaseb. 
nice v Dravogradu, se uvede postopanje 
za razglasitev za mrtvega in se izdaja 
poziv, da se o pogrešanem do 1. VIH. 
1948 poroča sodišču ali skrbniku Cegov- 
niku Filipu, sod. uradniku na Prevaljah. 

Cop Stanko se poziva, da se zglasi pri 
sodišču ali drugače da kako vest o sebi. 

Po preteku roka bo sodišče odločilo o 
predlogu. 

Okrajno sodišče na Prcvaljab. 
dne 20. aprila 1948. 

* 
J R 386/47-4 2840 

Brumec Franc, roj. 6. II. 1924 v Braun- 
Svajgu, sin Jožefa in Rože rojene Pulko, 
samski, kroj. učenec, je odšel 16. VIII. 
1944 v NOV. Od tedaj se pogreša. Po po- 
trdilu odseka za notranje zadeve pri 010 
Slovenska Bistrica 23. II. 1948 ni nobe- 
nih podatkov o njegovem bivališču. 

Na predlog matere Brumec Rože, po- 
cestnice v Braunšvajgu 32, se uvede po- 
stopanje 2a razglasitev za mrtvega in se 

izdaja poziv, da se o pogrešanem do 
31. V. 1948 poroča sodišču ali predlaga- 
teljici. 
I R 19/48—4 2836 

Butolen Jernej, rojen 19. VIII. 1924 v 
Uobrovcih, sin pok. Franca in Ane roj. 
Seruga, samski delavec, je odšel konec 
avgusta 1944 v Tomšičevo brigado NOV. 
Od tedaj se pogreša. Po potrdilu odseka 
za notranje zadeve prj 010 Slovenska 
Bistrica 23. H. 1948 ni nobenih podatkov 
0 njegovem bivališču. 

Na predlog matere Butolen Ane, delav- 
ke v Dobrovcih 57, p. Slivnica pri Mari. 
boru, se uvede postopanje za razglasitev 
za mrtvega in se izdaja poziv, da se o 
pogrešanem do 31. V. 1948 poroča so- 
dišču ali predlagateljici. 

1 R 18/48—3 2842 
Ekart Janez, rojen 20. VII. 1911 v Do- 

brovcih, sin Franca in Marije roj. Kne- 
zar, poročen, delavec, je 16. IX. 1944 od- 
šel v Tomšičevo brigado NOV na pohor- 
ski teren. Od tedaj se pogreša. Po po- 
trdilu odseka za notranje zadeve pri 010 
Slovenska Bistrica ni od decembra 1944 
nobenih podatkov o njegovem bivališču. 

Na predlog žene Ekart Jožefe, delavke 
v Dobrovcih 101, p. Slivnica pri Mari- 
boru, se uvede postopanje za razglasitev 
za mrtvega in se izdaja poziv, da se o 
pogrešanem do 31. V. 1948 poroča so- 
dišču ali predlagateljici 

I R 596/47—5 2837 
Kunej Jožef, rojen 11. III. 1906 v Pod- 

sredi, sin Jakoba in Uršule rojene Lon- 
čarič, poročen, dimnikarski pomočnik v 
Mariboru, Praprotnikova 13, je bil 13. X. 
1944 od' Nemcev aretiran. Dne 11. XI. 
1944 je bil neznano kam odpeljan in se 
od tedaj pogreša. Po potrdilu odseka za 
notranje zadeve pri 010 Poljčane ni no- 
benih podatkov o njegovem bivališču. 

Na predlog žene Kunej Stanislave, go. 
spodinje v Racah 1, se uvede postopanje 
za razglasitev za mrtvega in se izdaja po- 
ziv, da se o pogrešanem do 31. V. 1948 
poroča sodišču ali predlagateljici 

I R 16/48-5 2839 
Mesaric Franc, rojen 8. X. 1912 v Hra- 

stovcu, sin Štefana in Julijane rojene 
Dorič, samski, viničar, Varoš 28, je od- 
šel 16. IX. 1944 v II. bat. Šercerjeve bri- 
gade NOV na Pohorju. Od tedaj se po- 
greša. Po potrdilu odseka za notranje 
jâdeve pri 010 Poljčane ni nobenih po. 
datkov o njegovem bivališču. 

Na predlog Kobola Angele, viničarke 
v Savinjskem 36, se uvede postopanje za 
razglasitev za mrtvega in se izdaja poziv» 
da se o pogrešanem do 31. V. 1948 po- 
roča sodišču ali predlagateljici. 

I R 589/47—5 2841 
Pliberšek Anton, rojen 7. V. 1912 v 

Zg. Polskavi, sin Antona i» Ane rojene 
Smrečnik, poročen, priv. nameščenec v 
Slovenski Bistrici 84, je odšel 20. IX. 
1944 v Šercerjevo brigado NOV na Po- 
horju. Po potrdilu odseka za notranje 
zadeve pri 010 Poljčane ni nobenih po- 
datkov o njegovem bivališču. 

Na predlog žene Pliberšek Amalij9» 
poštne uradnice v Slovenski Bistrici, se 
uvede postopanje za razglasitev za mr- 
tvega in se izdaja poziv, dà se o pogreša- 
nem do 31. V. 1948 poroča sodišču ali 
predlagateljici 
I R 590/47-7 2838 

Štumberger Franc, rojen 10. IX. 1923 
v Sp. Poljčanah, sin Franca in Justine 
rojene Vedenik, strojni ključavničar drž. 
železnic v Mariboru, stanujoč v Sp. Polj-' 
čanah 46, samski, je bil mobiliziran./ 
nemško vojsko. Avgusta 1944 je prišel na 
dopust in nato odšel v NOV. Ob osvobo- 
ditvi je odšel službeno v Podplat, kjer je 
bil zajet od ustašev in baje 10. V. 1945 
ustreljen. Po potrdilu odseka za notranje 
zadeve pri OI0 Poljčane 22. III. 1948 • 
nobenih podatkov o njegovem bivališču.. • 

Na predlog matere Štumberger Justine, 
gospodinje v Sp. Poljčanah 46, se uvede 
postopanje za razglasitev za mrtvega io 
se izdaja poziv, da se o pogrešanem do 
31. V. 1948 poroča sodišču ali predlaga- 
teljici 

Po preteku roka bo sodišče odločilo o. 
predlogu. 

Okrajno sodišče v Slovenski Bistrici, 
odd. I., 

dne 1. aprila 1948. 

Okuci 
dedičem neznanega bivališča 

Z 172/47 3818 
V zapuščinski zadevi po Goršetu Jo- 

žetu, upokojenem rudarju v Kočevju, 
umrlem dne 4. 3 1947, se p^iva hči Gor- 
še Marija por. Sloser, bivajoča baje na 
Dunaju, ki ju je oskrbstveni urad 0L0 
v Kočevju imenoval za skrbnika Pere- 
nilča Jožeta, upokojenega sodnega urad-- 
mika v Mahovniku, naj se v šestih mese-- 
cih od te objave priglasi za dediča, ali 
se pismeno oglasi in naznani svoj nar 
slov ali imenuje pooblaščenca, ker' se 
bo sicer po preteku roka zapuščinska 
razprava opravila z znanimi dediči itt\ 
skrbnikom in bo neznano kje bivajoči 
presojeni dedni delež ostal v upravi 
skrbstvenega oblastva, dokler se sama 
ne oglasi oziroma dokler se ne ugotovi» 
da je umrla ali da je bila razglašena z*, 
mrtvo. 

Okrajno sodile© v Kočevju 
dne 21. aprila 1948. 

Z 427/46 4081 • 
Mirkovič Mihael, hišar v Sevnem "?' 

Primskovo, je 26. IV. 1944 umrl brez. 
oporoke. Dediči sodišču niso znani. Za- 
skrbnika zapuščine je od skrbstvenega 
oblastva postavljen Bedene Alojz, posest- 
nik, Sevno. 

Kdor ima do zapuščine pokojnika kake 
pravice, se poziva, da jih v 6 mesecih P°. 
objavi  priglasi sodišču ali skrbniku *.' 
dokaže svoje pravice. 

Po preteku roka bo sodišče prisodilo 
zapuščino, kolikor bo dedna pravica •*" 
kazana njegovim dedičem, v nasprotnem 
primeru pa jo bo prepustilo državi.' 

Okrajno sodiŠFe v Trebnjem        , 
dne 5. maja 1948. 
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Preldicujem izgubljeno prometno knji. 
& QO• 

kol° ••••* »Champion«:, tov. 
«.099805, izdano od notr. odseka v M. 
rnl•?1 «5e m* Kramperger Franc, Le- 
aerje 79, okraj M. Sobota. 
^9 Kramperger Franc 
Preklicujem izgubljeno prometno knji- 
fg^o kolo znamke >Steyer<, 

^ Kropivnicki Terezija, 
Maribor, Gosposvetska 16 

Žico^1!^6?11 %ubAJe?° prometno knji 

jg**, Malgajeva 20. 

vu2?,!1* tov. št. 666364, izdano od 
liani .T?1 »» ime Kuhar Justina, Lj 

NM 
Ljub- 

Prekl 
Kuhar Justina 

ni/v4 • i^Jem ukradeno osebno izkaz- 
W    •£° ^ KL0 Podpeč-Jezero, iz- 

«iico OF in prometno knjižico za kolo, 
P Prese•6 Kukavica Pavla' Podpeč 22, 

Kukavica Pavla 
Üo/Ü!^1'001 izgubljeno prometno knji- 
I• » kolo znamke >Puch«, št. 11764, 
^•• na ime Kuntarič Slavko, Prista- 
4l5â' P*       *^ Vrt Kostanjevici. 

Kuntarič Slavko 
lo itiì?4'0• izgubljeno knjižico za ko- 
••••       70096 • •e Ledvinka Be" 

Lcdvinka Benedikta 
Maribor, 

p     > Stalingrajska c. 3 

nioo Št fvä6Qm izbili ano osebno izkaz, 
kolo i,^ ^ in prometno knjižico za 
Wrft* t? °d NM v Ljubljani na ime 
ska U     Franoiška,  Ljubljana,  Dolen- 
4139 

p Lenarčič Frančiška 
•\*> iScukm izbijeno osebno izkaz- 
knji^•0 ,<>d MLO Maribor mesto, OF 
knjižic ^•8110 od vojaškega odseka 
Maribor lzdano od vojaškega odseka 
im kwmesto> vse na ime Lešnik Oto, 
toy W%.2* kolo znamke > Viktoria«, 
mesto n«"44' izdano od NM Maribor 
igiÄarlbor010 elekroinštakciJsko 

Lešnik Oto 
Maribor 

j*     t Meljska cesta 87/1 
ÌR-l?wHjem   industrijsko   nakaznico 
NÄÄ? H^ št. 305621 na imo 

""    Haidin, Radovljica,  Mestni 

Mamudovic" Haidin 

««aniico šH?5? izgubljeno sindikalno iz- 
?^W' ^1670^ izdano od sind, to- 

ìtfSU3SSLuS.ÌUM*v- 
p MarinSek Miha 

l c-rrftrf
m iz«nhljeno šol spričevalo 

?*òó L icS06 S^azije v Kranju, iz. 
' ¥*e MaiSnS ^ ravnateljstva šole na ^«•••« Milog, Kranj. 

prey. Marki* Miloš 
I*0« moSi6111 %nblijeno evidenčno tab- 
^••• k?lesa evM- «• S-°0256. V<** Fran« ti ^Ljubljani na ime Med- 
*&i\ , T* Probijana, Cankarjeva 11. 

Medved Franc 

Preklicujem izgubljeno prometno knji- 
žico za žensko kolo znamke >Junior< šl 
11129L 
3922 Meja? Fani, 

Preklicujem izgubljeno vojaško knji- 
žico št 384424, izdano v Kamniku na 
ime Mekič Rašida Harno, Skoîja Loka, 
voj. pošta 36782/D. 
3904 Mekič Rašida Harno 

Preklicujem izgubljeno uslužbensko 
knjižico, prometno knjižico za kolo, voja- 
ško knjižico, invalidsko rešenje in sindi- 
kalno izkaznico vse na ime Mikoletič 
Jože, Ljubljana, Kolodvorska 27. 
4096 Mikoletič Jože 

Preklicujem izkaznico za kolo znamk© 
>Brandenburg<, št 1931285, izdano na 
ime Neža Munda, rojena 23. III. 1929 
Sobeiinci št 9. 
3914 Munda LOTTO, 

železničar 
Pragrsko 12 

Preklicujem izgubljeno prometno knjL 
žico za moško kolo znamke >Wiscoteja< 
št 032779. 
3998 Murko Alojzij, 

Maribor—Tezno, Iršičeva 1 
Preklicujemo izgubljeno registrsko šte- 

vilko tovornega avtomobila S—3860. 
»ODPAD« podjetje za promet z odpadki, 

podružnica Celje 
3993      Sp. Hudinja 41 — telefon 296 

Preklicujem izgubljeno osebno izkaz- 
nico, izdano na ime Ogorevc Vera roje- 
na Glavač, rojena 9. IV. 1923 v Gornji 
Bistrici, izdano od notranjega odseka 
OLO Dolnja Lendava. 
3919 Ogorevc Vera, 

•••••••••• 
Dolnja Lendava. 

Preklicujem izgubljeno industrijsko 
nakaznico, osebno izkaznico,  izkaznico 
OF in sindikalno izkaznico, vse na ime 
Ogrin NuŠa, Ljubljana Koroška 4. 
3982 Ogrin NuŠa 

Preklicujem ukradeno sindikalno .knji- 
žico za kolo znamke >Miele<, št. 691458, 
izdano na ime Oražem Slavko, Dolenja 
vas 14 pri Ribnici na Dolenjskem. 
3895 Oražem Slavko 

Preklicujem oblačilno ka.\mco številka 
10295 na ime Pavlovic Radmii, Vrhnika, 
V. P. 29267/J.   

Pavlovič Radmii 
Preklicujem izgubljeno osebno izkaz- 

nico OF St. 369246, sindikalno knjižko 
št 1499084, orožni Hst in lovsko dovoffl- 
nico št 52, vse na ime Peršin Mirko, 
Breg 29. p. Borovnica. 
3981 Peršm Mirko 

Preklicujem izgubljeno osebno izkaz- 
nico št 93, izdano 1. 1945- pri KLO 
St Florjan. 
3994 Petek Franc, 

Preklicujem izgubljeno prometno knji- 
žico za kolo št 428837 
3995 Peter Matevž, posestnik, 

Podbrežje št 6. Ptuj. 
Preklicujem izgubljeno osebno izkaz- 

nico, izdano od NM v Ljubljani na ime 
Peterka Franc, Ljubljana, 47/b. 
4023 Peterka Fran«   • 

Preklicujem izgubljeno osebno izkaz- 
nico, izkaznico OF, lovsko dovolilnico in 
potrošniško karto IR, vse izdano od KLO 
Gornji Logatec na ime Pišlar Franc, Go- 
renja vas Št 48. 
4154 Pišlar Franc 

Preklicujem izgubljeno osebno izkaz- 
nico izdano od KLO Vavta vas na ime 
Počrvina Ana, Jurka vas 20. •• Straža 
pri Novem mestu. 
39761 Pocrvina Ana 

Preklicujem izgubljeno prometno knji- 
žico za moško kolo št 2117333. 
3887 '    Podgornik Avgust, 

Maribor, Zg. Radvanje 8 
Preklicujemo ukradeni žig pomladka 

RK osnovne šole v Šoštanju. 
4147        Pomladek RK na osnovni Soli 

i V Šoštanju 
Preklicujem izgubljeno delavsko knji- 

žico, izdano 29. VI. 1947 na ime Strle 
Antona Ivan, roj. 27. X. 1908 na Mali- 
novem vrhu pri Logatcu, št knjižice 
1473544. 
3896 Premogovnik Kočevje 

Preklicujemo izgubljeno delavsko knjS- 
tekstilno in OF izkaznico, izdano v La- 
škem na ime Rajiter Stanislava, rojena 
14. II. 1921 v Št Pavlu pri Preboldu. 
3996 Rajter Stanislava 

Preklicujem izgubljeno delavsko knji. 
žico št. 1305422, izdano od MLO Maribor, 
odsek za delo na ime Resnik Matilda, 
roj. 14. IX. 1913 v Gkdbecka, Nemčija, 
3997 Resnik Matilda 

Preklicujem izgubljeno izkaznico, vo- 
jaško knjižico, potrdilo o demobilizaciji, 
prometno knjižico za kolo, izkaznico OF, 
in sindikalno izkaznico, vse na ime Rotar 
Ludvik, Črnuče 54. 
3973 Rotar Ludvik 

Preklicujem vojaško.knjižico št. 67/247, 
izdano od vojaškega /odseka Dolnja Len- 
dava na ime Sabo (Pavla) Pavel, Rad- 
Radmožanci et, 78, okraj Dolnja Len- 
dava. 
3915 * Sabo Pavel 

Preklicujem izgubljeno oblačilno knji- 
žico št 2871 na ime Sadik Meh/med, 
Vrhnika, •. p. 29267/J. -^ 
3985 Sadik Mehmed 

Preklicujem izgubljeno osebno izkaz- 
nico, prometno knjižico za kolo in izkaz- 
nico OF, vse na ime Sever Pavla, Ljub- 
ljana, Miklošičeve 14. 
3984 Sever Pavla 

Preklicujem dve izgubljeni prometoj 
knjižici za kolo št 119232 in št. 119235, 
izdani od NM v Grosupljem na ime Ska- 
bic Frančiška in Jože, Razdrto 22, p- 
Šmarje-Sap» 
4090 Skubic Jože 

Preklicujem izgubljeno prometno knji- 
žico za kolo znamke >NSU<, št 125346Ö, 
izdano od OLO Ptuj na ime Sok Ivam, 
Mezgovci 55, p. Moškanjci. 
3905 Sok Iv» 

r 
PirekMcujem ukradeno osebno izkaz- 

nico št. 685114, plačilno oficirsko knjižico 
,§t G 76323, oblačilno brezplačno na- 
kaznico Št.' 26728, in oblačimo knjižico 
ÖL 161458, • izkaznico  OF,   potrdilo  ta 
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»orden za hrabrosH, št •55, potrdilo 
za »orden za zasluge za narod« št 47168. 
potrdilo za »ranjemčko značko« in fizr 
kulturno izkaznico, vse na ime Spahović 
Alija, Kranj, V. p. 31589. 
4025 Spahovič Alija 

Preklicujem  izgubljeno vojaško knji- 
žico na Ime SrpČič Franc, Suha 12, p. 
Ôkofja Loka 
3900 '      Srpčič Franc 

Preklicujem izgubljeno prometno knji- 
žico za moško kolo znamke >P<, St. 0251, 
izdano od OLO Maribor leta 1946. 
4148 Straki Anton 

Maribor, Kneza Koclja 19 

Preklicujem izgubljeno prometno knji- 
žico za kolo znamke »Triumph« številka 
800.710, izdano od NM v Ljubljani na 
ime Stražišar Olga, Ljubljana, Krakov- 

4020 ' Stražišar Olga 
Preklicujem ukradeno prometno knji- 

žico §t 1049 za žensko kolo. 
8999 Stropnik Antonija 

Maribor, Medvedova 6 

Preklicujem izgubljeno osebno izkaz- 
nico št 401, izkaznico OF in prometno 
knjižico za kolo, vse na ime Sudnik Ma- 
rija, in prometno knjižico za kolo na 
ime Sudnik Jožef, Ljubljana, Celov- 
ška 50. 
W22 Sudnik Marija 

Preklicujem osebno izkaznico št. 286', 
izdano od KLO Markovci, in izkaznico 
za kolo znamke »Iris« št. 685418, izda- 
no od odseka za notranje zadeve OLO 
M. Sobota. 
3920 Svetce Lovrenc 

Markovci 8, p. šalovci 
Preklicujem oblačilne nakaznico šte- 

vilka 368890 na ime šergan Jakob, šte- 
vilka 887539 na ime Sergan Julijana in 
št. 560954 na ime Šergan Edi. 
4143 Šergan Jakob 

Borovo, Rimske toplice 

Preklicujem   Izgubljeno   Industrijsko 
nakaznico reg. št. 14770, izdano od MLO 
Ljubljana na ime Šimenc Marta, Ljub- 
ljana, Bogišičeva 13. 
3866 Šimenc Marta 

Preklicujem Izgubljeno prometno knji- 
žico za moško kolo št. 991504. 
3911 Šmigoc Franc, 

Maribor, Košaki 16 
Preklicujem Izkaznico OF št. 5983, iz- 

dano 18. VII. 1946. 
4002 Sranc Mihael, 

Zasip 21, Bled. 

Preklicujem Izgubljeno prometno knji- 
žico za kolo Št. 1481856, izdano na ime 
Štajner Miha, Vel. Pirešica. 
8929 Štajner Miha 

Preklicujem izgubljeno sindikalno iz- 
kaznico št. 290191, izdano od ZPDNJ v 
Ljubljani na ime Suligoj Avgust, Stična. 
4094 Suligoj Avgust 

Preklicujem izkaznico za žensko kolo 
znamke »Triglav«, št ogrodja 5727, iz- 
dano na ime Šušteršič Olga, namescen- 
ka, Teharje 15. 
3928 Šuštcršic Olga 

Šoštanj,  Metleče  167 
Preklicujemo izgubljeno prometno 

knjižico št. 10201 za tovorni avtomobil 
GMC. 
3921 Tovarna kos in srpov, 

Sv. Lovrenc na Pohorju 
Preklicujemo izgubljeno evidenčno 

tablico tovornega avtomobila št. S—4957. 
Tovarna poljedelskega orodja in livarna 
4150 Muta ob Dravi 

Preklicujem  izgubljeno oblačilno na- 
kaznico št. 513, izdano od IV. armije v 
Ljubljani na ime Trnić Jovanka, Ljub- 
ljana, V. p. 18324 b/3. 
4087 Trnič Jovanka 

Preklicujem izgubljeno šolsko spriče- 
valo 6. razr. gimnazije za aktiviste v 
Ljubljani, izdano 1. 1947 od ravnateljstva 
šole na ime Turšic Vinko, Ljubljana, 
Rožna dolina, C. 11/10 
3975 Turšič Vinko 

Preklicujemo izgubljeno evidenčno ta- 
blico osebnega avtomobila znamke »Fiat 
1100«, reg. št. Za-T-48-63. št. voj. pošte 
1055. 

Uprava državne varnosti 
3897 za okraj Sežana 

Preklicujemo izgubljeno evidenčno ta- 
blico za   motorno  kolo   NSU,   reg. št. 
S-03787, št. motorja 287565. 
3916 Ustroj, Murska Sobota 

Preklicujem izgubljeno osebno izkaz- 
nico št. 051789 in prometno knjižico za 
kolo, izdan, od NM v Ljubljani, vojaško 
knjižico na ime Vehar Ivo in prometno 
knjižico za kolo na ime Vehar Marija, 
Ljubljana, Tomačevska 13. 
3870 Vehar ITO 

Preklicujem izgubljeno industrijsko na- 
kaznico, sindikalno izkaznico, osebno iz- 
kaznico, udarniško Izkaznico in vojaško 
knjižico, vse na Ime Verčnik Jerunim, 
Ljubljana, Linhartova 26. 
3865 Vcrčnik Jerunim 

Preklicujem izgubljeno prometno knji- 
žico za moško kolo znamke >Uon< št. 
207681, izdano na ime Vervega Viktor, 
Celje, Lisce 88. 
3907 Vervega Viktor 

Preklicujem Izgubljeno prometno knji- 
žico za motorno kolo znamke »Ardie«. 

Vidmar Leopold, 
4000 Maribor,-Primorska 10 

Preklicujem Izgubljeno prometno knji- 
žico za moško kolo znamke »Torpedo«, 
št. 67110, izdano od MLO Maribor leta 
1947. 

Vodošek Jernej, 
3886 Maribor, Židovska ul. 4 

Preklicujemo izgubljeni izvirnik računa 
it. 43339 za mesec maro za znesek 2-14.60 
din, izdan od  DES  Ljubljana na ime 
Vojna pošta 9885/0. Ljubljana. 
3868 Voj. pošta 9685/0 

Predujem izgubljeno živilsko na^ 
nico LD za mesec maj 1948 št. ffi• 
izdano od RLÔ Süka, Bežigrad na i®? 
V rabi Alenka. Ljubljana, Linhartova ^ 
4089 Vrabl Alenka 

Preklicujem   vojaško knjiž.co,  ^^? 
na ime Znidarič Jožel, roj. 5. IV. 1003, 
Gr8be št  12. *;. 
3898 Vrbnjak Iran ',., 

Preklicujem ukradeno osebno izk«8" 
nico št. 829, izdano na ime Vrtič Neža, 
roj. 25. XII. 1908, Ptuj, Gregorčičev dre- 
vored št. 2. 
3910 Vrtič Neï* 

Preklicujem    izgubljeno   industrije)'0., 
nakaznico, izdano od MLO Ljubljana j?,8 

ime   Zafred Anica,   Ljubljana,   Fran»", 
škanska 2. <: 
3983 Zaircd Anic» 

Preklicujem izgubljeno evid. tabi*0, 
motornega kolesa S-016901. 

Zakotnik Peter, 
4003 Škofja Loka, kolodvor 

Preklicujem izgubljeno prometno kDJi' 
žico za kolo tov. št. 1216509, izdano °" 
odseka za notr. zadeve OLO Ljublja^ 
okolica na ime Zelenik Marija, Lan»*6 

57, p. Škofljica. ' 
3869 Zelenik Marij» 

Preklicujemo izgubljene izkaznice n* 
ime: 

Vodnik Ignac, šoL upravitelj, Vodi«*» 
št. 293845; 

Pokom Danica, učiteljica, Vodice #** 
vitka 293844; 

Jocif Majda, učit. pripr., Vodice #*" 
vilka 1738558; 

Vučer Ana, učit. pripr.. Vodic« 3t*! 

vilka 1314787; ' 
Bevk Hilda učit.. Vodice, št. 1254645' 
Pernic Ana, šol. uprav. Zalog, #** 

vilica 293843; ,. 
Narobe Ljudmila, učil., Zalog, št*"1' 

ka 293842; 
Panjan Lidija, učit. pripr., Zalog, *•* 

vilka 1314224; •    . 
Rutar Marija, učit. pripr-, Moste;    . 
Jezeršek Ivan, šol. uprav., Komeod*' 

številka 218852; ,, ' 
Jezeršek Ana, učit., Komenda, Štev^ 

ka 293853; 
Peterlin Ana, učit., Komenda; 
Eržen Eva, učit. pripr., Komenda;   - 
Zargaj Tomo, gimn. učitelj, Kan»"* 

številka 291582; rf, 
Hrovat Hermina, gimn. učit.,KatruB»' 

4155 Zveza prosvetnih dclare«T 

Kamnik 
Preklicujem osebno Izkaznico na i*< 

Zupan Ivan, roj. 2. IX. 1914, »^ai% 
v Zagorju, okraj Trbovlje » osebno 

Vlit kaznico na ime Župan Ana, roj. 16. v{ip 
1915, stanujoča v Zagorju 36, okraiiV 
bovi je, ter izkaznico OF, Izdano od kr*J' 
odbora OF Zagorje na ime Zupan Ao* 
4001 Zupan Ani«* 

Preklicujem izgubljeno prometno WL 
žico za moško kolo znamke »Styri**-,* 
550936, izdano od OLO Krško na & 
Zener Karlo, Rajhenburg 29,     _   ,. 
3931 Zener K**le 

Lilia)? »Uradni He» LUS« — RasnatelJ In odgovorili ureilmk: Boif> Voduiek: tteha Prosvetne tMsama — oba v Debljani. 



St 22. - 18. v. 

272/47 

1948 URADNI LIST LRS Stran 815 

4009 
Dražbeni oklic 

••• }?• Junija 1048 ob 8. uri bo na 
nïLîïS1' ^3 št- *• Prisilna dražba 
••••••••••: zemljiška knjiga Starošin- 
rii^ *?' hiša št ^ gospodarsko po- 
nBi 8••, drvarnfca, lopa, vrt, 3 

Ä%K!e>23 niivsldh ^1«22 

prtLwf?» ki ne bl dopuščale dražbe, je 
bi»?» Pri eodišču najpozneje na draž- 
rt!??. ^•••• pred začetkom dražbe, 
*e«uvèS ï.8kodo •••2••1•• ne mogle 

bdfc^l^110 **• na dražbeni oklic, na. 
""^tuk. sodni deski. 

trajno sodišče T Ptuju, odđ. IV-, 
dne 6. maja 1948. 

Raz 111 oglasi 

8954 

Sprememba poštnega okoliša 
^Otvoritev poŠte Dobrovo v Brdih 

v kîînî* u aJa 1948 iô Pričela P«610780 
/ pošta ruk  hrovo (okraj Gorica) nova 

ÜÖ,•BaS.20TS, P0510 lTOriJ° kraii: ^1"' 
• GraÄ-0^10, Dugo, Fojana, Jorda- 
^••••^ Medanjsko, Medana, 
okoliš'J\?P°lže, ki so bUi izločeni iz 

Koza: K<äban2. „V1^' Hlevnik, Pristava, 
^W §lu^  Vrh°vlJe, ^•• Pri 
QtìkSfVvi, ^ìK Gol° brdo' Bre8 Prf 

ßrezovii, xl. Bela. Podpoznik, Nozno, 
Krasil J18nievilc, Gradno, Slavce, 
"*• IzloJW,-«re« aad Višnjevikom, • so 

N^aTtóf• okoliša poŠte Kojsko. 
fililo slirfkT °Pravlja nakaznđško, hra- 
••••?°«,Plaälni promet za račun 
Mpaâa ,•ö FLRJ. Paketno službo; 
I?   v   toi^ajni P0^ Gorica, s katero 

APPs!»    Talni   zvezl   P°   avtobusu 
^ "»eak dan razen ob nedeljah. 

poStna direkcija v LJubljani 

* 
^ upnikom in dolžnikom 

••••,   . S893 
?«. coS81 f *° 23- aema zakona o 
h *•?^ P^ietJih ta na pred- 
rl8» le S!,* kmetijstvo in gozdarstvo 
ÄSi^1 LRS odtoBbo o pre- 
ï$°*u. ,, jr^^ega magazrim« v Ma- 
^S it i^^ljenega z odločbo vlade 
1•• i1?8 6- IIL 1947- Podjetje 
^offi• obiave v likvidaciji. 
L^iomï? ^ upmliki in dolžniki, da 
i ,°°ve(ziwlMe teriatve in poravnajo evo- 
JlflbjM*^najpozneje v 1. mesecu po 
fc Pii No^,*0^10 Kmetijskega magaai- 

• »4? ^11^ FLRJ« Podru&ica 
*at- w«. računa 64-128-1. 

likvidator 

Št 187/48 4210 
Živinorejska zadruga Ormož je prešla z 

dnem 30. IV. 1948 v likvidacija 
Pozivamo vse upnike in dolžnike te za- 

druge, da prijavijo vse svoje terjatve do 
30. maja 1948 oziroma poravnajo do iste- 
ga časa vse svoje obveznosti. 

Prijave in plačila sprejema Živinorejska 
zadruga v Ormožu št. 68 v likvidaciji. 

Živinorejska zadruga z o. j. v Ormožu 
dne 14. maja 1948. 

4153 
Z odločbo izvršilnega odbora OLO Dra- 

vograd z dne 16. IV. 1948   je   prešla 
Okrajna hranilnica Slovenj Gradec v li- 
kvidacijo. 

Pozivamo vse upnike in dolžnike, naj 
v 30 dneh od dneva objave tega poziva 
preglasijo svoje dolgove in terjatve z na- 
tančno navedbo svojega naslova. 

Slovenj Gradec dne 4. maja 1948. 
Likvidacijski odbor 

St. 167/1 
* 

Vabilo 
4086 

na izredni občni zbor 
Kmetijske nabavno prodajne zadruge 

v Slivnici pri Mariboru 
Po naročilu OPZ sedanje OKZ Mariboi 

okolica kot nadzorni organ Št. 2851/48 z 
dne 21. IV. 1948 se skliče na dan 30. 
maja 1948 ob 8. uri zjutraj v prostorih 
osnovne šole na Slivnici izredni občni 
zbor. 

Dnevni red: 
1. Sprejem pravil o Kmetijski zadrugi 
2. Volitev novega upravnega in nad- 

zornega odbora oziroma njega dopolni- 
tev. 

3. Poročilo o skupščini OPZ eedanje 
OKZ Maribor okolica. 

4. Volitev javnega zadružnega tožilca. 
•. Sklepanje o finančnem in kreditnem 

načrtu za leto 1948, ki na rednem obč- 
nem zboru ni bil izglasovan. 

6. Poročilo obeh zadružnih odborov. 
7. Vprašanje zadružnega doma. 
8. Prehod v potrošniško zadrugo. 

Zadružni odbor 

Preklici izjrnblienih listin 

PreMicuem izgubljeno industrijsko 
nakaznico IR št. 348569, izdano od RLO 
Vič-Rakovmk, teren X, Ljubljana na 
ime Avbelj Dominik, Cesta v Mestni log 
47, Ljubljana. ,   . ,. _    ... 
3979 Avbelj Dominik 

Preklicujem izgubljen» evidenčno tab- 
lico motornega kolesa št. 01075. 
S912 ,#^•8•• Franc 

Preklicujem izgubljeno prometno knji- 
žico za žensko kolo znamke >Schürhof< 
št 24792, izdano od NM v Ljubljani na 
ime Babnik Namka, Ljubljana, Toma- 
čevska 13f .... 4029 I5a!ii!iJ</••.••• 

Preklicujem izgubljeno prometno knji- 
žico az kolo tov. št 329461, izdano od 
NM Dobrunje, in izkaznico OF, oboje • 
ime Babnik Jožefa, Dobrunje 2. 
40S8 Babnik Jožefa 

Maribor, Krekova 14 

Preklicujem izgubljeno prometno knji- 
žico za moško kolo znamke >Harrison<. 
3923 Began Anton, 

Zg. Radvanje pri Mariboru 

Preklicujem izgubljeno pametno knji- 
žico za moško kolo znamke >Barbarossa<. 
3924 Began Stanislav, 

Zg. Radvanje pri Mariboru 

Preklicujem prometno knjižico za mo- 
ško kolo znamke >Puch«, štev. 1242855, 
izdano na ime Beranič (Jurija) Franc, Sv, 
Lovrenc na Drav. polju 56. 
4144 Beranič Franc 

Preklicujem izgubljeno prometno knji- 
žico za kolo znamke >Diamant<, tov. Št 
927709, izdano od NM Borovnica na ime 
Bizjak Antonija, Ohonica št. 5, p. Bo- 
rovnica. 
3899 Bizjak Antonija 

Preklicujem   izgubljeno   industrijsko 
nakaznico izdano od RLO Rakovnik-Vi8 
na ime Blatnik Fani, Ljubljana, Kladez- 
na 6. 
4093 Blatnik Fani 

Preklicujem izgubljeno sindikalno iz- 
kaznico, izdano od Gradbenega podjetja 
za ceste LRS v Kamniku, osebno izkaz- 
nico za inozemce št 3269, izdano 19. IX. 
1947 od odseka za notr. zadeve v Kamni- 
ku, delavsko knjižico, izdano od odseka 
za delo v Kamniku, potrdilo zaposlitve, 
izdano od Gradbenega podjetja za ceste 
LRS v Kamniku, osebno izkaznico, izda- 
no od MLÖ v Kamniku na ime Bock 
Erich, Kamnik, Zaprice 7. 
4021 Bock Erich 

Preklicujem izgubljeno sindikalno iz- 
kaznico, izdano od Zveze deL in name- 
ščencev lesne stroke, na ime Bohinc 
Franc, Skaručna 26, &t Vdd nad Lj. p. 
Vodice. 
4024 Bohinc Frane 

Preklicujem Izgubljeno izkaznico St 
046975 na ime Boretnar Zofija, Ljublja» 
na, Dremkova 8, in nabavno knjižico 
Naproze na ime Cebohin Andrej, Ljub- 
ljana*, Jernejeva 19. 
3901 Borštnar Zofija 

Preklicujem izgubljeno prometno knji- 
žico za žensko kolo znamke >Skaodiac 
št. 39755, izdano od NM v Ljubljani na 
ime Bratovž Rožica, Ljubljana, Vodniko- 
va 162. 
3977 Bratovi Rožica 

Preklicujem izgubljeno prometno knji- 
žico za kolo št 000421, izdano od NM • 
Ljubljani na ime Bremšak Jakob, Galje- 
vica 114, Ljubljana, 
3903 Bremšak Jakob 

Preklicujem vojaško knjižico, osebno 
izkaznico in sindEkalno knjižico, vse na 
ime   Brežinšek   Ludvik,   Pesniški  dvor 
66, Pesnica pri Mariboru. 
.'}8S3 Brežinšek Ludvflc 
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Preklicujem izgubljeno prometno knji- 
žico za kolo to. št. 51811, izdano od NM 
v Ljubljani na ime Cankar Franc, Ko- 
zarje 15. 
4092 Cankar Franc 

Preklicujem izgubljeno osebno izkazr 
nico, izkaznico OF št. 034164, železniško 
Izkaznico in sindikalno izkaznico, vse na 
me Cimerman Anton, Dobrunje 68. 
4137 Cimerman Anton 

Preklicujem izgubljeno osebno izkaz- 
nico št. 1256017, vse na ime Culjkar Gi- 
zela, Ljubljana, Resljeva 28. 
3971 Culjkar Cizeja 

Preklicujem izgubljeno osebno izkaz- 
nico št. 049051 in sindikalno izkaznico 
na ime Čuda Franc in dve industrijski 
naJcaznici na ime Čuda Anica in Rado, 
Fužine 3. 
3902 Čuda Frane- 

Preklicujem izgubljeno prometno knji- 
žico za kolo znamke »Hansa« tov. št. 
izdano od NM v Ljubljani na ime Dacar 
Ivan, Vojsko 24, Skaručna. 
4019 Dacar Ivan 

Preklicujem izgubljeno prometno knji- 
žico za kolo znamke >Hansa« tov. št. 
1Ô9717, izdano od notranjega odseka 
OLO M, Sobota na ime Dervarič Vilma, 
in prometno knjižico za kolo znamke 
>Puch«, tov. št. 119572, izdano od notra- 
njega odseka OLO M. Sobota na ime 
Dervartč Stefan, dijak, oba Lemerje 41, 
okraj M. Sobota, 
3908 Dervarič Štefan 

Preklicujem izgubljeno osebno izkaz- 
nico, knjižico za kolo št 7899Ö in 160 
točk za tekstilno blago, vse na ime Do- 
beršek Ivan, Tezno pri Mariboru, Voj- 
kova ul. 5. 
3988 Doberšek Ivan 

Preklicujem prometno knjižico za kolo, 
Izdano na ime Dobovišek Jožica, Lava 
št. 5, Celje; št. knjižice 304457, št. okvira 
164699. 
4145 Dobovišck Jožica 

Preklicujem izgubljeno člansko izkaz- 
nico Zveze prosvetnih delavcev, izdano na 
ime Dolenec Matilda, učiteljica, Planina 
prj Rakeku. 
4140 Dolenec Matilda 

Preklicujemo osebno izkaznico štev. 
22675 na ime Rutar Vladimir, Voice 53, 
izdano od notr. uprave Tolmin, in izr 
kaznico za kolo reg. št. 1821, znamke 
>Grma«, št. 33835, ter osebno izkaznico 
št. 27207 na ime Kravanja Marija, Bovec, 
izdano od odseka za notranjo upravo 
Tolmin. 

Državna založba Slovenije, 
4146 podrnžnica Tolmin 

Preklicujemo izgubljeno evidenčno 
tablico osebnega avtomobila >Opel Ka- 
dete, evid. Št. S-4017, na ime Državne 
elektrarne Slovenije — obrat Slovenj 
Gradec. 
38S9     Državne elektrarne Slovenije, 

obrat Slovenj Gradec 
Preklicujemo evidenčno tablico avto- 

mobila znamke >Fiat-Topolino«, - št. S- 
-0134. 

DAPPS, 
4151—8—1      okroïna uprava Ljubljana 

Preklicujemo evidenčno tablico vozila 
>Chevrolet, št S—0175. 
3713-3-2 »DAPPS«, 

okrožna uprava Ljubljana 
Preklicujem izgubljeno prometno knji- 

žico za žensko kolo znamke >Waffen- 
rad«, št. 3101119. 
3885 Duh Veronika, 

Maribor, Počehova 63 

Preklicujemo    izgubljeno    evidenčno 
tablico S — 4902 tovornega avtomobila 
Ford. 
3890—3—1 FJekroljubljana, 

Elektrarna Dravograd 
Preklicujem izkaznico za kob znamke 

»Waffenrad«, št 3102481 na ime Flisar 
Anton iz Murske Sobote. 
3089 Flisar Anton, 

sodavičar 
M. Sobota, Stara 18 

Preklicujem izgubljeno vojaško knji- 
žico nove izdaje, knjižico za kolo, osebno 
Izkaznico  s sliko,  potrdilo o  plačanih 
davkih z osnovo davka. 
3990 ForstncriČ Jožck, 

mizar, Bukovci št. 67 
p. Markovci pri Ptuju 

Preklicujem izgubljeno prometno knji- 
žico za kolo znamke >Ero«, št. 5462, iz- 
dano na ime Pečnik Franc. 
3913 Gabrovec Anica, 

Mestna papirniška podjetja, 
Maribor 

Preklicujem izgubljeno delavsko knji- 
žico,   izdano od   inspekcije   dela MLO 
Ljubljana, na ime Gartnar Franc, Ljub- 
ljana, Ciglarjeva 5. 
3873 Gartnar Franc 

Preklicujem izgubljeno prometno knji- 
žico za kolo znamke >Indian«, tov. št. 
1107114, izdano na ime Gobec Alojz, Zg. 
Sečovo, p. Rogaška Slatina. 
3917 Gobec Alojz 

Preklicujemo izgubljeno prometno knji- 
žico za tovorni avtomobil znamke >Dcd- 
ge< evid. št S-3676, izdano od NM Uo- 
vo mesto na ime Valič Ivan, Kočevje. 
3980        Gradbeno podjetje za ceste, 

gradišče Domžale 

Preklicujem izgubljeno osebno izkaz- 
nico od KLO- Maribor na ime Hodi Jo- 
žefa, Svečane pri, Sladkem vrhu, okraj 
Maribor okolica. 
3925 Hodi Jožefa 

Preklicujem izgubljeno prometno knji- 
žico za kolo in izkaznico OF, obe na ime 
Hojš Konrad, Ljubljana, Gasilska 15. 
4136 Hojš Konrad 

Preklicujemo prometno knjižico štev. 
10428 za osebni avto znamke >Tatra«, iz- 
dano od prometnega odseka uprave NM 
Maribor okolica na ime Likavec Ivana 
Ernest. , 
4142 Izvršilni odbor OLO Maribor okolica 

Preklicujem izgubljeno prometno knji- 
žico za kolo, izdano od NM Krško z evi- 
denčno številko S —215683 — 1946. 
3S91 Jane Ivan, 

Studenec št 40 

Preklicujem izgubljeno prometno • 
žico za kolo, osebno izkaznico, izkaza^0 

LMS in dijaško izkaznico, vse na ]tßtl 

Vida Janko, Ljubljana, Adamič-Lundro« 
št. 13. 
4135 Janko Vid» 

Preklicujem izkaznico za kolo, izdao« 
na ime Thaler Marjana, Jesenice, T»0, 

va 32. 
3906 Janša Franck» 

Preklicujem uničeno šolsko spričevaj0 

4. razreda meščanske šole, izdano '#* 
1919 na ime Stola Herta, roj. 10. • 
ja 1903. 
3892 Jorethi Herta roj. Stol» 

Maribor . 
Trg Rdeče armade» 

Preklicujem izgubljeno delavsko kofr 
žico^sdano   od    inspekcije dela   MJr 
Ljubljana na ime Jerin ftiarija, LjuW8' 
na, Gradišče 8/b. 
3872 Jerin Marij» 

Preklicujem izgubljeno oblačilno &r 
žico št 10274 na Ime Jovanović StoJaA 

Vrhnika, V. p.. 29267/J. 
3987 Jovanović Stoj»" 

Preklicujemo izgubljeno evidenčnoJ**'' 
lieo osebnega avtomobila znamke >Mer" 
cedes* evid. št. S-1Ó85, izdano od NM' 
Ljubljani na ime >Jugopetrok, Ljublj80* 
4028 »Jugopetrol« Ü 

PrekUcTijem izgubljeno osebno i^4 
nico št. 064124, izdano od NM v LjÄ 
ni na ime Juvan Amalija, Ljubljana,' W 
nikova 19. 
4138 Juvan Amalij» . « 

Ljubljana, Tržaška u 

Preklicujem   izgubljeno   knjižico ** 
kolo znamke Kosmos, št. 303010, i»^, 
na ime Kenda Kari, Mariborska c. * 
4141 Kenda **" 

Preklicujem izgubljeno prometno ^ 
žico za moško kolo št 208786, izda350—!, 
OLO Kočevje na ime Klun Karlo, •• 

gorica 8, p. Dolenja vas pri Ribnici» 
4027 Klun fr*" 

Preklicujem knjižico et. 2614 zf, ^ 
št 92640, izdano na im© Kolenc' AW* 
Homce 9, KLO Grosuplje. 
3930 % Kolenc Afc>l* 

Preklicujem izgubljeno knjffico t» r 

lo št. 35895 na ime Kolenko Ivam. 

3991 K0,t!nk0 EP 
Odranci, p. 3e \f 

Preklicujemo izkaznico za kolo •?832•< 
>Dürkop«, št 745200, izdano na v®6 

šlar Franc pos., Zaboršt 4.     .    "..   _• 
3920 KLO Radohova ** 

Preklicujemo izkaznico za kolo.ö*^ 
ke >Puch< Št 983471, izdano> n* ^ 
Zadelj Marija, Radohova vas l«« 
3927 KLO Radohova *** 

Preklicujem Izgubljeno delavskoj^ 
žico št 126604, Izdano 30. IV. V** p 
inšpekcije dela OLO Ptuj na i?1* Jj£ 3» 
pwrgex Jamez, Ljubljana, Vänairje^ 
3867 Kramperger J»" 
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126. 

Na podlagi 10. člena zakona o nazivih, pečatih in ätam- 
piljkah ljudskih odborov v Ljudski Republiki Sloveniji pred- 
pisujem 

pravilnik 
o obliki, velikosti in uporabi pečatov in štampiljk 

ljudskih odborov v Ljudski Kepubliki Sloveniji 

Pečati 

1. Člen 
Pečati so iz gumija aH te. kovfne. 

2. člen 
Vsak ljudski odbor ima po pravilu en pečat normalne 

çelikosti in en pečat male oblike, M sta oba iz gumija, ter 
611 pečat iz kovine» 

, Ljudski odbori, ki imajo podrejene organizacijske enote, 
l^jo lahko več pečatov iste vrste. Za to potrebna odredba 
izvršilnega odbora in potrditev generalnega sekretariata 
Predsedstva vlade LRS (za pečate mestnega ljudskega, odbo- 
ra Glavnega mesta Ljubljane in ljudskih odborov s stopnjo 
okrajnega ljudskega odbora) oziroma potrditev nadrejenega 
wräilnega odbora (za pečate ljudskih odborov s stopnjo kra- 
jevnega ljudskega odbora). 

8. člen 
Gumijasti pečati normalne velikosti merijo v premeru: 

j. ®) Pečati mestnega ljudskega odbora Glavnega mesta 
f-jubljane, ljudskih odborov mest, ki so izvzeta iz okrajev, 
10 okrajnih ljudskih odborov — 84 mm; 

b) pečati krajevnih ljudskih odborov, ljudskih odborov 
ttest, ki niso izvzeta iz okrajev, in rajonskih ljudskih odbo- 
**-32••. - 

Gumijasti pečati male oblike merijo v premeru 20 mm. 
Kovinski pečati merijo v premeru 30 mm. 

\ 4. člen 

Oblika pečatov ljudskih odborov je takale: 
Pečat je okrogel. Obrobljen jo z dvema črtama, debelej- 

zunanjo in tanjšo notranjo; med obema je ozek bel krog. 
Pečat male oblike je obrobljen samo z eno črto. 
Znotraj je v dveh koncentričnih krogih besedilo, pred- 

oziroma 6. členu tega pravilnika. 
V sredini pečata je grb Ljudske Republike Slovenije. 

Pisano v 5, 

'    --. 5. člen 

• ••8••*•• pečatov mestnega ljudskega odbora Glavnega 
Iii!i7 LJublJane in ljudskih odborov 9 stopnjo okrajnega 
moškega odbora je takole: 

g   '^.«manjem koncentričnem krogu je besedilo >Ljudska 
konce    iLSl0Venija<' Med ""k*1*0110 besede »Ljudska« ia 

čem besede >Slovenija< je peterokraka zvezdica. 

eke«» J?°traniem koncentričnem krogu je uradni "naziv ljud- 
Piliv J, v ra P° 2- •1••• •&•••• nazivih, pečatih in štam- 
^•••• ljudskih odborov v Ljudski Republiki Sloveniju 

ljan, Pečat mestnega ljudskega odbora Glavnega mesta Ljub- 
•••^•• v notrar4em koncentričnem krogu besedila;..•& 
•»»* ljudski o**«- filayjjega meato( •••••••^. • 

Pečati okrajnih (mestnih) ljudskih odborov imajo v. 
zgornjem delu notranjega koncentričnega kroga stopnjo od- 
bora, v spodnjem delu pa ime okraja (mesta). 

V besedilu pečata po pravilu ni treba navajati sedeža 
ljudskega odbora. 

6. člen 
Besedilo pečatov krajevnih ljudskih odborov, ljudskih 

odborov mest, ki niso izvzeta iz okrajev, in rajonskih ljud- 
skih odborov je takole: 

V zgornji polovici zunanjega koncentričnega kroga je 
besedilo >Ljudska Republika Slovenijac, v spodnji polovici 
pa navedba okraja oziroma mesta. 

V notranjem koncentričnem krogu je uradni naziv ljud- 
skega odbora^ po 2. členu zakona, o nazivih, pečatih in štam- 
piljkah ljudskih odborov v Ljudski Republiki Sloveniji tako, 
da je stopnja odbora v zgornjem, ime kraja, mesta oziroma 
rajona pa v spodnjem delu kroga. 

Pečati ljudskih odborov krajev, v katerih so narodne 
manjšine (3. člen navedenega zakona), imajo v notranjem 
krogu, razdeljenem s peterokrakimi zvezdicami na tri dele, 
Jakole besedilo: v spodnjem delu je ime kraja; v zgornjih 
dveh delih je stopnja ljudskega odbora, in sicer v slovenskem 
jeziku (levi zgornji del) in v jeziku narodne manjšine (desni 
zgornji del). 

7. Sen 
Ce ima ljudski odbor več pečatov iste vrste (2. člen), 

imajo vsi pečati besedilo po 5. oziroma ß. členu, vsak pečat 
iste viste pa mora imeti svojo zaporedno številko 

Delovodne in zglavne štampiljke 

8. Sen 
Štampiljke so,iz gumija. 
Delovodna štampiljka se izdela po tem obrazcu: 

(Grb) 
Ljudska Republika Slovenija 

(Okrajni) . 
(Mestni) (upravna 
(Krajevni)      lj'udski odbor       teritorialna 
(Rajonski) enotai* 

(navedba okraja oziroma mesta)** 

Znak, delo vod. št. Došlo: 

priloge - vrednote leši: 

Širina štampiljke je največ 70 mm, višina pa največ 
40 mm. ' 

V besedilu delovodne štampiljke po pravilu ni treba 
navajati sedeža ljudskega odbora. 

9. člen 

Zglavna štampiljka se izdelajo tem obrazcu: 

* Ce je ime upravne teritorialne enote dolgo, je lahko r, 
posebnj yret£ 

•* Samo pri krajevnih ljudskih odborih, ljudskih odborih 
mest, kl •\•• izvila je «krajev, ia pri •••••••• ljudskih 
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ljudski odbor 

(Grb) 

Ljudska Republika Slovenija 
(Okrajni) 
(Mestni) 
(Krajevni) 
(Rajonski) 

(navedba okraja oziroma mesta)** 

(sedež)*** dne 

St. 

(upravna 
teritorialna 
enota)* 

19- 

Sirina štampiljke je največ 70 mm, višina pa največ 
SO mm. 

Besedilo zglavne štampiljke je lahko natisnjeno ali na- 
pisana. 

10. člen 
Na delovodnih in zglavnih štampiljkah ljudskih odborov 

krajev, v katerih so narodne* manjšine (3. Člen zakona), se 
izdela besedilo uradnega naziva odbora po tem obrazcu: 

(Grb) 
Ljudska Republika Slovenija 

Krajevni ljudski odbor —: (isto v jeziku narodne manjšine) 
(ime kraja) 

(navedba -okraja) 
Glede'drugega besedila veljajo določbe 8. oziroma 9. 

Slena. 

11. člen 
Če imajo posamezne organizacijske enote (poverjeni- 

Štva) ljudskega odbora svoj glavni delovodnik, imajo tudi 
vsaka svojo delovodno in zgiavno štampiljko, na kateri je 
pod nazivom ljudskega odbora naveden še naziv te organiza- 
cijske enoie- 

,"   Druge štampiljke 

12. člen 
Ljudski odbori imajo lahko po potrebi pomožne (admi- 

nistrativne) štampiljke, kakor na primer >nujno«, >uradno<, 
>tiakovina< itd.; njih besedilo in število predpiše z odredbo 
izvršilni odbor. 

13. Člen 

Podjetja, direkcije podjetij in ustanove ljudskih odborov 
nimajo pečatov, temveč ustrezne štampiljke, katerih število, 
obliko in velikost določi izvršilni odbor. 

Na nobeni teh štampiljk ne sme biti grb Ljudske Re- 
publike Slovenije in tudi ne navedba ljudskega odbora (usta 
novitelja). 

Za izdelovanje Jeh štampiljk ni potrebno pooblastilo po 
9. členu zakona o nazivih, pečatih in štampiljkah ljudskih 
odborov v Ljudski Republiki Sloveniji. 

* Ce j« ime upravne teritorialne enote dolgo, Je lahko v 
posebni vrsti. 
Samo pri krajevnih ljudskih odborih, ljudskih 'odborih 
meet kf niso izvzela iz okrajev, in p*i rajonskih Ijudsk'A 
odbor h. 
Če v kraju, kjer je eeđež ljudskega odbora, nt poštnega 
urada. »<» ped navedbo sedeža oznaSi v oklepaju tudi na- 
liv poita. 

** 

Uporaba in naročanje pečatov in štampiljk 

14. člen 
Pečat normalne velikosti se uporablja za overitve od- 

lokov, odredb, navodil, odločb, listin, zapisnikov in vseh 
odpravkov in aktov, ki se pošiljajo drugim državnim orga- 
nom, podjetjem, ustanovam, družbenim organizacijam, zaseb- 
nim društvom in državljanom. 

Pečat male oblike se uporablja za overitve na obrazcih 
oziroma tiskovinah malega formata (izkaznice, uslužbenske 
knjižice, čeki in podobno). 

Kovinski pečat se uporablja za pečatenje z voskom. 

15. člen 
Komisije pri ljudskih odborih oziroma izvršilnih odbo- 

rih uporabljajo pri uradnem poslovanju pečate in štampiljke 
svojih ljudskih odborov, kolikor s posebnimi predpisi za 
posamezne primere ni določeno drugače. 

IG. člen 

Pečate ljudskega odbora hrani tajnik ali njegov na- 
mestnik. 

Ce ima ljudski odbor več pečatov iste vrste, hranijo 
nadaljnje pečate pristojni poverjeniki ali njihovi namestniki. 

Štampiljke ljudskega odbora hrani po pravilu tajnik, s 
tajnikovim pooblastilom pa posamezni uslužbenci. 

Kadar se pečati in štampiljke ne uporabljajo, morajo 
biti zaklenjenL 

17. 3en 
Naročilnice za pečate in štampiljke podpišeta predsednik 

in tajnik. 
Ljudski odbori s stopnjo krajevnega ljudskega odbora 

naročijo potrebne pečate in štampiljke po nadrejenem izvr- 
šilnem odboru, 

Štampiljke podjetij, direkcij podjetij in ustanov ljudske- 
ga odbora naroči po izvršilnem odboru ravnatelj oziroma 
upravnik podjetja, direkcije podjetij ali ustanove. 

Prehodne in končne določbe 

18. člen 

Ljudski odbori si morajo priskrbeti potrebne pečate in 
štampiljke po določbah tega pravilnika najpozneje v šestih 
mesecih. / 

19. člen 

Ljudski odbori morajo poslati ođtise vseh svojih urad- 
nih pečatov in štampiljk generalnemu sekretariatu predsed- 
stva vlade LRS v enem tednu potem, ko jih prejmejo od 
pooblaščenega vrezovalca pečatov. 

V i3tem roku pošljejo ljudski odbori generalnemu se- 
kretariatu predsedstva vlade LRS gumijaste oziroma kovin- 
ske dele vseh svojih pečatov In, štampiljk, ki jih vzamejo 
iz uporabe. 

20. Člen 

Matrice naročenih uftdnib pečatov in štampiljk uniči 
zastopnik ljudskega odbora ob prevzemu. O tem ee sestavi 
zapisnik, ki ga podpišeta zastopnik ljudskega odbora in za- 
stopnik podjetja, ki je pečate oziroma štampiljke izdelalo. 
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21. čleD 

«-e se pecat, aeiovoona ali zglavna štampiljka air štam 
piljka podjetja, direkcije ali ustanove ljudskega odbora iz- 
gubi, se to objavi v >U rodnem Listu LRS< • navedbo bese- 
dila pečata oziroma štampiljke. 

Novi pečat oziroma štampiljka se mora po obliki črk 
ali po posebnih znamenjih (več zvezdic in podobno) razliko- 
vati od izgubljenega pečata oziroma štampiljke. 

22. člen 
Ta pravilnik velja od dneva objave v >Uradnem listu 

LRS«. 
Št. S-zak. 219. 
Ljubljana dne, 15. maja 1948. 

Predsednik vlade LRS: 
Miha Marinko L r. 

127. 

Po pooblastilu Iz 8. člena uredbe o obvezni službi zdrav- 
nikov v državnih zdravstvenih ustanovah (Uradni list FLRJ, 
»t. 08 z dne 19. XI. 1947) izdajam 

odredbo 
za uporabo uredbe o obvezni službi zdravnike? 

v državnih zdravstvenih ustanovah 

1. člen 
Ministrstvo za ljudsko zdravstvo razporeja na obvezno 

službo v republiških, okrajnih, mestnih in krajevnih zdrav- 
stvenih ustanovah in v zdravstvenih ustanovah Državnega 
zavoda za socialno zavarovanje vse zasebne zdravnike v ti- 
stem kraju oziroma zdravniškem okoliäu, kjer izvršujejo za- 
sebno prakso. 

' Na enak način razporeja na obvezno dveletno službo po 
končanih študijah in opravljenem stažu tudi zdravnike, ki 
mu jih da na razpolago komite za varstvo ljudskega zdrav- 
iva. Za razporeditev le-teh ne vezejo ministrstva za ljudsko 
zdravstvo nobeni pogoji. 

2. člen 
Ministrstvo razporeja individualno in izda zdravniku o 

j*0» Pismeno odločbo. V odločbi mora biti navedena državna 
nravstvena ustanova, v katero se zdravnik razporeja na ob- 
vezno službo, In čas nastopa službe, če gre za razporeditev 
* republiški zdravstveni ustanovi, pa tudi višina honorarja 

:vnagrade). 

u. Proti tej odločbi je dopustna pritožba na vlado LRS, 
*j 8e vloži v 15 dneh po vročitvi pri ministrstvu za ljudsko 
^favstvo pismeno ali ustno na zapisnik. 

,    S. Qen 
zaravniBKe preglede zdravnikov, • se zaradi starosti ali 

no i **«> čutijo sposobne za štiri- oziroma peturno obvez- 
kii«t^° M d*n» °Pravi travniška komisija I. stopnje pri 
nip . to*01«* v Ljubljani po pravilniku, M velja za oce- 
jevanje sposobnosti civilno mobiliziranega (medicdnske- 
»J osebja (Uradni list DFJ, St. 82 z dne 1&-V- 19»). 

1
1S *?tl izvidom in mnenjem te komisije se sme vložiti 
i», dneh ugovor na ministrstvi» za ljudske zdravjrtvo. P 

ugovoru »e odloči po opravljenem pregledu višje zdravniške 
Komisije ••• klinični bolnici. 

4. člen 
Zdravniki iz 1. člena uredbe, ki jih razporedi ministr- 

stvo za ljudsko zdravstvo, imajo med obvezno službo vse 
dolžnosti in pravice državnega uslužbenca ter prejmejo iz 
proračuna državnega organa oziroma ustanove, kjer so v 
službi, 'prejemke zdravnikov pripravnikov, če pa so opravili 
strokovni izpit, prejemke zdravnika 

5. člen AU1^ 
Zdravniki Iz 4. člena uredbe prejemajo za svoje deïo 

pavšalni mesečni honorar, in sicer: l^ 
a) zdravniki splošne prakse, ki delajo 4 •••• na dan 

32O0-3G00 din, 
b) zdravniki splošne prakse, ki delajoč ur na dan 4000 

do 4800 din, 
c) zdravniki specialisti, kiydelajo 4 ure na dan 3600 

do 4400 din, 
č) zdravniki specialisti, ki delajo 5 ur na dan 4500 do 

5500 din. 

V mejah najvišjega in najnižjega zneska določi s poset>- 
no odločbo honorar državni organ, v čigar upravi je zdrav» 
stvena ustaawa, upoštevajoč pri tem težo dela, leta zasebne 
službe ip^zdravnikovo prizadevanje v službi 

ïonorar se izplačuje mesečno za nazaj. 

6. člen 
Proti določeni višini honorarja (nagrade) smé zdravnik, 

ki misli, da se pri določanju honorarja niso upoštevale oko- 
liščine iz 2. odstavka 5. člena v 15 dneh po prejemu odločbe 
vložiti pritožbo na ministrstvo za ljudsko zdravstvo, če pa je 
honorar določilo to ministrstvo, na vlado LRS. 

Prav tako lahko zdravnik, če med njegovo obvezno službo 
nastopijo okoliščine iz 2. odstavka 5. člena, zahteva poviša- 
nje honorarja in dalje ravna po prednjem odstavku, če se 
njegovi zahtevi ni ugodilo. 

Pritožba se vloži pri organu, ki je izdal odločbo na I. 
stopnji. 

7. Sen 
Zasebni zdravniki v obvezni službi Imajo v službi dolž- 

nosti in odgovornost državnih uslužbencev. 
Pravice državnih uslužbencev glede plačanega letnega 

dopusta, socialnega zavarovanja in zdravstvenega varstva 
veljajo tudi zanje. 

8. člen 

Ta odredba velja od dneva objave y, >Uradnem lista 
LRSc. 

St. 1753/5. 
Ljubljana dne S. februarja 1948. 

Minister za ljudsko zdravstvo: 
Dr. Ahïin Marjan J, u 

«U* 
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128. 

Odločba 
Na podlagi 9. Sena zakona o nazivih, pečatih in žtam- 

piljkah ljudskih odborov v Ljudski Republiki Sloveniji 
(Uradni list LRS, št. 52-322/47) in 4. člena zakona o pečatih, 
štampiljkah in žigih državnih organov Ljudske Republike 
Slovenije (Uradni liât LRS, šL 52-321/47) ministrstvo za 
notranje zadeve LRS 

odloča: 
Ljubljanska tiskarna v Ljubljani se pooblašča, da sme 

izdelovati pečate in štampiljke ljudskih odborov ter pečate, 
štampujke in Žige državnih organov Ljudske Republike Slo- 
venije. 

St. IV.-1260/2-48. 
LJubljana dne 12. aprila 1948.    . 

Minister za notranje zadeve: 
Boris Kraigher L r, 

129. 

Na podlagi 2. in 4. člena uredbe o kupovanju kmetij- 
skih pridelkov po vezanih cenah od malih kmečkih gospo- 
darstev (Uradni list FLRJ št. 32-241/48) izdajam spora- 
zumno z ministrom za kmetijstvo 

odločbo 
o določitvi malih kmečkih gospodarstev, ki so upravi- 
čena prodajati vse kmetijske pridelke po vezanih 

cenah, in o pogojih za sklepanje pogodb 

1. Mala kmečka gospodarstva po navedeni uredbi eo 
kmečka gospodarstva do 5 ha obdelovalne zemlje, ki nimajo 
toliko tržnih presežkov tistih poljedelskih pridelkov, ki se 
že kupujejo po vezanih cenah, da bi z nakupi v vezani trgo- 
vini zadovoljila svoje glavne potrebe. 

Po predlogu krajevnih ljudskih odborov določijo okrajni 
ljudski odbori, upoštevajoč smernice 2. člena navedene ured- 
be, katera mala kmečka gospodarstva so upravičena pro- 
dajati vse kmetijske pridelke po vezanih cenah. 

Mala kmečka gospodarstva prodajajo svoje kmetijske pri- 
delke po navedeni uredbi proti posebnemu potrdilu »v smi- 
slu navodila ministra za trgovino in preskrbo FLRJ o načinu 
kupovanja kmetijskih pridelkov po vezanih cenah od malih 
kmečkih gospodarstev (Uradni list FLRJ, št. 34-267/48). 

2. Pridelki in cene za pridelke, ki se bodo odkupovali 
po navedeni uredbi, bodo določeni s posebno odločbo. 

3. Lastniki malih kmečkih gospodarstev, ki so upraviče- 
ni prodajati svoje kmetijske pridelke po navedeni uredbi, 
lahko sklenejo z državnimi odkupnimi podjetji m zadrugami 
pogodbo o prodaji svojih pridelkov. Na podlagi tako sklenje- 
nih pogodb dobijo pridelovalci lahko takoj ob sklenitvi po- 
godbe predujem (avans) v akreditivnih'Čekih do 40% pogod- 
bene vrednosti prodanih pridelkov. 

4. Odkupna podjetja in zadruge, kisklenejo pogodbe s pri- 
delovalci kmetijskih pridelkov, morajo gledati, da so obvez- 
nosti, M jih pridelovalci prevzamejo v pogodbi, sorazmerne 
dejanskim možnostim pridelovanja vsakega pridelovalca. 

5. Odkupna podjetja in zadruge morajo voditi poseben 
razvid o sklenjenih pogodbah in o izdanih predujmih in 
bonih. 

6. Ta odločba velja takoj. 
St. 3077/1. 
Ljubljana dne 8. maja 1948. 

Minister za kmetijstvo LRS: 
ing. Levstik Jože 1. r. 

Minister za trgovino in 
preskrbo LRS: 

Repic Viktor L r. 

ODREDBE ORGANOV DRŽAVNE UPRAVE 

130. 
Na podlagi 8. Člena uredbe o priglasitvi in ugotovitvi 

vojne škode na ozemlju, ki je po mirovni pogodbi z Italijo 
priključeno k Federativni ljudski republiki Jugoslaviji (Urad- 
ni list FLRJ št 20/48) v zvezi s pooblastilom Reparacijske 
komisije pri vladi FLRJ z dne 28. III. 1948 izdaja Federal- 
na komisija za vojno škodo Ljudske republike Slovenije tole 

odredbo 
Štiridesetdnevni rok, predviden v 8. členu uvodoma 

omenjene uredbe za prijavo vojne škode na ozemlju, ki je po 
mirovni pogodbi z Italijo priključeno k Ljudski republiki 
Sloveniji začne teči dne 20. maja 1948. 

St 2/48. 
Ljubljana dne 17. maja 1948. 

Federalna komisija 
za vojno škodo LRS 

Pregled »Uradnega lista FLRJ« 
St. 37. z dne 5. maja 1948: 

277. Splošni zakon o preprečevanju in zatiranju nalezljivih 
bolezni. 

278. Temeljni zakon o sanitarni inšpekciji. 
279. Ukaz o razglasitvi Strojno metalurškega podjetja Luka 

Šartalj v Beogradu za podjetje splošnega državnega po- 
mena. 

St. 38 z dne 8. maja 1948: 
280. Zakon o prehodu italijanskega premoženja na ozemlju 

Federativne ljudske republike Jugoslavije v državno 
last Federativne ljudske republike Jugoslavije po mi- 
rovni pogodbi z Italijo. 
Zakon o vojaških disciplinskih sodiščih. 
Zakon o spremembi zakona o ureditvi ljudskih sodišč" 
do vštetega 24 aprila 1948. 
Odlok o potrditvi uredbv vlade FLRJ, izdanih v dobi od 
21. novembra 1947. 

284. Ukaz o preosnovi vlade FLRJ. 
285. Pravilnik o pripravniškem stažu, strokovnih izpitih io 

tečajih; za uslužbence prosvetno-znanstvene stroke. 
Odločba o dajalSju povračila (regresa) zadružnim orga- 
nizacijam za industrijske izdelke,,ki so jih kupile po 
višjih enotnih cenah, prodajajo pa jih po nižjih enotnih 
cenah. 

281. 
282. 

283. 

286. 

Izdaja >Uradni liet LRS«. — Ravnatelj in odgovorni urednik: Božo Vodušak; tiska Prosvetna tiskarna — oba v Ltablianl '— 
Naročnina: četrtletno 60, polletno 120, celoletno 240 din. — Posamezna številka:' 4 din za 16 strani 8 din za 82 strani 12'din 
(4 48 iteaoi, J6 din za 64 etrami, po pošti 2.50 din ve8. — Uredništvo ta upravnlRvo: LJubljana, GreRorîtèeva ulica ti. 23. m 



URADNI LIST 
LJUDSKE REPUBLIKE SLOVENIJE 

Letnik V. Priloga k 22. kosu z dne 18. maja 1948. Številka 22. 

Razglasi in oglasi 

Opozorilo naročnikom/ 
Vso naročnike opozarjamo, da je rok za rcklamacije'samo 14 dni od 

izida lista; 
Vse plačnike oglasov in naročnine opozarjamo, naj uporabljajo od nas 

poslane položnice z natančno označbo naročniškega razdobja oziroma 
oglasne številke. Plačila brez takšnih označb ne moremo v rcduizknjižiti 
m jih zaradi njihove nejasnosti no moremo priznati za veljavno. 

Prav tako opozarjamo naročnike, naj pri svojih plačilih navedejo na- 
tančno isti naslov, na katerega Časopis prejemajo. Ce ta naslov zaradi izpre- 
membo naziva ali kraja ni več pravilen, naj nam istočasno sporočijo sedanji 
Pravilni naslov. Opažamo pa,, da naročniki večkrat plačujejo samo pod 
novim naslovom, starega pa sploh no omenjajo. Takšna plačila so za nas 
nejasna in jih prav tako ne moremo v redu izknjižiti in priznati za pravilna. 

IV tisku je: 

Komentar h kazenskemu zakoniku, splošni del 
J slovenskem prevodu. Komentar so pod splošnim uredništvom Moše Pijađe 
jo. pod strokovnim uredništvom dr. Jovana Djordjeviêa napisali: Moša 
jfriade, dr. Jovan Djordjević, Nikola Srzentié, Predrag Vlasinić, Vladimir 
•ßmoskin in Mirko Perovié. 

Uradni list LRS bo izdal Splošni register predpisov, to je kazalo 
Vseh predpisov, ki so izšli v Uradnem listu FLttJ, v Uradnem listu LRS, 
v Uradnih obvestilih zveznega urada za cene (Službenih saopštenjih) in 
T Vestniku urada za cene pri predsedstvu VLRS od 1.1945 do vštetega 
••1947. V tem registru bodo zaznamovani predpisi po vsebini z gesli, razvr- 
ščeni pa bodo po abecednem redu in po časovnem zaporedju (kronološko). Po 
abecednem redu bodo urejena gesla, kì so načeloma vzeta iz naslova, več- 
**** tudi iz vsebine predpisa. 

..Naročnike, bravce in druge interesente opozarjamo na priročne 
^Jizice, zbirke zakonov, ki so v zadnjem času izšle v naši založbi: 

Mrliška ogledna služba. Knjižica ima na 48 straneh zbrane vse predpise 
4 to pomembno zdravstveno službo, cena 7 din. 
•    Zbirka zakonitih predpisov za uporabo v civilnem sodnem poslovanju, 
Jj^icen priročnik za pravnike, pa tudi za široke ljudske množice. Stra- 
U1 -«e, cena 44 din. 
8k   Zbirka skrbniških predpisov, v kateri so zbrani temeljni zakoni o 
«bniàtvu, zakon o posvojitvi in pravilniki in navodila v zvezi s tema 

bonoma; cena 25 din. 
V uf.redpisi ° stl"okah in prejemkih za republiške državne uslužbence, 
ren*£žici 80 zbrani vsi do sedaj izdani » redpisi o razvrstitvi in prejemkih 
«PUDliŠkih državnih uslužbencev in državnih uslužbencev ljudskih od- 

ben ter Pravîlnika o poviških temeljne plače po službenih letih za usluž- 
SfioCe[ Nravstvene in prosvetno-znanstvene stroke. — Knjižica obsega 
*°ö strani in stane 42 din. 

Pripravlja se nadalje: 
Zbirka gospodarskih predpisov, •, del in knjižica 

,    JMP ••• otroškj äomoyi,>"      '    * 
~~~" tvmm use us* *• 

Kazglasi upravnih oblastev 

Spremembe imena 
4004 

Ministrstvo za notranje zadeve je z od- 
ločbo IV-2132/2 z dne 8. V. 1948 dovolilo 
spremembo priimka Fuku Antonu, roj. 
13. Vi. 1897 v DoL Vremah in njegovi 
ženi Fui: rojeni Prunk Ani 11. VII. 1907 v 
Dol. Vremah, bivajočima istotam iz >Fuk< 
v >Prunk< z veljavnostjo od dneva te 
objave. 

4O06 
Ministrstvo za notranje zadeve je z od- 

ločbo št. IV-2133/248 z dne 8. V. 1947 do- 
volilo spremembo priimka Fuku Danilu, 
roj. 27. II. 1919 v DoL Vremah, okraj Se- 
žana in njegovi ženi Mariji rojeni Nedoh' 
2. Vv 1922 v Bobki iz >Fuk« v >Flor- 
j a n č i c4 z veljavnostjo od dneva te objave. 

* 
„   . 4097 
Ministrstvo za notranje zadeve LRS v 

Ljubljani je z odločbo z dne IV-2273/2 i 
dne 4. V. 1948 po členu 21. zakona o oseb- 
nih imenih spremenilo priimke Osel Aloj- 
zu, roj. 2. VI. 1911 v Pristavi, biv. v Pri- 
stavi, KLO Mengeš, njegovi ženi Osel Fran- 
čiški, roj. 25. II. 1913 v Mengšu in Osel 
Antonu, roj. 29. VII. 1914 v Pristavi, biv. 
v Mengšu iz >0sek v >Jamšek<. 

Iz pisame ministrstva za notranje 
zadeve LRS 

Vpisi v register 
državnih grospodarskiH 

podjetij 
687. 

Sedež: Celje. 
Dan vpisa: 8. maja 1948. 
Besedilo: Savinjsko gozdno gospodarstvo, 

Celje. 
Podjetje je po odločbi vlade LRS št 

S—zak. 120 z dne 10. III. 1948 prenehalo 
s poslovanjem in prešlo v likvidacija 

Besedilo odslej: Savinjsko gozdno gospo- 
darstvo, Celje, v likvidaciji. 

Za podjetje v likvidaciji podpisujejo: 
Cerne Dragomir, likvidator, skupno • 

pomočnikoma likvidatorja: 
Hrašovcem Aleksandrom oziroma 
ing. Zupančičem Radovanom. 

Ministrstvo za finance LRS, 
Ljubljana, 

dne 6. maja 1948. 
Št. 1511678-48    "     8968 

Sedež: Ljubljana. 
Dan vpisa: 30. aprila 1948: 
Besedilo: Invalidsko np^jejjejtLejuu^ ga- 

lanterija«, LiubljanA,'^^ 
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Poslovni predmet: Industrijsko in obrtno 
izdelovanje lesenih galanterijskih, okras- 
nih predmetov, kuhinjske posode itd. ter 
trgovanje s temi predmeti na debelo in 
drobno. 

Ustanovitelj podjetja: Federalni odbor 
VVI za Slovenija v Ljubljani, odločba št. 
715/1 z dne 27. IX. 1947. 

Podjetje zastopata in zanj podpisujeta: 
Gosar Anton, upravnik, ki podpisuje sa- 

mostojno, v obsegu pooblastil, obločenih v 
pravilih podjetja, in 

Lukež Jože, knjigovodja, ki sopodpisuje 
yse računske listine. 

Ministrstvo za finance LUS, 
Ljubljana, 

dne 28. aprila 1948. 
St. 1511593-48. 3719 

* 
689. 

Sedež: Maribor. 
Dan vpisa: 30. aprila 1948. 
Besedilo: Invalidsko gospodarsko podjet- 

je 3>Kanlina« v Maribora. 
Poslovni predmet: Nakup in prodaja ži- 

vil in pijač za prodajo v poslovalnicah 
podjetja. 

Ustanovitelj podjetja: Okrajni odbor VVI 
v Mariboru, odločba št. IV. 1947. 

Podjetje zastopata in zanj podpisujeta: 
Reja Slavko, upravnik, ki podpisuje sa- 

mostojno, v obsegu pooblastil, določenih v 
pravilih podjetja, in 

Krušnik Stefica, knjigovodja, ki sopod- 
pisuje vse računske listine. 

Ministrstvo za finance LRS, 
Ljubljana, 

dne 28. aprila 1948. 
St. 1511572—48 8720 

690. 
Sedež: Komen. 
Dan vpisa: 6. maja 1948. 
Besedilo: Invalidsko podjrtjc »Kovaška 

in mehanična delavnica«, Komen. 
Poslovni predmet: Izdelovanje in po- 

pravljanje kmetijskega orodja :'n vsa dela, 
ki spadajo v kovaško in mehanično obrt 
ter kolarsko obrt, kolikor je ta v zvezi 
g kovaško. 

Ustanovitelj podjetja: VVI Sežana, od- 
ločba št 336/47 z dne 16. II. 1948. 

Podjetje zastopata in zanj podpisujeta: 
Cerne Rafael, poslovodja, ki podpisuje 

samostojno, v obsegu pooblastil, določenih 
v pravilih podjetja, in 

Fakin Vladimir, ki začasno sopodpisuje 
listine računovodskega značaja. 

Ministrstvo za finance LRS, 
Ljubljana, 

,  dne 5. maja 1948.   , 
Št 1511623-48 3826 

* 
691. 

Sedež: Postojna. 
Dan vpisa: 4. maja 1948. 
Besedilo: Gostinsko podjetje »JamsKa re- 

stavracija« v Postojni, skrajšano: ^Jamska 
restavracija Postojna«. 

Poslovni predmet: Restavracijska obrt. 
Ustanovitelj podjetja: Vlada LRS, odloč- 

ba št. S-zak. 1G4 z dne 9. IV.'1948. 
Operativni upravni voditelj: Uprava za 

turizem in gostinstvo pri ministrstvu za tr- 
govino in preskrbo, 

Podjetje zastopata in zanj podpisujeta: 
Lango Leopold, ravnatelj, samostojno, v 

obsegu zak. pooblastil in pravil podjetja. 
Kralj Albin, glavni računovodja, ki so- 

podpisuje listine po 47. členu splošnega za- 
kona o drž. gospodarskih podjetjih. 

Ministrstvo za finance LRS, 
Ljubljana, 

dne 3. maja 1948. 
Št. 1511611-48 3750 

* 
692. 

Sedež: Solkan. 
Dan vpisa: 30. aprila 1948. 
Besedilo: Tovarna pohištva, Solkan. 
Poslovni predmet:ûndustrijsko izdelova- 

nje pohištva in drugih mizarskih izdelkov. 
Ustanovitelj podjetja: Vlada LRS, odloč- 

ba št. S—zak. 130 z dne 19. III. 1948. 
Operativni upravni voditelj: Glavna di- 

rekcija lesne industrije LRS. 
Podjetje zastopa in zanj podpisuje: 
Ravnikar Tine, • ravnatelj, ki podpisuje 

samostojno, v ob3egu zakonskih pooblastil 
in pravil podjetja. 

Ministrstvo za finance LRS, 
Ljubljana, 

dne 28. aprila 1948. 
Št. 1511586-48 3722 

C93. 
Sedež: Celje. 
Dan vpisa:. 30. aprila 1948. 
Besedilo: Celjska tiskarna, Celje. 
Poslovni predmet: Tiskanje knjig, časo- 

pisov, revij in vseh tiskovin ter knjigove- 
ška dela. 

Ustanovitelj podjetja: Vlada LRS, odloč- 
ba št. S-zak. 161 z dne 1. IV. 1948. 

Operativni upravni voditelj: Glavna di- 
rekcija grafične industrije LRS.    , 

Podjetje zastopa in zanj podpisuje: 
Kunej Jože, ravnatelj, ki podpisuje sa- 

mostojno, v obsegu zakonitih pooblastil in 
pravil podjetja. 

Ministrstvo za finance LRS, 
Ljubljana, 

Št. 1511594—48 3723 
dne 30. aprila 1918. 

* 
G94. 

Sedež: Cerknica pri Rakeku. 
Dan vpisa: 8. maja 1948. 
Besedilo: Gozdna rprava Cerknica- 

*   Po odločbi vlade LRS št. S—zak. 120 z 
dne 10. III. 1948 jo podjetje prenehalo s 
poslovanjem in prešlo v likvidacijo. 

Besedilo odslej: Gozdna uprava Cerkni- 
ca v likvidaciji. 

Za podjetje v likvidaciji podpisujejo: 
Tome Ivan, likvidator, »kupno s pomoč- 

nikoma likvidatorja: 
Kovšco Sabino oziroma v 

Da Darnos Ernesto. 
Ministrstvo za finance LRS, 

Ljubljana, T 
dne 7. maja 1948. 
Št 1511680-48 3968 

C95. • 
Sedež: Kočevje. 
Dan vpisa: 8. maja 1948. 
Besedilo: Kočevsko gozdno gospodarstvo, 

.Koïerje, 

Podjetje je po odločbi vlade LRS St 
S—zak. 120 z dne 10. III. 1948 prenehalo 
s poslovanjem in prešlo v likvidacijo. 

Besedilo odslej: Kočevsko gozdno gospo* 
darstvo, Kočevje v likvidaciji. 

Za podjetje v likvidaciji podpisujejo: 
Cerkvenik Franc, likvidator, skupno » 

pomočnikoma likvidatorja: 
Goršetom Francem oziroma 
Helmihom Dušanom. 

Ministrstvo za finance LRS, 
Ljubljana, 

dne 6. maja 1948. 
Št. 151S61/1—48 SOM 

69G. 
Sedež: Kranj. 
Besedilo: Gorenjsko gozdno gospodar* 

stvo, Kranj. 
Dan vpisa: 8. maja 1948. 
Podjetje je po odločbi vlade LRS SI 

S—zak. 120 z dne 10. III. 1948 prenehalo 
s poslovanjem in prešlo v likvidacijo. 

Besedilo odslej: Gorenjsko gozdno gospo- 
darstvo, Kranj, v likvidaciji. 

Za podjetje v likvidaciji podpisujejo:. 
Cerne Boris, likvidator, skupno s P0* 

močnikoma likvidatorja: 
Juvanom Alojzijem oziroma 
Medvedom Rudolfom. 

Ministrstvo za finance LRS, 
Ljubljana, 

dne 7. maja 1948. 
Št 1511679-48 8967 

* 
697. ; 

Sedež: Ljubljana, 
Dan vpisa: 8. maja 1948. 
Besedilo: Gozdna uprava Ljubljana.   ' 
Po odločbi vlade LRS št S-zak. 120 « 

dne 10. III. 1948 je podjetje prenehalo s 

poslovanjem in prešlo v likvidacijo. 
Besedilo odslej: Gozdna uprava Ljubil*- 

na v likvidaciji. '.-'• 
Za podjetje v likvidaciji podpisujejo: 
Potrata Rudolf, likvidator, skupno s P°" 

močnikoma likvidatorja: 
Kastelcem Francem oziroma 
Drofenikom Francem. 

Ministrstvo za finance LRS, 
Ljubljano, 

3ne 7. maja 1948. 
Št 1511682-48 

* 
698. 

Sedež: Ljubljana, 
Dan vpisa: 26. aprila 1948. 
Besedilo: Trgovsko podjetje >SloTeniJ*- 

avto«, Ljubljana, ••• 
Vpiše se poslovalnica za prodajo re z en" 

nih avtomobilskih delov v Ljubljani,,"" 
sposvetska cesta, in <_ 

Zalaznik Jakob, pooblaščenec za podpl*J 
vati računov za blago, ki ga do**vlja 
poslovalnica. , 

Ministrstvo za finance LRS, ,   . 
Ljubljana, 

dne 24. aprila 1948., 
Et. 151595/3-48 *B579 
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699. 
Sedež: Maribor. 
Dan vpisa: Dravsko gozdno gospodar- 

stvo, Maribor. 
Podjetje je po odločbi vlade LRS št 

S—zak. 120 z dne 10. III. 1948 prenehalo 
s poslovanjem in prešlo v likvidacija 

Besedilo odslej: Dravsko gozdno gospo- 
darstvo, Maribor^ v likvidaciji. 

Za podjetje v likvidaciji podpisujejo: 
Grzinič Davorin,  likvidator,  skupno 8 

pomočnikoma likvidatorja: 
dr. Petričkom Viljemom oziromr 
RakuŠčkom Karlom. 

Ministrstvo za finance LRS, 
Ljubljana, 

dne 0 maja 1948. 
Št. 1511681—48. 89G6 

700. * 
Sedež: Medvode. 
t>an vpisa: 30. aprila 1948. 
Besedilo: Tekstilna tovarna Medvode. 
Vpiše se: 
Sare Ivan, glavni računovodja, ki sopod- 

Pisuje vse listine, navedene v 47. členu za- 
»Ona o drž. gospodarskih podjetjih. 

Ministrstvo za finance LRS, 
LJubljana, 

dne 28. aprila 1948. 
'   St 161908/2-48 3721 

701. * 
Sedež: Novo mesto. 
Dan vpisa: 8. maja 1948. 
Besedilo:    Dolenjsko gozdno gospodar- 8t*o. Novo mesto. 
Podjetje je po odločbi vlade LRS It. 

?~zak. 120 z dne 1". III. 1948 prenehalo 
8 Poslovanjem in prešlo v likvidacija 

Besedilo odslej: Dolenjsko gozdno gospo- 
stvo, Novo mesto, v likvidaciji. 

£a podjetje v likvidaciji podpisujejo: 
Beltram Metod, likvidator, sopodpisujela 

P» pomočnika likvidatorja: 
prijatelj Jože oziroma 
«fc Kuder Milan. 

Ministrstvo za finance LRS, 
Ljubljana, 

dne 6. maja 1948. 
St 1511677-48 8963 

* 
< '02. 

Sedež: Novo mesto, 
"anvpisa: 8. maja 1918. 

sto    ^0: Gozdno gospodarstvo Novo me- 

iJzhrile se: Kelih Miloš, dosedanji direk- ••• vpise pa se: 
•••£!»?1•1• JoZe' sekretar, ki podpisuje za 
niti 2? Y «Motnosti direktorja in pomoč- 

•*» direktorja, v istem obsegu kot on. 
Ministrstvo za finance LRS, 

Ljubljana, 
"dne 6. maja 1948. 
St. 161901/1-48   '       8970 

T03. * 
Sedež: Bilje. 
£« vpisa: 81. marca 194». 
ÏWi     .: >Li«đska gostilna — Biljec- 

neate<&rtmet:ProdaJa alkoholnih In 
^lkohobail, Dijac ter mrzlih in toplih je- 

Ustanovitelj podjetja: KLO Bilje. 
Operativni upravni voditelj: KLO Bilje. 
Podjetje   zastopata   in   zanj   podpisu- 

jeta: 
Dominko Ivo, upravnik, za vse redno 

poslovanje, v njegovi odsotnosti pa njegov 
namestnik 

Savnig Albin, V vseh zadevah podpisu- 
jeta skupaj upravnik in operativni upravni 
voditelj. 

Okrajni LO Gorica, 
odsek za finance, 

dne 81. marca 1948. 
Št 1509/4—48       '      3875 

* 
704. 

Sedež: Plavo. 
Dan vpisa: 31. marca 1948. 
Besedilo: »Gramoz Pesek« — Plave. 
Poslovni predmet: Kopanje gramoza in 

peska in dovoz do ceste. 
Ustanovitelj podjetja: KLO Plave. 
Operativni upravni voditelj: KLO Plave. 
Podjetje zastopa in zanj podpisuje: 
Drnovšček Alojz, upravnik, za vse red- 

no poslovanje, za denarno poslovanje pod- 
pisuje skupaj z operativnim upravnim vo- 
dileijem. 

Okrajni LO Gorica, 
odsek za finance, 

dne 31. marca 1948. 
Št 1509/4-48 8874 

* 
705. 

Sedež: Piave. 
Dan vpisa: 31. marca 1948. 
Besedilo: Krajevna gostilna >Pri dobri 

kaplji« Piave. 
Poslovni predmet: Prodaja alkoholnih in 

brezalkoholnih pijač. 
Ustanovitelj podjetja: KLO Plave. 
Operativni upravni voditelj: KLO Plave. 
Podjetje zastopa in zanj podpisuje: 
Drnovšček Alojz, upravnik, zavse redno 

poslovanje, za denarno poslovanje pa sku- 
paj z operativnim upravnim voditeljem. 

Okrajni LO. Gorica, 
odsek za finance, 

dne 31. marca 1948. 
St. 1509/4-48       ,      3877 

* 
70•. 

Sedež: Šempeter. 
Dan vpisa: 31. marca 1948. 
Besedilo: Splošna mehanika — Šempe- 

ter. 
Poslovni predmet: Mehanično, karoserlj- 

sko, ključavničarsko, kovaško, kleparsko, 
radiotehnično in drugo sorodno delo. 

Ustanovitelj podjetja: KLO Šempeter. 
Operativni upravni voditelj: KLO Šem- 

peter. 
Podjetje zastopata in zanj podpisu- 

jeta: 
Mervic Franc, upravnik, v njegovi odsot- 

nosti pa njegov namestnik 
Baiistič Emil. 

Okrajni LO Gorica, 
odsek za finance, 

dne 31. marca 1948, 
St 1609/4-48 BS76 

707. 
Sedež: Ilirska Bistrica. 
Dan vpisa: 80. maja 1947. 
Besedilo: Mestna drogerija. 
Poslovni predmet: Nabava in prodaja na 

(Jrobno kemičnih, galanterijskih in drugih 
predmetov. 

Ustanovitelj podjetja: Okrajni ljudski od- 
bor Ilirska Bistrica. 

Operativni   upravni  voditelj:   Izvršilni 
odbor MLO Ilirska Bistrica. 

Podjetje   zastopata   in   zanj   podpisu- 
jeta: 

Perkan Josip, upravnik, v njegovi odsot- 
nosti 

Derenčin Franc, tajnik MLO. 
Okrajni LO Ilirska Bistrica, 

finančni odsek, 
-^•• 11. aprila 1948. 

Št. 917/4-48 2993 
* 

708. 
Sedež: 11'rska Bistrica. 
Dan vpisa: 30. maja 1947* 
Besedilo: Mestna pralnica. 
Poslovni predmet: Pranje perila. 
Ustanovitelj podjetja: Okrajni ljudski od- 

bor Ilirska Bistrica. 
Operativni   upravni  voditelj:   Izvršilni 

odbor MLO Ilirska Bistrica. 
Podjetje   zastopata   in   zanj   podpisu- 

jeta: 
Perkan Josip, upravnik, v njegovi odsot- 

nosti 
Derenčin Franc, tajnik MLO. 

Okrajni LO Ilirska Bistrica, 
finančni odsek, 

dne 11. aprila 1948. 
Št. 917/6-48 2998 

* 
709. 

Sedež: Ilirska Bistrica. 
Dan vpisa: 30. maja 1947. 
Besedilo: Mestni kino »Svobodac ' 
Poslovni predmet:   Oskrbovanje prebi- 

valstva okraja s filmi. 
Ustanovitelj podjetja: Okrajni ljudski <&• 

bor Ilirska Bistrica. 
Operativni   upravni voditelj:   Izvršilni 

odbor MLO Ilirska Bistrica. 
Podjetje   zastopata   In   zanj   podpisu-1 

jeta: 
Perkan Josip, upravnik, y njegovi odsot- 

nosti 
Derenčin Franc, tajnik MLO. 

Okrajni LO Ilirska Bistrica, 
finančni odsek, * 

dne 11. aprila 1948. 
ŠL 917/3-48 .014 2995 

710. 
Sedež: Ilirska Bistrica, 
Dan vpisa: 20. aprila 1948. ' • 
Besedilo: Mestno gostinsko podjetje. 
Poslovni predmet:   Oddaja tujskih sob", 

serviranje vsakovrstne hrane tujcem, de- 
lavcem in nameščencem kraja, točenje al- 
koholnih in nealkoholnih pijač. Izdelava 
in prodaja slaščic in sladoleda Kioski. 

Ustanovitelj podjetja: MLO, II. Bistrica. 
Operativni' upravni ïoditel|: Mestni ILO 

H Bistrica. _>' 



Stran 800 URADNI LIST LRS Št. 22. - 18. Y. 1948 

Podjetje vzdržuje obrate: 
Restavracija, Cankarjeva 121; 
Menza, Cankarjeva; 
Slaščičarna, Bazoviška 44. 
Podjetje   zastopata   in   zanj   podpisu- 

jeta: •   • 
Perkan Josip, upravnik, in * 
Bonano Zelko, računovodja. 

Okrajni LO •. Bistrica, 
finančni odsek, 

dne 10. maja 1948. 
Št. 1034/16-48 8947 

* 
711. 

Sedež: Ilirska Bistrica. 
Dan vpisa: 20. aprila 1948. 
Besedilo: Mestno komunalno podjetje. 
Poslovni predmet: Oskrbovanje prebival- 

stva z vodo, javna kopališča, kopalnice, 
umivalnice in stranišča. Pogrebni zavod. 
Uprava zgradb in zemljišč. Gradnja stano- 
vanjskih hiš in preurevanje zgradb V sta- 
novanjske hiše. 

ustanovitelj podjetja: MLO IL Bistrica. 
Operativni upravni voditelj: Mestni ILO 

•. Bistrica. 
Podjetje vzdržuje obrate: 
Vodovod, Levstikova 232; 
Zgradbe in zemljišča, Titov trg 127; 
Sejmišče, Vilharjeva ulica. 
Podjetje zastopata in zanj podpisu- 

jeta: 
Perkan Josip, upravnik, in 
Bonano Želko, računovodja. 

Okrajni LO II. Bistrica, 
finančni odsek, ^ 

dne 10. maja 1948. 
St. 1032/14-48 S945 

712. 
Sedež Ilirska Bistrica.      • 
Dan vpisa: 20. aprila 1948. 
Besedilo: Mestno distribucijsko podjetje. 
Poslovni predmet: Nabava in prodaja 

vsakovrstnega blaga (Živila, pijače, obla- 
čilni predmeti, obuvala, usnjeni izdelki, 
drogerijski artikli, steklenina, železnina, 
galanterija, drobnarija, knjige in časopisi, 
papir, pisarniške potrebščine, gradbeni ma- 
terial, kurivo, gorivo in drugo. 

ustanovitelj podjetja: MLO 11. Bistrica. 
Operativni upravni voditelj Mestni ILO 

•. Bistrica. 
Podjetje vzdržuje obrate: 
Zaloga St. 1 >Pijače«, Bazoviška ulica 

" St. 403; 
Zaloga št. 2 >Gradbeni material«, Pre- 

šernova 160; 
Drogerija, Titov trg 129; 
Knjigarna, Cankarjeva ulica, 
Mlekarna, Gregorčičeva ulica bi 
Mesnica, Gregorčičeva ulica. 
Podjetje zastopata in zanj podpisu- 

jeta: 
Perkan Josip, upravnik, in 
Bonano Zelko,. računovodja. 

Okrajni LO •. Bistrica, 
finančni odsek,, 

fee 10. maja 1948. 
.    8f 1085/17-48   .   r; B948 

718. 
Sedež: Ilirska Bistrica, 
Dan vpisa: 20, aprila 1948. 
Besedilo: Mestno produkcijosko podjetje. 
Poslovni predmet: Mizarstvo, kovaštvo, 

ključavničarstvo, mehaništvo, kolarstvo in 
druge obrti. Izdelovanje cementnih izdel- 
kov, apna, gramoza in peska. Predelava 
lesa in rastlin, mesa in sadja. 

Ustanovitelj podjetja: MLO II. Bistrica. 
Operativni upravni voditelj: Mestni ILO 

IL Bistrica. 
Podjetje vzdržuje obrate: 
Mizama, Bazoviška 1; 
Cementarna, Staneta Rozmana 79; 
Kovačnica, Bazoviška 1; 
Zidarstvo, Titov trg 127; 
Apneničarstvo, Titov trg 127. 
Podjetje zastopata in zanj podpisu- 

jeta: 
Perkan Josip in 
Bonano Zelko, računovodja. 

Okrajni LO II. Bistrica, 
finančni odsek, 

dne 10. maja 1948. 
Št 1033/15—48 3916 

* 
714. 

Sedež: Ilirska Bistrica, 
Dan vpisa: 20. aprila 1948. 
Besedilo: Mestno storitveno podjetje. 
Poslovni predmet: Mletje žitaric, žaga- 

nje lesa in drv za kurjavo, pranje perila, 
barvanje in čiščenje tkanin, tiskarna in 
knjigoveznica, avtoprevozništvo s tovornim 
in osebnim avtomobilom, druge, storitve. 

Ustanovitelj podjetja: MLO II. Bistrica. 
Operativni upravni voditelj: Mestni ILO 

D. Bistrica. 
Podjetje vzdržuje obrate: 
Mlin, Titov trg 194; 
Mlin, Staneta Rozmana ulica 79; 
Pralnica, Bazoviška ulica 403; 
Krožna žaga,.Bozoviška ulica 403, fn 
Avtoprevoz. Bazoviška ulica 1. 
Podjetje zastopata in zanj podpisu- 

jeta: 
Perkan Josip in 
Bonano Želko, računovodja. 

Okrajni LO II. Bistrica, 
'  finančni odsek, 
dne 10. maja 1948.      j 

Št 1031/13—48     »   3944 
* 

715. 
Sedež: iUrska Bistrica. 
Dan vpisa: 30. maja 1947. 
Besedilo: Okrajni kamnolom. 
Poslovni predmet: Izdelava peska, drob- 

ca, gramoza in kamenja za potrebe obnove 
in potrošnike y okraju. 

Ustanovitelj podjetja: Okrajni ljudski-od- 
bor Ilirska Bistrica. 

Operativni upravni voditelj: Izvršilni 
odbor OLO ffiraka Bistrica. 

Podjetje zastopa in.zanj podpisuje: 
Saksida Rudolf/npravriik, samostojno v 

okviru zakonskih pooblastil'in pravil pod- 
jetja. 

Okrajni LO Ilirska Bistrica, / 
finančni odsek, -        / 

dne'11. aprila 1948,.  X 
• 61817/9-48. ÏX'        8001 

716. 
Sedež: IUrska Bistrica. 
Dan vpisa: 22. julija 1947. 
Besedilo: Okrajni magazin- 
Poslovni predmet:   Nakup in prodaja 

vseh vrst poljedelskih, prehranjevalnih in 
drugih industrijskih proizvodov. 

Ustanovitelj podjetja: Okrajni ljudski od- 
bor Ilirska Bistrica. 

Operativni   upravni  voditelj:   Izvršilni 
odbor OLO Iljf3ka Bistrica. 

Podjetje zastopa in zanj podpisuje: 
Ljčan Aleksander, upravnik, samostojno 

v okviru   zakonskih   pooblastil in pravil 
podjetja. 

Okrajni L0 Ilirska Bistrica, 
finančni odsek, 

dne 11. aprila 1948. 
Št. 917/24-48 3016 

* 
717. 

Sedež: IUrska Bistrica. 
Dan vpisa: 30. aprila 1947. 
Besedilo; Okrajno avtopodjelje ••••••. 
Poslovni predmet: Prevažanje tovornega 

bloga za potrebe prebivalstva in za obnovo 
v okraju. 

Ustanovitelj podjetja: Okrajni ljudski od- 
bor Ilirska Bistrica. 

Operativni   upravni  voditelj:-  Izvršilni 
odbor OLO Ilirska Bistrica. 

Podjetje zastopa in zanj podpisuje: . 
Zalesjak Anton, upravnik, samostojno v 

okviru zakonskih pooblastil in pravil pod- 
jetja. 

Okrajni LO Ilirska Bistrica, 
finančni odsek, 

dne 11. aprila 1948. 
Št. 917/10-48 8002 

* 
718. 

Sedež: IUrska Bistrica. 
Dan vpisa: 15. aprila 1947. 
Besedilo:   Okrajno   gradbeno   podjetje 

^Snežnik«. 
Poslovni predmet: Izvrševanje in nadzi- 

ranje gradbenih del. 
Ustanovitelj podjetja: Okrajni ljudski od- 

bor Ilirska Bistrica. ^ 
Operativni  upravni voditelj:   Izvršilni 

odbor OLO Ilirska Bistrica. 
Podjetje zastopa in zanj podpisuje: " 
Pagon Ivan,   upravnik,   samostojno,v 

okviru zakonskih pooblastil in pravil P04* 
.jetja. 

Okrajni LO Ilirska Bistrica, 
finančni odsek, ' 

dne 11. aprila 1948,       '" 
St, 917/11-48 3003 

* "'•'      -     -' " 
719. 

Sedež: Mala Bukovca. 
Dan vpisa: 22. julija 1947.- ..    .. 
Besedilo: Okrajno kmetijsko P^^V^, 
Poslovni predmet: Kmetijstvo in •• . 

reja. ä «y «a. 
Ustanovitelj podjetja: Okrajni ljudski.0^ 

bor Ilirska Bistrica. IJtmi 
Operativni  upravni' voditelj:   Izvršim* 

odbor OLO Ilirska Bistrica. .'..•>' 
Podjetje zastopa, in zanj podpisuje:  . '•: 
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Prime Josip, upravnik, samostojno v 
okviru zakonskih pooblastil in pravil pod- 
jetja. 

Okrajni LO Ilirska Bistrica, 
finančni odsek, 

„Ine 11. aprila 1948. 
Št. 917/23-48 8015 

* 
720. 

Sedež: Bitnja-Kilovče. 
Dan vpisa: 10. septembra 1047. 
Besedilo: Okrajno sadjarsko posestvo. 
Poslovni predmet: Sadjarstvo in sušenje 

sadja. 
Ustanovitelj podjetja: Okrajni ljudski od- 

bor Ilirska Bistrica. 
Operativni   upravni voditelj:   Izvršilni 

odbor OLO Ilirska Bistrica. 
Podjetje zastopa in zanj podpisuje: 
Frol Josip, upravnik, samostojno v okvi- 

ru zakonskih pooblastil in pravil podjetja. 
«••      Okrajni LO Ilirska Bistrica, 

finančni odsek, 
dne 11. aprila 1948. 

Št 917/12-48 8004 
* 

Sedež: Ljubljana, Gosposvetska c. 1.   . 
Dan vpisa: 13. aprila 1948. 
Besedilo: Gostinsko podjetje ML0 »Ev- 

"?*«, skrajšano: »Evropa« Ljubljana, 
poslovni predmet: Kavarniška obrt. 
vstanovitelj podjetja: MLO Ljubljana. 

.. operativni upravni voditelj: MLO Ljub- 
t?» direkcija gostinskih podjetij. 
Podjetje   zastopajo   in   zanj   podpisu- 

• ,Palir Marija,   ravnateljica, njena na- 
mestnica 

Gaspari Nada, računovodja, 
Ohe3*1 Anton, namestnik računovodje. 
«"Šeg pooblastila se ravna po splošnem 
^••••• o državnih gospodarskih podjetjih. 
,   . *L0 za davno mesto Ljubljana, 

finančni oddelek, 
b*ne 13. aprila 1948. 

Št. 1324/1948        , , 3291 

722. * 
ffdež: OslJnica. 
"an vpisa: 8. aprila 1948. 

OsUn" Krajevno   gostinsko podjetje 

koWr?^ Predmet: Nakup in prodaja al- 
odrf»- •••• na drobno, prodaja jedil in 
^£4a prenočišč za tujce. 

podjetje je ustanovil: KLO Osilnica. 
^WeraHvni upravni voditelj: KLO Oail- 

|••••*••••   »stopajo   in   zanj   zadpisu- 

*eh£!LJ<?eft P°8lovoaja, samostojno, v 
dinari«? Vah\do najvišega zneska 50.000 
Sj» \Lx^ llstme finančnega in kredit- 
y značaja pa poleg poslovodje • 

••*?<* Anton, podpredsednik KLO, id 
-.**** Jože, tajnik KLO Osilnica, ' 

Okrajni LO Kočevje, 
odsek za finance, 

• AM te. aprila 1948.-. 
,    Št. 107. '•398 

723. 
Sedež: Stara cerkev. 
Dan vpisa: 14. aprila 1948. 
Besedilo: Čevljarska delavnica KLO Sta- 

ra cerkev. 
Podjetje je ustanovil: KLO Stara.cerkev. 
Poslovni predmet: Izvrševanje vseh čev- 

ljarskih del. 
Operativni upravni voditelj: KLO Stara 

cerkev. 
Podjetje zastopajo in zanj zadpieu- 

jejo: 
Pečnik Anton, poslovodja, samostojno v 

vseh zadevah, listine finančnega značaja in 
v kreditnih zadevah sopodpisujejo 

Mikulič Janez, računovodja, 
Zbonlar Franc, predsednik KLO Stara 

cerkev, do vrednosti 50.000 din. 
Okrajni L0 Kočevje, 

odsek za finance, 
dne 16. aprila 1948. 

Št. 1008 3397 
* 

724. 
Sedež: Kranj. 
Dan vpisa: 24. aprila 1948. 
Besedilo: Okrajno trgovsko podjetje 

»Prehrana« Kranj, skrajšano: »Prebrana 
Kranj«. 

Poslovni predmet: Nakupovanje in pro- 
daja gospodinjskih predmetov, alkoholnih 
pijač v zaprtih steklenicah, živil in drugih 
življenjskih potrebščin na debelo in drob- 
no. 

Poslovalnice: 
>Prebrana Kranj, poslovalnica Škofja 

Loka«, poslovalnica na veliko, Poslovalni- 
ce na drobno:  • •     "    - 

»Poslovalnica št. 1 Kranj«,      ì 
»Poslovalnica št- 2 Škof ja Loka«. 
Ustanovitelj podjetja: OLO Kranj, odtoS- 

ba št. 4691/1 z dne 11. IV. 1948. 
Operativni upravni voditelj: OIO v Kra- 

nju. 
Za podjetje podpisujejo: 
Levstek Franc, ravnatelj, 
Porenta Janko, namestnik ravnatelja, 
Nič Elizabeta, glavni računovodja. Ob- 

vezne ponudbe in pogodbe podpisuje rav- 
natelj, v njegovi odsotnosti namestnik do 
1,000.000 din. Nakazila za-potrebe tekoče- 
ga poslovanja podpisujeta ravnatelj ali nje- 
gov namestnik in knjigovodja do zneska 
100.000 din, za večje 'zneske je potrebno 
posebno dovoljenje operativnega upravne- 
ga vodstva. Pooblaščenec za podpisovanje 
poslovalnice na veliko v Škof ji Loki v 
vseh njenih zadevah, je: 

Janša Stanko, poslovodja; pooblaščenca 
za podpisovanje poslovalnic na drobno v 
vseh njihovih zadevah pa: 

za poslovalnico št. 1 Kranj: Primožič 
Anton, x 

za poslovalnico St. 2 Skofja Loka: Vra- 
mičar Marija. .   •   ,« 

Okrajni LO Kranj, 
... odsek za finance,   ' 

. \ dne 24. aprila 1948. 
Št, 762/11-48 8549 

725.,    ,    - .,...:• 
Sedež: Tržič. 
Dan vpisa: 22. aprila 1948-' 

^Besedilo: Kniiaarna. MLO »Naia knj»- 
ga«) Trfič. 

Poslovni predmet: Prodaja knjig, šol- 
skih in pisarniških potrebščin. 

Ustanovitelj.podjetja: MLO Tržič, od- 
ločba št. 2539/47 z dne 16. V. 1947. 

Operativni upravni voditelj: MLO Tržič. 
Za podjetje podpisujejo: 
Markelj Franc, direktor, 
Šarabon Milada, knjigovodja;  skupaj 

spise finančnega značaja do 50.000 din, 
za večje vsote pa je potreben sopodpis 
predsednika MLO Tržič, tačas Urbanca 
Štefana, kar velja tudi za investicijska 
plačila. 

Okrajni L0 Kranj, 
odsek za finance, 

dne 22. aprila 1948. 
Št- 454/2-II 3650 

* 
72«, 

Sedež: Mozirje. 
Dan vpisa: 30. aprila 1948. 
Besedilo:' Slaščičarna KLO Mozirje, 
Poslovni predmet: Preskrba e pecivom 

in slaščicami. 
Ustanovitelj podjetja: KLO Mozirje. 
Operativni upravni upravitelj: KLO Mo- 

zirje, 
Podjetje   zastopajo   in   zanj   podpisu- 

jejo: 
Babin Marija, 
Klemenah Klemen, 
namestnika: 
Remie Franjo, 
Primožič Martin, in sicer v vseh' zabV 

van »kupaj po dva upravičenca. 
Okrajni L0 Mozirje, 

odsek za finance, 
dne 30. aprila 1948. 

Et 1497 8768 
* 

727. 
Sedež: Rečica ob Savinji St. 35 
Dan vpisa: 14. aprila 1948. 
Besedilo: Krajevna mizarska delavnica, 

Rečica, ob Savinji. 
Poslovni predmet: Mizarska dela in po- 

pravila. 
Ustanovitelj podjetja: KLO Rečica ob 

Savinji. 
Operativni upravni voditelj: KLO Reči- 

ca "ob Savinji. 
Podjetje   zastopajo   in   zanj   podpis* 

jejo: 
'  Jeraj -Alojz,- predsednik KLO, . 

Jeraj Ivan, tajnik KLO, 
namestniki: 
Gomiršek Ludvik, odbomilč, 

' Hren Franc, odbornik, in sicer v vseh' 
tadevah skupaj po dva upravičenca. ' 

Okrajni LO Mozirje, 
odsek za finance, 

dne 14. aprila 19.48 
Št 1335/48     L 8167 

728'. 
Sedež: Paradiž: 
Dan vpisa: 4. maja 1948.      .        . 
Besedilo: Krajevna ekonomija Wfcduï. 
Poslovni predmet: Izkoriščanje vinogra- 

dov, njiv in pašnikov v kat céanah Para- 
diž in Pohorje. 

•Ustanovitelj podjetja: KLO Paradi«, od- 
ločba št. 152/1-43 z dne 28. IV. 1948. 
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Operativni upravni voditelj: Izvršilni od- 
bor KLO Paradiž. 

Podjetje zastopa in zanj podpisuje: 
Gabrovec Peter, upravnik. , 

Okrajni LO Ptuj, 
finančni odsek, 

dne 4. maja 1948. 
Št. 152/1—48 8843 

* 
729. 

Sedež: Sačcrga. 
Dan vpisa: 23. marca 1948. 
Besedilo: •••••••• mizarska delavnica 

Sačerga. 
Poslovni predmet: Izdelovanje mizarskih 

del, posebno stavbena in pohištvena dela. 
Ustanovitelj podjetja: K LO Sačerga. 
Operativni upravni voditelj:  KLO  Sa- 

terga. 
Podjetje zastopa in zanj podpisuje: 
Sokolič Karel, poslovodja, do 30.000 din. 

Okrajni L0 Sežana, 
odsek za finance, 

dne 25. marca 1948. 
ŠL 892/1 2451 

780. * 
Sede!: Sežana. 
Dan vpisa: 6. julija 1947. 
Besedilo: Okrajni magazin Sežana. 
Poslovni predmet: Nakup in prodaja na 

drobno industrijskih in prehrambenih izdel- 
kov za široko ljudsko potrošnjo. 

Usianovitelj podjetja: OLO Sežana. 
Operativni upravni voditelj: OILO Se- 

žana. 
Podjetje zastopata in zanj podpisu- 

jeta: 
Pirjevec Miro, v okviru pravil podjetja, 
Orel Franc, računovodja, vse listine fi- 

nančnega blagajniškega posla. 
Okrajni LO Sežana, 

odsek «a finance, 
dne 25. marca 1948. 

St. 892/1 2452 

731. 
Sedež: Štanjel. 
Dan vpisa: 17. aprila 1948. 
Besedilo: Krajevno gospodarsko pod- 

jetje za pridobivanje peska jn gramoza 
>Gramoznica — meliščo Štanjel«. 

Poslovni predmet: Pridobivanje gra- 
moza in peska za gradbene namene in 
prodajo. 

Ustanovitelj podjetja; KLO Štanjel. 
Operativni upravni voditelj: KLO Šta- 

njel. 
Podjetje zastopata in zanj podpisujeta: 
Jerič Stanko, poslovodja, samostojno 

ao zneska 100.000 din; 
Jofič Ivan, knjigovodja, ki sopodpisuje 

y okviru pravil podjetja. 
Okrajni LO Sežana, 
dne 17. aprila 1948. 

St. 914 8724 
* * 

782. 
Sedež: St. Jurij pod Knmom. 
Dan vpisa: 30. aprila 1948. 
Besedilo: Krajevna trgovina z mešalni 

blagom KLO Si. Jurij pod Kumom. 

Podjetje je prenehalo z odločbo KLO St 
Jurij pod Kumom, št. 771/48 z dne 28. IV. 
1948, ker je prešlo v last Nabavne prodaj 
ne zadruge Radeče. 

Okrajni L0 Trbovlje, 
odsek za finance, 

dne 30. aprila 1948. 
St 1302/1—48 8686 

* 
733. 

Sedež: Trebnje. 
Dan vpisa: 6. maja 1948. 
Besedilo:   Krajevno  krojaško  podjetje 

Trebnje. 
• Poslovni predmet: Popravilo in izdelava 

oblek. 
Ustanovitelj podjetja: KLO Trebnje. 
Operativni upravni voditelj: KLO Treb- 

nje. 
Za podjetje podpisuje: 
Vidmar Ludvik, poslovodja, do zneska 

5000 din, nad tem zneskom pa sopodpisu- 
je operativni upravni' voditelj. 

Okrajni LO Trebnje, 
odsek za finance, 

dne 2. maja 1948. 
St 887/1 8807 

* 
734. 

Sedež: Brežice. 
Dan vpisa: 5. septembra 1947. 
Besedilo:  Mestna podjetja Brežice •— 

ekonomija. 
Izbrišeta se ravnatelj Trelc Edvard in 

Gregi Milko, vpiše se kot vršilec dolž- 
nosti upravnika 

Plazar Ivan, dosedanji računovodja. 
Razen tega so v okviru pooblastil upra- 
vičeni podpisovati še 

Zorčič Ivan, Blaževič Ervin in Baškovič 
Franc. 

Okrujni LO Krško, 
finančni odsek, 

dne 28. aprila 1948.     v 
St. 64/7 3756 

* 
735. 

Sedež: Brežice. 
Dan vpisa: 5. septembra 1947. 
Besedilo: Mestna podjetja Brežice — 

javna tehtnica. 
Izbrišeta se ravnatelj Trelc Edvard in 

Gregi Milko, vpiše se kot vršilec dolž- 
nosti upravnika 

Plazar  Ivan,   dosedanji   računovodja. 
Razen tega eo v okviru pooblastil upra- 
vičena podpisovati še 

. ZorčiČ Ivan in Blaževič Ervin. 
Okrajni LO Krško, 

finančni odsek, 
dne 28. aprila 1948. 

St. 64/16 3757 
* 

736. 
Sedež: Brežice. 
Dan vpisa: 5. septembra 1947, 
Besedilo: Mestna podjetja Brežice — 

kavarna in okrepčevalnica. 
Izbrišeta se ravnatelj Trelc Edvard in 

Gregi Milko, vpiše se kot vršilec dolž- 
nosti upravnika 

Plazar Ivan, dosedanji računovodja. 
Razen tega eo v okviru pooblastil upra- 
vičeni podpisovati še 

8754 

8762 

ZorčiČ Ivan, Blaževič Ervin in Poljan. 
Šek Marija. 

Okrajni LO Krško, 
finančni odsek, 

dne 28. aprila 1948. 
Št. 64/8 

# • 
737. 

Sedež: Brežice. 
Dan vpisa: 5. septembra 1947. 
Besedilo:  Mostna podjetja Brežice — 

klavnica in mesnica. 
Izbrišeta s© ravnatelj Trelc Edvard in 

Gregi Milko, vpiše se kot vršilec dolžr 
nosti upravnika 

Plazar Ivan, dosedanji računovodja. 
Razen tega eo v okviru pooblastil upra- 
vičeni podpisovati še 

ZorčiČ Ivan in Blaževič Ervin, 
Okrajni L0 Krško, 

finančni odsek, 
dne 28. aprila 1948. 

St. 64/11 
* 

738. 
Sedež: Brežice. 
Dan vpisa: 5. septembra 1947, 
Besedilo:  Mestna podjetja Brežice —' 

krojaško Šiviljska obrt. 
Izbrišeta so ravnatelj Trele Edvard in 

Gregi Milko, vpiše se kot vršilec dolž- 
nosti upravnika 

Plazar Ivan, dosedanji računovodja. 
Razen tega so v okviru pooblastil upra- 
vičeni podpisovati §e 

Zorfič Ivan, Blaževič Ervin in Kastelic 
Ivanka. 

Okrajni L*0 Krško, 
finančni odsek, 

dne 28. aprila 1948. 
Št. 64/13 8760 

* 
739. 

Sedež: Brežice. 
Dan vpisa: 5. septembra 1947. 
Besedilo:  Mestna podjetja Brežice •—' 

pekarna in slaščičarna. 
Izbrišeta so ravnatelj Trelc Edvard in 

Gregi Milko, vpiše se kot vršilec dolž- 
nosti upravnika 

Plazar Ivan, dosedanji računovodja. 
Razen tega so v okviru pooblastil upra* 
vičeni podpisovati še 

Zorčič Ivan, Blaževič Ervin in Hraeto*- 
šek Ervin. 

Okrajni LO Krško, 
finančni odsek, 

dne 28, aprila 1948. 
St. 64/12 3761 

* 
740. 

Sedež: Brežice. , 
Dan vpisa: 5. septembra 1947. 
Besedilo:  Mestna podjetja Brežice *"* 

pogrebni zavod. 
Izbrišeta se ravnatelj Trelc Edvard W 

Gregi Milko, vpiše se kot vršilec àow 
noeti upravnika 

Plazar  Ivan,   dosedanji   računovodja- 
Razen tega eo v okviru pooblastil upi*" 
vičeni podpisovati še -  •* 

Zorčič Ivan, Blaževič Ervin in Baškoyi° 
Franc. 

Okrajni LO Krško, 
finančni odsek, 

dne 28. aprila 1948. •„,• 
Št. 64/15 8758 
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741. 
Sedež: Brežice. 
Dan vpisa: •. septembra 1947. 
Besedilo: Mestna podjetja Breïico — 

eadje in zelenjava. 
Izbrišeta se ravnatelj Trelc Edvard in 

«regi Milko, vpiše se kot vršilec doli- 
"osti upravnika 

Plazar Ivan, dosedanji računovodja. 
Kazen tega eo v okviru pooblastil upra- 
ven! podpisovati še 

Zorffó Ivan, Blaževič Ervin in Krošelj 

Okrajni LO Eriko, 
finančni odsek, 

•'ne 28. aprila 1948. 
St. 64/10 3763 

742. * 
Sedež: Brežice. 
Dan vpisa: 6. septembra 1947. 
Besedilo: Mestna podjetja Brežice — 

«praTahiäMLO in NI. 
Izbrižeta se ravnatelj .Trelc Edvard in 

nI6!1 •lk°. vPiže ee kot vršilec dolž- 
nosti upravnika 

Ra7paZar  Ivan*   dosedan3i   računovodja. 
"j»zen tega eo v okviru pooblastil upra- 
ven! podpisovati že 
^Zorciž Ivan, Blaževio Ervin in Horva- 

iton. 

Okrajni LO Krško, 
finančni odsek, 

dne 28. aprila 1918. 
St. 64/9 

ft 

R755 

743. * 
gedeî: Brežice. 
W JSisa: °- septembra 1917. 

*oïo?oî      McStna B°dietia Brzice - 

GreÄ,1* w ravnatelj Trelc Edvard in 
•<*• ,,friUî0> vpiše 8e k<>t vršilec dolž- 
na upravnika 

BteenV 'Ivan' aosedanJi računovodja, 
vicini r.e^a .^ v okviru pooblastil upra- 

Z   xS°dpisovati ge 
Var0StenkoVan' Blaževič Ervin ta Cešno" 

Okrajni LO Krško, 
finančni odsek, 

dne 28. aprila 1948. 
St. 64/14 3769 

744. ; * 

Da?ž: ?m*rmo ob Pakl. 
bhW**'-!0- aPrüa 1948- 

8*a«no S p^jjliarska, delavnica   KLO 

P^PiSt se„ sedanji  upravičenci   za 
S^;Ä! Gor*ičnik Mirko- Prednik 
f< Ä5 ,A^st> ^•1•> BerdDik 
Že

fo Da .f ndelc Franc< namestnika, vpl- 
ttje:   -      D0Vl upravičenci za podpisova- 

fcSnp£Vßust' "Pivnik podjetja, 
Wer A T',POelOVOdia' fe *kunat ;,•n,ia. knjigovodja, yse zade- 
ÄPraVnlk0m' 
•^ic Stefan, predsednik KLO, 

Ažman Nežika, Sanica KLO, 
Steblovnik Viktor. 

Okrajni LO Mozirje, 
odsek za finance, 
•• 19. aprila 1948. 

St. 1393-48 3317 

745. 
Sedež: Šmartno ob Paid. 
Dan vpisa: 19. aprila 1948. 
Besedilo: Gostilna in dclavsko-uslužben- 

ska menza KLO Šmartno ob Paki. 
Izbrišejo se dosedanji člani: Goričnik 

Mirko, Rozman Avgust, Mandelc Franc in 
Plžorn Kar, vpišejo pa se: 

Rozman Avgust, upravnik podjetja, 
Brdnik Franc, poslovodja, 
Travner Avgust, knjigovodja, 
namestniki: 
Zaje Stefan, predsednik KLO, 
Ažman Nežika, član KLO, 
Steblovnik Viktor. 

Okrajni LO Mozirje, 
odsek za finance, 

dne 19. aprila 1918. 
St. 1392-48 8316 

* 
746. 

Sedež: Soštenj. 
Dan vpisa: 6. aprila 1918. 
Besedilo: Okrajno mizarstvo • Šoštanju. 
Izbrišejo se Jesenšek Rudi, poslovodja, 

Šoštanj, Trobej Cilka, učiteljica, Šoštanj, 
Kasesnik Franc, upravnik Naproze, Šoštanj, 
Lesnik Ivan, predsednik KLO Šoštanj, Na- 
raks Franc, operativni   voditelj podjetij 
OLO Mozirje, vpišeta pa se na novo ime- 
novana: 

Kenda Ludvik, knjigovodja, Šoštanj, 
Košan Ivan, za operativno upravno vod- 

stvo podjetij OLO Mozirje. 
Okrajni LO Mozirje, 

finančni odsek, 
dne 6. aprila 1948. 

St. 1194 ••21 
* 

74T. 
Sedež: Scžana-Divača, 
Dan vpisa: 9. avgusta 1947. 
Besedilo: Okrajna mizarska delavnica. 
Izbriše se dosedanji poslovodja Mihelič 

Anton, vpiše pa 
Gomizelj Anton, ki podpisuje samostoj- 

no, v okvira zakonskih pooblastil in pravil 
podjetja. 

Okrajni LO Sežana, 
odsek za finance, 

dne 25. marca 1948. 
Št. 892/1 2449 

» 
748. 

Sedež: Sežana. 
Dan vpisa: 7, oktobra 1947. 
Besedilo:    Okrajno   podjetje^   Vino — 

Sadje. 
Izbriše se dosedanji poslovodja Zadnik 

Josip, vpiše pa 
Sosio Ivan, M podpisuje samostojno, v 

okviru zakonskih pooblastil in pravil pod- 
jetja. 

Okrajni LO Sežana, 
odsek za finance, 

dne 25. marca 1948. 
St. 892/1 2450 

749. 
Sedež: Trbovlje. 
Dan vpisa: 5. maja 1948. 
Besedilo: Okrajno gradbeno podjetje 

Trbovlje. 
Izbriše se Brun Janko, vpišeta se: 
Ribič Alojz, predsednik OLO Trbovlje, 
Golob Ivan, upravnik. 

Okrajni LO Trbovlje, 
odsek za finance, 
ine 5. maja 1918. 

St. 1320/48 3734 

* 
7•0. 

Sedež: Mirna. 
Dan vpisa: 5. maja 19-48. 
Besedilo: Okrajno kolarsk'o mizarske 

podjetje Mirna. 
K poslovnemu predmetu ee pripiše še:. 

izdelava in popravilo kovaških izdelkov 
in žaganje lesa. 

Odvozana sta dolžnosti upravnik Med- 
ved Alojz in namestnik Beve Jože, vpi- 
šeta se: 

Celar Danijel, upravnik, 
Zadnik Zvezdana, računovodja, ki pod- 

jetje zastopata in zanj podpisujeta, izr 
vžemši najemanje posojil. 

Okrajni LO Trebnje, 
odsek za finance, 
dne 5. maja 1948. 

St. 86Ö/1 8753 

751. 
Sedež: Brežice. 
Dan izbrisa: 26. aprila 1948. 
Besedilo: î>Mestno mizarsko podjetjec 

Brcšicc. 
Zaradi prevzema podjetja po OILO 

Krško. 
Okrajni L0 Krško, 

finančni odsek, 
dne 20. aprila 1948. 

St. 64/0 3583 
* 

752. 
Sedež: Ilirska Bistrica. 
Dan izbrisa*. 30. maja 1947. 
Besedilo: Mestna drogerija. 
Zaradi spojitve i Mestnim distribucij- 

skim podjetjem. 
Okrajni L0 Ilirska Bistrica, 

finančni odsek, 
dne 11. maja 1948. 

St. 1030/5-48    ,Jj., 8939 

753. i^ 
Sedež: Ilirska Bistrica. 
Dan izbrisa: 15. januarja 1918. 
Besedilo: Mestna mesnica. 
Zaradi spojitve z Mestnim distribucij- 

skim podjetjem. 
Okrajni LO Ilirska Bistrica, 

finančni odsek, 
dne 11. maja 1948. 

St. 1030/11-48   Jì£j 
* 

754. 
Sedež: Ilirska Bistrica. 
Dan izbrisa: 10. januarja 1948. 
Besedilo: Mestna koračnic*. 

0033 
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Zaradi spojitve z Mestnim produkcij- 
skim podjetjem. 

Okrajni CO Ilirska Bistrica, 
finančni odsek, 

dne 11. maja 1948. 
Št. 1030/6—48 8938 

* 
755. 

Sedež: Ilirska Bistrica, 
Dan izbrisa: 30. maja 1947. 
Besedilo: Mestna papirnica. 
Zaradi spojitve z Mestnim distribucij- 

skim podjetjem. 
Okrajni LO Ilirska Bistrica, 

finančni odsek, 
. dne 11. maja 1948.  

Št. 1030/1-48 6943 
* 

756. 
Sedež: Ilirska Bistrica, 
Dan izbrisa: 30. maja 1947. 
BesedHo: Mestna pralnica. 
Zaradi spojitve z Mestnim storitvenim 

podjetjem. 
Okrajni L0 Ilirska Bistrica, 

finančni odsek, 
Une 11. maja 1948. 

Št. 1030/3-48 3941 
* 

757, 
Sedež: Ilirska Bistrica, 
Dan izbrisa: 15. januarja 1948^ 
Besedilo: Mestna prodajalna mleka, 
Zaradi spojitve z Mestnim distribucij- 

tuam podjetjem. 
Okrajni LO Ilirska Bistrica, 

finančni odsek, 
dne 11. maja 1948. 

Št. 1030/9-48 3935 
* 

759. 
Sedež: Ilirska Bistrica, 
Dan izbrisa: 10. januarja 1948. 
BesedHo: Mestna restavracija. 
Zaradi spojitve z Mestnim gostinskim 

podjetjem. 
Okrajni LO Ilirska Bistrica, 

finančni odsek, 
dne 11. maja 1948. 

Št. 1030/7-48 8037 
* 

Sedež: Ilirska Bistrica. 
Dan izbrisa: 15. januarja 1948. 
Besedilo: Mestna uprava zgradb. 
Zaradi spojitve z Mestnim komunalnim 

podjetjem. 
Okrajni LO Ilirska Bistrica, 

finančni odsek, 
dne 11. maja 1948. 

Št. 1030/10-48 8934 
* 

760. 
Sedež: Ilirska Bistrica. 
Dan izbrisa: 30. maja 1947. 
Besedilo: Mestna zaloga piva. 
Zaradi spojitve z Mestnim distribucij- 

skim podjetjem. 
Okrajni L0 Ilirska Bistrica, 

finančni odsek, 
dne 11. maja 1948. 

Št, 1030/4r-48 8940 

761. 
Sedež: Ilirska Bistrica. 
Dan izbrisa: 30. maja 1947. 
BesedHo: Mestni avtoprevoz. 
Zaradi spojitve z Mestnim storitvenim 

podjetjem. 
Okrajni L0 Ilirska Bistrica, 

finančni odsek, 
äne U. maja 1948. 

Št. 1030/2-48 8942 
* 

762. 
Sedež: Ilirska Bistrica, 
Dan izbrisa: 15. januarja 1948. 
Besedilo: Mestni mlin. 
Zaradi spojitve z Mestnim storitvenim 

podjetjem. 
Okrajni L0 Ilirska Bistrica, 

finančni odsek, 
dne 11. maja 1948. 

Št. 1030•2-48 8932 
* 

763. 
Sedež: Ilirska Bistrica. 
Dan izbrisa: 15. januarja 1948. 
Besedilo: Mestni vodovod. 
Zaradi spojitve z Mestnim komunalnim 

podjetjem. 
Okrajni LO Ilirska Bistrica, 

finančni odsek, 
dne 11. maja 1948. 

Št. 1030/8—48 3936 
* 

764. 
Sedež: Kranj. 
Dan izbrisa: 31. marca 1948. 
Besedilo: Mestna slaščičarna in kavarna, 

Kranj. 
Zaradi združitve s podjetjem >Pecivoc 

MLO Kranj. 
Okrajni LO Kranj, 
odsek za finance, 

dne 31. marca 1948. 
Št 514/11—2 2666 

* 
765. 

Sedež: Kranj. 
Dan izbrisa: 14. aprila 1948. 
Besedilo: Okrajne klavnice. 
Podjetje je prešlo pod upravo Okrajne 

poslovne zveze, Kranj. 
Okrajni L0 Kranj, 
odsek za finance, 

dne 14. aprila 1948. 
Št. •36•-48 8104 

766. "l ^ i 
Sedež: Ljutomer, Glavni trg 6. 
Dan izbrisa: 14. aprila 1948. 
Besedilo:  Okrajni Mlekopromet Ljuto- 

mer. 
Podjetje je kot lokalno podjetje 15. I. 

1948 prenehalo poslovati. 
Okrajni LO Ljutomer, 

odsek za finance, 
dne 14. aprila 1948. 

Št 741 8251 
* 

767. 
Sedež: Ljutomer. 
Dan izbrisa: 1. aprila 1948. 
Besedilo: Okrajno podjetje •—• Vino •— 

Ljutomer. 

Na podlagi odločbe 0L0 Ljutomer, štev. • 
4438. 

Okrajni L0 Ljutomer, 
odsek za finance, 

dne 31. marca 1948. 
Št 682 2663 

* 
768. 

Sedež: Mozirje. 
Dan izbrisa: 7. aprila 1948. 
Besedilo: Naša knjiga — Mozirje. 
Zaradi  prehoda  v  upravo  Okrajnega 

magazina   Mozirje, (sedež   Šmartno   ob 
Paki). 

Okrajni L0 Mozirje, 
odsek za finance, 

dne 7. aprila 1948. 
Št. 1230 3019, 

* 
769. 

Sedež: St. Gotarđ. 
Dan izbrisa: 29. aprila 1948. 
Besedilo:   >Krajevno   gostinsko pod- 

jetje« KL0 Št. Gotard. 
Zaradi prenehanja obstojanja. 

Okrajni LO Trbovlje, 
odsek za finance, 

dne 29. aprila 1948. 
Št. 1290/1—48 8662 

Razglasi sodišč 

Vpisi v zadružni register 
389. 

Sedež: Bočna. 
Dan vpisa: 16. aprila 1948. 
Besedilo: Kmetijska zadruga z omejenim 

jamstvom v Bočni. 
Zadruga je bila ustanovljena n?. skup- 

ščini 7. •. 1948 za nedoločen čas. 
Naloge zadruge so: 1. da na čim boljäi 

in čim kulturnejši način oskrbuje svoje 
člane  z vsemi   potrebnimi   potrošnim» 
Eredmeti; 2. da odkupuje v svojem oko-. '•• 

šu vse kmetijske pridelke in izdelke v 
skladu s postavljenim načrtom za dobro • 
oskrbo mest in drugih industrijskih sre- 
dišč in  sklepa  v  ta namen pogodbe? 
3. da pospešuje in razvija vse panoge,. 
kmetijskega   gospodarstva   na   svojem 
področju, taiko  poljedelstvo, živinorejOi 
sadjarstvo,  vinogradništvo, čebelarstvo, 
gojitev industrijskih   in drugih kultur, 
gozdarstvo, doma?« obrt itd., posebno 
še tiste panoge oziroma kulture, Id v 

danih   naravnih   pogojih   najbolj  usp0" ' 
vajo; 4. da uvaja za povečanje kmetijs*6 ' 
proizvodnje in s tem za naraščanje bla- 
gostanja svojih članov naprednejše teh- 
nične in agronomske metode v kmetij- 
stvu in v ta namen nabavlja kmetijske 
stroje,  umetna  gnojila itd., ustanavlj* 
ambulante za živino, plemenilne postaje, ; 
organizira selekcijo živine, gradi e'J00'^ 
organizira  semensko službo,  skrbi  jjg 
gojitev sadnih, gozdnih in drugih sad** 
itd.; 5. da organizira predelavo kme«r 
skih  Dridelkov in obrtne delavnice *"  » 
potrebe svojih Članov in izrablja pri tem 
predvsem lokalne surovine; 6. da zp1*? 
kmečke  prihranke  v  obliki  hranilna > = 
vlog ip notranjih posojil za ustvarjanj   j 
obratnih sredstev in podeljevanje *JT'.j 
ditov svojim članom; 7. da skrbi za.W 
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epodarsM strokovni, kulturni In pro- 
6uelnÌ ^V*S vsea Prebivalcev svojega 
okoliša tako, da prireja v svojem za- 
družnem domu strokovna in politična 
predavanja, kulturne prireditve, stro- 
kovne tečaje, razstave, predvajanje fil- 
moy> goji fizkulturo itd. ter ustanovi 
*vojo knjižnico. 

Zadružni delež znaša 10O din, delež za- 
druznikovega družinskega člana 10 din. 
•rlaca^seob vstopu v zadrugo. Vsak za- 
^niznik jamči še z desetkratnim zneskom 
Vpisanega enkratnega temeljnega oziroma 
organskega deleža. 

:,^
ri°bčitye članov se, kolikor ni v pra- 

r• določeno drugače, nabijejo na zadruž- 
^razglasni deski. 
^adrugo zastopa upravni odbor, zanjo 
Podpisujeta po dva Člana upravnega odbo- 
ra» od katerih lahko enega nadomešča po 
upravnem odboru pooblaščeni uslužbenec 
»druge. 

Člani upravnega odbora so: 
Zmavc Martin, trgovec, Bočna, predsed- 

Bpžič Ivan, lesni trgovec, Bočna, pod- 
predsednik, 

Zagožen'Ivan, invalid, Bočna, tajnik, 
Zehelj Ivan, delavec, Bočna, 
Basti Jože, posestnik, Delce, 
Natlačen Jakob, krojač, Otok, 

. ^umat pranC) trg. pomočnik, Bočna, od- 

Okrožno sodišče v Celju 
dne 16. aprila 1948. 

Zadr VII 85/2 
* 

8586 

890. 
Sfdež: Bučo. 
£an vpisa: 13. aprila 1948. 
ßesedilo: Kmetijska zadruga i omejenim 

Jamstvom y Buïahï ^ 
**. fdruga je bila ustanovljena na skup- 

N ?'IIL 1948 •• nedoločen čas. 
u•,*«« zadruge so: 1. da na čim boljši 
ff cim kulturnejši način oskrbuje svoje 
Dri!? z vsemi potrebnimi potresnimi 
•••••••. 2# ^ ^kupuje v svojem oko. 
sfclLVSe ^etijske pridelke in izdelke v 
ost^ü 8 Postavljenim načrtom za dobro 
dis* ! mest "* drug"1 industrijskih sre- 
8  da - sklePa v  ta namen pogodbe; 
wri.Pos'PeSuje in razvija vse panoge 
Podrnfr ega gospodarstva na svojem 
•^^••) talko poljedelstvo, živinorejo, 
RoHW . ' vinogradništvo, čebelarstvo, 
gozda "atrijskih in drugih kultur, 
*e tht8 ' d°mačo obrt itd., posebno 
danjii Pan°Be oziroma kulture, Id v 
vaj«. ,naravnira Pogojih najbolj uspe- 
PròizvArf a Uvaia ra •07^11!0 kmetijske 
gosta•» 16 în 8 tem ** naraščanje bla- 
tne f %vo• ^anov naprednejše teh- 
etvu in aRronomske metode v kmetij- 
etroìft v ** namen nabavlja kmetijske 
Wuwmetna Rn°Jila itd>' «etanavlia 
°••••1?,1 m avino, plemenilne postaje, 
°r!an& 8•1••••• živine, gradi silose, 
gojitft^... imensko službo, skrbi za 
itd.. 58?•••, gozdnih in drugih sadik 
*kih r>Jr .organizira predelavo kmetij- 
•••••••    

kov ^ obrtne delavnice za 
•4•• 

aanov in izrab]ia prttem 
k

me«Va    lokalne surovine; 6. da zbira 
ttogTb   t*rihtanke v  obliki hranilnih 

"* notranjih posojil za ustvarjanje 

obratnih sredstev in pod&ljevanje kre- 
ditov svojim članom; 7. da skrbi za go- 
spodarski strokovni, kulturni in pro- 
svetni dvig vseh prebivalcev svojega 
okoliša tako, da prireja v svojem za- 
družnem domu strokovna in politična 
predavanja, kulturne prireditve) stro- 
kovne tečaje, razstave, predvajanje fil- 
mov, goji fizkulturo itd. ter ustanovi 
svojo knjižnico. 

Zaradi smotrnega in uspešnejšega iz- 
vajanja svojih nalog izdela potrebne 
načrte v skladu s splošnim državnim 
načrtom. 

Zadružni delež znaša 100 din, delež za- 
dražnikovega družinskega člana 10 din in 
se plača ob vstopu v zadrugo. Vsak za- 
družnik jamči z desetkratnim zneskom vpi- 
sanega enkratnega temeljnega oziroma 
družinskega deleža. 

Priobčitve se, kolikor ni v pravilih do- 
ločeno drugače, nabijejo na zadružni raz- 
glasni deski. 

Upravni odbor sestavlja 9 članov, ki jih 
voli občni zbor za dobo enega leta Zadrugo 
zastopa upravni odbor, zanjo podpisujeta 
po dva člana upravnega odbora, od katerih 
lahko enega nadomešča po upravnem od- 
boru pooblaščeni uslužbenec zadruge. 

Člani upravnega odbora so: 
Kunst Franc, delavec, Zeče, predsednik, 
Brilej Franc, delavec, Vranska gorca, 

podpredsednik, 
Gnus Miloš, administrator, Vranska gor- 

ca, tajnik, 
Pustišek Janez, kmet, Vranska gorca, 
Tiselj Peter, kmet, Vranska gorca, 
Gubenšak Anton, urar, Buče, 
Sinkovič Franc, kovač, Vranska gorca, 
Janžek Jožica, učitelj, Buče, 
Ivane Franc mL, delavec, Buče, odbor- 

niki. 
Okrožno sodišče v Celju 

dne 13. aprila 1948. 
Zadr VII 81/2 S404 

* 
891. 

Sedež: Crešnjevee. 
Dan vpisa: 13. aprila 1948. 
Besedilo: Kmetijska zadruga z omejenim 

jamstvom v črešnjevcu. 
Zadruga je bila ustanovljena na skup- 

ščini 29. II. 1948 za nedoločen čas. 
Naloge zadruge so: 1. da na Srn boljši 

in čim kulturnejši način oskrbuje svoje 
člane % vsemi potrebnimi potresnimi 
predmeti; 2. da odkupuje v svojem oko- 
lišu vse kmetijske pridelke in izdelke v 
skladu s postavljenim načrtom za dobro 
oskrbo mest in drugih industrijskih sre- 
dišč in sklepa v ta namen pogodbe; 
3. da pospešuje in razvija vse panoge 
kmetijskega gospodarstva na svojem 
področju, tako poljedelstvo, živinorejo, 
sadjarstvo, vinogradništvo, čebelarstvo, 
gojitev industrijskih in drugih kultur, 
gozdarstvo, domačo obrt itd., posebno 
že tiste panoge oziroma kulture, Id v 
danih naravnih pogojih najbolj uspe- 
vajo; 4. da uvaja za povečanje kmetijske 
proizvodnje in s tem za naraščanje bla- 
gostanja svojih članov naprednejše teh- 
nične in agronomske metode v kmetij- 
stvu in v ta namen nabavlja kmetijske 
stroje, umetna gnojila itd., ustanavlja 

ambulante za živino, plemenilne postaje, 
organizira selekcijo živine, gradi silose, 
organizira semensko službo, skrbi za 
gojitev sadnih, gozdnih in drugih sadik 
itd.; 5. da organizira predelavo kmetij- 
skih pridelkov in obrtne delavnice za 
potrebe svojih članov in izrablja pri tem 
predvsem lokalne surovine; 6. da zbira 
kmečke prihranke v obliki hranilnih 
vlog in notranjih posojil za ustvarjanje 
obratnih sredstev in podeljevanje kre* 
ditov svojim članom; 7. da skrbi za go- 
spodarski strokovni, kulturni in pro- 
svetni dvig vseh prebivalcev svojega 
okoliša tako, da prireja v svojem za- 
družnem domu strokovna in politična 
predavanja,* kulturne prireditve, stro» 
kovne tečaje, razstave,. predvajanje fil- 
mov, goji fizkulturo itd. ter ustanovi 
svojo knjižnico. 

Zaradi smotrnega in uspešnejšega iz- 
vajanja svojih nalog izdela potrebne 
načrte v skladu s splošnim državnim 
načrtom. 

Zadružni delež znaša 150 din, delež za- 
đružnikovega družinskega Člana 30 din, k£ 
69 plača ob vstopu v zadrugo, Vsak za- 
družnik jamči še z desetkratnim zneskom 
vpisanega enkratnega temeljnega oziroma 
družinskega deleža. 

Priobčitve planov se, kolikor ni v pra- 
vilih določeno drugače, nabijejo na zadruž- 
ni razglasni deski. 

Upravni odbor predstavlja 9 članov, • 
jih voli občni zbor za dobo enega leta. Za- 
drugo zastopa upravni odbor, zanjo podpi- 
sujeta po dva Člana upravnega odbora, od 
katerih lahko enega nadomešča po uprav- 
nem odboru pooblaščeni uslužbenec zadruge. 
Za sopodpisovanje je določen Šoba Franc, 
poslovodja zadruge. 

Člani upravnega odbora so: 
Beve Miha, upokojenec, Crešnjevee 81, 

predsednik, 
Meško Marija, učiteljica, Crešnjevee, 

podpredsednik, 
Kolar Stanko, železničar, Crešnjevee 13, 

tajnik, 
Jerič Matija, posestnik,   Leskovec, 
Brnčič Ivan, železničar, Leskovec, 
Jamnikar Anton, delavec, Leskovec, 
Pristovnik Alojz, posestnik, Leskovec, 
Rozman Konrad, železničar, Crešnje*ec, 

in 
Močnik Jože, pos., Crešnjevee, odbor-1 

niki.        <i i. ,   - 
Okrožno sodišče v Celja     |r 

dne 13. aprila 1948. 
Zadr VII 80/2     II    B589 

» 
892. 

Sedež: Dobovec. 
Dan vpisa: 13. aprila 1948. 
Besedilo: Kmetijska zadruga s omejenim 

jamstvom v Dobovcu. 
Zadruga je bila ustanovljena na sJÉrnv 

ščini 8. II. 1948 za nedoločen čas. 
Naloge zadruge so: 1. da na čim bolJ8i 

in čim kulturnejši način oskrbuje svoje 
člane z vsemi potrebnimi potrošnimi 
predmeti; 2. da odkupuje v svojem oko- 
lišu vse kmetijske pridelke in lidelke • 
skladu s postavljenim načrtom za dobro 
oskrbo meetJn drugih industrijskih sre- 
dišč in sklepa x ta namen pogodbe; 



Stran 8Q6 URADNI LIST • St. 22. - 18. V. 1WS 

S. da pospešuje k raavija vse panoge 
kmetijskega gospodarstva na svojem 
področju, taiko poljedelstvo, živinorejo, 
sadjarstvo, vinogradništvo, čebelarstvo, 
gojitev  industrijskih   in drugih kultur, 
rdarstvo, domačo obrt itd., pœebne 

_ tut« paeoge o»roma kulture, ki v 
danih »•••••• pogojih »ajb»lj tiepe- 
vajo; 4 da uvaja za povečanje kmetijske 
proizvodnje in s tem za naraščanje bla- 
gostanja evojih flanov naprednejše teh- 
nične in agronomske metode v kmetij- 
stvu in T ta namen nabavlja kmetijske 
stroje, umetna gnojila itd., ustanavlja 
ambulante za živino, plemenilne postaje, 
organizira selekcijo živine, gradi silose, 
organizira semensko službo, skrbi za 
gojitev sadnih, gozdnih in drugih sadik 
itd.; •. da organizira predelavo kmetij- 
skih pridelkov in obrtne delavnice za 
potreba evojih članov in izrablja pri tem 
predvsem lokalne surovine; 6. da zbira 
kmečke prihranke v obliki hranilnih 
vlog in notranjih posojil za ustvarjanje 
obratnih sredstev in podeljevanje kre- 
ditov svojim članom; 7. da skrbi za go- 
spodarski strokovni, kulturni in pro- 
svetni dvig vseh prebivalcev svojega 
okoliša tako, da prireja v svojem za- 
družnem domu strokovna in politična 

Eredavanja, kulturne prireditve, stro- 
ovne tečaje, razstave, predvajanje fil- 

mov, goji fizkulturo itd. ter ustanovi 
svojo knjižnico. 

Zaradi smotrnega in uspešnejšega iz- 
vajanja svojih nalog izdela potrebne 
načrte v skladu s sploänim državnim 
načrtom. 

Zadružni delež znaša 100 din, delež za- 
družnikovega družinskega člana 20 din in 
se plača ob vstopu v zadrugo. Vsak za- 
družnik jamči s petkratnim zneskom vpisa 
nega enkratnega temeljnega oziroma dru- 
žinskega deleža. 

Priobčitve se, kolikor ni v pravilih do- 
ločeno drugače, nabijejo na zadružni raz- 
glašal deski. 

Upravni odbor eestavlja 7 članov, ki jih 
voli občni zbor.za dobo enega leta. Za- 
drugo zastopa upravni odbor, zanjo podpi- 
sujeta po dva Člana upravnega odbora, od 
kalerih lahko enega nadomešča po uprav 
nem odbora pooblaščeni uslužbenec za- 
druge. 

Člani upravnega odbora so: 
Strgaršek Leopold, Žagar, Dobovec 4, 

predsednik, 
Kreišek Ludvik, mizar, Dobovec. blagaj 

nik, 
Ravnikar Leopold, železničar, Dobovec 

št- 6, tajnik, 
Jamšek Leopold, poseetók, Ključevica 

št. 23, 
Kovač Tine, delavec, Ključevica 26, 
Dolinlek Mirko, delavec, Završje 10, 
Skrinar Justi, poe hči, Matica 25, odbor- 

niki. 
Okrožno sodišče • Celju 

dne 13. aprila 1948. 
Zadr VII 78/2 8406 

* 
893. 

Sedež: Rečica eb Savinji 
Dan vpisa: 26- aprila 1948. 
Besedilo: Kmetijska zadnja z omejenim 

jamstvom v Rečici ob Savinji. 

Zadruga je bik ustanovljena na skup 
ščiai i. II. •8 za nedoločen čas. 

Naloge zadruge so: 1. da na čim boljši 
in čim kulturnejši nač:n oskrbuje svoje 
člane z vsemi potrebnimi potroànimi 
predmeti; 2. da odkupuje y svojem oko- 
lišu vse kmetijske pridelke ki izdelke v 
sktala z peetctvjjemm martom za dobra 
oskrbo mest in drugih industrijskih sre- 
dišč in 6klepa v ta namen pogodbe; 
5. da pospešuje i* razvija vse panoge 
kmetijskega gospodarstva na svojem 
področju, tako poljedelstvo, živinorejo, 
sadjarstvo, vinogradništvo, čebelarstvo, 
gojitev industrijskih in drugih kultur, 
gozdarstvo, domače obrt itd., posebno 
še tiste panoge oziroma kulture, ki v 
danih naravnih pogojih najbolj uspe- 
vajo; 4. da uvaja za povečanje kmetijske 
proizvodnje in e tem za naraščanje bla- 
gostanja svojih Članov naprednejše teh- 
nične in agronomske metode v kmetij- 
stvu in v ta namen nabavlja kmetijske 
stroje, umetna gnojila itd., ustanavlja 
ambulante za živino, plemenilne postaje, 
organizira selekcijo žrlvine, gradi silose, 
organizira semensko službo, skrbi za go- 
jitev sadnih, gozdnih in drugih sadik 
itd.; 5. da organizira predelavo kmetij- 
skih pridelkov in obrtne delavnice za 
potrebe svojih članov in izrablja pri tem 
predvsem lokalne surovine; 6. da zbira 
kmečke prihranke v obliki hranilnih 
vlog in notranjih posojil za ustvarjanje 
obratnih sredstev in podeljevanje kre- 
ditov svojim Članom; 7. da skrbi za go- 
spodarski, strokovni, kulturni in pro- 
svetni dvig vseh prebivalcev svojega 
okoliša tako. da prireja v svojem za- 
družnem domu strokovna In politična 
predavanja, kulturne prireditve, stro- 
kovne tečaje, razstave, predvajanja fil- 
mov, goji fizkulturo itd. ter ustanovi 
svojo knjižnico. 

Zaradi smotrnega in uspešnejšega izva- 
janja svojih n' log izdela zadruga potrebne 
načrte v skladu s splošnim državnim načr 
tom. 

Zadružni delež znaša 100 din, delež za- 
družnikovega družinskega člana 10 din 
in se plača ob vstopu v zadrugo. Vsak za- 
družnik jamči z desetkratnim zneskom vpi- 
sanega enkratnega temeljnega oziroma 
družinskega deleža. 

Priobčitve se, kolikor ni v pravilih do- 
ločeno drugače, nabijejo na zadružni raz» 
glasni deski. 
' Upravni odbor sestavlja 6 do 9 Članov, 
ki jih voli občni zbor za dobo enega leta. 

Zadrusfo zastopa upravni odbor, zanjo 
podpisujeta po dva Slana upravnega odbo- 
ra, od katerih lahko enega nadomešča po 
upravnem odboru pooblaščeni uslužbenec 
zadruge. 

Člani, upravnega odbora so: 
Juraj Mirko, kovač, Prihova E2, pred 

sednik, 
Češnovar Franc, mali pos., Sp. Rečica, 

podpredsednik,, 
Kokošinc Jože, uradnik, Rečica ob Savi- 

nji tajnik, 
Premož Janež, kmet, Dol-Suha 9, 
Blekač Jože, kmet, Sp. Pobreže, 
Hribemik Anton, mali pos., Sp. Rečic« 

št. 9, 

Štrucelj Anton, mizar, Rečica ob Savinji 
žt. 78, 

Praznik Janez, kmet. Poljane 15, 
GlušiČ Marija, Prihova št. 8, odbornikL 

Olirono sodišče v Celju 
dne 26. aprila 1948. 

Zair VII 02/2 8784 

Sedež: Rogatec. 
Dan vpisa: 26. aprila 1948. 
Besedilo: Kmetijska zadruga z omejenim 

jamstveni v Rogatcu. 
Zadruga je bila ustanovljena na skup- 

ščini 4. III. 1948 za nedolečen čas. 
Naloge zadruge so: 
1. da na čim boljši in čim kulturnejši ; 

način oskrbuje svoje člane t vsemi po- 
trebnimi potrošnim! predmeti; 2. da od- 
kupuje v svojem okolišu vse kmetijske 

Cridelke in izdelke v skladu s postav- 
enim načrtom za dobro oskrbo mest in 

drugih industrijskih središč in sklepa v 
ta namen pogodbe; 8. da pospešuje -B 
razvija vse panoge kmetijskega gospo- 
darstva na svojem področju, tako polje- 
delstvo, živinorejo, sadjarstvo, vinograd- : 
ništvo, čebelarstvo, gojitev industrijskih 
In drugih kultur, gozdarstvo, domačo 
obrt itd., posebno pa tiste panoge ozi- 
roma kulture, ki ob danih naravnih po- 
gojih najbolj uspevajo; 4. da uvaja za 
povečanje kmetijske proizvodnje in e 
tem za naraščanje blagostanja svojih 
članov naprednejše tehnične in agro- 
nomske metode v kmetijstvu in v ta na- 
men nabavlja kmetijske stroje, umetna 
gnojila itd., ustanavlja ambulante za žv 
vino,( plemenilne postaje, organizira se-' 
lekcijo živine, gradi silose, organizi- 
ra semensko službo, skrbi za gojitev 
sadnih, gozdnih in drugih 6adik itd-"; 
5. da organizira predelavo kmetijskih 
pridelkov in obrtne delavnice za po- 
trebe svojih članov in izrablja pri 
tem predvsem lokalne surovine; 6. d*, 
zbira kmečke prihranke v obliki hra- 
nilnih vlog in notranjih posojil za ustvar- 
janje obratnih sredstev in za podeljeva- 
nje kreditov svojim članom; 7. da ••••. 
za gospodarski strokovni ter kulturni k* 
prosvetni dvig vseh prebivalcev evojega: 

okoliša tako, da prireja v svojem *?*: 
družnem domu strokovna in politična 
predavanja, kulturne prireditve, stro^ 
kovne tečaje, razstave, predvajanja fj*j 
mov, goji fizkulturo itd. ter ustanov» 
svojo knjižnico. 

Zaradi smotrnega in uspešnejšega te?** 
Janja svojih nalog izdela zadruga potrebne 
načrte v skladu s splošnim državnim načr* 
tom. 

Zadružni delež znaša 100 din, delež »' 
družnikovega družinskega člana 10 • 
in se plača ob vstopu v zadruga Vsak za- 
družnik jamči s petkratnim zneskom *?• 
sanega enkratnega temeljnega oziroma, 
družinskega deleža. , 

Priobčitve se, kolikor ni v pravilih of 
ločeno drugače, nabijejo na zadružni re** 
glasni deski. '-i ' 

Upravni odbor sestavlja 7 do 9 članov» 
ki jih voli občni zbor izmed zadružnih 
za dobo enega lela. • ' ^ 

Zadrugo zastopa upravni odbor, j*?£ 
1 podpisujeta po dva člana upravnega pQW 
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••, od katerih lahko enega nadomešča po 
upravnem odboru pooblaščeni uslužbenec 
zadruge. 

• Člani upravnega odbora so: 
Dirnbek Anton, upravitelj posestva, 

predsednik, 
Okoren Kari, želez, upokojenec, pod- 

predsednik, 
dr. Muster Jožef, zdravnik, tajnik, 
Marino Andrej, posestnik, 
Kolar Janez, delavec, 
Polajžer Jožef, kmet, 
Sipec Andrej, kmet, 
Egartner Franc, kmet, în 
Lužar Amalija, kmetica, odborniki, vsi 

« Rogatca. 
Okrožno sodišče- v Celju 

dne 26. aprila 1948. 
Zadr VII 94/2 S781 

* 
395. 

Sedež: Solcava. 
Dan vpisa: 26. aprila 1948. 
Besedilo: Kmetijska zadruga z omejenim 

jamstvom v Solzavi. 
/-adruga je bila ustanovljena na akup- 

•^,16« H« 1948 za nedoločen čas. 
Naloge zadruge so: 1. da na čim boljši 

m čim kulturnejši način oskrbuje evoje 
ciane * vsemi potrebnimi potrošnim! 
predmeti; 2. da odkupuje v svojem oko- 
^ yse kmetijske pridelke in izdelke v 
»-KiatlU Z rvnctntrlianim   načrtom  7• dobi 

jj'jÄ.Poepesüje in razvija vse panoge 
«eujskega gospodarstva na svojem 

••••, tako poljedelstvo, živinorejo, 
jamarstvo, vinogradništvo, čebelarstvo, 
Britev industrijskih in drugih kultur, 
jpwarstvo, domačo obrt itd., posebno 
<Wute pano8ö oziroma kulture, ki v 
va£. naravnih pogojih najbolj uspe- 
TITVS' , a uvaia za povečanje kmetijske 
E^nje in e tem za naraščanje bla- 
nSn Ja svolih flanov naprednejše teh- 
Btvii* agronomske metode v kmetij- 
ski,? v ta namen nabavlja kmetijske 
aiÄ Vmetna PnoJila i«., ustanavlja 
o'»«i nle za Živino, plemenilne postaje, 
oroanfl.ra 6ele^cijo živine, gradi silose, 
Htev Ia seniensko službo, skrbi za go- 
lW. K** 

h» Rozdnih in drugih eadik 
ski'ù \ -A 

or8anizira predelavo kmetij- 
PotreKn Uiov in obrtne delavnice za 
predvst ^0^0 članov In Izrablja pri tem 
ktnečfc» lokalne surovine; 6. da zbira 
vlog j*? Prihranke v obliki hranilnih 
obratnu ••1•••5• posojil za ustvarjanje 
ditov ^ sredstev in podeljevanje kre- 
sPodaSi0rm •1•°••; 7. da skrbi za go- 
evetni •- strokovni, kulturni in pro- 
pkoliš» ?*\• vseh prebivalcev svojega 
družne*, J

0
' ^ prireja v svojem za- 

reda*«,,« omu strokovna m politična 
ovne \•&  starne   prireditve, stro- t..._.... 

razstave, predvajanja fil- 
svojo kniiž yZKulturo   itd* ter  «stanovi 

^«ni^in,1"01?683 ln asPe5nejšega izva- 
^ačrtft •, jalos izdela zadruga potrebne 
tom. adu s splošnim državnim načr- 

^ruA*1* dele* znaša 100 din, delež ra- 
lu gS»*  družinskega člana  10  din . 

Plača o° vstopu v zadrugo. Vsak za- I 

družnik jamči s petkratnim zneskom vpi- 
sanega enkratnega temeljnega oziroma 
družinskega deleža. 

Priobčitve se, kolikor ni v pravilih do- 
ločeno drugače, nabijejo na zadružni raz- 
glasni deski. 

Upravni odbor sestavlja 5 do 9 članov, 
ki jih voli izmed zadružnikov za dobo 
enega leta. 

Zadrugo zastopa upravni odbor, zanjo 
podpisujeta po dva člana upravnega odbo- 
ra, od katerih lahko enega nadomešča po 
upravnem odboru pooblaščeni uslužbenec 
zadruge. 

Člani upravnega odbora so: 
Plešnik'Franc, pos., Sv. Duh 31, pred- 

sednik, 
Prodnik Franc, delavec, Solčava 3, pod- 

predsednik. 
Vider Valentin, delavec, Solčava 16, 

tajnik, 
Knez Alojzija, pos-, Solčava 84, 
Stifter Silvester, šofer, Solčava 52, 
Selišnik Alojzija, pos., Solčava 64, 
Poličnik Gregor, kmet. ein, Sv. Duh 19, 

odborniki. 
Okrožno sodišče v Celju 

dne 26. aprila 1948. 
Zadr VII 93/2 8785 

* 
396. 

Sedež: Sr. Lovrenc pri štorah. 
Dan vpisa: 17. aprila 1948. 
Besedilo: Kmetijska zadruga z omejenim 

jamstvom T Sv. Lovrencu pri Storah. 
Zadruga je bila ustanovljena na skup- 

ščini 3. IV. 1948 za nedoločen čas. 
Naloge zadruge so: 1. da na čim boljši 

in čim kulturnejši način oskrbuje svoje 
Člane • vsemi potrebnimi potrošnimi 
predmeti; 2. da odkupuje v svojem oko- 
lišu vse kmetijske pridelke in izdelke v 
skladu s postavljenim načrtom za dobro 
oskrbo mest in drugih industrijskih sre- 
dišč in sklepa v ta namen pogodbe; 
3, da pospešuje in razvija vse panoge 
kmetijskega gospodarstva na svojem 
področju, taiko poljedelstvo, živinorejo, 
sadjarstvo, vinogradništvo, čebelarstvo, 
gojitev industrijskih in drugih kultur, 
gozdarstvo, domač» obrt itd., posebno 
Še tiste panoge oziroma kulture, ki v 
danih naravnih pogojih najbolj uspe- 
vajo; 4. da uvaja za povečanje kmetijske 
proizvodnje in a tem za naraščanje bla- 
gostanja svojih flanov naprednejše teh- 
nične in agronomske metode v kmetij- 
stvu in v ta namen nabavlja kmetijske 
stroje, umetna gnojila itd., ustanavlja 
ambulante za živino, plemenilne postaje, 
organizira selekcijo živine, gradi silose, 
organizira semensko službo, skrbi za 
gojitev sadnih, gozdnih in drugih sadik 
itd.; 5. da organizira predelavo kmetij- 
skih prìdélkov in obrtne delavnice za 
potrebe svojih članov in izrablja pri tem 
predvsem lokalne surovine; 6. da zbira 
kmečke prihranke v obliki hranilnih 
vlog in notranjih posojil za ustvarjanje 
obratnih sredstev in podeljevanje kre- 
ditov svojim članom; 7. da skrbi za go- 
spodarski strokovni, kulturni in pro- 
svetni dvig vseh prebivalcev svojega 
okoliša tako. da prireja v svojem za- 
družnem domu strokovna in politična 
predavanja,  kulturne  prireditve,  stro- 

kovne tečaje, razstave, predvajanje fil- 
mov, goji lizkulturo itd. ter ustanovi 
svojo knjižnico. 

Zaradi smotrnega in uspešnejšega iz- 
vajanja svojih nalog izdela potrebne 
načrte v skladu s splošnim državnim 
načrtom. 

Zadružni delež znaša 100 din in se pla- 
ča ob vstopu v zadrugo. Vsak zadružnik 
jamči z desetkratnim zneskom vpisanega 
enkratnega temeljnega zneska. 

Priobčitve se, kolikor ni v pravilih do- 
ločeno drugače, nabijejo na zadružni raz- 
glasni deski. 

Upravni odbor sestavlja 7 do 11 Članov, 
ki jih voli zbor izmed zadružnikov za do- 
bo enega leta. Zadrugo zastopa upravni od- 
bor, zanjo podpisujeta po dva Člana uprav- 
nega odbora, katerih enega lahko nado- 
mešča po upravnem odboru pooblaščeni 
uslužbenec zadruge. 

Člani upravnega odbora so: 
Rozman Martin, nameščenec, Laska vas 

št. 33, predsednik, 
Ivanšek Fanika, nameščenka, Laška vaj 

št. 75, tajnik, 
Rozman Franc, delavec, Laška vas 33, 
Verčnik Ignac, upokojenec, 'Laška vae 

št. 75, 
Gunzek Jakob, delavec, Laška vas 58, 
Majoranc Konrad, posestnik, Sv. Lovrenc 

št. 63, 
Štor Franc, delavec, Laška vas 31, 
Seiberl Maks, delavec, Laška vas 100, 

odborniki. 
Okrožno sodišče v Celju 

dne 17. aprila 1948. 
Zadr VII 86/2 8788 

39-». 
Sedež: Šmarje pri Jelšah". 
Dan vpisa: 26. aprila 1948. 
Besedilo: Kmetijska zadruga z omejenim 

jamstvom pri Jelšah. 
Zadruga je bila ustanovljena na skup- 

ščini 7. III. 1948 za nedoločen čas. 
Naloge zadruge so: 1. da na Čim boljli 

in čim kulturnejši način oskrbuje svoje 
člane z vsemi potrebnimi -potrošnimi 
predmeti; 2. da odkupuje v svojem oko- 
lišu vse kmetijske pridelke in izdelke v. 
skladu s postavljenim načrtom za dobro 
oskrbo mest in drugih industrijskih sre- 
dišč in sklepa v ta namen pogodbe; 
3. da pospešuje jn razvija vse panoge 
kmetijskega gospodarstva na svojem 
področju, tako poljedelstvo, živinorejo, 
sadjarstvo, vinogradništvo, čebelarstvo, 
gojitev industrijskih in drugih kultur, 
gozdarstvo, domačo obrt itd., posebno 
še tiste panoge oziroma kulture, ki v 
danih naravnih pogojih najbolj uspe- 
vajo; 4. da uvaja za povečanje kmetijske 
proizvodnje in e tem za naraščanje bla- 
gostanja svojih članov naprednejše, teh- 
nične in agronomske metode v kmetij- 
stvu in v ta namen nabavlja kmetijske 
stroje, umetna gnojila itd., ustanavlja 
ambulante za živino, plemenilne postaje, 
organizira selekcijo živine, gradi silose, 
organizira semensko službo, skrbi za go- 
jitev sadnih, gozdnih in drugih sadik 
Itd.; 5. da organizira predelavo kmetij- 
skih pridelkov in obrtne delavnice za 
potrebe svojih članov in izrablja pri tem 
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predvsem lokalno surovine; 6. da zbira 
kmečke prihranke v obliki hranilnih 
vlog in notranjih posojil za ustvarjanje 
obratnih sredstev in Dodeljevanje kre- 
ditov svojim članom; 7. da skrbi za go- 
spodarski, strokovni, kulturni in pro- 
svetni dvig vseh prebivalcev svojega 
okoliša tako, da prireja v svojem za- 
družnem domu strokovna in politična 
predavanja, kulturne prireditve, stro- 
kovne tečaje, razstave, predvajanja fil- 
mov, goji fizkulturo itd. ter ustanovi 
svojo knjižnico. 

Zaradi smotrnega in uspešnejšega iz- 
vajanja svojih nalog izdela potrebne 
načrte v skladu s splošnim državnim 
načrtom. 

Zadružni delež znaša 100 din, delež za- 
družnikovega družinskega člana 10 din 
in se plača ob vstopu v zadrugo. Vsak, za- 
družnik jamči s petkratnim zneskom vpi- 
sanega enkratnega temeljnega oziroma 
družinskega deleža. 

Priobčitve se, kolikor ni v pravilih do- 
ločeno drugače, nabijejo na zadružni raz- 
glasni deski. 

Upravni odbor sestavlja 7 članov, ki jih 
voli zbor izmed zadružnikov za dobo ene- 
ga leta. 

Zadrugo zastopa upravni odbor, zanjo 
podpisujeta po dva člana upravnega odbo- 
ra, od katerih lahko enega nadomešča po 
upravnem odboru pooblaščeni uslužbenec 
zadruge. 

Za sopodpisovanje je poblaščena Lecev 
Karolina, knjigovodinja zadruge. 

Člani upravnega odbora so: 
Sivka Janez, pos., Senovica, predsednik, 
Anderluh Avgust, dentist, Šmarje, pod- 

predsednik, 
Zdolšek Anton mL, miz. pomočnik, Seno. 

vica, tajnik, 
Kromparšek Anton, pos., Sv. Barbara, 
Kidrič Martin, delavec, Mestinje, 
Vreze Ivan, pos., Bobovo, 
Hrovat Alojz, pos., Dvor, odborniki. 

Okrožno sodišče v Celju 
dne 26. aprila 1948. 

Zadr VII 95/2 3780 

,398. 
Sedež: Šmartno ob Dreti. 
Dan vpisa: 21. aprila 1948. 
Besedilo: Kmetijska zadruga z omejenim 

jamstvom v Smartnem ob Dreti. 
Zadruga je bila ustanovljena na skup- 

ščini 8. II. 1948 za nedoločen čas. 
Naloge zadruge so: 1. da na čim boljši 

in čim kulturnejši način oskrbuje svoje 
člane z vsemi potrebnimi potrošnim! 
predmeti; 2. da odkupuje v svojem oko- 
lišu vse kmetijske pridelke in izdelke v 

• skladu z postavljenim načrtom za dobro 
oskrbo mest in drugih Industrijskih sre- 
dišč in sklepa v ta namen pogodbe; 
3. da pospešuje in razvija vse panoge 
kmetijskega gospodarstva na svojem 
področju, tako poljedelstvo, živinorejo, 
sadjarstvo, vinogradništvo, čebelarstvo, 
gojitev industrijskih in drugih kultur, 
gozdarstvo, domaČo obrt itd., posebno 
Se tiste panoge oziroma kulture, ki v 
danih naravnih pogojih najbolj uspe- 
vajo; 4. da uvaja za povečanje kmetijske 
proizvodnje in s tem za naraščanie bla- 

gostanja svojih članov naprednejše teh- 
nične in agronomske metode v kmetij- 
stvu in v ta namen nabavlja kmetijske 
stroje, umetna gnojila itd., ustanavlja 
ambulante za živino, plemenilne postaje, 
organizira selekcijo živine, gradi silose, 
organizira semensko službo, skrbi za go- 
jitev sadnih, gozdnih in drugih sadik 
itd.; 6. da organizira predelavo kmetij- 
skih pridelkov in obrtne delavnice za 
potrebe svojih članov in izrablja pri tem 
predvsem lokalne surovine; 6. da zbira 
kmečke prihranke v obliki hranilnih 
vlog in notranjih posojil za ustvarjanje 
obratnih sredstev in podeljevanje kre- 
ditov svojim članom; 7. da skrbi za go- 
spodarski, strokovni, kulturni in pro- 
svetni dvig vseh prebivalcev svojega 
okoliša tako, da prireja v svojem za- 
družnem domu strokovna in politična 
predavanja, kulturne prireditve, stro- 
kovne tečaje, razstave, predvajanja fil- 
mov, goji fizkulturo itd. ter ustanovi 
svojo knjižnico. 

Zaradi smotrnega in uspešnejšega iz- 
vajanja svojih nalog izdela potrebne 
načrte v skladu s splošnim državnim 
načrtom. 

Zadružni delež znaša 100 din, delež za- 
družnikovega družinskega člana 10 din 
in se plača ob vstopu v zadrugo. Vsak za- 
družnik jamči z desetkratnim zneskom vpi- 
sanega enkratnega temeljnega oziroma 
družinskega deleža. 

Priobčitve se, kolikor ni v pravilih do- 
ločeno drugače, nabijejo na zadružni raz- 
glasni deski 

Upravni odbor sestavlja 5 do 9 članov, 
ki jih voli zbor izmed zadružnikov za do- 
ba enega leta. 

Zadrugo zastopa upravni odbor, zanjo 
podpisujeta po dva člana upravnega odbo- 
ra, od katerih lahko enega nadomešča po 
upravnem odboru pooblaščeni uslužbenec 
zadruge. * 

Člani upravnega odbora so: 
Remic Ferdo, pos., Šmartno ob Dreti, 

predsednik, 
Glojèk Jože, pos., Sp. Kraše, podpred- 

sednik, 
Levar Mirko, pos., šmarmo ob Dreti, 

tajnik, 
Zagožen Peter, pos., Volog, 
Krefel Anton, pos.. Pusto polje, 
Skok Janko, pos., It. Jošt, 
Mikec Franc, mizar, Šmartno ob Dreti, 

odborniki. 
Za sopodpisovanje je pooblaščen Kumër 

Janko, poslovodja zadruge. 
Okrožno sodišče v Celju 

dne 21. aprila 1948. 
Zadr VII 88/2 8595 

399. 
Sedež: Bevke. 
Dan vpisa: 26. aprila 1948. 
Besedilo: Kmetijska zadruga i o. j. v 

Borkah. 
Zadruga je bila ustanovljena na usta- 

novnem zboru 29. II. 1948 za nedoločen 
čas.   t 

Naloge zadruge so: 
1. da na čim boljši,In čim kulturnejši na- 

čin oskrbujesvoje člane zvsemi potrebni- 

mi potrošnimi predmeti; 2. da odkupuje 
v svojem okolišu vse kmetijske pridelke in 
izdelke po postavljenem načrtu, za do- 
bro oskrbo mest in drugih industrij- 
skih središč in sklepa v ta namen po- 
godbe; 8. da pospešuje in razvija vse pa- 
noge kmetijskega gospodarstva na svojem 
področja, tako poljedelstvo, živinorejo) 
sadjarstvo, vinogradništvo, čebelarstvo, go; 
jitev industrijskih in drugih kultur, goz- 
darsko, domačo obrt itd, posebno pa pO 
spešuje tiste panoge oziroma kulture, " • 
v danih naravnih pogojih najbolj uspe- 
vajo; 4. da uvaja za povečanje kmetijske 
proizvodnje in s tem zagotovitev nara- 
ščanja blagostanja svojih članov naprednej- 
še tehnične in "agronomske metode . ? 
kmetijstvu in v ta namen nabavlja kmetij- 
ske stroje, umetna gnojila itd., ustanavlja 
ambulante za živino, plemenilne postaja 
organizira selekcijo živine, gradi silose, 
organizira semensko službo, skrbi za gojij 
tev sadnih, gozdnih in drugih sadik Itdji 
5. da organizira predelavo kmetijskih pri- 
delkov in obrtne delavnice za potrebe sy<* 
jih članov in izrablja pri tem predvsem 
lokalne surovine; 6. da zbira kmečke pri- 
hranke v obliki hranilnih vlog in notranji? 
posojil za ustvarjanje obratnih sredstev |» 
za podeljevanje kreditov svojim '61anoffl> 
7. da skrbi za gospodarski strokovni, kul- 
turni tn prosvetni dvig vseh prebivalce* 
svojega okoliša tako, da prireja v svojem 
zadružnem domu strokovna in politico? 
predavanja, kulturne prireditve, strokovn* 
tečaje, razstave, predvajanja filmov^gw 
fizkulturo itd ter ustanovi svojo knjižnica 

Zadružni delež znaša 200 din, ki '•*?• 
lahko vplača v obrokih. Delež zadrug' 
kovega družinskega člana znaša 50 di* 
Člani jamčijo za obveznosti zadruge* 
desetkratnim zneskom vpisanega ®* 
kratnega temeljnega oziroma družinska' 
ga deleža. J; 

Zadruga razglaša važnejše sklepe^ 
svojih poslovnih prostorih in na ^f 
glasni deski. '. 

Upravni odbor sestavlja 9 do H.'-'*? 
nov, ki jih voli zbor izmed zadružnik^ 
Njegova dolžnost traja eno leto. Za **!' 
drugo podpisujeta po dva člana ^P^ï 
nega odbora, od katerih lahko •••• 
nadomešča po upravnem odboru pooiW 
sceni uslužbenec zadruge. .v 

Člani upravnega odbora so: 
Dolinar Stane, kmet, Bevke 6, • 
Vrhovec Ivan, mizar, Bevke 62,. ^ 
Sušnik Rudolf, strok, učitelj, Bevke /?< 
Volk Alojzij, nameščenec, Bevke*» . 
Lenarčič Janko, kmet, Bevke'5,     ; ' 
Gantar Jože, posestnik, Bevke 54;   • 
Petkovšek Franja, kmetica, Bevke P" 
Smuk Marija, posesmica, Bevke »Z, 
Kržraanc Janko, kmet, Bevke .42. 

Okrožno sodilïe T Ljubljani 
dne 24. aprila 1948. 

Zt 56/48 — Zadr VI 24/1 
• 

400. 
Sedež: Polsntë. 
Dan vpisa: 9. aprila 1948. .JJJI 
Besedilo: Kmetijska zadruga z otaeiFr 

jamstvom v Polšniku.. .... ;••j Ž*. 
Zadruga je bila ustanovljena na u****^, 

nem zbora 7. marca 1948 za nedoloče» 
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Naloge zadruge so: 1. da na čim boljši in 
«m kulturnejši način oskrbuje svoje čla- 
ne z vsemi potrebnimi potrošnimi pred- 
meti; 2. da odkupuje v svojem okolišu 
It? kmetiiske Pridelke in izdelke v 
sKiadu s postavljenim načrtom za dobro 
oskrbo mest in drugih industrijskih sre- 
<"sc in sklepa v ta namen pogodbe; 
T!m

da.pospešuje in razvija vse panoge 
kmetijskega gospodarstva na svojem 
Ronron tako poljedelstva živinorejo, 
Carstvo, vinogradništvo, čebelarstvo, 
12• industrijskih in drugih kultur, 
gozdarstvo, domačo obrt itd., posebno pa 
«sie panoge oziroma kulture, ki v danih 
»aravmh pogojih najbolj uspevajo; 4. da 
n-r]a •-Povečanje kmetijske proizvod- 
svn^h   y,^em za naraščanje blagostanja 

°•• članov naprednejše tehnične in 
"gronomske metode v kmetijstvu in v ta 
£nn-in nabavUa kmetijske stroje, umetna 
sivin lld*' "^navija ambulante za 
šeiek - •1^••••• postaje, organizira 

"••&••• ° ^vine, gradi silose, organizira 
irò*Hn-? . slu?-bo, skrbi za gojitev sadnih, 
ffi?lh ln druSih sadik itd-'» 5- da or§a- 
obrtn •^•1••• kmetijskih pridelkov in 
"nov •   •     avnice ^ P°treDe svojih čla- 
•SurovKÄ pi£.tem, Predvsem l°ka,ne 

v obrt- V ' da ZDira kmečke prihranke 
solil » nranilnib vlog in notranjih po- 
Podem u3lvarianJe obratnih sredstev in 
Skrbi » kredi,ov svojim članom; 7. da 
tóv Drv*? ^°spodarski strokovni, kulturni 
'tèsa Trni dv,'g vseh Prebîvalcev svo- 
zadru^r, a tako' da P"reJa v svojem 
Prèda • domu strokovna in politična 
Ine te,vnja' kullurne prireditve, strokov. 
"koh ffiie',razslave- predvajanja filmov, 
'^.niWIS itd" ter ^3110^ sv°i° 
^tSSwnI deleZ ma5a 100 din, delež za- 
•» laU- eg? dr«âinskega Člana 20 din, ki 
^oläSJ2??2a-v obrokih- Člani jamčijo 
ßkoai vrî- ^drugo z desetkratnim zne- 
oiironifl •1-8?.^? enkralr|ega temeljnega 
••"Zaa druand«ga deleža. 
^•••^•^• važnejše sklepe v svo- 
^..^siovnih prostorih in na razglasni de- 

"E"AraJv odp0r sestavlja 3 do 5 članov, 
'ûost'im zbor izmed zadružnikov. BoIž> 
^druoft 5•"^• ^001"3 traJa eno let0- Za 

ga- odbo pisujeta P° dva člana upravne- 
ftesča od ^^"b lahko enega nado- 
•^tötjei*0 "Pravnem odboru pooblaščeni 
"••••••• zadruge. 

*•'^oSÄrp?e8a odbora *>: 
«*ovf* T   ^er' P^estaik, Sp. Tepe 18, 
l"ï>robLTh

f
im» Posestnik, Zg. Polšnik 5, 

St. 20        nfon- md- upokojenec, Šumnik 

^Koiar I*"1"1 Posestnik, Sp. Mamolj 2, 
k Poobl«-   ?' P^estnik, Sp. Polšnik 15, 
«vanft •• ^podpisovanje: 

.'   "?^ Manuka, poslovodja, Polšnik 27. 
-...     Otrožno sodišče T Ljubljani 
v        « „dne 9. aprila 1498. 

Zadr. VI 14/1 — 2t. 5S/48    S221 
'401. *• 

^ ?%• Brnik. 
BesJ

PlSa-LS. maja 1948. 
•••^\**••* *«<}wga a o. J. T 

Zadruga je bila ustanovljena na ustanov- 
nem občnem zbora 25. I. 1948 za nedolo- 
čen čas. 

Naloge zadruge so: 1. da nam čim 
boljši in čim kulturnejši način oskrbuje 
svoje člane z vsemi potrebnimi potrošni- 
mi predmeti; 2. da odkupuje v svojem 
okolišu vse kmetijske pridelke in izdel- 
ke v skladu s postavljenim načrtom 
za dobro oskrbo mest in drugih in- 
dustrijskih središč in sklepa v ta namen 
pogodbe; 3. da pospešuje in razvija vse 
panoge kmetijskega gospodarstva na 
svojem področju, tako poljedelstvo, živi- 
norejo, sadjarstvo, vinogradništvo, čebe- 
larstvo, gojitev industrijskih in drugih 
kultur, gozdarstvo, domačo obrt itd., po- 
sebno pa pospešuje tiste panoge oziroma 
kulture, ki ob danih naravnih pogojih 
najbolj uspevajo; 4. da uvaja za poveča- 
nje kmetijske proizvodnje in s tem za 
naraščanje blagostanja svojih članov na- 
prednejše .tehnične in agronomske me- 
todo v kmetijstvu in v ta namen nabav- 
lja kmetijske stroje, umetna gnojila itd., 
ustanavlja ambulante za živino, pleme- 
nilne postaje, organizira selekcijo živine, 
gradi silose, organizira semensko službo, 
skrbi za gojitev sadnih, gozdnih in dru- 
gih sadik itd.; 5. da organizira prede- 
lavo kmetijskih pridelkov .in obrtne de- 
lavnice za potrebe svojih članov in iz- 
rablja pri tem predvsem lokalne suro- 
vine; 6. da zbira kmečke prihranke v 
obliki hranilnih vlog in notranjih po- 
sojil za ustvarjanje obratnih sredstev 
in podeljevanje kreditov svojim čla- 
nom; 7. da skrbi za gospodarski stro- 
kovni ter kulturni in prosvetni dvig vseh 
prebivalcev svojega okoliša tako, da pri- 
reja v svojem zadružnem domu strokovna 
in politična predavanja, kulturne priredi- 
tve, strokovne tečaje, razstave, predvaja- 
nja filmov, goji fizkulturo itd. ter ustanovi 
svojo knjižnico. 
' Delež znaša 100 din, ki ee lahko vpla- 

ča v obrokih. Delež zadružnikovega dru- 
žinskega člana znaša 20 din. 

Člani jamčijo za obveznosti zadruge z 
desetkratnim zneskom vpisanega enkrat- 
nega temeljnega oziroma družinskega 
deleža. 

Zadruga razglaša važnejše sklepe v svo- 
jih poslovnih prostorih in na razglasni de- 
siki 

Upravni odbor sestavlja 7 do 9 članov, 
ki jih voli zbor izmed zadružnikov. Dolž- 
nost upravnega odbora traja eno leto. Za 
zadrugo podpisujeta po dva člana uprav- 
nega odbora, od, katerh lahko enega na- 
domešča po upravnem odboru poobla- 
ščene uslužbenec zadruge. 

Člani upravnega odbora so: 
'Ahčin Anton, kmet, Zg. Brnik 63, 
Skubio Stanko, •••. sin, Zg. Brnik 67, 
Štirn Franc, nameščenec, Sp. Brnik 80, 
Jelar Janez, delavec, Zg. Brnik G4, 

.  Naglic Janez, kmet, Sp. Brnik 60, 
Repnik Jakob, kmet, Zg. Brnik 80, 
Zonnan Franc, pos. sin, Zg. Brnik 108, 
Mušič Janez; po?, sin, Sp. Brnik 2, 
Junant Janez, delavec, Sp. Brnik 64. 

Okrožno soflUCe • Ljubljani 
i. dne 5. maja 1948. 

• ; Tads •1• '— Zi •&      3825 

402. 
Sedež: Žažar. 
Dan vpisa: 9. aprila 1948. 
Besedilo: Kmetijska zadruga z omejenim 

jamstvom v žažarju. 
Zadruga je bila ustanovljena na usta- 

novnem zboru 11. marca 1948 za nedolo- 
čen čas. 

Naloge zadruge so: 1. da na čim boljši 
in čim kulturnejši način oskrbuje svoje 
člane z vsemi potrebnimi potrošnimi 
predmeti; 2. da odkupuje v svojem oko- 
lišu vse kmetijske pridelke in izdelke v 
skladu s postavljenim načrtom za dobro 
oskrbo mest in drugih industrijskih sre- 
dišč in sklepa v ta namen pogodbe; 
3. da pospešuje in razvija vse panoge 
kmetijskega gospodarstva na svojem 
področju, tako poljedelstvo, živinorejo, 
sadjarstvo, vinogradništvo, čebelarstvo, 
gojitev industrijskih in drugih kultur, 
gozdarstvo, 'domačo obrt itd., posebno 
še tiste panoge oziroma kulture, ki v 
danih naravnih pogojih najbolj uspe- 
vajo. 4. da uvaja za povečanje kmetijske 
proizvodnje in s tem za naraščanje bla- 
gostanja svojih članov naprednejše teh- 
nične in agronomske metode v kmetij- 
stvu in v ta namen nabavlja kmetijske 
stroje, umetna gnojila itd., ustanavlja 
ambulante za živino, plemenilne postaje, 
organizira selekcijo živine, gradi silose, 
organizira semensko službo, skrbi za 
gojitev sadnih, gozdnih in drugih sadik 
itd.; 5. da organizira predelavo kmetij- 
skih pridelkov in obrtne delavnice za 
potrebe svojih članov in izrablja pri tem 
predvsem lokalne surovine; 6. da zbira 
lcmeČke prihranke v obliki hranilna 
vlog in notranjih posojil za ustvarjanje 
obratnih sredstev in podeljevanje kre- 
ditov svojim članom; 7. da skrbi za go- 
spodarski strokovni, kulturni in pro- 
svetni dvig vseh prebivalcev svojega 
okoliša tako, da prireja v svojem za- 
družnem domu strokovna in politična 
predavanja, kulturne prireditve, stro- 
kovne tečaje, razstave, predvajanje fil- 
mov, goji fizkulturo itd. ter ustanovi 
svojo knjižnico. 

Zaradi smotrnega in uspešnejšega iz- 
vajanja svojih nalog izdela potrebne 
.načrte v skladu s splošnim državnim 
načrtom. 

Zadružni delež znaša 100 din, delež za- 
družnikovega družinskega člana 20 din, Id 
se lahko vplača v obrokih, člani jamčijo 
za obveznosti zadruge z desetkratnim zne- 
skom vpisanega enkratnega temeljnega , 
oziroma družinskega deleža. 

Zadruga razglaša važnejše sklepe v svo- 
jih poslovnih prostorih in na razglasni de-   . 
ski. -• 

Upravni odbor sestavlja 3 do 5 članov, 
ki jih voli zbor izmed zadružnikov. Dolž- 
nost upravnega odbora traja eno leto. Za 
zadruso podpisujeta po dva člana upravne- 
ga odbora, od katerih lahko enega nado- 
mešča po upravnem odbora pooblaščeni 
uslužbenec zadruge. 

Člani upravnega odbora so: 
Mlakar Stanko, kmet, Žažar 4, 
Trček Stefan, kmet, Zažar 5, 
Kokali Neža. kmetica. Žažar 33, 
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Raztresen Pavel, kmet, Zažar 28, 
Pižek Franc, kmet, Žažar 23. 

Okrožno sodišče v Ljubljani 
dne 9. aprila 1408. 

Zadr. VI 15/1 — Zt 73/48    3217 
* 

403. 
Sedež: Bodonci, okraj Murska Sobota. 
Nan vpisa: 17. aprila 1948. 
Besedilo: Kmetijska zadruga z omejenim 

jamstvom v Bodoncih. 
Zadruga je bila ustanovljena na skup- 

ščini 8. marca 1948 za nedoločen čas. 
Člani upravnega odbora so: 
Natege zadruge so: 1. da na čim boljši 

In čim kulturnejši način oskrbuje svoje 
člane z vsemi potrebnimi potrošniroi 
predmeti; 2. da odkupuje v svojem oko- 
B£»« vse kmetijske pridelke in izdelke v 
skladu s postavljenim načrtom za dobro 
Oskrbo mest in drugih industrijskih sre- 
dišč in sklepa v ta. namen pogodbe: 
8. da pospešuje in razvija vse panoge 
kmetijskega gospodarstva na svojem 
področju, Jako poljedelstvo, živinorejo, 
sadjarstvo, vinogradn.štvo. čebelarstvo, 
gojitev industrijskih in drugih kultur, 
gozdarstvo, domačo obrt itd, posebno 
še tiste panoge oziroma kulture, Id v 
danih naravn h pogojih najbolj uspe- 
vajo; i. da uvaja za povečanje kmetijske 
proizvodnje in s tem za narašča'ij-; bla- 
gostanja svojih članov naprednejše teh- 
nične in agronomske metode v kmetij- 
stvu in v ta namen nabavlja kmetijske 
stroje, umetna gnojila itd., ustanavlja 
ambulante za živino, plemenilne postaje, 
organizira selekcijo živ ne, gradi silose, 
organizira semensko službo, skrbi za 
gojitev sadnih, gozdnih in drugih ?adik 
itd.; 5. da organizira predelavo kmetij- 
skih pridelkov in obrtne delavnice za 
potrebe svojih članov in izrablja prf tem 
predvsem lokalne su rov? n*; 6. da zbira 
kmečko prihranke v obliki hranilnih 
vlog in notranjih posojil za ustvarjanje 
obratnih sredstev in podeljevanje kre- 
ditov svojim članom; 7. da skrbi za go- 
spodarski strokovni, kulturni in pro- 
svetni dvig vseh prebivalcev svojega 
okoliša tako, da prireja v svojem za- 
družnem domu strokovna In polit čna 
predavanja, kulturne prireditve, stro- 
kovne tečaje, razstave, predvajanje fil- 
mov, goji fizkulturo itd. ter ustanovi 
svoio knjižnico. 

Zaradi smotrnega in uspešnejšega Iz- 
vajanja svojih nalog izdela potrebne 
načrte v skladu s splošnim državnim 
načrtom. 

Zadružni delež znaša 150 din, plača se 
ob vstopu v zadrugo. Upravni odbor lahko 
dovoli plačilo v obrokih. Delež zadružni 
kovega družinskega člana znaša 10 din. 
Jamstvo je omejeno. Vsak zadružnik jam- 
či še z desetkratnim zneskom vpisanih ob- 
veznih deležev. 

Zadruga razglaša važnejše sklepe v 
svojih poslovnih prostorih in na raz> 
glasni deski. 

Upravni odbor sestavlja 7 Članov, dolž- 
nost upravnega odbora traja eno leto. Za- 
drugo zastopa upravni odbor, zanjo pod- 
pisujeta po dva član upravnega odbora nI i 
po en član upravnega odbora ia en opnbla, 
Sceni uslužbenec zadruge. 

Člani upravnega odbora so: 
Ouček Franc,   šol. upravitelj,   predsed- 

nik, 
Vlaj Aleksander, kmet, podpredsednik, 
Vlaj Franc, kmet, tajnik, 
Čerpnjak Štefan, kmet, 
Batjan Alojz, kmet, odborniki, 
pooblaščenca za sopodpisovanje: 
Makari Štefan, poslovodja, 
Veren Štefan, knjigovodja, vsi iz Bodon- 

cev. 
Okrožno sodišče v Mariboru 

dne 17. aprila 1948. 
Zadr. III 60-2 3500 

404. 
Sedež: Bolehnečici, okraj Ljutomer. 
Dan vpisa: 30, aprila 1948. 
Besedilo: Kmetijska zadruga 2 o. j. • 

Bolchničicih. 
Zadruga je bila ustanovljena na skup- 

ščini 11.-II. 1948 za nedoločen .čas. 
Naloga zadruge je: 1. da na čim boljši 

in čim kulturnejši način oskrbuje svoje 
člane z vsemi potrebnimi potroSnimi 
predmeti; 2. da odkupuje v svojem okoLiSu 
vse kmetijske pridelke in izdelke v 
skladu s postavljenim načrtom za dobro 
oskrbo mest in drugih industrijskih sre- 
dišč in sklepa v ta namen pogodbe; 
3. da pospešuje in razvija vse panoge 
kmetijskega gospodarstva na svojem 
področju, tako poljedelstvo, živinorejo, 
sadjarstvo, vinogradništvo, čebelarstvo, 
gojitev industrijskih in drugih kultur, 
gozdarstvo, domačo obrt itd., posebno pa 
tiste panoge oziroma kulture, ki v danih 
naravnih pogojih najbolj uspevajo; 4. da 
uvaja za povečanje kmetijske proizvod- 
nje in s tem za naraščanje blagostanja 
svojih Članov naprednejše tehnične in 
agronomske metode v kmetijstvu in v ta 
namen nabavlja kmetijske stroje, umetna 
gnojila itd., ustanavlja ambulante za z* 
vino. plemenilne postaje, organizira se- 
lekcijo živine, gradi silose, organizira se- 
mensko službo, skrbi za gojitev sadnih, 
gozdnih in drugih sadik itd.; 5. da orga- 
nizira predelavo kmetijskih pridelkov in 
obrtne delavnice za potrebe svojih čla- 
nov in izrablja pri tem predvsem lokalne 
surovine; 6. da zbira kmečke prihranke 
v obliki hranilnih vlog in notranjih poso- 
jil za ustvarjanje obratnih sredstev in za 
dajanje kreditov svojim članom; 7. da 
skrbi za gospodarski, strokovni, kulturni 
in prosvetni dvig ,vseh prebivalcev svo- 
jega okoliša tako, da prireja v svojem 
zadružnem domu strokovna in politična 
predavanja, kulturne prireditve, strokov, 
ne tečaje, razstave, predvajanja filmov, 
goji fizkulturo itd. ter ustanovi svojo 
knjižnico. 

Zaradi smotrnega In uspešnejšega iz- 
vajanja svojih nalog izdela potrebne na- 
črte v skladu s splošnim državnim na- 
črtom. 

Zadružni delež znaša 150 din, plača 
se ob vstopu v zadrugo. Upravni odbor 
lahko dovoli plačilo v obrokih. Delež 
zadružnikovega družinskega člana znaša 
20 din. Jamstvo je omejeno. Vsak za- 
družnik jamči še z Skratnim zneskom 
vpisanih deležev. 

Zadruga   razglaša važnejše sklepe v 

svojih   postlovnfli prostorih  in na raz- 
glasni deski. 

Upravni odbor sestavlja 7 članov. Nje- 
gova dolžnost traja eno leto. Zadrugo_ za- 
stopa upravni odbor, zanjo podpisujeta 
po dva člana upravnega odbora ali po en 
član upravnega odbora in en pooblaščen1) 
uslužbenec zadruge. 

Člani upravnega odbora so: 
RantaŠa Julij, kmet, Bolehnečici, pred- 

sednik, 
Zrnec Alojz, kmet, Berkovci, tajnik, 
Belak Jože, sodar, Berkovci, 
Kapun Jože, kmet, Berkovci, 
Štebih Franc, kmečki sin, BolehnečH 
Slana Franc, kmet, Bolehnečici, 
Kupljen Marija, kmečka sin*Zihlava» 

odborniki. w 
Okrožno sodišče v Mariboru 

dne 30. aprila 1948. 
Zadr IV 14 

* 
405. 

Sedež: Cirknica, okraj Maribor okolica. 
Dan vpisa: 24. aprila 1948. 
Besedilo: Kmetijska zadruga z o. j. T 

Cirknici. 
Zadruga je bila ustanovljena na skup- 

ščini 29. II. 1948 za nedoločen čas. 
Naloga zadruge je: 1. da na čim bolj« 

in čim kulturnejši način oskrbuje svoj» 
člane z vsemi potrebnimi potrošnin" 
predmeti; 2. odkupuje v svojem okoliši1 

vse kmetijske pridelke in izdelke * 
skladu s postavljenim načrtom za dobro 
oskrbo mest in drugih industrijskih sr©! 
dišč in sklepa v ta namen pogodbe; 
3. da pospešuje in razvija vse panoge 
kmetijskega gospodarstva na svojec 
področju, tako poljedelstvo, živinorejo» 
sadjarstvo, vinogradništvo, čebelarstvo» 
gojitev industrijskih in drugih kultur» 
gozdarstvo, domačo obrt itd., posebno P* 
tiste panoge oziroma kulture, Id v dan«1 

naravnih pogojih najbolj uspevajo; 4. d» 
uvaja za povečanje kmetijske proizvod- 
nje in e tem Za naraščanje blagostanj* 
svojih članov naprednejše tehnične i° 
agronomske metode v kmetijstvu in v ta 
namen nabavlja kmetijske stroje, umetn* 
gnojila itd., ustanavlja ambulante za & 
vino, plemenilne postaje, organizira fie" 
lekcijo živine, gradi silose, organizira «®* 
mensko službo, skrbi za gojitev sadni»» 
gpadnih in drugih sadik itd.; 5. da orga- 
nizira predelavo kmetijskih pridelkov i" 
obrtne delavnice za potrebe svojih Ç18' 
nov in izrablja pri tem predvsem 1<>••1•• 
surovine; 6. da zbira kmečke prihrani^ 
v obliki hranilnih vlog in notranjih P090" 
jil za ustvarjanje obratnih sredstev in *» 
dajanje kreditov svojim članom; " o» 
skrbi za gospodarski, strokovni, kultur»! 
in prosvetni dvig vseh prebivalcev evo" 
jega okoliša tako, da prireja v «JW" 
zadružnem domu strokovna in polity 
predavanja, kulturne prireditve, strokov- 
ne tečaje, razstave, predvajanja •&0]' 
goji fizkulturo itd. ter ustanovi swiv 

knjižnico. w 
Zaradi smotrnega in uspešnejšega •T, 

vajanja svojih nalog izdela potrebne;0» 
črte v skladu e splošnim državnim »"* 
Črtom. .j- 

Zadružni delež znaša 150 din, P^ 
te ob vstopu v aadrugo. Upravni oW* 
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lahko dovoli plačilo v obrokih. Delež za- 
družnikovega, družinskega člana znaša 
io dan. Jamstvo je omejeno. Vsak za- 
družnik jamči še z lOkratnim zneskom 
vpisanih obveznih deležev. 

Zadruga razglaša važnejše sklepe v 
eyojih poslovnih prostorih in na razglas- 
il deski. 

• Upravni odbor sestavlja 7 do 9 članov. 
JA?*

8
* 

uPravnega odbora traja ••• 
jeto. Zadrugo zastopa upravni odbor; za- 
*4opodpisujeta po dva člana upravnega 
odbora ali po en član upravnega odbora 

*ln P°°Dla3čenI uslužbenec zadruge. 
Člani upravnega odbora io: 
fctanha Jakob, pos., Kaniža, predaed- 

eedtfkDf0gel J°Že' P03'' Kanlža> Podpred- 
MaJcen Rudolf, pos., Cirknica, tajnik, 
cagran Janko, pos., Cirknica, 
forisele Franc, pos., Stara gora, 
Vernar Rudolf, pos., Cirknica, 
NBVVan' P°3-> S'ara gora, 
"foergoj Janko, pos., Cirknica, 
lwS  anko' pos-> SWhovec, odborniki 

Un)7;?.^enkn za podpisovanje: Kata- 
^ "«•», Imjigovodkinja, Êtrihovec. 

Okrožno sodiŠCo v Mariboru 
dne 24. aprila 194S. 

Zadr IV 11 3775 
•. * 

g*fe2: Kljucarovci, okraj Ljutomer. 
•?• .YP:sa: 15. aprila 1917. 

fam«7Jlo: Kmetijska zadruga z omejenim 
z!J°m y Kljucarorcih. 

Ščir,! o 8a- 1° b!la ustanovljena na skup- 
N»i    mai«.1948 za nedoločen čas, 
Naloge zadruge so: 

na čim boljši in čim kulturnejši 
'rbuje svoje člane z vsemi po 
Potrošnimi predmeti; 2. da od. 

Jal<>ge zadruge so: 
način !L£\eirn ^01^5 In čim kulrurnejši 
trehnîrS buJ'e BV°ie člane z vsemi P°- 
kuDuin P°lr°5nimi predmeti; 2. da od. 
PridAiLV,Sv°J6m okolišu vse kmetijske 
Km t ln Izdelke * sWadu e postav- 
dm*i! . J 

lo.m • dob• oskrbo mest in 
ta rfnrni. "^•••• središč in sklepa v 
«ttviia « po8°dbe; 3. da pospešuje in 
darstU I96 PanoSe kmetijskega gospo- 
delstvo ** .evoIem P^ročJn. tako polje- 
ništvox•1••••••, sadjarstvo, vinograd- 
w dÄi»-t eiapBtvo« R°Jitev industrijskih 
obrt ifl kultur' gozdarstvo, domačo 
toma lrJ-j Posebno pa tiste panoge ozi- 
golih ^«•i.u»e' • ob danih naravnih po- 
P°veüan?2 J ^Pevaio; 4. da uvaja za 
tem , «metijske proizvodnje in s 
tiajk»a,,Dara!&nJe blagostanja svojih 
»ooisL ^Pf^nejše tehnične ln agro- 
»len n-utteAode v kmetijstvu in v ta na- 
gnojniTiM la kmetijske stroje, umetna 
vino ni JZ' "ftanavlja ambulante za ži- 
^ciio s

m^nilne Postaje, organizira se- 
*   semol ,ne' ,Sradl   silose.   organizi- 
««dnih Ä ,uSlu,žb0' *rW ** goJ«^ 
5. da «ß0ZdnIh m drugih sadik itd.; 

'Pridelk<•«mziva Poetavo kmetijskih 
trebe In» Ü obJme delavnice za po- 
tem •••?•• *?••07 in lzrablJa ^ 
'«fti lrmSiBm lokame 8Ufovine; 6. da 
mlnih lr^* Prihranke v obliki hra- 
lanje <I°Ki?u

notranjih posojil za ustvar- 
jaÄ • sredstev in za podeljeva. 
28 Ro3ntfc*,V°iîm ••••'' 7- da skrbi 
•«*•? ^W strokovni ter kulturni in 

-toi dvi8 vseh prebivalcev »vojega 

okoliša tako, da prireja v svojem za- 
družnem domu strokovna tn politična 
predavanja, kulturne prireditve, stro- 
kovne tečaje, razstave, predvajanja fil- 
mov, goji lizkuituro itd. ter ustanovi 
svojo knjiinieo. 

Zaradi smotrnega in uspešnejšega izva- 
janja svojih nalog izdela zadruga potrebne 
načrte y skladu s splošnim državnim načr- 
tom. 

Zadružni delež znala 160 din, plača se 
«» vstopu T zadrugo. Upravni odbor lakko 
dovoli, plačilo • obrokih. Jamstvo je ome- 
jeno. Vsak zadružnik jamči št i petkrat 
•im mekom Tpisanih obveznih deležev. 

Zadruga razglaša važnejše sklepe v svo- 
jih poslovnih prostorih in na raiglasni do 
ski. 

Upravni odbor sestavlja 6 do 9 članov. 
Njegova dolžnost traja eno leto. Zadrugo 
zastopa upravni odbor, zanjo podpisujeta 
po dva člana upravnega odbora ali po en 
član upravnega odbora in en pooblaščeni 
uslužbenec zadruge. 

Člani upravnega odbora so: 
Prelog Jožef, kmet., Kljucarovci, pred- 

sednik, 
Stampar Franc, kmet., Grabe, podpred- 

sednik, 
Zuman Janko, kmet., Kljucarovci, tajnik, 
Slavio Ludvik, kmet., Grabe, 
Rajh Alojz, cestar, Kljucarovci, 
Kosi Jakob, kmet., Grabe, 
Šadl Franc, mlinar, Grabe, 
Maglio Jožef, kmet. Kljucarovci, 
Slavic Marko, kmet., Kljucarovci, odbor- 

niki 
Okrožno sodišče v Mariboru 

dne 15. aprila 1948. 
Zadr. IV 6 8403 

* 
407. 

Sedež: Mačkovci, okraj Murska Sobota. 
Dan vpisa: 17. aprila 1948. 
Besedilo: Kmetijska zadruga z omejenim 

jamstvom v Mačkovcih. 
Zadruga je bila ustanovljena ua skup- 

ščini 20. marca 1948 za nedoločen čas. 
Naloge zadruge so: 1. da na čim boljši, 

in čim kulturnejši način oskrbuje svoje 
člane z vsemi potrebnimi potrošnim! 
predmeti; 2, da odkupuje v svojem oko- 
lišu vse kmetijske pridelke in izdelke v 
skladu s postavljenim načrtom za dobro 
oskrbo mest in drugih industrijskih sre- 
dišč in sklepa • ta namen pogodbe; 
3. da pospešuje in razvija vse panoge 
kmetijskega gospodarstva na svojem 
področju, tako poljedelstvo, živinorejo, 
sadjarstvo, vinogradništvo, čebelarstvo, 
gojitev industrijskih in drugih kultur,, 
gozdarstvo, domato obrt itd., posebno 
še tiste panoge oziroma kulture, ki v 
danih naravnih pogojih najbolj uspe- 
vajo; 4. da uvaja za povečanje kmetijske 
proizvodnje in s tem za naraščanje bla- 
gostanja svojih članov naprednejše teh- 
nične in agronomske metode v kmetij- 
stvu in v ta namen nabavlja kmetijske 
stroje, umetna gnojila itd., ustanavlja 
ambulante za živino, plemenflne postaje, 
organizira selekcijo živine, gradi silose, 

.organizira semensko elužbo, skrbi, za 
gojitev sadnih, gozdnih in drugih sadik 
itd.; 6. da organizira »predelavo kmetij- 
skih pridelkov, lo obrtno delavnice ta 

potrebe svojih Članov in izrablja pri tem 
predvsem lokalne surovine; 6. da zbira 
kmečke prihrauke v obliki hranilnih 
vlog :u notranjih posojil za ustvarjanje 
obratnih sredstev in podeljevanje kre- 
ditov svojim članom; 7. da skrbi za go- 
spodarski strokovni, kulturni in pro- 
svetni dvig vseh prebivalcev svojega 
okoliša tako, da prireja v svojem za- 
družnem domu 'strokovna in politična 
predavanja, kulturne prireditve, stro- 
kovne tečaje, razstave, predvajanje fil- 
mov, goji fizkulturo itd. ter ustanovi 
svojo knjižnico. 

Zaradi smotrnega in uspešnejšega iz- 
vajanja svojih nalog izdela potrebne 
načrte T skladu s splošnim državnim 
načrtom. 

Zadružni delež znaša 150 din, plača se 
ob vstopu v zadrugo. Upravni odbor lahko 
dovoli plačilo tudi v obrokih. Delež za- 
družnikovega družinskega člana znaša 10 
dinarjev. Jamstvo je omejeno. Vsak za- 
družnik jamči še s desetkratnim zneskom 
vpisanih obveznih deležev. 

Zadruga razglaša važnejše sklepe v 
svojih poslovnih prostorih in na raz- 
glasni deski 

Upravni odbor sestavlja 7 članov, dolž- 
nost upravnega odbora traja eno leto. Za- 
drugo zastopa upravni odbor, zanjo pod- 
pisujeta po dva člana upravnega odbora 
ali po en član upravnega odbora in en po- 
oblaščeni uslužbenec zadruge. 

Člani upravnega odbora so: 
2ekš Vladimir, kmet, predsednik. 
Gomboc Jožef, kmet, podpredsednik, 
Slekovec Adalbert, učitelj,, tajnik, 
Fujs Ludvik, administrator, 
Novak Jožef, kmet, 
Kardoš Štefan, čevljar, 
Gomboc Marjeta, poljedelk», odboralb'f 

vai iz Mačkovcev. 
Okrožno sodišče r Maribora 

dne 17. aprila 1948, 
Zadr. III 59 8499 

408.   i 
Sedež: Mostje, okraj Dolnja Lendava, 
Dan vpisa: 15, marca 1948. 
Besedilo: Kmetijska zadruga « o. J. v 

Mostju. 
Zadruga je bila ustanovljena na skup. 

ščini dne 22. II, 1948 za nedoločen čas. 
Naloge zadruge eo: 1. da na čim boljši 

in čim kulturnejši •••• oskrbuje svoje 
člane z vsemi potrebnimi potrošnim! 
predmeti; 2. da odkupuje v svojem oko- 
lišu vse kmetijsko pridelke in izdelke v 
skladu s postavljenim načrtom za dobro 
oskrbo mest in drugih industrijskih sre- 
dišč in sklepa v ta namen pogodbe; 
3. da pospešuje in razvija vse panoge 
kmetijskega gospodarstva na svojem 
področju, taiko poljedelstvo, živinorejo, 
sadjarstvo, vinogradništvo, čebelarstvo, 
gojitev industrijskih in drugih kultur, - 
gozdarstvo, domato obrt itd., posebno 
le tiste panoge oziroma kulture, ki -v 
danih naravnih pogojih najbolj uspe- 
vajo; 4. da uvaja za povečanje kmetijske 
proizvodnje in e tem za naraščanje bla- 
gostanja svojih tflariov naprednejše teh- 
nične in agronomske metode v kmetij- 
stvu in v. ta, namen nabavlja kmetijske 
stroje, umetna gnojila itd, ustanavlja 
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ambulante za živino, plemenilne postaje, 
organizira »elekcijo živine, gradi silose, 
organizira semensko službo, skrbi za 
gojitev sadnih, gozdnih in drugih sadik 
itd.; 5. da organizira predelavo kmetij- 
skih pridelkov in obrtne delavnice za 
potrebe svojih članov in izrablja pri tem 
predvsem lokalne surovine; 6. da zbira 
kmečke prihranke v obliki hranilnih 
vlog in notranjih posojil za ustvarjanje 
obratnih sredstev in podeljevanje kre- 
ditov svojim članom; 7. da skrbi za go- 
spodarski strokovni, kulturni in pro- 
svetni dvig vseh prebivalcev svojega 
okoliša tako, da prireja v svojem za- 
družnem domu strokovna in politična 
predavanja, kulturne prireditve, _ stro- 
kovne tečaje, razstave, predvajanje fil- 
mov, goji fizkulturo itd. ter ustanovi 
svojo knjižnico. 

Zaradi smotrnega in uspešnejšega iz- 
vajanja svojih nalog izdela potrebne 
nacrte v skladu s splošnim državnim 
načrtom. 

Zadružni delež znaša 100,din in se 
plača ob vstopu v zadrugo. Upravni od- 
bor lahko dovoli plačilo v obrokih. Jam- 
stvo je omejeno. Vsak zadružnik jamči 
še z lOkratnim zneskom vpisanih ob- 
veznih deležev. 

Zadruga priobčuje važnejše sklepe v 
svojih poslovnih prostorih in na raz- 
glasili deski. 

Upravni odbor sestavlja 6 do 9 članov. 
Njegova dolžnost traja eno leto.       ** 

Zadrugo zastopa upravni odbor, pod- 
pisujeta pa zanjo po dva člana uprav- 
nega odbora ali po en Član upravnega 
odbora in en pooblaščeni uslužbenec za- 
druge. 

Člani odbora so: 
Koren Jožef, kmet, Novo Mostje 58, 

predsednik, 
Cene Mihael^ kmet, Staro Mostje 29, 

podpredsednik, 
Zver Ladislav, kmet, Novo Mostje 103, 

tajnik, 
Gazdag Franc, kmet, Banuta 15, bla- 

gajnik, 
Tivadar Stefan, čevljar, Novo Mostje 59, 
Tot Jožef, kmet, Banuta 25, 
Cene Štefan, kmet, Staro Mostje 20 a 

odborniki. 
Okrožno sodišče v Mariboru 

dne 15. marca 1948, 
. Zadr. III 27-2 2476 

-'' * 
409. 

Sedež: Nebova, okraj Maribor okolica. 
Dan vpisa: 16. marca 1948. 
Besedilo: Kmetijska zadruga z o. j. v 

Nebovi. 
Zadruga je bila ustanovljena na skup- 

ščini dne 25. II. 1948 za nedoločen čas. 
Naloge zadruge so: 1. da na čim boljši 

In čim kulturaejši način oskrbuje svoje 
flane z vsemi potrebnimi potrošnim! 
predmeti; 2. da odkupuje v svojem oko- 
lišu vse kmetijske pridelke in izdelke v 
sikladu s postavljenim načrtom za dobro 
oskrbo mest in drugih industrijskih sre- 
dišč in sklepa v ta namen pogodbe; 
8. da pospešuje in razvija vse panoge 
kmeüjskega gospodarstva na svojem 
področju, tako poljedelstvo, živinorejo, 

sadjarstvo, vinogradništvo, čebelarstvo, 
gojitev industrijskih in drugih kultur, 
gozdarstvo, domačo obrt itd., posebno 
še tiste panoge oziroma kulture, ki v 
danih naravnih pogojih najbolj uspe- 
vajo; 4. da uvaja za povečanje kmetijske 
proizvodnje in s tem za naraščanje bla- 
gostanja svojih članov naprednejše teh- 
nične in agronomske metode v kmetij- 
stvu in v ta namen nabavlja kmetijske 
stroje, umetna gnojila itd., ustanavlja 
ambulante za živino, plemenilne postaje, 
organizira selekcijo živine, gradi silose, 
organizira semensko službo, skrbi za 
gojitev sadnih, gozdnih in drugih sadik 
itd.; 5. da organizira predelavo kmetij- 
skih pridelkov in obrtne delavnice za 
potrebe svojih članov in izrablja pri tem 
predvsem lokalne surovine; 6. da zbira 
kmečke prihranke v obliki hranilnih 
vlog in notranjih posojil za ustvarjanje 
obratnih sredstev in podeljevanje kre- 
ditov svojim članom; 7. da skrbi za go- 
spodarski strokovni, kulturni in pro- 
svetni dvig vseh prebivalcev svojega 
okoliša tako, da prireja v svojem za- 
družnem domu strokovna in politična 
predavanja, kulturne prireditve, stro- 
kovne tečaje, razstave, predvajanje fil- 
mov, goji fizkulturo itd. ter ustanovi 
svojo knjižnico. 

Zaradi smotrnega in uspešnejšega Iz- 
vajanja svojih nalog izdela potrebne 
načrte v skladu s splošnim državnim 
načrtom. 

Zadružni delež znaša 150 din, plača se 
ob vstopu v zadrugo. Upravni odbor lah- 
ko dovoli plačilo v obrokih. Delež za- 
družnikovega družinskega člana znaša 
15 din. Jamstvo je omejeno. Vsak za- 
družnik jamči še z lOkratnim zneskom 
vpisanih obveznih deležev. 

Zadruga razglaša važnejše sklepe v 
svojih poslovnih prostorih in na raz- 
glasni deski. 

Upravni odbor sestavlja 6 do 7 članov. 
Dolžnost upravnega odbora traja eno 
leto. Zadrugo zastopa upravni od.bor. Za 
zadrugo podpisujeta po dva Člana' uprav- 
nega ali po en član upravnega odbora 
in en pooblaščeni uslužbenec zadruge. 

člani upravnega odbora so: 
Lipovic Franjo, šol. uprav., Ruperče, 

predsednik^ 
Zeleznik Anton, kmet, Nebova 20, pod. 

predsednik, 
Črnko Zoran, ekonom, Nebova 26, taj- 

nik, 
Ornik Alojz, pos. sin, Nebova 18, 
Harl Ivan, brigadir, Ruperče 18, 
Lipovec Avgust, zadr., Ruperče 19, 
Najvirt Vinko, kmet, Nebova 7, odbor- 

niki. 
Okrožno sodišče v Mariboru 

dne 16. marca 1948. t 

Zadr. III 101-2        2457 
* 

410. 
Sedež: Okoslavci, okraj Radgona. 
Dan vpisa: 17. aprila 1948. 
Besedilo: Kmetijska zadruga z omejenim 

jamstvom v Okoslavcih. 
Zadruga je bila ustanovljena ia skup- 

ščini 12, februarja 1949. za nedoločen čas. 

Naloge zadruge so: 1. da na čim boljši 
in čim kulturaejši način oskrbuje svoje 
člane z vsemi potrebnimi potrošnim! 
predmeti; 2. da odkupuje v svojem oko- 
lišu vse kmetijske pridelke in izdelke v 
skladu s postavljenim načrtom za dobro 
oskrbo mest in drugih industrijskih sre- 
dišč in sklepa v ta namen pogodbe; 
3. da pospešuje in razvija vse panoge 
kmetijskega gospodarstva na svojem 
področju, taiko poljedelstvo, živinorejo, 
sadjarstvo, vinogradništvo, čebelarstvo, 
gojitev industrijskih in drugih kultur, 
gozdarstvo, domačo obrt itd., posebno 
še tiste panoge oziroma kulture, ki V 
danih naravnih pogojih najbolj uspe* 
vajo; 4. da uvaja za povečanje kmetijske 
proizvodnje in s tem za naraščanje bla- 
gostanja svojih članov naprednejše teh-* 
nične in agronomske metode v kmetij 
stvu in v ta namen nabavlja kmetijske 
stroje, umetna gnojila itd., ustanavlja 
ambulante za živino, plemenilne postaje, 
organizira selekcijo živine, gradi silose, 
organizira semensko službo, skrbi ** 
gojitev sadnih, gozdnih in drugih sadik 
itd.; 5. da organizira predelavo kmetij- 
skih pridelkov in obrtne delavnice za 
potrebe svojih članov in izrablja pri tem 
predvsem lokalne surovine; 6. da zbira 
kmečke prihranke v obliki hranilnih 
vlog in notranjih posojil za ustvarjanje 
obratnih sredstev in podeljevanje kre- 
ditov svojim članom; 7. da skrbi za go- 
spodarski strokovni, kulturni in pro- 
svetni dvig vseh prebivalcev svojega 
okoliša tako, da prireja v svojem za* 
družnem domu strokovna in politična 
predavanja, kulturne prireditve, stro- 
kovne tečaje, razstave, predvajanje fil- 
mov, goji fizkulturo itd. ter ustanovi 
svojo knjižnico. •' 

Zaradi smotrnega in uspešnejšega Iz- 
vajanja svojih nalog izdela potrebne 
načrte v skladu s splošnim državnim 
načrtom. 

Zadružni delež znaša 150 din, plača se, 
ob vstopu v zadrugo. Upravni odbor lahko 
dovoli plačilo v obrokih. Delež zadružni' 
kovega družinskega člana znaša 20 din-* 
Vsak zadružnik jamči še s petkratnim 
zneskom vpisanih obveznih deležev. 

Zadruga razglaša važnejše sklepe v sv<>" 
jih poslovnih prostorih in na razglasni de- 
ski. 

Upravni odbor sestavlja 7 članov. D°J*" 
nost upravnega odbora traja eno leto. Za" 
drugo zastopa upravni odbor, zanjo P0"' 
pisujeta po dva člana upravnega odbora 
ali po en član upravnega odbora in en p0; 
oblaščeni uslužbenec zadruge. 

Ciani upravnega odbora so: ' 
Sut ja Franc, kmet, Dragotinoi, predsed- 

nik, \r 
Kozar   Jakob,   kmet   Okoslavci,   P0"' 

predsednik,              y                      . .£ 
Vogrinec Franc, kmet, Okoslavci, tajni*» 
Fekonja Karel, kmet, Kocjan, • 
Drobec Ivan, kmet, Dragotinci, -       i 
Korošec Terezija, kmet. hči, Dragog 
Fras Marija, kmet. hči, Okoslavci, <» 

borniki.                                             ... 
«Okrožno sodišče v Mariboru! : ',.";' 

dne 17. aprila 1947, 
4£adr,IY8# "?)'• t 
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LIST 
LJUDSKE  REPUBLIKE   SLOVENIJE 

Letnik V.     j V Ljubljani dne 25. maja 1948 Številka 23. 

VSEB 
!3l- Odlok o potrditvi uredi), ki jih je izdala vlada LRS na 

podlagi zakona o pooblasiilu vladi LRS za izdajanje uredb 
•fta področju narodnepa gospodarstva. 

!32. Ukaz o zaključitvi II.  rednega zasedanja  ta o sklicanju 
•.  rednega zasedanja Ljudske skupščine LRS. 

133. Ukaz o zakljuöitvi III. rednega zasedanja Ljudske skupšci- 
ne LRS. 

"4, Finanuni zakon za državni proračun LRS za proračunsko 
leto 1948. 

3u- Zakon o zaključnem računu LRS za leto 194G. 
**"• Zakon o Slovenski akademiji znanosti in umetnosti v Ljub- 

ljani. 
*37. Zakon o varstvu kulturnih spomenikov in prirodnih zna- 

menitosti v LRS. 

INA: 

138. Zakon o ravnanju z razlaščenimi in zaplenjenimi gozdnimi 
posestvj v LRS. 

139. Zakon o prostovoljnih gasilskih društvih, 
140. Odločba o podelitvi redne mesečne podpore Mariji Mojškerc, 
141. Odločba o prodaji kmetijskih pridelkov na trgih večjih po* 

trošniških središč. 
— Zapisnik 4. seje II. rednega zasedanja Ljudske skupščine 

LRS v Ljubljani. 
— Zapisnik 5. seje II. rednega zasedanja Ljudske skupščine. 

LRS v Ljubljani. 
— Zapisnik 6. seje II. rednega zasedanja Ljudske skupščine 

LRS v Ljubljani 

immim SKUPščINA LBS 

131. 

OdloM 
Ruđslvo skupščine LRS o potrditvi uredb", ki jih je 
«dala vlada LRS na podlagi zakona o pooblastilu 
Tiadl T/RS nn î„,i„ïn„;„ »•.••1• • ^••^• „n•,lnf,• 

gospodarstva 

Potrjujejo se uredbe, ki jih je izdala vlada LRS na 
Palagi zakona o pooblastilu vladi LRS za izdajanje uredb 
?* Področju narodnega gospodarstva z dne 23. januarja 
AJ47, in sicer: 

-^ 1% uredba z dne 11. februarja 1ÎMS o Iilčvidaciji starih" 
B(*Iniü pologov (depozitov) (Uradni list LRS št. 8-51/48), 

%. uredba z dne 27. januarja 1948 o ukrepih" za pre- 
prečevanje požarov (Uradni list LRS št. 11-81/48), ' 

*.. 3. uredba z dno 18. marca 1948 o dela prostih' 
^evih v Ljudski Republiki Sloveniji (Uradni list LRS 
st. 13-91/48),. 

•.,  4- uredba z dno 27. marca .1948 o mobilizaciji tovor,- 
ft avtomobilov (Uradni list LRS št 14-99/48), 

W-v" uredba z dne 23. aprila 1948 o zatiranju majskega 
«Ktoca (Uradni list LRS št. 17—108/48), 

Za ,°' uredba z dne "5. maja 1948 o prenehanju Zbornice 
LR4r^V1nno' obrt in industrijo v Ljubljani (Uradni list 

št. 21-122/48). 

• '    St. ,813/4—48. 

Ljubljana dne 19. maja 1948. 

LJUDSKA" SKUPŠČINA! i! 
^,.    LJUDSKE REPUBLIKE SLOVENIJE „ ; 

•    «Tajnik:        , '     * ,. Predsednika "1 Y 
W* Tomšič I. r, * fr, fcerdo K»zaE 1U 

PREZIDI) LJUDSKE SKUPŠČINE LRS 

132. 

Ukaz 
o zakljužitvi II rednega "zasedanja in o sklicanja 
III. rednega zasedanja Ljudske skupščine LRS 

Ker je Ljudska skupščina LRS s sprejetjem zakona 
o državnem proračunu Ljudske Republike Slovenije za 
proračunsko leto 1948, finančnega zakona za državni pro- 
račun LRS za proračunsko leto 1948 in zakona o zaključ* 
,nem računu LRS za leto 1946 dovršila svoje delo, je pred- 
sedstvo Prezidijai Ljudske skupščine LRS na podlagi 
60. Člena ustave LRS 

odločilo : 

Ï. II. redno zasedanje Ljudske skupščine LRS, »kli- 
cano z ukazom predsedstva Prezidija Ljudske skupšSne. 
LRS na dan 15. decembra 1947, se zaključi. 

2. Ljudska skupščina LRS se skliče k' IIL. rednemu 
zasedanju na dan 19. maja 1948. 

Ü. št. 96 
[Glavno mesto Ljubljana dne 18. maja 1948. 

PREZIDIJ LJUDSKE SKUPŠČINE   , 
'    _„,     LJUDSKE REPUBLIKE SLOVENIJE 

Sekretar;   I :• . PredeeduìBr 

France Lubej 1. T.   .      / Josip, •••••• L $ 

!» 
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133. 

Ukaz 
o zakliučitvi •. rednoga zasedanja 

Ljudske skupščine LRS 

Ker je Ljudska skupščina LRS dovršila svoje delo, 
predsedstvo Prezidija Ljudske skupščine LRS 

odloča: 

IIT. redno zasedanje Ljudske skupščine LRS, sklicano 
t ukazom predsedstva Prezidija Ljudske skupščine LRS 
na dan 19. maja 1948, se zaključi. 

D. K. 98 
Glavno mesto Ljubljana dne 19. maja 1948. 

PREZIDU LJUDSKE SKUPŠČINE 
LJUDSKE REPUBLIKE SLOVENIJE 

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

134. 

Ukaz 
Na podlagi 4. točke 72. člena ustave Ljudske Repu- 

blike Slovenije v zvezi s 4. členom zakona o Prezidiju 
Ljudske skupščine LRS razglaša predsedstvo Prezidija 
Ljudske skupščine LKS finančni zakon za državni pro- 
račun LRS za proračunsko leto 1948, ki ga je sprejela 
Ljudska skupščina LRS na II. rednem zasedanju dne 
18. maja 1918 in ki se glasi: 

Finančni zakon 
za državni proračun LRS za proračunsko leto 1948 

1. člen 
Državni proračun za leto 1948 znaša skupno 
dohodkov    .......     din 4.818,675.000.— 
izdatkom ,. -    ^    din 4.818,675.000.- 

2. člen 

Državni proračun za leto 1948 obsega: 
a) republiški proračun: 

z.dohodki v znesku    ....     din 3.447,054.000,— 
.   in z izdatki v znesku   .     .     ,     ,     din 3.447,054.000,— 

b) skupne vsote proračunov okrajnih ljudskih odbo- 
rov in sicer: v 

Glavnega mesta Ljubljana: 
z dohodki v znesku     ....     din    188,140.000.— 
in z izdatki v znesku   .    .    .    .    din    241,948.000-— 
s presežkom izdatkov v znesku    .     din      53,808.000.— 

Okrajnega ljudskega odbora Celje mesto: 
z dohodki y zne«lcu    .    ,    ,    ,    din      56,182.000.— 
in z izdatki v znesku   ,    .    .    .    din     60,104.000.— 

.« a presežkom izdatkov v znesku    .     din       3,922.000,— 

Okrajnega ljudskega odbora Celje okolica: 
din      56,764.000,— % doWki v znesku     ,     .     ,     , 

in z izdatki v znesku  .    «    ,    . din     56,764.000.-^ 

Okrajnega ljudskega odbora Črnomelj: 
z dohodki v znesku     ....     din 15,541.000.— 
in z izdatki v znesku   .     .     .     .     din 21,126.000.— 

s presežkom izdatkov v znesku     .    din 6,585.000,— 

Okrajnega ljudskega odbora Dravograd: 
z dohodki v znesku     ....     din 36,118.000,—• 
in z izdatki v znesku   ....     din 36,118.000,— 

Okrajnega ljudskega odbora Gorica: 
z dohodki v znesku    ....    din 34,203.000,— 
in z izdatki v znesku   .     .     .     .     din 64,295.000.— 
s presežkom izdatkov v znesku    .     din 20,092.000.— 

Okrajnega ljudskega odbora Grosuplje: 
z dohodki v znesku     .    .    ,    .    din 16,917.000,— 
in z izdatki v znesku   .    .    .    .     din 20,932.000,— 
s presežkom izdatkov v znesku     .    din 4,015.000,— 

Okrajnega ljudskega odbora Idrija: 
z dohodki v znesku    ....     din 25,091.000,— 
in z izdatki v znesku   ....    din 25,091.000,— 

Okrajnega ljudskega odbora Ilirska Bistrica: 
z dohodki v znesku     .     .     ,     .     din 11,341.000.— 
in z izdatki v znesku  .    .    .    .     din 22,591.000.— 
s presežkom izdatkov v znesku     .     din 11,250.000,— 

Okrajnega ljudskega odbora Jesenice: 
z dohodki v znesku     ....     din 40,912.000,— 
in z izdatki v znesku   ....     din 40,912.000.— 

Okrajnega ljudskega odbora Kamnik: 
z dohodki v znesku    ...    ,    din 37,651.000,— 
in z izdatki v znesku   ....     din 37,651.000,— 

Okrajnegpljudskcga odbora Kočevje: 
z dohodki v znesku     ....    din 16,268.000.— 
in z izdatki v znesku   .    .    .    .    din 30,466.000,— 

in s presežkom izdatkov v znesku    din 14,198.000,— 
Okrajnega ljudskega odbora Krgko: 

z dohodki v znesku     ....    din 41,186.000,— 
in z izdatki v znesku   ....    din 41,186.000,— 

Okrajnega ljudskega odbora Kranj: , 
z dohodki v znesku     .    ,    t    .    din 63,785.000,— 
in z izdatki v zneeku   ....    din 53,785.000,— 

Okrajnega ljudskega odbora Lendava: 
z dohodki v znesku    ....    din 18,219.000,-* 
In z izdatki v znesku  ....    din 18,219.000.-* 

Okrajnega ljudskega odbora Ljubljana okolica: 
z dohodki v znesku    ....    din 85,342.000.— 
in z izdatki v znesku ....    din 85,342.000.— 

Okrajnega ljudskega odbora Ljutomer: 
z dohodki v znesku     ....     din 20,462.000,— 
in z izdatki v znesku  ....    din 20,462,000.-* 

Okrajnega ljudskega odbora Maribor mesto: 
z dohodki v znesku,, .    «    »,     din    129,993.000.— 
in z izdatki v znesku  .    ,    .    .    din    184,816.000^: 
in s presežkom izdatkov v znesku    din 4,822.000.— 

Okrajnega ljudskega odbora Maribor okolica: 
z dohodki v znesku    ....    din 45,508.000.-* 
ta * Izdatki £ ••••••  ....    dia 45,608.000.- 
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Okrajnega ljudskega odbora Mozirje: 
z dohodki v znesku     ....     din 19,054.000,— 
in z izdatki v znesku   ....     din 19,054.000,— 

Okrajnega ljudskega odbora Murska Sobota: 
z dohodki v znesku     ....    din 45,878.000.— 
*n z izdatki v znesku   ....    din 45,878.000,— 

Okrajnega ljudskega odbora Novo mesto: 
x dohodki v znesku     ....     din 34,035.000.— 
in z izdatki v znesku   .     .     .     .     din 47,596.000.— 

s presežkom izdatkov v znesku     .     dia 12,961.000.— 

Okrajnega ljudskega odbora Poljčanc: 
z dohodki v znesku     ....     din 47,381.000.— 
& z izdatki v znesku   ....     din 47,381.000.— 

Okrajnega ljudskega odbora Postojna; 
z dohodki v znesku     ....     din 24,160.000,- 
to z izdatki v znesku .    .    .    .     din 36,390.000.— 
s Presežkom izdatkov v znesku     .     din 12,230.000,— 

Okrajnega ljudskega odbora Ptuj: 
z dohodki v znesku    ....     din 50,352.000,- 
& z izdatki v znesku   ....     din 60,352.000.— 

Okrajnega ljudskega odbora Radgona: 
z dohodki v znesku     ....    din 19,082.000,— 
iQ z izdatki v znesku   ....    din 19,082.000- 

Okrajnega ljudskega odbora Sežana: 
? dohodki v znesku     ....    din 4,785.000.- 
ln z izdatki v znesku   .     .     .     .     din 29,275.000.— 
8 Presežkom izdatkov v znesku    .     din 24,490.000.— 

Okrajnega ljudskega odbora Tolmin: 
2 dohodki v znesku    ....     din  * 4,323.000.- 
fo z izdatki v znesku   .     .     .     .     din 25,078.000 — 
8 Presežkom izdatkov v znesku    .    din 20,755.000,— 

Okrajueg» ljudskega odbora Trbovlje: 
z dohodki v znesku     ....    din 26,172.000,- 
ln z izdatki v znesku   .     .     .     .     din 34,885.000,- 
8 Presežkom Izdatkov v znesku    .     din 8,713.000,— 

Okrajnega ljudskega odbora Trebnje: 
2 dohodki v znesku     ....     din 
• z izdatki v znesku   .    .    .    . din_ 

8 Presežkom izdatkov v znesku 

16,178.000,— 
19,335.000,— 

din       3,157.000,— 

3. Člen 
Da se proračuni okrajnih ljudskih odborov spravijo 

v ravnotežje, se okrajnim ljudskim odborom določajo na- 
boji zneski republiških dohodkov, ki bodo pobrani v 
••*• območju in so že izkazani v skupnih zneskih dohod- 
•0? v 2. členu tega zakona: 

a) od dohodnine vseh   oblik,   pobrane v njihovem 
°omočjU) izvzemši dohodnine od delavcev, nameščencev in 
uslužbencev:   -. 
«lavnemu meetu Ljubljana 
"«rajnemu 1 
Okrajnemu 1 
Okrajnemu 1 
^rajnemu I 
Okrajnemu 1 
2kr*inemu 1 

udskemu odboru Celje mesto 
judskemu odboru Črnomelj  . 
udskemu odboru Dravograd 
udskemu odboru Gorica      • 
iudskemu odboru Grosuplje . 

Q,—*"«uu ^udskemu odboru Idrija .    . 
««rajnemu ljudskemu odboru Ilir. Bistrica 

90% 
90% 
90% 
65% 
90% 
90% 
56% 
90% 

Okrajnemu ljudskemu odboru Jesenice ... 33% 
Okrajnemu ljudskemu odboru Kamnik . . . 55%, 
Okrajnemu ljudskemu odboru Kočevje . . . 90 %\ 
Okrajnemu ljudskemu odboru Krško .... •2%\ 
Okrajnemu ljudskemu odboru Lendava . . . C0%: 
Okrajnemu ljudskemu odboru Ljubljana okolica . 32 %i 
Okrajnemu ljudskemu odboru Ljutomer . . . 0% 
Okrajnemu ljudskemu odboru Maribor mesto . 90%l 

Okrajnemu ljudskemu odboru Mozirje . . . 79% 
Okrajnemu ljudskemu odboru Novo mesto . . 90%'; 
Okrajnemu ljudskemu odboru Poljčane . . . 49%; 
Okrajnemu ljudskemu odboru Postojna . . • 90% 
Okrajnemu ljudskemu odboru Ptuj .... 26%: 
Okrajnemu ljudskemu odboru Radgona . . . 38% 
Okrajnemu ljudskemu odboru Sežana . . . 90%; 
Okrajnemu ljudskemu odboru Tolmin . . . 90 %j 
Okrajnemu ljudskemu odboru Trbovlje . . . 90 %J 
Okrajnemu ljudskemu odboru Trebnje    .    .    .    90%j 

b) od deleža Ljudske republike Slovenije na davku 
od prometa proizvodov in doseženem planu znižanja pro- 
izvodnih stroškov: 
Glavnemu mestu Ljubljana .... 30,000.000,— 
Okrajnemu ljudskemu odboru Celje mesto 20,546.000,—• 
Okrajnemu ljudskemu odboru Dravograd. 4,000.000.— 
Okrajnemu ljudskemu odboru Jesenice . 4,000.000.— 
Okrajnemu ljudskemu odbora Kamnik . 4,000.000.—. 
Okrajnemu ljudskemu odboru Maribor mesto 15,000.000.— 
Okrajnemu ljudskemu odboru Trbovlje    .      5,000.000,- 

c) od deleža Ljudske republike Slovenije na taksah: 
Glavnemu mestu Ljubljana 50% 
Okrajnemu ljudskemu odboru Celje mesto . . 50%! 

Okrajnemu ljudskemu odboru Črnomelj . . . 50%i 
Okrajnemu ljudskemu odboru Dravograd. . . 50%; 
Okrajnemu ljudskemu odboru Grosuplje . . . 50% 
Okrajnemu ljudskemu odboru Maribor meslo      .     50%j 

4. člen 
Presežki izdatkov nad dohodki v proračunih: 

Glavnega mesta Ljubljana v znesku . . 53,808.000,— 
Okrajnega ljudskega odbora Celje mesto . 3,922.000,- 
Okrajnega ljudskega odbora Črnomelj . 5,585.000.—« 
Okrajnega ljudskega odbora Gorica • . 20,092.000,— 
Okrajnega ljudskega odbora Grosuplje . 4,015.000,- 
Okrajnega ljudskega odbora Ilir. Bistrica. 11,250.000.-4 
Okrajnega- ljudskega odbora Kočevje . . 14,198.000.-« 
Okrajnega ljudskega odbora Maribor mesto 4,822.000,- 
Okrajnega ljudskega odbora Novo mesto . 12,961.000,- 
Okrajnega ljudskega odbora Postojna . . 12,230.000,- 
Okrajnega ljudskega odbora Sežana . . 24,490.000.—« 
Okrajnega ljudskega odbora Tolmin . . 20,755.000,— 
Okrajnega ljudskega odbora Trbovlje . . 8,713.000,— 
Okrajnega ljudskega odbora Trebnje . . 3,157.000,— 
se bodo pokrili z dotacijo iz republiškega proračuna. 

5, člen * 

Ljudska republika Slovenija odvaja' v korist zvez- 
nega proračuna od dohodnine, pobrane na njenem ob* 
močju téle odstotke: 
od dohodnine delavcev, nameščencev in uslužbencev   3   %\ 
od dohodnine kmetov   ........   1  %'' 
od dohodnine zadrug   .    .    «     .    .    .    .  ' <   4  %\ 
od dohodnine družbenih' organizacij   .    .    .    .   5   %' 
od dohodnine privatnih poklicev in imovine . . 2 %J 
od raostate dohodnine, üs prejšnjih le^ xseb. obliÜ  läfä 
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6. člen 

Novi uradi in ustanove se smejo ustanavljati med 
letom, če so v tekočem tromesečnem planu za izvrševanje 
proračuna zagotovljena finančna sredstva, oziroma, kolikor 
ra to niso potrebna nova sredstva. 

7. člen 
število uslužbenskih mest se sme povečati po pred- 

logu resornega ministra v soglasju s predsedstvom vlade 
LRS, oddelkom za zakonodajo in organizacijo državne 
uprave in v soglasju z ministrom za finance LES, y okviru 
odobrene sistemizacije. 

8. «len 

Minister za finance sme po predlogu sekretarja za 
personalno službo vlade LRS ustaviti izplačevanje oseb- 
nih izdatkov, ki niso v skladu z zakonskimi predpisi. Če 
se pristojni minister ne strinja z ustavitvijo, odloči o tem 
predsednik vlade LRS. 

9. člen 
Obveznosti v breme proračuna se smejo ustvarjati 

v mejah kreditov, ki so odobreni za zadevni namen. 
Vse nastale obveznosti se morajo likvidirati in iz- 

plačati do 21. decembra 1948. Krediti, angažirani za dela, 
nabave in storitve, ki se do tega roka ne morejo likvidi- 
rati in izplačati, se morajo do 81. decembra 194S pri- 
javiti pristojnemu finančnemu organu. 

10. Sen 
Dohodki po proračunu se delijo po delih, razdelkih 

in pozicijah, izdatki pa po delih, razdelkih, poglavjih, 
partijah in pozicijah. 

11. člen 
Prenose kreditov med posameznimi proračunskimi 

oddelki smejo vršiti glavni odredbodajalci ob pogojih iz 
toč. a) 19. člena uredbe o izvajanju proračuna. 

Z virmanom zmanjšane pozicije se ne smejo več po- 
večati. 

Krediti in nagrade se ne smejo povečati z virmanom. 

12. člen 
Vodje knjigovodstev oziroma Šefi računovodstev 

(računodajalci) pii odredbodajalcih niso za svoje delo 
odgovorni samo odredbodajalcu, temveč tudi ministru za 
finance.   l 

Odločbe o uslužbenskih razmerjih vodij knjigovodstev 
oziroma šefov računovodstev (računodajalcev) izdajajo pri- 
stojni organi v soglasju z ministrom za finance. 

13. člen * 

Ta zakon velja od dneva objave v >Uradnem üstu 
LRS«, uporablja pa se od 1. januarja 1948. 

.U. št. 99. 
Glavno mesto Ljubljana dne 21. maja 1948. 

PREZIDU LJUDSKE SKUPŠČINE 
LJUDSKE REPUBLIKE SLOVENIJE 

Sekretar: 
France Lubej J, j. 

Predsednik": 
ïwip Vidin« L j-. 

135. 

Ukaz 
Na podlagi 4. točke 72. člena ustave Ljudske Repu- 

blike Slovenije z zvezi s 4. členom zakona o Prezidiju 
Ljudske skupščine LRS razglaša predsedstvo Prezidija 
Ljudske skupščine LRS zakon o zaključnem računu 
LR Slovenije za leto 1946, ki ga je sprejela Ljudska skup- 
ščina LRS na II rednem zasedanju dne 18. maja 194S 
in ki se glasi: 

Zakon 
o zaključnem računu LR Slovenije za leto 1946 

1. člen 

Izvršeni izdatki in ost varjeni dohodki za proračunsko 
leto 1946 znašajo za LR Slovenijo: 

dohodki 2.135,822.049.48 din 
izdatki      ....     .     1.927,675.241.91 din 
Presežek dohodkov     .     .       208,140-807.57 din 

2. člen 

A) Izdatki vsebujejo izvršena izplačila: 
1. po rednih in izrednih proračunih: 

a) republike 1.095,619.042.96 
b) okrožnih LO      103,648.578.31 
c) okrajnih LO        127.582.392.56 
d) krajevnih LO       91,878.698.79   1.418,728.712.62 din 

2. 'v breme obratne glavnice 
LR Slovenije  505,855.769.43 din 

Skupaj   1.924,584.482.05 din 
3. Pokritje primanjkljaja po zaključ- 

nem računu za dobo julij—decem- 
ber 1945  1    .     .     .     .     .     . 3,090.759.86 din 

Vse skupaj   1.927,675.241.91 din 

B) Redni in izredni dohodki znašajo po proračunih: 
a) republike   .    »    ,    .     1.498,908.420.87 din 
b) okrožnih LO    .    .    .       189,132.580.06 din 
c) okrajnih LO     .    , ,   ,       330,737.216.17 din 
d) krajevnih LO   .    .    .       117,043.830.48 din 

Vse skupaj   2.135,822.049.58 din 

3. Člen 

Presežek dohodkov nad izdatki iz 1. člena v zöesfcu 
208,146.807.57 din se prenese po 3. Členu finančnega za- 
kona FLRJ za proračunsko leto 1946 v korist ministrstva 
za finance FLRJ. 

4. člen 
Odolirujejo se izdatki v breme proračtmsEm" postara 

ter obratne glavnice LRS in ljudskih odborov kakor so t 
zaključnem računu izkazani. 

5. Člen 

Ta zakon velja od dneva objave v ^Uradnem fóW 
LRS«. , 

JJ..Bt 100. 
.Glavno mesto Ljubljana <•• 21. maja 1948. 

* !     -     PREZIDU LJUDSKE SKUPŠČINE '  ^ 
V      .   LJUDSKE REPUBLIKE SLOVENIJE ,     > 

1   Sekretar: ' PredsednikY 
Eettifl'MfcUj), *oj»i££iAeuurLA 
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136. 

Ukaz 
Na podlagi 4. točke 72. člena «stave Ljudske Repu- 

blike Slovenije v zvezi s 4. členom zakona o Prezidiju 
Ljudske skupščine LRS razglaša predsedstvo Prezidija 
Ljudske skupščine LRS zakon o Slovenski akademiji zna- 
nosti in umetnosti, ki ga je sprejela Ljudska skupščina 
LRS na III. rednem zasedanju dne 19. maja 1948 in ki 
se glasi: 

Zakon 
o Slovenski akademiji znanosti in umetnosti 

I. Splošne določbe 

1. člen 

Akademija znanosti in umetnosti v Ljubljani se pre- 
°sauje v Slovensko akademijo znanosti in umetnosti in 
60 preuredi po tem zakonu. 

Sedež Slovensko akademije znanosti in umetnosti je 
Ljubljani. 

2. člen 

Slovenska akademija znanosti in umetnosti je naj- 
^ja znanstvena in umetnostna ustanova v Ljudski Repu- 
bliki Sloveniji in združuje najpomembnejše znanstvenike 
1x1 umetnike. 

Slovenska akademija znanosti in umetnosti je pravna 
°wa' ^ •a SV0J predračun dohodkov in izdatkov v 
°*yiru proračuna Ljudske Republike Slovenije. Odredbo- 
flaJalec za izvajanje predračuna je prezident Akademije, 

Akademija ima svoj pečat, katerega obliko predpiše 
statut. 

3. člen 

Glavna naloga Slovenske akademije znanosti in umet- 
nosti je, da z vsemi svojimi silami in sredstvi prispeva k 
^Predku in razvoju znanosti in umetnosti. 

V ta namen Slovenska akademija znanosti In umet- 
nosti: 

a) usmerja svoje delo na najvažnejše probleme vseh 
znanstvenih in umetnostnih področij, zlasti tistih, ki so 
P°membni za Slovenijo in Jugoslavijo; 

b) proučava naravna   bogastva in proizvodne tóle 
fzave, kakor tudi obča ekonomska in kulturna dognanja 

n si prizadeva za njihovo vsestransko racionalno izrabo; 
,    ?) podpira znanstveno in umetniško delo ter načrtno 

fbi  aa  popolnjevanje  znanstvenega naraščaja  in  za 
SV3sanje njegove znanstveno kvalitete; 

č) objavlja izsledke raziskavanj in znanstvena dela; 
u    ,    ^aJ° 6tr°kovna mnenja ter rešuje znanstvene in 
Hmetnostne probleme na zahtevo vlade LRS; 
•J    

e) v°di razvid dela znanstvenih in umetrrišlnh' zavo- 
** • ustanov v Ljudski Republiki Sloveniji 

4. den 
Slovenska akademija znanosti in umetnosti ima razrede: 

eno"fî'0^,e ° ustanovitvi novih razredov,   o odpravi, 
çjjf4"71 ali spremembi obstoječih razredov, o organila. 
Akâ<?f -5• nal°Sah razredov predpise statut, U ga izda 

remija in potrdi Prezidjj Ljudske skupščine LRS. 

strini  redi ^ • regev£U1Ju ananstyenih .vipraseni samo- 

5. člen 

Za splošno usmeritev znanstvenega in umetniškega 
dela, za razvoj znanstvenih in umetnostnih raziskavanj, 
za organizacijo ekspedicij, za zvezo z najpomembnejšimi 
znanstvenimi in umetni&kimi ustanovami sklicuje Akade- 
mija 6<eje ter organizira kongrese in posvete znanstveni- 
kov 'in umetnikov, vzdržuje zvezo z znanstvenimi in umet- 
niškimi akademijami, zavodi in društvi ter znanstveniki ju 
umetniki drugih držav. 

II. SestaT Akademije in njeni člani 

A. Člani 

6. člen 
Slovensko akademijo snanosti in umetnosti sestav- 

ljajo redni olani (akademiki), dopisni člani (korespon- 
denc) in častni člani. 

7. Ben 
Za rednega člana je lahko izvoljen znanstvenik ali 

umetnik, ki je obogatil znanost ali umetnost z deli znan. 
etvenega ali umetniškega pomena fn prispeval z njimi 
k razvoju kulture. 

Dopisne člane voli Akademija iz priznanih domačih 
in inozemskih znanstvenikov in umetnikov. 

Častne člane voli Akademija iz znanstvenikov in 
umetnikov, ki so obogatili znanost ali umetnost z deli 
svetovnega pomena ali z deli, ki imajo poseben pomen 
za Federativno Ljudsko Republiko Jugoslavijo, Ljudsko 
Republiko Slovenijo ali za Akademijo. 

8. ölen 
Redni in dopisni Sani opravljajo svoje znanstveno in 

umetniško delo y, skladu z delovnim programom Aka- 
demije. , 

Podrobnejše določbe o delu ter o pravicah in dolž- 
nostih članov Akademije predpiše statut Akademije, 

9. člen 
Prejemke funkcionarjev in članov Akademije določi 

vlada LRS z uredbo. 
10. Člen 

Maksimalno Žtevilo rednih in dopisnih članov Slo- 
venske akademije znanosti in umetnosti določi vlada, LRS 
na predlog skupščine Akademije z uredbo. 

11. aen 
Kandidate z« prosta mesta rednih in dopisnih članov 

Akademije predlagajo iz vret najpomembnejših znanstve- 
nikov in umetnikov pristojni razredi po strogi in skrbni 
presoji ter z izčrpno utemeljitvijo skupščini Akademije 
v odločitev; za člana je izvoljen kandidat, za katerega 
sta glasovali najmanj dve tretjini v skupščini navzočih 
članov. Izvolitev je končnoveljavna, ako Prezidij Ljudske 
skupščine LRS y 30 dneh ne ugovarja. 

12. Sen 

Častne filane voli skupščina Akademije na predlog 
razredov ali posameznih rednih članov Akademije. Kan- 
didat je izvoljen, če sta zanj glasovali dve tretjini navzo- 
čih članov. Častni člani imajo enake pravpce kot sedmi 
člani, niso p« uvrščeni v razrede, 
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13. člen 

članstvo rednih, dopisnih in častnih članov preneha 
e smrtjo, z odpovedjo, ki se pismeno preda prezidentu 
Akademije ali z izključitvijo iz zelo tehtnih razlogov jav- 
nega ali zasebnega značaja. Izključitev mora skleniti 
skupščina Akademije z dvetretjinsko veČino celotnega 
števila rednih članov. Predlog za izključitev da lahko 
Prezidij Ljudske skupščine LRS ali člani Akademije. 

B. Znanstveni sodelavci Akademije 

14. člen 

Pri izvrševanju nalog Akademije, njenih zavodov in 
ustanov lahko sodelujejo tudi strokovnjaki, ki niso člani 
Akademije. 

Za proučevanje prirodnega bogastva in proizvodnih 
eil države ustanovi Akademija poseben svet svojih članov. 
V ta svet more skupščina Akademije pritegniti tudi znan- 
stvenike, ki niso njeni člani. 

Strokovne sodelavce v ustanovah Akademije imenuje 
in razrešuje na predlog pristojnega razreda prezidij Aka- 
demije, ki jim določi tudi nagrade za njihovo sodelovanje. 

Znanstvene sodelavce predlaga v sporazumu s pri- 
stojnim razredom prezidij Akademije predsedstvu vlade 
LRS za imenovanje. 

Podelitev mest znanstvenih aspirantov, ki eo v zvezi 
z državnimi štipendijami, predlaga za razpis in na pred- 
log pristojnega razreda prezidij Akademije ministru za 
prosveto LRS. 

Podrobnejše določbe k temu Členu in določbe glede 
znanstvenih aspirantov  predpiše statut Akademije. 

III, Organizacija Akademije 

«> A. Skupščina 

13. člen 
Najvišji organ Akademije je ekupščina, ki jo sestav- 

îjajo vsi redni in častni člani. 
Skupščina določa splošno smer znanstvenega dela in 

organizacijo Akademije ter opravlja druge naloge, ki jih 
ji daje statut ali ta zakon. 

Skupščina voli člane Akademije, prezidenta, general- 
nega sekretarja in nadzorni odbor; odloča o izključitvi 
članov in voli Člane sveta za proučevanje prirodnega 
bogastva in proizvodnih sil države. 

Skupščina izda statut Akademije, ki ga potrdi Pre- 
zidij Ljudske skupščine LRS. 

16. člen 
Seje skupščine se sklicujejo po potrebi, toda vsaj 

enkrat na leto ali če to zahteva najmanj ena tretjina 
rednih članov oziroma dva razreda. 

Skupščina Akademije je po pravilu sklepčna, če je 
navzoča vsaj polovica rednih članov in odloča z večino 
glasov navzočih članov. Izjeme določata ta zakon in statut 
Akademije. 

Odločujočo pravico glasovanja imajo na skupščini 
redni in častni Člani Akademije. 

Dopisni člani in upravniki posameznih ustanov Aka- 
demije, ki niso redni ali častni člani, smejo na vabilo 
prezidenta ali njegovega namestnika prisostvovati skup- 
ščini 1• imajo posvetovalni glas. 

B. Prezidij 

17. člen 

Prezidij Akademije sestavljajo prezideut, generalni 
sekretar rn razredni sekretarji. 

Prezidenta in generalnega sekretarja volj skupščina 
Akademije za tri leta izmed rednih članov Akademije. 
Izvolitev prezidenta potrjuje Prezidij Ljudske skup- 
ščine LRS. 

Razredne sekretarje volijo razredi po določbah statuta 
Akademije. 

18. člen 
Prezidij Akademije izvršuje sklepe skupščine; v času 

med sejami skupščine je prezidij najvišji upravni organ 
Akademije. 

Natančnejše določbe o nalogah in delu prezidija Aka- 
demije predpiše statut. 

Prezidij Akademije imenuje uslužbence Akademije. 
Za imenovanje uslužbencev prve in druge vrste je po- 
trebno soglasje predsednika vlade LRS. 

19. člen 
Prezident predstavlja Akademijo na zunaj, usmerja 

upravo in delo Akademije, sklicuje in vodi sejo prezidija 
in skupščine in opravlja druge naloge po določbah statuta. 

20. člen 

Generalni sekretar Akademije pomaga prezidentu, 
načeluje upravni in znanstveni pisarni Akademije; piše 
zapisnike o sejah prezidija in opravlja druge naloge po 
določbah statuta. 

Ce je prezident zadržan, ga nadomešča generalni se- 
kretar; če je ta zadržan, ga nadomešča po letih najstarejši 
razredni sekretar. 

21. člen 
Upravljanje imovine Akademije nadzira poseben nad- 

zorni odbor treh rednih članov in enega namestnika, ki 
jih izbere skupščina za dve leti. ; 

C. Zavodi 

22. člen 

Znanstveno raziskovalno delo opravlja Akademija v 
svojih zavodih (institutih), komisijah, odborih, laborato- 
rijih itd. 

Podrobnejše odredbe o njihovi organizaciji in delu 
predpiše statut Akademijo in pravilniki v okviru statuta. 

23. člen 
Vlada LRS določi v sporazumu z Akademijo, katere 

državne ustanove eo glede svojega znanstvenega dela P°d    i 
neposrednim nadzorstvom Akademije. 

Ö. Uslužbenci Akademije 

i 24. člen 
Za opravljanje administrativnih, znanstveno upravnih 

in tehničnih poslov ima Akademija tehnične,- administrativ- 
ne in pomožne uslužbence. 

Natančnejše določbe o ustroju pisarne ter o dolžnostih 
in pravicah predpiše statut. 
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IV. Prehodne in končne določbo 

25. člen 
Tisti sedanji redni in dopisni člani Akademijo zna- 

nosti in umetnosti v Ljubljani, ki jih potrdi Prezidij 
Ljudske skupščine LBS v 30 dneh po uveljavitvi tega 
zakona, postanejo člani Slovenske akademije znanosti in 
umetnosti. 

26. Člen 
Dosedanji prezidij Akademije znanosti In umetnosti 

v Ljubljani obdrži do izvolitve novega prezidija svoje 
lunkcije ter skliče v dveh mesecih po uveljavitvi tega 
zakona tiste redne člane Akademije, ki jih bo po 25. členu 
Potrdil Prezidij Ljudske skupščine LRS, zaradi izvolitve 
novega prezidija in nadzornega odbora po določbah tega 
zakona. 

27. člen 

Slovenska akademija znanosti in umetnosti predloži 
šestih mesecih po uveljavitvi tega zakona statut Akade- 

mie Prezidiju Ljudske skupščine LRS v potrditev. 

28. člen 
_   Ta zakon velja od dneva objave v >Uradnem listu 
LRSc 

' U- ». 101. 
Glavno mesto Ljubljana dne 21. maja 1948. 

PREZIDIJ LJUDSKE SKUPŠČINE 
LJUDSKE REPUBLIKE SLOVENIJE 

Sekretar: Predsednik: 
fr^ce Lubej L r. Josip Vidmar 1. r. 

137. 

Ukaz 
g. Na_ podlagi 4. točke 72, Člena ustavo Ljudske Republike 
alo T^e v ••••1 s 4* aenom zakona o Prezidiju Ljudske 
J^Psčlne LRS razglaša predsedstvo Prezidija Ljudske skup- 

ine LRS zakon o varstvu kulturnih spomenikov in prirod- 
^ znamenitosti v Ljudski Republiki Sloveniji, ki ga je spre- 
jela Ljudska skupščina LRS dne 19. maja 1Ö48 in ki se 

Zakon 
o varstvu kulturnih spomenikov in prirodnih 
znamenitosti v Ljudski Republiki Sloveniji 

nilH ^ ^Judeki Republiki Sloveniji so vsi kulturni spome- 
jrf* in Prirodne znamenitosti hot znanstvene in estetske 
neowe doDriuie v varstvu Ljudske Republike Slovenije, 
••••• na to, v Čigavi lasti, upravi ali posesti so. . 

1, člen 
» kulturne spomenike po tem zakonu veljajo premični 
J^Premični predmeti ali skupine predmetov, ki so zgodo- 
"••oj arheološko, kulturnozgodovinsko, umetniško, etnogral- 
o ali socioloSko pomembni oziroma domačijsko značilni, 

cta»u pa spomeniki narodnoosvobodilne borbe. 
n . 

Pnrodne znamenitosti po tem zakonu so premični ali 
jPremični predmeti zoološke, botanične, geološko-paleonto- 
~**e» »nhieraloško-petrogralske, zemljepisne in podobno zna- 
e •• " ^ redkosti in predmeti ali pokrajinski predeli po- 
8ebn* Prirodne lepote. 

2. člen 

Varstvo ißh spomenikov in prirodnih luuuiciuioau izvaja 
Zavod za varstvo in znanstveno proučevanje kulturnih spo- 
menikov in prirodnih znamenitosti Slovenije s sedežem v 
Ljubljani, ki jih tudi znanstveno proučuje io opravlja tudi 
druge naloge po tem zakonu. 

Zavod za varstvo je pod vodstvom ministra za presveto 
LRS. 

Minister za prosveto LRS lahko določi tudi druge zavode 
ali ustanove, da sodelujejo pri tem varstvu in proučevanju, 

3. člen 
Na predlog zavoda za varstvo odloča minister za pro- 

sveto LRS o tem, kateri spomeniki oziroma prirodne zna- 
menitosti so zavarovane po tem zakonu, kakor tudi o mejah 
neposredno zavarovane nepremičnine in njene okolice, ki jo 
zadenejo omejitve po tem zakonu. 

Odločba o varstvu po prvem odstavku se pošlje lastniku 
oziroma posestniku oziroma upravitelju predmetov. Ta ima 
zoper odločbo v 15 dneh po prejemu odločbe pravico pritožbe 
na vlado LRS, katere odločba je dokončna. Pritožba nima 
odložilne moči. 

Vsaka odločba o varstvu se objavi v >Uradnem listu 
LRS«. Pravnomočna odločba, s katero se razglasi za zavaro- 
vano nepremičnina, se pošlje tudi pristojnemu okraj* • 
nemu sodišču, da v zemljiški, knjigi zaznamuje, da je nepre- 
mičnina zavarovana po določbah tega zakona; na zahtevo 
Zavoda za varstvo zaznamuje sodišče že pred pravnomoč- 
nostjo odločbe, da je uveden postopek za varstvo po tem za- 
konu. 

Odločbo o varstvu, s katero je prizadet nedoločen krog 
oseb (lastnikov, posestnikov, upraviteljev) izda minister za 
prosveto v sporazumu s predsednikom vlade LRS. Taka od- 
ločba se objavi samo v ^Uradnem listu LRS«. Zoper njo ni 
pritožbe. 

4. člen 
Zavod vodi osrednji razvid vseh predmetov, ki so bili 

razglašeni za zavarovane po 3. členu tega zakona. 
Ta razvid ima javni značaj. 

5. člen 
v 

Nepremični in premični kulturnozgodovinski in drugi 
v drugem odstavku 1. člena navedeni spomeniki se brez po- 
prejšnjega dovoljenja pristojnega Zaveda za varstvo ne ••»- 
jo razkopavati, premeščati, predelovati, restavrirati, dozida- 
vah' ali podirati. 

Prav tako se nepremični in premični spomeniki, prirod- 
ne zoološke, botanične in druge, v tretjem odstavku 1. člena 
navedene redko3Ü in lepote brez poprejšnjega dovoljenja Za- 
voda za varstvo ne smejo urejati, odkopavati, poškodovati, 
lomiti ali kakor koli uničevati. 

6. člen * 
Premični spomenik] se brez poprejšnjega naznanila Za- 

vodu za varstvo ne smejo odsvojiti ali zastaviti. Zavod za 
varstvo lahko prepove premestitev spomenika v drug kraj? 
če je ta premestitev v nasprotju z namenom varsiva.4 

Ob prodaji nepremičnih in premičnih spomenikov je 
prodajalec dolžan vsak posamezen predmet poprej ponuditi. 
v odkup Zavodu ali ustanovi, ki jo določi Zavod za varstvo. 
Zavod oziroma od njega določena •••••• mora najpozneje 
v 30 dneh izjaviti, ali uporabi svojo predkupno pravico. • 

V mejah, ki so določene z odločbo o varstvu, je na_ ne^ •.; 
premičnini brez poprejšnjega dovoljenja Zavoda za ^arsiva 
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prepovedana vsaka gradnja ali kakršna koli sprememba 
oblike tetena. 

7. člen 

Vse premičnine in nepremičnine spomeniškega pomena 
y javni ali zasebni vasti ali posesti morajo biti dostopne za 
znanstveno proučevanje in raziskovanje. 

Z odločbo po 3- členu tega zakona se lahko izreče, da 
morajo biti nepremičnine ali premičnine spomeniškega po- 
mena dostopne javnosti. 

8. člen 
Znanstveno raziskovanje in izkopavanje spomenikov se 

sme opravljati samo z dovoljenjem Zavoda za varstvo in v 
sporazumu z njim. 

Izkopani objekti se morajo po navodilih Zavoda za var- 
stvo zavarovati na stroške ustanove ali zasebnika, ki je iž- 
kopaval 

9. člen 
Vse premičnine kulturnozgodovinskega, umetniškega ali 

etnografskega pomena ter prirodne znamenitosti, ki so bile 
po 31. juliju 1945 izkopane ali bodo izkopane ali kako 
drugače izločene iz zemlje, potegnjene iz vode ali sploh naj- 
dene pri znanstvenih izkopavanjih ali raziskovanjih v ime- 
nu države ali z (dovoljenjem Zavoda za varstvo, postanejo 
državna lasi 

10. člen 
Z dovoljenjem ministra za prosveto sme Zavod za var- 

stvo izvrševati znanstvena raziskovanja ali kopati na državni, 
zadružni ali zasebni nepremičnini še preden je izdana odloč- 
ba o varstvu po 3. členu tega zakona, če utegne biti na tej 
nepremičnini kak predmet spomeniškega pomena. 

11. člen 
Lastniku nepremičnine, na kateri se izvršujejo znan- 

stvena raziskavanja ali se izkopava, se da odškodnina v vi- 
šini dejansko napravljene škode. 

Odškodnino določita sporazumno Zavod za varstvo in 
prizadeta stranka; če do sporazuma ne pride, določi odškodni- 
no pristojno okrajno sodišče. 

12. člen 
Strokovno fotografsko ali filmsko snemanje, merjenje in 

risanje zavarovanih nepremičnih in premičnih spomenikov 
je brez dovoljenja Zavoda za varstvo prepovedano. 

13. člen 
Vse nepremičnine in premičnine spomeniške narave se 

fcmejo zaradi pravilnega varstva in uspešnejšega znanstve- 
nega raziskovanja na predlog ministra za prosveto razlastiti 
S korist države. 

Razlastitev se izvede po določbah osnovnega zakona o 
razlastitvi. 

14. člen 
Kdor ima ali upravlja nepremičnino, ki spada pod do- 

ločbe tega zakona, jo mora na svoje stroške vzdrževati. 
Zavod za varstvo pa lahko opravi taka dela na svoje 

stroške,   ^ 

*   ... * 13. člen 
Kdor najde ali odkrije predmete, Ki spadajo pod varstvo 

tega zakona, mora to takoj sporočiti Zavodu za varstvo, 

16. člen 

Lastnik nepremičnine, ki spada pod določbe lega zakona, 
uživa zanjo od dneva, ko je bila izdana odlwba o pojlavuvi 
pod varstvo, davčne olajšave po predpisih, ki jih bo izdala 
vlada LRS. 

17. člen 
Kdor ravna v nasprotju z določbami ó. in nadaljnjih 

členov tega zakona ali sicer na zavarovanem kul!urnem spo- 
meniku ali prirodni znamenitosti povzroči kako škodo, mora 
po navodilih Zavoda za varstvo na svoje stroške vse vrniti v 
prejšnje stanje ali pa povrniti škodo, in •••• razen lastniku 
tudi državi. Višino odškodnine določi pristojno sodeče, 

Ob ponovni prekršitvi 5. člena tega zakona ali zlona- 
merni poškodbi zavarovanega spomenika kakor tudi ob nedo- 
voljeni premestitvi na drug kraj ali ob poskusu, da se za- 
varovani premični spomenik odpelje v inozemstvo, se sme 
po odločbi pristojnega okrožnega sodišča odvzeti spomenik 
lastniku brez vsake odškodnine. 

18. člen • 

Prekršitve predpisov 5., 6., 8., 12. in 15. člena tf^a 
zakona se kaznujejo po določbah 18. člena Splošnega zakona 
o varstvu kulturnih spomenikov in naravnih redkosti z dne 
4. oktobra 1946 (Ur. list FLRJ z dne 8. oktobra 19-16, štev. 
576/81-46). 

19. člen 
Minister za prosveto LRS izda predpise o notranji ure- 

ditvi in delu Zavoda za varstvo, o ureditvi in vodstvu raz- 
vida po 4. členu tega zakona, podrobnejše določbe o načinu 
varstva spomenikov kakor tudi druge predpise za izvajanje 
tega zakona. 

20. člen 
Ta zakon dobi veljavo osmi dan po objavi v ^Uradnem 

listu LRS«. 
U. št. 102. 
Glavno mesto Ljubljana dne 21. maja 1948. 

PREZIDU LJUDSKE SKUPŠČINE 
LJUDSKE REPUBLIKE SLOVENIJE 

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

138. 

Ukaz 
Na podlagi 4. točke 72. člena ustave Ljudske Republike 

Slovenije v zvezi s 4. členom zakona o Prezidi ju. Ljudske 
skupščine LRS razglaša predsedstvo Prezidija Ljudske skup- 
ščine LRS zakon o ravnanju z razlaščenimi in zaplenjenimi 
gozdnimi posestvi v Ljudski Republiki Sloveniji, ki ga je 
sprejela Ljudska skupščina LRS na III. rednem zasedanju 
dne 19. maja 1948 in ki se glasi: 

Zakon 
o ravnanju z razlaščenimi in zaplenjenimi gozdnimi 

posestvi v Ljudski Republiki Sloveniji 

1. člen 
Predmet tega zakona so: 

1. gozdna posestva, razlaščena in zaplenjena po zakonu o 
agrarni reformi in kolonizaciji y Ljudski Republiki Slove- 



URADNI LÏST 
LJUDSKE REPUBLIKE SLOVENIJE 

Letnik V. Priloga k 23. kosu z dne 25. maja 1Ö48. Številka 23. 

1•^•1•• ìKI ogFtesI 

Opozorilo naročnikom? 
izida rt ••••••^° opozarjamo, da je rok za reklamacijo samo 14 dni od 

Posla e •'•^•'^• °Slasov in naročnine opozarjamo, naj uporabljajo od nas 
••1•• ° ^°'°^n'co z natančno označbo naročniškega razdobja oziroma 
1• :;?•• številke. Plačila brez takšnih označb ne moremo v redu izknjižiti 

* * zaradi njihovo nejasnosti no moremo priznati za veljavno. 
tanj; r^v

%tako opozarjamo naročnike, naj pri svojih plačilih navedejo na- 
menih 1S*' ?as'ov' na Norega časopis prejemajo. Ce ta naslov zaradi izpre- 
Pravil -naz'va a^ kraja oi več pravilen, naj nam istočasno sporočijo sedanji 
Dovim naslov- Opažamo pa, da naročniki večkrat plačujejo samo pod 
»••••  n.asIovom, starega pa sploh no omenjajo. Takšna plačila so za nas 

jasna m jih prav tako ne moremo v redu izknjižiti in priznati za pravilna. 

fr tisku je: 

Komentar h kazenskemu zakoniku, splošni del 

in nljns^eni prevodu. Komentar so pod splošnim uredništvom Moše Pijade 
Pijade  ^^ovnim uredništvom dr. Jovana Djordjeviéa napisa 
ïi^nsï.-   . Jovan Djordjević, Nikola Srzentić, Predrag Vlasinić, i1 

m Mirko Perović. 

napisali: Moša 
.Vladimir 

kazalo 
listu LRS, 

'mL.    » u' Xloioškia 

*seli • diQ* ^st L^S bo izdal Splošni register predpisov, to je 
V iJrart eï.pisov* ki so izšli v UriU,nera Iistu FLRJ» v uradnem lisi 
v Vptf -i °ôvestilih zveznega urada za ceno (Službenih saopštenjih) in 
1. i947

n.3r
ku nrada za cene pri predsedstvu VLRS od 1.1945 do vštetega 

Žcenji' •tem registru bodo zaznamovani predpisi po vsebini z gesli, razvr- 
abeCe }

a do P° abecednem redu in po časovnem zaporedju (kronološko). Po 
krat hi?m redu bodo urejena gesla, ki so načeloma vzeta iz naslova, več- 

mdi • vsebine predpisa. 

••]1•1•>••°^•^•» Pravce in druge interesente   opozarjamo   na   priročne 
\j '.v   

irke zakonov, ki so v zadnjem času izšle v naši založbi: 
za to rliška ogledna služba. Knjižica ima na 48 straneh zbrane vse predpise 

Pomembno zdravstveno službo, cena 7 din.     . - 
praljtixlrka zalconitih predpisov za uporabo v civilnem sodnem poslovanju, 
°i 2OR      Pločnik za pravnike, pa tudi za široke ljudske množice. Stra- 

**> .cena 44 din. 
8krbJ^ka skrhniških predpisov, y kateri so zbrani temeljni zakoni o 
sakorm     ' ^011 ° posvojitvi in pravilniki in navodila v zvezi s tema 

^majcena 25 din. 
^ kniî?Pîsi ° strokah in prejemkih za republiške državne uslužbence. 
r^bSfc°jZbrani vsi do sedaJ ^dani i redpisi o razvrstitvi in prejemkih' 
k°rov tp državnih uslužbencev in državnih uslužbencev ljudskih od- 
^eQce 7^ pravilnika o poviških temeljne plače po službenih letih za usluž- 
268 atra^a.vstvene k* prosvetno-znanstvens stroke. « Knjižica obsega stran 1 • stane 42 din. 

javlja se nadalje: 
Un»   . Sospođarskik predpisov •. 'del in knjižica ' 
•-J(Ua?K.^otroški domovi, 

•••••• LIST LES*.. 

Razglasi upravnih oblastev 

IV. 2241/2-48. 4316 

Sprememba imena 
Ministrstvo za notranje zadeve LRS je 

a pravnomočno odločbo št. IV. 2241/2 
z dne 9. V. 1948 dovolilo spremembo pri- 
imka Mačeku Jožetu, rojenemu 11. XI. 
1928 v Devini okraj Celje okolica in 
bivajočemu v Sp. Rečici si. 138, okraj 
Celje okolica, iz >Maček« v >Jeranko< 
z veljavnostjo od dneva te objave. 

Iz pisarne ministrstva za notranje 
zadeve LRS 

* 
St 1812/6 4226 

Razglas- 
Z nalezljivo ohromelostjo so na no**» 

okuženi okraji: Dravograd, Radgona in 
Trbovlje. 

Prenehala je v bivšem okraju Slov. Bi- 
strica. 

Ljubljana dne 15. maja 1948. 
Ministrstvo za kmetijstvo LRS 

ypisi v register 
državnih gospodarskih" 

podjetij 

770. 
Sedež: Celje. 
Dan vpisa: 11. maja 1948, 
Besedilo: Tovarna organskih barvil, 

Celje. 
Poslovni predmet: Izdelovanje organ- 

skih barvil in organskih polproizvodov 
na industrijski način. 

Ustanovitelj podjetja: Vlada LRS, od- 
ločba št. S-zak. 213 z dne 30. IV. 1948. 

Operativni upravni voditelj: Glavna 
direkcija kemične industrije LRS. 

Podjetje zastopa: 
ing. Gregorčič Vladimir, direktor, B 

podpisuje samostojno, v obsegu zak, po- 
oblastil in pravil podjetja. 

Ministrstvo za linance LRS, 
Ljubljana, 

dne 11. maja 1948, - 
•Št. 1511708-48  J      '4132 

* •  . 
771. ' •    -• « < . 

Sedež: Ilirska Bistrica (Mala; Bttk> 
vica). "     ,    '•       ; 

Dan vpisa: 11. maja 1948. 
Besedilo: >0pckarna Ilirska Bistrita«. 
Poslovni predmet: Izdelovanje ope& 

nih izdelkov na industrijski način. v 

Ustanovitelj podjetja: Vlada LRS, očU 
Jočba št, S-zak, 20S » .dnß 80. TSU •& 

\ 
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Operativni  upravni  voditelj:   Glavna 
„Čirekcija industrije gradbenega materiala 
pri m.nistrstvu za industrijo in  rudar- 

.     sivo LKS. 
Podjetje zastopa: 
Delorenci Franc, ravnatelj, ki podpi- 

srije samostojno, v obsegu z,ak. pooblastil 
ia pravil podjetja. 

Ministrstvo za finance LRS, 
Ljubljana, 

dne 10. maja 1018. 
St. ••-1-48 4134 

772. 
Sede": Ljubljana. 
Dan vpisa: 11. maja 1948. 
Besedilo: Blasnikova tiskarna, Ljub- 

ljana. 
Poslcvvni predmet: Tiskanje knjig, ča- 

sopisov, revij in vseh vrst tiskovin 1er 
izvràevanje vseh litografskih • knjigo- 
veških del. 

Ustanovitelj podjetja: Vlada LUS, od- 
ločba št. S-zak. IGU L dne 1. IV. 1948. 

Operativni upravni voditelj: Glavna 
direkcija grafične industrije LRS. 

Podjetje zastopata: 
Jenko Drago, ravnatelj, ki podpisuje 

samostojno, v obsegu zak. pooblastil jn 
pravil podjetja, ter 

Košak Janez, glavni računovodja, ki 
sopodpisuje listine po 47. členu spi. za- 
kona o državnih gospodarskih podjetjih. 

Ministrstvo za finance LUS, 
Ljubljana. 

dne 10. maja 1918. 
Št. 1511095-48 4133 

773. 
Sedež: Dolenjske Toplice. 
Dan vpisa: 17. maja 1018. 
Besedilo:    ZdrawlUko-gostinsko   pod- 

jetje Dolenjske Toplico. 
Izbriie se: Hetrgman Pavel, dosedanji 

ravnatelj, vpiše se: 
Vesel Franjo, ravnatelj, ki kodnîsuje 

samostojno, v obsegu zak. pooblastil in 
pravil podjetja. 

Ministrstvo za finance LOS, 
Ljubljana, 

dne In. maia 1913. 
St. 1511770-48 42G3 

* 
774 

Sedež: Ljubljana. 
Dan vpisa: 17. maja 1018. 
Besedilo: Državno avtobusno in pre- 

vozniško podjetje Slovenijo :>DAPPS«, 
Ljubljana. 

Iz sestava podjetja se jo izločila po- 
možna naprava Dapps-a » Autoservice« 
v Ljubljani, čigar imovina se je prenesla 
v upravo republiškega podjetja »Avto- 
obnova Ljubljana«. 

Ministrstvo za finance LRS, * 
Ljubljana. 

dne 15. maja 1948. 
St. 151G35/4—48 4250 

# 
775. 

Sedež: Ljubljana. 
Dan vpKa: 17. maja 1948. 
Besedilo: Gozdno gospodarstvo Ljub- 

ljana. 

Vpiše se: 
Kržišnik Anton, direktor, ki podpisu- 

je samostojno, v obsegu zak. pooblastil 
in pravil podjetja; izbriše se 

Sosio Franjo kot direktor in se vpiše 
kot pomočnik-direktorja, ki podpisuje 
za podjetje v odsotnosti direktorja, v 
istem obsegu kot on. 

Ministrstvo za finance LUS, 
Ljubljana, 

dne 15. maja 1948. 
St. 151949/1—48 42G0 

* 
776. 

Sedež: Ljubljana. 
Dan vpisa: 17. maja 1948. 
Besedilo: Prodajni servis za oskrbo- 

vanje republiških gradbenih podjetij, 
Ljubljana, skrajšano: »Servis-gradnje, 
Ljubljana«. 

Izbrise se: Verbič Ruža, dosedanji v. d- 
glavnega računovodje, vpiše se: 

Poznič Franc, glavni računovodja, ki 
sopodpisuje listine, navedene v 47. členu 
sploš. zakona o.državnih gospodarskih 
podjetjih. 

Ministrstvo za finance LRS, 
Ljubljana, 

dne 15.  maja 1948. 
Št 151882/2-48 4201 

•k 
777. 

Sedež: Vipava. 
Dan vpisa: 11. maja 1918. 
Besedilo: Splošno gradbeno podjetje 

»Primorje« v Vipavi, 
Sedež odslej: Ajdovščina.   . 
Besedilo odslej; Splošno gradbeno 

podjetje  »Primorje« v Ajdovščini. 
S, podjetjem se' spoji »Žaga Repič, Štur- 

je pri Ajdovščini«. 
Ministrstvo za finanro LRS, 

Ljubljana, 
dne H. maja 1948". 
St. 1511071/2-48 41$0 

778. 
Sedež: Zg. Jezersko. 
Dan vpisa: 17. maja 1948. 
Besedilo: Gostinsko podjetje Dom na 

Jezerskem. 
Izbriše se: Jicha Zdenko, dosedanji 

ravnatelj, vpiSo se: 
Henigman "Pavel, ravnatelj, ki pod- 

pisuje samostojno, v obsegu zale po- 
oblastil in pravil podjetja. 

Ministrstvo za finance LRS, 
Ljubljana, 

dne 15. maja 1948. 
Št. 1511776-48 42G2 

779. 
Sedež: Petrovce pri Colju. 
Dan izbrisa: 11. maja 1948. 
Besedilo: Premogovnik Libpjc, 
Zaradi spojitve s premogovnikom Za- 

bukovca, Zabukovca pri Žalcu. 
Ministrstvo za finance LRS, 

Ljubljana, 
dne 11. maja 1948. 
St. 1511515/1-48 mi 

Vpisi 
v register invalidskih podjetij 

780. 
Sedež: Kamnik-Komcnda. 
Dan vpisa: 17. maja 1948. 
Besedilo: Invalidsko podjetje »SceteP 

«tvo«, Kaiunik-Komenda. 
Poslovni predmet: Industrijski in obrt- 

ni način izdelovanja vseh vrst ščetarskijj 
izdelkov ter trgovanje s temi predmet1 

na debelo. 
Ustanovitelj podjetja: Okrajni odbor 

VVI v Kamniku, odločba St. 380/1-*7 

z dne 81. X. 1947. 
Podjetje zastopata: 
Peršin Ivan, upravnik, ki podpisuj6 

samostojno, v obsegu pooblastil, določ** 
nih v pravilih podjetja, in 

Lah Ivana, knjigovodja, ki sopodpisW9 

listine računovodskega značaja. 
Ministrstvo za finance LRS, 

Ljubljana, 
dne 15. maja 1948. 

Št. 1511760-48 426* 
* 

781. 
Sedež: Ljubljana. 
Dan vpisa: 11. maja 1948. 
Besedilo: Invalidsko prodajno in t* 

stinsko  podjetje   »Kantina«,  Ljublja"^ 
Poslovni predmet: Nakup in prodaj3 

pripravljenih živil, alkoholnih in bre^ 
alkoholnih pijač, galanterijskega bla?a 

vseh vrst ter vseh monopolskih predr»^ 
tov na debelo in drobno. 

Ustanovitelj podjetja: Mestni odb* 
VVI v Ljubljani, odločba št. 231 • • 
5. II. 1948. 

Podjetje zastopata: t   . 
Kotar Rudolf, upravnik, ki podpis«) 

samostojno, v obsegu pooblastil, dol<K'e' 
nih v pravilih podjetja, in 

Weiss  Franc,  honorarni  knjigovodji 
ki   sopodpisuje   listine   računovodske» 
značaja. 

Ministrstvo za finance LRS, 
Ljubljana, 

dne 10. maja 1948. '.„a 
Št. 1511702-48 • 

782. 
Sedež: Ljubljana. 
Dan vpisa^ 11. maja 1918. ,ie 
Besedilo: Invalidsko trgovsko po 

»Galanterija«, Ljubljana. 
odol* Poslovni predmet: Nakup in nroaj^ 

galanterijskega blaga vseh vrst ua 
belo in drobno. • Mf 

Ustanovitelj   podjetja:   Mestni   od°~. 
VVI v Ljubljani, odločba št. 232 i & 
5. II. 1948. 

« Podjetje zastopata: . .!« 
Krulc Alojzij, upravnik, ki P°"P{;Xe. 

samostojno, v obsegu pooblastil, do«* 
nih v pravilih podjetja, in ^•, 

Weiss Franc, honorarni knjigovo°J 
ki sopodpisujo listine računoTodsK^» 
značaja. 

Ministrstvo »a finance LBS, 
Ljubljana, 

Une 10. maja 1948, • 
St. 1511703-48   '- ' -r* 
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783. 
Sedež: Maribor. 
Dan vpisa: 11. maja 1948. 
Besedilo: Kotarsko karoserijsko pod- 

jetje VVI Maribor. 
Poslovni predmet: Izdelovanje in pro- 

daja kolarskih izdelkov iu karoserij na 
debelo in drobno. 

Ustanovitelj podjetja: Mestni odbor 
VVI v Mariboru, odločba št. 775.1 i dna 
5. IV. lutò. 

Podjetje zastopata: 
Herodež Franc, upravnik, ki podpisuje 

samostojno, v obsegu pooblastil, določe- 
aih v pravilih podjetja, in 

Sprager Matilda, knjigovodja, ki so- 
Podpisuje listine računovodskega zna- 
čaja. 

Ministrstvo za finance LRS, 
Ljubljana, 

dnè 10. maja 1948. 
St. 1511701-48 4127 

784. * 
Sfdež: Miren. 
£an vpisa: 15. maja 1948. 
besedilo: Invalidsko podjetje avtoknro- 

»«fjjska delavnic» >Udarnik«, Miren. 
Poslovni predmet: Izdelovanje in po- 

pravila karoserij • popravila motorjev 
^•8* vrste vozov. 
VvT

st?Qovitelj podjetja:  Okrajni odbor 
iV>« Gorica, odločba ät 2/47 z dne 

£°ajetiö zastopata in zanj podpisujeta: 
retrovie Mari),   upravnik, samostojno, 

•^•••• pooblastil, določenih v pravilih 

D?^lîCQn Du^a», knjigovodja, ki sopod- 
f*suje vse računovodske listine. 

Ministrstvo za finance LRS, 
Ljubljana, 

dne 13. maja 1948. 
St. 1511750-48 4227 

785. * 
SedeZ: Miren. 
£an vpisa: 15. maja 1948. 
«esodilo: Invalidsko podjetje mizarska 

«elavnica >istok<> Miren# 

ska°d ini predmet: Industrijska mizar- 

VVTSta»oviieli podjetja: Okrajni odbor 
IR tv°va Gorica, odločba ät. 1/47 • dne 

iS" 1947< 
••1•• zastopata in zanj podpisujem: 

v ••^• An'°n, upravnik, samostojno, 
po3jpu Pooblastil, določenih v pravilih 

(W?08•* Danao, tajnik OOVVI Nova 
»oŠ. • Podpisuje v upravnikov! od- tooatl v i«tem obsegu kot oni. 

Ministretvo ta finance LRS, 
Ljubljana, T 

đne 13. maja 1948. 
Št. 1511751-48 4228 

786. * 
Sedež: NOTO mesto. 
BÌn

p!P,l8*: ». tnaja 1948. 

••?      ' NoTO nieito. 
Wf7l,.P»4Mlî Popravila motornih 
*^ SÄ» B*wMl» smaMk ü 

Ustanovitelj podjetja: Okrajni odbor 
VVI v Novem mestu, odloöb* it. 249-• 
z dne 5, V. 1948. 

Podjetje zastopata in zanj podpisujeta: 
Petric Anton, poslovodja, samostojno, 

v obsegu pooblastil, določenih v pravilih 
podjetja, 

Barborič Ciril, knjigovodja, ki sopod- 
pisuje računovodske listine. 

Ministrstvo ta financ« LUS, 
Ljubljana, , 

dne 13. maja 1948. 
St. 1511728—48 4231 

» 
76/. 

Sedež: Novo mesto. 
Dan vpisa: 15. maja 1048. 
Besedilo: Invalidsko podjetje »Gostin- 

stvo«, Novo mesto. 
Poslovni predmet: Gostinska obrt. 
Ustanovitelj  podjetja:  Okrajni  odbor 

VVI v Novem mestu, odločba št 246-11 
t dne 5. V. 1948. 

Podjetje, zastopata in zanj podpisujeta: 
H rovai Matilda, poslovodja, samostojno» 

v obsegu pooblastil, določenih, v pravilih 
podjetja, 

Barborič Ciril, knjigovodja, ki podpisu- 
je računovodske listine. 

Ministrstvo za finance LUS, 
Ljubljana, ; 

dne 13. maja 1948. 
" St. 1511729-48 4230 

* 
.788. 

Sedei: Novo mesto. 
Dan vpisa: 15. maja 1948. 
Besedilo: Invalidsko podjetje »Kovi- 

narska delavnica«, Noro mesto. 
Poslovni predmet: Pretežno obrtno in 

delno industrijsko stavbno ključavničar- 
stvo. 

Ustanovitelj podjetja: Okrajni odbor 
VVI v Novem mestu, odločba št. 248-11 
z dne. 5. V. 1948. 

Podjetje zastopata in zanj podpisujeta: 
Udovič Jože, upravnik, samostojno, 

v obsegu pooblastil določenih v pravilih 
podjetja, 

Barborič Ciril, knjigovodja, ki sopod- 
pisuje računovodske Ustme. 

Ministrstvo sa finance LBS, 
Ljubljana, , 

dne 13. maja 1948. 
St. 1511730—48 4229 

K St. 522 .        ' r_ ^ 
Popravek 

V vpisu drž. gospodarskega podjetja 
Tovarna obutve >Trlglav< (pre} Peko) 
Trii«, objavljenega pod gornjo Številko v 
prilogi Uradnega lieta LRS SL 17 t dne 
26. IV, 1948 je treba pod točko: >Poslo- 
valnioe podietjai popraviti oziroma do- 
dati kakor sledi: 

Namesto besedila >Bosna in Hercego- 
vina*, ki se črta, se vpile: >Srbija<. 

Nato •• doda: >Bosna in Hercegovina: 
Banja Luka, Mostar, Tuzla, Saraj«»,< 

Ministrstvo K» finance LBSj, 
LJubljana, 

0ne It maja 1948, 
ft, ••7•~4• 

789. 
Sedež: Jurjevica. 
Dam vpisa: 6. maja 1948. 
Besedilo: Gostinsko podjetje ELO Jur. 

Jerica. 
Poslovni predmet: Nalcup in prodaja 

alkoholnih in brezalkoholnih pijač in od- 
dajanje prenočišč. 

Ustanovitelj podjetja: KLO Jurjevica^ 
odločba iL 11/48 z dne 4. I. 1048. 

Operativni upravni voditelj: KLO Jur- 
jevica. 

Podjetje zastopajo in zanj podpisujejo: 
Sile Eia, pošlo\ vJja, samostojno v vseh 

zadevah, finančne listine pa podpisuje 
poleg poslovodje 

Lovšin Franc, upravnik KLO podjetij, 
ki ga nadomestuje 

Petek Tone, do zneska 100.000 din. Za 
nabave, nad 100.000 din je treba dovo- 
litve operativnega upravnega vodstva. 

Okrajni LO Kočevje, 
odsek za finance 
dne 6. maja 1948. 

SL 1037. 3843 
* 

790. 
Sedež: Kočevje. 
Dan vpisa: 5. maja 1948. 
Besedilo: >Tekstilana<, torama sukna 

Koïerje. 
Poslovni predmet: Industrijsko izdelo- 

vanje nukane Volnene preje in tkanin 
iz te preje. 

Ustanovitelj podjetja: Okrajni LO Ko- 
čevje, odločba št. 2392/1 t dne 30. apri- 
la 1948. 

Podjetje zastopajo in zanj podpisujejo: 
Marinžek Pavel, ravnatelj, v vseh za- 

devah samostojno, v njegovi odsotnosti 
pa 

Pahulja Stane, obratovodja. Vse li- 
naöne listine în listine o poslovnih dogo- 
vorih podpisuje poleg ravnatelja 

Meljo Ivan, računovodja, vsi v mejaH 
pravil podjetja. 

Okrajni LO Kočevje, 
finančni odsek 

dne 5. maja 1948. 
St 1110. 3848 

* 
791. 

Sedež: BreHce. 
Dan vpisa: 26. aprila 1918. 
Besedilo: >0krajna tovarna pohištva«; 

Brežice. 
Poslovni predmet: Nabava surovin, iz- 

delava pohištva, vsa dela mizarske stro- 
ke in prodaja izdelkov. 

Ustanovitelj podjetja: OILO Krško, od- 
ločba št. 6216/1 z dne 10. IV. 1948. 

Operativni upravni voditelj: OILO 
Krško. • 

Za podjetje podpisujejo: 
Cvelbar Anton, ravnatelj, * 
Vodovnik Drago, računovodja In     r . 
Zdolšefc Josip, okrajni pravni releren^ 

•vii y. okviru poöblastiL 
Okrajni LO KrSko, 

finančni odsek, 
On» 26. aprila 194Ä 

6L04S •• 
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192. 
Sedež: Krško. 
D.m vpisa: 5. meja 1948. 
Besedilo: Mestna lekarna Krško. 
Predmet; Izdelovanje zdravil po re- 

ceptu, nakup in prodaja na drobno vse- 
ga sanitetnega in veterinarskega mate- 
riato, posebno zdravil, speeialitet, kemi- 
kalij, obveziinega materiala, serumov, 
cepiv, iiaienskib in dietetskih prepara- 
tov, higiensko kozmetičnih sredstev, vse 
y obsegu ävojega delovnega območja. 

Ustanovitelj podjetja: MLO Krško, od- 
ločba št. 681/4S z dne 24. IV. 1948. 

Operativni upravni voditelj: MLO 
Krško. 

Za podjetje podpisujejo: 
Sušteršič Jelka, upravnica, oairoma 

farmacevt, v odsotnosti upravnika, in 
Vrhovec Albina, knjigovodja. 

Okrajni LO Krško, 
finančni odsek, 

dne 5. maja 1948. 
Št. 64/17 3S45 

793. 
Sedež: Seniiica št. 2. 
Dan vpisa: C. maja 1948. 
Besedilo: Državna krajevna žaga in 

trgovina z lesom. 
Ustanovitelj podjetja: KLO Medvode, 

odločba št. 626 z due 16. IV. 1948. 
Poslovni predmet: Rezanje lesa, nakup 

neobdelanega lesa in prodaja gotovih 
izdelkov. 

Podjetje zastopajo in zanj podpisujejo: 
Dobnikar Franc, poslovodja, samostoj- 

no, po 3. členu pravil podjetja, v njego- 
vi odsotnosti 

Jesenko Matevž, namestnik poslovodje, 
Sterle Anton, računovodja, poleg po- 

slovodje ali namestnika vse listine po 
47. členu zakona o državnih gospodar- 
skih podjetjih. 

Okrajni LO Ljubljana okolica, 
odsek za finance, 
dne 6. maja 1948. 

Št. 2067. 3S49 
* 

794. 
Sedež: Ljubljana. 
Dan vpisa: 17. aprila  1948. 
Besedilo: Gostinsko podjetje MLO >Fi- 

govec« v Ljubljani. 
V vseh zadevah podpisuje odslej: 
Javornik Milka, računovodja. 

MLO za glavno mesto Ljubljana, 
oddelek za finance, 

dne 17. aprila 1948. 
Št. Fin. 560/48 3563 

« 
793. 

Sedež: Ljubljana. 
Dan vpisa: 17. aprila 1948. 
Besedilo: Mestno podjetje »Žale« • 

Ljubljani. 
Vpiše se tale sprememba: 
V vseh računovodstvenih zadevah pod- 

pisuje: 
Mušič Maksimiljan, v. d. knjigovodje. 

Mestni LO glavnega mesta Ljubljane, 
finančni oddelek, 

dne 17. aprila 1948. 
Fin. »t, 1267/1943' S752 

796. 
Sedež: Veličane pri Ljutomeru. 
Dan vpisa: 13. aprila 1948. 
Besedilo: Gospodarska obrtna podjetja 

KLO Veličane. 
Od dosedanjih delavnic prenehata s 

poslovanjem kolarska in mizarska de- 
lavnica. 

Izbriše se dosedanji knjigovodja Tr- 
stenjak Marijan, vpiše se: 

Kogovšek Vinko, knjigovodja. 
Okrajni LO Ljutomer, 

finančni odsek, 
dne 13. aprila 1948. 

Št. 789 3110 

797. 
Sedež: Sv. Jurij ob ŠČavnici. 
Dan vpisa: 4. maja 1948. 
Besedilo: Gostilna KLO Sv. Jurij ob 

Ščavnici. 
Izbriše se poslovodja Nemec Zalika in 

vpiše 
Hojs Edvard, poslovodja. 

Okrajni LO Radgona, 
odsek za finance, 
dne 4. maja 1948. 

Št. V—347/1 3808 

798. 
Sedež: Slatina Radenci. 
Dan vpisa: 5. maja 1948. 
Besedilo: Krajevna gostilna Slatina- 

Radenci. 
Izbriše se poslovodja Benko Ana in 

.vpiše 
Paternoster Rozalija, poslovodja. 

Okrajni LO Radgona, 
odsek za finance, 
dne .4. maja 1948. 

Št. 289/1-V. 3S42 
* 

799. 
Sedež: Zagorje. 
Dan vpisa: 14. maja 1948. 
Besedilo: Apnenice KLO Zagorje. 
Izbriše se: Hauptman. Albert, vpiše se: 
škrabar Franc, ravnatelj. 

^ -rajni LO Trbovlje, 
dne 14. maja 1948, 

St. 1386/-48 '   4191 
* 

800. 
Sedež: Zagorje. 
Dan vpisa: 14. maja 1948. 

'   Besedilo: Avtoprevoz   KLO Zagorje. 
Izbriše se: Hauptman Albert, vpiše se: 
Škrabar Franc, ravnatelj. 

Okrajni L0 Trbovlje, 
odsek za finance, 

dne 14. maja 1948. 
Št 1387/1-48      '     '4192 

*_    • 

801.. .   , .     '       .     . 
Sedež: Zagorje.; , 
Dan vpisa: 17.. maja 194S. 
Besedilo:. Čevljarska delavnica, KLO 

Zagorje, 

Izbriše se: Hauptman Albert, doseda- 
nji ravnatelj, vpiše se: 

Škrabar Franc, ravnatelj. 
Okrajni LO Trbovlje, 

odsek za finance, 
dne 17. maja 1948. 

at 1403/1—48 4257 
ft 

802. 
Sedež: Zagorje. 
Dan vpisa: 14. maja 1948. 
Besedilo:   Gostinstvo  KLO   Zagorje. 
Izbriše se: Hauptman Albert, vpiše se: 
Škrabar Franc, ravnatelj. 

Okrajni LO Trbovlje, 
odsek za finance, 

dne 14. maja 1948. 
Št. 1890/1—48 4195 

* 
803. 

Sedež: Zagorje, 
Dan vpisa: 13. maja 1948. 

• Besedilo: Hišna uprava KLO Zagorje. 
Izbriše se: Hauptman Albert, vpiše s«! 
Škrabar Franc, ravnatelj. 

Okrajni LO Trbovlje, 
odsek za finance, 

dne 13. maja 1948. 
Št. 1371/1-48 4182 

804. 
Sedež: Zagorje, 
Dan vpisa: 14. maja 1948. 
Besedilo: Hotel Kum KLO Zagorje. 
Izbriše se: Hauptman Albert, vpiše &'• 
Škrabar Franc, ravnatelj. 

Okrajni LO Trbovlje, 
odsek za finance, 

dne 14. maja 1948. 
Št. 1388/-48 4198 

ft 
805. 

Sedež: Zagorje. 
Dan vpisa: 17. maja 1948. 
Besedilo:   Kino   »Triglav«   KLO  Z*" 

gorje. 
Izbriše se: Hauptman Albert, doseda- 

nji ravnatelj, vpiše se: • 
Škrabar Franc, ravnatelj. 

Okrajni LO Trbovlje, 
odsek za finance, 

dne 17. maja 1948. „. 
Št 1406/1-48 4254 

ft 
806. 

Sedež: Zagorje. 
Dan vpisa: 17. maja 1948. 
Besedilo: Klavnica KLO Zagorje. 
Izbriše se: Hauptman Albert, dose0*" 

nji ravnatelj, vpiše se: 
Škrabar Franc, ravnatelj. 

Okrajni LO Trbovlje, 
odsek za finance, 

dne 17. mana 1948. „n_a 
Št. 1402/1-48   .        325» 

* 
807. 

Sedež: Zagorje. 
Dan vpčsa: 13. maja 1948. 
Besedilo: Kopališče KLO Zagorje. 
Izbriše se: Hauptman Albert, vpise. ^ 
škrabar Franc, ravnatelj. --' 

Okrajni LO Trbovlje, 
odsek za finance, 

dne 13. maja 1948.    . 
• St 1372/1^-48 
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808. 
Sedež: Zagorje. 
Dan vpisa: 17. maja 1948. 
Besedäo: Krojaško-šiviljska delavnica 

&LO Zagorje. 
.Izbriše se: Hauphnan Albert, doseda- 

nji ravnatelj, vpiše se: 
Skrabar Frane, ravnatelj. 

Okrajni LO Trbovlje, 
odsek za finance, 

dne 17. maja 1948. 
St. 1404/1—48 4256' 

809. * 
Sedež: Zagorje. 
Dan .vpisa: 13. maja 1948. 
besedilo: Kurivopromct KLO  Zagorje. 
Izbriše se: Hauptman Alberi, vpiše se: 
»krabar Franc, ravnatelj. 

Okrajni LO Trbovlje, 
odsek za finance. 

dne 13. maja 1948. 
Št. 1369/1-48 41S0 

810. * 
S*iož: Zagorje. , 
^^vpisa: 17. maja 1948. 

Zagn *  ll0: Kni'Sania »Naša knjiga«: KLO 

Izbriše ge: Hauptman Albert, doseda- 
•&^» vPiše se: 

«Krabar Franc, ravnatelj. 
Okrajni LO Trbovlje, 

odsek za finance, 
dne 17. maja 1948. 

Št. 1405/1-48    .        4255 

Sil. * 
Sedež: Zagorje. 
B«J£is413- ma5a 1918- 

Zagorj5r0: •1••••*••• delavnica  KLO 

ŠITPIK
0
 "?; Hauptman Albert, vpiše se: 

sJtrabar Fraac, ravnatelj. 
trajni LO Trbovlje, 

odsek za finance, 
«toe 13. maja 1948. 
"Št 1368/1—48 '4179 

812. * 
•* Zagorje. 
0»»:18. maja 194S. 

80••••^°:  PoSrebni  zavod  KLO   Za, 

SknS S• HailPhaan Albert, vpiše se: 
hrabar Franc, ravnatelj. • 

Okrajni LO Trbovlje, 
odsek za finance, 

*ae 13. maja 194S. 
Št. 1367/1—48 4178 

Razglasi sodišč 

e>««jc. 

Rudniška  restavracija   KLO 

818. 
t0*«: Zagorje 
Besedilo: R£ Za8°rje. 

d0ar Franc, ravnatelj. , 
Okrajni LO Trbovlje, 
.odsek za finance, 

'•.-... «toe 14. maja 1948 
•       . ;-8t» 1389/1-48 

vpiše se: 

4194 

Vpisi v zadružni register 
411. 

Sedež: Laško. 
aDn vpisa: 4. maja 1948. 
Besedilo: Kmetijska zadruga Kuretno- 

Debro, zadruga, z omejenim jamstvom. 
Zadruga je bila ustanovljena na skup- 

ščini 14. III. 1948 za nedoločen čas. 
Naloge zadruge so: 1. da na čim boljši 

in čim kulturnejši način oskrbuje evoje 
člane z vsemi potrebnimi potrošnim! 
predmeti; 2. da odkupuje v svojem oko- 
lišu vse kmetijske pridelke in izdelke v 
skladu z postavljenim načrtom za dobro 
oskrbo mest in drugih industrijskih sre- 
dišč in sklepa v ta namen pogodbe; 
3. da pospešuje in -razvija vse panoge 
kmetijskega gospodarstva na svojem 
področju, tako poljedelstvo, živinorejo, 
sadjarstvo, vinogradništvo, čebelarstvo, 
gojitev industrijskih in drugih kultur, 
gozdarstvo, domačo obrt itd., posebno 
še tiste panoge oziroma kulture, ki v 
danih naravnih pogojih najbolj uspe- 
vajo; 4. da uvaja za povečanje kmetijske 
proizvodnjo in s tem za naraščanje bla- 
gostanja svojih članov naprednejše teh- 
nične in agronomske metode v kmetij- 
stvu in v ta namen nabavlja kmetijske 
stroje, umetna gnojila itd., ustanavlja 
ambulante za živino, plemenilne postaje, 
organizira selekcijo živine, gradi silose, 
organizira semensko službo, skrbi za go- 
jitev sadnih, gozdnih in drugih sadik 
itd.; 5. da organizira predelavo kmetij- 
skih pridelkov in obrtne delavnice za 
potrebe svojih članov in izrablja pri tem 1 
predvsem lokalne surovine; 6. da zbira ' 
kmečke prihranke .v obliki hranilnih 
vlog In notranjih posojil za ustvarjanje 
obratnih sredstev in podeljevanje kre- 
ditov svojim članom; 7. da skrbi za~ go- 
spodarski, strokovni, kulturni in pro- 
svetni dvig vseh prebivalcev svojega 
okoliša tako, da prireja v svojem za- 
družnem domu strokovna in politična 
predavanja, kulturne 1 prireditve, stro- 
kovne tečaje, razstave, predvajanja fil- 
mov, goji îizkulturo itd. ter ustanovi 
svojo knjižnico. 

Zaradi smotrnega in uspešnejšega izva- 
janja svojih nalog izdela zadruga potrebne 
načrte v skladu e splošnim državnim načr- 
tom. 

Zadružni delež znala 100 din, delež za- 
družnikovega družinskega člana 10 din 
in se plača ob vstopu v zadruga Vsak za- 
družnik jamči s petkratnim zneskom vpi- 
sanega enkratnega temeljnega oziroma 
družinskega deleža. 

Priobčitve se, kolikor ni v pravilih do- 
ločeno drugače, nabijejo na zadružni raz- 
glasili deski. 

Upravni odbor sestavlja 7 članov Id jih 
voli zbor. izmed zadružnikov. Zadrugo za- 
stopa upravni odbor, zanjo podpisujeta 
po dva člana upravnega odbora, od kale- 
lih lahko enega nadomešča po upravnem 
odboru pooblaščeni uslužbenec.zadrugei 

Člani upravnega odbora so: 
Dornik Franc, uslužbenec, Vrteče, pred- 

sednik; 

Dornik Franc, uslužbenec, Vrteče, pre. 
sednik, 

Gunzek Alojz, posestnik, Debro 12, pod- 
predsnedik, 

Suhi Ernest, sodar, Sv. Krištof 51, taj- 
nik, 

Kačič Jože, posestnik, Debro 20, 
Sipek Anton, posestnik, Slivno 14, 
Čepek Marija, posestnica, Sv. Krištof 2, 
Oštir Rudolf, posestnik, Rečica 45, od- 

borniki. 
Okrožno sodišče v Cejju 

dne 4. marca 1948. 
Zadr VII 100/2 405S 

412. 
Sedež: Luče ob Savinji. 
Dan vpisa: 21. VI. 1948. 
Besedilo: Kmetijska zadruga z omejenim 

jamstvom v Lučah ob Savinji. 
Zadruga je bila ustanovljena na skup- 

ščini 15. II. 1948 za nedoločen čas. 
Naloge zadruge so: 1. da na čim boljši in 

čim kulturnejši način oskrbuje svoje čla- 
ne z vsemi potrebnimi potrošnimi pred- 
meti; 2. da odkupuje v svojem okolišu 
vso kmetijske pridelke in izdelke v 
skladu s postavljenim načrtom za dobro 
oskrbo mest in drugih industrijskih sre- 
dišč in sklepa v ta namen pogodbe; 
3. da pospešuje in razvija vse panoge 
kmetijskega gospodarstva na svojem 
področju, tako poljedelstvo, živinorejo, 
sadjarstvo, vinogradništvo, čebelarstvo, 
gojitev industrijskih in drugih kultur, 
gozdarstvo, domačo obrt itd., posebno pa 
tiste panoge oziroma kulture, ki V danih 
naravnih pogojih najbolj uspevajo; 4. da 
uvaja za povečanje kmetijske proizvod- 
nje in,s tem za naraščanje blagostanja 
svojih članov naprednejše tehnične in 
agronomske metode v kmetijstvu in v ta 
namen nabavlja kmetijske stroje, umetna 
gnojila itd., ustanavlja ambulante za 
živino, plemenilne postaje, organizira 
selekcijo živine, gradi silose, organizira 
semensko službo, skrbi za gojitev sadnih, 
gozdnih in drugih sadik itd.; 5. da orga- 
nizira predelavo kmetijskih pridelkov in 
obrtne delavnice za potrebe svojih čla- 
nov in izrablja pri tem predvsem lokalne 
surovine; 6. da zbira kmečke prihranke 
v oblikj hranilnih vlog in notranjih po- 
sojil za ustvarjanje obratnih sredstev in 
podelitev kreditov svojim članom; 7. da 
skrbi zagospodarski strokovni, kulturni 
in prosvetni dvig vseh prebivalcev svo- 
jega okoliša tako, da prireja v svojem 
zadružnem domu strokovna in politična 
predavanja, kulturne prireditve, strokov- 
ne tečaje, razstave, predvajanja filmov, 
goji fizkulturo itd. ter ustanovi svojo 
knjižnico. 

Zaradi smotrnega in uspešnejšega iz- 
vajanja svojih nalog izdela potrebne 
načrte v skladu s splošnim državnim 
načrtom. 

Zadružni delež znaša 100 din, delež za- 
družnikovega ' družinskega člana 10 din 
in se plača ob vstopu v zadrugo. Vsak za- 
družnik jamči' še z desetkratnim zneskom 
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y>sanega enkratnega temeljnega oziroma 
nižinskega deleža. 
Priobčitve se, kolikor ni • pravilih do- 

ločeno drugače, nabijejo na zadružni raz- 
glasni deski. 

Upravni odbor sestavlja 7 Članov, W jib 
voli zbor izmed zadružnikov za dobo ene- 
ga leta. 

Zadrugo zastopa upravni odbor, zanjo 
podpisujeta po dva člana upravnega odbo- 
ra, od katerih lahko enega nadomešča po 
upravnem odboru pooblaščeni uslužbenec 
zadruge. 

Za sopodpisovanje je pooblaščen Kosmač 
Svito, poslovodja zadruge. 

Člani upravnega odbora so: 
Voler Ivan, kmet, Raduha-Luče, pred- 

sednik, 
Herle Jože, logar, Luče, podpredsednik, 
Kozovinc Rudi, učitelj, Luče, tajnik. 
Breznik Anton, kmet, Krnica-Luče. 
Podbregar Alojz, kmet, Podvolovljek- 

Luče, 
Moličnik Franc, delavec, Luče, 
Kladnik Viktor, delayec, Luče, odborniki. 

Okrožno sodišče y Celju 
dne 28. aprila 1948. 

Zadr VII 91/2 3783 
* 

413. 
Sedež: Podčetrtek. 
Dan vpisa: 26. aprila 1948. 
Besedilo: Kmetijska zadruga z omejenim 

jamstvom v Podčetrtku. 
Zadruga je bila ustanovljena na skup- 

ščini 7. III. 1948 za nedoločen čas. 
Naloge zadruge so: 1. da na Čim boljši 

in Čim kulturnejši način oskrbuje «oje 
člane z vsemi potrebnimi potresnimi 
predmeti; 2. da odkupuje v svojem oko. 
lišu vse kmetijske pridelke in izdelke v 
skladu s postavljenim načrtom za dobro 
oskrbo mest in drugih industrijskih sre- 
dišč in sklepa v ta namen pogodbe; 
3. da pospešuje in razvija vse panoge 
kmetijskega gospodarstva na svojem 
področju, tako poljedelstvo, živinorejo, 
sadjarstvo, vinogradništvo, čebelarstvo, 
gojitev industrijskih in drugih kultur, 
gozdarstvo, domačo obrt itd., posebno 
le tiste panoge oziroma kulture, ki v 
danih naravnih pogojih najbolj uspe- 
vajo, t. da uvaja za povečanje kmetijske 
proizvodnje in s tem za naraščanje bla- 
gostanja svojih članov naprednejše teb- 
nične^ in agronomske metode v kmetij- 
stvu in v ta namen nabavlja kmetijske 
stroje, umetna gnojila itd., ustanavlja 
ambulante za živino, plemenilne postaje, 
organizira selekcijo živine, gradi silose, 
organ&ira semensko službo, skrbi za 
gojitev sadnih, gozdnih in dragih sadik 
itd.; 5. da organizira predelavo kmetij- 
skih pridelkov in obrtne delavnice za 
potrebe svojih članov in izrablja pri tem 
predvsem lokalne surovine; 6. da zbira 
kmečke prihranke v obliki hranilnih 
vlog :'n notranjih posojil za ustvarjanje 
obratnih sredstev in podeljevanje kre- 
ditov svojim članom; 7. da skrbi za go- 
spodarski strokovni, kulturni in pro- 
svetni dvig vseh prebivalcev svojega 
okoliša tako, da prireja v svojem za- 
družnem domu strokovna in politična 
predavanja, kulturne prireditve, stro- 
l$vne tečaje, razstave, predvajanje fil- 

mov, goji fJzkulturo itd. ter ustanovi 
svojo knjižnica 

Zaradi smotrnega In uspešnejšega iz- 
vajanja svojih nalog izdela potrebne 
načrte v skladu s splošnim državnim 
načrtom. 

Zadružni delež znaša 100 din, delež za- 
druinikovega družinskega člana 10 din 
in se plača ob vstopu v zadrugo. Vsak za- 
družnik jamči s petkratnim zneskom vpi- 
sanega enkratnega temeljnega oziroma 
družinskega deleža. 

Priobčitve se, kolikor ni v pravilih do- 
ločeno drugače, nabijejo na zadružni raz- 
glasni deski. 

Upravni odbor sestavlja 7 članov, ki jih 
voli občni zbor za dobo enega leta. 

Zadrugo zastopa upravni odbor, zanjo 
podpisujeta po dva Člana upravnega odbo- 
ra, od katerih lahko enega nadomešča po 
upravnem odboru pooblaščeni uslužbenec 
zadruge. 

Člani upravnega odbora so: 
Pregrad Rado, posestnik, Podčetrtek, 

predsednik, 
Aplenc Ivan, posestnik, Verace, pod- 

predsednik, 
Lešnik Rudolf, posestnik, Imeno, tajnik, 
Kregar Anton, posestnik, Podčetrtek, 
Štukl Edvard, posestnik, Virštanj, 
Topiišek Ivan, posestnik, Olimje, in 
Turk Franc, posestnik, Imeno, odbor- 

niki. 
Za sopodpisovanje je pooblaščen UlČnik 

Jože, poslovodja zadruge. 
Okrožno sodišče r Celju 

dne 26. aprila 1948. 
Zadr VII 90/2 3782 

414. 
Sedež: Prekopa. 
Dan vpisa: 13. aprila 1948. 
Besedilo: Kmetijska zadruga z omejenim 

jamstvom y Prekopi. 
Zadruga je bila ustanovljena na skup- 

ščini 6. marca 1948 za nedoločen čas. 
Naloge zadruge so: 1. da na čim boljši 

in čim kulturnejši način oskrbuje svoje 
člane i vsemi potrebnimi potresnimi 
predmeti; 2. da odkupuje v svojem oko- 
lišu vse kmetijske pridelke in fždelke v 
skladu e postavljenim načrtom • dobro 
oskrbo mest in drugih industrijskih sre- 
dišč in sklepa v ta namen pogodbe; 
3. da pospešuje in razvija vse panoge 
kmetijskega gospodarstva na svojem 
področju, taiko poljedelstvo, živinorejo, 
sadjarstvo, vinogradništvo, čebelarstvo, 
gojitev industrijskih in drugih kultur, 
gozdarstvo, domačo obrt itd., posebno 
še tiste panoge oziroma kulture, ki v 
danih naravnih - pogojih najbolj uspe- 
vajo. 4. da uvaja za povečanje kmetijske 
proizvodnje in s tem za naraščanje bla- 
gostanja svojih članov naprednejše teh- 
nične in agronomske metode v kmetij- 
stvu in v ta namen nabavlja kmetijske 
«troje, umetna gnojila itd., ustanavlja 
ambulante za živino, plemenilne postaje, 
organizira selekcijo živine, gradi silose, 
organizira semensko službo, skrbi za 
gojitev sadnih, gozdnih in drugih sadik 
itd.; 5. da organizira predelavo kmetij- 
skih nridelkov in obrtne delavnice za 
potrebe svojih članov in izrablja pri tem 
predvsem lokalne surovine; 6. da zbira 

kmečke prihranke v obliki hranilnih 
vlog in notranjih posojil za ustvarjanje 
obratnih sredstev in i>odeljevanje kre- 
dlto\ svojim članom; 7. da ikrbl za go- 
spodarski strokovni, kulturni In pro- 
svetni dvig vseh prebivalcev svojega 
okoliša tako, da prireja v svojem za- 
družnem domu strokovna in politična 
predavanja, kulturne prireditve, stro- 
kovne tečaje, razstave, predvajanje fil- 
mov, goji fizkulturo itd. ter ustanovi 
svojo knjižnico. 

Zaradi smotrnega in uspešnejšega iz- 
vajanja svojih nalog izdela potrebne 
načrte v skladu s splošnim državnim 
načrtom. 

Zadružni delež znaša 150 din, delež za- 
družnikovega družinskega člana 10 din in 
se plača ob vstopu v zadrugo. Vsak za- 
družnik jamči z desetkratnim zneskom vpi- 
sanega enkratnega temeljnega oziroma dru- 
žinskega deleža. 

Priob&tvi se, kolikor ni v pravilih do- 
ločeno drugače, nabijejo na zadružni raz- 
glasni deski. 

Upravni odbor sestavlja 9 članov, ki jih 
voli občni zbor za dobo enega leta. Zadru- 
go zastopa upravni odbor, zanjo podpisujs- 
ta po dva člana upravnega odbora, od ka- 
terih lahko euega nadomešča po uprav- 
nem odboru pooblaščeni uslužbenec zad.u- 
ge. 

Člani upravnega odbora so: 
Kladnik Robert, kmet, Cešplje 9, pred- 

sednik, 
G robi jer Albin, kmet, Cešplje 2; pod- 

predsednik; / 
Karničnuc Fani, delavka, Prekopa 15, 

tajnik, 
Roter Vinko, kmet, Prekopa 26, 
Vranic Jakob, kmet, Prekopa 23, 
Karničnik Anton, kmet, Stopnik 19, 
Felicijan Jože, kmet, Stopnik 21, 
Cencen Ivan, nameščenec, Cešplje 18,   . 
Farčuik Anton, kmet, Prekopa 21, od- 

borniki. 
Okrožno sodišče y Celju 

dne 13. aprila 1948. 
Zadr. VII 82/2 S507 

* 
4J5. 

Sedež: Šmartno ob Paki. 
Dan vpisa< 16. aprila 1948. 
Besedilo: Kmetijska zadruga z omejenim 

jamstvom v Smartnem ob Paid. 
Zadruga je bila ustanovljena na skup- 

ščini 25. I. 1948 za nedoločen čas. 
Naloge zadruge so: 1. da na čim boljši 

In Čim kulturnejši način oskrbuje svoje 
Člane z vsemi potrebnimi potrošnim* 
predmeti; 2. da odkupuje v svojem oko- 
lišu vse kmetijske pridelke in izdelke * 
skladu s postavljenim načrtom za dobro 
oskrbo meat in drugih industrijskih sre- 
dišč in sklepa v ta namen pogodbe; 
S. da pospešuje in razvija vse panoge 
kmetijskega gospodarstva na svojem 
področju, tako poljedelstvo, živinorejo» 
sadjarstvo, vinogradništvo, čebelarstvo, 
gojitev industrijskih in drugih kultur» 
gozdarstvo, domačo obrt itd., posebno 
še tiste panoge oziroma kulture, ki * 
danih naravnih pogojih najbolj uspe* 
vajo; 4. da uvaja za povečanje kmetijske 
proizvodnje In s tem za naraščanje bla- 
gostanja svojih članov naprednejše te»' 
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mene in agronomske metode v kmetij- 
stvu m v ta uaiiieii nabavlja kuietjske 
stroje, umetna gnojila itd., ustanavlja 
ambulante za živino, plemenilne postaje, 
organizira selekcijo živ ne, «radi silose, 
organizira semensko službo, skrbi za 
gojitev sadn li, gozdnih • drugih sadik 
'i«i' ^a or8aniztra predelavo kmetij- 
skih  pridelkov   in   obrtne  delavnice  za 
n°i!fbe svo^h člaDOV • izrablja pri tem 
Predvsem lokalne surovine; 6. da zbira 
Kmečke   prihranke   v   obliki   hranilnih 
*j°g m notranjih posojil za ustvarjanje 
obratnih sredstev in  podeljevanje kre- 
sov svojim članom; 7, da skrbi za go- 
spodarski,  strokovni,  kultura   in   pro- 
vetrn  dvig   vseh   prebivalcev  ßvojega 
Kotisa tako, da prireja v svojem za- 
uznem  domu strokovna  in   politična 

predavanja^ kulturne   prireditve,   stro- 
••«•• te.f,aK razstave, predvajanje fil- 
BVAîI ,goj?  ^kulturo  iti ter  ustanovi 8••> knjižnico. 
ffltiîf • sm°tmega in uspešnejšega izva- 
na** SV0]lh nal°8 izdeIa zadruga potrebno 
jjjjne v skladu s splošnim državnim načr- 

Zadružni delež znaša 100 din, delež za- 
in « ,eSa družinskega člana 10 din 
dru* 4, . ob vst°Pu v ^drugo. Vsak za- 
sanëe Jam6i s Poratnim zneskom vpi- 
drn?a. enkratnega   temeljnega   oziroma 

p ^ga deleža. 
ločeno • Ve se' kolikor ni v Pravilih do- 
glas^; ,drugače, nabijejo na zadružni raz- 

voli rtaVni ^1**1" sestavlja 8 članov, ki jih 
Zad      ZađruZn'kov za dobo enega leta 

aarugo zastopa upravni odbor,  zanjo 
ra <Tl,a P° dva •1••• "Pravnega odbo- 
upravn lahI{0 eneSa nadomešča po 
udruge     ^00"1 pooblaščeni uslužbenec 

fei "Praytìega odbora so: 
seff        Jože, pos., MaU vrh 7, pred- 

gt^^k Franc, pos., Rečica ob Paid aiy6, tajnik, 
Stfaumljak Vinko, pos., Šmartno ob Paid 

StSg0rle»k Martin, pos., Podgora 15, 
ötopar Marko, pos!. Rečica ob Paki -35, 
^eanjak Franc, pos., Veliki vrh 22, 
"eh Marija, P03., hči, Slatine 14, 

niki. ze' P°3- sLn. SIatine 15> o*1101- 

Fra
a Popisovanje je pooblaščen KolŠak 

^ S poslovodja zadruge Šmartno ob Pa- 

'416. 

Okrožno sodišče r Celju 
dne 16. aprila 1018. 

Zadr VII 83/2 
* 

3588 

Sedež: Spiteli« 0L0 Poljfane. 
K*nPlSa> 21. aprila  1948. 

ìarne#J^r    : *EmctiJ9kft zadruga z omejenim 
Zad       T SPitaliÉ«. 

&inì iTga
T
Je bila ustanovljena na skup- 

Nni 1948 • nedoločen čas. 
?im t?,?? zad•ge so: 1. da na čim boljši in 
„'"»iturnejši način oskrbuje svoje čla- 
Bieti. 9 "Î1 Robnim! potrošnimi pred- 
vae ll' d? odkupuje v svojem okolišu 
sklad,, « Jske pridelke in izdelke v rtQu s postavljenim načrtom za dobro 

oskrbo mest in drugih industrijskih sre- 
dišč in sklepa v ta namen pogodbe; 
3. da pospešuje in razvija vse panoge 
kmetijskega gospodarstva na svojem 
področju, tako poljedelbtvo, žjvinorejo, 
sadjarstvo, vinogradništvo, čebelarstvo, 
gojiiev industrijskih in drugih kultur, 
gozdarstvo, domačo obrt itd., posebno pa 
tiste panoge oziroma kulture, ki v danih 
naravnih pogojih najbolj uspevajo; 4. da 
uvaja za povečanje kmetijske proizvod- 
njo in s tem za naraščanje blagostanja 
svojih članov naprednejše tehnične in 
agronomsko metode v kmetijstvu JI v ta 
uamen nabavlja kmetijske stroje, umetna 
gnojila itd., ustanavlja ambulante za 
živino, plemenilno postaje, organizira 
selekcijo živine, gradi silose, organizira 
semensko službo, skrbi za gojitev sadnih, 
gozdnih in drugih sadik itd.; 5. da orga- 
nizira predelavo kmetijskih pridelkov in 
obrtne delavnice za potrebe svojih Čla- 
nov in izrablja pri tem predvsem lokalne 
surovine; 6. da zbira kmečke prihranke 
v obliki hranilnih vlog in notranjih po- 
sojil za ustvarjanje obratnih sredstev in 
podelitev kreditov svojim članom; 7. da 
skrbi za gospodarski strokovni, kulturni 
in prosvetni dvig vseh prebivalcev svo- 
jega okoliša tako, da prireja v svojem 
zadružnem domu strokovna in politična 
predavanja, kulturne prireditve, strokov, 
ne tečaje, razstave, predvajanja filmov, 
goji iizkulturo itd. ter ustanovi svojo 
knjižnico. 

Zaradi smotrnega in uspešnejšega izva- 
janja svojih nalog izdela potrebne načrte 
v skladu s splošnim državnim načrtom. 

Zadružni delež znaša 100 din, delež za- 
družnikovega družinskega člana 10 din 
in se plača ob vstopu v zadrugo. Vsak za- 
družnik jamči z desetkratnim zneskom vpi- 
sanega enkratnega temeljnega oziroma 
družinskega deleža. 

Priobčitve se, kolikor ni v pravilih do- 
ločeno drugače, nabijejo na zadružni raz- 
glasni deski. 

Upravni odbor sestavlja 6 članov, ki jih 
voli zbor izmed zadružnikov za dobo enega 
leta. 

Zadrugo zastopa upravni odbor, zanjo 
podpisujeta po dva člana upravnega odbo- 
ra, od katerih lahko enega nadomešča po 
upravnem odboru pooblaščeni uslužbenec 
zadruge. 

Člani upravnega odbora so: 
Berce Anton, kmet, St. Slemene, 

predsednik, 
Zidanšek Anton, kmet, Skedenj 15, 

podpredsednik, 
Malis Tončka, učiteljica, Skedenj 2, taj- 

nik, 
Klokočovnik Anton, kmet, Tolsti vrh 21, 
Zorko Anton, kmet, Skedenj 14, 
GilČvert Fric, delavec, Tolsti vrh, od- 

borniki. 
Okrožno sodišče v Celju 

dne 21. aprila 1948. 
Zadr VII 89/2 3594 

* 
417. 

Sedež: Tacen. 
Dan vpisa: 30. aprila 19-18. 
Besedilo: Kmetijska zadruga z omeje- 

nim jamstvom v Tacnu. 

Na ustanovnem zboru 4. marca 1948 jo 
bila zadruga ustanovljena za nedoločen čas. 

Naloge zadruge so: 1. da nu čini boljši 
in čim kulturuejši nač.n oskrbuje svoje 
člane z vsemi potrebnimi potrošil mi 
predmeti; 2. da odkupuje v svojem oi;o- 
lišu vse kmetijske pr.delko in izdelke v 
skladu s postavljenim uačrtom za dobro 
oskrbo mest in drug.h industrijskih sre- 
dišč in sklepa v la namen pogodbe; 
3. da pospešuje in razvija vso panogo 
kmetijskega gospodarstva ua svojem 
področju, tako poljedelstvo, živinorejo, 
sadjarstvo, vinogradništvo, čebelarstvo, 
gojitev industrijskih in drugih kultur, 
gozdarstvo, domačo obrt itd., posebno 
-e tisto panoge oziroma kulture, ki v; 
danih naravnih pogojih najbolj uspe- 
vajo. 4. da uvaja za povečanje kmetijske 
proizvodnje in s tem za naraščanje bla- 
gostanja svojih članov naprednejše teh-^ 
nične in agronomske metodo v kmetij-*, 
stvu in v ta namen nabavlja kmetijske 
stroje, umetna gnojila itd., ustanavlja 
ambulanto za živino, plemenilne postaje,' 
organizira selekcijo živine, gradi silose, 
organizira semensko službo, skrbi za 
gojitev sadnih, gozdnih in drugih sadile 
itd.; 5. da organizira predelavo kmetij- 
skih pridelkov in obrtne delavnice za 
potrebe svojli članov in izrablja pri tem 
predvsem lokalne surovine»; G. da zbira 
kmečke prihranke v obliki hranilnih' 
vlog sn notranjih popojil za ustvarjanje 
obratnih sredstev in podeljevanje kre- 
ditov svojim članom; 7. da skrbi za go- 
spodarski strokovni, kulturni in pro- 
svetni dvig vseh prebivalcev svojega 
okoliša tako. da prireja v svojem za- 
družnem domu strokovna in polil'čna 
predavanja, kulturne prireditve, stro- 
kovne tečaje, razstave, predvajanje fil- 
mov, goji fizkultufo itd. ter ustanov] 
svojo knjižnico. 

Zadružni delež znaša 100 din, delež za- 
družnikovega družinskega člana 20 din, ki 
so lahko vplača v obrokih. Ciani jamčijo 
za obveznosti zndruae z desetkratnim zne- 
skom vpisanega enkratnega temeljnega 
oziroma družinskega deleža. 

Zadruga razglaša važnejšo sklepe v svo-' 
jih poslovnih prostorih. 

Upravni odbor sestavlja 7 članov, ki jih' 
voli   zbor   izmed   zadružnikov.   Dolžnost 
upravnega odbpra traja eno leto. Za za- 
drugo podpi; ujeta po dva člana upravnega 
odbora, od katerih lahko enega nadomešča 
po upr. odboru pooblaščeni usužbenec. 

Člani upravnega odbora so: 
Sile Alfonz, kmet, Tacen 15, 
SušlerŠiČ Leo, pleskar, Tacen 48, 
Smole Ivan, mizar, Tacen 107, 
Živalic Friderik, gospodarski poslovodja, 

Tacen 17, 
Inglič Jakob, kabelski monier, Tacen 7,, 
Ježek Franc, kmet, Tacen IG, 4 
Zebovec Marija, gospodinja, Tacen 90. 

Okrožno sodišče v Ljubljani 
dne 29. aprila 1948. 

Zt 83/48 — Zadr VI 25/1     3•4 

418 
* 

Sedež: Zamnrkova, Maribor okolica. 
Dan vpisa: IG. marca 1948. 
Besedilo: Kmetijska zadruga z o. J. T 

Zamarkovi. 
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r ZaSruga je bila ustanovljena na skup- 
fórni dne 22. II. 1948 za nedoločen čas. 

Kaloge zadruge so: 1. da na čim boljši 
In £im kulturnejši način oskrbuje svoje 
flaCe z vsemi potrebnimi potresnimi 
pre>lmeti; 2. da odkupuje v svojem oko- 
lišu vse kmetijske pridelke in izdelke v 
skladu s postavljenim načrtom za dobro 
oskrbo mest in drugih industrijskih sre- 
dišč in sklepa v ta namen pogodbe; 
3. da pospešuje in razvija vse panoge 
kmetijskega gospodarstva na svojem 
področju, talko poljedelstvo, živinorejo, 
sadjarstvo, vinogradništvo, čebelarstvo, 
gojitev industrijskih in drugih kultur, 
gozdarstvo, domačo obrt itd., posebno 
še tiste panoge oziroma kulture, ki v 
danih naravnih pogojih najbolj uspe- 
vajo. 4. da uvaja za povečanje kmetijske 
proizvodnje in s tem za naraščanje bla- 
gostanja svojih članov naprednejše teh- 
nične in agronomske metode v kmetij- 
stvu in v ta namen nabavlja kmetijske 
stroje, umetna gnojila itd., ustanavlja 
ambulante za živino, plemenilne postaje, 
organizira selekcijo živine, gradi silose, 
organizira semensko službo, skrbi za 
gojitev sadnih, gozdnih in drugih sadik 
itd.; 5. da organizira predelavo kmetij- 
skih pridelkov in obrtne delavnice za 
potrebe svojih članov in izrablja pri teia 
predvsem lokalne surovine; 6. da zbira 
kmečke prihranke v obliki hranilnih 
vlog in notranjih posojil za ustvarjanje 
obratnih sredstev in podeljevanje kre- 
ditov svojim članom; 7. da skrbi za go- 
spodarski strokovni, kulturni in pro- 
svetni dvig - vseh prebivalcev svojega 
okoliša tako, da prireja y svojem za- 
družnem domu strokovna in politična 
predavanja, kulturne prireditve, stro- 
kovne tečaje, razstave, predvajanje fil- 
mov, goji fizkulturo itd. ter ustanovi 
svojo knjižnico. 

Zaradi smotrnega in uspešnejšega iz- 
vajanja svojih nalog izdela potrebne 
načrte v skladu s splošnim državnim 
načrtom. 

Zadružni delež znaša 150 din, plača se 
ob vstopu v zadrugo. Upravni odbor 
lahko dovoli plačilo v obrokih. Delež za. 
družnikovega družiriskega člana znaša 
15 din. Jamstvo je omejeno. Vsak za- 
družnik jamči še z tokratnim zneskom 
vpisanih obveznih deležev. 

Zadruga objavlja važnejše sklepe v 
svojih poslovnih prostorih in na raz- 
glasni deski. 

Upravni odbor sestavlja 6 do 8 čla- 
nov. Dolžnost upravnega odbora traja 
eno leto. Zadrugo zastopa upravni od- 
bor. Za zadrugo podpisujeta po dva člana 
upravnega odbora ali po en član uprav- 
nega odbora in en pooblaščeni uslužbe- 
nec zadruge. 

•        Člani upravnega odbora so: 
Šenveter Franc, pos., Zamarkova 18, 

predsednik, 
Kogler Stanko, posestnik, Lormanje 3, 

podpredsednik, 
Kraner Ivan, pos., Zamarkova 19, 
Šumandl Ivan, pos., Partinje 125, 
Samec Jože, pos., Zamarkova 125, 

. Mlakar Avgust, pos., Zamarkova 23, 

Štampar Marija, pos., Partinje 117, od- 
borniki. 

Okrožno sodišče v Mariboru 
dne 16. marca 1948. 

Zadr III 109 2456 
* 

419. 
Sedež: Zimica, okraj Maribor okolica. 
Dan vpisa: 15. marca 1948. 
Besedilo: Kmetijska zadruga z o. i. v 

Zimici. 
Zadruga je bila ustanovljena na skup- 

ščini dne 25. II. 1948 za nedoločen čas. 
Naloge zadruge so: 1. da na čim boljši 

in čim kulturnejši način oskrbuje svoje 
člane z vsemi potrebnimi potrošnirni 
predmeti; 2. da odkupuje v svojem oko- 
lišu vse kmetijske pridelke in izdelke v 
skladu s postavljenim načrtom za dobro 
oskrbo mest in drugih industrijskih sre- 
dišč in sklepa v ta namen pogodbe; 
3. da pospešuje in razvija vse panoge 
kmetijskega gospodarstva na svojem 
področju, tako poljedelstvo, živinorejo, 
sadjarstvo, vinogradništvo, čebelarstvo, 
gojitev industrijskih in drugih kultur, 
gozdarstvo, domačo obrt itd., posebno 
šo tiste panoge oziroma kulture, ki v 
danih naravnih pogojih najbolj uspe- 
vajo. 4. da uvaja za povečanje kmetijske 
proizvodnje in s tem za naraščanje bla- 
gostanja svojih članov naprednejše teh- 
nične in agronomske metode v kmetij- 
stvu in v ta namen nabavlja kmetijske 
stroje, umetna gnojila itd., ustanavlja 
ambuiante za živino, plemenilne postaje, 
organizira selekcijo živine, gradi silose, 
organizira semensko službo, skrbi za 
gojitev sadnih, gozdnih in drugih sadik 
itd.; 5. da organizira predelavo kmetij- 
skih pridelkov in obrtne delavnice za 
potrebe svojih članov in izrablja pri tem 
predvsem lokalne surovine; 6. da zbira 
kmečke prihranke v obliki hranilnih 
vlog in notranjih posojil za ustvarjanje 
obratnih sredstev in podeljevanje kre- 
ditov svojim članom; 7. da skrbi za go- 
spodarski strokovni, kulturni in pro- 
svetni dvig vseh prebivalcev svojega 
okoliša tako, da prireja v svojem za- 
družnem domu strokovna in politična 
predavanja, kulturne prireditve, stro- 
kovne tečaje, razstave, predvajanje fil- 
mov, goji fizkulturo itd. ter ustanovi 
svojo knjižnico. 

Zaradi smotrnega in uspešnejšega iz- 
vajanja svojih nalog izdela potrebne 
načrte v skladu s splošnim .državnim 
načrtom. 

Zadružni delež znaša 150 din, plača 
se ob vstopu v zadrugo. Upravni odbor 
lahko dovoli plačilo v obrokih. Delež 
zadružnikovega družinskega člana znaša 
15 din. Jamstvo je omejeno. Vsak za- 
družnik jamči še z lOkratnim zneskom 
vpisanih obveznih deležev. 

Zadruga razglaša važnejše_ sklepe v 
svojih poslovnih prostorih in na raz- 
glasni deski. 

Upravni odbor sestavlja 6 do 8 članov. 
Dolžnost upravnega odbora traja eno 
leto. Zadrugo zastopa upravni odbor. Za 
zadrugo podpisujeta po dva člana uprav, 
nega odbora in en pooblaščeni usluž- 
benec zadruge. 

Člani upravnega odbora so: 

Pen Simon, posestnik, Jablance, pred- 
sednik, 

Fistriö Marjeta, gospodinja, Zimica, 
tajnik, 

Sotner Jožef, posestnik, Jablance, bla- 
gajnik, 

Kranjc Jožef, pos. sin, Jablance, 
Fekonja Franc, pos., Vinička vas, 
Kranjc Jakob, pos., Zimica, 
Celcer Jožef, pos., Zimica, odborniki 

Okrožno sodišče v Mariboru 
dne 15. marca 1948. 

Zadr III 100/2 237o 
* 

420. 
Sedež: Žcrjavci, okraj Maribor oko- 

lica. 
Dan vpisa: 2. aprila 1948. 
Besedilo: Kmetijska zadruga z o. j. 1 

Žcrjavcih. 
Zadruga je bila ustanovljena na skup; 

ščini 29. II. 1948 za nedoločen čas. 
Naloge zadrugo so: 1. da na čim boljši 

in čim kulturnejši način oskrbuje svoje 
člane,z vsemi potrebnimi potrošnim1 

predmeti; 2. da odkupuje v svojem oko- 
lišu vse kmetijske pridelke in izdelke v 
skladu s postavljenim načrtom za dobro 
oskrbo mest in drugih industrijskih sre- 
dišč in   sklepa v ta namen   pogodbe! 
3. da pospešuje in razvija vse panogo 
kmetijskega gospodarstva na svojem 
področju, tako poljedelstvo, živinorejo« 
sadjarstvo, vinogradništvo, čebelarstvo, 
gojitev industrijskih in drugih kultun 
gozdarstvo, domačo obrt itd., posebno Pa 

tisto panoge oziroma kulture, ki v da- 
nih naravnih pogojih  najbolj uspevajo! 
4. da uvaja za povečanje kmetijske pr0" 
izvodnje in s tem za naraščanje blag0* 
stanja svojih članov naprednejše, teb' 
nične in agronomske metode v kmetij' 
stvu in v ta namen nabavlja kmetijs1«0 

stroje, umetna gnojila itd., ustanavlja 
ambulante za živino, plemenilne postajo) 
organizira selekcijo živine, gradi silo*e> 
organizira semensko službo, skrbi za g0^ 
jitev sadnih, gozdnih in drugih sad* 
itd.; 5. da organizira predelavo kmetij' 
skih pridelkov in obrtne delavnice ^ 
potrebe svojih članov in izrablja pri tem 
predvsem lokalne surovine; 6. da zbu* 
kmečke prihranke v obliki hranilnih vl<* 
in notranjih posojil za ustvarjanje obra1' 
nih sredstev in podelitev kreditov SVOJ 
jim članom; 7. da skrbi za gospoda rs»* 
strokovni, kulturni in prosvetni dva» 
vseh prebivalcev svojega okoliša takft 
da prireja v svojem zadružnem domj* 
strokovna in politična predavanja, ku*' 
turne prireditve, strokovne tečaje, ra** 
stave, predvajanja filmov, goji fizlmltur0 

itd. ter ustanovi svojo knjižnico.     ,     < 
Zadružni delež znaša 100 din,'del» 

zadružnikovega družinskega člana 20 <• 
ki se lahko vplača v obrokih. Člani jam* 
čijo za obveznosti zadruge z lOkratrUP 
zneskom vpisanega enkratnega temen 
nega oziroma družinskega deleža.      . ^ 

Zadruga razglaša važnejše sklepe • 
svojih poslovnih prostorih in na ra 

glasni deski. y 
Zadružni delež znaša 150'din, pj*£ 

se ob vstopu v zadrugo. Upravni od» . 
lahko dovoli folačilo v obrokih. ••1|* 
.zadružnikovega' družinskega člana znaS 
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15 din. Jamstvo je omejeno. Vsak za- 
družnik jamči še z lOkratnim zneskom 
vpisanih obveznih deležev. 

Zadruga razglaša važnejše sklepe v 
svojih poslovnik prostorih in na raz- 
glasni deski. 

Upravni odbor sestavlja 5 do 7 članov. 
Dolžnost upravnega   odbora   traja eno 
leto. Zadrugo zastopa upravni odbor. Za 
zadrugo podpisujeta po dva člana uprav, 
nega odbora in en pooblaščeni   usluž- 
benec zadruge. 

Člani upravnega odbora so: 
Skamlec   Ivan,   poljedelec,   Zerjavci, 

• predsednik, 
Urbanič Marija,  pos.,  Zerjavci,  pod- 

predsednik, 
Irgoliö Ludvik, pos., Zerjavci, tajnik, 
Suman Franc, kmet, Zerjavci, 
Telit Milka, pos. hä, Zerjavci, 
Lešnik Jakob, pos., Zerjavci, 
Mesarec Ivan, pos., Zerjavci, odborniki. 

Okrožno sodišče v Mariboru 
dne 2. aprila 1948. 

Zadr III 118-2 2829 

421. * 
Sedež: Žerovinci, okraj Ljutomer. 
Dan vpisa: 30. marca 1048. 
Besedilo: Kmetijska zadruga z o. j. v 

Zorovincih. 
Zadruga je bila ustanovljena na skup- 

^i dne 8. II. 1948 za nedoločen čas. 
Naloge zadruge so: 
I- da na čim boljši in čim kulturnejši 

j ^n, oskrbuje svoje člane z vsemi po- 
trebnimi potrošnim! predmeti; 2. da od- 
kupuje v ovojem okolišu vse kmetijske 
Pndelke in izdelke v skladu s postav- 
ljenim načrtom za dobro oskrbo mest in 
?-rugih industrijskih središč in sklepa v 
J* namen pogodbe; 3. da pospešuje in 
dnZVK3 vse •••°•• kmetijskega gospo- 
HPI • a v? svojem področju, tako polje- 
aeistv0i živinorejo, sadjarstvo, vinograd- 
|"styo, čebelarstvo, gojitev industrijskih 
obrt ^^ kultur

> gozdarstvo, domačo 
mm i *? P0560110 Pa tiste panoge ozi- 
m$h ku!lure. • «D danih naravnih po- 
Kojm najbolj uspevajo; 4. da uvaja za 
Povečanje kmetijske proizvodnje 5n s 
J?m za naraščanje blagostanja svojih 
omnov naprednejše tehnične In agro- 
nomske metode v kmetijstvu in v ta na- 
•en nabavlja kmetijske stroje, umetna 
Krojila Ud., ustanavlja ambulante za ži- 
kv°" p'emenilne postaje, organizira se- 
kcijo živine, gradi silose, organizi- 
!r, gensko službo, skrbi za gojitev 
saonih, gozdnih in drugih sadik itd.; 
'.."S organizira predelavo kmetijskih 

Pridelkov in obrtne delavnice za po- 
mene svojih Članov in izrablja pri 
zb? predvsein lokalne surovine; 6. da 
••^ kmečke prihranke v obliki hra- 
W» u 8 in Đ°tran]ih posojil za uslvar- 
r.£i ob/atllIû sredstev in za podeljeva. 
"je kreditov svojim članom; 7. da skrbi 
t»*!08? . ••• strokovni ter kulturni in 
rđrAi-•   } dvi8 vseh prebivalcev svojega 
& ^0' da Prircia v sv°iem ••- 
ow3?em.domu strokovna in politična 
W^Va

t
nla' frtttume prireditve, stro- 

rWe    -?aj,e' razstave, predvajanja IÜ- 
Sf°3-1.s

fzkulluro itd- ter ustanovi evo]o knjižnico, u 

Zaradi smotrnega in uspešnejšega izva- 
janja svojih nalog izdela zadruga potrebne 
načrte v skladu s splošnim državnim na- 
črtom. 

Zadružni delež znaša 160 din, plača 
se ob vstopu v zadrugo. Upravni odbor 
lahko dovoli plačilo v obrokih. Delež 
zadružnikovega družinskega člana znaša 
15 din. Jamstvo je omejeno. Vsak za- 
družnik jamči še z lOkratnim zneskom 
vpisanih obveznih deležev. 

Zadruga razglaša važnejše sklepe v 
svojih poslovnih prostorih in na raz- 
glasni deski. 

Upravni odbor sestavlja 7 članov. Nje- 
gova dolžnost traja eno leto. Zadrugo za- 
stopa upravni odbor, podpisujeta pa. za. 
njo po dva člana upravnega odbora ali 
po en član upravnega odbora in en po- 
oblaščeni uslužbenec zadruge. 

Člani upravnega odbora &o: 
FilipiČ Anton, upok., Desnjak, pred- 

sednik, 
Antolič Franc, kmet* Žerovinci, tajnik, 
Milielner Franc, kovao, Radomerščak, 
Miklošič Andrej, upok., Žerovinci, 
Keček Jakob, kmet, Desnjak, 
Lešič Ivan, kmet^ Desnjak, 
Kaučič Rudolf, kmet, Desnjak, odbor- 

niki. 
Pooblaščenec za sopodpisovanje: Mo. 

vrin Janko, trg. pomočnik, Mekotnjak. 
Okrožno sodišče r Mariboru 

dne 30. marca 1948. 
Zadr III 116-2 2905 

* 
422. 

Sedež: Župečja vas, okraj Ptuj. 
Dan vpisa: 6. aprila 1948. 
Besedilo: Kmetijska zadruga s o. j. v 

Plctcrjah. 
Zadruga je bila ustanovljena na skup- 

ščini dne 29. II. 1948 za nedoločen čas. 
Naloge zadruge so: 
1. da na čim boljši in čim kulturnejši 

način oskrbuje svoje člane z vsemi po- 
trebnimi potrošnim! predmeti; 2. da od- 
kupuje v svojem okolišu vse kmetijske 
pridelke in izdelke v skladu s postav- 
ljenim načrtom za dobro oskrbo mest in 
drugih industrijskih središč in sklepa v 
ta namen pogodbe; 3. da pospešuje in 
razvija vse panoge kmetijskega gospo- 
darstva na svojem področju, tako polje- 
delstvo, živinorejo, sadjarstvo, vinograd- 
ništvo,, čebelarstvo, gojitev industrijskih 
in drugih kultur, gozdarstvo, domačo 
obrt itd., posebno pa tiste panoge ozi- 
roma kulture, ki ob danih naravnih po- 
gojih najbolj uspevajo; 4. da uvaja za 
povečanje kmetijske proizvodnje in e 
tem za naraščanje blagostanja svojih 
Članov naprednejše tehnične in agro- 
nomske metode v kmetijstvu in v ta na- 
men nabavlja kmetijske stroje, umetna 
gnojila itd., ustanavlja ambulante za ži- 
vino, plemenilne postaje, organizira se- 
lekcijo živine, gradi silose, organizi- 
ra semensko službo, skrbi za gojitev 
sadnih, gozdnih in drugih sadik itd.; 
5. da organizira predelavo kmetijskih 
pridelkov in obrtne delavnice za po- 
trebe svojih Članov in izrablja. pri 
tem predvsem lokalne surovine; 6. da 
zbira kmečke prihranke v obliki . hra- 
nilnih vlog in notranjih posojil za ustvaç* 

janje obratnih sredstev io za podeljeva- 
nje kreditov svojim članom; 7. da skrbi 
za gospodarski strokovni ter kulturni in 
prosvetni dvig vseh prebivalcev svojega 
okoliša tako, da prireja v svojem za- 
družnem domu strokovna in politična 
predavanja, kulturne prireditve, stro- 
kovne tečaje, razstave? predvajanja fil- 
mov, goji fizkulturo itd. ter ustanovi 
svojo knjižnico. 

Zaradi smotrnega in uspešnejšega izva- 
janja svojih nalog izdela zadruga potrebne 
načrte v skladu s splošnim državnim na- 
črtom. 

Zadružni delež znaša 150 din, plača 
se ob vstopu v zadrugo. Upravni odbor 
lahko dovoli plačilo v obrokih. Delež 
zadružnikovega družinskega člana znaša 
20 din. Jamstvo je omejeno. Vsak za- 
družnik jamči še z lOkratnim zneskom 
vpisanih obveznih deležev. 

Zadruga razglaša važnejše sklepe v svo- 
jih poslovnih prostorih in na razglasni de- 
ski. 

Upravni odbor sestavlja 8 članov. Nje- 
gova dolžnost traja no leto. Zadrugo za- 
stopa upravni odbor, podpisujeta pa za- 
njo po dva člana upravnega odbora ali 
po en član upravnega in en pooblaščeni 
uslužbenec zadruge. 

Člani upravnega odbora so: 
Turk Franc, kmet, Župečja vas, pred. 

sednik, 
Kovači« Janez, kmet,  Pleterje, pod- 

predsednik, 
Štibil Matej, upok'., Župečja vas, tajnik, 
Predikaka Jožef, kmet, Župečja vas, 
Pernat Janez, kovač, Župečja vas, 
Osi Alojz, kmet, Pleterje, 
Dolenc Janez, delavec, Pleterje, 
Medved Franc, kmet, Pleterje, odbor- 

niki. 
Okrožno sodišče • Mariboru 

dne 6. aprila 1948. ' 
Zadr III122—2 2904 

423. 
Sedež: Izlake. 
Dan vpisa: 2. aprila 1948. 
Besedilo: Živinorejska zadruga z o. j. t 

Izlakah, 
Na občnem zboru 22, II. 1948 so bila 

eprejeta nova pravila. 
Besedilo odslej: Kmetijska zadruga « 

o. j. v Izlakah. 
Naloga zadruge je: 1. da izdeluje po 

navodilih pristojnih organov načrt za 
odkup vkmetijskih pridelkov v svojem 
okolišu;' 2. da izdeluje po navodilih pri- 
stojnih organov načrt potrošnje svojih" 
članov; 3. da izdela finančni in kreditni 
načrt in ga vskladi s finančnim načrtom 
svoje poslovne zveze in postavljenimi 
normami; 4. da zbira v ta namen stati- 
stične podatke, ki jih daje v uporabo 
tudi svoji poslovni zvezi, Glavni zadruž- 
ni zvezi LRS in okrajnim ljudskim od- 
borom; 5. da odkupuje v svojem okolišu 
vse kmetijske pridelke in oskrbuje svo- 
je člane z vsem kmetijskim orodjem in 
drugimi kmetijskimi potrebščinami in 
tudi z vsemi potrošniimi predmeti po po- 
stavljenem načrtu; 6. da sklepa pogodbe 
s kmetovalci v svojem okolišu za odkup 
kmetijskih, pridelkov, • jim. izfilačuja jr 
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ta ramen predujme (kontrahiranje); 
7. às sklepa pogodbe z zadružnimi in 
držc-Toimi podjetji za dobavo kmetijskih 
pridelkov; 8. da skrb; za večjo produk- 
tivnost dela svojih članov; 9. da skrbi 
za kulturno in prosvetno izobrazbo svo- 
jih članov in za njihovo zadružno vzgojo. 

Svoje naloge opravlja zadruga v skla- 
du s splošnim državnim gospodarskim 
načrtom in z nalogami, ki jih dobi od 
svoje poslovne zveze in pristojnih orga. 
nov ljudske oblasti. 

Zadružni delež mala 100 din, delež za- 
družnikovega družinskega člana 20 din. 
Deleži se vplačajo ob vstopu v zadrugo. 
Vsak zadružnik jamči s petkratnim zne- 
skom vpisanih obveznih deležev. 

Upravni odbor sestavlja 13 članov, ki 
Jih voli občni zbor za dobo enega leta. 

Izbrišejo se člani upravnega odbora Še- 
šler Franc, Rožanc Franc in Kolčai. Jurij, 
vpišejo pa novi izvoljeni Člani upravnega 
odbora: 

Bleiweis Franc, posestnik, Izlake, pred- 
sednik, 

Gionikar Vida, gospodinja, Izlake, taj- 
nik, 

Brvar Evgen, krojač, PodHpovica, 
Sernec Valentin, mizar, Izlake, 
Grošelj Marija, gospodinja, PodHpovica, 
Prašnikar Ivan, rudar, Izlake, 
Urankar Anton, kmet, PodHpovica, 
Butja Ivan, kmet, Prhovec. 
Vrtačnik Ivan,,kmet. sin, Šemnik, 
Kos Franc, kmet, Zabrežnik in 
Brvar Ivan, posestnik, Podlipovica. 
Kolčan Jurij je kot knjigovodja zadru- 

ge pooblaščen podpisovati za zadrugo. 
Okrožno sodišče v Celju 

dne 2. aprila 1948. 
Zadr VII 20/85 2828 

* 
424. 

Sedež: Horjul. 
Dan vpisa: 5. maja 1948. 
Besedilo: Nabavna in prodajna zadru- 

ga z omejenim jamstvom v Horjulu. 
Na zboru 4. aprila 1948 so Ma spre- 

jeta nova pravila. 
Besedilo odslej: Kmetijska zadruga z 

omejenim jamstvom v Horjulu. 
Naloge zadruge so: 
1. da na Čim boljši in čim kulturnejši na 

čin oskrbuje svoje člane z vsemi potrebni- 
mi potrošnimi predmeti; 2. da odkupuje 
v svojem okolišu vse kmetijske pridelke in 
izdelke po postavljenem načrtu, za do- 
bro oskrbo mest in drugih Industrij- 
skih središč In sklepa v ta namen po- 
godbe; 3. da pospešuje in razvija vse pa- 
noge kmetijskega gospodarstva na svojem 
področju, tako poljedelstvo, živinorejo, 
sadjarstvo, vinogradništvo, Čebelarstvo, go- 
jitev industrijskih in drugih kultur, goz- 
darstvo, domačo obrt itd., posebno pa po- 
spešuje tiste panoge oziroma kulture, ki 
v danih naravnih pogojih najbolj uspe- 
vajo; 4. da uvaja za povečanje kmetijske 
proizvodnje in s tem za zagotovitev nara- 
ščanja blagostanja svojih članov naprednej- 
še tehnične in agronomske metode v 
kmetijstvu in v ta namen nabavlja kmetij- 

'ske stroje, umetna gnojila Itd., ustanavlja 
ambulante za živino, plemenilne postaje, 
organizira selekcijo živine, gradi' silose, 

organizira semensko službo, skrbi za goji 
tev sadnih gozdnih • drugih sadik <td . 
5. da organizna predelavo kmetijskih pri 
delkov in obrtne delavnice za potrebe svo- 
jih članov m izrablja pri tem oredv^em 
lokalne surovine; 6. da zbira kmečke pri 
hranke v obliki hranilnih vlog in notranjih 
posojil za ustvarjanje obratnih sredstev in 
za podeljevanje kreditov svojim članom; 
7. da skrbi za gospodarski strokovni, kul- 
turni in prosvetni dvig vseh prebivalcev 
svojega okoliša tako, da prireja v svojem 
zadružnem domu strokovna in politična 
predavanja, kulturne prireditve, strokovne 
tečaje, razstave, predvajanja filmov, goji 
lizkulturo itd. ter ustanovi svojo knjižnico. 

Zadružni delež znaša ÌO0 din, ki se 
lahko vplača v obrokih, delež zadružni- 
kovega družinskega člana znaša 20 din. 
Člani/jamčijo za obveznosti zadruge z 
desetkratnim zneskom vpisanega enkrat- 
nega temeljnega oziroma družinskega 
deleža. 

Zadruga razglaša važnejše sklepe v svo- 
jih poslovnih prostorih in na razglasni de- 
ski. 

Upravni odbor sestavlja 5 do 7 čla- 
nov, ki jih voli zbor izmed zadružnikov. 
Njegova dolžnost traja eno leto. Za za- 
drugo podpisujeta po dva člana uprav- 
nega odbora, od katerih lahko enega 
nadomešča po upravnem odboru poobla- 
ščeni uslužbenec zadruge. 

Izbrišejo se člani upravnega odbora: 
Čepon Lovro, Zdešar Matevž, Zvokelj 
Miha, Ravnohrib Janez, Pišek Franc,^ Po- 
hleven Ivana; vpišejo pa novi člani 
upravnega odbora: 

Stanovnik Franc, kmet, Horjul 20, 
Končan Avgust, kmet, Horjul 27, 
Intihar Ludvik, kmet, Horjul 120, 
Buh Melhior, mizar, Horjul 29. 

Okrožno sodišče v Ljubljani 
dne 4. maja 1948. 

Zadr II 100/84 3824 
* 

425. 
Sedež: Ljubljana. 
Dan vpisa: 12. aprila 1948. 
Besedilo: čevljarska produktivna za- 

druga i omejenim jamstvom v Ljubljani. 
Na zboru 29. II. 1948 ee je zadruga 

preimenovala in so bila sprejeta nova 
pravila. 

Besedilo: Obrtniška proizvajalna in 
predelovalna zadruga čevljarjev z ome- 
jenim jamstvom v Ljubljani. 

Naloge zadruge so: 1. da skupno izvr- 
šuje čevljarsko obrt z delovno silo rvo- 
jih članov, predvsem na podlagi akorda; 
2. da nabavlja surovine, material in sred- 
stva za lastno proizvodnjo, da prodaja 
svoje obrtne izdelke in organizira kre- 
ditiranje svojih članov; 3. da dviga kul- 
turni in strokovni nivo svojih članov; 
4. da sprejema in strokovno .izobražuje 
svoje učence in 5. da prilagodi svoje delo 
splošnemu državnemu gospodarskemu 
načrtu. 

Zadružni delež znaša 500 din. Vsak 
član jamči za obveznosti zadruge s pet- 
kratnim zneskom vpisanih obveznih de- 
ležev. 

Upravni odbor sestavlja 5 do 9 članov. 
Dolžnost upravnega odbora traja eno leto. 

Zadrugo zastopata  predsednik in tajnok 
upravnega odbora. 

Izbrišejo se člani upravnega odbora: 
Gantar Jože, Škrlec Mato, Trček Jernej, 
Petan Jo/.e, Seiloj Éte'.in. Urbaiieič Jože, 
Lermsi Vilibald, 'Jurk Aloj&.j, Hrovat 
Anton; vpišejo pa se novj Članj uprav- 
nega odbora: 

Hočevar Jože, čevlj. mojster, Vodni- 
kova c. 34, 

D oli nar Valent n. čevlj. pomočnik, Vod- 
nikova c. 5, 

Kutin Jože. čevlj. mojster, Tržaška ce- 
sta 115. vsi v Ljubljani. 

Okrožno sodisi« v Ljubljani 
dne 12. aprila 1948. 

Zadr IV 130/4 3219 
* 

426. 
Sedež: Ljubljana. 
Dan vpisa: 5. maja 1948. 
Besedilo: Nabavna zadruga urarjev in 

zlatarjev za ljubljansko pokrajino v Ljub- 
ljani, zadruga i omejenim jamstvom. 

Na zboru 28. februarja 1948 so bila spre- 
jeta nova pravila. 

Besedilo odslej: Obrtna nabavno prodaj- 
na . zadruga urarjev, zlatarjev, optikov in 
graverjev za Slovenijo, registrovana zadru- 
ga z omejenim jamstvom v Ljubljani. 

Naloga zadruge je: 1. da nabavlja pro- 
izvajalna sredstva in surovine za svoje čla- 
ne, 2. da prevzema od svojih članov nji- 
hove proizvode, jih razvršča po vrsti in 
kakovosti in skrbi za skupno prodajo; 8. 
da sodeluje pri načrtu oskrbe in pomaga 
pri vključevanju obrtnikov v načrtno delo; 
4. da vodi razvid o izpolnitvi sprejetih 
proizvajalnih nalog svojih čliUiov in skrbi, 
da se v celoti izvajajo predpisi lju'*_ Ï 
oblastev glede cen, in 5. da zbira zaradi 
samooskrbe v svojem okolišu surovine, ki 
so še neizrabljene, in jih razdeljuje med 
svoje člane. 

Zadružni delež znaša 100 din, Id se lah'- 
ko plača v obrokih. Člani jamčijo za ob- 
veznosti zadruge s petkratnim zneskom 
vpisanih obveznih deležev. 

Zadruga razglaša važnejše sklepe v svo- 
jih poslovnih prostorih, po možnosti tudi v 
glasilu Glavne zadružne zveze LRS ali v 
krajevnem dnevnem časopisju. 

Upravni odbor sestavlja 5 do 9 članov, 
ki jih voli zbor izmed zadružnikov. Njego- 
va dolžnost traja eno leto. Zadrugo zasto- 
pata in zanjo podpirujeta predsednik aH 
podpredsednik in tajnik upravnega odbora, 
če so ti zadržani, pa najmanj dva člana 
upravnega odbora, od katerih lahko enega 
nadomešča po upravnem odboru poobla- 
ščeni vodilni uslužbenec zadruge. 

Izbriše ee Član upravnega odbora Zu- 
pančič Srečko, vpišejo se novi Člani uprav- 
nega odbora: 

Vilhar Jakob, urar, Sv. Petra c. 86,    _ 
Zajec Milovan, optik, pasaža nehotičnu- 

-ka, 
Dolenc Jožko, graver. Vodnikov trg, 
in pooblaščenec za sopodpisovanje: 
Golob Janko, uradnik, Čopova ulica 21, 

vsi v Ljubljani. 
Okrožno uO(l<š?e v Linbljam 

dne 4. maja 1948. 
Zadr. IV 116/9 2823 
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427. 
Sedež: Logatec. 
Dan vpisa: 23. aprila 1948. 
Besedilo: Kmetijska nabavno prodajna 

zadruga 2 omejenim jamstvom v Logatcu. 
«a rednem občnem zboru 29. februarja 

1948 se je zadruga spojila z Živinorejsko 
zadrugo z omejenim jamstvom v DoL Lo- 
gatcu. 

Naloge zadruge so: 1. da na čim boljši in 
«m kulturnejäl način oskrbuje svoje čla- 
ne • vsemi potrebnimi potrošnim! pred- 
metl; 2. da odkupuje v svojem okolišu 
vse kmetijske pridelke in izdelke v 
skladu s postavljenim načrtom za dobro 
wkrbo mest in drugih industrijskih ere- 
<pc In sklepa v ta namen pogodbe; 
j,' *. Pospešuje in razvija vse panoge 
Kmetijskega gospodarstva na svojem 
P°^.r0«ju, tako poljedelstvo, iivlnofejo, 
^ajarstvo, vinogradništvo, čebelarstvo, 
SM* 

industrijskih in drugih kultur, 
gozdarstvo, domačo obrt itd., posebno |« 
••• 0|!•••• oziroma kulture, ki v danih 
uvai P°S°JiD najbolj uspevajo; 4. da 
ni» ? M P°večanie kmetijske proizvod- 
SVO-K 

S tera M nara82eoje blagostanja 
°•• Članov naprednejše tehnične in 

"gronomske metode v kmetijstvu in v ta 
••••• Dabavlja kmetijske stroje, umetna 
«vin itd"' ustanavlja ambulante za 
selefe'i- •^••••'•• postaje, organizira 
sem i ^vi"e. Krad» silose, organizira 
ffu»^?.?ko službo, skrbi za gojitev sadnih, 
•?lh in drugih **<• »d-î 5. da or«a- 
obrt predeIavo kmetijskih pridelkov in 
n"'"10,delavnice za potrebe svojih čla- 
Biir» • 1Zrablia pri tem predvsem lokalne 
v Ä;,6- da zblra kmečke prihranke OD»kj hranilnih vlog m notranjih po- 
Dodoi^f us.lvarjanje obratnih sredstev in 
Hwieiitev kreditov svojim članom; 7. da 
in TW 

RosP°darskl strokovni, kulturni 
lep«   bVf-v   dvte vseb Prebivalcev svo- 
zadm^nt a,tako» da Prireia v 8V°iem 

••*•» • domu strokovna in politična 
ne tj^k. kulturne prireditve, strokov, 
soit t?1?' ,razatave- predvajanja filmov, 
SWS itd- ter ^811071 sv°i° 
druS^* dele2 ••§• 1°0 din, delež za- 
se l^v8? družinskega Člana 20 din, M 
•• Jff0 vP*a& v obrokih. Člani jamčijo 
sW ,(Stl »druge z desetkratnim zne- 
oiitL ^•1"«8 enkratnega temeljnega 

fi?* družinskega deleža. • 

Jih r^8 ,razelaša važnejše sklepe v evo- 
J'O Poslovnih prostorih. 
voli *?• ^1*"" sestavlja 7 članov, kl • 
UDrL«22r *?••• zadružnikov. Dolžnost 
druSS Pdbora traja eno leto. Za za- 
trta" Popisujeta po dva Člana upravnega 
po^^'°d katerih lahko enega nadomešča 
{^upravnem odbora pooblaščeni ualuž- 

G&^rl0^ ^ ••""•*• odbora De 
•^• Dušan, Petrovčič Vinko, OŽbolt 
^Nagode Jože, Brus Janez, jèrina Ja- 
bora: ** novi iaaDi upravnega od- 

^^»ee Andrej, upokojenec, Martinj hrib 

^Lenarčič Ciril, tapetnik, DoL Logatec 

^Ngode Anton, Železničar, DoL Logatec 

Petrovčič Franc, kmet, DoL Logatec 2, 
Cevica. 

Okrožno sodišče v Ljubljani 
dne 22. aprila 1048. 

Zadr. V 8/6 3551 

428. 
Sedež: Pesnica. 
Dan vpisa: 3. aprila 194*». 
Besedilo: Nabavna in prodajna zadruga 

z o. j. na Pesnici. 
Zadruga temelji odslej na novih pravi- 

lih, sprejetih na skupščini 14. III. 1948. 
Naloge zadruge so: 1. da na čim boljši 

in Čim kulturnejši način oskrbuje svoje 
člane z vsemi potrebnimi potroenimJ 
predmeti; 2. da odkupuje v svojem oko- 
lišu vse kmetijske pridelke In izdelke v 
skladu s postavljenim načrtom za dobro 
oskrbo mest in drugih industrijskih sre- 
dišč in sklepa v ta namen pogodbe; 
8. da pospešuje in razvija vse panoge 
kmetijskega gospodarstva na svojem 
področju, taiko poljedelstvo, živinorejo, 
sadjarstvo, vinogradništvo, čebelarstvo, 
gojitev industrijskih In drugih kultur, 
gozdarstvo, domačo obrt itd., posebuo 
le tiste panoge oziroma kulture, ki v 
danih naravnih pogojih najbolj uspe- 
vajo; 4. da uvaja za povečanje kmetijske 
proizvodnje in s tem za naraščanja bla- 
gostanja svojih članov naprednejše teh- 
nične in agronomske metode v kmetij- 
stvu in v ta namen nabavlja kmetijske 
stroje, umetna gnojila itd., ustanavlja 
ambulante za Živino, plemenilne postaje, 
organizira selekcijo živine, gradi silose, 
organizira semensko službo, skrbi za 
gojitev sadnih, gozdnih in drugih sadik 
itd.; 5. da organizira predelavo kmetij- 
skih pridelkov in obrtne delavnice za 
potrebe svojih članov in izrablja pri tem 
predvsem lokalne surovine; 6. da zbira 
kmečke prihranke v obliki hranilnih 
vlog in notranjih posojil za ustvarjanje 
obratnih sredstev in podeljevanje kre- 
ditov svojim članom; 7. da skrbi za go- 
spodarski strokovni, kulturni in pro- 
svetni dvig vseh prebivalcev svojega 
••••• tako. da prireja v svojem za- 
družnem domu strokovna m politična 
predavanja, kulturne prireditve, stro- 
kovne tečaje, razstave, predvajanje fil- 
mov, goji fizkulturo itd. ter ustanovi 
svojo knjižnica 

Zaradi smotrnega in uspešnejšega Iz- 
vajanja svojih nalog izdela potrebne 
načrte T skladu s splošnim državnim 
načrtom. 

Zadružni delež znaša ISO din in se plača 
ob vstopu v zadrugo. Upravni odboi*lahko 
dovoli plačilo v obrokih. Delež zadružniko- 
vega družinskega člana znaša 20 din. Jam- 
stvo je omejeno. Vsak zadružnik jamči Se 
z desetkratnim zneskom vpisanih obveznih 
deležev. 

Zadruga razglaša važnejše sklepe v evo- 
jlh poslovnih prostorih in na razglašal de- 
ski. 

upravni odbor sestavlja 7 do 9 članov. 
Njegova dolžnost traja eno leto. Zadrugo 
zastopa upravni odbor, podpisujeta pa za- 
njo po dva člana upravnega odbora ali po 
en član upravnega odbora in en pooblašče- 
ni uslužbenec zadruge. 

Izbrišejo se dosedanft člani upravnega 

odbora: Kolaric" Mirko, predsednik, Stari- 
ha Jakob, Capi Zofka, Brunček Franc, Sa- 
ksida Bojan, vpišejo se novi izvoljeni člani 
upravnega odbora: 

Kerenčič Stanko, kmetski sin, Ranca, 
predsednik, 

Trčak Franc, kmet, JeleuČe, 
Eder Ivan, kmet, uačnik, 
Rojko Ferdinand, mizar, Ranca, 
Babic Drago, kmet, Jelenče. 

Okrožno sodišče v Maribora 
dne 3. aprila 1948. 
Zadr. II 101-17 3119 

429. 
Sedež: Dol. Logatec. 
Dan izbrisa: 23. aprila 1948. 
Besedilo: Živinorejska znrtmça s ome- 

jenim jamstvom v Dol. Logatcu. 
Zaradi spojitve s Kmetijsko zadrugo z 

omejenim jamstvom v DoL Logatcu. 
(Zadr V 8/6). 

Okroino sodišče v Ljubljani 
dne 22. aprila 1948. 

Zadr 1135/71 3636 

Vpisi v trgovinski register 
430. 

Sedež: Ljubljana. 
Dan vpisa: 28. aprila 1948. 
Besedilo: »Novoborc, splošna industrij- 

ska delniška družba v Ljubljani. 
Izbriše se zaradi smrti Član ravnatelj- 

stva dr. Dolenc Sčitomir in vpiše nor 
član ravnateljstva: 

Tomàio Marjan,'diplomirana tehnik rt 
Ljubljani, Levstikova 18, ter za samo- 
stojno podpisovanja pooblaščeni uprav- 
nik-prokurist: 

Dr. Tomšič Josip, Ljubljana, Tavčar- 
jeva 13 

Okrožno sodišče r Ljubljani 
dne 28. aprila 1948. 

Rg B II 124/12 5689 

43f. 
Sedež: Šoštanj. 
Dan izbrisa: 20. aprila 1948. 
Besedilo: Hauke & Strojnig, parna ža- 

ga in tovarna sodov. 
Zaradi vpisa v register drž. gospodar- 

skih podetij pri finančnem odseku OLO 
y Mozirju. 

Okrožno sodišče v Celju 
dne 20 aprila 1948. 

A 38/16 8505 

482. 
Sedež: Ljubljana. 
Dan izbrisa: 17. aprila 1948. 
Besedilo: Črna-kaolin«, delniška druž- 

ba, > 
Zaradi vpsa v register driavnàîi go- 

spodarskih, podjetij republiškega pome- 
na pri ministrstvu za finance LRS. 

Okrožno sodišče v Ljubljani 
dne 17. aprila 1948. 

Reg B II 36/16 BS79 
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Oklici / 
za dvig sodnih pologov 

Su 262-20/45-50 4306 
_ V smislu uredbe o likvidaciji starih sod- 

nih pologov (depozitov), objavljene v 
Urad. lhtu LRS št. 3 z dne 17. II. 1948, se 
pozivajo vsi spodaj navedeni upravičenci 
do dviga sodnega pologa, da se v roku 
treh mesecev od dneva objave tega oklica 
v Uradnem listu LRS. priglasijo pri podpi- 
sanem sodišču in zahtevajo, da se jim izda 
polog, sicer bo polog zapadel v korist dr- 
žave. , 

Bivališče posameznih upravičencev sodi- 
šču ni znano, ker so bili tozadevni spisi 
med vojno uničeni. 

Pologi so naloženi: 
A. Pri Državni investicijski banki, podruž- 
nici v Mariboru (prej Državna hipotekama 

banka, filiala v Ljubljani) za: 
sporni sklad       din 

1. Vuk Jožef        II Ne 5/24       1.275.— 
skrbstveni sklad 

2. Knaus Stefan P 101/22 1.247— 
3. Zver Jožef P   31/25 1.343— 
4. Horvat Štefan P 205/30 2,042— 
5. Kohek Rozina P   78/32 1-896. — 
6. Tompa Ivan P   85/30 1.249— 
7. Tompa Matija P 85/30 1.249— 
8 Tompa Štefan P 85/30 1.249,— 
9. Tompa Aleksij P   85/30 1.249— 

10. Tompa Ana P   85/30 1.249.— 
11. Koren Jožefa P   90/32 1.370 — 
12. špilak Franc S   82/33 2-374— 
13. Pozderec Franc P 164/27 1.533.— 
14. Kplbl Ivanka P 153/32 1.670— 
15. Cvetko Ignac S   24/34 1.101— 
16. Cvetko Ivan S   24/34 1.101— 
17. Lebar Ludvik P 202/21 1.043,— 
18. Lebar Marjeta P 202/21 1.053— 
19. Biiček Janez P   14/33 1.325.— 
20. Benko Marija S 107/33 1-045— 
21. Zerdin Štefan S 142/35 1.926 — 
22. Šlebič Ana S   48/35 1.660.— 
23. Hozjan Marija P     8/33 2.839— 
24. Dora Evgen S   73/35 1.109— 
25. Horvat Marija P 175/25 1.573.— 

zapuščinski sklad 
26. Farkaš ••••     A   64/32       1.291— 

skrbstveni sklad 
27. Tivadar Ivan      S 184/37 1.881.— 
28. Zakojič Cecilija   S 131/33 1.302.— 
29. Trojak Milan     P 125/31 1.466.— 
30. Lebar Ivan        S 148/38       1.233— 
81. Biiček Štefan      S   24/37       1.111 — 
32. Horvat Sabina   P 190/27       1.644— 
33. Molnar Štefan    S   49/36      1.052— 
34 Žižek Hedviga    S    9/39      1.079— 
35. Šandor Elizabeta S 2/40 1.986.— 
36. Hozjan Janez     P 16/28 1.705.— 
37. Zakojič Štefan    S 20/37 1.765.— 
3S. Rous Matija       S 50/39 1.655— 
39. Kouter Marija S 142/37 2.338.— 
40. Kelenc N.      * S   47/40 1.27L— 
41. Penhofer Ivan S   64.40 2-201.— 
42. Režonja Franc S   62/39 1.095.— 
43. Kelenc Eva P 132.20 1.277.— 
44. Trajbarič Angela S   78/39 1.576.— 
45. Žalik Štefan P 174/30 1.072— 
46. Magdič Marija S   41/41 1.667. 

izvršilni sklad 
47. Vučko N. E 516/29      1.666— 

zapuščinski sklad 
48. Hebaj Katarina Ne 388/21      3.504.- 

B. Pri Mestni hranilnici v Mariboru za 
zapuščinski sklad 

49. Dugar Štefan — 
skrbstveni sklad 

50. Gal Jožef P 190/23 
51. Kocet Andrej     P 260/24 
52. Tot Jožef        Pm 748/27 

izvršilni sklad 
53. Vogrinec Štefan E 554/27 

1.501— 

1.080,— 
3.165.— 
1.545.— 

1.124.— 
V tem oklicu so upoštevani samo pologi 

nad 1000 din. Pri sodišču pa je še 310 
pologov pod 1000 din, ki so naloženi delo- 
ma pri Državni investicijski banki v Ma- 
riboru, deloma pa pri Mestni hranilnici v 
Mariboru in Murski Soboti. 

Podroben oklic glede vseh pologov, je 
nabit na sodni oglasni deski podpisanega 
sodišča in pri vseh krajevnih ljudskih od- 
borih okraja Lendava. 

Zato se pozivajo tudi upravičenci polo- 
gov 1000 din, da se prav iako v teku 3 me- 
secev od dneva objave tega oklica v,Urad- 
nem listu LRS priglasijo zaradi dviga, si- 
cer bodo uedvignjeni pologi zapadli v ko- 
rist države. 

Okrajno sodišče v Dolnji Lendavi 
dne 12. maja 1948. 

* 

3878 

Pozivajo se: Laurenčič Franc, Kobal 
Franc, Seražin Marija, Seražin Ivana, Se 
ražin Amalija, Žakelj Andrej, Kete Ri- 
hard, Pregelj France, Kaluder Marija',' 
Curk Franc, Ferjaričič Josip, Ferjančič 
Viktorija^ Bizjak Ivana, Vitez Jože, 2ejn 
Marko, Ferjančič Rudolf, Ferjančič Niko- 
laj, Fegic Terezija, Fegic Albina, Fegic 
Štefanija, Semič Jožefa, Sever Terezija, 
Sever Pavlina, Petrovčič Julijana, Rupnik 
Josip, Vovk Bernarda, Curk France, Ko- 
dre Anton, Baje Pavle, Tomažič Andrej, 
Kete Josip, Kopačin Josipina, Kobal Vik- 
tor, Krasna France, Pire Marija, Krasna 
Janez, Pestelj Janez, Kete Ivana, Kete 
Emilija, Pregelj Marija, Furlan Leopoldi- 
na, Kompare Ana, Žvanut Josip, Andlovic 
Josip, Andlovic Marija, Vovk Dragomila, 
Vovk Janez, Čermelj Kristjan, Kompare 
Marija, Furlan Josip, Mesesnel Anton, 
Jamšek Jožef, Jamšek Franc, Pregelj Ma- 
rija, Kobal Franc, Ferjančič Josip, Pre- 
gelj Palma, Frenca brezobr. p., Lovrcxac 
Franc, Malaie Franc, Čermelj Kristjan, 
Kompare Marija, Boschian E. C. kr. erar. 
in dež. sklad, C. kr. erar. in dež. skl., 
Ckr.fcerar. in dež. skl., C'kr. erar. in 
dež. skl,, Uršič Marijana, Vrtovec Joeipina, 
Stemberger Leopold, Dörfles Gorica, Franc 
Mesesnel, Fegec Andrej, Wencel Ivan, To- 
mažič Franc, Repic Franc, Šapla Franc, 
Baje Filip, Ardela Franc, Hribar Paul, 
Pisonec Josip, Puc Jožef, Zbirna rač. Er- 
javec Matija, da se od 10. V. 1948 do 10. 
VIII. 1948 pri podpisanem sodišču prigla- 
sijo in zahtevajo, naj se jim sodni depozitni 
polog izda, sicer se bo izreklo, da je polog 
zapadel. 

Okrajno sodišče v Gorici, 
Solkan dne 9. maja 1948. 

Uvedbe postopanja 
za razglasitev za mrtve ' 

IV R 68/48—2 3555 
Sinkovič Alojz, roj. 22. XI. 1907 v Kri- 

žanem vrhu 9, sin Franca in Marije roje- 
ne Valenčak, poljski delavec, samski je 
odšel septembra 1944 v kozjanski odred 
NOV. Od tedaj se pogreša. 

Na predlog Sinkoviča Franca, posestnika 
iz Sv. Petra pod Sv. gorami, se uvede po- 
stopanje za razglasitev za mrtvega in se 
izdaja poziv, da se o pogrešanem do 3,0. 
V. poroča sodišču ali skrbniku Somerju 
Ludviku, sod. uslužbencu v Brežicah.    '"'- 

Sinkovič Alojz se poziva, da se zglaši 
pri sodišču ali drugače da kako vest o sebi. 

Po preteku roka bo sodišče odločilo "o 
predlogu. 

', ,  Okrajno sodišče v Brežicah 
dne 16. aprila 1948. 

VI R 63/48-2 3413 
Vene Franc, roj. 5. IX. 1910 v Bučki 1Q, 

sin Janeza in Ane rojene Zibert, poljski 
delavec, samski, je odšel 1. 1.1943 v NOV. 
Nazadnje je bil v H. bat. Tomšičeve bri- 
gade. Po izpovedbi tovarišev je baje marca 
1943 padel v bojih v Ajdovcu v Suhi Kra- 
jini. Od tedaj se pogreša.  ', .; 

Na predlog Zeleznik Neže, gospodinje ri» 
vrha 4, p. Bučka, se uvede postopanje za 
razglasitev za mrtvega in se izdaja poziv, 
da se o pogrešanem do 30. V. 1948 poroča 
sodišču ali skrbniku _ Somerju Ludviku, 
sod. uslužbencu v Brežicah. ., • 

Vene Franc se poziva, da se zglasi pn 
sodišču ali drugače da kako vest o sebi. 

Po preteku roka bo sodišče odločilo o 
predlogu. 

Okrajno sodišče v Brežicah 
za okraj Krško 

dne 20. aprila 1918. 

R 2/48-5 3200 
Berdon Alojz, roj. 23. III. 1919 v Ilo- 

ščini, sin posestnika Antona in Franov 
ške rojene Mugerli, je odšel po zlomp 
Italije v 17. brigado Simona Gregorčiča 
NOV. 

Novembra je prišel domov na bol** 
ženski dopust, kjer je bil od Nemcev 
ujet in odpeljan v goriške zapore^ natp 
pa v Dachau. Od tedaj se pogreša. 

Na predlog Berdon Matilde rojene 
Mugerli, gospodinje iz Hoščine št. 2", 
p. Kanal, so uvede postopanje za raar 
glasitev za mrtvega in se izdaja P021^} 
da 6e o pogrešanem do 25. VII. 1948 
poroča sodišču ali skrbnici Berdon Ma- 
dilti. • 
R19/48-4 31" 

Bremec Izidor, roj. 6. VIII. 1924 » 
Lokovcu 168, nez. sin pok. Bremec Fra»' 
ciske, samski, kmečki delavec v Doblar- 
jih 11, je odšel 26.1.1943 v II. bat.. 3. četo 
južnega primorskega odreda. Pozne]» 
je bil premeščen v Jugoslavijo, kjer Ie 

po izpovedbi Vončine Jožefa iz Lokovca 
št. 152 stopil na mino in se od tedaj 
pogreša. ,   fa 

Na predlog Šavlija Andreja iz Dolarja 
št. 11, KLO Ročinj se uvede postopanje 
za razglasitev za mrtvega in se J^-f 
poziv, da se o pogrešanem do 25. VIA- 
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1948 poroča sodišču ali skrbniku Savliju 
Andreju, 
R 13/48—2 3207 

Ferfoija Jožef, roj. 17. VI. 1902, srn 
pok. Alojza in Jožefe rojene Umek, tov. 
delavec v Vojščiei 47, je bil 7. XI. 1944' 
kot partizan od Nemcev ujet. Odveden je 
bü v Zagraj pri Trstu, pozneje pa v Co- 
roneo. Dne 7. XII. 1944 je bil odpeljan 
v Nemčijo in se od tedaj pogreša. 

Na predlog Ferfoija Ane, gospodinje 
v Vojščiei 47, p. Komen, se uvede po- 
stopanje za razglasitev za mrtvega in se 
J^daja poziv, da se o pogrešanem do 
*5. Vil. 1948 poroča sodišču ali skrbnici 
Ferfolji Am * 

'fc 81/48-3 3212 
"Jakopič Franc, roj. 29. I. 1906 v Mar- 
kirah, sin Antona in Matilde rojene Per- 
•vt, samski, mizar v Ročinju, je odšel 
ÎJLV.HI. 1942 v NOV. Dne 20. Vili. 
194- je ••• v Kanalskem vrhu zajet od 

^tfne roke in odpeljan v Kanal, nato pa 
»: loliuin. Od tedaj ee pogreša. 
"A ^îa predloS Jakopič Jožefe iz Avč, prav 
^Anhovo, babice, se uvede postopanje za 
^razglasitev za mrtvega in se izdaja po- 
^ da se o pogrešanem do 25. VII. 
1948 poroča sodišču ali skrbnici Jakopič 
Jozeti. 

R 10/48-2 3206 
'^ušič Alojz, roj. 12. X. 1913, sin 
P ^Ferdinanda in Katarine rojene Ma. 
ICH

1
.
0
' ^patje selo, je odšel  februarja 

i H   
V'IL ceto. •. bat. Kosovelove bri- 

'gade. Iz bojev aprila 1945 se pogreša. 
0"^a predlog Marušiča Justa, kmeta v 
"Patjem selu 77, p. Komen, se uvede 

;;P
0Sî0Papje za razglasitev za mrtvega in 

"hI ^aia poziv da ee o pogrešanem do 
«•/   4» • 194S poroča sodišču ali skrb- 
^u Marusißu Justu. 
1111/48-3 8197 
Relink Izidor, roj. 1. IV. 1909, sin 
P*\ Posestnika Ignaca in Helene rojene 
tannic, Breg-Krasno 15, je odšel sep- 
tembra 1943 v II. četo, II. bat. soške 
^Sade NOV. Iz bojev na Matajurju 20. 
uo «. XI. 1944 se pogreša. 
-,.?3, Predlog Melink Frančiške, gostil- 
nìS v Bregu-Krasno 15, se uvede 
5"f\iopa.nje za razglasitev za mrtvega in 
2• vrra P°ziv» da se o pogrešanem do 
„;' I;1« 1948 poroča sodišču ali skrb- 
mi Melint Frančiški, 

:fi'83/48-2 3201 
:òJel?rVÌ6 Bogomir, roj. 4. VI. 1920 v 
Stm ^ sin Bogomira in Marije, rojene 
2R TV> ,samski» P°U. delavec, je odšel 
gl;*;1^ v Gradnikovo brigado NOV. 
îïïnî f.* •3 J'e h'û P«'Sv- Mihaelu 
v wï vJ,anu °d Nemcev ujet in odpeljan 
tJLi J°> kier Je baJ*e 1945 umrl. Od ie«aj se pogreša. 
v {£ Predlog Pavlin Stanislave, delavke 
stoWnT

nu ^ P- Sempaa, se uvede po- 
izda?«6 *? razglasitev za mrtvega in se 

R 20/48—3 3208 
Saksida Silvester, roj. 22. XII. 1905 

v Prvačini, sin pok. Silvestra in Uršule 
rojene Zorn, poročen, kmet, je odšel no- 
vembra 1943 v XIX. div., XIII. brigado 
Mirka Bračica. Iz bojev pri Kozjaku na 
Gorenjskem se od 20. II. 1944 pogreša. 

Na predlog Saksida Marije roj. Zorn, 
gospodinje iz Prvačine 77, se uvede po- 
stopanje za razglasitev za mrtvega in se 
izdaja poziv, da se o pogrešanem do 
25. VII. 1948 poroča sodišču ali skrbnici 
n-Jci Saksidi Mariji. 
R 16/48-4 3196 

Sirk Ivan, roj. 2. V. 1909 v Višnjevi- 
ku, sin pok. Antona in Katarine rojene 
Zorzut, kmečki delavec, samski, je odšel 
22. X. 1943 v NOV h komandi mesta 
Tolmin. Pozneje je bil premeščen k tol- 
minskem odredu III. bat. 19. brigado 
Srečka Kosovela. Iz bojev na Cerkljan- 
skem se od maja 1945 pogreša. 

Na predlog Sirk Danice, kmetice iz 
Višnjevika 29, p. Kojsko, se uvede po- 
stopanje za razglasitev za mrtvega in se 
izdaja poziv, da se o pogrešanem do 
25. VII. 1948 poroča sodišču ali skrb- 
niku Sirku Ivanu. 
R 12/48-2 3202 

Stepančič Ludvik, roj. 9. I. 1911 v 
Temnici, sin pok. Ivana in pok. Ivane 
rojene Metlikovec, kmet, je po zlomu 
Italije odšel v NOV. Decembra 1943 je 
bil kot borec prve prekomorske brigade 
na Korčuli oziroma na Visu. Iz bojev na 
Korčuli se od božiča 1943 pogreša. 

Na predlog Stepančiča Danila, kmeta 
iz Temnice 14, p. Komen se uvede po- 
stopanje za razglasitev za mrtvega in se 
izdaja poziv, da se o pogrešanem do 
25. VII. 1948 poroča sodišču. 

Berdon Alojz, Bremec Izidor, Ferfoija 
Jožef, Jakopič Franc, Marušič Alojz, Me- 
link Izidor, Mervič Bogomir, Saksida Sil- 
vester, Sirk Ivan in Stepančič Ludvik se 
pozivajo, da se zglasijo- pri sodišču ali 
drugače dajo kako vest o sebi. 

Po preteku roka bo sodišče odločilo 
o predlogih. 

Okrajno sodišče v Gorici, 
Solkan dne 10. aprila 1948.    "'" 

Ok 118/48—S 3052 
Tehovnik Janez, roj. 24. IV. 1923 v Ra- 

kovniku, sin Tehovnik Ivane, delavo.o v 
Rokovniku pri Medvodah, je odšel 12. XII. 
1943 v 1. četo, 2. bat. Prešernove brigade 
NOV. Od tedaj se pogreša. Sredi januarja 
1944 je bilo na lepaku talcev objavljeno 
rudi njegove ime. 

Na predlog Tehovnik Ivane, gospodinje 
v Rakovniku, p. Medvode, se uvede posto- 
panje za razglasitev za mrtvega, in se iz- 
daja poziv, da se o« pogrešanem do 15. VI. 
1948 poroča sodišču ali skrbnici Tehovnik 
Ivani. 

Tehovnik Janez se poziva, da se zglasi 
pr' sodišču ali drugače da kako vest o 
sebi. 

Po preteku roka bo sodišče odločilo o 
predlogu. 

Okrajno sodišče v Ljubljani 
dne 8. aprila 1948, 

Ok 128/48—2 3455 
Rihar Janez, roj. 26. X. 1903 v Dobro« 

št 21, sin Janeza in Marjane rojene Vr- 
bovec, je bil 1943 odpeljan v Buchenwald. 
Baje je 20. II. 1944 umrl za pljučnico. Od 
tedaj se pogreša. 

Na predlog Riharja Jerneja, pismonoše 
v Dobrovi 21 pri Ljubljani, se uvede po- 
stopanje za razglasitev za mrtvega in se iz- 
daja poziv, da se o pogrešanem do 25. VI. 
1948 poroča sodišču ali skrbniku Riharju 
Jerneju. 

Rihar Janez se poziva, da se zgla- 
si pri sodišču ali drugače da kako vest 
o sebi. 

Po preteku roka bo sodišče odločilo © 
predlogu. 

Okrajno sodišče v Ljubljani 
dne 10. aprila 1948 . 

VI R 1154/48—2 2834 
Jaušnik Franc, roj. 4. X. 1893 pri Sv- 

Ani v Slov. goricah, kmečki sin Alojza in 
Notburge rojene Kumer, samski, je bil mo- 
biliziran v avstroogrsko vojsko. LMa 1915 
je bil od Rusov ujet in se od tedaj pogreša. 

Na predlog svaka Pezdička Franca, po- 
sestnika v Zg. Hlapju 36, se uvede posto- ' 
panje za razglasitev za mrtvega. 
VI R 989/47 —2 2835 

Kopic Jakob, roj. 11. X. 1908 pri Sv. 
Lenartu v Slov. goricah, sin Jakoba in 
Ane rojene Sulc, novinar v Kapfenbergu 
v Avstriji, je bil 28 IX. 1944 cd Nemcev 
aretiran. Odpeljan je bil v Flossenburg, od 
koder se je zadnjič javil 5. I. 1905. Od te- 
daj se pogreša. 

Na predlog žene Kopic Angele, nataka- 
rice v Mariboru, Pobrežje, Stanka Vraza 
št 32, se uvede postopanje za razglasitev 
za mrtvega. 

Vskado, ki mu je o pogrešanih kaj zna- 
no, se poziva, da to do 31. VII. 1948 po-   ' 
roča sodišču ali skrbniku Vetrihu Albinu, 
sod. uradniku v Mariboru. 

Jaušnik Franc in Kopic Jakob se poziva- 
vata, da se zglasita pri sodišču ali drugače 
dasta kako vest o sebi. 

Po preteku roka bo sodišče odločilo o 
predlogih. 

Okrajno sodišče v Mariboru, ođd. VI.• 
dne 5. aprila 1948. 

V R 1160/48—2 3127 . 
Marinic Valentin, roj. 14. II. 1882 v 

Cirkovcih, sin Mihe in Neže rojene Ma- 
sten, samski, tov. delavec v Gradcu (Av- 
strija), se od leta 1907 pogreša. 

Na predlog sestre Draskovic Elizabete, 
prevžitkarice v Sp. Polskavi 121, se uve- 
de postopanje za razglasitev za mrtvega 
in se izdaja poziv, da se o pogrešanem do 
81. VII. 1948 poroča sodišču ali skrbniku 
Vetrihu Albinu, sod. uradniku v Mariboru. 

Marinič Valentin se poziva, da se zgla- 
si pri sodišču ali drugače da kako vest 
o sebi. *   , 

Po preteku roka bo sodašče odločilo o 
predlogu. 

Okrajno sođišce v Mariboru, odd. •.,      / 
dne 10. aprila-194^ 
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III R 82/48-3 8256 
Mire Rudolf, rojen 8. Vili. 1926 v 

Lokvah, okraj Sežana, sin Rudolfa in 
Francke rojene Mlač, samski, mizar, je 
odšel 1942 v italijansko vojsko. Leta 1944 
je bil bajfr kuhar XIII, proletarske bri- 
gade IV. bat. in se od tedaj pogreša. 

Na predlog brata Mirca Stanka, krne- 
la iz Lokve 221, se uvede postopanje ta 
razglasitev za mrtvega in se izdaja poziv, 
da se o pogrešanem do 1. VII. 1948 po- 
roča sodišču. 

Mire Rudolf se poziva, da se zglasj pri 
sodišču ali. drugače da kako vest o sebi. 

Po preteku roka bo sodišče odločilo o 
predlogu. 

Okrajno sodišče v Sožani 
dne 15. aprila 1948. 

* 
III R 825/48-4 1933 

Zadravec Jožef, roj. 21. II. 1902 v Gra- 
dišču pri Ptuju, orož.'narednik v Trbov- 
ljah, Loke 81, je bil junija 1S43 po nalogu 
Nemcev dodeljen v Drezden, pozneje pa k 
deželni varnostni policiji na Poljsko. Žena 
je bila obveščena, da je bil 18. I. 1948 tež- 
ki» ranjen. Od tedaj se pogreša. 

Na predlog žene Zadravec Neže, delav 
ke v Trbovljah, Retje 81, se uvede posto- 
panje za razglasitev za mrtvega in se iz- 
daja poziv, da se o pogrešanem do 1. 
VIII. 1948 poroča sodišču ali skrbniku 
Langerju Francu, sod. uradniku v Trbov- 
ljah. 

Zadravec  Jože se poziva, da se zgla 
si pri sodišču ali drugače da kako vest 
o sebi. 

Po preteku roka bo sodišče odločilo o 
predlogu. 

Okrajno sodišče v Trbovljah 
dne 11. marca 1948. 

Amortizacije 
V R 1277/48—2 3980 

Na predlog Koželj Antona, kmeta v Pla- 
ninski vasi št. 17, p. Planina pri Sovnici, 
KLO Št. Vid, se uvede postopanje za amor- 
tizacijo hranilne knjižice Št. 23541/4275 
Ljudske posojilnice v Celju v likvidaciji 
na ime Koželj Anton, z zneskom 1849 din 
s prip., Id jo je lastniku odnesel okupa- 
tor. 

Imetnik te hranilne knjižice se poviva, 
da v treh mesecih priglasi svoje pravice, 
ker bo sicer sodišče po preteku tega roka 
izreklo knjižico za neveljavno. 

Okrajno sodišče v Celju 
dne 28. aprila 1948. 

I R 60/48-4 4209 
Na prošnjo Gril Andreja, posestnika, 

Dežno 34, se uvede postopanje za amorti- 
zacijo med okupacijo baje izginule hranil- 
ne knjižice bivše Hranilnice in posojilnice 
v Makolah, št. 6875, izdane na Ime Gril 
Andrej s stanjem 9619 din na dan 6. I- 
1940. 

Imetnik hranilne knjižice se poziva, naj 
uveljavi svoje pravice v treh mececih po 
po preteku postavljenega roka izrekla te 

objavi v Uradnem listu LRS, ker se bo 
sicer po preteku roka izreklo, da je vred- 
notnica brez moči. 

Okrajno sodišč« Slov. Bistriva 
dne 8. maja 1948. 

R 179/48-2 4392 
Na prošnjo Mravljak Ivanke, po3lovodi- 

nje v ßostanju, se uvede postopanje za 
amortizacijo vrednotnlce, ki jo je prosilec 
baje izgubil, in se njih imetnik poziva, da 
v dveh mesecih po objavi v Urad. listu LRS 
uveljavi svoje pravice, sicer se bo po pre- 
teku roka izreklo, da je vrednotnica izgu- 
bila svojo pravno veljavnost. 

Oznamemlo vrednotnlce: 
hranilna knjižica Smihelske hranilnice 

in posojilnice pod naslovom   »Spomenik 
padlim borcem« št. 11 z vlogo 33.820 din. 

Okrajno sodišče • Šoštanju 
dne 12. maja 1948. 

* 
III R 1011/48   — 4338 

Na prošnjo Marije Juvan od Sv. Ju. .ja 
št. 46, KLO Dol pri Hrastniku, se mode 
postopanje za amortizacijo vrednotnlce, ki 
jo je prosilec baje izgubil, in se njen imet- 
nik poziva, da v dveh mesecih po objavi v 
Uradnem listu LRS uveljavi svoje p. ivice, 
sicer se bo po preteku roka izreklo, da je 
vrednotnica Izgubila svojo pravno veljav- 
nost. 

Oznamenilo vrednotnice: 
hranilna  knjižica  posojilnice   Dol  pri 

Hrastniku št. 4237 z vlogo 203.98 din. 
Okrajno sodišče v Trbovljah, 

dne 13. maja 1918. 
• 

III R 813/48-4 4839 
Na prošnja Lipovška Jožefa, delavca iz 

Sv. Petra št. 87 pri Zidanom mostu, se 
uvede postopanje za amortizacijo vrednot- 
nice, ki jo je prosilec baje izgubil, in se 
njen Imetnik poziva, da v dveh mesecih po 
objavi v Uradnem listu LRS uveljavi svo- 
je pravice, sicer se bo po preteku roka 
izreklo, da je vrednotnica izgubila svojo 
pravno veljavnost. 

Oznamenilo vrednotnice: 
hranilna knjižica Kmečke hranilnice v 

Radečah št. 3725 z vlogo 3.158 05 din na 
ime Lipovšek Jožef, delavec Sv. Peter 
št. 37 pri Zidanem mostu. 

Okrajno sodišče v Trbovljah 
dne 18. maja 1948. 

Poziv upnikom 
Rz 166/48-2 4292 

Ceplak Franc, kmet z Otoka It. 31, ki 
je do polovice lastnik zemljiškoknjižnega 
vložka št. 26 k. o. Bočna, je predlagal uvedbo 
postopanja za amortizacijo pri celem vlož- 
ku at. 26 k. o. Bočna kot glavnem vložku 
in pri vložku št. 841 k. o. Bočna kot so- 
vložku vknjlžene terjatve, ki že 90 let ne 
obstoji, in sicer: 

Janeza Mllavca iz Bočne na podlagi dolž- 
nega pisma • dne 26. X. 1857 v znesku 
125 gld. s pripadki. 

Zemljiškoknjižni upniki, oziroma njih 
pravni nasledniki se pozivajo, da najpoz- 
neje do 31. avgusta 1948 priglasijo zoper 
amortizacijo morebitne ugovore, ker bi se 

terjatev za amortizirano in bi se za njo 
dovolil izbris zastavne pravice. 

Okrajno sodišče v Šoštanju, odd. IV., 
dne 17. maja 1948. 

H azn i oui as. 

Vabilo 
4382 

na   skupščino  Občekorisme  kreditne  in 
stavbene zadruge »Zadružni dom«, r. ». t 

o. z. T Mariboru, 
kj bo 2. junija 1948 ob 18. url v prostorih 
predsedstva »Naproze« Maribor, Slomškov 
trg 6/1., z dnevnim redom: 

1. Otvoritev skupščine, izvolitev zapisni- 
karja in dveh overovateljev; 

2. poročilo upravnega in nadzornega od- 
bora; 

8. razprava o sklepnem računu ZA L 
1945-1948; 

4. razrešnica upravnemu in nadzorne- 
mu odboru; 

5. predlog o spojitvi zadruge z Nabavno 
in prodajno zadrugo z o. j. v Mariboru in 

6. slučajnosti. 
Skupščina ee sklicuje po sklepu skupne 

seje upravnega in nadzornega odbora i" 
dne 12. maja 1948. Ker se bo na skupščini 
sklepalo o spojitvi zadruge, morata biti po 
pravilih navzoči najmanj dve tretjini čla- 
nov, v nasprotnem primeru bo po 15 dneh 
na istem mestu in z istim dnevnim redom 
druga skupščina, ki bo polnoveljavno skle- 
pala ob vsakem številu udeležencev. 

Ciani se morajo na skupščini legitimi- 
rati 8 pismenim vabilom 

Maribor dne 15. maja 1948, 
Upravni odbor 

^mmmm,M>^n•«•»•MM^^MM»MMm>^^ 

Preklici izmihlienih listin 

Preklicujem izgubljeno prometno knjiži- 
co za moško kolo št. 180637 in osebno ii" 
kaznico, izdano od kolodvorske četrti l«te 
1946. 
4361 Bone Ergen, Maribor, 

Slomškov trg 12 
Preklicujem izgubljeno prometno knji#' 

co za moško kolo znamke »Büffel«, štev. 
80494. 
4303 Cernoga Vladimir, Maribor, 

Partizanska 67 
Preklicujem izgubljeno delavsko knjiži- 

co št, 1281048, izdano od OLO Sežana na 
ime Cevnja Stanislav, Tomaj Št. 91. 
4293 Čevnja Stanislav 

Preklicujem izgubljeno izkaznico za koj0 

znamke »Triumph«, št 800682, izdano od 
uprave NM v Ljubljani na ime Derga»c 
Alojzija, Ljubljana, Bežigrad 14. 
4169 Derganc Alojzij» 

Preklicujem izgubljeno prometno knji#' 
co št 804236 za žensko kolo St. 49476. 
4299 Dollnšek Marija, Celje, 

Zidanškova 11 
Preklicujem ukradeno osebno i*katnic° 

St 8, Izdano od KLO Brestovec, in OF J* 
kaznico, Izdano od rajona Moste, Ljubi}» 
na, na  ime Drofanik Zofka, Ljubljen». 
Mirje 4. „ .,     ' 
422Ì Drolenlk Zofk» 
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Preklicujemo evidenčno tablico avto- 
mobila znamke >Fiut-lopolino«, št. S- 
•0134. DA ITS, 
4151—3—2   .   okrožna uprava Ljubljana 

Prekl.eujemo ev.'-nfti» tdijico vozilo 
>Chevrnlot, št. s—0175. 
3713-3-3 >DAPPS«, 

okrožna uprava Ljubljana 
Preklicujem Izgubljeno prometno knjiži- 

co za kolo tov. št. 121933, Izdano od NM 
v Ljubljani na ime Duša Anton, Ljubljana, 
Slajmorjeva 1. 
4326 Duša Anton 

Pfekllcujomo izgubljeno evidenčno 
tabheo S — 4302 tovornega avtomobila 
Ford. - 
38S0-3-2 ^ Elektroljubljana, 

Elektrarna Dravograd 
Preklicujem izgubljeno prometno knjiži- 

co za kolo št. 761250 znamke »Prestoc, iz- 
kaznico OF in živilsko nakaznico na ime 
*torjanči6 Rozina in dve živilski nakaznici 
na ime Florjančič Jože st. in mL, Ljublja- 
na, Rimska 11. 
4320 Florjančič Jožo 

Preklicujem ukradeno osebno izkaznico, 
«dano od KLO Vrhnika, izkaznico OF, iz- 
dano 1. 1948 od KLO Vrhnika, in knjiži- 
co o zaposlitvi, izdano maja 1, 1917 od to- 
urne usnja Vrhnika, vse tia ime Fortuna 
j£tliai Na klancu št. 7, Vrhnika. 

"16 Fortuna Marija 
. Preklicujem izgubljeno industrijsko na- 
Kajnico I-R, izdano aprila 1948 od KLO 
Jezica pri Ljubljani na ime Gluševič Ante, 
^Jubljana, Savije št. 17. 
4217 Gluševič Ante 

Preklicujem industrijsko nakaznico, iz- 
«ano od OLO Kamnik na imo Gorjup "a- 
Jia, Mali Mengeš 94. 

173 Gorjup Marija 
Preklicujemo izgubljeno izkaznico za ko- 

lo »znamke >Wanderer«, št. S—031845, iz- 
dano od NM Ljubljana na ime Gradbeno 
Ppdjetje za cesie LRS, gradilišče Dol. ce- 
stai, Ljubljana. 
4^23   Gradbeno podjetje za ceste LRS, 

gradilišče Dol. cesta, Ljubljana 
Preklicujem izgubljeno prometno knjiži- 

co za kolo znamko >Atlas«:. črno lakirano, 
«t- ogrodja 1480150. 
••5(> Grajžl Karel, Bukovžlak 42, 

_ p. Teharje 
, -r "^»cujem izgubljeno osebno izkaznico, 
JzKaznico OF in živilsko dodatno nakazni- 
co za nosečo žene, vso na ima Grebene 
oilva, Količevo 52, p. Domžale. 
4dö2 Grebene Silva 
f_,f reldicuie«i izgubljeno osebno izkaznico, 
jzüano od NM v Ljubljani, in sindikalno 
v£•°« kd£mo ¥ime Günther Rudi, St. 
to?,80 • Ljubljano. 
w<w Günther Rudi 
{_?reWìcuJem izgubljeno osebno izkaznico, 
••••• aprila 1947 od rajona Rakovnik- 
1•'• v°Jaško knjižico, izdano februarja 
S ?* voiaS]«^a odseka Ljubljana, in 
«Kaznicp za kolo, izdano 1. 1947 od NM 
*Ìt1UT P?h vse na imo Hlebs Kari» Ple- 
2sft LlulWi Tržaška c. 62. * 
ft<il* "     ' •• Karl 

Preklicujem izgubljeno osebno izkaznico 
št 075267 na ime Ilojka Franja in Indu- 
strijsko nakaznico na ime Ogrin Heli, St. 
Vid 47 nad Ljubljano. 
4322 ••••• Franja 

Preklicujem ukradeno vojaško knjižico, 
izdano od odseka v Mariboru na ime Jan 
čar Anton, mlinar, roj. 31. XII. 1905, Ma- 
ribor, Koroška c. 84. 
4357 Jančar Anton 

Preklicujem izgubljeno izkaznico za kolo 
znamke > Victoria«, št. 1203980,   izdano 
v Dolnji Lendavi na ime Jelovac Ana, 
Petišovci št. 182 pri Dolnji Lendavi. 
4291 Jelovac Ana 

Preklicujem izgubljeno prometno knjiži- 
co za kolo znamke >Patria<, izdano 1. 1947 
od NM Stožice-Ježica na ime Jerala Ma- 
rija, Stožice 79 pri Ljubljani. 
4321 Jerala Marija 

Preklicujem izgubljeno osebno izkaznico, 
izdano od NM v Ljubljani na ime Jeretina 
Flora, Ljubljana, Zrinjškega 17. 
4848 Jeretina Flora 

Preklicujem ukradeno vojaško legitima- 
cijo rezervnega zastavnika št. 1693, izdano 
od vojaškega odseka Jesenice, začasno 
osebno izkaznico št 15749, izdano od OO 
OF Jesenice ter izkaznico železarno Jese- 
nice št. 4474, vse na ime Katrašnik Jo- 
žef, roj. 10. I. 1912, Koprivnik. 
4295 Katrašnik JožcI 

Preklicujem izgubljeno prometno knjiži- 
co za moško kolo št. 01095, železniško iz- 
kaznico za prosto vožnjo z vlakom št. 82 in 
potrdilo o zaposlitvi, izdano od podjetja 
Odpad v Mariboru. 
4358 Koren Kari, tov. delavec, 

Sp. Polskava 
Preklicujem izgubljeno osebno izkaznico 

št. 970956, izdano oktobra 1947 od NM 
v Ljubljani na ime Kotnik Franc, Ljub- 
ljana, Rudnik 48. 
4220 Kotnik Frane 

Preklicujem izgubljeno šolsko spričeva- 
lo L b letnika arhitektonskega odd. sred- 
nje tehnične šole v Ljubljani, izdano 
1945/46 od ravnateljstva šole na ime 
Krajne Viktor, Ljubljana, internat TSŠ. 
4248 Krajne Viktor 

Preldicujem izgubljeno osebno izkaznico 
iu izkaznico OF, izdani na ime Kriška Ve- 
ra, Ljubljana, Trdinova 2. 
4247 Kriška Vera 

Preldicujem izgubljeno prometno knjiži- 
co za kolo št. 404771, izdano od NM v Ma- 
riboru na ime Kulovec Miroslav, Maribor, 
Studenci, Vodnikova 6. 
4346 Kulovec Miroslav, Ljubljana, 

Kolodvorska 22 
Preklicujem izgubljeno šolsko spričevalo 

1. razr. meščanske šole v Ljubljani, Mo- 
sle, izdano od ravnateljstva šole na ime 
Ku3 Irena, Ljubljana, Zaloška 43. 
4323 Kus Irena 

Preklicujem izgubljeno industrijsko na- 
kaznico I-R-I, izdano 1.1948 od KLO Lju- 
tomer na ime mr. ph. Lahovnik Miroslava, 
Ljutomer. 
4223, Mr, ph. LahoToik MiroslftT* 

Preklicujem izgubljeno prometno knjiži- 
co za kolo, izdano L 1947 od NM v Ljub- 
ljani na ime Lampič Milena,  Ljubljana, 
Vidovdanska 1. 
4344 Lampié Milena 

Preklicujem izgubljeno sindikalno izkaz- 
nico št 229516, izdano od sindikalne po- 
družnice jav. tožilstva v Ljubljani na ime 
Lesjak Stane, Ljubljana, Ge3trinova 2. 
4317 Lesjak Stane 

Preklicujem ukradeno izkaznico, izdano 
od NM v Bukovcih, okraj Travnik-Bosna 
na ime Lovrinovič Ivan, roj. 1920. 
4300 Lovrinovič Ivan, 

Lukanja, KLO Kebelj 
Preklicujem izgubljeno izkaznico OF, iz- 

dano na ime Marolt Ivica, Na Peči št. 39, 
Ljubljana. 
4347 Marolt Ivica 

Preklicujem izgubljeno osebno izkaznico 
št. 091916, izdano od NM v Ljubljani na 
ime Meteln-Bizjak Vida, Ljubljana, Igri- 
ška 2. 
4351 Meteln-Bizjak Vida 

Preklicujem izgubljeno promemo knjiži- 
co za kolo tov. št 1214704, izdano od NM v 
Ljubljani na ime Merjasec Vera, Ljublja- 
na, Šibeniška 6. 
4349 Merjasec Vera 

Preklicujem izgubljeno šolsko spričevalo 
srednje tehnične šole v Ljubljani, oddelek 
za stavbno in pohištveno mizarstvo, izdano 
1.1919/20 na ime Mihelič Ciril, Bovec 173. 
4343 Mihelič CirU 

Preklicujem izgubljeno prometno knjiži- 
co za kolo tov. št. 340900, izdano od NM 
Škofljica na ime Možina Milka, Zalog 3, 
p. Škofljica. 
4168 Možina Milka 

Preklicujem izgubljeno sindikalno izkaz- 
nico št 244258, izdano na imo Mrbar Ja- 
nez, Gamelje 8, p. St. Vid. 
4325 Mrhar Janez 

Preklicujem izgubljeno maturitetno spri- 
čevalo, izdano 1. 1941 od III. drž. meščan- 
ske šole Moste, Ljubljana, na ime Nakrst 
Ljudmila, Ljubljana, Jarše 37. 
4224 Nakrst LjuumUa 

Preklicujem vojaško knjižico št. 113, iz- 
dano od vojaškega odseka Ljutomer na 
ime Nemec Franca Maksimilijan, osebno 
izkaznico, izdano od KLO Grlava, Delni- 
čarsko izkaznico, izdano od RK Ljutomer, 
industrijsko nakaznico, izdano od KLO Ko- 
čevje, vojaško potrdilo (uverenje), irdano 
od štaba II. armije, vse na iJia Nemec 
Maksimilijan, rojen 20. VIII. 1922 v.Ša- 
lincih, okraj Ljutomer.' 
4241 Nemec Mafoimilijan 

Preklicujem izgubljeno prometno knjiži- 
co za moško kolo znamke >OperiaU, štev. 
760061.   , 
4304 Očišnik Anton, Maribor, 

";" Poštelska 5 
Preklicujemo izgubljeno izkaznico za ko- 

lo znamke >Brennabor«, tov. št; 2111154, 
izdano od NM v Murski Soboti na ime 
Okrajna agrarna komisija, Murska Sobot*. 
4301 Okrajna agrarna komisija 
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Preklicujem ukradeno vojaško knjiži- 
co ìR živilsko nakaznico na ime Šumič 
Marija in živilsko nakaznico na ime Šumič 
Martia, Senovo 52. 
4249 Omerzu Avgust 

Preklicujem izgubljeno prometeo knjiži- 
co za kolo znamke »Steyer«, št. 102549, 
izdano od KLO Vrhnika na ime Osredkar 
Alojz, Mirke št. 12, p. Vrhnika. 
4177 Osredkar Alojz 

Preklicujem izgubljeno izkaznico za kolo 
St. S—029012, izdano L 1947 od NM v 
Ljubljani na ime Petauer Adolf, Ljublja- 
na, Šmartmska 21. 
4213 Petauer Adolf 

Preklicujem izgubljeno prometeo knjiži- 
co za kolo št. 486879, izdano od NM v 
Ljubljani na ime Pire Anton, Ljubljana^ 
Koritkova 18. 
4246 Pire Anton 

Preklicujem izgubljeno prometeo knjiži- 
co za kolo tov. št. 481245, izdano od NM 
v Ljubljani na ime Pišek Frančiška, Ljub- 
ljana, Komenskega 16. 
4341 Pišek Frančiška 

Preklicujem izgubljeno invalidsko od- 
ločbo, izdano od invalidske komisije pri 
štabu IV. armade na ime Potočnik Franc, 
Zg. Pristava 19, SI. Konjice. 
4240  Potočnik Franc 

Preklicujem vojaško knjižico, izdano no- 
vembra 1947 od vojaškega urada v Beo- 
gradu na ime Potočnik Tome Tomo. 
4302 Potočnik Tomo, Maribor, 

Meljska 83 

Preklicujem izgubljeno osebno izkaznico 
št. 087530, izkaznico OF, izkaznico Akade- 
mije upodabljajočih umetnosti v Ljubljani, 
izkaznico LSM in potrdilo o diplomi, vse 
na ime Potokar Cita, Ljubljana, Riharjeva 
št. 17. 
4345 Potokar Cita 

Preklicujem izgubljeno osebno izkaznico, 
izdano L 1947 od KLO Ihan, izkaznico 
OF, izdano junija 1947 od sindikata ko- 
vinske industrije pri tvrdki Foks Anton, 
Ljubljana, izkaznico za kolo, izdano 1. 1946 
od NM Domžale in vojaško knjižico, izdano 
maja 1947 od vojaškega odseka Kamnik, 
vse na ime Povž Franc, Mala Loka št. 18, 
p. Domžale. 
4225 Povž Franc 

Preklicujem izgubljeno osebno izkaznico 
in izkaznico, izdano od mestnega odbora 
OF v Radovljici na ime Pretnar Mihael, 
rojen 29. XII. 1906 v Radovljici. 
4359 Pretnar Mihael 

Preklicujem izgubljeno spričevalo o del- 
ni nesposobnosti za vojaško službo, izdano 
od vojaškega odseka II. v Ljubljani na 
ime Rajner Aleksij, Ljubljana, Tyrseva 
87/a. 
4243 Rajner Aleksij 

Preklicujem ukradeno prometno knjižico 
za žensko kolo št. 76393. 
4296 Rebernak Milica, Maribor, 

Ljubljanska 47 

Preklicujem izgubljeno osebno izkaznico, 
izdano od NM v Ljubljani na ime Rebolj 
Ivan, Rudnik 48, Ljubljana. 
4342 Rebolj Ivan 

Preklicujem izgubljeno osebno izkaznico, 
vojaško potrdilo in vojaško knjižico, vse 
na ime Remenih Leopold, Hrastnik. 
4360 - Remenih Leopold 

Preklicujem izgubljeno prometno knjiži- 
co za kolo znamke »Westfalen«, št. 54276, 
izdano od 0L0 Kamnik na ime Smolej 
Pepca, Mekinje 88, Kamnik. 
4355 Smolej Pepca 

Preklicujem izgubljeno izkaznico za ko- 
lo znamke »Kosmos«:, št. 200374, izdano 
od NM Ljubljana na ime Starman Ivan, 
Ljubljana, Pod hruško 4. 
4219 .   Starman Ivan 

Preklicujem izgubljeno maturitetno spri- 
čevalo in spričevalo II. izpita, izdano od 
ravnateljstva drž. učiteljišča v Ljubljani na 
ime Svetina Cveta, Ljubljana, Hradecke- 
ga 12. 
4245 Svetina Cveta 

Preklicujem izgubljeno prometno knjiži- 
co za kolo št. 48677, izdano od NM Radov- 
ljica   na   ime   Skofic   Ivan,   Brezje   72, 
p. Brezje. 
4176 Školic Ivan 

Preklicujem izgubljeno prometno knjiži- 
co za moško kolo znamke »Diamant«, št. 
436449, izdano na ime Šoštar Stanko, Vrh- 
loga, 17, p. Slovenska Bistrica. 
4362 Šoštar Stanko 
• Preklicujem izgubljeni indeks tehnične 
fakultete univerze v Ljubljani, izdan cd 
rektorata univerze na ime Telban Anton, 
Ljubljana, Vodnikova 13. 
4170 Telban Anton 

Preklicujemo izgubljeno prometno knjiži1- 
co za kolo znamke »Phänomen«, štev. 
013599, izdano od NM v Ljubljani na ime 
Uprava hiše Souvan, Ljubljana, Mestni 
trg 24. 
4324 Uprava hiše Souvan 

Preklicujemo izgubljeno prometno knjiži- 
co za kolo znamke »Junior«, tov. št. 70631, 
izdano od NM v Ljubljani na ime Uprava 
NM za okrožno mesto Ljubljana. 
4354       Uprava NM za okrožno mesto 

Ljubljana 

Preklicujem ukradeno prometno knjižico 
za moško kolo znamke »Daimler«, štev. 
753595. 
4297 Veldin Gabriel, Maribor, 

Ribniško selo 3 

Preklicujem ukradeno vojaško knjižico 
na ime Veldin Gabriel, Maribor, Ribniško 
selo 3. 
4305 Veldin Gabriel 

Preklicujem izgubljeno osebno izkaznico 
in izkaznico OF, izdani na ime Vidmar 
Marija, Ljubljana, Celovška 96. 
4175 Vidmar Marija 

Preklicujem izgubljeno živilsko nakaz- 
nico za mesec maj 1948, izdano od KLO 
Dvor pri Polhovem Gradcu na ime Vidovič 
Angelca, Dvor 2, p. Polhov Gradec. 
4350 Vidovič Angelca 

Preklicujem preklic izgubljene vojaške 
knjižice, izkaznice OF, sindikalne izkazni- 
ce in delavske knjižice, ki je bil objavljen 
v št. 14/48 »Uradnega lista LRS« z dne 
23. III. 1948 na ime Vohl Ivan, Ljubljana, 
Cerkniška 7, ker so se listine medtem na- 
šle. 
4172 Vohl Ivan 

Preklicujemo vojaške potne dovolilnice, 
izdane na ime: 

Djerković Krsto, serija H, št. •3724 z 
dne 15. XII. 1947; 

Grozdanovic Mirko, serija H, št. 54439 
z dne 17. XII. 1947; 

Dujić  Vladimir, serija J, št. 57215 z 
dne 19. XI. 1917; 

Sibila Edo, serija H, št. 53598 z dne 24. 
XII. 1947; 

Pečovnik Božo, serija H, št. 54036 z dne 
9. I. 1948; 

Morača Petar, serija H, št. 54116 z dne 
14. I. 1948; 

Brković Branko, serija H, 54757 z dne 
31. I. 1948. 
4212 Voj. pošta 9G85, Ljubljana 

Preklicujem izgubljeno delavsko knjiži- 
co, izdano julija 1. 1947 od MLO Ljubljana 
na ime Volaj Danica, Ljubljana, Rudnik 
št. 86. 
4215 Volaj Danica 

Preklicujem izgubljeno vojaško knjižico 
na ime Vrhovec Janez,   Zg. Hrušica 5, 
P Ljubljana. 
4244 Vrhovec Janez 

Preklicujem izgubljeno osebno izkaznico, 
izdano od NM v Ljubljani na ime Wiebe- 
ziek Ernest, Stožice, Grintovska 10. 
4174 Wiebezick Ernest 

Preklicujem izgubljeno prometno knjiži- 
co za kolo, sindikalno izkaznico in izkaz- 
nico OF, vse  na ime Zavelčina  Alojz, 
Ljubljana, Cesta na Brdo 4. 
4318 Zavelčina Alojz 

Preklicujem izgubljeno osebno izkaznico, 
izkaznico OF, prometno knjižico za kolo, 
delavsko knjižico in šofersko knjižico, vse 
na ime Zavrl Valentin, Ljubljana, Vrazov 
trg 4. 
4171 Zavrl Valentin 

Preklicujem izgubljeno sindikalno izkaz- 
nico št. 230074, izdano od sindikalne po- 
družnice javnega tožilstia v Ljubljani na 
ime Zinauer Milan, Ljubljana, Emonska c. 
št. 2. 
4327 Zinauer Milan 

Preklicujem izgubljeno prometno knjiži- 
co za kolo znamke »Torpedo«, št. 425531, 
izdano od NM Mengeš na ime Zupan Ida, 
Mengeš št. 96. 
4218 Zupan Ida 

izdaja »JLtrađni •• LRS« « Ravnatelj in odgovorni urednik; BoZct lYjoduäekj gaka Prosvetna, tfcSama « ßba • Ljubljani 
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niji in po zakonu o razlastitvi posestev, ki jih obdelujejo 
koloni in viničarji; 

2. gozdna posestva nemškega rajha, državljanov nemške- 
ga rajha in oseb nemške narodnosti, k: so zaplenjena po 
odloku AVNOJ-a z dne 21. novembra 1944 oziroma po za- 
konu o prenosu sovražnikovega premoženja v državno last 
in o sekvestraciji premoženja odsotnih oseb; 

3. gozdna posestva vojnih zločincev, narodnih izdajalcev 
in drugih oseb, zaplenjena s pravnomočno sodbo; 

4. gozdna posestva, za katera je bil začet postopek po 
zakonu o likvidaciji agrarne reîorme na veleposestvih z dne 
19. junija 1931, ki ga je treba končati po zakonu o likvida- 
ciji agrarne réforme, ki se je izvajala do 6. aprila 1941. leta 
na veleposestvih na ozemlju Ljudske Republike Slovenije, 
kolikor niso ostala po 2. členu tega zakona last oseb, kate- 
rim so bila dodeljena. 

2. člen 

H gozdnim posestvom po tem zakonu spadajo razen 
gozdov in gozdnih zemljišč: 

a) premični in nepremični inventar, zgradbe, žage, na- 
prave in priprave ter prometna sredstva, ki so pretežno na 
cenjena upravi, vzdrževanju in izkoriščanju gozda ali gozd- 
nega zemljišča; 

b) ves stoječi les, ki pripada gozdnemu posestvu, in za- 
loge lesa, ki je bil posekan na gozdnem posestvu po 28. av- 
gustu 1945, pri razlaščenih gozdovih veleposestnikov tudi za- 
loge lesa, ki je bil posekan pred 28. avgustom 1945, a je 
hil tega dne še na razlaščenem posestvu; 

c) vsi postranski donosi gozda, lov in ribolov na raz- 
laščenih ali zaplenjenih gozdnih posestvih in pravica do nji- 
hovega izkoriščanja; 

č) vse služnostne in druge pravice, ki gredo po zakonu 
ali pogodbi v korist lastniku razlaščenega ali zaplenjenega 
Sadnega posestva zaradi upravljanja, vzdrževanja in izko- 
riščanja tega posestva. 

3. člen 

Gozd po tem zakonu je zemljišče, ki je obraslo z gozd- 
nim drevjem. 

_ Gozdno zemljišče po tem zakonu je zemljišče, ki se lahko 
trajno izkorišča samo kot gozd, zemljišče, ki je lahko trajno 
produktivno samo tedaj, če se pogozdi, in zemljišče, ki je po 
svojem položaju potrebno za smotrno gozdno gospodarjenje. 

j 4. Člen 
^ Gozdna posestva iz 1. člena tega zakona preidejo v last 

države^oziroma ostanejo v lasti države kot splošno ljudsko 
premoženje ter se dajo v upravljanje državnim organom po 
veljavnih predpisih. 

o. člen 

é Razlastitve gozdnih" posestev iz 1. člena tega zakona iz- 
vaja ministrstvo za gozdarstvo in lesno industrijo. 

8.'Člen 
..„.v ^^ razlaščenih in zaplenjenih gozdov in gozdnih" zem- 
ljišč, ki ležijo ločeno od velikih gozdnih kompleksov, in taki 
deh velikih gozdnih kompleksov, ki kvarijo njihovo zaokro- 
ženost, se lahko odstopijo zasebnim lastnikom v zameno za 
njihove gozdove ali gozdna zemljišča zaradi arondacije in 
Komasacije državnih gozdnih gospodarstev, ali pa se lahko 
dajo v uživanje državnim ustanovam, zavodom in pod^ 
letjenjj zlasti zdraviliščem in okrevališčem1 invalidskim, 

otroškim, mladinskim in sindikalnim domovom in kolonijam 
ter telesnovzgojnim, kulturnim in socialnim organizacijam 
in ustanovam, če se obvežejo, da bodo gozdove vzdrževali in 
gojili kot naravni park ali kot gozd. 

7. člen 
Kmetijskim in obdelovalnim zadrugam se lahko po pred- 

logu ministra za kmetijstvo dodeli od razlaščenih in zaplenje- 
nih gozdov ali gozdnih zemljišč, ki ležijo ločeno od velikih 
gozdnih kompleksov ali kvarijo njihovo zaokroženost, in 
katerih ne bj mogli smotrno upravljati pristojni državni 
organi, v uživanje toliko gozda ali gozdnega zemljišča, 
kolikor ga potrebujejo za tekoče potrebe svojega zadruž- 
nega kmetijskega gospodarstva. 

8. člen 

Arondacije, komasacije in dodeljevanje v uživanje 
izvaja ministrstvo za gozdarstvo in lesno industrijo po 
okrajnih komisijah in republiški komisiji za arondacijo, ko- 
masacijo in dodeljevanje gozdov. 

Minister za gozdarstvo in lesno industrijo predpiše s pra- 
vilnikom pogoje za dodeljevanje in način uživanja. 

9. člen 

Republiško komisijo za arondacijo, komasacijo in dode- 
ljevanje gozdov sestavljajo minister za gozdarstvo in lesno 
industrijo kot predsednik, kot člana pa po en gozdarski in en 
kmetijski strokovnjak. 

Člana komisije imenuje predsednik vlade. 

10. Člen 
Okrajno komisijo za arondacijo, komasacijo in dodelje- 

vanje gozdov sestavljajo en odbornik okrajnega izvršilnega 
odbora kot predsednik, kot člana pa po en gozdarski in en 
kmetijski strokovnjak. 

Komisijo imenuje minister za gozdarstvo, in lesno in- 
dustrijo, in sicer gozdarskega in kmetijskega' strokovnjaka 
po svoji izbiri, predsednika pa'pó predlogu okrajnega (mest- 
nega) izvršilnega odbora. 

11. člen 

Kateri deli razlaščenih in zaplenjenih gozdov in gozdnih' 
zemljišč, ki ležijo ločeno od velikih gozdnih kompleksov ali 
kvarijo njihovo zaokroženost, se lahko uporabijo za zamenjavo 
zaradi arondacije in komasacije državnih gozdnih gospodar- 
stev in kateri za dodelitev v uživanje po 6. •1••• določi 
republiška komisija za arondacijo, komasacijo in dodelje* 
vanje gozdov. 

12. Člen , 

Zamenjava zaradi arondacije ali komasacije ee IzvrSf 
z menjalno pogodbo, ki jo sklenè okrajna komisija za aron- 
dacijo, komasacijo in dodeljevanje gozdov, z zasebnim last- 
nikom in jo potrdi republiška komisija za arondacijo, koma* 
sacijo in dodeljevanje gozdov. Gozdna posestva, ki se zame- 
njajo, si morajo bia praviloma po vrednosti enaka. More- 
bitne razlike se izravnajo s plačilom v denarju. 

13. člen 

krošnja za dodelitev v uživanje po Ô. Senu tega 
zakona se vloži pri okrajni komisiji za arondacijo, komasar 
cijo in dodeljevanje gozdov. Ta pretehta utemeljenost prošnje, 
možnost in koristnost ali škodljivost dodelitve, zasliši o 
prošnji državna gozdna gospodarstva in, ljudgke, pdjpg>t k* 
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terih koriti bi utegnile z dodelitvijo biti prizadete, ter 
pošlje prošnjo S evojim predlogom republiški komisiji za 
arondacijo, komasacijo in dodeljevanje gozdov, ki izda 
odločbo, če in kateri del gozda ali gozdnega zemljišča 
ee da  v uživanje, za koliko časa  • s kakšnimi  pogoj'. 

Odločba se pošlje prosilcu, prizadetim državnim gozd 
nim gospodarstvom D prizadetim ljudskim odborom. 

Proti odločbi Je dovoljena v 15 dneh po prejemu 
pritožba na vlado LRS. 

14 člen 

Na podlagi odločbe o dodelitvi v uživanje sklene 
zavod, ustanova, podjetje aH organizacija Iz 6. člena 9 
pristojnim organom uprave pogodbo, s katero se natančno 
določijo uživalčeve pravice in obveznosti. Zakupnina se lahko 
določi e pogodbo samo v primerih, za katere to predpiše 
pravilnik iz 8. člena, ali če minister za gozdarstvo in lesno 
industrijo to Izrecno dovoli. 

V pogodbi morata biti čas in obseg uživanja oziroma 
izkoriščanja natančno določena in omejena na namen dode- 
litve. 

15. člen 

Prošnjo za dodelitev v uživanje po 7. členu tega 
zakona vloži kmetijska obdelovalna zadruga pri ministra 
za kmetijstvo, ki prošnjo preizkusi in stavi ustrezen predlog 
republiški komisiji za arondacijo, komasacijo in dodeljevanje 
gozdov. Komisija pretehta utemeljenost prošnje. Preden od 
loči o prošnji, zasliši državna gozdna gosiKxlarstva in ljud- 
ske odbore, katerih koristi bi utegnile z dodelitvijo biti pri- 
zadete, in odloči, ali in kateri del gozda ali gozdnega zem- 
ljišča se da zadrugi v uživanje, ter natančno določi čas 
in pogoje tega uživanja oziroma izkoriščanja. 

Odločba se pošlje ministru za kmetijstvo, zadrugi, 
prizadetim državnim gozdnim gospodarstvom in prizadetim 
ljudskim odborom. 

Proti odločbi je dovoljena v 15 dneh po prejemu pri- 
tožba na vlado LRS. 

16. člen 
t 

Za vlogo, prošnje, pritožbe, odločbe In potrdila v zvezi 
z izvajanjem tega zakona se ne plačajo takse. Vpisi v zem- 
ljiško knjigo so oproščeni vpisnin pristojbin. 

17. ••• 
Dodelitve gozdov in gozdnih zemljišč agrarnim Interesen- 

tom po komisijah za agrarno reformo so neveljavne. Z vsemi 
tako dodeljenimi gozdovi se ravna po predpisih tega zakona. 

18. člen 
Minister za gozdarstvo in lesno industrijo izdaja navodila 

za izvajanje tega zakona, 
19. člen 

- Ta zakon začne veljati osmi dan po objavi v >Uradnem 
listu LRS«. 

U. št. 103. 
Glavno mesto Ljubljana dne 21. maja 1948. 

PREZIDU LJUDSKE SKUPŠČINE 
LJUDSKE REPUBLIKE SLOVENIJE 

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

•. 
Ukaz 

Na podlagi 4. točke 72. člena ustave Ljudske Repu- 
blike Slovenije v zvezi s 4. členom zakona o Prezidiju 
Ljudske skupščine LRS razglaša predsedstvo Prezidjja 
Ljudske skupščine LRS zakon o prostovoljnih gasilskih 
društvih, ki ga je sprejela Ljudska skupščina LRS na 
III. rednem zasedanju dne 19. maja 1948 in ki se glasi: 

Zakon 
o prostovoljnih gasilskih društvih 

I. Temeljno določbe 
1. člen 

Prostovoljna gasilska društva, ki naj •• razvijejo iz 
prostovoljnih gasilskih čet, katere so v kratkem času 
po osvoboditvi dosegle velike uspehe na polju obnove 
ter se globoko zakoreninile v ljudstvu, se osnujejo z na- 
menom: 

1. da se v naporih za obrambo splošnega ljudskega, 
zadružnega, kakor tudi zasebnega premoženja pred poža- 
rom in v pomoči v nesrečah povežejo vsi sloji državljanov; 

2. da se med ljudstvom poglobi smisel za varovanje 
splošnega ljudskega in zadružnega premoženja; 

3. da dobi dosedanje delovanje prostovoljnega gasil- 
stva pnmerno organizacijsko obliko in možnost sodob- 
nega razvoja in napredka ob vsestranski pomoči ljudstva. 

V namenu, da se kar najpopolneje obvarujejo po- 
žara proizvajalna sredstva, morajo prostovoljna gasilska 
društva organizacijsko in tehnično sodelovati z industrij- 
sko-zavodskimi gasilskimi enotami. 

Zaradi uspešnega izpolnjevanja nalog ee gasàteka 
društva povežejo tudi z množičnimi organizacijami, iz ka- 
terih dobivajo svoje članstvo in sprejemajo pobudo za 
svoje delo. 

2. člen 
Prostovoljna gasilska društva imajo tele naloge: 
a) gasijo požare, sodelujejo pri reševanju ob poplavah, 

rudniških nesrečah, epidemijah in drugih katastrofah ter 
varujejo ljudsko premoženje, zdravje in življenje; 

b) sodelujejo z ljudskimi odbori pri izpolnjevanju 
nalog javne požarne varnosti in dajejo predloge za odprav- 
ljanje pomanjkljivosti pri požarnih varnostnih ukrepih; 

c) skrbijo za strokovno in telesno usposobljenost ter 
za kulturno-prosvetno vzgojo članov; 

č) opravljajo na poziv državnih organov tudi druge 
naloge v korist življenjske in premoženjske varnosti ljud- 
ske skupnosti kraja, v območju katerega delujejo, po 
potrebi in na poziv pa tudi drugod. 

8. člen   9 
Vsa prostovoljna gasilska društva v okraju se vežejo 

v okrajno (mestno) gasilsko zvezo, okrajne (mestne) ga- 
silske zveze pa v republiško gasilsko zvezo, ki ee Ime- 
nuje > Gasilska zveza Ljudske Republike Slovenije« in 
ima sedež v glavnem mestu Ljubljani. 

Prostovoljna gasilska društva, okrajne (mestne) ga- 
silske zveze in > Gasilska zveza Ljudske Republike Slove- 
nije« so pravne osebe. 

Njihova notranja ureditev je predpisana s pravilu, • 
jih sklenejo njihove skupščine. 

4. člen 
Prostovoljna gasilska društva se lahko ustanovijo za 

območje enega ali več krajevnih ljudskih odboros. 
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Kjer je mesto razdeljeno na rajone, ima lahko vsak 
mestni rajon prostovoljno gasilsko društvo, 

V območju enega krajevnega (mestnega, rajonskega) 
ljudskega odbora se sme ustanoviti samo eno gasilsko 
društvo. 

V območju okraja (mesta) je samo ena okrajna 
(mestna) gasilska zveza. 

V območju Ljudske Republike Slovenije je samo ena 
republiška gasilska zveza. 

5. Člen 
Član prostovoljnega gasilskega društva je lahko vsak 

polnoleten državljan FLRJ, Id ima državljansko pravice 
ter biva v območju, kjer deluje društvo. 

6. člen 

Prostovoljna gasilska društva imajo mladinsko od- 
seke; v njih se pod vodstvom izkušenih gasilcev vzgajajo 
mladinci in mladinke, ki praviloma ne smejo biti mlajši 
od 14 let, v gasilski disciplini in se učijo teoretično in 
praktično ravnanja z gasilnim orodjem, prve pomoči, 
reševanja ter obveščevalne službe. 

Člani mladinskega odseka se ne smejo uporabljati 
za opravila, Id so nevarna za življenje in zdravje. 

IL Ustroj prostovoljnega gasilstva 

7. člen 
Gasilska zveza LRS skrbi za upravno-organizacijsko 

• strokovno-tehnično enotnost prostovoljnega gasilstva. 

8. člen 
Okrajna (mestna) gasilska zveza skrbi ob sodelovanju 

okrajnega (mestnega) izvršilnega odbora (oddelka ozi- 
roma odseka za notranje zadeve) za ustanavljanje novih 
prostovoljnih gasilskih društev, za strokovno usposoblje- 
nost gasilcev in za splošen dvig prostovoljnega gasilstva 
v okraju (mestu) ter pomaga pri nabavljanju sodobnega 
gasilnega orodja. 

9. člen 
Organ prostovoljnih gasilskih društev &n gasilskih 

zvez so: skupščina (krajevna, mestna, rajonska, okrajna 
m republiška), upravni odbor in nadzorstveni odbor. 

10. člen 
Krajevno (mestno, rajonsko) skupščino sestavljajo 

V6i člani gasilskega društva. 
Krajevne (mestne, rajonske) gasilske skupščine volijo 

odposlance v okrajno (mestno) in republiško gasilsko 
skupščino tako, da je vsako prostovoljno gasilsko društvo 
zastopano v okrajni (mestni) gasilski skupščini s po 
dvema all veö odposlanci, v republiški gasilski skupščini 
Pa vsako z enim odposlancem. 

Okrajne (mestne) gasilske skupščine štejejo najmanj 
20 odposlancev. Okrajne (mestne) gasilske zveze so za- 
stopane v republiški gasilski skupščini a po enim od- 
poslancem. 

III. Ustroj operativno službe 

11. člen 
Za operativno izpolnjevanje nalog ustanovi prosto- 

voljno gasilsko društvo v skladu s krajevnimi potrebami 
eno ali y.eč gasilskih čet. 

Gasilsko četo sestavljajo tisti člani gasilskega druživa, 
ki so telesno sposobni za gašenje in reševanje. 

12. člen 

Gasilski četi poveljuje poveljnik. Ta ima svojega po- 
močnka, ki ga po potrebi nadomešča. 

Poveljnika in pomočnika gasilske čete voli in odpo- 
klicuje krajevna gasilska skupščina. 

Ce ima gasilsko društvo več gasilskih čet, izvoli skup- 
ščina še skupnega poveljnika, ki mora imeti tudi pomoč- 
nika. Skupni poveljnik, kakor tudi poveljnik gasilske čete 
prostovoljnega gasilskega društva imata naziv >krajevni 
poveljnik«. 

Poveljnik in pomočnik morata biti strokovno uspo- 
sobljena za opravljanje gasilskih dolžnosti. 

13. člen 
Gasilske čete opravljajo svoje naloge ob sodelovanju 

z organi uprave narodne milice — odseka (oddelka) za 
notranje zadeve pri okrajnih (mestnih) izvršilnih odborih 
in z industrijsko-zavodskimi enotami. 

Kadar prispejo na požarišče gasilsko čete prostovolj- 
nih gasilskih društev in industrijsko-zavodske gasilske 
enote, vodi gasilna in reševalna dela v podjetju, zavodu 
ali ustanovi poveljnik domačo industrijsko-zavodske gasil- 
ske enote, drugod pa poveljnik prostovoljne gasilske čete, 
če ni navzoč pripadnik gasilske narodne milice. 

Poveljnik oziroma pripadnik gasilske narodne milice 
prevzame vedno in povsod, kadar je navzoč, vodstvo pri 
gašenju in reševanju. 

Gasilske čete prostovoljnih gasilskih društev se stro- 
kovno usposabljajo pod vodstvom uprave narodne milice 
po načrtu, sestavljenem v sporazumu z okrajno (mestno) 
gasilsko zvezo. 

Zaradi vzajemnega spopolnjevanja v gašenju in reše- 
vanju morajo gasilske čete prostovoljnih gasilskih dru- 
štev prirejati skupne vaje z enotami industrijsko-zavod- 
skega gasilstva v svojem območju, 

IV. Gasilski domovi, gasilno orođjo in oprema 

14 člen 
Krajevni (mestni, rajonski) ljudski odbor, za kate- 

rega območje je gasilsko društvo bilo ustanovljeno, mora 
gasilskemu društvu: 

L preskrbeti, po potrebi pa tudi zgraditi primerna 
prostore, ki so potrebni za namestitev in hrambo gasil- 
nega orodja, vozil in gasilsko opreme, kakor tudi prostore 
za strokovno in kulturno-prosvetno delo članov; 

2. preskrbeti brizgalno in drugo gasilno orodje, 
opremo in prevozna sredstva v takem obsegu, kakor to 
zahtevajo krajevne razmere; 

3. skrbeti za vzdrževanj© in spopolnjevanje prosto- 
rov, orodja in opreme. 

Krajevni (mestni, rajonski) ljudski odbori morajo 
zagotoviti v svojih letnih proračunih potrebne kredite za 
kritje izdatkov, določenih v prejšnjem odstavku. 
. Ministrstvo za notranje zadeve LRS in okrajni (mest- 
ni) ljudski odbori dajejo prostovoljnim gasilskim dru- 
štvom in gasilskim zvezam za uspešno izpolnjevanje dolž- 
nosti po potrebi Etalne ali začasne podpore. V ta namen 
morajo navedene ustanov© določiti v svojih prora&mih 
potrebne zneske tor skrbeli za pravilno uporabo teh' 
zneskov. 
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iS. člen 

Gasilno orodje mora biti vselej v dobrem in upo- 
rabnem stanju ter se mora hraniti v gasilskih domovih. 

V gasilskih domovih se ne smejo shranjevati pred- 
meti, ki ne spadajo h gasilnemu orodju ali opremi ga- 
silcev. 

Gasilno orodje in gasilska prevozna sredstva se smejo 
uporabljati le za gasilske namene. 

16. člen 

če prostovoljno gasilsko društvo preneha obstajati, 
vzame njegovo premoženje v upravo tisti krajevni (mest- 
ni, rajonski) ljudski odbor, ki mora nositi bremena po 
14. členu tega zakona. Krajevni (mestni, rajonski) ljud- 
ski odbor mora premoženje dati na razpolago novemu 
gasilskemu društvu, če se ustanovi Če se novo društvo 
ne ustanov; v šestih mesecih, odloči o premoženju okrajni 
(mestni) izvršilni odbor. 

Če neha obstajati okrajna (mestna)' gasilska sveza, 
vzame njeno premoženje v upravo okrajni (mestni) ljudski 
odbor za območje, za katerega je bila zveza ustanovljena; 
ta mora dati premoženje na razpolago novi gasilski zvezi, 
če se v šestih mesecih ustanovi, sicer pa odloči o pre- 
moženju ministrstvo za notranje zadeve LRS. 

Če neha obstajati gasilska zveza LRS, upravlja njeno 
premoženje ministrstvo za notranje zadeve LRS, ki mora 
dati to premoženje na razpolago novi gasilski zvezi, če 
ee v šestih mesecih ustanovi, sicer pa odloči o premoženju 
ministrstvo za notranje zadeve LRS. 

Če neha obstajati gasilska zveza LRS, upravlja njeno 
premoženje ministrstvo za notranje zadeve LRS, ki. mora 
dati to premoženje na razpolago novi gasilski zvezi, če 
se v šestih mesecih ustanovi, sicer odloči o tem premo- 
ženju vlada LRS. 

V. Sredstva 

17. člen 
Dohodki, ki jih ima prostovoljno gasilsko društvo po 

svojih pravilih, so namenjeni za kritje izdatkov društva 
in prispevkov, ki jih plačuje društvo okrajni (mestni) 
gasilski zvezi in Gasilski zvezi LRS po ključu, ki ga do- 
loči republiška gasilska zveza. Presežek dohodkov se 
mora uporabiti za nabavo in vzdrževanje gasilnega orodja, 
opreme in gasilskega doma kot dopolnilno kritje stro- 
škov, ki jih ima po 14. členu krajevni (mestni, rajonski) 
ljudski odbor. 

VI. Pravice prostovoljnih gasilcev 

18. člen 
Delavci in uslužbenci v državn!, zadružni in zasebni 

elužbi imajo pravico do rednih prejemkov za čas, ko so 
odsotni od dela zaradi gašenja ali reševanja. 

19. člen 
Uradi, ustanove in podjetja morajo dovoliti delavcem 

In uslužbencem, ki so aktivni člani prostovoljnih gasil- 
skih čet, odsotnost iz službe, kadar gredo gasit ali reševat.,. 

20. člen 
Vet aktivni člani gasilskih čet prostovoljnih gasilskih 

«iruštev morajo biti zavarovani pri Državnem zavaroval- 
nem zavodu zoper nezgode, in sicer za primer trajne ali 
račasne nesposobnosti ter za primer smrti 

Zavarovalne prispevke plačujejo krajevni (mestni, 
rajonski) ljudski odbori. 

Dajatve iz zavarovanja pripadajo, če sta smrt in 
nesposobnost posledica nezgode, ki se je pripetila pri 
gašenju in reševanju, ob elementarnih nesrečah in kata- 
strofah, pri gasilskih vajah kakor tudi med potjo na kraj 
gašenja ali reševanja oziroma gasilskih vaj in med po- 
vratkom. 

če zavarovani član zaradi nezgode umre, pripada 
zavarovalnina zakonskemu drugu, če sta živela v zakon- 
ski skupnosti. Če tega ni, njegovim otrokom; če ieh ni, 
staršem; če tudi teh ni, pa bratom in sestram ozirorca 
osebam, ki jih je pokojni vzdrževal. 

Če ni nobene osebe po prejšnjem odstavku, pripade 
zavarovalnina krajevnemu (mestnemu, rajonskemu) ljud- 
skemu odboru, ki je plačeval zavarovalne prispevke. 

VII. Vzajemna pomoč prostovoljnih gasilskih društev 

21. člen 
Gasilske čete prostovoljnih gasilskih društev in indu, 

strijsko-zavodske gasilske enote si morajo brezplačno in 
vzajemno pomagati pri gašenju in reševanju, kadar je 
pomoč potrebna in bistveno ne ogroža požarne varnosti 
njihovega lastnega območja. 

22. člen 

Ob požarnih katastrofah in nesrečah velikega obsega 
sme okrajna uprava narodne milice pri odseku (oddelku) 
za notranje zadeve poklicati na pomoč, upoštevajoč požar- 
no varnost posameznih območij, gasilske enote ne glede 
na to, v čigavem sestavu so, iz določenih bližnjih ali bolj 
oddaljenih območij, v sili pa iz vsega okraja oziroma tudi 
iz sosednjih okrajev, da sodelujejo pri gasilskih in reševal- 
nih delih. 

V tem primeru mora okrajni (mestni) izvršilni odbor 
na pomoč poklicanim gasilskim enotam povrniti dejanske 
stroške za dovoz in odvoz gasilnega orodja in gasilcev. 

če trajajo gasilna in reševalna dela 24 ur ali veS, 
mora krajevni ljudski odbor, v katerega območju se oprav- 
ljajo ta dela, skrbeti za stanovanje in prehrano vseh oseb, 
ki sodelujejo pri teh delih. 

VIII. Sodelovanje prostovoljnega gasilstva pri odvračanju 
požarne nevarnosti 

23. člen 
Poveljnik gasilske čete prostovoljnega gasilskega 

društva mora obvestita o nastalem požaru, nesreči ali 
katastrofi nemudoma in na najhitrejši način upravo na- 
rodne milice pri odseku (oddelku) za notranje zadeve pri 
okrajnem (mestnem) izvršilnem odboru, v katerega 66- 
močju je nastal požar, nesreča ali katastrofa, 

24. Člen 
Gasilske žete prostovoljnih gasilskih društev sodelu- 

jejo pri nadziranju, kako se izvajajo splošni in posebni 
ukrepi za preprečevanje požarov. 

IX. Nadzorstvo 
25. člen 

Izvršilni odbori (izvršilni organi)' Krajevnih' (mest- 
nh,' rajonskih) ljudskih odborov neposredno nadzirajo 
delovanje prostovoljnih gasilskih društev, zlasti glede 
tega, ali gasilska društva pravilno uporabljajo sredstva, 
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ki jih dajejo krajevni (mestni, rajonski) ljudski odbori 
kot pomoč prostovoljnemu gasilstvu, in ÄÜ pravilno hra- 
nijo gasilno orodje in opremo. 

člani izvršilnega odbora oziroma izvršilnega organa 
krajevnih (mestnih, rajonskih) ljudskih odborov se smejo 
udeleževati sej upravnega odbora prostovoljnega gasil- 
skega društva in imajo posvetovalni glas. 

26. Člen 
Odsek (oddelek) za notranje zadeve pri okrajnem 

(mestnem) izvršilnem odbora nadzira delovanje prosto- 
voljnih gasilskih društev in gasilsko zvezo v okraju ozi- 
roma mestu. 

Izvolitev poveljnikov oziroma pomočnikov, omenjeno 
v 12. členu tega zakona, mora potrditi odsek za notranje 
zadeve pri okrajnem (mestnem) izvršilnem odboru. 

Delovanje Gasilske zveze LRS nadzira ministrstvo za 
Dotranje zadeve LRS. 

Nadzorstveni organ po prvem in tretjem odstavku 
tega Člena ima pravico razrešiti dolžnosti posamezne 
člane upravnega in nadzorstvenega odbora gasilskega dru- 
štva in njegovih višjih organizacijskih onot, ali pa upravni 
oziroma nadzorstveni odbor v celoti in sklicati skupščino 
zaradi izvolitve novega upravnega in nadzorstvenega 
odbora. 

27. člen 
Ce delovanje prostovoljnega gasilskega društva ali 

gasilske zveze nasprotuje njihovemu namenu, se mora 
aadaljnje delo prepovedati. 

Prepoved izreče po 26. členu pristojni nadzorstveni 
Qrgan. 

23. člen 
Zoper odločbo, izdano po 26. in 27. Členu tega zakona, 

je dopustna pritožba v 15 dneh na neposredno višji organ. 
Pritožbo je treba vložiti pri organu, ki Je izdal prvo- 

stopno odločbo. 

X, Finančno poslovanje 

29. člen 

Gasilske organizacije morajo po svojih pristojnih or- 
ganih sestaviti in sprejeti proračun dohodkov in izdatkov 
ter redno voditi potrebne poslovne knjige tako, da je jz 
ûjih vsak čas razvidno računsko-blagajniško poslovanje 
kakor tudi premoženjsko stanje in obveznosti, 

3X Gasilska unilorma 

30. člen 
Člani prostovoljnih gasilskih' društev smejo imeti 

tttûiormo. 

Sin. Gasilski znak in zastara 

31. člen 

# GasilsKi mali je gasilska čelada s peterokrako zvezdo, 
gasilsko sekirico in plamenico. 

Prostovoljna gasilska društva imajo svoje društvene 
zadeve. • 

••. GaaUski «rei LjudsKe Republike Slovenije 
• 

32. Člen 
Pri ministrstvu za notranje zadeve LRS ee ustanovi 

gasilski svet, ki je svetovalni organ R «adevab» W *e 

••••|•|• na ••*•• 

Člani gasilskega sveta so zastopniki planske komi- 
sije LRS, ministrstva za industrijo in rudarstvo, ministr- 
stva za komunalne zadeve, ministrstva za kmetijstvo, mi- 
nistrstva za gozdarstvo in lesno industrijo, ministrstva za 
gradnje, ministrstva za ljudsko zdravstvo, ministrstva za 
delo, ministrstva za finance, komiteja za zadružništvo, 
Državnega zavarovalnega zavoda in dva odposlanca 
Gasilske zveze 1RS. 

Seje gasilskega sveta sklicuje in jim predseduje na- 
čelnik uprave narodne milice v ministrstvu za notranje 
zadeve LRS. 

XIV. Prehodno in končne določbe 
33. člen 

Prostovoljne gasilske čete, ki na dan, ko začne ta 
zakon veljati, delujejo, morajo najpozneje v dveh mesecih 
pri oddelku (odseku) za notranje zadeve okrajnega 
(mestnega) izvršilnega odbora, v katerega območju delu- 
jejo, vložiti prijave, da želijo delovati naprej kot prosto* 
voljna gasilska društva. Najdalje v dveh mesecih po po- 
trditvi morajo izvoliti društvene organe po določbah tega 
zakona. 

Gasilske čete, ki bi v navedenem roku ne vložile pri- 
jav za preosnovo v prostovoljna gasilska društva, kakor 
tudi gasilske čete, ki ne bi dobile odobritve, se razpusti- 
jo, njihovo premično premoženje pa se izroči v upravo 
tistemu krajevnemu (mestnemu, rajonskemu) ljudskemu 
odboru, v območju katerega je gasilska četa delovala. 
Krajevni (mestni, rajonski) ljudski odbor upravlja to 
premoženje, dokler se ne ustanovi prostovoljno gasilsko 
društvo po določbah tega zakona. Ce se tako društvo 
ne ustanovi v šestih mesecih, odloči o premoženju okrajni 
(mestni) izvršilni odbor. 

Organi dosedanjih prostovoljnih gasilskih čet oprav- 
ljajo svoje naloge, dokler se ne izvolijo organi prosto* 
voljnih gasilskih društev po določbah tega zakona. 

34. člen 
Nepremičnine, gasilno orodje in gasilna oprema, • 

so last gasilskih čet, postanejo splošno ljudsko premoženje 
in se morajo uporabljati v isti namen, še naprej ter osta- 
nejo v uporabi prostovoljnih gasilskih društev. 

35. člen 

Za izvedbo preosnove prostovoljnega gasilstva po do- 
ločbah tega zakona imenujejo: 

a) izvršilni odborš (izvršilni organi) krajevnih (mest- 
nih", rajonskih) ljudskih odborov v enem mesecu priprav, 
ljalne odbore z nalogo, da izvedejo priprave za ustano- 
vitev prostovoljnih gasilskih društev; 

b) okrajni (mestni) Izvršilni odbori v treh mesecih' 
pripravljalne odbore za ustanovitev okrajnih (mestnih) 
gasilskih zvez; 

c) ministrstvo za notranje zadeve LRS v šestih" me- 
secih pripravljalni odbor za ustanovitev republiške gasil* 
ske zveze. 

86. člen 
Minister za notranje zadeve LRS je pooblaščen, "da 

izda potrebne predpise za izvajanje tega zakona, zlasti o 
organizaciji in operativni službi prostovoljnih gasil* 
skih društev, o organizacija okrajnih (mestnih) gasüsköi 
zvez in Gasilske zveze LRS ter predpise enotna £•**!• •, 

, î4to•s» ustroju to •%/     '   T        7"   ^ 



Stran 220 URADNI LIST LRS St. 23. - 25. V. 1948 

37. člen 

Ta zakon velja od dneva objave v »Uradnem listu 
1RS«. 

U. št. 104. 
Glavno mesto Ljubljana dne 21. maja 1048. 

PREZIDU LJUDSKE SKUPŠČINE 
LJUDSKE REPUBLIKE SLOVENIJE 

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

140. 
Na podlagi 1. člena zakona o pooblastilu predsedstva 

Prezidija Ljudske skupščine LRS za reševanje prošenj 
in pritožb, poslanih Ljudski skupščini LRS, izdaja pred- 
sedstvo Prezidija Ljudske skupščine LRS 

odločbo 
o podelitvi redne mesečne podpore Mariji Mojškcrc 

1. člen 
Kot priznanje aktivistu in borcu narodnoosvobodilne 

vojne Francu Mojškercu se podeljuje njegovi ženi Mariji 
Mojškerc redna mesečna podpora v znesku din 6600.— 
(pet tisoč šestslo) do smrti oziroma poroke, nakar se bo o 
podpori otrokoma, kolikor bosta še nepreskrbljena, skle- 
palo ponovno. 

2. člen 

Izplačevanje podpore se začne s 1. junijem 1948. 

3. člen 

To odločbo bo izvršil minister za finance LRS. 

4. člen 

Ta odločba velja od 1. junija 1948. 
U  št. 97 
Glavno mesto Ljubljana dne 18. maja 1948. 

PREZID M LJUDSKE SKUPŠČINE 
LJUDSKE REPUBLIKE SLOVENIJE 

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

MINISTRSTEV 
LJUDSKE REPUW IKE SLOVENIJE 

141. 

Na podlagi 1. točke 2. odstavka odredbe o ureditvi 
prodaje in nakupa kmetijskih pridelkov (Uradni Ust 
FLRJ št. 34—2G8/4S) izdajam 

odločbo 
o prodaji kmetijskih pridelkov na trgih večjih 

potrošniških središč 
1. Na trgih v Ljubljani, Celju, Mariboru, Jesenicah, 

Solkanu, Sežani, Postojni in Ilirski Bistrici lahko proda- 
jajo žito, moko, mesne izdelke (suho meso, slanino iu 

salo), mast, maslo (surovo in kuhano) in jedilno olje po- 
leg kmetov pridelovalcev iz teh in sosednih okrajev tudi 
kmetje pridelovalci tehle okrajev: 

v Ljubljani: iz vseh okrajev LRS, 
v Celju: iz okrajev Mozirje, Poljčane in Dravograd, 
v Mariboru: iz okrajev Ptuj, Gornja Radgona, Ljuto- 

mer, Murska Sobota, Dravograd In Lendava, 
na Jesenicah: iz okrajev Kamnik in Gorica. 
v Solkanu: iz vseh okrajev LRS, 
v Sežani: iz vseh okrajev LRS, 
v Postojni: iz vseh okrajev LRS in 
v Ilirski Bistrici: iz vseh okrajev LRS. 
2. Za prodajo kmetijskih pridelkov na trgih, naštetih 

v 1. točki je potrebno potrdilo pristojnega krajevnega 
ljudskega odbora, s katerim se potrjuje, da je prodajalec 
kmet pridelovalec. To potrdilo se mora na zahtevo po- 
kazati tržnim organom. 

3. Ta odločba začne veljati takoj. 
Št. 3491/1. 
Ljubljana dne 22. maja 1948. 

Minister za trgovino in preskrbo LRS: 
Rcpič Viktor 1. r. 

ZAPISNIK 
4. seje II. rednega zasedanja Ljudske skup5?»ne  LRS, 

ki se je vršila dne 17. februarja 1948 

Predsedoval: Dr. Ferdo Kozak. 
Tajnik: Mira Tomšič. 
Predsednik odpre 4. sejo II. rednega zasedanja ob 

11. uri 30 minut ter določi tajnika Miro Tomšičevo. 
Prečita se zapisnik 3. seje, ki ga skupščina odobri* 

nakar se podpiše. 
Pred prehodom na dnevni red odobri skupščina 

na predsednikov predlog enodnevni dopust naslednjim 
ljudskim poslancem, ki so službeno nujno zadržani: 
Sergeju Kraigherju, Petru Stantetu in Olgi Vrabičevi. 

Nato preide predsednik na dnevni red, to jo na na- 
daljevanje razprave in sklepanje o predlogu zakona o 
upravni razdelitvi LRS. V razpravi so govorili: Niko Ja- 
kofčič, France Hojnik, Ivan Trojar in Rudolf Janko — 
vsi >za«. 

Skupščina nato soglasno sprejme predloženi zakon- 
ski predlog v posameznostih in v celoti, nakar predsed- 
nik objavi, da ga bo v smislu ustave LRS in poslovnika 
dostavil Prezldiju Ljudske skupščine LRS zaradi progla- 
sitve. Nato odredi predsednik desetminutni odmor. 

Po odmoru se seja nadaljuje ob 12. uri 35 minut in 
preide na naslednjo točko dnevnega reda, na razpravo 

^in sklepanje o predlogu zakona o potrditvi, spremembah 
in dopolnitvah zakona o volitvah ljudskih poslancev za 
Ustavodajno skupščino LRS. Predsednik odpre razpravo, 
pozove poročevalca zakonodajnega odbora dr. Stanka 
Štora, da poda poročilo. Ker se k razpravi nihče ne javi, 
predsednik zaključi razpravo ter preide na glasovanje v 
posameznostih. Skupščina soglasno sprejme predloženi 
zakonski predlog v posameznostih kakor tudi v celoti, 
nakar predsednik objavi, da ga bo Ljudska skupščina 
v smislu 72. člena ustave LRS in 35. člena poslovnika 
dostavila Prezldiju Ljudske skupščine LRS zaradi pro- 
glasitve, 
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Na enak način skupščina soglasno sprejme predlog 
zakona o agrarni reformi in kolonizaciji v Sloveniji z dne 
17. decembra 1945 ter zakona o dopolnitvah in spre- 
membah zakona o agrarni reformi in kolonizaciji v Slo- 
veniji z dne 6. aprila 1946. Nato predsednik prekine sejo 
ob 13. uri 15 minut. 

Seja se nadaljuje ob 16. uri 20 minut. 
Predsednik preide na 9. točko dnevnega reda, na 

razpravo in sklepanje o predlogu zakona o odpravi za- 
kona o prenosu imovine telesnovzgojnih društev na Zvezo 
lizkulturnih druš'ev Slovenije ter o ureditvi lastninskih 
razmerij, ustvari;nib s tem zakonom. Po poročilu poroče- 
valca zakonodajnega odbora dr. Stanka Štora skupščina 
soglasno v posameznostih in v celoti sprejme predloženi 
zakonski predlog, nakar objavi predsednik da ga bo v 
smislu ustave in poslovnika dostavil Prezidiju Ljudske 
skupščine LRS zaradi proglasitvo. 

Prav tako skupščina soglasno sprejme naslednje za- 
konske predloge: predlog zakona o potrditvi in spre- 
membah zakona Predsedstva Slovenskega Narodnoosvo- 
bodilnega Sveta o ustanovitvi častnega naslova >narodni 
iimetnik<, predlog zakona o imenih, naseljih in označbi 
trgov, ulic in hiš, predlog zakona o odpoklicu ljudskih 
predstavnikov v organih državne oblasti na ozemlju Ljud- 
ske Republike Slovenije, predlog zakona o proglasitvi 
27. aprila za državni praznik LRS. 

Predsednik preide na zadnjo točko dnevnega reda, 
na razpravo in sklepanje o predlogu zakona o državnih 
Uslužbencih LRS. Po poročilu poročevalca zakonodajnega 
odbora dr. Helija Modica izjavi v imenu vlade njen pod- 
predsednik dr. Marijan Brecelj, da vlada sprejme vse 
Popravke in spreminjevalne predloge zakonodajnega od- 
bora razen točke č) in vztrajr na tem, da se v zakonskem 
besedilu rabi izraz >poklic« Ker zakonodajni odbor ne 
eprejme predloga vlade, odredi predsednik glasovanje. 
Skupščina s šestimi nasprotnimi glasovi sprejme osnovni 
predlog vlade. Nato preide predsednik h glasovanju v po- 
sameznostih in v celoti Skupščina soglasno sprejme pred- 
loženi zakonski predlog, nakar objavi predsednik, da ga 
bo dostavil Prezidiju Ljudske skupščine LRS zaradi pro- 
glasitve. 

Ker je bil s tem dnevni red izčrpan, zaključi pred- 
sednik 4. redno sejo ob 19. uri ter objavi, da bo prihodnjo 
•ejo sklical pismeno. 

Št 411/48. 
LJubljana dne 17. fobruarja 1948. 

LJUDSKA SKUPŠČINA 
LJUDSKE REPUBLIKE SLOVENIJE 

Tajnik: 
Mi» TomïiS L r. 

Predsednik: 
'đr. Ferdo Kozak I. r. 

ZAPISNIK 
•. seje II. rednega zasedanja Ljudske skupščine LRS, 

ki se je vršila dne 17. maja 1948 

Predsedoval: Dr. Ferdo KozaE. 
Tajnik: Miloš Ledlnek. ' , 
Predsednik odpre 5. eejo II, rednega zasedanja Ljud- 

sKe skupščine LRS ob 16. url 10 minut 1er določi tajnika 
Miloša Ledineka. 

PreSia se zapisnils k seje, ki ga ekugščifla pjtob.ri» 
ïH&aj; t» podpjše, .  -   - 

V krajšem govoru ee predsednik spominja umrlega 
ljudskega poslanca in člana administrativnega odbora 
Franca Mojškerca, čigar spomin počasti skupščina z eno- 
minutnim molkom. 

Nato prečita predsednik poročilo mandatno-imunitet- 
nega odbora s predlogom, da se imenuje za ljudskega 
poslanca Janez Kavšek kot namestnik umrlega ljudskega 
poslanca Franca Mojškerca v IL volivni enoti Ljubljana 
okolica. Skupščina soglasno sprejme predlog mandatno- 
imunitetnega odbora. 

Ljudski poslanci: Rudi Kodrič, Alojz Diacci, Karel 
Levičnik, Peter Stante, Jože Juraö, Boris Kidrič, Edvard 
Kardelj, Dušan Kveder, prosijo za trodnevni dopust, 
Anton Ingolič in Vlad'mir Pavšič pa enodnevni dopust. 
Predsednik predlaga skupščini, da imenovanim odobri 
zaprošeni dopust, kar skupščina soglasno sprejme. 

Nadalje predsednik objavi skupščini, da je predsed- 
nik vlade LRS dostavil Ljudski skupščini v razpravo in 
sklepanje predlog zakcraa o državnem proračunu LRS 
za proračunsko leto 1948 s predlogom finančnega zakona 
za državni proračun LRS za proračunsko leto 1948 ter 
predlog zakona o zaključnem računu LRS za leto 1946. 

Prezldij Ljudske skupščine je dostavil Ljudski skup- 
ščini v potrditev ukaza, in sicer: ukaz o razrešitvi Vide 
Tomšičeve dolžnosti predsednika Kontrolne komisije LRS 
in o imenovanju Viktorja Avblja za predsednika Konr 
trolne komisije LRS, 

ukaz o preureditvi ministrstva za kmetijstvo in go* 
zdarstvo LRS v ministrstvo za kmetijstvo ter ministrstva 
za lesno industrijo v ministrstvo za gozdarstvo in 1•••• 
industrijo LRS. Skupščina soglasno potrdi ukaza Pre- 
zidija Ljudske skupščine LRS. 

Nato preide predsednik na dnevni red, t. J. na do- 
ločitev dnevnega reda. Z ozirom na to, ker je vlada LRS 
predložila Ljudski skupščini v razpravo in sklepanje pred- 
log zakona o državnem proračunu LRS za proračunsko 
leto 1948 s predlogom finančnega zakona za državni pro- 
račun LRS za proračunsko leto 1948 ter predlog zakona 
o zaključnem računu LRS za leto 1946, predlaga pred- 
sednik naslednji dnevni red: 

1. razprava In sklepanje o predlogu zakona o držav- 
nem proračunu LRS za proračunsko leto 1948 s predlo* 
gom finančnega zakona za državni proračun LRS za pro- 
računsko leto 1948. 

2. razprava in sklepanje o predlogu zakona o zaključi 
nem računu LRS za leto 1946. 

Skupščina soglasno sprejme predloženi dnevni red. 
Predsednik pozove poročevalca odbora za gospodar- 

ski načrt in finance, da poda poročilo. Po poročilu poroče- 
valca odbora dr. Mihe Kambiča so podali ekspozeje: Zoran 
Polič, minister za finance, Ivan Maček, podpredsednik 
vlade In minister za gradnje, Lidija Sentjurc, minister za 
komunalne zadeve, In Ing. Jože Levstik, minister za kme- 
tijstvo, vsi z Izjavo, da bodo glasovali >za<. 

Nato predlaga predsednik skupščini, da se današnja 
seja zaključi, in objavi, da bo prihodnja seja jutri, t. J. 
18. maja ob 11. uri z nadaljevanjem dnevnega reda. Skup- 
ščina sprejme predsednikov predlog, nakar se seja **• 
ključi ob 19.45 url, 

St. 812—48 
Ljubljana dne 17. maja 1948. 

Ušli LJUDSKA SKUPŠČINA 
T'      rJUDSKE REPUBLIKE SLOVENIJE 

Tajnik: Predsednik: 
Jlilož Ledmek L •. dr. Ferdo Kozak l r. 
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ZAPISNIK 
0. seje •. rednega zasedanja Ljudsko skupščine LRS, 

ki se je vršila dne 18. maja 1948 
Predsedoval: dr. Ferdo Kozak, 
Jajnik: Mira Tomšič. 
Predsednik odpre 6. sejo IL rednega zasedanja Ljud- 

eSe skupščine LRS ob IL uri 25 minut ter določi tajnika 
Miro Tomšičevo. 

Prečita se zapisnik 5. seje, • ga skupščina odobri, 
nakar se podpiše. 

Pred prehodom na dnevni red prečita predsednik 
poročilo o delu odbora za prošnje in pritožbe Ljudske 
skupščine LRS v času od 14. februarja do 17. maja 1948. 
Nato predlaga predsednik skupščini, da odobri nasled- 
njim ljudskim poslancem trodnevni dopust: Francu 
Leskošku, Sergeju Kraigherju, Vidi Tomšičevi, Jožetu 
Brileju, Olgi Vrabičevi, Niku Belopavloviču, Francu Dra- 
ganu, Martinu Greifu in Jožetu Gričafju, vsem zaradi nujne 
službene zadržanosti, Otonu Zupančiču pa zaradi njegove 
bolezni Skupščina odobri vsem imenovanim zaprošeni 
dopust. 

Predsednik preide nato na dnevni red, na nadaljeva- 
nje razprave in sklepanja o predlogu zakona o državnem 
proračunu LRS za proračunsko leto 1948 s predlogom fi- 
nančnega zakona za državni proračun LRS za proračun- 
eko leto 1948. 

V nadaljevanju razprave so govorili: Viktor Avbelj, 
predsednik Kontrolne komisije LRS, Boris. Kraigher, mi- 
nister za notranje zadeve LRS, dr. Jože Potrč, minister 
za prosveto LRS, vsi z izjavo, da bodo glasovali >za«. 

Ob 13. uri 15 minut prekine predsednik sejo in ob- 
javi, da ee bo nadaljevala ob 16. uri. 

Nadaljevanje seje se je pričelo'ob 16. uri 10 minut 
z nadaljevanjem razprave, v kateri so govorili: Matija 
Maležič, Karel Reberšek, Danilo Petrinja, Ivan Ocvirk, 
Viktor Stopar, Janko Rudolf, Franc Perovšek, Franc 
Šiško, Jože Petejan in Anton Ingolič, vsi z izjavo, da bodo 
glasovali >za<. 

Ker je bila s tem lista govornikov izčrpana, preide 
predsednik na glasovanje v posameznostih. Skupščina so- 
glasno sprejme predložena zakonska predloga v posamez- 
nostih, prav tako tudi v celoti. 

Skupščina navdušeno pozdravi sprejetje državnega 
proračuna LRS. Predsednik objavi, da ga bo v smislu 
ustave in poslovnika dostavil Prezidiju Ljudske skupščine 
zaradi proglasitve. 

Nato preide predsednik na 2. točko dnevnega reda, 
na razpravo in sklepanje o predlogu zakona o zaključnem 
računu LRS za leto 1946. V imenu odbora za gospodarski 
načrt in finance poda poročilo poročevalec dr. Miha Kam- 
bič. Ker se k razpravi nihče ne javi, preide predsednik 
h glasovanju., Skupščina soglasno sprejme predloženi za- 
konski predlog v posameznostih in celoti. Tudi ta predlog 
bo poslan v smislu ustave in poslovnika Prezidiju Ljud. 
ske skupščine zaradi proglasitve. 

Ker je bil s tem dnevni red 6. seje izčrpan, skupščina 
sklene, da se seja zaključi ter pooblasti predsednika in 
tajnika, da podpišeta zapisnik. Seja se zaključi ob 19. uri 
25 minut. 

Nato prečita predsednik Ukaz Prezidija Ljudske 
skupščine LRS o zaključitvi II. rednega zasedanja Ljud- 

ske skupščine LRS in o sklicanju Ljudske skupščine LRS 
na III. redno zasedanje, ki se bo pričelo dne 19. maja 1948 
ob 11. uri. 

St. 812/48. 
Ljubljana dne 18. maja 1948. 
Tajnik: Predsednik: 

Mira Tomšič 1. r. dr. Ferdo Kozak 1. r. 
   .. i . ..... —* 

Pregled »Uradnega lista FLRJ« 
St. 38 z dno 8. maja 1948: 

287. Odločba o preskrbi potrošnikov z industrijskimi izdelki 
na podlagi dodatnih bonov. 

Pristop Zveze Sovjetskih  socialističnih   republik k ustavi 
mednarodne zdravstvene organizacije. 

Pristop Monaka h konvenciji o postopku z vojaškimi ujetniki. 
Ratifikacija ustave Mednarodne zdravstvene organizacije in 

protokola o Mednarodnem uradu za javno higieno po 
Grški. 

St. 39 z dne 12. maja 1948: 
288. Temeljni zakon o zasebnih trgovinah. 
289. Obvezna razlaga 2. in 3. člena ukaza o veljavnosti prav- 

nih pravil o nedopustnosti lastninske pravice na fizič- 
nih delih zgradb iz zakona o notranji ureditvi, osnav- 
ljanja in popravljanja zemljiških knjig. 

290. Odredba št. V o državnih (vezanih) cenah za čebulček 
in brnistro. 

291. Pravilnik o pripravniški službi, strokovnih izpitih in 
tečajih za uslužbence veterinarske stroke. 

292. Navodilo o ugotovitvi pokojninske osnove za osebe, ki 
pred prevedbo v poklice po predpisih o strokah držav- 
nih uslužbencev niso bile v položajnih skupinah. 

293. Odredba o spremembah in dopolnitvah odredbe o ure- 
ditvi prodaje in nakupa kmetijskih pridelkov. 

Popravek odločbe o pooblastitvi Narodne banke FLRJ za 
prodajanje tujih plačilnih sredstev. 

St. 40 z dno 15. maja 1948: 
294. Spremembe in dopolnitve poslovnika ljudske skup- 

ščine Federativne ljudske republike Jugoslavije in 
skupne seje Zveznega sveta in Sveta narodov. 

295. Navodilo o stroških v zvezi s postopkom za ocenitev 
nacionaliziranega premoženja. 

296. Navodilo o kontroli nad izvajanjem plana davka na 
promet proizvodov in dela dobička državnih gospo- 
darskih podjetij, ki se vplača v proračun. 

297. Navodilo o izvršitvi obvezno oddaje živino s prodajo 
svinjske masti in suhe slanine. 

298. Navodilo o pogojih za odkup zdravilnih rastlin. 
299. Odredba o dopolnitvi odredbe o državnih (vezanih) 

cenah za industrijske rastline po njih vrsti in kako- 
vosti ter o pogojih za sklepanje pogodb za industrij- 
ske rastline letine 1948. 

300. Odločba o nižji enotni ceni za dezertne bonbone v 

nadrobni prodaji, veljavni za vso Federativno ljud- 
sko republiko Jugoslavijo. 

301. Odločba o dopolnitvi odločbe o sklepanju kupnin .in 
prodajnih pogodb za vino, krompir, olivno olje, riž 
in suhe višnje letine 1948. 

Izdaja >Uradni liet LRS«. — Ravnatelj in odgovorni urednik: Božo Vodušek; tiska Prosvetna tiskarna — oba v Ljubljani. — 
Naročnina: četrtletno 60, polletno 120, celoletno 240 din. — Posamezna številka: 4 din za 16 strani. 8 din za 32 strani, 12 din 
HA 48 fileni» J6 din, za 64 strani, po pošti 2.50 din veï..— Uredništvo In upravnižtvo: Ljubljana, Gregorčičeva ulica gt, 23, » 

,K$Jefoai wvnatßljetyfl 49-40, ur.ednA?tyfi £9-00 »•••••••••• 55-79, ** fi.ek, račun g-90190-J. 



Poštnina plačana • gotovini. 

LJUDSKE  REPUBLIKE   SLOVENIJE 
Letnik V. V Ljubljani dne 1. junija 1948 Številka 24 

VSEBINA: 
142. Uredba o ureditvi katastrske službe v LRS. 
143. Uredba o ustanovitvi Uprave za povzdigo gozdov. 
144. Pravilnik za izvajanje zakona o stanovanjskih in postavnih' 

prostorih. 

145. Odločba p! ustanovitvi delavskega tehnikurna v Ljubljani 
—«   Zapisnik" 1. seje III. rednega zasedanja Ljudske skupščin«! 

LRS v Ljubljani. 

OEEBBE, ODREDBE. MV0DILÄ IN ODLOČBE 
VLADE LJUDSKE REPUBLIKE SLOVENIJE 

142. 

Na podlagi •• člena uredbe vlade FLRJ o ureditvi 
Katastrske službe z dne 19. januarja 1948 (uradni list 
PLRJ št 7-31/1948) izdaja vlada Ljudske Republike 
Slovenije 

uredbo 
o ureditvi katastrske službo t ljudski Republiki 

Sloveniji 

Ï. Sen 
Naloga katastrske službe je: 
1. da izdela za potrebe narodnega1 gospodarstva ••• 

strski operat o ploščinah, kulturah, kakovosti in lastnini 
zemljišč posebej za območje vsakega kraja, in p^cer nai 
podlagi, geodetskih načrtov in obstoječega katastrskega 
°perata, 

2. da vzdržuje katastrska operat 55 ßkladu z dejanskim 
stanjem na terenu, 

3. da urejuje zbrane podatke ten izdaja izvlečke Jn 
prepiso iz katastrskega operata. 

*», člen 

Katastrsko elužbo opravljajo Geodetska uprava pri 
yfedi LRS in katastrski uradi pri okrajnih ljudskih od- 

Za opravljanje te službe ©e y. sestavu Geodetske 
4>rave pri vladi LRS ustanovi.'katastrska uprava, dose- 
danji katastrski referati pri okrajüih (mestnih) izvršilnih 
odborih pa se preosnujejo y katastrske urade pri okrajr 
•• (mestnih)j izvršdlnih odborih.   ' 

3. ölen ; 

Naloga' Geodetske uprave pr£ yladi LRS y Katastrski 
službi je, da po svoji katastrski upravi na vsem območju 
ljudske Republike "Slovenije: ' 

li uredi katastrsko službo, 
Ž, vodi izdelavo m vzdrževanje katastrskega operata 

ter, nadzoruje.in uravnava.katastrsko službo, 
B. pomaga okrajnim ljudskim odborom' pri oprav- 

4. daje navodila in predlaga osnutke predpisov za 
opravljanje katastrske službe, 

5. zbira statistične podatke s svojega delovnega po- 
dročja, 

6. skrbi •• vzgojo in izpopolnjevanje strokovnih ka* 
drov za katastrsko službo. 

4. člen 

Katastrski upravi načeluje upravnik katastrske uprtf« 
ve, ki ga imenuje predsednik vlado LRS po predlogu 
načelnika Geodetske uprave pri vladi LRS« 

5. člen 

Katastrska uprava ima poseben predračun dohodkov, 
in izdatkov v sestavu samostojnega predračuna Geodeti« 
ske uprave pri, vladi LRS. • 

6. člen 

Naloge katastrskega urada pri okrajnem ljudskem 
odboru so telo: 

1. da zbira in obdeluje potrebne podatke in sestavi 
ter stalno vzdržuje v skladu z dejanskim stanjem nai 
terenu katastrski operat za ves okraj, v 

2. da pregleduje in dopolnjuje katastrski operat ia 
dokončno izvede y njem izpremembe, ki jih zberejo kra- 
jevni ljudski odbori, nudi potrebno, pomoč in daje •••••• 
dila tistim, ki imajo nalogo, zbirati te podatke, / 

3. da izdaja kopije, prepise in izvlečke iz katasfr-j 
skegoi operata,    - - ^ 

;.r 7» člen 

Ce razmere ne dopuščajo, 4a bi ee pri kakem okraj- 
,nem (mestnem) izvršilnem odboru ustanovil poseben ka- 
'tastrski urad, opravlja njegove posle katastrski urad pri 
sosednjem okrajnem (mestnem) izvršilnem odboru, ki 
mu to n^2 Jsaiastiaka uprava.      . 

B. člen 

Krajevnim ljudskim odborom pošlje katastrski uraft 
pri okrajnem ljudskem odboru kopšje delov katastrskega 
operata, potrebne za njihovo območje. 

Krajevni ljudski odbor naloži določeni osebï, da i» 
vede y teh kopijah za potrebe in razvid.krajevnega Ijud* 
iskega odbora vse nastale izpremembe, M jih je kata* 
AL ©BS» ÄSÖfi |•£• J? katssJufeeai 0B@SÖ*i 

. t 
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W 9. člen 
Predsednik1 vlade lahko po potrehi z odločbo naloži 

fedelavo katastrskega operata za posamezne okraje kata- 
•tr«ki upravi Geodetske uprave pri vladi LBS. 

10. člen 
Natančnejše določbe o ureditvi in delu katastrske 

uprave Geodetske uprave pri Vladi LRS »da predsednik 
.vlade LRS. 

11. Sen 
Z -uveljavitvijo te uredbe prenehajo veljati določbe 

«redbe o ustanovitvi in pristojnosti Geodetske nprave pri 
vladi LRS z dne 26. marca 1947 (Uradni list LRS št. 
14^-78/1947) in odredbe o odpravi geodetskih odsekov 
in ustanovitvi katastrskih referatov pri okrajnih (mest- 
nih) izvršilnih odborih z dne 80. decembra 1947 (Uradni 
list LRS it. 1—9/1948), kolikor nasprotujejo določbam 
te uredbe. 

12. 3en 

Ta «redi» velja oi dneva objave v »Fatua listu 
LRSc 

St. S-zak. 838 
JLj*Hj*na «ta* • maja 1941. 

Predsednik vlade LRS: 
Mih* Marinko L r. 

143. 

Na podlagi 2. odstavita 78. Člena ustave LRS in točke 
c) 2. odstavka 30. člena zakona o petletnem planu za 
razvoj narodnega gospodarstva Ljudske Republike Slo- 
venije v letih 1947 do 1951 (Uradni Val LRS 31-181/47) 
izdaja vlada LRS po predlogu ministra za gozdarstvo in 
lesno industrijo 

uredbo 
o ustanovitvi Uprave za povzdigo gozdov 

1. člen 
V resoru ministrstva za gozdarstvo in lesno industrijo 

LRS g« ustanovi Uprava za povzdigo gozdov. 

2. Člen 
Uprava ZA povzdigo gozdov opravlja tele naloge: 
1. v okviru zakonitih predpisov skrbi po podrejenih 

organih za obnovo in varstvo gozdov (pogozdovanje, setev, 
pomlajanje, trebljenje, čiščenje, redčenje, krčitve itd.) v 
LRS, opravlja splošno nadzorstvo nad organi gozdarske 
službe v teh zadevah in sestavlja splošni' plan obnove 
gozdov v republiki; 

2. prevzame vse posle Uprave za pogozdovapje in 
melioracijo krasa, ustanovljene z vladno uredbo z dne 
11. decembra 1947 (Ur. liât LRS št. 51-313/47);    * 

3. prevzame vse* posle Uprave za urejanje gozdov, 
ti9tanovljene z vladno uredbo % dne 18. februarja 1948 
[(Ur. list LRS št. 10-71/48); 

4. prevzame vse posle Uprave za urejanje hudourni- 
kov, ustanovljene z vladno uredbo z dne 18. februarja 
1948 (Ur. Ust LRS št. 10-72/48); 

5. opravlja naloge operativnega upravnega voditelja 
za državno,goz4uo gospodareJ» podjetje republiškega po- 

mena Gozdne semenarne in drevesnice, ustanovljeno * 
vladno odločbo št. S—zale 245 z dne 8. maja 1948. 

3. člen 
Upravo vodi direktor, ki ima po potrebi pomočnika. 
Direktor uprave je neposredno podrejen ministru. 

4. člen 
Uprava ima svoj predračun dohodkov in izdatkov v 

okviru predračuna ministrstva za gozdarstvo in lesno 
industrijo LRS. V njen predračun gredo tudi prispevki, 
ki pripadajo tej upravi kot operativnemu upravnemu vodi- 
telju podjetja Gozdne semenarne in drevesnice, 

Odredbodajalec za izvrševanje predračuna j« direktor 
uprave. 

•. Sien 
Natančnejše predpise o ustroju in poalovanju uprave 

izda minister za gozdarstvo in lesno industrijo LRS. 

•. Sen 
Uprava za pogozdovanje in melioracijo krasa, Uprava 

za urejanje gozdov in Uprava za urejanje hudournikov se 
ukinejo. 

7. Sen 
Ta uredba dobi veljavo z dnem «bjave v >Uradnem 

Uetu LRS«. 
št. S-zak. 841 
Ljubljana dne 26. maja 1943, 

Minliter za gozdarstro 
in lesno Industrijo LRS: 

Tene Fajfar L r, 
Predsednik vlade LRS: 

Mika Marinke L r. 

PrLAVILNIKI.ODHEDBE.NÄVODILA.ODLOCBE 
MINISTRSTEV 

LJUDSKE REPUBLIKE SLOVENIJE 

144. 
«s 

Na podlagi 33. Člena zakona o stanovanjskih In po- 
slovnih prostorih predpisujem 

pravilnik 
za izvajanje zakona o stanovanjskih In poslovnih 

prostorih 

J. Naloge in sestava stanovanjskih organov. 

1. Ölen 
V pristojnost krajevnih izvršilnih odborov oziroma 

stanovanjskih komisij pri izvršilnih odborih večjih mest 
in delavskih erediSč kot stanovanjskih organov I. stopnje 
spadajo vse zadeve oziroma ukrepi, s katerimi se prizna, 
spremeni ali ukine kaka pravica ali v zakonu uteme- 
ljena neposredna korist glede stanovanj in poslovnih pro- 
storov, kolikor to ni dano v pristojnost ljudskih eodišo 
(10. člen zakona),* zlasti pa nakazovanje praznih stano- 

* Pod izrazom »zakoni brez podrobnejše označbe Je v Um 
pravilniku mlSlj n •*1••• o stanovanjeklh In mslovnih prostorih 
z dne 20. decembra 1947 (Uradni Uit LRS K 62/324 s dne 20. 
dâoembra •7, 
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vanj oziroma stanovanjskih delov, praznih poslovnih prosto- 
rov oziroma njih praznih delov, utesnitve dosedanjih užival- 
cev stanovanj In izvedba preselitev, določanje najemnin za 
dodeljene dele stanovanj, prisilne izselitve, odločanje o stro- 
ških Izselitve oziroma preselitve, izrekanje kazni za kršitev 
predpisov zakona o stanovanjskih in poslovnih prostorih. 

2. člen 
V področje okrajnih izvršilnih odborov in višjih sta- 

novanjskih komisij kot stanovanjskih organov II. stopnje 
spada reševanje pritožb zoper odločbe prvostopnih stano- 
vanjskih organov in odločanje na 1. stopnji a) o izpraz- 
nitvah zasedenih stanovanj, poslovnih prostorov ali celih 
zgradb v korist državnih uradov, državnih gospodarskih 
podjetij, ustanov in vojske, b) o preureditvah stanovanj- 
skih prostorov v poslovne prostore in njih uporabi v ne- 
stanovanjske namene ter izrekanje kazni osebam, ki se 

pritožujejo očitno samo iz nagajlvostl. 

8. ölen 
V področje ministrstva za komunalne zadeve spada 

reievanje pritožb na II. stopnji zoper vse prvostopne 
odločbe stanovanjskih organov II. stopnje ter vrhovno 
nadzorstvo nad pravilnim izvajanjem zakona. 

4. člen 
Clane stanovanjske komisije je treba izbrati tako, da 

so v vsaki komisiji zaetopani državna uprava, ustanove in 
podjetja ter množične organizacije, zlasti sindikati. 

Število članov komisije ee določi š posebnim ozirom 
na velikost mesta, trga, kraja in na obseg ter važnost 
stanovanjskih vprašanj, ki jih bo treba reševati. Stanovanj- 
ska komisija šteje najmanj 3 člane. Če to Število ne za- 
dostuje za opravljanje zadev, se imenujejo So nadaljnji 
člani 

5. člen 

načelno valnih vprašanjih, zlasti o organizaciji dela seaa- 
tov, o enotnih smernicah, po katenih morajo v danih pri- 
merih ravnati senati, da se zavarujeta enotnost in sklad- 
nost dela. Plenum stanovanjske komisije pa ni upravičen 
izdajati odločb r posameznih stanovanjskih zadevah. 

Skupno sejo skliče predsednik na lastno vzpodbudo, po 
predlogu Člana komisije, po predlogu izvršilnega odbora 
ali po predlogu nadrejenega stanovanjskega organa. Skle- 
pa se z večino glasov in je zbor sklepčen, če je na ^ejl 
navzočih več kot polovica članov. 

8. člen 
Stanovanjske zadeve ee morajo obravnata ti kot nujne. 
Predsednik stanovanjske komisije skrbi za redno 

reševanje zadev in sestavlja posamezne tričlanske senate, 
ki odločajo v stanovanjskih zadevah. 

Seje senatov ee morajo vršiti po potrebi, kakor to 
odloči predsednik. 

Predsednik senata ali komisije odredi člana, ki naj 
predseduje posameznemu senatu, če ne predseduje sam 
ali podpredsednik.  ' 

člani senata so poročevalci za posamezne stanovanj- 
ske zadeve, kakor to odloči predsednik senata oziroma 
komisije. V ta namen se morajo že pred zasedanjem senata 
seznaniti z zadevami, o katerih bodo na seji poročali, 

9. člen 
Člani senatov morajo redno prihajati k sejam. Ako 

so zadržani, morajo predsedniku »poročiti zadržke, da na 
njihovo mesto imenuje druge člane oziroma preloži sejo, 
če Imenovanje drugih članov nI mogoče. 

10. člen 

Stanovanjski organi imajo pravico, razpolagati t we- Ms 
mi stanovanjskimi in poslovnimi prostori,   razen s stano^ 
vanji v stavbah, ki jih upravljajo državni organi (us: 
podjetja), Če so bila zgrajena za njihove delavco 
meščence in eo danes od njih zasedena* S takimi s 
vanji razpolagajo it. j. odločajo o dodelitvah e' 
utesnitvah in preselitvah v območju teh stano" 
žavni organi (ustanove, podjetja) sami v spSrazeJ 
sindikalno podružnico. | 

. Ce stanuje v stavbi, katere stanovanja so n«aènjena 
za delavce in nameščence državnega organa /ustanove, 
podjetja), stranka, kâ s tem organom (ustan%>, podjet- 

član senata, glede katerega nastanejo Izključevalnl 
razlogi po 24. členu zakona o stanovanjskih in poslovnih 
"rostorih, je dolžan o teh razlogih takoj obvestiti predsed- 

nika komisije, da na njegovo mesto določi drugega člana* 
>^.ko izključevalni razlogi pridejo na dan šele na zase- 

*no/ •••••* odloži predsednik senata zadevo, na katero se n* 
°J^i  Nsijbgl nanašajo, in jo odstopi drugemu senatu. 

jem) ni v službenem razmerju, odredi njen«kizlelitev na 
prošnjo ustanove ali podjetja, stanovaiMl omff II, stop- 
pe (17. Člen), ki obenem dodeli izsé|3%l franki drugo 
«tanovanje. 

II. Delo stanovanjskih 

6. den 
Stanovanjsko Komisijo vodi ••••••••••*; kadar je od- 

eoten ali zadržan, ga nadomešča podpredsednik. Pred- 
sednika, podpredsednika in Člane imenuje za stanovanj- 
sko komisijo I. stopnje izvršilni odbor krajevnega ozi- 
roma mestnega ljudskega odbora, sa väSJo stanovanjsko 
komisijo pa minister za komunalne zadeve LRS.      ; 

Kjer imajo stanovanjske komisije več senatov, ••••• 
••• itwwwjpta komJeiij kot ita sfieh filooas a 

11. Člen 
. Izvršilni odbor dodeli komisiji, ki pri njem posluje, 

izmed svojega upravnega osebja tudi tajnika in potrebno 
drugo administrativno osebje. 

> Tajnik vodi administracijo komisije, pripravlja spise 
za seje senatov, se udeležuje eej in vodi zapisnike ter po 
odredbah in navodilih predsednika senata oziroma komi- 
sije skrbi za primerno izvedbo odločb senatov in sklepov 
komisije kot celote. Tajnik na] bo po možnosti pravnik. 

12. člen 
Odločbe senata ter sklepe komisije podpisujeta pred- 

sednik in tajnik komisije, za podpisovanje dopisov pa 
predsednik komisije lahko pooblasti tajnika. 

13. člen 

Izvršilni odbor (izvršilni organ), ki sam opravlja za- 
deve stanovanjskega organa, lahko odredi posetmeg* 
uslužbenca E delovnim področjem tajnika pri stanovanj- 
skih komisijah, če je to potrebno zaradi uspešnosti dela. 

14. Sen 

Predsedujoči San »enata sluice K w# eenat. Po etvto< 
tM •• gorèà» fife» ••••*, M }t gsMfftS*!« •••& 
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ki Jo je treba rešiti, in predlaga rešitev na podlagi po- 
izvedb i* zaslišanj, ki jih. je opravil tajnik o vseh, za 
odločitev vsšuih okoliščinah. 

Poročevafe» glasuje prvi, predsedujoči član pa zadnji. 
Zapisnikar na »asedanju je tajnik komisije, kjer taj- 

nika ni, pa kateri drug administrativni uslužbenec. 

15. člen 
Predsedujoča član senata labko^odredj potrebna za- 

•••••• v zvezi z izvajanjem dokazov o trditvah strank, 
kolikor je to potrebno za temeljito razčiščenje stvari. 

Stranke, priče in izvedence zaslišuje tajnik komisije, 
če poročevalec ali predsedujoči član senata ali predsednik 
komisije nimajo za potrebno, da se ti dokazi izvedejo 
pred senatom. Če je potrebno, se odredi ogled na kraju 
samem. Vendar se praviloma ogled in zbiranje podatkov 
opravlja po poazvedovalcih. 

Za vsak ogled stanovanja je potreben pismen nalog 
stanovanjske komisije oziroma izvršilnega odbora, •• ga 
mora poizvedovalec predhodno pokazati najemniku sta- 
novanja ali najemnikovim družinskim članom, če je na- 
jemnik odsoten, če pa je stanovanje prazno, pa hišnemu 
upravitelju. Brez upravičenega razloga ne sme biti nobeno 
stanovanje več kot trikrat pregledano. 

le. člen 
O vsaki zadevi, o kateri je senat odločal, se sestavi 

zapisnik, ki mora obsegati datum seje, označbo komisije 
in senata z navedbo navzočih članov in zapisnikarja, vse- 
bino in potek razprave, izid glasovanja, kratko utemeljitev 
sprejetega mnenja in morebitno posebno mnenje. 

Zapisnik se sestavi tudi o seji plenuma stanovanjske 
komisije. Sklepi plenuma se sporočijo tudi vsakemu od- 
sotnemu članu komisije. 

17. Člen 
ViSjo stanovanjske komisije poslujejo smiselno po 

prednjih določbah. 
18. člen 

Stanovanjske komisije se ne emejo zadovoljiti z na- 
vedbami strank, temveč jih morajo skrbno in zanesljivo 
preizkusiti. 

Stanovanjski organ, • je o zadevi odločal na' L stop- 
nji, lahko pritožbi sam ugodi in svojo odločbo po izvedbi 
dokazov, ki se v pritožbi navajajo, spremeni. V nasprot- 
nem primeru mora spise z vsemj pojasnili, dokazili in 
ugotovitvami vred v 3 dneh predložiti drugi stopnji v 
rešitev pritožbe. 

Rok 3 dni se sme prekoračiti le tedaj, če zarad* 
resnih ovir ni bilo mogoče priskrbeti pravočasno vseh za 
odločitev neogibno potrebnih dokazov. 

TO, Bien 
Izvršilna odbori, • sami opravljajo zadeve stanovanj- 

skih orga*nov, odločajo v stanovanjskih zadevah na svojih 
rednih sejah. Pri tem se ravnajo smiselno po prednjih 
določbah. 

20. člen 
V večjih mestiH se lahko ustanovijo po rajonih" ozi- 

roma ••••• stanovanjski odseki Ti odseki pa o •stano- 
vanjskih zadevah ne odločajo, ampak so le pomožni or- 
gani stanovanjske komisije za pravilno in hitro izvajanje 
ugotovitvenega postopka V stanovanjskih zadevah y. ob- 
močju posamesnih. •••«•••, oziroma ••» • "•"• 

21. člen 

Stanovanjske komisije I. stopnje v večjih mestih in 
večjih industrijskih krajih so dolžne voditi stalen razvid 
vseh stanovanjskih in poslovnih prostorov — stanovanjski 
register — kii nudi pregled o zasedbi oziroma razpoložlji- 
vosti vseh stanovanjskih in poslovnih prostorov. V regi- 
ster se vpišejo vsak dan vse spremembe glede vselitev, 
preselitev, izselitev, utesnitev, spreminjanja stanovanjskih 
prostorov v poslovne in o dograditvah novih stanovanj. 

Stanovanjski register služi senatu oziroma komisijam 
kot pripomoček pri odločanju. 

III. Smernice za dodeljevanje stanovanjskih in poslovnlih 
prostorov 

22. Člen 
Za stanovanjski prostor velja vsak prostor, ki je ptó- 

meren za redno prebivanje oziroma ki se da takoj ali 
z majhno preureditvijo uporabiti za redno prebivanje. 

Za poslovni pro?tor velja vsak prostor, ki se upo- 
rablja oziroma je zgrajen ali urejen za poslovanje ura- 
dov, ustanov in podjetij za izvrševanje obrti in drugih 
poklicev ali za skladišče in ki se ne more brez temeljite 
poprejšnje preureditve uporabiti za redno prebivanje. 

23. člen 

Nezadostno zasedeno je tisto stanovanje, v katerem, 
upoštevajoč Število, starost, spol, poklic in zdravstveno 
stanje d nižinskih* članov oziroma članov stanovanjske 
skupnosti, niso vsi stanovanjski, prostori v polni meri 
izrabljeni, 

Neprimerno zasedeno pa je zlasti tiste stanovanje, 
ki se uporablja • nestanovanjske namene. 

24. člen 

Stanovanje ne more veljati za nezadostno zasedeno, 
če je najemnik ali član družinske oziroma stanovanjske 
skupnosti oziroma sostanovalec začasno odsoten (n. pr. 
zaradi zdravljenja v bolnici, okrevanja v klimatskih ali 
obmorskih krajih, zaradi rednega letnega dopusta, oprav- 
ljanja službene zadeve izven službenega mesta in po- 
dobno) in .če je iz okoliščin, ki spremljajo odsotnost, jasno 
razvidno, da se bo prizadeta oseba vrnila in da bo po 
njenem povratku stanovanje zadostno zasedeno. 

25. člen 
Kot ustrezno stanovanje, ki ga mora stanovanjski 

urad po 17, členu zakona dodeliti stranki, ki ji je odre- 
jena izselitev, velja stanovanje* fei glede na število, sta-1 

rost, spol, poklic in zdravstveno stanje družinskih članov, 
oziroma članov stanovanjske skupnosti preseljene stranke 
ustreza potrebam vseh članov' njene družinske oziroma 
stanovanjske skupnosti. 

Kot najmanjši stanovanjski ••••••, ki ga mora sta- 
novanjski organ dodeliti po 18, Členu zakona stranki, ki 
jI je odrejena izselitev na podlagi točke d) 10. člena ia 
na podlagi točke,b) in c) 16. člena, velja vsak prostor, 
ki se lahko uporabi kot .stanovanjski prostor, čeprav ne, 
ustreza vsem potrebam družinskih, članov preseljene 
stranke« 

' :     26, člen V 
Možnost delitve stanovanja je 'dana, če zaradi rea- 

, dfiìftXfi stanovanjskih, firostftroy, med^ naj>mnikoni in «o. 
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RaiaE^laisi in oglasi 

Opozorilo naročnikom? 
m   Vse naročnike opozarjamo, da je rok za reklamacije samo 14 dni od 

«zida lista. 
Vse plačnike oglasov in naročnine opozarjamo, naj uporabljajo od nas 

poslane položnico z natančno označbo naročniškega razdobja oziroma 
oglasne Številke. Plačila brez takšnih označb ne moremo v redu izknjižiti 
u» jih zaradi njihove nejasnosti ne moremo priznati za veljavne. 

Prav tako opozarjamo naročnike, naj pri svojih plačilih navedejo na- 
tančno isti naslov, na katerega časopis prejemajo. Ce ta naslov zaradi izpre- 
ttembe naziva ali kraja ni več pravilen, naj nam istočasno sporočijo sedanji 
pravilni naslov. Opažamo pa, da naročniki večkrat plačujejo samo pod 
novim naslovom, starega pa sploh ne omenjajo. Takšna plačila so za nas 
nejasna in jih prav tako ne moremo v redu izknjižiti in priznati za pravilna. 

, V tisku jo: 

Komentar h kazenskemu zakoniku, splošni del 
v* slovenskem prevodu. Komentar so pod splošnim uredništvom Moše Pnađe 
In pod strokovnim uredništvom dr. Jovana Djordjevića napisali: Moša 
JrUade, dr. Jovan Djordjović, Nikola Srzentić, Predrag Vlasinié, Vladimir 
«moškin in Mirko Perovié. 

Uradni list LRS bo izdal Splošni register predpisov, to je kazalo 
vseh predpisov, ki so izšli v Uradnem listu FLRJ, v Uradnem listu LRS, 
T Uradnih obvestilih zveznega urada za cene (Službenih saopštenjih) in 
\ icMStnîku orada za cene P" predsedstvu VLRS od L 1945 do vštetega 
*• 1347. V tem registra bodo zaznamovani predpisi po vsebini z gesli, razvr- 
ščeni pa bodo po abecednem redu in po časovnem zaporedju (kronološko). Po 
abecednem redu bodo urejena gesla, ki so načeloma vzeta iz naslova, več- 
krat tudi iz vsebine predpisa. 

$ 

Naročnike, bravce in druge interesente opozarjamo na priročne 
«ijizice, zbirke zakonov, ki so v zadnjem času izlle v nagi založbi: 

Mrliška ogledna služba. Knjižica ima na 48 straneh zbrane vse predpise 
** *o pomembno zdravstveno službo, cena 7 din. 

zbirka zakonitih predpisov za uporabo v civilnem sodnem poslovanju, 
praktičen priročnik za pravnike, pa tudi za široke ljudske množice. Stra- 
a» 206, cena 44 din. 
. K

Z.^irka skrbniških predpisov, v kateri so zbrani temeljni zakoni o 
BKrbmštvu, zakon o posvojitvi in pravilniki in navodila v zvezi e tema 
«konoma; cena 25 din. 
V ir3^<lpisi ° 8<rokan in prejemkih za republiške državne uslužbence, 
rl ilv!0* *° zbrani vsi do sedaj izdani ; redpisi o razvrstitvi in prejemkih 
republiških državnih uslužbencev in; državnih uslužbencev ljudskih od- 
oorov ter pravilnika o poviških temeljne plače po službenih letih za usluž- 
oence zdravstvene in prosvetno-znanstvene stroke. •»-» Knjižica obsega 
«08 strani in stane 42 din. ». 

Pripravlja se nadalje: 
Zbirka gospodarskih predpisov.•. del in Ettjižica - 
Dečje jasli in otroški domovi. 

»••• UST •• 

Razglasi upravnih oblastev 

Spremembe rodbinskega imena 
St. IV-524/3-4S 4433 

S pravnomočno odločbo ministrstva 
za. notranje zadeve LRS št. IV-52-•• * 
dne 10. V. 1943 je bil po 21. členu TAT 
kona o osebnih imenih spremenjen pri- 
imek Kline Lidije, rojene 2. marca 1830 
v Ljubljani in bivajoče v Ljubljani, Ko- 
blarjeva 34, iz >Klinc<: v >Srebrenjak« i 
veljavnostjo od dneva te objave. 

St. IV-60Ô73 - .   44S1 
S pravnomočno odločbo ministrstva 

za notranje zadeve LRS št. IV-605/3 x 
dne 13. V. 1948 je bil po 21. členu za- 
kona o osebnih imenih spremenjen pri- 
i'mek Prekletu Antonu, roj. 19. januarja 
1900 v Praprotnem, okraj Kamnik, bi- 
vajočem v Žerjavu, okraj Dravograd, iz 
>Preklet< v > Vrhovnike z veljavostjo od 
dneva te objave. 

Št. IV-1751/2 4432 
S pravnomočno odločbo ministrstva 

za notranje zadeve LRS št. IV-1751/2 z 
dne 10. V. 1948 je bil po 21. členu zako- 
na o osebnih imenih spremenjen pri- 
imek Zajec Fede, rojene 1. septembra 
1948 v Ljubljani, bivajoče v Kranju, Ti- 
tov trg 2, iz > Zajec« v>Konciii'ja< z ve- 
ljavnostjo od dneva te objave. 

Iz pisarn« 
ministrstva za notranje zadere LBS 

Vpisi v register 
državnih gospodarskiK 

podjetij 
* ••••      —i   • »•   — M—u.—u—i    M  ••••   •••——t*m 

Vpisi 
v register invalidskih podjetij 

814.     •;•  : 
Sedež: Ljubljana, 
Dan vpisa: 21. maja 1948. 
Besedilo:  Inra-lideko  podjetje  >Jnj;e- 

reklam«, Ljubljana. 
Poslovni predmet: Distribucija «reSk 

drž. razredne loterije z izkljuno pravico 
na območju LRS, založništvo, sprejema- 
nje* oglasov in reklame za Časopisje, ra- 
dio in kino ter prodaja časopisov, revij 
im publikacij. 

Ustanovitelj podjetja: Federato! oA« 
bor VVI za Slovenijo v Ljubljani, o*oS* 
ba št 828 z dne 22. IV, 1948. 

Podjetje zastopata in zanj podpisu« 
jeta:       '• - :.V    ' 

Kislinger Rudolf, upravnik', eamosfojV 
no, v obsegu pooblastil, določenih y pra- 
amh podjetja, in • 

• 
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Dolinar Franc knjigovodja, ki eopod- 
pieuje računofodske listine. 

Ministrstr» pa finance LRS, 
Ljubljana, 

dne 19. maja 1948. 
Št. 1511749/1-48 '4421 

* 
815. 

Sedež: Murska Sobota. 
Dan vpisa: 21. maja 1948. 
Besedilo: Invalidsko podjetje >XPzar- 

etvo< v Murski Sobot». 
Poslovni predwet: Izdelovanje sobne- 

ga in kuhinjskega pohištva in pisarni- 
ške opreme p^ Marocilu. 

Ustanovitelj podjetja: Okrajni odbor 
VVI v MursMi Soboti, odločba št. 187 
z dne 10. V. 1&18. 

Podjetje zastopata in zanj podpisu- 
jeta: 

Alauf Stane, upravnik, samostojno, v 
obsegu pooblastil, določenih v pravilih 
podjetja, in 

Luthar Tibor, knjigovodja, ki sopodpü. 
Buje ra&movodske listine. 

Ministrstvo za finance LRS, 
Ljubljana, 

dne 20. maja 1948. 
Št. 1511798-48 4422 

* 
816. 

Sedež: Ptuj. 
Dan vpisa: 21. maja 1948. 
Besedilo: Invalidska gospodarsko pod- 

jetje »Kotarska in kovaška delavj^cac 
T Ptuju. 

Poslovni predmet: Kolareka in kova- 
gka obrt. 

Ustanovitelj podjetja: Okrajni odbor 
VVI v Ptuju, odločba St, 324 z dne 27. 
IL 1948. 

Podjetje zastopata in zanj podpisu- 
jeta: 

Rola Vladimir, upravnik, samostojno, 
v obsegu pooblastil, določenih v pravi- 
lih podjetja, in 

Gomilšek Mirko obratovodja, ki aopod- 
pisuje računska Hstine. 

Ministrstvo za finance LBS, 
LJubljana, ^* 

dđe 18. maja 1948. 
Št 1511785-48 4419 

• 
817. 

Sedež: Ptuj. 
Dan vpisa: 21. maja 1948. 
Besedilo: Invalidsko gospodarsko pod- 

jetje >Sodarska delavnica« y Ptuju. 
Poslovna predmet: Izdelovanje in po- 

pravila eodarske posode iz svojega ali 
dobljenega materiala. 

Ustanovitelj podjetja: Okrajni odbor 
VVI v Ptuju, odločba št 42Q z dne 24, 
IV. 1948. 

Podjetje zastopata in zanj podpisu- 
jeta: 

Korpar Stane, upravnik, samostojno, v 
obsegu pooblastil, določenih v pravilih 
podjetja, in 

Rola Vladimir, knjigovodja, ki sopod- 
pisuje računovodske Mstine. 

Ministrstvo za finance LRS, 
Ljubljana, 

dne 18. maja 1948. ' 
St. 1511786-48 4420 

818. 
Sedež: Ajdovščina. 
Dan vpisa: 12. -maja 1948. 
Besedilo: Mestna gostilna. 
Poslovni predmet: Uprava že obstoječe 

gostilne. 
Ustanovitelj podjetja: MLO Ajdovščina. 
Operativni upravni voditelj: Izvršilni od- 

bor MLO Ajdovščina. 
Podjetje zastopa in zanj podpisuje: 
Gruntar VitomiL upravnik, samostojno 

do 100.000 din. 
Okrajni LO Gorica, 

poverjeništvo za finance, 
dne 12. maja 1948. 

Št 1823/1-48 4233 
* 

819. 
Sedež: Kanal ob Soči. 
Dan vpisa: 11. maja 1948. 
Besedilo: Okrajno gostinsko podjetje. 
Poslovni predmet: Hotelski •• restav- 

racijski obrat 
Ustanovitelj podjetja: Okrajni LO Go- 

rica. 
Operativni   upravni   voditelj:  Izvršilni 

odbor 0L0 Gorica. 
Podjetje zastopa in zanj podpisuje: 
Humar Stefan, upravnik. 

Okrajni L0 Gorica, 
poverjeništvo za finance, 

dne 11. maja 1948. 
Št. 1810/1-^48 4232 

* 
820. 

Sedež: Lokavec. 
Dan vpisa: 12. maja 1948. 
Besedilo: Krajevna stolarna >Partizanc. 
Poslovni predmet: Odkup surovin, pre- 

delava, izdelava in prođSja stolov. 
Ustanovitelj podjetja: KLO Lokavec. 
Operativni upravni voditelj: KLO Loka- 

vec. 
Podjetje   zastopajo   in   zanj   podpisu- 

jejo: 
Slokar Adolf, poslovodja, 
Kompara Štefan, za KLO, 
Coha Angel, za KLO. 

Okrajni L0 Gorica, 
poverjeništvo za finance, 

dne 12. maja 1948. 
Št 1819/1-48 42S4 

821. 
Sedež: Prvačina, 
Dan vpisa: 12. maje 1948. 
Besedilo: Krajema gostilna. 
Poslovni predmet: Prodaja alkoholnih 

in brezalkoholnih pijač, toplih in mrzlih 
jedil in tobaka. 

Ustanovitelj podjetja: KLO Prvačina. 
Operativni upravni voditelj: KLO Prva- 

čina. 
Podjetje zastopata in zanj podpisu- 

jeta. 
Semolič Viktor, upravnik, do 100.000 

dinarjev, v njegovi odsotnosti namestnik 
Šemolič Darina. Za višje zneske podpi- 

sujeta sporazumno s KLO. 
Okrajni LO Gorica, 

poverjeništvo za finance, 
dne 12. maja 1948. 

Št 1S2Q/1-4B ., 4235 

822. 
Sedež: Solkan. 
Dan vpisa: 29. aprila 194?. 
Besedilo: Okrajno avtopodjetje >0kapc 

— Golica. 
Poslovni predmet: Prevoz in odprema 

blaga s cestnimi motornimi vozili. 
Ustanovitelj podjetja: Okrajni LO Go- 

rica. 
Operativni upravni voditelj: Izvršilni od- 

bor 0L0 Gorica. 
Podjetje zastopa in zanj podpisuje: 
Zavrtanik Ivan, upravnik. 

Okrajni LO Gorica, 
poverjeništvo za finance, 

dne 29. aprila 1947. 
Št. 1509/5—48 3359 

* 
823. 

Sedež: Sv. Kriï-Cesta. 
Dan vpisa: 21. oktobra 1947. 
Besedilo: Okrajno vodovodno podjetje za 

Goriško. 
Poslovni predmet: Uprava in oskrba ob- 

stoječih vodovodnih naprav v okraju, raz- 
širitev in graditev novih vodovodov, pre- 
skrba s pitno vodo za ves okraj. 

Ustanovitelj podjetja: Okrajni LO Go- 
rica. 

Operativni upravni voditelj: Izvršilni od- 
bor OLO Gorica. 

Podjetje   zastopata   in   zanj   podpisu- 
jeta: 

Lulik Josip, upravnik, 
Trebižan Stanko, namestnik. 

Okrajni LO Gorica, 
poverjeništvo za finance, 

dne 21. oktobra 1947. 
Št 1509/5-48 3341 

824. 
Sedež: Šempeter pri Gorici. 
Dan vpisa: 11. Julija 1Ô47. 
Besedilo: Okrajni magazin >0mag< Go- 

rica. 
Poslovni predmet: Nakup in prodaja po- 

ljedelskih, industrijskih in prehranjeval- 
nih proizvodov. 

Ustanovitelj podjetja: Okrajni LO Go- 
rica. 

Operativni upravni voditelj: Izvršilni od- 
bor OLO Gorica. 

Podjetje zastopa in zanj podpisuje:   < 
Brezavšček Andrej, poslovodja. 

Okrajni L0 Gorica, 
poverjeništvo za finance, 

dne 11. julija 1947. 
Št 1509/5-48 3352 

825. 
Sedež: Sujica 37, KLO Dobrom 
Dan vpisa: 6. maja 1948. 
Besedilo: Krajevna ljudska šivalnic*:, 
Ustanovitelj podjetja: KLO Dobrova, 

odločba št 95/48 z dne 28. I. 1948. 
Poslovni predmet:  Izdelovanje oblačil. 
Podjetje zastopajo in zanj podpisujep' 
Filipio Janea, poslovodja 6ajnostojn°> 

po 4. in 6. členu pravu podjetja, v nje- 
govi odsotnosti 

Kos Vera, namestnica poslovodje. 
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Derglm Eia, knjigovodja ree listine 
po 47. členu »pi. zakona o državnih gospo 
danskih podjetjih. 

'*"• «-ajni LO Ljubljana- okolica, 
odsek za fiiance, 
dne 6. maja 1948 

Št. 2386 8850 
* 

Sedež: Tacen. 
Dan vpisa: 6. maja 1948. 
Besedilo: Krajevno podjetje  »Kroja- 

Ustanovitelj podjetja: KLO Tacen, od- 
ločba št 421 z dne 3. IV. 1948. 

Poslovni predmet: Izdelava in popra- 
Y;4g oWek in druga krojaška dela. 

*w]et)ìe zastopajo in zanj podpisujejo: 
Tivadar Ignacij, poslovodja, eamostoj- 

"° Po 3., 7. in 8. členu pravil podjetja, 
v njegovi odsotnosti 

amole Martin, namestnik poslovodje, 
Zavalio  Friderik,   računovodja,  poleg 

Ç^ovodje» ali namestnika vse listine po 
•y ; členu spi. zakona o državnih gospodar 
*** podj&yih. 

Okrajni LO Ljubljana okolica, 
odsek ca finance, 
dne 6. maja 1948. 

St. 2608 8851 
827.   

S^ež: Loški potok, 
"an vpisa: 6. maja 1948. 

potok*41101 GestinSki obrÄt KL0 um 

-kbrfiSeta se Kraivs Rudolf, poslovodja 
^g^a, in Aveteljj Milka, računovodja, 

Jordlä Alojzij, poslovodja, in 
^hat Vinko,'r!acHmovodja. 

bu St »)      poslovalnica Št. 4 na Hri- 

Okrajni LO Kočevje, 
odsek za finance, 
dne 8. maja 1948. 

&t 1097 
828. * 

gedež: Ljutomer. 
SfPJ^a: 8. aprila 1948. 

LjSon?       Me8tna komunaIna Poletja 
Izbrišejo se dosedanji ravnatelj Obilič- 

•• j? rane, njegov namestnik Senear Franc 
•^«°•«*•• Rajter Irma, vpišeta pa 

retrovie; Franjo, novi upravnik, in 
Benkovič Marjeta, knjigovodja. 

Okrajni LO Ljutomer, 
finančni odsek, 

dne 8. aprile 1948. 
St. 715 2896 

829. * 
Sedež: Ljutomer. 
^JPiaa: 8. aprila 1948. 

•••,^^-?: Mestno Prôjotje za upravo sta- 
T K,8klh •8rEdb • Ljutomeru. 
izDrišejo se dosedanji ravnatelj Obiličnik 

franc, njegov namestnik Senear Franc in 
«ajtgovodja Rajter Irma, vpišeta se: 

£istrovač Franjo, novi upravnik, in 
ßenkoviö Marjeta, knjigovodja, 

Okrajni LO Ljutomer, 
.  finančni odsek, 
dne 8. aprila 1948. 

St 714 2895 

880. 
Sedei: Ljutomer. 
Da vpiNi: 31. maroa 1948. 
Besedilo: okrajno gradbeno podjetje. 
Izbrii« •» dosedanji v. d šefa podjetja 

Ivanjšič J' "et, vpile pa Fe' 
Zadra \     J into, v. d šefa okrajnega 

gradbent, . p djetja. 
Izbriše -d: Ormoška cesta št. 42, vpiše 

set 
Stari try Št 10. 

Okrajni LO Ljutomer, 
odsek ca finance, 

dne 31. marca 1948. 
St. 677 2664 

881. 
Sedež: ST. Tomai pri Ljutomeru. 
Dan vpisa: 21. aprila 1948. 
Besedilo: Gostilna in mesarija KLO Sr. 

Tomaž. 
Izbrišeta se upravnik Vdovič Franc in 

namestnik Vdovič Antonija, vpišeta se: 
Tomažej Marija, poslovodja, 
Kosanič Marija, namestnica. 

Okrajni LO Ljutomer, 
finančni odsek, 

dne 12. aprila 1948. 
St. 765 8592 

Vpisi v zadružni register 
433. 

Sedež: Griže. 
Dan vpisa: 4. maja 1948. 
Besedilo: Kmetijska zadruga z omeje- 

nim jamstvom v Grižah. 
Zadruga je bila ustanovljena na skup- 

ščini 13.111. 1948 .za nedoločen čas. 
Naloge zadruge eo: 1. da na čim boljši 

in čim kulturnejši način oskrbuje svoje 
člane z vsemi potrebnimi potrošnimi 
predmeti; 2. da odkupuje v •vojem oko- 
lišu vse kmetijske pridelke in izdelke v 
skladu a postavljenim načrtom za dobro 
oskrbo mest in drugih Industrijskih sre- 
dišč in sklepa v ta namen pogodbe; 
3. da po&pešuje in razvija vse panoge 
kmeiijekega gospodarstva na svojem 
področju, tako poljedelstvo, živinorejo, 
sadjarstvo, vinogradništvo, čebelarstvo, 
gojitev industrijskih In drugih kultur, 
gozdarstvo, domač© obrt itd., posebno 
še tiste panoge oziroma kulture, ki v 
danih naravnih pogojih najbolj uspe- 
vajo; 4. da uvaja za povečanje kmetijske 
proizvodnje in a tem za naraščanje bla- 
gostanja svojih članov naprednejše teh- 
nične in agronomske metode v kmetij- 
stvu in v ta namen nabavlja kmetijske 
»troje, umetna gnojila itd., ustanavlja 
ambulante za živino, plemenflne postaje, 
organizira selekcijo Živine, gradi silose, 
organizira semensko službo, skrbi za 
gojitev sadnih, gozdnih in drugih sadik 
itd.; 6. da organizira predelavo kmetij- 
skih pridelkov In obrtne delavnice za 
potrebe svojih članov in izrablja pri tem 
predvsem lokalne surovine; 6. da zbira 
kmečke prihranke v -obliki hranilnih 
vlog in notranjih posojil za ustvarjanje 
obratnih sredstev in podeljevanje kre- 
ditov svojim članom; 7. da skrbi za go- 
spodarski strokovni, kulturni in' pro- 
svetni dvig   vseh   prebivalcev svojega 

••••• tako, da prirej* v svojem za- 
družnem domu strokovna in politična 
predavanja, kulturno prireditve, stro- 
kovne tečaj», razstav», predvajanje fil- 
mov, goji fizkulturo itd. ter ustanovi 
svojo knjižnico. 

Zaradi smotrnega In uspešnejšega Iz- 
vajanja svojih nalog Izdela potrebne 
načrte v skladu s splošnim državnim 
načrtom. 

Zadružni delež znaša 100 din, delež ta- 
družnikovega družinskega člana 10 din in 
se plača ob vstopu v zadrugo. Vsak za- 
družnik jamči z desetkratnim zneskom vpi- 
sanega enkratnega temeljnega oziroma 
družinskega deleža. 

Priobčitve se, kolikor ni v ^ravilih de» 
ločeno drugače, nabijejo na zadružni raz- 
glasni deski 

Upravni odbor sestavlja 11 Članov, 
ki jih voli zbor izmed zadružnikov za do- 
bo enega leta. Zadrugo zastopa upravni od- 
bor, zanjo podpisujeta po dva Člana uprav- 
nega odbora, od katerih lahko enega nade- 
mešča po upravnem odboru poebleleenl 
uslužbenec zadrug». 

Člani upravnega odbora so: 
Jurhar Ludvik, kmet, Megojaiee 3, pred- 

sednik, 
Funkl Rafael, kolar, Griže 42, podpriisV 

sediti!:, 
Kojnik Ida, gospodisja, Zamikom 46, 

tajnica, 
Prislan Viktor, kmet, Sv. Pankrac 52, 
Poteko Franc, kmet, Sv. Pankrac 48, 
Veligovšek Jože, kmet, Sv. Pankrac 20, 
Kuder Ludvik, kmet, Sv. Pankrac 8» 
Gojznikar Kari, kmet, Sv. Pankrac 1, 
Klemen Franc, rudar, Zabukovca 180, 
Cokan Ernest, kmet, Megojnice 10, 
Potočnik Franc, kmet, Zabukovca 70, ed-: 

borniki. 
Okrožno sodišč» v Celja 

dne 4. maja 1948. 
Zadr VII 98/2 4054 

484. 
Sedež: Vrhloga. 
Dan vpisa: 13. aprila. 
Besedilo: Kmetijska zadruga z omejeaim 

jamstvom v VrhlogL 
Zadruga je bila ustanovljena na slnnv' 

28. februarja 1948 za nedoločen čas. 
Naloge zadruge so: 1. da na Čira boljši 

in čim kulturnejši način oskrbuje svoj* 
član» z vsemi potrebnimi potresnimi 
predmeti; 2. da odkupuj» v svojem oko« 
lišu vse kmetijske pridelke in izdelke t 
skladu s postavljenim načrtom za dobro 
oskrbo mest in drugih industrijskih* sre- 
dišč fn sklepa v ta namen pogodbe? 
3. da sklepa v ta namen pogodbe; 
kmetijskega gospodarstva na svojem 
področju, ta/ko poljedelstvo, živinorejo, 
gadiarstvo, vinogradništvo, čebelarstvo, 
gojitev industrijskih in drugih' kultur, 
gozdarstvo, domačo obrt itd., posebne 
že tiste pasoge oziroma kulture, Id vr , 
danih naravnih pogojih najbolj uspe* 
vajo; 4. da uvaja za povečanje kmetijske 
proizvodnje in s tem za naraščanje bla- 
gostanja svojih" Sanov naprednejše teh* 
nične in aeronomeke metode v kmetij« 
stvu in v ta namen nabavlja kmetijske 
stroje,  umetna gnojila itd., ustanavlja 
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Ambulante za Svino, plemenilne postaje, 
organizira selekcijo živine, gradi silose, 
Organizira semensko službo, skrbi za 
gojitev sadnih, gozdnih in drugih sadik 
itd.; 6, da organizira predelavo kmetij- 
skih pridelkov in obrtne delavnice za 
potrebe svojih članov in izrablja pri tem 
predvsem lokalne surovine; 6. da zbira 
kmečke prihranke v', obliki hranilnih 
vlog in notranjih posojil za ustvarjanje 
obratnih sredstev in podeljevanje kre- 
ditov svojim članom; 7. da skrbi za go- 
spodarski strokovni, kulturni in pro- 
svetni dvig vseh prebivalcev svojega 
okoliša tako, da prireja v svojem za- 
družnem domu strokovna in politična 
predavanja, kulturne prireditve, stro- 
kovne tečaje, razstave, predvajanje fil- 
mov, goji fizkulturo itd. ter ustanovi 
Bvojo knjižnico. 

Zaradi smotrnega in uspešnejšega iz- 
vajanja svojih nalog izdela potrebne 
načrte v skladu s splošnim državnim 
načrtom. 

Zadružni delež znaša 150 din, delež za- 
aružnikovega' družinskega člana 20 din in 
ee plača ob vstopu v zadrugo. Vsak za- 
družnik jamči z lOkratnim zneskom vpisa- 
nega enkratnega temeljnega oziroma dru- 
žinskega deleža. 

Priobčitve se, kolikor ni v pravilih" do- 
ločeno drugače, nabijejo na zadružni raz- 
glasnl deski. 

Upravni odbor sestavlja 5 članov, ki jih 
Toli občni zbor za dobo enega ieta. Za- 
drugo zastopa upravni odbor, zanjo podpi- 
sujeta po%dva člana upravnega odbora, od 
katerih lahko enega nadomešča po uprav- 
nem odbora pooblaščeni uslužbenec za- 
druge. 

Člani upravnega odbora so: 
Zaje Simon, posestnik, Vrhloga, pred- 

icami, 
Soršak Stanko, posestnik, Vrhloga, pod- 

predsednik, 
Soba Franc, upokojenec, Vrhloga, tajnik, 

• Smode Anton, ključavničar, Vrhloga, 
Golob Jožef, posestnik, Vrhloga, odbor- 

nika. 
Okrožno sodišče v Celju 

dne 13. aprila 1948. 
Zadr,VII 79/2      , ,    3407 

* 
'435. 

Sedež: Podova, okraj Maribor okolica. 
Dan vpisa: 17. aprila 1948. 
Besedilo: Kmetijska zadruga • omeje- 

nim jamstvom v Podovi. 
Zadruga je bila ustanovljena na skup- 

ščini 25. januarja 1948 za nedoločen čas. 
Naloge zadruge so: 1. da na čim boljši 

in čim kulturnejši način oskrbuje svoje 
člane z vsemi potrebnimi potresnimi 
predmeti; 2. da odkupuje v svojem oko- 
lišfu vse kmetijske pridelke in izdelke v 
ddadu s postavljenim načrtom za dobro 
oskrbo mest in drugih industrijskih sre- 
dišč in sklepa v ta namen pogodbe; 
8. da pospešuje in razvija vse panoge 
Kmetijskega gospodarstva na svojem 
področju, taik'o poljedelstvo, živinorejo, 
sadjarstvo, vinogradništvo, čebelarstvo, 
gojitev industrijskih' in drugih' kultur, 
gozdarstvo, domačo obrt itd.', posebno 
3e tiste panoge oziroma kulture, Id v 
danih  naravnih  ppgojih  najbolj ; uspe- 

vajo; 4. da uvaja za povečanje kmetijske 
proizvodnje in s tem za naraščanje bla- 
gostanja svojih Üanoy naprednejše teh- 
nične in agronomske metode v kmetij- 
stvu in v ta namen nabavlja kmetijske 
stroje, umetna gnojila itd., ustanavlja 
ambulante za živino, plemenilne postaje, 
organizira selekcijo živine, gradi silose, 
organizira semensko službo, skrbi za 
gojitev sadnih, gozdnih in drugih sadik 
itd.« 5. da organizira predelavo kmetij- 
skih pridelkov in obrtne delavnice za 
potrebe svojih članov in Izrablja pri tem 
predvsem lokalne surovine; 6. da zbira 
kmečke prihranke v obliki hranilnih 
vlog in notranjih posojil za ustvarjanje 
obratnih sredstev in podeljevanje kre- 
ditov svojim članom; 7. da skrbi za go- 
spodarski strokovni, kulturni in pro- 
svetni dvig vseh prebivalcev svojega 
okoliša tako, da prireja y svojem za- 
družnem domu strokovna in politična 
predavanja, kulturne prireditve, stro- 
kovne tečaje, razstave, predvajanje fil- 
mov, goji fizkulturo itd. ter ustanovi 
svojo knjižnico. 

Zaradi smotrnega in uspešnejšega izva- 
janja svojih nalog izdela zadruga potrebne 
načrte v skladu s splošnim državnim načr- 
tom. 

Zadružni delež znaša 150 din, plača se 
ob vstopu v zadrugo. Upravni odbor lahko 
dovoli plačilo v obrokih. Delež zadražni- 
kovega družinskega člana znaša 15 din. 
Jamstvo je omejeno. Vsak zadružnik jam- 
či še z desetkratnim zneskom vpisanih ob- 
veznih deležev. 

Zadruga razglaša važnejše sklepe v svo- 
jih poslovnih prostorih in na razglasnà de- 
ski. 

Upravni odbor sestavlja 6 do 9 članov. 
Njegova dolžnost traja eno leto. Zadrugo 
zastopa upravni odbor, zanjo podpisujeta 
po dva člana upravnega odbora ali po en 
Član upravnega odbora in en pooblaščen: 
uslužbenec zadruge. 

Člani upravnega odbora so: 
Pauman Ivan, kmet, Brezula, predsed- 

nik, 
Frangez Avgust, ključ., Brezula, pod- 

predsednik, 
Čelofiga Stane, pleskar, Brezula, tajnik, 
Štangler Franc, cestar, Podova, 
Panko Rudolf, krojač, Podova, 
Šerbec Marija, trg. pomoč., Podova, od- 

borniki. 
Okrožno sodišče v Mariboru 

dne 17. aprila 1948. 
Zadr. IV 9 3503 

* 
486. 

Sedež: Sv. Duh na Ostrem vrhu, okraj 
Maribor okolica. 

Dan vpisa: 17. aprila 1948. 
Besedilo: Kmetijska zadruga z omeje- 

nim jamstvom pri Sv. Duhu na Ostrem 
vrhu. 

Zadruga je bila ustanovljena na skup- 
ščini 29. februarja 1948 za nedoločen čas. 

Naloge zadruge so: 1. da na čim boljši 
in čim kulturnejši način oskrbuje svoje 
člane z vsemi potrebnimi potrošnim! 
predmeti; 2. da odkupuje v svojem oko- 
lišu vse kmetijske pridelke in izdelke v 
skladu s postavljenim načrtom za dobro 
oskrbof mest in drugih' industrijskih sre- 

dišč in sklepa v ta namen pogodbe; 
3. da pospešuje in razvija vse panoge 
kmetijskega gospodarstva na svojem 
področju, tako poljedelstvo, živinorejo, 
sadjarstvo, vinogradništvo, čebelarstvo, 
gojitev industrijskih in drugih kultur, 
gozdarstvo, domačo obrt itd., posebno 
še tiste panoge oziroma kulture, ki v 
danih naravnih pogojih najbolj uspe- 
vajo; 4. da uvaja za povečanje kmetijske 
proizvodnje in s tem za naraščanje bla- 
gostanja svojih članov naprednejše teh- 
nične in agronomske metode v kmetij- 
stvu in v ta namen nabavlja kmetijske 
stroje, umetna gnojila itd., ustanavlja 
ambulante za živino, plemenilne postaje, 
organizira selekcijo živine, gradi silose, 
organizira semensko službo, skrbi za 
gojitev sadnih, gozdnih in drugih sadik 
itd.; 5. da organizira predelavo kmetij- 
skih pridelkov in obrtne delavnice za 
potrebe svojih članov in izrablja pri tem 
predvsem lokalne surovine; 6. da zbira 
kmečke prihranke v obliki hranilnih 
vlog in notranjih posojil za ustvarjanje 
obratnih sredstev in podeljevanje kre- 
ditov svojim članom; 7. da skrbi za go- 
spodarski strokovni, kulturni in pro- 
svetni dvig vseli prebivalcev svojega 
okoliša tako, da prireja v svojem za- 
družnem domu strokovna in politična 
predavanja, kulturne prireditve, stro- 
kovne tečaje, razstave, predvajanje fil- 
mov, goji fizkulturo itd. ter ustanovi 
svojo knjižnico. 

Zaradi smotrnega in uspešnejšega iz- 
vajanja svojih nalog izdela potrebne 
načrte v skladu s splošnim državnim 
načrtom. 

Zadružni delež znaša 150 din, plača 
se ob vstopu v zadrugo. Upravni odbor 
lahko dovoli plačilo v obrokih. Delež 
zadružnikovega družinskega člana znaša 
15 din. Jamstvo je omejeno. Vsak za- 
družnik jamči Še z lOkratnim zneskom 
vpisanih obveznih deležev. 

Zadruga objavlja važnejše sklepe v 
svojih poslovnih prostorih in na raz- 
glasni deski. 

Upravni odbor sestavlja 6—9. članov,' 
Njegova dolžnost traja eno leto. Zadrugo 
zastopa upravni'odbor, zanjo podpisujeta 
po dva člana upravnega odbora ali po en 
Član upravnega odbora in en pooblaščeni 
uslužbenec zadruge. 

Člani upravnega odbora so: 
Pokeržnik Maks, pos. sin, Vurmat, pred- 

sednik, 
Pokeržnik Ivan, posestnik, Boč, podpred- 

sednik, 
Vališer Alojz, posestnik, Boč, tajnik, 
Rakovič Jože, posestnik, Boč, 
Tacer Rudolf, posestnik, Gradišče, 
Vališer Franc, krojač, Vurmat, odbor- 

niki. 
Okrožno sodišče v Mariboru ' 

dne 17. aprila 1948. 
Zadr. IV10/2       '      3501 

437. 
Sedež: Krško. 
Dan vpisa: 2. aprila 1948. 
Besedilo: Nabavna in prodajna zadrug* 

z omejenim jamstvom v Krškem. 
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Oznamemilo vrednostnega papirja: 
zavarovalna polica zavarovalnega dru- 

štva »Feniks« št. 3,281.898, glaseča se 
na 10.000 din; pričetek zavarovanja 15- 
XII. 1933; dospelost 15. XII. 1948; zava- 
rovatelj Bauer ••••; koristnik Bauer 
Vekoslava. 

Okrajno sodišče v Ljubljani 
dne 18. maja 1948. 

* 
I R 57/48—4 44•4 

Po predlogu Krančiča Karla, predsed- 
nika KLO Kupšinci, se uvede postopek 
za amortizacijo izgubljenih vrednotnic in 
*e imetnik poziva, naj jih izroči predla* 
gatelju ali poverjeništvu komisije za 
hkvidacijo kreditnih zadrug v Murski 
Soboti do 18. novembra 1948. Po pTeteku 
roka se bo izreklo, da so vrednotnice 
brez moči. 

pznamenilo vrednotnic: 
hranilne knjižico št. 335/11, 336/11 in 

r^II Kmečke posojilnice v Murski So- 
Do", sedaj v likvidaciji. 

Okrajno sodišče v Murski Soboifi 
dne 18. maja 1948. 

Oklici 
dedičem neznanega bivališča 

4515 
• zajoiščinski zadevi po Mariji Dobrin 

••^ Jagodic, upokojenki iz Tržiča, za 
, virjem št 6. ki je umrla dne 1& IV. 1948 
"fez sporočila poslednje volje, se vdovec 
ji&ko Dobrin, čigar bivališče ni znano, 
Poziva, da v Ç mesecih od danes vloži 
ustaieao ali pismeno priglasitev za dedi- 
gf ll .pa vsaj sporoči sodišču svoj na- 
7•11 f-cer se ^° zapuščina obravnavala 
skri) •     dediči> M se todo ^•^ k s 

Olcrajno  sodišče  •  Kranju, 
dne 26. maja 1948. 

Z 859/46-13 4454 
• zapuščinski zadevi po Blažiču Fran. 

10 •?°?'' •?°* vas •» • 3'e umrl dne 

Vov ' **^ *• zapustil izjavo ••••••• 
j?4e, se poziva njegov sin Blažič Franc, 
** je neznanega bivališča, naj se v šestih 
mesecih od te objave priglasi za dediča 
T>ïvvïo1Smeno °gias,i in imenuje svojega 
mk* nca> ker se **> sicer P° Preteku 
ZTw ?P^aviia zapuščinska razprava z 
kom •• i ^ ta Posfavljenim skrbni- 
•••• ,lak°ni Ignacom, uslužbencem v 
fci^vJem' Ja zapuščina prisodila tistim, 
Pravac? a   §e bodo kkazali SV°J° dedn<) 

Okrajno sodišče • Trebnjem 
dne S. maja 1948. 

O 224/47-• * '4461 

&•, ^Pp^SnsSS zadevi! po poK. Jeman- 
ju Antonu, poe., Drušče 4, KLO Dru- 
^, umrlem dne' 5. V. 1947, M j© zapu- 
ne7iini,!.V?.poslednJe volJe» se Pozivata 
ton ^° kj^ ^roioa sîn Jermančič A'n- 
tobîn,^ ' ?a,J se v šestih mesecih' od te 

"ja^e priglasi za dediča pri tem sodišču 

ali pri skrbniku Pircu Antonu iz Drušč 
št. 34, naznani svoj naslov ali imenuje 
pooblaščenca, ker se bi gicer po preteku 
roka opravila zapuščinska razprava z 
znanimi dediči in postavljenim skrb- 
nikom, dedni delež neznanega dediča pa 
ostane pod upravo skrbstvenega obla- 
stva, dokler se sam ne oglasi. 

Okrajno sodišče v Trebnjem 
dne 6. maja 1948. 

0 271/47-8 4462 
V zapuščinski zadevi po pok. KovačiL 

ču Jožetu, pos., Log 6, KLO Mokronog, 
umrlem 23. II. 1947; se poziva neznano 
kje bivajoči zapustnikov sin Kovačič Jo- 
že kot zakoniti dedič, naj ee v šestih me- 
secih od te objave priglasi pri tem sodi- 
šču ali pri postavljenem skrbniku Albini 
Jožetu, Log 9, za dediča, naznani svoj 
naslov ali imenuje pooblaščenca, ker se 
bo sicer po preteku roka opravila zapu- 
ščinska razprava z znanimi dediči in po- 
stavljenim skrbnikom, dedni delež ne- 
znanega dediča pa ostane v upravi skrb- 
stvenega oblastva, dokler se sam ne 
oglasi. 

Okrajno sodišče y Trebnjem 
dne 6. maja 1948. 

4* 
Z 425/46—22 4458 

V zapuščinski zadevi po pok. Plotu 
Karlu, župniku, št. Janž na Dol., umr- 
lem 26. IV. 1941, se pozivata zapustni- 
kova brata Plot Ciril in Miha, ki sta 
neznanega bivališča in jima bo postav- 
ljen skrbnik, naj se y šestih mesecih 
od te objave priglasita'za dediča ali pie. 
meno naznanita svoj naslov temu ^ so- 
dišču ali pooblaščencu ali pa imenujeta 
pooblaščenca, ker se bo sicer po prete- 
ku roka opravila zapustnikova razprava 
z znanimi dediči in postavljenim skrbnäi- 
kom. Dedna deleža neznanih dedičev 
ostaneta v upravi skrbstvenega obla- 
stva, dokler se dediča ne oglasita. 

Okrajno sodišče v Trebnjem     !*, 
dne 6. maja 1948. 

* 
Z 73/47—14 4457 

V zapuščinski zadeva dne 29. VII. 1946 
umrle Rebernik Ane, pos., Selo 2, ki je 
zapustila oporoko, se poziva neznano 
kje v Nemčiji bivajoča hčerka Rebernik 
Ana kot zakoniti dedič, naj se v šestih 
mesecih od te objave' priglasi) za dediča 
ali oglasi podpisanemu sodišču ali tudi 
postavljenemu ekrbrniiku Bulcu France- 
tu, pos., Mirna, ali imenuje pooblaščen- 
ca, ker se bo sicer po preteku roka 
opravila zapuščinska razprava z znanimi 
dediči in postavljenim skrbnikom. Ded- 
ni delež dedinje neznanega bivališča 
ostane v upravi skrbstvenega oblastva, 
dokler se sama ne oglasi. 

Okrano sodišče v Trebnjem 
dne 6. maja 1948. 

* 
Z 395/46-8 14456 

Sitar Vinko, pos., Medvedje 25, KLO 
Tržišče, je 23. XII. 1942 umrl in nj za- 

pustil oporoke. Kot zakoniti dediči prir 
dejo med drugimi v poštev zapustnikovi 
nečakinji Sitar Marija in Jožefa in za- 
pustnikov brat Sitar Lovrenc, sedaj ne- 
znano kje v inozemstvu. 

Imenovani se pozivajo, naj se v sestili 
mesecih od te objave priglasijo pri tem 
sodišču ali pa postavljenem skrbniku 
Papežu Francu fe Medvedjeka, ker ee 
bo sicer po preteku roka opravila t&- 
puščinska razprava z znanimi dedflä in 
skrbnikom, dedni delež dedičev nezna- 
nega bivališča pa izročil v upravo skrb-1 

stvenemu organu, dokler ee samo! ne 
oglasijo. 

Okrajno sodišče v Trebnjem 
dne 14. maja 1948. 

0 166/47-7 4460 

V zapuščinski zadevi po pok. Smole 
Jožetu, pos. na Ravniku 12, umrlem 1*. 
IX. 1946, se pozivajo zapustnikovi sinovi 
Smole Jože, Franc in Alfonz, ki so ne- 
znanega bivališča in jim je postavljena 
Kristina Majcen, pos. iz Št Ruperte, za 
skrbnico, naj se v šestih mesecih od t* 
objave priglasijo za dediče pri tem eo* 
dišču ali pri skrbnica, naznanijo svoj 
naslov ali imenujejo pooblaščenca, ker 
se bo sicer po preteku roka opravila 
zapuščinska razprava z znanimi dedižd ia 
postavljeno skrbnico, dedni deleži n*< 
znanih dedičev pa ostanejo v upravi 
skrbstvenega oblastva, dokler ee dedifl 
ne oglašajo. 

Okrajno sodišče v Trebnjem 
dne 6. maja 1948. 

O 270/47—7 4455 
V zapuščinska zadevi po pok. Uhan« 

Janezu, pos. na Hudejem St. 20, KLO 
Račje selo, umrlem dne 26. XI. 1947, se 
poziva zapustnikov sin Uhan Karel, Id 
je neznanega bivališča in mu je bil po* 
stavljen za skrbnika Zorž "Alojz fe Treb- 
njega, naj ee v šestih mesecih od'te ob> 
jave priglasi za dediča, naznani svoj na- 
slov ali imenuje pooblaščenca, ker se bo 
sicer po preteku roka opravila zapuščin»* 
ska razprava z znanimi dediči in postav- 
ljenim skrbnikom, dedni delež neznane- 
ga dediča pa ostane v upravi skrbstve- 
nega oblastva, dokler se dedič ne oglasi ' 

Okrajno sodišče v Trebnjem 
' <ine 6. maja 19487"' ' 

* 
0 249/47—8 4468 

V zapuščinski zadevi po VerbSBo 
Francetu, umrlem dne 22. XI. 1944, poa, 
Zagrič 12, KLO Primskovo, se poziva 
neznano kje bivajoči zapustnikov sin 
Verbič Anton kot zakoniti dedič, naj>ee 
v šestih mesecih od te objave priglasi za 
dediča pri tem sodišču ali pa' naznako! 
svoj naslov in imenuje pooblaščenca, 
ker se bo sicer po preteka roka opravila 
zapuščinska razprava z znanimi dectiflt 
in postavljenim . ekrbnikom Mezljem 
Francetom, pos., Zagrič. Dedni delež 
neznanega [dediča ostane y, upravi akrb> 
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stveneg» oblastva, dokler  ft dedič  ne 
oglasi. 

Okrajno eodiièe • Trebnjem 
dne 6. maj» 1948. 

» 

V 159/47—12 4459 
V zapuščinski sedevi po dne 4. IV. 

1946 umrli Zupan&f) ••, pos., Blato 6, 
KLO Trebnje ki je zapustila izjavo po- 
slednje volje, ee pozivata njena sinova 
Zupančič Alojz in Janez, ki sta neznane- 
ga bivališča, naj se v Šestih mesecih od 
te objave priglasita za dediča ali pisme- 
no naznanita svoj naslov temu sodišču 
ali pa postavljeni skrbnici Kovao Manji, 
tajnici KLO Račje eelo, ali pa sama ime- 
nujeta pooblaščenca, ker se bo sicer po 
preteku roka opravila zapuščinska raz- 
prava ter zapuščina prisodila znanim 
dedičem. Dedni deleži neznanih dedt- 
cev ostanejo v upravi skrbstvenega obla- 
stva, dokler ee dediči ne oglasijo. 

Okrajno sodišče v Trebnjem 
dne •. maja 1948. 

Razni oglasi 

Pozivi upnikom in dolžnikom 
4559 

Z uredbo vlade LRS št. S-zak. 244 t 
dne 5. V. 1948  (Ur. list LRS št 21- 
122/48) ee je odpravila Zbornica za tr- 
govino, obrt in industrijo v Ljubljani. 

Za likvidatorje eo bili imenovani: 
Mavric Edo, uslužbenec ministrstva za 

Komunalne zadeve LRS, 
dr. Vilfan Igor, uslužbenec ministr- 

stva za komunalne zadeve LRSj 
Smid Andrej, uslužbenec ministrstva 

za trgovino in preskrbo LRS. 
Pozivajo ee upniki, da prijavijo svoje 

terjatve, dolžnike pa, da poravnajo svoje 
obveznosti do Zbornice za trgovino, obrt 
in industrijo v Ljubljani v 14 dneh od te 
objave. Poznejše priglasitve terjatev se 
ne bodo upoStevale. 

Likvidatorji 
O 

4584 
Okrajna nabavljabica Trebnje (Okraj- 

no trg. podjetje >Prehranac v Trebnjem) 
ee je združila z Okrajno poslovno zvezo 
'in prešla v likvidacijo. 

Pozivamo vse upnike naj do 1. julija 
1948 prijavijo svoje terjatve, vse dolžni- 
ke pa, naj poravnajo svoje obveznosti 
najpozneje do 1. julija 1948. 

Po preteku tega roka ee prijave terja- 
tev ne bodo več upoštevale. - 

Likvidatorji 

4564 
Podjetje Mehanična tkalnica Zigon An- 

gelo, Ptuj je nacionalizirano. Pozivamo 
vee upnike, naj do •. junija 1948 prigla- 
sijo evoje terjatve, vee dolžnike pa, naj 
poravnajo svoje obveznosti najpozneje 
do 8. Junija 1948. , 

Po .preteku tega roka se prijave terja- 
tev ne bodo več upoštevale. 

Maučič Albertj upravnik 

St. 6610 4C93-3-1 
Na  podlagi odločbe  vtade   F LR J, št. 

1823'4* z dne 12. marca 1948. je Podu 
zećo za elektrifikaciju zapada 8 sedežem 
v Zagrebu dne 31. marca 1948 prenehalo 
deiovaii in prešlo v likvidacijo. 

Poznajo se vsi upniki, naj najpozneje 
do 31. julija 1948 priglasijo svoje terja' 
ve, ker se bodo po preteku tega rok 
v  podjetju izvedena  knjiženja  štela z* 
verodostojna.  Dolžniki  pa  se pozivajo 
naj do tega roka poplačajo svoje dolgove- 

Poduzeće za elektrifikaciju zapada 
u likvidaciji, 

Zagreb, Gundulićova ul. 32/III 

Preklici izgubljenih listin 

Preklicujem Ukradeno OF izkaznico št. 
242096, osebno izkaznico št. 125, sindi- 
kalno izkaznico št. 243742, st zvezo 
50742 in industrijsko oblačilno nakaz- 
nico št. IRI 246609, vse na ime Ajtnik 
Jože, roj. 19. II. 1905, stanujoč v Trob- 
ljah št. 21. 
4566 Ajtnik Jože, 

p. Slovenj Gradec 
Troble, 21 

Preklicujem ukradeno osebno izkaz- 
nico, izdano na ime Antolic Ivana, Mari- 
bor. Sodna uL 2. 
4555 AntoUč Irana 

Preklicujem izgubljeno osebno izkaz- 
nico št. 023909 in prometno knjižico za 
kolo znamke >Junior«, na ime Armiö 
Alojzij, Ljubljana, Campova 12. 
4530 Annie Alojz 

Preklicujem izgubljeno šofersko iz- 
kaznico, prometno knjižico za tovorni av- 
tomobil Št S—2952 na Imo Nabavna in 
prodajna zadruga Boh. Bistrica in pro- 
metno knjižico za kolo znamke >Torpe- 
do< na ime Arh Janko, Boh. češnjica 51. 
4471 Arh Janko 

Preklicujem izgubljeno izkaznico OF, 
izdano od RLO Rakovnik-Vič   na   ime 
Arslanović Kaeam, Ljubljana, Cesta na 
Rožnik 29. 
4465 Arslanović Kasam 

Beton Celje, gradiliišče Rog. Slatina. 
Preklicujem    potrošniško    nakaznico 

reg. št. 253, izdano na ime Belcer Kon- 
rad, izdano od KLO Brestovec, okraj 
Poljčane. 
4575 Belcer Konrad 

Beton Celje, gradbišče Rog. Slatina 
Preklicujem fegubljeno osebno izkaz- 

nico, izdano od KLO Črnuče na ime Ber- 
cio Pepca, Črnuče 23. 
4472 Berci« Pepca 

Preklicujem osebno izkaznico, izdano 
na ime Bertonoelj (Alojzija) Alojz, roj. 
13. VII. 1884 v Zanbici. sedaj Ljubno 90.' 
4576 Bert on cel j Alojz 

Preklicujem izgubljeno univerzitetno 
izkaznico, izdano od rektorata univerze 
v Ljubljani, in izkaznico OF, obe na ime 
Bole Majda, Ljubljana, Prelovč-eva 10. 
4410 Bole Majda 

Preklicujem izgubljeno osebno izkaz- 
, nico , (dovoljenje za bivanje inozemca) 
1 št 4835 z dne 5. IX. 1947. izdano od od- 

seka za notranje zadeve Kranj na ime 
Bukovec Rudolf, rojen v Tretu 10. II. 1922, 
uavijalec v tovarni Iskra, Kranj. 
4537 Bukovec Rudi 

Preklicujem izgubljeno Šolsko ipriče- 
vaio I. letnika Valirove trgovske tole • 
Ljub;,an,, izdano v Soškem l. 1915-16 od 
ravnateljstva te šole na me Buzzolini 
Franc, Tyrseva 205. 
1409 Buzzolini Franc 

Preklicujem izgubljeno osebno izkaz- 
nico št. 168 in prometno knjižico Štev. 
300.173 za kolo, obe izdani v Celju. 
4412 Cincovié Branislava, 

Celje, Lava št. 5 
Preklicujem izgubljeno prometno knji« 

žico za kolo znamke >Titania<, tov. št 
11676, izdano od uprave NM •••••• Lo- 
ka na ime Dolenc Marija, Lucine št. 6. 
4562       Dolenc Marija por. Martinčič, 

Dolge njive 3, p. Gor. vas, Sk. Loka 
Preklicujemo izgubljeno prometno 

knjižico za tovorni avtomobil znamke 
>Studebäcker<, št. S—1606, izdano od 
NM v Ljubljani na ime DAPPS, Ljublja- 
na, avtopark. 
4468 DÀPPS, Ljubljana 

Preklicujemo evidenčno tablico avto- 
mobila znamke >Fiat-Tor»olino<, 8t. S<- 
-0134. D-APPS, 
4151—3—3      okrožna, uprava Ljubljana 

Preklicujem (osebno izkaznico,  pro- 
metno knjižico za kolo tov. št. 0851166 
in jugoslovansko delavsko knjižico. 
4577 Ekart Janez, Zlatolice 89. 

Preklicujemo    izgubljeno    evidenčno 
tablico S — 4902 tovornega avtomobila 
Ford. 
3890—3—3 Elcktroljubljana, 

Elektrarna Dravograd 
Preklicujem izgubljeno spričevalo Ik 

razreda nižjega tečaja za oficirje JA. 
4402 Fajđuga France, kapetan, 

vojna pošta 4450, Maribor 
Preklicujem izgubljeno izkaznico OF, 

delavsko knjižico in izkaznico z mladin- 
ske proge Samac—Sarajevo, vse na iiae 
Golob Franc, LJubljana, Obrtniška 7. 
4525 Golob Franc 

Preklicujemo    izgubljeno    prometno 
knjižico za rumeno pleskano kolo, znam- 
ko >Meister<, Št okvira 1204/905, izdano 
na ime Gozdna uprava Litija. 
4581 Gozdna uprava LUija 

Preklicujem izgubljeno prometno kuj** 
žico za moško tkolo znamke >Puch<, št 
271.115,   izdano na ime Gradič Franc 
Maribor, Tezno, Prešernova 14. 
4415 Gradič Frane 

Preklicujem izgubljeno vajeniško **" 
. kaznico, izdano v Horjulu na ime Grbec 
Mirko, Horjul 113. 
4528 Grbec Mirke 

Preklicujem izgubljeno šolsko spričo 
vaio 4. razreda II. drž. dekliške meščan- 
ske šole v. Mariboru, izdano v šolskem 
letu 1928/29 od ravnateljstva te »ole »* 
ime Gregorčič Štefanija, Maribor. ^ : 

Gregorčič Stela»ija, por. Leskov&eKt 
4398 Ljubljana, Korotanska 6 
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( Prekliouiem izgubljeno prometno knji- 
žico za kolo, izdano od NM Mozirje na 
ime Grudmifc Ivan, Solcava št 30. 
*561 Gruđnik Ivan 

Preklicujem izgubljeno prometno knji- 
žico za kolo št 151660. 
441* HabjaniS Ludvik, 

Lancova vas 59, p. St. Vid pri Ptuju 
Preklicujem izgubljeno prometno knji- 

žico za kolo znamke >Puch<, tov. št 
1107634, izdano od KLO Zg. Bitnje na 
•• HaJnar Alojzija, Pluska št. 5, p. 
irebnje. 
4522 Halnar Alojzija 

.Preklicujem izgubljeno osebno izkaz- 
nico   szdano od NM Ljubljana na ime 
••]••• Terezija, Ljubljana, Tabor 3. 
4399 Hojkar Terezija 

Preklicujem izgubljeno osebno izkaz- 
V*00 in industrijsko nakaznico, ob© na 
Mest • ,ec  Anton, Ljubljana, Cesta tv 

Ivcc Anton S*1**47- 
"reklicujem     izgubljeno     prometno 

žico za žensko kolo tov. št. 108, izda- 
no od NM v Ljubljani na ime Jakomin 
^rnard, Brezovica 86. 
^** Jakomin Bernard 

n^
eMicujem izgubljeno šofersko izkaz. 

•'3.^•••• od NM v Ljubljani na ime 
^eseniek Anton, Ljubljana, .Rožna doli- 
452S     *'^9. 03 Jesenšek Anion 

n.
Pon°voo preklicujem izgubljeno oseb- 

na «^F0*«». «dano od KLO Dobrna 
W,- JUA 0F izkaznico, ter člansko iz- 
»00 ESS, vse na ime Justin Pavla, 
^0, Kersnikova ulica 12/1. 
^02 Justin Parla 

••^^^• fcgubljeno prometno knji- 
gi»   • °}° »Barake »Presto«, tov. št 
im v 12dBDO <* • SkoIJa Loka aa 

g^ Kalan FrančiSka, Stara Loka 10. 
Kalan Frančiška 

T>N^rI*?i. : ,1313358, izdano od zveze 
ST delavcev v Ljubljani na ime 
^* Sergej, Ljubljana, Gajeva 6'. 

••••• Sergej 

alS^ftS?0. ^Wîeno osebno fckaz- 
naSmi ^40'lzdaao od KLO Dubrovnik 
••••• Kanaraehmedovi6 ••••••, Ljub- 
4469* *r 

Earamehmeđovic* Remalja 

ficor^?1Lem is«wMjeno delavsko knji- 
•• TrLJnd?8tvriJ8ko oaiaznlco, obe na 
^üenda Jože, Ljubljana, Mesarska 2. 

Ken da Joie 

»ìSìticAoizP1iblÌ6no «*» fc*«- 
NM v T -^83' •^•• 10- VI- IWe od 

^Äbfevmö •••••• m°> 
Klemene Miro 

(Uo^R^^em mladinsko le^itimaoijo SL 
nia Of?^11^1«1 "»e Knez Vida, dijaM- 
^Sffina-Gatina, p, Gr*mplje. 

*** Enei yida 

J     Preklicujem     izgubljeno knjižico za 
' žensko kolo znamko »Traber«, tov. št 

35303, S-404-914, na ime Kopač Alojzi- 
ja, Pekel št. 50, Maribor. 
4550 Kopčič Alojzija 

Preklicujem izgubljeno prometno knji- 
žico za kolo št. 73923, izdano od NM 
Maribor okolica na ime   Kopčič   Franc, 
Straže 31, p. Sv. Lenart v Slov. goricah. 
4414 Kopčič Franc 

Preklicujem potrošniško nakaznico 
reg, št. 228, izdano od KLO Brestovec, 
okraj Poljcame na ime Koražija Alojz. 
4574 Koražija Alojz, 

Beton Celje, gradbišče Rog. Slatina 
Preklicujem izgubljeno delavsko knji- 

žico št 4380, izdano od MLO v Ptuju na 
imee Korošec Štefan, pomožni delavec, 
rojen 7. 11. 1925. v Dragonji vasi pri 
Ptuju, sedaj pri Gradisu na Bledu. 
4570 Korošce Stefan 

Preklicujem ukradeno izkaznico, služ- 
beno dovolilnico, izdano cd štaba IV. ar- 
made v Ljubljani* izkaznico OF, sindi- 
kalno izkaznico in industrijsko nakazni- 
co na ime Kovač Pavel, Ljubljana, Po- 
ljanski nasip et. 40 in industrijsko na- 
kaznico, vse na ime Rabula Slavka, Zg. 
Kašelj. 
4527 •••••" Pavel 

Preklicujem izgubljeno prometno knji- 
žico za moško kolo znamke »Torpedo«, 
St. 703334. 
4578        ' Krabonja Alojzija, 

Maribor, Studenci, Ruška 19 
Preklicujem indiustrijsko nakaznico 

ID-2, reg. št 60 655564, izdano od KLO 
Šmarje na ime Kragelj Ivanka, Orehovo 
8, Sevnica ob Savi. 
4551 Kragelj Iranka 

Preklicujem žzgubljeno prometno knji- 
žico za tovorni avtomobil št S—2047, 
izdano od NM v Ljubljani na ime KLO 
Dolsko, p. Dol pri Ljubljani. 
4470 KLO Dolsko 

Preklicujem izgubljeno prometno knji- 
žico za kolo št. 646150, izdano od NM v 
Ljubljani na ime Kregar Alojz, Ljublja- 
na, Stepanjska 5. 
4544 Kregar Aloja 

Preklicujem izgubljeno prometno knji- 
žico za žensko kolo, izdano od 0L0 Ma- 
ribor-Tezno leta 1947 na ime Krempl 
Neža, Maribor, Pobrežje, Nova uL 18. 
4416 Krempl Neia 

PreHictrjem prometno knjffieo za ko- 
lo, št. A 209266, izdano 8. I. 1948 v Ko- 
čevju na ime Lindič Ivan, Koblarje 54, 
Stara cerkev pri Kočevju. 
4508 Iindič Ivan 

Preklicujem izgubljeno šolsko spriče- 
valo 1. in 2. razr. meščanske šole v Smi- 
helu pri Novem mestu in dijaško knji- 
žico za 3. razr. iete šole na ime Marin- 
cek Vera* 2upeča vas. p, Cerklje pri 
Krki. -»i 
4520 Maiincek Vera 

Preklioufetn izgubljeno prometno knji- 
žico za kolo znamke >Adler<, tov. št. 
344(113, izdano L 1Ö48. od. NM s Ljubljani 

na ime Mani Franc, Ljubljana, Kljunova 
16. 
4531 Mara Franc 

Preklicujem izgubljeno osebno izkaz- 
nico št. 609 in člansko izkaznico OF št. 
07773S, izdano od krajevnega odbora OF 
Dolenji Logatec, obe na ime Masle Ja- 
kob, Cevica 29, KLO Dolenji Logatec. 
4563 Maslo Jakob 

Preklicujem izgubljeno prometno knji- 
žico za kolo št. 207920 na imo Medved 
Leopold, Medvece—Sesterže, OLO Ptuj. 
4552 Medved Leopold 

Preklicujem izgubljeno osebno izkaz- 
nico, izdano od KLO Store, OF izkaz- 
nico, izdano od OF Store in oblačilno 
nakaznico, izdano od KLO Store, vse 
na ime Mlakaj Anton, delavec, Store 
29. 
4564 Mlakar Anton 

Preklicujem Jzgubljeno osebno izkaz- 
nico, izdano od NM v Ljubljani na ime 
Menart Jerica, Ljubljana, Ravnikarjeva 
št 10. 
4393 Menari Jerica 

Preklicujem izgubljeno šolsko spriče- 
valo 4/a. razr. realke v Ljubljani, izda- 
no L 1912/13 od raivnateljstva te šole na 
ime Mezgolič Leon, Ljubljana, VoSnjai»- 
va 22. 
4532 Mezgolič Leon 

PrekKcirjemo izgubljeno tablico mo- 
tornega kolesa znamke »Bianchi« 500, 
evid. št. S-05059. Motorno kolo je laet 
MLP — uprave za ceste Vipava. 

Ministrstvo za lokalni premei, 
4565 Uprava za ceste, Ajdovščina 

Preklicujem delavsko knjižico št. 
1053342, izdano od MNO Čakovec 6. VI. 
1947 na ime Mošmonder Marim, delavec, 
roj. 19. X. 1900 v Savski vasi, sedaj pri 
> Gradisu« na Bledu. 
4567 Mošmonder Martin 

Preklicujem izgubljeno oblačilno knji- 
žico št 19578, izdano od vojaškega okrož- 
ja Ljubljana na trne Mulac Ivan, Kočev- 
je 273. 
4521 Mulac Ivan 

Preklicujem izgubljeno vojaško knjiži- 
co, izdano v Ljutomeru, oblačimo ••• 
k&znico, izdamo v Mariboru (Magdalen- 
6ka četrt), in nakaznico za popravilo 
čevljev, vse na ime Novak Franc, Ma- 
ribor, Linhartova 19. 
4553 Novak Franc 

Preklicujem izgubljeno industrijsko 
nakaznico, izdano od KLO Verd na ime 
Osredkar Alojzij, Mirke 3, p. Vrhnika. 
4404 Osredkar Alojzij 

PrekÜcujem izgubljeno prometno 
knjižico za osebni avtomobil znamke 
>DKW<, št 2644, evid št. S-0053, izdane 
od NM v Ljubljani na ime Pečnik Stan- 
ko, Ljubljana, Stožice 175. 
4618 Pečnik Stanko 

Preklicujem osebno izkaznico št. 327 
in prometno  knjižico za ' žensko kolo 
znamke »Juniore, •. 81673, zeleno ple- 
Bkano, izdan*-na ime Pirš Ana, Kamnik. 

, 4671' *     Petek Jožef, 
1 Boaikv» ob L 2. 29 
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Preklicujem izdubljeno oeebno izkaz- 
nico in izkaznico OF, obe na ime Ple- 
elenjak Slavka, Ljubljana, Tržaška cesta 
5t. 85, in prometno knjižica za kolo na 
ime Plestenjak Marija, Medvode 63. 
4401 Plestenjak Slavka 

Preklicujem izgubljeao osebno izkaz- 
nico,   izdano aa ime   Podboršek Ivan, 
Šmartno ob Savi št. 10. 
4333 Podboršek Ivan 

Preklicujem izgubljeno prometno knjš- 
iico aa kolo, izdano od NM v Ljubljani na 
Ime Pogačnik Adolfina, Ljubljana, tovar- 
na Saturnus. 
4473 Pogačnik Adelfina 

Preklicujem izgubljeno prometno knji- 
8co za kolo, izdano na ime Kastelic 
Frame, Cerovec 16, p. Šmartno pri Litiji. 
4466 Pogrtjec Alojz, 

Občino 10, p. Šmartno 
pri Litiji. 

Preklicujem izgubljeno osebno izkaz- 
nico, izkaznico OF in industrijsko nakaz, 
nico, vse na ime Povše Štefka, in indu- 
strijsko nakaznico na ime Povše Anton, 
Ljubljana, Ob Zeleni jami 1. 
4548 Povše Štefka 

Prefcricujemo   prometno   knjižico št. 
6368 za poltovorm* avtomobil znamke 
>Framo<, reg. et S-38Ì6. 
4583 Prevozništvo,  Celje 

Preklicujem ukradeno potrošniško na- 
kaznico za tekstu in obutev IR 210291, 
izdano na ime Purgaj Ada, učiteljica, 
Zreče št 71, evidenčna štev. nakaznice. 
4539 Purgaj Ađa 

••••1•••••     izgubljeno     prometno 
knjižico za moško kolo, brez znamke tov. 
št. 63460. 
4565 Ramšak Franc 

Preklicujem izgubljeno prometno knji- 
ßoo za moško kmo znamke »Juniore, št. 
okvira 90923. 
4411 Rančigaj Ivan, 

KLO Šmartno v Rožni dolini, 
Pep-elno 14. 

Preklicujem izgubljeno sindikalno iz- 
kaznico št. 1308714, izdano cd zveze tek- 
stilne hi oblačilne ind. v Domžalah na 
ime Repnik Frančiška, Vanje 11/b, p. 
Dolsko. 
4549 Eepnik Frančiška 

Preklicujem potrošniško karto za Ura- 
no, št 16, izdano od vojaškega trgovske- 
ga podjetja, poverjeništvo Maribor, na 
ime Rink Janko, poručnik, voi. poŠta 
M466/Î, Maribor. 
4854 Rink Janko 

Preklicujem feguMjeao sindikalno iz- 
kaœnico, izdano na ime Rojšek Henrik, 
Pcdmolmk 38, p. Dobrunie. 
4546 Rojsek Henrik 

Preklicujem   izgubljeno   industrijsko 
nakaznico,  izdano od RLO  Šiska-Beža- 
grad na ime   Roto Marija,   Ljubljana, 
Podjtmska 6. 
4398 Roth Marija 

Preklicujemo izkaznico za. kolo znam- 
ko >Stadion<, tov. št. 341681, evidenčna 
št 303391. izdano na ime Spinano grad- 

beno podjetje >Beton< Celje, Ljubljan- 
ska 16. 
4541 Splošno gradbeno podjetje 

>Beton>, Celje. 
'Preklicujem    izgubljeno industrijsko 

[nakaznico IR, izdano od RLO Rakovnik 
-Vič na ime Sukovič Mara, Ljubljana, 
Rožna dolina e. II/9. 
4523 Sukovič Mara 

Preklicujem izgubljeno osebno izkaz- 
nico, sindikalno izkaznico, izkaznico LMS 
in izkaznico kulturnega društva >Jože 
Mojškrič« na ime Sukovič Marija, Ljub- 
ljana, Rožna dolina, e. II/9, in sindikalno 
izkaznico na ime Turk Lojzka. 
4400 Sukovič Marija 

Preklicujem izgubljeno izkaznico za 
kolo znamke >Wanderer<, št okvira 
699117, črno pleskano. 
4557 Štefančič Anion, 

Vrh št 8 
Preklicujem izgubljeno osebno izkaz- 

nico št. 2Ö8, izkaznico OF, št. 352812, iz- 
kaznico LMS, št. 18728, prometno knji- 
žico za kolo št S-158781, tov. št HP 
31209, in izkaznico z mladinske proge 
Šamac—Sarajevo, vse na ime Stefanac" 
Avgust, Stara Vrhnika 67. 
4406 Štefančič Avgust 

Preklicujem izgubljeno prometno knji- 
žico za kolo, izdano od NM v Ljubljani 
na ime Šušteršič Anton, Brest 17, p. Ig. 
4403 Sušteršič Ant88 

Preklicujem izgubljeno prometno knji-, 
žico za tovorni avtomobil znamke ^Chev- 
rolet«, št. 5862, št motorja BV-582792, št. 
knjižice 10213, izdano od notranjega 
odseka okraja Maribor okolica. 
4558 Tovarna okovja in pločevinastih 

izdelkov, 
Bistrica - Limbuš pri Mariboru 

Preklicujem     izgubljeno     prometno 
Knjižico za moško kolo znamke >Puch>, 
št. 426451, ši. knjižice 488886, Ljutomer 
3S86. 
4585 Trnek Kari, 

Ormoška cesta 13, Ljutomer 
Preklicujem izgubljeno prometno knji- 

žico za kolo >Phänomen<, tov. Št. 395544, 
izdano od OLO Kamnik na ime Urbani- 
ja Pavla, Žirovše 11, p. Krašnja. 
4519 Urbanija Pavla 

Preklicujem izgubljeno univerzitetno 
izkaznico št. 51, izdano od rektorata uni- 
verzo v Ljubljani na ime Urbas Marija, 
Nove Jarše 57. 
4545 Urbas Marija 

Preklicujem izgubljeno osebno izkaz- 
nico, eîndikalno izkaznico in izkaznico 
OF, št. 012935, vse na ime TJrbič Ljud- 
mila, Ljubljana, Mestni trg 12. 
4407 Urbič Ljudmila 

Preklicujem izgubljeno prometno knji- 
žico za žensko kolo. 
4417 ' Vclikogne Mara, 

Št. Ilj 135. 
••••••••• Izgubljeno osebno izkae- 

oico, izdano od NM v Ljubljani na ime 
Velikonja Ivanka, Gunclje 55, p. Št. Vid 
nad' Ljubljano. 
4547 Velikonja Ivanka 

Preklicujem izgubljeno šolsko izpriče- 
valo IV. razreda meščanske šole, izdano 
v šolskem letu 1917/18 na ime Vlaj Lju- 
devit, roj. 4. maja 190-1 v Dolnji Lendavi. 
4586 Vlaj Ljudevit 

Preklicujem igubljeno osebno izkazni- 
co, izdano od NM v Ljubljani na ime Vo- 
dtišek Marija, Ljubljana, Zaloška 11. 
4474 Vodišok Marija 

Preklicujem izgubljeno osebno izkaz- 
nico, izdano od NM v Ljubljani na ime 

Voljč Franc, Ljubljana, Viška c. 25/a. 
4397 Voljč Franc 

Preklicujem potrošniško nakaznico Si 
294753 — Kat. IR-1, osebno izkaznico ;•£ 
7029 in mladinsko izkaznico vse na viaf> 
Weber Marija, Sp. Gorje 10, p. Gorje pri 
Bledu. •'- 
4587 Weber Marija 

Preklicujemo izgubljeno evidenčno ta- 
blico S-4842 za poltovorni avtomobil 
znamke >Peugeot<, izdano od OLO v Slo- 
venski Bistrici na ime Ferdo PolajžeV 
Poljčane. 
4573 Zadružno tovarne svile, 

Maribor, Pobrežjo 
Preklicujem izgubljeno osebno izkaz- 

nico štev. 3780/3, izdano cfd KLO Stara 
Fužina, OF izkaznico št. 247400 in izkaz- 
nico za kolo št. 180774, izdano v Ljub- 
ljani na ime Zalokar Martin, Stara Fu« 
žina št. 89. i? 
4418 Zalokar Martin 

Preklicujem izgubljeno prometno kn#r 
žico za kolo, izdano od notranjega ods&* 
ka Gor. Radgona, št. okvira P. 0236. 
4579 ZemljiČ Ivan"» 

Preklicujem izgubljeno-prometno kaj* 
žico za kolo znamke >Puch<, st. 36379?» 
izdano na ime Zihenl Janez, Bodovlj» 
št. 9, p Škoija Loka. ' 
4467 Ziherl Jane« 

Preklicujem izgubljeno prometno knji' 
žico za kolo tov. Št 720815,   izdano <** 
NM v Ljubljani na ime Zorko Frao*5» 
Ljubljana, Celovška G&. 
4408 Zorko Frane 

Preklicujem izgubljeno univerzitetu" 
izkaznico, izdano od rektorata univerjP 
v Ljubljani na ime Zupan Majda, Ljt*" 
ljana, Triglavska 4. \       -r • 
4395 Zupan VMajd* 

Preklicujem izgubljeno spričeval*..? 
završenem izpitu na drž. dvorazredni Ä 
govski šoli v Ljubljani, izdano 1. 1930J*1 

ravnateljstva, ta šole na ime Zupane M** 
rija, Ljubljana, Krakovski nasip. .. 
4394 Zupane ••••» 

Preklicujem izgubljeno šofersko teka** 
nico, izdano od oddelka za notranje ^ 
deve mesta Beograda, Uprava naroda» 
milice Beograd na ime Zupane (Marti»8» 
Rudolf. 
4538 Zupane Rudi,; 

Sv. •••••"23,   .. 
p. Šmarje pri 3&f. 

Preklicujem fegubljemo P^-^a 
knjižico ra kolo snamke >Puch<, s*. 
1118538. 
4580 Zupančič Matilda • 

Šmarjeta pri Rimskih topu?* 

Udaja >UradoJ tlet LRS« — Ravnatelj in odgovorni urednik: Bolo Voduiôk; Uska Prosvetna tlakama — oba » LlnblteaL 
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Na podlagi zapisnika redne letne skup- 
ščine 2 dne 14. marca 1948 se uvede li- 
kvidacija zadruge. Likvidatorja sta dose- 
danja člana upravnega odbora: 

Pîajîar Jože, posestnik v Krškem, taj. 
nik in 

Zugelj Barica> gospodinja v Krškem, 
blagajničarka. 

Likvidatorja bosta podpisovala tako, 
da bosta pristavila pod besedilo firme 
svojeroîna podpisa kakor doslej š pristav- 
am >v likvidaciji«. 

Okrožno sodišče • Norem mestu 
dne 2. aprila 1948. 
Zadr II 95 — 7-S-9 3539 

438. * 
- Sedež: Ziri. 

Pan izbrisa: 28. aprila 1948. 
•Bese lilo: Ccvljarna Ziri, zadruga z 

wnejenim jamstvom v Žireh • likvida- 

'Zaradi končane likvidacije. 
okrožno sodišče v Ljubljani 

dne 28. aprila 1943. 
^ Zadr IV133/6 3690 

:--Vpisi v trgovinski register 
439. 

Sedež: Ljubljana. 
Dan ..vpisa: 28. aprila 1948. 

;.%*:   Centralna   vinama   d.   d. 
Ljubljana v likvidaciji. 

Izbriše se likvidator Deu Zane, vpiše 
"e ••• likvidator: 
.^ragelj^ Franc, referent v knjigovod- 

aKO-revuiijskenj ^dellm ministrstva za 
trgovino in preskrbo LRS, 

.     Okrožno sodišče • Ljubljani 
dne 28. aprila 1Q48. 

Rg B • U8/17 9688 

440. * 

."Sedež: Bežigrad pri Celju. 
»Pan izbrisa: 13. aprila 1948. 

Besedilo:   Cater Ivo, trgovina z dežel- 
ni P

*
ìA

?
ì]

Lì in lesom vseh vrst za eks- 
:V» Be.z,grad pri Celju. 
/Zaradi vpisa v register državnih go- 

ç^^rskih podjetij ministrstva za finan- 

Okrožno sodišče v Celju 
dne 13. aprila 1948. 

A • lß/23 3398 

441. 
Sedež: Ljubljana. 
Dan iibrisa: 17. aprfla 1948- 

, jedilo: Dr. Th. & G. Böhme đ. d. 
••••    , ^•13*1 v- register. državrA go-. 
lg^to|sI>odjetdj" pri ministrstvu za 

okrožno sodišče v Ljubljani 
• •   .      dao» 17. aprila 1948. 

Bg B • vw • 

G 347/48—4 

Oklic 
4514 

Manko Kunigunda, rojena Gorajak, 
pisarniška uslužbenka, Maribor, Studen- 
ci, Limbuška c. 110, je viozäa zoper 
Manko Vladimirja, neznanega bivališča, 
tožbo na razvezo zakona. 

Razprava v tej stvari bo dne 21. junija 
1948 ob 8. uri pri tukajšnjem sodišču, 
soba št. 84. 

Skrbnik toženca Pire Rudolf, sodni 
uslužbenec okrožnega sodišča, bo zasto- 
pal odsotnega toženca, dokler se sam 
ne oglasi aii ne imenuje pooblaščenca. 

Okrožno sodišče v Mariboru, 
dne 21, maja 1948. 

Uvedbe izstopanja 
za razglasitev za mrtve 

IV R 67/48-2 3653 
Cizel Milan, roj. 5. II. 1927 na Piršen- 

bregu 12, sin Antona in Marije rojene 
Preskar, slik. vajenec, samski, je odšel 
24. VIL 1944 v kozjanski odred NOV. 
Zadnjic" se je javil domačim oktobra 
1944. Od tedaj se pogreša. Po izpovedbi 
Zagmajstra Karla jo baje decembra 1944 
padel v bojih v Savinjski dolini. 

Na predlog očeta Cizla Antona, polje- 
delca iz Piršenbrega 25, se uvede posto- 
panje za razglasitev za mrtvega. 
IV R 61/48-2 3788 

Kunej Janez, roj. 21. IX. 1918 v Gor- 
janah 15, sin Kunej Frančižke, rudar, 
samski, je odšel 17. VIII. 1944 v NOV. 
Od tedaj se pogreša. Baje je padel 
okrog novega leta 1945 na Menini pia. 
nini. 

Na predlog Cerjak Marije, delavke iz 
Gorjan'15, se uvede postopanje,za raz- 
glasitev za mrtvega. 

IV, R 45/48-3 3654 
Poznič Martin, roj. 30. X.-1917 na Po- 

kleku 37, ein Janeza in Elizabete roje- 
ne Kožuh, polj. delavec, samski, je odšel 
začetek 1944 v kozjanski odred NOV. Po 
izpovedi tovarišev je baje konec febru- 
arja •4 padel v. bojih pri Stranjah 
blizu Blance. 

Na predlog Vovčka Jožefa, rud. upo- 
kojenca iz Zg. Leskovca 10, se uvede 
postopanje za razglasitev za mrtvega. 

IV R 74/48-3 3787 
Zupan Jože, roj. 2. VI. 1902 v Srom- 

Ijah 13, sin Jožefa in Terezije rojene 
Koršič, delavec, poročen, je odšel 15. IX. 
1944 v kozjanski odred NOV. Konec de- 
cembra 1944 so dobili domači sporočilo, 
da je padel v bojih pri Žužemberku. Od 
tedaj se pogreša. 

Na predlog žene Zupan Jožefe, delav- 
ke iz Sromelj 5, se uvede postopanje za 
razglasitev za mrtvega* 

, ' Vsakdo, ka mu. je o pogrešanih kaj 
znano, se poziva, da to do 15. VI. 1948 
poroča oodišču ali skrbniku Somerju 
Ludviku, sod. uslužbencu v Brežicah. 

' Cizelj Milan, Kunej Janez,' Poznič 
Marti» in Zufij« Jože s.e ••••"•?, & «ft 

zglasijo pri sodiiiu ali drugače dajo ka- 
ko vest o sebi 

Po preteku roka bo sodišče odločilo o 
predlogih. 

Okrajno sodišče v Brežicah 
za okraj Krško 

dne 29. aprila 1Ô48. 

R 85/48- 3378 
Peternel Anton, roj. 13. VII. 1902 % 

Gorenjih Novakih 84, sin pok. Jakoba in 
Marije rojene Lisjak, kovač, samski, je 
bil poleti 1943 interniran v taborišče. 
Cairo Montenotte pri Savonč. Po zlemu 
Italije je bil poslan v Gusen pri Maut- 
hausenu, od koder je bil januarja 1944 
izpuščen in poslan v Trst, kjer je po &- 
povedbj Petemela Franca umrl v bolni- 
ci Regina Elena konec januarja ali aace-* 
tek februarja 1514. 

Na predlog Peternel Marije rojene 
Li&jak, gospodinje iz Gor. Novakov 34, 
se uvede postopanje za razglasitev za 
mrtvega in se izdaja poziv, da se o po- 
grešanem do 15. VI. 1948 poroča sodi- 
šču. 

Po preteku roka bo sodišče odločilo o 
predlogu. 

Okrajno sodišče v Idriji 
dne 15. aprila 194Ô. 

* 
R 180/48-4 3874 

Cerv Anton, roj. 11.1. 1894 v Sp. Idriu 
ji, sin Matevža to pok. Francoske rojene 
Močnik, poročen, rudar iz Idrije, Vojkom 
22, je bil 21. II. 1944 od Nemcev areti- 
ran. Odpeljan je bil v Dachau, kjer je 
po izpovedbi Burnika Rafaela in po spo- 
ročilu RK 11. II. 1945 umrtLin bil sežgan 

T krematoriju. 
Na predlog Červ Jožefe,, gospodinje i» 

Idrije, Vojkova 22, se uvede postopanje 
za razglasitev' za mrtvega in se izdaja 
poziv, da se o pogrešanem do 15. JO, 
1948 poroča sodišču. 

Po preteku roka bo sodišče odločilo o 
predlogu. 

Okrajno sodišče t Idriji 
dne 17. aprffia 1948. 

R M/48-2 
2elenc Stefan, roj. 30. XI. 1898 v Idri- 

ji, sin pok. Jožefa in Marije rojene •' 
žen, poročen, rudar v Idriji, !Ktora H, 
je ba 10. II. 1943 interniran v taborišče 
Gusen prj St. Georgen, Oberdonau y 
Nemčiji, kjer je po izpovedbi Kavčiča 
Alojzija, Svetica Jožefa in Kosmača Ha« 
faela 18.1. 1944 zaradi izčrpanosti umri. 

Na predlog žene Zelene KaroMne ro- 
jene Čuk, gospodinje iz Idrije, Titova 11, 
se uvede v postopanje za razglasitev *" 
mrtvega in se izdaja poziv, da se o po- 
grešanem do 15. YI. 1948 •••••• eodl- 

•šču. 
Po preteku roka bo sodišče odločilo p 

• predlogu. 
Okrajno sodišče v Idrip 

dne 20. aprila 1948. 

R 140/48-5" 3564 
FerjanSč Leopold, roj. 26. X. 1900 v 

Idrijš, sin pok. Jožefa in poK. Ivane ro- 
jene  Kobal, poročen,   rudar iz- Idrije, 
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lavski bataljon NOV v Cerknem. Po iz- 
povedbi poročnika Kogeja Pavla, Je kot 
borec pjomrskega bat., IX. korpusa 28. 
III. 1945 padel v bojih pri Vojskem. 

Na predlog žene Ferjančič Ivane ro- 
jene Kosmač', gospodinje iz, Idrije, Bazo- 
viška 1, se uvede postopanje za razgla- 
sitev za mrtvega, 
R 133/48—5 3553 

Hladnik Jakob, roj. 7. III. 1920 y Lo- 
men, sin Jakoba in pok. Frančiške roje- 
ne Rudolf, samski, krneč, delavec, je od- 
šel 17. •. 1943 v Cankarjevo brigado 
NOV. Zadnjič je psa! doasov novembra 
1943 od tedaj se pogrçaa. 

Na   predlog očeta Hladnika   Jakoba, 
kmetovalca  iz  Lomov  11,   KLO   Crni 
vrh, ee uvede postopanje za razglasitev 
za mrtvega. 
R 118/48-4 8552 

Zgavec Ivan, roj. 21. VIII. 1904 v Mr- 
zlem Logu, sin Antona in pok. Ivane 
rojene Lemovt, kmetovalec, ja bil 15. 
VI. 1944 od Nemcev aretiran. Odpeljan 
je bil v Dachau in se od tedaj pogreša, 
Po podatkih RK je baje 29. IX. 1944 
tam umrl. 

Na predlog žene Zgavec Štefanije ro- 
jene Hladnik, gospodinje iz Mrzlega Lo- 
ga 15, KLO Crni vrh, se uvede postopa- 
nje za razglasitev za mrtvega. 

Vsakdo, ki mu je o pogrešanih kaj 
znano, se poziva, da to do 25. VI. 1948 
poroča sodišču. 

Ferjančič Leopold, Hladnik Jakob in 
Sgavec Ivan se pozivajo, da se zglasfjo 
pri sodišču ali drugače dajo kako vest 
Ô sebi. 

Po preteku roka bo sodišče odločilo o 
predlogih. 

Okrajno sodišče • Idriji 
dne 24. aprila 1948. 

Ok 133/48-2 33S2 
Camernik Nada, roj. 7. I. 1922 v Ljub- 

ljani, hči Ivana „u Marije rojene Sajovic, 
stan. v Ljubljani, Drenikova 27, je odšla 
8. VIL 1942 v NOV. Baje je 17. VIII. 
1942 padla v Kočevskem Rogu. Od tedaj 
ee pogreša. 

Na predlog Camernik Marije rojene 
Sajovic, gospodinje v Ljubljani, Dreni- 
kova 27, se uvede postopanje za razgla- 
sitev za mrtvo in se izdaja poziv, da se 
o pogrešani do 25. VI. 1948 poroča so- 
dišču ali skrbnici Camernik Mariji 

Camernik Nada se poziva, da se zgla- 
si pri sodišču ali drugače da kako vest 
o sebi. 

Po preteku roka bo sodišče odločilo o 
predlogu. 

Okrajno sodišče v Ljubljani 
dne 15. aprila 194S. 

Ok 153/48-2 3453 
Kozina Anton, roj. 14.1. 1889 v Brez- 

ju, sin Antona in Ivane rojene Remškar, 
kmet je bil od Italijanov interniran na 
Rab. Po zlomu Italije je bil odveden v 
taborišče Lublin na Poljakom, kjer je 
baje 8. IL 1944 umri. 

Na predlog Kozina Rože, gospodinje 
v Brezju 20, KLO Zaklanec, se uvede 
postopanje za razglasitev za mrtvega in 
se izdaja poziv, da se o pogrešanem do 
25, VI. 1948 poroča sodišču ali skrbnici 
Kozina RozL 
Ok 82/48-3 8454 

Perko Ivan, roj. 27. VI. 1923 v Ljub- 
ljani, sin Janeza in Frančiške rojene 
PleSko, voj. godbenik v LJubljani, Jer- 
nejeva 7, je bil 1941 kot vojni ujetnik 
odpeljan v Nemö;Jo. Zadnjič se je javil 
1943, od tedaj se pogreša. 

Na predlog Perko Franoižke, gospo- 
dinje v Ljubljani, Jernejeva 7, ge uvede 
postopanje za razglasitev za mrtvega in 
se izdaja poziv, da ee o pogrešanem do 
25. VI. 1948 poroča sodišču alj skrbnici 
Perko Frančiški. 

Kozina Anton in Perko Ivan ee pozi- 
vata, da se zglasita pri sodišču ali dru- 
gače dasta kako vest o sebi. 

Po preteku roka bo wdišče odloČilo o 
predlogih. 

Okrajno eođiSce • Ljubljani 
dne 17. aprila 1948. 

* 
Ok 155/48-2 3512 

Vrečar Franc, roj. 15. VI. 1917 v St. 
Pavlic 4, sin Janeza In Marije rojene 
Dežman, kmetovalec, se od leta 1945 
pogreša. 

Na predlog Dežmana Antona, kmeto- 
valca iz Št. Pavla 4, se uvede postopanje 
za razglastev za mrtvega in se izdaja po- 
ziv, da se o pogrešanem do 25. VI. 1948 
poroča sodišču ali skrbniku Dežmanu 
Antonu. 

Vrečar Franc se posava, da se zgla- 
si pri eodišču ali drugače da kako vest 
o sebi. 

Po preteku roka bo sodišče odločilo o 
predlogu. 

Okrajno sodišče v Ljubljani 
dne 19. aprila 1948. 

IR 76/48-1 2844 
Kavčič Anton, roj. 5. IV. 1908 v Livlng- 

stonu, ZDA, sin Andreja in Marije rojene 
Hočevar, samski, delavec v Dol. Maha- 
rovcu 28, je po zlomu Italije vstopil v 
NOV. Oktobra 1943 se Je udeležil bojev v 
Žabji vasi pri Novem mestu In se od tedaj 
pogreša. 

Na predlog očeta Kavčiča Andreja, de- 
lavca v Dol Maharovcu 28, se uvede po- 
stopanje za razglasitev za mrtvega in se 
izdaja poziv, da se o pogrešnem do 1. VII. 
1948 poroča sodišču ali skrbniku Kavčiču 
Andreju. 

Po preteku roka bo sodišče odloČilo o 
predlogu. 

Okrajno aođiiče r Norem mestu 
"" dne 25. marca 1948. 

* 
2977 I R 74/48 

Filtrovec Anton, rojen 9. V. 1903 v 
TrgoviSču 7, sin Antona in Marije rojene 
Novak, poročen, bivši jugoslovanski pod- 
oficir T Št. Jerneju, ee od leta 1Ö45 po- 
gieža. 

Na predlog Fütrovec Jožefe, gospodi- 
nje v Vel. SKrjančah 7, se uvede poeto- 
panje za razglasitev za mrtvega in ee 
izdaja pozrv, da «*e o pogrešanem do 
1. IV. 1949 poroča sodišču alt skrbniku 
Flštrovec Jožefi. 

Po preteku roka bo sodišča odločilo o 
predlogu. 

Okrajno sodišče y Novem mestu 
dne 5. aprila 1918. 

R 166/48-3 2974 
Božič Julijana, roj. 6. II. 1922 na Platu 

št. 10, KLO Mežica, hči Božič Marije, na- 
takarica, je 10. XI. 1944 odšla v koroški 
Odred NOV, Leta 1Ö45 je bila na Platu 
od Nemcev ubita. 

Na predlog matere Božič Marije, go- 
spoduije v Lešah 57, se uvede postopa- 
nje za razglasitev za mrtvo. 
R 165/48—3 29"3 

Trinkaue Viljem, roj. 8. VII. 191Ö na 
LoSah, sip Ivana in Avguste rojene Ce? 
govnik, kovaški pomočnik, je bil 1941 od 
Nemcev odpeljan v Auschwitz, Leta 1942 
je baje zaradi mučenja In oslabelosti 
umrl. 

Na predlog matere Trinkaus Avguste, 
gospodinje na Lešah 46, so uvede posto- 
panje za razglasitev za mrtvega. 

Vsakdo, Id mu je o pogrešanih „kaj 
znano, se poziva, da to do do 20. VIL 
1948 poroča sodižču ali skrbniku CegoV- 
niku Filipu, sod. uradniku na Prevaljah. 

Božič Julij in Trinkaus Viljem ee po- 
zivata, da se zglasita pri sodišču ali dru- 
gače dasta kako vest o sebi. 

Po preteku roka bo sodiSče odločilo <» 
predlogu. 

Okrajno sodišče'na Prevaljah 
dne 7. aprila 1948. 

Amortizacije 
Ok 161/48-3 4451 

Na prošnjo Milača Ivana, upok. urad- 
nika, Ljubljana, Dermotova 29, se uvede 
postopanje za amortizacijo vrednostnega 
papirja, ki ga je ••••••• baje izgubil» 
in se imetnik poziva, naj uveljavil svoje 
pravice v dveh mesecih po tej objavi, ker 
se bo sicer po preteku roka izreklo, da 
je vrednostni papir brez moči. 

Oznamenilo vrednostnega papirja: 
zavarovalna polica bivše Vzajemne z*" 

varovalnice, it. 6018, na ime Muač Iva"» 
zavarovalna veota 25.000 din, pričete* 
zavarovanja 1.1. 1927, konec zavarovanja 
1. I. 1945, v korist Milaö Ivana v prime- 
ru doživetja, sicer pa v korist MiLa<5 J6* 
rice. 

Okrajno sodišče v Ljubljani 
dne 18. maja 1948. 

Na prošnjo SerSe Zore rojene Baueji 
učiteljice, Ljubljana, Poljanski nasip 1*» 
ee uvede postopanje za amortizer 
vrednostnega papirja, ki ga je p08*1^ 
baje izgubil, in s.e imetnik poziva, D*j 
uveljavi svoje pTavice v dveh meseca 
po tej objavi, ker • bo sicer po pr*tej|vj 
roka izrebkt da Je vpedocetm pa**7 

bm moči. 



t. 24. - 1. VI. 104•. URADNI USI LRS Stran 227 

stanovalcem ne morejo biti ogrožene potrebe družinskega 
üvljenja, poküea in zdravstvenega stanja najemnika in 
sostanovalca. 

27. člen 
"Najemnina, se ob dodelitvi dela stanovanja sostano- 

valcu določi tako, da se najemniku in sostanovalcu določi 
vsakemu za odkazani del stanovanja ustrezni del celotne 
najemnine. 

Ce se dodeli odroma da na razpolago opremljena 
soba, določi stanovanjski organ odškodnino za uporabo 
opreme, če se o tem stranki nista sami sporazumelo. 

28. člen 
••••, ki stanuje v lastni hiši oziroma ki ima v hiši, 

v kateri stanuje, elužnost stanovanja, se ne more odrediti 
preselitev. 

29. člen 
O upravičenosti odpovedi (10. člen zakona) odloča 

Da ugovore stranke proti odpovedi oziroma na tožbo za 
izpraznitev stanovanja ali zaradi neveljavnosti najemne 
pogodbe sodišče. Pravnomočno sodno odločbo o odpovedi 
pošlje stanovanjskemu organu • stranka, v katere korist 
je odločba izdana. Stanovanjski organ, ki je prejel pravno- 
močno sodno odločbo o odpovedi, Je dolžan stranki, ki 

' l'i je stanovanje odpovedano, nakazati drugo stanovanje, 
hkrati pa stanovanjski organ stranko pozove, da v dolo- 
čenem roku izprazni prejšnje In zasede dodeljeno ji 
stanovanje. Co se stranka izselitvi upira, se izvede pri- 
silna izselitev. 

SO. člen 

Predlog za prisilno izaelitev vloži koristnlk odločbe 
pismeno ali ustno na zapisnik pri stanovanjskem organu 
I. stopnje, obenem mora predložit} odločbo. Predlog mora 
oiti vložen v 15 dneh od dne, ko je po odločbi pretekel 
rok za izselitev oziroma, če odločba postane pravnomočna 
Sele po izteku tega roka, v 16 dneh po pravnomočnosti 
odločbe. 

31. ÏÏen 
Stanovanjski organ, ki je prejel predlog za prisilno 

izselitev ozûroma preselitev, določi dan in uro prisilne 
izselitve in o tem pismeno obvesti stranko, kateri velja 
Prisilna izselitev, predlagatelja prisilne izselitve m or- 
gane narodne milice ter določi uslužbsnce, ki bodo pri- 
silno izselitev fevedli. Obenem mora biti predlagatelj 
prisilne izselitve.pismeno pozvan, da preskrbi potrebna 
prevozna sredstva za prevoz pohištva izseljene etranke na 
novododeljeno ji stanovanje. 

82. člen 
Uslužbenec stanovanjskega organa najprej pozove 

Btranko, naj sama izvrši odločbo. Šele če ee stranka temu 
Upre in nočy sama začeti z izpraznitvijo, izvršijo odločbo 
uslužbenci stanovanjskega organa ob asistenci narodne 
milice. Odločba je izvršena, ko je iz stanovanja oziroma, 
«eia stanovanja odstranjeno pohištvo in drug inventar ter 
dana korislniku odločbe možnost, da se vseli v stanovanje 
oziroma v del stanovanja, 

St.-228/131a-48 '     yftf 
Ljubljana dne 26. maja 1948,   "'- 

Minister za komunalne zadeve LRS: 
Lidija Šentjur« 1, •, 

145. 

Na podlagi 2. člena uredbe vlade FLRJ o delavskih 
tehnikumih z dne 4, XI. 1947 (Uradni list FLRJ štev. 
96-701/47) izdajam v soglasju s komitejem za srednje in 
nižje strokovne šole pri vladi LRS ta vzgojo kadrov elektro- 
tehnične in kovinarske stroke 

odločbo 
o ustanovitvi delavskega tehnikuma v Ljubljani 

1. 
Ustanovi se delavski tehnikum v Ljubljaat s sirejnUn, 

elektr&leliaižaim ia kemičnim odsekom. 

2. 

Pristojni direktor oziroma vršilec dolžnosti direktorja 
delavskega tehnikuma izvede potrebne tehnične priprave za 
pravočasen začetek dela v omenjenem tebmkuma. 

3. 

Ta odločba velja od dneva objave T »Uradnem Usta 
LRS<. 

Št. P. M. - 464Ö/1 
Ljubljana dne 12. maja 1948. 

Podpredsednik vlade 
in minister za industrijo in rudarätvo LRS: 

Dr. Marijan Brecelj 1. r. 

ZAPISNIK 
1. seje III. rednega zasedanja Ljudske skupštine LR8, 

ki se je vršila dne 19. maja 1948 
Predsedoval: dr, Ferdo Kozak, 
Tajnik: Miloš Ledinek. 
Predsednik odpre 1. sejo III. rednega zasedanja Ljud- 

ske skupščine LRS ob 11. uri 15 minut ter doloä tajnike 
Miloša Ledineka. 

Pred prehodom na dnevni red skupščina odobri eno- 
dnevni dopust ljudskemu poslancu Jaki Avšiču, ker je 
službeno nujno zadržan. — Nadalje prečita predsednik: 

poročilo administrativnega odbora Ljudske skupščine 
LRS o celokupnem računsko-blagajniškem poslovanju 
Ljudske skupščine v času od 1. januarja do 6. maja 1948, 

pismo predsednika vlade Mihe Marinka o dostavitvi 
••••••• predlogov Ljudski skupščini v razpravo in skle- 
panje, 

pismo predsednika vlade Mihe Marinka o dostavitvi 
uredb, ki jih je vlada LRS izdala na področju narodnega 
gospodarstva v potrditev Ljudski skupščini, 

pismo predsednika vrhovnega sodišča Alojza Zigona 
s prošnjo za razrešitev. 

Nato preide predsednik.na dnevni red, t. j. na do- 
ločitev dnevnega reda. Glede na pravkar prečitana pisma 
in ker je predsednik zakonodajnega odbora Ljudske skup- 
ščine LRS Viktor Avbelj postal predsednik Kontrofne 
komisije LRS in ker je e smrtjo Franca Mojškerca izpraz- 
njeno mesto v administrativnem odboru, predlega pred- 
sednik naslednji dnevni red: 

1. razprava in sklepanje o predlogu o spremembi po« 
slovnika Ljudske skupščine LRSj 
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2. razprava in sklepanje o predlogu zakona o Sloven- 
ski akademij} znanosti in umetnosti; 

3. razprava in sklepanje o predlogu zakona o varstvu 
kulturnih spomenikov in prirodnih znamenitosti v Ljudski 
Republiki Sloveniji; 

4. razprava in sklepanje o predlogu zakona o ravna- 
nju z razlaščenimi in zaplenjenimi gozdnimi posestvi v 
Ljudski Republiki Sloveniji; 

5. razprava in sklepanje o predlogu zakona o prosto- 
voljnih gasilskih društvih; 

6. potrditev uredb izdanih od vlade LRS na podlagi 
zakona o pooblastilu vladi LRS za izdajanje uredb na 
področju narodnega gospodarstva; 

7. razrešitev dolžnosti dosedanjega predsednika in iz- 
volitev novega predsednika Vrhovnega sodišča LRS; 

8. dopolnilne volitve v zakonodajni in administrativni 
odbor. 

Skupščina soglasno sprejme predloženi dnevni red, 
nakar preide predsednik na prvo točko dnevnega reda, 
na razpravo in sklepanje o predlogu o spremembi poslov- 
nika Ljudske skupščine LRS. Po poročilu poročevalca 
zakonodajnega odbora skupščina soglasno sprejme pred- 
loženi predlog v posameznostih in v celoti, kakor ga je 
predlagal zakonodajni odbor. 

Predsednik preide na 2. točko dnevnega reda, na 
razpravo in sklepanje o predlogu zakona o Slovenski 
akademiji znanosti in umetnosti, opozori skupščino, da 
se bo razprava in sklepanje vršilo v smislu 36., 37. in 
38, člena poslovnika ter odpre razpravo. 

Poročevalec zakonodajnega odbora dr. Anton Melik 
poda poročilo, nato pa prosi za besede in zaključi svoj 
govor z izjavo, da bo glasoval >za«. 

Ker ee k razpravi nihče več ne javi, zaključi pred- 
sednik razpravo in preide na glasovanje. Skupščina pred- 
loženi zakonski predlog soglasno sprejme. Predsednik 
objavi, da ga bo v smislu ustave in poslovnika dostavil 
Prezidiju Ljudske skupščine zaradi proglasitve. 

Na enak način skupščina soglasno sprejme: 
predlog zakona o varstvu kulturnih spomenikov in 

prirodnih znamenitosti v Ljudski Republiki Sloveniji, 
predlog zakona o ravnanju z razlaščenimi in zaple- 

njenimi gozdnimi posestvi v Ljudski Republiki Slove- 
niji in 

predlog zakona o prostovoljnih gasilskih društvih. 
Vse te zakone bo Ljudska skupščina dostavila Prezi- 

ffiju Ljudske skupščine zaradi proglasitve. 
Predsednik preide na 6. točko dnevnega reda, na po- 

trditev uredb, izdanih od vlade LRS na podlagi zakona 
o pooblastilu vladi LRS za izdajanje uredb na področju 
narodnega gospodarstva. Skupščina soglasno potrdi te 
uredbe. 

V 7. točkjt dnevnega reda skupščina razreši dolžnosti 
predsednika Vrhovnega sodišča LRS Alojza Zigona ter na 
predlog ljudskega poslanca Matije Maležiča soglasno in 
z odobravanjem izvoli dr. Teodorja Tominška za pred- 
sednika Vrhovnega sodišča LRS. 

Nato preide predsednik na zadnjo točko dnevnega 
reda, na dopolnilne volitve v zakonodajni in administra- 
tivni odbor. Na predlog ljudskega poslanca Vinka Knola 
skupščina soglasno izvoli v zakonodajni odbor ljudskega 
poslanca Vinka Sumrado, a v administrativni odbor na 

predlog   ijudskega   poslanca   Antona   Dolgana   Milico 
Gabrovec. 

Ker je s tem dnevni red izčrpan, predlaga predsed- 
nik, da se 1. seja III. rednega zasedanja zaključi. Skup- 
ščina predlog predsednika sprejme ter pooblasti pred- 
sednika in tajnika, da podpišeta zapisnik. 

Predsednik prečita Ukaz Prezidija Ljudske skupščine 
LRS o zaključitvi III. rednega zasedanja Ljudske skup- 
ščine LRS. 

St. 813/48 
Ljubljana dne 19. maja 1918. 

LJUDSKA SKUPŠČINA 
LJUDSKE REPUBLIKE SLOVENIJE 

Tajnik: Predsednik: 
Miloš Ledinek L r. '       dr. Ferdo Kozak L r. 

Pregled »Uradnega lista FLRJ« 
St. 41 z dne 19. maja 1948: 

302. Odredba št. VI o državnih (vezanih) cenah za rečne 
ribe. 

303. Odločba o predpisovanju enotnih cen za zdravila in 
sanitetno blago. 

304. Pravilnik o kontroli kakovosti in pakiranja 6ve2e 
zelenjave, namenjene za izvoz. 

305. Odločba Št. VI o kupovanju plemenske živine po 
vezanih cenah. 

306. Odločba o odvzemu uradnih poštnih frankovnih 
znamk iz prometa. 

307. Navodilo za izvajanje odredbe o uporabi državnih 
osebnih avtomobilov in motociklov. 

Pristop Ukrajine in Belorusije k ustavi mednarodne 
zdravstvene organizacije. 

St. 42 z dne 22. maja 1948: 
308. Odredba o znižanju planske polne lastne cene v letu 

1948. 
309. Pravilnik o kontroli kakovosti in pakiranja svežega 

sadja, namenjenega za izvoz. 
310. Pravilnik za izvajanje uredbe o načinu registracije in 

overitve poslovnih knjig. 
311. Odredba o prečiščenem besedilu začasne tarife davka 

na promet proizvodov. 
312. Odredba o začasni tarifi manipulativnih storitev prista- 

niških podjetij in javnih skladišč. 
313. Odločba o začasnih normah v gradbeništvu. 
314. Odločba v začasnih tehničnih predpisih za navadno 

gradbeno fundiranje in za fundiranje na pilotih. 
315. Odločba o številu nabavnih točk, ki so potrebne za na- 

kup otroških gumijastfib. škorenjčkov, ženskih spalnih' 
srajc in posteljnih pregrinjal, 

316. Odločba o dovoljenju za ustanovitev in delovanje Zve- 
ze društev inženirjev in tehnikov. Federativne ljudske re- 
publike Jugoslavije. 

317. Odločba o veljavnosti pravilnika o razglašanju udarnfr 
kov na mladinski progi Šamac—Sarajevo pri graditvi« 
velikega fizkulturnega stadiona y Sarajevu. 

Izdaja >Uradni list LRSc. — Ravnatelj in odgovorni urednik: Božo Vodušet; tiska Prosvetna tieltama — oba v Ljubljani. — 
Naročnina: četrtletno 00, polletno 120. celoletno 240 '<Mn. — Posamezna Številka: 4 din za 16 strani, 8 din za 82 strani, 12 dta 
za 43 strani, 16 din •• 64 strani, po pošti 2.50 din veï. — Uredništvo in upravniôtvo: Ljubljana, Gregorčičeva; •••• ••, 23, » 
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ADNI LIST 
LJUDSKE  REPUBLIKE   SLOVENIJE 

Letnik V. V Ljubljani dne 8. Junija 1948 Številka 25. 

VSEBINA: 
146. Uredba o odpravi trošarine. 

avtomobilov. 

itì& Navodilom ;  r—   . ïaiyopilo O ••••••• pfe&SietavGem fa nameščencem, zaposle* 
147. Odredba o povračilih •• uporabo moMiziranffi fovornMi |     ,   nim pH republish in lokalnih òblàetvih ia upravnih orgln 

näh URS, ki niso prevedeni v poklice po uredbah o strokah, 

UREDBE. ODREDBE. NAVODILA IN ODLOČBE 
VLADE LJUDSKE REPUBLIKE SLOVENIJE 

-• Na podlagi 21 Sena zaMon&\ SSwÄ r(ünaJdlrJ last 
fJ-RJ št. 105—736/46) ia glede •• uredbo vlad© FLRJ o 
*4>ravi trošarine • blago (Uradni list FLRJ št. 111/830/47) 
^••• vlada Ljudake, irepjubliike Slovenije na ßredlog mi- 
Wlafcna, MH finanoet 

uredbo 
o odpravi trošarine 

& Sten 

^ S 'J. julijem 1948 se VJ ••<• republilà Sloveniji 
Pupravì pobiranje trošarine. 

Z istîm dnem ee odpravi uredba vlad© LRS o IrJoša- 
•* » iđlafi 1& •• mi .(Uradni Bat LRS ßt 21-123/47& 

2, Sen 

• t Vse dio 80. Junija 1948 zapadle in še ne piagane tao- 
f~rïne se äzterjajo. Morebiti že "vnaprej plačane trošarine, 
** bi zapadle & plačilo fio 1. juliju 1948, se vrnejo. 

3. Ben 
MiniisiteT za finance LRS izda potrebna navodila za 

r4.aien 

3k uredba začne, yelyjati Ä ••••• lw Julija l&M .   , 

-  .St S-••• 272. -   ' 
Ljubljana 'dne % junija 194&    . * 

^towte* •• ••••••• LRS: •••••• vlade LRSIs 

PRAVILNim,0DaEBBE,NÄVODILA,0DL0ÜBE 
MINISTRSTEV 

LJUDSKE REPpBLJKE SLOVENWB 

Na podlagi 3. člena uredite o mobffizaciji tovornilÇ 
avtomobilov! z dine 271 IH. 1948 (Uradni list LRSJ 
št. 14—99/48) izdaja minister za lokalni guomet LRS % 
Bßomazumu s predsednikom ylade LRS 

odredbo 
p povračilih za uporabo mobiliziranih tovornih 

avtomobilov, 

I Ï. Za> uporabjoi mobffiađramrl tovornih1 ••^••••••^' 
pitffilopnjJiov in lylaSlcev prejemajo njihoyj JaetnikJ mOj> 
•••••• povračilo ipo tehle normah,:. 

a) tovorni avtomobili in ••••••••••• 

• 

Ido S ton öosilnoätii   .    , 
od 2 do 4 tan nosllntosti . 
od 4 do 6 ton noailmostil, ' 
od 6 do 10 ton nosilmosftì, 
nad 10 ton nosiimosti,      , ' 

n •» 
'I 

,J 
1.7 •/• 

1.2 M 
•/4 

'-? 

a ' 

1.7W 

1.2?/« 

do 45 ES vlečne moSi    « 
jod 46 do 60 KS .vlečne moči 
jod 60 do 90 KS vlečne moči 
od 60 do 120 KS vlečne motS 

/ •••••• powsMa ee računa mesečno od nabavi«! 
Mrednosti vozila, ugotovljene po. KeljajojSK •••••••.' g 
poenóivi rablijenih' mpitamffi vozili    . , 

% PovraSlo obračunavajo ìin izplačujejo dïzavna go- 
Bpodiairsika podjetja oziroma ustanove, katerim eo vozila: 
dtdieljena % ujjor&bo, najpozneje, dp; 5. y meseca za p/"©/ 
••• mesieo.    |    ,       .   ' i>\ u.i 'l < !" I !li,'; •   i «        C\ 

8. Ta uredba, .••• ••$ dneva, objave • >.UrBJälneid •- ' 
pjßa-LRSc (.;-••' --*- • 

StR«aB.434i;'4-- 
P%dÄjama rfhè'ï, •••5|••.1043* 

tenflafeit! 
•( loïalnl promet • Pj«tBs©anffi,,vîaae ER^ 
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148. 
Ka podlagi pooblastila ministrstva' za idelo FLRJ 

8t. 247 z dne 22. marca 1948 izdajam 

navodilo 
o ureditvi •1•• delavcem in •••••••••••, zaposlenim 
pri republiških in lokalnih oblastnih in upravnih 

organih Ljudsko Republike Slovenije, ki niso 
prevedeni • poklice po uredbah o strokah 

Plače delareem in nameščencem, ki so y službi pri 
republükih in lokalnih oblastnih fa upravnih organih 
Ljudeke Republike Slovenije, pa niiso prevedeni v po- 
klice po uredbah o «trokah, se jirevedejo na plače po 
8. členu uredbe o ureditvi mezd in plač delavcev in na- 
meščencev Y državnih in zasebnih gospodarskih podjetjih, 
T zasebnih ustanovah in organizacijah z dne 24. aprila 1345 
{Uradni list FLRJ St. 24-227/45). 

Delavcem in nameščencem iz prednjega odstavka 
ee določijo plače tistih skupin iz 8. člena navedene ured- 
be, ki ustrezajo njihovim poklicem po navodilu št. 2 o 
sistemizaciji poklicev po teh skupinah, izdanem na 
podlagi 9. člena navedene uredbe (Uradni list FLRJ 
it 53490/1945). 

Ko se določa konkretna plača v predpisanem okviru, 
ee upoStevajo usposobljenost, delovna sposobnost in od- 
govornost delavca ali nameščenca, vrata, obseg in nara- 
(va dela, ki ga delavec ali nameščenec opravlja, ter de- 
lovni pogoji, y katerih delavec ali nameščenec opravlja 
evoje delo. 

Tako se prevedejo v spredaj navedenih ustanovah za- 
posleni: 

a) snažilke, perice, sušilke to drugo osebje za vzdr- 
ževanje čistoče kakor tudi bolniški strežniki, kuhinjske 
in druge pomočnice, gospodarski pomočniki in pomočni- 
ce (služitelji, hišniki po ustanovah, itd.), varuhinje otrok 
y skupino I/l in se jim določi plača od 1800 do 2600 din 
mesečno; -—-" 

b) kuharice in gospodinje v skupino 1/2 in se jim 
določi plača od 1.300 do 3.000 din mesečno; 

c) delavci s strokovnimi in obrtniškimi kvalifikaci- 
jami, ki opravljajo svojim kvalifikacijam ustrezno službo, 
kakor električarji, instalaterji, ključavničarji in podobno 
y skupino •/2 in ee jim določi mesečna plača od 3.200 do 
4.000 din, če njih poklici po omenjenem navodilu št 2 o 
sistemizaciji niso sistemizirani po skupinah iz 8. člena 
omenjene uredbe. 

Snažilkam, bolniškim strežnikom in drugim nepre- 
vedenim delavcem in nameščencem, ki jim ta zaposlitev 
ni glavni vir- dohodkov in eo torej zaposleni dnevno le 
4 do 6 ur ali manj, se določa plača od ure s posebno po- 
godbo, v kateri se oceni, koliko časa potrebujejo, da opra- 
vijo to delo. Tako določeni zaslužek se pavšalno obraču- 
nava in izplačuje mesečno, če ni drugače dogovorjeno. 

Drugim delavcem pa se določijo Časovne urne mezde 
ali mezde po doseženem učinku (akordna mezda po nor- 
mi) po spredaj omenjeni uredbi o reguliranju mezd in 
plač. ' 

Hrana ïn stanovanje, ki ju daje ustanova, se odbije- 
» ta od prejemkov po režijskih cenah. 
\      Delavcem in nameščencem, ki se. pol delu posebno 
^odlikujejov8 svojo marljivostjo in vestnostjo oziroma ki 

pripomorejo, da ea poveča proôzvooœoet d«K }• treba 
priznati posebne nagrade. 

Plače in nagrade po tem navodilu dokča vodstvo 
urada ali ustanove s sodelovanjem sindikalne podružnic«. 

Pojasnila in tolmačenja tega navodila daje mandater 
za delo. 

Plače po tem navodilu ae določajo z TPlianiostjo od 
1. januarja 1948. 

St. 1396/48 
LJubljana dne 18. maja 1948. 

Minister M delo LRS 
Regent Ivan L r. 

Pregled »Uradnega lista FLRJ« 
St. 43 z dne 26. maja 1948: 

318. Uredba o organizaciji uprav za pospeševanje pro- 
izvodnje. 

319. Uredba o dajanju nagrad Iz skladov vodetva podjet- 
ja (skladov vodstva) in iz osrednjih skladiov podjetij 
pri operativnih upravnih voditeljih (osrednjih skla- 
dov). 

820. Uredba o tarifi, stroških, skladu vodstva in o osred- 
njem skJadu radijskih postaj. 

321. Uredba o ustanovitvi in delovnem področju zvezne 
srednje gozdarske Sole za krae. 

322. Odredba št VII o državnih (vezanih) cenah za ple- 
mensko živino. 

323. Odredba št VIII o državnih (vezanih) cenah za 
••••••• mast. 

324. Odločba o uporabi sredstev rezervnega sklada služ- 
be za zaposlitev delavcev. 

825. Pravfcik o pripravniški ejužbi, strokovnih izpitih 
in sitrokovnih tečajih v poštni, telegrafski in telefon* 
»ki stroki 

326. Pravilnik o pripravniški službi, strokovnih izpitih 
in tečajih za uslužbence kmetijske stroke. 

327. Pravilnik o najmanjšem številu posadke na ••••• 
ladjah FLRJ. ' 

328. Odredba o obvezni navedbi namena pri izplačilu po 
gotovini. 

329. Odredba o kakovosti posameznih vrst svežih evito» 
prejkdtnih zapredkov. 

330. Odločba o obvezni prijavi ta oddaji živalskih tehnič- 
nih maščob. 

331. Odločba o odkupnih maržah za kmetijske pridelke, 
ki »e kupujejo od pridelovalcev po določenih držav- 
nih (vezanih) cenah. 

332. Navodilo za uporabo odredbe o izrabi prazne vožnje 
tovornih motornih voziL 

St. 44 z dne 29. maja 1948: 
833. Zakon o spremembah in dopolnitvah zakona o dr» 

žavnih uslužbencih. 
334. Zakton o državnih uslužbencih. 
335. Uredba o plačah delavcev in učencev; y gozdni pro* 

izvodnji. 
836. Uredba o plačah delavcev in učencev v gradbeništvu. 

Izdaja >Uradni liet LRSc. — Ravnatelj In odgovorni urednik: Božo Vodušek; tiska Prosvetna tiskarna r- oba v LJubljani. —« 
Naročnina: četrtletno flO, polletno 120, celoletno 240 din. — Posamezna Številka: 4 din za 16 strani, 8 din za 32 etranl, 12 din 
U 48 «tranl, M «itn na 64 strani, po poŠti 2.60 din vei. — Uredniätvo in upravniStvo: Ljubljana. G'regorïiceva ulica ii, 23. ** 
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področju, teko poljedelstvo, Živinorejo, 
sadjarstvo, vinogradništvo, čebelarstvo, 
gojitev industrijskih in drugih kultur, 
gozdarstvo, domačo obrt itd., posebno 
se tiste panoge oziroma kulture, ki v 
danih naravnih pogojih najbolj uspe- 
vajo; 4. da uvaja za povečanje kmetijske 
proizvodnje in s tem za naraščanje bla- 
gostanja svojih flanov naprednejše teh- 
nične in agronomske metode v kmetij- 
stvu in v ta namen nabavlja kmetijske 
•troje, umetna gnojila itd., ustanavlja 
ambulante za živino, plemenilne postaje, 
organizira selekcijo živine, gradi silose, 
organizira semensko službo, skrbi za 
gojitev sadnih, gozdnih In drugih sadik 
u'i! 5* *** organizira predelavo kmetij- 

*kih pridelkov in obrtne delavnice za 
Potrebe svojih članov in izrablja pri tem 
Predvsem lokalne surovine; 6. da zbira 
«Diečke prihranke v obliki hranilnih 

•y/°g in nolranjih posojil za ustvarjanje 
oratnih sredstev in podeljevanje kre- 

^°.v svojim članom; 7. da skrbi za go- 
!P°^«ï«ki strokovni, kulturni in pro- 
sta! dvig vseh prebivalcev svojega 
d*0* tako, da prireja v svojem za- 
^•••••• domu strokovna in politična 
k• anJa' kulturne prireditve, stro- 
jne tečaje, razstave, predvajanje ftl- 
•°J» goj[ fizkulturo itd. ter ustanovi 
**9° knjižnico. 
vaU?^ emotrnega in uspešnejšega iz- 

'••*$•  svojih   nalog  izdela   potrebne 
j^j"e v skladu s splošnim državnim 

Zadružni delež znaša 150 din, plača se 
do• 0pu v zadrugo. Upravni odbor lahko 
kol«; •1•••• v obrokih. Delež zadružni- 
Jam?t

a Imunskega Člana znaša 15 din. 
to z •,0 J

8
 omejeno. Vsak zadružnik Jamči 

v^znih d eitJtratnIm meskom vpisanih ob- 

jih^^ga razglaša važnejšo sklepe v svo- 
iki ^ P103101""! in na razglasni de- 

NiS^71!1 o6*30* sestavlja 5 do 10 Članov. 
•••^* d<Ä*noat traja eno leto. Zadrugo 
Po dva *Vpravni «ibor, zanjo podpisujeta 
ČW , *"* upravnega odbora ali po en 
^upravnega odbora in en pooblaščeni ••»••• zadruge. 

wajü upravnega odbora so:    - 
S4 Franc, predsednik, 
pendei Slavko, podpredsednik, 
^ratnbergep Franc, tajnik, 

finger Qenovefa, 
Jaraec Franc, 

Y p^0?515 Ivan> odborniki, vsi posestniki 

Okroïno eodiSoe y Mariboru 
dne 24. aprila 1948. 

Zadr IV 12 8814 
'465. * - 

Sede!: Placar, okraj Ptuj. 
.^ffvpisa: 15. aprila 1948. 
besedilo. Kmetijska zadruga z omejenim 

letvom y Placarju. 
5a^f^» ie bite. ustanovljena na skup- 

N i       *10tô M nedoloöen &9- V Naloge juwipuge «,: 1„ da na čim boljši* 
ffttm kultumejâi naÄa cekrbuje svoje 
DMSL

1
«^

811
*
1
 Potrebnimi potrožnimi i 

«"«»«i a, Ua aitoi^e x ••••• oko- | 

lišu vse kmetijske pridelke in izdelke v 
skladu i postavljenim načrtom za dobro 
oskrbo mest in drugih industrijskih ere- 
disc in sklepa y ta namen pogodbe; 
8. da pospeSuje in razvija vse paDOge 
kmetijskega gospodarstva na svojem 
področju, tako poljedelstvo, živinorejo, 
sadjarstvo, vinogradništvo, čebelarstvo, 
gojitev industrijalcih in drugih kultur, 
gozdarstvo, domačo obrt itd., posebno 
še tiste panoge oziroma kulture, ki v 
danih naravnih 'pogojih najbolj uspe- 
vajo. 4. da uvaja za povečanje kmetijske 
proizvodnje in s tem za naraščanje bla- 
gostanja svojih članov naprednejše teh- 
nične in agronomske metode v kmetij- 
stvu in v ta namen nabavlja kmetijske 
etroje, umetna gnojila itd., ustanavlja 
ambulante za živino, plemenilne postaje, 
organizira selekcijo živine, gradi silose, 
organizira semensko službo, skrbi za 
gojitev sadnih, gozdnih in drugih sadik 
itd.; 6. da organizira predelavo kmetij- 
skih pridelkov in obrtne delavnice za 
potrebe svojih članov in izrablja pri tem 
predvsem lokalne surovine; 6. da zbira 
kmečke prihranke v obliki hranilnih 
vlog in notranjih posojil za ustvarjanje 
obratnih sredstev in podeljevanje kre- 
ditov svojim članom; 7. da skrbi za go- 
spodarski strokovni, kulturni in pro- 
svetni dvig vseh prebivalcev svojega 
okoliša tako, da prireja v, svojem za- 
družnem domu strokovna in politična 

Eredavanja, kulturne prireditve, stro- 
ovne tečaje, razstave, predvajanje lil- 

mov, goji fizkulturo itd. ter ustanovi 
Evojo knjižnico. 

Zaradi smotrnega in uspešnejšega iz- 
vajanja svojih nalog izdela potrebne 
načrte v skladu s splošnim državnim 
načrtom. 

Zadružni delež znaša 150 din in se plača 
ob vstopu v zadrugo. Upravni odbor lahko 
dovoli plačilo v obrokih. Delež zadružniko- 
vega družinskega člana znaša 20 din. Jam- 
stvo je omejeno. Vsak zadružnik jamči Še 
s petkratnim zneskom vpisanih obveznih 
deležev. 

Zadruga razglaša važnejše sklepe v svo- 
jih poslovnih prostorih in na razglasni de- 
ski. 

Upravni odbor sestavlja pet Članov. 
Njegova dolžnost traja eno leto. Zadrugo 
zastopa upravni odbor, podpisujeta pa za- 
njo po dva člana upravnega odbora ali po 
en član upravnega odbora in en pooblašče- 
ni uslužbenec zadruge. 

Člani upravnega odbora so: 
Kolarič Anton, poljedelec, Placar, pred- 

sednik, 
Markež Ivan, posesinik', Placar, tajnik, 
Fras Anton, posestnik, Placar, 
Kajzerberger Alojz, železničar, Placar, 
Steger Ignac, posestnik, Placar, odbor- 

niki. 
Okrožno sodišče T Mariboru 

dne 15. aprila 1948. 
Zadr. IV 5 3369 

* 
466. 

Sedež: Polička .vas, okraj Maribor oko- 
lica. . -v, 

Dan vpiea: 20. aprila 1948. " 
Beeed%£m^akft. utruja i A. i<• 

Edtékv                                         ^ 

Zadruga je bila ustanovljena na skup. 
Sfinii 1. aprila 1948 za nedoločen čas. 

Naloge zadruge so: 1. da na Srn boljši 
in čim kulturnejši način oskrbuje svoje 
člane /z vsemi potrebnimi potrošnim! 
predmeti; 2. da odkupuje v svojem oko- 
lišu vse kmetijske pridelke in izdelke v, 
skladu s postavljenim načrtom za dobro 
oskrbo mest in drugih industrijskih sre- 
dišč fin sklepa v ta namen pogodbe; 
8. da pospežuje in razvija vse panoge 
kmetijskega gospodarstva na svojem 
področju, tako poljedelstvo, živinorejo, 
sadjarstvo, vinogradništvo, čebelarstvo, 
gojitev industrijskih in drugih kultur, 
gozdarstvo, domačo obrt itd., posebno 
še tiste panoge oziroma kulture, ki v 
danih naravnih pogojih najbolj uspe- 
vajo; 4. da uvaja za povečanje kmetijske 
proizvodnje in s tem za naraščanje bla- 
gostanja svojih članov naprednejše, teh- 
nične in agronomske metode v kmefc'j- 
stvu^ in v ta namen nabavlja kmetijske 
stroje, umetna gnojila itd., ustanavlja 
ambulante za živino, plemenilne postaje, 
organizira selekcijo živine, gradi silose, 
organizira semensko službo, skrbi za go- 
jitev sadnih, gozdnih in drugih sadile 
itd.; 5. da organizira predelavo kmetij- 
skih pridelkov in obrtne delavnice za 
potrebe svojih članov in izrablja pri tem 
predvsem lokalne surovine; 6. da zbira 
kmečke prihranke v obliki hranilnih 
vlog in notranjih posojil za ustvarjanje 
obratnih sredstev in podeljevanje kre- 
ditov svojim članom; 7. da skrbi za go- 
spodarski strokovni in kulturno pro- 
svetni dvig vseh prebivalcev svojega 
okoliša tako, da prireja v svojem za- 
družnem domu strokovna in politična 
predavanja, kulturne prireditve, stro- 
kovne tečaje, razstave, predvajanja fil- 
mov, goji fizkulturo itd. ter ustanovi 
svojo knjižnico. 

Zaradi smotrnega in uspešnejšega iz- 
vajanja svojih nalog izdela potrebne 
načrte v skladu s splošnim državnim 
načrtom. 

Zadružni delež znaša 150 din in se pla- 
ča ob vstopu v zadrugo. Upravni odbor 
lahko dovoli plačilo v obrokih. Delež za- 
družnikovega družinskega člana znaša 15 
dinarjev. Jamstvo je omejeno. Vsak za- 
družnik jamči še z desetkratnim zneskom 
vpisanih obveznih deležev. 

Zadruga razglaša važnejše sklepe T 
svojih poslovnih prostorih in na ras- 
glasni deski. 

Upravni odbor sestavlja 5—7 članov. 
Njegova dolžnost traja eno leto. Zadrugo 
zastopa upravni odbor, zanjo podpisu- 
jeta po dva člana upravnega odbora ali 
po en član upjavnega odbora in en po- 
oblaščeni uslužbenec zadruge. 

Ciani upravnega odbora so: 
Golob' Amalija, kmetica, Polička vas, 

predsednik, 
Rokavec  Rudolf,   tesar,  Polički  vrh", 

tajnik, 
Očkerl Avgust, kmet, Zg. Jakobski dol, 
Roäkar Ivan, čevljar, Polička •»», 
Donko Mirko, kmet, Polički yrh, od- 

borjaikir 
Ptroïno ••••••• y Maribor* 

süß« 29. aprila 1948.uk 
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467. 
Sedež: Puščava, okraj Maribor okolica. 
Dan vpisa: 15. apnla 1948. 
Besedilo: Kmetijska zadruga z o. j. v 

Puščavi. 
Zadruga je bila ustanovljena na skup- 

ščini 7. marca 1948 za nedoločen Čas. 
Naloge zadruge so: 1. da I.A čim boljši 

in čim kulturnejši način oskrbuje svoje 
člane z vsemi potrebnimi potrošnji 
predmeti; 2. da odkupuje v svojem oko- 
•• vse kmetijske pridelke in izdelke v 
skladu s postavljenim načrtom za dobro 
oskrbo mest in drugih industrijskih sre- 
dišč in sklepa v ta namen pogod.be; 
8. da pospešuje in razvija vse panoge 
kmetijskega gospodarstva na svojem 
področju, tako poljedelstvo, živinorejo, 
sadjarstvo, vinogradništvo, čebelarstvo, 
gojitev industrijskih in drugih kultur, 
gozdarstvo, domačo obrt itd., posebno 
še tiste panoge oziroma kulture, ki v 
danih naravnih pogojih najbolj uspe- 
vajo; 4. da uvaja za povečanje kmetijske 
proizvodnje in s tem za naraščanje bla- 
gostanja svojih članov naprednejše teh- 
nične in agronomske metode v kmetij- 
stvu in v ta namen nabavlja kmetijske 
stroje, umetna gnojila itd., ustanavlja 
ambulante za živino, plemenflne postaje, 
organizira selekcijo živine, gradi silose, 
organizira semensko služio, skrbi za 
gojitev sadnih, gozdnih in drugih sadik 
itd.; 5. da organizira predelavo kmetij- 
skih pridelkov in obrtne delavnice za 
potrebe svojih članov in izrablja pri tem 
predvsem lokalne surovine; 6. da zbira 
kmečke prihranke v obliki hranilnih 
vlog in notranjih posojil za ustvarjanje 
obratnih sredstev in podeljevanje kre- 
ditov svojim članom; 7. da skrbi za go- 
spodarski, strokovni, kulturni in pro- 
svetni dvig vseh prebivalcev svojega 
okoliša tako, da prireja v svojem za- 
družnem domu strokovna in politična 
predavanja, kulturne prireditve, stro- 
kovne tečaje, razstave, predvajanje fil- 
mov, goji fizkulturo itd. ter ustanovi 
svojo knjižnico. 

Zaradi smotrnega in uspešnejšega izva- 
janja svojih nalog izdela zadruga potrebne 
načrte v skladu s splošnim državnim načr- 
tom. 

Zadružni delež znaša 150 din in se plača 
ob vstopu v zadrugo. Upravni odbor lahko 
dcvoli plačilo v obrokih. Delež zadružniko- 
vega družinskega člana znaša 15 din. Jam- 
stvo je omejeno. Vsak zadružnik jamči še 
z desetkratnim zneskom vpisanih obveznih 
deležev. 

Zadruga razglaša važnejše sklepe v svo- 
jih poslovnih prostorih in na razglasnt de- 
ski. 

Upravni odbor sestavlja 6 do 8 članov. 
Njegova dolžnost traja eno leto. Zadrugo 
zastopa upravni odbor, podpisujeta pa za- 
njo po dva člana upravnega odbora ali po 
en član upravnega odbora in en pooblašče- 
ni uslužbenec zadruge. 

Člani upravnega odbora so: 
MediČ Avgust, šol. upravitelj, Či.'at, 

predsednik. 
Petelin Marija, delavka, Cinžat, pod- 

predsednica, 
Perse Adam, kmet. sin, Cinžat, tajnik, 
Bušaik Zofija, kmetica, Ruta, 

Moneti Jože, delavec, Cinžat, 
Hostnikar Miha, delavec, Cinžat, odbor- 

niki. 
Okrožno sodišče r Mariboru 

dne 15. aprila 1948. 
Zadr. IV 7 8367 

* 
4GS. 

Sedež: Rakičan, okraj Murska Sobota. 
Dan vpisa: 26. aprila 1948. 
Besedilo: Kmetijska, zadruga z o. j. v 

Rakičanu. 
Zadruga je bila ustanovljena na skup- 

ščini 26. II. 1948 za nedoločen čas. 
Naloge zadruge so: 1. da na čim boljši in 

čim kulturnejši način oskrbuje svoje čla- 
ne z vsemi potrebnimi potrošnimi pred- 
meti; 2. da odkupuje v svojem okolišu 
vse kmetijske pridelke in izdelke v 
skladu s postavljenim načrtom za dobro 
oskrbo mest in drugih industrijskih sre- 
dišč in sklepa v ta namen pogodbe; 
3. da pospešuje in razvija vse panoge 
kmetijskega gospodarstva na svojem 
področju, tako poljedelstvo, živinorejo, 
sadjarstvo, vinogradništvo, čebelarstvo, 
gojitev industrijskih in drugih kultur, 
gozdarstvo, domačo obrt itd., posebno pa 
tiste panoge oziroma kulture, ki v danih 
naravnih pogojih najbolj uspevajo; 4. da 
uvaja za povečanje kmetijske proizvod- 
nje in s tem za naraščanje blagostanja 
svojih članov naprednejše tehnične in 
agronomske metode v kmetijstvu in v ta 
namen nabavlja kmetijske stroje, umetna 
gnojila itd., ustanavlja ambulante za 
živino, plemenilne postaje, organizira 
selekcijo živine, gradi silose, organizira 
semensko službo, skrbi za gojitev sadnih, 
gozdnih in drugih sadik itd.; 5. da orga- 
nizira predelavo kmetijskih pridelkov in 
obrtne delavnice za potrebe svojih čla- 
nov in izrablja pri tem predvsem lokalne 
surovine; 6. da zbira kmečke prihranke 
v obliki hranilnih vlog in notranjih po- 
sojil za ustvarjanje obratnih sredstev in 
podelitev kreditov svojim članom; 7. da 
skrbi za gospodarski strokovni, kulturni 
in prosvetni dvig vseh prebivalcev svo- 
jega okoliša tako, da prireja v svojem 
zadružnem domu strokovna in politična 
predavanja, kulturne prireditve, strokov, 
ne tečaje, razstave, predvajanja filmov, 
goji fizkulturo itd. ter ustanovi svojo 
knjižnico. 

Zaradi smotrnega in uspešnejšega iz- 
vajanja svojih nalog izdela potrebne 
načrte v skladu s splošnim državnim 
načrtom. 

Zadružni delež znaša 150 din, plača 
se ob vstopu v zadrugo. Upravni odbor 
lahko dovoli plačilo v obrokih. Delež za- 
družnikovega družinskega člana znaša 
10 din. Jamstvo je omejeno. Vsak za- 
družnik jamči še z lOkratnim zneskom 
vpisanih obveznih deležev. 

Zadruga razglaša važnejše sklepe v 
svojih poslovnih prostorih in na raz- 
glasili deski. 

Upravni odbor sestavlja 7 članov. Nje- 
gova dolžnost' traja eno leto. Zadrugo 
zastopa upravni odbor, zanj podpisujeta 
po dva člana upravnega odbora ali po 
en Član upravnega odbora in en poobla- 
ščeni uslužbenec zadruge. 

Člani upravnega odbora so: 
Horvat Štefan, kmet, predsednik, 
Bagari Ivan, kmet, podpredsednik, 
Pertoci Jožef, kmet, tajnik, 
Sedonja Ludvik, mizar, 
Kajner Franc, kmet, 
Filo Franc, kmet, 
Jančar Štefan, kmet, odborniki, vsi » 

Rakičan. 
Okrožno sodišče v Mariboru 

dne 26. februarja 1948. 
Zadr III 65/2 3776 

* 
469. 

Sedež: Itucmanci, okraj Ljutomer. 
Dan vpisa: 30. aprila 1948. 
Besedilo: Kmetijska zadruga z o. j. % 

Trnovrih. 
Zadruga je bila ustanovljena na skup- 

ščini 29. III. 1948 za nedoločen čas. 
Naloge zadruge so: 
1. da na čim boljši in čim kulturnejäl 

način oskrbuje svoje člane z vsemi pO" 
trebnimi potrošnimi predmeti; 2, da od- 
kupuje v svojem okolišu vse kmetijske 
pridelke in izdelke v skladu .a postav- 
ljenim načrtom za dobro oskrbo mest ID 
drugih industrijskih središč in sklepa v 
ta namen pogodbe; 3. da pospešuje to 
razvija vse panoge kmetijskega gospo- 
darstva na svojem področju, tako polje- 
delstvo, živinorejo, sadjarstvo, vinograd- 
ništvo, čebelarstvo, gojitev industrijsku 
in drugih kultur, gozdarstvo, domačo 
obrt itd., posebno pa tiste panoge oži- - 
roma -kulture, ki ob danih naravnih po- 
gojih najbolj uspevajo; 4. da uvaja za 
povečanje kmetijske proizvodnje in 3 

tem za naraščanje blagostanja svojih 
članov naprednejše tehnične in agro- 
nomske mefodf v kmetijstvu in v ta na- 
men nabavlja kmetijske stroje, umetti* 
gnojila itd., ustanavlja ambulante za ži- 
vino, plemenilne postaje, organizira se*' 
lekcijo živine, gradi silose, organizi- • 
ra semensko službo, skrbi za gojitev 
sadnih, gozdnih in drugih kmetijskih 
sadik itd.; 5. da organizira predelavo kme- 
tijskih pridelkov in obrlne delavnice »•* 
potrebe svojih članov in izrablja p1* 
tem predvsem lokalne surovine; 6. d* 
zbira kmečke prihranke v obliki hra- 
nilnih vlog in notranjih posojil za ustvar- 
janje obratnih sredstev in za podeljeva- 
nje kreditov svojim članom; 7, da skrb* 
va gospodarski strokovni ter kulturni 1° 
prosvetni dvig vseh prebivalcev svoje]? 
okoliša tako, da prireja v svojem, & 
družnem domu strokovna in politic?* 
predavanja, kulturne prireditve, stro* 
kovne tečaje, razstave, predvajanja fejj 
mov, goji • fizkulturo itd. ter ustane 
svojo knjižnico. 

Zaradi smotrnega in uspešnejšega •*' 
janja svojih nalog izdela zadruga potrebo9 

načrte v skladu s splošnim državnim J-*' 
črtom. 

Zadružni delež znaša 150 din, plača** 
ob vstopu v zadrugo. Upravn] odbor.1*' 
hko dovoli plačilo v obrokih. Delež *£ 
družnikovega družinskega člana, z03**, 
20 din. Jamstvo je omejeno. Vsak J* 
družnik jamči s petkratnim zneskp10 

vpisanih obveznih deležev. ^ 
Zadruga razglaša važnejše sklepe ' 

svojih poslovnih,   prostorih   inna r*^ 
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glasni deski. Upravni odbor sestav!^ 6 
do 8 članov. Dolžnost upravnega odbora 
traja eno leto. Zadrugo nastopa upravni 
odbor, zanjo podpisujeta po dva člana 
upravnega odbora ali po en član uprav- 
nega odbora in en pooblaščeni usluž- 
benec zadruge. 

Člani upravnega odbora so: 
Mar Franc, posestnik, predsednik", 
Ritonja Jakob, upok, železničar, pod- 

predsednik, 
Cvetko Jožef, posestnik, tajnik, 
Potočnik Anton, posestnik, 
Miklič Anton, posestnik, 
«ojko Franc, posestnik. 
Majcen Anton, posestnik, odborniki, 

v"si iz Rucmancev. 

Okrožno sodišče v Mariboru 
dne 30. aprila 1948. 

Zadr IV 13 S811 

470. * 

okol?1^   Sp'   VoHčina-   okrai  Maribor 

Dan vpisa: 3. aprila 1948. 
••    ediIo: Kmetijska mbavno-prodnina 
^«ga 2 o. j. v Voličini. 

•sadrupa je bila ustanovljena na skup- 
""j" 8. H. 1948. 7• nedoločen čas. 
vJf.a!,°§a zadruge je: 1. da izdeluje po na 
/*£»n pristojnih organov načrt za odkup 
^««jskih pridelkov v svojem okolju; 2 
nov v"*6 P° navodilih pristojnih orga- 
izdMDa^rt PotrošnJe 5v°iih članov; 3. da 
vi v i ianc'ui in krcditm' na6rt i" ga spra- 
8low, s finatl2nim  >aČrtom svoje po 

ovne zvezo in postavljenimi normami; 4. 
ki Vh},v ta namen statistične podatke, 
zvJr nVQ v uPorabo '«di svoji poslovni 
nim i- •, zađražni zvezi LRS in okraj- 
svnL m odborom; •. da odkupuje v 
Jr. oko'i»u vse kmetijske pridelke in 
oioSÏT ;ev°ie f,ane z vscm kmetijskim 
nami • • dru8Lmi kmetijskimi potreblči- 
•.     In tudi z vsemi potroSnimi predmeti 
codh Vl^enRm 11•••1•; 6- da sklePa P°- 
*°e s kmetovalci v svojem okolišu za 
v^P kmetijskih pridelkov in jim izpla- 
rXJ£ ]'me (kontnihiranje) ; 7. da sklepa 
^goabe z zadružnimi iri državnimi podjetji 
J* «obavo kmetijskih pridelkov; 8. da skr 
nov-oVecj"° Produktivnost dela svojih èia- 
bob T^a k* M ••*'•••• • pro3vetno 
Amx"0 svojih članov in za njihovo za- 
družno vzgojo.     ' 
g sM

e.naloge opravlja zadruga v skladu 
in z ilm državnim gospodarskim načrtom 
Qe 

nalogami, ki jih dobi od svoje poslov- 
obl ZIfZe  'n • Pristojnih   organov  ljudske 

v Zadružni delež znaša 150 din in se pla- 
lahiT ^1••• v zadrugo. Upravni odbor 
*•2*°- d,ovoIi PIa6il° v urokih. Delež 
IS di231    Vega  družinskeSa  Qana  znaša 

' iemx^Stvo ^e °mejeno. Vsak zadružnik 
wnoi so s 4 kratnim zneskom vpisanih 
zveznih deležev. 

evo"u'niga  razglaša'važnejše sklepe v 
Še «   Pos^ovnih prostorih, po potrebi pa 

> <wLkraJevno običajni način ali pa v 
«nevnem ali krajevnem tisku. 

NiSl•4'"? ,odbor sestavlja 6 do 7 Članov, 
"jegova dolžnost traja eno leto. 

Zadrugo zastopa upravni odbor, pod- 
pisujeta pa zanjo po dva člana upravnega 
odbora, katerih enega, lahko nadomešča 
po upravnem odboru pooblaščeni usluž- 
benec zadruge. 

Člani upravnega odbora eo: 
CuČek Miloš, kmečki sin, Sp. Voličina, 

predsednik, 
Jurša Anton, kmet, Sp. Voličina, pod- 

predsednik, 
Pupis Ana, učiteljica, Sp. Volicma, 

tajnica, 
Vogrin Maks, posestnik, Sp. Voličina, 
Vogrin Ernest, posestnik, Sp. Voličina, 
Cucek Feliks, pos. sin, Sp. Voličina, 

odborniki. 
Okrožno sodišče • Mariboru 

dne 3. aprila 1948. 
Zadr. III 130-2 3120 

* 
471. 

Sedež: Tišina, okraj Murska Sobota. 
Dan vpisa: 26. aprila 1948. 
Besedilo: Kmctljska nabavno prodajna 

zadruga v Tišini. 
Zadruga je bila ustanovljena na skup- 

ščini 6. februarja 1948 za nedoločen čas. 
Naloge zadruge so: 1. da skrbi za večjo pro- 

duktivnost dela svojih članov; 2. da izdelu- 
je po navodilih pristojnih organov načrt za 
odkup kmetijskih pridelkov v svojem oko- 
lišu; 3. da izdeluje po navodilih pristoj- 
nih organov načrt potrošnje svojih članov; 
4. da izdela finančni in kreditni načrt in 
ga spravi v sklad s finančnim načrtom 
svoje poslovne zveze in postavljenimi nor- 
mami; 5 da zbira v ta namen statistične 
podatke, ki jih daje v uporabo svoji poslov- 
ni zvezi, Glavni zadružni zvezi LRS in 
okrajnim ljudskim odborom; 6. da odku- 
puje v svojem okolišu vse kmetijske pri- 
delke in oskrbuje svoje člane z vsem kine-" 
tijskim orodjem in drugimi kmetijskimi 
potrebščinami, kakor tudi z vsemi potroš- 
nim! predmeti po postavljenem načrtu; 7. 
da sklepa pogodbe s kmetovalci v svojem 
okolišu za odkup kmetijskih pridelkov in 
jim izplačuje predujme (kontrahiranje); 8. 
da sklepa pogodbe z zadružnimi in držav- 
nimi podjetji za nabavo kmetijskih pridel- 
kov; 9. da skrbi za kulturno in prosvetno 
izobrazbo svojih članov in za njihovo za- 
družno vzgojo. 

Svoje naloge opravlja zadruga v skladu 
s splošnim državnim gospodarskim načrtom 
in z nalogami, ki jih dobi od svoje poslovne 
zveze in pristojnih organov ljudske oblasti. 

Zadružni delež znaša 150 din, plača se 
ob vstopu v zadrugo. Upravni odbor lahko 
dovoli plačilo v obrokih. Delež zadružniko- 
vega družinskega člana znaša 10 din. Jam- 
stvo je omejeno. Vsak zadružnik jamči še 
z desetkratnim zneskom vpisanih obveznih 
deležev. 

Zadruga razglaša važnejše sklepe v svo- 
jih poslovnih prostorih, ^po potrebi pa še 
na krajevno običajen način ali pa v dnev- • 
nem in krajevnem tisku. 

Upravni odbor sestavlja 6 do 8 članov. 
Njegova dolžnost traja eno leto. Predsed- 
nika, podpredsednika in tajnika voli zbor 
posebej. "Zadrugo zastopa upravni odbor, 
zanjo podpisujeta po dva člana upravnega 
odbora ali po en član upravnega odbora in 
en pooblaščeni uslužbenec zadruge. 

Člani upravnega odbora ~o: 
Horvat Ivan, kmet, Tišina, predsednik, 
Vogrinčič Franc, kmet, Tropov«, pod- 

predsednik, 
Koltaj Ludvik, učitelj, Tišina, tajnik, 
Cipot Ludvik, gostilničar, Tišina, 
Koren Ana, gospodinja, Tišina, 
Rajber Jožef, kmet, Tropovci, 
Pok Stefan, kmet, Tropovci, odborniki, 

Okrožno sodišče r Mariboru 
dne 26. aprila 1948. 

Zadr. III &4/2 3777 
* 

472. 
Sedež: Vaneëft, okraj Murska Sobota. 
Dan vpisa: 17. aprila 1948. 
Besedilo: Kmetijska zadruga z omeje- 

nim jamstvom v VaneH. 
Zadruga je bila ustanovljena na skup- 

ščini 18. februarja 1948 za nedoločen čas. 
Naloge zadruge so: 
1. da na čim boljši in čim kulturnejši 

način oskrbuje svoje člane z vsemi po- 
trebnimi potrošnimi predmeti; 2. da od- 
kupuje v svojem okolišu vso kmetijske 
pridelke in izdelke v skladu s postav« 
Ijenim načrtom za dobro oskrbo mest in 
drugih industrijskih središč in sklepa • 
ta namen pogodbe; 3. da pospešuje in 
razvija vse panoge kmetijskega gospo- 
darstva na svojem področju, tako polje- 
delstvo, živinorejo, sadjarstvo, vinograd- 
ništvo, čebelarstvo, gojitev industrijskih' 
in drugih kultur, gozdarstvo, domačo 
obrt itd., posebno pa tiste panoge ozi- 
roma kulture, ki ob danih naravnih fo- 
gojih najbolj uspevajo; 4. da uvaja za 
povečanje kmetijske proizvodnje in e 
tem za naraščanje blagostanja svojih 
članov naprednejše tehnične in .agro- 
nomske metode v kmetijstvu in v ta na- 
men nabavlja kmetijske stroje, umetna 
gnojila itd., ustanavlja ambulante za ži«. 
vino, plemenilne postaje, organizira se- 
lekcijo živine, gradi silose, organizi- 
ra semensko službo, skrbi za gojitev; 
sadnih, gozdnii in drugih sadik itd.; 
o da organizira predelavo kmetijskih 
pridelkov in obrtne delavnice za po- 
trebe svojih članov in izrablja pri 
tem predvsem lokalne surovine; 6. da 
zbira kmečke prihranke v obliki hra- 
nilnih vlog in notranjih posojil za ustvar- 
janje obratnih sredstev in za podeljeva. 
nje kreditov svojim članom; 7. da skrbi 
za gospodarski strokovni ter kulturni in 
prosvetni dvig vseh .prebivalcev svojega 
okoliša tako, da prireja v svojem za- 
družnem domu strokovna in politična 
predavanja, kulturne prireditve, stro- 
kovne tečaje, razstave, predvajanja fil- 
mov, goji fizkulturo itd. ter ustanovi 
svojo knjižnico. 

Zaradi smotrnega in uspešnejšega izva- 
janja svojih nalog izdela potrebne načrte 
v skladu s splošnim državnim načrtom. 

Zadružni delež znaša 150 din in se pla- 
ča ob vstopu v zadrugo. Upravni odbor 
lahko dovoli plačilo v obrokih. Delež ••- 
družnikovega družinskega člana znaša 10 
dinarjev. Jamstvo je omejeno. Vsak za- 
družnik jamči še z desetkratnim zneskom 
vpisanih obveznih deležev. 

Zadruga razglaša važnejše sklepe v svo- 
jih poslovnih prostorih in na razglasai de. 
eki. 



fctrarjWl 
«•44,'4.4yi4.iii  • -•"  a"'     '•'  ••    •' 

TJprRTOi odbor sestavlja 7 članov, Njego- 
jra dol&ost traja eno leto. Zadrugo zasto- 
pa upravni odbor, zanjo podpisujeta po 
dva Člana upravnega odbora ali po en član 
upravnega odbora in en pooblaščeni usluž- 
benec zadruge. 

Člani upravnega odbora so: 
Lajnšček Geza, delavec, Vaneča, pred- 

sednik, 
Savel Franc, pos., Vaneča, podpredsed- 

nik, 
Fliaar Ferdinand, pos., Veneča, tajnik, 
Veren Viktor, pos., Vaneča, 
Knaus Josip, pos., Vaneča, 
Sever Mihael, pos., Vaneča, 
Maric Koloman, pos., Vaneča, odborniki. 

Okrožno sodišče v Mariboru 
dne 17. aprila 1948.       / 

Zadr. III 57 3402 

* 
:473. 

Sedež: Večeslavci, okraj Murska Sobota. 
Dan vpisa: 15. aprila 1947. 
Besedilo: Kmetijska zadruga z omeje- 

nim jamstvom v Večeslavcih. 
Zadruga je bila ustanovljena na skup- 

ščini 26. februarja 1048 za nedoločen čas. 
Naloge zadruge so: 
1. da na čim boljši In čim kulturnejši 

način oskrbuje svoje člane z vsemi po- 
trebnimi potrošnimi predmeti; 2. da od- 
kupuje v svojem okolišu vse kmetijske 
pridelke in izdelke v skladu s postav- 
ljenim načrtom za dobro oskrbo mest in 
drugih industrijskih središč in sklepa v 
ta namen pogodbe; 3. da pospešuje in 
razvija vse panoge kmetijskega gospo- 
darstva na svojem področju, tako polje- 
delstvo, živinorejo, eadjaretvo, vinograd- 
ništvo, čebelarstvo, gojitev industrijskih 
in drugih kultur, gozdarstvo, domačo 
obrt itd., posebno pa tiste panoge ozi- 
roma kulture, ki ob danih naravnih po- 
gojih najbolj uspevajo; 4. da uvaja za 
povečanje kmetijske proizvodnje in e 
tem za naraščanje blagostanja svojih 
Članov naprednejše tehnične in agro- 
nomske metode v kmetijstvu in v ta na« 
men nabavlja kmetijske stroje, umetna 
gnojila itd., ustanavlja ambulante za ži- 
vino, plemenllne postaje, organizira se- 
lekcijo živine, gradi silose, organizi- 
zira 6emensko službo, skrbi za gojitev 
sadnih, gozdnih in drugih sadik itd.; 
6. da organizira predelavo kmetijskih 
pridelkov in obrtne delavnice za po- 
trebe svojih Članov in izrablja pri 
tem predvsem lokalne surovine; 6. da 
»biira kmečke prihranke v obliki hra- 
nilnih vlog in notranjih posojil za ustvar- 
janje obratnih sredstev in za podeljeva. 
nje kreditov svojim članom; 7. da skrbi 
za gospodarski strokovni ter kulturni in 
prosvetni dvig vseh prebivalcev svojega 
okoliša tako, da prireja v svojem za- 
družnem domu strokovna in politična 
predavanja, kulturne prireditve, stro- 
kovne tečaje, razstave, predvajanja fil- 
mov, goji fizkulturo itd. ter ustanovi 
svojo knjižnico. 

Zaradi smotrnega in uspešnejšega izva- 
janja svojih nalog izdela zadruga potrebne 
•••• v skladu s splošnim državnim na- 
črtom, 

URADNI ••• LRS fet. • ~ a, vi. im 
Zadružni delež znaša 150 din in se pla- 

ča ob vstopu v zadrugo. Upravni odbor 
lahko dovoli plačilo v obrokih. Delež za- 
družnikovega družinskega člana znaša 50 
dinarjev. Jamstvo je omejeno. Vsak za- 
družnik jamči še s petkratnim zneskom 
vpisanih obveznih deležev. 

Zadruga razglasa važnejše sklepe v svo- 
jih poslovnih prostorih in na razglasni de- 
ski. 

Upravni odbor sestavlja 5 do 8 članov. 
Njegova dolžnost traja eno leto. Zadrugo 
zastopa upravni odbor, zanjo podpisujeta 
po dva člana upravnega odbora ali po en 
član upravnega odbora in en pooblaščeni 
uslužbenec zadruge. 

Člani upravnega odbora so: 
Tisaj Franc, tesar, mojster, Večeslavci, 

predsednik, 
Mencinger Anton, poljedelec, Večeslav- 

ci, podpredsednik, 
Madjar Janez, poljedelec, Večeslavci, taj- 

nik, 
Recek Koloman, poljedelec, Večeslavci, 
Gjurec Alojz, poljedelec, 
Recek Janez, gostilničar, Večeslavci, od- 

borniki. 
Okrožno 6odiščo v Mariboru 

dne 15. aprila 1948. 
Zadr. III 56 3401 

* 
474. 

Sedež: Vidonci, okraj Murska Sobota, 
Dan vpisa: 24. aprila 1948. 
Besedilo: Kmetijska zadruga z omeje- 

nim jamstvom v Vidoncih. 
Zadruga je bila ustanovljena na skup- 

ščini 24. II. 1948 za nedoločen čas. 
Naloga zadruge je: 1. da na čim boljši 

In čim kulturnejši način oskrbuje svoje 
člane z vsemi potrebnimi potrošnimi 
predmeti; 2. da odkupuje v svojem okolišu 
vse kmetijske pridelke in iadelke v 
skladu s postavljenim načrtom za dobro 
oskrbo mest in drugih industrijskih sre- 
dišč in sklepa v ta namen pogodbe; 
3. da pospešuje in razvija vse panoge 
kmetijskega gospodarstva na svojem 
področju, tako poljedelstvo, živinorejo, 
sadjarstvo, vinogradništvo, čebelarstvo, 
gojitev industrijskih in drugih kultur, 
gozdarstvo, domačo obrt itd., posebno pa 
tiste panoge oziroma kulture, Id v danih 
naravnih pogojih najbolj uspevajo; 4. da 
uvaja za povečanje kmetijske proizvod- 
nje in e tem za naraščanje blagostanja 
svojih članov naprednejše tehnične in 
agronomske metode v kmetijstvu in v ta 
namen nabavlja kmetijske stroje, umetna 
gnojila Itd., ustanavlja ambulante za Ži- 
vino, plemenilne postaje, organizira se- 
lekcijo živine, gradi silose, organizira se- 
mensko službo, skrbi za gojitev sadnih, 
gozdnih in drugih sadik itd.; 5. da orga- 
nizira predelavo kmetijskih pridelkov in 
obrtne delavnice za potrebe svojih čla- 
nov in izrablja pri tem predvsem lokalne 
surovine; 6. da zbira kmečke prihranke 
v obliki hranilnih vlog In notranjih poso- 
jil za ustvarjanje obratnih sredstev in za 
dajanje kreditov svojim Planom; 7. da 
skrbi za gospodarski, strokovni, kulturni 
in prosvetni dvig vseh prebivalcev svo- 
jega okoliša tako, da prireja v svojem 
zadružnem domu strokovna in politična 
predavanja, kulturne prireditve, strokov. 

ne tečaje, razstave, predvajanja filmov, 
goji fizkultur« itd. ter ustanovi «vejo 
knjižnico. 

Zaradi smotrnega is uspešnejšega iz- 
vajanja svojih nalog izdela potrebne na- 
črte v skladu s splošnim državnim na- 
črtom. 

Zadružni delež znaša 150 din, plača ee 
ob vstopu v zadrugo. Upravni odbor lahko 
dovoli plačilo v obrokih. Delež zadružni- 
kovega družinskega člana znaša 10 din. 
Jamstvo je omejeno. Vsak zadružnik jam- 
či še s petkratnim zneskom vpisanih ob- 
veznih deležev. 

Upravni odbor sestavlja 6 do 8 članov. 
Njegova dolžnost traja eno leta Zadrugo 
zastopa upravni odbor, zanjo podpisujeta 
po dva Člana upravnega odbora ali po en 
član upravnega odbora in en pooblaščeni 
uslužbenec zadruge. 

Člani upravnega odbora so: 
Hajdič Adam, predsednik, 
Sukič Josip podpredsednik. 
Sukič Emerik, tajnik, 
Matis Josip, 
Zekš Koloman, 
Ficko Anton, 
Zekš Alojz, odborniki, vsi kmetje v 

Vidonoih. 
Okrožno sodišče v Mariboru 

dne 24. aprial 1948. 
dne 24. aprila 1948. 

* 475. 
Sedež: St Peter, okraj Novo mesto. 
(Okoliš zadruge obsega KLO št. Peter, 

Grčevje, delno Sela-Ratež.) 
Dan vpisa: 22. aprila 1948. 
Besedilo: Kmetijska nabavno prodajna 

zadruga z omejenim jamstvom r St. Petru 
pri Novem mestu. 

Zadruga je bila ustanovljen« na skup- 
ščini 27. XII. 1947 za nedoločen čas.    . 

Naloga zadruge je: 1. da izdeluje po na- 
vodilih pristojnih organov načrt za odkup 
odkup kmetijskih pridelkov v svojem 
okolišu; 2. da izdeluje po navodilih pri- 
stojnih organov načrt potrošnje svojih 
članov; 3. da izdela finančni in kreditni 
načrt in ga vskladi % finančnim načrtom 
svoje poslovne zveze in poetavljeniB|i 
normami; 4. da zbira v ta namen stati* 
stične podatke, ki jih daje v uporabo 
tudi svoji poslovni zvezi, Glavni zadruï* 
ni zvezi LRS in okrajnim ljudekim od- 
borom; 6. da odkupuje v svojem okoltëtt 

vse kmetijske pridelke In oskrbuje svo- 
je člane • vsem kmetijskim orodjem jo 
drugimi kmetijekinri potrebščinami »° 
tudi i vsemi potrošnimi predmeti po P°" 
stavljenem načrtu; 6. da sklepa pogodbe 
s kmetovalci v svojem okolišu za odkup 
kmetijskih pridelkov in jim izplačuje » 
ta namen predujme (kontrahiranje)» 
7. da sklepa "pogodbe z zadružnimi ^ 
državnimi podjetji za dobavo kmetije»* 
pridelkov; 8. da skrbi za večjo produk- 
tivnost dela svojih Članov; 9. da «kr&J 
za kulturno in prosvetno izobrazbo «**,, 
jih oianov in za njihovo zadružno vzgojo- 

Svoje naloge opravlja zadruga v sk»'. 
du e splošnim državnim gospodarski"! 
načrtom io z nalogami, ki jih dobi Or; 
svoje poslovne zveze in pristojnih org** 
nov, ljudske obketL 



o 
St 25. - 8. VI. 1948. URADNI LIST LRS Stran 8(0." 

Zadruga oskrbuje izključno svoje Slane 
la njihove družinske člane. 

Delež zadružnike znaša 100 din, delež 
zadružnikovega družinskega člana pa 10 
dinarjev. Vsak član jamči še i desetkrat- 
nim zneskom vpisanih deležev. 

Skupščinski sklepi in priob&tve članom 
M nabijejo na zadružni razglasni deski in 
a» krajevno običajni način. 

Upravni odbor sestavlja 7 članov, pred- 
sednik, tajnik, blagajnik in 4 odborniki. 
Zadrugo zastopa upravni odbor ali tisti, ki 
g* ta pooblasti, njeno firmo pa podpisuje- 
**.po dva člana upravnega, odbora ali po 
*n član upravnega odbora in en poobla- 
ščeni uslužbenec, ki ga je prej prijaviti re- 
Batmkemu sodišču radi vpisa. 

•• Clatii urravnega odbora so: 
Starič Pavel, krojač, ÊU Peter 25, pred- 

sednik, 
Florjančič Josip, poštar, St Peter 41, 

D'*8*jnik, 
Florjančič Ana, posesmica, St. Peter 21, 

Rttelj Ludvik, delavec, češnjice, 
Jerman Anton, kmet, Dolenje Grčevje 5, 
Selak Nace, kmet, Grič 1, 

. bramar Ivan, delavec, LuterSko selo 10, 
zborniki 

Okrožno sodišče • Norem mestu 
Zt 21/48 - Zadr III 49/1     3504 

dne 22. aprila 1948. 

476. * 
^ftfož: Babno polje, okraj Postojna. 
£*u vpisa: 4. maja 1948. 

j, sesedalo: Kmetijska zadruga z. o. j. • Habnem polju. 
gjS^^jea ie bila ustanovljena, na skup- 

in ^îï!8? '»druge eo: da m čiim boljši 
ČW kul^rnejšl način oskrbuje svojo 
Pred Ü1- veemi potrebnimi potrošnima 
^inieti; 2. da odkupuje v svojem oko- 
sklad-8 ••••%•• pridelke in izdelke v 
<*krivl S ï^^vljenàm načrtom za dobro 
dižč T ••* *° drugih industrijskih sre- 
8 <3« sW©pa v ta namen pogodbe; 
k'mlimJ^P^uje in razvija vse panoge 
podno« ega gospodarstva na svojem 
eaidiaSu' k&o poljedelstvo, živinorejo, 
feWw •' vinogradništvo, čebelarstvo, 
g<ttdaLi!?du9tri*skih in drugih kultur, 
èetSu °» domačo obrt itd., posebno 

Panoge oziroma kulture, ki v 
vaj0. 4 pravnih  pogojih najbolj  uspe- 
-- •'    d* "vaja za povečanje kmetijske 
gogu^r•"^ in e tem za naraščanje bla- 
oičn^T n°vih članov naprednejše teh- 
•^•• j• agronomske metode v kmetij, 
strofe V ** ••••» nabavlja kmetijske 
^buW11 Rnojila itd., ustanavlja 
OreanS!? ** divino, plemendln© postaje, 
oiS^n1"1 «*>lekc%> živine, gradi silose, 
RoRfefl* »»•••••• družbo, skrbi za 
itd; • g ^tt*» gozdnih m drugih sadik 
BldQ "'Jj* organizira predelavo kmetij. 
•°1•••• •0^ *° ODltoe delavnice za 
Privw ev?*r članov in izrablja pri tem 
kmSsfc lokalne surovine; 6. da zbira 
vlogjto"prinranke  v  obliki   hranilnih 
^mSSI*1 P08^2* «"^jamje 
d*W.L?•••"?•• » -podeljevanje kre- 
^8^^ cTanom; 7. da skrbi za go-, 
•*»4r*Jd strokovni, kulturni  in pro- 

svetnd dvig vseh prebivalcev svojega 
okoliiSa teko, da prireja v svojem za- 
druÈaem domu strokovna in politična 
predavanja, kulturne prireditve, stro- 
kovne tečaje, razstave, predavanja fil- 
mov, goji Htkulturo itd, ter ustanovi 
awjo kn panico. 

Zaradi smotrnega in uspešnega iz- 
vajanja svojih nalog izdela potrebne 
nacrte v skladu • splošnim državnim 
načrtom. 

Zadružna delež znaža 100 din, delež 
zadružnikovega družinskega člana 20 di- 
narjev. Vsak zadružnak jamči z deset- 
kratnim zneskom vpisanih deležev. Pri- 
obč&tvo se objavljajo v prostorih zadruge 
in na razglasni deski, vabilo na skup- 
ščine se razglasi tudi tam najmanj 8 dni 
prej, dalje z osebnimi vabili in v časo- 
pisu >Nasa zadruga*. 

Upravni odbor sestavlja 5 Članov. Za- 
drugo zaetopa upravni odbor, zanjo pod- 
pisujeta dva člana upravnega odbora, od 
katerih sme enega nadomeščati poobla- 
ščeni uslužbenec zadruge. 

Člani upravnega odbora so: 
Troha Frančiška, gost. in posestnica, 

Babno polje 57, predsednik, 
Janez Jože, kmet, Babno polje 36, taj- 

nik. 
Trotta TalčU, zasebnica, Babno polje, 

blagajnik, 
Janež Anton, kmet, Babno polje 17, 
Mlakar Anton, Babno polje 93, odbor- 

nika. 
Okrožno sodišče v Postojni 

dne 4. maja 1948. 
Zt 70/48 4286 

* 
477. 

Sedež: Hotedrfiea, okraj Idrija. 
Dan vpisa:'19. aprila 1948. 
Besedilo: Kmetijska zadruga z o. J. v 

Hotcdršici. 
Zadruga je bila ustanovljena na skup- 

ščini 27. II. 1948. 
Naloge zadruge so: da na čim boljši 

in čim kulturnejši način ( oskrbuje svoje 
člane z vsemi potrebnimi potro&nimi 
predmeti; 2. da odkupuje v svojem oko- 
lišu vse kmetijske pridelke in izdelke v 
6kladu s postavljenim načrtoin za dobro 
oskrbo mest in drugih industrijskih sre- 
dišč in sklepa v ta namen pogodbe; 
3. da pospešuje in razvija vse panoge 
kmetijskega gospodarstva na svojem 
področju, tako poljedelstvo, živinorejo, 
sadjarstvo, vinogradništvo, čebelarstvo, 
gojitev industrijskih in drugih kultur, 
gozdarstvo, domačo obrt itd., posebno 
še tiste panoge oziroma kulture, ki v 
danih naravnih pogojih najbolj uspe- 
vajo; 4. da uvaja za povečanje kmetijske 
proizvodnje in s tem za naraščanje bla- 
gostanja novih članov, naprednejše teh- 
nične in agronomske metode v kmetij» 
stvu in v ta namen_ nabavlja kmetijske 
©troje, umetna gnojila itd., ustanavlja 
ambulante za živino, plemenilne postaje, 
organizira selekcijo živine, gradi silose, 
organizira semensko družbo, skrbi za 
gojitev sadnih, gozdnih in drugih sadik 
itd.; 5. da organizira predelavo kmetij, 
skdh',.p»rideikov in obrtne delavnice,za 
potrebe svojih članov in izrablja pri tem 

predveem lokalne surovima; 6. da zbir«, 
kmečke prihranke v oblile" hranilnih . 
vlog in »ctranjiih posojil za ustvarjanj«. 
obratnih sredstev in podeljevanj» kre- 
ditov svojim članom; 7. da skrbi za go- 
spodarski strokovni, kulturni in pi* 
svetni dvig vsek prebivalcev svojeg« 
okoliša tako, d* prireja v svojem za- 
družnem domu strokovna in politična 
predavanja, kulturne prireditve, t stro- 
kovne tečaje, razstave, predvajanja fil- 
mov, goji fïzkulturo itd, ter ustanovi 
svojo knjižnico. 

Zaradi smotrnega in uspešnega iz- 
vajanja  svojih  nalog   izdela   potrebne. 
načrte v skladu • BploŠnim državnim 
načrtom. 

Zadružni delež znaša 100 din, deleï 
zadružnikovega družinskega Člana 20 din 

Vsak zadružnik jamči z desetkratnim 
zneskom vpisanih deležev. 

Pniobčiive s» ratglašajo v prostorih' • 
zadruge in na razglasni deski, vabilo na 
skupščino tudi tam in na vseh deskah 
okraja najmanj 8 dni prej. 

Upravni odbor sestavlja 5 do 9 Članov. 
Zadrugo zastopa upravni odbor, zanjo 
podpisujeta dva člana upravnega odbora, 
od katerih sme enega nadomeščati po- 
oblaščeni uslužbenec zadruge. 

Člani upravnega odbora so: 
V&vken Franc, kmet, Hotedržka 10, 

predsednik, I " H| 
Semrov Jože, kmet, Hoiedršiea 87, 

podpredsednik, 
Petrovčič Karol, kmet, Hotedrsoca 16» 

tajnik, 
Istenčč Ivan, kmet, Hotedršioa 37, 
Čepon ••••1, čebelar, Hotedrsica 76, 
Nagode Franc, kmet. Novi svet 27,       ' 
Kovač Ana, gospodinja, Hotedršica 48, 

odborniki. 
Okrožno sodišče v Postojni 

dne 19. aprila 1948. 
Zt 37/48-1 .      4290 

* 
478. 

Sedež: JelSane, okraj •. Bistrica. 
Dan vpisa: 3. maja 1948, 
Besedilo: Kmetijska zadruga z. o. J. f 

Jelšanab. 
Zadruga je bila ustanovljena na skup- 

ščini 29. II. 1948. 
Naloge zadruge so: da na čim boljši 

in čim kulturnejii način oskrbuje svoje 
člane   z  vsemi  potrebnimi   potresnimi- 
predmeti; 2. da odkupuje v svojem oko- 
lišu vse kmetijske pridelke in izdelke r 
skladu s postavljenim načrtom za dobro 
oskTbo mest in drugih industrijskih ere«. 
diše in sklepa v ta namen p>ogodbeî* 
3. da pospešuje in razvija vse panoge 
kmetijskega   gospodarstva   na.  svojem- 
področju, tako  poljedelstvo, živinorejo, 
sadjarstvo,   vinogradništvo,  čebelarstvo, 
gojitev industrijskih in drugih kultur, 
gozdarstvo, domačo obrt itd., posebno 
Se tiste panoge oziroma kulture, ki v 
danih naravnih  pogojih najbolj uspe- 
vajo; 4. da uvaja z* povečanje kmetijske • 
proizvodnje in s tem za naraščanje bla- 
gostanja novih članov naprednejše teh- 
nične_ in agronomske metode v, kmetij- 
stvu in v ta namen nabavlja kmetijske 
stroje, umetna gnojila, Itd., uttanatij«. 
ambulante za Sivino, plemenilne postaje, 
organizira eelekdjlo živine, gradi «lose. 



 ./V      -iXn-TTT-ir-•-•-••••-•••-•• 

orgaafeÏTai semensko .družbo, tikTbii za: 
jgojitey sadnih, gozdnih in drugih sadik 
itd.; fi, da organiziral predelavo kmetìj- 
Bkih fddelkov in obrtne de&vhâce za 
potrebe evojih članov in izrablja .pri tem 
predvsem lokalne surovine; 6. da zbira 
kmečke prihranke v obliki hranilnih 
ylog in notranjih posojil za ustvarjanje 
obratnih' sredstev in podeljevanje kre- 
ditov svojim članom; 7. da skrbi za go- 
Bpodarski strokovni, kulturni in pro- 
evetnd dvig vseh prebivalcev svojega 
okoliša tako, da prireja v svojem za- 
družnem domu strokovna in politična 
predavanja, kulturne prireditve, stro- 
kovne tečaje, razstave, predvajanje fil- 
mov, goji fizkulturo itd. ter ustanovi 
svojo knjižnico. 

Zaradi smotrnega in uspešnega iz- 
(vajanja svojih nalog izdela potrebne 
nalcrte y skladu s splošnim državnim 
načrtom. 

Zadružni delež znaša 150 din, delež 
zadružnikovega družinskega člana 20 di- 
narjev. Vsak zadružnik jamči z deset- 
kratnim zneskom vpisanih deležev. 

Priobčitve se razglašajo v prostorih za- 
druge in na razglasni deski, vabilo na 
skupščino tudi tam, najmanj 8 dni prej 
itn se pošlje pristojni okrajni zvezi 

Upravni odbor sestavlja 7, članov. Za- 
drugo zastopa upravni odbor, zanjo1 pod- 
pisujeta dva člana upravnega odbora^ od 
katerih sme enega zastopati pooblaščeni 
uslužbenec zadruge. 

Clami upravnega odbora so: 
Udovič Karlo, kmet, Jelšane 50, pred- 

sednik, 
Bnozina Jožef, kmet, Jelšane 47, pod- 

predsednik, 
Mihaičič Polde, kmet, Jelšane 71, taj- 

nik, 
Boštjančič Maks, pismonoša, Jelšane 8, 
Haljavec Josip, kmet, Jelšane 19, 
Brozina Franc, čevljar, Jelšane 82, 
Stemberger Franc, kmet, Jelšane 20, 

odborniki 
Okrožno sodišče v Postojni 

dne 3. maja 1943. 
Zt 48/48-2 4285 

are. 
- Sedež: Lanđol, okraj Postojna. 

Dan vpisa: 4. maja 1948. 
Besedilo: Kmetijska zadruga z. o. j. v, 

Landoin. 
Zadruga je bila ustanovljena na skup. 

Ečmi 6. III. 1948. 
Naloge zadruge so: da na čim boljši 

itn. čim kuliturnejši način oskrbuje svoje 
Jüan© z vsemi potrebnimi potrošnim! 
predmeti; 2. da odkupuje v svojem oko- 
lišu vse kmetijske pridelke in izdelke v 
skladu s postavljenim načrtom za dobro 
oskrbo mest in drugih industrijskih sre- 
dišč in sklepa v ta namen pogodbe; 
8. da pospešuje in razvija vse panoge 
kmetijskega gospodarstva na svojem 
področju, tako poljedelstvo, živinorejo, 
sadjarstvo, vinogradništvo, čebelarstvo, 
gojites wdugtrJisMb m drugih kultur, | 

•&•••••••• 
G 

Öt 25. - 8. VI. 1948. 

gozdarstvo, domačo obrti itd., posebno 
še tiste paffloge oziroma kulture, ki v 
danih mairavnli pogojih najbolj uspe- 
vajo; 4. da uvaja aa povečanje kmetijske 
proizvodnje usa sJtem za naraščanje bla- 
gostanja svojih članov naprednejše teh- 
nične in agronomske metode v kmetij- 
stvu in v ta namen nabavlja kmetijske 
stroje, umetna gnojila itd., ustanavlja 
ambulante za žMno, plemenalne postaje» 
organizira selekci|jo živine, gradi silose, 
organizira1 semensko družbo, skrbi za 
gojitev sadnih, gozdnih in drugih sadik 
itd.; 5. da organiziral predelavo kmetij- 
skih pridelkov in obrtne delavnice za 
potrebe svojih članov in izrablja pri tem 
predvsem lokalne surovine; 6. da zbira 
kmečke prihranke v obliki hranilnih 
vlog in notranjih posojil zu ustvarjanje 
obratnih sredstev in podeljevanje kré* 
ditov svojim članom; 7. da skrbi za go- 
spodarski strokovni, kulturni itn pro- 
svetni dvig vseh prebivalcev svojega 
okoliša tako, da prireja v svojem za. 
družnem domu strokovna in politična 
predavanja, kulturne prireditve, stro- 
kovne tečaje, razstave, predvajanje fil- 
mov, goji fizkulturo itd. ter ustanovi 
svojo knjižnico. 

Zaradi smotrnega in uspešnega iz- 
vajanja svojih nalog izdela potrebne 
načrte v skladu s splošnim državnim 
načrtom. ' 

Zadružni delež znaša 100 din, delež 
zadružnikovega družinskega člana 20 di- 
narjev. Vsak zadružnik jamči s petkrat- 
nim zneskom vpisanih deležev. 

Priobčitve se razglašajo v prostorih 
zadruge in na razglasni deski, vabilo na 
skupščino tudi tam, najmanj 8 dni prej. 

Upravni odbor sestavlja 5 članov. Za- 
drugo sestavlja upravni odbor, zanjo, 
podpisujeta dva člana upravnega odbora, 
od katerih sme enega nadomeščati po- 
oblaščeni uslužbenec zadruge. 

Člani upravnega odbora so: 
Cebokel Anton, kmet, Smlihel 9, pred- 

sednik, 
Bole Miroslav, nameščenec, Landol 35, 

tajnik. 
Muha Viktor, kmet, Landol 85, bla- 

gajnik, 
Lenasi Frano, kmet, ômifiel 26, 
Dekleva Anton, kmet, Smihel 41'. od- 

bornika 
Olorožno sodišče v Postojni 

dne 4. maja 1948. 
Zt 69/48 

4» 
4287 

'480. 

Sedež: Ljubno. 
Dan vpisa: 19. aprila 1948. 
Besedilo: Kmetijska nabavna in prodaj- 

na zadruga z omejenim jamstvom y Ljub- 
nem. 

Na občnem zboru dne 8. VIII. 1948 so 
bila sprejeta nova pravila. 

Besedilo zadruge odslej: Kmetijska za- 
druga % o. \. x Ljubnem oo Savinji. 

Naloge zadruge so: Ï. da na čim boljši 
in žam kulturnejîi nnf-n o?krbuje svoje 

člane z vsemi potrebnimi" potrošninH 
predmeti; 2. da odkupuje v svojem oko- 
lišu vse kmetijske pridelke In izdelke v 

skladu z postavljenim načrtom za dobro 
oskrbo mest in drugih industrijskih ste- 
dišč in sklepa v ta namen pogodbe; 
3. da pospešuje in razvija vse panoge 
kmetijskega gospodarstva na svojem 
področju, tako poljedelstvo; živinorejo, 
sadjarstvo, vinogradništvo, čebelarstvo, 
gojitev industrijskih in drugih kultur, 
gozdarstvo, domačo obrt itd., posebno 
se tiste panoge oziroma kulture, ki v 

danih naravnih pogojih najbolj uspe- 
vajo; 4. da uvaja za povečanje kmetijske 
proizvodnje in s tem za naraščanje bla- 
gostanja svojih članov naprednejše teh- 
nične in agronomske metode v kmetij- 
stvu in v ta namen nabavlja kmetijske 
stroje, umetna gnojila itd., ustanavlja 
ambulante za živino, plememlne postaje, 
organizira selekcijo živine, gradi silose, 
organizira semensko službo, skrbi za go-, 
jitev sadnih, gozdnih in drugih s^dik 
itd.; 5. da organizira predelavo kmetij- 
skih pridelkov in obrtne delavnice 2* 
potrebe svojih članov in izrablja pri tem 
predvsem lokalne surovine; 6. da zbira 
kmečke prihranke v obliki hranilnih 
vlog in notranjih posojil za ustvarjanje 
obratnih sredstev in podeljevanje kre- 
ditov svojim članom; 7. da skrbi za go- 
spodarski, strokovni, kulturni in pro- 
svetni dvig vseh prebivalcev svojega 
okoliša tako, da prireja v svojem •' 
družnem domu strokovna in politic»*' 
predavanja, kulturne prireditve, stro- 
kovne tečaje, razstave, predvajanja • 
mov, goji fizkulturo itd. ter ustanovi 
svojo knjižnico. 

Zaradi smotrnega in uspešnejšega izva- 
janja svojih nalog izdela zadruga potrebne 
načrte v skladu s splošnim državnim načr- 
tom. 

Zadružni delež znaša 100 din, delež zf 
družnikovega družinskega člana 10. din 
in se plača ob vstopu v zadrugo.. Vsak •' 
družnik jamči z desetkratnim zneskom vpi- 
sanega enkratnega temeljnega oziroma 
družinskega deleža. 

Upravni odbor sestavlja 5 do 9 članov, 
ki jih voli zbor izmed zadružnikov za do* 
bo enega leta. 

Zadrugo zastopa upravni odbor, Bjîjjj 
podpisujeta po dva Člana upravnega odbo/ 
ra, od katerih lahko enega nadomeščal* 
upravnem odboru pooblaščeni uelužbeo0* 
zadruge. 
- Izbrišejo se člani upravnega odbora: CK* 

lob Franc, Robnik Jakob, Kladnik FerdJ 
Plesmk Franc, Žunter Franc, AtelŠek p» • 
vester in Kovač Anton; vpišejo pa novi iz- 
voljeni člani: '     , :rA 

PustoslemšeK Jože, kmet, Sv. Pria»0* 
št. 41, podpredsedniki . :.'•*'•;''',.' 

Srbola Franc, uradnik*, Ljubno ^^V; 
Ermenc Luka, kmet, Sv.* Primož 6V ; 

Božič Vinko, trg. poslovodja, Ter 76, - ; 

Kolenc Franc, pos., Ljubno 18, '.,. ._'• , 
Spička Karol, uslužbenec, Ljubno.18*'.; 

Okrožno sodišče v Celju  ".,,."> 
dne 19. aprila 1948," 

...   .ZadrVIieafô,-    • " 



URADNI LIST 
LJUDSKE  REPUBLIKE SLOVENIJE 

Letnik V. Priloga k 25. kosu z dne 8. junija 1948. Številka 25. 

«aasgplaLSi in ogrlcìsi 
"»••••••••^••••••••• •••••••••••••••11««:. ^••••^•••••••••••••^ 

Opozorilo naročnikom? 
.     Vse naročniko opozarjamo, da io rok za reklamacijo samo 14 dni od 
izida lista. 

Vse plačnike oglasov in naročnine opozarjamo, naj uporabljajo od nas 
Poslane položnice z natančno označbo naročniškega razdobja oziroma 
oglasne številke. Plačila brez takšnih označb no moremo v redu izknjižiti 
1• jih zaradi njihovo nejasnosti no moremo priznati za veljavne. 

Prav tako opozarjamo naročnike, naj pri svojih plačilih navedejo na- 
učno isti naslov, na katerega časopis prejemajo. Ce ta naslov zaradi izpre- 
•ewbe naziva ali kraja ni več pravilen, naj nam istočasno sporočijo sedanji 
Pravilni naslov. Opažamo pa, da naročniki večkrat plačujejo samo pod 
novim naslovom, starega pa sploh no omenjajo. Takšna plačila so za nas 
n°]asna in jih prav tako ne moremo v redu izknjižiti in priznati za pravilna. 

Izšla je 

v kat 
»Zbirka predpisov o varstvu mater in otrok«, 

• «ateri so zbrani predpisi o dečjih jaslih, o ustanavljanju, ureditvi in 
letovanju dečjih domov. Knjižici, ki vsebuje 105 strani, so dodani izvlečki 
«t ^gih važnejših predpisov za varstvo mater in otrok in bo zbrano 
sradxvo koristen pripomoček vsem, ki se hočejo in morajo spoznati z zdrav- 
tveno in socialno zakonodajo v korist nase žene in dece. Cena 17 din. 

V tisku je: 

Komentar h kazenskemu zakoniku, splošni del 
^slovenskem prevodu. Komentar so pod splošnim uredništvom Moše Pijade 
i?.. P°d strokovnim uredništvom dr. Jovana Djorđjevića napisali: Moša 
tpoe, đri joyjm j)j0rjjevi^ Nikola Srzontič, Predrag Vlasinié, Vladimir 
A1moškin in Mirko Perović. 
»c ,Uradni Ust LRS bo izdal Splošni register predpisov, to je kazalo 
:sf.n Predpisov, ki so izšli v Uradnem listu FLKJ, v Uradnem listu LUS, 
• uradnih obvestilih zveznega urada za ceno (Službenih saopštenjih) in 
1 2LtniIfu «rada za cene pri predsedstvu VLUS od L1945 do vštetega 
••&•* ^ *em registru bodo zaznamovani predpisi po vsebini z gesli, razvr- 
abfÜ?**a ^0 po abecednem redu in po časovnem zaporedju (kronološko). Po 
jjj^jd-nem redu bodo urejena gesla, ki so načeloma vzeta iz naslova, več- 

at tudi iz vsebine predpisa. 
•k 

j.    Naročnike, brave© in 'druge interesente  opozarjamo  na   priročne 
Jlzice> zbirke zakonov, ki so v zadnjem času izšle v naši založbi: 

Mrliška ogledna služba. Knjižica ima na 48 straneh zbrane vse predpise 
TOPomembno zdravstveno službo, cena 7 din. 

•• , ^irka zakonitih predpisov za uporabo v civilnem sodnem poslovanju, 
•? on« en priročnik za pravnike, pa tudi za široke ljudske množice. Stra- 
• 206, cena 44 din. 
Bt . zWrka skrbniških predpisov, v kateri so» zbrani temeljni zaEoni ö 
Kromâtvu, zakon o posvojitvi in pravilniki in navodila v zvezi s tema »ni      > -^v" " posvojitvi 

bonoma; cena 25 din. 

opravlja se nadalje: 
Kbjrfei gò§podarskjK •••••••• •, fleji • 

••••• •• jußs« 

tVpisi y register 
državnih gospodarskiK 

podjetij 

832. 
Sedež: Ajdovščina. 
Dan vpisa: 20. maja 1948. 
Besedi?»: Lesno industrijsko podjetje 

Ajdovščina, 
Poslovni predmet: Nakup, žaganje in 

predelovanje lesa in prodaja proizvodov, 
lesne industrije. 

Ustanovitelj podjetja: Vlada LRS, od- 
ločba št. S—zale 260 z dne 17. V. 1948. 

Operativni upravni vcditelj: Glavna 
direkcija lesne industrije  LRS, 

Obrati podjetja: Podjetje Rizzato, les-, 
na industrija v Ajdovščini, in Lesni in- 
dustrijski obrati Drobnig, Col. 

Podjetje zastopa: 
Repič Anton, ravnatelj, ki podpisuje 

samostojno, v obsegu zakonitih poobla- 
stil in pravil podjetja. 

Ministrstvo za finance LRS, 
Ljubljana, 

dne 24. maja 1913. 
St 1511288/1-4S 4588 

.*. 
833. 

Sedež: Bled. 
Dan vpisa: 20. maja 1918. 
Besedilo: Lesno industrijsko podjetje 

Bled. 
Poislovni predmet: Nakup, žaganje in 

predelovanje lesa in prodaja proizvodov 
lesne industrije. 

Ustanovitelj podjetja:'Vlada LRS, od- 
ločba št. S—zak. 262 z dne 17. V. 1948 

Operativni upravni voditelj: Glavna 
direkcija lesne industrije LRS. 

Obrati podjetja: Lesni ind. obrat G'or- 
jana, Bled, Lesni industrijski obrat Re- 
žica, Lesni industrijski obrat Humerca, 
Boh. Bela, Lesni industrijski obrat To- 
maža Godca, Boh. Bistrica, Lesni .indu- 
strijski obrat Markež, Boli. Bistrica, Le&- 
ni industrijski obrat Soteska in Lesni in- 
dustrijski obrat Sv. Lucija. • 

Podjetje zastopa: 
Holy Ernest, ravnatelj, Id podpisuje 

samostojno, v obsegu zakonitih poobla- 
stil in pravil podjetja. 

Ministrstro za finance LRS, 
Ljubljana,  ' 

dne 24. maja 194& 
Št. 1611830—48 4589 

* 
834. 

Sedež: Ilirska Bistrica. 
Dan vpisa: 28. maja 1948.   » 
Besedilo: Lesno industrijsko podjetje 

Bistrica. 
Poslovni predmet: Nakup, žaganje in 

, predelovanje lesa in, pjrwdaja, RroiajOjdos 
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Ustawmtelj podjetja: Vlada LRS, od- 
ločba ät. S-zak. 283 z dne 17. V. 1948 

Operativni  upravni   voditelj:  Glavna 
direkcija lesne industrije LRS. 

Obrati podjetja: Podjetje V. Tomšič v 
Ilirski Bistrici, podjetje A. Scarpa v lir- 
ski Bistrici, LIO Feltrinelli, Koritnica, in 
LIO Urbančič, Bač. 

Podjetje zastopa: 
Keber Dušan, ravnatelj, ki podpisuje 

samostojno, v obsegu zakonitih poobla- 
stil • pravil podjetja. 

Ministrstvo za finance LRS, 
Ljubljana, 

dne 24. maja 1948. 
Št. 1511836-48 4590 

* 
835. 

Sedež: Postojna. 
Dan vpisa: 26. maja 1948. 
Besedilo: Lesno industr^sko podjetje 

Postojna. 
Poslovni predmet: Nakup, žaganje in 

{»redelovanje lesa in prodaja proizvodov 
esne industrije. 

Ustanovitelj podjetja: Vlada LRS, od- 
ločba St. S—zak. 265 z dne 17. V. 1948. 

Operativni  upravni  vcditelj:  Glavna 
direkcija lesne industrije LRS. 

Obrati podjetja: LIO Postojna, 
LIO Belsko, 
LIO Prestranek. 
Podjetje zastopa: 
Kolar Maks, ravnatelj, ki podpisuje 

samostojno, v obsegu zakonitih poobla- 
stil ia pravil podjetja. 

Ministrstvo za linance LRS, 
Ljubljana, 

dne 24. maja 1948. 
Št 1511833-48 4591 

* 
836.. 

Sedež: Ribnica na Dol. 
Dan vpisa: 26. maja 1948. 
Besedilo: Lesno industrijsko podjetje 

IPbnica na Dol. 
Poslovni predmet: Nakup, žaganje in 

{»redelovanje lesa in prodaja proizvodov 
esne industrije. 

Ustanovitelj podjetja: Vlada LRS, cd- 
locba št. S-zak. 268 z dne 18. V. 1948. 

Operativni  upravni  voditelj:   Glavna 
direkcija lesne industrije LRS. 

Obrati podjetja: 
Lesnoindustrijski obrati: Kočevje; Se- 

iko, Kočevje; Bračič, Kočevje; Ribnica; 
Gorica vas; Ortnek; Loški potok; Pod- 
preska in Rob pri Vel. Laščah. 

Podjetje zastopa: 
žigman Maks, ravnatelj, ki podpisuje 

samostojno, v obsegu zakonitih poobla- 
BtH ja pravil podjetja. 

Ministrstvo za finance LRS, 
Ljubljana, 

doe 24. maja 1948. 
St. 1511834-48 4592 

* 
837. 

Sedež: Sevnica. 
Dan vpisa: 26. maja 1948. 
Besedilo: Lesno industrijsko podjetje 

Sevnica, f 
Poslovni predmet: Nakup, žaganje in 

predelovanje lesa in fTodaja proizvodov, 
lesne industrije. 

Ustanovitelj podjetja: Vlada LRS, od- 
ločba št. S-zak. 259 z. dne 17. V. 1948. 

Operativni upravni voditelj: Glavna 
direkcija lesne industrije LRS. 

Obrati podjetja: LIO Hoiek, Sevnica, in 
LIO Leskovec. 
Podjetje zastopa: 
Kiš JanoŠ, ravnatelj, M podpisuje 

samostojno, v obsegu zakonitih poobla- 
stil in pravil podjetja. 

Ministrstvo za finance LRS, 
„v.. Ljubljana, 
• ;      dne 24. maja 1948. 
\W} St. 1511831-48 4593 

* 
838. 

Sedež: Slovenj Gradec. 
Dan vpisa: 26. maja 1948. 
Besedilo: Lesno industrijsko podjetje 

Slovenj Gradec. 
Poslovni predmet: NaJmp, žaganje in 

predelovanje lesa in prodaja proizvodov 
lesne industrije. 

Ustanovitelj podjetja: Vlada LRS, od- 
ločba št. S-zak. 261 z dne 17. V. 1948. 

Operativni upravni voditelj: Glavna 
direkcija lesne industrije LRS. 

Obrati podjetja: LIO Mušenik, Crna, 
LIO Mislinje, 
LIO Suhi dol in 
LIO Dravograd. 
Podjetje zastopa: 
Cvar Rudolf, ravnatelj, ki podpisuje 

samostojno, v obsegu zakonitih poobla- 
stil in pravil podjetja. 

Ministrstvo za finance LRS, 
Ljubljana, 

dne 24. maja 1948. 
St 1511832-48    4594 

839 
Sedež: Zg. Ponikva št. 3 
Dan vpisa: 8. maja 1948. 
Besedilo: Poljska opekarna. 
Poslovni predmet: Ročna izdelava zid- 

ne opeke. 
Ustanovitelj podjetja: KLO Zg. Po- 

nikva, odločba z dne 7. maja 1948. 
Operativni upravni voditelj: Izvršilni 

odbor KLO Zg. Ponikva. 
Za podjetje podpisujejo: 
RazdevŠek Rudolf, upravnik, 
Jezernik Franc, 
Jezernik Martin. 

Okrajni LO Celje okolica, 
odsek za finance, 
dne 8. maja 1948. 

St. 2987 
¥ 

840. 
Sedež; Ajdovščina. 
Dan vpisa: 2. avgusta 1947. 
Besedilo: Fotopodjetje Ajdovščina. 
Poslovni predmet: Trgovina s fotograf- 

skimi potrebščinami in fotografski atelje. 
Ustanovitelj podjetja: Okrajni LO Go- 

rica. 
Operativni upravni voditelj: Izvršilni od- 

bor OLO Gorica. 
Podjetje, zastopa in zanj podpisuje: 
Ciglič Marjan, poslovodja. 

Okrajni LO Gorica, 
poverjeništro za finance, 

dne 2. avgusta 1947. 
St. 1509/5-48 3349 

841. 
Sedež: Ajdovščina. 
Dan vpisa: 13. junija 1947. 
Besedilo: Mestna kavarna Ajdovščina, 
Poslovni predmet: Kavarniška obrt. 
Ustanovitelj podjetja: MLO Ajdovščina. 
Operativni upravni  voditelj:   Izvršilni 

odbor MLO Ajdovščina. 
Podjetje zastopa in zanj podpisuje; 
Giuntar Branko, upravnik. 

Okrajni LO Gorica, 
poverjeništvo za finance, 

dne 13. junija 1947. 
St. 1509/5-48 SS55 

* 
842. 

Sedež: Ajdovščina. 
Dan vpisa: 7. julija 1947. 
Besedilo: Mestna mesnica Ajdovščina, 
Poslovni predmet: Prodaja mesa na 

drobno. 
Ustanovitelj podjetja: MLO Ajdovščina« 
Operativni upravni voditelj: Izvršilni 

odbor MLO Ajdovščina. 
Podjetje zastopa in zanj podpisuje; 
Lulik Franc, upravnik. 

Okrajni LO Gorica, 
poverjeništvo za linance^ 

dne 7. julija 1947, 
St. 1509/5-48 8333 

843. 
Sedež: Ajdovščina, 
Dan vpisa: 12. maja 1948. 
Besedilo: Mestna restavracija. 
Poslovni predmet: Upravljanje 2e ob- 

stoječe gostilne. 
Ustanovitelj podjetja: MLO AjdovKlmu 
Operativni upravni  voditelj:   Izvršilni 

odbor MLO Ajdovščina. 
Podjetje zastopa in zanj podpisuje: 
Furlan Franc, upravnik, samostojno do 

100.000 din. 
Okrajni LO Gorica, 

poverjeništvo za finance, 
dne 12. maja 1948. 

Št. 1822/1—43 4253 

844. 
Sedež: Ajdovščina. 
Dan vpisa: 17. novembra 1947. 
Besedilo: Mestni kino Ajdovščina. 
Poslovni predmet: Uprava že obstoječe- 

ga kina. 
Ustanovitelj podjetja: MLO Ajdovščina. 
Operativni upravni  voditelj:   Izvršili» 

odbor MLO Ajdovščina.    , 
Podjetje zastopa In zanj podpisuje; 
Stekar Stipe, upravnik. 

Okrajni LO Gorica, 
poverjeništvo ca' îinanee, 
dne 17. novembra 1947. 

St. 1609/5-48 
* 

845. ' :ï 
Sedež: Ajdovščina. 
Dan vpisa: 14 oktobra 1947. 
Besedilo: Mestni vodovod Ajdovščin*. 
Poslovni predmet: Uprava in oskrf» «J 

obstoječega xodoya, fireekrba mena * 
vodp. 
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Ustanovitelj podjetja: MLO Ajdovščina. 
Operativni upravni voditelj:   Izvriilni 

odbor MLO Ajdovščina. 
Podjetje zastopa In zanj podpisuje: 
Lokar Marjan, «pravnik. 

Okrajni LO Gotica, 
poverjeništvo za finance, 

dne 14. oktobra 1947. 
St 1609/6-48 3842 

846. * 
Sedež: Miren. 

- Dan vpisa: 16. februarje 1948. 
Besedilo: Okrajna usnjama Miren. 
Poslovni predmet: Strojenje in predela- 

va telečjih kol. 
Ustanovitelj podjetja: Okrajni LO Go- 

rica. 
. Operativni upravni voditelj: Izvršilni od- 
bor 0L0 Gorica. 
.Podjetje   zastopata   In  zanj   podpieu- 

" 8•• Vladimir, upravnik, 
Petejan Drago, knjigovodja. 

Okrajni LO Gorica, 
poverjeništro i» finance, 
dne 16. februarja Ì948. 

St. 1609/5-48 8324 

847. * 
i^odež: Miren. 
Dan vpisa: 18. februarja 1948. 
besedilo:   Okrajno čevljarsko podjetje 

•.^0^ predmet: Popravila in izdelava 
Abtf W prodai* i!evlJ*Mklh WWfcw in 

^ Ustanovitelj podjetja: Okrajni LO Qo- 

ij?^r«tivni upravni voditelj: Izvršilni od- 
.** OLO Gorica. 
ieU^**^   zastopala   in  zanj   podpiiu- 

Sak^da Ivan, upravnik, 
^te Ivan, knjigovodja. 

Okrajni LO Gorica, 
poverjeništro za finance, 
dne 18. februarja 1948. 

6t. 1509/6-48 8323 

848. * 
Sedež: Solkan. ' 
{2» XPba: 15- maja 1948. 
pedalo: Mestna lekarna, 

T&}?44 .predmet: Nakup in prodaja 
tuwu ' "eaitetneea materiala ter kozme- 
""•e in higienikih potrebäöin. 

JJ*tanovitelj podjetja-. MLO Solkan. 

^SrMLo"1 "č?"•1 yvdiieii: IlvräünI 

Z* Podjetje podpiraj: 
gAj^Sanc Martina, upravnik, v njeni 

•h 

j^Pabjan Marjan, naimeetnik" upravnik«, 

Petejaa Janko, tajnflt MLO.     "'' 
Okrajni LO Gorita,    "' 

••••••••• sa finance,   - 
dne 16. maje 1948.      ^    ' 

849. 
Sedež: Solkan. 
Dan vpisa: 22. aprila 1948. 
Besedilo: Okrajna lekarna Gorica. 
Poslovni predmet: Izdelovanje, nakup in 

prodaja zdravil, sanitetnega in veterinar- 
skesa materiala. 

Ustanovitelj podjetja: Okrajni LO Go- 
rica. 

Operativni upravni voditelj: Izvršilni od- 
bor OLO Gorica. 

Podjetje zastopata in zanj podpisu- 
jeta: 

Bizjak Franc, upravnik, za redno poslo- 
vanje, za denarno poslovanje pa skupaj 
t« in 

Bertoncelj Marinka, računovodja. 
Okrajni LO Gorica, 

poverjeništro za finance, 
dne 22. aprila 1948. 

St. 1847/1-48 4032 
* 

850. 
Sedež: Solkan. 
Dan vpisa: 2. februarja 1948. 
Besedilo: Okrajno mehanično podjetje 

Solkan. 
Poslovni predmet: Izdelava, predelava 

in popravljanje mehaničnih strojev, orodja, 
pritiklin in kovinskih izdelkov. 

Ustanovitelj podjetja: Okrajni LO Go- 
rica. 

Operativni upravni voditelj: Izvršilni od- 
bor OLO Gorica. 

Podjetje zastopata in zanj podpisu- 
jeta: 

Skubln Albin, upravnik, 
Klemenčič Filipa, knjigovodja. 

Okrajni LO Gorica, 
poverjeništvo za finance, 
dne 2. februarja 1948. 

St. reg. 37 3327 
* 

851. 
Sedež: Solkan. 
Dan vpisa: 1. septembra 1947. 
Besedilo: Okrajno trg. podjetje >Meso- 

mleko*. 
Poslovni predmet: Nakup in prodaja ži- 

vine in mleka ter njihovih proizvodov. 
Ustanovitelj podjetja: Okrajni LO Go- 

rica. 
Operativni upravni voditelj: Izvršilni od- 

bor OLO Gorica. 
Podjetje zastopa in zanj podpisuje: 
Orel Viktor, upravnik. 

Okrajni LO Gorica, 
/ '       poverjeništro za finance, 

dne 1. septembra 1947 
St. 1509/5-48 8346 

* 
852. 

Sedež: Solkan. 
Dan vpise: 4. marca 1948. 
Besedilo; Okrajno podjetje >Vino< Go- 

rica, 
Poslovni predmet: Nabava in prodaja vi- 

na, kisa in alkoholnih pijač in prodaja pre- 
daja presežka za prevoz. 

Ustanovitelj podjetja: Okrajni LO Go- 
rica. 

Operativni upravni voditelj: Izvršilni ó&- 
bor OLO Gorica. 

Podjetje zastopat« ia zanj potjpiiu- 
Jeia; . < 

Eoderman Jožef, upravnik, 
Ciani Josip, knjigovodja. 

Okrajni LO Gorica, 
poverjeništvo za finance, 

dne 4. marca 1948. 
St. 1509/6-48 3319 

853. 
Sedež: Vipava, 
Dan vpisa: 11. maja 1948. 
Besedilo: Krajevno kmopedjetje >Na- 

nos«. 
Poslovni predmet: "Nabava filmov in 

predvajanje teh. 
Ustanovitelj: KLO Vipava. 
Operativni upravni voditelj: KLO Vi- 

pava. 
Podjetje zastopa in zanj podpisuje: 
Cizera Anton, upravnik. 

Okrajni L0 Gorica, 
poverjeništvo za finance, 

dne 11. maja 1948. 
Št. 1806/1-48 4253 

* 
854. 

Sedež: Vipar*. 
Dan vpisa: 10. maja 1948. 
Besedilo: Okrajna parna žaga >Nanoe«. 
Poslovni predmet: Nakup, žaganje in 

predelovanje lesa ter prodaja lesnih izdel- 
kov. 

Ustanovitelj podjetja: Okrajni LO Go- 
rica. 

Operativni upravni voditelj: Izvršilni od- 
bor OLO Gorica. 

Podjetje zastopata in zanj podpisu- 
jeta: 

Uhelj Julijan, upravnik, ZA redno po- 
štovanje, za denarno pošlo van j e pa sku- 
paj z njim 

Može Ivo, knjigovodja. 
Okrajni LO Gorica, 

poverjeništvo za finance, 
dne 10. maja 1948. 

Št. 1784/1-48 '4104 
* 

855. 
Sedei: Jesenice. 
Dan vpiea: 18. maja 1948. 
Besedilo: Komunalno podjetje >Ceste 

in kanalizacija« Jesenice. 
Poslovni predmet: Vzdrževanje cest in 

kanalizacije na območju MLO Jesenice. 
Ustanovitelj podjetja: MLO Jesenice. 
Operativni irfffavni voditelj: Izvršilni 

odbor MLO Jesenice. 
Podjetje zastopajo in zanj podpisujejo: 
dr. Zalokar Vinko, upravnik mestnih" 

komunalnih podjetij, Jesenice, 
Tavš Simona, namestnica upravnika, 
Cebulj Jože, računovodja. 

Okrajni LO Jesenice, 
odsek za finance, 

'dne 18. maja 1948. 
St. V. 1522/2-SÎ 4S88 

856. * 
Sedež: Jesenice. 
Dan vpiea: 10. maja 1948. 
Besedilo: Komunalno podjetje >Uprava 

stanovanjskih zgradb« Jesenice. 
Poslovni predmet: Oddaja stanovanj. 
Ustanovitelj DoJJetJaj MLQ fessai» 
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Operativni upravni voditelj: Izvršilni od- 
bor MLO Jesenice. 

Podjetje   zastopajo   in   zanj   podpisu- 

dr. Zalokar Vinko, upravnik mestnih 
komunalnih podjetij, Jesenice, 

Tavš Simona, namestnica upravnika, 
Cebulj Jože, računovodja. 

Okrajni LO Jesenice, 
odsek za finance, 

dne 10. maja 1948. 
St. V.  1508/2-Si 4033 

* 
867. 

Sedež: Sr. Križ nad Jesenicami 
Dan vpisa: 10. maja 1948. 
Besedilo: Komunalno podjetje >2ivino- 

rejska ekonomija« Jesenice. 
Poslovni predmet: Živinoreja. 
Ustanovitelj podjetja: MLO Jesenice. 
Operativni  upravni voditelj:    Izvršilni 

odbor MLO Jesenice. 
Podjetje zastopajo in zanj podpisu- 

jejo: 
dr. Zalokar Vinko, upravnik mestnih 

komunalnih podjetij, Jesenice, 
Tavš Simona, namestnica upravnika, 
Čebulj Jože, računovodja. 

Okrajni LO Jesenice, 
odsek za finance, 

dne 10. maja 1948. 
St. V. 1509/2-Si 4034 

* 
858.  ' 

Sedež: Livold. 
Dan vpisa: 10. maja 1948. 
Poslovni predmet: Gostinska obrt. 
Besedilo:  Gostinsko podjetje  Livolđ. 
Ustanovitelj podjetja: Krajevni ljudski 

odbor Livold. 
Operativni upravni voditelj: Krajevni 

ljudski odbor Livold. 
Podjetje zastopajo in zanj podpisujejo: 
Smole Alojzij, poslovodja, samostojno, 

finančne listine sopodpisujeta 
Ožbolt Alojz, predsednik KLO, 
Mikulic Jože, podpredsednik KLO, v 

odsotnosti enega izmed obeh sopodpi- 
»uje 

Jankov® Jože, tajnik KLO Livold, do 
zmeaka 50.000 din. 

Okrajni LO Kočevje, 
finančni odsek, 

due 11. maja 1948. 
ät. 1145 4101 

«59. 
Sedež: Sodražlca. 
Dan vpisa: 11. maja 1948. 
Besedilo: Okrajno podjetje žičnih tka- 

nin v Sodražiei. 
Poslovni predmet: Izdelovanje žučnih 

tkanin in vsega, kar spada v to stroko, 
in prodaja ten proizvodov, vse za svoje 
delovno območje. 

Ustanovitelj podjetja: Okrajni ljuds-fci 
odbor Kočevje. 

Operativni upravni voditelj: Izvršilni 
odbor OLO Kočeveje. 

Podjetje zastopata in zanj podpisujeta: 
Košir Albin, upravnik, samostojnov 

9S$h zftAevg&ao. ^000,000 din, nad tem 

zneskom pa operativni upravni voditelj; 
finančne listine sopodpisuje 

Lesar Janezs delovodja. 
Okrajni L0 Kočevje, 

finančni odsek, 
dne 12. maja 1948. 

ät. 1168 4100 
* 

860. 
Sedež: Selišči pri Ljutomeru. 
Dan vpisa: 6. maja 1948. 
Besedilo: Krajevne obrtne delavnice 

KLO Seliš«. 
Poslovni predmet: Izdelovanje in po- 

pravila čevljev, usnjenih izdelkov, oblek 
in perila. 

Ustanovitelj podjetja: KLO Selisči. 
Operativni upravni voditelj: Izvršilni 

odbor KLO Selisči. 
Za podjetje podpisujejo: 
Kežman Franc, upravnik, 
Stolnik Stanko, namestnik, 
Smodiö Franc, knjigovodja. 

Okrajni LO Ljutomer, 
odsek za finance, 
dne Ö. maja 1948. 

Št. 815 3809 

861. 
Sedež: Ljutomer. 
Dan vpisa: 10. maja 1948. 
Besedilo: Mestna lekarna Ljutomer. 
Poslovni predmet:  Izdelovanje, nakup, 

zdravil, prodaja zdravil po receptih, kemi- 
kalij, serumov itd. v zvezi z lekarskimi 
in apotekarskimi predpisi. 

Ustanovitelj podjetja: MLO Ljutomer. 
Operativni upravni voditelj:   Izvršilni 

MLO Ljutomer. 
Podjetje zastopajo in zanj podpisujejo: 
Mr. Elida Kraft-Baebler, upravnik, 
Mr. Rojina Marija, namestnik, 
Tramšek  Antonija, knjigovodja,     * 

Okrajni LO Ljutomer, 
odsek za finance, 

dne 10. maja 1948.   , 
Št. 823 4007 

Sedež: Stara cesta pri Ljutomeru. 
Dan vpisa: 10. maja 1948. 
Besedilo: >0brtne delavnice KLO Sta- 

ra cesta«. 
Poslovni predmet: Izdelovanje jm po- 

pravilo čevljev, ter oblek. 
Ustanovitelj ptodjeitja: KLO Stara ce- 

ste. 
Operativni upravni voditelj: Izvršilni 

odbor KLO Stara cesto. 
Podjetje zastopata in zanj podpisujeta: 
Kosi Feliks, upravnik, 
Majdlič Mihael, knjigovodja. 

Okrajni LO Ljutomer, , ', 
odsek za finance, 

'dne 10. majai 1948. 
Št. 826 4008 

* 
863. 

Sedež: Kumen št. 65. 
Dan. vp;jsa:"14, maja 1948. 
BesedOlo: Krajevna mesnica Puščava. 
Poslovni predmet:  Izvrševanje'" vseh 

poslov, mesarske strok.e, 

Podjetje je ustanovil: KLO Puščava. 
Operativni upravni voditelj: IO KLO 

Puščava,  pooblaščenec Napotniik Miloš. 
Poslovodja podjetja: Satler Jože. 
Za podjetje podpisujejo: 
Satler Jole, poslovodja, neomejeno, 
Napotoik Miloš, za •••••••••• upravno 

vodstvo, 
Maučnik Jože, knjigovodja. 

Okrajni LO Maribor okolica, 
finančni odsek, 

dne 14. maja 1948. 
Št 770/14V/4 4318 

864 ' 
Sedež: Pragersko št. 28. 
Dan vpisa: 21. aprila 1948. 
Besedilo: Krajevna gostilna Pragersko. 
Poälovni predmet: Prodaja jedil ia pi- 

jač in prodaja tobaka. 
Podjetje je ustanovil: KLO Pragersko. 
OperaDLvni upravni voditelj: KLO Pra- 

gersko,    pooblaščenec    Luršak    Alojz 
mlajši. 

Za podjetje podpisujejo: 
Finžgar  Angela, poslovodja podjetja, 
Luršak Alojz ml., za operativno uprav- 

no vodstvo. 
Okrajni LO Maribor okolica, 

finančni odsek, 
dne 21. aprila 1948. 

Št. 607/1—V/4 3586 
* 

865. 
Sedež: Ruše. 
Dan vpisa: 6. aprila 1948. 
Besedilo: Krajevna brivnica Ruše. 
Poslovni p>redmet: Brivska in frizer- 

ska obrt. 
Podjetje je ustanovil: KLO Ruše. 
Operativni upravni voditelj: IO KLO 

Ruše. pooblaščenec ing. Teržan Josip. 
Poslovodja podjetja: 
Mohorko Martin, 
Za podjetje podpisujejo: 
Zurko Josiiip, predsednik KLO, < 
ing. Teržan Josip, za operativoo 

upravno vodstvo, 
Mohorko Martin, poslovodja m. 
Mohorič Franjo, knjigovodja. 

Okrajni LO Maribor okolica, 
finančni odsek, 

dne 14. maja 1948.   ' 
Št 598/0KV/4 4»10 

866. 
Sedež: Ruse. 
Dan vpisa: 14. maja 1948. 
Besedno: Krajevna mesarija Ruše. 
Poslovni predmet: Iavrševainje vseb 

poslov mesarske stroke. 
Podjetje je ustanovil: KLO Ruse. 
Operativni upravni voditelj: 10 KLO 

Ruše, pooblaščenec ing. Teržan Josip. 
Poslovodja podjetja: Kmeifâc Konpd. 
Za podjetje podpisujejo: za operativno 

upravno vodstvo: / 
a) Zunko Josip, predsednik KLO/~ ' 
b) ing. Teržan Josip, dalje 
Kmetic Konrad, poslovodja,'äo 
Mohoruč Franjo, knjigovodja. 

Okrajni L0 Maribor okolica,    - 
finančni, odsek, 

dne 14. maja. 1948. 
Št. .Î33/1-V/4 4808 
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867. 
Sedež.: Ruše pri Mariboru. 
Dan vpisa: 21. aprila 1048. 
Besedilo: sRuška tekstilna industrija 

Ruše pri Mariboru«. 
Posilovni predmet: Izdelovanje tekstili] 

na industrijski način. 
Podjetje je uetanevtl : OLO Marùbor 

okolica. 
Operativni upravni voditelj: Izvršilni 

odbor OLO Maircbor okolica, pooblašče- 
nec Torej Mirko, poverjenik za lokalno 
industrijo in obrt. 

Poslovodja oziroma upravnik podjetja 
je: Novak Ciril, tehnični vodja. 

Za podjetje pcdpisujela; 
Novak Ciril, poslovodja, neomejeno, in 
Vidovič Hinko, knjßovodja. 

Okrajni LO Maribor okolica, 
iinančni odsek, 

. dno 14. maja 1948. 
St 690/1-V/4 4309 

867a. * 
Sedež: Ruta št. 5. 
Dan, vpisa: 14. maja 1948. 
Besedilo: Krajevna gostilna Fuščava. 
Poslovni predmet: Izvrševanje vseh 

Poslov gostilniške stroke. 
Podjetje je ustanovil: KLO Puščava. 
Operativni upravni voditelj: Izvršilni 

odpor KLO Puščava, pooblaščenec Na- 
P01* Miloš, predsednik KLO. 

Poslovodja podjetja: Satler Jože. 
-* podjetje podpisujejo: 
wtier Jože, poslovodja, neomejeno. 
^aipotark Miloš, za operativno upravno 

sodstvo, •••••••••, 
Bregairf Slavko, knjigovodja, ki sopod- 

PteU]« y računskih, zadevah. 
Okrajni LO Maribor okolica, 

finančni odsek, 
dme 14. maja 1948. 

Št. 722/1—V/4 4315 
868. * 

o«dež: Selnica ob Dravi, Janževa gora 

Jan vpifea: 14. maja 1948. 
j^Besedilo^Krajevna žaga Selnica ob 

Poslovnu predmet:  Izvrševanje vseh" 
***£* fgarske stroke.     ' 
Dravr    e ie ustew>vil: KL0 Selnica ob 

^Operativni upravni voditelj: IO KLO 
& ob Dravi- 08•>•.0••• podjetja. Lamj)reht Ivan. 
La^ ]etie Podpisujeta: 
BiriW11 1•••' Poslovodja, in 

»«SÄ" PranC'    ra6unoTod^. oba 
Okrajni LO Maribor okolica, 

Iinančni odsek, 
dne. 14. maja 1948. 

Št. 769/1-V/4 4312 
869. * .' 

Sedež: Sv. Trojica v Slov. goricaï. 
"m vpaea: 14. maja 1948. > 
«cedilo: »Gostinsko podjetje Trojica*. 

-JS^0^ predmet: Izvrševanje vseh v 
gostinsko stroko' spàdajoSik del. 
,Podjetje je ustanova: KLO Sv. Trojica 

•' CM.  gOOT. ,"      ;.'•,••'•:• * 

Operativni upravni voditelj: IO KLO 
Sv. Trojica v Slov. gor., pooblaščenec 
Vračiič Matija ml. 

Poslovodja podjetja: Trnjek Ema. 
Za podjetje podpisujejo: 
Trnjek Ema, neomejeno, 
Pen Rudolf, tajnik KLO za operativno 

upravno vodstvo in 
Korbiš Sonja, knjigovodja. 

Okrajni LO Maribor okolica, 
finančni odsek, 

dne 14. maja 1948. 
Št. 768/1—V/4 4311 

# 
870. 

Sedež: Zg. Potekava. 
Dan vpisa*. 14. maja 1948. 
Besedilo: Krajevna čevljarska delavni- 

ca Zg. Polskava. 
Poslovni predmet: Izdelovanje in po- 

pravilo čevljev. 
Podjetje je ustanovil: KLO Zg. Pol- 

skava. 
Operativna upravni voditelj: Izvršilni 

odbor KLO Zg. Polskava., pooblaščenec 
Koropec Ivan. 

Poslovodja podjetja: Karapl Valjem. 
Za podjetje podpisujejo: 
Kampl Viljem, poslovodja, neomejeno, 
Koropec Ivan, za operativno upravno 

vodstvo, 
Kristov Franc, knjigovodja. 

Okrajni LO Maribor okolica, 
finančni odsek, 

dne 14. maja 1948. 
Št. 771/1—V/4 4314 

871. 
Sedež: Šmartno ob Paki. 
Dan vpisa: 30. aprila 1948. 
Besedilo: >Vino« OLO Mozirje. 
Poslovni predmet: .Vinska trgovina na 

debelo. 
Ustanovitelj podjetja: OLO Mozirje. 
Operativni upravni voditelj: Izvršilni 

odbor KLO Mozirje. 
Podjetje zastopata m zanj podpisujeta: 
Kotnik Frame, predsednik planske ko- 

misije OLO Mozirje, 
Deleja Stane, upravnik podjetja, in si- 

cer v vseh zadevah skupaj do zneska 
din 10.000, za večje zneske pa po privo- 
litvi odbora OLO Mozirje. 

Okrajni LO Mozirje, » 
odsek za finance, 

dne 30. aprila 1948. 
Št. 1498    . 3765 

* 
872. 

Sedež: Poljcane. 
Dan vpisa: 3. maja 1948. 
Besedilo: Gospodarsko podjetje krajev- 

"nega ljudskega odbora Poljcane. 
Poslovni predmet: Vsak obrit se bo pe- 

čal z deli iz svoje stroke in v istem obse- 
gu kot dosedaj, lahko se pa tudi razširi. 

Ustanovitelj podjetja: KLO Poljcane. 
Operativni upravni voditelj: KLO Polj- 

cane 
Poslovodja podjetja: Čretnik Kari, glav- 

ni poslovodja drž. gospodarskega podjetja 
KLO Poljcane. ;'  ' ' . 

Za podjetje podpisujejo samostojno: 
1    Cretnik Karl, za vse obrate, 

Koropec Rihard, réf. za komunalne za- 
deve pri KLO Poljcane, za vse obrate, 

Kokol Jaroslav, upravnik elektrarne in 
žage, za elektrarno in žago, 

Plavčak Jodp, upravnik kraj. krojaške 
delavnice, za krajevno krojaško delavnico. 

Okrajni LO Poljcane, 
odsek za finance, 

dne 11. maja 1948. 
St 1160/48 4030 

873. 
Sedež: Šmartno na Pohorja. 
Dan vpisa: 3. maja 1948. 
Besedilo: Krajevna čevljarska delav. 

nica Šmartno na Pohorju. 
Poslovni predmet: KLO Šmartno na 

Pohorju. 
Operativni   upravni   voditelj:    KLO 

Šmartno na Poh. 
Podjetje zastopajo in zanj podpisujejo: 
Dvoršak Vdklor, poslovodja, čevlj. de- 

lavnice 
Strehar Ivan, predsednik KLO Šmart- 

no na Pohorju, 
Štajnbaher Jožef, tajnik KLO Šmartno 

na Pohorju, v zadevah običajnega poslo- 
vanja. 

Okrajni L0 Poljcane, 
odsek za finance, 
dne 3. maja 1948. 

Št. 1169/48 4031 
* 

874. 
Sedež:  Gornja  Radgona, Jurčičeva 

ulica št. 1. 
Dan vpisa: 12. maja 1948. 
Besedilo: Krajevno podjetje KLO Gor- 

nja Radgona, >Elektro-radioc Radgona. 
Poslovni predmet: Nakup in prodaj* 

električnega in radijskega materiala, 
popravilo električnih in radijskih apa- 
ratov, izdelovanje električnih in radij- 
skih naprav in električne instalacije • 
Gor. Radgoni in okolici. 

Ustanovitelj podjetja: KLO Gornja 
Radgona. 

Operativni upravni voditelj: KLO Gor«? 
nja Radgona. 

Podjetje zastopajo in zanj podpisujejo: 
Levar Franc, predsednik, KLO Gor- 

nja Radgona, ^ 
Jurčič Alojz, poverjenik komunalnega 

odseka KLO Gornja Radgona, 
Mohor Anton, knjigovodja, Gor. Rad- 

gona, 
Klemenčič Zvonimir, poslovodja, Gor. 

Radgona, Jurčičeva 1. v 

Okrajni LO Radgona, 
odsek za finance, 

dne-12. maja 1948. 
št. 230/V—4 , 4099 

* 
875. 

Sedež: Videm gf. 14. 
Dan vpisa: 5. maja 1948.   , 
Besedilo: Mesnica KLO Sv. Jurij ob" 

Sčavnic1. 
Poslovni predmet: Izvrševanje vseh" 

po obrtnem zakonu dovoljenih del me- 
sarskega obrta, predvsem nakup in kla- 
nje živine, prodaja mesa in mesnih iz- 
delkov. ..'     ' , • "   ,     ' 

Ustanovitelj podjetja: KLO. Sv. Jurij 
ob Scavino.''  " : ''•' 



Streu 860. ÜRADNI LIST LRi St. 25. - 8. VI. 1948. 

Podjetje zastopajo in zanj podpisujejo: 
Stramič Franc, predsednik KLO Sv. 

ob Sčavnici, 
Belec Mirko, tajnik KLO Sv. Jurij ob 

ëôavnici, za vse javne in finančne za- 
deve 

Hojs Edvard, poslovodja, za interne 
zadeve. 

Okrajni LO Radgona, 
odsek za finance, 

dne 5. maja 1948. 
Št. 347/1—V. 4000 

* 
876. 

Sedež: Sežana. 
Dan vpisa: 14. maja 1948. 
Besedilo: Kino Sežana. 
Poslovni predmet: Predvajanje filmov. 
Ustanovitelj podjetja: KLO Sežana. 
Operativni upravni voditelj: Krajevni 

ljudski odbor Sežana. 
Podjetje zastopaita in zanj podpisujeta: 
Čevnja Pepca, poslovodja, v okviru 

pravil podjetja* 
Bezek Rudolf, računovodja, ki sopod- 

pisuje vse finančne in blagajniške Öeti- 
ne. 

Okrajni LO Sežana, 
poverjeništvo za finance, 

dne 14. maja 1948. 
St .1141 4199 

* 
877. 

Sedež: Sežana. 
Dan vpisa: 14. maja 1948. 
Besedilo: Krajema gostilna Sežana. 
Poslovni predmet Gostinska obrt. 
Ustanovitelj podjetja: Krajevni ljud- 

ski odbor Sežana. 
Operativni upravni voditelj: Krajevni 

ljudski odbor Sežana. 
Podjetje zastopata in zanj podpisujeta: 
Uršič Franc, poslovodja, v okviru pra- 

vil podjetja, 
Uršio Marta, računovodja, ki sopodpi- 

mi je vse finančne in blagajniške listine. 
Okrajni LO Sežana, 

poverjeništvo za finance, 
dne 14. mila 1948. 

&t 1141 4198 

878. 
Sedež: Sežana, 
Dan vpisa: 14. maja 1948. 
Besedilo: Krojaška delavnica Sežana. 
Poslovni predmet: Dela krojaške 

stroke. 
Ustanovitelj podjetja: Krajevni ljudski 

odbor Sežana. 
Operativni upravni voditelj: Krajevni 

ljudski odbor Sežana. 
Podjetje zastopaita in zanj podpisujeta: 
Lah Franc, glavni poslovodja, v okvi- 

ru pravil podjetja, 
Suber Ivan, računovodja, ki sopodpi« 

»uje vse finančne in blagajniške Uetine. 
Okrajni LO Sežana, 

poverjeništvo za finance, 
dne 14. maja 1948. 

St. 1141 4200 

879. 
Sedež: Sežana. 
Dan vpisa: 13. maja 1948, 
Besedilo: Okrajna lekarna Sežana. 

Poslovni predmet: Izdelovanje ia pro- 
daja zdravil po receptih, naikup in pro- 
daja vsega sanitetnega in veterinarskega 
materiala. 

Ustanovitelj podjetja: Okrajni LO Se- 
žana. 

Operativni upravni voditelj: Izvršilni 
odbor OLO Sežana. 

Podjetje zastopata in zanj podpisujeta: 
Pahor Fedor, upravnik, v okviru po- 

oblastil in pravil podjetja, 
PetaroS Rado, knjigovodja, ki sopod- 

pieuje vse finančne in blagajniške li- 
stine. 

Okrajni LO Sežana, 
poverjeništvo za finance, 

dne 14. maja 1948. 
et. 1141 4107 

* 
880. 

Sedež: Kraje St. 4, Dolo pri Llüjl. 
Dan vpisa: 8. maja 1948, 
Besedilo: Avto-podjetje KLO Dole pri 

Litiji. 
Poslovni predmet: Prevoz potnikov, 

poete, mleka in drugega blaga za potre- 
be KLO in kmetijske zadruge Dole pri 
Litiji. 

Ustanovitelj podjetja: KLO Dole pri 
Litiji. 

Operativni upravni voditelj: KLO Dole 
pri Litiji. 

Za podjetje podpfoujeia: 
Vrtačnik Mirko, upravnik, v vseh za- 

devah, 
Motoh Jožica, blagajnicarka, za blagaj. 

niško poslovanje skupaj e prvim. 
Okrajni L0 Trbovlje, 

odsek za finance, 
dne 8. maja 1948. 

St. 1341/148. '.952 
* 

881 
Sedež: Sv. Urh St. 74. 
Dan vpisa: 22. maja 1948.    - 
Besedilo: Gospodarska podjotja KLO 

Sv. Urh. 
Ustanovitelj podjetja: KLO Sv. TJrh. 
Operativni upravni voditelj: KLO Sv, 

Urh. 
Poslovni predmet: Nakup In prodaja 

predmetov «roke potrošnje na drobno 
in drugo delo, ki je e tem v zvezi. 

Poslovalnice: 
1. Retje St. 64. 
2. Retje St. 189, 
Za podjetje podpisujejo: 
Čekada  Franc,  predsednik  KLO, za 

vse zadeve skupaj z 
Miklavoičem Vinkom, tajnikom KLO, 

ali s 
Zaletelem Jožefom, članom KLO Sv. 

Urh. 
Okrajni LO Trbovlje, 

odsek za finance, 
dne 22. maja 1948. 

ät. 1484/1-48 4424 
* 

882 
Sedež: Trbovlje—Loke St 533. 
Dan vpisa: 12, maja 1048. 
Besedilo: Mestna lekarna v Trbovljah. 
Ustanovitelj podjetja: MLO Trbovlje, 
Operativni upravni voditelj: IzvriUni 

odbor MLO Trbovlje. 

Poslovni predmet: Izdelovanje zdravil 
pe receptih, nakup in prodaja na drobno 
vsega sanitetnega in veterinarskega bla- 

Za podjetje podpisujejo: 
Malavašič Anton, upravnik, za uprav- 

ne gospodarske zadeve, 
Perme Sonja, knjigovodklnja, za raču- 

novodske zadeve. 
Okrajni LO Trbovlje, 

odsek ca finance, 
dne 12. maja 1948. 

St. 1359/1-48 4098 

883. 
Sedež: Celje. 
Dan vpisa: 18. maja 1948. 
Besedilo: Javni nasadi in Javne na- 

prave MLO Celje. 
Vpiše se: 
Ruetja Zlata, računovodja, ki sopodpi- 

euje vse listine po 47. Senu splošnega 
zakona o državnih gospodarskih pod- 
jetjih. '. , 

Mestni LO Celje, 
odsek za finance, 

dne 18. maja 1948. 
6t. 1571-48 1371 

* 
884. 

Sedež: Celje. 
Dan vptaa: 18. majt 1948. 
Besedilo: Podjetje sa cesie In kanali- 

zacije MLO Celje. ' 
VpHe se: 
Brečko Gojlco, računovodja, ki eopo& 

pieuje vee liwttue to 47. členu splošnega 
zakona o državnih gospodaraküi PW 
jetjih. 

Mestni LO Celje, 
odsek za finance, 

dne 18. maja 1948. 
St. 1687—48 4372 

888. 
Sedež: Celje. 
Dan vpisa;: 18. maja 1948. 
Besedilo: Oblačilne delavnice MLO 

Celje. 
Izbrišeta, se: 
Balon Pavel, ravnatelj, in Urfiž Tome, 

namestnik ravnatelja, vpiše se 
Borovsak Stanko, ravnatelj, ki podjet- 

je zastopa in zanj veljavno podpisuje. 
Mestni LO Celje, 
odsek sa finance, 

dne 18. maja 1948. 
St. 1631-48 '4369 

Sedež: Celje. 
Dan vpisa: 28. aprila 1048. 
Besedilo:   >Prehranbeni   obrati  MLO 

Celje.« 
Ustanovi »e nova poslovalnica: Mesnica 

6, prodaja konjakega mesa, Stanatovau*. 
$t, 87. 

Mestni LO Celje, 
odsek za finance, 

dne 29. aprila 1948. 
St 1482-1948 •• 



et a i. io«. URADNI LIST LBS Stran 351. 

887. 
Sedež: Celje. 
Dan vpisa: 18. maja 1948. 

••• rv : UpraTa stanovanjskih zgradb 

Izbriše e« Rustja Zlate, računovodja, 
ypdfie ee: 
Smid Angela, računovodja, fcl sopod- 

pasuje vise listine po 47. členu splošnega 
Mxona o državnih gospodarskih pod- 
jetjih. 

Mestni LO Celje, 
odsek sa finance, 

dne 18. maja 1948. 
St 1•68-48 1370 

888. * 
Sed«ž: Celje. 
Dan vpisa: 17. maja 1948. 
»*eedilo: Vodotod MLO Celje, 
«brige  se   Bostele  Jože,   ravnatelj, 

opišeta se 
Dobrafânsek Tone, ravnatelj, ki pod- 

£*£. Pravno zastopa in zanj veljavno 
poapnenje, 
u^Iüi ^1*» računovodja, ki sopodpieu- 
ìeJ*« Ì«Une po 47. Senu spi zakona o 
araavnîh gospodarskih podjetjih. 

Mestni LO Celje, 
odsek sa finance> 

dne 18. maja 1948. 
EL 1569-48. 4373 

889. * 
Sedež: Slorenj Gradec. 
•>• vpiaa: 2Û. aprila 1948. 

Gradec0' 0kraina hr*ni,nlc* Slorenj 

••2••••^ hranttntoa Slovenj Gradec je 
i*L    • ^**1 1• v likvidacijo. 
•idacljeii odbor sestavljajo: 

**5? 0LOCbSSSïd
<,pOVerjenika M 

°LO Dra ^0*00* P°v*rjenik za finance 

Naî^vDrae°. ravnatelj podruïnice 
***>dne banke v Slovenjem Gradcu. 

^stofro*^*^6 ^*• Podpičje 

N^Av01?80'  »nateli  podruEnice 
•"^« banke v Slovenjem Gradeu. 

Okrajni LO Dravograd," 
odsek sa finance, 
dne S. maja 1948. 

Bt 0078/2-48 4167 

890. * 
¥**&'• Anhovo. 

Besedilo: Krajevna gostilna Anhovo. 
to a5SUW £»* Ivan, upmvnfc 
^namestnik  Gomigčak  Izidor, vpišeta 

Jug Maks, upravnik to 
^usnar Make, oameetnifc 

Okrajni LO Gorica, 
poverjenßtvo sa finance, 

dne 17. maja 1948. 
Bt. 1872•-^48 4426 

891. 
Sedež: Miren. 
Dan vpisa: 7. maja 1948. 
Besedilo: Okrajna usnjarna Miren. 
Izbriše se Petejan Drago, knjiigovodja, 
vpiše se: 
Blažič Marijan, knjigovodja. 

Okrajni LO Gorica, 
oddelek za finance, 
dne 7. maja 1948. 

SL 1082/2-48 3324 

892. 
Sedež: Vel. Žablje. 
Dan vpisa: 13. maja 1948. 
Besedilo: Krajevna gostilna. 
Poslwni predmet odslej: Prodaja al- 

koholnih na brezalkoholnih pijač ia to- 
baka. 

Izbriše se: Mihelj Anica, poslovodja, 
vpiše se Troha Anica, poslovodja. 

Okrajni L0 Gorica, 
poverjeništvo ia linance, 

dne 13. maja 1948. 
&t. 1097/1-48. 4427 

* 
893. 

Sedež: Ljubljana. 
Dan vpisa: 3. aprila 1948. 
Besedilo:    Mestno    trgovsko    podjetje 

>Agraria« v Ljubljani, Tyrseva cesta 12. 
Izbriše se dosedanji knjigovodja Pečnik 

Franc in vpiše kot vršilec dolžnosti raču- 
novodje 

Glavnik Ludvik, z istim pooblastilom. 
MLO za glavno mesto Ljubljana, 

finančni oddelek, 
dne 3. aprila 1948. 

Fin. it. 1187/48 2962 
* 

894. 
Sedež: Ljubljana. 
Dan vpisa: 17. maja 1948. 
Besedilo: Mestno podjetje >Daj-Dam<, 

Cankarjeva Št. 4. 
Izbrišeta se ravnatelj Stipe Smoljano- 

vič in Kil er Majda, knjigovodja vpišejo so 
Maležič Božidar, ravnatelj, 
Novak Ljubica, namestnica ravnatelja, 
Levičnik Dana,, bhigajničarka. Vsi na 

novo vpisani imajo pravico do podpiso- 
vanja za podjetje. , 

MLO glavnega mesta Ljubljana, 
porerjeniStro za finance, 

dne 17. maja 1948. 
Fin. St. 1644/48 4436 

Sedež: Ljubljana. 
Dan vpisa: 18. maja 1948. 
Besedilo: Gostinsko podjetje MLO 

>Emona<, TrrSeva c. 
Izbrišeta se Mauer Alojz, računovodja, 

in Kraigher Josip, blagajnik, vpigeta 6e: 
Vlach Josip, računovodja, 
Sorbek Viima, ki oba podpisujeta za 

podjetje. 
MLO glavnega mesta Ljubljana, 

poverjeništvo za finance, 
dne 18. maja 1948. 
Fin. št. 1640/48 4436 

896. 
Sedež: Ljubljana. 
Dan vpisa: 5. aprila 1948. 
Besedilo: Kinematografsko podjetje MLO 

Ljubljana. 
Opusti se poslovalnica kino >Maticac na 

Kongresnem trgu 9. 
MLO za glavno mesto Ljubljana, 

finančni oddelek, 
dne 5. aprila 1948. 

Fin. št. 1252/48 2960 
* 

897. 
Sedež: Ljubljana. 
Dan vpisa: 17. maja 1948. 
Besedilo: Gostinsko podjetje >NebotiS- 

nik«. 
Izbriše se dosedanji namestnik ravna- 

telja Simnic Gusti, vpišejo se 
Bec Jože, ravnatelj, 

,  Kraigher Josip, namestnik ravnatelja, 
Kokalj Dušanka^ knjigovodja. 
Za podjetje podpisujejo: 
Bec Jože, ravnatelj oziroma njegov na- 

mestnik 
Kraigher Josip, kot knjigovodja oziroma 

njena namestnica za podpisovanje 
Šinkovec Angela. 

MLO glavnega mesta Ljubljana, 
poverjeništvo za finance, 

dne 17. maja 1948. 
Fin. št. 1643/48 4434 

* 
898. 

Sedež: Ljubljana. 
Dan vpisa: 18. maja 1948. 
Besedilo:    Gostinsko   podjetje   MLO 

>Rio<, Sclcnburgora ul. 
Izbrišeta se Palir Franc, ravnatelj, in 

Gaspari Nada, namestnica ravnatelja, 
vpišeta se: 

Smoljarovć Stipe, ravnatelj in 
Kraigher Avgust, namestnik ravnate- 

lja, ki sta upravičena podpisovati za pod- 
jetje. 

MLO glavnega mesta Ljubljana, 
poverjeništvo za linance, 

dne 18. maja 1948. 
Fin. št. 1642/48 4437 

¥ 
899. 

Sedež: Ljubljana. 
Dan vpisa: 18. maja 1948. 
Besedilo: Gostinsko podjetje MLO >Sla* 

miï«, Gosposvetska c. 
Izbrišeta se Marn Otmar, ravnatelj, 

in Petanič Marija, blagajničarka, vpišejo 
ee: 

Kveder Fani, ravnatelj, 
Strle Cvetka, namestnica ravnatelja, 
Vddic Steva, glavni knjigovodja, 
Vrtačnik Mina, blagajničarka. 
Za podjetje podpisujejo: 
Kveder Fani, ravnatelj, v njegovi od- 

sotnosti i  t.,.  J:'!*l! 
Strle Cvetka kot namesto«» ravnate- 

lja; vse listine denarne, materialne in 
kreditne narave podpisujeta 

Vidic Steva, glavrti knjigovodja, in 
kVrtačnik Mina, njena namestnica. 

w, MLO glavne*« mesta Ljubljana, 
poverjeništvo sa finance, 

dne 18. maia 1948. 
'     Fin. št. 1641/48 44S8 



Stran 852.' URADNI LIST LRS Št. 25.. — 8. VI. 1948. 

.800. 
Sedel: Ljubljana. 
Dan vpisa: 15. maja 1948. 
Besedilo: Mestno podjetje Stavbeno mi- 

zarstvo SILO, Slomškova 16. 
V vseb zadevah podpisujeta: 
Vrbinc Jože,  upravnik  in 
Špindler Ivanka,  računovodja. 

MLO za glavno mesto  Ljubljana, 
finančni oddelek, 

dne 17. aprila 1948. 
Fin. št. 1376/48 4250 

801. 
Sedež: Ljubljana, Poljanska c. 73. 
Dan vpisa: 15. maja 1948. 
Besedüo: Trgovsko podjetje MLO  >Ži- 

ïinorrg« Ljubljana. 
Podjetje se je preselilo. 
Sedež odslej: Ljubljana, Tyrscva ce- 

sta 12•. 
MLO glavnega mesta Ljubljana, 

poverjeništvo za finance, 
dne 15. maja 1948. 

Fin. št. 1708/48 4328 

802. 
Sedež: Maribor. 
Dan vpisa: 30. marca 1948. 
Besedilo: Mestno elektroinštalacijsko pod- 

ie-tje. 
Izbriše se pooblastilo za podpisovanje 

Fajdigi Lojzetu, ravnatelju in se vpiše z 
istim pooblastilom: 

Pomer Štefan, ravnatelj. 
Okrajni LO Maribor mesto, 

odsek za finance, 
dne 30. marca 1948. 

Št. pov. 218/48 2672 
* 

803. 
Sedež: Maribor. 
Dan vpisa: 22. marca 1948. 
Besedilo: Mestno trgovsko podjetje sMe- 

trop«. 
,   V sklop podjetja so prešle poslovalnice: 

Prodajalna 17, trgovina z barvami, laki 
in pleskarskimi potrebščinami, Glavni trg 
št. 20; 

Prodajalna 18, špecerija, Cankarjeva nI. 
«t. 30; 

Prodajalna 19, špecerija, Jerovškova ul. 
št 32; 

Prodajalna 20, špecerija, Ljubljanska ul. 
št. 37, 

Prodajalna 21, špecerija, Radvanje 49 in 
Prodajalna 22, trgovina z racioniranim 

blagom, Glavni trg 9. 
Okrajni LO Maribor mesto, 

odsek za finance, 
dne 22. marca 1948. 

Št pov. 205/48 2673 

804. 
Sedež: Maribor. 
Dan vpisa: 19. marca 1948. 
Besedilo: Mestno podjetje živila«. 
Operativni upravni voditelj: Direkcija 

trgovskih in gostinskih podjetij. 
Izbriše se: Prodajalna št. 2: Stritarjeva 

ul. 18 in prodajalna št. 3: Partizanska ce- 
sta 28, vpišejo pa téle poslovalnice: 

Prodajalna 2: Studenci, Leningrajska 4, 
Prodajalna 3: Partizanska c. 19, 

Prodajalna 4: Tržaška c. 54, 
Prodajalna 5: Tyrseva ul. 11, 
Prodajalna 6: Smetanova ul. 60, 
Prodajalna 7: Vetrinjska ul. 3, 
Prodajama 8: Košaki, Partizanska c. 8, 
Prodajalna 9: Betnavska c. 2, 
Prodajalna 10: Betnavska c. 47, 
Prodajalna 11: Limbuška c. 32, 
Prodajalna 13: Pobrežje, Ulica 14. divi- 

zije 67, 
Prodajama 14, 15 in 16 so tržne stojni- 

ce, ki delno obratujejo dnevno, delno pa ob 
tržnih dnevih, 

Prodajalna 17: Slovenska ul. 9. 
Podjetje ima še stalno predstavništvo v 

Subotici, Topnička ul. 6, predstavnik Je- 
rončič Josip in v Beogradu, Ulica maršala 
Tita, predstavnik Krstić Vlastimir. 

Skladišča: distribucijsko skladišče na Ko- 
roški c. 14; konservirni oddelek na Ko- 
roški c. 128-a; skladišče v Kejžarjevi ul. 8; 
ležalno skladišče v Trubarjevi ul. 2 in le- 
žalno skladišče v Strosmajerjevi ul. 9.    , 

Izbriše se pooblastilo za podpisovanje: 
Vollmajerju   Dragu,   ravnatelju,   Mrazu 
Maksu, gl. računovodji in Kočevarju Aloj- 
zu, namestniku gl. računovodje, vpišejo pa 
se z istim poblastilom: 

Kasesnik Franjo, ravnatelj, 
Albreht Boris, pomočnik ravnatelja in 
Kos Rudi, v. d. šefa računovodstva. 

Okrajni LO Maribor mesto, 
odsek za finance, 

dne 19. marca 1948. 
Št pov. 198/48 2671 

9Ö5. 
Sedež: Pesnica pri Mariboru. 
Dan vpisa: 11. maja 1948. 
Besedilo: Krajevno gostišče sPri kolo- 

dvoru« Pesnica. 
Izbriše se: Matjašič Marija, poslovodja, 

ki nima več pravice podpisovanja; vpiše 
se novi poslovodja 

Čeh Vinko, z neomejeno pravico pod- 
pisovanja za podjetje. 

Okrajni LO Maribor okolica, 
finančni odsek, 

dne 11. maja 1948. 
Št 605/3 4307 

* 
906. 

Sedež: Novo mesto. 
Dan vpisa: 8. maja 1948. 
Besedilo: Klavnica in mesarija MLO 

Novo mesto. 
Izbriše se dosedanji poslovodja Windi- 

scher Josip in vpiše: 
Koncüija Franc, poslovodja, ki zastopa 

firmo po pravilih podjetja. • , 
Okrajni LO Novo mestos 

odsek za finance, 
dne 8. aprila 1948. 

Št 4561/1 4428 

907. 
Sedež: Novo mesto. 
Dan vpisa: 16. aprila 1948. 
Besedilo: ^Okrajna avtomehanika« 

Novo mesto. 
Izbriše se dosedanji poslovodja Petric 

Anton in vpiše se: 

Knafeljc Jože, poslovodja, ki podpisuje 
za podjetje s knjigovodjem vso zadeve 
po pravilih podjetja. 

Okrajni LO Novo mesto, • 
odsek za finance, 4, 

dne 16. aprila 1948. 
Št. 320/1 •   4265 

908. 
Sedež: Ptuj. 
Dan vpisa: 1. aprila 1947. 
Besedilo: »Pctovia«, alkoholna indu- 

strija Ptuj. 
Izbriše se dosedanji upravnik Hlupič 

Alojz, vpis© se: 
Štros Miloš, ki podpisuje v obsegu 

zakonitih pooblastil in pravil podjetja. 
Okrajni LO Ptuj, 
odsek za finance 

dno 4. maja 1948. 
St. 2403/1-48 3844 

909. 
Sedež: Tolmin. 
Dan vpisa: 12. maja 1947. 
BesedUo: Mestno kinopodjetjo »Soča«, 

Tolmin. 
Izbriše se Rutar Franc, dosedanji 

upravnik, vpiše pa: 
Čermelj Albin, novi upravnik, s po- 

oblastili po pravilih podjetja. 
Okrajni LO Tolmin, 

finančni odsek, 
dne 8. maja 1948. 

Št. 78/59—48 3949 
* 

910. 
Sedež: Zagorje. 
Dan vpisa: 13. maja 1948. 
Besedilo:   Vodovodno   podjetje   KLO 

Zagorje. 
Izbnišo se: Hauptman Albert, vpiše se: 
Skrabar Franc, ravnatelj. 

Okrajni LO Trbovlje, 
odsek za finance, 

dne 13. maja 1948. 
Št. 1370/1—48 4181 

*       \ .        • 

911. 
Sedež: Trebnje. 
Dan vpisa: 21. aprila 1948. 
Besedilo: Okrajni magacin Trebnje. 
Izbriše se Ajdič Pavel, ravnatelj, vpiše 

se 
Slavinec Gustel, ravnatelj, ki podpisuje 

za podjetje z omejitvijo najemanja posojila. 
Okrajni LO Trebnje, 

finančni odsek, 
dne 21. aprila 1948. 

Št. 830/1 4201 

912. 
Sedež: Domžale. 
Dan izbrisa: 12. maja 1948. 
Besedilo:   Trška   krojaška   delavnica, 

Domžale. 
Zaradi prenehanja obrata. 

Okrajni LO Kamnik, 
odsek za finance, 
dne 12. maja 1948. 
Št. 1515/111-48 .4167 



St 25. — 8. VI. 1948. URADNI LIST LRS Stran 363. 

913. -fijt) 
Sedež: Domžale. 
Dan izbrisa: 13. maja 1948. 
Besedilo: Trsko mizarsvo Domžale. 
Zaradi prenehanja obrata. 

Okrajni LO Kamnik, 
odsek za iinance, 

dne 13. maja 1948. 
St. 1516/1-•—1948 41S0 

914. 
Sedež: Dolsko. 
Dan izbrisa: 19. maja 1948. 
Besedilo: Krajevno gostinsko podjetje 

Dolsko. 
_, Na podlagi odločbe št. 507/3—48 z dne 
14. IV. 1948. 

Okrajni LO Krško, 
linancni odsek, 

dne 19. maja 1948. 
6t. 64/19 436« 

* 
915. 

Sedež: Ljubljana, Miklogifeva e. 10. 
Dan izbrisa: 17. aprila 1948. 
cedilo: RLO Center >Krojaštvo«. 
Zaradi združitve • podjetjem >Kroj<, 

Poljanska c. 16. 
MLO glavnega mesta Ljubljana, 

poverjeništvo za iinance, 
dne 17. maja 1948. 

Fin. št.' 648/48 4251 

916. *    . 
Sedež: Slovenja vas. 
Dan izbrisa: 17. maja 1948.       ' 
Besedilo: Krajevno podjetje >Meso<. 
^radi prenehanja1 samostojnega obrata. 

Okrajni LO Ptuj. 
Une 17. maja 1948.        "' 

St< 478/1-48 4329 

917. * 
Sete: Zagorje 
Dan izbrisa: 14. maja 1948. 

Zaeo*'    °: Dnerni kttP premoga KLO 

Zaradi prmehanja obstoja. 
Okrajni LO Trbovlje, 

odsek za finance, 
dne 14. maja 1948. 

St. 1374/1—48 4164 
»18. * 

Sfdež: Zagorje 
Slft: 14. maja 1948. 

gorK^: ^stinstvo postaja KLO Za- 
Z&mči Prenehanja, obstoja. 

Okrainï LO Trbovlje, 
odsek za Iinance, 
*» 14. maja 1948. 

Št. 1377/1-48 4187 
919. * 
^: Zagorje. 

^•••••••: Gostinstvo Selo KLO Zagor- 

Zaradi prenehanja obstoja. 
OkraJnïLO Trbovlje,,,      -   ''"' 

odsek" za iiiiànce,' ' ' 
1 '• :. ; s, <toe 14. maja" ,1948., "\     [ *'•! 

St'1378/1-^-48...    "    4188 

920. 
Sedež: Zagorje. 
Dan izbrisa: 14. maja 1948. 
Besedilo:   Javna   tehtnica  KLO   Za- 

gorje. 
Zaradi prenehanja obstoja. 

Okrajni LO Trbovlje, 
odsek za finance,     , 
dne 14. maja 1948. 

&t, 1379/1—48 '4189 
* 

921. 
Sedež: Zagorje. 
Dan izbrisa: 14. maja 1948. 
BeseditoiLekarna KLO Zagorje. 
Zarodi prenehanja obstoja. 

Okrajni LO Trbovlje, 
odsek za finance, 
dne 14. maja 1948. 

St. 1380/1—48 4190 

922. 
Sedež: Zagorje. 
Dan izbrisa: 14. maja' 1948, 
Besedilo: Opekarna KLO Zagorje, 
Zaradi prenehanja obstoja. 

Okrajni LO Trbovlje,    ! • 
odsek za finance,        *8 
dne 14. maja 1948. 

St. 1376•-48 

• 

mm 
« 

923. 
Sedeži Zagorje. 
Dan izbrisa: 14. maja; 1948. 
Besedilo: Tovarna kleja KLO Zagorje, 
Zarodi prenehanja obstoja. 

Okrajni LO Trbovlje, 
odsek za finance, 

dne 14. maja 1948. 
St 1376/1-48 4186 

Razglasi sodišč 

Vpisi v zadružni register 
442. •    ;vi 

Sedež: Dremlje. ' 
Dan vpisa; 4. maja11048, 
Besedilo: Kmetijska zadruga z omejenim 

jamstvom % Dramljah. 
Zadruga je bila ustanovljena na skupšči- 

ni 8. marca 1948 za nedoločen čas. 
Naloge zadruge so: 1. da na čim boljši 

in •• fculturaejši •••• oskrbuje svoje 
Sane z vsemi  potrebnimi  potrošnim! 
Eredmeti; 2. da odkupuje.*; svojem oko- 

Su vse kmetijske pridelke in izdelke V 
skladu a postavljenim načrtom za dobro 
oskrbo mest in drugih industrijskih sro- 
diSČ in eklepa v ta namen pogodbe; 
8. da pospešuje in razvija vse panoge 
kmetijskega gospodarstva na svojem 
področju, talio poljedelstvo, živinorejo, 
sadjarstvo, vmogradništvo, čebelarstvo, 
gojitev industrijskih in drugih kultur, 
gozdarstvo, domačo obrt itd., posebno 
le tiste panoge oziroma kulture, ki v 
danih naravnih" pogojih najbolj uspe- 
vajo; 4. da uvaja za povečanje kmetijske 
proizvodnje in stem za naraščanje bla- 
gostanja svojih' članov naprednejše, teh- 
nične in agronomske metode v, kmetij- 
stvu tn v ta namen nabavlja kmetijske 
stroje,  umetna   gnoiila itd., ustanavlja 

ambulante za živino, plemenilne postaje, 
organizira selekcijo živine, gradi silose, 
organizira semensko službo, skrbi za go- 
jitev sadnih, gozdnih in drugih sadik 
itd.; 5. da organizira predelavo kmetij- 
skih pridelkov in obrtne delavnice za 
potrebe svojih članov in izrablja pri tem 
predvsem lokalne surovine; 6. da zbira 
kmečke prihranEe v obliki hranilnih' 
vlog in notranjih posojil za ustvarjanje 
obratnih sredstev in podeljevanje kre- 
ditov svojim članom; 7. da skrbi za go- 
spodarski, strokovni, kulturni in pro- 
svetni dvig vseh prebivalcev evojega 
okoliša tako, da prireja v svojem za- 
družnem domu strokovna in politična 
predavanja, kulturne prireditve, stro- 
kovne teoaje4 razstave, predvajanja fil- 
mov, goji fizkulturo Itd. ter "ustanovi 
svojo iknjižnico. 

Zaradi smotrnega ia uspešnejšega Ix. 
vajanja svojih nalog izdela potrebne 
načrte v, skladu s splošnim državnim 
nacrtom. 

Zadružni delež znaša 100 din, delež za- 
družnikovega družinskega Člana 20 din 
in se plača ob vstopu v zadrugo. Vsak za- 
družnik jamči z desetkratnim zneskom vpi- 
sanega enkratnega temeljnega oziroma 
družinskega deleža. 

Priobčitve se, kolikor ni v pravilih do- 
ločeno drugače, nabijejo na zadružni raz- 
glasni deski.. 

Upravni odbor sestavlja 7 do 9 članov, 
ki jih voli zbor izmed zadružnikov zai do- 
bo enega leta. Zadrugo zastopa upravni od- 
bor, zanjo podpisujeta po dva cianai uprav- 
nega odbora, od katerih lahko enega nado- 
mešča po upravnem odboru pooblaščeni 
uslužbenec zadruge. 

Člani upravnega odbora sot 
Golčman Florijan, posestnik, St. Bj 6, 

predsednik, 
Kopinšek' Ivan, posestnik, Razbor 19, 

podpredsednik, 
Preložnik Mihael1, posestnik, SvetelkalB, 

tajnik, 
Ribič Franc, posestniE, Razbor 19,. 
Kukovič Jožef, posestnik, Šedina 9, 
Sabec Alojz, posestnik, Dobje 7, 
GračnarAdam, posestnik', Straža 0, 
Bobnar Ivan, posestnik, Grušče 3, 
Jakopin Janez, posestnik, Razbor 21, od- 

borniki. 
Okrožno sodišče v Celju 

dne 4. maja 1948. 
Zadr VII 99/2 4055 

* 
443. 

Sedež: Kožna, OL0 Poljèane. 
Dan vpisa; 10, marca 1948. 
Besedilo: Kmetijska zadruga" s omeje- 

nim jamstvom v Vrholah. 
Zadrugs. je bila ustanovljena na1 skup- 

ščini 27. II. 1948 za nedoločen čas. 
Naloge zadruge so: 1. da na čim boUH 

in čim kulturnejši način oskrbuje svoje 
člane z vsemi potrebnimi potrošnim! 
predmeti; 2. da odkupuje v svojem oko- 
lišu vse kmetijske pridelke in izdelke v 
skladu s postavljenim načrtom za dob*> 
oskrbo mest in drugih' mdiœtrijskfli sre- 
dišč in sklepa v ta namen pogodbe; 
3. da pospešuje, in razvija vse panoge 
kmetijskega gospodarstva na svojem 
področju, talko poljedelstvo, živinorejo, 



Stras 854. URADNI LIST LRS fit. 25. — 8. VI. 1», 

»adjarstvo, vinogradništvo, čebelarstvo, 
gojitev industrijskih in drugih kultur, 
gozdarstvo, domačo obrt itdv posebno 
še tiste panoge oziroma kulture, ki v 
danih naravnih pogojih qajbolj uspe- 
vajo; 4. da uvaja za povečanje kmetijske 
proizvodnje in s tem za naraščanje bla- 
gostanja svojih flanov naprednejše teh- 
nične in agronomske metode v kmetij- 
etvu in v ta namen nabavlja kmetijske 
etroje, umetna gnojila itd., ustanavlja 
ambulante za živino, plemenilne postaje, 
organizira selekcijo živine, gradi silose, 
organizira semensko službo, skrbi za 
gojitev sadnih, gozdnih in drugih sadik 
Itd.; 5. da organizira predelavo kmetij- 
skih pridelkov in obrtne delavnice za 
potrebe svojih članov in izrablja pri tem 
predvsem lokalne surovine; 6. da zbira 
kmečke prihranke v obliki hranilnih 
vlog in notranjih posojil za ustvarjanje 
obratnih sredstev in podeljevanje kre- 
ditov svojim članom; 7. da skrbi za go- 
spodarski strokovni, kulturni in pro- 
svetni dvig vseh prebivalcev svojega 
okoliša tako, da prireja v evojem za- 
družnem domu strokovna in politična 
predavanja, kulturne prireditve, stro- 
kovne tečaje, razstave, predvajanje fil- 
mov, goji fizkulturo itd. ter ustanovi 
svojo knjižnico. 

Zaradi smotrnega in uspešnejšega iz- 
vajanja svojih nalog izdela potrebne 
načrte v skladu s splošnim državnim 
načrtom. 

Zadružni delež znaša 150 din, delež za- 
družnikovega družinskega Člana 20 din 
in se plača ob vstopu v zadruga Vsak za- 
družnik jamči s petkratnim zneskom vpi- 
sanega enkratnega temeljnega oziroma 
družinskega deleža. 

Prfobčltve se, kolikor ni v pravilih do- 
ločeno drugače, nabijejo na zadružni raz- 
glasni deski. 

Upravni odbor sestavlja 5 do 7 članov, 
ki jih voli zbor izmed zadružnikov za dobo 
enega leta. Zadrugo zastopa upravni od- 
bor, zanjo podpisujeta po dva Člana uprav- 
nega odbora, od katerih enega lahko na- 
domešča po upravnem odboru pooblaščeni 
uslužbenec zadruge. 

Člani upravnega odbora so: 
Regovšek Kari, upok., Kočna 26, pred- 

sednik, 
Kaukler Kart, pos., Vrhole 42, 
Križanec Angela, pos., Vrhole 6, 
Krajne Ivan, pos. sin, Farovec 11, 
Javomik Janez, pos., Ješovec 1, odbor- 

niki. 
Okrožno sodišče r Celju 

dne 10. maja 1948. 
Zadr VII 105/2 4159 

444. 
Sedež: Lemberg, OLO Poljîane. 
Dan vpisa 4. maja 1948. 
Besedilo: Kmetijska zadruga s omejenim 

Jamstvom T Lembergu. 
Zadruga je bila ustanovljena na skup- 

ščini 7. marca 1948 za nedoločen čas. 
Naloge zadruge so: 1. da na Čim boljši 

• Čim kulturnejši način oskrbuje svoje 
člane z vsemi potrebnimi potrošnim! 
predmeti; 2. da odkupuje v svojem oko- 

•• vse kmetijske pridelke io izdelke v 
skladu s postavljenim načrtom za dobro 
oskrbo meat in drugih industrijskih sre- 
dišč in sklepa v ta namen pogodbe; 
3. da pospešuje in razvija vse panoge 
kmetijskega gospodarstva na svojem 
področju, tako poljedelstvo, živinorejo, 
sadjarstvo, vinogradništvo, čebelarstvo, 
gojitev industrijskih in drugih kultur, 
gozdarstvo, domaČo obrt itd., posebno 
še tiste panoge oziroma kulture, ki v 
danih naravnih pogojih najbolj uspe- 
vajo; 4- da uvaja za povečanje kmetijske 
proizvodnje in s tem za naraščanje bla- 
gostanja svojih članov naprednejše teh- 
nične in agronomske metode v kmetij- 
stvu in v ta namen nabavlja kmetijske 
stroje, umetna gnojila itd., ustanavlja 
ambulante za živino, plemenilne postaje, 
organizira selekcijo livine, gradi silose, 
organizira  semensko službo,   skrbi   za 
f;ojitev sadnih, gozdnih in drugih sadik 
td.; 5. da organizira predelavo kmetij- 

skih pridelkov in obrtne delavnice xa 
potrebe svojih članov in izrablja pri tem 
predvsem lokalne eurovine'; 6. da zbira 
kmečke prihranke v obliki hranilnih 
vlog in notranjih posojil za ustvarjanje 
obratnih sredstev in podeljevanje kre- 
ditov svojim članom; 7. da skrbi za go- 
spodarski strokovni, kulturni in pro- 
svetni dvig vseh prebivalcev svojega 
okoliša tako, da prireja v evojem za- 
družnem domu strokovna In politična 
predavanja, kulturne prireditve, stro- 
kovne tečaje, razstave, predvajanje fil- 
mov, goji fizkulturo itd. ter ustanovi 
svojo knjižnico. 

Zaradi smotrnega in uspešnejšega iz- 
vajanja svojih nalog izdela potrebne 
načrte v skladu e splošnim državnim 
načrtom. 

Zadružni delež znaša 150 din, delež za- 
družnikovega družinskega člana 10 din 
in se plača ob vstopu v zadrugo. Vsak 
zadružnik jamči še s petkratnim zne- 
skom vpisanega enkratnega deleža. 

Priobčitve se, kolikor ni v pravilih da 
ločeno drugače, nabijejo na zadružni raz- 
glasni deski. 

Upravni odbor sestavlja 7 Članov, ki •• 
voli zbor izmed zadružnikov za dobo ene- 
ga leta. 

Zadrugo zastopa upravni odbor, zanjo 
podpisujeta po dva člana upravnega uprav- 
nega odbora, od katerih lahko enega na- 
domešča po upravnem odboru pooblaščeni 
uslužbenec zadruge. 

Člani upravnega odbora so: 
Užmah Jože, cestni delavec, Lemberg 

43, predsednik, 
Lorenčak Anton, posestnik in gostilni- 

čar, Lemberg 12, podpredsednik, 
Zidar Milovan, učitelj, Lemberg 11, taj- 

nik, t • 
Kristan Ivan, delavec, Lemberg 7, 
Lah Andrej, posestnik, PJJovec 20, 
Zidar Anka, učiteljica, Lemberg 11,.    . 
Kristan Miha, krojaški pomočnik, Pe- 

čica 22, odbomfld. 
Okroino sodišče v •••• 

dne 4. maja 1948. 
Zadr VII 97/8 4053 

445. 
Sedež: Ljubija, 
Dan vpisa: 16. aprila 1948. 
Besedilo: fvròrtì'i&a zadruga s omeje- 

nim jamstvom v Ljubiji. 
Zadruga jè bila ustanovljen« na skup- 

ščini 3. februarja 1948 za nedoločen čas. 
Naloga zadruge Je: 1. da izdeluje po na- 

vodilih pristojnih organov načrt za odkup 
kmetijskih pridelkov v svojem okolišu; 2. 
da izdeluje po navodilih pristojnih orga- 
nov načrt potrošnje svojih Članov; 8. da 
izdela finančni in kreditni načrt in ga epra- 
vi v sklad a finančnim načrtom svoje po- 
slovne zveze in postavljenimi normami; 4. 
da zbira v ta namen statistične podatke, 
ki jih daje v uporabo tudi svoji poslovni 
zvezi, Glavni zadružni zvezi LRS in okraj- 
nim ljudskim odborom; 5. da odkupuje v- 
svojem okolišu v»e kmetijske pridelke in 
oskrbuje svoje člane z vsem kmetijskim 
Orodjem in drugimi kmetijskimi potrebšči- 
pami in tudi z vsemi potrošnimi predmeti 
po postavljenem načrtu; 6. da sklepa po- 
godbe s kmetovalci v svojem okolišu za 
odkup kmetijskih pridelkov, in jim izpla- 
čuje predujme (kontrahiranje); 7. da sklepa 
pogodbe z zadružnimi in državnimi podjetji ; 
za dobavo kmetijskih pridelkov; 8. da akr- 
bi za večjo produktivnost dela svojih Čla- 
nov; 9. da skrbi za kulturno in prosvetno 
izobrazbo svojih Članov in za njihovo za- 
družno vzgojo. 

Svoje naloge opravlja zadruga v skladu , 
s splošnim državnim gospodarskim načrtom ' 
in z nalogami,.ki- jih-dobi od .svoje poslov- 
ne  zveze in pristojnih organov ljudske 
oblasti. 
j Zadružni delež znaša 100 din, delež za- 
družnikovega družinskega Člana 10 din in 
se plača ob vstopu v zadrugo. Vsak za- 
družnik jamči z desetkratnim zneskom vpi- 
sanega enkratnega temeljnega oziroma dru-.-_ 
finskega deleža. 

Priobčitve se, kolikor, nt v pravilih do- 
ločeno drugače, nabijejo na zadružni raz- : 
glasni deski. 

Upravni odbor sestavlja .7 članov, kl ••' 
voli zbor izmed zadružnikov. Zadrugo za- 
stopa upravni odbor, zanjo podpisujeta po 
dva člana upravnega odbora, od katerih 
lahko enega nadomešča po upravnem od- 
boru pooblaščeni uslužbenec zadruge. 

Člani upravnega odbora eo: 
Koren Gabrijel, Ljubija 41„ predsedniki 
Fužir Vinko, kmečki sin, Lepa njiva 21, 

podpredsednik, t 
Gorlčar.Fani, gospodinja, Ljubija 9, t*£ 

nit, 
Gaber Joža, kmet, LJuHJa 42, 
Ločan Franc, kmet, Ljubija 15, 
Goličnik Franc, kmet, Lepa njiva 20, 
Hrastnik Jože, kmečki »in, Lepa njiv» 

št. 40, odborniki. • 
Za sopodpisovanje Je pooblaščena # Cai» 

Panika, poslovodja zadruge v Ljubiji • 
Okroino sodišče v Celja 

,    rvdne 16. aprila 1948. ^J. 
Zadr VII 84/48      ;    858? 

446. 
Sedež: Skomarje, 0L0 Poljcane. 

'  Dan vpisa: 10. maja 1948. • 
Besedilo: Kmetijska zadruga t omejeni1» 

Jamstvom v Skonrarjn. 
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Zadruga je bik ustanevljena na skup- 
ščini 15. Il  1948 za nedoločen čas. 

Naloge zadruge *o: 1. da na čim boljši 
in čim kulturnejšl •••• oskrbuje svoje 
člane z vsemi potrebnimi potrojnimi 
predmeti; 2. da odkupuje v svojem oko- 
lišu vse kmetijske pridelke in izdelke v 
»kladu e postavljenim načrtom za dobro 
oskrbo mest in drugih industrijskih sre- 
dišč in sklepa v la namen pogodbe; 
3. da pospešuje in razvija vse panoge 
kmetijskega gospodarstva na svojem 
področju, tuko poljedelstvo, živinorejo, 
sadjarstvo, vinogradništvo, čebelarstvo, 
gojitev industrijskih In drugih kultur, 
gozdarstvo, domačo obrt itd., posebno 
»e tiste panoge oziroma kulture, ki v 
danih naravnih pogojih najbolj uspe- 
jo; 4. da uvaja • povečanje kmetijske 
Proizvodnje in s '»m za naraščanje bla- 
gostanja «volih <ov naprednejše teh- 
mene io •(•,*••. ,ls|Ce metode v kmetij- 
»Jvu in v ta namen nabavlja kmetijske 
*troK umetna gnojila itd., ustanavlja 
ambulante za živino, plemenilne postaje, 
organizira selekcijo živine, gradi silose, 
organizira semeneko službo, skrbi za 
•w sadnih, gozdnih In drugih sadik 
•wîl 8* da organizira predelavo kmetij- 
»Kih oridelkov in obrtne delavnice za 
Potrebe evojih Članov in izrablja pri tem 
S«S*em lokalne surovine; 6. da zbira 
»u„ ke prihranke  v  obliki hranilnih v}°8 in notranjih posojil ta ustvarjanje Obrabit.       ranjm P030!11 • ueivarjaiijc 
rffu   * eredstev in podeljevanje kre- ditov »vojim Članom; 7, da skrbi za go- 
svwi ' »'rokovni, kulturni in pro- 
•••!« dviR V8eu prebivalcev svojega 
dr.,* teko' da Prireja v svojem za- 
ttlr5

nBm, domu strokovna in politična 
WTVi?4a' kulturne prireditve, stro- 
jne tefaje, razstave, predvajanje ffl- 
•£Z Ä tfekulturo itd. ter ustanovi 
•^lo.knjižnico, 
velÜt1?"*1 8motmega in uspešnejšega iz- 

toSüS** ae,el *"*» » din, delež u* 
e^r!<*a družinskega Hana B din in 
Vâ«irS S>Wttl ob vstopu v zadrugo, 
,jJJJ ••••••••• jam« • dvakratnim zne- 
w^» AÌ8*, hkratnega temeljnega 

VJih S* ®mc* «e. kolikor ni v pra- 

k'NlRu* *$** eestavlja 5 do 9 članov, 
bo ene2~|tPor *aned zadružnikov za do 
odW^. v** Zadrugo zastopa upravni 
SS, J«*» podpisujeta po dva Mam 
•••••^* ^*0*»» »d katerih lahko enega 
••• P°"Pravnem odborupooblešce- 
^ uslužbenec zadruge. 

?**»» upwvueR» odbora so: 

p'32SSk Kar1' kmet' SkomarJe *>> 
prSSSv*^ ^Skomar3e •7' ^ 
^Majcen Vinko, ekonom, Skomarje, iaj- 

KovSe Alojz, kmet, Skomarje, 
mE? ^loÌz' kmet> SkoraaTJe,   . 

St 29 •LudvUc» kmetski ain, Skomarje 

Kamenik Alojz, invalid, Hudinja 49, od- 
borniki. 

Okrožno sodišče v Celju 
dne 10. maja 1948. 

Zadr VII 107/2 4161 
* 

447. 
Sedež: Slov, Konjice. 
Dau vpisa: 28. aprila 1948. 
Besedilo: Delavsko-nameSčenska po- 

trošniška zadruga z o. j. v Slov. Konji- 
cah. 

Zadruga je bila ustanovljena na\,skup- 
ščini dne 11. III. •8 za nedoločen čas. 

Naloge zadruge so: da izdela načrt po- 
trošnje za svoje člane in izdela v ta na- 
men finančni in kreditni načrt; 2. da zbira 
v ta namen statistične podatke, ki jih da- 
je v uporabo tudi nadrejenim in državnim 
organom; 3. da oskrbuje svoje Člane z vse- 
mi potrošnfmi predmeti in sklepa v ta na- 
men pogodbe s kmetijskimi nabavnimi in 
prodajnimi zadrugami in z drugimi zadruž- 
nimi in državnimi podjetji; 4. da ustanav- 
Ija po potrebi lastna gospodarska podjetja 
izključno za potrebe svojih Članov; 5. da 
dviga svoje prodajalne in podjetja na stop- 
njo racionalne in kulturne ravni; 6. da • 
sodelovanjem sindikalnih organizacij skrbi 
za dvig kulturne in prosvetne ravni in za 
zadružno vzgojo svojih članov. 

Zadružni delež maša 150 dm in se 
plača ob vstopu v zadrugo. Vsak zadruž- 
nik jamči z desetkratnim zneskom vpd- 
sanih obveznih deležev. PriobSitve »*» 
kolikor ni v pravilih določeno drugače, 
nabijejo na zadružni razglaeni deski. 

Upravni odbor sestavlja 9 članov, ki 
Jih voli zbor izmed zadružnikov za, dobo 
enega leta. . 

Zadrugo zastopa upravni odbor, za- 
njo podpisujeta po dva člana upravnega 
odbora, od katerih lahko pnoga nadome- 
8ča po upravnem odboru pooblaščeni 
uslužbenec zadruge. 

Člani upravnega odbora so: 
Suo Adolf, brivski mojster, predsed- 

nik 
Štefanova Jakob, šoJ. upravitelj, pod- 

predsednik, . '<•-' 
Cerič Ida, gospodinja, tajnik, 
Turk Jože, mohanükar, 
Novak Jože, gimn. ravnatelj. 
Gornboö Vili, poslovodja pekarne, 
Klemen Anca, upraviteljice, DID, 
AndTejažič Slavko, delavec 
Paj Zora, namešoenka, odborniM, v«i 

te Slov. Konjic. 
Okroïno sodile« • Celju 

dne 28. aprila 1948. 
Zsdr VII 96/2 S779 

448. 
Sedež: Vrbno. 
Dan vpisa: 17. april* 1948., 
Besedilo: Kmetijska »adruga z omejenim 

jamstvom v Vrbnem, 
Zadruga J« bila ustanovljena na skup- 

ščini dne 8. •. 1948 za nedoločen čas. 
Naloge zadruge eo: 1. da na cara boljSi 

in čim kulturnejši način oskrbuje svoje 
Člane z vsemi potrebnimi potroenitni 
predmeti: 2. da odkupuje v svojem oko- 
lišu vse kmetijske pridelke in izdelke v 
•kkdu i postavljenim načrtom za dobro 

oskrbo mest in drugih industrijskih sre- 
dišč in sklepa v ta namen pogodbe; 
3. da pospešuje in razvija vse panoge 
kmetijskega gospodarstva na svojem 
področju, tako poljedelstvo, živinorejo, 
sadjarstvo, vinogradništvo, čebelarstvo, 
gojitev industrijskih in drugih kultur, 
gozdarstvo, domačo obrt itd., posebno 
še tiste panogo oziroma kulture, ki v 
danih naravnih pogojih najbolj uspe- 
vajo; 4. da uvaja za povečanje kmetijske 
proizvodnje in e tem za naraščanje bla- 
gostanja svojih članov naprednejše teh- 
nične in agronomske metode v kmetij- 
stvu in v ta namen nabavlja kmetijske 
stroje, umetna gnojila itd., ustanavlja 
ambulante za živino, plemenilne postaje, 
organizira selekcijo živine, gradi silose, 
organizira semensko službo, skrbi za go- 
jitev sadnih, gozdnih in drugih sadik 
itd.; B. da organizira predelavo kmetij- 
skih pridelkov in obrtne delavnice Mi 
potrebe svojih članov in izrablja pri tem 
predvsem lokalne surovine; 6. da zbira 
kmečke prihranke v obliki hranilnih 
vlog in notranjih posojil za ustvarjanje 
obratnih sredstev in podeljevanje kre- 
ditov svojim članom; 7. da skrbi za go- 
spodarski, strokovni, kulturni in pro- 
svetni dvig vseh prebivalcev svojega 
okoliša tako. da prireja v svojem za- 
družnem domu strokovna in politična 
predavanja, kulturne prireditve, stro- 
kovne tečaje, razstave, predvajanja fil- 
mov, goji fizkulturo itd. ter ustanovi 
svojo knjižnico. 

Zaradi smotrnega in uspešnejšega iz- 
vajanja svojih nalog izdela potrebne 
načrte v skladu s splošnim državnim 
načrtom. 

Zadružni delež znala 100 din, delež zt- 
družnikovega družinskega člana 10 din 
in se plača ob vstopu v zadrugo. Vsak za- 
družnik jamči s petkratnim zneskom vpi- 
sanega enkratnega temeljnega oziroma 
družinskega deleža. 

Priobčitve se, kolikor ni v pravilih do- 
ločeno drugače, nabijejo na zadružni raz- 
glaeni deski. 

Upravni odbor sestavlja 5 do 7 članov, 
Sči jib voli zbor izmed zadružnikov za do- 
bo enega leta. 

Zadrugo zastopa upravni odbor, zanjo 
podpisujeta po dva Člana upravnega odbo- 
ra, od katerih lahko enega nadomešča po 
upravnem odboru pooblaščeni uslužbenec 
zadruge. 

Ciani upravnega odbora eo: 
Novak Lojze, mlinar Vrbno 2, predsed- 

nik, 
Podgoršek" Marija, gospodinja, Vrbno 6*, 

tajnik, 
Mravljak" Ivan, kolar, Podgrad 31, 
lisjak Ciril, kmet, Podgrad 22, 
Borlič Joža, kmet, Vrbno 3. 

Okrožno sodišče v Celja 
dne 17. aprila 1948 8593 

'449. 
, Sedež: Zagorje, 0L0 Celje okolica. 

Dan vpisa: 4. maja 1948.    - 
Besedilo: Kmetijska zadruga z omeje- 

nim jamstvom v Zagorju. 
Zadruga je bila ustanovljena na skup- 

ščini 11. IV. 1948 za nedoločen čas. 
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Naloge zadruge so: 1. da na Čim boljši 
im čim kulturnejši način oskrbuje svoje 
člane z vsemi potrebnimi potrošnimi 
predmeti; 2. da odkupuje v svojem oko- 
lieu vse kmetijske pridelke in izdelke v 
skladu z postavljenim načrtom za dobro 
oskrbo mest in drugih industrijskih sre- 
dišč in sklepa v ta namen pogodbe; 
S. da pospešuje in razvija vse panoge 
kmetijskega gospodarstva na svojem 
področju, tako poljedelstvo, živinorejo, 
sadjarstvo, vinogradništvo, čebelarstvo, 
gojitev industrijskih in drugih kultur, 
gozdarstvo, domačo obrt itd., posebno 
še tiste panoge oziroma kulture, • v 
danih naravnih pogojih najbolj uspe- 
vajo; 4. da uvaja za povečanje •••••••• 
proizvodnje in s tem za naraščanje bla- 
gostanja svojih članov naprednejše teh- 
nične in agronomske metode v kmetij- 
stvu in v ta namen nabavlja kmetijske 
stroje, umetna gnojila itd., ustanavlja 
ambulante za živino, plemenilne postaje, 
organizira selekcijo živine, gradi silose, 
organizira semensko službo, skrbi za go- 
jitev sadnih, gozdnih in drugih sadik 
itd.; 5. da organizira predelavo kmetij- 
skih pridelkov in obrtne delavnice za 
potrebe svojih članov in izrablja pri tem 
predvsem lokalne surovine; 6. da zbira 
kmečke prihranke v obliki hranilnih 
vlog in notranjih posojil za ustvarjanje 
obratnih sredstev in podeljevanje kre- 
ditov svojim članom; 7. da skrbi za go- 
spodarski, strokovni, kulturni in pro- 
svetni dvig vseh prebivalcev svojega 
okoliša tako, da prireja v svojem za- 
družnem domu strokovna in politična 
predavanja, kulturne prireditve, stro- 
kovne tečaje, razstave, predvajanja fil- 
mov, goji fizkulturo itd. ter ustanovi 
svojo knjižnico. 

Zaradi smotrnega in uspešnejšega iz- 
vajanja svojih nalog izdela potrebne 
načrte v skladu s splošnim državnim 
načrtom. 

Zadružni delež znaša SO din, delež za- 
družnikovega družinskega člana 10 din in 
6e mora vplačati ob vstopu v zadrugo. Vsak 
zadružnik jamči z dvajsetkràtnim zneskom 
vpisanega enkratnega, temeljnega oziroma 
družinskega deleža. 

Priobčitve se, kolikor ni v pravilih dolo- 
čeno drugače, nabijejo na zadružni razglas- 
ili deski. 

Upravni odbor sestavlja 7 do 11 čla- 
nov, ki jih voli zbor izmed zadružnikov 
za dobo enega leta. Zadrugo zastopa 
upravni odbor, zanjo podpisujeta po dva 
člana upravnega «dbora, od katerih lah- 
ko enega nadomešča po upravnem, od- 
boru pooblaščeni uslužbenec zadruge. 

Člani upravnega odbora 6o: 
Krajne Viktor, mizar, Zagorje 68, pred- 

sednik, 
Zakovšek Anton, delavec, Zagorje, pod- 

predsednik,. 
Cerkuč Vilim, posestnik, Zagorje, taj- 

nik, 
Romih Janez, posestnik, Zagorje, 
Beve Leopoldina, kmetica, Topolovo 8, 
Rešek Anton, kmet,, Zagorje 36, 
Cepin Matija, kmet, Bistrica, odborniki. 

Okrožno sodišče v Celju 
dne 4. maja 1948.   -. 

Zadr VII 101/2        "  4052 

450.     * 
Sedež: Blatna Brezovica. 
Dan vpisa: 10. maja 1948. 
Besedilo: Kmetijska zadruga z omeje- 

nim jamstvom Blatna Brezovica. 
Zadruga je bila ustanovljena na ustanov- 

nem zboru 27. februarja 1948 za nedolo- 
čen čas. 

Naloge zadruge 50: 
1. da na čim boljši in čim kulturnejši 

način oskrbuje svoje člane z vsemi po- 
trebnimi potrošnimi predmeti; 2. da od. 
kupuje v svojem okolišu vse kmetijske 
pridelke in izdelke v skladu s postav- 
ljenim načrtom za dobro oskrbo mest in 
drugih industrijskih središč in sklepa v 
ta namen pogodbe; 3. da pospešuje in 
razvija vse panoge kmetijskega gospo- 
darstva na svojem področju, tako polje- 
delstvo, živinorejo, sadjarstvo, vinograd- 
ništvo, Čebelarstvo, gojitev industrijskih 
in drugih kultur, gozdarstvo, domačo 
obrt itd., posebno pa tiste panoge ozi- 
roma kulture, ki ob danih naravnih po- 
gojih najbolj uspevajo; 4. da uvaja za 
povečanje kmetijske proizvodnje in s 
tem za naraščanje blagostanja svojih 
članov naprednejše tehnične in agro- 
nomske metode v kmetijstvu in v ta na- 
men nabavlja kmetijske stroje, umetna 
gnojila itd., ustanavlja ambulante za ži- 
vino, plemenilne postaje, organizira se- 
lekcijo živine, gradi silose, organizi- 
ra semensko službo, skrbi za gojitev 
sadnih, gozdnih in drugih sadik itd.; 
5. da organizira predelavo kmetijskih 
pridelkov in obrtne delavnice za po- 
trebe svojih članov in izrablja pri 
tem predvsem lokalne surovine; 6. da 
zbira kmečke prihranke v obliki hra- 
nilnih vlog in notranjih posojil za ustvar- 
janje obratnih sredstev in za podeljeva. 
nje kreditov svojim članom; 7. da skrbi 
za gospodarski strokovni ter kulturni in 
prosvetni dvig vseh prebivalcev svojega 
okoliša tako, da prireja v svojem za- 
družnem domu strokovna in politična 
predavanja, kulturne prireditve, stro- 
kovne tečaje, razetaye} predvajanja fil- 
mov, goji fizkulturo itd. ter ustanovi 
svojo knjižnico. 

Zadružni delež znaša 100 din in se 
lahko vplača v obrokih, delež zadružniko- 
vega družinskega člana znaša 20 din. Čla- 
ni jamčijo za obveznosti zadruge z deset- 
kratnim zneskom vpisanih obveznih dele- 
žev. 

Zadruga razglaša važnejše sklepe v svo- 
jih poslovnih prostorih in na razglasni de- 
ski. 

Upravni odbor sestavlja 7 članov, ki 
jih voli zbor izmed zadružnikov. Njegova 
dolžnost traja eno leto. Za zadrugo podpi- 
sujeta po dva člana upravnega odbora, od 
katerih lahko enega nadomeščaj» uprav- 
nem odbora pooblaščeni uslužbenec za- 
druge. 

Člani upravnega odbora so: 
Hladnik Anton, kmet, Blatna Brezovi- 

ca 9. 
Lenarčič Anton, kmet, Blatna Brezovica 

St. 20, 
Svete Mirko, kmet. gin, Blatna Brezo- 

vica 25, 
Gregur-ka Franc, kmet, Sinja gorica 24, 
Jeraj Anton, kmet, Blatna Brezovica 44, 

Petrovčič Anton, kmet, Sinja gorica 3, 
Žitko Karl, kmet, Sinja gorica 16, in po- 

oblaščenka za sopoclpjVovanje: 
Jerina Jusiina, poslovodja, Blatna Bre- 

Brezovica 51. 
O&rožno sodišče r Ljubljani 

dne 7. maja 1948. 
Zt 85/48 — Zadr VI 33'1     4079 

m. * 
Sedež: Bukovica. 
Dan vpisa: 7. maja 1948. 
Besedilo: Kmetijska zadruga z ofliej*' 

nim jamstvom na Bukovici. ' 
Zadruga je bila ustanovljena na ••- 

novnem zboru 29. februarja 1948 za nedfr 
ločen čas. -  ~. 

Naloge zadruge so: ,. "; 
1. da na čim boljši in čim kulturnejši na- 

čin oskrbuje svoje člane z vsemi potrebni; 
m) potrošnimi predmeti; 2. da odkupuje 
v svojem okolišu vse kmetijske pridelke-i» 
izdelke po postavljenem načrtu, za dor 
bro oskrbo mest in drugih industri}' 
skih središč in sklepa v ta namen p* 
godbe; 3. da pospešuje in razvija vse p*" 
noge kmetijskega gospodarstva na svoje* 
področju, tako poljedelstvo, Živinorejo, 
sadjarstvo, vinogradništvo, čebelarstvo, go* 
jitev industrijskih in drugih kultur, goz- 
darstvo, domačo obrt itd., posebno pa pa" 
spešuje tiste panoge oziroma kulture,*k* 
v danih naravnih pogojih najbolj usp*" 
vajo; 4. da uvaja za povečanje kmetije«* 
proizvodnje in s tem zagotovitev •nara- 
ščanja blagostanja svojih članov naprednej- 
še tehnične in agronomske metode: f 

kmetijstvu in v ta namen nabavlja kme$* 
ske stroje, umetna gnojila itd., ustanavlj* 
ambulante za živino, plemenilne postaje» 
organizira selekcijo živine, gradi sijoej 
organizira semensko službo, skrbi za g<r 
tev sadnih, gozdnih in drugih sadik it»£ 
6. da organizira predelavo kmetijskih |** 
delkov in obrtne delavnice za potrebe etfj* 
jih članov in izrablja pri tem predvsem 
lokalne surovine; 6. da zbira kmečke p# 
hranke v obliki hranilnih vlog in notranp 
posojil za ustvarjanje obratnih sredstevj*) 
za podeljevanje kreditov svojim <5teD<*? 
7. da skrbi za gospodarski strokovni,*^ 
turni in prosvetni dvig vseh prebivaj 
svojega okoliša tako, da prireja v evopj" 
zadružnem domu strokovna in poH**?) 
predavanja, kulturne prireditve, etroko^ 
tečaje, razstave, predvajanja filmov^iP 
fizkulturo itd. ter ustanovi svojo knjiz»^ 

Zadružni delež znaša 100 din, ki se W 
ko vplača v obrokih, delež zadnižnftovfiP 
družinskega člana znaša 20 din. Člani jajjj, 
čijo za obveznosti zadruge z desetkrat^ 
zneskom vpisanega enkratnega temelje** 
oziroma družinskega deleža. :•• 

Zadruga razglaša važnejše sklepe v*L 
jih poslovnih prostorih in na razglas»   , 

Upravni odbor sestavlja 5 do 7 čle»^,' 
ki jih voli zbor izmed zadružnikov--•, 
gova dolžnost traja eno leto. Za ze«n^, 
podpisujeta po dva člana upravnega ^ 
bora, od katerih lahko enega nadorn^ 
po upravnem odboru pooblaščeni uelu ', 
nec zadruge. 
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Ciani upravnega odbora so: 
Golob Janez, kovač, Bukovica 10, 
Kihtaršič Matevž, nakupovalec lesa, Bu- 

kovica 29, 
Dolenc Janko, delavec, Praprotno 15, 
Riktaršič Franc, zidar, Ševlje 19, 
Kavnihar Jernej, kmet, Sp. Ljuša 4, 
Piutar Peter, Janet, Praprotno 5, 

,    Tavčar Zofka, šivilja, Stirpnik 12. 
Okrožno sodišče v Ljubljani 

dne 5. maja 194S. 
Zt 48/48 - Zadr. VI 29/1    4072 

* 
.452. 

Sedež: Bukovščica. 
Dan vpisa: 7. maja 1948. 

-«•Besedilo: Kmetijska zadruga z omeje- 
•*• varstvom v Bukovščtci. 
— .Zadruga je bila ustanovljena na usta- 
novnem zboru 7. marca 1948 za nedolo- 
6». Sas. 
<• Haloge zadruge so: 1. da na čim boljši 
•*n. cim kuiturnejši način oskrbuje svoje 
Plane z vsemi potrebnimi potresnimi 
predmeti; 2. da odkupuje v svojem oko- 
4*u vse kmetijske pridelke in izdelke v 
**l&du z postavljenim načrtom za dobro 
<*&rbo mest in drugih industrijskih sro- 
S^ in sklepa v ta namen pogodbe; 
*>•; da pospešuje in razvija, vse panoge 
rrWskega gospodarstva na svojem 
mročju, tako poljedelstvo, živinorejo, 
•4aretvo, vinogradništvo, čebelarstvo, 
vnA industrijskih in drugih kultur, 
gozdarstvo, domačo obrt itd., posebno 
an •?*• Pan°gö odroma kulture, ki v 
<•*•• naravnih pogojih najbolj uspe- 
•Jo; 4. da uvaja za povečanje kmetijske 
Proizvodnje in s tem za naraščanje bla- 
«^tanja svojih članov naprednejše tek- 
"*ûe in agronomske metode v kmetij- 
aw v ta nanien nabavlja kmetijske 
*Sf Ymetna gnojila itd., ustanavlja 
•«•• ^ •• ••••> plemenilne postaje, 
••| • *ra selekcijo živine, gradi silose, 
«t£»mziIa semensko službo, skrbi za go- 
tta? Ka^uh» 8ozdnüi in drugih sadik 
sJtìiì ?? organizira predelavo kmetij- 
^1; pridelkov in obrtne delavnice za 
Pred» Svojih aanov i» izrablja pri tem 
jv^wsem lokalno surovine; 6. da zbira 
Ç£^f e prihranke v obliki hranilnih 
obratn«,••1••••• posojil za ustvarjanje 
<Htov sv .?reaslev in podeljevanje kre- 
*Podard^im «tonom; 7. da skrbi za go- 
svetni ;?'• slrokovni, kulturni in pre- 
okoh'§a t t? vseîx Prebivalcev svojega 
družna p * ^ Prireja v svojem za- 
Predar^-doniu strokovna . in politična 
kovne t°ia'. kulturae prireditve, stro- 
kov rr^-1!.', ^zstave, predvajanja •- 
•vojò.fi^-V • ^1"0   itd- ter  «stanovi 

2adZruStti deleZ znaSa 1W din, delež 
20 dit ^ ega družinskega člana znaša 
fclamV•~e lallko vPIa*a v obrokih. 
desetkrat10 Za obvezno3ti vzadruge z 

^ratnim zneskom vpisanega deleža. 
sv0«?ru|a  razglaša važnejše \sklepe  v 

««S &•Ìh PrOSt0rih  in:; ••  raZ* 
Äw  Gày°v sestavlJa 9 inov,  ki 
**fi S?' 12msHl MdmMovl Nies°va 

WS   nn A1*  ^° îel°-  Za ^•^ P03?1" «ieta pp. dva aaaa upm       odtora, od 

katerih lahko enega nadomešča po uprav- 
nem  odboru  pooblaščeni  uslužbenec za- 
druge. 

Člani upravnega odbora so: 
Rant Janko, kmet, Bukovščica 12, 
Bernik Alojz, Žagar, Strmica 16, 
Bp.rmk Pavla, kočarica, Bukovščica 20, 
Tomažin Francka, vžitkariea, Bukovšči- 

ca 10, 
Benedikt Josip, kmet Pczirno 7, 
Pogačnik Franc, kmet, Pozirno 4, 
Benedikt Josip, kmet, Pozirno 7, 

pel4, 
Vilfan Ivan. delavec, Bukovščica 22, 
Demšar Janez, delavec, Bukovščica 14, 

Okrožno sodišče v Ljubljani 
dne 5. maja 1946. 

Zt. 47/48 — Zadr. 48/1      4075 
ft 

453. 
Sedež: Martinj vrh. 
Dan vpisa: 7. maja 1948. 
Besedilo: Kmetijska zadruga z omeje- 

nim jamstvom v Martini vrhu. 
Zadruga je bila ustanovljena na usta- 

novnem zboru 9. marca 1948 za nedoločen 
čas. 

Naloge zadruge so: 1. da na čim boljši 
in čim kuiturnejši način oskrbuje svoje 
člane  z vsemi   potrebnimi  potrošnimi 
predmeti; 2. da odkupuje v svojem oko- 
lišu vse kmetijske pridelke in izdelke v 
skladu s postavljenim načrtom za dobro 
oskrbo mest in drugih industrijskih sre- 
dišč in sklepa v  ta namen pogodbe; 
3. da pospešuje. in '^nçtzvija vse panoge 
kmetijskega   gospodarstva   na   svojem 
področju, talio  poljedelstvo, živinorejo, 
sadjarstvo,  vinogradništvo, čebelarstvo, 
gojitev industrijskih  in drugih kultur, 
gozdarstvo, domačo obrt itd., posebno 
še tiste panoge oziroma kulture, ki v 
danih  naravnih  pogojih  najbolj uspe- 
vajo; 4. da uvaja za povečanje kmetijske 
proizvodnje in s tem za naraščanje bla- 
gostanja svojih Članov naprednejše teh- 
nične in agronomske metode v kmetij- 
stvu in, v ta namen nabavlja kmetijske 
stroje,  umetna  gnojila itd., ustanavlja 
ambulante za živino, plemenilne postaje, 
organizira selekcijo živine, gradi silose, 
organizira  semensko službo,  skrbi   za 
gojitev sadnih, gozdnih in drugih sadik 
itd.; 5. da organizira predelavo kmetij- 
skih pridelkov in obrtne delavnice za 
potrebe svojih članov in izrablja pri tem 
predvsem lokalne surovine; 6. da zbira 
kmečke prihranke  v  obliki hranilnih 
vlog in notranjih posojil za ustvarjanje 
obratnih sredstev in podeljevanje kre- 
ditov svojim članom; 7. da skrbi za go- 
spodarski  strokovni,  kulturni in   pro- 
svetni dvig   vseh  prebivalcev svojega 
okoliša tako, da prireja v svojem za- 
družnem  domu strokovna in politična 
predavanja,  kulturne   prireditve,  stro- 
kovne tečaje, razstave, predvajanje fil- 
mov,  goji fjzkulturo itd. ter ustanovi 
svojo knjižnico. 

Zadružni delež znaga 100 din in se 
lahko vplača V obrokih. Člani jamčijo za 
obveznosti zadruge z desetkratnim zne- 
skom vpisanega deleža. 

Zadruga razglaša važnejše sklepe v svo- 
jih poslovnih prostorih in na razglasili "de- 
ski, " "*'        --**-,-"" 

_ Upravni odbor sestavlja 1 članov, ki 
jih voli zbor izmed zadružnikov. Njegova 
dolžnost traja eno leto. Za zadrugo podpi- 
sujeta po dva člana upravnega odbora, od 
katerih lahko enega nadomešča po uprav- 
nem odboru pooblaščeni uslužbenec za- 
druge. 

Člani upravnega odbora so: 
Trdina Alojz, •••., Martinj vrh 20, 
Trdina Anton, kmetski delavec, Martinj 

vrh 22, 
Demšar Anton, poseemik, Martinj vrh 

št. 24, 
Debeljak Frančiška, posestnica, Martinj 

vrh 10, 
Zupane Maks, kmečka delavec, Martini 

vrh 7. 
Stale Jožef, kmečki delavec, Martinj 

vrh 37, 
Tolar Jožef, posestnik, Martinj vrh 37. 

Okrožno sodišče r Ljubljani 
dne 5. maja 1948- 

Zt 46/48 - Zadr VI 32•     4078 
* 

454. 
Sedež: Bakovci, okraj Murska Sobota. 
Dan vpisa: 29. aprila 1948. 
Besedilo: Kmetijska zadruga z omeje- 

nim jamstvom v Bakovcih. < 
Zadruga je bila ustanovljena na skup- 

ščini 19. februarja 1948 za nedoločen čas. 
Naloga zadruge je: 1. da izdeluje po 

navodilih pristojnih organov načrt za od- 
kup kmetijskih pridelkov v svojem okoli- 
šu; 2. da izdeluje po navodilih pristojnih 
organov načrt potrošnje svojih ciano?; 
3. da izdela finančni in kreditni načrt in 
ga spravi v sklad s finančnim načrlcn 
svoje poslovne zveze in postavljenimi nor- 
mami; 4. da zbira v ta namen statistične 
podatke, ki jih daje v uporabo tudi svoji 
poslovni zvezi, Glavni zadružni zvezi LRS 
in okrajnim ljudskim odborom; 5. da od- 
kupuje v svojem okolišu vse kmetijske 
pridelke in oskrbuje svoje člane z vsem 
kmetijskim orodjem in drugimi kmetijski- 
mi potrebščinami kakor tuđi i vsemi po- 
trošnimi predmeti po postavljenem načrtu; 
6. da sklepa pogodbe s kmetovalci v svo- 
jem okolišu za odkup kmetijskih pridelkov 
in jim izplačuje predujme (kontrahiranje); 
7. da sklepa pogodbe z zadružnimi in dr- 
žavnimi podjetji za dobavo kmetijskih pri- 
delkov; 8. da skrbi za večjo produktivnost 
dela svojih članov; 9. da skrbi za kulturno 
in prosvetno izobrazbo svojih članov in za 
njihovo zadružno vzgojo. 

Svoje naloge opravlja zadruga v skladu 
s splošnim državnim gospodarskim načr- 
tom in z nalogami, ki jih dobi od svoje 
poslovne zveze in pristojnih organov ljud- 
ske oblasti. 

Zadružni delež znaša 150 din, plača se 
ob vstopu v zadrugo. Upravni odbor lahko < 
dovoli plačilo v obrokih. Delež zadružniko- 
vega družinskega člana znaša 10 din. Jam- 
stvo je omejeno. Vsak zadružnik jaœci Je 
z desetkratnim zneskom vpisanih obveznih' 
deležev. 

Zadruga razglasa važnejše sklepe v svo- 
jih poslovnih prostorih, po potrebi pa Se 
na krajevno običajen način ali pa v dnev» 
nem in krajevnem tisku.. 

Upravni odbor sestavlja.. 7 članor. 
Njegova dolžnost traja en« leto. Predsed« 
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»Jka, podpredsednika in tajnika voli zbor 
jfosebej. Zadrugo zastopa upravni odbor, 
zanjo podpisujeta po dva člana upravnega 
odbora ali po en član upravnega odbora in 
en pooblaščeni uslužbenec zadruge. 

Člani upravnega odbora so: 
Ivanič Štefan, predsednik, 
Lukač Frane, podpredsednik, 
Mesaric Ludvik, tajnik, 
Pertoci Ivan, 
Durič Jožef, 
Bratkovič Alojz, 
Baler Štefan, odborniki, vsi kmetje v 

Bakovcih. 
Okrožno sodišče v Maribora 

dne 29. aprila 1948. 
Zadr. III 63-2 8778 

* 
455. 

Sedež: Brczovei, okraj Murska Soboti. 
Dan vpisa: 29. aprila 1948. 
Besedilo: Kmetijska nabavno prodajna 

zadruga z omejenim jamstvom v Brczovcih. 
Zadruga je bila ustanovljena" na skup- 

ščini 28. februarja 1948 za nedoločen čas- 
Naloga zadruge je: 1. da izdeluje po 

navodilih pristojnih organov načrt za od- 
kup kmetijskih pridelkov v svojem okoli- 
šu; 2. da izdeluje po navodilih pristojnih 
organov načrt potrošnje svojih članov; 
3. da izdela finančni in kreditni načrt in 
ga spravi v sklad s finančnim načrtom 
svoje požlovne zveze in postavljenimi nor- 
mami; 4. da zbira v ta namen statistične 
podatke, ki jih daje v uporabo tudi svoji 
poslovni zvezi, Olavni zadružni zvezi LRS 
in okrajnim ljudskim odborom; 5. da od- 
kupuje v svojem okolišu vse kmetijske 
pridelke in oskrbuje svoje člane z vsem 
kmetijskim orodjem in drugimi kmetijski- 
mi potrebščinami kakor tudi z vsemi po- 
troSnimi predmeti po postavljenem načrtu; 
6. da sklepa pogodbe s kmetovalci v svo 
jem okolišu za odkup kmetijskih pridelkov 
in jim izplačuje predujme (kontrahiranje); 
7. da sklepa pogodbe z zadružnimi in dr- 
žavnimi podjetji za dobavo kmetijskih pri- 
delkov; 8. da skrbi za večjo produktivnost 
dela svojih članov; 9. da skrbi za kulturno 
in prosvetno izobrazbo svojih članov in za 
njihovo zadružno vzgojo. 

Svoje naloge opravlja zadruga v skladu 
s splošnim državnim gospodarskim načr- 
tom in z nalogami, ki jih dobi od svoje 
poslovne zveze in pristojnih organov ljud 
ske oblasti. 

Zadružni delež znaša 150 din, plača se 
ob vstopu v zadrugo. Upravni odbor lahko 
dovoli plačilo v obrokih. Delež zadružniko- 
vega družinskega člana znaša 10 din. Jam- 
stvo je omejeno. Vsak zadružnik jamči še 
z desetkratnim zneskom vpisanih obveznih 
deležev. 

Zadruga razglaša važnejše sklepe v svo- 
jih poslovnih" prostorih, po potrebi pa še 
na krajevno običajen način ali pa v dnev- 
nem •in krajevnem tisku. 

Upravni odbor sestavlja 6 do 7 članov. 
Njegova dolžnost traja eno leto. Predsed- 
nika, podpredsednika in tajnika voli zbor 
posebej. Zadrugo zastopa upravni odbor, 
zanjo podpisujeta po dva člana upravnega 
odbora ali po en član upravnega odbora in 
en pooblaščeni uslužbenec zadruge. 

Člani upravnega odbora so: 
Fliser Ernest, predsednik, 
Kolmanlč Josip, podpredsednik, 
Temlin Viljem, tajnik, 
Varga Geza, 
Varga Janez, 
Fajs Koloman, odborniki, vsi poljedelci 

v Brezovcih. 
Pooblaščenec za sopodplsovanje Janža 

Koloman, poslovodja, Brezovci. 
Okrožno sodišče • Mariboru 

dne 29. aprila 1948. 
Zadr. III 69/2 3771 

* 
556. 

Sedež: Gančani, okraj Mnrska Sobota. 
Dan vpisa: 20. aprila 1948. 
Besedilo: Kmetijska zadruga z omeje- 

nim jamstvom • GanČanih. 
Zadruga je bila ustanovljena na skup- 

ščini 23. februarja 1948 za nedoločen čas. 
Naloga zadruge je: 1. da izdeluje po na- 

vodilih pristojnih organov načrt za odkup 
kmetijskih pridelkov v svojem okolišu; 2. 
da izdeluje po navodilih pristojnih orga- 
nov načrt potrošnje svojih članov; S. da 
izdela finančni in kreditni načrt in ga spra- 
vi v sklad a finančnim načrtom svoje po- 
slovne zveze in postavljenimi normami; 4. 
da zbira v ta namen statistične podatke, 
ki jih daje v uporabo tudi svoji poslovni 
zvezi, Glavni zadružni zvezi LRS in okraj- 
nim ljudskim odborom; 5. da odkupuje v 
svojem okolišu vse kmetijske pridelke In 
oskrbuje svoje Slane z vsem kmetijskim 
orodjem in drugimjgkmetijskimi potrebšči- 
nami in tudi z vsemi potrošnimi predmeti 
po postavljenem načrtu; 6. da sklepa po- 
godbe > kmetovalci v «vojem okolišu za 
odkup kmetijskih pridelkov in jim izpla- 
čuje predujme (kontrahiranje); 7. da sklepa 
pogodbe z zadružnimi in državnimi podjetji 
za dobavo kmetijskih pridelkov; 8. da skr 
bi za večjo produktivnost dela svojih čla- 
nov; 9. da skrbi za kulturno in prosvetno 
izobrazbo svojih Članov in za njihovo za- 
družno vzgojo. 

Svoje naloge opravlja zadruga v skhdu 
s splošnim državnim gospodarskim načrtom 
In z nalogami, ki jih dobi od svoje poslov- 
ne zveze in pristojnih organov ljudske 
oblasti. 

Zadružni delež znaša 150 din, plača se 
ob vstopu v zadmgo. Upravni odbor lahko 
dovoli plačilo v obrokih. Delež zadružnlko- 
vega družinskega Člana znaša 10 din. Jam- 
stvo je omejeno. Vsak zadružnik jamči še 
z desetkratnim zneskom vpisanih obveznih 
deležev. 

Zadruga razglaša važnejše sklepe v svo- 
jih poslovnih prostorih, po potrebi pa še 
na krajevno običajen način ali pa v dnev- 
nem in krajevnem tisku. 

Upravni odbor sestavlja 6 Članov 
Njegova dolžnost traja eno leto. Predsed- 
nika, podpredsednika in tajnika voli zbor 
posebej. Zadrugo zastopa upravni odbor, 
zanjo podpisujeta po dva člana upravnega 
odbora ali po en član upravnega odbora jn 
en pooblaščeni uslužbenec zadruge. 

Člani upravnega odbora so: 
Bakan Stefan, kmet, Gančani, predsed- 

nik, 
Jerebic Andrej, cestar, Gančani, podpred- 

sednik, 

Cipot Franc, učitelj, Gančani, tajnik, 
Maučeč Jožef, kmet, Gančani, 
Sabotin Martin, kmet, Gančani, 
ClnS Margareta, kmelioa, Gančani, od- 

borniki. 
Okrožno sodišče r Mariboru 

dne 20. aprila 1948. 
Zadr. III 58/2 8498 

* 
457. 

Sedež: Gor. Slaveči okraj Murska So- 
bota. 

Dan vpisa: 29. aprila 1948. 
Besedilo: Kmetijska zadruga z o. j. • 

Gor. Slavečih. 
Zadruga je bila ustanovljena na skup- 

ščini 25. II. 194Ö za nedoločen čas. 
Naloga zadruge je: 1. da na čim boljši 

in čim kulturnejši način oskrbuje svoje 
člane z vsemi potrebnimi potrošnimi 
predmeti; 2, odkupuje v svojem okolUU 
vse kmetijske pridelke in izdelke * 
skladu 9 postavljenim načrtom za dobro 
oskrbo mest in drugih industrijskih sre- 
dišč in sklepa v ta namen pogodbe} 
3. da pospešuje in razvija vse panoge 
kmetijskega gospodarstva na svojem 
področju, tako poljedelstvo, živinorejo, 
sadjarstvo, vinogradništvo, čebelarstvo, 
gojitev industrijskih in drugih kultur, 
gozdarstvo, domačo obrt itd., posebno p* 
tiste panoge oziroma kulture, ki v danit» 
naravnih pogojih najbolj uspevajo; 4. de 
uvaja za povečanje kmetijske proizvod- 
nje in e tem za naraščanje blagostanj« 
svojih Članov naprednejše tehnične in 
agronomske metode v kmetijstvu in v t» 
namen nabavlja kmetijske stroje, umetn* 
gnojila itd., ustanavlja ambulante za <& 
vino, plemenilno postaje, organizira »*" 
lekcijo živine, gradi silose, organizira •*• 
mensko službo, ekrbi za gojitev sadnih» 
gozdnih in drugih sadik itd.; 5. da orga- 
nizira predelavo kmetijskih prideUfov fl> 
obrtne delavnice za potrebe svojih #»• 
nov in izrablja pri tem predvsem lokalu* 
surovine; 6. da zbira kmečke prihrani 
v obliki hranilnih vlog in notranjih po«*" 
jil za ustvarjanje obratnih sredstev in.«* 
dajanje kreditov svojim članom; 7/ *• 
skrbi za gospodarski, strokovni, kulturo* 
in prosvetni dvig vseh prebivalcev ef*" 
jega okoliša tako, da prireja v svoje1" 
zadružnem domu strokovna in politico* 
predavanja, kulturne prireditve, stroko* 
ne tečaje, razstave, predvajanja filing 
goji fizkulturo itd. ter ustanovi svoj* 
knjižnico. 

Zaradi smotrnega in uspešnejšega'*' 
vajanja svojih nalog izdela potrebne '& 
črte v skladu s splošnim državnim e* 
črtom. 

Zadružni delež znaša 150 din, pif* 
se ob vstopu v zadrugo. Upravni oaWJ* 
lahko dovoli plačilo v obrokih. Jam»**; 
je omejeno. Vsak zadružnik jamči **i 
lOkratnim zneskom vpisanih obveH^ 
deležev. 

Zadruga razglaša važnejše eklepe * 
evojih poslovnih prostorih in na raz#Jf 
ni deski. Upravni odbor sestavlja 7 «j* 
nov. Njegova dolžnost traja eno leto. **; 
drugo zastopa upravni odbor, zanjo P°£ 
pisujeta po dva člana upravnega •^•• 
ali po en član upravnega odbora Û* ^ 
pooblaščeni uslužbenec zadruga. 
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člani upravnega odbora so: 
Recek Josip, čevljar, predsednik, 
Strtak FranoJ'kmet, podpredsednik, 
Huber Karel, kmet, tajnik, 
Ropoša Bela, kmet, 
Rac Ludvik, kmet, 
Krpiö Alojz, kmet, 
Krpic Karel, kmet, odborniki, vei iz 

Gornjih Slaveč. 
Okrožno sodišče v Maribora 

dne 29. aprila 1948. 
Zadr III 67/2 

* •» 

458. . 
Sedež: Hodoš, okraj Murska Sobote. 
Dan vpisa: 30..aprila 1948. #   . 
Besedilo: Kmetijska zadruga * o. j. • 

Hodošu. 
Zadruga je bila ustanovljena na skup. 

&ini 22. II. 1948 za nedoločen čae. 
. Naloga zadruge je: 1. da na čim boljši 
>n Čim kulturnejši način oskrbuje svoje 
Slane  % vsemi  potrebnimi  potrošnim! 
predmeti; 2. odkupuje v svojem okolišu 
vse kmetijske  pridelke in  izdelke  v 
•kladu « postavljenim načrtom za dobro 
«ekrbo mest in drugih industrijskih sre-> 
*S8 in  sklepa v ta namen  pogodbe; 
£• da pospešuje in razvija vse  panoge 
»meUjskega   gospodarstva   na   svojem 
Področju, tako poljedelstvo, živinorejo, 
wojaretvo,  vinogradništvo,  čebelarstvo, 
8°J«ev industrijskih in drugih   kultur, 
gozdaretv0j domajo 0brt itd., posebno pa 
'»te panoge oziroma kulture, ki v danih 
travnih pogojih najbolj uspevajo; 4. da 
«vaja za povečanje kmetijske proizvod- 
irTri? f tem za naraščanje blagostanja 
»vojih članov naprednejše tehnične in 
•Rronomske metode v kmetijstvu in v ta 
r*m.fn nabavlja kmetijske stroje, umetna 
gojila itd., ustanavlja ambulante za žir 
iT0» P^menilne postaje, organizira se- 
«Kcijo živine, gradi silose, organizira ee- 
«Jonsko službo, ekrbi za gojitev sadnih, 
gozdnih in drugih sadik itd.; 5. daorga- 
*•*a .predelavo kmetijskih pridelkov in 
•""?• delavnice za potrebe svojih Čla- 
•nL1" 12rablia pri tem predvsem lokalne 
••• e- da zbira kmečke prihranke 
«i »      hranilnih vlog in notranjih poso- 
di^.^^rjanje obratnih sredstev in za 
"••• kreditov evojim članom; 7. da 
fe ^^eospodarski, strokovni, kulturni 
lera VAIVJ

1
* 

dvi8 vseh prebivalcev svo- 
ttdružnAUko* ** Prireja,v svojem 
Predavan?* ČT »tokovna in politična 
ne teS * kulturne prireditve, strokov- 
Soji ••£•1•••, Podvajanja filmov, 
knjižnico. il<*- ter "sonori svojo 

••teTsA nal<* izdela potrebne na- 
«rtom s 4**»*» državnim na- 

»eïh'S11 'deleî «naia 160 din, plača 
' lakira T810?« • zadrugo. Upravni odbor 

*•*1•••11 Pla5il<> » obrokih. Delež za 
10^?•?*®*» družinskega člana znaša 
tbiÄ fams*vo je omejeno. Vsak za- 
^•• jamčj še z lOkratnim zneskom. 
-f J* obveznih deležev.-    -, -. 
«druga  razglasa važnejše eklepe • 

* sL•W P^tojfc '*»'• razglas- 

Upravni odbor sestavlja 7 do 9 čknov. 
Njegova dolžnost traja eno loto. Zadrugo 
zastopa upravni odbor, zanjo podpisujeta 
po dva člana upravnega odbora ali po 
en član upravnega odbora in en poobla- 
ščeni uslužbenec zadruge. 

Člani upravnega odbora so: 
Frahm Vilko, šolski upravitelj, Hodoš, 

predsednik, 
Konje Dezider, poljedelec, Krplivnik, 

podpredsednik, 
Vučak Viljem, poljedelec, Hodoš, taj- 

,nik, 
oBory Dezider, poljedelec, Hodoš, 
:Konje Zoltan, poljedelec, Hodoš, 
Tamaško Jurij, poljedelec, Hodoš, 
Abraham Dezider. poljedelec, Hodoš, 
Orban Ernest, poljedelec, Krplivnik, 
Lukač  Peter,   poljedelec,   Krplivnik, 

odborniki. 
Okrožno sodišče v Mariboru 

dne 29. aprila 1948. 
Zadr III 70/2 

* 
459. 

Sedež: HoÜnja ras — okraj Maribor 
okolica. 

Dan vpisa: 20. marca 1948. 
Besedilo: Stanovanjska zadruga z o. j. 

T Hotinji rasi 
Zadruga je bua ustanovljena na skup. 

š&ni 29.1.1948 za nedoločen čas. 
Naloga zadruge je: 1. da izdela gradbeni 

program, oskrbuje stavbne načrte in pro- 
račune za svoje člane; 2. da nabavlja in 
posreduje zamenjavo stavbišč z namenom 
graditi na enotnem gradbišču; 8. da zbira 
linančna sredstva svojih članov in jih do- 
polnjuje tako, da najema cenene, dolgo- 
ročne kredite; 4. da skrbi, da vloži vsak član 
ves svoj gradbeni material za gradnjo hiš; 
da mobilizira svoje člane ta intenzivno 
proizvodnjo gradbenega materiala (sečnjo, 
dovoz in obdelavo lesa, napravo gramoza, 
izdelavo opeke v poljskih opekarnah, žga- 
nje apna itd); da organizira skupno naba- 
vo manjkajočega gradiva; 6. da kar najbolj 

'smotrno razporedi delovno silo in prevoz- 
na sredstva zadružnikov, njihovih družin 
in prostovoljno delovno silo zaradi zadruž- 
nikov; da vodi razvid o izvršenem delu za- 
družnikov in njihovih družinskih danov 

'zaradi poračunavanja na gradbene deleže. 
Te naloge izvaja stanovanjska zadruga v 

najožji povezavi z ljudskimi odbori.    # 
Zadružni delež znaša 165 dinarjev, 

plača se ob vstopu v zadrugo. Upravni 
odbor lahko dovoli plačilo v  obrokih- 

Jamstvo je omejeno. Vsak zadružnik 
jamči še z 10 kratnim zneskom vpisa- 
nih obvezndh deležev.» ., 

Priobčitve zadruge ee razglasijo na 
razglasni deski. ^ 

Upravni odbor sestavlja 0 članov In 
se konstituira % izvolitvijo predsednika 
in tajnika. Dolžnost odbora traja 2 leti. 

Zadrugo zastopa upravni odbor. Za 
zadrugo podpisujeta po dva Člana uprav- 
nega odbora, od katerih enega sme na- 
domeščati pooblaščeni uslužbenec zadru- 
ge. 

Člani upravnega odbora so: 
Sfcodič Jože, zid. delavec, Hotinja vas, 

predsednik, '' 
• Bračko Franc, etrugar, Hotinja vas, 

predsednik, 

Beve Alojz,  žel. adm.,  Orehova vas, 
tajnik, 

Habjan Kari, Žagar, Hotinja vas, 
Gorčenko Alojz, zidar, Hotinja vas, 
Vedlin Jože, železničar, Hotinja v«*» 

odbornika. 
Okrožno sodišče v Mariboru 

dne 20. marca 1948. 
Zadr. III •-2 2767 

* 
460. 

Sedež: Hotiza, okraj Dol. Lendava. 
Dan sedež: 24. aprila 1948. 
Besedilo: Kmetijska zadruga z omejenim 

jamstvom v Hotizi. 
Zadruga je bila ustanovljena na skup- 

ščini 17. H. 1948 za nedoločen čas. 
Naloge zadruge so: 1. da na čim boljü 

in čira kulturnejši način oskrbuje svoje 
člane  z vsemi   potrebnimi  potrošnim* 
predmeti; 2. da odkupuje v svojem oko- 
lišu vse kmetijske pridelke in izdelke • 
skladu s postavljenim načrtom za dobro 
oskrbo mest in drugih industrijskih sre- 
dišč in sklepa v ta namen pogodbe; 
8. da pospešuje in razvija vse panoge 
kmetijskega   gospodarstva   na   svojem 
področju, tako  poljedelstvo, živinorejo, 
sadjarstvo, vinogradništvo, čebelarstvo, 
gojitev industrijskih  in drugih kultur, 
gozdarstvo, domaČo obrt itd., posebno 
še tiste panoge oziroma kulture, ki • 
danih  naravnih  pogojih  najbolj uspe- 
vajo. 4. da uvaja za povečanje kmetijske 
proizvodnje in s tem za naraščanje bla- 
gostanja svojih članov naprednejše Uè«- 
nične in agronomske metode v kmetij- 
stvu in v ta namen nabavlja kmetijske 
stroje, umetna gnojila itd., ustanavlja 
ambulante za živino, plemenilne postaje, 
organizira selekcijo živine, gradi silose, 
organizira semensko službo,  skrbi  za 
gojitev sadnih, gozdnih in drugih sadik' 
itd.; 6. da organizira predelavo kmetij- 
skih pridelkov in obrtne delavnice za 
potrebe svojih članov in izrablja pri tem 
predvsem lokalne surovine; 6. da zbira 
kmečke prihranke  v  obliki hranilnih 
vlog in notranjih posojil za ustvarjanje 
obratnih sredstev in podeljevanje kre- 
ditov svojim Članom; 7. da skrbi za go- 
spodarski  strokovni,  kulturni in   pro- 
svetni .dvig vseh  prebivalcev svojega 
okoliša1 tako, da prireja v svojem za- 
družnem domu strokovna in politična 
predavanja,  kulturne   prireditve,  stro- 
kovne tečaje, razstave, predvajanje fil- 
mov, goji  fizkulturo itd. ter ustanovi 
svojo knjižnico. 

Zaradi smotrnega in uspešnejšega !*• 
vajanja svojih nalog izdela potrebne 
načrte v skladu s splošnim državnim 
načrtom. 

Zadružni delež znaša 150 din, pleča se 
ob vstopu v zadrugo. Upravni odbor lahko 
dovoli plačilo v obrokih. Delež zadružnl- 
kovega družinskega člana znaša 10 dm. 
Jamstvo je omejena Vsak zadružnik jamči 
Še z sedemkratnim zneskom vpisanih ob- 
veznih deležev. 

Zadruga razglaša važnejše sklepe v^svo- 
jih poslovnih prostorih in na razglasni de- 
ski.  , 

Upravni odbor sestavlja 6 do 7 člane». 
Njegova dolžnost traja eno lefo. Zadrug 
zastopa upravni odbor, zanjo podpisuje» 
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po dva člana upravnega odbora ali po en 
član upravnega odbora in en pooblaščeni 
uslužbenec zadruge. 

Člani upravnega odbora so: 
Oletič Boltižar, predsednik, 
Horvat Matija, tajnik, 
Balažič Ivan, 
Farkaš Jožef, 
Rïtlop Stefan, 
Magdič Jožef, odborniki, vsi poljedelci v 

Hotizi. 
Okrožno sodišče v 3Iariboru 

dne 24. aprila 1948. 
Zadr. 'II 63/2 38'0 

461. 
Sedež: Maribor, Gosposka ul. it. 5, 
Dan vpisa: 12. aprila 1948. 
Besedilo Obrtna nabavno prodajna za- 

druga z o. j. za okraj Maribor okolica, Ma- 
ribor. 

Zadruga je bila ustanovljena na skupšči- 
ni 7. marca 1948 za nedoločen čas. 

Naloga zadruge je: 1. da nabavlja pro- 
izvajalna sredstva in surovine za svoje čla- 
ne; 2. da prevzema od svojih članov nji- 
hove proizvode, jih razvršča po vrsti in 
kakovosti in skrbi za skupno prodajo; 3. 
da sodeluje pri načrtu oskrbe in pomaga 
pri vključevanju obrtnikov v načrtno delo; 
4. da vodi razvid o izpolnitvi sprejetih 
proizvajalnih nalog svojih članov in skrbi, 
da se v celoti izvajajo predpisi ljudskih 
oblastev glede cen, in 5. da zbira zaradi 
samooskrbe v svojem okolišu surovine, ki 
so še neizrabljene, in jih razdeljuje med 
svoie člane. 

Zadružni delež znaša 500 din in se pla- 
ga ob vstopu v zadrugo. Upravni odbor 
lahko dovoli plačilo v obrokih. Jamstvo je 
omejeno. Vsak zadružnik jamči še s pet- 
kratnim zneskom vpisanih obveznih dele- 
žev. • 

Zadruga razglaša -važnejše sklepe v svo- 
jih poslovnih prostorih, po potrebi v gla- 
silu Glavne zadružne zveze LRS ali v lo- 
kalnem dnevnem Časopisju. 

Upravni odbor sestavlja 5 do 9 članov. 
Njegova dolžnost traja eno leto. Zadrugo 
zastopa upravni odbor, podpisujeta pa zanjo 
po dva člana upravnega odbora ali po en 
član upravnega odbora in en pooblaščeni 
uslužbenec zadruge. 

Člani upravnega odbora so: 
Trup Ivan, kovaški mojster, Bistrica, 

predsednik, 
Kac Alojz, kolarski mojster, Hotinja 

yas, podpredsednik, 
Jenko Ivan, uradnik, Maribor, tajnik, 
Vucej Ivan, čevljar, Št. Ilj v Slov. go- 

ricah, 
Lah Anton, mlinar, Zg. Polskava, 
Čaplo Jakob, krojač, Vurmat, 
Hodnik Ludvik, čevljar, Boč, Selnica 

ob Dravi, odborniki. 
Okrožno sodišče v Mariboru 

dne 12. aprila 1948. 
Zadr. IV 4      f .  • 3368 

* 
462. 

Sedež: Maribor, Jurčičeva ul. St. 8. 
Dan vpisa: 12. aprila 1948.        ; 
Besedilo: Obrtna nabavno prodajna za- 

druga i p, J. Marmor mesto • Mariboru, u 

Zadruga je bila ustanovljena na skup- 
ščini 14. III. 1948 za nedoločen čas. 

Naloga zadruge je: 1. da nabavlja pro- 
izvajalna sredstva in surovine za svoje čla- 
ne; 2. da prevzema od svojih članov nji- 
hove proizvode, jih razvršča po vrsti, in 
kakovosti in skrbi za skupno prodajo; 3. 
da sodeluje pri načrtu oskrbe • pomaga 
pri vključevanju obrtnikov v načrtno delo; 
4. da vodi razvid o izpolnitvi sprejetih 
proizvajalnih nalog svojih članov in skrbi, 
da se v celoti izvajajo predpisi ljudskih, 
oblastev glede cen, in •. da zbira zaradi 
samooskrbe v svojem okolišu surovine, ki 
so še neizrabljene, in jih razdeljuje med 
svoje člane. 

Zadružni delež znaša 500 din in se pla- 
ča ob vstopu v zadrugo. Upravni odbor 
lahko dovoli plačilo v obrokih. Jamstvo je 
omejeno. Vsak zadružnik jamči še s pet- 
kratnim zneskom vpisanih obveznih dele- 
žev. 

Zadruga razglaša važnejše sklepe v svo- 
jih poslovnih prostorih, po potrebi v gla- 
silu Glavne zadružne zveze LRS ali v lo- 
kalnem dnevnem časopisju. 

Upravni odbor sestavlja 5 do 9 članov. 
Njegova dolžnost traja eno leto. Zadrugo 
zastopa upravni odbor, podpisujeta pa zanjo 
po dva člana upravnega odbora ali po en 
Član upravnega odbora in en pooblaščeni 
uslužbenec zadruge. 

Člani upravnega odbora so: 
Celeč Alojz, krojač, Maribor, predsednik, 
Gajšek   Julij,   avtomehanik,   Studenci, 

podpredsednik, 
Šteher Ferdo, uradnik, Maribor, tajnik, 
Rakuša Karel, pek, Maribor, 
Pečnik Franc, mizar, Maribor, 
Grčko Ivan, instalater, Maribor,       s 
Brečko Viktor, slikar, Maribor, 
Japelj Mirko, fotograf, Maribor, 
Gubenšek Ivan, elektrotehnik, Maribor, 

odborniki. 
Pooblaščenec za sopodpisovanje: 
Vrtovec Stanko, trg. poslovodja, Mari- 

bor. 
Okrožno sodišče v Mariboru 

dne 12. aprila 1948. 
Zadr. IV 3 .    3370 

* 
463. 

Sedež: Mofovilci, okraj Murska Sobota. 
Sedež: 24. aprila 1948. 
Besedilo: Kmetijska zadruga z omejenim 

jamstvom v Motovilcih. 
Zadruga je bila ustanovljena na skup- 

ščini 3. III. 1948 za nedoločen čas. 
Naloge zadruge so: 1. da na'čim boljši 

in čim kulturnejši način oskrbuje svoje 
člane i vsemi potrebnimi potresnimi 
predmeti; 2. da odkupuje v svojem oko- 
lišu vse kmetijske pridelke in izdelke v 
skladu s postavljenim načrtom za dobro 
oskrbo mest in drugih industrijskih sre- 
dišč in sklepa v ta namen pogodbe; 
3. da pospešuje in razvija vse panoge 
kmetijskega gospodarstva na svojem 
področju, tako poljedelstvo, Živinorejo,' 
sadjarstvo, vinogradništvo, čebelarstvo, 
gojitev industrijskih , in drugih kultur, 
gozdarstvo, 'domačo obrt itd., posebno 
le tiste panoge oziroma kulture, • % 
danih naravnih' pogojih najbolj uspe« 
mfa. 'L ila nsaja za fiesskaja Ë9St• 

proizvodnje in s tem za naraščanje bla- 
gostanja, svojih ölanov naprednejše teh- 
nične in agronomske metode v kmetij- 
stvu in v ta namen nabavlja kmetijske 
stroje, umetna gnojila itd., ustanavlja 
ambulant© za živino, plemenilne postaje, 
organizira selekcijo živine, gradi silose, 
organizira semensko službo, skrbi za 
gojitev sadnih, gozdnih in drugih sadik 
itd.; 6. da organizira predelavo kmetij- 
skih pridelkov in obrtne delavnice za 
potrebe svojih članov in izrablja pri tem 

predvsem lokalne surovine; 6. da zbira 
kmečke prihranke v obliki hranilnih 
vlog in notranjih posojil za ustvarjanje 
obratnih sredstev» in podeljevanje •••^ 
ditov svojim članom; 7. da skrbi za go; 
spodarski strokovni, kulturni in pro- 
svetni dvig vseh prebivalcev svojega 
okoliša tako, da prireja v svojem za- 
družnem domu strokovna in politična 
predavanja, kulturne prireditve, stro- 
kovne tečaje, razstave, predvajanje fil- 
mov, goji fizkuituro itd. ter ustanovi 
svojo knjižnico. 

Zaradi smotrnega in uspešnejšega iz- 
vajanja   svojih   nalog   izdela   potrebne'' 
načrte v skladu  s splošnim državnim 
načrtom. 

Zadružni delež znaša 160 din, plača se 
ob vstopu v zadrugo. Upravni odbor lahko 
dovoli plačilo v obrokih. Delež zadružni- 
kovega družinskega člana znaša 10 din. 
Jamstvo je omejeno. Vsak zadružnik jamči' 
se z desetkratnim zneskom vpisanih ob-: 

veznih deležev. 
Zadruga razglaša važnejše sklepe v svo- 

jih poslovnih prostorih in na razglasni de-' 
ski. 1    - 

Upravni odbor sestavlja 6 do 8 članov. 
Njegova dolžnost traja eno leto. Zadrugo' 
zastopa upravni odbor, zanjo podpisujeta 
DO dva člana upravnega odbora ali po en! 
član upravnega odbora in' en pooblaščeni 
uslužbenec zadruge. "•'_ 

Člani'upravnega odbora so:       '" •   .' 
' Gjergjek Matija, kmet, predsednik,    " ' 
Rajser Alojz, kmet, tajnik, 
Ferko Matija, kmet, * 
Štertak Franc, kmet, J 

Frumen Leopold, kmet, 
Gomboc Josip, kmet, 
Mencingar Štefan, kmet, odborniki, vsi 

iz Motovilcev. 
Okrožno sodišče v Mariboru 

dne 24. aprila 1948. 
Zadr. III 61 B770 

464. i 
Sedež: Partinje, okraj Maribor okolica» j 
Dan vpisa:„24. aprila 1948. ; 
Besedilo: Kmetijska zadruga z omeje»"0 

jamstvom v Partinjah. ' 
Zadruga je bila ustanovljena na skuP*' 

ščini 29. II. 1948 za nedoločen čas.      ": 
Naloge zadruge so: 1. da na čim bo»P. 

in čim kulturnejši način oskrbuje svtfJ. 
člane z vsemi  potrebnimi  potrošnja 
Eredmeti; 2. da odkupuje v svojem o*^ 

šu vse kmetijske pridelke in izdelke . 
skladu s postavljenim načrtom za 'doj»£ 
oskrbo mest in drugffi inHœtrijskihj£L 
dišč in sklepa, v ta ••••• pogo^^. 
,8. da posjpesuje in'- razvija yse., 
&•••• gogßoäaTBtya na 
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yàitev zemljške knjđge in kolikor jih ima- 
jo sami aM njihovi zastopniki. 

Da se vsakomur omogoči vpogled v 
podatke, M jih je sodišče do sedaj že 
zbralo, bodo razgrnjeni posestmi listi, ee- 
znami pairoel in lastnikov ter zemljiško- 
knjižne maje od 8. junija do 7. jiriiia 
1948 v Landolu pri Postojni, h. äfc. 1& 

Okrajno sodišče v Postojni 
dm© 26. maja 1948. 

Oklici 
G 70/48-6 - 4804 

oiček Stefan, uslužbenec OLO v DoL 
Lendavi, Kovačeva uL 4, je vložil zoper 
Ciček Ano, gospodinjo iz Renkovcev, se- 
daj neznanega bivališča v Združenih dr- 
žavah Amerike, tožbo zairadi izdaje listl- 
•« za pridobitev lastnina 

Razprava bo 26. jundija 1948 ob *• 8 
ï«a tem sodišču, soba št 22. 

Ker bivališče toženke ni znano, Ji je 
Mi postavljen za skrbnika OšTaj Time, 
uslužbenec OLO v DoL Lendavi, • jo 
w aaetopiad na njeno nevarnost in stro- 
de, dokler ee earn» ne oglasi aM imenu- 
** pooblažoenca» 

Okrajno sodišče v Dol. Lendavi 
dne 1. juniilja 1948. 

G 220/48-8 4211 
JadäScmiäö Karal, zidar, Ljubljana, Hra- 

Sffe^a 32, je vložil zoper Jakončič 
'«jmciako, zasebnioo, Gorica, bolnica za 
«usevne bolezni Gorica, bolnica za du- 
ševne bolezni Gorica — Pevma, tožbo 
^razvezo zakona. 

eobft'a'Va ^ 21, iua* 1948 ob 1<•> 

«s-^J^rbnika toženike ee faoenuje dr. 
^*>"> Stanko na podlLagi odločbe izvr- 
«rS^ odibora OLO Gorica • due 
Zjl ^. št SK 6006/8-526/48, ki bo 
^sw^Pal koristi toženke. 

Okrožno sodiate v Ljubljani 
dne 113. maja 1948. 

aiTO/48^6 * 4679 
«• BmiL eiektriBar, Maribor, Paf 
'A^r* *9> k* ga zastopa dr. ZniderSic 
^«».odvetnik v Mariboru, je vložil 

j» ••••••• o. 90, tožbo za razvezo za- 

postavi   Z•*^ toženke neznano, se jI 
**ta»J!lLi*rtibBai   9*°"*   Ivanka, 

^•® *k imenuje pooMaščenca. 
Okrožno sodišče T Mariboru 

dne 7. maja 1048, 
G "4(42/48 *      •'. 

p*"*0 , 4768 
AÏÏA goarodi^ja v -.Studa» 
Sva?fift* a r 17Ì *> ' ^«®a proti 
n^£« Štefanu, delavcu, naaadnje sta* 
xi n$Ll Majoru,    rFramöiäkaneka 

• j}^^Z*5° •* »asBvezo zakona.       .• 
mri t^**"\î)0 22' tjoniiäa 1948 ob 8. uri 

^^^bïvalTloe toženca ni znano,1 ee mu 

uradnica tega sodišča, M ga bo zastopa- 
la na njegovo nevarnost in stroške, do- 
kler se sam ne zglaai ali imenuje po- 
oblaščenca. 

Okrožno sodišče v Mariboru 
dne 1. junija 1948. 

* 
0 444.48—2 4767 

Burman Jožefa, gospodinja v Maribo- 
ru, Masairykova ul. 24, je vložila proti 
Burmanu Karlu, krojaškemu mojstru, na- 
zadnje sitanujoöeni v Globoki, okraj Lju. 
tomer, tožbo za razvezo «akono. 

Razprava bo 25. junija 1948 ob 8. uri 
pri tem sodišču, soba št. 84•. 

Ker bivaffioe toženca ni znano, se mu 
postavi za skrbnika Orozel Ivanka, urad- 
nica tega sod-ižca, ki ga bo zastopala na 
njegovo nevarnost in stroške, dokler se 
aaim ne javi ali imenuje pooblaščenca. 

Okrožno sodišče v Mariboru 
dne 1. junija 1948. 

G 445/48 4769 
Kojc Marija* trgi uslužbenka, Maribor, 

Kopitarjeva št. 6, je vložila proti Kojcu 
Josipu, trg. pomočniku, nazadnje stamu- 
jočem v Ptuju, tožbo za razvezo zakona. 

Razprava bo 26. juuïja 1948 ob 8. uri 
pri tem sodišču, soba št 84/11. 

Ker bivališče toženca ni znano, ee mu 
postavi za skrbnika Orozel Ivanka, urad- 
nica tega sodišča, M ga bo zastopala na 
njegovo nevarnost in stroške, dokler se 
sam ne priglasi ali imenuje pooblaščen- 
ca. 

Okrožno sodišče v Mariboru 
dne 1. junija1 1948 

Uvedbe postopanja 
za razglasitev: za mrtve 

IV R 62/48-8 4205 
Košmrlj Janez, «>(}. 16. VL1899 vi Ker- 

žetalh, ein Janeza in Ivane rojene Ben- 
cina, tesar, poročen, Impolca 14, je bü 
baje kot partizanski kurir v. bližini Fer- 
dinanda na Madžarskem v bojih z ustaši 
ustreljen. 

Na predlog žene Košmrlj Frančiške, 
gospodinje iz Impobe 14, <p. Studenec, se 
uvede pjostapanje za razglasitev., za 
mrtvega. 

IV R 77/48-• r4307 
SeverSmrcek' Janez, roj. 23. XII.191Î 

v Gornji Pohanci 36, ein Blaža itn Ma- 
rije rojene Lapuh, porozen, posestnik, 
je odšel avgusta11944 v, kozjanski odred 
NOV. Od tedaj se pogreša. Po izpovedni 
tovarišev je ba|je maA v, neki fokretni 
partizanski boMcL 

• Na predlog hčere GoriSeK Karline, de- 
lavke Ar Zgornje Pohanoe 46, KLO Srom- 
lje, se uvede postopanje za razglasitev 
za mrivega. 

IV R 79/48-« 4206 
Terež Franc, noj. 20. I. 1923 na Zigar- 

ekem vrhu 3, ein Franca in Helene roje- 
ne- Stoper, poljski delavec, eamsiki, je 
odšel 1943. v I. jugosL brigado 1. ceto 
NOVi Po izpovedbi tovarilev je baie 
leta 1946. p^del »'bojiih pri Čačku.   , • 

Na predlteg oßeta Teraža Franca 6i, 
posestnika iz Eigarskega vrha 3, KLO 
Lončarjev dol, se uvede postopanje za 
razglasitev za mrtvega. 

Vsakdo, ki mu je o pogrešamuh kaj 
znano, se "poziva, da to <•» 1. VII. 1948 
Eoroča  ••••• ali  skrbniku Somerju 

udviku, sod. uslužbencu v Brežicah. 
Košmrlj Janez, Sever-Smrček Janez, 

in Teraž Franc se pozivajo, da se zglasi- 
jo pri sodišču ali drugače dajo kako vest 
o sebî. 

Po preteku roka bo sodSče odločilo 
o predlogih. 

Okrajno sodišče v Brežicah za okraj 
Krško 

I ' i        dne, 14. maja 1948. 
* 

VR 1238484! 3272 
Lazar Franc, roj. 7. iVIII. 1921 pri 

Sv. Juriju ob Taboru, sin Ivana in Geno- 
vefe rojene Pinozar, poljedelec v Poor 
dorju 29, je bil začetek 1943 mobiliziran 
v nemško vojsko. Poslan je bil na rusko 
bojišče, kjer je bil začetek leta 1944 rf- 
njen. Od tedaj se pogreša. 

Lazar Ivan, roj. 13. V. 1920 pri Sv. 
Juriju ob Taboru, sin Ivana in Genove-« 
fe rojene Pisnozer, rudar v Trbovljah, 
Terezije, samfeki, jô bil 1942. mobilizi- 
rala • v nemško vojsko. Poslan je bü na 
rusko bojišče in je 1943. nekje v Romu- 
nEjfl padel. Zadnjič jje pisal domačimi 
oktobra 1943. Od tedaj se pogreša. 

Lazar Leopold, roj. 21. VIL 1922 pri 
Sv. Juriju ob Taboru, ein Ivana in Geno- 
vefe rojen© Ktaozair, rudar y Zagorju oi> 
Savi, samski, je odšel maja 1944 v ko- 
roška odred NOV. Zadnjič se je javil 
oktobra 1944. Kmalu nato êa ga Nemci 
v Črni ujel in e 4 tovariši odpeljal! 
protu Dravogradu. Od tečaje© pogreôai, 

Na predlog brata Lazarja Antan*, ein« 
posestnika iz Pcrndtorja 29, KLO Sv. J» 
rij ob Tabodût, ee uveil© postopanje za 
razglasitev • mrtve in se izdaja' poziv» 
dal ee o »oeireSamh do IR VL 1948 po- 
roča ••••• aM Lazarju 'Antonu. 

Lazar Ftatnc, Ivan in Leopold ee po* 
zlivajo, da ee zglalsijo pri Bodišcu aM dru- 
gače dajo kako vest o sebi 

Po preteku roka bo sodišče odločilo 0 
predlogu. 

Okrajno sodišče' v Celju 
| dne 18. aprila 1948, .   • 

• 
• R 90748-2    " '8044 

Skapin Franc, roj. 20. VII. Ì926 V Vet 
Polju, KLO Vrabce pri Vipavi, rib po£ 
Jožefa in Ivane rojene Suša, kov. vajenec, 
Je odšel 4. II. 1943 v HI. brkinsko četa 
Zadnjič se je javil 16. Vili. 1943, od tedaj 
se pogreša. 

J*a predlog matere Skapin Ivane.& 
Ljubljane, Miklošičeva 34, se uvede posto- 
panje za razglasitev za mrtvega in ee :zdau 
ja poziv, da se o pogrešanem do. 1. VIL 
1948 poroča sodišču* . ',': -•," 
. Skapjn Franc se < poziva) đa\se; zgla? 
si pri sodišču ali drugače da kako .vest 
o sebi. .'.-'•: .", 

Po preteku roka bo eodišče odločilo'ja 
predlogu. .*'•". 

Okrajno sodilče v Sežani- 
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III • 90/48-4 403Î 
Bermeo Viracene, roj. 10. XI. 1888 v 

lipi, okr. Sežana, sin pok. Jožefa in pok. 
Marijo rojene Pahor, poročen, kovač, te 
Škrbine 60, je bH novembra 1944 od Nem- 
cev aretiran. Odpeljan je bil v Nemčijo 
in se od tedaj pogreša. 

Na predlog nećak» Vakufom Ivana, 
kovača ia Skrbio» 66, ee uvede postopa- 
nj« ta razglasitev za »rtv*ga. 
III R 8548-2 4083 

Skorja Erminijo, roj. 14. IX. 1907 v 
Kocjančičih, okr. Sežana, ein pok. Anto- 
na to Uršule Kocjančič, poročen, cestar 
ta kmet, je odiel 25. IX. 1943 v NOV. 
Od tedaj se pogreša. 

Na predlog žene Skorja Rozalije, kme- 
tice iz Kocjančičev 139, se uvede posto- 
panje za razglasitev za mrtvega. 

Vsakdo, ki mu j» e pogrešanih kaj 
rarano, «* poziva, da to do 1. VIL 1948 
jtoroča sodišču. 

Derman Vmcenc in Skorja Erminijo 
ee porivata^ da se zglasita pri sodišču 
ali drugače dasta kako vest o sebi. 

Po preteku roka bo sodišč» odločilo 
0 predlogih. 

Okrajno sodišče v Sežani 
dne 5. maja 1948. 

m 4348-6 8468 
Zučko Rudolf, roj. 29. III. 1902 v Su- 

tlenski poljani na Hrvatskem, sin Fran- 
ca in Alojzije rojene Komerčki, lesni tr- 
govev v Poljčaoah 29, s» od leta 1945 po- 
greša. 

Na predlog žene Zučko Marije rojene 
Brume«, natakarice, Tesno, Kosminova 
S, Maribor se uvede postopanje za raz- 
glasitev za mrtvega in se izdaja poziv, 
da ee o pogrešanem do 15. VI. 1948 po- 
roča sodišču ali skrbniku Raid Francu, 
sod. uslužbencu v Slov. Bistrici. 

2u<5ko Rudolf se poziva, da se zglaei 
pri sodišču ali drugače da katko vest o 
sebi. 

Po preteku roka bo «odiKe odložilo o 
predlogu. 
Okrajno sodišče • Clor. Bistrici, odd. L. 

dne 15. aprila 1948. 
- * 

1 R" 154/48—5 3556 
Fem Alojzij, roj. 23. VI. 1914 v Ra- 

ekovcu, sin Mihaela ia Elizabete rojene 
Novak, posestnik, Zg. Grušovje, Je bil 
kot partizan interniran v Dachau. Zad- 
njič s» j» oglasil 2. II. 1945, od tedaj se 
pogreza. 

Na predlog žen» Pem Terezije, po- 
sestniee, Zg. Grušovj» 7, se uvede posto- 
panj» za razglasitev za mrtvega in se 
Izdaja poziv, da s» o pogrešanem do 
15. VI. 1948 poroča sodišču ali skrbniku 
Puklu Jožetu, sod. uslužbencu v Slov. 
BMrici. 
I R 1Î8/48-3 .   4123 

' Sanica Franc, roj. 10. X. 1898 v Tepa- 
nju 52, sin Jožefa in Julijan» rojene Lu. 
bei. J9 l^ta 1918. padel na italijanskem 
bojišču na Tirolskem. Od tedaj • po- 
greša. 

Na predlog ©3ete Senk« Jožefa, prer- 
•••••, Tepanje 63, SI. Konjice, ee uve- 

di« postopanje za raagkaitev za mrtvega 
m e« teoAje. poziv, (keeo pogreienem 
tlo 1. Vii. löiö poroča boaoitìu && skrb- 
niku Pukhu Joietu, eoa. uslužbencu v 
öiov. Bistrici. 

frviu •1••• m Seuiea Franc ee pozira, 
te, «La *« zgJAwta •• IKKìWìC-U au cLruysui» 
dââca kako vest o sebi. 

Po preteku rokov bo rodiSče odločbo 
e predlogih. 

Okrajno sodišče Slov. Bistrica 
dne 17. aprila 1948. 

Ok 19'48 8167 
Domemik Anton, roj. 16. VIII. 1888 v 

BaviČM, ein pok. Aniona in pok. Tere- 
zije rojene Miekuž, rudar, samski, je bil 
vojak avstroogrskö vojske. Zadnjic je pi- 
sei z bojiéòa v Tiroiah leta 1917. Od t«- 
<i*nj s» pogreša, 
Ok 1648 3168 

Klavora Alojz, roj. 15. III. 1915 v So- 
S, sin Franca m pok. Alojzije rojene 
akočir, kmetüki delavec, samska, Cezsoča 
114, j» elužfl 1938 v italijanski vojski. 
Leta 1941 je bil poslan na rusko bojišče, 
od koder je zadnjič pisal decembra 
1942. Od tedaj ee pogreša. 

Ok 22'48 8169 
KovafiK Justina rojena Kcnda 17. XI. 

10OÒ v Poljubinu, hči pok. Ivana in Ne- 
že rojene Kenda, žena posestnika in mi- 
zarja k Poljubma 78, je bik 19. XII. 
1944 od Nemcev in domobrancev areti- 
rana. Odpeljana j« bila v Bergen-Belsen, 
kjer je obolela na tifusu ira je bila posla- 
na v bolnico. Od tedaj ee pogreša. 

Ok 17>48 3170 
Lužnik Viktorija roj. 6. XI. 1914 v 

Kozarscah, hči pok. Franca m pok. Ka- 
tarine rojene Golja, kmečka hči, samska, 
Ušnik 23, KLO Ciginj, je bila 3. XII, 
1944 v Tolminu aretirana. Odpeljana je 
bila v Gorico, pozneje pa v Mauthausen, 
kjer je po izpovedbi »xrinteTndirank Ur- 
banòjc' Marte in Nade, uslužbenke OILO 
Tolmin, 1. III. 1945 umrla. 
Ok 15'48 8160 

Sorli Jakob, roj. a VIL 1904 v Korit- 
nid, «in pok. Petra in pok. Marijane ro- 
jene Florjamčič, čevljar, samski, je po 
zlomu Italije vstopil v NOV. Iz bojev pri 
Horjulu oktobra 1943 ae pogreša. 

Na predlog bližnjih sorodnikov se uve- 
de postopanj« za razglasitev za mrtve in 
ee asdaja poziv, da se o pogrešanih do 
16. VI. 1948 poroča eodižcu ali skrbni- 
kom Koeorogu Jožefu, predsedniku za- 
druge, Tolmin, Cuferju Kamolu, drž. 
uslužbencu pri OILO Tolmin, RufLr Mil- 
ki, drž. uslužbenki OILO Tolmin, Silni 
Francu, drž. uslužbencu OILO Tolmin in 
ČuJerju Karlu. 

Domenik Anton, Klavora Aloj*, Kova- 
• Justina, Lužnik Viktorija in Sorti Ja. 
kob ee pozivajo, da «s zglatdjo pri sodi. 
šČu aH drugače dajo kako vest o sebi. 

Po preteku roka bo sodišče odločilo o 
predlogih. 

Okrajne sodišče T. Tolminu 
dne 6. marca 1948. 

Amortizacne 
Ok 180'48-2 4692 

Na prošnjo ministrstva za finance LRS, 
komisija za likvidacijo kreditnih zadrug 
v Ljubljana, se uvede postopanje za 
amortizacijo rrednotnio, ki sta baje iz- 
ginili ob bombardiranju v Moravčah, tal 
se imetnik pasiva, naj uveljavi svoje 
pravice v 2 mesecih po tej objavi, ker se 
»o sicer po preteku roka im-eklo, da sta 
vrednotnim brez moči. 

Oznamenilo vrednotnic: 
hranilni knjižici Ljudake hranilnice in 

posojilnice v Moravčah, in eioer: 
St. 2.589 r»a ime Km. zadruga Moravče, 

za 4,787.15 din valuta 80. IV- 1947 in   , 
št. 2.590 na ime Km. zadruga Moravče, 

za 3,680.10 din, valuta 30. IV. 1947. 
Okrajno sodišče v Ljubljani 

da» 2L maja 1948. 

VI R 1114/48-3 .    4752 
Na prošnjo Srajner Otilije, gospodinje 

v Mariboru, Zg. Radvanje, na Griču 86', 
ee uvede postopanje za amortizacijo 
vrednotnice, ki jo j* prosilka baje izgu- 
bila ter ee imetnik poziva, naj v dveh 
mesecih po tej objavi uveljavi svoje pra- 
vice, ker ee bo sicer po preteku roka iz- 
reklo, da je vrednotnica brez moči. 

Oznamenilo vrednotnice: 
hranilna knjižica Hranilnega in poso- 

jilnega društva v Mariboru, Št 1052, na 
ime Srajner Anton, z zneskom 583.40 
din DFJ. 

Okrajno sodišče v Mariboru 
dne 29. maja' 1948. 

IR 114/48-4 4517* 
Na prošnjo Lovšin Marije roj. Pirko» 

vič, Velike Lašče 82, ee uvede postopa- 
nje za amortizacijo vrednotnice, Id jo je 
prosilka baje izgubila, in se imetnik po- 
ziva, naj uveljavi evoje pravice v šestih 
mesecih po tej objavi, ker se bo sicer 
po preteku roka izreklo, da j* vrednot- 
nica brez moči. 4 

Oznamenilo vrednotoiee: 
hranilna knjižica Mestne hranilnice v> 

Novem mestu, št 29525, na ime Pirko- . 
v® Marija, VeL LaEče 32, s  saldom 
877.85 din. 

Okrajno sodišče r Norem mestu 
dne C. maja 1948. 

IR 588/47-6 , 4691' 
Na prošnjo Ozkaiča Jožefa, župnika, 

Laiporje, ee uvede postopanje za amorti- 
zacijo vrednotnic, ki jih je prosilec baje, 
izgubil, in se imetnik .poziva, naj uvelja-, 
vi svoje pravic© v dveh mesecih po ob-ï 
farvi v Uradnem listu, ker se bo sicer yo. 
preteku roka izreklo, da so vrednotnice 
brez moSi. 

Oznamenilo vrednotnic: 
hranilna knjižica bivše Posojilnice % 

Slov. Bistrici, št 6188, na ime Ožim» 
Jože, župnik v Laporju; 

hranilna knjižica Posojilnice v Poljče-, 
nah, St 1764, na ime >Ubogi< sklad žopT. 
nije v Laporju; ,.    • 

hranilna knjižica Posojilnice Poljcan«, 
8t .1755, glaseče se na ime >FariČ<;   . / 

hranilna knjižica Hranilnice in poso' 
••••• Laporje, št 604-85 b, na îme 2tn>„ 
nHekl.ubožni zavod, Laporje; 

hranilna knjižica Hranilnice in poso* 
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jiinke 1••••, &L 3007402 d, na ime 
.Orkov tv. •••••, ••••»; 

hracilan knjižttoa Hrauiinice in poso- 
jilnice Laporje, St. 640-129-b 295-1^ na 
im© Družba za razširjenje vere; 

UranSaa knjižica Hranilnice in poso- 
jttboice Laporje, št 6£6-12&322b, ma ime 
Cerkev Laporje; 

hranilna knjižica Hranilnice in poso 
••••••• Laporje., št 725 226'b, na ime 
>Mašna ustanova Sagadin iz •••••••<; 

•••••••• knjižica Hranilnice in poso- 
jilnice Laporje, št. 7ö2282b.Cali 6, na 
ime »Cerkev Laporje za nove zvonove<; 

_ hranilna knjižica Hranilnice in poso- 
jilnice Laporje, št. 369a/319b, na ime 
>Cerkev v Laporju za zvonov© v Lapor- 
ju<, 
., hranilna knjižica Hranilnice in poso- 
lilmice Laporje, št. 6000, na ime >Star«, 

hranilna ••$••• Hranilnice in poso- 
j«iice Laporje, št 7/0, na ime Cerkev 
Laporje; 

hranilna knjižica Hranilnice in poso- 
jilnice Laporje, št. Ö/0, na ime »Mašna 
ustanova — Sagadin«; 
., hranilna knjižica Hranilnice in poso- 
jilnice Laporje, št 10/0, na ime Cerkev 
»v. Egidija - Koono; 

hranilna knjižica Hranilnice in poso- 
IMnace Laporje, št. 11/0, na ime Cerkev 
^- Egidio - Kočno; " 

hranilna knjižica Hranilnice in poso- 
V^fv* Laporje, št 37/c, na ime >Grob<; 

nraniina knjižica Hranilnice in poso- 
JUnice Laporje, št 50/C na ime Kapela 

K6* Jei'usovega •• Zabljeku; 
«i ,an*loa knjižica Hranilnice in poso- 
Pmlce Laporje, št 57/b, na ime Egidij Z^ko, Ročno; 

nraniljaa knjižica Hranilnice in poso- 
J1• Laporje, št 132/b, na ime >BCM<; 

nranalna knjižica Hranilnice in poso- 
24* Laporje, žt 272, na ime Kac Ma- 

Ri^*^3, ^ižica Okrajne hranilnice v 
SS'a-     idl &t* ^470' na ^6 Qoriöan 

^»""ÎS* ^UiäSäLca Prve hrvatskeätedno- 
^®» ÏOQTuzndca Maribor, na ime >Ko- 

okraino sodile • Slov. Bistrici 
dne 26. maja 1948. 

* 158/48-4 * 4Ö16 

ka,NovÄ^GoUiaTda Fenneta, zupni- 
araorttoL- ^ ee uved© postopanje za 
leo baie {il!lTr

!
edäMrtnic. & • iö P"*^ 

naj uveHe^uW*» • ee imetnik poziva, 
cih notiiOT6 PTavioe v treh mese- 
teku r»S .javn» ker ee bo sicer po pre- 
brez moöf •••••» àa so vrednotnice 

feienilo vrednoteic: 
nîw • 2a. knjižica Banovinske hraoäl- 
Nflrfowki    lu* števili» neznana, na ime 
SSS?* v Nwl  S[m Pri  Gorniem 

W,»116**1' ^040 «Un. vloSa »* *• 1»40, 
vliSrSfeL Wzica iste hranilnice, št. 
sffi,24462- wese-k približno 150 din po 
«ania na dan 1. I. 1941; 

nramlna knjižica fete hranilnice St 

?®*&100 aH 200 dia, vloga iz l 1918 
hI.-i obresti nedvijjnjene; 

i* J^S* knjižice Kmečke hranilnice 41 BoeojSIlnaoei y Gornjem gradu, 6t ne- 

zosoA, na ime iMannakae maše<, s&e« 
•• približa« 4000 ali 6000 din te •&••• 
na dea L L IMI; 

hremiina knjižica Ljudske posofflnioe, 
št neznana, na fase Oeirkev v Novi stiiti, 
znesek približno 56.000 diin; 

hranilna knjižica Ljudske posojilnice 
v Celju, št neznana, na ime Anton Kot- 
nfîk, znesek 15.000 din; 

hranilna knjižica Posojilnice Zgornje 
Sairanjske doline v Mozirju, št. neznana, 
na ime Terezija Podobnik, znesek po 
stanju marca 1941 še nad 30.000 din, 
last cerkve v Novi &tMti. 

Okrajno sodišče v Šoštanju 
dne 20. maja 1948. 

Okuci 
dedičem neznanega bivališča 

0 268/ 47-9 4805 
V zapušoinski zadevi po Rogale Mariji, 

posestnici iz Rajšele, umrli dne 13. II. 
1947, se pozivajo neznano kje bivajoči 
sinovi Anton, Alojzij in Janez Rogale, 
ki jim je skrbstveni urad 0L0 Kočev- 
je imenoval za skrbnika Padarja Jožeta, 
pismonošo iz Novih eel št 3, naj se v 
Ö mesecih od te objave priglasijo za de- 
diča ali ee pismeno oglasijo in naznanijo 
svoj naslov ali pa imenujejo pooblaščen- 
ca, ker ee bo sicer po preteku roka za- 
puščinska razpTava opravila z znanimi 
dediči in skrbnikom, neznano kje bivajo- 
čim prisojen! dedni delež pa bo ostal v 
upravi skrbstvenega oblastva, dokler ee 
sami ne zglasijo oziroma ee ne ugotovi, 
da so umrli ali da so razglašeni za mr- 
tve. 

Okrajno sodišče T Kočevju 
dne 31. maja 1948. 

* 
0 78/48—6 k 3283 

Alojzij Hafner, tovarniški delavec v 
Zgornjih Bitnjah št. 94, Id je umrl dne 
25.1.1948 brez sporočila poslednje volje, 
je baje zapustil v Ameriki ženo Franči- 
ško Hafner, katere naslov sodišču ni 
znan, in baje 5 otrok, katerih imena in 
bivališče niso znana. 

Vsi, ki menijo, da imajo pravice, po- 
dedovati to zapuščino, naj se v šestih 
mesecih oglasijo pri sodišču in priglasijo 
za dediče, ker ee bo sicer zapuščina ob- 
ravnavala s tistimi,' ki se bodo za dediče 
oglasili in to svojo pravico izkazali. Tem 
se bo prisodila zapuščina, neprejeti del 
pa bo pripadel tudi njim ali pa morda 
državi. 

Okrajno sodišče • Kranja 
dne 15. aprila 1948. 

» 
0 395/48-5 4770 

Vaclav Vondrašek, župnik' v Britofu 
9, je umrl 10. maja 1948 in je z odredbo 
poslednje volje postavil za dediča župno 
cerkev v PodbTezjah. Morebitni zakoniti 
dedni upravičenci sodišču naso znani 

Pozivajo ee vsi, ki mislijo, da jim gre 
dedna pravica do te zapuščine, naj se v 
6 mesecih oglasijo temu sodišču in po- 
dajo evojo dedno priglasitev, ker se bo 
sicer zapuščina prisodila tistim, ki se 
bodo priglasili za dediče in dokazali 

dedno pravico, ne&prejeti del zapuščine 
pa bo pripadel drugim dedičem ali mo- 
rebiti državi 

Okrajno sodišče v Kranju 
dne 29. maja 1948. 

Kaziii oglasi 

Pozivi upnikom in dolžnikom 
9894 

Podjetje: Mehanična delavnica Kumar 
Ivan, De*klo-Rodež 172, je prešlo v last 
splošnega ljudskega premoženja, ki ga 
upravljajo Državne elektrarne Slovenije. 

Pozivaimo vse upnike podjetja, da naj» 
pozneje do 20. junija 1948 prijavijo 6Voje 
terjatve, vse dolžnike pa, da do istega 
roka v izogib prisilne izterjave izpolnijo 
svoje obveznosti do podjetja. 

Tretje osebe, ki so morda izročile pod- 
jetju v popravilo kake predmete •• so 
sicer upravičeno iz drugih razlogov za- 
htevati od podjetja izročitev kakih pred- 
metov, naj prav tako do tega roka pred- 
mete dvignejo oziroma s predložitvijo 
verodostojnih listin prijavijo svoje pra- 
vice. 

Prijave naj &e naslovijo na podpisano 
direkcijo: 

DES — Direkcija Goriško okrožje, 
4894 Ajdovščina 

* 
4895 

Podjetje: Elektrarna Hubolj, Ajdovšči- 
na, je prešlo v last splošnega ljudskega 
premoženja, ki ga upravljajo Državne 
elektrarne Slovenije. } 

Pozivamo vse upnike podjetja, da naj- 
pozneje do 20. junija 1948 prijavijo svoje 
terjatve, vse dolžnike pa, da do istega 
roka v izogib pris'Mne izterjave izpolnijo 
evoje obveznosti do podjetja. 

Tretje osebe, ki so morda izročile pod- 
jetju v popravilo kake predmete ali eo 
sicer upravičene iz drugih razlogov za- 
htevati od podjetja izročitev kakih pred- 
metov, naj prav tako do tega roka pred- 
mete dvignejo oziroma s predložitvijo ve- 
rodostojnih listin prijavijo svoje pravice. 

Poznejše reklamacije bodo upoštevane 
samo v izjemnih primerih, sicer pa bodo 
upravičenci morali svoje pravice uveljav- 
ljati po redni sodnil poti. 

Prijave naj se naslovijo na podpisano 
direkcijo: 

DES — Direkcija Goriško okrožje, 
4895 Ajdovščina 

* 
4896 

Pođj'etje: Elektrarna Gradišče je pre- 
šlo v last splošnega ljudskega premože- 
nja, ki ga upravljajo Državne elektrarne 
Slovenije. 

Pozivamo vse upnike podjetja, "da naj- 
pozneje do 20. junija 1948 prijavijo svoje 
terjatve, vse dolžnike pa, da do istega 
roka v izogib prisilne izterjave izpolnijo 
svoje obveznosti do podjetja. 

Tretje osebe, ki so morda izročile pod- 
jetju, v popravilo kake predmete ali so 
sicer upravičene iz drugih razlogov za- 
htevati od podjetja izročitev kakih pred- 
metov, naj prav tako do tega roka pred- 
mete dvignejo oziroma spredložitvijo ve- 
rodostojnih" !Ue:tm prijavijo/svoje, pravice. 
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Poznejše reklamacije bedo upoštevane 
samo v izjemnih primerih, sicer pa bodo 
upravičenci morali svoje pravice uveljav- 
ljati po redni sodnfl poti. 

Prijave naj se naslovijo na podpisano 
direkcijo: 

DES — Direkcija Goriško okrožje, 
Ajdovščina 
* 

4S93 
Podjetje: Elektrarna tahovnik na Pre- 

valjak je prešlo v last splošnega ljudske- 
ga premoženja, ki ga upravlja DES. 

Pozivamo vse upnike podjetja, da pri- 
javijo svoje terjatve najkasneje do 20. ju- 
nija 1948, vse dolžnike pa, da do istega 
roka v izogib prisilne izterjave izpolnijo 
svoje obveznosti do podjetja. 

Tretje osebe, ki so morda izročile pod- 
jetju v popravilo kake predmete ali so 
sicer upravičene iz drugih razlogov za>- 
htevati od podjetja izročitev kakih pred- 
metov, naj prav tako do tega roka dvig- 
nejo predmete oziroma s predložitvijo 
verodostojnih listin prijavijo svoje pra- 
vice. 

Poznejše reklamacije bodo upoštevane 
samo y izjemnih primerih, sicer pa bodo 
upravičenci morali svoje pravice uvelja- 
viti po redni sodni poti. 

Prijave naj se naslovijo na podpisan» 
direkcijo. 

Državne elektrarne Slovenije, 
Direkcija Celjsko okrožje, 

Celje, Mariborska št. 1 
* 

4854 
Okrajno odkupno podjetje Grosuplje 

je na podlagi sklepa okrajnega ljudske- 
ga odbora Grosuplje na I. rednem za- 
sedanju dne 6. aprila 1948, prenehalo 
delovati in prešlo v likvidacijo. 

Upniki in dolžniki ee pozivajo, naj 
priglasijo svoje terjatve oziroma porav- 
najo svoje obveznosti najpozneje do 15. 
junija 1948 na naslov: Okrajno odkp- 
no podjetje v likvidaciji, Grosuplje. 
4854 likvidator 

* 
4876 

Nackmaliairana so bila podjetja: 
Zaletel Ivan, žganjama >Jelen«, Viž- 

marje^Stanežiče, 
Zaletel Franc, žganjama, &t. Vid, 
Meden V. žganjama, Ljubljana, Celov- 

ška 10, 
Zelinka E., Ljubljana, Celovška 34, 
>Vitamin< Skerlep Feliks, Ljubljana, 

Masarykova 4S. 
Upniki in dožniki teh podjetij ee po- 

ffivajo, da priglasijo svoje terjatve oziro- 
ma obveznosti do teh podjetij najpozne- 
je do 15. junija 1948 likvidatorju >Alko<, 
tovarni sadnih sokov in alkoholnih pijač, 
Ljubljana, Frankopanska 9. 

Alko, Ljubljana, Frankopanska 9 

4855 
Na podlagi sklepa izrednega občnega 

zbora družbe z dne 14. maja 1948 je Pa- 
pirtes, družba z o. z. v Ljubljani, Can- 
karjeva 10, prešla v likvidacijo. 

Likvidator: Hieng Ernest st., Ljublja- 
na, Canicarjeva 10. 

Upniki 6© pozivajo, naj v enem mese- 
cu po tej objavi priglasijo svoje morebit- 
ne terjaltve likvidatorju. 

Likvidator 
# 

Št. 6510 4693—3—2 
Na podlagi odločbe vlade FLRJ, št. 

1823/48 z dne 12. marca 1948, je Podu- 
zeće za elektrifikaciju zapada s sedežem 
v Zagrebu dne 31. marca 1948 prenehalo 
delovati in prešlo v likvidacijo. 

Pozivajo se vsi upniki, naj najpozneje 
do 31. julija 1948 priglasijo svoje terjat- 
ve, ker se bodo po preteku tega roka 
v podjetju izvedena knjiženja štela za 
verodostojna. Dolžniki pa se pozivajo, 
naj do tega roka poplačajo svoje dolgove- 

Poduzeće za elektrifikaciju zapada 
u likvidaciji, 

Zagreb, Gundulićeva ul. 32/• 

Preklici izgubljenih listin 

PrakBcujem izgubljeno sindikalno 
izkaznico št 912442, izdano na ime Bol 
ta Albin, Hrastje, p. Ljubljana—Moste. 
4713 Bolta Albina 

Preklioujem izgubljeno osebno izkaz- 
nico, železniško izkaznico za upokojence 
in izkazico FZS, vse na ime Bostele Mi- 
hael, Ljubljana, Hradeckega c. 30. 
4777 Bostele Mihael 

Preklicujem izgubljeno osebno izkaz- 
nico št 6268 in prometno knjižico za 
kolo znamke >France Sport«, tov. števil- 
ka 20837S, izdani na ime Bregar Anton, 
Zamosteo •< 
4857 Bregar Anton 

Preklicujem izgubljeno delavsko knji- 
žico na ime Roman Brezočnik, Maribor, 
PoSehova št. 51, izdano v juniju 1947. 
4826 Brezočnik Roman 

PrekEcujem izgubljeno šofersko iz- 
kaznico,^ izdano od NM v Ljubljani na 
ime BriŠnik Anton, Jarše 75, Ljubljana. 
4715 Brišnik Anton 

Preklicujem izgubljeno prometno knji- 
žico za kolo znamke >Wanderer«. 
4761 Ccncelj Ivan, 

Tremerje, Celje 
Preklicujem izgubljeno izkaznico OF, 

izdamo od ministrstva za delo LRS na 
ime  Ciuha  Janko, Stranska  vas 3, p. 
Dobrava. 
4814 Ciuha Janko 

Preklicujem izgubljeno spričevalo o 
opravljenem izpitu za čevljarskega po- 
močnika, izdano v Ptuju na ime Čurm 
Mirko, Ormož 53. 
4630 Curin Mirko 

Preklicujem izgubljeno delovno knji- 
žico 1269590. 
4827 Cvetko Karolina, 

Hrastje 65, p. Limbui. 
PrekMcujem izgubljeno osebno izkaz- 

nico, izdano od NM Kranj, prometno 
knjSico za kolo št. 209442 in šofersko 
izkaznico št. 4223, vse na ime Debevc 
•••••, Dolga vas 40, p. Kočevje. 
4822 Debevc Karel 

Preklicujem evidenčno tablico številka 
S—04263   motornega   kolesa   znamke 

>NSU Peni l(Kk, izdano od odseka za 
notranje zadeve OLO Slov. Bistrica na 
ime Donbikar Franjo, 6p. Polskava 34. 
4864 Dobnikar Franjo 

Preklicujem '.zgubljeno prometno knji- 
žico za kolo, znamke > Vesta«, tov. števil- 
ka 531626, izdano od OLO Kamnik na 
ime Drešar Jože, in industrijsko nakaz- 
nico na ime Drešar Ivan, Dobruša 9, p- 
Vodice. 
4711 Drešar Ivan 

Preklicujem izgubljeno izkaznico za 
kolo znamke »Triumph«, št. 459426, iz- 
dano 1. 1946 od uprave NM MuTskâ So- 
bota na ime Flegar Franc, Murska So- 
bota, Zvezna ul 4. 
4S12 Flegar Franc 

Preklicujem izgubljeno vojaško knjiži- 
co, izdano od vojaškega odseka Maribor 
na ime Fras Avgust, Maribor, Pobrežj* 
Osojnikova 10. 
4645 Fras Arsjiist 

Preklicujem izgubljeno osebno izkas- 
tiico in izkaznico OF, izdani na ime Frat- 
nik Katarina, Ljubljana, Sv. Petra c. 23. 

4778 Fratnik Katarina 

Preklicujem izgubljeno industrijsko 
nakaznico reg. št. 5814, št. 824039, izda- 
no od RL0 Rakovnik-ViÈ na ime Furlan 
Kristina, Ljubljana, Rožna dolina, o. Y.'3' 
4788 Furlan Kristina 

Preklicujem izgubljeno industrijsfc* 
nakaznico serije I-IV-B, št. 337758, izd«' 
no od RLO Center, Ljubljana, na im* 
Galac Hermina, Ljubljana, Frančiška^ 
ska 10. 
4817 Galac Hcrmü» 

Preklicujem izgubljeni orožni list, i*- 

dan 1. 1946 od OLO Prevalje na ime G* 
derer Janez, Ljubljana, Predovičeva 5> 
4631 Gedcrer Jane» 

Preklicujem izgubljeno osebno izk**" 
nico in izkaznico OF,  izdani na iwf 
Grandošek Anton, Ljubljana, Velika 6o** 
narska št. 9. 
4714 Grandošek Anton 

Preklicujem izgubljeno osebno iz£a*' 
nico, izdano od NM v Ljubljani na. io1' 
Grum Ludvik, Polje 101, Ljubljana,-; 
4759 Grum Ludvik 

Preklicujem izgubljeno sindikalnog 
kaznico it. 1982377, izdano od tajnic 
zveze gradbene industrijo v Ljublj^f 
na ime Hajdinjak Štefan, Ljubljana 
Smartinska 55. 
462D Hajdinjak Štefan   , 

Preklicujem izgubljeno r.Tometno' koK 
žico za kolo, izdano cd NM v Ljubic 
na ime Hočevar Marjan, Ljubljana, Pf0' 
limbarskega 25. 
4813 Hočevar Marjan 

Preklicujem prometno knjižico za k°lft 

številka 756200. , 
4640 Horvat Konv«1 

Preklicujem izgubljeno izkaznico ** 
žensko kolo znamke >Meister«, Št.690&' 
izdano na ime Horvat Marija, Gor- v8 

koš št. 03. '",. 
4753 Horvat Marij» 

•• 
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Preffioujemo izgubljene listine o re- 
gistraciji in kategorizaciji gostinskega 
obrata Podboja Slavka. Ribnica 69, izda- 
ne 13. X. 1947 pod št. 1187/3 od okrajne- 
ga odbora Kočevje. 
1643        Izvršilni odbor 0L0 Kocevjo 

Preklicujem izgubljeno osebno izkaz- 
nico in izkaznico OF, oboje na ime Jarc 
Marija, Ljubljana, Rudnik 91. 
4622 Jarc Marija 

Preklicujem izgubljeno prometno knji* 
žico za kolo znamke > Adler«, št. 1296948, 

- iadano od NM v Ljubljani na ime Jesih 
Pavla, Ljubljana, Florjanska 42. 

'; 4SQ2 Jcsib Pavla 

PreMieujem preklic izgubljene obla- 
čilne knjižice št 10274, ki je bil objav- 

.- Men v Uradnem listu LES, št. 22 z dne 
z-48. V. 1948, ker se je knjižica medtem 

nagla. 
*<16 Jovanovic Stojan 

voj. pošta 29267/J, Vrhnika 

•*"••• Preklicujem izgubljeno sindikalno iz- 
kaznico št. 232634, št. zveze 12064, izda- 
f10 od zveze delavcev in nam. grafične 
Jû.dustrije v Ljubljani na ime •••••• 

.•••••, Ljubljana, Bobenčkova 7. 
'4785 Kccjančič Oskar 

preklicujem izgubljeno šolsko spriče- 
_.. *.a/° 2. c razreda II. drž. moške gimna- 

IQ?P
V
 Ljubljani, Mano v šolskem letu 

AJ46-47 od ravnateljstva te šole na ime 
: ••1•• Olaf, Ljubljana, Selenburgova 3. 

•r4712 Kolar Olal 

Preklicujem. izgubljeno prometno iz- 
_:•• ^ûico za žensko kolo znamke >Feld- 
'r^v.^' št< 550•3' izdano °• NM Murska 

' «obota, na ime Kolosa Šarika, učiteljica, 
^.ö&rdica, p. Rogasevci. 

4830 Kolesa Sarika 

..-   Preklicujem izgubljeni duplikat oseb- 
<•• ČU 12^•«•, izdan od NM v Ljubljani na 

v£     mau Matilda' VižmarJe 33> P- šl 

4810
 Koman Matilda, por. Kalčič, 

• ' '        Ljubljana, Rožna dolina, e. XIII/1 

^t^^^jem   izgubljeno   potrošniško 
§kp„aC0. za ^'Ua št. 88, izdano od voja- 
PosP- tr§ovskcga  podjetja,  podružnica 
vofW na ime Korica Miloš, Postojna, 

-Jg- Posta noi, 
U Korica MÜoi 

L-nulA1^111 izgubljeno nakaznico za 
kolo št. 20S012, izdano od NM v Krškem 

&ovSk.       Fnmc' AmeSk0 8Ö' KL° 
4641 Kos Franc 

Preklicujem izgubljeno industrijsko 
••••••••, iZdano cd KLO Dovje-Moj- 
^trana na ime Kosmač Janez, Dovje 33, 
P- Mojstrana. 

*® Kosmač Janez 

Preklicujem izgubljeno osebno izkaz- 
?«°• 083657, izdano od NM v Ljub- 
em na ime dr. Košan Janko, Ljubljana, 

'Pomenskega 2QV 
4784 •"'    ,    Dr. Rosan Janko 

PreMieujem izgubljeno •••••••• knji- 
žico za moâko kolo znamke >Styriia<, tov 
št. 750070, ©vid. št. 404338. 
483G Kovačep Janko, 

Maribor, Krekova 4 

Preklicujem izkaznico za kolo št. 383# 
na ime Kovacic Darko, Idrija pri Bači. 
4828 Koračić Darke 

Preklicujem   izgubljeno   industrijsko 
nakaznico št. I—046432; izdano od RLO 
Center, Ljubljana, na ime Kovic Mitja, 
Ljubljana, Zadnikova 6. * 
4628 KeviČ Mitja 

Preklicujem izgubljeno prometno knji- 
žico za kolo tov. št. 1501137, izdano od 
NM v Ljubljani na ime Kovic Nada, Ljub- 
ljana, Resljeva 25. 
4618 Kovic Nada 

Preklicujem izgubljeno delavsko knji- 
žico, sindikalno izkaznico in prometno 
knjižico za kolo, vse na ime Kozamernik 
Jakob, Hruševo 20, p. Dobrava. 
4787 Kozamernik Jakob 

Preklicujem izgubljeno prometno knji. 
žico za kolo št. S—21898, izdano od NM 
v Ljubljani,* sindikalno knjižico in izkaz- 
nico OF, vse na ime Krager Franja, 
Ljubljana, Tesarska 5. 
4633 Krager Franja 

Preklicujem izgubljeno industrijsko 
nakaznico IG št. 830116, reg, št. 476, iz- 
dano aprila 1948 od KLO Dolsko na 
ime Kraupner Frančiška, Sv. Helena, p. 
Dol pri Ljubljani. 
4639 Kraupner Frančiška 

Preklicujem izgubljeno vojaško knji- 
žico serije G, Št. 81219, izdano v Skofji 
Loki na ime Kresmanović Milan, Škofja 
Loka, voj. pošta 10233. 
4779 Kresmanović Milan 

Preklicujem izgubljeno prometno knji- 
žico za kolo št. 212122. 
4642 Krt Franc, 

Sv. Andraž pri Velenju 
Preklicujem izgubljeno prometno iz- 

kaznico za kolo, znamke »Originale, šte- 
vilka 345•. 
4S5S Laj Karel, Gaberje, 

p. DoL Lendava 

Preklicujem izgubljeno sindikalno iz- 
kaznico, izdano od. sindikalne podružni- 
co št. 6, >Naglas« na ime Lavrič Aloj- 
zij, Jurčkova pot 78, Ljubljana. 
4Ö19 LavxiS Alojzij 

Preklicujem izgubljeno prometno knji- 
žico za kolo znamke >Junior«, evid. št. 
S-163056, izdano od KLO Log na ime 
LenaršUj Marija, Log 12, p. Brezovica. 
4627 Lenaršič Marija 

* Preklicujem izgubljeni    službeni de- 
kret št. 327'47, izdan od ministrstva za, 
pošte v Beogradu na ime Lepoša Štefan, 
Ljubljana, SubiĆeva 3. 
4820 •        •        Lepoša Štefan 

Preklicujem izgubljeno osebno izkaz- 
nico, prometno knjižico za kolo in izkaz- 
nico OF, vse na ime Letnar Janez, Ljub- 
jana, BJetiweigffiva. 4j2. 
4786 4 Letnar. Jftnej   < 

Preklicujem ••••••••• oeebap iakaa- 
meo, izdano cd NM v IjUDÎjani na ime 
Merljak Bruno, Ljubljana, Blt'enčeva 10. 
4621 Meïjjak Bratto 

Preklicujem tzgubl|(roo^BQineâno knji- 
žico za moško kolo, iađano jia one Be- 
'drač Franc, RepiSče, VA Okies. 
4S31        Mlakar Fran«. Betewelk 34, 

y. VfiiÛfc» 

Preklicujem med oitajpaoijo izgubljeno 
pomočniško spričevalo za kovaško stro- 
ko, izdano v Celju na im« Miliar Oto, 
roj. 27. julija 1925. 
4806 Mlinar Oto 

Preklicujem izgubljeno plačilno knji. 
žico serija G št. 71880, izdano od voj- 
pošte 9685/20, St. Vid nad Ljubljano •• 
ime MomŠlović Vojislav, vojna pošta 
9685/20, Št. Vid nad Ljubljano. 
4757 Momč4ović Vojislav 

Preklicujem izgubljeno osebno izkaz- 
nico št. 3656. izdano od okrajnega OOF. 
v Grgarju, vojaško knjižico, potrdilo o 
demobilizaciji, izkaznico OF, izkaznico 
LMS, industrijsko nakaznico reg. št 3656 
in sindikalno izkaznico št. 64105, vse na 
ime Mrak Franc, Ljubljana, Bohoriče- 
va 24. 
4823 Mrak Franu 

Preklicujem izgubljeno potrdilo o za- 
poslitvi, št. 903/1341175, izdano od to- 
varne emajlirane posode v Celju na ime 
Mulej Neža, roj. 30. XII. 1916. 
4754 Mulej Neža, 

Celje, Zidanškova ul. 26. 

Preklicujem nkradeno prometno knji- 
žico za moško kolo znamke > Diamant«! 
št. 1233491. 
4835 -Novak Franc, 

Maribor, Heroja Zidanška uL 9 

Preklicujem izgubljeno osebno izkazni- 
co na ime Novak Frančiška, Radenski 
vrh, p. Slatana Radenci. 
4832 Novak ••••••• 

Preklicujem izgubljeno evidenčno ta- 
blico tovornega avtomobila znamke 
>Ford UNRA<, evid. št. S—1097, izdano 
od NM v Ljubljani na ime jOskrba<, od- 
sek za kemikalije, Ljubljana. 
4625 »Oskrba«, 

Ljubljana 
Preklicujem izgubljeno prometno knji- 

žico za kolo, tov. St. 3917441, izdano na 
ime Osredkar Alojzij, •;••• 12, p. Vrh- 
nika. 
4782 Osredkar Alojzij 

Preklicujem preklic izgubljene obla- 
čilne izkaznice št 10295, ki je bil objav- 
ljen v.Uradnem listu LRS, št. 22 z dne 
18. V. 1948, ker se je knjižica medtem 

4717 Pavlovlč Radro1!, 
yoj. pošta 29267/J, Vrhnika 

.   Preklicujem izgubljeno vojaško knji- 
žico, izdano 1. 1947 od vojaškeg» povelj- 
nika mesta Beograd na ime Djordje Pa- 
skov;^ B^o^rjjL,- fondina 20. 
Afâl^ ' '    EaSlHffi&Pjwdie 



Btran 374. URADNI LIST LRS St. 25. - 8. VI. 1948. 

Preklicujem oblačilno nakaznico serija I 
MV A, štev 291543, kategorija IR-1, iz- 
dano cd KLO Zasip-Podhom na ime Pe. 
čar Franc, Zasip št. 16. 
4833 Pečar Franc 

Preklicujem izgubljeno oblačilno iz- 
kaznico &t. 8959, izdano od vojne pošte 
18324/RO v St. Vidu nad Ljubljano na 
ime Peručič Ivo, star. vod., voj. pošta 
18324/RO, Št. nad Ljubljano. 
4623 Peručič ITO 

Preklicujem izgubljeno prometno knji- 
žico za kolo znamke >Puch«, št. 422866, 
izdano od OLO Ljubljana okolica na ime 
Podobnikar Jožef, Dobrava 48. 
4819 Podobnikar Jožef 

Preklicujem izgubljeno prometno knji- 
žico za kolo znamke >Elite<, tov. Št. 
61400, izdano od NM Medvode na ime 
Polak Frančiška, Svetje 13, p. Medvode. 
4821 Polak Frančiška 

Preklicujemo izgubljeno prometno 
knjižico osebnega avtomobila znamke 
>0pel-Super<, evid. St. S-0635, izdano od 
NM v Ljubljani na ime Predsedstvo vla- 
de LRS, prometni odsek, Ljubljana. 
4789 Predsedstvo vlade LRS, 

Ljubljana 

Preklicujemo izgubljeno prometno ta- 
blice št. S-1273 osebnega avtomobila 
znamke >Ford«. 
4637 Predsedstvo vlade LRS, 

Prometni odsek 

Preklicujem izgubljeno evidenčno ta- 
blico S 1658 tovornega avtomobila. 
4834 Premogovnik Kočevje 

Preklicujem izgubljeno izkaznico OF, 
st. 4058, izdano ua ime Prešern Marija, 
Zasip pri Bledu. 
4644 PrcScm Marija 

Preklicujem izgubljeno osebno izkaz- 
nico, izkaznico OF in industrijsko nakaz- 
nico, vse na ime Progar Marija, Ljublja- 
na, Riharjeva 6. 
4755 Progar Marija 

Preklicujem izgubljeno osebno izkaz- 
nico, izdano cd NM v Ljubljani na ime 
Ravnik Ida, Ljubljana, Gestrinova 2. 
4856 Ravnik Ida 

Preklicujem izgubljeno potrošniško 
nakaznico za tekstilije in obutev katego- 
rije IR 2 (140 točk), izdano na ime Ro- 
bič Ivan, upokojeni rudar, Brezje 27, 
KLO Dobje, Slivnica pri Celju. 
4862 Robič Iran 

Preklicujem izgubljeno osebno izkaz- 
nico, potrdilo o zaposlitvi na stavbišču 
Gradiš in prometno knjižico za kolo, vee 
na ime Robin Martin, Hrastje 72, Litn- 
buš. 
4763 Robin Martin 

Preklicujem začasno osebno izkaznico, 
idzano od OLO Herpelje-Kozina in iz- 
kaznico OF, izdano od odbora OF Vareje 
(Sežana). 
4762 Rožanc Ivan, Marenberg 

Preklicmeim izgubljeni industrijski na- 
kaznici StID-SlSeOl in št ID-519400, iz- 
dani od KLO Litija na ime Rupniiik Ma- 
rija in Krnto, Gradec 89, p. Litija. 
4624 Rupnik Lojzka 

Preklicujem preMc izgubljene obla- 
čilne knjižice št. 2871, ki je bil objavljen 
v Uradnem Mu LRS, št 22 z dne 18. V. 
1948, ker se je knjižfei medtem našla. 
4718 Sadik Mehmed, 

voj. pošta 29267/J, Vrhnika 

Preklicujem izgubljeno začasno oseb- 
no izkaznico, izdano od KLO Kozairje na 
ime Soje* Franc, Koaarje 62, Ljubljana. 
4783 Sojer Franc 

Preklicujem izgubljeno delavsko knji- 
žico št. 1390882, izdano na ime Srećković 
Bogoljub, Ljubljana, MilČinskega 7. 
46ä4 Srečković* Bogoljub 

Preklicujem izgubljeno prometno knji- 
žico za kolo znamke »Originai Vesta<, 
št. 87624, izdano od NM v Krškem na 
ime Svažič Ivan, Sevnica 145. 
4867 Svaiič Ivan 

Preklicujem potrošniške -nakaznice za 
tekstil in čevlje, št. 54•276, 546277 in 
870562, izdane na ime Sepec Majda, Ig- 
nac in Ana ter osebno in 0F izkaznico 
št. 316836 na ime Šepec Ana, Stara cer- 
kev 18 pri Kočevju. 
4556 Sepec Ana 

Preklicujem izgubljeno osebno izkaz- 
nico in prometno knjižico za moško kolo 
znamke > Viktoria«. 
4859 S osterie Franjo 

Maribor, Prešernova 11'3 

v> Preklicujem izgubljeno prometno knji 
žico za kolo. 
4SQ0 grot Karl, Mlače 17, 

Loče pri Poljčanah 
Preklicujem izgubljeno vojaško potno 

dovolilnico, izdano 10. maja 1948 od po- 
veljstva mesta Bitiolj na ime Stimac 
Anton, desetar, voj. pošta 21637 T, Bi- 
tolj. 
4638 SUmac Anton 

Preklicujem izgubljeno prometno knji- 
žico za kolo št. 025650, izdano od NM v 
Ljubljani na ime Štrukelj Vinko, Gunc- 
lje 27, p. St Vid nad Ljubljano. 
4626 Štrukelj Vinko 

Preklicujem ukradeno potno dovolje- 
nje za Nemčijo, veljavno dol. junija 1048, 
izdano 5. decembra 1947, od nemškega 
konzula v Düsseldorfs in delavsko knji- 
žico, izdano od odseka za delo v Kam- 
niku, obe na ime Schumai Fritz, Gra- 
ben 9, p. Kamnik. 
4816 Schumai Frite 

Preklicujem ukradeno potrošniško na* 
kaznico za tekstilije, št. 174550 S-R4, fe- 
dano od KLO Vojnik na ime Anice Te- 
slič, Vojnik. 
4863 Teslič Anica 

Preklicujem Izgubljeno eolsko spriče- 
valo 1., 2., in 5. razreda I. drž. mošase 
gimnazije v Ljubljani, izdano od ravna- 

teljsfcva te adle sa hue Tanja Janko, 
Ljubljana, Sfcof ja ul. 13. 
4815 Tonja Janko 

PreMieujem industrijSiko potrošniško 
nateraiico LR, reg. St. 105, izdano od 
krajevnega LO Koprima, na ime Urh 
Jožef, gozdni čuvaja Kopiivma 48, Crna 
pri Prèvaljah. 
4861 Urh Jožel 

Preklicujem izgubljeno nakaznico, Šte- 
vilka 194497-IR-I, izdano od KLO Me- 
žica na ime Vidovič Jožef, rudniški de- 
lavec, Mežice, Polena 90. 
4837 Vidovič Joicl 

Preklicujem izgubljeno prometno knji- 
žico za kolo, znamke > Viktoria«, številka 
1215773, reg. št. 118••, izdano na ime 
Voršič Alojz, Moravci 51, p. Mala Nede- 
lja. 
4S38 Voršič Aloj* 

Preklicujem izgubljeno sindikalno iz- 
kaznico št. 20062Ü2, izdano od zvezo deL 
in nam. lesne ind. na ime Voršič Tatja- 
na, Ljubljana, Miklošičeva 34. 
4781 VorSič Tatjana 

Preklicuijem Sz?ubljeno izkaznico za 
kolo, znamke >Dürkjopf«, št. okvira 
46&B8, izdano od odseka za notranjo za- 
dev© v Ljutomeru na ime Vršič Alojz, 
Oven 33. 
4829 Vršič Aloji 

Preklicujem, izgubljeno izkaznico OF 
na ime Zadnik Anton, Ljubljana, Malga- 
Jeva C. 
4780 Zadnik Anton 

Preklicujem izgubljeno vajeniško knji- 
žico št. 11046, na ime Zorko EdvaTd, mi- 
zarski vajenec, roj. 8. III. 1932, Selnica 
cb Dravi 68. 
4839 Zorko Edvard 

Preklicujem izgubljeno osebno izkaa- 
niooi, izdano od NM v Ljubljani na ime 
Zupančič Matija, Ljubljana, Florijaneka 
ul. 20. 
4818 Zupančič Matija 

Preklicujem   izgubljeno   odlikovanje 
>Red za hrabrost«, št. 8214, izdano D« 
ime 2itnik J. Avgust, vojaški odsek, Gro* 
eupjje. 
4756 Žitnik Avgust 

Preklicujem izgubljeno šolsko spriče- 
valo 6. razreda I. drž. ženske gimnazij* 
v Ljubljani (Poljane), izdano v šolskem 
letu 1945'46 od ravnateljstva te šole ofl 

ime ZnMar Andreja, Ljubljana, Rebe* 

4853 Žn'đar Andrej» 
Preklicujem izgubljeno prometno knJ*' 

Eco za moško kolo znamke ;>Excelsi0** 
M. 169979, izdano 21. IV. 1948 od odsefc» 
za not zadevo OLO, Ljubljana okolij* 
na ime, Anton Znidar, Polje, Gorenje*"' 
4636 Zniđar Anton 

Preklicujem Izgubljeno osebno fck«^ 
niico in izkaznico OF, izdani od KLO I£ 
skovec pri Kržkem na ime Zoidai®*- 
Slavfca, Ljubljana* Slomškova 6. 
4758 Znidarîtë Slavk* 

Izdaja »Oradnl lie! LBS« — Ravnatelj la odgovora! oredolk: Božo .Voduiek; tkka ftomtoa tlakama — pba v Ljubljani 
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481. 
Sede!: Tojnik. 
Dan vpisa: 13. aprila 1948. 
Besedilo: Nabavna in prodajna ladruga 

JE o. j. T Vojniku. 
Na občnem zbora 7. 3.1948 •• büa spre-' 

Jeta nova pravila; 
Besedilo zadruge odslej: Kmetijska M- 

druga « o. j. T Vejniku. 
Zadružni delež znaša 100 din, delei' 

mdružnikoTftga družinskega Sana 10 di- 
narjev. Ve*k .zadružA jamči z deset- 
kratnim zneskom vpisanega enkratnega 
temeljnega oziroma družbukega deleže. 

Za zadrugo podpisujeta po dva Slana 
upravnega odbora, od katerih lahkto »ne- 
ga nadome8ča po upravnem odboru po- 
oblaščeni uslužbenec zadruge. 

Upravni odbor eestavlja 7 do 11 članov, 
bi jih voli zbor izmed zadružnikov za do- 
I» enega leta. 

Izbrišejo se člani upravnega odbora: 
Gregore Filip, Ulipi Franc, Frandolič 
Janko, Zgank Jože, Bofcrtik Metod, Žagar 
Milena, Gabrlč Ivan, Knez Jakob, Bo- 
jovnik Henrik, Zupanek Alojz, Bizjak 
Pavel; vpišejo pa se novi izvoljeni Sani 
upravnega odbora; 

Vreoak Jeief, kmet, Vojnik 1, podpre 
eednik, , 

Pristovšek Ferdo, kmet, Vojnik ok. 57, 
Jwrïak Vinko, kmet, Vojnik ok. 22, 
»P<* Miha, kmet, Vojnik ok. 15,     v 
Rainer Alojz, kmet, Vojnik ok. 35, 
*">'$ Peter, kmet, Vojnik, ok. 52, 
Gmajner Alojz, kmet, Vejuik ok. 23, 

okrožno sodišče v Celja 
dse 13. aprila 1943. 

Zadr VU 10/8 8406 

48|. * 
Sedei: Borovnica. 

"ÜBSX vpisa: lžtmaja 1948. 
«»•?*9^01 ^50« produktivna zađrnga » 
»••••••• jamstvom v Borovnici. 

«brišejo se Slani upravnega, odbora: 
W*?a Mart4 KoSir Jože, Stražišar 
Jjnez in Svigelj Franc, vpišejo »novi 

&f ° .Jože> D<* 31, 
4A*Ant<#Sabočevolf, 
"»«er Franc, •••••• 3. 

Okri rožno/sodišče v Ljubljani 
^• 12. maja' 1948. 

Z*u> IV 126/4 4071 

5188. ,    ;    •' •;      -    • 

&Bdđ: Maribor. . 
•Dan vpiaa: 15. maja 1948; 
Beeedüo: Nabavna in prodaja zadrug» 

8 »• J. v Maribora. 
.Izbrilèjo; se dosedanji Hani upravnega 

Wbora: 'Strnuek^Šlavko, Divjak Vilko, 
Vezjàk Danilo, Kranjec France, Cvetko 
**an, Rirpret Jaätob/•••••• Ivan;lvpi- 
JJgiJJ novi ••?••11•'.•*•*& 

•"-'•> i-.: r: •"'; i\; ztv""A 

Juhart Franc, prav&ik, Grajski trg 1 
podpredsednik, 

Lah Tine, komercialist, Krekova 2, taj- 
nik. 

Košuta Frane, nameščenec, Dominko- 
ïeva 24, 

Hvala Alfred, pravnik, Maistrova 16, 
Lončarek. Drago, že-L uslužbenec, Kn*> 

fličeva 12. 
Lešnik Ivo, nameščenec, Prešernova 11, 
Letanja Mara, nameiôenka, Cankarje' 

va 8, vai is Maribora. 
Okreinò sodišče • Maribora 

dne 10. maja 1948. 
, Zadri • 85. 4274 

•   •        * 

484. •   -   •   I 
Sedel: Sp. Radvanje. 
Dan vpisa: 4. maja 1948. 
Besedilo: Kmetijsko obdelovalne zadru- 

ge Jožeta Lacka i o. j. v Spod. Radvanjn. 
Izbrišejo ee dosedanji Hani upravnega 

odbora   Levaci*  Mica,   Gregore   Vinko, 
KronovSek Albert, Lašič Franc, Prikl Jo- 
žef   vpišejo se novi Sani: 

Fuke Alojz, Sp. Radvanje, predsednik, 
Kreuh Ludvik, Sp. Radvanje, podred- 

"••••••• Cilki, Sp. Radvanje, bla- 
B*Vaverka Ernest, Sp. Radvanje, 

•JauSovec Martin, Sp. Radvanje, 
Kapel Anton, Sp. Radvanje, 
Matko Anton, Zg. Radvanje, • 
Bratušek Franc, Radvanje, ' 
Geker Staza, Sp. Radvanje, odborniki. 

Okrožno sodišče v Mariboru 
dne 4. mala 1948. 

Zadr II 113 4061 

485 Sedež; Vas-Radelca-RemŠnik. 
Dan vpisa: 27. marca 1948. 
Besedilo*. Nabavna in prodajna zadruga 

t o. i. Vas-Radelea-RemSnlk, 
Zaâniga temelji odslej na ••• pra- 

vilih, sprejetih na skupščini dne 28. XII. 

19Sedež odslej: Vas, okraj Maribor oko- 

U Besedilo odslej: Kmetijska «adruga t 
o 1 Vas-Remšnik. , . 

Zadruga je ustanovljena «a nedolo- 

^Natege zadruge so: 1. da na «m bbljSi 
in čimkulturnejii **** ^"j^'hid Člane i vsemi potrebnimi potresnimi 
predmeti; 2. da odkupuje v svojemi oko- 
• vse kmetijske pridelke in izdelke v 
»kladu s postavJJenim načrtom; za dobro 
oskrbo mort in drugih imhstniskihsre- 
dišč in sklepa v ta namen pogodbe; 
B. da pospešuje in razvija vee panoge 
kmetijskega g^^odar*• "*. ."TOJem 

področju, tako poljedelstvo, iivmorejo, 
sadiarstvo,. vinogradništvo,, čebelarstvo, 
goiitev industrijskih in drugih kultur, 
iozdarstvo, domačo obrt itd., posebno 
le-tiste panoge oziroma kuHure, ki v 

Klanih naravnih pogojih najbolj uspe- 
vajo. 4. da .uvaja za povečanje kmetijske 
proizvodnje" in s têm za naraščanje bla- 
gostanja svojih članov, naprednejše teh- 
oiSn* to •••••••••« Juakrdi i kmetij- > ..... 

stvu in v ta namen nabavlja kmetijske 
stroje, umetm gnojila itd., ustanavlja 
ambulante za živino, plemenüne postaje, 
organizira selekcijo živine, gradi silose, 
organizira semensko službo, skrbi za 
gojitev sadnih, gozdnih in drugih sadik 
itd.; 5. da organizira predelavo kmetij- 
skih pridelkov in obrtne delavnice za 
potrebe svojih članov in izrablja pri tem 
predvsem lokalne surovine; 6. da zbira 
Kmečke prihranke v obliki hranilnih 
vlog in notranjih posojil aa ustvarjanje 
obratnih sredstev in podeljevanje kre- 
ditov svojim članom; 7. da skrbi m go- 
spodarski strokovni, kulturni in pro- 
svetni dvig vseh prebivalcev svojega 
••••• take, da prireja v tvojem za- 
družnem domu strokovna in politiîn« 
predavanja, kulturne prireditve, stro- 
kovne tečaje, razstave, predvajanje 111- 
mov, goji fjokulturo itd. ter ustanovi 
svojo knjižnico. 

Zaradi smotrnega in uspešnejšega iz- 
vajanja svojih nalog izdela potrebne 
načrte v skladu s splošnim državnim 
načrtom. 

Zadružni delež znaša 160 din in delež 
zadružnikovega družinskega člana 20 din. 
Upravni odbor lahko dovoli plačilo ? 
obrokih. Vsak zadružnik jamči z deset. 
kratoim zneskom vpisanih deležev. 

Zadruga razglaša važnejše sklepe v 
svojih poslovnih prostorih in na razglas, 
ni deski. 

Upravni odbor sestavlja 5 do 10 čla- 
nov. Dolžnost upravnega odbora traja 
eno leto. 

Zadrugo zastopa upravni odbor. Za za. 
drugo podpisujeta po dva člana uprav* 
nega odbora, od katerih enega lahko na- 
domešča po upravnem odboru poobla- 
ščeni uslužbenec zadruge. 

Izbrišejo se dosedanji člani upravnega 
odbora: Gregi Maks, Hiter Anton in 
Ferk Draga; vpišejo pa novi izvoljeni 
člani upravnega odbora: 

Hiter Vinko, kmet, Vas it, 2, podpred- 
sednik, 

Smolar Matilda, nameič. Vas It. 54, 
tajnik, 

Markač Anton, Kmet, Vas št. 24, 
Knes Kristijan, kmet Sp. Vižinga 

«. 21, 
Gmajnet Herman, delavec, Vas It. 11, 

odborniki. 
Popravi se napačni vpis člana uprav- 

nega odbora >Repnik Antone v pravilno 
>Repnik Martine. 

Okrožno sodišče T Mariboru 
dne 27. marca 1948. 

Zadr lil » .2627 

* 
486. 

Sedeï: Crni wrÜ •'• 
Dan vpisi: 6. aprila 1948. 
Besedilo: Kmečka nabavno prodajo* 

zadruga s o. j. Crni rrh. 
Na podlagi zapisnika o skupščini z dno 

19. marca 1948. se izbrišejo odetopivS* 
člani upravnega odbora Bencina Frane,- 
Skvarča Ivan. Blažič Viktor, Habe Franc, 
Habe Ivan, .Habe, •••••, yjiflâejo M HOT* 

i izvoljeni čknii   v 



[Btran 368. 
' »Il  I, 

••••• LIST LRS 
" P-   ' i I],   „yi 

Reäoli Jožef, Strmec 5, ' T* ' 
Bupuik Franc, Crni vrh 61^' 
&gofc Ivan, Crni vrH 10, 
Rttdöll Viktor, Crni vrh 32, 
Majnik Franc, Bela 2, 
Kosmač F&ip, Zadlog 29, 
Tornine Janez, Zadlog S6. 
Besedilo odslej: Kmetijska zadruga z o. j. 

T Črnem vrhu. 
Zadružni delež znaša 160 din, delež za- 

družnikovega družinskega claim. 30 din. 
Vabilo na zbor se objavi v prostorih za- 

druge in na razglasni deski. Od dneva 
objave pa do dneva zbora mora preteči 
najmanj 8 dni. Vabilo se mora poslati tudi 
pristojni okrajni zvezi. 

Zadrugo zastopa upravni odbor. 
Za zadrugo podpisujeta po dva člana 

upravnega odbora, katerih enega lahko na- 
domešča pooblaščeni uslužbenec zadruge. 

Okrožno sodišče v Postojni 
dne 6. aprila 1948. 

Zadr 6/46-10 4037 
* 

487. 
Sedež: Stopnik (okraj Idrija). 
Dan vpisa 15. aprila 1948. 
Besedilo: Kmetijska nabavno prodajna 

zadruga z o. j. v Sebreljah-Stopniku. 
Na podlagi sklepa skupščine z dne 

•. marca 1948 se j© zadruga preimeno- 
vala, 

Besedilo odslej: Kmetijska zadruga •. 
Bebreljah. 

Okrožno sodišče vi Postojni 
dne 15. aprila 1948. 

Zt 42/47-10 4035 

Oklic 
za dvig sodmTi pologov 

Su 91'- 14/48—1 4760 
Okrajno sodišče v Trebnjem razglaša: 

Na podlagi uredbe o likvidaciji starih 
sodnih jologov (depozitov) z dne 11. II. 
1948 (Uradni lisj LRS št. 8 z dne 17. II. 
1948) se pozivajo upravičenci sodnih po- 
logov (depozitov), naloženih pri bivšem 
sodišču v Trebnjem in bivšem sodišču v 
Mokronogu, da se v roku treh mesecev 
po objavi tega oklica zglasdjo pri okraj- 
nem sodiScu v "Trebnjem in zahtevajo, 
da se jim polog izda, eicer se bo polog 
izrekel za zapadel. _ 

Sodni pologi (depoziti) se nanašajo na 
tele sklade: 

din 
1806.- 
1320.— 

1172.— 

1142.- 
1621- 

1434.— . 

1434- 
1400.- 
2610.— 
1333.— 
Ï396.^ 
•052,-* 

St 25, — 8. VI, 1•. 

Sodišče Trebnje: 
1. Sladic Anton, Stan št. 9.    . 
2. Bule'Drago, Mirna žt 27 . 
3. Kolesa Ana, Dol. Ravne 

Et-20  
14. Kunstek Helena, Hudeje 

št 7  
5 Mum Tone, Kal št. 6 .   .   . 
6. Zupančič Janez, Vrhitrebnje 

Št. 17   .......   . 
1 7. Zupančič Alojz, Vrhtrebnje 

8. Lokar Stanko, Brezovica Î . 
9. Rebolj Anton   ..... 

10. KlemenčiČ tVladimiir .   ,  , 
11. PetraČ Jože, Dolge4ojiyie| •-,' 
•2, ßefeeljajs Afljfes ^ «_•_!._. 

13. Debeljalk Alojz ,   ,   •.   .   • 1652.- 
14. Zidar Frame, Tühaboj 19   . 6481.- 
16. Markoviö Anton, Dolge njih 

ve 21   .   ,  11240.- 
16. Koleno Franc, Dol Sevnica 

št 20 ». 1168.- 
17. Grmovšek Alojz    «  •   ,   • 1617.- 
18. VindiŠ Janez    «   t   «   „   , 4256,- 
19. GMha Terezija .   .   .   .   . 3796.- 
20. •••••• Jože    .   .   .   .   . 1086,- 
2L Slajpah Francoska «... 1418.- 
22. Strajnair Manija    a   .   •   * 1216.- 
23. •••• Jože ..«..« 1083.- 
24. Baltim Ivan ..•>•• 1079.- 
25. Jevâevar Matija «   .   •   •   • 1079.- 
26. Jevševiair JaiaeiZ,   •   •   •   • 1079.- 
27. Metelko JustSaa    .   •   •   * 1276,- 
28. Metelko Vinko ,   .   .   .   , 1276,- 
29. Dim Ignac    ...•*• 1809.- 

Sodišče Mokronog: 
30. Jakše Marija  1129.- 
31. Paume Anton, Dobrava pri 

Škocjanu      ...... 1079.- 
32. Trainar Alojz, Gor. Dule 2 2330,- 
33. Anderlič Alojzija, Male Po- 

ljane 13   ......   . 1Ö27.- 
34 Udovilč Alojzija, Maîe Polja. 

ne 13   .   . *  ,   .   .   .   . 1623.- 
34. Udovč Alojzija, Skocjan 34 2110,- 
35. Udovč Feliks, Vrhek 16   . 1171.- 
36. Knaus Tomaž, Okrog 2   . 1494- 
37. Razpet Anton, Horn 21' .   . 1138.- 
38. Nahtigal Rudolf, Vel.   Oir- 

nik49   ,  1864- 
39. KovačaS   Marija,    Čužnja 

vas 37 , 1184- 
40. Beve Jamez, Sv. Urh 42   . 2040,- 
41. Golob Neža, Hom   .... 1263.- 
42. Grozde Alojz, Medvedjek 7 1715,- 
43. Cvelbar Anton, Klemoviik 32 1484,- 
44 Kovačilč Franc, Kamnje 9 . 1079.- 
45. Hočevar Franc, Spod. Du- 

le 4   1382,- 
46. Umek Alojz, Gor. Mladatiče 1232,- 
47. Svigelj Alojz, DraŠče 25   . 1402.- 
48. Karlic Milka, Vel. Qmiik28 1635.- 
49. Majcen Ivanka, •••• 6   . 1743.- 
50. Malenâek Ivana. Št. Rupert 1198.- 
51. Umek Jože, Dobje 38 .   .   . 1148.- 
52. Božič Andrej Vesela gora 2€ 1476.- 
53. Karliö Milka, V©L Cimile   , 1688,- 
54. Prijatelj   Franc,   Bojnik   . 1001.- 
55. Grabnar Anton, Cužnja vas 1146.- 
50. 2abkar Franc, Skocjw 17   , 1400.- 
57. Gomilar Lojze.   .. »   .   a 1507.- 
58. Mogole   Lojze   .   <   •   •   • 8100.- 
59. Nadu Anitom .•»•., 8222.- 
60. Palovec Nežika ..... 1056,- 
61. Nahtigal   Marija,   Trebel- 

no 87  1420.- 
62. Janežič FnancaSka, Gor. Je- 

senice   1666.- 
63. Kirar Ivan, Savink pri Škoc- 

janu       1121,- 
64. SimonSič Franc, Briinie St.8" 2767.- 
65. Koščak   Lojze,   Zloganjeka 

gora    .••• 1084,- 
03. Nadu  Jože,  Trebefao   •   • 3050.- 
67. Nadu  Stanko,   Trebefao   . 2590.- 
68. Brajer Vid, Trebelno   .   . 1890.- 
69. Povge Ivana, Tržišče, 11'   « 1390.- 
70. &alehar Ignac, Preleeje 1  . 1480.'- 
71. Tratar Aintom, Kapljaj ivjae 15 2253.- 

Hranilne knjižice:   ' Sro» 
72. Zorman Franc,. • »  »  .  « 
73. KTavcair, •9• iWaSka, 

kron 
Jože in Terezdja, .   .   .   .   6J400.— 

74. Hubist Ivama m. Katarina,   17.948.58 
din 

75. Tekač Ana  3.750.— 
76. Anžiček Janez, Franc, An- 

ton, Jože,  1.890.33 
77. Meserko Frančiška, .   .   . 2.000.— 
78. Stupar Jože, Vrh dolenji 1, 5.000.— 
79. Stupar Pavlina,    .... 5.000.— 
80. Gore Neža, vdova   Stendša 3.901.72 
81. Kic ELk&beta, Jožo, Hele- 

na, Franc,    ...... 4.000.-* 
82. DolenSek •••••,   .... 8.500.—! 

Poleg zgoraj navedenih pologov (de- 
piazitov) je še veÖje število pologov do 
zneska 1000 din in hranilnih knjižic do 
zneska 1000 din oziroma 4.000 kron, ki 
so razvidni iz seznama, nabitega na sod- 
ni deski podpisanega sodišča. Tak se- 
znam je tudi na razpolago pri vseh kra- 
jevnih odborih okraja Trebnje. 

Okrajno sodišče v Trebnjem 
dne. 35. maja 1948. 

• 69/48-a: 460Î 
Oklic 

o začetku poizvedb zaradi osnovanja no« 
ve zemljiško knjige za katastrsko občino 

Landol v sodnem okraju Postojna. 
Z dnem 23. junija 1948 «e začnejo po- 

izvedbe zaradi onovama nove zemljiška 
knjige za katastrsko občino Landol. Po- 
izvedbe bodo od 23. junija do 7. julija 
1948 vsak delavnik od a do 16. ure 35 
Landolu pri Postojni, hišna Štt. 13. 

K poizvedbam naj pridejo vsi posest- 
nüri, tàpotekairni upniiki in vsi drugi, Id. 
imajo pravno korist od tega, da se polz- 
vedo lastninske pravice ali da se ugo- 
tovi istovetnost sedanjih označb parcel e 
prejšnjimi označbami; navajati »meto 
vse, s čimer ee lahko pojasni stanje 
stvari in ohranijo njihove^ pravice. 

Tisti, M imajo na teh zemljišoilh aü na 
njihovih delih zastavne, služnostne ait 
druge pravice, prikladno za knjižni vpte, 
naj te pravice priglasijo, če želijo, da ee 
vpišejo v novo zemljiško knjigo kot «taira 
bremena. Priglasitve ipravic se laKko 
predajo ali ustno na zapisnik pri okraj- 
nem sodišču v Postojni, soba Št. 4, med - 
8. junijem in 7. julijem 1948 pa' y Laf 
dolu 13. 

V priglasitvah je treba natančno o»' 
vesti pravico to vrstni red, M. ee zanjo 
zahteva,   kakor   tudi   zemljiškoknjižn* 
vložke, v katerih naj se išvrat vpis. •» 
vesti je treba' tudi, na kaj ee opira prf* 
glašena pravica n na-kaj zahtevani vrst* 
ni red.-Pravice je treba priglasiti tudi te- 
daj, če je morda že očiitna iz kakšne o" >. 
•••••, ki je pri eodišču, aiH iz kakänegP 
sodnega sklepa itd. Edino tistih pravw 
in okoliščin, ki so že razvidine iz Uetifl» 
položenih pri eodišču za pridobitev, s*v**" _ 
nih pravic, ni treba vnoviS priglasiti, ,1• * 
ee .bodo. upoštevale po uradni doJžno^« 
, J'iceestnikî zemlji5č'in,dirugi ttptr^*" ; 
cenci morajo iffltineBtìk poizvedbam •••« 
••••• priloliia evojto pr%lasfitvam v *£ 
vfirnlktt' eM •••• tree •"*^ ««•••• » 
zemlpke klnjtot, edSm % 



PoSfalna plafona • golorinl 

LJUDSKE  REPUBLIKE   SLOVENIJE 
Letnik V. V Ljubljani dne 15. junija 1948 Številka 26. 

VSEBINA: 

149. Odločba o ustanovitvi republiške komisije za vpis posojila. !  151. Turistični zdraviliški, klimatski in kulturno-zgodovinski kraji 
150. Pravilnik o spremembi pravilnika o plačah odvetniških pri- j        z zagotovljeno turistično preskrbo obiskovalcev v LRS. 

pravnikov. I 

UREDBE. ODREDBE. MMQDILÄ IN ODLOČBE 
VLADE LJUDSKE REPUBLIKE SLOVENIJE 

149. 

Na podlagi 8. člena uredbe o narodnem pösojflu pet- 
letnega plana za razvoj narodnega gospodarstva FLRJ iz- 
daja vlada LRS 

odločbo   ' 
o ustanovitvi republiške komisije za vpis posojila 

Za člane republiške komisije, ki bodo vodili v Ljudski 
^publiki Sloveniji vpis narodnega posojila petletnega 
plana za razvoj narodnega gospodarstva FLRJ, so dolo- 
čeni tovariši: 

1. Polič Zoran, 
2. Hribar Janez, 
3. Janko Rudolf, 
4. Borštnar Jože, 
•. ing. Levstik Jože, 
6. Lubej Franjo, 
7. ing. Turnšek Viktor, 
8- Krmelj Maks, 
9. Sumrada Vinko, 

10. Vipotnik Janez, 
11. Zupančič Mimi, 
12. Dovgan Ervin, 

113. Hočevar Janez, t 
!4. Grabeljšek Karel 
s~zak. št. 384 
Ljubljana dne 8. junija 1948. 

Maister za finance LRSi Predsednik" vlad« LRS: 

2•••• Polič L ft Miha M vinto t • 

PRAVIL•Sl,0BBEDE]EM3^V0DILA,0DL0GBfi 
MINISTRSTEV 

LJUDSKE REPUBLIKE SLOVENIJE 

150. 
Na podlagi 31. Jlena zakona o odvetništvu z dne 

12. XII. 1946, Uradni list FLRJ št. 102-716/46, predpi- 
sujem v sporazum« z ministrom za delo LRS tale 

pravilnik 
o spremcnjW pravilnika o plačali odvetniških 

pripravnikov 

1. člen 

Prvi odstavek 2. člena pravilnika o plačah odi-e-tnf* 
ških pripravnikov z dne 11. septembra 1947 (Uradni list 
LRS št. ,42—247/47) se spremeni in •• glasi: 

Odvetniškemu pripravniku, ki nima odvetniškega iz- 
pita, pripada kot plača od 3.6'00din do 3.800 din mesečno, 
odvetniškemu pripravniku z opravljenim odvetniškim iz* 
pitom pa od 4.200 ddn do 4.500 din mesečno. 

2. člen 

Ta pravilnik" veìja od dneva objave v >Uradnem listu 
LRSc. lj 

St. III.-467/47-18 
Ljubljana dne 26. maja 194S. 

Minister za delo LRSt Minister za pravosodje LRS: 
Regent Iran L r. ir. Jože Pokora L r„ 

OBJAVE CEGÄN0V DHŽAVNE UPRAVE 

151. 

Objava; 
Minister  * trgovino  in preskrbo FLRJ   je izdal na 

podlagi 1. točke navodila o preskrbi obiskovalcev turističnih * 
klimatičnih in kopaliških krajev z zagotovljenimi živili v; 
turistični sezoni 1948 (Uradni list FLRJ šL 26/194-48); , 
fidločbe št. S48 z dne 8. ap.rila 1948, •• kateri |o ••••• 
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ceni do turistične preskrbe posetniki telile turističnih •••- 
iex I Ljudski Republiki Sloveniji: 

A. Zdraviliški turistični kraji: 

Et      kraj: okraj: 

\. Cateške Toplice Krško 
i. Dolenjske Toplice Novo mesto 

8. Dobrna Celje okolica 

4. Lpško jCelje okolica 
6. Medijske Toplice Trbovlje 

6. Rimske Toplice Celje okolica 

7. Rimski vrelec Dravograd 

8. Rogaška Slatina Poljčano  * 

9. Slatina Radenci Radgona 
10, Šmarješke Toplice Novo mesto 

B. Klimatski turistični kraji: fi 
11. Ajdovščina Gorica 
J 2. Begunje na Gorenjskem Jesenice 

13. Bled Jesenice 

14. Bohinjska Bistrica Jesenice 

15. Bihinjsko jezero Jesenice 

[16. Bovec Tolmin 

17. Braslovče Celje okolica 

18. Brezje Jesenice , 

19. Brežice Krško 
20. Cerklje pri Kranju Kranj 

21. Cerknice Postojna 

22. Crrkno Idrija 

23. Cepovan Gorica 

24. Crna Dravograd 

2•. Crni vrH Idrija 
2•. Črnomelj Črnomelj 

27. Divača . Sežana 
28. Dolenji Logatec Ljubljana okolica 

29. Dolnja Lendava Lendava 
30. Dovje Jesenice 

31. rJbtovlje Sežana 
32. Fara  (Kočevje) Kočevje                        ' 
33. Golnik tiranj , 
34  Gorice tiranj 
35. Gorje pri Bledu lesenice                        ( 

36. Gorjušo Jesenice 

87. Gornja Radgona Radgona 
88. Gornji grad Mozirje 

39. Gozd Jesenice 
40. Ilirska Bistrica ilirska Birtrica 
äL Jeruzalem pri Ljutomeru ?tuj      / 

'42. Jezersko iranj    1 

43. Kamnik Kamnilj 

44. Kamniška Bistrica KamnOj 
45. Kanal Gorica 
'46. Kapela Radgona 
47. KrežiK Ilirska Bisulca 

48. Kočevje Kočevje 

St.      kraj: 

49. Komen 
50. Konjice 
51. Koprivnik 
52. Kobarid 
53. Kostanjevica 
54 Kozje 
55. Kranj 
56. Kranjska gora 
57. Krško 
58. Lesce 
59. Livek 
00. Ljubno 
61. Lobnica 
62. Logarska dolina 
63. Lokve pri Cepovanu 
64. Luče 
65. Mala Nedelja 
66. Marenberg 
67. Marija Snežna 
68. Medno 
69. Medvode 
70. Meža 
71. Miren 
72. Mirna 
73. Mojstrana 
74. Moravče 
75. Mozirje 
70. Novo mesto 
77. Oplotnica 
78. Ormož 
79. Pekre 
80. Pilštajn 
81. Pišece 
82. Planina 
83. Planina pri Sevnici 
84. Podgrad 
85. Podkoren 
86. Polhov Gradec 
37. Poljčane 
88. Postojna 
89. Preddvor 
90. Radovljica 
91. Rakitna 
92. Rateče 
93. Razdrto 
94. Reka - •••• 
95. Renče 
96. Ribnica 
97. Ruše 
98. Selca 
99. SemiÖ , 

100. Senčak Gomila 
101. Senožeče 
1Ô2. Sevnica ob Savi 

okraj: 
Sežana 
Poljčane 
Jesenice 
Gorica 
Krško 
Celje okolica 
Kranj 
Jesenice 
Krško 
Jesenice 
Tolmin 
Mozirje 
Maribor okolica 
Mozirje 
Gorica 
Mozirje 
Ljutomer 
Dravograd 
Radgona 
Ljubljana okolica 
Ljubljana okolica 
Dravograd 
Gorica 
Trebnje 
Jesenice 
Kamnik 
Mozirje 
Novo mesto 
Poljčane 
Ptuj 
Maribor okolica 
Celje okolica 
Krško 
Jesenice 
Celje okolica 
Ilirska Bistrica 
Jesenice 
Ljubljana okolica 
Poljčano 
Postojna 
Kranj 
Jesenice 
Ljubljana okolica 
Jesenice 
Postojna 
Maribor okat- 
Gorica 
Kočevje 
Maribor okolica 
Kranj 
Črnomelj 
Ptuj 
Postojna 
Krško 
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Upravni odbor sestavlja 5 članov. Za- 
drugo zablopa upravni odbor, zanjo pod- 
pisujeta dva člana upravnega odbora, <cû 
Katerih raep lahko nadomešča poobla- 
ščeni uslužbenec zadruge. 

Člani upravnega odbora so: 
Abram Jože, delavec, Trnjo 35, pred 

sednik, y 

Vodopivec Ivan,  delavec,  Klenik  59, 
podpredsednik, 

Avčin  Franc, kmet, Trnje 38, tajnik, 
Radelj Jože, delavec, Klenik 41, 
Matiöiö Maks, delavec, Trnje 30, člana. 

Okrožno sodišfo v Postojni 
dne 7. maja 1948. 

Zt 68/48—1 4288 

657. 
* 

Sedež: Veliki Otok, okraj Postojna, 
"an vpisa: 12. maja 1948. 
oesedilo: Kmetijska zadruga z o. j. v 

Vcl*em Otoku. 
j».^adruga je bila ustanovljena na skup- 
im 2. •. io4u 

Nalo! 
Tjpre zadruge eo: da na čim boljši 

«iim kultumejši način oskrbuje svoje 
Pred Z- ••••* potrebnimi potrošnimi 
{jr, met'; 2. da odkupuje v svojem oko 
«kbJSe kmetiiske pridelke in izdelke v 
•••••1 8 Postavljenim načrtom za dobro 
^••• mest in drugih industrijskih sre- 
3. da'11 ak'BPa v ta namen pogodbe; 
••••^.^•&•••• in razvija vse panoge 
Podrol« gospodarstva   na   svojem 
*adia ^ tako R°Ue.delstvo, živinorejo, 
Roìiin T0' vinogradništvo, čebelarstvo, 
••*1 austrijskih in drugih kultur, 
še «V» ' doma5<> obrt itd-, posebno 
danil P2no2e oziroma kulture, ki v 
vaj0.14

n,aravnih pogojih najbolj uspe- 
Proiàv • • UVaja 2& VoveS&vle kmetijske 
6°stan• |ö •* s tem •• naraščanje bla- 
^ične < svo,im članov naprednejše teh- 
atvn \ a£r0lK;raskö metode v kmetij- 
etroip    v ta namen nabavlja kmetijske 
tnnbuia,nlmetna «n°iila ltd- ustanavlja 
orrrw,; •• • vino, plemenilne postaje, 
organ !1•• seIekoijo živine, gradi silose, 
goiitev •••, imensko službo, skrbi za 
itd- l , mh' R«zdnib in drugih sadik 
slcih lîf ,or£>'anizira predelavo kmetij- 
PotreSA o   kov in obrtne delavnice za 
Povsem7?? ^0* in terab,Ja Pri tem 

kmečko \ -i ne surovine; C. da zbira 
Vlog in n^ilhraTlko v oblila hranilnih 
Vratnih Sth Po3«]" • ustvarjanje 
^tov 6••,•1 ev In Podeljevanje kre' 
»PodaraK «* c,an°m; 7. da skrbi za go- 
»vetni ril- trok°vni, kulturni in pro- 
colisa tn -K ^•• Prebivalcev svojega 
dn,s_^    ai^°> da  nrirnin  v «volem za- dr «žnem   ÀZ "a  ••'••}•  v svojem za. 

'edavSi- iu str»kovna '» politična 
^ovne to^a'i ku^UI*no prireditve, stro- 
kov   „M-   *' ,raratave, predvajanja fil- 
evoiò i- -K tl7<kulturo  Itd.  ter ustanovi 

Ju Knjižnico. 
^aian^1  smotmega  in  uspešnega   iz- 
"ecrte SV?llh nal°2 izdsla Potrebne 
••••1••

• Bk'adu s splošnim državnim 

^dnf?ni2îli dele?- znaša 100 din, delež 
.Vgfll ,ne£a družinskega Slana 20 din. 
«ko• ^id.nuriiik Jamöi s petkratnim zne- 
S T^a•h deležev, 

j^obsitve se razglašajo v poatat»& 

Upravni odbor sestavlja 5 do 7 Članov. 
Zadrugo zastepa upravni odbor, zanjo 

podpisujeta dva člana upravnega odbora 
od katerih enega lahko nadomešča po- 
oblaščeni uslužbenec zadruge. 

Člani upravnega odbora so: 
Hvala Jožef, krojač, VeL Otok 38, 

predsednik, 
Geržina Andrej, kmet, Vel. Otok 21, 

podpredsednik. 
Miško Andrej, delavec, VeL Otok 29, 

tajnik, 
Kovak Franc, kmet, Vel. Otok 17 
Vodnav Ludvik, kmet, Vel. Otok 18, 

odbornika. 
Okrožno sodišče v Postojni 

dne 12. maja 1948. 
Zt 28/48—3 4278 

* 
558. 

Sedež: Vipavski Križ. 
Dan vpisa: 12. maja 1948. 
Besedilo: Kmetijska zadruga z ••••••• 

jamstvom T Vipavskem Križu. 
Zadruga jo bila ustanovljena na skup- 

ščini 8. II. 1948. 
Naloge zadruge so: 1. da na čim boljši 

in čim kulturnejši način oskrbuje svoje 
člane z vsemi potrebnimi potrošnimi 
predmeti; 2. da odkupuje v svojem oko- 
lišu vse kmetijske pridelke in izdelke v 
skladu s postavljenim načrtom za dobro 
•••••• mest in drugih industrijskih sre- 
dišč in sklepa v ta namen pogodbe; 
3. da pospešuje in razvija vse panoge 
kmetijskega gospodarstva na svojem 
področju, tako poljedelstvo, živinorejo, 
sadjarstvo, vinogradništvo* čebelarstvo, 
gojitev industrijskih in drugih kultur, 
gozdarstvo, domačo obrt itd., posebno 
še tiste panoge oziroma kulture, ki v 
danih naravnih pogojih najbolj uspe- 
vajo; 4. da uvaja za povečanje kmetijske 
proizvodnje in e tem za naraščanje bla- 
gostanja svojih članov naprednejše teh- 
nične in agronomske metode v kmetij- 
stvu in v ta namen nabavlja kmetijske 
stroje, umetna gnojila itd., ustanavlja 
ambulante za žtono, plemenilne postaje, 
organizira selekcijo živine, gradi silose, 
organizira semensko 'službo, skrbi za 
gojitev sadnih, gozdnih in drugih sadik 
itd.; 5. da organizira predelavo kmetij- 
skih pridelkom in obrtne delavnice za 
potrebo svojih članov in izrablja pri tem 
predvsem lokalne surovine; 6. da zbira 
kmečke prihranke v obliki hraniln.n 
vlog in notranjih posojil za ustvarjanje 
obratnih sredstev in podeljevanje kreditov 
svojim članov; 7. da skrbi za gospodarski 
strokovni, kulturni in prosvetni dvig vseh 
prebivalcev svojega okoliša tako, da pri- 
reja v svojem zadružnem domu strokovna 
in politična predavanja, kulturne priredit- 
ve strokovne tečaje, razstave, predvajanja 
filmov, goji fizkulturo itd. 1er ustanovi 
svojo knjižnico. ' 

Zaradi smotrnega in uspešnejšega izva- 
vanja svojih nalog izdela potrebne načrte 
v skladu s sploïnim državnim načrtom. 

Zadružni deleZ raaša 150 din. Vsak za- 
družnik jamči z desetkratnim zneskom vpi- 
sanih deležev. 

Priobcitve se razglašajo v pj£Çj&g&Jf£ 
l fruge la sa razglasni dead./ 

Upravni odbor sestavlja 9 članov. 
Zadrugo zastopa upravni odbor, podpi- 

sujeta pa zanjo po dva člana upravnega 
odbora ali p© en član upiuvaiejja odbora 
in en pooblaščenec. 

Člani upravnega odbora so: 
Cernigoj   Ferdinand,   rudar,   Vipavski 

Križ 11, predsednik, 
Stopar  Franc, kmet, M.  Žablje 240, 

podpredsednik, 
Mihelj Stanko, kmet, Plače 3G, tajnik, 
Volk Slavko, kmet, Cesta št 294, blagaj. 

nik, 
Kravos Franc, kmet. Zabije 205, 
Bizjak Vojko, pek, Cesta 107, 
Bratina Dušan, kmet, Plače 581, 
Vrčon Miroslav, kmet, Plače 181, 
Vižintin   Just,   kamnosek,   Vipavski 

Križ št. 15, odborniki. 
Okrožno sodišče v Postojni 

dne 12. maja 1948. 
Zt 33/48—» 487• 

* 
659. 

Sedež: Vipolže, okraj Gorica. 
Dan vpisa: •. aprila 1948. 
Besedilo zadruge: Kmetijska zaurug» 

z o. j. v Vipolžah. 
Zadruga je bila ustanovljena na skup- 

ščini 8. februarja 1948. 
Naloga zadruge je: 1. da izdeluje po 

navodilih pristojnih organov načrt za 
odkup kmetijskih pridelkov v svojem 
okolišu; 2. da izdeluje po navodilih pri- 
stojnih organov načrt potrošnje svojih' 
Slanov; 8. da izdela finančni in kreditni 
načrt in ga spravi v sklad s finančnim 
načrtom svoje poslovne zveze in postav- 
ljenimi normami; 4, da zbira v ta na- 
men statistične podatke, ki •• dajo v 
uporabo tudi svoji poslovni zvezi. Glavni 
zadružni zvezi LRS in okrajnim ljudskim 
odborom; 5. da odkupuje v svojem oko- 
lišu vse kmetijske pridelke in oskrbuje 
svoje člane z vsem kmetijskim orodjem 
in drugimi kmetijskimi potrebščinami in 
tudi z vsemi potrošnimi predmeti po 
postavljenem načrtu; G. da sklepa po- 
godbe s kmetovalci v svojem okolišu za 
odkup kmetijskih pridelkov in jim iz- 
plačuje predujme (kontrahiranje); 7. da 
sklepa pogodbe z zadružnimi in držav- 
nimi podjetji za dobavo kmetijskih pri- 
delkov; 8. da skrbi za večjo produktiv- 
nost dela svojih članov; 9. da skrbi za 
kulturno in prosvetno izobrazbo Gvojik 
članov in za njihovo zadružno vzgojo. 

Svoje naloge opravlja zadruga v skladu 
s splošnim državnim gospodarskim načrtom 
in z nalogami, ki jih dobi od svoje poslov- 
ne zveze in pristojnih organov ljudske 
oblasti. 

Zadružni delež znaša 150 din. Vsak za- 
družnik ••••• še s petnajstkratnim s»°- 
skom vpisanih deležev. 

Priobcitve se razglašajo v prostorih' 
zadruge, vabilo na skupščino pa dostavi 
tudi vsem članom in glavni zadružni in 
poslovni zvezi najmanj 8 dn3 prej. 

Zadrugo zastopa upravni odbor, zanjo 
podpisujeta po dva člana upravnega od- 
bora, od katerih enega nadomeač» jx> 
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Člani upravnega odbora so: 
Jakoncič Lado, kmet, Vipolže 63, pred- 

Eednik, 
Jakoncič   Andrej,  kmet,   Vipolže   99, 

podpredsednik, 
Reja Jožef, kmet, Vipolže 73, tajnik, 
Klinec Alojz, kmet, Vipolže 21, blagaj- 

nik, 
Školariš Jožef, kmet, Vipolže 57, 
Golja Franc, kmet, Vipolže 37, 
Filej Emil,  kmet-kolon, Vipolže  106, 

člani. 
Okrožno sodišče v Postojni, 

dne 5. aprila 1948. 
Zt 23/48—2 4042 

* 
560. 

Sedež: Vrbovo, okraj II. Bistrica, 
Dan vpisa: 3. msja 1948. 
Besedilo: Kmetijska zadruga z omejenim 

jamstvom v Vrbovem. 
Zadruga je bila ustanovljena na skup- 

ščini 7. III. •8. 
Naloge zadruge so: 1. da na čira boljši 

in čim kulturnejšj način oskrbuje svoje 
člane z vsemi potrebnimi potrošnimi 
predmeti; 2. da odkupuje v svojem oko- 
IUu vse kmetijske pridelke in izdelke v 
skladu s postavljenim načrtom za dobro 
oskrbo mest in drugih industrijskih sre- 
dišč in sklepa v ta namen pogodbe; 
8. da pospešuje in razvija vse paaoge 
kmetijskega gospodarstva na svojem 
področju, tako poljedelstvo, živinorejo, 
sadjarstvo, vinogradništvo, čebelarstvo, 
gojitev industrijskih in drugih kultur, 
gozdarstvo, domačo obrt itd., posebno 
še tiste panoge oziroma kulture, ki v 
danih naravnih pogojih najbolj uspe- 
vcjo; 4. da uvaja za povečanje kmetijske 
proizvodnje in s tem za naraščanje bla- 
gostanja svojih članov naprednejše teh- 
nične i.n agronomske metode v kmetij- 
stva, in v ta namen nabavlja kmetijske 
stroje, umetna gnojila itd., ustanavlja 
ambulante za živino, plemenilne postaje, 
organizira selekcijo živine, gradi silose, 
organizira semensko elužbo, skrbi za 
gojitev sadnih, gozdnih in drugih sadik 
itd.; 5. da organizira predelavo kmetij- 
skih pridelkov in obrtne delavnice za 
potrebe svojih članov in izrablja pri tem 
predvsem lokalne surovine; 6. da z-bira 
kmečke prihranke v obliki hranilnih 
vlog in notranjih posojil za ustvarjanje 
obratnih sredstev in podeljevanje kreditov 
svojim članov; 7. da skrbi za gospodarski 
strokovni, kulturni in prosvetni dvig vseh 
prebivalcev svojega okoliša tako, da pri- 
reja v svojem zadružnem domu strokovna 
in politična predavanja, kulturne prire- 
ditve, strokovne tečaje, razstave, predva- 
janja filmov, goji fizkulturo itd. ter usta- 
novi svojo knjižnico. 

Zaradi smotrnega in uspešnejšega iz- 
vajanja svojih nalog izdela potrebne 
načrte v skladu a splošnim državnim 
načrtom. 

Zadružni delež znaša 150 din, delež za- 
družnikovega družinskega člana pa 15 din. 
Vsak zadružnik jamči a petkratnim zne- 
skom vpisanih deležev. 

Priobčitve se razglašajo v prostorih za- 
ojuge in na razglasili deski, 

Vabilo na skupščino se priobči v prosto- 
rih zadruge najmanj 8 dni pred dnevom 
skupščine in z vabili posameznim članom. 

Upravni odbor sestavlja 5 članov. 
Zadrugo zastopa upravni odbor, podpi- 

sujeta pa zanjo po dva člana upravnega 
odbora ali pa en član upravnega odbora 
in en pooblaščenec zadruge. 

Člani upravnega odbora so: 
Rutar Ivan, kmet, Vrbovo 15, predsed- 

nik,    •« 
Prosen Josip, kmet, Vrbica 19, tajnik, 
Logor Franc, kmet, Vrbovo 48. blagaj- 

nik, 
Logor Josip, kmet, Vrbovo 14, 
Bosa Anton, Jablanica 12, odbornika. 

Okrožno sodišče v Postojni 
dne 3. maja 1948. 

Zt 56/48-2 4872 

561. 
Sedež: Zagorje, okraj Postojna. 
Dan vpisa: 12. maja 1948. 
Besedilo: Kmetijska zadruga z o. j. v 

Zagorju. 
Zadruga je bila ustanovljena na skup- 

ščini 2. III. 1948. 
Naloge zadruge so: da na čim boljši 

in čim kulturnejši način oskrbuje svoje 
člane z vsemi potrebnimi potrošnimi 
predmeti; 2. da odkupuje v svojem oko 
lišu vse kmetijske pridelke in izdelke v 
skladu s postavljenim načrtom za dobro 
oskrbo mest in drugih industrijskih sre- 
dišč in sklepa v ta namen pogodbe; 
3. da pospešuje in razvija vse panoge 
kmetijskega gospodarstva na svojem 
področju, tako poljedelstvo, živinorejo, 
sadjarstvo, vinogradništvo, čebelarstvo, 
gojitev industrijskih in drugih kultur, 
gozdarstvo, domačo obrt itd-, posebno 
Še tiste panoge oziroma kulture, ki v 
danih naravnih pogojih najbolj uspe- 
vajo; 4. da uvaja za povečanje kmetijske 
proizvodnje in s tem za naraščanje bla- 
gostanja svojih članov naprednejše teh- 
nične in agronomske metode v kmetij- 
stvu in v ta namen nabavlja kmetijske 
stroje, umetna gnojila itd., ustanavlja 
ambulante za živino, plemenilne postaje, 
organizira selekcijo živine, gradi silose, 
organizira semensko službo, skrbi za 
gojitev sadnih, gozdnih in drugih sadik 
itd.; 5. da organizira predelavo kmetij- 
skih pridelkov in obrtne delavnice za 
potrebe svojih članov in izrablja pri tem 
predvsem lokalne surovine; 6. da zbira 
kmečke prihranke v obliki hranilnih 
vlog in notranjih posojil za ustvarjanje 
obratnih sredstev in podeljevanje kre* 
ditov svojim članom; 7. da skrbi za go- 
spodarski strokovni, kulturni in pro- 
svetni dvig vseh prebivalcev svojega 
okoliša talco, da prireja v svojem za>- 
družnem domu strokovna in politična 
predavanja, kulturne prireditve, stro- 
kovne tečaje, razstave, predvajanja fil- 
mov, goji fizkulturo itd. ter ustanovi 
svojo knjižnico. 

Zaradi smotrnega in uspešnega iz- 
vajanja svojih nalog izdela potrebne 
načrte v skladu s splošnim državnim 
načrtom. 

Zadružni- delež znaša 100 din, delež- 
zadružnikovega družinskega člana 20 di- 

narjev, vsak zadružnik jamči s petkrat- 
nim zneskom vpisanih deležev. 

Priobčitve se razglašajo v poslovnu 
prostorih in na razglasili deski. 

Upravni odbor sestavlja 7 članov. Za- 
drugo zastopa upravni odbor, zanjo p<^" 
pisujeta dva člana upravnega odbora, od 
katerih enega lahko nadomešča poobla- 
ščeni uslužbenec zadruge. 

Člani upravnega odbora so: 
Zadel Filip, delavec, Zagorje G9, pred- 

sednik. 
Rebec Ivan, kmet, Parje 16, podpret 

sednik, 
Vičič Anton, delavec, Zagorje 70, taj- 

nik, 
Kirn Janez, kmet, Zagorje 16, 
Fatur Maks, kmet, Zagorje 4, 
Česnik Franc, kmet, Zagorje 10, 
Česnik Ciril, kmet, Drskoče 8, odbor? 

niki. 
Okrožno sofiiSïc v Postojni 

dne 12. maja 1948. 
Zt 38/ 48-2 4280 

* 
562. 

Sedež: Zalošče, okraj Gorica. 
Dan vpisa: 10. aprila 1948. 
Besedilo: Kmetijska zadruga z o. j- T 

Zaloščali. 
Zadruga je bila ustanovljena na skup- 

ščini 4. februarja 1948. 
Naloge zadruge so: 1. da izdeluje poi18 

vodilih pristojnih organov načrt za odW 
kmetijskih pridelkov v svojem okolišu; *• 
da izdeluje po navodilih pristojnih org8' 
nov načrt potrošnje svojih članov; 3. d" 
izdela finančni in kreditni načrt in ga spr1' 
vi v sklad s finančnim načrtom svoje Pj 
slovne zveze in postavljenimi normanni 
da zbira v ta namen statistične podatl^ 
ki jih daje v uporabo tudi svoji posl^'? 
zvezi, Glavni zadružni zvezi LRS in ok^ 
ni m ljudskim odborom; 5. da odkupuj6,fl 
svojem okolišu vse kmetijske pridelke, 
oskrbuje svoje člane z vsem kmetij^ 
orodjem in drugimi kmetijskimi potreb*^ 
nami in tudi z vsemi potrošnimi pre*"" 
po postavljenem načrtu; 0. da sklepa ^, 
godbe s kmetovalci v svojem okolišu,J# 

odkup kmetijskih pridelkov in Jim.£igP« 
čuje predujme (kontrahiranje);7.da^,~jjii 
pogodbe z zadružnimi in državnimi P°^.w- 
za dobavo kmetijskih pridelkov; 8. da s 
bi za večjo produktivnost dela svojih - 
nov; 9. da skrbi za kulturno in_pr<^v ^. 
izobrazbo svojih članov in za njihovo 
družno vzgojo. .jftjfl 

Svoje naloge opravlja zadruga v s*• ^ 
s splošnim državnim gospodarskim D*lj0^ 
in z nalogami, ki jih dobi od svoje P/j^e 
ne  zveze in pristojnih  organov 1JB ,. 
Oblasti. •'<: fS? 

Zadružni delež znaša 150 dm. Vsa*^, 
družnik jamči z desetkratnim zne* 
vpisanih deležev. ' •    -jjj 

Priobčitve se  razglašajo v P1^^ 
zadruge, vabilo ma skupščino pa «g*, • 
tudi vsem članom in glavni zadrug 
poslovni zvezi najmanj 8 dnu prej-    ^, 

Upravni odbor sestavlja 7 članov. x. 
drugo zastopa upravni odbor, «^«ijrft 
pisujeta po dva člana upravnega °° , pp. 
od katerih sme enega nadomešča»-*- 
oblaaeeni uslužbenec zadruge. ' " 
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Člani upravnega odbora so: 
•••• Rado, kmet, Zalošče 4, predsed- 

Lisjak Ivan, kmet, Saksid 6, podpred- 
sednik, 

Golja Marjam, pek, Zalošče 44, tajnik, 
Vodopivec Franc, kmet, Zalošče 34, 
Basa Jakob, kmet, Saksid 17, 
Roje Miroslav, kmet, Zalošče 19, 

člani ia'   kmet'   Zalošče   39' 
Okrožno sodišče-v Postojni, 

dne 10. aprila 1948. 
Zt 35/48—2 4047 

563. * 
Sedež: Ljubljana. 
uan vpisa: 19. maja 194•. 

đnm  6(••:  Stavljna  zadruga  »Krekov 
m« na Kocleljevom v Ljubljani, zartru- 

*» z omejenim jamstvom v likvidaciji. 
Izbriše se likvidator Burkeljc Alojzij, 
•x

s« novi likvidator: 
Ho5evar Janko, knjigovodja pri mest- 

,^irnesar&tvu, Ljubljana, Povšetova uli. 

Okrožno sodišče v Ljubljani 
dne 19. maja 1948. 

Zadr III 124/14 4378 

561. * 

g** Ljutomer. 
••?•?••: 26- maJa im 

Liutomerï.: Vinarska zađruSa z o. j. v 

Šič si!?*? se & upravnega odbora Ivan- 
avko, vpiše se novi izvoljeni član 

°°••• PranCj pos} Gomila L 

0!<rožno sodiščo v Mariboru 
dne 26. maja 1948. 

Zadr. II 11 4800 

565. 
Sede2; 
Dan Veržej. 
BS^Â.

1
!- 

maia I»«». r vS|Jjt: ŽlTinoreiska •ä•& z "• J- 
«dbotfv,!?. ^sedanji član upravnega 
volieni *i„ -J *••••» vpišejo se novi iz- 

Slavicte uPra•ega odbora: 

Sagaj 1••„„•••' P°sestnflc, Veržej, 
KnS Posestnik, Lukavci in 

ftV     žef' Posestnik, Moravci. 
ÀÏ 8<)d,Sc-e v Mariboru~ 
äne 11. maja 1948. 

zadr. II 100 4730 
566. * 

labSSi     ^ okolîco v NoTem mestu- 
& o^hJ^TrSQ lzstopwša Slana upravno- 
^«sS» ?   enan Jože I» ••••• AntoD> • ^i<i se nova člana 

Upanoč Jože, kmet, Regerča vas 26, 
••*• Ivan, kmet, Cegelnica 7, odbor- 

^rožno sodišče v Novem mestu 
one 21. marca 1948. 

Zadr. II. 82/5       *    4•• 

Vpisi v trgovinski register 
567. 

Sedež: Bobovok pri Kranju. 
Dan vptisa: 26. maja 1948. 
Besedilo:   Zabret   in   sinova,  družba 

z o. z. 
Po 18. členu zakona o nacionalizaciji 

zasebnih  gospodarskih podjetij  z, dne 
5. XII. 1946 v zvezi z 11. točko 1. člena 
zakona o spremembah in dopolnitvah te- 
ga zakona z dne 28. IV. 1948, s© vpiše 
prehod tvrdke v splošno ljudsko premo- 
ženje. 

Izbriše se poslovodja Zabret Alojz. 
Okrožno sodiščo v Ljubljani 

dne 2•. maja 1948.   ' 
Rg C III 146/12 4703 

* 
568. 

Sedež: Brod pri Vizmaxjih. 
Dan vpisa: 26. maja 1948. 
Besedilo: I. Češenj. ., 
Po 18. členu o nacionalizaciji zasebnih 

gospodarskih podjetij z dne 5. XII. 1946 
v zvezi z 11. točko 1. člena zakona o 
spremembah in dopolnitvah tega zakona 
z dne 28.  IV.  1948 se vpiše prehod 
tvrdke v splošno ljudsko premoŽenje. 

Izbrišejo se dosedanji lastniki in jav- 
ni družbeniki: Češenj Ivana, Briški Iva. 
na, Cedilnik Marija, Komik Cirila, Ma- 
rinko Metoda, Češenj Martin in Proku- 
rist Marinko Ivo. 

^krožno sodiščo v Ljubljani 
dne 25. maja 1948. 

Rg A VI 208/3 4204 
* 

569. 
Sedež: Ljubljana. 
Dan vpisa: 19. maja 1948. 
Besedilo: Exporiles, družba % J. K. T 

Ljubljani. 
Po izjavi z dne 14. maja 1948 so je 

družba razdružila in prešla v likvidacijo. 
Likvidator: Skrbeč Franjo, poslovodja, 

Ljubljana, Resljeva c. 4a, ki podpisuje 
samostojno za likvidacijsko firmo. 

Likvidatorska firma: kakor doslej s 
pristavkom >v likvidacijfc. 

Okrožno  sodišče  v Ljubljani 
dne 19. maja.1948. 

Rg C V 192/5 4335 
* 

570. 
Sedež: Ljubljana. 
Dan vpdsa: 26. maja 1948. 
Besedilo: Jugo-patent, družba z «. t. 

Ljubljana. 
Na podlagi izjave z dne 20. maja 1948 

s© jo družba razdružila in prešla v likvi- 
dacijo. 

Likvidacijska  firma: kakor doslej e 
pristavkom »v likvidaciji«. 

Likvidator: 
Mizerit Deziderij, poslovodja, Ljublja- 

na, Baragova ul. 9, ki samostojno pod- 
pisuj« likvidacijsko firmo. 

Okrožno sodišče v Ljubljani 
dno 27. maja 1948. 

Rg C VII 83/13 4701 
* 

571. 
Sedež: Ljubljana. 
Dan vpisa: 19. maja 1948. 
Besedilo: ••••••. družba i o. s. v Lfub- 

liani "^ 

Na podlagi sklepa izrednega občnega 
zbora z dne 14. maja 1948 se je družba 
razdružila in  prešla v likvidacijo. 

Likvidatorska firma: kakor odslej 8 
pristavkom >v likvidacijk. 

Likvidator: Hieng Ernest st., Ljubljana, 
Cankarjeva ulica št. 10, ki samostojno pod- 
pisuje likvidacijsko firmo. 

Okrožno sodišče v Ljubljani 
dne 19. maja 1948. 

Rg C V 205/9 4378 

572. 
Sedež: Kostrivnica. 
Dan izbrisa: 7. maja 1948. 
Besedilo: Ignac Novaklia dediči, kise- 

lica »Kraljev vrelec«, Kostrivnica. pošt* 
Podplat. 

Zaradi nacionalizacije. 
Okrožno sodišče v Celju 

dne 7. maja 1948. 
A • 5/10 4572 

* 
573. 

Sedež: Radeče pri Zidanem mostu. 
Dan izbrisa: 18. maja 1948. 
Besedilo: Ing. M. in Fr. Hmelj, Radeče 

pri Zidanem mostu. 
Zaradi nacionalizacije. 

Okrožno sodišče v Celju 
dne 18. maja 1948. 

A III 262/14 4444 
* 

574. 
Sedež: Ljubljana. 
Dan izbrisa: 19. maja 1948. 
Besedilo: Međić-Zankl, tovarna olja, te- 

kov in barv, družba z o. z. 
ukrožno sodišče v Ljubljani 

dne 19. maja 1948. 
ï Rg C I 67/57 .   4377 

575. 
Sedež: Ljubljana. 
Dan izbrisa: 19. maja 1948. 
Besedilo:    Umetniška    propaganda, 

družba z o. z. v likvidaciji. 
Zaradi končane likvidacije. 

Okrožno sodišče v Ljubljani 
dne 19. maja 1948. 

Rg C V 94/4 4374 
! * 

576. 
Sedež: Maribor, Jurčičeva ul. 4. 
Dan izbrisa: 24. maja 1948, 
Besedilo: >Lamai, modna in konfek- 

cijska trgovina, družba z o. z. 
Zaradi odjave obrtne pravice in pre- 

nehanja obrata. 
Okrožno sodišče v JHariboru 

.   •       dne 24. maja 1948. 
C III 25 4880 

577, 
Sedež: Maribor. 
Dan izbrisa: 24. maja 1948. 
Besedilo: Fran Ks. Lešnik, trgovina » 

mešanim blagom na debelo. 
Zaradi odjave obrtne pravice ia ••• 

stanka poslovanja. 
Okrožno sodišče v Maribor» 

dne 24. maja 1943, 
A II 67 
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Viziar Angola, gospodinja, Dobove* 
Et 54, Trbovlje, je vložila proti Vìzlarju 
Janezu, posestniku v Franciji, sedaj ne- 
znanega bivališča, tožbo za razvezo za- 
kona. 

Tožencu se postavlja za ekrbnika 
Gregorič Jože, sodni uradnik v Celju, ki 
pa bo zastopal in čuval njene Interese, 
dokler se sam ne ogiasi. 

Okrožno sodišče v Celju, 
dne 5. junija 1948. 

* 
Cf 74/48 4891 

Kučko Stefan, čevljar, In Kučko Bar- 
bara, kmetica, oba v Turnišču št. 8, sta 
vložila zoper Žerdrna Ludvika, uslužben- 
ca na Madžarskem, tožbo zaradi izdaje 
listine za prenos lastninske pravice. 

Razprava bo pri tem sodišču 3. julija 
1948 ob V4 8, soba žt. 22. 

Ker je bivališče toženca neznano, mu 
|e bil postavljen za skrbnika Zver Ste- 
fan, kmet, Turniščo 146, ki bo zastopal 
toženca pred sodiščem, dokler ce earn 
ne zgLasi ali imenuje pooblaščenca, ki 
ga bo zastopal. 

Okrajno  sodišče  v  Dolnji Lendavi 
dne 2. januarja 1948, 

G 427/48—2 4967 
Čavdek roj. Južna, vdova Murko Bar- 

bara, vodilna kuharica, Ljubljana, Jen- 
kova ul. 12, je vložila proti Čavdeku Jo- 
sipu, hiš. posestniku v Ljubljani, Go- 
eiilniška 12, sedaj neznanega bivališča, 
tožbo za razvezo zakonske zveze. 

Razprava bo 6. julija 1948 pred tem 
eodiščem, soba št. 140. ob pol osmi uri. 

Za skrbnika je imenovan Batista Ivan, 
nameščenec DŽSZ v Ljubljani, Obrtni- 
ška ul. 5, ki bo zastopal toženca na nje- 
govo nevarnost in stroške, dokler se ne 
oglasi sam ali ne imenuje pooblaščenca. 

Okrožno sodiščo v Ljubljani 
dne 3. junija 1948. 

To 1117/46-16 4920 

V pravdni zadevi Sern Anke, gospo- 
dinje v Pitomači, okraj Gjurgjevac, proti 
Šerpu Janku, soboslikarju v Leobnu, 
Miihltalerstras36 21 (Avstrija), zaradi 
razvezo zakona, je za dostavitve tusodne 
ecdbe z dne 5. IX. 1947, To 1117/48-6 
o razvezi zakona in za nadaljnje zastop- 
stvo v tem postopanju izvršilni odbor 
MLO Maribor postavil tožencu za skrb- 
nika Kumra Antona, ključavničarja v 
Studencih, Pušn kova ul. 7, ki bo toženca 
v tej zadevi zastopal, dokler se sam ne 
zglasi ali imenuje pooblaščenca, ker se 
je toženec po poročilu avstrijskih obla- 
etev neznano kam preselil. 

Okrožno sodišče v Mariboru 
dne 5. maja 1948. 

Uvedbe postopanja 
za razglasitev za mrtve 

IV R 73'48 8858 
Brinskele Vladimir-Franc, roj. 11. VI. 

1924 v Crncu 88, sin Franca in Marije 
rojene Slabe, delavec, samski v Breži- 
cah, je odšel 19. VIL 1944 v proletarsko 
udarno brigado NOV. Od tedaj BO po- 
greša. 

Na predlog očeta Brinskele Franca, 
upok. orožnika v Brežicah, se uvede po- 
stopanje za razglasitev za mrtvega. 

IV R 526/47 8857 
.    Verstovšek Anton, roj. 81. XII. 1916 v 
iojsnem 40, sin Martina in Barbare ro- 
ene Lipar, kmetovalec, samski, je bil 
eeenl 1941  Izseljen  v  Pilgesheim  pri 

Strigau v Šlezijo. Od zračnega napada 14. 
II. 1945 s© pogreša. 

Na predlog sestre Juričan Josipine ro- 
jene Verstovšek, Sanjsko pri Zagrebu, se 
uvede postopanje za razglasitev za mr- 
tvega. 

Vsakdo, ki mu je o pogrešanih kaj 
znano, se poziva, da to do 15. VIII. 1948 
poroča sodižču ali skrbniku Somorju 
Ludviku, 

Brinskele Vladimir in Verstovšek An- 
ton se pozivata, da so oglasita pri sodi- 
šču ali drugače dasta kako vest o 6shi. 

Po preteku roka bo sodišče odločilo 
o predlogih. 

Okrajno sodišče v Brežicah 
okraj Krško 

dne 5. maja 1948. 

IV R 64/48-3 " 75858 
Planine Anton. roj. 11. VI. 1904 na 

Pokleku 16, sin Antona In Lucije rojene 
Sotošek, rudar, poročen, Vel. Kamen 13, 
je odšel 9. XI. 1944 v kozjanski cdred 
NOV. Baje je bil marca 1945 v Savinjski 
dolini ttóko ranjen in se od tedaj po- 
greša. 

Na predlog žene Planine Ane rojene 
Grmek, gosrodinje iz. Kozjega 46, se 
uvede postopanje za razglasitev za mrtve 
ga in se izdaja poziv, da se o pogreša- 
nem do 15. VIL-1948 poroča sodišču ali 
Somorju Ludviku, sod. urudniku v Bre- 
žicah. 

Planine Anton se poziva, da se zglasl 
pri sodišču ali drugače da kako vest o 
sebi. 

Po preteku roka bo sodišče odločilo o 
predlogu. 

Okrajno sodišče v Brežicah za okraj 
Krško 

dne 5. maja 1048. 

IV R 65/48 4S03 
Glas Jože, roj. 18. XI. 1008 v Bucerci, 

Sin Janeza In Marije rojeno Novak, žel. 
delavec, samski, je odšel 14 IX. 1944 v 
kozjanski odred NOV. Bajo je padel v 
bojih med Gnečo in Belimi vodami v 
dneh 28. XL do 6. XII. 1944. Od tedaj 
se pogreša. 

Na predlog matere Glas Marije rojene 
Novak, zasebnice iz Bucero 40, se uvede 
postopanje za razglasitev za mrtvega in 
se izdaja poziv, da se o pogrešanem do 

1. VII. 1948 poroča sodišču a] skrbniku 
Somerju Ludviku, sod. uradniku v Bre- 
žicah. 

Glas Jože se poziva, da se zg!asi p« 
sodišču ali drugače da kako vest o sebi. 

Po preteku n-ka bo sodišče odločilo o 
predlogu. 

Okrajno sodišče r Brulicali 2a okraj 
Krško 

dno 1. junija 1948. 

VR 1221/48-2 3276 
Ogrinc Franc, roj. 4 X. 1903 v Tonar- 

jih, oženjen, rudar v Dob j u pri Planih 
je odšel 15. IX. 1044 v kozjanski odrc4 
NOV. Dne 8. III. 1945 je bil od Nemce* 
ujet in se od tedaj pogreša. 

Na fTedlog žene Ogrinc Julijane, ff"" 
spodinje v 1 char jih 48, se uvede posto- 
panje za razglasitev za mrtvega, 

VR 1219/48-2 32T6 
Petelinšek Martin, roj. 16. X. 1880 * 

Crešnjevcu, oženjen, čevljar v ••••1•• 
Straža 87, je bil decembra 1044 na dom« 
aretiran. Odpeljan je bil v Dachau, kJef 

je baje 22. III. 1945 umrl. 
Na predlog sina PotelinSka Alojza 

čevliarja v Dratnljah, Sed.na 2. SP> uve- 
de postopanje za razglasitev za mrtvega 

Vsakdo, ki mu ie o pogre.-'pmh l*3' 
znano, se poziva, da to do 1. VU. 19** 
poroča sodišču. 

Ogrinc Franc in Petelinšek Martin s* 
pozivata, da se zglasita pri sodišču a'' 
drugače dasta kako vest o sebi. 

Po preteku roka bo sodišče odločilo ° 
predlogih. 

Okrajno sodišče v Celju 
dne 30. marca 1948. 

# 
VR 1230/48-8 £& 

Avžner Oton, roj. 25. II 1930 v Celj* 
sin Avžner Marije, trg. učener. Sv. K£ 
zalija 15, KLO Blagovna, samski, je <*• 
šel 4. X. 1944 v kozjanski odred WV 
Zadnjič so ga videti decembra 1944 v ^' 
zini Gornjega grada, od tedaj se V*>pvSft 

Na predlog matere Avžner Mari.lÇ;'1!; 
lavke pri Sv. Rozaliji 15, p. Sv. Jurij P^ 
Celju, se uvede postopanje za razglas^ 
za mrtvega in se Izdaja poziv, da # 
pogrešanem do 10. Vil. 1048 poro& w 

dišču. , sj 
Avžner Oton se poziva, da se z?1 % 

r-ri sodišču ah drugače da kalio ve=l 

sebi
- v.1n« 

Po preteku roka bo sodišče odlocu" • 
predlogu. 

Okrajno sodiščo v Celju 
dne 10. aprila 1948. 

IV Sp 2019/46 j% 
Porger Frančiška rojena PlM"1^ 

30. I. 1913 v Litiji, hči Alojza in An«>C(), 
jsne Situile, poročenn. gospodinja v , 
lju, Dečkova 83, je bila aretirana • ^ 
peljana v celjsko zapore ter se od LA 

pogreša. tf 
Na predlog moža Pergerja Francaoe 

lavca v Celju, Ljubljanska 39, ee uv"" 
postopanje za razglasitev za mrtvo.  ^ 
VR 1245/48-2 L\o- 

Reberšek Ivan, roj. 2. II. 1907 na »Jfc 
gi, •• Ivana in Marije rojene W 
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posestnik, oženjen, je odšel 12. V. 1944 
v 10. ljubljansko brißado. XVIII. div., 
VII, korpusa NOV na Dolenjsko. Zadnjič 
eo ga videli 26. IX. 1944 pri Stampeto- 
vem mostu. Od tedaj BO pogreza. 

Na predlog žene ReberŠek Frančiške, 
gospodinje v Volovi 10, p. Vransko, se 
uvede postopanje za razglasitev za 
mrtvega. 

_ V 
Vsakdo, ki mu je o pogrešanih kaj 

znano, se poziva, da to do 15. VIL 1948 
poroča sodišču. 

Porger Frančiška in Reberšek Ivan se 
pozivata, da ee zglasita pri sodišču «H 
jlrugače dasta kako vosi o sebi. 

Po preteku roka bo sodišče odloČilo o 
predlogih. 

Okrajno sodišče • Celju 
dne 10. aprila 1948. 

• 
VR 1247/48-2 3968 

Jakopin Ljudmila, roj. 16. V. 1909 v 
Sedini, hči Tomaža in Neže rojene Ri- 
bič, posestnica v Lazah, je bila pomla- 
di 1942 odpeljana v Auschwitz. Zadnjič 
se je oglasila septembra 1942. Uprava 
taborišča jo poslala obvestilo o njeni 
smrti. 

Na predlog moža Jakopina Stanka, po- 
sestnika v Lazah 3, KLO Dramlje, ee 
uvede postopanje za razglasitev za mrtvo 
VK 

S
X 

iz<laJa poziv, da se o pogrešani do 
io. Vii. 194S poroča eodišču ali skrbni- 
ku Jakopinu Stanku. 
Vi{ 1256/48-3 3956 

Podgoršek Franc, roj. 28. XII. 1913 v 
~°jju, sin Jakoba in Rožo rojene Zohar, 
delavec v Laški vasi 73, samski, je bil 
jeseni 1944 mobiliziran v nemško voj- 
f o. Zadnjič se je oglasil iz Hansbacba 
^btmrja 1945. Od tedaj se pogreša. 

«a predlog očeta Podgorška Jakoba, 
Posestnika v Laski vasi 73, KLO Sv. 
covrono pod Prožmom, se uvede posto- 
panje za razglasitev za mrtvega In se i&- 
r$a Po^iv, da se o pogrešanem do 20. 
J;1*- 1948 poroča sodišču ali skrbniku 
1 odgorŠkH Jakobu. 
VR 1251/48-2 3957 
_.2•]1•, Franc, roj. 13. X. 1913, nezak. 
K?n eli0 Al°iziK samski, Sv. Janez 7, 
liVi bllVnlca, je bil 1944 prisilno mobi- 
"•••• v nemško vojsko. Poslan je bil 

' ZdlT     b°me> ••• 3° 24- X1L im 

deNiLure?loS zaročenke Tovornik Matti- 
AS* v Vodercah 18. ee uvede 
•• izdala •• razglasitev za mrtvega m 
1 VTT ioE?zlv» d» *e o pogrešanem do 

T„i,„ -,viv Poroča eodišču. 
ZP1W Tn ^^mila, Podgoršek Franc in 
T>ri «•••• SQ Pozivajo, da se zglasijo 
sebi ^1 dru£a<te dnjo kako vest o 

predlo r-eteku roko bo sodi5Se o^00*5 o 

okrajno sodišče • Cçlju 
dne 20. aprila 1948. 

VR 1250/48 S270 
Esih Karol, roj. 16. X. 1903 v Grižah, 

fUdar v Seš&ah '54, se kot partizan od AU*.X. 1944 pogreša, 

Na predlog žene Esih Josipine so uve- 
de postopanje za razglaaMov za mrtvega 
in se izdaja poziv, da se o pogrešanem 
do 1. VIII. 1948 poroča sodišču. 

Esih Karol se poziva, da se zglasi pri 
sodišču ali drugače da kako vest o sebi. 

Po preteku roka bo sodišče odločilo 
o predlogu. 

Okrajno sodišče • Celju 
dne 17. aprila 1948. 

V R 1241'48 3959 
Jagodic Boris, roj. 3, XI. 1910, sin Ja- 

koba in Marije, stud. medicine, Celje, 
Breg 9, je baje kot partizan padel 14. XI. 
1943 pri Krimu. Od tedaj se pogreša. 

Na predlog žene Jagodic Ane rojene 
Adamič, blagajničarke v Celju, Gubčeva 
2, se uvede postopanje za razglasitev za 
mrtvega in se izdaja poziv, da se o po- 
grešanem do 1. VIII. 1948 poroča sodi- 
šču. 

Po preteku roka-bo sodišče odločlo 
o predlogu. 

Okrajno sodišče v Celju 
dne 24. a prua 1948. 

V R 1027'48 80Ô1 
Koprive Franc, roj. 30. VII.   1907 na 

Blatnem vrhu 19, sin Franceta in Fran- 
čiške rojene Gračner, samski, delavec, so 
od leta 1945 pogreša. 

Na predlog očeta Koprivca Franceta 
str., delavca na Blatnem vrhu 19, se uve- 
de postopanje za razglasitev za mrtvega 
in ee izdaja poziv, da se o pogrešanem 
do 20. VIII. 1948 poroča sodišču. 

Po preteku roka bo sodišče odločilo 
o predlogu. 

Okrajno sodišče v Celju 
dne 3, maja 19-18. 

V R 1299/48-2 4G82 
Capelnik Jože, roj. 22. II-. 1908 v Gu- 

slanju, sin Franca in Apolonije rojene 
Barložnik, oženjen, delavec v Kapfen- 
bergu, je odšel 9. IX. 1944 v NOV v Zg. 
Savinjsko dolino. Baje je 23. X. 1944 pa- 
del kot borec VII G. O. KNOJ-a. 

Na predlog žene Capelnik Angele, go- 
spodinje v Panočah 87, se uvede posto- 
panje za razglasitev za mrtvega. 
V R 1300/48-3 4081 

Petre Alojz, rpj. 27. IV. 1912 v Vita- 
nju, em Franca in Ane rojene Sloser, 
poročen, Žagar, ee od- leta 1945 pogreša. 

Na F'redlog žene Petre Marije, polje- 
delke v Vitanju 27, ee uvede postopanje 
za razglasitev za mrtvega. 

Capelnik Jože in Petre Alojz se pozi- 
vata, da se zglasita pri soUdšču ali dru- 
gače dasta kako vest o eebl. 

Po preteku roka bo sodišče odločilo 
o predlogih. 

Okrajno sodišče • Celju 
dne 6. maja 1948. 

V R 1304/48-2 4680 
Kovač Franc, roj. 1. I. 1917 na Gorici 

št. 1, KLO Šmartno v Rožni dolini, sin po- 
sestnika Jožefa in Marije rojene Flis, 
samski, je bil novembra 1936 poklican 
v bivšo jugal. vojsko. Baje je ob bom- 
bardiranju Zidanega mostu padel. 

Kovač Martin, rojen 11. IX. 1924 na 
Gorici 1, sin posestnika Jožefa in Mari- 
je rojene Flis, samski, jo bil prisilno 
mobiliziran v nemško vojsko. Od tedaj 
se pogreša. 

Na predlog brata Kovača Ivana, eina 
posestnika na Gorici 1, se uvede posto- 
panje za razglasitev za mrtvega in 6» 
izdaja poziv, da se o pogrešanih do 15. 
VIII. 1948 poroča sodišču. 

Kovač Franc in Kovač Martin se po* 
zivata, da se zglasita pri sodišču ali dni* 
gače dasta kako ve3t o sebi. 

Po preteku roka bo sodišče odločilo o 
predlogu. 

Okrajno sodišče v Celju 
dno 15. maja 194S. 

* 
V R 1335'48-2 4683 

Zvegler Mihael, roj. 23. IX. 1913 v 
Košnici, kmečki ain Jurija in Julijant 
rojene Lenart, samski, je odšel 18. VIII. 
1944 v NOV. Zadnjič so ga videli oktobra 
1944 na področju Slemena pri Dramljah. 
Od tedaj ee pogreša.     ^ 

Na predlog matere Zvegler Julijane, 
posestni re na Košnici 47, se uvede posto- 
panje za razglasitev za mrtvega in se iz- 
daja poziv, da se o pogrešanem do 1. 
VIII. 1948 poroča eodišču. 

Zvegler Mihael še poziva, da ee zelasi 
pri sodišču ali drugače da kako ve*t o 
sebi. 

Po preteku roka bo sodišče odloČilo o 
predlogu. 

Okrajno sodišče v Celju 
dne 22. maja 1943. 

V R 1133/48-6 4684 
BrKnik Franc, roj. 2. XII. 1922, ein 

Jožefa in Marije rojene Sostar, samski, 
usnjarski pomočnik v Rečici ob Savinji, 
je pomladi 1944 odšel v NOV. Zadnjid 
so ga videli nekje v Zasavju. Od tedaj 
se pogreša.   - 

Na predlog matere Felicijan Marije 
iz Slopnika se uvede postopanje za raz- 
glasitev za mrtvega in se izdaja poziv, 
da se o pogrešanem do 1. VII. 1948 po- 
roča sodišču. 

Brišnik Tirane se poziva, da se zglasi 
pri sodišču ali drugače da kako vest o 
sebi. 

Po preteku roka bo sodišče odloČilo o 
predlogu. 

Okrajno sodišče r Celju 
dne 22. maja 1048. 

V R 1322'48-2 4685 
Zakošek Ludvik, roj. 12. X. 1925, sin 

posestnika Ludvika in Amalije •••••• 
Bovhar, samski, Podpeč 16, KLO Sv. Vid 
pri Planini, je bfl 1943. od Nemcev pri* 
eilno mobiliziran. Po poročilu komandir- 
ja njegove čete je 22. VII. 1944 padel 
na ruskem bojišču. 

Na predlog očeta Zakoška Ludvika, 
posestnika v Podpeči 16, se uvede posto- 
panje za razglasitev za mrtvega in se iz- 
daja poziv, da se o pogrešanem do 15« 
VIII. 1948 poroča eodišču. 

Zakošek Ludvik se poziva, da se zglnsï 
pri sodišču ali drugače da kako vest o 
sebi ~*~ 
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Po preteku roka bo sodišče odločila o 
[predlogu. 

.Okrajno sodišče r Celju 
dne 25. maja 1948. 

••• î26'48-3 
» 

&19 
Barič Peter, roj. 5. VIII. 1926 na So- 

Öevcih, ein Ivana in Katarine rojene Mi- 
helič, polj. delavec, je odšel 1. IX. 1943 
V NOV. Dne 1. V. 1944 je padel v bojih 
% ustaši v vasi Blatnici. 

Na predlog očeta Bariča Ivana, posest- 
nika v Sodevci 28, se uvede postopanje 
za razglasitev za mrtvega. 
J R 101'48-6 3426 

Beričič Barka, roj. marca 1894 na Pe- 
rudini, šivilja iz Vinice 63, se od 15. 
IX. 1943 pogreša. 

» Na predlog sestre Beričič Aleksandre 
iz Idrije 244 se uvede postopanje za raz- 
glasitev za mrtvo. 
Ili K 887'47~5 3427 

Furlič Jurij, roj. 10. XII. 1392 v Pod- 
turnu pri Karlovcu, sin pok. Janeza in 
Helene, skladiščnik, Jelševnik 7, je bil 
16. III. 1943 interniran v Dachau. Od 1. 
I. 1945 ee pogreša. 

Na predlog žene Furlič Katarine ro- 
jene Smrekar iz Jelševnika 7, se uvede 
postopanje za razglasitev za mrtvega. 
III R 881/47-5 342S 

Gortan Cvetko, roj. 10. IV. 1927 v No- 
yem mestu, sin Angele in Alojzije roje- 
ne Rožic, delavec v Vranovicih 28, je 
odšel v 10. ljubljansko brigado NOV. Iz 
bojev na Mokrecu in Krimu novembra 
1943 se pogreša. 

Na predlog brata Gortana Rudija, Zel 
kretnika v Metliki, se uvede postopanje 
za razglasitev za mrtvega. 
I R 119/48-3 3423 

Govednik Jože, roj. 7. X. 1925 na Sod- 
jem vrhu, sin posestnika, je odšel 24. II. 
1923 v NOV. Dne 28. IV. 1945 6e je ude- 
ležil bojev pri Mostarju in se od tedaj 
pogreša. 

Na predlog matere Govednik Marije 
rojene Sodja iz Sodnega vrha 2 se uvede 
postopanje za razglasitev za mrtvega. 
• R 880/4 8420 

Jurjevič Janez, roj. 1. IV. 1901 na Gor. 
Lokvici, delavec, je odšel 31. X. 1942 v 
Semič. Med potjo so ga neznani oborože- 
ni možje odvedli v gozd in se od tedaj 
pogreša. 

Na predlog žene Jurjevič Marije, de- 
lavke v Gor. Lokvici 25, se uvede posto- 
panje za razglasitev za mrtvega. 
J R 116/48-3 3424 

Jurjevič Peter, roj. 15. V. 1881 v Po- 
nikvah LRH, posestnik v Bojancih 1, je 
odšel 1943 preko Gorjancev v Novo me- 
sto, od koder se ni več vrnil. 

Na predlog hčere Jurjevič Milice iz 
Bojancev 1, se uvede postopanje za raz- 
glasitev za mrtvega. 
III R 892/47—4 '   ~ 3425 

. Konda Jenez roj. 20. XII. 1914 na Gor. 
Lokvici 60, čevljar, je bil 1943. od usta- 
£ev mobiliziran. Ob zlomu Italije je bil 
pri Ozlju Od Nenicev ujet in se cd tedaj 

Na predlog matere Konda Katarine iz 
Trnovea 15, ee uvede postopanje za raz- 
glasitev za mrtvega. 
I R 121/48—3 3416 

Kovačič Jožef, roj. 21. XI. 1882 v Bar- 
ki, sin Mihaela intMarije rojene Kova- 
čič, stan. v Tribušah 21, se od septembra 
1942 pogreša. 

Na predlog Šetinca Franceta, čevljarja 
iz Tiibuč 21, se uvede postopanje za 
razglasitev za mrtvega. 
I R 118/48-3 3415 

Lovrin Stanislav, roj. 28. VII. 1928 v 
Drenov cu, kmečki sin Matije in Franči- 
ške rojene Tome, je bil 28. VIII. 1944 
od Nemcev ujet. Odpeljan je bil v Nem- 
čijo, kjer je težko zbolel. Zadnjič ga je 
videl Malic Franc iz Vinice januarja 
1945. Od tedaj se pogreša. 

Na predlog matere Lovrin Frančiške, 
gospodinje iz Drenovca 2, se uvede po- 
stopanje za razglasitev za mrtvega. 
III R 875/47—5 3429 

Plaveč Peter, roj. 10. VIII. 1907, sin 
Petra in Mao-jete rojene Agnič, cestar v 
Bistrici 11, se od septembra 1944 po- 
greša. 

Na predlog žene Plaveč Elizabete, po- 
sestnice na Doblički gori 4, se uvede 
postopanje za razglasitev za mrtvega. 
I R 125/48—3 3418 

Staresinič Miko, roj. 15. VII. 1922, sin 
Mihaela in Bare rojene Vidina, polj^ de- 
lavec v Preloki 23, je odšel aprila 1944 
v NOV. Dne 16. IX. 1944 je padel v bo- 
jih z Nemci v bližini Lešnice pri Novem 
mestu.    . 

Na predlog matere Staresinič Bare, go- 
spodinje iz Preloke 23, se uvede posto- 
panje za razglasitev za mrtvega. 
I R 112/48-3 3421 

Stefanie Jože. roj. 24. VII. 1917, sin 
posestnika iz Gor. Lokvice, je odšel 15. 
X. 1943 v 15. brigado NOV. Dne 1. II. 
1944. je bil od Nemcev zajet in odpeljan 
v Nemčijo, od koder se ni več vrnil. 

Na   predlog    matere    Stefanie   Ane 
iz Gor. Lokvice 23, se uvede postopanje 
za razglasitev za mrtvega. 

I R 124/48-3 3417 
Skerbenc Emil, roj. 24. XI. 1928 v So- 

devcih, kmečki sin Ivana in Lucije ro- 
jene Mihelič, je odšel v NOV. Dne 16. 
II. 1945 je padel vj bojih z ustaši pri 
Okiču na Hrvatskem. 

Na predlog očeta Strbenca Ivana, po- 
sestnika iz Sodevcev 1, se uvede posto, 
panje za razglasitev za pirjvega. 
I R 119/48-3 «, 3422 

Žalec Ivan, roj. 6. II. 1923 v Gorici 
pri Sinjem vrhu, sin posestnika Ivana 
in Barbare rojene Skrtič, so kot borec 
10. ljubljanske brigade iz bojev pri Vel. 
Poljanah od 3. IV. 1944 pogreša. 

Vsakdo, ki mu je o pogrešanih kaj 
znano, se poziva, da to do 1. VII 1948 
poroča sodišču ali skrbnici Medven Ma- 
riji, sod. uradnici v Črnomlju. 

Po preteku roka bo sodišče odločilo o 
predlogih. 

Okrajno sodišč© v Črnomlju. - 
' dne 19 •••-îia 1948. 

IR 127/48-3 3668 
Klemena Martin, roj. 7. IX. 1922 na 

Jugorju pri Metliki, kmečki sin Martina 
in Katarine rojene Šavom, je kot borec 
NOV padel julija 1942 v okolici Jugorja. 

Na predlog matere Klemenčič Kata- 
rine, gospodinje iz Jugorja 10, se uvede 
postopanje za razglasitev za mrtvega. 

I R 129'48-3 3662 
Koželj Božidar, roj. 9. I. 1926 v Met- 

liki, sin Jerneja in Julijane rojene Re- 
povž, kov. pomočnik, je odšel maja 1942 
v Cankarjevo brigado NOV. V bojih v 
Pleterju pri St. Jerneju februarja 1943 
je bil ranjen in je baje v bolnici umrL^ 
Od tedaj se pogreša. 

Na predlog matere Koželj Julijane iz 
Metlike 92 se uvede postopanje za raz- 
glasitev za mrtvega, 

I R 106/48-4 3660 
Loparec Anton, roj. 9. IX. 1925 v Bed- 

nju, kmečki sin Jožeta in Barbare rojene 
Crnič, je odšel 17. XII. 1943 v šercer 
jevo brigado NOV. Iz bojev z Nemci se 
pogreša. 

Na predlog matere Loparec Barbare 
iz Bednja 29, se uvede postopanje za raz- 
glasitev za mrtvega. 

I R 128/48—4 8661 
Petrovič Anton, roj. 29. X. 1927 v Vra" 

novičih, kmečki sin Jožeta in Alojzije 
rojene Kralj, je odšel pomladi 1944 v , 
12. brigado NOV. Udeležil se je bojev v 
okolici Soteske pri Žužemberku, kjer je 
bil ranjen in odpeljan v Dalmacijo. Od 
tedaj se pogreša. 

Na predlog očeta Petroviča Jožeta, po- 
sestnika iz Vranovič 8, se uvede posto- ' 
panje za razglasitev za mrtvega. 

I R 105/48-4 3659 
Puhek Jože, roj. 1. XI. 1919 na Pod- 

logu, sin Lovrencija in Ane rojene Lilek, 
polj. delavec, je odšel 9. IX. 1943 v 12. 
brigado NOV. V bojih pri Vel. Černiku 
29. X. 1943 je padel in se od tedaj po- 
greša. 

Na predlog očeta Puhka Lovrencija, 
posestnika iz Podloga 6, se uvede po- 
stopanje za razglasitev za mrtvega. 

Vsakdo, ki mu je o pogrešanih kaj 
znano, se poziva, da to do 15. VI. 1948 
poroča sodišču ali skrbnici Medven Ma- 
riji, sod. uradnici v Črnomlju. 

Klemenčič Martin, Koželj Božidar, Lo- . 
parec Anton, Petrovič Anton in Puhek  " 
Jože se pozivajo, da se zglasijo pri sodi- 
šču ali drugače dajo kako vest o sebi.   . • 

Po preteku roka bo sodišče odločilo o 
predlogih. 

Okrajno sodišče r Črnomlju 
dne 24. aprila 1948. 

* 
R 207/48-0 4389 

Cimperman Karol, roj. 8. XI. 1896 v 
Tomažinih, sin Franca in Rozine rojene 
Peterim, kmet, je bil 13. VIII. 1944 od- 
peljan v Dachau. Od tam je bil začete» 
1945 odpeljan na delo neznano kam ^ 
se od tedaj pogreša. 

Na predlog žene Cimperman Marije v 
Tomažinih 4, se uvede postopanje za raz- 
glasitev za mrtvega im se iadaia ••••• 
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da ee o pogrešanem do 1. VIII. 1948 po- 
roča sodišču ađi skrbniku Cimerman Ma- 
riji. 

R 70'48-• ' 4388 
Kaplan Marjeta rojena Mramca 25. II. 

1900 v Malih Laščah 8, hči Franceta in 
Uršule rojene Tomažin, gospodinja, po- 
ročena, je bila med 14. in 15. I. 1944 od 
domobrancev odpeljana iz Ljubljane, 
Kjer je takrat bila. Od tedaj se pogreša. 

Na predlog hčere Hočevar se uvede 
postopanje za razglasitev za mrtvo in se 
izdaja poziv, da ee o pogrešani do 1. 
VIH. 1948 poroča sodišču ali skrbniku 
Bemetu Antonu, sod. uradniku v Gro- 
supljem. 
Rv920/47-5 4386 

Perko Ignac, roj. 15. VI. 1913 v Dečji 
£asi, sin Ignaca in Ivane rojene Petek, 
Kmetovalec, se od leta 1945 pogreša. 
. Na predlog brata Sadarja Ivana iz Deč- 
}e vasii 2, ee uvede postopanje za razgla- 
sitev za mrtvega in se izdaja poziv, da 
*?.? Pogrešanem do 1. VIII. poroča so- 
dišču ali skrbniku Sadarju Ivanu. 
R 154/48—6 ~ 4385 

Rome Janez, roj. 9. XII. 1979 v Veliki 
^ari vasi 1, sin Jožeta in Marije rojene 
Janežič, kmet, poročen, je odšel 1913 v 
Cleveland (Amerika). Zadnjič se je ja- 
Vl1 1934, od tedaj se pogreša. 

Na predlog žene Rome Marije iz Veli. 
*e Stare vasi 1, KLO Polica, se uvede 
Postopanje za razglasitev za mTtvega in 
lv^a^a P°z'v* da se ° pogrešanem do 
i- "•1. 1948 poroča sodišču ali skrbnici 
"ome Mariji. 

R 78/48-7 4387 
.Škufca Anton, roj. 1. XII. 1899, posest- 

{** » Stične 56, je baje 24. XII. 1942 
M   

na Rabu- °d tedai se pogreša. 
Napredlog žene Škufca Marije iz Stič- 

ne 56, se uvede postopanje za razglasi- 
tev za mrtvega in se izdaja poziv, da se 
^Pogrešanem do 1. VIII. 1948 poroča 
^disču ali skrbnici Škufca Mariji. 
R •'48-• 4390 

Smuč Jakob, roj. 1865 v Malih Liplje- 
5% posestnik, je odšel 1902 v Ameriko. 
;•]ič »e je javil pred 30. leti. Od tedaj 
*e Pogreša. 
Mh T ^•-6^08 sina Šmuca Alojza iz Ma- 
••&\1 -1*°- 18> Ie uvedo postopanje za 
à* °iasitev za mftvega in se izdaja poziv, 
K^Ä^anem do 1. VIII. 1948 po- 
nvTc!Srlscu •• skrbniku Šemetu Anto- 
••> «^ v Grosupljem. 

PJedl<Heku •<*•& ^ 8<•••• ^10600 ° 

Okrajno sodišče v Grosupljem 
dne 16. maja 1945. 

Ä 289'48—4 4744 
Krempelj Jože, roj. 10. s III. 1924 v 

Medvedici, sin Antona in Marije rojene 
f eb_°lj, je po zlomu Italije odšel v NOV 
to ml dodeljen VOZ. Leta 1943 je v bo- 
jih z Nemca nad Zelimljaimi padel in bil 
prepeljan na dom. 

Uvede se postopanje za razglasitev za 
sivega, •• se izdaja poziv, da ee o po- 1 

grešanem do 1. VIII. 1948 poroča sodi- 
šču ali skrbniku Šemetu Antonu, sod. 
uradniku v Grosupljem. 

Po preteku roka bo sodišče odločilo o 
predlogu, ' 

Okrajno sodišče v Grosupljem 
dne 26. maja 1048. 

* 
R 262'48—6 4742 

Grden Alojz, roj. 3. VI. 1925 v Med- 
vedjeku 52, slin Grden Jožefe, delavec iz 
Doba 20, je bil kot partizan 24. XII. 
1943 od domobrancev zajet. Drugi dan 
je bil v lisičjem gradu pri Škofljici 
ustreljen. 

Na predlog matere Grden Jožefe iz 
Doba 20, se uvede postopanje za razgla- 
sitev za mrtvega in ee izdaja poziv,"da 
se o pogrešanem do 31. VIII. 1948 poro- 
ča sodišču ali Grden Jožefi - 
R 68'48—3 4743 

Kastelic Franc, roj. 10. V. 1906 v Ljub- 
ljani, Zaloška cesta, nezak. sin Kastelic 
Marije, delavec iz Sp. Drage 7, KLO 
Ivainčna gorica, se po potrdilu odseka za 
notr. zadeve pri OIO v Gnosupljem od 
septembra 1943 pogreša. 

Na predlog žene Jakoš Frančiške iz 
Sp. Drage 7, se uvede postopanje za 
razglasitev za mrtvega in se izdaja po» 
ziiv, da se o pogrešanem do 31. VIII. 
1948 poroča sodišču ali Jakoš Frančiški. 

Po preteku roka bo sodišče odločilo o 
predlogu. 

Okrajno sodišče v Grosupljem 
dne 26. maja 1948. 

* 
R 74/48-7   ' 4015 

Ambrožič Franc, roj. 9. IX. 1887 v 
Idriji, sin pok. Antona in pok. Marije 
rojene Gantar, ključavničar na Vrsniku 
16, KLO Ledine, je odšel 1927 v Fran- 
cijo. Leta 1930. pa je odšel v Belgijo, od 
koder se je pred vojno vrnil v Idrijo, 
nato je odšel v Jugoslavijo in pozneje 
na Koroško. Po izpovedbi Križića Avgu- 
sta, upokojenca iz Idrije, Gregorčičeva 
19, je bil baje na Koroškem kot talec 
ustreljen. 

' Na predlog sina AmbVožiča Kajetana, 
kmečkega delavca iz Rovt 14, KLO Tra- 
ta, se uvede postojanje za razglasitev za 
mrtvega. 
R 153/48-3 4014 

Bratuš Ivan, roj. 24. XII. 1882 v Idriji, 
sin pok. Jožefa in pok. Marije rojene 
Lazar, rudar v Idriji, Gregorčičeva 33,. 
je odšel v prvi svetovni vojni na rusko 
bojišče, kjer je julija; 1915 na Dnjestru 
pri vasi Okno padel. 

Na predlog žene Bratuš Ivane, gospo- 
dinje iz Idrije, Gregorčičeva 33, se uve- 
de postopanje za razglasitev za mrtvega, 

R 154/48-4 4016 
y Poljanec Ivan, roj. 18. XI. 1899, sin 
pok. Ivana in pok. Frančiške rojene Po- 
liska, rudar v Idriji, Partizanska 11, je 
odšel 9. X. 1943 v Gradnikovo brigado 
NOV. Od 2. II. 1944 se pogreša. 

, Na predlog žene Poljanec Marije, go- 
spodinje iz Idrije, Gregorčičeva lo, ee 
uvede postopanje za razglasite^ za 
mrtvega. | 

R142/48-3 4013 
Rupnik Bogomil, roj. 13. IX. 1921 v 

Lomen, sin pok. Alojzija in Ivane roje- 
ne Pcdgornik, mehanik, je 14. VII. 1943 
vstopil v I. maoedonsko kosovsko udarno 
brigado v slovensko četo. Po izpovedbi 
komisarja Zidarja Alojza iz Ordohave 
vasi pri Št Petru na Krasu, je 7. I. 1944 
padel v bojih pri Fuštani v grški'Make- 
doniji. Pokopan je v Trsteniku pri Fu- 
štani. 

Na predlog matere Rupnik Ivane ro- 
jene Podgornik, vdove iz Loma 5, se uve- 
de postopanje za razglasitev za mrtvega. 
R 143'48-4 4012 

Seljak Janez, roj. 29. VII. 1918 E* 
Mrzlem vrhu, sin pek. Janeza in Ivane 
rojene Bogataj, kmečki delavec na 
Mrzlem vrhu, KLO Ledine, je odšel 
oktobra 1943 v 3. bat. Vojkove brigade 
NOV. Dne 15. novembra 1943 je bil na 
Zirovskem vrhu, nato je odšel na Go-, 
renjsko in se od tedaj pogreša. 

Na predlog Seljak Ivane rojene Boga- 
taj, gospodinja z Mrzlega vrha 10, se 
uvede postopanje za razglasitev za mrtve- 
ga, i 

Vsakdo, ki mu je o pogrešanih kaj 
znano, se poziva, da to do 5. VII. 1948 
poroča sodišču. 

Ambrožič Franc, Bratuš Ivan, •••'•••• 
Ivan, Rupnik Bogomil in Seljak Janez 
se pozivajo, da se zglasijo pri sodišču 
ali drugače dajo kako vest o sebi. 

Po prejeku roka bo sodišče odložilo o 
predlogih. 

Okrajno sodišče v Idriji 
dne 10. maja 1948. 

R 123/48—5 v 4084 
Čelik DanjeL roj. m XII •9•! v Bu- 

kovem, sin pok. Janeza in pek. Kaiarine 
rojene Čufer, kmečki delavec, samski, je 
vstopil v severni primorski odred NOV. 
Iz bojev pri Prestranku se od poletja 
1944 pogreša.. 

Na predlog sestre Čelik Zofije, kmečke 
delavke iz Bukova 3, se uvede postopa- 
nje za razglasitev za mrtvega. 

R 160'48-2 4085 
Cibej Filip, roj. 22. VIII. 1907 v Kov- 

ku pri Ajdovščini, sin Ivana in Ivane 
rojeno Vidmar, gezdni čuvaj iz Idrije, 
Gortanova 9, poročen, je odšel 1. II. 1943 
v brigado Simona Gregorčiča NOV. Po 
izpovedbi Kenda Josipa in Lapajneta 
Srečka iz Idrije je maja 1943 padel v 
bojih na Kolovratu p<ri Kobaridu. 

Na predlog žene Cibej Jožefe rojene ; 

Vončkia,   gospodinja   iz  Idrije,   Gorta- 
nova 9, ee uvede postopanje za razglasU 
tev za mrtvega. 

Vsakdo,"ki mu je o pogrešanji kaj 
znano, se poziva, da to do 10. VIL 1948 
poroča sodišču. 

čelik Danijel in Cibej Filip ee pozi- 
vata, da se zglasita pri sodišču ali drur 
gače dasta kako vest o sebi. 

Po preteku roka bo sodišče odločilo o. 
^predlogih. " '.{" " 

x Okraino sodišče • Mrijl ' 
'    i die, IZmaJBi: 1948., - '" 
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R 173'43—2 4690 
Velikane Valentin, roj. 19. II. 1922 v 

Gornji Kanoœlji, sin Janeza in Marije 
rojene KenvJa, krneč, delavec je po slo. 
mu Italije vzorni v Rovignu pri Bariju 
v NOV. Okoli božiča 1944 je bil dode- 
ljen 10. brigadi, 8. bat, 3. četi 18. divi- 
zije na Dolenjsko in se od 5. I. 1946 
potresa. 

Na predlog sestre Velikajne Terezije, 
kmečke delavke iz Gorenje Kanomlje 12, 
se uvede postopanje za razglasitev za 
mrtvega. 
R 176/48—2 4802 

Jereb Jožef, roj. 1. III. 1873 na Stra- 
ži, sin ppk. Janeza in pok. Neže rojene 
Prezelj, čevljar, je odšel 1915 kot avstrij- 
ski vojak v Srbijo. Pozneje je bil na «so- 
škem bojišču in se od pomladi 1918 po 
greša. 

Na predlog sina Jereba Jožefa, kme- 
tovalca iz Straže 5, eo uvede postopanje 
ta razglasitev za mrtvega. 

Vsakdo, ki mu je o pogrešanih kaj 
roano, se poziva, da to do 29. Vil. 1948 
poroča sodišču. 

Okrajno sodišče v Idriji 
dne 29. maja 1948. 

R 183/48-3 4%8 
Podobnik Ivan, kmečki sin iz Straže 

pri Idriji št. 9, je baje 21. X. 1915 padel 
pri Doberdobu. Od tedaj se pogreša. 

Uvede 6e postopanje za razglasitev za 
mrtvega in se izdaja poziv, da se o po- 
grešanem do 31. VII. 1948 poroča sodl- 
iču. 

Po preteku roka bo sodišče odločilo o 
predlogu. 

Okraino sodišče v Idriji 
dne 7. junija 1948. 

* 
R 140/48-3 4208 

Bubnič Tomaž", roj. 10. VIII. 1885, sin 
pok. Ferdinanda in Marije rojene Mag- 
lie», kmet, samski v Kozjanah 3, je bil 
13. III. 1943 od Italijanov odpeljan v 
Trst nato v Savono, pozneje pa v Maut- 
hausen in se od tedaj pogreša. 

Na predlog nečakinje Dubrovic Tere- 
zije rojene Mršnik, žene čevljarja iz Po- 
Ijan 57, se uvede postopanje za razgla- 
sitev za mrtvega in se izdaja poziv, da 
se o pogrešanem do 15. VIII. 1948 po- 
roča sodišču. 

Bubnič Tomaž se poziva, da se zglasi 
pr| sodišču ali drugače da kako vest o 
sebi. 

Po preteku roka bo sodišče odločilo o 
predlogu. 

Okrajno sodišče v Ilirski Bistrici 
dne 14. maja 1948. 

R 220/48-2 6413 
Mršnik Franc, roj. 9. IX. 1926 v Po- 

ljanah 16. sin Gregorja in pok. Helene 
rojene Kocjan, delavec, samski, je odšel 
15. IV. 1944 v Gubčevo brigado NOV na 
Dolenjsko. Junija a\i julija 1944 je bil 
baje be-ga ujetju se od tedaj pogreša. 

Na predlog očeta Mršnika Gregorja, 
lelavca iz Poljan 48. se uvede postopa- 
nje za razglasitev za mrtvega in se iz- 
daja poziv, da se o pogrešanem do 20. 

VIII. 1948 poroča sodišču alt skrbniku 
Ziborni Josipu, sod. uslužbencu v Ilirski 
Bistrici. 

Mršnik Franc se poziva, da se zglasi 
pri sodišču ali drugače da kako vest o 
sebi. 

Po preteku roka bo sodišče odloČilo o 
predlogu. 

Okrajno sodišče v Ilirski Bistrici 
dne 17. maja 1948. 

* 
R 112/48—• 4333 

Boštjančio Jožefa, roj. 23.1.1919 v Ha. 
rijah, hči pok. Antona in Marije rojene 
Rolih, se od leta 1945. pogreša. 

Na predlog polsestre Boštjančič Pav- 
line iz Harij 11, se uvede postopanje za 
razglasitev za mrtvo m *e Izdaja poziv, 
da se o pogrešani do 20. VIII. 1948 po- 
roča sodišču ali ekrbniku Karišu Jožefu, 
vodji zemlj. knjige v Ilirski Bistrici. 
R 83/48-4 4335 

Prime Josip, roj 12. VIII. 1923 v Ve- 
liki Bukovici, kmečki sin Ivana in Fran- 
čiške rojene Batista, samski, je bil 18. I. 
1943 mobiliziran v italijansko vojsko. S 
17. peš. polkom, 3. bat., 11. četo je odšel 
v Grčijo na Izolo Cicolone in je baje tam 
17. IX. 1943 padel. Od tedaj se pogreša. 

Na predlog očeta Primca Ivana, kmeta 
Iz Velike Bukovice 46, se uvede posto- 
panje za razglasitev za mrtvega in se 
izdaja poziv, da se o pogrešanem do 20. 
VIII. 1948 poroča sodišču ali skrbniku 
Ziberni Jožetu, sod. uslužbencu v IL Bi- 
strici. 
R 60/48—4 4334 

Samsa Stanislav, roj. 11. XIX. 1920 v 
Sembijah, sin pok. Antona in Marije ro- 
jene Žagar, je odšel 7. I. 1944 v 9. bri- 
gado, 18. divizijo NOV. Zadnjič se je 
oglasil 18. IX. 1944 iz Dolenjske. Od te- 
daj se pogreša. 

Na predlog matere Samsa Marije, po- 
ročene Žagar iz Šembij 10, se uvede po- 
stopanje za razglasitev za mrtvega in ße 
izdaja poziv, da se o pogrešanem do 20. 
VIII. 1948 poroča sodišču ali skrbniku 
Oljšaku Tousaintu, sod. uslužbencu v 
Ilirski Bistrici. 

Po preteku roka bo sodišče odločilo o 
predlogih. 

Okrajno sodišče v Ilirski Bistrici 
dna 18. maja 1948. 

* 
R 187/48-3 4512 

Milavec Alojzij, roj. 19. X. 1907 v Kne- 
žaku, sin pok. Mihaela in Jožefe rojene 
Slavec, samski, delavec, Je odšel oktobra 
1943 v loško brigado, II. bat., 1. četo 
NOV. Iž bojev na Nanosu decembra 1943 
se pogreša. 

Na predlog sestre Zadel Ivane rojene 
Milavec, kmetice iz Zagorja 63, se uve- 
de postopanje za razglasitev za mrtvega 
in se izdaja poziv, da ee o pogrešanem 
20. VIII. 1948 poroča sodišču ali skrbni- 
ku Prime Juliji, sod. uradnici v Ilirski 
Bistrici. 

Milaveo Alojzij, se poziva, da se zglasi 
pri sodišču ali drugače da kako vest o 
sebi. 

Po preteku roka bo sodišče odločilo o 
predlogu. 

Okrajno sodišče v Ilirski Bistrici 
dne 19. maja 1948. 

# 
R 104/48-7 4511 

Gustinolo Anton roj. 17. I. 1884 v Tra- 
tah, »in pok. Ivana in pok. Marije ro- 
jene Požar, kmet, je bil 1. III. 1943 od- 
veden v tržaške zapore. Po zlomu Italije 
je bil odpeljan ty Mauthausen in se od 
tedaj pogreša. 

Na predlog sina Gustinčiča Antona iz 
Tater 21, se uvede postopanje za raz- 
glaoitev za mrtvega in ee izdaja poziv, da 
se o pogrešanem do 20. VII. 1948 po- 
roča sodišču ali skrbniku Ziberni Josi- 
pu, sod. uslužbencu v II. Bistrici.       * 

Gustinčič Anton se poziva, da se zglasi 
pri sodišču aH drugače da kako vest o 
sebi. 

Po preteku roka b\> sodišče odločilo o 
predlogih. 

Okrajno sodišče  v  Ilirski  Bistrici 
dne 21. maja 1948. 

* 
R 98/48-6 4510 

Hrvatin Jože, roj. 24. XI. 1925 v Sa- 
bonjah, sin Hrvatin Ane, delavec v Ilir- 
ski Bistrici 140, samski, je pt> zlomu Ita- 
lije odšel v NOV. Od tedaj se pogreša. 

Na predlog matere Hrvatin Ane, za 
sebnice Iz II. Bistrice 140, se uvede po- 
stopanje za razglasitev za mrtvega in se 
izdaja poziv, da se o pogrešanem do 
20. VII. 1948 poroča sodišču ali skrbni- 
ku Karišu Josipu, sod. uradniku v II. 
Bistrici. 

Hrvatin Jože se poziva, da se zglasi 
pri sodišču ali drugače da kako vest o- 
sebi. 

Okrajno sodišče v Ilirski Bistrici 
dne 22. maja 1948. 

* 
R 127/48-4 4509 

Ul>n Andrej, roj. 19. XII. 1900 v Za- 
bičali 14, san pok. Alojza in Jožefe, 
samski, delavec, je po zlomu Italije od- 
šel v NOV. Od tedaj se pogreša. 

Na predlog matere Uljan Jožefe iz Za- 
bio 10, se uvede postopanje za razglasi- 
tev za mrtvega in se izdaja poziv, da ee 
0 pogrešanem do 1. VIII. 1948 poroča 
sodišču ali skrbniku Znidaršiču Andreju, 
obrtniku v II. Bistrici.    '< 

Uljan Andrej se poziva, da so zglasi 
pri sodišču ali drugače da kako vest o 
ßebi 

Po preteku roka bo sodišče odločilo o 
predlogu. 

Okrajno sodišče v Ilirski Bistrici 
dne 22. maja 1948. 

1 R 123/48-2 3372 
Gogala Andrej, roj. 30. XI. 1910 na 

Bledu, Mlino, sin Blaža in Ane rojene 
Knaflič, natakar/se od pomladi 1944 po- 
greša. Po potrdilu odsekn za notr. zade- 
ve pri OLO Josenico 25. III. 1948 ni no- 
benih podatkov o njecovem bivališču. 

Na predlog žene Godala Angele, go- 
spodinje z Bleda. Grad 109, so uvede 
postopanje za razglasitev za mrtvega in 
se izdaja poziv, da se o pogrešanem do 
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15. VII. 1948 ,roea sodišču ali skrbni- 
ku Rihterju M '\a, sod. uradniku na Je- 
senicah. 

Po preteku roka bo sodišče odločilo J 
predlogu. 

Okrajno sodišče na Jesenicah 
dno 14. aprila 1048. 

* 
Ok 71/48-3 8638 

Kalar Ignac, roj. 16. VI. 1024 v Pri- 
stavi 3 pri Višnji gori, sin Ignaca In Iva- 
no rojen« Zaje, dijak v Ljubljani, Lin- 
hartova 28, je odšel 14. V. 1042 v NOV. 
Baje je 1043. padel. 

Na predlog Kalar Ivane rojene Zaje, 
gospodinje v Ljubljani, Linhartova 28. 
se uvede postopanje za razglasitev za 
mrtvega in se izdaja poziv, da se o po- 
grešanem do 80; VI. 1048 poroča sodi- 
šču ali skrbnid Kalar Ivani. 

Kalar Ignao se poziva, da se zglaei pri 
sodišču aH ûrvgave da kako vest o sebi. 

Po preteku roka bo sodišče odločilo o 
predlogu. 

Okrajno sodišče v Ljubljani 
dne 20. aprila 1048. 

* 
I R 128/48—6 8511 

Rebec Mal«, roj. 13. II. 1013. sin .la- 
ncia in Ivane rojene Šorc, kmet, Palčje 
10. timski, je bil 1037. vpoklican v ita- 
lijansko vojsko. Lota 1042 je pobegnil k 
Rusom in se iz bojev septembra 1043 
pogreša. 

Na predlog matere Rebec Ivanke, 
prevžitkarice iz Palčja 10. se uvede po- 
stopanje za razglasitev za mrtvega in se 
izdaja poziv, da se o pogrešanem do 30. 
VII. 1048 poroča sodišču ali skrbniku 
Jerančetu Slavku, &od. uradniku v Po- 
stojni. 

Rebec Maks so poziva, da se zglasi 
Pri sodišču ali drugače da kako vest o 
sebi. 

Okrajno sodišče v Postojni 
dne 21. at>rila 1048. 

* 
K 21(5/48 5009 

Vuiamlk Martin, ro}. 6. XI. 1016 v 
Legnu št. 02, tam stanujoč, sin Mihaela 
jn Rozalije rojene Vivod, poljski dela- 
[jonvec, jo odšel 1044 v 72. bat pohorske 
brigado. Dne 27. II. 1044 je baje padel 
• Hudem kotu prt Sv. Antonu na Pohor- 
JU'w tedaj se pogreba. 
. •• Predlog o?eta Vinarnika MIhe, na- 
iiîft n v Legnu 04, se uvedo postopa- 
nj,. •• razglasitev za mrtvega in se iz- 
IX1* iPo°,Zoiv' da se ° rogrôSanem do 15. 
f^L .. Poroča sodišču ali skrbniku 
^ovniku Filipu, sod. uradniku na Pre- 
valjah. 

Okrajno sodišfo na Prcraljah 
dne 26. junija 1048. 

* 
R 220/48 5007 

.Kolar Filip, roj. 26. V. 1913 v Kopriv- 
ni, tam stanujoč, sin Jožefa in Marije roj. 
Polanšek, poljedelec, ie bil od 1044 ku- 
rir v koroškem odredu NOV. V boju z 
Nemoi je baje v bulini Železne Kaple 
11. I. 1045 padel. 

Ma predlog sestre Gorcnšek Ane, na- 
jemnic« y Podiktencu 6. se uvede posto- 

panje za razglasitev za mrtvega in se iz- 
daja poziv, da se o pogrešanem do 15. 
IX. 1048 poroča sodišču ali skrbniku Ce- 
govniku Filipu, sod. uradniku na Preva- 
valjah. 

Po preteku roka bo sodišče odločilo o 
predlogu. 

Okrajno sodišče na Prevaljah 
dno 3. junija 1048. 

VII R 135/48 3503 
Petrovič Stanko, roj. 0. XI. 1919 na 

Hajdini, sin Alojza in Marije, poročen, 
delavec v Skorbi Et 10, je bil komandir 
partizanske slanice 8 S. Dne 27. IX. 
1944 je padel v boju z Nemci pri Sv. 
Duhu v Halozah. 

Na predlog žene Petrovič Katarine se 
uvede postopanje za razglasitev za 
mrtvega in se izdaja poziv, da se o po- 
grešanem do 25. VII. 1018 poroča so- 
dišču ali skrbniku Kacu Jožefu, kova- 
škemu mojstru v Skorbi št 10. 

Po preteku roka bo sodišče odločilo o 
predlogu. 

Okrajno sodišču r Ptuju, odd. VIL, 
dne 21. aprila 104# 

VII R 130/48 5003 
Polajžer Rozalija, rojena Vogrine 15. 

111. 1Ö0Ö v Zetalah, hči Vogrinca Andre- 
ja in Marije rojene Mikolle, gospodinja 
v Zetalah, je marca 1038 odšla verjetno 
v Zagreb. Od tedaj se pogreša. 

Na predlog moža Polajžar Ferdinanda, 
gostilničarja v Poljčanah, se uvede posto- 
panje za razglasitev za mrtvo in se iz- 
daja poziv, da se o pogrešani do 30. 
Vili. J948 poroča sodišču ali skrbniku 
Kogeju Jožetu, sod. uradniku v Ptuju. 

Po preteku roka bo sodišče odločilo o 
predlogu. 

Okrajno sodišče v Ptuju, odd. VIL, 
dno 5. junija 1048. 

* 
III R 74/48-3 3268 

Hrib Franc, roj. 14. III. 1922 v Veli- 
kem polju, okr. Sežana, sin Ivana in 
Ivano rojene Jelarčič, samski, kmet, je 
odšel 2. il. 1042 v Italijansko vojsko. Ju- 
lija 1042 je bil poslan s •. divizijo Ce- 
lere, p. m. Nr. 40 na rusko bojišče, od 
keder se je zadnja javil 6'. XII. 1042. 
Od tedaj ee pogreša. 

Na predlog matere Hrib Ivane, kme- 
tico iz Vel. polja pri Vrabčah 2, se uve- 
de postopanje za razglasitev, za mrtvega 
in so izdaja poziv, da se o pogrešanem 
do 1. VII. 1048 poroča sodišču. 

Hrib Franc se poziva, da se zglasl pri 
sodišču ali drugačo da kako^vest o sebi 

Po preteku roka bo sodišče- odločilo o 
predlogu. 

Okrajno Sortisco • Sežani 
dno 17. aprila 1948. 

III R Sß/48-• 8691 
Kante Bruno, roj. 26. I. 1926 v Kranji 

vasi 2, Sežana, sin Ivana in Rože rojene 
Ukmar, mizar, je odšel 0. IX. 1043 v 
Gradnikovo brigado NOV. Dne 5. XI. 
1944 je bil od Nemcev ujet in odpeljan 
v Dachau. Od tedaj se pogreša. 

Na predlog Kanto Rože, kmetice v 
Kranji vasi 2, so uvede postopanje za 
razglasitev za mrtvega. 

III R 41/48-3 8692 
Kosio Ernest, roj. 31. VIL 1923 v Pli- 

skovici, okr. Sežana, 6in Izidorja in Iva- 
ne rojene Vrabec, pek, samski, je odšel 
septembra 1942 v NOV. Od tedaj so po- 
greša. Bajo jo 13. IV. 1043 padol v 
trnovskem gozdu. 

Na predlog brata Kosiča Alojza, kmeta 
iz Pliskovico 22, se uvedo postopanje za 
razglasitev za mrtvega. 

Vsakdo, ki mu je o pogrešanih kaj 
znano, se poziva, da to do 1. VII. 1948 
poroča sodašču. 

Kante Bruno in Kosič Ernest se pozi- 
vata, da se zglasita pri sodišču ali dru- 
gače dasta kako vest o sebi. 

Po preteku roka bo sodišče odločilo • 
predlogih. 

Okrajno sodišče v Sežani 
dne 3. maja 1948. 

III R 834/4S-2      * 8412 
Jajčnik Viktor, roj. 19. XII. 1025 v 

Trbovljah, delavec, iTrbovlje, Loke 806, 
je odšel 23. VIII. 1<• v NOV. Od tedaj 
se pogreša. 

Na predlog matere Jajčnik Marije, go- 
spodinje iz 1 rbovelj, Loke, 366, so uvede 
postopanje za razglasitev za mrtvega in 
se izdaja poziv, da se o pogrešanem do 
1.  VIL 1948 poroča sodišču. 

Po preteku roka bo sodišče odločilo o 
predlogu. 

Okrajno sodišče v Trbovljah' 
dne 20. aprila 1948. 

III R 8SSI/48-2      * 8832 
Kurent Katarina, rojena Sekolo'24. XI. 

1901 v Hrastniku, gospodinja v Hrastni- 
ku 260, se od pemladi 1045 pogreša. Vse 
poizvedbe o njenem bivališču so bre& 
uspešne. 

Na predlog sina Kurenta ÂI0J2», ra- 
darja iz Dola 54 pri Hrastniku, se uvede 
postopanje za razglasitev za mrtvo in se 
izdaja poziv, da se o pogrešani do 1. 
VIL 1048 poroča sodišču. 

Po preteku roka bo sodišče odločilo o 
predlogu. 

Okrajno sodišče r Trbovljak 
dne 28. aprila 1948. 

* 
R 61/48—6 3464 

Mesojedec Vincenc, roj. 9. XII. 1892 
v Medvedjeku 16 pri Tržiču, se je 1925. 
izselil z družino v Holandijo. Dno 1. IX. 
1044 je  bil  izseljen  v  Nemčijo  in je 
ležal_ od 27. XI. 1944 do 16. L 1015 v 
bolnici v Maffdeburgu. Od bombaidira-i 
nja 16. I. 1945 so pogreša. 

Na predlog žene Mesojedec 'Angele, 
Sp. Vocialo 1, se uvede pestopanj-o za 
razglasitev za mrtvega in se izdaja poziv, 
da^se o pogrešanem do 30. VI. 1018 po- 
roča sodišču aili skrbniku Grintalu Ja- 
nezu, sod. uslužbencu v Trebnjem. 

Po preteku roka bo sodišče odločilo o 
predlo.-m. 

Okrajno sodišče • Trebnjem 
dne 19. aprila 1948. 

•ft 
I R 140748—• '      3731 

Pbzar Ivan, roj. 7. X. 1014 v Hruši« 
cali 10, KLO St5 Jani na Dolemskaia^xiu 
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dar v Grižah pri Celju, je cdšel 3. V. 
1943 v NOV na Dolenjsko. Bil je ujet in 
poslan v Buchenwald, kjer je umrl. 

Na predlog očeta Plazarja Antona, ru- 
darja v Hrušioi, se uvede postopanje za 
razglasitev za mrtvega in se izdaja po- 
ziv, da se o pogrešanem do 30. VI. 1948 
poroča sodišču ali skrbniku Grintalu Ja- 
nezu, sod. uslužbencu v Trebnjem. 

Po preteku roka bo sodišče odločilo o 
predlogu. 

Okrajno sodišče v Trebnjem 
dne 23. aprila 1948. 

Amortizacija 
• R 13S3/48—3 5001 

Na prošnjo Pfajferja Jerneja, upoko- 
jenega rudarja iz Laškega št. 83, se uve- 
de postopanje za amortizacijo hranilne 
knjižice Okrajne hranilnice, Laško šte- 
vilka 983, z valuto 1.013 din, izdano na 
ime Podlesnfè Franc in Roža, ki se je 
izgubila, in se njen imetnik poziva, da 
v dveh mescdh uveljavi svoje pravice, 
sicer se bo Izreklo, da je vrednotnica 
biez moči. 

Okrajno sodišče v Celju 
dne 2. junija 1948, 

Oklici 
dedičem neznanega bivaKšca 

O 33/48-8 4971 
Tukovič Kari, strojnik v kvasa rni 

Kano v Mengšu, je umrl 24. XII. 1947 
in ni zapustil odredbe zadnje volje. 

Sodišču ni znanu ali je zapustil dediče 
ali ne. 

Z odločbo OILO v Kamniku z dne 27. 
V. 1948, IV/3 št. 3540/1, je bil za skrbni- 
ka zapuščine postavljen Koleno Angel, 
uslužbenec okrajnega sodišča v Kamni- 
ku. 

Kdor hoče tiveljaviti svoj zahtevek do 
zapuščine, mora to v šestih mesecih od 
danes sporočiti sodišču in svojo dedno 
pravico izkazati. Po izteku tega roka se 
bo zapuščina izdala upravičencem, koli- 
kor bodo zahtevki izkazani, v nasprot- 
nem •••••• pa predala državi. 

Okrajno sodišče v Kamniku, 
dne 5. junija 1948. 

O 116/48—13 4972 
Elizabeta Fabjančič, kuharica, Novo 

mesto, Glavni trg št. 30, rojena 12. XI. 
1896 na Dednem vrhu, je umrla 6. II. 
1948 brez poslednje volje oziroma ni v 
oporoki imenovala dedičev. 

Sodišču ni znano, ali je kaj dedičev. 
Za skrbnika zapuščini se postavlja Seidl 
Franc iz Novega mesta, Glavni trg št. 30. 

Kdor hoče kaj zapuščine zase zahte- 
vati, mora to v teku enega leta od danes 
naznaniti sodišču in svojo dedinsko pra- 
vico izkazati. Po preteku roka se bo za- 
puščina izročila kolikor ne bodo dediči 
izkazali pravice, le-tem, sicer bo pri- 
padla zapuščina državi. 

Okrajno sodišče v Novem mestu 
dne 28   maja 1948. 

RSK 37/48—1 4917 
Cvetko Franc, uradnik v Ptuju, Vseh 

svetnikov 8, je vložil proti svoji ženi 
Cvetko Mariji roj. Grdič pr okrožnem 
sodišču v Zagrebu pod Številko III G 
689/48—1 tožbo za razvezo zakona. 

Ker je toženkino bivališče neznano, se 
ji postavi za skrbnika Polanšek Henri- 
jeta iz Ptuja, Vseh svetnikov 8, ki jo bo 
zastopala, dokler se sama ne zglasj pri 
sodišču. 

Izvršilni odbor 0L0 Ptuj 
dne 31. marca 1948. 

Kazni odiasi 

Pozivi upnikom in dolžnikom 
5081 

Podjetje »Elektrarna Cesenj Ivan, Ta- 
cen«, je prešla v last splošnega ljudske- 
ga premoženja, pod upravo DES. 
• Pozivamo vso upnike podjetja, naj pri- 
glasijo svoje terjatve najpozneje do 20. 
juniija 194J§;vse dolžnike pa, naj do te- 
ga reka izpolnijo svoje obveznosti do pod- 
jetja, da se izognejo izterjavi druge ose- 
bej ki so morda izročile podjetju kake 
predmete v popravilo ali so sicer upravi- 
čene iz drugih razlogov zahtevati od 
podjetja izročitev kakšnih predmetov, 
naj prav tako do tega roka priglasijo 
svoje pravice. 

Poznejše reklamacije se bodo upošte- 
vale samo v izjemnih primerih, drugače 
pa bodo upravičenci morali svoje pravi- 
ce uveljavljati po redni sodni poti. 

Priglasitve naj se naslovijo n» DES, 
direkcija Ljubljana mesto, Ljubljana, 
Krekov trg 10. 

Državne elektrarne 
Slovenije, 

direkcija Ljubljana mesto 

"S 

4935 
Po nacionalizaciji so prešla podjetja: 
Martmčič Avgust, splošno ključavničar- 

stvo, Ljubljana, Rimska c. 14, 
Milač ing. Polde, elektrotehnično pod- 

jetje, Ljubljana, Mestni trg 9, 
Praprotnik Avgust, strojno mizarstvo, 

Ljubljana, Aleševčeva ul. 37, in 
Izgoršek Franc, mizarstvo in žaga, 

Šmartno pri Litiji 42 
v sestav in upravo Splošnega stavb- 

nega podjetja v Ljubljani, Vošnjakova 6. 
Morebitne upnike pozivamo, naj nam 

priglasijo svoje terjatve do teb podjetij, 
dolžnike pa, naj svoje obveznosti do teh 
podjetij poravnajo pri nas najkasneje do 
30. junija 1948. Priglasitev, ki jih bodo 
podali upniki po tem roku, ne bomo pri- 
znali, dolžnike pa bomo izterjali-. 

Splošno stavbno podjetje r Ljubljani, 
Vošnjakova ul. 6, telef. 22-88 

4980 
Tvrdka »EkspoTtles družba z o. z.« s 

sedežem v Ljubljani je prešla v likvida- 
cijo. Upniki družbe se pozivajo, da se 
v enem mesecu zglase pri podpisanem 
likvidatorju in prijavijo svoje terjatve. 

Škrbec Franjo, 
Ljubljana, Resljeva c 4/a. 

5062 
Z odločbo vlade LRS so bila izročena 

v upravo ministrstva za gradnje LRS 
ter od tega prenesena v sestavo Sploš- 
nega gradbenega podjetja »Projekt« v 
Kranju tale nacionalizirana podjetja: 

Zabret Jožko, žaga, Britof pri Kranju, 
Bertoncelj Andrej. >.aga in tovarna 

parketov, Kranj — Dni lovka, 
Šparovec Franc, žaga, Lipnica — Sr. 

Dobrava, 
Kristan Valentin. Selo pri Bledu, ža- 

ga in strojno tesarstvo. 
Stritih Franjo, stavbno mizarstvo, Tr- 

žič. 
Kemperle Franc, kamnolom, Suha pri 

Škof j i Loki. 
Splošno gradbeno podjetje »Projekt« 

v Kranju poziva vse doižnike in upni- 
ke teh podjetij, naj prijavijo vse terjat- 
ve oziroma poravnajo dolgove do l. juli- 
ja 1948 na spodaj navedeni naslov. 

Poznejše priglasitve se ne bodo upo- 
števale. Splošno gradbeno podjetje 

«•Projekt«, 
Kranj,  Jezerska cesta   loa 

* 
5063 

Pozivajo se upniki in dolžniki nacio- 
naliziranega podjetja Mikložina Matija, 
Preserje 1, pošta Braslovče, naj priglasi- 
jo svoje terjatve oziroma poravnajo svo- 
je obveznosti do tega podjetja najpo-- 
zneje do 15. julija 1948 na naslov: Sploš« 
no gradbeno podjetje sZidar«, Trbov- 
4e- Splošno gradbeno podjetje 

»Zidar« Trbovlje : - • 

St. 6510 "" 4693—3—3 
Na podlagi odločbe vlade FLRJ, Št 

18234S z dne 12. marca 1948. je Podu- 
zeće za elektrifikaciju zapada s sedežem 
v Zagrebu dne 31. marca 1948 prenehalo 
delovati in prešlo v likvidacijo. 

Pozivajo se vsi upniki, naj najpozneje 
do 31. julija 1948 priglasijo svoje terjat- 
ve, ker se bodo po preteku tega roka 
v podjetju izvedena knjiženja štela za 
verodostojna. Dolžniki pa se pozivajo, 
naj do tega roka poplačajo svoje dolgove* 

Poduzeće za «-Icktrifiknciju zapada 
u likvidaciji, 

Zagreb,  Guudulićova ul.  32/III 

Preklici izcruhîicnih listin 

Preklicujem uničeno osebno izkaznico, 
št. 223118, izdano na ime Arčion Vida, 
sedaj Jesenice, Obrtniška 11. 
5025 Arčion Vida 

Preklicujem izgubljeni živilski nakaz- 
nici, izdani od RLO Ćenter-Ljubljana na 
ime Avguštin Maks in Ana, Ljubljana. 
Križevniška 6. 
5020 Avguštin Maks 

Preklicujem potrošniško nakaznico za 
tekstilije št. 72, izdano na ime Babic (Ja- 
neza)  Jakob, trg. pomočnik, Sv. Peter 
pod Sv. gorami 
5058 Babic  Jakob 

Preklicujem izgubljeno osebno izkaz^ 
nico št. 020994, izdano od NM v Ljublja- 
ni   na   ime   Babšek   Vera,   Ljubljana, 
Rimska 7. 
4947 Babšek Vera 
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Preklicujem      izgubljeno     prometno 
knjižico št.  6596 za  tovorni  avtomobil 
znamke >Mercedes«, ev. št. S-39-70. 
5028 Baldasiu Aleksander, 

Celje, Veselova lOa 
^ Preklicujem izgubljeni prometni knji- 
žici za kolo  (stara  in nova)  izdam' od 
NM   Komenda   na   ime   Bobnar Janez, 
Moste 38 pri Komendi. 
4251 Bobnar Janez 

Preklicujem   izgubljeno    industrijsko 
nakaznica • M. 064458, izdano od KLO 
Polje na ime Cimprič Anton, Vevče 122, 
p. D. M. v Polju. 
4897 Cimprič Anton 

Preklicujem prometno knjižico za mo- 
ško kolo št. 1713802, izdano na ime Co- 
cej Ana, Lopata 7, Celje. 
4973 Cor-ej Ana 

Preklicujem izgubljeno delavsko Knji- 
žico, izdano na ime Čvernjak Karel, na- 
takar, Murska Sobota, Lendavska c 45. 
5028 Čvernjak Karel 

Preklicujem izgubljeno prometno knji- 
žico za moško kolo znamke >Puch«, tov. 
štev. 35881, izdano na ime Grebenšek 
Franc, čevlj. mojster, Šoštanj, Vodnikov 
trg 5. 

Ccbul Slava, 
4910 Šoštanj, Vodnikov trg 3 

_ Preklicujem izgubljeno prometno knji- 
žico za kolo znamke »Brandenburg«, 
tov. št. 917035, izdano od NM v Ljubljani 
na ime Cerne Jože, Ljubljana, Rimska 
cesta 13. 
4027 Cerne Jožo 

^ Preklicujem izgubljeno prometno knji- 
žico za kolo znamke »Diamant« tov. .št. 
S453128, izdano od NM v Ljubljani na 
imo Ceraio Milka, laka loka 53, p. Ig. 
40S4 Cernie Milka 

• Preklicu•••• izgubljeno evidenčno ta- 
blico avtomobila, št. S—0417, izdano cd 
NM v Ljubljani na ime Direkcija odkupi- 
nlh podjetij, transportni oddelek v Ljub- 
ljani. 
4939 Direkcija odkupnih podjetij, 

transportni oddelek, Ljubljana 

.Preklicujem ukradeno O3ebno izkaz- 
••» izdano' cd odseka za notr. zadeve 
T"' ir?"1"' na ime Dobravec Julka, roj. 
mtn       1927 na TemIiinah> ••••• To1" 
6059 Dobravec Julka, 

Kmetijska zadruga »Vintarovck 
pri Ptuju 

x: ^kUcujem izgubljeno vojaško- knji- 
i;,: '. •<«••> <xl vojaškega odseka v Ljub- 
em   na  ime Erlick  Emil,   Ljubljana, 
£rakopaTiska 23'I. 
0013 Erlich Emil 

•Preklicujem  izgubljeno dovoljenje, za 
nošenje orožja, št. 87, izdano od cdseka 
za notranje zadeve MLO Celje na ime 
Gabrio Anton, za orožje št. 58852. 
5°22 Gabrič Tone 

Preklicujem  izgubljeno  izkaznico za 
Kolo, i^lano na ime Glavač Jožef, Zg. 
Hudinja 151, .Celje ••• St. 42989. 
6034 '"" ßlavaS Joie* 

Preklicujem izgubljeno prometno knji- 
žico št. 582 za tovorni avtomobil znam- 
ko >Ford Canada«, evid. št. S-0339, iz- 
dano od NM v Ljubljani na ime Glavna 
direkcija republiških gozdnih gospodar- 
stev LRS, avtopark, Ljubljana. 
4943 Glavna direkcija 

gozdnih  gospodarstev LRS, 
Avtopark. Ljubljana 

Preklicujem  izgubljeno    industrijsko 
nakaznico IR, izdano od KLO Šmarje pri 
Jelšah pod reg. št 181G na ime Gobec 
Stanko. 
5021 Gobec Stanko 

Preklteujem izgubljeno prometno knji- 
žico za tovorni priklopnik znamke 
>John«, št. S-1045, izdano od NM v Ljub- 
ljani na ime Gradbeno podjetje za ce- 
ste LRS, Ljubljana, Tyrseva ul. 
4949 Gradbeno 

podjetje za ceste LRS, 
Ljubljana 

Preklicujem izgubljeno prometno knji- 
žico za kolo znamke >Miele«, št. okvira 
646338, izdano 1. 1947 od odseka za no- 
tranje zadeve OLO Kočevje na ime Gorše 
Janez mL. Rakitnica št. 17, p. Dolenja 
vas pri Kočevju. 
4909 Gorgo Janez 

Preklicujem izgubljeno maturitelno 
spričevalo višjega tečajnega izpita I. žen- 
ske gimnazije v Ljubljani., izdano 1. 1945 
od ravnateljstva te šole na ime Hlepce 
Anica, Ljubljana, Prekmurska 4. 
4925 Hlepeč Anica 

Preklicujem izgubljeno potrošniško 
nakaznico za tekstil in obutev IR-1, se- 
rija MV-A, reg. št. 491, izdano od KLO 
Mozirje na ime Hribernik Vida, kuhinj- 
ska pomočnica, Brezje 35. 
4908 Hribernik Vida 

Preklicujem izgubljeno potrdilo o ure- 
ditvi vojaške obveznosti, izdano na ime 
Ipavec Franjo, roj. 2. III. 1920, Gmajni- 
ca, okraj Kamnik. 
4978 Ipavec Franjo 

Preklicujem izgubljeni šolski spriče- 
vali 5. in C razreda I. drž. realne gimna- 
zije v Ljubljani, izdani L 1945 in 1946 od 
ravnateljstva te šole na ime Janežič Alat- 
ko, Ljubljana, Erjavčeva 24. _ _ 
5018 Janežič Matico 

Preklicujem izgubljeno osebno izkaz- 
nico, izdano "od NM v Ljubljani na ime 
Jež Ani, Ljubljana, Topniška 18. 
4988 Jež Ani 

Preklicujemo ukradeno uslužbensko 
knjižico št. 62622, izdano na ime Ivančič 
Rudolf, ppž. L r. 

Jugoslovansko državno železnice, 
4905 postaja Maribor 

Preklicujem izgubljeno izkaznico OF, 
izdano na ime Juvan Stanko, Ljubljana, 
Brankova 3'IL 
6016 Juvan Stanko 

Preklicujem izgubljeni prometni knji- 
žici za kolo znamke >Perekk, št. 241720, 
in znamke >Phänomen«, št. 94652, izda- 
ni od NM v Ljubljani na ime Kanobel 
Pavla in Herman, Ljubljana, Topni- 
ška 1•,• 
607Ö     '    Kanobel Pavla In Herman 

Preklicujem izgubljeno učno pogodbo, 
izdano cd tiskarne Blasnik,  Ljubljana, 
Jernejeva 11. 
5015 Kerznar Jožel 

Preklicujem izgubljena izpričevala o 
končanem izpitu za II. letnik strojne de- 
lovodF.ke šole in letno izpričevalo za II. 
letnik iz šolskega leta 1942, izdano od 
srednje tehnične šole v Ljubljani na 
ime Kolenc Venčeslav, roj. 17. jan. 1919. 
v Strugah. 
4978 Kolenc Venčeslav 

Preklicujem izgubljeno sindikalno is- 
kaznico in izkaznico LMS, obe na ime 
Koprivnikar Veronika, Ljubljana, Boho- 
ričeva 25. 
4901 Koprivnikar Veronika 

Preklicujem izgubljeno šolsko spriče- 
valo VI. razreda realke v Ljubljani, iz- 
dano 1. 1922 od ravnateljstva te šole na 
ime Kosec Milan, Ljubljana, Gledališka 
3/III. 
4945 Kosec Milan 

Preklicujem izgubljeno evidenčno ta- 
blico osebnega avtomobila št. S-1130, iz- 
dano od NM v Ljubljani na sme Košenina 
Franc, Ljubljana, Tržaška 119. 
4899 Kosenina Franc 

Preklicujem izgubljeno izkaznico za 
kolo znamke >Bardeloc, štev. okvira 
101534. izdano od odseka za notranje za- 
deve OLO Kočevje za leto 1947. 

Lavrič Jože, 
4907   PetrJnci št. 11, Gora, p. Sodražica 

Preklicujem izgubljeni orožni list, it- 
dan na ime Robič Leopold, Sliv. Pohorje 
št. 4 od notranjega odseka OLO Maribor 
okolica pod reg. št. 450. 
'4975 Lebe  Jože, 

Reka 71, Hoče 

Preklicujem izgubljeno prometno knji- 
žico za kolo znamke >Prior< št. 38505, 
izdano od NM v Ljubljani na ime Liber- 
šar Alojz, Ljubljana, Ob dolenjski želez- 
nici 1. 
5014 Libersar Aloji 

Preklicujem izgubljeno šolsko spriče- 
valo I. letnika ženske obrtne šole v Ljub- 
ljani, izdano v šolskem letu 1936/37 od 
ravnateljstva te šole na ime Makov«* 
Elizabeta, Ljubljana, ZaloSka 102. 
4893 Makovec Elizabet» 

Preklicujem izgubljeno    industrijsko 
nakaznico IR, št. 083656, izdano v Št Vi- 
du nad Ljubljano na ime Malic Franc, 
Podgora 31, p. Št. Vid. 
4948 Malic Fran« 

Preklicujem izgubljeno šolsko spriče- 
valo I. letnika drž. učiteljišča v Ljubljani, 
izdano v šolskem letu 1944/45 od ravna- 
teljstva te šole na ime Marinček Nada, 
Ljubljana, Rožičeva 31. 
4926 Marinček Nada 

Preklicujem izgubljeno šolsko spriče- 
valo 4. in 5. razreda klasične gimnazije v 
Ljubljani, izdano od ravnateljstva te šole 
na ime Mikež Jože. Ljubljana, Dalms^- 
nova 5, 
49QQ -' Jklikofi Jože. 
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Proklicujem izgubljeno tablico števil- 
ka 02232 motornega kolesa znamke 
»Puch«. 
5023 Muc Anton, Gor. Lokvice 5, 

p. Metlika 
Preklicujem izgubljeno prometno knji- 

žico za kolo tov. št. 085597, izdano od 
NM v Domžalah na ime Narobe Ivanka, 
Domžale, Studa 33. 
5012 Narobe Ivanka 

Preklicujem izrabljeni orožni list šte- 
vilka 1935/3, izdan od odseka za notra- 
nje zadeve Ljubljana okolica za brow- 
ning jn flobert puško, lovsko karto šte- 
vilka 14 za leto 1940/47, izdano od mini- 
nistrstva za kmetijstvo in gozdarstvo 
LRS, in osebno izkaznico št. 072793, iz- 
dano «d NM Ljubljana-Ježica 10. VI. 
1945, vse na ime Nussdorfer Bruno, Čr- 
nuče 106, pri Ljubljani. 
5072 Nussdorler Bruno 

Preklicujem  izgubljeno vojaško knji- 
žico št. 329376, izdano cd vojaškega od- 
seka v Ljubljani na ime Peršiu Mirko, 
Breg 20, p. Borovnica. 
4942 Peršin Mirko 

^ Preklicujem izgubljeno prometno knji- 
žico za kolo št. 87512, izdano od NM Lo- 
fatec na ime Petemel Katarina, Rovte 
67 nad Logatcem. 

5019 Petcrnel Katarina 
Preklicujem izgubljeno prometno knji- 

žico za kolo znamke »Hamburg«, tov. Št. 
0598957, izdano od NM v Ljubljani na 
ime Pirib Marija, Ljubljana, Galetova 10. 
4924 Pirih Marija 

_ Preklicujem izgubljeno prometno knji- 
žico za kolo znamke »Torpedo«, št. k< le- 
sa 238704, izdano na ime Pirnat Domi- 
nik, Sv. Rupert, p, Gomilsko pri Celju. 
4977 Pirnat Dominik 

Preklicujem izgubljeno osebno izkaz- 
nico št. 5671, izdano od OLO Jesenice na 
ime Podgorelec Frančiška, Boh. Bistrica 
št. 96. 
4S06 Pcdgorelcc Frančiška 

Preklicujem   ukradeno  oblačilno  na- 
kaznico IR, izdano 1. 1948 od K LO Dol- 
Beričevo na ime Podobnik Alojzij, Brinje 
št. 1, p. Dol pri Ljubljani. 
4985 Podobnik Alojzij 

Preklicujem izgubljeno potrdilo, izda- 
no od vojaškega odseka Marbor m^sto 
na ime Požar Vladimir, stanujoč Mari- 
bor. Cankarjeva 5. 
4902 Požar Vladimir 

Preklicujem  izgubljeno     potrošniško 
nakaznico  IG  848170,  reg   št.  116  za 
tekstilije in obutev, na ime Plevnik Gi- 
zela, Pragersko 12. 
5029 Plevnik Gizela 

Preklicujem izgubljeno prometno knji- 
žico za kolo št. 610264, izdano od KLO 
Lancova vas, p. Sv. Vid pri Ptuju. 
506,9 TrccliLaka Terezija 

Preklicujem izgubljeno uslužbensko 
knjižico št. 3452, izdano L 1947 od mini- 
strstva za delo LRS, prometno knjižico 

za kolo znamke »NSU«, izdano od NM v 
Ljubljani, in industrijsko nakaznico, izda- 
no od RLO Center-Ljubljana, vse na ime 
Premrov Dragan, Ljubljana, Rimska c. 
10/11. 
4981 Premrov Dragan 

Preklicujem izgubljeno vojaško knjiži- 
co, izdano od Vipavskega vojaškega pod- 
ročja v januarju 1946 na imo Alojz Pri- 
možič, Renče 164, Gorica. 
5030 Primožič Alojz 

Preklicujem izgubljeno industrijsko 
nakaznico IR-I, št. Ò42954, izdano od 
RLO Center-Ljubljana na ime Rebek Ne- 
venka, Ljubljana, Cankarjevo nabrežje 
št. 9. 
5017 Rcbek Ncvcnka 

Preklicujem izgubljeno prometno knji- 
žico za kolo reg. št. 163777/46, izdano 
na  ime Rozman Frančiška, Zg. Pirni- 
če 45. 
4946 Rozman Frančiška 

Preklicujem izgubljeno šolsko spriče- 
valo V. razreda II. drž. ženske gimnazi- 
je v Ljubljani, izdano v šolskem letu 
1940/41 od ravnateljstva te šole na ime 
Savnik Zdenka, Radovljica. 
4940 Savnik Zdenka 

Preklicujem izgubljeno živilsko na- 
kaznico, oblačilno nakaznico in izkaznico 
OF na ime Selevšek Kari, avtopark, 
Sp. Hudlnja pri Celju. 
5032 Selevšek Karel 

^ Preklicujem izgubljeno prometno knji. 
žico za kolo znamke »Austro Daimler 
Luxus« tovarniška št. 753744, reg. št. 
S-l 63357 od NM Medvode na ime Srebot 
Ljubica, Preska 42, p. Medvode. 
4987 Srcbot Ljubica 

Preklicujem izgubljeno prometno knji- 
žico za kolo tov. št. 50353, izdano od NM 
Kamnik na ime Sršen Frančiška, Selo 
42, p. Vodice. 
4986 Sršen Frančiška 

Preklicujem izgubljeno osebno izkaz- 
nico, sindikalno izkaznico, izkaznico OF, 
uslužbensko knjižico, službeni dekret, 
ambulantno izkaznico in spominsko knji, 
žico udeležbe v boju za osvoboditev Beo- 
grada, vse na ime Stan'ešićSretan, Ljub- 
ljana, Mestni trg 19. ~" 
5071                              Stanešić Sretan 

Preklicujem ukradeno potrošnišlfo 
nakaznico za 1. 1948, izdano na Ime Eri- 
ka Seruga, Zimica 87, prometno knji- 
žico za moško kolo znamke »Peugeot«, 
št. 163949, izdano na ime Seruga Franc, 
Zimica 87, in prometna knjižica za žen- 
sko kolo št. 86047. znamke »Stadion«, 
na ime Jagrovič Elfrida, Maribor, Tezno. 

4974 Seruga Franc 

Preklicujem izgubljeno osebno izkaz- 
nico št. 055048, izdano od NM v Ljublja- 
ni na ime Skol Antonija, Ljubljana, Ši- 
beniška 13. 
4982 Skol Antonija 

Preklicujem izgubljene potrošniške na- 
kaznice št. 57, izdane od VTP Ilirska 
Bistrica na ime Stanibuk Milutin, Staru- 
buk Zorka in Štambuk Alenka. 

Stambuk Milutin, pporečnik, 
4911       voj. pošta 7895—19, II. Bistrica 

Preklicujem izgubljeno evidenčno ta- 
blico št. 2617 motornega kolesa znamke 
»Peugeot«. 
4903 Stupica Stane, Celje, Vodnikova 2 

Preklicujemo izgubljeno delovno 
knjižico št. 1452195, izdano od oddelka 
za inšpekcijo dela MLO Ljubljana na 
ime Lavrenčič Matija, 
4936 Tovarna hleja, Ljubljana 

Preklicujem izgubljeno osebno izkaz- 
nico, izkaznico OF, železniško izkaznico 
za prosto vožnjo, potrdilo o zaposlitvi in 
industrijsko nakaznico, vse na ime Turk 
Roža por. Ham, Ljubljana, Mandeljčeva 
št. 15. 
4941 Turk Roža por. Ham 

Preklicujem izgubljeno šol. spričevalo 
3. raz. II. drž. ženske gimnazije, maturi- 
totno spričevalo nižje gimnazije in spri- 
čevalo 6. raz. tečajne gimnazije v Ljub- 
ljani na ime Uršic Vanda, Ljubljana. 
Gregorčičeva 15. 
4983 Uršič Vanda 

Preklicujem izgubljeno osebno izkaz- 
nico št. 82, izkaznico za kolo št. 445470, 
izdano na ime Marija Vaupotic, Lešnlca 
št. 5, p. Ormož. 
4937 Vaupotič Martin 

Proklicujem izgubljeno osebno izkaz- 
nico št. 079743, izdano od NM v Ljublja- 
ni na ime Vodnik Dora, Ljubljana, Ge- 
strinova 5. 
5074 Vodnik Dora 

Preklicujem izgubljeno prometno knji- 
žico za moško kolo znamke »Puch«, šte- 
vilka 9090081. 
5031 Vuk Ferdo, 

Maribor, Pobrežje. Poljska 7 
Preklicujem izgubljeno začasno oseb- 

no   izkaznico   št.   104,   izdano  cd  KLO 
Kranj na ime Weis Zora, Kranj, Koblar- 
jeva 4. 
5074 Weis Zora, 

Ljubljana, Miklošičeva 7 
Preklicujem izgubljeno vojaško knjiži- 

co št. 544/272 z dne 28.  III. 1948 Za- 
vršnik (Maksa) Make. 
4979 Završnik Maks, 

Loče pri Poljčanah 
Preklicujemo izgubljeno evidenčno ta- 

blico tovornega avtomobila št. S-4272. 
4904 Zidar, Trbovlje 

Preklicujem izgubljeno potrošniško na- 
kaznico za hrano št. 423, izdano od vo- 
jaškega trgovskega  podjetja Maribor. 
4838 Zuanić Anto 

voj. poìta 67052/RD, Celje 

Preklicujem     izgubljeno    prometno 
knjižico za kolo znamke »Bianchi«, tov. 
št. 917537, izdano od NM Ljubljana, VoS- 
njakova o. 
4944 Dr. Zupan France 

UJaja »Uradni ll*t UUS« — KavaatelJ ta odgovorni urednik: liožo Vodaiek; tliki Prosvetna Utkasas — oba X Ljubljoal. 
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St      kraj: 
03. Sežana 
04. Slovenj Gradec 
05. Slovenska Bistrica 
06. Smolnik 
07. Solčava 
08. Soriea 
09. Spodnji log 
10. Srednja vas — Pokljuka 
11. Stara Tužina 
12. Stari trg pri Ložu 
18. Sv. Ana pri Tržiču 
14. Sv. Jurij ob Sčavnlcl 
15. Sv. Jurij ob Taboru 
10. Sv. Križ — Planina     , 
17. Sv. Lenart v Slovenskih gor. 
18. Sv. Lovrenc na Pohorju 
19. Sv. Lucija 
20. Sv. Miklavž prt Ormožu 
21. Sv. Pete* pod Sv. gorami 
22. Sv. Trojica v Slov. goricah 
23. Sv. Urban pri Ptuju 
24. Skocjan 
25. Šmartno na Pohorju 
20. Štanjel 
27. Si Vid pri Vipavi 
28. Tolmin 
29. Topolščica 
30. Trebnje 
31. Trenta 
32. Trstenik 
33. Višnja gora 
34. Vitanja 
35. Vojsko 
3G. Vransko 
37. Žalec 
38. Ziri 
39. Žirovnica 

okraj : 

Sežana 
Dravograd 
Poljčane 
Maribor okolica 
Mozirje 
Kranj 
Tolmin 
Jesenice 
Jesenice 
Postojna 
Kranj \ 
Radgona 
Celje okolica 
Jesenice 
Maribor okolica 
Maribor okolica 
Tolmin 
Ljutomer 
Maribor okolica 
Maribor okolica 
Ptuj 
Sežana 
Poljčane 
Sežana 
Gorica 
Tolmin 
Mozirje 
Trebnje 
Tolmin 
Kranj 
Grosuplje 
Celje okolica 
Idrija 
Celje okolic? 
Celje okolic 
Kranj 
Jesenice 

C. Kulturno-zgodoYÎnski feflsücni kraji: 

•40. Celje Celje 
41. Dravograd Dravograd 
•42. Ljubljana Ljubljana 
•43. Ljutomer. Ljutomer;, 
•44. Maribor Maribor 
45. Murska Sobota Murska Sobota 

Z navedenimi kraji se Izenačujejo (udi manjši kraji in 
naselja v njihovi bližnji okolici, če imajo turističen promet 

••41-1/4.      • 
Ljubljana dne 1. junija 1948. 

Uprava za turizem £n gostinstvo pri mi- 
nistrstvu «» trgovin» in preskrbo LRS« 

Načelnik: 
»*rko Ivanettó L I« 

Pregled »Uradnega lista FLRJ« 
St. 44 z dne 29. maja 1948: 

337. Odredba o drugih spremembah m dopolnitvah od- 
redbe o sklepanju pogodb, ki jih določajo uredba o 
planskem razdeljevanju industrijskega blaga in pred- 
pisi o sestavlanju plana uvoza in o planskem razde- 
ljevanju iz inozemstva uvoženega blaga. 

338. Navodilo za izvajanje cdTedbe o drugih spremem- 
bah in dopolnitvah odredbe o sklepanju pogodb, ki 
jih določajo uredba o planskem razdeljevanju iz ino- 
zemstva uvoženega blaga. 

St. 45 z dne 2. junija 1948: 

339. Uredba o ustanovitvi in področju centralnega instl- 
"    tuta za težko industrijo. • 

340. Uredba o izračunavanju polne lastne cene, o amor- 
tizacijskem skladu, o določitvi in razdelitvi dobička 
in o skladu vodstva državnih kmetijskih posestev. 

341. Uredba o ustanovitvi in področju instituta za elektro- 
gospodarstvo. 

342. Uredba o stroških državnih trgovskih podjetij 
343. Uredba o predvojaški vzgoji. \ 
344 Uredba o elementih cene, dobičku, razdelitvi dobič- 

ka, sklada vodstva in o tarifah v eksploataciji avto- 
mobilskega prometa. 

345. Odredba št IX. o državnih (vezanih) cenah za de- 
lovne konje. 

346. Pravilnik o razporeditvi del v gozdni proizvodnji v 
ekupine. 

347. Navodilo za izvajanje uredbe o stroških in dobičku 
državnih gostinskih podjetij. 

348. Odločba  et  VII  o kupovanju  'delovnih jkonj  po 
« vezanih cenah. 

St. 46 i dne 3. junija 1948: 

349. Temeljna uredba o gradnjL 
350. Uredba o gradbeni inšpekciji. 
351. Uredba o oprostitvi ljudskih in družbenih organiza- 

cij od davka na dohodek. 
852. Uredba o dopolnitvi uredbe o vračanju, pobiranju In 

etorniranju voznin in drugih pristojbin na državnih 
železnicah in državnih rečnih ladjah. 

353. Uredba o izročitvi zvezne gostinsko-turistične šole * 
sedežem v Opatiji vladi republike Hrvatske. 

854. Odredba o znižanju stroškov investicijskega plana za 
leto 1948. 

355. Odredba o uvedbi novih poWïcev >nižji geološki kou 
lektor.<c, »geološki kolektore in »višji geološki kolek/ 
tor< v geološki stroki. 

856. Odredba o sestavljanju in predlaganju predlogov fi- 
nančnega plana državnih kmetijskih posestev zvez- 
nega, republiškega in pokrajinskega pomena za leto 
1948. 

357. Odločba o državnih* (vezanih)" cenaK za semensló» 
blago letine 194S. 

359. Odločba o odpravi glavne, kgmjsije za naseljevanj« 
borcev, • y.oi,vodia^ ' * "~-          
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860. Odločba o višini amortizacijskih zneskov državnih 
kmetijskih posestev. 

801. 0<uo£ba o pogojni prodaji kavstime sode v trgovini 
po sezamih cenah. 

862. Odloôba o cenah in rabatih za zdravila in sanitetno 
blago. 

St. 47 z dne S. junija 1948: 

K 776/47. Odločba o jezikovnih popravkih besedila kazen- 
skega zakonika — splošni del. 

363. Uredba o odkupu žita v gospodarskem letu 1948/49. 
864. Uredba o določitvi in kontroli kakovosti izdelkov. 
365. Uredba o ustanovitvi in delovnem področju Akade- 

mijskega sveta FLRJ. 
366. Uredba o ustanovitvi in delu zveznega statističnega 

urada in statističnih uradov v ljudskih republikah. 
367. Uredba o ljudskem posojilu za petletni plan za raz- 

voj narodnega gospodarstva FLRJ. 
368. Odredba o prepovedi sečnje in uporabe macesna 

(Larix europaea). 
869. Odločba o potrditvi sporazuma o letalskem prometu 

med Federativno ljudsko republiko Jugoslavijo in 
kraljevino Romunijo. 

370. Pravilnik za izvedbo uredbe o ljudskem posojilu za 
petletni plan za razvoj narodnega gospodarstva FLRJ. 

871. Navodilo o postopku pri vnovčevanju razlike (regresa) 
zâ blago, prodano potrošnikom, ki so prevzeti v 
z\"«3zno zagotovljeno preskrbo, po nižjih enotnih ce- 
nah na podlagi bonov za dodatno preskrbo. 

S72. Navodilo za sklepanje pogodb o prodaji žita drŽavi. 
373. Navodilo o obvezni prodaji ujma od mlatilnic in o 

kontroli mlačve. 
374 Ilavodilo o izrabi osnovnih (rednih) potrošniških na- 

kaznic za živila v turističnih, klimatičnih im kopa- 
liških krajih v turistični sezoni 1948. 

St. 48 z dne 9. junija 1948: 

«75. Ukaz o razglasitvi tovarne usnja v Domžalah za pod- 
jetje državnega pomena. 

376. Temeljna uredba o projektiranju. • 
377. Uredba o planskem prevozu blaga v železniškem in 

rečnem prometu. 
378. Uredba o zatiranju in preprečevanju živalskih kuž- 

nih bolezni 
379. Uredba o zbiranju in uporabi odpadkov. 
880. Splošna navodila o organizaciji zaščite io povzdige 

ljudskega zdravja. 
J|81. Odločba o potrditvi sporazuma o vzpostavitvi poštne 

letalske službe med Federativno ljudsko republiko 
'Jugoslavijo in Švedsko. 

382. Odredba o določitvi temeljne plače za novo uvedene 
poklice >nižji geološki kolekk>r<, >geološki kolektor« 
in >v3ji geološki kolektor« v geološki stroki. 

383. Odredba <> razvrstitvi novouvedenih poklicev >nižji 
geološki kolektor«, >geološki kolektor« in >višji geo- 
loški kolektor« v geološki stroki. 

384. Odredba o dopolnitvi odredbe o ureditvi prodaje ir 
nakupa kmetijskih pridelkov. 

385. Odločba o splošnem računskem faktorju pri državnih 
kmetijskih posestvih. 

386. Odločba o razglasitvi okolišev, ki so okuženi s ka- 
parjem San José. 

387. Odločba o spremembah in dopolnitvah postne tele- 
grafske in telefonske pristojbinske tarife. 

Uveljavitev ustave Mednarodne zdravstvene organizacije 
in protokola o Mednarodnem uradu za javno higieno. 

Pristop Afganistana k ustavi Mednarodne zdravstvene or- 
ganizacije in k ppotokolu o Mednarodnem uradu za 
javno higieno. 

Ratifikacija ustave Mednarodne zdravstvene organizacije 
po Danski. « 

St 49 z dne 12. junija 1948: 

388. Uredba o ustanovitvi komiteja za turizem in gostln- 
sto pri vladi FLRJ. 

389. Uredba o osebnih izkazmeah (legitimacijah). 
390. Splošna navodila o obvezni praksi rednih študentov 

in učencev srednjih strokovnih šol (tehnikumov) in 
in posebnih strokovnih šol. 

391. Odredba o odkupnih cenah za bela žita v gospodar- 
skem letu 1948/49. 

392. Odredba o odkupnih cenah koruze v gospodarskem 
letu 194S/49. 

393. Odločba o potrditvi sporazuma o letalskem prometu 
med Federativno ljudsko republiko Jugoslavijo in 
ljudsko republiko Bolgarijo. 

394. Pravilnik o šolanju vojaških štipendistov ter aktivnih 
podoficirjev, oficirjev in vojaških uradnikov na vse- ' 
učiliščih in strokovnih šolah. 

395. Pravilnik o spremembah  pravilnika za izvrševai/je s 
zakona o ugotovitvi pravice do pokojnine/in o upo- 
kojitvi državnih uslužbeLsev. 0 

396. Navodilo o sklepanju pogodb o dobavi tekstilnih iz- 
delkov in obutev za zagotovljeno preskrbo. 

397. Odločba o načinu uporabe akreditivnih čekov, 
398. Odločba o posebnih dnevnih dodatkih delavcem v 

gozdni proizvodnji 

399. Odločba št. VIII o kupovanju grozdja za predelavo 
po vezanih cenah. 

Izdaja > Uradni list LRS«. — Kavnatelj In odgovorni urednik: Božo Voduiek; tiska Prosvetna üekarna — oba v LJubljani, — 
Naročnina: četrtletno 60, polletno 120, celoletno 240 din,.— Posamezna Številka: 4 din za 16 strani, 8 din za 82 etrani, 12 din 
• 48 »Irani, "P? din za B4 strani, po pošti 2.50 din vefc. — Uredništvo in upravništvo: LJubljana, Gregorčičeva ulica & 23» f 

Telefoni ravnateljs,tvQ 49-40, orednJBxa šft-80i ••••••^ ^70« * &*L ••••• fi-föLWh-l*/" 



URADNI LIST 
LJUDSKE  REPUBLIKE SLOVENIJE 

Letnik V. Priloga k 26. kosu z dne 15. junija 1948. Številka 26. 

azgrlasl in ogrlasï 

Opozorilo naročnikom I 
Vse naročnike opozarjamo, da je rok za reklamacije samo 14 dni od 

izida lista. 
Vso plačnike oglasov in naročnino opozarjamo, naj uporabljajo od nas 

poslane položnico z natančno označbo naročniškega razdobja oziroma 
oglasne številke. Plačila brez takšnih označb ne moremo v redu izknjižiti 
in jih zaradi njihove nejasnosti ne moremo priznati za veljavne. 

Prav tako opozarjamo naročnike, naj pri svojih plačilih navedejo na- 
tančno isti naslov, na katerega časopis prejemajo. Če ta naslov zaradi izpre- 
membe naziva ali kraja ni več pravilen, naj nam istočasno sporočijo sedanji 
pravilni naslov. Opažamo pa, da naročniki večkrat plačujejo samo pod 
novim naslovom, starega pa sploh no omenjajo. Takšna plačila so zanas 
nejasna in jih prav tako ne moremo v redu izknjižiti in priznati za pravilna. 

Mia je 
»Zbirka predpisov o varstvu mater in otrok«, 

v kateri so zbrani predpisi o dečjih jaslih, o ustanavljanju, ureditviin 
delovanju dečjih domov. Knjižici, ki vsebuje 105 strani, so dodani izvlečki 
iz drugih važnejših predpisov za varstvo mater in otrok in bo zbrano 
gradivo koristen pripomoček vsem, ki se hočejo in morajo spoznati z zdrav- 
stveno in socialno zakonodajo v korist naše žene in dece. Cena 17 din. 

• tisku je: 

Komentar h kazenskemu zakoniku, splošni del 
v slovenskem prevodu. Komentar so pod splošnim uredništvom Moše Pijade 
in pod strokovnim uredništvom dr. Jovana Djordjevića napisali: Moia 
Pijade, dr. Jovan Djordjević, Nikola Srzentié, Predrag Vlasinić, Vladimir 
Jimoškin in Mirko Perovié. 

Uradni list LRS bo izdal Splošni register predpisov, to je kazalo 
vseh predpisov, ki so izšli v Uradnem listu FLRJ, v Uradnem listu LRS, 
v Uradnih obvestilih zveznega nrada za cene (Službenih saopštenjib) m 
J Vestniku urada za ceno pri predsedstvu VLRS od 1.1945 do vštetega 
». 1947. V tem registru bodo zaznamovani predpisi po vsebini z gesli, razvr- 
ščeni pa bodo po abecednem redu in po časovnem zaporedju (kronološko). Po 
«oecednem redu bodo urejena gesla, ki so načeloma vzeta iz naslova, več- 
krat tudi iz vsebine predpisa. 

„Naročnike, bravce în druge interesente  opozarjamo   na   priročne 
•••••, zbirke zakonov> ki 80 v zrnjem času izšle v naši založbi: 

Mrliška ogledna služba. Knjižica ima na 48 straneh zbrane yse predpise 
za to pomembno zdravstveno službo, cena 7 din. 

Zbirka zakonitih predpisov za uporabo v civilnem sodnem poslovanju, 
praktičen priročnik za pravnike, pa tudi za široke ljudske množice. Stra- 
ni 206, cena44 din. 

Zbirka skrbniških' predpisov, v kateri so zbrani temeljni zakoni ö 
skrbništvu, zakon o posvojitvi in pravilniki in navodila v zvezi s tema 
zakonoma; cena 25 din. 

' 'Pripravlja se nadalje» 
^Zbirka gospodarskih predpïso.y, II. del« 

LVpisi v register 
državnih gospodarskih 

podjetij 

•••• K• W& 

924. 
Sedež: Dol pri Ljubljani. 
Dan vpisa: 4. junija 1918. 
Besedilo: >Belinka«,  tovarna ciektro» 

kemičnih izdelkov, Dol pri Ljubljani. 
Poslovni predmet: Industrijska proiz- 

vodnja vodikovega superoksida in raznih 
persoli, .      . _ i • 

Ustanovitelj podjetja: Vlada LRS, od- 
ločba št. S-zak. 214 z dne 30. IV. 1918. 

Operativni upravni voditelj: Glavna di- 
rekcija kemične industrije pri ministr- 
stvu za industrijo in rudarstvo LRS. 

Podjetje zastopa: 
Avsec Otmar, v. d. direktorja, Ml pod- 

pisuje samostojno, v obsegu zakonskih 
pooblastil in pravil podjetja* 

Ministrstvo za finance LRS, 
Ljubljana, 

dne 4. junija 1948. 
St. 1512008—43 4930 

* 
925. 

Sedež: Hoče pri Maribora. 
Dan vpisa: 4. junija 1918. 
Besedilo: >Sanac, tovarna čokolade in 

•bonbonov, Hoče pri Mariboru, skrajšano: 
jSana,«, Hoče pri Mariboru. 

Poslovni predmet: Industrijska proiz- 
vodnja čokolade, bonbonov in peciva. 

Ustanovitelj podjetja: Vlada LRS, od- 
ločba št. S-zak. 221 z dne 5. V. 1918. 

Operativni upravni voditelj: Glavna di- 
rekcija žlivilske industrije pri ministrstvu 
za industrijo in rudarstvo LRS. 

Podjetje zastopata: 
Kuhar Albin, direktor, ki podpisuje sa- 

mostojno, v obsegu zakonskih pooblastil 
in pravil podjetja; 

Čekada Drago, namestnik direktorja in 
knjigovodja, ki podpisuje za podjetje v 
odsotnosti direktorja v istem obsegu kot 
omi, sicer pa sopodpisuje vse listine, na- 
vedene v 47. členu splošnega zakona o 
drž. gospodarskih podjetjih. 

Ministrstvo za finance LRS,. 
Ljubljana, 

dne 4. junija 1948. 
Št. 151197Ö—48        .    4929 

926. 
- Sedež: Ptuj. 

Dan vpisa: 2. junija 1918.. 
Besedilo: Trgovsko podjetje »Perutni- 

na«, Ptuj, skrajšano: »Perutnina« —Ptuj. 
Poslovni predmet: Trgovina s perut- 

nino in jajci na debelo in izvoz teh pred- 
metov. 

Ustanovitelj podjetja: Vlada LRS, od- 
ločtejgtS/^zafc. 3?£ %••§25, VIL 10.48. 
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Operativni upravni voditelj: Glavna di- 
rekcija drž. trg. podjetij LKS. 

Poslovalnice podjetja eo v Mariboru, 
Murski Soboti, Pristavi in Brežicah. 

Podjetja zastopata: 
Lovičnik Hin ko, v. d. ravnatelja, ki 

podpisuje samostojno, v obsegu zako- 
nitih pcoblastil in pravil podjetja, in 

Verden Janez, v. d. glavnega računo- 
vodje, ki sofodpisuje vse listine, nave- 
dene v 47. členu splošnega zakona o 
drž. gosp. podjetjih. 

Ministrstvo za finance LRS, 
Ljubljana, 

dne 1. junija 1948. 
St. 1511941-48 4S06 

ft 
927. 

Sedež: Zgoša pri Begunjah na Gorenj- 
skem. 

Dan v] 'sa: 4. junija 1918. 
Besedilo: »Elane, tovarna športnega 

orodja v Zgoši pri Begunjah na Gor. 
Poslovni predmet: Izdelovanje šport- 

nega orodja in nadomestnih delov. 
Ustanovitelj podjetja: Vlada LRS, od- 

ločba št. S-zak. 172 z dne 9. IV. 1948. 
Operativni upravni voditelj: Komite za 

fizkulturo pri vladi LRS. 
Podjetje zastopa: 
Potočnik Lovro, direktor, ki podpisuje 

samostojno, v obsegu zakonskih poobla- 
stil in pravil podjetja. 

Ministrstvo za finance LRS, 
Ljubljana, 

dne 4. junija 1948. 
Št. 1511981—48 4931 

828. 
Sedež: Celje. 
Dan vpisa: 2Ü. maja 1948. 
Besedilo: Lesno industrijsko podjetje 

Celje. 
Obrati podjetja odslej: 
LIO Spodnja Hudinja pri Celju, 
LIO Poljčane, 
LIO Teharje pri Celju, 
LIO Sv. Jurij pri Celju, 
LIO Jurklošter, 
LIO Rakovec, Vitanje, in 

Sodama v Medlogu pri Uelju. 
Ministrstvo za finance LRS, 

Ljubljana, 
dna 23. maja 194S. 
St. 1511838-4? 459G 

929. 
Sedež: Ljubljana. 
Dan vpisa: 2. junija 1948. 
Besedilo: Državno trg. podjetje »Rojto- 

niale«, Ljubljana. 
Operativni upravni voditelj odslej: 

Glavna direkcija drž. trg. podjetij LRS. 
Ministrstvo za finance LRS, 

Ljubljana, 
dne 1. junija 1948. 

St. 1511892—48 4808 

930. 
Sedež: Ljubljana, 
Dan vpisa: 2. junija 1948. 
Besedilo: Trgovsko podjetje >Naroil- 

ni magazin«, Ljubljana, okrajšano: 3>Na- 
•••, Ljubljana, 

Operativni   upravni   voditelj   odslej: 
Glavna direkcija drž. trg. podjetij LRS. 

Ministrstvo za finance LRS, 
Ljubljana, 

dne 1. junija 1948. 
St. 1519941—48 4807 

* 
931. 

Sedež: Ljubljana. 
Dan vpisa: 24. maja 1948. 
Besedilo: Trgovsko podjetjo »Tkani- 

na«, Ljubljana. 
Operativni upravni voditelj odslej: Mi- 

nistrstvo za komunalno zadevo. 
Izbriše se: Loaej Ivan, dosedanji glav- 

ni računovodja, vpiše se: 
Bercieri Avgust, glavni računovodja, 

ki sopodpisuje vse listine, navedene v 
47. tleiiu splošnega zakona o državnih 
gospodarskih podjetjih. 

Ministrstvo za finance LRS, 
Ljubljana, 

dno 22. maja 1948. 
St. 15117521-48 4535 

* 
932. 

Sedeži" Maribor. 
Dan vpisa: 2G. maja 19-48. 
Besedilo: Lesno industrijsko  podjetje 

Maribor. 
Izbriše se Kodrič Albert, ravnatelj. 
Poslovni predmet odslej: Nakup, žaga* 

nje in predelovanje lesa in prodaja pro- 
izvodov lesne industrije. 

Obrati podjetja odslej: 
.    LIO Drava, Maribor, 

LIO Ljutomer, 
LIO Hrastnik, Konjice, 
LIO Luljanja, 
LIO Pohorje, v Slov. Bistrici, 
LIO Gor. Radgona in 

Tovarna lesenih klincev, Slov, Bistrica. 
Podjetje zastopa: 
Jurak Štefan, ravnatelj, ki podpisuje 

samostojno, v obsegu zakonitih poobla- 
stil in pravil podjetja. 

Izbriše se dosedanji ravnatelj Kodrič 
Albert. 

Ministrstvo za finance LRS, 
Ljubljana, 

dne 25. maja 1948. 
Št 151283/1-48 4595 

* 
933. 

Sedež: Postojna, 
Dan vpisa: 31. maja 1048. 
Besedilo: Gozdno gospodarstvo Postoj- 

na. 
Izbriše so Kržišnik Anton, dosedanji 

direktor, vpiše pa se: 
Žagar Jože, direktor, ki podpisuje sa- 

mostojno, v obsegu zakonitih pcoblastil 
ia pravil podjetja. 

Ministrstvo za finance LRS,    i : 
Ljubljana, i £p' 

dne 27. maja 1948. 
St. 1519261-48 4824 

934. * 
Sedež: Slovenj Gradec. 
Dan vpisa: 4. junija 1948. 
Besedilo: Tovarna meril, Slorenj Gra- 

dec. 
Izbriše se Cvar Rudolf, dosedanji rav- 

natelj, vpiše se; 

Jurjec Franjo, v. d. ravnatelja, ki podpi- 
suje samostojno, v obsegu zakonitih po- 
oblastil in pravil podjetja. 

Ministrstvo za finance LRS, 
Ljubljana, 

dne 4. junija 1948. 
SL 15119GÔ-48 4928 

* 
935. 

Sedež: Sv. Lovrenc na Pohorju. 
Dan vpisa: 24. maja 1948. 
Besedilo:  Tovarna  kost in  srpov, Sv. 

Lovrenc na Ponorju. 
IzbriSo se Kovačič Janko, v. d. glav- 

nega računovodje. 
Ministrstvo za finance LRS, 

Ljubljana, 
dne 22. maja 1948. 

St. 151182G-4S      '     453G 
ft 

93G. 
Sedež: âkofja Loka. 
Dan vpisa: 20. maja 194t>. 
Besedilo: Lesno industrijsko podjetja 

Skofja Loka. 
Obrati  podjetja odslej: 
LIO Hajnrihar, Škofja  Loka, 
LIO Dolenc, Skofja Loka, 
LIO Bodovlje, 
LIO Sv.  Katarina, 
LIO Kokrica, 
LIO Preddvor in 
LIO Tržič (Born). 

Ministrstvo za finance LRS, 
Ljubljana, 

dne 25. maja 1948. 
St 1511839—48 459V 

937. 
Sedož: Verd 
Dan vpisa: 26. maja 194t>. 
Besedilo: Lesno industrijsko podjetjo 

Verd. 
Sedež odslej: Logatec. 
Besedilo   odslej:   Lesno   industrijsko 

podjetje Logatec. 
Obrati podjetja odslej: 
LIO Maček in Hren v Logatcu, 
LIO Kunstolj, 
LIO Verd pri Vrhniki, 
LIO Bistra in 
LIO Ravnik-Planinn. 

Ministrstvo za finance LRS, 
Ljubljana,, • 

dno 25. ma(ja 1948. 
St. 1511835-48 4593 

Vpisi 
v register invalidskih podjetij 
938. 

Sedež: Kamnik. 
Dan vpisa: 81. maja 1948. 
Besedilo: Invalidsko podjetje ičovljar- 

sivo« v Kamniku. 
Poslovni predmet: Obrtni način izde- 

lovanja in popravila čevljev in prodaja 
čevljov na debelo in drobno. 

Ustanovitelj podjetja: Okrajni odbor 
VVI v Kamniku, odločba št. 377/1-47 z 
dno 31. XII. 1947. 

Podjetje zastopata: 
Matjan Viktor, upravnik, Id podpisuj© 

samostojno, v obsegu pooblastil, določe- 
nih v Eravillh podjetja, ia 
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Svetel Adolf, knjigovodja, Id sopodpi- 
suie vse računovodske listine. 

Ministrstvo za finance LRS, 
Ljubljana, 

dne 27.  maja 1948. 
Št 1511881-43 4825 

939. 
Sedež: Ljubljana. 
Dan vpisa: 2. junija 1948. 
Besedilo: Invalidsko podjetje >Avto- 

mehanika«, Ljubljana. 
Poslovni predmet: Izvrševanje popra- 

vil in montaž vseh motornih vozil avto 
mehanične stroke. 

Ustanovitelj podjetja: Federalni od- 
bor VVI za Slovenijo v Ljubljani, odioč- 
ba št. 650/1 z dne 2. 1. 1948. 

Podjetja zastopala: 
Usenik Franc, upravnik, ki podphuie 

samostojno, v obsegu pooblastil, določe- 
nih v pravilih podjetja, in 

Ahčin Anton, knjigovodja, ki sopodpi- 
suje vse rač-unovodske listine. 

Ministrstvo za finance LRS, 
Ljubljana, 

dne 1. junija 1948. 
Št 1511858/1-48 4S09 

940. 
Sedež: Muta. 
Dan vpisa: 27. maja 1948. 
Besedilo: Brivski salon KLO Muta. 
Poslovni predmet: Britje in striženje, 

irajno kodranje las in vsa v to stroko 
spadajoča dela. 

Ustanovitelj podjetja: KLO Muta. 
Operativni upravni voditelj: KLO 

Muta. 
Za p.odjetje podpisujejo: 
Zunko Slavko, upravnik, v vseh zade- 

vah, in njegov namestnik 
Kovači« Marjan. Listin© navedene v 

47. členu splošnega zafccua o -drZavnih 
gospodarskih podjetjih, sopodpisuje 

Aplinc Alojz. 

Okrajni LO Dravograd, _ 
odsek za finance, 

dne 27. maja 1948. 
Št 13G/5-48/V3 4651 

941. 
Sedež: Muta, 
JJan vpisa: 24. maja 1948. 

Muto Cevliarska  délai 

viIa°Se5Pe predmet: Izdekva in P°Pra- 
Ustanoyitélj podjetja: KLO Muta. 

Muta upjavni   voditelj:    KLO 

Za podjetje podpisujejo: 
£unko Slavko, upravnik, v vseh zade- 

vah, • njegov namestnik 
..•^ Marjan. Listine navedene v 
*«. členu splošnega zakona o državnih 
gospodarskih podjetjih, sopodpisuje 

Aplinc Alojz. 

Okrajni LO Dravograd, 
odsek za finance,     • 

,dne 27. maja 1948.     i 
• st i36/i~.48/Y/3.      mi 

Čevljarska  delavnica  KLO 

942. 
Sedež: Muta. 
Dan vpisa: 24. maja 1948. 
Besedilo: Obrat »Gostilna in m«*zac 

Muta. 
Poslovni predmet: Prodaja alkoholnih 

in brezalkoholnih pijač in jedil. 
Ustanovitelj podjetja: KLO Muta. 
Operativni upravni voditelj: KLO 

Muta. 
Za podjetje podpisujejo: 
Zunko Slavko, upravnik, v vseh zade- 

vah, njegov namestnik 
Kovač ić Marjan. Listine navedene v 

47. členu splošnega zakona o državnih 
gospodarskih podjetjih, sopodpisuje 

Fele Ivan. 
Okrajni LO Dravograd, 

odsek za finance, 
dne 27. maja 1948. 

Št. 1363—48/V/3 4W9 

913. 
Sedež: Muta. 
Dan vpisa: 24. maja 1948. 
Besedilo: Kolarnica KLO Muta. 
Poslovni predmet: Kolarska dela in 

popravila. 
Ustanovitelj podjetja: KLO Muta. 
Operativni upravni voditelj: KLO 

Muta. 
Za podjetje podpisujejo: 
Zunko Slavko, upravnik, v vseh zade- 

vali, in njegov namestnik 
Kovačič Marjan. Listine navedene v 

47. členu splošnega zakona o državnih 
gospodarskih podjetjih, sopodpisuje 

Aplinc Alojz. 
Okrajni LO Dravograd, 

odsek za finance, 
dne 27. maja 1948. 

Št. 138/4—48/V3 4650 
* 

941 
Sedež: Muta. 
Dan vpisa: 24. maja 1948. 
Besedilo: KrojaFnica KLO Muta. 
Poslovni predmet: Popravilo in izde- 

lava oblek. 
Ustanovitelj podjetja: KLO Muta. 
Operativni upravni voditelj: KLO 

Muta. 
Za podjetje podpisujejo'. 
Zunko Slavko, upravnik, v vseh zade- 

vah, in njegov namestnik 
Kovačič Marjan. Listine navedene v 

47. členu splošnega zakona o državnih 
gospodarskih podjetjih, sopodpisuje 

Aplinc Alojz. 
Okrajni LO Dravograd, 

odsek za finance, 
dne-27. maja 1948. 

Št 136/2-48/V3 4648 

945. 
Sedež: Trevalje. 
Dan vpisa: 28. maja 1948. 
Besedilo: Krajevno krojaStvo Prcvaljc. 
Poslovni predmet: Vsa dela te stroke. 
Ustanovitelj  podjetja:  KLO Prevalje. 
Operativni ujTavmi voditelj: KLO Pre- 

valje. 
Za podjetje podpisujejo: 
Zunko Ivan, upravnik, v denarnih' za- 

v 47. členu splošnega zakona o državnih 
gospodarskih, podjetjih podpisuje poleg 
upraraikč 

Lasnik Silvo, tajnik. 
Okrajni LO Dravograd, 

odsek za finance, 
dne 28. maja 1948. 

Št. 1G5/2-48/V3 4661 
* 

94G. 
Sedež: Prevalje. 
Dan vpisa: 28. maja 1948. 
Besedilo: Krajevno podjotje ^Kurivo«, 

Prevalje. 
Poslovni predmet: %Nakup in prodaja 

drv in premoga. 
Ustanovitelj podjetja: KLO Prevalje. 
Operativni upravni voditelj: KLO Pre- ' 

valje. 
Za podjetje podpisujejo: 
Zunko Ivan, upravnik, v denarnih za- 

devah ào 100.000din; listine navedeno 
v 47. selenu splošnega zakona o državnih 
gospodarskih podjetjih, podpisuje poleg 
upravnika 

Lasnik Silvo, tajnik KLO. 
Okrajni LO Dravograd, 

odsek za finance, 
dne 28. maja 1948. 

Št. 165/1-48/V3 4660 

* 
947. 

Sedež: Gradišče. 
Dan vpisa: 29. maja 1948. 
Besedilo: Krajevna gostilna Gradišče. 
Poslovni predmet: Prodaja alkoholnih 

in brezalkoholnih pijač. 
Ustanovitelj pedjetja: KLO Gradišče. 
Operativni upravni voditelj: KLO Gra- 

dišče. 
Podjetje zastopata in zanj podpisujeta: 
Saksida Bratko in 
Zorž Viktor. 

Okrajni LO Gorica, 
poverjeništvo za finance, 

dne 29. maja 1943. 
0 Št. 178G/20-48 4700 

* 
948. 

Sedež: Batuje. 
Dan vpisa: 2. junija 194«. 
Besedilo: Krajevna gostilna Batuje, 
Poslovni predmet: Nakup in prodaja 

alkoholnih in brezalkoholnih pqaé. 
Ustanovitelj podjetja: KLO Selo-Batuje. 
Operativni upravni voditelj: KLO Selo- 

Batuje. 
Podjetje zastopata in zanj podpisujeta: 
Vetnih Adolf, upravnik, 
Bavčar Angel, predsednik KLO. 

Okrajni L0 Gorica, 
poverjeništvo za finance, 

dne 2. junija 194S. 
St. 19G9 1+48 '   4870 

' * 
949. 

Sedež: Kostanjevica. 
Dan vpisa.: 10. maja 1948. 
Besedilo: Krajovna gostilna Kostanje- 

vica. 
Poslovni predmet: Prodaja alkoholnih 

in brezalkoholnih piij'ač. 
Ustamo,viteJi_podjetja: KLO Kogtanjg 
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Operativni upravni voditelj: KLO Ko- 
stanjevica. 

Pod jet j • zastopata in zanj podpisujeta: 
Franče>kin Franc   predsednik KLO, 
Novak .Mara, tajnica KLO. 

Okrajni LO Gorica, 
ptnerjoništvo •& finance, 

dne 10. maja 1948. 
St. lSiO/J-48 4103 

# 
050. 

Sedež: Miren. 
Dan vpisa: 10. maja 1948. 
Besed' lo: Krajema gostilna Mire*. 
Poslovni predmet: Prodaja alkoholnih 

In brezalkoholnih pijač ter toplih in 
mrzlih jedil. 

Ustanovitelj podjetja: KLO Miren. 
Operativni upravni voditelj: KLO Mi- 

ren. 
Podjetje zastopajo iu zanj podpisujejo: 
Kokelj Jože, upmvnik, za redno poslo- 

vanje, 
Saksidn Ivan, predsednik KLO. 
Budin Mila. tajnica, in upravnik za 

denarno poslovanje. 
Okrajni LO Gorica, 

poverjenistvo za finance, 
dne 10. maja 1948. 

Št. 1793/1—48 4106 
* 

S3Î. 
Sed°ž: Nova vas pri Lescah. 
Dan vpi*a: 28. maja 1048. 
Be-edilo: Krajevno podjetje cementnih 

izdelkov, skrajšano Cementnine, Nova 
ras pri Lescah. 

Foslovni predmet: Izdelovanje ce 
aicìitinh cevi in druga cementna dela. 

Ustanovitelj podjetja: KLO Lesce. 
Operativni upravni voditelj: Izvršilni 

odbor KLO Lesce. 
Podj-'ie zastopajo in zanj podpisujejo: 
•••« Franc. Nova \as 10, poslovodja, 
Goga'a Viktor, Nova vas, namestnik 

poslovodje, 
Duellar Pavla, Lesce 5. računovodja. 

Okrajni LO Jesenice, 
odsek za finance, 

dne 28.  maja 1948. 
Št V-1507'3/48 4659 

Sedež: Ribno pri Bledu. 
Dan vpisa: 22. maja 1948. 
Besedilo: Krajevno kolarsko podjetje 

Ri Imo. 
Poslovni predmet: KLO Ribno. 
Operativni  upravni voditelj:  Izvršilni 

odbor KLO Ribno. 
Podjetje zastopata in zanj podpisujeta: 
Ferjan  Janez,  Ribno 88,   poslovodja, 
Arh Matija, Ribno, namestnik poslo- 

vodje. 
Okrajni LO Jesenice. 

odsek za finance, 
dne 22. maja 1948. 

Št. V 1518/3—Si 44S7 
* 

'J33. 
Sedež: Domžale. 
Dan vpisa: 20. maja 1948. 
Besedilo: Uprava državnih slau»vanj- 

skih s?radbj Domžak, 

Poslovni predmet: Uprava >i>n vzdrže- 
vanje državnih stanovanjskih zgradb in 
pobiranje najemnine. 

Ustanovitelj podjetja.: KLO Domžale. 
Operativni     upravni  vodnelj:     KLO 

Domžale. 
Podjetje zastopajo in zanj podpisujejo: 
Keuda Gvido, Domžale,   lridu-trl,j»ka 

cesta 26, 
liabjan Franc, Domžale, Ljubljanska 

cesta 2.9, in ujegov aamestnik 
Pezdir Anton, Domžale. Ljubljanska 

ceàta 111. 
Okrajni LO Kamnik, 

od*ek za finance, 
dne 5. junija 1.948. 

Št. 3430,3—111,48 «062 

954. % 
Sedež: Kamnik, Mekinje št. 90. 
Dan vpisa: 21. maja 1918. 
Besedilo: Mestna šivalnica samoveznk 

in drugesa blasa, Kamnik, Mekinje šte- 
vilka 9U." 

Ptslovni predmet: Šivanje samovezuic 
in drugega blaga. 

Ustanovitelj (.odjetja: MLO Kamnik. 
Operativni upravni voditelj:  10 MLO 

Kamnik. 
Podjetje zastopajo in zanj podpisujejo: 
Fiere Anton, predsednik MLO Kam- 

nik, kot ravnatelj  mestnih  podjetij do 
zneska 100.000 din, 

Sekirmk Franc, član MLO Kamnik, 
kot poverjenik za gospodarstvo do zne- 
ska 1O0.000 din, 

Lipovec Franjo, kot tehnični vodja in 
v. d. upravnika podjetja do w**ka 
••-CW din. 

Okrajni L0 Kamnik, 
odsek za finance, 

dne 2. junija I94ö. 
Št. 16Ü3/2-HI/48 4430 

* 
955. 

Sedež: Kamnik, Mekinje št. 90. 
Dan vpisa: 21. maja 1948. 
Besedilo: Tkalnica jacquardskega svi- 

lenega blaga »Svilanit«, Kamnik, Meki- 
nje št. 90. 

Poslovni predmet: Tkanje svilenega 
jacquardskega blaga za samoveznice. 

Ustanovitelj 'podjetja: Mestni LO Kam- 
nik. 

Operativni upravni voditelj: 10 MLO 
Kamnik. 

Podjetje zastopajo in zanj podpisujejo: 
Fiere Anton, predsednik MLO Kam- 

nik, kot ravnatelj mestnih podjetij do 
zneska 500.000 din, 

Sekirnik Franc, član MLO Kamnik, 
kot poverjenik za gospodarstvo do zne- 
ska 500.000 din, 

Lipovec Franjo kot tehnični vedja 
tkalnice in v. d. upravnika tkalnic do 
zneska 100.000 din. 

Okrajni L0 Kamnik, 
odsek za finance, 

dne 2. junija 1948. 
Št. 1529/2-111/48        «29 

9,56. 
Sedež: Draga. 
Dam- vrisa: 31. majai 1948. 
BeesdUo: Gostinski »brat KL^ Jfod- 

jprcgka.. 

Poslovni predmet: Nakup in prodaja 
na drobno aiikoholnih in brezalkoholnih 
pijač, mrzlih in toplih jedil, -cdda.ja pre- 
nočil; tujcem 

Ohi • ovit-j j podjetja: Krajevni ljudski 
odbor  Pod'ore/ska. 

Opera!.vin' upravni voditelj: Izvršilni 
odbor KLO Pod} re»ka. 

Podjetje zastopajo ir. zanj podpisujejo: 
Tov. Turk Franc, upravnik podjetja, 

v vseli zadevah samostojno, v Djegovi 
odsotnosti pa 

Turk Milka, poslovodja, do zneska 
5000 din. Finančne listine podpisujejo 
polog upravnika 

Rjj^ele Anton, računovodja do zneska 
ind 225.000. 

Okrajni LO Kočevje, 
odsek za finance, 
dne 1. junija 1948. 

Št. 1252 4791 

957. 
S;-dež: Rodražica. 
Duu \p,ra: 11. •••• 1948. 
P.e:edi|n: Okrajno mizarstvo in stolar- 

st>e v SortražU-i. 
Po.-lovni predmet: Izdelovanje pohiš- 

tva   in drugi  izdelki  te stroke. 
Uranovi tei j podjetja: Okrajni ljudski 

odbor Kočevje. 
Operativni upravni voditelj: Izvršilni 

od'b."T OLO Kočevje. 
l'''djetje zastopajo in zanj podpisujejo: 
Košir Albin, upravnik, samostojno v 

vseh zadevah do 2,000.000 din vrednosti, 
nad tem zneskom pa v imenu operativ- 
nega upravnega voditelja, 

Mikulič Karel in 
'*_'•'"'•'  "'''M    Li-iitip   finončne  narave 

pL.Jp-_:ije poleg upnunika, 
Kiun Staue, knjigovodja. 

Okrajni LO Kočevje, 
odsek za finance, 

duo 12. maja 1948. 
Št. 1157 4102 

958. 
Sedež: Žigmarice št. 21. 
Dan vpisa: 7. junija 1948. 
Besedilo: Krajevno gostinsko podjetje 

Žigmarice. 
Poslovni predmet: Nakupovanje m 

prodajanje na drobno alkoholnih in brez. 
alkoholnih pijač, prodaje toplih in mrz- 
lih jedil, oddaja prenočišč tujcem. 

Operativni upravni voditelj: Krajev 
ni ILO Žigmarice. 

Ustanovitelj podjetja: KLO Žigmarice, 
odločba št. 109'IS—1948. 

Podjetje zastopa in zanj podpisuje: 
Arko Edvard, poslovodja, samostojno 

v vseh zadevali, listine finančnega zna- 
čaja 

Za.jc Franc, predsednik KLO Žigmari- 
ce, v njegovi /odsotnosti podpisuje zanj 

Pire Franc, namestnik, vsi do visine 
zneska 15.000 din, večje zneske pa s pri- 
voljenjem operativnega upravega vod- 
stva. 

Okraju! LO Kočevje, 
odšel: za finance, 

dne 17. junija 1948. 
Št, 1273      ~ >,- 



Št. 26 — lô. VI. 19i8 URADNI UST LRS Stran 3?3 

S^dež: Brežice okol'wi. 
Dan vpisa: It. maja 1••5. 
Besedilo: Krajevna gost>1na Brržne oko- 

lica. 
Poslovni predmet: Ptodaia • nakup 

alkoholnih -,n brraalkobobuh pijač, proda- 
ja tobaka in jpstvin. 

.Ustanovitelj podjetji: K LO Bi^/ice oko- 
lica. 

Za podjetje podpisujeta: 
Merlali Stanko, poslovodja, in 
Šetinc Martin, v ok\;ni peobla-tiL 

Okrajni  LO Kr.ko. 
finarni  ocl^k, 

dne 14. ma;i  11M-R. 
Št- f> i/1S 

•*- 
960. 

Sedež: Jezica št. 12. 
Dan vpisa : 17. aprila 1ÎK4R. 
Besedilo: Krojaštvo KLO .1 ozira. 
Poslovni  predmet: Izdelovanje in po 

pravila oblek. 
Ustanovitelj podjetja: KLO Jerica. 
Operativni upravni voditelj: KLO Je- 

zica po gospodarskem  poverjeniku. 
Podjetje zastopata in zanj pod| isujeta: 
Kol ene Otmar,  upravnik, v  v>eh za- 

devah, 
Sodja Janko, v računovodskih zade- 

vah, skupaj z upravnikom. 
MLO za «lavno mesto Ljubljana, 

povorjeništvo za finance, 
dne 18. maja 11348. 

Fin. št. 897/48 44SS 

961. * 
Sedež: Ljubljana, Gregorčičeva ul. 3. 
Dan vpisa: 19. maja 1918. 
Besedilo: »Tehtnica«. 
Poslovni predmet: Izdelovanje in po- 

pravljanje tehtnic. 
Ustanovitelj podjetja: MLO za glavno 

mesto Ljubljana. 
Operativni upravni vedite!j: Direkcija 

industrijskih podjetij MLO. 
Podjetje zastopata in zanj podjfettjet»: 
otrlič Emil, direktor, 
vïrunîeld Janez, šef računovodja. Ob- 

seg pooblastila za podpisovanje se ravna 
Fetjfh ° drž'a'vnin R^podarskih pod- 

ÏIL0 «i glavno mesto Ljubljana!, 
Poverjeništvo za finance, 

dne 1. junija 1018. 
Fin, št. 1693/48 4440 

962. * 

Sedež: Ljubljana, Tržaška c. 40. 
Dan vpisa: 18. maja 1948. 
Besedilo: Tovarna kemičnih izdelkov 

•»Jurija«, skrajšano »Ilirija«. 
Poslovni predmet: Kemični izdelki. 
Ustanovitelj podjetja: MLO za glavno 

mesto Ljubljana. 
Operativni upravni voditelj: Direkcija 

«idustrijskih podjetij MLO. 
Podjetje zastopata in zanj podpisujeta: 
^agair Janez, ravnatelj, 
Marn Franc, računovodja. Obseg po- 

oblastila «M? ravna po s-plo-nem zakonu 
o <ir/.:r\ n>:ii fcfspodarsk'li | odjrtjih. 

MLO za glavno mesto Ljubljana, 
puvfrjeniàtvo za finance, 

dne 1. junija 1948. 
Fin. št 1284/48 4439 

ft 
963. 

^edež: Ljubljana, Polje. 
Dan vpisa: '-O. maja 1948. 
Besedilo: Gradbeno podjetje Polje. 
Poslov in predmet: Graditev vseh vrst 

objektov, popravila stanovanjskih zgradb 
m tesarska dela. 

ustanovitelj podjetja: KLO Polje. 
Operativnu upravni voditelj: KLO Po- 

lje po pospodarakem poverjeniku. 
Podjftje zastopajo in zanj podpisujejo: 
Rojsek Ivan, upravnik, v finančnih za- 

devah, 
Fiatar Rudolf, računovodja. 
Kačar Franc, tajnik KLO Polje, ki so 

j pooblaščeni podpisovati v vseh pravnih 
' zadevah v zvezi z nakupom, prodajo in 

prevzemom potrebnega materiala, in si- 
cer tako, da zadostujeta podpisa dveh 
pooblaščencev. 

MLO za glavno mesto Ljubljana, 
poverjeništvo za finance, 

dne 28. maja 1948. 
Fun št. 1417/4S 4S41 

961. 
Sedež: Maina št 7. 
Dan vpisa: 13. marca 1948. 
Besedilo: Krajevni mlin JuroTski doL 
Poslovni predmet: Proizvodnja mlevskih 

izdelkov. 
Podjetje je ustanovil: KLO Jurovski dol. 
Operativni upravni voditelj: KLO Jurov- 

ski dol, pooblaščenec Senekovič Franc 
Poslovodja podjetja: Pire Jože. 
Za podjetje podpisujeta: 
Pire Jože in 
Senekovič Franc. 

Okrajni LO Maribor okolica, 
finančni odsek, 

dne 13. marca 1948. 
Št. 553/1—V/4 2240 

* 
953. 

Sedež: Mozirje. 
Dan vpisa: 18. maja 1948. 
Besedilo:  Ključavničarstvo  KLO  Mo- 

zirje. 
Poslovni predmet: Ključavničarska de- 

la in popravila. 
Ustanovitelj rodjetja: KLO Mozirje. 
Operativni upravni voditelj KLO Mo- 

zirjo. 
Podjetjo zastopajo in zanj podpisujejo: 
Babin Marija, predsednik KLO, 
Pavlin Ivan, tajnik KLO, po dva upra- 

vičenca skupaj, in namestnika? 
Karče Marija, 
Mitock Anton. 

Okrajni LO Mozirje, '. 
dne 18. maja 1948. 

Št. 1676-48 4058 
* 

9to>. 
Sadež: Mozirje. 
Dan vpisa: 18. maja 1948. 
Besedilo: Pekarna KLO Mozirje. 
Poslovni predmet: Preskrba prebival- 

stva s kruhom. 

Ustanovitelj podjetja: KLO Mozine. 
Podjetje zastopajo m zanj podpičij.-jo: 
Babn  Marija,  predsednica   KLO,     v 

vseh zadevah skupaj, in namestnika: 
Renric Franc. 
Piieiožio Marim. 

Okrajni LO Mozirje, 
odsek za fintine«» 

dno IR. niaia 1918. 
Št. 1«77—48 4953 

967. 
Sedež: Mozirje. 
Dan vpisa: 18. maja 1948. 
Besedilo: Sodavićarstvo KLO Mozirje. 
Poslovni predmet: Izdelava soda\ičaT" 

skih pijač. 
Ustanovitelj podjetja: KLO Mozirje. 
Operativni upravni voditelj: KLO No- 

zirje. 
Podjetje zastopajo in zanj podpisujejo: 
Babin Marija, predsednik KLO. 
Pavlin Ivan. tajnik KLO. po dva upra- 

vičenca skupaj, in namestnika.: 
Karče Marija. 
Primožič Martin. 

Okrajni LO Mozirje, 
odsek za finance, 
dne 18. maja 1918. 

Št. 1675—48 4957 

968. 
Sedež: Nova Štifta. 
Dan vpisa: 18. maja 1948. 
Besedilo: Krajevno čevljarstvo Nova 

Štifta. 
Poslovni predmet: Izdelava čevljev in 

popravila. 
Ustanovitelj podjetja: KLO Nova Štifta. 
Operativni upravni voditelj: KLO No- 

va Štifta. 
Podjetje zastopajo in zanj podpisujejo: 
Fale Franc, predsednik KLO, 
Pistotnik Ivan, tajnik KLO, v vseh za- 

devah skupaj, in namestniki: 
Strnad Franc, 
Tratnik Matija, 
Gradnik Ferdo, poslovodja. 

Okrajni L0 Mozirje, 
odsek za finance. 
ine 18. maja 1948. 

Št. 1674-48 4953 
A 

96ff. 
Sedež: Nova Štifta. 
Dan vpisa: 18. maja 1948. 
Besedilo: Krajevno mizarstvo Nova 

Štifta. 
Uslnanovitelj podjetja: KLO Nova 

Štifta. 
Operativni upravni voditelj: KLO No- 

va Štifta. 
Podjetje zastopajo in zanj podpisujejo: 
Falò Franc, predsednik KLO, 
Pistotnik Ivan,  tajnik  KLO,  po dva 

upravičenca fkuraj. "in namestniki-* 
Strnad Franc, — 
Tratnik Marija, 
Krznar Jože. 

Okrajni L0  Mozirje, 
odsek za finance, 
Ine 18. maja 1948. 

Št. 1Ö73—48 4053 
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970. 
Sedež: Rečica ob Savinji št. 87. 
Dan vpisa: 18. maja 1948. 
Poslovni predmet: Izdelava opeke. 
Ustanovitelj podjetja: KLO Rečica ob 

Savinji. 
Operativni upravni voditelj: KLO Ro- 

žica ob Savinji. 
Podjetje zastopajo in zanj pedpisujejo: 
Jeraj Alojz, predsednik KLO 
Jeraj Ivan, tajnik KLO, oba skupaj, in 

namestnika: 
Gomiršek Ludvik, 
Hren Franc, odbornika. 

Okrajni LO  Mozirje, 
odsek za finance, 

dne 18. maja 1948. 
Št. 1672-48 4954 

* 
971. 

Sedež: Rogaška Slatina. 
Dan vpisa: 24. maja 1948. 
Besedilo: Gospodarska podjetja Roga- 

fcka Slatina. Obrat: Mesarija in klavnica. 
Poslovni predmet: Prodaja mesa in 

mesnih izdelkov, predelava mesa in kla- 
nje živine. 

Ustanovitelj podjetja: Krajevni ljud- 
ski odbor Rogaška Slatina. 

Operativni upravni voditelj: Krajevni 
ljudski odbor Rogaška Slatina. 

Poslovodja: Kučan Ivan. 
Podjetje zastopajo in podpisujekv. 
Gajšek Stanko, upravnik. 
Valguni Menci, računovodja, 
Kvčan Ivan, poslovodja obrata. 

Okrajni LO Poljčane, 
odsek za finance, 

dne 24. maja 1948. 
St. Ill 2041/48 4475 

* 
972. 

Sedež:  Spodnja  Kostrivnica. 
Dan vpisa: 27. maja 1948. 
Besedilo: Okrajna ekonomija 0L0 •••- 

čane. v Spodnji KostrivnUi. 
Poslovni predmet: Proizvodnja in 

prodaja kmetijskih pridelkov, živino- 
reja in reja prašičev; sadjarstvo in vrt- 
narstvo; perutninstvo; vinogradništvo 
posebno proizvodnja trsnega materiala. 

Ustanovitelj podjetja: Okrajni ljudski 
odbor Poljčane. 

Operativni upravni voditelj: Okrajni 
izvršilni odbor Poljčane. 

Podjetje zastopa in zanj podpisuje: 
Božiček Edvard, upravnik, v vseh za- 

devah. 
Okrajni LO Poljčane, 

odsek za finance, 
dne 27. maja 1948. 

Št. 2043/48 4478 
* 

Đ73. 
Sedež: Slov. Bistrica. 
Dan vpisa: 24. maja 1948. 
Besedilo: Mestna gospodarska podjetja 

BILO Slov. Bistrica. 
PbSîovm predmet: Vsak obrat bo 

ooravljal dela iz svoje stroke v istem 
obsegu kot dosedaj, lahko se pa tudi 
razširi. 

Ustanovitelj podjetja: Mestni ljudski 
odbor, Slov. Bistrica, odločba z dne 
7. ara-ila 1948. 

Operatiivni upravni voditelj: Izvršilni 
odbor MLO Slov. Bistrica. 

Podjetje zastopajo in zanj podpisujejo: 
Stancer Franc, predsednik MLO Slov. 

Bistrica, za vsa mestna gospedar^ka pod 
jetja, 

Matičič Tone. tajnik MLO Slov. Bistri- 
ca, za vsa mestna gospodarska podjetja, 
za posamezne obrate pa podpisujejo še: 

Šprah Franc, poslovodja mestne re- 
stavracije, 

Sivec Anica, poslovodja mestne gostil- 
ne, 

Šošter Ivan, poslovodja mestne zaloge 
piva,, 

Metličar Franc, poslovodja mestne me- 
sarije, 

Což Avguštin, poslovodja mestnega 
klobučarstva, 

Lipovšek Anton, poslovodja mestne 
kotarsko delavnice, 

Matičič Tone, poslovodja mestne ključ, 
in mehanične delavnice, 

Hartman Eia, mr., poslovodja mestne 
lekarne, 

Podhraški Karel, referent pri MLO, 
mestna komunalna podjetja. 

Okrajni LO Poljčane, 
odsek za finance, 

dne 24. maia 1918. 
St. 2037/48 4477 

* 
974.   J 

Sedež: Studenica. 
Dan vpisa: 24. maja 1948. 
Besedilo: Krajevno gospodarsko pođ- 

jetjo KLO Stiulenke. 
Poslovni predmet: Najemno rezanje 

tujega lesa; odkup in predelava lesa 1er 
prodaja izdelkov; pridobivanje in proda- 
ja premoga; mletje žita. 

Ustanovitelj podjetja: Krajevni ljudski 
odbor Sludenice. 

Operativni upravni voditelj: Krajevni 
ljudski odbor Studenke, 

Podjetje zastopa in zanj podpisuje: 
Stekar Anton, upravnik, v vseh zade- 

vah 
Okrajni LO Poljčane, 

odsek za finance, 
dno 24. maja 1948. 

St. 2038/48 «476 
* 

975. 
Sedež: Begunje. 
Dan vpisa: 11. marca 1948. 
Besedilo: Čevljarska delavnica KLO 

Begunje. 
Poslovni predmet: Vsa dela čevljar- 

ske obrti. 
Operativni upravni voditelj: Krajevni 

LO Begunje. 
Ustanovitelj podjetja: Krajevni LQ Be- 

gunje. 
Za podjetje podpisujeta: 
Irgelj Anton, poslovodja, 
Meden Franc, računovodja, in *tcer 

oba skupaj. 
Okrajni LO Postojna, 

odsek za finance, 
dne 28. maja 1948. 

St. 1120/1 4726 

97G. 
Sedež: Grahovo. 
Dan vpisa: 28. maja 1948. 
Besedilo: Čevljarska delavnica KLO 

Grahovo. 
Poslovni predmet: Vsa čevljarska dela 
Ustanovitelj podjetja: Krajevni LO 

Grahovo. 
Operativni upravni voditelj: Krajevni 

LO Grahovo. 
Za podjetje podpisujeta: 
Funda Andrej, poslovodja, 
Prudič Jernej,  računovodja, in  sicer 

oba skupaj. 

Okrajni LO Postojna, 
odsek za finance, 

dne 28. maja 1948. 
Št. 1120/1 4722 

* 
977. 

Sedež: Hrenovke. 
Dan vpisa: 19. maja 1948. 
Besedilo: Krajevna čevljarska delavnica 

»Obutev« — Hrenovke. 
Poslovni predmet: Izdelovanje m po- 

pravljanje obutve. 
Ustanovitelj podjetja: Krajevni LO Hre- 

novice. 
Operativni upravni voditelj: Krajevni LO 

Hreiiovice. 
Za podjetje podpisujeta: 
PoijJak Anton, poslovodja, 
Milharčič  Anton,  knjigovodja, in sicer 

cha tkupaj. 
Okrajni LO Postojna, 

odsek za finance, 
ine 28. maja 1948. 

Št. 1120/1 4730 

* 
D78. 

Sedež: Landol. 
Dan vpisa: 19. maja 1948. 
Besedilo: Krajevna kmetijska ekonomi- 

ja Landol-Hrcnovicc. 
Poslovni predmet: Splošno kmetijstvo, 

dvig živinoreje in drugih gospodarskih pa- 
nog. 

Ustanovitelj podjetja: Krajevni LO 
Hrenovke. 

Operativni upravni voditelj: Krajevni LO 
Hrenovke. 

Za podjetje podpisujeta: 
Šantelj Mihael, upravnik, 
Milharčič Martin, knjigovodja, in sicer 

oba stupaj. 
Okrajni L0 Postojna, 

odsek za finance, 
dne 28. maja 1948. 

Št 1120/1 4727 

* 
979. 

Sedež: Lož. 
Dan vpisa: 18. marca 1948. 
Besedilo: Gostilna KLO Lož. 
Poslovni predmet: Točenje pijač, proda* 

ja jedil in oddaja sob za prenočevanje. 
Ustanovitelj podjetja: Krajevni LO 

Lož. 
Operativni upravni voditelj: Krajevni LO 

Lož. 
Za podjetje podpisujeta: 
Mlakar Ivan, poslovodja, 
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Terpin Jožef, knjigovodja, in sicer oba 
skupai 

Okrajni LO Postojna, trajni LO Postojna, 
odsek za finance, 

dne 23. maja 1948. 
St •20• 4724 

* 
980. 

Sedež: Postojna. 
Dan vpisa: 1. decembra 1047. 
Besedilo: Okrajno trgovsko podjetje 

»Vino« v Postojni. 
Poslovni predmet: Promet z vinom in 

drugimi alkoholnimi pijačami. 
Ustanovitelj podjetja: Krajevni LO 

Postojna. 
Operativni upravni voditelj: Izvršilni 

odbor okrajnega LO Postojna. 
Za podjetje podpisuje: 
Bizjak Viktor, upravnik, samostojno. 

Okrajni LO Postojna, 
odsek za finance, 

dne 28. maja 1948. 
Št. 1120/1 4734 

081. 
Sedež: Prestranck. 
Dan vpisa: 20. aprila 1948. 
Besedilo: Krajevno gostinsko podjetjo v 

Prostranim »Gostilna Javornik«. 
Poslovni predmet: Točenje pijač, pro- 

daja jedil in oddaja sob tujcem. 
Ustanovitelj podjetja: Krajevni LO 

Prestranek. 
Operativni upravni voditelj: Krajevni LO 

Prest ranek. 
Za podjetje podpisujeta: 
Tomic Anton, poslovodja, 
Bole Franc, računovodja, in si«r oba 

skupaj. 
Okrajni LO Postojna, 

odsek za finance, 
dne 28. mala 1948. 

St 1120/1 4731 

982. 
Seđcz: Pudob. 
Dan vpisa: 30. marca 1948. 
Besedilo: Gostilna KLO Iga vas. 
Poslovni predmet: Točenje pijač, proda- 

ja jedil • oddaja sob za prenočišče. 
Iga vnOVUelj    P°diDlia:    Krajevni   LO 

Iga vÏÏBvni upravili voditeli: Krajevni LO 

O^M*1*8 Popisujeta: 
Dovï  Ll,

T
dvUf- Poslovodja, 

skupaj ' računovodja,   in sicer 

Okrajni LO Postojna, 
odsek za finance, 

dne 28. maja 19-18. 
St. 1120/1 4729 

988. * 
Sedež: Rađohora vas. 
Dan vpisa: 27. marca 1948. 
Besedilo: Krajevna mesnica v Radohovi 

vasi. 
Poslovni predmet: Prodaja mesa. 
Ustanovitelj podjetja: Krajevni LO St. 

Peter na Krasu. 
Operativni upravni voditelj: Krajevni 

LO St. Peter na Krasu. 

Za podjetje podpisujeta: 
Vičič Alojz, poslovodja, 
Lipanje Vili, upravnik uprave gospodar- 

skih komunalnih podjetij, in sioer oba 
skupaj. 

Okrajni LO Postojua, 
odsek za finance, 

dne 28. maja 1948. 
St. 1120/1 4725 

* 
984. 

Sedež: St. Peter na Krasu. 
Dan vpisa: 28. maja 1948. 
Besedilo: »Krajevna krojačnica« St. Pe- 

ter na Krasu. 
Poslovni predmet: Konfekcija možicih in 

ženskih oblek in druga krojaška dela. 
Ustanovitelj    podjetja:    Krajevni    LO 

St. Peter na Krasu. 
Operativni upravni voditelj: Kraievtw LO 

Št Peter na KrasU. 
Za podjetje podpisujeta: 
Kristan Stane, poslovodja, 
Lipanje Vili, upravnik komunalnih go- 

spodarsMh podjetij KLO, in sicer ob^ sku- 
paj. 

Okrajni LO Postojna, 
odsek za finance, 

ine 28. maja 1918. 
St  1120/1       .  ,_      4733 

* 
985. 

Sedež: St. Peter na Krasu. 
Dan vpisa: 25. marca 1948. 
Besedilo:  Uprava gospodarskih  komu- 

nalnih podjetij v Št. Petru na Krasu. 
Poslovni predmet: Skrb za pravilno po- 

slovanje in vodenje računovodstva zanje. 
Ustanovitelj   podjetja:    Krajevni   LO 

St Peter na Krasu. 
Operativni upravni voditelj: Krajevni LO 

St Peter na Krasu. 
Za podjetje podpisujeta: 
Lipanje Vili, upravnik, 
Kravos Franc, knjigovodja, in sicer otm 

skupaj. 
Okrajni LO Postojna, 

odsek za finance, 
dne 28. maja 1948. 

St 1120/1 4732 
* 

38G. 
Sedež: Apače žt. 10. 
Dan vpisa: 21. maja 1948,^ 
Besedilo: Krajevna krojačnica •••••. 
Poslovni predmet: Vsa krojaška dela. 
Ustanovitelj podjetja: KLO Apače. 
Operativni   upravni    voditelj:    KLO 

Apače. 
Podjetje zastopajo in zanj podpisujejo: 
Jesih Janez, predsednik KLO Apače, 
Peterka Emerik, tajmk KLO Apače, 

za vse finančne in upravne zadeve, 
Amon Jože, poslovodja, za intern* za- 

deve. 
Okrajni LO Radgona, 

odsek za finance, 
dne 21. maja 1948. 

Št 347/2—V 44S0 

987. 
Sedež: Benedikt št. 5. 
Dan vpisa: 26. maja 1048. 
Besedilo: Krajevna kovaciiica KLO Be- 

nedikt. 

Poslovni predmet: Vsa kovaška dela. 
Ustanovitelj podjetja: KLO Benedikt 
Podjetje zastopajo m zanj podpisujejo: 
Klobasa Slavko, predsednik KLO Be- 

nedikt, 
Rojko Franc, tajnik KLO Benedikt, za 

vse finančno in upravno poslovanje, 
Mavric Jožef, poslovodja, za posle y 

obratu samem. 
Okrajni L0 Radgona, 

poverjcinštvo za finance, 
dne 2G. maja 1948. 

St. 347/Ü-48 4G63 

988. 
Sedež: Ilrastjc-Mota št. 18, okrai Rad- 

gona. 
Dan vpisa: 21. maja 1948. 
Besedilo: KrojaSko-aiviljska delavnica 

KLO Hrastje-Mofa. 
Poslovni predmet: Vsa krojaška • ši- 

viljska dela. 
Ustanovitelj podjetja: KLO Hraslje-Mo* 

ta. 
Operativni upravni voditelj: KLO Hra- 

stjeMota. 
Podjetje zastopajo in zanj podpisujejo: 
Ziteic Feliks, predsednik KLO Hrastje- 

Mota, 
Bratkovič Avgust, tajnik KLO Hr&stje- 

Mota, 
Mursia Otilija, poslovodja, Hrastje-Mo- 

ta št 18. 
Okrajni LO Radgons, 

odsek za finance, 
dne 21. maja 104S. 

St. 347/5-V 4482 
* 

989. 
Sedež: Kapela št. 53. 
Dan vpisa: 20. maja 1948. 
Besedilo: Krajovno-šiviljska-krojaŠka 

delavnica. 
Poslovni predmet: Vsa krojaška dela. 
Ustanovitelj podjetja: KLO Kapela. 
Operativni upTûvni voditelj: KLO Ka- 

pela. 
Podjetje zastopajo in zanj podpisujejo: 
Dunaj Franc, predsednik KLO Kapela, 
Bračko Franc, tajnik KLO Kapela, za 

finančne in upravne zadeve, 
Trstenjak Franc, poslovodja, za inter- 

ne zadeve. 

Okrajni L0 Radgona, 
poverjeništvo za financ^ 

dno 20. maja 1948. 
St V-347-3-48 4• 

* 
m. 

Sedež: Trato št. 30. 
Dan vpisa: 21. maja 1948. 
Besedilo: Čcvljarnica Trate, KLO Tra- 

to. 
Poslovni predmet: Vsa dovoljena čev,- 

ljarska dela, popravila čevljev. 
Ustanovitelj podjetja: KLO Trate. 
Operativni upravni voditelj: KLO Tra- 

te. 
Podjetje zastopajo in zanj podpisujejo: 
Kranïberger Jožef, predsednik KLO 

Trate 
Maruša Klarlca, tajnica KLO Traie^ 

za upravne in finančne zadeve, 
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Molih Ivan, poslovodja, za vse interne 
zadave. 

Okrajni LO Radgona, 
odsek za finance, 

dne 21. maja 1948. 
St. 347/6—V 4481 

* 
991. 

Sedež: KLO St. Rupert. 
Dan vpisa: 2. junija 1948. 
Besedilo: Čevljarska delavnica St. Ru- 

pert. 
Poslovni predmet:   Čevljarski izdelki 

• popravila. 
Ustanovitelj podjetja: KLO Št. Rupert. 
Za podjetje podpisujeta: 
Kovač Albin,   poslovodja,   do   zneska 

25.000 din, nad tem zneskom sopodpisuje 
za operativnega upravnega voditelja 

Rugelj Leopold, predsednik KLO. 
Okrajni LO Trebnje, 

finančni odsek, 
dne 4. junija 1948. 

St. 1062/1 •    4720 

S92. 
Sedež: Metlika. 
Dan vpisa: 31. maja 1948. 
Besedilo: »Naša knjiga«, Metlika. 
Izbriše se dosednji upravnik, Kopinič 

Julij, vpiše se 
Vouk Minka iz Ljubljane, sedaj v Met- 

liki, M za podjetje podpisuje samostojno, 
v okviru zakonitih pooblastil in pravil 
podjetja. 

Okrajni LO Črnomelj, 
finančni odsek, 

dne 31. maja 1948. 
Št. Ad 1502/1948 4719 

* 
893. 

Sedež: Dolnja Lendava. 
Dan vpisa: 20. maja 1948. 
Besedilo:   Mestna   lekarna  v   Dolnji 

Lendavi. 
Kot pooblaščenec za podpisovanje se 

izbrise dosedanji upravnik Mr. Kranjec 
Jožef, vpiše se Duh Vlasta, upravnik. 

Okrajni L0 Lendava, 
odsek za finance, 

20. maja 1948. 
Št 510/1—48 4479 

* 
994. 

Sedež: Ajdovščina. 
Dan vpisa: 26. maja 194a 
Besedilo: Okrajni magazin Gorica. 
Sedež podjetja odslej: Šempeter pri 

Gorici. 
Poleg že. vpisanega poslovodje Brezav- 

ščka Andreja podpisuje še: t  • 
Zigon Jožico, računovodja.       ' : JH'Žf, 

Okrajni LO Gorica,        SR 
poverjeništvo za finance,   V* 

dne 26. maja 1948. 
Št. 1919/1-48 4656' 

«95. 
Sedež: Gorica. 
Din vpisa: 21. maja 1948.# 
Besedilo: »Pivo« — Gorica. 
Podjetje je z odločbo OLO Gorica^ šte- 

vilka 5980/2—47 z dne 31. XII. 1947, 
prenehalo poslovati in prešlo y likvida- 
cijo. 

Besedilo odslej: >Pivo< Gorica v likvi- 
daciji. 

Za likvidatorja je bil imenovan 
.Giani Josip. 

Okrajni LO Gorica, 
poverjeništvo za finance, 

dne 21. maja 1948. 
Št 1899/1—48 4485 

* 
996. 

Sedež: Turjak. 
Dan vpisa: 29. aprila 1948. 
Besedilo:   Čevljarska   delavnica   KLO 

Turjak. 
Na podlagi odločbe KLO Turjak štev. 

417/1948 z dne 31. III. 1948 se vpišeta za 
podpisovanje firme poleg poslovodje Centa 
Alojzija še: 

Šušteršič Vinko, predsednik, in 
Purkart Franc, tajnik KLO Turjak. Ob- 

seg njunih pooblastil za podpisovanje je 
enak pooblastilu poslovodje. 

Okrajni LO Grosuplje, 
odsek za finance, 

dne 29. aprila 1948. 
Št. 179/2-1948 

* 
997. 

Sedež: Radovljica. 
Dan vpisa: 28. maja 1948. 
Besedilo: Mestno gostinstvo Radovljica. 
Izbriše se dosedanji poslovodja Zalo- 

kar Vida, vpiše ee: 
Miklavčič Marjan, poslovodja, Radov- 

ljica. 
Izbriše se dosedanji računovodja Zem- 

va Franc, vpiše se: 
Jelene Marija, računovodja, Radovljica. 

Okrajni L0 Jesenice, 
odsek za finance, 

dne 28. maja 1948. 
Št V—1572/2/48 4658 

* 
998. 

Sedež: Radovljica. 
Dan vpisa: 29. maja 1948. 
Besedilo: Mestno kopališče Radovljica. 
Izbrise se dosedanji poslovodja Ravnik 

Janez, vpiše se: 
MiMavčič Marjan, poslovodja, Radov- 

ljica. 
Izbrise se dosedanji računovodja Ženi- 

va Franc, vpiše se: 
Jelene Marija, računovodja, Radovljica. 

Okrajni LO Jesenice, 
odsek za finance, 

dne 29. maja 1948.. 
Št V-1680/2/48 4657 

* 
m. 

Sedež: Radovljica. 
Dan vpisa: 31. maja 1948. 
Besedilo: Uprava drž. stanov, zgradb 

Radovljica. 
Izbriše ee dosedanji poslovodja Rav- 

nik Janez, vpiše se novi, za podpisova- 
nje pooblaščeni poslovodja, 

Magister Vinko, Radovljico. 
Okrajni LO Jesenice, 

odsek za finance, 
dne 31. maja 1048. 

gf  v_ ^•)» 4&43 

Sedež: Rateče—Planica. 
Dan vpisa: 24. maja 1948. 
Besedilo: Krajevno gostinsko podjetje 

»Jalova«, Rateče — Planica. 
IzDriše se poslovodja in pooblaščesii 

podpisovalec za podjetje Koselj Angelca, 
vpiše se 

Kalavar Nežka, Rateče 68, za podpiso- 
vanje pooblaščeni poslovodja. 

Okrajni LO Jesenice, 
odsek za finance, 

dne 24. maja 1948. 
Št. V. 246/4 4486 

1000. 
Sedež: Slov. Konjice, 
Dan vpisa: 27. maja 1948. 
Besedilo: Okrajna hranilnica Slov. Ko- 

njice. 
Podjetje je po odločbi okrajnega LO 

Slov. Konjice, št 1175—1—1947, z dne 
19. XII. 1947 prenehalo poslovati in pre- 
šlo v likvidacijo. 

Besedilo odslej: Okrajna hranilnica 
Slov. Konjice v likvidaciji. 

Za podjetje v likvidaciji podpisujejo: 
Vailišer Srečko, nameščenec Narodne 

banke v Slov. Konjicah, 
Kuk Alojz, nameščenec Narodne ban. 

ke v Slov. Konjicah, 
Lesničar Alojz, nameščenec OLO Slov. 

Konjice. 
Okrajni LO Poljčanc, 

odsek za finance, 
dne 27. maja 1948. 

Št. 2039/48 4665 
* 

1001. 
Sedež: Grahovo. 
Dan vpisa: 17. marca 1948. 
Besedilo Krajevna čevljarska poprav- 

Ijalnica Grahovo. 
Preklicano je pooblastilo za podpiso- 

vanje Zefranu Ivanu. 
Podjetje zastopa in zanj podpisuje po-- 

leg upravnika 
Breščak Marica, novi računovodja pod- 

jetja, v mejah pooblastil po pravilih. 
Okrajni LO Tolmin, 

finančni odsek, 
dne 28. maja 1948. 

, Št 78/71>-48 4658 
* 

1002. 
Sedež: Grahovo. 
Dan vpisa: 17. marca 1048. 
Besedilo: Krajevni gostinski obrat 

z mesnico. Grahovo. 
Preklicano je pooblastilo za podpiso- 

vanje Zefranu Ivanu. 
Podjetje zastopa in zanj podpisuje po 

leg upravnika 
Breščak Marica, novi računovodja pod- 

jetja, v mejah pooblastil v pravilih. 
Okrajni LO Tolmin, 

finančni odsek, 
dne 28. maja 1948. 

Št. 78/72—48 4654 

1003. 
Sedež:, Grahovo. 
Dan vpisa: 25. marca 1948. 
Besedilo: Krajevno krojaško jjodietie 

Grahovo. 
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Preklicano je pooblastilo za podpiso- 
vanje Zefranu Ivanu. 

Podjetje zastopa in zanj podpisuje po- 
leg upravnika 
> Breščak Marica, novi računovodja pod- 
jetja, v mejah pooblastil po pravilih. 

Okrajni LO Tolmin, 
linaučni odsek, 

dne 28. maja 1948. 
St. 78/73-48 4665 

1004. * 
Sedež: Tolmin. 
Dan vpisa: 18. novembra 1947. 
Besedilo: Okrajna lekarna — Tolmin. 
zaradi spremembe priimka se uprav- 

^ Podjetja Gregorio Marija podpisuje 
°asle] Humar Marija. 

Okrajni LO Tolmin, 
finančni odsek, 

dne 27. maja 1948. 
ŠL 78/67-48 4646 

Razglasi sodišč 
m drugih oblastev 

•• Vpisi v zadružni register 
488. 

Sedež: Celje. 
"an vpisa: 10. maja 1948. 

troSV^lo:   ßclavsko-namcsconska   po- 
v n V-   a zadruga z omejenim jamstvom v Celju, Prešernova ul. 10. 
z*- ^ruga je bila ustanovljena na skup- 

i?1,11- 3. 1948. za nedoločen čas. 
Jaloge_ zadruge so: 

fla ' • izdela načrt potrošnje za svoje 
kr^V? izdela v ta namen finančni in 
etete mört; 2- da zbira v ta namen 
tSS .nS?6 P°datke. Id jih daje v uporabo 
£ osÄJenlm družnim organom; 3, 
nirnn «   jle sv°Je aane z vsemi potroš- 
godbe « i,meti-in sklePa v te namen F°' 
dniffn • • mei^J'slkimi in prodajnimi za- 
•••••?1 T z, drugimi zadružnimi in drž. 
na M J* da ustenavlja po potrebi last- 
trftK^T -,rska Podjetja izključno za po- 
Ä>SV°Ä «W/n pr. gostilne, pT 
5>••^•1-•• delavnice,; 5. da dviga 
rac^nFi Jalne & Podjetja na stopnjo 
Sfi1* m kulturne ravni; 6. da e 
•••-• sLndikalnih organizacij 
°i in za   V^g k"11111111© in prosvetne rav- 

mora S,d^ znaša 100 din, in se 
adruffîÏJS ^•* v «»drugo. Vsak 
vpisanih cWi:l<WlFrataim meskom 

določeno «k,I- kolikor ni v pravilih 
»zA dS06 nabijei° • Jsadru&,i 

iAISVÌl0d-bor sestavlja 12 članov, M 
enem to v"•16* ^družnikrav za dobo 
bor ri • " Zadru£o zastopa upravni od- 
UT*•-.,^

40
 Podpisujeta 'po dva člana 

KS!8* J*1*»». °d kateräh lahko ene- 
K* •••••&• po upravnem odboru po- 
«Mascemi uslužbenec zadruge. 

uana upravnega odbora so: 
«fozanc Marcel, poslovodja, Prešemo- 

m 16> predsednik; 
J0"* Viktor, urar, M. Kranjčeva 39, 
PogpredeedMïk; 
•rt ivanika, •••••••••• Oblakova 23, 

UkmarZora, gospodinja, M. Kranjče- 
va 36; 

Rade Marica, nameščenka, Aškerce- 
va 7; 

Peenik Jože, upokojenec, Zrinjskega; 
Premrl Ivan, delavec, Stanetova 2; 
Bole Franjo, upokojenec. Prešerno- 

va 10; 
Voršič Mara, gospodinja, Prešerno- 

va 17; 
Jelen Franc, delavec, Lava 2; 
Kogovšek Mara, gospodinja, Prešerno- 

va 19, odborniki, vsi v Celju. 
Okrožno sodišče v Celju 

dne 10. maja 1948. 
Zadr Vil 106/2 4160 

* 
489. 

Sedež: Celje. 
Dan vpisa: 7. maja 1948. 
Besedno: DelavsKo-nameščenska po- 

trošniška zadruga z omejenim jamstvom 
v Celju, Stanetova ul. 14. 

Zadruga je bila ustanovljena na skup- 
ščini 11. 3. 1948 za nedoločen čas. 

Naloge zadruge so: 
1. da izuela načrt potrošnje za svoje 

člane in izdela v ta namen finančni in 
kreditni načrt; 2. da zbira v ta namen 
statistične podatke, ki jih daje v uporabo 
tudi nadrejenim zadružnim organom; 3. 
da oskrbuje svoje člane z vsemi potroš- 
niinii predmeti in sklepa v ta namen po- 
godbe s kmetijskimi in prodajnimi za- 
drugami in z drugimi zadružnimi im drž. 
podjetji; 4. da ustanavlja po potrebi last- 
na gospodarska podjetja izključno za po- 
trebe svojih članov, n, pr. gostilne, pe- 
karne, obrtne delavnice,; ö. da dviga 
svoje prodajalne in podjetja na stopnjo 
racionalne in kulturne, ravni; 6. da e 
sicdelovanjem sindikalnih organizacij 
skrbi za dvig kulturne in prosvetne rav- 
ni in za zadružno vzgojo svojih članov. 

Zadružni delež znaša 100 din, in ee 
mora plačati ob vstopu v zadrugo. Vsak 
zadružnik jamči z desetkratnim zneskom 
vpisanih obveznih deležev. 

Pniobčitve &e, kolikor ni Y pravilih 
določeno drugače, nabijejo na razglasni 
deski 

Upravni odbor sestavlja 9 do 11 čla-* 
nov, ki jih voli zbor izmed zadružnikov, 
za dobo enega leta. Zadrugo zastopa 
upravni odbor, zanjo podpisujeta po dva 
člana upravnega odbora, od katerih lahko 
enega nadlomešča po upravnem odboru 
pooblaščeni uslužbenec zadruge. 

Člani upravnega odbora so: 
Bostele Jože, nameščenec, Stanetova 

24, predsednik; 
Maruša Anton, ekonom, Cankarjeva 2, 

podpredsednik; 
Mavric Peter, upokojenec, Cankarje- 

va 5, tajnik; 
Sešler Ivan, referent za gozdarstvo, 

Vodnikova 2;    . 
Orač Kairl, nameščenec, Stanetova 22; 
Skerl Martin, režiser, Cankarjeva 7; 
Lab Stefan, nameščenec, piri Betonu; 
Krivec Ema, gospodinja, Oblakova 14, 

vai v Celju. 
Okrožno sodišče y Celja   • 

dne 7. maja 1948. 
Zadr VII 104'2 41.56 * 

490. 
Sedež: Ločendol, 0L0 Poljčane. 
Dan vpisa: 6. maja 1948. 
Besedilo: Kmetijska zadruga z o. j. T 

Sečovem. 
Zadruga je bila ustanovljena na skup- 

ščini dne 22. marca 1948 za nedoločen 
čas. 

Naloge zadruge so: 1. da na čim boljši in 
čim kulturnejši način oskrbuje svoje čla- 
ne z vsemi potrebnimi potresnimi pred- 
meti; 2. da odkupuje v svojem okolišu 
vse kmetijske pridelke in izdelke v 
skladu s postavljenim načrtom za dobro 
oskrbo mest in drugih industrijskih sre- 
dišč in sklepa v ta namen pogodbe; 
3. da pospešuje in razvija vse panoge 
kmetijskega gospodarstva na svojem 
področju, tako poljedelstvo, živinorejo, 
sadjarstvo, vinogradništvo, čebelarstvo, 
gojitev industrijskih in drugih kultur, 
gozdarstvo, domačo obrt itd., posebno pa 
tiste panoge oziroma kulture, ki v dama 
naravnih pogojih najbolj uspevajo; 4. da 
uvaja za povečanje kmetijske proizvod- 
nje in s tem za naraščanje blagostanja 
svojih članov naprednejše tehničaa in 
agronomske metode v kmetijstvu in v ta 
namen nabavlja kmetijske stroje, umetna 
gnojila itd., ustanavlja ambulante za 
živino, plemenilne postaje, organizira 
selekcijo živine, gradi silose, organizira 
semensko službo, skrbi za gojitev sadnih, 
gozdnih in drugih sadik itd.; 6. da orga- 
nizira predelavo kmetijskih pridelkov in 
obrtne delavnice za potrebe svojih čla- 
nov in izrablja nri tem predveem lokalne 
surovine; 6. da zbira kmečke prihranke 
v obliki hranilnih vlog in notranjih po- 
sojil za ustvarjanje obratnih sredstev in 
podelitev kreditov svojim Članom; 7. da 
skrbi za gospodarski strokovni, kulturni 
in prosvetni dvig vseh prebivalcev svo- 
jega okoliša tako, da prireja v svojem 
zadružnem domu strokovna in politična 
predavanja, kulturne prireditve, strokov, 
ne tečaje, razstave, predvajanja filmov, 
goji fizkulturo itd. ter ustanovi svejo 
knjižnico. 

Zaradi smotrnega in uspešnejšega iz- 
vajanja svojih nalog izdela potrebno 
načrte v skladu s splošnim državn'ra 
načrtom. 

Zadružni delež znaša 160 dih, delež za- 
družnikovega družinskega člana 10 din; 
delež se mora plačati ob vstopu v z«r 
drugo. Vsak zadružnik jamči s trikrat- 
nim zneskom vpisanega enkratnega te-: 
meljnega oziroma družinskega deleža. 

Priobčitve se,  kolikor  ni v pravilih 
določeno drugače, nabijejo na zadružni' 
razglasni deski, 

Zadrugo zastopa upravni odbor, ki g« 
sestavlja 6 do 9 članov. Zbor jih voli i*- 
med zadružnikov za dobo enega leta. 

Za' zadrugo podpisujeta po dva člana 
upravnega odbora, katerih enega lahko 
nadomešča po upravnem odboru poobla- 
ščeni uslužbenec zadruge. 

Clanj upravnega odbora so: . 
Zerak Juij, sodar, Cerovec, predsed- 

nik, 
Cencio Miha, upokojenec, Zg. Sečovov 

podpredsednik, 
Bevk Anton, •••••••••, Sp, ßecoyo, 

tajnik,,' 
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vVeilguni Karel, pc-se.-luik, Ločendol, 
Blaz na Stefail, pcwesMi'k, Sp. Sečovo, 
Lipu k ^lojz-, šofer, Irje, 
Kidrič Martin, delavec, Irje, odborniki. 

Okrožno scdihïo v Celju 
dne 6. maja 1948. 

Zadr. VII 102/2 4380 

491. 
Sedež: PoljČanc. 
Dan vpisa: 17. maja 1948. 
Besedilo: Okrajna zveza kmetijskih za- 

druga za okraj Poljfane z o. j. 
Zadruga je bila ustanovljena na skup- 

ščini 0. V. 1948 za nedoločen čas. 
Naloge zadruge so: da predstavlja in 

povezuje vse kmetijske zadruge kmetij- 
skega značaja svojega okraja razen kme- 
tijskih obdelovalnih zadrug; 2. pospešuje 
in razvija s pomočjo svojih članic vse pa- 
noge kmetijstva in gozdarstva ha svojem 
področju, posebno tste panoge oziroma 
kulture, ki v danih naravnih pogojih naj- 
bolj uspevajo, in sicer: a) pomaga svojim 
Slanicam pri pravilni organizaciji selekci- 
je živine, gradnji silosov, pri nabavi in 
odgoj plemenske živine, pri reji drob- 
nih živali itd., prav tako skrbi pa tudi 
za dobro organizacijo mlekarstva in za 
produkcijo živinskih proizvodov, kot 
mesa, kož, volne itd., b) organizira in 
pc-maga izpolnjevati svojim članicam n*- 
črt lesne proizvodnje, odkupuje, predo 
luje in vnovčuje les ter skrbi po svojih 
članicah za uspešno organizacijo po- 
gozdovanja, posebno za ureditev dreves- 
nic itd.; c) pomaga svojim članicam pri 
pravilni organizaciji semenske službe, 
pri vzgoji in pravilni obdelavi vseh vrst 
kultur, posebno tudi industrijskih kul- 
tur, pospešuje uvajanje naprednejših 
agrotehničnih metod v kmetijstvi itd.; 
č) pomag* svojim članicam pri pospeše- 
vanju sadjarstva in vinogradništva, po- 
sebno pil ureditvi drevesnic -in trsnlc, 
pri zatiranju raznih rastlinskih bolezni, 
pri obnovi vinogradov, pri vzgoji kvali 
tetnega sadja, pri šolanju vin, pri vnov- 
čevanju sadja in vin itd.; d) pomaga 
svojmi članicam pri pospeševanju vseh 
drugih gospodarskih panog n. pr. čebe- 
larstva itd.; 3. pomaga svojim članicam 
pri mehanizaciji kmetijstva s tem, da 
skrbi, da bodo zadruge uspešno izrab- 
ljale razpoložljive kmetijsko stroje stal- 
no v uporabne stanju, da bodo ti stroji 
stalno v uporabnem stanju, da pomaga 
članicam p<ri ureditvi delavic za popravi- 
lo kmetijskih strojev, ima po potrebi tu 
di svojo delavnico te vrsto in last- 
ne večje kmetijske stroje ter sode- 
luje po potrebi pri sklepanju pogodb 
med članicamivin traktorskimi postaja- 
mi; 4.^ pomaga pri pravilni organizaciji 
zadružne trgovine in sicer: a) skrbi, da 
bo trgovsko poslovanje njenih članic ra- 
cionalno, tehnično in kulturno, da bodo 
članice zniževale zakonito dopustno mar- 
žo: b) skrbi za dobro tehično organiza- 
zacijo odkupa kmetijskih pridelkov in 
izdelkov, posebno za pravočasno kontra- 
hiranje in ukrene vse potrebno, da je 
odkup učinkovit, in da se pravilno raz- 
vije trgovina po vezanih cenah; c) po- 
maga evoiiro članicam pri naročanju in 
dobavah blaga, jih zalaga s trgovskim 

blagom in skiera po,?odbe z dobavnimi 
poüjelji, kolikor bo to racionalno in go 
spodarsko motimo. Pri tem skrbi zla 
sti, da bodo vse zadružne trgovine prai 

VuOas.no in zadostno založene s sorti 
menti, ki ustrezajo okusu in običajem za- 
družnico, prav tako pa skrbi, da ne 
bodo imele zadruge na zalogi nekurant 
nega blaga; d) prevaža trgovsko blago 
za svoje članice z lastnim prevoznim par- 
ktin in v ta namen koordira tudi plan- 
sko in racionalno izrabo prevoznih sred 
štev svojih članic ter ima svojo avtoine- 
hanično delavnico; ö. posreduje in po 
potrebi razdeljuje med svoje članice kre 
dite, organizira in povezuje kreditne od- 
seke svojih članic z Narodno banko ter 
pospešuje zbiranje kmečkih prihrankov; 
6. skrbi za sistematičen dvig kulturno 
prosvetne ravni zadružnikov in kmečke- 
ga prebivalstva sploh. V ta namen po- 
maga predvsem pri gradnji domov, pri 
reja predavanja, razstavo itd.; 7. vzgaja 
po načrtu zadružne kadre, jih pravilno 
razporeja in utrjuje pri njih zavestno 
disciplino; 8. organizira in Usmerja delo 
svojih članic, jim daje obvozna navodila 
organizacijskega in poslovnega značaja 
v skladu z obstoječimi zakonitimi pred- 
pisi in navodili nadrejenih organov. 
Organizira in vrši organizacijsko inštruk- 
torsko in revizijsko službo, • katero 
kontrolira in zboljšuje njihovo poslova- 
nje, da bo v vsakem pogledu smotrno 
in racionalno. 

Zarodi smotrnega in uspešnejšega 
izvajanja vseh teh nalog izdela potreb- 
ne načrte v skladu s splošnim državnim 
načrtom in skrbi, da izdelujejo te načrte 
loti izvajajo in presegalo. V ta namen 
tudi njene članice ter, da jih tudi v ee- 
vodi tudi vso potrebno evidenčno in sta 
tisl'éno službo. 

Zadružni delež znaša 5000 din; plačati 
se mora ob vstopu v zadrugo. Upravni 
odbor lahko dovoli plačilo v obrokih 
Vsaka članica zveze jamči z desetkrat- 
nim zneskom vpisanih obveznih deležev. 

Priobcitve se, kolikor ni v pravilih do- 
ločeno drugače, nabtjejo na zadružni raz, 
glasni deski. 

Upravni odbor sestavlja 7 do 9 članov, 
ki jih voli zbor za dobo enega leta. Za- 
drugo zastopa upravni odbor, zanjo pod- 
pisujeta pö dva člana upravnega odbora, 
od katerih lahko enega nadomešča po 
upravnem odboru pooblaščeni uslužbe- 
nec zveze 

Člani upravnega odbora so: 
Zvar Ernest, nameščenec, Poljčane, 

predsednik, 
Štimec Franc, kmet, Laporje, podpred- 

sednik, 
Salaj Ivan, nameščenec, Šmarje, taj- 

nik, 
Drofenik Karol, kmet, Rog. Slatina, 
Berce Anton, kmet Spitalič,( 
Rahle Ivan, kmet, Zg. Bistrica, 
Kolar Alojz, kmet, skalce, odborniki. 

Okrožno sođišco v Celju 
dno 17. maja 1943. 

Zadr VII 113/2 4963 
* 

492. 
Sedež: Šmartno v Roïni dolini, okraj 

Celje okolica. 
Dan vpisa: 12. maja 1948. 

Bp3pd;!o: KmrüJFka zadrugi z o. j. v 
ŠniaruiPin v Rožni dolini. 

Zadnja je bila ustanovljena na ?.kup- 
ZC-ln. dne S. marca 19iS za nedoločen 
cas. 

.NaloL.'" zadnje so: t da n,. -..n bolj;*' 
• čim kulluruejsi nač n oskrbuje svoje 
člane i vsemi potrebnim; pot ros n n« 
predmeti: 2 da odkupuje v svojem oko- 
lišu vse kmetijske prdelke in izdelke v 
skladu s postavljenim oačrtom '-a dobro 
oskrbo mest in drug h .ndustrijskih sre- 

•<:• n sklepa v ta namen pogodbe: 
3. da pospešuje in razvija vse panoge 
kmetijskega gospodarstva na svojem 
področju, taiko poljedelstvo, živnorejo, 
sadjarstvo, vinouradn štvo, čebelarstvo, 
gojitev industrijskih in drugih kultur, 
gozdarstvo, domačo obrt itd, posebno 
še tiste panoge oz • mi a kulture ki v 

danih naravnih pogojih najbolj uspe 
vajo; 4 da uvaja za povečanje kmetijske 
proizvodnje in 8 tem za naraščanje b'3' 
gostanja svojih članov naprednejše teb' 
nične in agrotiom-ke metode v kmetij- 
stvu in v ta namen nabavlja kmetijske 
stroje, umetna gnojila itd.. u«tanflvljfl 

ambulante za živino, plenioriilne postaj6' 
organizira selekcijo živ ne. gradi silose. 
organizira semensko službo, skrbi & 
gojitev sadu,h. gozdnih in drugih sadik 
itd.; 5. da organizira predelavo kmetij" 
skih pridelkov in obrtne delavnice z3 

potrebe svojih članov in izrablja pri t cm 
predvsem lokalne surovine: 6. da zbir3 

kmečke prihranke v obliki hranila»1 

vlog ;n notranjih posojil /.;> ukvarjam6 

obratnih sredstev in pedeijevanje kre- 
ditov svoj m članom. 7 d;t *krbl za go- 
spodarski, strokovni, kulturn in pro- 
svetni dvig vseh prebvalrev «vojeg3' 
okoliša tako. da prireja v svojem z3' 
družnem domu strokovna in port'*"3 

predavanja, kulturne prireditve, sf,0' 
kovne tečaje, razstave, predvajanje "'j- 
mov, goji fizkulturo itd. ter ustati«^ 
svojo knjižnico. 

Zaradi smotrnega in uspešnejšega frva* 
Janja svojih nalog izdela zadruga potreb»6 

načrte v skladu s splošnim državnim nS' 
č-rtom. 

Zadružni delež znaša 100 din, delež*'' 
družnikovega družinskega člana 50 d1"' 
delež se plača ob vstopu v zadrugo. ^?a 

zadružnik jamči e  petkratnim  znesk"^ 
vpisanega enkratnega temeljnega o*" 
ma družinskega deleža. 

Priobčitve so. kolikor ni v pravPj 
določeno drugače, nabijejo na tadrütO* 
razglasni. deski. .-j 

Upravni odbor sestavila 0 članov, 'l 

jih vOli zbor izmed zadružnikov za o*0 

enega leta ,. 
Zadrugo zastopa upravni odbor, P°~ 

pisujeta pa zanjo po dva člana upravne?, 
odbora, katerih enega lahko nadomc,s(jf 
po upravnem odboru pooblaščena usio^ 
benec zadruge. • 

Člani upravnega odbora so: . 
Otrokar Franc, •••., Rožni vrh 7, pr^ 

sednik, • 
Stožir Karol, kmet, Šmartno 22, P00 

predsednik, «i 
Krajne Rudolf, delavec, Loče 1. tajn^i 

-  To'aj Mattia   pos., Šmartno 85. 
Rebernik Rudolf, nos.. Brezova 35. 
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Potočnik Anton, pos., Slavna 8, 
Kovač Jožef, pos., Otemna 17, 
Šmarčan Ivan, pos., Šmartno 25, 
Ferjanc Vlado •••. sin, Rožni vrh 4, 

odhorniki. 
Okrožno sodišče v Celju 

dne 12. maja 1948. 
Zadr. VII 108/2 4381 

* 
403. 

Sedež: Zibika. 
Dan vpisa: 6. maja 1648. 
Besedilo: Kmetijska zadruga z omeje- 

nim jamstvom v Zibilri. 
Zadruga je bila ustanovljena na skup- 

ščini dne 8. marca 1048 za nedoločen 
čas. 

Naloga zadruge je: 1. da izdeluje po 
navodilih pristojnih organov načrt za 
odkup kmetijskih pridelkov v svojem 
okolišu; 2. da izdeluje po navodilih pri. 
stojnib organov načrt potrošnje svojih 
članov; 3. da izdela finančni in kreditni 
načrt in ga vskladi s finančnim načrtom 
sv'oje poslovne zveze in postavljenimi 
normami; 4. da zbira v ta namen stati- 
stične podatke, ki jih daje v uporabo t 
tudi svoj; poslovni zvez-.. Glavni zadruž- 
ni zvezi LRS in okrajnim ljudskim od- 
borom; 5. da odkupuje v svojem Okolišu 
Vse kmetijske pridelke in oskrbuje svo- 
je elane z vsem kmetijskim orodjem hi 
j"*8imi kmetijskimi potrebščinami in 
ludi L vsemi potrošnim! predmeti po po- 
stavljenem načrtu; 6. da sklepa pogodbe 

&* kmetovalci v svojem okolišu ža odkup 
kmetijskih pridelkov in jim izplačuj» v 
• namen predujme (kontrahiranje); 
'• da sklepa pogodbo z zadružnimi in 
ogavnim! podjetji za dobavo kmetijskih 
Pndelkov; 8. da skrbi za večjo produk- 
tivnost dela svojih članov; 9. da skrbi 
Vh -i tUrno ln Prosvelno izobrazbo evo- 
luì članov in za njihovo zadružno vzgojo. 

Svoje naloge opravlja zadruga v skia- 
?" « splošnim državnim gospodarskim 
"aertom in • nalogami, ki jih dobi od 
^°JOi,p<!slovne zveze in pristojnih orga. n«v ljudske oblasti. 

dr,Zvadii"užni delež znaša 150 din, delež za- 
^U7.nikcvega družinskega člana 10 din; 

\Ar„' s° mora vplačati ob vstopu v za- 
nim iak za«*ruMk jamči s petkrat- 
xaeUn^f • vPisancßa enkratnega te- 

«jnega oziroma družinskega deleža. 

dok2?tv,6 8e' kolikor ni v pravilih 

AÏÏ &^ Mb«°* • "^ 
«eSîffi Tl• UP^•3 ribar, kl ga 

med zadružnikov za dobo enega leta. 
im* za,drugo podpisujeta po dva člana 
»i* e£a <*""»*, katerih enega lahko 
•dQomeeca po upravnem odboru poobla- 

ščeni uslužbenec zadruge. 

Ciani upravnega odbora so: 
Gobec Josip, kmet, Sv. Jernej 1, pred- 

°••••, 
Vrbovžek Alojz, fotograf, Zibiška vss 

M- 17, podpredsednik, 
Mipanc Franc, Sv. Jernej 46, tajnik, 
Krivec Franc, Sv. Jernej 17, 
Glatolas Ivan. kmet, Pustike. 

Metličar Alojz, kljucamßar, ŠMija, 
Jošt Anton, tajnik, Pustiika, odborniki. 
Za s^-ipisovanje je pooblaščen Juri- 

čau J- poslovodja zadruge. 
žno sodišče r Celju 
ae 6. maja 1948. 
Zadr. VU 103/2 4379 

493a 
Sedež: Golnik. 
Dan vpisa: 1". aprila 194S. 
Besedliioj Dclavsko-naineščenska po- 

trošniška zadruga z omejenim jamstvom 
Golnik. 

Na ustanovnem zboru dne 2. aprila 
1948 je bila zadruga ustanovljena za no 
določen čas. 

Naloge zadrugo so: 1. da izdela načrt 
potrošnje za svoje člane in izdela v ta 
namen finančni in kreditai načrt; 2. da 
zbira v ta namen statistične podatke, ki 
jih daje v uporabo tudi nadrejenim za- 
družnim in državnim organom; 3. da 
oskrbuje svoje člane z vsemi potrošnim! 
predmeti in sklepa v ta namen pogodbe 
s kmetijskimi nabavno prodajnimi za- 
drugami in z drugimi draaivnimi pod- 
jetji; 4. da ustanavlja po potrebi lastna 
gospodarska podjetja izključno za potre- 
be svojih članov; 5. da dviga svoje pro- 
dajalne in pedjetja na stopnjo racionalno 
in kulturne ravni; 6. da s sodelovanjem 
sindikalnih organizacij ekxbi za dvig 
kulturne in prosvetne ravni in za za- 
družno vzgojo svojih članov.        • 

Delež znaia lOfldin in se lahko1 vplača 
v obrokih. Člani jamčijo za obveznosti 
zadruge z desetkratnim zneskom vpisa- 
nih obveznih deležev. 

Zadruga razglaša važnejše sklepe v 
svojih poslovnih prostorih. 

Upravni odbor sestavlja 7 članov, Id 
jih voli zbor izmed zadružnikov. Njego- 
va dolžnost traja eno leto. 

Za zadrugo podpisujeta po dva dana 
upravnega odbora, katerih enega lahko 
nadomešča po upravnem odboru poobla- 
ščeni uslužbenec zadruge. 

Člani upravnega odbora so: 
Žagar •••••, upravitelj zdravito*, 
Z-amljen Alojz, nočni čuvaj, 
Figar Zora, medic, sestra, 
Kokolj Maks, šel kuhinje* 
Dolenc Franc, kurjač, 
Guček Stane, ekonom,   ._,.,.,. 
Zaiokar Alojz, vratar, vsi Golnik st. 1. 

Okrožno sodiščo r Ljubljani 
dne 17. aprila 1948. 

Zt 80'48 - Zadr. .VI 20/1      S381 
* 

494. 
Sedež: Ljubljana. 
Dan vpisa: 10. maja 1948. 
Besedilo: Obrtna nabavno prodajna 

zadruga slaščičarjev z omejenim jam- 
stvom v Ljubljana 

Na ustanovnem zboru dne 15. aprila 
1948 je bila zadruga ustanovljena za ne- 
dtaločen čas. , 

Naloge zadruge so: 1. da nabavlja pro- 
izvajalna sredstva in surovino za STOJO 
člane; 2, da prevzema od svojih članov 
njihove proizvode, jih razvršča po vrsti 
in kaktovosti in skrbi za skupno prodajo; 
3. da sodoluje pri planu oskrbe in poma- 

••• pri pritegnitvi obrtnikov k planskemu 

delu; 4. da vodi razvid o IzpobBtvi pro- 
izvajalnih nalog svojih članov in skrbi, 
da se v celoti izvajajo predpisi ljudskih 
oblastev glede cen in 5. da zbira zaradi 
samooskrbe v svojem okolišu surovine, 
ki so te neizrabljene in jih razdeljuje 
med svojo člane. 

Delež znaša 500din in se lahko vplača 
v obrokih. Člani ••••• za obveznosti 
zadruge s petkratnim zneskom vpisa- 
nih obveznih deležev. 

Zadruga objavlja važnejše sklepe in 
poročila v svojih prostorih, po možnosti 
pa tudi v glasilu Glavne zadružne zveze 
LRS alti v krajevnem dvevnem časopisju. 

Upravni odbor sestavlja 5 do 9 članov, 
ki jih veli zbor izmed zadružnikov. Dolž- 
nost upravnega odbora traja eno leto. 

Zadrugo zastopata in zanjo podpisu- 
jeta predsednik ali podpredsednik 
upravnega odbora, če šopati zadržani 
najmanj dva člana m tainik up*«.vnega 
odbora, katerih enega Janko nadomešča 
vodilni uslužbenec zadruge. 

Člani upravnega odbora so: 
Salomon Edgar, slaščičar, Cesta T 

Rožno dolino 11, predsednik, 
Kastelte Aloj'iij, slaščičar, Erjavčeva 

4, podpredsednik, 
Krbavčič Jakob, medicar, Sv. Petra 59, 

tajnik, 
Grablovic Josip, slaščičar, Florjan- 

ska 33, 
Struna Ignac, slaščičar, Jeraejeva 13, 
Kozjek Franc, slaSčičar, Smartrnska 24. 

odborniki. 
Okrožno sodišče v Ljubljani 

dne 7. maja 1948. 
Zt-84/48—Zadr VI 34/1      4080 

* 
495. 

Sedež: Ljubljana. 
Dan vpisa: 20. aprila 1948. 
Besedilo: Obrtna nabavno protiajna za- 

druga sobo-črkoslikarjev, pleskarjev in li- 
čarjev z omejenim jamstvom v Ljubljani. 

Zadruga je bila ustanovljena na usta- 
novnem zboru 30. marca 1948 za nedolo- 
čen čas. 

Naloga zadruge je: 1. da nabavlja pro- 
izvajalna sredstva in surovine za svoje da- 
ne; 2. da prevzema od svojih članov nji- 
hove proizvode, jih razvršča po vrsti in 
kakovosti in skrbi za skupno prodajo; 8. 
da sodeluje pri načrtu oskrbe in pomaga 
pri vključevanju obrtnikov v načrtno delo; 
4. da vodi razvid o izpolnitvi sprejetih 
proizvajalnih nalog svojih članov in skrbi, 
da se v celoti izvajajo predpisi ljudskih 
oblaslev glede cen, in 5. da zbira zaradi 
samooskrbe v svojem okolišu surovine, ki 
so še neizrabljene, in jih razdeljuje med 
svoje člane. 

Zadružni delež znaša 500 din, ki se lah- 
ko vplača v obrokih. Člani jamčijo za ob- 
veznosti zadruge s petkratnim zneskom 
vpisanih obveznih deležev. 

Zadruga razglaša važnejše sklepe v svo- 
jih poslovnih prostorih, po možnosli pa ra- 
di v glasilu Glavne zadružne zveze LRS, 
ali v lokalnem dnevnem časopisju. 

Upravni odbor sestavlja 5 do 9 članov, 
ki jih voli zbor izmed zadružnikov. Nje- 
gova dolžnost traja eno leto. Zadrugo za- 
stopata in zanjo podpisujeta predsedn'!: 
ali podpredsednik in tajnik upravnega od* 
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bora, če so ti zadržani pa najmanj dva čla- 
na upravnega odbora, od katerih lahko 
enega nadomešča po upravnem odboru po- 
oblaščeni vodilni uslužbenec zadruge. 

Člani upravnega odbora so: 
Borštnar Štefan, Podmilščakova 
Vojska Drago, Topniška 16, 
Rožič Stefan, Vegova 8, 
Sedej Leopold, Slomškova 23, 
Vojska Stane, Gradišče 3, 
Hlebš Jakob, Cankarjevo nabrežje 21, 
Dermastja Stane, Št. Vid, 
Šebenik Blaž, Vidovdanska 18, 
Košak Ivan, Gorjupova 4 — vsi sobo- 

slikaru v Ljubljani. 
Okrožno sođ'ščp v Ljubljani 

dne 20. aprila 1948. 
Zt 81/48 — Zadr. VI 22•     3516 

ft 
496. 

Sedež: Selca. 
Dan vpisa: 7. maja 1948. 
Besedilo: Kmetijska zadruga • ouitye- 

nim jamstvom v Selcih. 
Zadruga je bila ustanovljena na usta- 

novnem zboru 29. II. 1948 za nedoločen 
Èas. 

Naloge zadruge so: 1. da na čim boljši 
in čim kulturnejši način oskrbuje svoje 
člane z vsemi potrebnimi potrošnimi 
predmeti; 2. da odkupuje v svojem oko. 
lišu vse kmetijske pridelke in izdelke v 
skladu s postavljenim načrtom za dobro 
oskrbo mest in drugih industrijskih sre- 
dišč in sklepa v ta namen pogodbe; 
3. da pospešuje in razvija vse panoge 
kmetijskega gospodarstva na svojem 
področju, tako poljedelstvo, živinorejo, 
sadjarstvo, vinogradništvo, čebelarstvo, 
gojitev industrijskih in drugih kultur, 
gozdarstvo, domačo obrt itd., posebno 
še tiste panoge oziroma kulture, M v 
danih naravnih pogojih najbolj uspe- 
vajo. 4. da uvaja za povečanje kmetijske 
proizvodnje in s tem za naraščanje bla- 
gostanja svojih članov naprednejše teh- 
nične in agronomske metode v kmetij- 
stvu in v ta namen nabavlja kmetijske 
ertroje, umetna gnojila itd., ustanavlja 
ambulante za živino, plemenilne postaje, 
organizira selekcijo živine, gradi silose, 
organizira semensko službo, skrbi za 
gojitev sadnih, gozdnih in drugih sadik 
itd.; 5. da organizira predelavo kmetij- 
skih pridelkov in obrtne delavnice za 
potrebe svojih članov in izrablja pri tem 
predvsem lokalne surovine; 6. da zbira 
kmečke prihranke v obliki hranilnih 
vlog in notranjih •••••• za ustvarjanje 
obratnih sredstev in podeljevanje kre- 
ditov svojim članom; 7. da skrbi za go- 
spodarski strokovni, kulturni in pro- 
svetni dvig vseh prebivalcev svojega 
okoliša tako, da prireja v svojem za- 
družnem domu strokovna in politična 
predavanja, kulturne prireditve, stro- 
kovne tečaje, razstave, predvajanje fil- 
mov, goji fizkulturo itd. ter ustanovi 
svojo knjižnico. 

Zaradi smotrnega in uspešnejšega iz- 
vajanja svojih nalog izdela potrebne 
načrte v skladu s splošnim državnim 
načrtom. 

Zadružni delež znaša 100 din, ki se 
lahko vplača v obrokih, delež zadružm- 
kovega družinskega člana znaša 20 din. 

Člam, Janino za obveznosti zadruge z 
desetkratnim zneskom vpisanega en- 
kratnega temeljnega oziroma družinske- 
ga 4eleiii. 

Zadruga razglaša važnejše sklepe v 
svoj Ji poslovn.n prostorih in na razglas- 
ni deski. 

upravni odbor ses-iavija 9 članov, ki 
jih \oli zbor izmed zadružnikov. Njegova 
dolžnost traja eno leto. Za zadrugo pod- 
pisujeta po dva člana' upravnega odbora, 
cd katerih lahko enega  nadomešča po 
upravnem odboru  pooblaščeni uslužbe- 
nec zadruge. 

Člani upravnega odbora so: 
Rakovec Janez, kmet, Dolenja vas 34, 
Šmid Malica, kmet, Selca 49, 
Vrhunec Janko, gostilničar, Selca 78, 
Mesec Franc, čevljar, Selca 73, 
Cenčič Štefan, kajžar, Selca 4, 
Itotrič Janez, kmet. delavec, Kališe 8, 
Rant Janez, kmet, Dolenja vas 9, 
Berce Marija, kmeftfca, Selca 25, 
Peternelj Jože, kmet. del., Selca 67. 

Okrožno sodišče v Ljubljani 
dne 5. maja 1948. 

Zadr. VI 31/1 — Zt 50/48   4077 
* 

497. 
Sedež: Sorica,   ' 
Dan vpisa: 7. maja 1948. 
Besedilo: Kmetijska zadruga z omeje- 

nim jamstvom v Sorici. 
Zadruga je bila ustanovljena na usta- 

novnem zboru 29. II. 1948 za nedoločen 
čas.       î 

Naloge zadruge so: 1. da na čim boljši in 
čim kulturnejši način oskrbuje svoje čla- 
ne z vsemi potrebnimi potrošnimi pred- 
meti; 2. da odkupuje v svojem okolišu 
vse kmetijske pridelke in izdelke v 
skladu s postavljenim načrtom za dobro 
oskrbo mest in drugih industrijskih sre- 
dišč in sklepa v ta namen pogodbe; 
3. da pospešuje in razvija vse panoge 
kmetijskega gospodarstva na svojem 
področju, tako poljedelstvo, živinorejo, 
sadjarstvo, vinogradništvo, čebelarstvo, 
gojitev industrijskih in drugih kultur, 
gozdarstvo, domačo obrt itd., posebno pa 
tiste panoge oziroma kulture, ki v danih 
naravnih pogojih najbolj uspevajo; 4. da 
uvaja za povečanje kmetijske proizvod- 
nje in s tem za naraščanje blagostanja 
svojih članov naprednejše tehnične in 
agronomske metode v kmetijstvu in v ta 
namen nabavlja kmetijske stroje, umetna 
gnojila itd., ustanavlja ambulante za 
živino, plemenilne postaje, organizira 
selekcijo živine, gradi silose, organizira 
semensko službo, skrbi za gojitev sadnih, 
gozdnih in drugih sadik itd.; 6. da orga. 
nizira predelavo kmetijskih pridelkov in 
obrtne delavnice za potrebe svojih • čla- 
nov in izrablja pri tem predvsem lokalne 
surovine; 6. da zbira kmečke prihranke 
v obliki hranilnih vlog in notranjih po- 
sojil za ustvarjanje obratnih sredstev in 
podelitev Kreditov svojim članom; 7. da 
skrbi za gospodarski strokovni, kulturni 
in prosvetni dvig vseh prebivalcev svo- 
jega okoliša tako, da prireja v svojem 
zadružnem domu strokovna in ••••••• 
predavanja, kulturne prireditve, strokov, 
ne tečaje, razstave, predvajanja filmov, 
goji fizkulturo iW. ter ustanovi avoio 
knjižnico. 

Zaradi smotrnega ju uspešnejšega iz- 
vajanja svojih nalog izdela poti ebne 
nacrte v skladi s splošnim državnim 
načrtom. 

Zadružni cMež znaša 100 din. kJ s_ß 

lahke v-jnftt-d v obrokih, delež zadr upni- 
kovega dniži.uskfga ciana zn;i--;; 20 din- 
Ciani jamčijo za obveznosti zadruge z 
desetkratnim ziicMiom vpisanega enkrat- 
nega temeljnoga oziroma družinskega 
deleža. 

Zadruga razglasa važnejše sklepe - v. 
svojih poslovnih prostor.h in na razglas-, 
ni deski. i 

Upravna odbor sestavlja 7 do 9 članov^ 
ki jih voli zbor izmed zadružnikov. Nje- 
gova dolžnost traja eno leto. Za zadrugo, 
podpisujeta po dva člana upravnega °d*: 
bora, od katerih lahko enega nadomešča- 

po upravnem odboru pooblaščeni usluz.-, 
benec zadruge. 

Člani upravnega odbora so: ''•' 
Puntar Alojz, delavec, Sp. Sorica 5,-^ 
Drol Karel, delavec, Zg. Sorica 22. ;'. 
Kejžar Janez, delavec. Sp. Sorica fcVr j 
Čufer Stanko, mizar, Sp. Danje 12^ '„* 
--«lih Franc, kmet, Zg. Danje 6, ,'*"' / 
•-©:-• Ivana, gospodin., Zg. Sorica''?*! 
Vitlih Jakob, kmet, Zg. Sorica 1,,':' 
•p-relfh Alojzij, čevljar, Davča 2, .'/)VI 
Bevk Anton, kmet, Davča 18. ('\'• 

Okrožno sodišče v Ljubljani *,. ? 
dne 6. maja 19-18. •/, 

Zadr. VI 30/1 — Zt 49/48 

* 

402« 
- -, >c 

498. 
Sedež: Zagreb, podružnica Ljubljen»«' 
Dan vpisa: 2a apnia 1048.        •"' ;j 
Besedilo: »čilimk obrtnička proizTâ^ 

jarka zadruga • omejenim jamstvom T 

Zagrebu, podružnica Ljubljana. 
Zadruga je bila ustanovljena na skup- 

ščini 28. II. 1948 za nedoločen čas. 
Nalogo zadruge so: 1. da izključno z. 

delovno silo svojih zadružnikov oprav- 
lja in izdeluje pretežno v akordu v,*^ 
dela preprogarsko stroke v skupni de" 
lavnici, pa tudi izven nje, kolikor je V° 
naravi dela to potrebno; 2. da nabav- 
lja surovine, material in sredstva ' ** 
svtoje po silovan je- in predelavo in , *** ' 
prodaja svoje izdelano ia predete15.0 

obrtniško blago; 3. da organizira daijaiiJe 

kredita svojim članom; 4. da dvigne svo- 
jo delavnice in podjetja na stopnjo na«1' 
onalnega, tehnično popolnega in kultu1" ; 
nega obrtniškega izdelovanja in predela 
van ja; 5. da prispeva k povečanju Pir*T 
duktivnosti dela svojih zadružnikov', »• 
da skrbi za kulturno in prosvetno & 
graditev svojih članov in za njihovo "f 
družno izobraževanje; da sprejema v^" 
jence in .Uh etrokovno izobražuje l\ 
podpira delo pristojnih organov držav- 
ne uprave in delo višjah zadružnih org- 
anizacij za izobraževanje zadružnega K - 
dira. 

Delež znaša 1000 din in se lahko vpla- 
ča v obrokih. Člani jamčijo za obvezno- 
sti zadruge z dvakratnim zneskom vp1 

sanih deležev. 
Zadruga  razglaša važnejše skleje ' 

svojih poslovnih prostorih, po možno»' 
pa tudi v dnevnem časopisju, posebno 
v  »Zadrusafuc, uradnem  listu 'Glavne 
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zadružne zveze Ljudske republike 
Hrvatske. 

Upravni odbor sestavljajo predsednik, 
tajnik • trije člani, ki jih voli zbor 
izmed zadružnikov, podpisujeta pa zanjo 
fo dva člana upravnega odbora, kate- 
rih enega lahko nadomešča pc uprav- 
nem odbora pooblaščeni uslužbenec za- 
druge. 

Člani upravnega odbora so: 
3o    k!c  F ram jo,   Zagreb,   Hercegovačka 

Bobarić Franjo, Zagreb, Ninska 23, 
jUoniic Mira. Zagreb, Brozova IS, 
Mikué Adolf. Ljubljana, Mestai trg lö, 
Ivozelj   Julija,   Zagreb,   Pre rado vice- 

va oy. 
Okrožno sodišče v Ljubljani 

dne 22. aprila 1948. 
Zt 82/48—Zadr VI 23/1        3550 

* 
499. 

Sedež: Žabnica. *"' 
üan vpisa: 7. maja 19-18. 

.Besedilo: Kmetijska zadruga z omeje- 
'»m jamstvom v žabnhi. 

Zadruga je bila ustanovljena na usta- 
novnem zboru 2. •. 1948 za nedoločen 

Naloge zadruge so: 1. da na čim boljši 
èlar?m ^turnejsi način oskrbuje svoje 
üre.

e 2. vsemi potrebnimi potrošnimi 
îisli '^6'1]' ~' da odkuPuie v svojem oko- 
eklâ 1S° met'is'îe pridelke in izdelke v 
o*;H)U S P°slavljenim načrtom za dobro 
dir. -° •••1 in drugih industrijskih sre. 
2  " m   sklepa v ta namen   pogodbe; 

1•••?1^••••*• • razv'Ja vse Pan°8e 

oòdroP- ga g°3P°darslva na svojem 
šadinr » tako PoIJedelstvo, živinorejo, 
eoiihl    •', vinogradništvo, čebelarstvo, 
RoSrVndustriJskih iu druSiu 1:•11••, 
*••> 1:,'°' dom"«> obrt itd., posebno pa 
nih nP,„ ge, OZi>oma kulture, ki v da- 
41 daS?4 po^ojih DaJbolJ opevajo; 
izvodn;! a •• Povečan-ie kmetijske pro- 
starr S tein •• naraščanje blago- 
uigSJf .sv°jili Članov naprednejše, teh- 
siv" .• aponomske metode v kmetij- 
siroLm V namen nabavlja kmetijsko 
«nibânniTelna.. gD°iîla  itd-'   ustanavlja 

<ÄK Selel£clJ° živine, gradi silose, 
Ulov SdnihPmeu^° sluZb0" skrbi M g0- itd • .B;   ,"'- ßozdmhi in drugih sadik 
slcih nrwn1P

rganizira Predelavo kmetij- 
Potrebe svo-?v.,in obrtne delavnice za 
Predvsem ]ov4i 

ov in izrablia pri tem 
kmečke prihrVni surovine; 6- da zbira 

in notraH:frank? v «Miki hranilnih vlog 
«Cdt    P0äOiil za ustvarjanje obrat- 
to» •••^1»?* kredit0V, SV^- 
slrokovni Vi» a -skrbl za g°sP°dar3kl 

vsehm?öv i urm in Prosvetni dvig 
da PrfretVv1C0V »wIegaPokoIßa tako" 
strni«, J . SV0Jem zadružnem domu 
turni "a- lnV P°litiSna predavanja, kul- 
«tavA pn'edIto. strokovne tečaje, raz- 
iM ?' Podvajanja filmov, goji fizkulturo 

7 Ter ustanovi svojo knjižnico, 
i?*» smotrnega in uspešnejšega izva- 
ja svojih nalog izdela zadruga potrebne 

dcrte v skladu s sološnim državnim na- 
<-rtom. 
..fadra2ns delež znaša- 100 din, delež 
«•»ttruzmüovega dpužiuskeza člaaa znaša 

20 din, ki se lahko vplača v obrokih, 
ciani jamčijo za obveznosti zadruge z 
desekratrum zneskom vpisanega enkrat- 
nega temeljnega oziroma družmskega 
deleža. 

Zadruga razglaša važnejše sklepe v 
svoj .h poslovnih prostorih in na razglaš- 
al deski. 

Uprava; odbor sestavlja IS članov, ki 
jih voh zbor izmed sadružuikov. Njegova 
dol/noHt traja eno loto. Za zadrugo pod- 
pihujeta po dva člana upravnega odbora, 
od katerih  lahko enega  oadoniežca po 
upravnem  odboru pooblaščeni  uslužbe- 
nec tadruge. 

Clanj upravnega odbora so: 
Kuralt Franc, kmečki «n, Zabnica 23, 
£ifrer Janez, kmet, Zabnica 8, 
Cegnar Janko, kmečki sin, Zabnica 33, 
Jamnik   Albin,   preglednik   sklacLšč, 

Doriarje 29, 
šifrer Ludvik, kmet, Zabnica 29, 
Oman Blaž, kmet, Zabnica 2d. 
Rajgelj F raue, železničar, šutria 6 a, 
Hafner Franc, kmet, Zabnica 52, 
Vilfan Franc, kmet, Dorfarje 22, 
Eržen Matevž, delavec, Šutna 24, 
Štupnikar Janez, kmet, Forma ». 
Tavčar Janez, mizar, Dorfarje 29, 
žstupnikar Franc, delavec, Šutna 12. 

Okrožno sodišče v Ljubljani 
dne 5. maja 1948. 

Zadr, VI 27/1 - Zl 44/48    4073 

500. 
Sedež: Dolič, okraj Murska Sobota. 
Dan vpisa: 30. aprila 194S. 
Besedilo: Kmetijska zadruga z o. j, v 

Doliču. 
Zadruga je bila ustanovljena na skup- 

ščini 3. marca 194S za nedoločen čas. 
Naloge zadruge so: 1. da tia čim boljši 

in čim kulturnejši način oskrbuje svoje 
člane z vsemi potrebnimi potrošnimi 
predmeti; 2. da odkupuje v svojem oko- 
lišu vse kmetijsko pridelke in izdelke v 
skladu z postavljenim načrtom za dobro 
oskrbo mest in drugih industrijskih sre- 
dišč in sklepa v ta namen pogodbe; 
3. da pospešuje in razvija vse panoge 
kmetijskega gospodarstva na svojem 
področju, tako poljedelstvo, živinorejo, 
sadjarstvo, vinogradništvo, čebelarstvo, 
gojitev industrijskih in drugih kultur, 
gozdarstvo, domačo obrt itd., posebno 
še tiste panoge oziroma kulture, ki v 
danih naravnih pogojih najbolj uspe- 
vajo; 4. da uvaja za povečanje kmetijske 
proizvodnje in s tem za naraščanje bla- 
gostanja svojih članov naprednejše teh- 
nične in agronomske metode v kmetij- 
stvu in v ta namen nabavlja kmetijske 
stroje, umetna gnojila itd., ustanavlja 
ambulante za živino, plemenilne postaje, 
organizira selekcijo živine, gradi silose, 
organizira semensko službo, skrbi za go- 
jitev sadnih, gozdnih in drugih sadil: 
itd.; 5. da organizira predelavo, kmetij- 
skih pridelkov in obrtne delavnice za 
potrebe svojih članov in izrablja pri tem 
predvsem lokalne surovine; 6. da zbira 
kmečke prihranke v obliki hranilnih 
vlog in: notranjih posojil za ustvarjanje 
obratnih sredstev in podeljevanje kre- 
ditov svojim članom; 7. da skrbi za go- 
sDodarski,  ßtrokoyni,  kulturni ia pro- 

svetni dvig vseh prebivalcev svojega 
okoliša tako, da prireja v svojem za- 
družnem domu strokovna in politična 
predavanja, kulturne prireditve, stro- 
kovne tečaje, razstave, predvajanja fil- 
mov, goji fizkulturo itd. ter ustanovi 
svojo knjižnico. 

Zaradi smotrnega in uspešnejšega izva- 
janja svojih nalog izdela zadruga potrebne 
načrte v skladu s splošnim državnim načr- 
tom. 

Zad ružni delež znaša 150 din; plača 
se ob vstopu v zadrugo. Upravm odbor 
lahko dovoli plačilo v obrok*. Delež za- 
družnikovega družinskega člana znaša 
10 din. Jamstvo je omejeno. Vsak zadruž- 
nik jamči še z desetkratnim zneskom 
vpisanih obveznih deležev. 

Zadruga razglaša važnejše sklepe v 
svojih poslovnih prostorih in aa razglas- 
ili deski. 

Upravni odbor eesta/vlja 6 članov. Nje- 
gova dolžnost traja eno leto. Zadrugo 
zastopa upravni odbor, zanjo podpisuje- 
ta po dva člana upravnega odbora ali 
po en član upravnega odbor in •• po- 
oblaščeni uslužbenec zadruge. 

Člani upravnega odbore1 eo: 
Škaper Štefan, kmet, predsednik, 
Žohar Josip, zridar, tajnik, 
Kočar Peter, čevljarski mojster, 
Klement Josip, zidar, 
Pelcar Marija, kmetica, 
Sukič Ludvik, odborirki. vai fe DoJJča. 

Okrožno sodišče v Mariboru 
dne 30. aprila 1048. 

Zadr. III 71/2 4064 
* 

501. 
Sedež: Gor. Lennava, okraj Murska 

Sobota. 
Dan vpisa: 20. aprila. 1948. 
Besedilo: Kmetijska zadruga i'#. j. T 

Gor. Lendavi. 
Zadruga je bila ustanovljena na skup- 

ščini 25. II. 1948. 
Naloge zadruge so: da na <3!m bolijfl 

in čim kulturnejši način oskrbuje svoje 
člane z vsemi potrebnimi port rosnimi , 
predmeti; 2. da odkupuje v svojem oko- 
lišu vse kmetijske pridelke ài izdelke v 
skladu s postavljenim načrtom z», dobro 
oskrbo mest in drugih iaidustrijsMi sre- 
dišč in sklepa v ta namen pogod.be; 
3. da pospeSuje in razvija vs-e panoge 
kmetijskega gospodarstva na svojem 
področju, tako poljedelstvo, živinorejo, 
sadjarstvo, vinegradroaivoj! čebelarstvo, 
gojitev industrijskih in drugih kultur, 
gozdarstvo, domačo obrt itd., posebno 
še tiste panoge eraroma kulture, ki v 
danih naravnih pogojih najbolj uspe- 
vajo; 4. da uvaja za povečanje kmetijske 
proizvodnje ia s tem za naraščanje.bla- 
gostanja novih članov naprednejš* teh- 
niöne in agronomske -metode v kmetij- 
stvu Ln v ta namen nabavlja kmetijsko 
stroje, umetna gnojila itd., uciacevlja 
ambulante za živino, plemenih» poetaje, 
organizira selekcijo živine, gradi eßose,'' 
organizira semensko družijo, •••1« •»" 
gojitev sadnih, gozdnih in drugih sadik 

•Ud.: o. da orgararzira predelavo kmetij- 
skih pridelkov in obrtno delevnioe za 
potrebe svojih članov Uri israblj« pri t«m 
p.rôdvi.em lokaJu« •••)•••« •. da zbir» 
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kmečke prihranke v obliki hranilnih 
vlog m notranjih posojil za ustvarjanje 
obratnih sredstev in podeljevanje kre- 
ditov svojim članom; 7. da -skrbi za go 
spodarski strokovni, kulturni in pro- 
svetni dvig vseh prebivalcev svojega 
okoliša tako, da prireja v svojem za- 
družnem domu strokovna in politična 
predavanja, kulturne prireditve, stro- 
kovne tečaje, razstave, predvajanja fil- 
mov, goji Likulturo itd. ter ustanovi 
6 ve j o knjižnico. 

• Zaradi smotrnega in uspešnega iz- 
vajanja svojih nalog izdela potrebne 
načrte v skladu s splošnim državnim 
načrtom. 

Zadružni delež znaša 150 din, ptačs se 
ob vstopu v zadrugo. Upravni odbo* lah- 
ko dovoli plačilo v obrokih. DeM za- 
družnikov e ga družinskega člana znaša 
10 dwi. Jamstvo je omejeno. Vsak za- 
družnik jamči še z desetkratnim zne- 
skom vpisanih obveznih deležev. 

Zadruga razglasa važnejše sklepe v 
evojih poslovnih prostorih in na raz- 
glasni deski. 

Upravni odbor sestavlja 5 d!o 8 članov. 
Njegova dolžnost traja eno leto. Zadrugo 
zastopa upravni odbor, zanjo podpisuje- 
ta po dva člana upravnega odbora aH po 
en član upravnega odbora in en poobla- 
ščeni uslužbenec zadruge. 

Člani upravnega cdbora so: 
Rac Rudolf, kmet, Gor. Lendava, pred- 

sednik, 
••••• Josip, kmet, Gor. Lendava, taj- 

nik, 
Semler Rudolf, kmet, Gor. Lendava, 
Horvat Martin, kmet, Gor. Lendava, 
Krpic Ludvik, krnet, Gor. Lendava, od- 

tSorniki. 
Okrožno sodišče v Mariboru 

dne 29. aprila 1948. 
Zadr. III 6G/2 4273 

* 
602. 

Sedež: Golava, okraj Ljutomer. 
Dan vpisa: 21. maja 1948. 
Besedilo: Kmetijska zadruga z o. j. v 

Grlavi. 
Zadruga je bila ustanovljena na skup- 

ščini 5. IV. 1948 za nedoločen čas. 
Naloge zadruge so: 1. da na ••• boljši 

In čim kulturnejši način oskrbuje svoje 
Hane z vsemi potrebnimi potrošnima 
predmeti; 2. da odkupuje v svojem oko- 
lišu vse kmetijske pridelke in izdeü.e v 
ikladu s postavljenim načrtom za dobro 
»skrbo mest in drugih industrijskih sre- 
iišč in sklepa v ta namen pogodbe; 
î. da pospešuje in razvija vse panoge 
kmetijskega gospodarstva na svojem 
področju, tako poljedelstvo, živinorejo, 
sadjarstvo, vinogradništvo, čebelarstvo, 
gojitev industrijskih in drugih kultur, 
gozdarstvo, domačo obrt itd., posebno 
še tiste panoge oziroma kulture, ki v 
danih naravnih pogojih najbolj uspe- 
vajo; 4. da uvaja za povečanje kmetijske 
proizvodnje in s^tem za naraščanje bla- 
gostanja svojih članov naprednejše teh- 
nične in agronomske metode v kmetij- 
stvu in v ta namen nabavlja kmetijske 
stroje, umetna gnojila itd., ustanavlja i 

ambulante za živino, plemenilne postaje, 
organizira selekcijo živine, gradi silose, 
organizira semensko službo, skrbi za 
gojitev sadnih, gozdnih in drugih sadik 
itd.; 5. da organizira predelavo kmetij- 
skih pridelkov in obrtne delavnice za 
potrebe svojih članov in izrablja pri tem 
predvsem lokalne surovine; G. da zbira 
kmečke prihranke v obliki hranilnih 
vlog in notranjih posoj.l za ustvarjanje 
obratnih sredstev in podeljevanje kreditov 
svojim članov; 7. da skrbi za gospodarski 
strokovni, kulturni in prosvetni dvig vseh 
prebivalcev svojega okoliša tako, da pri- 
reja v svojem zadružnem domu strokovna 
in politična predavanja, kulturne prire- 
ditve, strokovne tečaje, razstave, predva- 
janje filmov, goji fizkulturo itd. ter usta- 
novi svojo knjižnico. 

Zaradi smotrnega in uspešnejšega izva- 
vanja svojih nalog izdela potrebne načrte 
v skladu s splošnim državnim načrtom. 

Zadružni delež znaša 150 din in se 
plača ob vstopu v zadrugo. Upravni od- 
bor lahko dovoli plačilo v obrokih. Delež 
zadružnikovega družinskega člana znaša 
20 din. Jamstvo je omejeno. Vsak za- 
družnik jamči s trikratnim zneskom 
vp.sanih obveznih deležev. 

Zadruga objavlja važnejše sklepe v 
svojih poslovnih prostorih in na raz- 
glasni deski. 

Upravni odbor sestavlja C do 8 čla- 
nov. Njegova dolžnost traja eno leto. 

Zadrugo zastopa upravni odbor, pod- 
pisujeta pa zanjo dva člana upravnega 
odbora ali po en član upravnega odbora 
in  en  pooblaščeni  uslužbenec zadruge. 

Člani upravnega odbora so: 
Slavic Franc, posestnik, Salinci, pred- 

sednik, 
Rajter Matija, posestnik, Krištanci, 

podpredsednik, 
Stanjko Jožef, tel. mojster, Salinci, 

tajnik, 
Filipič Anton, posestnik, Grlava, 
Novak Anton, posestnik, Grlava, 
Topolnik   Anton,   posestnik,  Banovci, 
Slavic Franc, pos. sin, Banovci, od- 

borniki. 
Pooblaščenka za sopodplsovanje: 
Sovič  Josipina,  poslovodja^ Šalinci 

Okrajno sodišče v Mariboru 
dne 21. maja 1948. 

Zadr. IV 30-2 4G05 

503. 
Sedež: Križevci, okraj Murska Sobota. 
Dan vpisa: 4. maja 1948. 
Besedilo: Kmetijska zadruga z o., j. v 

Križevcih, Prekmurje. 
Zadruga je bila ustanovljena na skup- 

ščini 2G. januarja 1948 za nedoločen čas. 
Naloge zadruge so: 1. da na čim boljši 

in čim kulturnejši način oskrbuje svoje 
člane z vsemi potrebnimi potrošnimi 
predmet!; 2. da odkupuje v svojem oko- 
lišu vse kmetijske pridelke in izdelke v 
skladu s postavljenim načrtom za dobro 
oskrbo mest in drugih industrijskih sre- 
dišč in sklepa v ta namen pogodbe; 
3. da pospešuje in razvija vse panoge 
kmetijskega gospodarstva na svojem 
področju, tako  poljedelstvo, živinorejo, 

sadjarstvo, vinogradništvo, čebelarstvo, 
gojitev industrijskih in drugih kultur, 
gozdarstvo, domačo obrt itd., posebno 
še tiste panoge oziroma kulture, ki v 
danih naravnih pogojih najbolj uspe- 
vajo; 4. da uvaja za povečanje kmetijske 
proizvodnje m s tem za naraščanje bla- 
gostanja svojih članov naprednejše teh- 
nične in agronomske metode v kmetij- 
stvu in v ta namen nabavlja kmetijske 
stroje, umetna gnojila itd., ustanavlja 
ambulante za živino, plemenilne postaje, 
organizira selekcijo živine, gradi silose, 
organizira semensko službo, skrbi za 
gojitev sadnih, gozdnih m drugih sadik 
itd.; 6. da organizira predelavo kmetij- 
skih pridelkov in obrtne delavnice za 
potrebe svojih članov in izrablja pri tem 
predvsem lokalne surovine; 6. da zbira 
kmečke prihranke v obliki hranilnih 
vlog in notrajnih posojil za ustvarjanje 
obratni]) sredstev in podeljevanje kre- 
ditov svojim članom; 7. da skrbi za go- 
spodarski, strokovni, kulturni in pro- 
svetni dvig vseh prebivalcev svojega 
okoliša tako, da prireja v svojem za- 
družnem domu strokovna in politična 
predavanja, kulturne prireditve, stro- 
kovne tečaje, razstave, predvajanja fil- 
mov, goji tizkulturo itd. ter ustanovi 
svojo knjižnico. 

Zaradi smotrnega in uspešnejšega Izva- 
janja svojih nalog izdela zadruga potrebne 
načrte v skladu s splošnim državnim načr- 
tom. 

Zadružni delež znaša 150 din, pla^ 
se ob vstopu v zadrugo. Upravni odjj>°t 
lahko dovoli vplačilo v obrokih. pe'fz 

zadružnikovega družinskega člana znaša 
10 din. Jamstvo je omejeno. Vsak &•' 
družnik jamči še z desetkratnim zne- 
skom vpisanih obveznih deležev. 

Zadruga razglaša važnejše Bklepe v 

svojih poslovnih prostorih in na razglas- 
ni deski. 

Upravni odbor sestavlja 9 članov. Dolž- 
nost upravnega odbora traja eno letf- 
Zadrugo zastopa upravni odbor, zanj0 

podpisujeta po dva članp upravnega <^' 
bora ali po en član upravnega odbora 
in en pooblaščeni uslužbenec zadruge- 

Člani upravnega odbora so: . 
Cahuk Ernest, kmet, Križevci, Pred" 

sednik, , 
Lepoša Koloman, kmet, Lončarova 

podpredsednik, .. 
Casar Zoltan, kmet. Križeve!!, tajni», 
Kučan Karel, kmet Panovci ,blagaJnlB> 
Kutoš Vincenc, kmet, Košarovci,    . 
Novak Aleksander, kmet, Križevci, 
Flisar Janez, kmet, Križevoii, 
Krajec Peter, kmet. Lončarovci, t . 
Hari Aleksander, kmet, odborniki- 

Okrožno sodišče v Mariboru 
dne 4. maja 1948. irAf 

Zadr. III 74/2 4°° 
* 

S04. 
Sedež: Kuršinci, okraj Ljutomer. 
Dan vpisa: 13. maja 1948. . r 
Besedilo: Kmctiska zadruga z °- 3' 

Kuršincih. ,- 
Zadruga je bila ustanovljena na s*«» 

ščini dne 8. III. 194S za nedoločen ^ 
Naloge zadruge so: 1. da na ••• h°4b 

in čim kulturnejši način oskrbuje svö1 
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člane • vsemi potrebnimi potrošnima 
])re<iuieti; 2. da odkupuje v 6vojeui oko- 
lišu vse kmetijske pridelke in adelk? v 
skladu s postavljenim načrtom za dobro 
oskrbo must dì drugih industrijskih sre- 
diš'- in sklopa v ta namen pogodbe; 
8. da pospešuje in razvija vse panoge 
kmetijskega gospodarstva na evojem 
področju, tako poljedelstvo, živinorejo, 
sadjarstvo, vinogradništvo, čebelarstvo, 
gojitev iudustr.jskih in drugih kultur, 
gelarsivo, domačo obrt itd., posebno 
*e tisto panoge oziroma kulture, ki v 
danih naravnih pogoj.h najbolj uspe- 
jo; 4. da uvaja za povečanje Kmetijske 
proizvodnjo in s tem za naraščanje bla- 
gostanja svojih članov naprednejše teh- 
nične „n agronomske metode v kmetij- 
stvu in v ta namen nabavlja kmetijske 
stroje, umetna gnojila Ud., ustanavlja 
ambulante za živ no, plemenilne postaje, 
organizira selekcijo živine, gradi silose, 
organ žira semensko 6lužbo, skrbi za 
gojitev sadnih, gozdnih in drug'!i sadik 
^d.; 5. da organizira predelavo kmetij- 
skih pridelkov in obrtne delavnice za 
Potrebe svojih članov in Arabija pri tem 
predvsem lokalne surovine; 6. ,1a zb'ra 
kmečke prihranke v obliki hranilnih 
••? in notranjih posojil za ustvarjanje 
obratnih sredstev in podeljevanje kreditov 
svojim članov; 7. da skrbi za gospodarski 
«rokovni, kulturni in prosvetni dvig vseh 
prebivalcev svojega okoliša tako, da pri- 
reja v svojem zadružnem domu strokovna 
ln politična predavanja, kulturne pireditve, 
strokovne tečaje, razstave, predavanja •- 
fflov, BOj j fizjjuituro itd. ter ustanovi svojo 
knjižnico. 

Zaradi smotrnega in uspešnejšega izva- 
vania svojih nalog Izdela potrebno načrte 
v skladu s splošnim državnim načrtom. 

Zadružni delež znaša 150 din in se 
Placa ob'vstopu v zadrugo. Upravni od- 
bor lahko dovoli plačilo v obrokh. Delež 
^adružnikovega družinskega člana znaša 
15 din. Jamstvo je omejeno. Vsak za- 
öru/-nik jamči še s Skratnim zneskom 
vpsanih obveznih deležev. 

Zadruga objavlja važnejše sklepo v 
svojih poslovnih prostorih lin na raz- 
glasni de^ki. 

Upravni odbor sestav G do 8 članov, 
«jegova dolžnost traja en0 loto. 

•>imiintrUe° zasf°Pa «Pravni odbor, pod- 
odbor ?-a 7••1° dva 61ana uPravnß2a 

in Gn •?° en 61an "Pravnega odbora 11 Pooblaščeni uslužbenec zadrugo. 
Člani 
Suh 

«Pravnega odbora so 

eednik^  PraaC)  kmet>  KurSijl0Î.  Pred" 

ve£ednikMatiJa'   1••1'  KUr5ÌnCÌ'   POd' 
Vrbnjak    Anton,    mlinar,    Kuräinci, 

gnile, ' 

Lenarčič  Kolom an,  lončar, Sitarovcl, 
Kapun Vinko, kurjač, KuršincL, 
«ab.č Alojz, kmet, PrecetincI, 
Kosi Ciril, kmet, Kuršinci, odborniki. 
Pooblaščenec za sopodpisovanje: 
Ozmec  Ignac,  mlatilničar, PrecetincI. 

Okrajno sodišče v Mariboru 
dno 13. maja 10-18, 
'   Zadr. IV. 24/2.  y '«" '  .4406 

505. 
Sedež: Lukavci, okraj Ljutomer. 
Dim vpisa: 30. aprila 1048. 
Besedilo: Kmetijska zadruga z o. j. v 

Lukavcih. 
Zadruga jo bila ustanovljena na skup- 

ščini 29. februarja 1948 za nedoločen čas. 
Nalogo zadruge so: 1. da na čim boljši 

in čiin kulturnejši načm oskrbuje svojo 
ciane z vsemi potrebnimi putrošniuu 
predmeti; 2. da odkupuje v svojem oko- 
lišu vse kmetijsko pridelke in izdelke v 
skladu s postavljenim načrtom za dobro 
oskrbo mest in drugih industrijskih sre- 
dišč in sklepa v ta namen pogodbe; 
3. da pospešuje in razvija vse panoge 
kmetijskega gospodarstva na svojem 
področju, tako poljedelstvo, živinorejo, 
sadjarstvo, vinogradu.štvo, čebelarstvo, 
gojitev industrijskih in drugih kultur, 
gozdarstvo, domačo obrt itd., posebno 
še tisto panoge oziroma kulture, ki v 
danih naravadi pogojih najbolj uspe- 
vajo; 4. da uvaja za povečanje kmetijsko 
proizvodnje • s tem za naraščanje bla- 
gostanja svojih članov naprednejše ten- 
utone in agronomske metode v kmetij- 
stvu in v ta namen nabavlja kmetijske 
stroje, umetna gnojila itd., ustanavlja 
ambulante za živino, plemenilne postaje, 
organizira selekcijo živine, gradi silose, 
organizira semensko službo, skrbi za 
gojitev sadnih, gozdnih in drugih sadik 
itd.; 5. da organizira predelavo kmetij- 
skih pridelkov in obrtno delavnice za 
potrebe svojih članov in izrablja pri tem 
predvsom lokalne surovine; 6. da zbira 
kmečko prihranke v obliki hranilnih 
vlog m notranjih posojil za ustvarjanje 
obratnih sredstev ln podeljevanje kre- 
ditov svojim čluuom; 7. da skrbi za go- 
spodarski strokovni, kulturni in pro- 
svetni dvig vseh prebivalcev svojega 
okoliša tako, da prireja v svojem za- 
družnem domu strokovna in politična 
predavanja, kulturno prireditve, stro- 
kovno tečaje, razstave, predvajanja fil- 
mov, goji fizkulturo itd. ter ustanovi 
svojo knjižnico. 

Zaradi smotrnega in uspešnejšega iz- 
vajanja svojih nalog izdela potrebne 
načrte v skladu s splošnim državnim 
načrtom. 

Zadružni delež znaša 150 din, plača 
se ob vstopu v zadrugo. Upravni odbor 
lahko dovoli plaöJlo v obrokih. Delež za- 
druinikovega družinskega člana znaša 
20 din. Jamstvo je omejeno. Vsak za- 
družnik jamči še s petkratnim zneskom 
vpisanih obveznih deležev. 

Zadruga razglasa važnejše eklepe v 
svojih poslovnih prostotìi in na razglas- 
ni deski. 

Upravni odbor sestavlja 5 članov. Nje- 
gova dolžnost traja eno loto. Zadrugo 
zastopa upravni odbor, zanjo podpisuje- 
ta po dva člana upravnega odbora tli 
po on Član upravnega odbor iu en po- 
oblaščeni uslužbenec zadruge. 

Člani upravnega odbora so: 
Vaupotič Jakob, predsednik, 
Saga j Franc, tajnik, 
Panic Franc, blagajnik, 
Makovec Franc, 
rSenčar Etape, odboraika, .vsi kmetor 

vaici v Lukavcih, p. Križevci pri Ljuto- 
meru. 

Okrožno sodišče v Mariboru 
dne 30. aprila 1018. 

Zadr. IV 17/2 4052 

* 
508. 

Sedež: Mezgovri, okraj Ptuj. 
Dan vpisa: 0. maja 1048. 
Besedilo: Kmetijska zadruga z o. j. • 

Mczgovcih. 
Zadruga je bila ustanovljena na skup- 

ščini 9. marca 1018 za nedoločen čas. 
Naloge zadruge so: 1. da na čim boljši 

in čim kulturnejši nač.n oskrbuje svoje 
člane z vsemi potrebnimi potrošnim! 
predmeti; 2. da odkupujo v svojem oko- 
lišu vse kmetijske pridelke in izdelke v 
skladu s postavljenim načrtom za dobro 
oskrbo mest in drugih industrijskih sre- 
dišč in sklepa v ta namen pogodbe; 
3. da pospešuje in razvija vso panoge 
kmetijskega gospodarstva na svojem 
področju, tako poljedelstvo, živinorejo, 
sadjarstvo, vinogradništvo, čebelarstvo, 
gojitev industrijskih in drugih kultur, 
gozdarstvo, domačo obrt itd., posebno 
še tiste panoge oziroma kulture, Id v 
danih naravnih pogojih najbolj uspe- 
vajo; 4. da uvaja za povečanje kmetijske 
proizvodnje in s tem za naraščanje bla- 
gostanja svojih članov naprednejšo teh- 
nične in agronomsko metode v kmetij- 
stvu in v ta namen nabavlja kmetijske 
stroje, umetna gnojila itd., ustanavlja 
ambulante za živino, plemenilne postaje, 
organizira selekcijo živine, gradi silose, 
organizira semensko službo, skrbi za 
gojitev sadnih, gozdnih in drugih sadik 
itd.; 5, da organizira predelavo kmetij- 
skih pridelkov in obrtno delavnico za 
potrebo svojih članov in izrablja pri jem 
predvsem lokalne surovine; G. da zbira 
kmečko prihranke v obliki hranilnih 
vlog in notranjih posojil za ustvarjanje 
obratnih sredstev in podeljevanje kre- 
ditov svojim članom; 7. da skrbi za go- 
spodarski strokovni, kulturni in pro- 
svetni dvig vseh prebivalcev svojega 
okoliša tako, da prireja v svojem za- 
družnem domu strokovpa in politična 
predavanja, kulturno prireditve, stro- 
kovno tečaje, razstave, predvajanja fil- 
mov, goji fizkulturo ild. ter ustanovi 
svojo knjižnico. 

Zaradi smotrnega in uspešnejšega izva- 
janja svojih nalog izdela zadruga potrebno 
načrto v skladu s splošnim državnim načr- 
tom. 

Zadružni delež znaša 150 din, plafa 
so ob vstopu v zadrugo. Upravni odbor 
lahko dovoli plaSflo v obrokih..Delež za- 
družnikovega družinskega člana znaša 
20 din. Jamstvo je omejeno. Vsak za- 
družnik jamči že s petkratnim zneskom 
vpieanili obveznih deležev. 

Zadruga razglaša važnejše sklepe v 
svojih poslovnih prostorih in na razglas- 
ni desiò. 

Upravni odbor sestavlja S do 5 članov. 
Njegova dolžnost traja eno leto. 

Zadrugo zastopa upravna odbor, zanjo 
podpisujeta po dva člana upravnega od- 
bora ali po en član upravnega odbora 
in en pooblaščeni uslužbenec zadruge» 
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Člani upravnega odbora so: 
Čuš Anton, predsednik, 
Cvetko Jožef, tajnik, 
Kokol Rudolf, blagajnik, 
Valič Franc, 
Cajnko Martin, odbornika, vsi posest- 

niki v Mezgovcih. 
Okrožno sodišče v Mariboru 

dne 6. maja 1948. 
Zadr. IV 21/2 4060 

* 
607. 

£idež: Noršinci, okraj Ljutomer. 
Dan vpisa: 30. aprila 1948. 
Besedilo: Kmetijska zadruga z o. j. v 

Noršincih. 
Zadruga je bila ustanovljena na skup- 

ščini 3. marca 1948 za nedoločen čas. 
Naloge zadruge so: 1. da na čim boljši 

in čim kulturnejši način oskrbuje svoje 
člane z vsemi potrebnimi potrošniini 
predmeti; 2. da odkupuje v svojem oko- 
lišu vse kmetijske pridelke in izdelke v 
skladu s postavljenim načrtom za dobro 
oskrbo mest in drugih industrijskih sre- 
dišč in sklepa v ta namen pogodbe; 
3. da pospešuje in razvija vse panoge 
kmetijskega gospodarstva na svojem 
področju, tako poljedelstvo, živinorejo, 
sadjarstvo, vinogradništvo, čebelarstvo, 
gojitev, industrijskih in drugih kultur, 
gozdarstvo, domačo obrt itd., posebno 
le tiste panoge oziroma kulture, ki v 
danih naravnih pogojih najbolj uspe- 
vajo. 4. da uvaja za povečanje kmetijske 
proizvodnje in s tem za naraščanje bla- 
gostanja svojih članov naprednejše teh- 
nične in agronomske metode v kmetij- 
stvu in v ta namen nabavlja kmetijske 
stroje, umetna gnojila itd., ustanavlja 
ambulante za živino, plemenilne postaje, 
organizira selekcijo živine, gradi silose, 
organizira semensko službo, skrbi za 
gojitev sadnih, gozdnih in drugih sadik 
itd.; 5, da organizira predelavo kmetij- 
skih pridelkov in obrtne delavnice za 
potrebe svojih članov in izrablja pri tem 
predvsem lokalne surovine; 6. da zbira 
kmečke prihranke v obliki hranilnih 
vlog in notranjih posojil za ustvarjanje 
obratnih sredstev in podeljevanje kre- 
ditov svojim članom; 7. da skrbi za go- 
spodarski strokovni kulturni in pro- 
svetni dvig vseh prebivalcev svojega 
okoliša tako, da prireja v svojem za- 
družnem domu strokovna in politična 
predavanja, kulturne prireditve, stro- 
kovno tečaje, razstave, predvajanja fil- 
mov, _, goji fizkulturo itd. ter ustanovi 
svojo knjižnico. 

Zaradi smotrnega in uspešnejšega Iz- 
vajanja svojih nalog izdela potrebne 
načrte v skladu s splošnim državnim' 
načrtom. 

Zadružni delež znaša 150 din, plača se 
ob vstopu v zadrugo. Upravni odbor 
lahko dovoli plačilo v obrokih. Delež za- 
družnikovega družinskega člana znaša 
20 din. Jamstvo je omejeno. Vsak za- 
družnik jamči še s petkratnim zneskom 
vpisanih obveznih deležev. 

Zadruga razglaša važnejše sklepe v 
svojih poslovnih prostorih in na razglas, 
ni deski. 

Upravni odbor sestavlja 5 do 7 članov. 
$iegov£ jdo^nost traja eno l$Jo. Zadrugo. 

zastopa upravni odbor, zanjo podpisuje- 
ta po dva člana upravnega odbora ali po 
en član upravnega odbora in en poobla- 
ščeni uslužbenec zadruge. 

Člani upravnega odbora so: 
Pučnik Anton, kmet, Noršinci, pred- 

sednik, 
Žagaj Franc, ekonom, Noršinci, tajnik, 
Magdič Janko, kmet, Babincdi, 
Stih Franc, kmet, Noršinci, 
Krajne Anton, kmet, Babincâ, 
Stajnko Jože, kmet, Babinci, 
Valas Marija, gospodinja, Noršinci, od- 

borniki. 
Okrožno sodišče v Mariboru 

dne 30. aprila 1948. 
Zadr. IV lß/2 4063 

* 
608. 

Sedež: Obrez, okraj Ptuj. 
Dan vpisa: 6. maja 1948. 
Besedilo: Kmetijska zadruga z o. j. v 

Obrežu. 
Zadruga je bila ustanovljena na skup- 

ščini 2. marca 1948 za nedoločen cas. 
Nalogo zadruge so: 1. da na čim boljši 

ir čirn kulturnejši načoi oskrbuje svoju 
člane z vsemi potrebnimi potrošnimi 
predmeti; 2. da odkupuje v svojem oko- 
lišu vse kmetijske pridelke in izdelke v 
skladu s postavljenim načrtom za dobro 
oskrbo mest in drugih industrijskih sre- 
dišč in sklepa v ta namen pogodbe; 
8. da pospešuje in razvija vse .panoge 
kmetijskega gospodarstva na svojem 
področju, taiko poljedelstvo, živinorejo, 
sadjarstvo, vinogradništvo, čebelarstvo, 
gojitev industrijskih ìD drugih kultur, 
gozdarstvo, domačo obrt itd., posebno 
še tiste panoge oziroma kulture, ki v 
danih naravnih pogojih najbolj uspe- 
vajo. 4. da uvaja za povečanje kmetijske 
proizvodnje in s tem za naraščanje bla- 
gostanja svojih članov naprednejše teh- 
nične in agronomske metode v kmetij- 
stvu in v ta namen nabavlja kmetijske 
stroje, umetna gnojila itd., ustanavlja 
ambulante za živino, plemenilne postaje, 
organizira selekcijo živine, gradi silose, 
organizira semensko službo, skrbi za 
gojitev sadnih, gozdnih in drugih sadik 
itd.; 5. da organizira'predelavo kmetij- 
skih pridelkov in obrtne delavnice za 
potrebe svojih članov in izrablja pri tem 
predvsem lokalne surovine; 6. da zbira 
kmečke prihranke v obliki hranilnih 
vlog in notranjih posojil za ustvarjanje 
obratnih sredstev in podeljevanje kre- 
ditov svojim članom; 7. da skrbi za go- 
spodarski strokovni, kulturni in pro- 
svetni dvig vseh prebivalcev svojega 
okoliša tako. da prireja v svojem za- 
družnem domu strokovna in politična 
predavanja, kulturne prireditve, stro- 
kovne tečaje, razstave, predvajanja fil- 
mov, goji fizkulturo itd. ter ustanovi 
svojo knjižnico. 

Zaradi smotrnega in uspešnejšega iz- 
vajanja svojih nalog izdela potrebne 
načrte v skladu s splošnim državnim 
načrtom. 

Zadružni delež znaša 150 din, plača se 
ob vstopu v zadrugo. Upravni odbor 
lahko dovoH plačilo v obrokih. DeHež za- 
družnikovega družinskega člana zraaaa 
20 din« Jamajko je oniejeno. Xsa& za- 

družnik jamči še z desetkratnim zneskom 
vpisanih obveznih deležev. 

Zadruga razglaša važnejše sklepe v 
svojih poslovnih prostorih in na razglas- 
ni deski. Upravni odbor sestavlja 5 do 7 
članov. Njegova dolžnost traja eno leta 
Zadrugo zastopa upravni odbor, zanjo 
podpisujeta po dva člana upravnega od- 
bora ali po en član uzravnega odbora in 
po en pooblaščeni uslužbenec zadruge. 

Člani upravnega odbora so: 
Dogša Jakob, kmet, Grabe, predsed- 

nik, 
Kolarič Martin, kmet, Obrez, podpred- 

sednik, 
Veldin Tomaž, kmet, Grabe, tajnik. 
Znidarič Franc, kmet, Obrez, blagaj- , 

nik, 
Cimerman Martin, tesar, Obrez, od- 

bornik. 
Okrožno sodišče v Mariboru 

dne 6. maja 1948. 
Zadr. IV 19/2 4058 

* 
50•. 

Sedež: Pesniški dvor, okraj Maribor 
okolica. 

Dan vpisa: 15. maja 1948. 
Besedilo: Kmetijska zadruga z o. j. • 

Pesniškem dvoru. 
Zadruga je bila ustanovljena na skup- 

ščini 3. III. 1948 za nedoločen čas. 
Naloge zadruge so: 1. da na čim boljši 

in čim kulturnejši način oskrbuje svoje, 
člane z vsemi potrebnimi potrošnimii 
predmeti; 2. da odkupuje v svojem oko- 
lišu vse kmetijske pridelke in zdclké Y . 
skladu s postavljenim načrtom za dobro 
oskrbo mest in drugih industrijskih sre- 
dišč in sklepa v ta namen pogodbe; 
3. da pospešuje in razvija vse panoge 
kmetijskega gospodarstva na svojem 
področju, tako poljedelstvo, živinorejo, 
sadjarstvo, vinogradništvo, čebelarstvo, 
gojitev industrijskih in drugih kultur, 
gozdarstvo, domačo obrt itd., posebno 
Še tiste panoge oziroma kulture, ki v 
danih naravnih pogojih najbolj uspe- 
vajo; 4. da uvaja za povečanje kmetijske 
proizvodnje in s tem za naraščanje bla- 
gostanja svojih članov naprednejše teh- 
nične in agronomske metode v kmetij- 
stvu in v ta namen nabavlja kmetijske 
stroje, umetna gnojila itd., ustanavlja 
ambulante za živino, plemenilne postaje, 
organizira selekcijo živine, gradi silose, . 
organizira semensko službo, skrbi &a 
gojitev sadnih, gozdnih în drugih sadik 
iftd.; 5. da organizira predelavo kmetij- 
skih pridelkov in obrtne delavnice za 
potrebe svojih članov in izrablja pri teni 
predvsem lokalne surovino; 6. da zbir« - 
kmečke prihranke v obliki hranilni11 

vlog in notranjih posojili za ustvarjanje 
obratnih sredstev in podeljevanje kreditov 
svojim članom; 7. da skrbi za gospodarski 
strokovni, kulturni in prosvetni dvig vseh 
prebivalcev svojega okoliša tako, da pri- 
reja v svojem zadružnem domu strokovna 
in politična preoavanja, kulturne pireditve, 
strokovne tečaje, razstave, predvajanja fil- 
mov, goji fizkulturo itd. ter ustanovi svojo 
knjižnico. 

Zaradi smotrnega in uspešnejšega izva-, 
vanja svojih nalog izdela potrebne ••••^ 
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Zadružni delež znaša 150 din in se 
plača ob vstopu v zadrugo. Upravni od- 
bor lahko dovoli plačilo v obrokih. Delež 
zadružnikovega družinskega člana znaša 
10 din. Jamstvo je omejeno. Vsak za- 
družnik jamči še z lOkratnim zneskom 
vpisanih obveznih deležev. 

Zadruga objavlja važnejše sklepe v 
svojih poslovnih prostorih in na raz- 
glasni deski. 

Upravni odbor sestavlja 5 do 9 članov. 
NJeRova dolžnost traja eno leto. 

Zadrugo zastopa upravni odbor, pod- 
pisujeta pa zanjo dva člana upravnega 
odbora ali po en član upravnega odbora 
an en pooblaščeni uslužbenec zadruge. 

Člani upravnega odbora so: 
Fras Alojz, kmet, Gačnik, predsednik, 
Ferk Ivan, kmet, Vosek podpredsed- 

nik, 
Ferk   Alojzija,  kmet,   Pesniški dvor, 
Petek Maks, delavec, Vosek, 
Purgaj Anton, delavec, Pesniški dvor, 
Bračič Srečko, delavec, Vosek, odbor- 

niki. 
Orkožno sođišco v Mariboru 

ine 15. maja 1948. 
Zadr. IV 26/2 4492 

S10. * 
Sede: Pinco kolonija, okraj Dol. Lcn- 

Dan vpisa: 16. maja 1948. 
Besedilo:   Kmetijska   zadruga z o. i. nnce, kolonija. 
Zadruga je bila ustanovljena na skup- 

ini 21. IV. 1948 za nedoločen čas. 
j Naloge zadruge so: 1. da na čJm boljši 
y? Clm kulturnejši način oskrbuje svoje 
mrf^f z vsemi potrebnimi potrošnimi 
•••••••. 2. da odkupuje v svojem oko- 
stij iVse kmetijske pridelke in izdelke v 
•••?• s postavljenim načrtom za dobro 
^•••• mest in drugih industrijskih sre- 
2j •• sklepa v ta namen pogodbe; 
jj' ?.. P°sPešuje in razvija vse panoge 
«•• l. eSa gospodarstva na svojem 
iwiTOcju, tako poljedelstvo, živinorejo, 
Î^.J/rrstvo, vinogradništvo, čebelarstvo, 
gojitev industrijskih in drugih kultur, 
|ozdarstvo, domačo obrt itd., - posebno 
din-!, pan°ge oziroma kulture, Id v 
vaiV 4 n?ravnih Pogoja najbolj uspo- 
Dmi7„ • • u"aJa za povečanje kmetijsko 
gcstanl Je *• s tem M naraščanje bla- 
nične • SV0JÏU c!anov naprednejšo teh- 
stvu inU apon°mskĐ metode v kmetij- 
etroie   i        namen nabavlja kmetijske 
ambulant?- ?noiil? M\ U3la^vlJa 

orpani/ifn ^/'-p-no, plememlne postaje, 

BOTCV InA s.,emeQsko  službo,   skrbi  za 
Sd • • ^ h' gozdnih in druSih sadik 

ekiiî ^J? ,?rßanizira predelavo kmetij- 
v^Undolkov iu obrtne delavnico za 
potrebo svojih članov in iizrablja pri tem 
l^eavsem lokalne surovim; 6. da zbira 
«mecke prihranke v obliki hranilnih 
,;gm notranjih posojil za ustvarjanje 

wratnihi sredstev in podeljevanjo kreditov 
svojim članov; 7. da skrbi za gospodarski 
strokovni, kulturni in prosvetni dvig vseh 
prebivalcev svojega okoliša tako,.da pri- 
.fe3a v svojem zadružnem domu strokovna 
-• politična predavanja, kulturno prireditve, 
tokovne tečaje, razstav^ jpredvajanja, |•- 

mov, goji fizkulturo itd. ter ustanovi svojo 
knjižnico. 

Zaradi smotrnega in uspešnejšega izva- 
vanja svojih nalog izdela potrebne načrte 
v skladu s splošnim državnim načrtom. 

Zadružni delež znaša 100 din in se 
plača ob vstopu v zadrugo. Upravni od- 
bor lahko dovoli plačilo v obrokih. Delež 
zadružnikovega družinskega cianai znaša 
20 din. Jamstvo je omejeno. Vsak za- 
družnik jamči še z lOkratnim zneskom 
vpisanih obveznih deležev. 

Zadruga objavlja važnejše sklepe v 
svojih poslovnih prostorih in na raz- 
glasni deski. 

Upravni odbor sestavlja 5 do G čla- 
nov. Njegova dolžnost traja  eno leto. 

Zadrugo zastopa upravni odbor, pod- 
pisujeta pa zanjo dva člana upravnega 
odbora ah' po en član upravnega odbora 
in en pooblaščeni uslužbenec zadruge. 

Člani upravnega odbora so: 
Čoprež Jože, kmet, Pince, predsednik, 
Pahor Drago, kmet, Benica, tajnik, 
Posedel Anton, kmet, Pince, 
Stanič Simon, kmet, Pince, 
Marušič Zdenka^ kmetica, Benica, od- 

borniki. 
Okrožno sodišče v Maribora 

dne 16. maja 1948. 
Zadr. III 81/2 4497 

* 
611. 

Sedež: Skakovci, okraj Murska Sobota. 
Dan vpisa: 30. aprila 1948. 
Besedilo: Kmetijska zadruga z o. j. T 

Skakovcih. 
Zadruga je bila ustanovljena na skup- 

ščini 7. marca 1948 za nedoločen čas. 
Naloge zadruge so: 1. da na čim boljši 

m čim kulturnejši način oskrbuje svoje 
člane z vsemi ' potrebnimi potrošnim! 
predmeti; 2. da odkupuje v svojeln oko- 
lišu vso kmetijske pridelke in izdelke v 
skladu s postavljenim načrtom za dobro 
oskrbo mest in drugih industrijskih sre- 
dišč in sklepa v ta namen pogodbe; 
8. da pospešuje in razvija vse panoge 
kmetijskega gospodarstva na svojem 
področju, tako poljedelstvo, •^••••••, 
sadjarstvo, vinogradništvo, .čebelarstvo, 
gojitev industrijskih in drugih kultur, 
gozdarstvo, domačo obrt itd., posebno 
še tiste panoge oziroma kulture, Id v 
danih naravnih pogojih najbolj uspe- 
vajo; 4. da uvaja za povečanje kmetijske 
proizvodnje in s tem za naraščanje bla- 
gostanja svojih Članov naprednejše teh- 
nične in agronomske metode v kmetij- 
stvu in v ta namen nabavlja kmetijske 
stroje, umetna gnojila itd., ustanavlja 
ambulanto za živiuo, plememlne postaje, 
organizira selekcijo živine, gradi silose, 
organizira semensko _ službo, skrbi za 
gojitev sadnih, gozdnih in drugih sadik 
itd.; 5. da organizira predelavo kmetij- 
skih- pridelkov in obrtne delavnice za 
potrebe svojih članov in izrablja pri tem 
predvsem lokalne surovine; 6. da zbira 
kmečke prihranke v # obliki hranilnih 
vlog in notranjih posojil za ustvarjanje 
obratnih sredstev in podeljevanje kre- 
ditov svojim članom; 7. da skrbi za go- 
spodarski strokovni, kulturni in pro- 
svetni dvig vseh prebivalcev svojega 
••••• tako, da piireja, • svojem, za- 

družnem domu strokovna in politična 
predavanja, kulturne prireditve, stro- 
kovne tečaje, razstave, predvajanja fil- 
mov, goji fizkulturo itd. ter ustanovi 
svojo knjižnico. 

Zaradi smotrnega in uspešnejšega iz- 
vajanja svojih nalog izdela potrebne 
načrte y skladu s splošnim državnim 
načrtom. „ 

Zadružni delež znaša 150 din, placa se 
ob vstopu v zadrugo. Upravni odbor 
rahko dovoli plačilo v obrokih. Delež •za- 
družnikovega družinskega člana znaša' 
10 din. Jamstvo je omejeno. Vsak za- 
družnik jamči še z desetkratnim zne- 
skom vpisanih obveznih deležev. 

Zadruga' razglaša važnejše sklepe Y 
svojih poslovnih prostorih in na razglas- 
ni deski. 

Upravni odbor sestavlja 7 članov. Nje- 
gova dolžnost trajo eno leto. Zadrugo 
zastopa upravni odbor, zanjo podpisuje- 
ta po dva člana upravnega odbora aH 
po en San upravnega odbora in en. po- 
oblaščeni uslužbenec zadruge. ,,-. 

Članu upravnega odbora so: 
Zrinski Franc, mizar, predsednik^ 
Gombuši Alojz, kmet, tajnik,       , 
Pavlinjek Karel, kmet, blagajnik^ 
Bencik Anton, kmet, 
Sitako Anton, kmet, 
Bokan Jožef, kmet, odborniki, vsi fis 

Skakovcev. .•.»-*»» 
Okrožno sodišče v Mariboru . 

dne 30. aprila 1948. 
Zadr. III 72/2 4065 

512. 
Sedež: Slavšina, okraj Ptuj. 
Dan vpisa: 7. maja 1948. 
Besedilo: Kmetijska zadruga z o. J. 

v Slavščini. 
Zadruga je bila ustanovljena na sksip- 

ečiai 29. II. 1948 za nedoločen •••. 
Naloge zadruge^ so: da na čim boljši 

m čim kulturnejši način oskrbuje svoje 
člane z vsemi potrebnimi potresnimi 
predmeti; 2. da odkupuje v svojem oko- 
lišu vse kmetijske pridelke in izdelke y 
skladu s postavljenim načrtom za dobro 
oskrbo mest in drugih industrijskih sre- 
dišč in sklepa v ta namen pogodbe; 
8. da pospešuje in razvija vse panoge 
kmetijskega gospodarstva na svojem 
področju, tako poljedelstvo, živinorejo, 
sadjarstvo, vinogradništvo, čebelarstvo, 
gojitev industrijskih im drugih kultur, 
gozdarstvo, domačo obrt itd-, posebnor 
šo tisto panoje oziroma kulture, ki y 
danih naravnih pogojih najbolj uspe- 
vajo; 4. da uvaja za povečanje kmetijske 
proizvodnje •• e tem za naraščanje bla- 
gostanja svojih članov naprednejše teh- 
nične in agronomske metode v kmetij- 
stvu in v ta namen nabavlja kmetijske 
Gtroje, umetna gnojila itd., ustanavlja 
ambulante za živino, plemennlne postaje, 
organizira selekcijo živine, gradi silose, 
organizira semensko službo, skrbi za 
gojitev sadnih, gozdnih in drugih sadik; 
itd.; 5. da organizira predelavo kmetij- 
skih pridelkov in očitne delavnice za 
potrebe svojih članov iin izrablja pri tem 
predvsem lokalne surovine; 6. 'dà; zbira 
kmečko prihranke v obliki hranilnih1 

vlog in noitranjih posoja za ustvarjanj qj 
obratnih" ßT.edsites im ••••^••••• ••• 



Stran 392 URADNI LIST LRS St. 26 - 15. VI. 1948 

ditov svojim članom; 7. da skrbi za go- 
spodarski strokovni, kulturni in pro- 
svelai dvig vseh prebivalcev svojega 
okoliša tako, da prireja v svojem za- 
družnem domu strokovna in politična 
predavanja, kulturne prireditve, _ stro- 
kovno tečaje, razstave, predvajanja fil- 
mov, goji fizkulturo itd. ter ustanovi 
svojo knjižnico. 

Zaradi smotrnega in uspešnega iz- 
valanja svojih nalog izdela potrebne 
nacrte v skladu s splošnim državnim 
nacrtom. 

Zadružni delež znaša 150 din, plača se 
ob vstopu v zadrugo Upravni odbor "lah- 
ko dovoli plačilo v obrokih. Delež za- 
družnikovega družinskega člana znaîa 
20 din Jamstvo jo omejeno. Vsak za- 
družnik Jamči še z desetkratnim zne- 
fikom vpisanih obveznih deležev. 

Zadruga razglaša važnejše sklepe v 
svojih poslovnih prostorih in na razglas- 
ni deski. 

Upravni odbor sestavlja 7 do 10 čla- 
nov.   Njegova   dolžnost  traja   eno leto. 
Zadrugo zastopa upravni odbor, zanjo 
podpisujeta po dva člana upravnega od- 
bora ali po en član upravnega odbora 
fcn en pooblaščeni uslužbenec zadruge. 

Člani upravnega odbora so: 
Ceh Martin, kmet, Gibina, predsednik, 
Zelenko Franc, kmot, Smolinci, tajnik, 
Fraa  Franc,  kmot,  Smolinci,  tajnik, 
Horvat Anton, trafikant. Slavšina, 
Lovrec Franc, kmet, Gibina, 
Kocuvan Alojz, dolavec, Slavšina, 
Spinzer Tončka, •••. Smolinci, 
Horvat Marija, delavka. Gibina, 
Muzek  Jožef,  kmet,  Slavšina, odbor 

miki 
Okrožno sodiSčo v Mariboru 

dne 7. maja 1918. 
Zadr IV. 22. 4276 

613. 
Sedež: Sv. Ožbalt ob Dravi, okraj Ma- 

ribor okolica. 
Dan vpisa: 16. maja 1948. 
Besedilo: Kmetijska zadruga z o. j. 

pri Sv. Ožbaltu ob Dravi, 
Zadruga je bila ustanovljona na skup- 

Êoini 11. IV. 1948 za nedoločen čas. 
Nalogo zadruge so: 1. da na ••• bolj S 

in čim kulturnejši način oskrbuje svoje 
Clane z vsemi potrebnimi potresnimi 
predmeti; 2. da odkupuje v evojem oko- 
lišu vse kmetijske pridelke in videVie v 
skladu s postavljenim načrtom za dobro 
oskrbo mest in drugih industrijskih sre- 
dišč in sklepa v ta namen pogodbe; 
3. da pospešuje in razvija vse panoge 
kmetijskega gospodarstva na svojem 
področju, tako poljedelstvo, živinorejo, 
sadjarstvo, vinogradništvo, čebelarstvo, 
gojitev industrijskih, in drugih kultur, 
gozdarstvo, domačo obrt itd., posebno 
ëe tiste panoge oziroma kulture, ki v 
danih naravnih pogojih najbolj uspe- 
vajo; 4. da uvaja za povečanje kmetijske 
proizvodnje in s tem za naraščanje bla- 
gostanja svojih članov naprednejše teh- 
nične to agronomske metode v kmetij- 
stvu in v ta namen nabavlja kmetijske 
stroje, umetna gnojila itd., ustanavlja 
ambulante za Xîv'no. plemenllne postaje, 
organizira selekcijo živine, gradi silose, 

organerà semensko elužbo, skrbi za 
gojitev sadnih, gozdnih in drugih sadik 
itd.; 5. da organizira predelavo kmetij- 
skih pridelkov in obrtne delavnice za 
potrebe svojih Članov in izrablja pri tem 
predvsem lokalne surovine; 6. da zbira 
kmečke prihranke v obliki hranilnih 
vlog in notranjih posojil za ustvarjanje 
obratnih sredstev in podeljevanje kreditov 
svojim članov; 7. da skrbi za gospodarski 
strokovni, kulturni in prosvetni dvig vseh 
prebivalcev svojega okoliša tako, da pri- 
reja v svojem zadružnem domu strokovna 
in politična predavanja, kulturno prire- 
ditve, strokovne tečaje, razstavo, predva- 
janja filmov, goji fizkulturo Itd. ter usta- 
novi svojo knjižnico. 

Zaradi smotrnega in uspeSnejšega iz- 
vajanja svojih nalog izdela potrebne 
načrte v skladu s splošnim državnim 
načrtom. 

Zadružni delež znaša 150 din in se 
plača ob vstopu v zadrugo, Upravni od- 
bor lahko dovoli plačilo v obrokih. Delež 
zadružnikovega družinskega Člana znaša 
20 din. Jamstvo jo omejeno. Vsak za- 
družnik jamči še z lOkratnim zneskom 
vpisanih obveznih deležev. 

Zadruga objavlja važnejao sklepe v 
svojih poslovnih prostorih in na raz- 
glnsni deski. 

Upravni odbor sestavlja 6 do 7 članov. 
Njegova dolžnost traja eno leto. 

Zadrugo zastopa upravni odbor, pod- 
pisujeta pa zanjo dva člana upravnega 
odbora ali po en član upravnega odbora 
in en pooblaščeni uslužbenec zadruge. 

Clanj upravnega odbora so: 
Cas Ivan, kmet, Javnik, predsednik, 
Rauh Andrej, kmet, Vurraat, pod- 

predsednik, 
Krecenbaher Ivan, najemnik, Javnik, 

tajnik, 
Ferk Viktor, kmet, Ožbalt 
Jeršrč Melhlor, kmet, Ožbalt, 
Pušnik Ivan, najemnik, Vurmat, od- 

borniki. 
Pooblaščenca za eopodplsovanje: 
Cepec Ludvik, poslovodja, Javnik. 
Gregi Bernard, knjigovodja, Ožbalt. 

Okrožno sodišče v Mariboru 
dne 15. maja 1948. 

Zadr. IV 27/2 4495 
* 

514. 
Sedež: Šmartno pri Slovenjem gradcu, 

okraj Dravograd (Provaljo). 
Dan vpisa: 24. marca 19-18. 
Besedilo: Kmetijska obdelovnlna za- 

druga >Jasko«, zadruga • o. j. v Smarl- 
uem pri Slovenjem Gradcu. 

Zadruga je bila ustanovljena na skup- 
ščini 2, II. 1948 za nedoločen čas. 

Naloga zadruge je: da bi povečali do- 
nos, zmanjšali pro.zvajalne stroške, po- 
večali svoje dohodke in s tem dosegli 
večjo korist za sebe in državo s čim 
pravilnejšim izkoriščanjem obstoječe de- 
lovne sile, strojev in orodja. 

Vsaka kmečka družina aH poedlnec 
vloži v zadrugo vso svojo imovino, razen 
ohlšnice, na ta način, da jo da zadrugi 
v zakup. V zadrugo vložena zemlja osta- 
ne lastnin^ Ustih, W so io v zadrugo .vlo- 
žili. 

Vsak zadružnik je dolžan vložiti v za- 
drugo vso vprežno živino in kmetijske 
stroje, orodje pa v toliko, kolikor sklene 
zbor. 

Razen tega plača vsak član zadruge 
po en denarni delež v znesku 150 din 
na vsakih 15.000 din od ocenjene vred- 
nosti zemlje, ki jo je vložil v zadrugo. 
Jamstvo jo omejeno. Vsak zadružnik 
jamči še z 20kratnim zneskom vpisanih 
denarnih deležev. 

Upravni odbor sestavlja predsednik, 
po potrebi podpredsednik, tajnik in 3 
do 7 članov. 

Predsednik upravnega odbora pred- 
stavlja zadrugo. Za zadrugo podpisujeta 
po dva člana upravnega odbora, od ka- 
terih enega sme nadomeščati pooblašče- 
ni uslužbenec zadruge. 

Člani upravnega odbora so: 
Karner Franc, kmet. delavec, Šmartno, 

predsednik, 
Stibler Kristina, šivilja, Šmartno, taj-. 

nik, 
Vranjek Ivana, kmet. delavka, Smart- 

no, odbornca (blagajničarka), 
Spogel Jožef, kmet. delavec, Šmartno, 
Konečnik Franc, kmet. delavec, Šmart- 

no, odbornika. 
Okrožno sodišče v Mariboru 

dno 23. marca 1948. 
Zadr. III 114—2 2759 

* 
515. 

Sedež: Vallarci, okraj Murska Sobota. 
Dan vp.sa: 13. maja 1948. 
Besedilo: Kmetijslca zadruga z o. j. v 

Vadarcih. 
Zadrugn Je bila ustanovljena na skup- 

ščini 27. II. 1918 za nedoločen čas. 
Naloge zadrugo «o: da na čim boljši 

ta čim kulturnejši način oskrbuje svoje 
ciane z vsemi potrebnimi potrošnim! 
predmeti; 2. <ia odkupuje v svojem oko 
lišu vse kmetijske pridelke in izdelke v 
skladu s postavljenim načrtom za dobro 
oskrbo mest in drugih industrijskih sre- 
dišč in sklepa v ta namen pogodbe; 
3. da pospešuje in razvija vse panoge 
kmetijskega gospodarstva na svojem 
področju, tako poljedelstvo, živinorejo, 
sadjarstvo, vinogradništvo, čebelarstvo, 
gojitev Industrijskih in drugih kultur, 
gozdarstvo, domačo obrt itd., posebno 
še tisto panoge oziroma kulture, ki v 
danih naravnih pogojih najbolj uspe- 
vajo; 4. da uvaja za povečanje kmetijske 
proizvodnje in s tem za naraščanje bla- 
gostanja, svojih članov naprednejšo teh- 
nične in agronomske metode v kmetij- 
stvu in v ta namen nabavlja kmetijske 
stroje, umetna gnojila itd., ustanavlja 
ambulante za živino, plemenilna postaje, 
organizira solekcijo živine, gradi silose, 
organizira semensko elužbo, skrbi ** 
gojitev sadnih, gozdnih in dragih sadik 
itd.; 5. da organizira predelavo kmetij- 
skih pridelkov in obrtno delavnice za 
potrebe svojih članov in izrablja pri tem 
Eredvsem lokalne surovine; C. da zbira 

mečke prihranke v obliki hranilnih 
vlog in notranjih posojil za ustvarjanje 
obratnih sredstev in podeljevanje kre* 
ditov svojim članom; 7. da skrbi za go- 
spodarski strokovni, kulturni in pro- 
svetni  dvig  vseh  prebivalcev, »vojega 
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••••• tako, da prireja v svojem za- 
družnem domu strokovna in politična 
predavanja,, kulturne priredùive, stro- 
kovne tečaje, razstave, predvajanja fil- 
mov, goji fizkulturo itd. ter ustanovi 
6v'icjo knjižnico. 

Zaradi smotrnega in uspešnega iz- 
vajanja svojih nalog ' izdela potrebno 
nacrte v skladu s splošnim državnim 
načrtom. 

^ Zadružni delež znaša 150 din in se 
plača ob vstopu v zadrugo. Upravni od- 
bor lahko dovoli plačilo v obrolch. Delež 
zadružnikovega družinskega člana znaša 
10 din. Jamstvo je omejeno. Vsak za- 
družnik jamči še L 101<ratnim zneskom 
vp.sanih obveznih deležev. 

Zadruga objavlja važnejše sklepe v 
svojih poslovnih prostorih in na raz- 
glasni deski. 

Upravni odbor sestavlja 5 Članov. Nje- 
gova dolžnost traja eno leto. 

Zadrugo zastopa upravni, odbor, pod- 
pisujeta pa zanjo dva člana upravnega 
odbora ali po en član upravnega odbora 
in en pooblaščeni uslužbenec zadruge. 

Člani upravnega odbora so: 
Znlavec Avgust, predsednik, 
Maric Koloman, podpredsednik, 
Benkič Ernest, tajnik, 
Tanaček Ernest, 
Bertalanič Jože. odbornika, vsi kmetje 

v Vadarcib. 
Okrožno sođiščo r Mariboru 

dne 13. maja 194S. 
Zadr. III 79/2 4499 

516. ** 
Sedež: Vintarovci, okraj Ptuj. 
Dan vpisa: 0. maja 1948. 
besedilo: Kmetijska eadruga z o. j. v 

> »ntarovcih. 
toffi^Za h bila ustanovljena na skup- 
«ani 9. maja 19-13 za nedoločen čas. 
i„ x- ge zadruRe so: 1- da na čim boljši 
flanLm kulturnePi način oskrbuje svoje 
jane 2 vsemi potrebnimi potrošnimi 

predmeti; 2. da odkupuje v svojem oko- 
enVe kn,etUske pndelko in izdelke v 
buadu s postavljenim načrtom za dobro 
dì** • mf} in dru"ih industrijskih ere- 
£'»c in  sklepa   v  ta  namen  pogodbe: 
knw.ii^P^ie ln razvija vse panoge 
DoTW.- œga Bospodawtva na svojem 
wdS' •'•• Po'Jedolstvo, žlvfnorejo, 
KolftM ,', v,nogradai8tvo, čebelarstvo, 
ftl^1« »o drugih kultur! 
že •~tv°' domačo obrt itd., posebno 
danto  nÄ odroma kulture, ki v 
vajo; 4 S, » ! ,,ogoiiU nniboli usPe- 
proizvo^nu . Ja za Povečanje kmetijske 
iSK? T -V s ter» » naraščanje bla- 
Se In 0jih annov naprednejše teh- 
st• in V?ronotnäke nieWe v kmetij, 
etroV  „    » namon nabavlja kmetijske 

Ormmli'ür VWM,"'»ju  /••4«•, gradi PHOS», 
»•lz!ni semensko službo, skrbi  ca 
iut.r !fđn-ih' •°^•• in dn,«iij 6aU»k 

4i-iu "a organizira predelavo Jcmelij- 
rvA. Pridelk<>v in obrtno delavnice n 
potrebe svojih članov ln Izrablja pri tem 
W?em ]?^alno surovine; G. da zbira 
X?« ••1•••••» v obUkJ hranilnih 
Kwg m notranjih Kosoiil za ustyarianje. 

obratnih sredstev in podeljevanje kre- 
ditov svojim članom; 7. da skrbi za go- 
spodarski strokovni, kulturni in pro- 
svetni dvig vseh prebivalcev svojega 
okoliša tako, da prireja v svojem za- 
družnem domu strokovna in polit.čna 
predavanja, kulturne prireditve, stro- 
kovne tečaje, razstave, predvajanja fil- 
mov, goji fizkulturo itd. ter ustanovi 
svojo knjižnico. 

Zaradi smotrnega in uspešnejšega iz- 
vajanja svojih nalog Izdela potrebne 
načrte v skladu s splošnim državnim 
načrtom. 

Zadružni delež znaša 150 din, plača se 
ob vstopu v zadrugo. Upravni odbor 
lahko dovolil plačilo v obrokih. Delež 
zadružnikovega družinskega člana znaša 
20 din. Jamstvo je omejeno. Vsak za- 
družnik jamči še s petkratnim zneskom 
vpisanih obveznih deležev. 

Zadruga razglaša važnejše sklepe v 
svojih poslovnih prostorih m na razglas- 
ni deski. 

Upravni odbor sestavlja 5 Članov. Nje- 
gova dolžnost traja eno leto. Zadrugo za- 
stopa upravni odbor, zanjo podpisujeta 
po dva člana upravnega odbora ali po 
en član upravnega odbora in en poobla- 
ščeni uslužbenec zadruge. 

Člani upravnega odbora so: 
Lenart Franc, posestnik, predsednik, 
Marguč Martin, posestnik, tajnik, 
Ceh Rudolf, posestnik, blagajnik, 
Kramberger Rozalija, gospodinja, 
peh  Juliijana.  gospodinja, odbornika, 

vsi iz Vinta rov cev. 
Okrožno sodišče v Mariboru 

4ne G. maja 1948. 
Zadr. IV 20/2        4059 

* 
51.. 

Sedež: Vučja gornja, okraj Murska So- 
bota. 

Dan vpisa: 11. maja 1948. 
Besedilo: Kmetijska zadruga z o. j. v 

Vučji gomili. 
Zadruga je bila ustanovljena na skup- 

ščini 24. II. 1U48 za nedoločen čas. 
Naloge zadruge eo: da na čim boljši 

in čim kulturnejši način oskrbuje svoje 
člane z vsemi potrebnimi potrošnimi 
predmeti; 2. da odkupuje v svojem oko- 
lišu vso kmetijske pridelke in izdelke v 
skladu s postavljenim načrtom za dobro 
O3krbo mest in drugih Industrijskih sre- 
dišč in sklepa v ta namen pogodbe; 
3. da pospešuje in razvija vse panoge 
kmetijskega gospodarstva na svojem 
področju, tako poljedelstvo, živinorejo, 
sadjarstvo, vinogradništvo, čebelarstvo, 
gojitev industrijskih in. drugih kultur, 
gozdarstvo, domačo obrt itd., posebno 
še tisto panoge oziroma kulture, ki v 
danih naravnih pogojih najbolj uspe. 
vajo; 4. da uvaja za povečanje kmetijske 
proizvodnjo in extern za naraščanje bla- 
gostanja 6vojih članov naprednejše teh. 
nične in agronomske metode v kmetij, 
stvu in v ta namen nabavlja kmetijske 
stroje, umetna gnojila itd., ustanavlja 
.ambulante za živino, plomenilno postaje, 
organizira selekcijo živine, gradi «lose, 
organizira eemensko službo, ejcrbi za 
gojitev, fiadnih, gozdnih' in drugih eadik; 
itd*i 5. da. prgaaizira. predelava kmetij- 

skih pridelkov in obrtne delavnice za 
potrebe svojih članov in izrablja pri tem 
predvsem lokalno surovine; G. da zbira 
kmečke prihranile v obliki hranilnih 
vlog in notranjih posojil za ustvarjanje 
obratnih sredstev in podeljevanje kre" 
ditov svojim članom; 7. da skrbi za go- 
spodarski strokovni, kulturni in pro- 
svetni dvig vseh prebivalcev svojega 
okoliša tako, da prireja v svojem za- 
družnem domu strokovna in politična 
predavanja, kulturne prireditve, stro- 
kovne tečaje, razstave, predvajanja fil- 
mov, goji fizkulturo itd. ter ustanovi 
svojo knjižnico. 

Zaradi smotrnega in uspešnega iz- 
vajanja svojih nalog izdela potrebne 
nacrte v skladu s splošnim državnim 
načrtom. 

Zadružni delež znaša 150 din, plača so 
ob vstopu v zedrugo. 

Upravni odbor lahko dovoli plačilo v 
obrokih. Delež zadražnikovfga družin- 
skega člana znaiša 10 din. Jamstvo je 
omejeno. Vsak zadružnik jamči še s de- 
setkratnim zneskom vpisanih deležev. 

Upravni odbor sestavlja 7 članov. Nje- 
gova dolžnost traja eno leto. Zadrugo za- 
stopa upravni odbor, zanjo podpisujeta 
po dva člana upravnega odbora ali po en 
član upravnega odbora in en pooblašče- 
ni uslužbenec zadruge. 

Člani upravnega odbora so: 
Hajdinjak Stefan, predsednik, 
Perš Štefan, (h. št. 14G;, podpTedsed- 

mk, 
Hajdinjak Franc, tajnik, 
Kološa Ludvik, blagajnik, 
Antalič Vin cene, 
Perš Ludvik, 
Perš Štefan (h. št. G2); odborniki, vsi 

kmetje v Vučji gomili» 
Okrožno sodišče v Mariboru 

dne 11. maja 1948. 
Zadr III 78/2        !    4275 

* 
518. 

Sedež: ««nKovci, okraj Murska Sobota. 
Dan vpisa: 6. maja 1048. 
Besedilo: Kmetijska zadruga z o. j. Y 

Zcnkovcih. 
Zadruga Je b2a ustanovljena na skup- 

ščini 27. februarja 1948 za nedoločen 
čas. 

Naloge zadrugo so: 1. da na čim boljši 
in čim kulturnejši način oskrbuje svoje 
člane z vsemi potrebnimi potrošnimi 
predmeti; 2. da odkupuje v svojem oko- 
lišu vse kmetijske pridelke in izdelke v 
skladu s postavljenim načrtom za dobro 
oskrbo mest in drugih industrijskih sre- 
dišč in sklepa v ta namen pogodbe; 
3. da pospešuje in razvija vse panoga 
kmetijskega gospodarstva na svojem 
področju, tako poljedelstvo, živinorejo, 
sadjarstvo, vinogradništvo, čebelarstvo, 
gojitev industrijskih in drugih kultur, 
gozdarstvo, domačo obrt itd,, posebno 
Še tiste panoge oziroma kulturo, ki v 
danih naravnih pogojuj najbolj uspe- 
vajo; 4. da uvaja za povečanje kmetijska 
proizvodnje in s tem za naraščanje bla- 
gostanja svojih Hanov naprednejše teh- 
nične ju agronomske melode v kmetij- 
stvu in v ta namen nabavlja kmetijske 
Bifeje, jime.tfla. gnojila itd-, jistana.yjy' 
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ambulante za živino, plemenilne postaje, 
organizira selekcijo živine, gradi silose, 
organizira semensko službo, skrbi za 
gojitev sadnih, gozdnih in drugih sadik 
itd.; o. da organizira predelavo kmetij- 
skih pridelkov in obrtne delavnice za 
potrebe svojih članov in izrablja pri tem 
predvsem lokalne surovine; 6. da zbira 
kmečke prihranke v obliki hranilnih 
vlog m notranjih posojil za ustvarjanje 
obratnih sredstev in podeljevanje kre- 
ditov svojim članom; 7. da skrbi za go- 
spodarski strokovni, kulturni in pro- 
svetni dvig vseh prebivalcev svojega 
okoliša tako, da prireja v svojem za- 
družnem domu strokovna in politična 
predavanja, kulturne prireditve, stro- 
kovne tečaje, razstave, predvajanje fil- 
mov, goji fizkulturo itd. ter ustanovi 
svojo knjižnico. 

Zaradi smotrnega in uspešnejšega iz- 
vajanja svojih nalog izdela potrebne 
načrte v skladu s splošnim državnim 
načrtom. 

Zadružni delež znaša 150 din, plača se 
ob vstopu v zadrugo. Upravni odbor 
lahko dovoli plačilo v obrokih. Delež za- 
družnikovega družinskega člana znaša 
10 din. Jamstvo je omejeno. Vsak za- 
družnik jamči še z desetkratnim zneskom 
vpisanih obveznih deležev. 

Zadruga razglaša važnejše sklepe v 
svojih poslovnih prostorih in na razglas- 
ni desici. 

Upravni odbor sestavlja 7 članov. Nje- 
gova dolžnost traja eno leto. Zadrugo za. 
stopa upravni odbor, zanjo podpisujeta 
po dva člana upravnega odbora ali po 
en član upravnega odbora in en poobla- 
ščeni uslužbenec zadruge. 

Člani upravnega odbora so: 
Šparas Ernest, kmet, predsednik, 
Sapač Ludvik,  kmet, podpredsednik, 
Fujs Alfred, kmet, Beznovci, tajnik, 
Hodošček Ludvik, blagajnik, 
Rodi Štefan, kmet, 
Sapač Štefan, kmet, Beznovci, 
Hodošček   Stefan,   kmet,   odborniki, 

ostali vsi iz Zenkovcev. 
Pooblaščenec za sopodpisovanje: Sako- 

vič Franc, poslovodja, Zenkovci. 
Okrožno sodišče v Mariboru 

dne 6. maja 1948. 
Zadr. III 76/48—2 4066 

* 
519. 

Sedež: Krško. 
Dan vpisa: 30. decembra 1948. 
Besedilo: Obrtna nabavno-prodajna za- 

druga za okraj Krško z omejenim jam- 
stvom. 

Zadruga je bila ustanovljena dne 5. 
oktobra_ 1947 za nedoločen čas, in sicer 
z deleži in z omejenim jamstvom. 

Naloge zadruge so: 1. da nabavlja pro- 
izvajalna sredstva in surovine za svoje 
člane; 2. da prevzema od svojih članov 
njihove proizvode, jih razvršča po vrsti 
in kakovosti in skrbi za skupaio prodajo, 
da sodeluje pri planu oskrbe in pomaga 
pri pritegnitvi obrtnikov k planskemu 
delu, da vodi razvid o izpolnitvi spre- 
jetih proizvajalnih nalog svojih članov 
in skrbi, da se v celoti izvajajo predpisi 
ljudskih oblasti glede cen, da zbira za- 
radi samooskrbe • svjojem okolišu su- 

rovine, ki so še neizrabljene in jih raz- 
deljuje med svoje člane. 

Zadruga oskrbuje izključno le svoje 
člane ter zbira in prodaja samo njihove 
proizvede. 

Zadružni delež znaša 200 dim. Vsak 
zadružnik jamči se s petkratnim zne- 
skom vpisanih deležev. Deleži se ne 
obrestujejo. UpTavni odbor sestavlja 5 do 
9 članov. 

Skupščinski sklepi in priobčitve za- 
druge članom se vrše z nabitjem na za- 
družni razglasni deski, v ostalem tudi 
kot predvideva člen 49 pravil te za- 
druge. 

Zadrugo zastopa upravni odbor ali ti- 
sti, ki ga ta pooblasti, njeno firmo ra 

podpisujeta po dva člana upravnega od- 
bora ali en član upravnega odbora in en 
pooblaščeni uslužbenec zadruge. 

Člani  upravnega odbora  so: 
Bizjak Ivan, čevljar, Krško 102, pred- 

sednik, 
Pire Avgust, mizar, Krško 99, tajnik, 
Gale Anton, kolar, Krško, Trška gora 

42, blagajnik, 
Dura Jože,  mizar, Sevnica  187, 
Bizjak Stanko,  ključavničar,  Sevnica 

255, 
Gerjevič Franc, krojač, Brežice 23, 
Zeleznik Jože, kovač, Ilajhenburg, od- 

borniki. 
Okrožno sodišče v Novem mestu 

dne 30. decembra 1947. 
Zt 48/47—Zadr III 23/1—3       4114 

* 
520. 

Sedež: Krško (okoliš zadruge obsega 
Krško, Videm, Staro vas, Leskovec). 

Dan vpisa: 30. aprila 1948. 
Besedilo: Potrošniška zadruga z ome- 

jenim jamstvom v Krškem. 
Zadruga je bila ustanovljena z deleži 

in omejenim jamstvom na ustanovnem 
občnem zboru dne 2. marca 1948. 

Naloge zadruge so: da boljše in kul- 
turnejše oskrbuje svoje člane (in njihove 
družine) z vsemi potrebnimi potresnimi 
predmeti; da ustanavlja obrtne delavni- 
ce za potrebe svojih članov, po potrebi 
in možnosti pa tudi lastna podjetja; da 
skrbi s sodelovanjem sindikalnih orga- 
nizacij za dvig kulture in prosvetne 
ravni m za zadružno vzgojo svojih čla- 
nov. 

Zaradi smotrnega in uspešnejšega iz- 
polnjevanja svojih nalog izdela potrebne 
načrte v skladu s splošnim gospodar- 
skim načrtom ter sklepa potrebne po- 
godbe za dobavo potrebnih predmetov 
za svoje člane. Zadruga oskrbuje izključ- 
no le svoje člane in njihove družine. 

' Zadružnikov delež znaša 100 din. De- 
lež družinskega člana zadružnika pa 
20 din. Člani jamčijo za obveznosti za- 
druge se z 20 krainim zneskom vpisa- 
nega enkratnega temeljnega oziroma 
družinskega deleža. Deleži se ne obre- 
stujejo. 

Razglasi in sklepi zadruge se sporo- 
čajo članom z nabitjem na zadružni de- 
siti v poslovnih prostorih in na razglas- 
nih deskah poslovalnic. 

Upravni odbor zastopa zadrugo. Nje- 
gov* dolžnost tetia, eno leto. Za zadruffo 

podpisujeta dva člana upravnega odbora, 
kaiteni'h enega lahko nadomešča po 
upravnem odboru pooblaščeni uslužbe 
nec zadruge. 

Upravni odbor sestavlja Ö do 8 čla- 
nov. 

Člani upravnega odbora so: 
Hribar   Valentin,  šef  gospodarskega 

odseka OLO Krši«), predsednik, 
Vuóajnik Franjo, pomočnik finančne- 

ga referenta OLO Krško, podpredsednik, 
Lazorko Kristina, učiteljica. Krško šte- 

vilka 58, tajnica, 
Dolinar Minca, nameščenka okrajnega 

maga-cma Krško, 
Zugelj Banica, referent za delo, Krško 

št. IG, 
Pire Avgust, mizar, Krško št. 99, 
Preskar Lojze, delavec, Krško, odbor 

niki. 
Okrožno sodišče v Novem mestu 

dne 30. aprila 1948. 
Zt 22'48-Zadr III 50/1 

* 
521. 

Sedež:  Leskovec pri  Krškem.  (Okoliš 
obsega kraja Leskovec in Senuše.) 

Be.sedilo: Kmetijska zadruga z omeje- 
nim jamstvom v Leskovcu pri Krškem. 

Zadruga je bila ustanovljena na skup- 
ščini 23. II. 1948 za nedoločen čas. 

Naloge zadruge so: 1. da na ram boljši 
in čim kulturnejši način oskrbuje svoje 
ciano z vsemi potrebnimi potresnimi 
predmeti; 2. da odkupuje v svojem oko- 
lišu vse kmetijske pridelke in izdelke v 
skladu s postavljenim načrtom za dobro 
oskrbo mest in drugih industrijskih sre- 
dišč in sklepa v ta namen pogodbe; 
3. da pospešuje in razvija vse panoge 
kmetijskega gospodarstva na svojem 
področju, tako poljedelstvo, živinorejo, 
aadjarstvo. vinogradništvo, čebelarstvo, 
gojitev industrijskih in drugih kultur, 
gozdarstvo, domačo obrt itd., posebno 
še tiste panoge oziroma kulture, Id v 
danih naravnih pogojih najbolj uspe- 
vajo; 4. da uvaja za povečanje kmetijske 
proizvodnje in s tem za naraščanje bla- 
gostanja svojih članov naprednejše teh- 
nične in agronomske metode v kmetij- 
stvu in v ta namen nabavlja kmetijske 
stroje, umetna gnojila itd., ustanavlja 
ambulante za živino, plemenilne postaje, 
organizira selekcijo živine, gradi silose, 
organizira semensko službo, skrbi za 
gojitev sadnih, gozdnih in drugih sadik 
itd.; 5. da organizira predelavo kmetij- 
skih pridelkov in obrtne delavnice za 
potrebe svojih članov in izrablja pri tem 
predvsem lokalne surovine; 6. da zbira 
kmečke prihranke v obliki hranilnih 
vlog in notranjih posojil za ustvarjanje 
obratnih sredstev in podeljevanje kreditov 
svojim članov; 7. da skrbi za gospodarski 
strokovni, kulturni in prosvetni dvig vseh 
prebivalcev svojega okoliša tako, da priJ 

reja v svojem zadružnem domu strokovna 
in politična predavanja, kulturne pireditve, 
strokovne tečaje, razstave, predvajanja 
filmov, goji fizkulturo itd. ter ustanovi 
svojo knjižnico. 

Zaradi smotrnega in uspešnejšega iz- 
vajanja svojih nalog izdela potrebne 
načrte v skladu g splošnim državnim, 
•••••••», 
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vi Zadružni delež znaša 100 din, delež dru- 
žinskega člana pa 20 din. Vsak član Jamči 
še z 20kratnim zneskom vpisanih deležev. 
Deleži se ne obrestujejo. 

Upravni odbor sestavlja 7 do 10 članov. 
Skupščinski sklepi in priobčitve zadruž- 

nim članom se nabijejo na zadružni raz- 
glasni deski. 

Člani upravnega odbora so: 
Vahoič Anton, kmet, Leskovec 43, pred- 

sednik, 
Bizjak Alojz, kmet, Nemška gora, pod- 

predsednik, 
Grebene Anton, kmet, Brezje 13, tajnik, 
Urbane Alfonz, kmet, Senuše 15, 
Komočar Miško, kmet, Leskovec 111, 
Svaglinac Fani, babica, Leskovec 122, 
Gcdlar Alojz, kmet, Veniše 25, 
Božič Franc, kmet, Selca 2, 
Koprivnik Franc, kmet, Velika vas 19, 

. odborniki. 
Okrožno sodišče v Novem mestu 

dne 15. maja 1948. 
Zt 25/48 — Zadr HI 53/1     4678 

* 
622. 

Sedež: Novo mesto (Okoliš obsega vse 
•••• novomeškega okraja). 

Dan vpisa: 6. aprila 1948. 
Besedilo Okrajna obrtniška nabavno- 

prodajna zadruga z omejenim jamstvom 
** okraj Novo mesto v Novem mestu. 

Zadruga jo bila ustanovljena 22. II. 
1948 za nedoločen Cas. 

Zadruga posluje za obrtnike celega no- 
vomeškega «kraja. 
. Naloge zadruge eo: 1. da nabavlja pro- 
dajalna sredstva in surovine za svojo 
člane; 2. da prevzema od svojili članov 
duhove proizvode, jih razvršča po vrsti 
ui kakovosti in skrbi za skupno prodajo; 
ó- da sodeluje pni načrtu oskrbe in po- 
laga pri pritegnitvi obrtnikov k načrt- 
nemu .delu; 4. da vodi razvad o izpolnitvi 
^Prejetih proizvodnih nalog svojih čla- 
Dov in skrbi, da se v eeloti izvajajo pred- 
asi ljudske oblasti glede cen; 5. da zbi- 
ra zaradi samooskrbe v svojem okolišu 
surovine, ki so še neizrabljene in jih 
^•deljuje med svoje člane. 
ta^%> oskTbuj© izključno svojo čla- 
Proi   orfZbira "* pTOdaiia eamo »Jihove 

vJi?1"^ ^•211* delež znaša 500 din. 
••^•

•<1•••1"'• ian• *> s petkratnim 
VpoaJ vpisanih deležev. 

aadruîw eTd ¥ ^•^ Sö nabijejo na 
Pa se Liraz-glasni deski> P° možnosti 
Glavne ^•^ objavljajo tudi v glasilu 
ievnem X• ^ezeLRS aH v km- 

sedaj nTedsÄr *****• ! d<) 9^71^ 

TâsiiîR^ r.o zasi0Pa upravni odbor, pod- 
ïiAL181'0 po dva aama cdb°ra 
W Z a£upravneßa odbora in en član 
ohlisL • uPraraega odbora in en po- 
oblascem uslužbenec zadrugo. 

Clami upravnega odbora so: 
Knaflič Anton, ključavničar, Novo me- 

«o, Resljeva 1. predsednik, 
Bevo Rudolf, klepar, Novo mesto, Ka- 

piteljska ulica 1, .tajnik, 
Barbie Franc, mizar, Novo mesto, 

Suikljetova eestk 12. _ 

Gazivoda Ježe, mizar, Gotiia vas 1, 
Godina Jože, kovač, Staira vas 37 pri 

Št Jerneju, 
Suhadolnik Jože, kovač, Šmarjela 20, 
Henigman Karel, čevljar, DoL Topli- 

co 81, 
Zupančič Jernej, mizar. Mirna peč 12, 
Valant Anton, kovač, Žužemberk 183, 

odborniki. 
Okrožno sodišče v Novem mestu 

dne 6. aprila 1048. 
Zt 20/48 — Zadr. II 45/1      2878 

* 
523. 

Sedež: Orohovica (Okoliš obsega kraje: 
Orehovica, Hrastje in Tolsti vrh). 

Dan vpisa: 4. maja 1948. 
Besedilo: Kmct'jsko-obdelovaJna za- 

druga »Gorpavica« z omejenim jam- 
stvom v Orcbovici. 

Zadruga je bila ustanovljena za ne- 
določen čas na ustanovni 6kupščini dne 
19. marca 1948. 

Naloga zadruge je, da z naprednim go- 
spodarstvom in z uporabo strojne, ži- 
valske in človeške delovno eile pomaga 
svojim članom in državi 

Pri vstopu v zadrugo plača vsaka dru- 
žina ali posamezno sprejeti član enkrat- 
no pristopnino 100 din, ki so ne vrne. 
Poleg zemlje, ki jo vložijo člani, lahko 
zadruga na svoj račun kupi ali vzamev 
nakup druga zemljišča. Vsak zadružnik 
jo <Mžan vložiti v zadrugo vso vprežno 
žiivino in kmetijsko stroje, orodje pa 
toliko, kolikor sklene zbor. Vloženi in- 
ventar in vprežna živina se oceni, vred- 
nost pa se izplača takoj ali v obrokih. 
Do popolnega izplačila daje zadruga ob- 
resti od neplačanega dela. 

Sklepi in priobčitve se objavljajo na 
krajevno običajni način z nabitjem na 
ra2glasni deski v poslovnih prostorih za- 
druge in v dnevnem časopisju. 

Zadrugo zastopa upravni odbor, ki ga 
sestavlja pet članov, in sicer predsednik, 
tajnik in trije odborniki. 

Za zadrugo podpisujeta po dva člana 
upravnega odbora, katerih enega lahko 
nadomešča za to pooblaščeni uslužbenec 
zadruge. 

Člani upravnega odbora so: 
Franko Jože, kmet, Hrastje 4, pred- 

sednik, 
Jakše Anton, kmečki sin, Orehovica 

29, tajnik, 
Jakše Franc, kmet, Orehovica 1, 
Maznik Janez, mali kmet, Orehovica 8, 
Pavlin  Ana, gospodinja, Hrastje  12, 

odborniki. ' 
Okrožno sodišče v Novem mestu 

dne 4. maja 1948. 
Zt 23/48—Zadr III 51/1       4108 

524. 
Sedež: Sernfca. (Okoffi obsega kraje 

Sevnica, Vranje, Lončarjev dol, Brezovo 
in Žabjek). 

Dan vpisa: 16. maja 1948. 
Besedilo: Potrošniška zadruga z ome- 

jenim jamstvom v Sevnici. 
Zadruga je bila ustanovljena 11. III. 

1948 za nedoločen čas. 
Naloge zadruge so: 1. da na čim bolj- J 

sli • «m, čim kultumejši način oskrbuje j 

svoje člane in njihove družine z vsemi 
potrebnimi putrošnimi predmeti. 2. da 
ustanavlja obrtne delavnice za potrebe 
svojih članov, po potrebi in po možno- 
sti pa tudi lastna podjetja; 3. da skrbi 
s sodelovanjem sindikalnih organizacij 
za dvig kulturne in prosvetne ravni in 
za zadružno vzgojo svojih članov. 

Zaradi smotrnejšega in uspešnejšega 
izvajanja svojih nalog izdela potrebno 
načrte v skladu s splošnim gospodarskim 
načrtom in sklepa potrebne pogodbe za 
dobavo potrošnih predmetov za svojo 
člane. 

Zadruga oskrbuj© izključno svoje čla- 
ne in njihov© družine. 

Poslovni delež zadružnika znaša 100 
din, delež zadružnikovega družinskega 
člana pa 10 din. Jamstvo je omejeno. 
Vsak zadružnik jamči še z dvajsetkrat- 
nim zneskom vpisanih deležev. Deleži se 
ne obrestujejo. 

Zadrugo zastopa upravni odbor ali ti- 
sti, ki ga ta pooblasti, zanjo pa podpisu- 
jeta vedno po dva člana upravnega od- 
bora. 

Upravni odbor sestavlja 9 članov, in 
sicer predsednika, podpredsednika, taj- 
nika, blagajnika in 5 odbornikov. 

Skupščinski sklepi in priobčitve za- 
druge članom se razglašajo v poslovalni- 
cah zadruge in na zadružni razglasni de- 
ski. 

Člani upravnega odbora so: 
Veber Franc, delavec, Šmarje 257, 

predsednik, 
Požun Rudolf, ključavničar, Sevnica 

187, podpredsednik, 
Valand Franc, žagovedja, Sevnica 179, 

tajnik, 
Resnik Ivanka, javna naimeščenka, 

Sevnica 234, blagajnik. 
Papež Jože, upravnik tovarne >Jugo- 

tanin«, Sevnica 174, 
Makar Ivan, kurjač, Sevnica 180, 
Perovšek Ivan, knjigovodja., Sevnica 

153, 
Maček Alojz, strojevodja, Sevnica Št 

167, 
Vrtovšek Franc, delavec, Boštanj 48, 

odborniki. 
Okrožno sodišče v Novem mostu 

dne 15. maja 1948. 
Zt 26/48 - Zadr III 54/1     4330 

* 
525. 

Sedež: BaE, okraj Ilirska Bistrica 
Dan vpisa: 3. maja 1948. 
Besedilo: Kmetijska zadruga z o. j. na 

Baču. 
Zadruga je bila ustanovljena na skup- 

ščini 19. I. 1948. 
Naloge zadruge so: 1. da na čim boljši 

in čim kulturnejši način oskrbuje svoje 
člane z vsemi potrebnimi potrošnimi 
predmeti; 2. da odkupuje v svojem oko- 
lišu vse kmetijske pridelke in izdelke v 
skladu s postavljenim načrtom za dobro 
oskrbo mest in drugih industrijskih sre- 
dišč in sklepa v ta namen pogodbe; 
3. da pospešuje in razvija vse panoge 
kmetijskega gospodarstva na svojem 
področju, tako poljedelstvo, živinorejo, 
sadjarstvo, vinogradništvo,, čebelarstvo, 
gojitev: industrijskih  in drugih kultur, 
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gozdarstvo, domačo obrt itd., posebno 
še tiste panoge oziroma kulture, ki v 
danih naravnih pogojih najbolj uspe- 
vajo; 4. da uvaja za povečanje kmetijske 
proizvodnje in s tem za naraščanje bla- 
gostanja svojih članov naprednejše teh- 
nične in agronomske metode v kmetij- 
stvu in v ta namen nabavlja kmetijske 
stroje, umetna gnojila itd., ustanavlja 
ambulante za živino, plemenilne postaje, 
organizira selekcijo živine, gradi silose, 
organizira semensko službo, skrbi za 
gojitev sadnih, gozdnih in drugih sadik 
itd.; 5. da organizira predelavo kmetij- 
skih pridelkov in obrtne delavnice za 
potrebe svojih članov in izrablja pri tem 
predvsem lokalne surovine; 6. da zbira 
kmečke prihranke v obliki hranilnih 
vlog in notranjih posojil za ustvarjanje 
obratnih sredstev in podeljevanje kre- 
ditov svojim članom; 7. da skrbi za go- 
spodarski strokovni, kulturni in pro- 
svetni dvig vseh prebivalcev svojega 
okoliša tako, da prireja v svojem za- 
družnem domu strokovna in politična 
predavanja, kulturne prireditve, stro- 
kovne tečaje, raztsave, predvajanja fil- 
mov, goji fizkulturo itd. ter ustanovi 
svojo knjižnico. 

Zaradi smotrnega in uspešnejšega iz- 
vajanja svojih nalog izdela potrebne 
načrte v skladu s splošnim ,državnim 
načrtom. 

Zadružni delež znaša 150 din, delež 
zadružnikovega družinskega člana pa 
30 din. Vsak zadružnik jamči desetkrat- 
nimi zneskom vpisanih deležev. 

PrioboJtve se razglašajo v prostorih 
zadruge in na razglasili deski, vabilo 
na skupščino se razglasi v prostorih za- 
druge najmanj 8 dni pred dnevom skup- 
ščine in še pismeno vsakemu članu po- 
sebej. 

Upravni odbor sestavlja 7 do 9 članov. 
Zadrugo zastopa upravni odbor, pod- 

pisujeta pa zanjo 2 člana upravnega od- 
bora, katerih enega sme nadomeščati 
pooblaščeni uslužbenec zadruge. 

Člani upravnega odbora so: 
Šajn Avgušten, kmet, Bač 82, predsed- 

nik. 
Fatur Stanko, delavec. Bač 53, tajnik, 
Sabec Josip, kmet, Bač 63, blagajnik, 
Knafelc Jože, delavec, Bač 129, 
Slavec Josip, kmet. Bač 161, 
Keš Franc, kmet, Bač 132, 
Maslo Mihael, kmet, Bač 39, odborniki. 

Okrožno sodišče v Postojni 
dne 3, maja 1948. 

Zt 49/48-2 46S6 

•26. 
Sedež: Banjgica, okraj Gorica. 
Dan vpisa: 3. maja 1948. 
Besedilo: Kmetijska zadruga z o. j. na 

BanjŠicah. 
Zadruga je Ma ustanovljena na skup- 

ščini 2. III. 1943. 
Naloga zadruge je: 1. da na Sim boljši 

in čim kulturnejši način oskrbuie svoje 
člane z vsemi potrebnimi potrošiiimi 
predmeti: 2 odkupuje v svojem okolišu 
vse kmetijske pridelke in izdelke v 
skladu s postavljenim načrtom za dobro 
oskrbo mest in drugih industrijskih sre- 
dišč in  sklepa v ta namen  pogodbe; 

3. da pospešuje in razvija vse panoge 
kmetijskega gospodarstva na svojem 
področju, tako poljedelstvo, živinorejo, 
sadjarstvo, vinogradništvo, čebelarstvo, 
gojitev industrijskih in drugih kultur, 
gozdarstvo, domato obrt itd., posebno pa 
tisto panoge oziroma kulture, ki v danih 
naravnih pogojih najbolj uspevajo; 4. da 
uvaja za povečanje kmetijske proizvod- 
nje in e tem za naraščanje blagostanja 
svojih članov naprednejše tehnične in 
agronomske metode v kmetijstvu in v ta 
namen nabavlja kmetijske stroje, umetna 
gnojila itd., ustanavlja ambulante za ži- 
vino, plemenilne postaje, organizira se- 
lekcijo živine, gradi silose, organizira se- 
mensko službo, ekrbi za gojjtev sadnih, 
gozdnih in drugih sadik itd.; 6. da orga- 
nizira predelavo kmetijskih pridelkov m 
obrtne delavnice za potrebe 6vojih čla- 
nov in izrablja pri tem predvsem lokalne 
surovine; 6. da zbira kmečke prihranke 
v obliki hranilnih vlog in notranjih poso- 
jil za ustvarjanje obratnih sredstev in za 
dajanje kreditov svojim članom; 7. da 
skrbi za gospodarski, strokovni, kulturni 
in prosvetni dvig vseh prebivalcev svo- 
jega okoliša tako, da prireja v svojem 
zadružnem domu strokovna in politična 
predavanja, kulturne prireditve, strokov- 
ne tečaje, razstave, predvajanja filmov, 
goji fizkulturo itd, ter ustanovi svojo 
knjižnico. 

Zaradi smotrnega in uspešnejšega iz- 
vajanja svojih nalog izdela potrebno na- 
črte v skladu s splošnim državnim na- 
čelom 

Zadružni delež znaša 150 din, delež 
zadružnikovega družinskega člana pa 
15 din. Vsak zadružnik jamoii z 20krat- 
nim zneskom vpisanih deležev. 

Priobčitve se razglašajo v prostorih za- 
druge in na razglasni deski, vabilo na 
skupščino pa v prostorih zadruge naj- 
manj 8 dni pred dnevom skupščine. 

Upravni odbor sestavlja 7 članov. 
Zadrugo zastopa upravni odbor, zanjo 

pa podpisujeta 2 člana upravnega od- 
bora, katerih enega sme nadomeščati) 
pooblaščeni uslužbenec. zadruge. 

Člani upravnega odbora so: 
Zbogar Mirko, kmet, Banjšica 117, 

predsednik, 
Fabian Franc, kmet, Banjšica 74, pod- 

predsednik, 
• Čeljavšček Milko, kmet, Banjščica 114, 

tajnik, 
Strgar Leopold, kmet, Banjšica 44, 

blagajnik, 
Pertnut Ivan, kmet, Banjšica 17, 
Jevšček Ivan, kmet, Banjšica 8, 
Krt. Ivan, kmet, Banjšica 103, odbor- 

niki. 
Okrožno sodiščo v Posiojui 

dne 3. maja 1948. 
Zt 05/48-2 4673 

* 
627. 

Sedež: Batujo, okraj Gorica. 
Dan vpisa: 8. aprila 1948. 
Besedilo: Kmetijska zadruga v Barujah. 
Zadruga je bila ustanovljena na skup- 

ščina 10. marca 1948. 
Naloge zadruge so: 
1. da na čim boljši In Čim kulturnejši na- 

•• oskrbuje svoje člane z vsemi potrebni- 

mi potrošnimi predmeti; 2. da odkupuje 
v svojem okolišu vse kmetijske pridelke in 
izdelke po postavljenem načrtu, za do- 
bro oskrbo mest in drugih industrij- 
skih središč in sklepa v ta namen po- 
godbe; 3'. da pospešuje in razvija vse pa- 
noge kmetijskega gospodarstva na svojem 
področju, tako poljedelstvo, živinorejo, 
sadjarstvo, vinogradništvo, čebelarstvo, go- 
jitev industrijskih in drugih kultur, goz- 
darstvo, domačo obrt itd., po3dbno pa po- 
spešuje tiste panoge oziroma kulture, ki 
v danih naravnih pogojih najbolj uspe- 
vajo; 4. da uvaja za'povečanje kmetijske 
proizvodnje in s tem za zagotovitev nara- 
ščanja blagostanja svojih članov naprednej- 
še tehnične in agronomsko metode v 
kmetijstvu in v ta namen nabavlja kmetij- 
ske stroje, umetna gnojila itd., ustanavlja 
ambulante za živino, plemenilne postaje, 
organizira selekcijo živine, eradi silose, 
organizira semensko službo, skrbi za goji- 
tev sadnih, gozdnih in drugih sadik itd.; 
5. da organizira predelavo kmetijskih pri- 
delkov in obrtne delavnice za potrebe svo- 
jih članov m izrablja pri tem oredvsem 
lokalne surovine; 6. da zbira kmečke pri- 
hranke v ofeliki hranilnih vlog in notranjih 
posojil za ustvarjanje obratnih sredstev in 
za podeljevanje kreditov svojim članom; 
7. da skrbi za gospodarski strokovni, kul- 
turni in prosvetni dvig vseh prebivalcev 
svojega okoliša tako, da prireja v svojem 
zadružnem domu strokovna in politična 
predavanja, kulturne prireditve, strokovne 
tečaje, razstave, predvajanja filmov, goji 
fizkulturo itd. ter ustanovi svojo knjižnico. 

Zaradi smotrnega in uspešnejšega iz- 
vajanja svojli nalog izdela potrebno 
načrte v skladu s splošnim državnim 
načrtom. 

Zadružni delež znaša 150 din. Vsak 
zadružnik jamči z desetkratnim zneskom 
vpisanih deležev. 

Priobčitve se razglašajo v prostorih za- 
drugo in na razglasni deski. Vabilo na 
skupščino so dostavi tudi vsem članom 
vsaj 8 dni prej in pristojni okrajni zvezi 

Upravnj odbor sestavlja 7 članov. Za- 
drugo zastopa upravni odbor, zanjo pod- 
pisujeta po dva Člana upravnega odbora, 
od katerih sme enega nadomestiti po- 
oblaščeni uslužbenec zadruge. 

Člana upravnega odbora so: 
Vetrih Franc, kmet, Batuje 21, pred- 

sednik, 
Plahuta Alojz, kmet, Batuje 29, pod- 

predsednik. 
Koron Josip, kmet, Batuje 17, tajnik, 
Plahuta Josip, kmet, Batuje 6, bUvai 

nik, 
Mrmolja Ivan, krnet, Batujo 2, 
Fišer Kazimir, kmet, Batuje Sß, 
Vetrih Ivo, mizar, Batuje 82, član) 

Okrožno sodiščo v Postojni 
dne 8. april« 1948. 

Zt 25/48- 4010 

523,- 
Sedež: Bukovo, okraj Idrija. 
Dan vpisa: 19. aprila 194S. 
Besedilo: Kmetijska zadruga z o. j. • 

v Bukovem. 
Zadruga je bila ustanovljena na skup- ' 

ščini dno 1. marca 1948.    , 
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Naloga zadruge jo: 1. da Izdeluje po 
navodil,h pristojnih organov načrt za 
odkup kmetijskih pridelkov v svojom 
okolišu; 2. da Izdeluje po navodilih prL 
stojnih organov načrt potrošnjo svojih 
članov; 3. da izdela finančni In kreditni 
načrt in ga vskladt s finančnim načrtom 
svoje poslovne zveze in postavljenimi 
normami; 4. du zbira v ta namen stati- 
stične podatke, ki jih daje v uporabo 
tudi svoji poslovni zvezi, Glavni zadruž- 
ni zvozi LRS in okrajnim ljudskim od- 
borom; 5. da odkupuje v svojem okolišu 
vse kmetijske pridelke in oskrbuje svo- 
je člane z vsem kmetijskim orodjem in 
drugimi kmetijskimi potrebščinami in 
tudi z vsemi potrošnimi predmeti po po- 
stavljenem načrtu; 6. da eklopa pogodbe 
8 kmetovalci v svojem okolišu za odkup 
kmetijskih pridelkov in jim izplačuje v 
ta namen predujme (konlrahiranje); 
3. da sklepa pogodbe z zadružnimi in 
državutinl podjetji za dobavo kmetijskih 
pridelkov; 8. da skrbi za večjo produk- 
tivnost dela svojm članov; 9. da skrbi 
za kulturno in prosvetno izobrazbo svo. 
jih članov • za njihovo zadružno vzgojo. 

Svoje naloge opravlja zadruga v skla- 
du s splošnim državnim gospodarskim 
načrtom m z nalogami, ki jih dobi od 
svoje poslovne zveze in pristojnih orga. 
mv ljudske oblasti. 

Zadružni delež znaša 150 din, delež za- 
družnikovega družinskega člana 30 din. 
Vsak zadružnik jamči s petkratnim zne- 
skom vpisanih deležev. 

Priobčitve so razglašajo v prostorih 
zadruge, vabilo na skupščino pa dostavi 
tudi vsem članom in glavni zadružni in 
poslovni zvezi najmanj 8 dm prej. 

Upravni odbor sestavlja 7 članov. Za- 
drugo zastopa upravni odbor, zanjo pod- 
pisujeta po dva člana upravnega odbora, 
°d katerih sme enega nadomeščati po- 
oblaščeni uslužbenec zadruge. 

Člani upravnega odbora so: 
Crv Franc, kmet. Bukovo 11, predsed- 

Vi.il, 

Hvala Dominik, kmet Bukovo 2, pod- 
predsednik, 

Brišar Ivan, kmet, Kojna 37, tajnik, 
Abram Jernej, kmet, Zabše 42, 
"nšar Andrej, kmet, Buk. vrh 53. 
Medje Marica, delavka, Zakojca 05, 

^Hadalin   Franc,   kmet,   Zakojca   02, 

Okrožno sodišče v Postojni, 
dno 19. aprila 10-1& 

Zt 13/48-5 4049 

o29. * 
Sedež: Dourovo (Brda), okraf Gorica, 
gan vpisa: 8. aprila 1048. 

Dohr Kmetiiska zadruga z o. j. • 

v..Zad•£a Ie bife uetanovljena* na skup- 
ßo-ini 21. februarja 1948. 

Naloge zadruge so: 1. da nam čim 
boljši in čim kulturnejši način oskrbuje 
svojo Člane z vsemi potrebnimi potrošni- 
ki predmeti; 2. da odkupuje v svojem 
okolišu vse kmetijske pridelke in izdel- 
ka v skladu s postavljenim načrtom 
za dobro oskrbo mest in drugih in- 
dustrijskih središč in sklepa v la namen 
pogodbe; 8. da pospešuje In raevija vse 

panoge kmetijskega gospodarstva na 
svojem področju, tako poljedelstvo, živi- 
norejo, sadjarstvo, vinogradništvo, čebe- 
larstvo, gojitev industrijskih in drugih 
kultur, gozdarstvo, domačo obrt itd., po- 
eebno pa pospešuje tiste panoge oziroma 
kulture, ki ob danih naravnih pogojih 
najbolj uspevajo; 4. da uvaja za poveča- 
nje kmetijske proizvodnje in e tem za 
naraščanje blagostanja svojih članov na- 
prednejše tehnične in agronomsko me- 
tode v kmetijstvu in v ta namen nabav- 
lja kmetijske stroje, umetna gnojila itd., 
ustanavlja ambulante za živino, pleme- 
nllne postaje, organizira selekcijo živine, 
gradi silose, organizira semensko službo, 
skrbi za gojitev sadnih, gozdnih in dru- 
gih sad!k itd.; 5. da organizira prede- 
lavo kmetijskih pridelkov An obrtne de- 
lavnice za potrebe svojih članov in iz- 
rablja pri tem predvsem lokalne suro- 
vine; 6. da zbira kmečke prihranke v 
obliki hranilnih' vlog in notranjih po- 
sojil za ustvarjanje obratnih sredstev 
in podeljevanje kreditov svojim čla- 
nom; 7. da skrbi za gospodarski stro- 
kovni ter kulturni in prosvetni dvig vseh 
prebivalcev svojega okoliša tako, da pri 
reja v svojem zadružnem domu strokovna 
in politična predavanja, kulturne priredi- 
tve, strokovne tečaje, razstave, predvaja- 
nja filmov, goji fizkulturo itd. ter uätanovi 
svojo knjižnico. 

Zaradi smotrnega in uspešnejšega iz- 
vajanja svojih nalog izdela potrebne 
načrte v skladu s splošnim državnim 
načrtom. 

Zadružni delež znaša 150 din. Vsak za. 
dražnik jamči z dvajsetkratnim zneskom 
vpisanih deležev.. 

Priobčitve se razglašajo v prostorih za- 
drugo in na razglasni deski. Vabilo na 
skupščiuo se pošlje tudi vsem članom naj- 
manj 8 dni prej in pristojni poslovni 
zvezi. 

Upravni odbor sestavlja 7 do 9 članov. 
Zadrugo zastopa upravni odbor, zanjo 
podpisujeta dva člana upravnega^ odbora, 
od katerih sme enega nadomeščati po- 
oblaščeni uslužbenec zadruge. 

Člani upravnega odbora so: 
Markovič Anton, kmet, Dobrovo SO, 

predsednik, 
Hren Franc, kmet, Zalibreg 7, pod- 

predsednik, 
Mariniö Anton, kmet, Zahbreg 79, 

tajnik,   
Jakin Leopold, kmet.  sin, blagajnik, 

Drnovk 7, 
Vuga Mirko, mehanik, Fojana 3, 
Marinič Anton, kmet, Zalibreg 7, 
Morenčič Roman, sin kolona^ Biljana 

s\ 23, člani. 
Okrožno sodišče v Postojni 

dne 8. aprila 1948. 
Zt 47/48—2 4040 

* 
530. 

Sedež: Dolenja Kogana, okraj Postojna. 
Dan vpisa: 18. aprila 1948. 
Besedilo: Kmetijska zadruga z. o. j. v 

Dolenji Košani. 
Zadruga jo bila ustanovljena na skup- 

ščini 2. III. 1948. 

Naloga zadruge je: 
Naloge zadrugo eo: da na čim boljši 

in čim kulturnejši način oskrbuje svoje 
člane z vsemi potrebnimi potrošniini 
predmeti; 2. da odkupuje v svojem oko- 
lišu vse kmetijske prid elite In izdelke v 
skladu s postavljenim načrtom za dobro 
oskrbo mest in drugih industrijskih ste- 
dišč in sklepa v ta namen pogodbe; 
3. da pospešujo in razvija vse panoge 
kmotijskega gospodarstva na svojem 
področju, tako poljedelstvo, živinorejo, 
sadjarstvo, vinogradništvo, čebelarstvo, 
gojitev industrijskih in drugih kultur, 
gozdarstvo, domačo obrt itd., posebno 
šo tisto panogo odroma kulture, ki • 
danih naravnih pogojih najbolj uspe- 
vajo; 4. da uvaja za povečanje kmetijske 
proizvodnje in s tem za naraščanje bla- 
gostanja svojih članov naprednejša teh« 
nrićno in agronomske metode v kmelđj' 
stvu in v ta namen nabavlja kmetijske 
stroje, umetna gnojila Itd., ustanavlja 
ambulante za živino, plemenilno postaje, 
organizira selekcijo živine, gradi silos«, 
organizira esmensko službo, skrbi za 
gojitev sadnih, gezdnih in drugih sadik 
itd.; 5. da organizira predelavo kmetij- 
skih pridelkov in obrtno delavnice za 
potrebe svojih članov in izrablja pri tem 
predvsem lokalno surovine; 0. da zbira 
kmečke prihranke v obliki hranilnih 
vlog in notranjih posojil za ustvarjanje 
obratnih sredstev in podeljevanje kre- 
ditov svojim članom; 7. da skrbi za go- 
spodarski strokovni, kulturni in pro« 
svetni dvig vseh prebivalcev svojega 
okoliša tako, da prireja v svojem za- 
družnem domu strokovna in politična 
predavanja, kulturno prireditve, stro- 
kovno tečaje, razstave, predvajanja fil- 
mov, goji fizkulturo itd. ter ustanovi 
svojo knjižnico. 

Zaradi smotrnega in uspešnega iz- 
vajanja svojih nalog izdela potrebne 
načrte v skladu s splošnim državnim 
načrtom. 

Zadružni delež znaša 100 din, delež 
zadružnikovega družinskega člana 20 di- 
narjev. Vsak zadružnik jamÏÏ s petkrat- 
nim zneskom vpisanih deležev. 

Priobčitve se razglašajo v prostorih' 
zadruge in na razglasni deski, vabilo na 
skupščino tudi tam, najmanj 8 dni prej, 
dalje z osebnimi vabili in v tedniku >Na» 
ša zadruga<.    . 

Upravni odbor sestavlja do 5 Sanov. 
Zadrugo zastopa upravni odbor, zanjo 
podpisujeta dva člana upravnega od- 
bora, od katerih sme enega nadomeščati 
pooblaščeni uslužbenec zadruge. 

Člani upravnega odbora so: 
Kaluža Anton, kmet, DoL •••••• 8, 

predsednik, 
Dolgan Karel, kmet, Dol. Košana 13, 

tajnik, 
Morelj Franc, kmet, Nova Sušica 38, 

blagajnik, 
Hreščak Anton, kmet, Nova Sušica 16, 
ZnidaršLč Jakob, kmet, StaTa Sušica 6, 

člana. 
Okrožno sodišeo v Postojni 

dne 18. aprila 1948. 
-,Zt 41/43, *\,429D 
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mi 
Sedež: Dolenji Zemon, Ilirska Bistrica. 
Dan vpisa: 3. maja 1948. 
Besedilo: Kmetijska zadruga z o. j. v 

Dolenjem Zcmonu. 
Zadruga je bua ustanovljena na skup- 

ščini 6. III. 1948. 
Naloga zadruge je: 1. da na čim boljši 

in čim kulturnejši način oskrbuje svoje 
člane z vsemi potrebnimi potrošnimi 
predmeti; 2. odkupuje v svojem okolišu 
vse kmetijske pridelke in izdelke v 
skladu s postavljenim načrtom za dobro 
oskrbo mest in drugih industrijskih sre- 
dišč in sklepa v ta namen pogodbe; 
8. da pospešuje in razvija vse panoge 
kmetijskega gospodarstva na svojem 
področju, tako poljedelstvo, živinorejo, 
sadjarstvo, vinogradništvo, čebelarstvo, 
gojitev industrijskih in drugih kultur, 
gozdarstvo, domačo obrt itd., posebno pa 
tiste panoge oziroma kulture, ki v danih 
naravnih pogojih najbolj uspevajo; 4. da 
uvaja za povečanje kmetijske proizvod- 
nje in s tem za naraščanje blagostanja 
svojih članov naprednejše tehnične in 
agronomske metode v kmetijstvu in v ta 
namen nabavlja kmetijske stroje, umetna 
gnojila itd., ustanavlja ambulante za žir 
vino, plemenilne postaje, organizira se- 
lekcijo živine, gradi silose, organizira se- 
mensko službo, skrbi za gojitev sadnih, 
gozdnih in drugih sadik itd.; S. da orga- 
nizira predelavo kmetijskih pridelkov • 
obrtne delavnice za potrebe svojih čla- 
nov in izrablja pri tem predvsem lokalne 
Burovine; 6. da zbira kmečke prihranke 

«« v obliki hranilnih vlog in notranjih poso- 
jil Za ustvarjanje obratnih sredstev in za 
dajanje kreditov svojim članom; 7. da 
skrbi za gospodarski, strokovni, kulturni 
in prosvetni dvig vseh prebivalcev svo- 
jega okoliša tako, da prireja V svojem 
zadružnem domu strokovna in politična 
predavanja, kulturne prireditve, strokov- 
ne tečaje, razstave, predvajanja filmov, 
goji fizkulturo itd. ter ustanovi svojo 
knjižnico. 

Zaradi smotrnega in uspešnejšega iz- 
vajanja svojih nalog izdela potrebne na- 
črte v skladu s splošnim državnim na- 
črtom. 

Zadružni delež znaša 150 din, delež 
Ktdružmkovega družinskega člana pa 
80 din. Vsak zadružnik jamči s petkrat- 
nim zneskom vpisanih deležev. 

Priobčitve se razglašajo v prostorih 
iadruge in na razglasni deski, vabilo 
na skupščino pa v prostorih zadruge naj- 
manj 8 dni pred dnevom skupščine. 

9      Upravni odbor sestavlja 5 članov. 
Zadrugo zastopa upravni odbor, zanjo 

pa podpisujeta 2 člana upravnega od- 
bora, katerih enega sme nadomeščati po- 
oblaščeni uslužbenec zadruge. 

Člani upravnega odbora so: 
Gržina Josip, kmet, Dolenji Zemon 3, 

predsednik, 
Borožin Franc, kovač, Dol. Zemon 81, 

podpredsednik, 
Tomažič Franc, kmet, DoL Zemon 60, 

tajnik, 
Gržina Nada, kmetica, Dol. Zemon 68, 

blagajničarka, ,-• 

Brožič Josip, kmet, Gornji Zemon 17, 
odborniki. 

Okrožno sodišče v Postojni 
dne 3. maja 1048. 

Zt 51/48—3 4675 

532. 
Sedež: Godovič. 
Dan vpisa: 15. maja 1948. 
Besedilo: Kmetijska zadruga z o. j. v Go- 

doviću. 
Zadruga je bila ustanovljena na skupšči- 

ščini 29. II. 1948. 
Naloge zadruge so: 1. da na čiim boljši 

in čim kulturnejši način oskrbuje svoje 
člane z vsemi potrebnimi potrošnimi 
predmeti; 2. da odkupuje v svojem oko- 
lišu vse kmetijske pridélke in izdelke v 
skladu s postavljenim načrtom za dobro 
oskrbo mest in dfugih industrijskih sre- 
dišč in sklepa v ta namen pogodbe; 
3. da pospešuje in razvija vse panoge 
kmetijskega gospodarstva na svojem 
področju, tako poljedelstvo, živinorejo, 
sadjarstvo, vinogradništvo, čebelarstvo, 
gojitev industrijskih in drugih kuitur, 
gozdarstvo, domačo obrt itd., posebno 
še tiste panoge oziroma kulture, ki v 
danih naravnih pogojih najbolj uspe- 
vajo; 4. da uvaja za povečanje kmetijske 
proizvodnje in s tem za naraščanje blar 
gostanja svojih članov naprednejše teh- 
nične in agronomske metode v kmetij- 
stvu in v ta namen nabavlja kmetijske 
stroje, umetna gnojila itd., ustanavlja 
ambulante za živino, plemenilne postaje, 
organizira selekcijo živine, gradi silose, 
organizira semensko službo, skrbi za 
gojitev sadnih, gozdnih in drugih sadik 
itd.; 5. da organizira predelavo kmetij- 
skih pridelkov* in obrtne delavnice za 
potrebe svojih članov in izrablja pri tem 
predvsem lokalne surovine; 6. da zbira 
kmečke prihranke v obliki hranilnih 
vlog in notranjih posojil za ustvarjanje 
obratnih sredstev in podeljevanje kreditov 
svojim članov; 7. da skrbi za gospodarski 
strokovni, kulturni in prosvetni dvig vseh 
prebivalcev svojega okoliša tako, da pri- 
reja v svojem zadružnem domu strokovna 
in politična predavanja, kulturne pireditve, 
strokovne tečaje, razstave, predvajanja 
filmov, goji fizkulturo itd ter ustanovi 
svojo knjižnico. 

Zaradi smotrnega in uspešnejšega izva- 
vanja svojih nalog izdela potrebne načrte 
v skladu s splošnim državnim načrtom. 

Zadružni delež znaša 150 din, delež dru- 
žinskega člana 25 din. Vsak zadružnik 
jamči e petkratnim zneskom vpisanih dele- 
žev. 

Priobčitve se razglašajo v prostorih za- 
druge in a razglasni deski. 

Upravni odbor sestavlja 7 članov. 
Zadrugo zastopa upravni odbor, podpi- 

sujeta pa zanjo po dva člana upravnega 
odbora ali pa en član upravnega odbora 
in en pooblaščenec zadruge. 

Člani upravnega odbora so: 
Plešnar Franc, kovač, GodoviČi 81, pred- 

sednik, 
Zust Feliks, kmet, Godovič 37, pod- 

, predsedn''< 

Božič Ivanka, gospodinja, Godovič 6, 
tajnica, 

Pišljar Ignacij, delavec,  Godovič 75, 
Čuk Anton, tesar, Godovič 72, 
Rupnik Vincenc, mizar in kmet, Go- 

dovič št. 18, 
Klavžar Jožef, mizar, Godovič 78, od- 

borniki. 
Okrožno sodišče v Postojni 

dne 15. maja 1948. 
Zt 76/48—2 4877 

* 
533. 

Sedež: Golac, okraj II. Bistrica. 
Dan vpisa: 3. mc*a 1048. 
Besedilo: •••••••• zadruga z omejenim 

jamstvom v Goieu. 
Zadruga je bila ustanovljena na skup- 

ščini 1. II. 1948. 
Naloge zadruge so: L da na čiim boljši 

in čim kulturnejši način oskrbuje svoje 
člane z vsemi potrebnimi potrošnima 
predmeti; 2. da odkupuje v svojem oko- 
lišu vse kmetijske pridelke in .zdelke v 
skladu s postavljenim načrtom za dobro 
oskrbo mest in drugih industrijskih sreč 
dišč in sklepa v ta namen pogodbe; 
3. da pospešuje in razvija vse panoge 
kmetijskega gospodarstva na svojem 
področju, tako poljedelstvo, živinorejo, 
sadjarstvo, vinogradništvo, čebelarstvo, 
gojitev industrijskih in drugih kultur, 
gozdarstvo, domačo obrt itd., posebno 
še tiste panoge oziroma kulture, ki v 
danih naravnih pogojih najbolj .uspe- 
vajo; 4. da uvaja za povečanje kmetijske 
proizvodnje in s tem za naraščanje bla- 
gostanja svojih članov naprednejše teh- 
nične in agronomske metode v kmetij- 
stvu in v ta namen nabavlja kmetijske 
stroje, umetna gnojila itd., ustanavlja 
ambulante za živino, plemenilne postaje, 
organizira selekcijo živine, gradi silose, 
organizira semensko službo, skrbi za 
gojitev sadnih, gozdnih in dragih sadik 
itd.; 5. da organizira predelavo kmetij- 
skih pridelkov in obrtne delavnice za 
potrebo svojih članov in izrablja pri tem 
predvsem lokalne surovine; 6. cU zbira 
kmečke prihranke v obliki hratólnih 
vlog in notranjih posojil za ustvarjanje 
obratnih sredstev in podeljevanje kreditov 
svojim članov; 7. da skrbi za gospodarski 
strokovni, kulturni in prosvetni dvig vseh 
prebivalcev svojega okoliša talio, da pri- 
reja v svojem zadružnem domu strokovna 
in politična predavanja, kulturne pireditve, 
strokovne tečaje, razstave, predvajanja 
filmov, goji fizkulturo itd. ter ustanovi 
svojo knjižnico. 

Zaradi smotrnega in uspešnejšega izva- 
vanja svojih nalog izdela potrebne načrte 
v skladu s splošnim državnim načrtom. 

Zadružni delež znaša 150 din, delež za- 
družnikovega družinskega člana pa 20 din. 
Vsak zadružnik jamči z desetkratnim zne- 
skom vpisanih deležev 

Priobčitve se razglašajo v prostorih za' 
druge in na razglasni deski. 

Vabilo na skupščino se priobči v prosto- 
rih zadruge najmanj 8 dni pred dnevom 
skupščine. 

Upravni odbor sestavlja 7 do 10 čla- 
nov. 

Zadrugo zastopa upravni odbor, podpi- 
sujeta pa zanjo po dva člana upravnega 
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odbora ali pa en član upravnega odbora 
in en pooblaščenec zadruge. 

Ciani upravnega odbora so: 
Cendak Jože, kmet, Gclac 59, predsed- 

nik, 
Maglica Tomaž, kmet, Golac 27, pod- 

predsednik, 
Maglica Jože, kmet, Golac 98, tajnik, 
Juriševič Milan, kmet, Golac 16, blagaj- 

nik, 
Juriševič Jože, kmet, Golac 111, 
Gerdevič Jože, kmet, Golac 43, 
Juriševič Josip, trgovec, Golac 80, od- 

borniki. 
Okrožno sodišče v Postojni 

dne 3. maja 1948. 
Zt 54/48—2 4871 

834. 
Sedež: Gorenji Lokovcc, okraj Gorica. 
Dan vpisa: 12. maja 1948. 
Besedilo: Kmetijska zadruga z o. j. v 

Gornjem Lokovcu. 
Naloge zadruge so: 1. da na čim boljši 

• čini kulturnejši način oskrbuje svoje 
wane z vsemi potrebnimi potrošnimi 
Predmeti; 2. da odkupuje v svojem oko- 
lišu vse kmetijske pridelke in izdelke v 
skladu z postavljenim načrtom za dobro 
oskrbo mest in drugih industrijskih sre- 
dic in sklepa v ta namen pogodbe; 
jj- da pospešuje in razvija vse panoge 
Kmetijskega gospodarstva na svojem 
••••••••, tako poljedelstvo, živinorejo, 
£a<?•rstvo. vinogradništvo. Čebelarstvo, 
gojitev industrijskih in drugih kultur, 
gozdarstvo, domačo obrt itd., posebno 
°e uste panoge oziroma kulture,' ki v 
<*anih naravnih pogojih najbolj uspe- 
vajo; 4. da uvaja za povečanje kmetijske 
Proizvodnje in s tem za naraščanje bla- 
gostanja svojih članov naprednejše teh- 
^onein agronomske metode v kmetSj- 
jvu m v ta namen nabavlja kmetijske 

n K
6

I' 
umetna ßnojila itd., ustanavlja 

ambulante za živino, plemenilne postaje, 
organizira selekcijo živine, gradi silose, 
organizira semensko službo, skrbi za go- 
IM 1•<1••> gozdnih in drugih sadik 
ci-i! đa organizira predelavo kmeti j- 
sKih pridelkov in obrtne dekvnice za 
Potrebe svojih članov in izrablja pri tem 
Predvsem lokalne surovine; 6. da zbira 
S •• prihranke v obliW hranilnih 
obrata •°*••••'• posojil za ustvarjanje 
dit/f        sredstev in  podeljevanje kre- 
spod/S"11 dlanom' 7- da skrbi •• »°" 
sveS  Ï'- strokOTm,   kulturni in pro- 
okoIlSa »lî? V^eh Preblv»îee,r svojega 
družnem A2L ^ Prireia v svojem za- 
nre^„„    .^OHtu strokovna   in   politična 

K Sie ^• Prire/l.Ve'- St^ mft.     
ltiçaje,  razstave, predvajanja fil- 

«•t i80?1 fi*ulturo itd. ter ustanovi 
svojo knjižnico. 

Zaradi smotrnega in uspešnejšega iz- 
vajanja svojih nalog Izdela potrebne 
naer-to v skladu s splošnim državnim 
načrtom. 

Zadruga je bila ustanovljena na skuo- 
sčini 29. februarja 1948. 

Zadružni delež znaša 150 din, delež 
sadružnikovega družinskega člana pa 
w din. Vsak zadružnik jamči še s 7krat- 
»Hm zneskom vpisanih deležev. 

Važnejši sklepi se razglašajo v poslov- 
niji prostorih in na razglasni desici za- 
druge. 

Upravni odbor sestavlja 7 članov. 
Zadrugo zastopa upravni odbor, pod- 

pisujeta zanjo pa 2 Člana, katerih enega 
sme nadomeščati pooblaščeni uslužbenec 
zadruge. 

Člani upravnega odbora so: 
Rijavec Franc, Gornji Lokovec 226, 

predsednik, 
Bremec Štefan, Gornji Lokovec 174, 

podpredsednik, 
Šauli Rafael, Gornji Lokovec 220, taj- 

nik, 
Bratuž Janez, Gornji Lokovec 218, bla- 

gajnik, 
Pavšič Franc, Gornji Lokovec 222, 
Bremec Alojz, Gornje Lokovec 191, 
Kogoj Leopold, Gornji Lokovec 224, 

odborniki. 
Okrožno sodišče v Postojni 

dne 5. maja 194& 
Zt 29/48—2 

* 
4869 

635. 
Sedež: HrašEc, okraj Postojna. 
Dan vpisa: 3. maja 1948. 
Besedilo: Kmetijska zadruga z o. J. v 

Hraščah. 
Zadruga je bila ustanovljena na skup- 

ščini 18. februarja 1948. 
Naloge zadruge so: 1. da na čim boljši 

• čim kulturnejši način oskrbuje svoje 
člane z vsemi potrebnimi potrošnimi 
predmeti; 2. da odkupuje v svojem oko- 
lišu vse kmetijske pridelke in izdelke v 
skladu s postavljenim načrtom za dobro 
oskrbo mest in drugih industrijskih sre- 
dišč in sklepa v ta namen pogodbe; 
3. da pospešuje in razvija vse panoge 
kmetijskega gospodarstva na svojem 
področju, tako poljedelstvo, živinorejo, 
sadjarstvo, vinogradništvo, čebelarstvo, 
gojitev industrijskih in drugih kultur, 
gozdarstvo, domačo obrt itd., posebno 
še tiste panoge oziroma kulture, ki v 
danih naravnih pogojih najbolj uspe- 
vajo; 4. da uvaja za povečanje kmetijske 
proizvodnje in s tem za naraščanje bla- 
gostanja svojih članov naprednejše teh- 
nične in agronomske metode v kmetij- 
stvu in v te namen nabavlja kmetijsko 
stroje, umetna gnojila iUL, ustanavlja 
ambulante za živino, plemenilne postaje, 
organizira selekcijo^ živine, gradi silose, 
organizira semensko, službo, skrbi za 
gojitev sadnih, gozdnih in drugih sadik 
itd.; 5. da organizira predelavo kmetij- 

. skih pridelkov in obrtne delavnice za 
potrebe svojih članov in izrablja pri tem 
predvsem lokalne surovine; 6. da zbira 
kmečke prihranke v obliki hranilnih 
vlog in notranjih posojil za ustvarjanje 
obratnih' sredstev in podeljevanje kre- 
ditov svojim članom; 7. da skrbi za go- 
spodarski strokovni, kulturni in pro- 
svetni dvig vseh prebivalcev svojega 
okoliša tako, da prireja v svojem za- 
družnem domu strokovna in politična 
predavanja, kulturne prireditve, stro- 
kovne tečaje, razstave, predvajanja fil- 
mov, goji fizkulturo itd. ter ustanovi 
svojo knjižnico. 

Zaradi smotrnega in uspešnejšega iz- 
i vajanja   svnüb   nn1"-;   îH-i.,   |.(>Jr,ebne 

načrte v skladu s splošnim državnim 
načrtom. 

Zadružni delež znaša 100 din, delež 
zadružnikovega družinskega člana pa 
20 din. Vsak zadružnik jamči s petkrat- 
nim zneskom vpisanih deležev. 

Priobätve se razglašajo v prostorih za- 
druge najmanj 8 dni pred dnevom skup- 
ščine, v mesečniku >Naša zadruga« in z 
osebnimi vabili 

Upravni odbor sestavlja 5 članov. 
Zadrugo zastopa upravni odbor, zanjo 

pa podpisujeta 2 člana; upravnega od- 
bora, katerih enega sme na&omešaau 
pooblaščeni uslužbenec zadruge. 

Člani upravnega odbora *e; 
Čuk Jože, nameščenec, Hrašče 28, 

predsednik, 
Otoničar Matija, kmet, Hrašče 6, pod- 

predsednik, 
Marušič Bruno, delavec, Hrašče 10, 

tajnik, 
Vidrih Anton, kmet, Hrašče 30, 
Poropat Jože, kmet, Mali Otok 1, od- 

bornika. 
Okrožno Eodišco v ï"ostaJni 

dne 3. maja 1048. 
Zt 63/48—2 4071 

53G. 
* 

Sedež: Kostanjevica, okraj Gorica. 
Dan vpisa: 12. aprila 1948. 
Besedilo: Kmc%ka zadruga i o. j, • 

Kostanjevici. 
Zadruga je bila ustanovljena na skup- 

ščini 27. februarja 1948. 
Naloge zadruge so: 1. da na čim boljši 

in čim kulturnejši način oskrbuje svoje 
člane z vsemi potrebnimi potrošnimi 
predmeti; 2. da odkupuje V svojem oko- 
lju vse kmetijske pridelke in izdelke v 
skladu s postavljenim načrtom za dobro 
oskrbo mest in dragih industrijskih sre- 
dišč m sklepa v ta namen pogodbe; 
3. da pospešuje in razvija vse panoge 
kmetij^ega gospodarstva na svojem 
področju, tako poljedelstvo, živinorejo, 
sadjarstvo, vinogradništvo, čebelarstvo, 
gojitev industrijskih in drugih kultur,* 
gozdarstvo, domačo obtf itd, posebno 
se tete panoge oziroma Kulture, • v> 
danih naravnih pogojih najbolj uspe- 
vajo; 4. da ••• za povečanje kmetijske 
proizvodnje in s tem za naraščanje bla- 
gostanja svojih članov naprednejše teh- 
nične in agronomske metode v kmetij- 
stvu in v ta ••••• nabavlja kmetijske 
stroje, umetne gnojila itd., ustanavlja 
ambulante za Živino, plemenilne postaje, . 
organizira selekcijo živine, gradi silose, 
organizira semensko službo, skrbi za 
gW'ev •dßih, gozdnih In drugih sadik1 

itd.; 5. da «5ganizira predelavo kmetij- 
skih pndelfejv m obrtne delavnice za 
potrebe evojih ČJanov in izrablja pri tem 
predvsem lokalne surovine* 6. da zbira 
kmečke prihranke v obliki hranilnih" 

ug ^aotramjih posojil za ustvarjanje, 
obratnih sredstev in podeljevanje kre* 
ditov svojim čknom; 7. da skrbi »go- 
spodarski _ strokovni, kulturni in PKV 
sye'w dvi8 veefcì prebivalcev svojega 
okoliša tako, da prireja v .svojem za» 
družnem domu strokovna in politična' 
predavanja, kulturne prireditve, stro- 
kovno, itemje, ..rjaastay^ ßredyaiania - •- 
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mov,   goji   fizkulturo  itd.  ter   ustanovi J 
ßvflio kri|!žniro. 

Zaradi smotrnega in uspešnejšega iz- 
vajanja svoj li nalog izdela potrebne 
načrte v skladu a splošnim državmm 
načrtom. 

Zadružni delež znaša 150 din, delež za. 
družnikovega družinskega člana 20 din. 
Vsak zadružnik jamci s petkratnim zne- 
skom vpisanih deležev. 

Priobčitve se razglašajo na razglasni 
deski v prostorih zadruge, vabilo na 
skupščino tudi tam, najmanj 8 dni prej. 

Upravni odbor sestavlja 7 članov. Za- 
drugo zastopa upravni odbor, zanjo pod- 
pisujeta dva člana upravnega odbora, 
od katerih sme enega nadomeščati po- 
oblaščeni uslužbenec zadruge. 

Član. upravnega odbora so: 
G<4lnič Karol, kmet, Kostanjevica 53, 

predsednik. 
Ferfolja Franc, kmet, Korita 4, pod- 

predsednik. 
Spačal Franc, delavec, Kostanjevica 

63, tajnik, 
Spučpi Franc, delavec, Kostanjevica 63, 

blagajn k, 
Sauli Franr, zidar, Kostanjevica 28, 
Tro m puž Karol, delavec, Kostanje- 

vica 27, 
Urdih Karol, kmet, Kostanjevica 52, 

odbora ki. 
Okrožno sodišče v Postojni 

»ne 12. aprila 1948. 
Zt 20/48—3 4015 

537. 
Sedež: Križada. okraj Gorica. 
Dan vpisa: 8. aprila 1948. 
Besedilo: Kmetijska zadruga z o. J v 

NoMu. 
Zadruga Je Ma ustanovljena na skup- 

ščini 26. februarja 1948. 
Naloga zadruge je: 1. da fzdeluje po na 

vodilih pristojnih organov načrt za odkup 
kmetijskih pridelkov v svojem okolišu: 2. 
da izdeluje po navodilih pristojnih orga- 
nov načrt potrošnje svojih Članov; 3. da 
izdela finančni in kreditni načrt in ga spra- 
vi v sklad s finančnim načrtom svoje po 
slovne zveze ia postavljenimi normami: 4. 
du zbira v ta namen statistične podatke, 
ki jih daje v uporabo tudi svoji poslovni 
zvezi. Glavni zadružni zvezi LRS in okraj- 
nim ljudskim odborom; 5. da odkupuje v 
svojem okolišu vse kmetijske pridelke in 
oskrbuje svoje ciane z v3em kmetijskim 
orodjem in drugimi kmetijskimi potrebJči- 
nami in tudi z vsemi potrošnimi predmeti 
po postavljenem načrtu; 6. da sklepa po- 
godbe s kmetovalci v svojem okolišu za 
odkup Irmetijskih pridelkov in jim izpla- 
čuje predujme (kontrahiranje); 7. da sklepa 
pogodbe z zadružnimi in državnimi podjetji 
za dobavo kmetijskih pridelkov; 8. da skr- 
bi za večjo produktivnost dela-svojih čla- 
nov: 9. da skrbi za kulturno in prosvetno 
izobrazbo svojih članov in za njihovo za- 
družno vzgojo. 

Svoje nalogo opravlja zadruga v skladu 
s splošnim državnim gospodarskim načrtom 
in z nalogami, ki jih d<'bi od svoje poslov- 
ne zveze in pristojnih organov ljudske 
oblasti. 

Zadružni delež znaša 150 din. Vsak za- 
družnik jamči s tridesetkratnim •••••••• 
vpisanih deležev. 

Priobčitve se razglasijo v prostorih 
zadruge, vabilo na skupščino pa dostavi 
tudi vsem članom in glavni zadružni in 
poslovni zvezi najmanj 8 dnj prej. 

Upravni odbor sestavlja 9 članov. Za- 
drugo zastopa upravni odbor, zanjo pod- 
pisujeta dva člana upravnega odbora, od 
katerih sme enega nadomeščati poobla- 
ščeni uslužbenec zadruge. 

Člani upravnega odbora so: 
Domeniš Mirko, kmet, št. Lovrenc 5, 

predsednik, 
Sibav Ciril, kmet, Fojana 41, podpred. 

sednik, 
Mavric Alojz, kmet, St. Lovrenc 63, 

tajnik, 
Medvešček Ivo, kmet, Hrušovlje 17, 

blagajn.k, 
Marinič Jožef, kmet, Barbara 18, 
Erzetič Friderik, Neblo 33, 
Skubin Angel, kmet, Hlevn:k 30, člani. 

Okrožno sodišče v Postojni, 
dne S. aprla 1948. 

Zt 21/48—2 4041 
* 

53* 
Sedež: 1••. 
Dan vpisa: 13. maja 1948. 
Bendilo: Kmetijska zadruga z omejen'm 

jamstvom v L'p;n. 
Zadruga je büa ustanovljena na skup- 

ščini 26  H. 1948. 
Naloge zadruge so: 1. da na čiim boljši 

in čim kulturnejši način oskrbuje svoje 
člane z V3emi potrebnimi potrošnim? 
predmeti; 2. da odkupuje v svojem oko- 
lišu vse kmetijske pridelke in ••••^ v 
skladu s postavljenim načrtom za dobro 
oskrbo mest n drugih industrijskih sre- 
dišč in sklepa v ta namen pogodbe: 
3. da pospešuje in razvija vse panoge 
kmetiiikega gospodarstva na svojem 
področju, tako poljedelstvo, živinorejo, 
sadjarstvo, vinogradništvo, čebelarstvo, 
gojitev industr jskih {n drupih kultur, 
poidarstvo. domačo obrt itd., posebno 
še tiste panoge oziroma kulture, ki v 
danib naravnih pogoj:h najbolj uspe- 
vajo; 4. da uvaja za povečanje kmetijske 
proizvodnje in s tem za nara«ranip bla 
goetanja svojih članov naprednejše teh- 
nične ;n acrronomske metode v kmetij- 
stvu in v ta namen nabavlja kmetijske 
stroje, umetna gnojila itd., ustanavlja 
ambulante za živno, nlemenilne postaje, 
organizira selekcijo živine, gradi silose, 
organizira semensko elužbo, skrbi za 
goj'lev sadnih, gozdnih in drugih sadik 
itd.; •. da organizira predelavo kmetij- 
skih pridelkov in obrtne delavnice za 
potrebe svojih članov in izrablja pri tem 
predvsem lokalne surovine: 6. da rbîra 
kmečke prihranke v obliki hranilnih 
vlog in notranjih posojnl za ustvarjanje 
obratnih sredstev in podeljevanje kreditov 
svojim Članov; 7. da skrbi za gospodarski 
strokovni, kulturni in prosvetni dvig vseh 
prebivalcev svojega okoliša tako, da pri- 
reja v svojem zadružnem domu strokovna 
in politična predavanja, kulturne prire- 
ditve, strokovne tečaje, razstave, predva- 
janja filmov, pc\{ fizkulturo itd. ter usta- 
novi svojo knjižnico. 

Zaradi smotrnega in uspešnejšega iz- 
vajanja svojih nalog izdela potrebne 
načrte v skladu s splošnim državnim 
načrtom. 

Zadružni delež znaša 150 din, delež za- 
druinikovega družinskega člana pa 15 din. 
Vsak zadružnik jamči z desetkratnim zne- 
skom vpisanih deležev 

Priobčitve se razglašajo v prostorih za- 
druge in na razglasni deski. 

Upravni odbor sestavlja 7 članov. 
Zadrugo zastopa upravni odbor, podpi- 

sujeta pa zanjo po dva člana upravnega 
odbora ali pa en član upravnega odbora 
in en pooblaščenec zadruge. 

f'pni upravnega odbora so: 
Znidaršič Ivan, kmet, Strmec 83, pred- 

sednik, 
Jereb Julijan, kmet, Strmec 43, pod- 

predsednik, 
Jerončič Alojz, delavec, Kostanjevica 00, 

tajnik, 
Mugerli Anton, kmet, Lig 11, blagajnik, 
Pcternel Franc, kmet, Kostanjevica 59, 
Znidaršič Franc, kmet, Seberjak 12, 
Mavric Andrej, Kostanjevica 56, odbor- 

niki. 
Vozno Bodišfe v Postojni 

dne 13. maja 1948. 
Zt 74/48—2 4875 

A 
539. 

Sedež: \jtü. okraj Postojna. 
Dan vpisa: 3. maia 19ÎS 
Beècdilo: Kmetijska zadruga z. o. J. V 

Ložu. 
Zadruga ie bila ustanovljena na skup- 

ščini 16   IV. 1948. 
Naloü« zadruge so: dn na čim boljši 

in čini kulturnejši nnčin oskrbuje svojo 
člane z v^mi perennimi potresnimi 
predmeti; 2. da odkupujp v svojem oko- 
lišu vse kmetijske pridelke in izdelke v 
skladu s postavljenim načrtom za dobro 
oskrbo mest in drugih industrijskih sre- 
dišč in sklepa v ta namen pogodbe; 
3. da pospešuje in razvija vse panogo 
kmetiisketja gospodariva nfl svo'em 
področju, tako poljedeMvo, živinorejo, 
sadjarstvo, vinogradništvo, čebelarstvo, 
gojitev industrijskih in dnißib kultur, 
gozdarstvo, domačo obrt itd-, posebno 
še tiste panogo oziroma kulturo, ki v 
danih naravnih pogojih najbolj uspe- 
vajo; 4. da uvaja za povečanje kmetijske 
proizvodnje in s tem za naraščanjo bla- 
gostanja, svojih Članov naprednejšo teh- 
nično in agronomske metode v kmetij- 
stvu in v ta namen nabavlja kmetijske 
etroje, umetna gnojila itd., ustanavlja 
ambulante za živino, plemenilne postaje, 
organizira selekcijo živine, gradi silose, 
organizira eemensko službo, skrbi za 
gojitev sadnih, gozdnih in drugih sadik 
Ud.; 5. da organizira predelavo kmetij- 
skih pridelkov in obrtne delavnice za 
potrebe svojih članov in izrablja pri tem 
predvsem lokalne surovine; 6, da zbira 
kmečke prihranke v obliki hranilnih 
vlog in notrtmJBh posojil za ustvarjanje 
obratnih sredstev in podeljevanje kre- 
ditov svojim članom; 7. da skrbi za go- 
spodarski strokovni, kulturni im pro- 
svetni dvig vsah prebivalcev svojega 
okoliSa tako, da prireja v svojem za- 
družnem domu strokovna in politična 
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predavanja, kulturne prireditve, stro- 
kovne tečaje, razstavo, predvajanja fil- 
mov, goji fizkulturo iti ter «stanovi 
svojo knjižnica 

Zaradi smotrnega • uspešnega iz- 
vajanja svojih nalog izdela potrebne 
načrte v skladu s splošnim državnim 
načrtom. » 

Zadružni delež znaša 100 din, delež 
/adruznikovcga družinskega člana 20 di- 
farJöy. Vsak zadrunik jamči z deset- 

n«i     ,laeskom vpisanih deležev. 
Pmobčlrve se razglašajo v prostorih 

zadruge in na razgiasni deski, vabilo na 
skupščino tudi tam, najmanj 8 dni prej, 
dalje z osebnimi vabui in v zadružnem 
tedniku. 

Upravni odbor sestavlja 5 članov. Za- 
drugo zastopa upravni odbor, zanjo pod- 
pisujeta dva dlana upravnega odbora, od 
ka.erik enega lahko nadomešča poobla- 
ščeni uslužbenec zadruge. 

Ckni upravnega odbora so: 
Mlakar Jože, delavec, Lož 46, pred- 

sednik, 
Hočevar Jože, upokojenec, Lož 23, taj- 

Tomc Franc, kmet, Lož 3, blagajnik, 
^abukovec Stanko, kmet, Lož 5, 
Vidmar Terezija, kmetica, Lož 23, od- 

bornika. 
rožno sodišče v Postojni 

<ino 3. maja 1948. 
Zt 62/48-2 42S4 

G40. 
Sedež: BovoKračiua okraj Ilirska Bi- 

strica. 
Dan vpise: 3. maja 1948. 
Besedilo: Kmetijska zadruga t. o. j. • 

Zadruga je bila ustanovljena na skup- 
^uu 11. 1/1048. 

Nalogo zadrugo eo: da na čini boljši 
u_eun kulturnejši način oskrbuje svoje 
•••• z vsemi potrebnimi potrošnim! 
predmeti; 2. <]a odkupuje v svojem oko- 
"«u vse kmetijske pridelke in izdelke v 
Muaau s postavljenim načrtom za dobro 
•*-joo mest in drugih industrijalcih sre- 
^ m sklepa v ta namen pogodbe; 
,• ^.Pospešuje in razvija vso panoge 
«»etijskega gospodarstva na svojem 
ÌJT. JU' tako poljedelstvo, živinorejo, 
eïvrff vo' vinogradništvo, čebelarstvo, 
poz, ^austrijskih in drugih kultur, 
SethS8 ' domaćo obrt itd., posebno 
dandif pan°Se «miroma kulture, ki v 
vaio; 4 rfflvni.h P°«°iih **• ^Pe- 
Pnđsv AUy°,a Za Povečanje kmeüjske 
n/vjh;„ ,e 5n s tem za naraščanje bla- 
i,^ni Bv°Jih «lanov naprednejše toh- 
Svu •• agroncmsk^ metode v kmetij- 
cHvii m v ta namen nabavlja kmetijsko 
Bmh, i umelna Rnojila itd., ustanavlja 
«nomante za živino, plemenilne postaje, 
organizira selekcijo živine, gradi silose, 
«•••••• semensko službo, skrbi za 
IM-K ^^1' gozdnih in drugih sadik 
i^u **a ^ffa^izira predelavo kmotij- 

sifflh pridelkov in obrtne delavnice za 
potrebe svojih članov in izrablja pri tem 
Predvsem lokalno surovine; 6. da zbira 
Kmečke prihranke v obliki hranilnih 
vtpg in notranjih posojil za ustvarjanje 
ooratnih sredstev in podeljevanje kre- 

ditov evojdim članom; 7. da skrbi za go- 
spodarski etrokovni, kulturni in pro- 
svetni dvig vseh prebivalcev svojega 
okoliša tako, da prireja v svojem za- 
družnem domu strokovna in politična 
predavanja, kulturne prireditve, stro- 
kovne tečaje, razstave, predvajanja lil- 
mov, goji fizkulturo iti ter ustanovi 
evojo knjižnico. 

Zaradi smotrnega in uspešnega iz- 
vajanja svojih nalog izdela potrebne 
načrte v skladu s splošnim državnim 
načrtom. 

Zadružni delež znaša lóOdin, delež 
zadružnikJovega družinskega člana 30 di- 
narjev. Vsak zadružnik jamči z deset- 
kratnim zneskom vpisanih deležev. 

Priobčitve se razglašajo v prostorih 
zadruge in na oglasni deski, vabilo na 
skupščino tudi tam, najmanj 8 dni prej. 

Upravni odbor sestavlja 7 do 10 članov. 
Zadrugo zastopa upravni odbor, zanjo 
podpisujeta dva člana upravnega odbora, 
od katerih enega lahko nadomešča po- 
oblaščeni uslužbenec zadruge. 

Člani upravnega odbora so: 
Rušič   Franc,   kmet,   Novokračina   1, 

predsednik. 
Iskra Jožef, kmečki sin, Novokračina 

Ö, tajnik. 
Iskra Anton, delavec, Novokračina 61, 

blagajnik, 
Iskra Matija, kmet, Novokračina 33, 
Kalčič Anton, delavec Novolcračina 66, 
Iskra Jožef, kmet, Sušak 17, 
Kalčič Ivan, mizar, Fabci 6, člani 

Okrožno sodišče v Postojni 
dno 3. maja 1948. 

Zt 59/48-2 4283 
* 

641. 
Sedež: Osek. 
Dan vpisa: 12. aprila 1948. 
Besedilo: Kmečka zadruga z o. j. v 

Oseku. 
Zadruga je bila ustanovljena na skup- 

ščini 22. februarja 1948. 
Naloge zadruge so: 1. da na čim boljši • 

Čim kulturnejši način oskrbuje svoje čla- 
ne z vsemi potrebnimi potrošnimi pred- 
meti; 2. da odkupuje v svojem okolišu 
vse kmetijsko pridelke in izdelke v 
sklndu s postavljenim načrtom za dobro 
oskrbo mest in drugih industrijskih sre- 
dišč in sklepa v ta namen pogodbe; 
3. da pospešuje in razvija vse panoge 
kmetijskega gospodarstva na svojem 
področju, tako poljedelstvo, živinorejo, 
sadjarstvo, vinogradništvo, čebelarstvo, 
gojitev industrijskih in drugih kultur, 
gozdarstvo, domačo obrt iti, posebno pa 
tiste panoge oziroma kulture, ki v danih 
naravnih pogojih najbolj uspevajo; 4. da 
uvaja za povečanje kmetijske proizvod- 
nje in s tem za naraščanje blagostanja 
svojih članov naprednejšo _ tehnične in 
agronomske metode v kmetijstvu in v ta 
namen nabavlja kmetijske stroje, umetna 
gnojila itd-, ustanavlja ambulante za 
živino, plemenilne postaje, organizira 
selekcijo živine, gradi silose, organizira 
semensko službo, skrbi za gojitev sadnih, 
gozdnih in drugih sadik itd.; 5. da orga- 
nizira predelavo kmetijskih pridelkov in 
obrtne delavnice za potrebe- svojih čla- 
nov in izrablja pri lem predvsem lokalne 
surovine; 6. da zbira kmečke prihranke 

v obliki hranilnih vlog in notranjih po- 
sojil za ustvarjanje obratnih sredstev in 
podelitev kreditov svojim članom; 7. da 
skrbi za gospodarski strokovni, kulturni 
in prosvetni dvig vseh prebivalcev svo- 
jega okoliša tako, da prireja v svojem 
zadružnem domu strokovna in politična 
predavanja, kulturne prireditve, strokov, 
ne tečaje, razstave, predvajanja filmov, 
goji fizkulturo itd. ter ustanovi svojo 
knjižnico. 

Zaradi smotrnega in uspešnejšega iz- 
vajanja svojih nalog izdela potrebne 
načrte v skladu s splošnim državnim 
načrtom. 

Zadružni delež znaša 1Ó0 din, delež za- 
družnikovega družinskega člana 15 din. 
Vsak zadružnik jamči s petkratnim zne- 
skom vpiisanih deležev. 

Priobčitve se objavljajo v prostorih za- 
druge in na razglasni deski, vabilo na 
skupščino tudi tam, najmanj 8 dni prej 
in se mora poslati tudi pristojni okrajni 
zvezi 

Upravni odbor sestavlja 7 članov. Za- 
drugo zastopa upravni odbor, zanjo pod- 
pisujeta dva člana upravnega odbora, 
od katerih sme enega nadomeščati po- 
oblaščeni uslužbenec zadruge. 

Člani upravnega odbora so: 
Glešič Jože, mizar, Osek 87, pred- 

sednik, 
Badalič Stanko, kmečki delavec, Osek 

št. 26. tajnik. 
Hrovatin Henrik, kmečki delavec, Vi- 

tovlje 26, blagajnik, 
Bavcon Franc, kmet, Osek 4, 
OJngerle Ludvik, kmet, Vitovlje 82, 
Peršič Adolf, kmečki delavec, Vitov- 

lje 2, 
Pvemec Alojz, zidar, Vitovlje 12, člani 

Okrožno sodišče • Postojni 
dno 12. aprila 1916. 

Zt 32'4S-2 4044 
* 

512. 
Sedež: Planina. 
Dan vpisa: 6. aprila 1948. 
Besedilo: Kmetijska zadruga z o. j. T 

Planini. 
Zadruga je Ma ustanovljena na skup- 

ščini 2S. februarja 1648. 
Naloge zadruce so: 1. da na Čim boljši 

in čim kulturnejši način oskrbuje svoje 
člane z vsemi potrebnimi potrošnimi 
pr*dmeti; 2. da odlnipuje v svojem oko- 
lišu vse kmetijske pridelke in izdelke v 
skladu s postavljenim načrtom za dobro 
oskrbo mest in drugih industrijskih sre- 
dišč in sklepa v ta namen pogodbe; 
3. da pospešuje in razvija vse panoge 
kmetijskega gospodarstva na svojem 
področju, tako poljedelstvo, živinorejo, 
sadjarstvo, vinogradništvo, čebelarstvo, 
gojitev industrijskih in drugih kultur, 
gozdarstvo, domač« obrt itd., posebno 
-o tiste panoge oziroma kulture, ki •• 
danih naravnih pogojih najbolj uspe- 
vajo. 4. da uvaja za povečanje kmetijsko 
proizvodnje in s tem za naraščanje bla- 
gostanja svojih članov naprednejše teb* 
ničnp^ in acrronomsko metode v kmelij* 
stvu in v ta namen nabavlja kmetijske 
stroje, umetna gnojila itd., ustanavlja 

. ambulante za -/ivino, plemenilne postaje, 
organizira selekcijo živine, gradi silose, 
organizira semensko službo, skrbi  aa 
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gojitev sadn'h, gozdnih in drugih sadik 
itd.; •. da organizira predelavo kmeai- 
skib pridelkov in obrtne delavnice za 
potrebe svojih članov in izrablja pri tem 
predvsem lokalne surovine; 6. da zbira 
kmečke prihranke v obliki hranilnih 
vlog :n notranjih posojil za ustvarjanje 
obratnih sredstev in podeljevanje kre- 
ditov svojim članom; 7. da skrbi za go- 
spodarski strokovni, kulturni in pro- 
svetni dvig vseh prebivalcev svojega 
okoliša tako, da prireja v svojem za- 
družnem domu strokovna ;n polit ona 
predajanja, kulturno prireditve, stro- 
kovne tečaje, razstave, predvajanja fil- 
mov, goji fizkulturo itd. ter ustanovi 
svojo knjižnico. 

Zaradi -.smotrnega in uspešnejšega iz- 
vajanja svojih nalog izdela potrebne 
nacrte v skladu s splošnim državi-ra 
načrtom. 

Zadružni delež znaša 100 din, delež za- 
družnikovega družinskega elana 20 din. 
Vsak zadružnik jamči z desetkratnem 
zneskom vpisanih deležev. 

Priobčitve se razglašajo v prostorih 
zadruge, vabilo na skupščino se dostavi 
pojeg tega vsem članom in pristojni po- 
slovni zvezi vsaj 8 dni prej. 

Upravni; odbor sestavlja S do 7 Članov. 
Zadrugo zastopa upravni odbor, zanjo 
podpisujeta dva člana upravnega od- 
bora, od katerih sme enega nadomeščati 
pooblaščeni uslužbenec zadruge. 

Člani upravnega odbora so: 
Ostanek Anton, kmet, Planina 12, 

predsednik, 
Küauta Ida, gospodinja. Planina 33, 

tajnik, 
Tršar Ludvik, kmet, Planina 100, bla- 

gajnik, 
Nagode Jožefa, gospodinja, Planina N9, 
Ziherl Ivanka, trg. pom., Piani na 136, 
Tegelj Jakob, kmet, Planina 101, člani. 

Okrožno sodišče v Postojni 
dne 6. aprila 1948. 

Zt 27/48—2 4043 
* 

543. 
Sedež: Prem, okraj Ilirska Bistrica. 
Dan vpisa: 3. maja 1948. 
Besedilo: Kmetijska zadruga z o. j. v 

Prcmu. 
Zadruga je bila ustanovljena na skup- 

ščini 23. februarja 1948. 
Naloge zadruge so: 1. da na čim boljši 

In dim kulturnejši način oskrbuje svoje 
člane z vsemi potrebnimi potrošnimi 
predmeti; 2. da odkupuje v svojem oko- 
lišu vse. kmetijsko pridelke in izdelke v 
skladu s postavljenim načrtom za dobro 
oskrbo mest in drugih industrijskih sre- 
dišč in sklepa v ta namen pogodbe; 
3. da pospešuje in razvija vse panoge 
kmetijskega gospodarstva na svojem 
področju, tako poljedelstvo, živinorejo, 
sadjarstvo, vinogradništvo, čebelarstvo, 
gojitev industrijskih in drugih kultur, 
gozdarstvo, domačo obrt itd., posebno 
še tiste panoge oziroma kulture, ki v 
danih naravnih pogojih najbolj uspe- 
vajo. 4. da uvaja za povečanje kmetijske 
proizvodnje in s tem za naraščanje bla- 
gostanja svojih članov naprednejše teh- 
nične, in agronomske metode v kmetij- 

stvu in v ta namen nabavlja kmetijske 
stroje, umetna gnojila itd., ustanavlja 
ambulante za živino, plemenilne postaje, 
organizira selekcijo živ;ne, gradi silose, 
organizira semensko službo, skrbi za 
gojitev sadn h, gozdnih in drugih sadik 
itd.; S. da organizira predelavo kmetij- 
skih pridelkov in obrtne delavnice za 
potrebe svojih članov in izrablja pri tem 
predvsem lokalne surovine; 6. da zbira 
kmečke prihranke v obliki hranilnih 
vlog in notranjih posojil za ustvarjanje 
obratnih sredstev in podeljevanje kre- 
ditov svojim članom; 7. da skrbi za go- 
spodarski strokovni, kulturni in pro- 
svetni dvig vseh prebivalcev svojega 
okoliša tako, da prireja v svojem za- 
družnem domu strokovna in politična 
predavanja, kulturne prireditve, stro- 
kovne tečaje, razstave, predvajanja fil- 
mov, goji fizkulturo itd. ter ustanovi 
svojo knjižnico. 

Zaradi smotrnega in uspešnejšega iz- 
vajanja svojih nalog izdela potrebne 
načrte v skladu s splošnim državnim 
načrtom." 

Zadružni delež znaša 150 din, delež 
zadružnikovega družinskega člana pa 
30 din. Vsak zadružnik jamči s petkrat- 
nim zneskom vpisanih deležev. 

Priobčitve se razglašajo v prostorih za- 
druge in na razglasni deski. Vabilo na 
skupščino se razglasi v prostorih zadruge 
najmanj 8 dni pred dnevom skupščine 
in še osebno vsakemu članu. 

Upravni odbor sestavlja 5 do 7 članov. 
Zadrugo zastopa upravni odbor, pod- 

pisujeta pa zanjo 2 člana upravnega od- 
bora, katerih enega sme nadomeščati 
pooblaščeni uslužbenec zadruge. 

Članu upravnega odbora so: 
Znidaišič Pavel, kmet, Prem 74, pred- 

sednik, 
Frank Jožef, trg. pomočnik, Prem 37, 

tajnik, 
Znidaršič Ludvik mesar, Prem 42, bla- 

gajnik, 
Basa Ivan, kmet, Prem 40, 
Fatur Andrej, kmet, Prem 29, odbor- 

nika. 
Okrožno sodišče v Postojni 

dne 3. maja 1948. 
Zt 50/48—2 4668 

* 
644. 

Sedež: Preserjo (okraj Gorica). 
Dan vpisa: 20. maja 1948. 
Besedilo: Kmetijska zadruga z omejenim 

jamstvom v Prescrju. 
Zadruga je bila ustanovljena na skup- 

ščini 20. II. 1948. 
Naloge zadruge so: 1. da na Srn boljši 

in čim kulturnejši način oskrbuje svoje 
člane z vsemi potrebnimi potrošnimi 
predmeti; 2. da odkupuje v svojem oko- 
lišu vse kmetijske pridelke in izdelke v 
skladu s postavljenim načrtom za dobro 
oskrbo mest in drugih industrijskih sre- 
dišč in sklepa v ta namen pogodbe; 
3. da pospešuje in razvija vse panoge 
kmetijskega gospodarstva na svojem 
področju, tako poljedelstvo, živinorejo, 
sadjarstvo, vinogradništvo, čebelarstvo, 
gojitev industrijskih in drugih kultur, 
gozdarstvo, domačo obrt itd., posebno 
še tiste panoge oziroma kulture, ki v 

danih naravnih pogoj h najbolj uspe- 
vajo, 4. da uvaja za puveč.i:iie •••••••• 
proizvodnje in s tem za naraščanje bla- 
gostanja svojih članov naprednejše teh- 
nične in agronomske metode v kmetij- 
stvu in v ta namen nnbavija kmetijske 
stroje, umetna gnojila itd., ustanavlja 
ambulante za živ no, plemenilne postaje, 
organizira selekcijo živine, gradi silose, 
organizira semensko službo, skrbi va. 
gojitev 3adnih, gozdnih in drugih srdik 
itd.; 5. da organizira predelavo kmetij- 
skih pridelkov in obrtne delavnice za 
potrebe svojih članov in izrablja pri tem 
predvsem lokalne surovine; 6. da zbiia 
kmečke prihranke v obliki hramin'äi 
vlog in'notranjih posoj I za ustvarjanje 
obratnih sredstev in podeljevanje kreditov 
svojim članov; 7. ca skrbi za gospodarski 
strokovni, kulturni in prosvetni dvig vseh 
prebivalcev svojega okoliša tako, da pri- 
reja v svojem zadružnem domu strokovna 
in politična predavanja, kulturne prire- 
ditve, strokovne tečaje, razstave, pred- 
vajamja filmov, goji fizkulturu itd. ter 
ustanovi svojo knjižnico. 

Zaradi smotrnega in usoešnejšega iz- 
vajanja svojih nalog izdela potrebne 
načrte v skladu s splošnim državnim 
načrtom. ' 

Zadružni dele? znaša 150 din, d"lež za-' 
družnikovega družinskega člana pa 15 din. 
Vsak zadružnik jamči z desetkratnm zne- 
skom vpisanih deležev 

Priobčitve se razglašajo v prostorih za- 
druge in na razglasni deski. 

Upravni odbor sestavlja 7 članov. 
Zadrugo zastopa upravni odbor, podpi. 

sujeta pa zanjo po dva člana upravnega 
odbora ali pa en član upravnega odbor? 
in en pooblaščenec zadruge. 

Člani upravnega odbora so: 
Koradin Jožef, kmet, Vrh 7, predsednik, 
Kosovel Franc, lonet, Mravljevi 34, pod- 

predsednik, 
Krševan Alojz, kmet, •••••••• 55, taj- 

nik, 
Sever Alojz, kmet, Vrh 16, blagajnik, 
Pečenko Evgea, kmet, Mravljevi 28, 
Colja Alojz, pek, Preserje 87, 
Ščukovt Viktor, kovač, Zajci 45, odbor- 

niki. 
Okrožno sodišče v Postojni 

dne 20. maja 1948. 
Zt 44/48—3 4878 

* 
545. 

Sedež: Razdrto, okraj Postojna. 
Dan vpisa: 4. maja 1948. 
Besedilo: Kmetijska zadruga z. o, j. 

Razdrtem. 
Zadrusa je bila ustanovljena na skup- 

ščini 5. III. 1948. 
Naloge zadrugo so: da na čim boljši 

in čim kulturnejši način oskrbuje svoje 
Člane z vsemi potrebnimi potrošnimi 
predmeti; 2. da odkupuje v svojem oko- 
lišu vse kmetijsko pridelke in izdelke v 
skladu s postavljenim načrtom za dobro 
oskrbo mest in drugih industrijskih" sre- 
dišč in sklopa v ta namen pogodbe; 
3. da pospešuje in razvija vse panoge 
kmetijskega gospodarstva na svojem 
področju, tako poljedelstvo, živinorejo, 
sadjarstvo, vinogradništvo, čebelarstvo, 
gojitev industrijskih in drugih kultur. 
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gozdarstvo, domačo obrt Hd., posebno 
še tista panoge '^rcma kulture, ki v 
damili naravr :i ;./-:;•oyili najbolj uspe- 
vajo; 4. da uvaja za povečanje kmetijske 
proizvodnje in s lom za naraščanje bla- 
gostanja svojih članov naprednejše tch- 
nične_ in aigroncmske metode v kmetij- 
stvu in v ta namen nabavlja kmetijske 
stroje, umetna gnojila itd., ustanavlja 
ambulante /.a živino, plemenilne postaje, 
organizira selekcijo živine, gradi silose, 
organizira sfmer.-.ko službo, skrbi za 
gui."ley satinili, g: zdnili in drugili sadik 
itd.; 3. da organizira predelavo kmetij- 
skih pridelkov in obrtne delavnice za 
potrebe svoj h članov in izrablja pri tem 
predvsem likalne surovine; 6. da zbira 
kmečke prihranke v obliki hranilnih 
vlog in notranjih posojil za ustvarjanje 
obratnih sredstev in podeljevanje kre- 
ditov svojim članom; 7. da skrbi za go- 
spodarski strokovni, kulturni in pro- 
s'e'?J dvig vseh prebivalcev svojega 
okoliša tako, da prireja v svojem za- 
družnem, domu strokovna in politična 
predavanja, kulturne prireditve, stro- 
kovne tečaje, razstave, predvajanja ffl- 
mory> goji fizkulturo itd. ter ustanovi 
sv^io luijKnico. 

paradi smotrnega in uspešnega iz- 
vajanja svojih nalog izdela potrebne 
načrte v skladu s splošnim državnim 
načrtom. 

Zadnižni delež znaša 100 din, delež 
«wruzaikovega družinskega člana 20 di- 

'-rjev. Vsak zadružnik jamči s pelkrat- 
nim .peskom vpisanih deležev. 

J. nobčitve f.e razglašajo v prostorih za- 
sirT6--10 "a razglasu! desiri, vabilo na 
^•••••• tudi tam, najmanj 8 dni prej, 
»vi- Z osel)ninii vabili in v tedniku 
>*nsa zadruga«. 

driU7>raVni odbor .ees,avIia 5 članov. Za- 
p^jp.^topa upravni odbor, zanjo pod- 
L J, dv& člana upravnega odbora, od- 
«w ,eneßa ^"•• nadomeščapoofbla- 
%"1 «sïuzbenpc zadrugo. 

f•1 upravnega odbora so: 

predS^C' lcmet' Md0 UbclJ&k0 ^ 
tajSl?00 ^ladima'r' kmet, Razdrto 48, 

4.•- L.udv&. kmet, Veliko Ubeljsko 

Komr Franc' kmet* Vel- Ubeljsko 36, 

te.ÄSUtrf?-poma5nik'Razdr- 
Okrožno sodišče v Postojni 

one 4. maja 1948. 
Zt 67/48-1 4289 

54G. # 

Sedež: Roemj, okraj Gorica, 

B~ J?** 26- aPri'a 1048- 
Kosinju        KmetiJsîîa zadruga z o. j. v 

••^•1^? Je bila ustanovljena na skup- 
KI °- febniarja 1948. 

ITI -•••? ^•«« eo: da na čim boljši 
a\„ kmturnejši način oskrbuje svoje 
Drj t Z • vsem,i potrebnimi potresnimi 
i letimeti; 2. ^a odkupuje v svojem oko- 
Ri-u^Vse kmetijske pridelke in izdelke v 
otótrt s P°stavl.ionim načrtom za dobro 
"^••• mest in drugihMndustrijskih sre- 
^  m sklepa y  ta namen D020d.be: 

3. da pespešuje in razvija vse panoge ] 
kmetijskega gospodarstva nr. svoiem j 
področju, tako poljedelstvo, živinorejo, 
sadjarstvo, vinogradništvo, čebelarstvo, j 
gojitev industrijskih in drugih kultur, 
gozdarstvo, domačo obrt itd., posebno 
s,e tiste panoge oziroma kulture, ki v 
danih naravnih pogojih najbolj uspe- 
vajo; 4. da uvaja za povečanje kmetijsko 
proizvodnje in s tem za naraščanje bla- 
gostanja svtojih članov naprednejše teh- 
nične in agronomske melode v kmetij- 
stvu in v ta namen nabavlja kmetijske 
stroje, umetna gnojila itd., ustanavlja 
ambulante za živino, plemenilne postaje, 
organizira selekcijo živine, gradi silose, 
organizira semensko «Iužbo, skrbi za 
gojitev sadnih, gozdnih iu drugih sadik 
itd.; 5. da organizira, predelavo kmetij- 
skih pridelkov in obrtne delavnice za 
potrebe svojih članov iu izrablja pri tem 
predvsem lokalne surovine; 6. da zbira 
kmečke prihranke v oblila hranilnih 
vlog in notranjih posojil za ustvarjanje 
obratnih sredstev in podeljevanje Kre- 
ditov svojim članom; 7. da skrbi za go- 
spodarski strokovni, kulturni in pro- 
svetni dvig vseh prebivalcev svojega 
okoliša tako, da prireja v svojem za- 
družnem domu strokovna in politična 
predavanja, kulturne prireditve, stro- 
kovne tečaje, razstave', predvajanja fil- 
mov, goji fizkulturo itd. ter ustanovi 
evejo knjižnico. 

Zaradi smotrnega in uspešnega iz- 
vajanja svojih nalog izdela potrebne 
načrte v skladu s splošnim državnim 
načrtom. 

Zadružni delež znaša 2C0 din, delež 
zadiružnikovega. družinskega člana 20 
din. Vsak zadružnik jamči s štirikratnim 
zneskom vpisanih deležev. 

Priobčitve se razglašajo v prostorih za- 
druge m na razglasni deski, vabilo za 
skupščino tudi tam, najmanj 8 dni prej. 

Upravni odbor sestavlja 7 članov. Za- 
drugo zastopa upravni odbor, zanjo pod- 
pisujeta dva člana upravuega^odbora, cd 
katerih enega lahko nadomešča poobla- 
ščeni uslužbeneo zadruge. 

Člani upravnega odbora so: 
Mahnič Rafael, Roöinj 74, predsednik, 
Bavdaž Anton, Ročinj 83, podpredsed- 

Kuk Jožef, Ročinj 26', tajnik, 
Raholin Franc, Ročinj 31, blagajnik, 
Kragelj Marija, Doblar 18, 
Ipavec Ivan, Ročinj 34, 
Znidaršič Albin, Ročinj 123, odborniki. 

Okrožno sodišče v Postojni 
dno 26. aprila 1948. 

Zt 46/48—2 4282 

547. 
Sedež: Scio. 
Dan vpisa: 13. aprila 1948. 
Besedilo: Kmetijska zadruga z o. j. v 

Sclu na Vipavskem. 
Zadruga je bila ustanovljena na skup- 

ščini 22. februarja 1948. 
Naloge zadruge so: 
1. da na čim boljši in čim Kulturnejši 

način oskrbuje svoje člane z vsemi po- 
trebnimi potrošnim! predmeti; 2. da od- 
kupuje v svojem okolišu vse kmetijske 
pridelke ia izdelke Y skladu 3 postas- • 

Ijenim načrtom za dobro oskrbo mest • 
drurz h .ndlutrijskih središč in sklepa v 
la r.'-men pogodbe; 3. da pospešuje in 
rasv'ja v.-e panoge kmetijskega gospo- 
darstva na svojem področju, tako poije- 
del-tvo, živinorejo, sadjarstvo, vinograd- 
ništvo, čebelarstvo, gojitev industrijskih 
in drugih kultur, gozdarstvo, domačo 
obrt itd., posebno pa tiste panoge ozi- 
roma kulture, ki v danih naravnih po- 
gojih najbolj uspevajo; 4. da uvaja za 
povečanje kmetijske pro'zvodnje in s 
i°m za naraščanje blagostanja svojih 
članov naprednejše tehnične in agro- 
nomske metode v kmetijstvu in v ta na- 
men nabavlja kmetijske stroje, umetna 
gnojila itd., ustanavlja ambulante za ži- 
vino, plemenilne postaje, organizira se- 
lekcijo živine, gradi silose, organizi- 
ra semensko službo, skrbi za gojitev 
sadni!), gozdnih in drugih sad'k itd.; 
5. da organizira predelavo kmetijskih 
pridelkov in obrtne delavnice za ••^ 
trebe svojih članov in izrablja pri 
tem predvsem lokalne surovine; 6. dg. 
zb;ra kmečke prihranke v obliki hra- 
nilnih vlog jn notranjih posojil za ustvar- 
janje obratnih sredstev in za podeljeva, 
nje kreditov svojim članom; 7. da skrbi 
za gospodarski strokovni ter kulturni ie 
prosvetni dvig vseb prebivalcev svojega 
okoliša tako, da prireja v svojem za- 
družnem domu strokovna in politična 
predavanja, kulturne prireditve, stro- 
kovne tečaje, razstave, predvajanja fil- 
mov, goji fizkulturo itd. ter ustanovi 
svoio knjižnico. 

Zaradi smotrnega in uspešnejšega iz- 
vajanja svojih nalog izdela potrebne 
načrte v skladu s splošnim državnim 
načrtom. 

Zadružni delež znaša 150 din. Vsak za- 
družnik jamči še z desetkratnim zneskom 
vpisanih deležev. 

Priobčitve se razglašajo v prostorih za- 
druge in na razglasnj deski vabilo na 
skupščino mora bitj objavljeno najmanj 
8 dni prej in se mora poslati tudi pri- 
stojni okrajni zvezi. 

Upravni odbor sestavlja 7 članov. Za- 
drugo zastopa upravni odbor, zanjo pod- 
pisujeta dva člana upravnega odbora, od 
katerih sme enega nadomeščati poobla- 
ščeni uslužbenec zadruge. 

Člani upravnega odbora so: 
Mrmolja Albin, kmet, Selo 34, pred- 

sednik, 
Mrmolja Josip, kmet, Selo 12, tajnik, 
Bovcon Stanislav, kmet, Selo IG, bla- 

gajnik, 
Pisot Ivan mizar, Selo 97, 
Bavčar Franc, kmet, Selo 90, 
Bavčar Angel, kmet, Selo 19, 
Pirjevic Alojzij, kmet. Selo •2, Članb 

Okrožno sodišče v Posioini 
45 13. aprila 1948. " 

Zt 34/48—2 /4050 

548. 
Sedež: Sežana, 
Dan vpisa: 8. açrila 1943- 
Besedilo: Kmetijska, nabavno prodaj- 

na zadruga z o. 3. v Scžau;. 
Zadruga je bila ustanovljena na_ skup- 

štini 15,JLesgjB&to >.$£?./ ~ """"""   '" 
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Naloga zadruge je: 1. da izdeluje po na- 
vodilih pristojnih organov načrt za odkup 
kmetijskih pridelkov v svojem okolišu; 2. 
da Izdeluje po navodilih pristojnih orga- 
nov načrt potrošnje svojih članov; 3. da 
izdela finančni in kreditnt načrt in ga spra- 
vi v sklad s finančnim načrtom svoje po- 
slovne zve« in postavljenimi normami; 4. 
da zbira v ta namen statistične podatke, 
ki jih daje v uporabo tudi svoji poslovni 
zvezi, Glavni zadružni zvezi LRS in okraj- 
nim ljudskim odborom; 5. da odkupuje v 
6vojem okolišu vse kmetijske pridelke in 
oskrbuje svoje člane z vsem kmetijskim 
orodjem in drugimi kmetijskimi potrebšči- 
nami in tudi z vsemi potrošnimi predmeti 
po postavljenem načrtu; 6. da sklepa po- 
godbe s kmetovalci v svojem okolišu za 
cdkup kmetijskih pridelkov in jim izpla- 
čuje predujme (kontrahiranje) ; 7. da sklepa 
pogodbe z zadružnimi in državnimi podjetji 
za dobavo kmetijskih pridelkov; 8. da skr- 
bi za večjo produktivnost dela svojih čla- 
nov; 9. da skrbi za kulturno in prosvetno 
izobrazbo svojih članov in za njihovo za- 
družno vzgojo. 

Svoje naloge opravlja zadruga v skladu 
s splošnim državnim gospodarskim načrtom 
in z nalogami, ki jih dobi od svoje poslov, 
na zveze in pristojnih organov ljudske 
oblasti. 

Zadružni delež znaša 150 din. Vsak za- 
družnik jamči z desetkratnim zneskom 
vpisanih deležev. 

Priobčitve se razglašajo v prostorih 
zadruge, vabilo na skupščino pa dostav; 
tudi vsem članom in glavni zadružni in 
poslovni zvezi najmanj 8 dni prej. 

Upravni odbor sestavlča 9 članov. Za- 
drugo zastopa upravni odbor, zanjo pod- 
pisujeta po dva člana upravnegn odbora, 
od katerih sme enega nadomeščati po- 
oblaščeni uslužbenec zadruge. 

Člani upravnega odbora so: 
Čeh Bogomil, pek, Sežana, predsednik, 
Kjuder Ivan, kmet, Kazlje, podpred- 

sednik, 
Fabjan Franc, trg. pomočnik, Avber, 
Fiilpčič Alojz, delavec. Sežana 120, 
Miklavec Adalbert, trgovski pomoč- 

nik. Dane 398, 
Cerne Tvan. kmet, Dsno 8, 
Ostrouška Milan, trgovski pomočnik, 

Povir 67, 
Ozbič Anton, kmet. Sežana 141, 
Škrl Miroslav, delavec, Brdo 5, odbor- 

niki. 
Okrožno sođi.ščo v Postojni, 

dne 3. aprila 1948. 
Zt 17/48—2 40• 

549. 
Sedež: Slavina, okraj Postojna. 

' Dan vpisa: 11. maja 1948. 
Besedilo: Kmetijska zadruga z. o. j. v 

Slavini, 
Zadruga je bila ustanovljena na skup" 

ščini. 6. III. 1948. 
Naloge zadrugeeo: da na Čim boljši 

in čim kulturnejši način oskrbuje svoje 
člane z vsemi potrebnimi potrošnimi 
predmeti; 2. da odkupuje v svojem oko 
lišu vse kmetijske pridelke in izdelke v 
skladu 8 postavljenim načrtom za dobro 
oskrbo mest in. drugih indus triiskih sre- 

dišć in sklepa v ta namen pogodbe; i 
3. da pospešuje in razvija vse panoge j 
kmetijskega gospodarstva na svojem 
področju, tako poljedelstvo, živinorejo, 
sadjarstvo, vinogradništvo, čebelarstvo, 
gojitev industrijskih in drugih kultur, 
gozdarstvo, domačo obrt itd., posebno 
še tiste panoge oziroma kulture, ki v 
danih naravnih pogojih najbolj uspe- 
vajo; 4. da uvaja za povečanje kmetijske 
proizvodnje in s tem za naraščanje bla- 
gostanja svojih članov naprednejše teh- 
nične in agronomske metode v kmetij, 
stvu in v ta namen nabavlja kmetijske 
stroje, umetna gnojila itd., ustanavlja 
ambulante za živino, plemenilne poätaje, 
organizira selekcijo živine, gradi silose, 
organizira semensko službo, ekrbi za 
gojitev sadnih, gozdnih m drugih sadik 
itd.; 6. da organizira predelavo kmetij- 
slrih pridelkov in obrtne delavnice za 
potrebe svojih članov in izrablja pri tem 
predvsem lokalne surovine; 6. da zbira 
kmečke prihranke v obliki hranilnih 
vlog in notranjih posojil za ustvarjanje 
obratnih sredstev in podeljevanje kre- 
ditov svojim članom; 7. da skrbi za go- 
spodarski 6trokovni, kulturni in pro- 
svetni dvig vseh prebivalcev svojega 
okoliša tako, da prireja v svojem za. 
družnem domu strokovna in politična 
predavanja, kulturno prireditve, stro- 
kovne tečaje, razstave, predvajanja fil- 
mov, goji fizkulturo itd. ter ustanovi 
svojo knjižnico. 

Zaradi smotrnega in uspešnega 'iz- 
vajanja svojih nalog izdela potrebne 
načrte v skladu s splošnim državnim 
načrtom. 

Zadružni delež znaša 100 din. Vsak za- 
družnik jamči s petkratnim zneskom 
vpisanih deležev. 

Priobčitve se razglašajo v poslovnih 
prostorih in na razglasni deski. 

Upravni odbor sestavlja 5 članov. Za- 
drugo zastopa upravni odbor, zanjo pod- 
pisujeta po dva člana upravnega odbora, 
cd katerih enega lahko nadomešča po- 
oblaščeni uslužbenec zadruge. 

Ciani upravnega odbora so: 
Kalister Jože, Slavina 5, predsednik, 
Gržina Janez, Slavina 20, podpred- 

sednik, 
Sabec Marija, Slavina 17, tajnik, 
Giažar Jože, Slavina 29, 
Vadnjal Anton, Slavina 33, odbornika. 

Okrožno sodišče v Postojni 
dne 4. maja 1918. 

Zt 73'4S-3 4277 

550. 
Sedež: Srednji Lokovcc. 
Dan vpisa: 15. maja 1948. 
Besedilo: Kmetijska zadruga z omejenim 

jamstvom v Lokovcu, 
Zadruga je bila ustanovljena na skup- 

ščini 29. H. 1948. 
Naloge zadmge so: 1. da na čim boljši 

in čim kulturnejši način oskrbuje svoje 
člane z vsemi potrebnimi potrošnimi 
predmeti; 2. da odkupuje v evojem oko- 
lišu vse kmetijsko pridelke ig todelko v 
skladu s postavljenim načrtom za dobro 
oskrbo mest in drugih industrijskih sre- 
dišč in sklopa v ta namen pogodbe; 

i 3. da U03DeSuiß in razvila vse nanose 

kmetijskega   gospodarstva    na   svojem 
področju,   tako poljedelstvo, živinorejo, 
sadjarstvo,   vinogradništvo,   čebelarstvo, 
gojitev  industr.jskih   in  drugih   kultur, 
gozdarstvo,   domačo obrt  itd.,  poseb.40 
še tisto panoge oziroma kulture, ki v 
danih   naravnih   p°8°i;u   najbolj   uspe- 
vajo; 4. da uvaja za povečanje kmetijske 
proizvodnje in e tem za naraščanje bla- 
gostanja svojih Članov naprednejše teh- 
nične in agronomske metode v kmetij- 
stvu in v ta namen nabavlja kmetijske 
stroje, umetna  gnojila itd.,  ustanavlja 
ambulante za živine, plemenilne postaje, 
organizira selekcijo živine, gradi silose, 
organizira   semensko  službo,  skrbi   za 
gojitev sadnih, gozdnih in drugih sadik 
itd.; 5. da organizira predelavo kmetij- 
skih pridelkov In  obrtne delavnice  za 
potrebo svojih ôianov in izrablja pri tem 
predvsem lokalne surovine; 6. da zbira 
kmečke   prihranke   v   obliki   hranilnih 
vlog in notranjih posojil za ustvarjanje 
obratnih sredstev in podeljevanj o kreditov 
svojim članov; 7. da skrbi za gospodarski 
strokovni, kulturni in prosvetni dvig vseh 
prebivalcev svojega okoliša tako, da pri- 
reja v svojem zadružnem domu strokovna 
in politična predavanja, kulturne pireditve, 
strokovne tečaje, razstave, predvajanje fil- 
mov, goji fizkulturo itd. ter ustanovi svojo 
knjižnico. 

Zaradi smotrnega in uspešnejšega izva- 
vanja svojih nalog izdela potrebne načrte 
v skladu s splošnim državnim načrtom. 

Zadružni delež znaša 150 din, delež za- 
družnikovega družinskega člana pa 30 din. 
Vsak zadružnik jamči e petkratnim zne- 
skom vpisanih deležev 

Priobčitve se razglašajo v prostorih za- 
druge in na razglasni deski. 

Upravni odbor sestavlja 7 članov. 
Zadrugo zastopa upravni odbor, podpi- 

sujeta pa zanjo po dva člana upravnega 
odbora ali pa en član upravnega odbora 
in en pooblaščenec zadruge. 

Člani upravnega odbora so: 
Vončina Mirko,   Srednji Lokovec   114, 

predsednik, 
Humar Ivan, Srednji Lokovec 121, pod- 

predsednik, 
Šuligoj Izidor, Srednji Lokovec 159, taj- 

nik, 
Vončina Jožef, Srednji Lokovec 64, bla- 

gajnik, 
Šuligoj   Maksimilijan,   Srednji   Loko- 

vec 8, 
Mokrin Jožef, Srednij Lokovec 92, 
Renko Peter, Srednji Lokovec 108, od 

borniki. 
Okrožno sođišEe r Postojni 

dne 15- maia 1048. 
Zt 75/43—2 4876 

551. 
Sedež; <5v. Via, okraj Postojna, 
Dan vpisa: 6. maja 1948, 
Besedilo; Kmetijska zadruga z o. j. T 

Sv. Vidu. 
Zadruga je bila ustanovljena na skup- 

ščini 27. februarja 10-18. 
Naloge zadrugo &o: 1. da na čim boljši 

in 5im kulturnejši način oskrbuje svoje 
člane z vsemi potrebnimi potrošnimi 
predmeti; 2, da odkupuje v svojem oko- 
lläu vse kinetüske DXidelke in izdelka s 
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sklgdu s postavljenim načrtom za dobro 
oskrbo mest in drugih industrijskih sre- 
dišč in sklepa v ta namen pogodbe; 
8. da pospešuje in razvija vse panoge 
kmetijskega gospodarstva na svojem 
področju, talio poljedelstvo, živinorejo, 
sadjarstvo, vinogradn.štvo, čebelarstvo, 
gojitev industrijskih in drugih kultur, 
gozdarstvo, domačo obrt itd., posebno 
še tiste panoge oziroma kulture, ki v 
danili naravn.h pogojih najbolj uspe- 
vajo. 4. da uvaja za povečanje kmetijske 
proizvodnje in s tem za naraščanjo bla- 
gostanja svojih flanov naprednejše teh- 
nične in agronomske metode v kmetij- 
stvu in v ta namen nabavlja kmetijske 
stroje, umetna gnojila itd., ustanavlja 
ambulante za živino, plemenilne postaje, 
organizira selekcijo živine, gradi silose, 
organizira semensko službo, skrb! za 
gojitev sadnih, gozdnih in drugih sadik 
itd.; 5. da organizira predelavo kmetij- 
skih pridelkov in obrtne delavnice za 
potrebe svojih članov in izrablja pri tem 
Predvsem lokalne surovine; G. da zbira 
kmečko prihranke v obliki hranilnih 
v*og in notranjih posojil za ustvarjanje 
obratnih sredstev in podeljevanje kre- 
ditov svojim članom; 7. da skrbi za go- 
spodarski strokovni, kulturni in pro- 
svetni dvig vseh prebivalcev svojega 
okoliša tako, da prireja v svojem za- 
družnem domu strokovna in politxna 
predavanja, kulturne prireditve, stro- 
kovne tečaje, razstave, predvajanja •- 
movi goji iizkulturo itd. ter ustanovi 
»v'ojo knjižnico. 

Zaradi smotrnega fn uspešnojSega iz- 
vajanja svojih nalog izdela potrebne 
nacrte v skladu s splošnim državnim 
načrtom. 

Zadružji delež znaša 100 din, delež 
zadružnikovega družinskega člana pa 
•20 din.. Vsak zadružnik Jamči z 20krat- 
ttim zneskom vpisanih deležev. 

Priobčitve se razglašajo v prostorih za- 
drge Jn na razglasni deski Vabilo na 
skupščino pa v prostorih zadruge naj- 
manj 8 dni pred dnevom skupščine. 

Upravni odbor sestavlja 7 članov. 
Zadrugo zastopa upravni odbor, zanjo 

Pa Podpisujeta 2 člana upravnega od- 
bora, katerih enega sme nadomeščati 
pooblaščeni uslužbenec zadruge. 

plani upravnega odbora so: 
Štrukelj Anton, delavec, Sv. Vid 2G, 

Predsednik, 
tajnïdCk ^eopold> Posestnik, Sv. Vid 12, 

prediSk0^ p03estniU- 0sredek e- P°d- 

^lar, Alojzij, posestnik, Lešnjake 4, 
Nared Ivan, posestnik, Sv. Včd 18, 
«iti Franc, posestnik, Ravne 7, 
Virman Jožefa, delavka, Zale 3, od- 

borniki. ' 
Okrožno sodišče v Postojni 

dne •. maja 1948. 
Zt 61/48-2 4670 

552. * 
Sedež: Sembije, okraj Ilirska Bistrica. 
Dan vpisa: 3. maja 1948. 
Zadruga je" bila ustanovljena •• skup/ 

ficua 7, marca 10.13» ' '   "   "" 

Naloge zadruge so: 1. da na čim boljši 
in čim kulturnejši naö;n oskrbuje svoje 
člane z vsemi potrebnimi potrošnim! 
ptedmeti; 2. da odkupuje v svojem oko- 
lišu vse kmetijske pridelke in izdelke v 
skladu z postavljenim načrtom za dobro 
oskrbo mest in drugih industrijskih sre 
dišč in sklepa v ta namen pogodbe; 
3. da pospešuje in razvija vso panoge 
kmetijskega gospodarstva na svojem 
področju, tako poljedelstvo, živinorejo, 
sadjarstvo, vinogradništvo, čebelarstvo, 
gojitev industrijskih in drugih kultur, 
gozdarstvo, domaČo obrt itd., posebno 
še tiste panogo oziroma kulture, ki v 
danih naravn h pogojih najbolj uspe- 
vajo; 4. da uvaja za povečanje kmetijske 
proizvodnje in e tem za naraščanje bla- 
gostanja svojih članov naprednejše teh- 
nične in agconomsko metode v kmetij- 
stvu in v ta namen nabavlja kmetijske 
stroje, umetna gnojila itd., ustanavlja 
ambulante za živino, plemenilne postaje, 
organizira selekcijo živine, gradi silose,* 
organizira semensko službo, skrbi za go- 
jitev sadnih, gozdnih in drugih sadik 
itd.; 6. da organizira predelavo kmetij- 
skih pridelkov in obrtne delavnice za 
potrebe svojih članov in Izrablja pri tem 
predvsem lokalne surovine; 6. da zbira 
kmečke prihranke v obliki hranilnih 
vlog In notranjih posojil za ustvarjanje 
obratnih sredstev in podeljevanje kre- 
ditov svojim članom; 7. da skrbi za go- 
spodarski, strokovni, kulturni in pro- 
svetni dvig vseh prebivalcev svojega 
okoliša tako. da prireja v svojom za- 
družnem domu strokovna in politična 
predavanja, kulturne prireditve, stro- 
kovne tečaje, razstave, predvajanja fil- 
mov, goji Iizkulturo itd. ter ustanovi 
svojo knjižnico. 

Zaradi smotrnega in uspešnejšega iz- 
vajanja svojih nalog izdela potrebne 
načrte v skladu s splošnim državnim 
načrtom. 

Zadružni delež znaša 150 din, delež 
zadružnikovega družinskega člana pa 
20 din. Vsak zadružnik jamči z lOkrat- 
nim zneskom vpisanih deležev. 

Priobčitve se razglašajo v prostorih 
zadruge in na razglasni deski. Vabilo 
na skupščino se razglasi v prostorih za- 
druge najmanj 8 dni pred dnevom skup- 
ščine. 

Upravni odbor sestavlja 5 do 8 članov. 
Zadrugo zastopa upravni odbor, zanjo 

pa podpisujeta 2 člana upravnega od- 
bora, katerih enega sme nadomeščati po- 
oblaščeni uslužbenec zadruge. 

Člani upravnega odbora BO: 
Samsa Ivan, delavec, Sembije 63, pred_ 

sednik, 
Šinkine Rudi, delavec, Sembije 55, blar 

gajnik, 
Dolgan Franc, kmet, Sembije 21, taj- 

nik, 
Kruh Franc, delavec, Sembije 1, 
ValencUS Josip, delavec, Sembije 47, 

odbornika. 
.Okrožno sodišče v Postojni 

dne 3. maja 1948. 
Zt •2/48-3 ;      \ 4667 

553. 
Sedež: Scmpas, okraj Gorica. 
Dan vpisa: 26. aprila 1948. 
BesediJo: Kmetijska zadruga z o. J. • 

šempasu. 
Zadruga je bila ustanovljena na skup- 

ščini 24. februarja 1948. 
Naloge zadruge so: 1. da na čim boljši 

in čim kulturnejši način oskrbuje svoje 
člane z vsemi potrebnimi potrošnimi 
predmeti: 2. da odkupuje v svojem oko- 
lišu vse kmetijske pridelke m izdelke t 
skladu s postavljenim načrtom za dobro 
oskrbo mest in drugih industrijskih sre- 
dišč in sklepa v ta namen pogodbe; 
3. da pospešuje in razvija vso panoge 
kmetijskega gospodarstva na svojem 
področju, tako poljedelstvo, živinorejo, 
sadjarstvo, vinogradništvo, čebelarstvo, 
gojitev industrijskih in drugih kultur, 
gozdarstvo, domačo obrt itd., posebno 
še tiste panoge oziroma kulture, ki v 
danili naravnih pogojih najbolj uspe- 
vajo; 4. da uvaja za povečanje kmetijske 
proizvodnje in s tem za naraščanje bla- 
gostanja svojih Članov naprednejše teh- 
nične in agronomske metode v kmetij- 
stvu in v ta namen nabavlja kmetijske 
stroje, umetna gnojila itd., ustanffvlja 
ambulante za živino, plemenilne postaje, 
organizira selekcijo živine, gradi silose, 
organizira semensko službo,, skrbi za go- 
jitev sadnih, gozdnih in drugih sadik 
itd.; 5. da organizira predelavo kmetij- 
skih pridelkov in obrtne delavnice MJ 
potrejbe svojih članov in izrablja pri tem 
predvsem lokalne surovine; 6. da zbira 
kmečke prihranke v obliki hranilnih 
vlog in notranjih posojil za ustvarjanje 
obratnih sredstev in podeljevanje kre-1 

ditov svojim članom; 7. da skrbi za go- 
spodarski, strokovni, kulturni in pro- 
svetni dvig vseh prebivalcev svojega 
okoliša tako, da prireja v svojem za- 
družnem domu strokovna in politična 
predavanja, kulturne prireditve, stro- 
kovne tečaje, razstave, predvajanja fil- 
mov, goji fizkulturo itd. ter ustanovi 
svojo knjižnico. 

Zaradi smotrnega in uspešnejšega iz- 
vajanja svojih nalog izcjela potrebne 
načrte v skladu s splošnim državnim 
načrtom. 

Zadružni delež.znaša 150 din, delež 
zadružnikovega družinskega člana pa 
16 din. Vsak zadružnik jamči s petkrat- 
nim zneskom vpisanih deležev. 

Priobčitve se razglašajo v prostorih' 
zadruge in na razglasni deski, vabilo na 
skupščino pa v prostorih zadruge naj- 
manj 8 dni pred dnevom skupščine. 

Upravni odbor sestavlja 7 do 9 članov. 
Zadrugo zastopa upravni odbor, zanjo 

pa podpisujeta 2 Člana upravnega od- 
bora, katerih enega sme nadomeščati 
pooblaščeni uslužbenec zadruge. 

člani upravnega odbora so:     "" V**'', 
Dovžak Leopold, uradnik, Sempas 217, 

predsednik, 
Rijavec Milan, kmet, Sempas 9, tajnik, 
Bele Mirka, kmetica, Sempaa 154, bla- 

gajnik, 
Krasan Miro, Kmet, Sempas 15, 
Živec Franc, kmet,.Sempas 170, 
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Batic Leopold,' kmet, Šempas 195, 
LeMščak Dušan, kmet, Šempas, odbor- 

niki. 
Okrožno sodišče v Postojni 

dne 26. aprila 1948. 
Zt é5/48—2 4672 

»** 
654. 

Sedež: Temnica, okraj Gorica. 
Dan vpisa: 3. maja 1248. 
Besedilo: Kmetijska zadruga z o. j. v 

Temnici. 
Zadruga je bua ustanovljena na skup- 

ščini dne 27. 2. 1948. 
Naloge zadruge so: da na čim boljši 

ira čim kulturnejši način oskrbuje svoje 
člane z vsemi potrebnimi potresnimi 
predmeti; 2. da odkupuje v svojem oko- 
lišu vse kmetijske pridelke in izdelke v 
skladu s postavljenim načrtom za dobro 
oskrbo mest in drugih industrijskih sre- 
dišč in sklepa v ta namen pogodbe; 
3. da pospešuje in razvija vse panoge 
kmetijskega gospodarstva na svojem 
področju, tako poljedelstvo, živinorejo, 
sadjarstvo, vinogradništvo, čebelarstvo, 
gojitev industrijskih in drugih kultur, 
gozdarstvo, domačo obrt itd-, posebno 
še tiste panoge oziroma kulture, ki v 
danih naravnih pogojih najbolj uspe- 
vajo; 4. da uvaja za povečanje kmetijske 
proizvodnje in s tem za naraščanje bla- 
gostanja svojih članov naprednejše teh- 
nične in agronomske metode v kmetij- 
stvu in v ta namen nabavlja kmetijske 
stroje, umetna gnojila Itd., ustanavlja 
ambulante za živino, plemenilne postaje, 
organizira selekcijo živine, gradi silose, 
organizira semensko službo, skrbi za 
gojitev sadnih, gozdnih in drugih sadik 
ltd.; 5. da organizira predelavo kmetij- 
skih pridelkov in obrtne delavnice za 
potrebe svojih članov in izrablja pri tem 
predvsem lokalne surovine; 6. da zbira 
kmečke prihranke v obliki hranilnih 
vlog in notranjih posojil za ustvarjanje 
obratnih sredstev in podeljevanje kre- 
ditov svojim članom; 7. da skrbi za go- 
spodarski strokovni, kulturni in pro- 
svetni dvig vseh prebivalcev svojega 
okoliša tako, da prireja v svojem za- 
družnem dotnu strokovna in politična 
predavanja, kulturne prireditve, stro- 
kovne tečaje, razstave, predvajanja fil- 
mov, goji lizkulturo itd. ter ustanovi 
svojo knjižnico. 

Zaradi smotrnega in uspešnega iz- 
vajanja svojih nalog izdela potrebne 
načrte v skladu s splošnim državnim 
načrtom. 

Zadružni delež znaša 150 din, delež 
zadružnikovega družinskega člana 20 
din. Vsak zadružnik jamči z desetkrat- 
nim ••••••• vpisanih deležev. 

Priobčitve se razglašajo v prostorih 
zadruge in na razglasu! deski, vabilo na 
skupščino tudi tam najmanj 8 dni prej. 

Upravni odbor sestavlja 7 članov. Za- 
• drugo zastopa upravni odbor, zanjo pod- 
pisujeta dva člana upravnega odbora, od 
katerih enega lahko nadomešča poobla- 
ščeni uslužbenec zadruge.  ( 

Člani upravnega odbora so: 
Pahor Franc, kmet Temnice 34, pred- 

sednik, 
Skabar Franc, kmet, Temjyce % ••? 

predsednik, ,- ~ T " ' " ' 

Rogelja Franc, kmet, Temnice 2, taj- 
nik, 

Durcik Oskar, kmet, Temnice 50, bla- 
gajnik, 

Grobiša Stanislav, Temnice 47, 
Kavčič Jožef, Lipe 25, 
Kavčič Stanko, Lipe 40, Člani. 

Okrožno sodišče v Postojni 
dne 5. maja Ì948. 

Zt 66/48-2 4279 

555. 
Sedež: Trate, okraj Idrija. 
Dan vpisa: 8. aprila 1948. 
Besedilo: Kmetijska zadruga z o. j. na 

Tratah. 
Zadruga je bila ustanovljena na skup- 

ščini 9. marca 1948. 
Naloge zadruge so: 
1. da na čim boljši in čim kulturnejši 

način oskrbuje svoje člane z vsemi po- 
trebnimi potrošnimi predmeti; 2. da odi 
kupuje v «vojern okolišu vse kmet'jske 
pridelke in izdelke v skladu s postav- 
ljenim načrtom za dobro oskrbo mest in 
drugih industrijskih središč in sklepa v 
ta namen pogodbe; 3. da pospešuje in 
razvija vse panoge kmetijskega gospo- 
darstva na svojem področju, tako polje- 
delstvo, živinorejo, sadjarstvo, vinograd- 
ništvo, čebelarstvo, gojitev industrijskih 
in drugih kultur, gozdarstvo, domačo 
obrt itd., posebno pa tiste panoge ozi- 
roma kulture, ki v danih naravnih po- 
gojih najbolj uspevajo; 4. da uvaja za 
povečanje kmetijske proizvodnje in _ s 
tem za naraščanje blagostanja svojih 
članov naprednejše tehnično in agro- 
nomske metode v kmetijstvu in v ta na- 
men nabavlja kmetijske stroje, umetna 
gnojila itd., ustanavlja ambulante za ži- 
vino, plemenilne postaje, organizira se- 
lekcijo živine, gradi silose, organizi- 
ra semensko službo, skrbi za gojitev 
sadnih, gozdnih in dragih sadik itd ; 
5. da organizira predelavo kmetijskih 
pridelkov in obrtne delavnice za po 
trebe svojih članov in izrablja pri 
tom predvsem lokalne surovine; 6. da 
zbira kmečke prihranke v obliki hra- 
nilnih vlog in notranjih posojil za ustvar- 
janje obratnih sredstev in za podeljeva. 
nje kreditov svojim članom; 7. da skrbi 
za gospodarski strokovni ter kulturni in 
prosvetni dvig vseh prebivalcev svojega 
okoliša tako, da prireja v svojem za- 
družnem domu strokovna in politična 
predavanja, kulturne prireditve, stro- 
kovne tečaje, razstave, predvajanja VI- 
mov, goji fizkulturo itd. ter ustanovi 
svoio knjižnico. 

Zaradi smotrnega in uspešnejšega iz- 
vajanja svojih nalog izdela potrebne 
načrte v skladu s splošnim državnim na- 
črtom. 

Zadružni delež znaša 150 din, delež za- 
družnikovega družinskega člana 30 din. 

Vsak zadružnik jamči s petkratnim 
zneskom vpisanih deležev. 

Priobčitve se razglašajo v prostorih za- 
druge in na razglasni deski, vabilo na 
skupščino se pošlje tudi vsem članom 
in okrajni poslovni zvezi vsaj 8 dni prej. 

j     Upravni odbor sestavlja 5 članov. Za- 
• drugo zastopa upravni odbor, zanjo pod- 
1 plujeta po dva člana upravnega odbora, 

od katerih sme enega nadomeščati po- 
oblaščeni uslužbenec zadruge. 

Člani upravnega odbora so: 
Lukančič Janez, kmet, Zibrše 15, pred- 

sednik, 
Bogataj Adolf, delavec, Medvedje brdo 

št. 34, tajnik, 
Gantar Franc, kmet, Medvedje brdo 

št. 15, blagajnik, 
Turk Janez, delavec, Zibrše 9, 
Jereb Matija, kmet, Medvedje brdo 8, 

člana. 
Okrožno sodišče v Postojni 

dne 8. aprila 1948. 
Zt 26/48-2 4048 

556. 
* 

Sedež: Trnje, okraj Postojna, 
Dan vpisa: 4. maja 1948. 
Besedilo: Kmetijska zadruga z o. j. v 

Trnju. 
Zadruga je bila ustanovljena na skup- 

ščini 3. marca 1948. 
Naloge zadruge eo: da na čim boljši 

in čim kulturnejši način oskrbuje svoje 
člane z vsemi potrebnimi potresnimi 
predmeti; 2. <ia odkupuje v svojem oko- 
lišu vse kmetijske pridelke in izdelke v 
skladu s postavljenim načrtom za dobro 
oskrbo mest in drugih industrijskih sre- 
dišč in sklepa v ta namen pogodbe; 
3. da pospešuje in razvija vse panoge 
kmetijskega gospodarstva na svojem 
področju, tako poljedelstvo, živinorejo, 
sadjarstvo, vinogradništvo, čebelarstvo, 
gojitev industrijskih in drugih kultur, 
gozdarstvo, domačo obrt itd., posebno 
še tiste panoge oziroma kulture, ki v 
danih naravnih pogojih najbolj uspe- 
vajo; 4. da uvaja za povečanje kmetijsko 
proizvodnje in s tem za naralčanip h'i- 
gostanja svojih članov naprednejše teh- 
nične in agronomske metode v kmetij- 
stvu in v ta namen nabavlja kmetijske 
stroje, umetna gnojila itd., ustanavlja 
ambulante za živino, plemenilne postaje, 
organizira selekcijo živine, gradi silose, 
organizira semensko službo, skrbi za- 
gojitov sadnih, gozdnih in drugih sadik 
itd.; 5. da organizira predelavo kmetij- 
skih pridelkov in obrtne delavnice za 
potrebe svojih članov in izrablja pri tem 
predvsem lokalno surovine; 6. da zbira 
kmečke prihranke v obliki hranilnih 
vlog in notranjih posojil za ustvarjanje 
obratnih »redstev in podeljevanje kre* 
ditov svojim članom; 7. da skrbi za go- 
spodarski strokovni, ! kulturni ih pro- 
svetni dvig vseh prebivalcev svojega 
okoliša tako, da prireja v svojem za- 
družnem domu strokovna in politična 
predavanja, kulturne prireditve, stro- 
kovne tečaje, razstavo, predvajanja fil- 
mov, goji fizkulturo itd. ter ustanovi 
svojo knjižnico. 

Zaradi smotrnega in uspešnega iz- 
vajanja svoiih nalog izdela potrebne 
načrte v skladu s splošnim državnim 
načrtom. 

Zadružni delež znaša 100 din, delež 
zadružnikovega družinskega člana 20 
din. Vsak zadružnik jamči s petkratnim 
zneskom vpisanih deležev. 

Priobčitve so razglašajo v prostorih" 
zadruge in na razglasni desici, vabilo na 
skupščino tudi tam, najmanj 8 dni prej. 
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LIST 
LJUDSKE   REPUBLIKE   SLOVENIJE 

Letnik V. -. V Ljubljani dne 22. junija 1948 Številka 27. 

VSEBINA: 
152. Ukaz o potrditvi članov Slovenske akaflemije znanosti ia J îri.   Uredba o -kinitvi Glavne dmjay© republiških gozdnih! 

umetnosti. # gospodarstev. 
153. Uredba o ustanovitvi zadružnega tehnikuma v »Ljubljani, j 

PREZIDU LJUDSKE SKUPŠČINE LUS 

152. 

Ukaz 
o potrditvi Članov Slovenske akademije znanosti 

in umetnosti 

Na podlagi 4. točke 72. člena ustave LRS in 25. člena 
zakona o Slovenski akademiji znanosti in umetnosti z dne 
*!• maja 1948 Prezidij Ljudske skupščine LRS 

potrjuje 
redne in dopisne člane Slovenske akademije znanosti in 
umetnosti, kakor eledi: 

I. Redni člani: 

Finžgar Fran, rojen leta 1871; 
Grafenauer Ivan, rojen leta 1880; 
Hadu Jovan, rojen leta 1884; 
Kidrič Fran, rojen leta 1880; 
Kos Milko, rojen leta 1892; 
Lajovic Anton, rojen leta 1878; 
Melik Anton, rojen leta Ì890; 
Nahtigal Rajko, rojen leta 1877.; 
Plečnik Jože, rojen leta 1872; 
Hemelj Josip, rojen leta 1873j 
Poleo Janko, rojen leta 1880; 
Ramovš Fran, rojen leta 1890; 
Stele Franc, rojen leta 1886; 
.Vidmar Milan, rojen leta 1885; 
Zupančič Oton, rojen leta 1878, 

1 ^opisni člani: 

Belić Aleksandar, rojen leta 1876; 
Hauptman Ljudmil, rojen leta 1884; 
Lukman Franc, rojen leta 1880; 
Murko Matija, rojen leta 1861; 
Nejedty Zdenek, rojen leta 1878; 
Nitsch Kazimierz, rojen leta 1874; 
Pavlov Todor, član od leta 1947; 
Peterim Anton, rojen leta 1908; 
Rakovec Ivan, rojen letajL80£; 

'Slebinger Janko, rojen leta 1876; 
Stampar Andrija, rojen leta 1880; 
Vavilov Sergej, rojen leta 1891. 

U. št. 105. 
Glavno mesto Ljubljana dne 21. Junija 1948. 

PREZIDU LJUDSKE SKUPŠČINE 
LJUDSKE REPUBLIKE SLOVENIJE 

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

PäMILMIKL0imEDBE.NAV0MLA,0DL0CBE 
1MUNISTRSTEV 

LJUDSKE REPUBLIKE SLOVENIJE 

153. 

Po drugem odstavku 78. člena ustave LRS izdaja vla- 
da LRS po predlogu komiteja za zadružništvo vlade LRS 
tole 

uredbo 
o ustanovitvi zadružnega tehnikuma v Ljubljani 

1 den 
Ustanovi se zadružni tehnikum v Ljubljani. Zadružni 

tehnikum je državna ustanova pod neposrednim vodstvom 
komiteja za zadružništvo vlade LRS. 

•    2. člen 
Namen zadružnega tehnikuma je, da vzgoji vodilni 

kader za upravljanja zadrug in zadružnih orgamaacij. 

8. člen 

Zadružni tehtoffium ee vzdržuje iz proračuna ••••••• 
za zadružništvo vlad©, LRS. 

4. člen 
Zadružni tetónifeum vodi direktor. Dïreifâorjaiineoilje 

predsednik komiteja za zadružništvo vlade LRS v spora- 
zumu s predsednikom vlade LRS. Učno osebje tehnikuma 
imenjiö ju.ed*âdiiik,kûmifceâa za zadnižojšts» vlada. LRS 
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v sporazumu s komitejem za srednje in nižje strokovne 
šole vlade LKS- 

5. člen 

v" zadružni tehniKum se sprejemajo d juki L uspešno 
dovršeno nižjo srednjo šolo, kmetijsko šolo ali drugo so- 
rodno strokovno šolo. 

Pouk traja tri leta. 
» 

6. Heu 

Podrobnejše določbe o ustroju zadružnega tehniku 
ma, učnem načrtu iii navodila za splošni in strokovni 
pouk, kakor tudi navodila za končne izpite predpiše ko- 
mite za zadružništvo vlade LRS v sporazumu s komitejem 
za srednje in nižje strokovne šole vlade LBS 

7. člen 

Ta uredba velja od dneva objave v >nrndnem Ustu 
LRS«. 

St. S-zak- 392. 
Ljubljana dne 17. junija 1948. 

Predsednik komiteja za 
zadružništvo vlade. LRS: iVedqednik vlade LRS. 

minister Hribar Janez 1. r. Miba Marinko 1. r. 

154. 

Na podlagi 2. odstavka 78 člena ustave LRS izdaja 
•lada LRS na predlog ministra za gozdarstvo in lesno 
industrijo 

uredbo 
o ukinîtvr davno din^rijo republiških gozdnih 

gospodarstev LRS 

1. člen 

Glavna drrekcija republiških gozdnih gospodarstev 
LRS, ustanovljena • vladno ured4>a z dne 7. novembra 
1947, Uradni lisi LRS št. 46 280/47, se ukinja. 

2. člen 

Operativno upravno vodstvo nad gozdnimi guspodar 
stvi republiškega pomena kakor tudi vse pravice in ob 
veznosti ukinjene glavne direkcije prevzame ministrstvo 
za gozdarstvo in lesno industrijo LRS. 

3. člen 

Ministrstvo za grada rstvo in lesno industrijo LRS kri 
je ko' operativni upravni voditelj podrejenih podjetij .a- 
dovne izdatke iz prispevka teh podjetij in ločeno od svo 
jega odobrenega proračuna« 

4. člen 

Ta ••••• dobi veljavo z dnem objave v »Uradnem 
listu U\> 

S-zak. 394. 
Ljubljana dne 17. junija 1948. 

Minister za gozdarstvo 
in lesno iiiduslrijo   LRS: °redeedmk vlade LRS: 

Tono Fajfar 1. r. Miha Marinko L r. 

Pregled »Uradnega lista FLRJ« 

St. 51 z dne 16. junija 1948: 

408. Odločba o potrditvi sporazuma o letalskem prometu 
med Federativno ljudsko republiko Jugoslavijo in 
Madžarsko republiko. 

409. Pravilnik o pripravniški službi strokovnih izpitih in 
tečajih v muzejsko-konservatorski stroki. 
Pravilnik o pripravniški službi -n strokovnih izpitih 
za  uslužbence kriminalistične stroke. 
Navodilo o pogodbeni premiji za odkup semenskega 
žita v gospodarskem letu 1948/49. 
Odločba o določitvi državnih (vezanih) cen za jesen- 
ski krompir. 

413 Odločba o dopolnitvi odločbe o določitvi vezanih cen 
za vino glede na vrsto in kakovost. 

Ratifikacija protokola o spremembah in dopolnitvah spo- 
razumov, konvencij in protokolov o omamljivih sred- 
stvih po Jugoslaviji. 

Odpoved svetovne postne konvencije po Veliki Britaniji 
glede na Palestino. 

Ratifikacija in pristop k svetovni poštni konvenciji. 
Popravek pravilnika o kontroli kakovosti in pakiranja 

sveže zelenjave, namenjene za  izvoz. 
Popravek pravilnika o kontroli ••4ov< -ti in pakiranja 

svežega sadja, namenjenega za izvoz. 
Popravek pravilnika za -vajanje uredbo o načinu regi 

strarije in overitve poslovnih knjig 
Popravek pravilnika o najmanjšem številu posadke na 

mor-k'h ladjah FLRJ. 

410. 

411. 

412. 

St. 52 z dne 19. junija 1!M8: 

414. Poslovnik Zveznega sveta Ljudske skupščino FLRJ. 
415, Poslovnik Sveta narodov Ljudske skupščine FLRJ. 
41Ö. Navodilo o ravnanju z boni  nove izdaje po 200 in 

1000 dinarjev za nakup industrijskega blaga, ki se 
prodaja v trgovini po vezanih cenah. 

117. Navodilo za izvajanje uredbe o športnih trenerjih. 
418. Odločba o načinu, kako uveljavijo kmetijski delavci 

svojo pravico do žita, ki ga prejmejo kot plačilo v 
naravi. 

Popravek odredbe o prečiščenem besedilu začasne tarife 
davka od prometa proizvodov, 

Popravek splošnih  navodil o organizaciji zaščite in po» 
vzdige ljudskega zdravja. 

i »T'    M   UM t.HS«    -  Hdviiatnli   n   i J       ii   •••.•••: Kožo VoduS.-h; tvka Prosvetna tiskarna — oba v L]ubl]aiu. — 
ft.»  . .-.'titlMiM  m»   |xillHtiic ]->u   <-lo.-in.   HV> <lln   — Pojani-••• $t»vilka   4 din ta 16 strani. 8 din za 82 ."Irani, 12 din 
za lis strani, IP,'t'n •• RI strani   p< s'   '   '• 'Un veè        llr» InlMvr. iti iirirnvn sivo   f.|ubl|arifl   Oregorf. čuva ulica ât. 23. — 

loleluu; ravt/atuljslvu  40 io. uieJniàtvo 4Ü Oi), UPKWUIMVO &5-V9. — Cek, rafcua Q-801SU--1, 
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matičen dvig kulturne in prosvetne rav- 
ni zadružnikov in knwkega prebival- 
stva sploh in v ta namen pomaga po- 
sebno pri gradnji /^družnih domov, pri- 
reja predavanja, razstave itd.; 7. vzga- 
ja po načrtu zjdru/jie kadre, jih pravil 
no razporeja in utrjuje pri njih zave.-••• 
disciplino; 8. organizira in uravnava de- 
lo svojih članic jim daje obvezna navo- 
dila organizacijske in poslovne narave 
v skladu z zakonitimi predpisi in navo- 
dili nadrejenih on,. :..)v; organizira in 
opravlja organizacijsko industrijsko in 
fevizijjsko službo, s katero nadzoruje in 
izboljšuje poslovanje članic, da bo v vsa- 
kem oziru smotrno in  racionalno. 

Zaradi smotrnega m uspešnejšega iz- 
polnjevanja vseb teh panog izdela po- 
trebne načrte v skladu s splošnim dr- 
žavnim načrtom in skrbi, da jih izdelu- 
|eJO tudi članice in da jih v celoti izvaja- 
lo in presegajo. V ta namen vodi tudi 
vfo potrebno evidenčno in statistično 
službo. 

Članice zveze morejo postati vse za 
druge kmetijske narave, ki imajo svoj 
sedež v okolišu zveze, razen kmetijskih 
obdelovalnih zadrug. 

Upravni odbor ima odslej 9 članov, 
-zadrugo zastopa upravni odbor ali tisti, 
~* 8&vta pooblasti, zanjo podpisujeta po 
5,Va člana  u pravega odbora  ali  ra  en član upravnega odbora in en pooblašče- 
ni nameščenec. 

«azglasi zadruge se nabijem na razglas- 
»M wesk'<  varnejši   pa  razglasijo  tudi   v 
«asi zadrugi« ali v dnevnem časopisju. 

Y ^brišejo se člani upravnega odbora: 
vaiat Fran, podpredeodirk, Solina Fra- 
gJ°>. tajnik, Sink o vi« Jože,    Arh Vinko, 
^ajger ivan> Ostro/.nik Alojz, Haler Ja 
nez,   Veršee   Gregor.   Dečeko   Leopold, 
Iv

UcaJmk.Aloiz,  Kerin  Karol.  Lončarič 
aT1' Račk" Janez, odborniki in registri- 

rna uslužbenca zadruge: Podgoršek Jo- 
> Pooblaščenec za sopodpisovanje kot 

"•pravnik ter VchČič Jože, pooblaščenec 
«i sopodpisovanje, kot. nameščenec   Od 
n_fls riran,n  članov  upravnega odbora 
W«M      

§e v«'4aTia:   Vucn.k Alojz, od- 
ffilk m Zlatic- Anton, pri katerem se 
^onse beseda  -»predsednik« vpiše pa, 

.'e odslej podpredsednik. 

nprr„PlŠ,eJ° se novi izvoljeni člani uprav- 
na odbora: 

ären??? Jože' trgovec, Videm pri Kr- 
pin rfl, predsednik, 

33i j^j^ Franc, tajnik KLO, Zabukovje 

^Ogwevc  Martin,   posestnik   Bizeljsko 

Dobovšek Franc, posestnik, Boštanj, 
Vodoipivec Ma\<s, posestnik, Dobe 7, 

va 74rSlavi5 Av^st' skladiščnik, Dobo- 

Vidovič Ivan, kmet, Vel. Podlog, in 
Direnbek Franc, nameščenec, Libna 4, 

št 4<pller Jože' nameščenec, Stari grad 

Okrožno sođišuD v Novem mestu 
dne 24. maja 1948. 

. Zadr III 20/2 4G77_ 

665. 
Sedež: Št. Rupert na Dolenjskem. 
Dan vpiga: 22. decembra 1947. 
Besedilo: Obnovitvena zadruga z ome- 

jenim jamstvom v St. Rupcriu na Do- 
lenjskem. 

Na   podlagi   redne  skupščine   z  dne 
16. III. 1947 se izbrišejo izstopivši člani 
upravnega odbora Gregorčič Janez, Vid 
mar Ivan in Butara Vinko, vpišejo se 
novi člani: 

Novak Jože, pos., Brinje 3, blagajnik, 
Sivavec Rafael, posestnik, Strmec 18, 

podpredsednik, 
Gracar Rafael posestnik. Gradišče 25, 
Zonta Jože, posestnik, •••1•••• 26, 
Miikec Janez, posestnik, Draga 15, od- 

borniki 
Obenem se vpiše sprememba pravil 

v 10. členu, Id se odslej glasi tako, da 
sestavljajo upravni odbor: predsednik, 
podpredsednik, tajnik, blagajnik in pet 
odbornikov. 

Okrožno sodišče v Novem mestu 
dne 22. decembra 1947. 
Zadr II 88—2, 3, 4, 4111 

* 
666. 

Sedež: St. Rupert na Dolenjskem. 
Dan vpisa: 2. maja 1948. 
Besedilo: Obnovitvena zadrupa z o. j. 

v št. Rupcrtu na Dolenjskem. 
Izbrišeta se izstropivša člana upravne- 

ga odbora Kurent Maks in Vidmar Kon- 
rad, vpišeta se: 

Jaklič Fani, adminislratorka O. Z.. Št. 
Rupert 44, tajnica, 

Kregelj Ignac, mizar, St. Rupert, od- 
bornik. 

Okrožno sodišče v Novem mestu 
dne 2. maja 1948. 

Zadr II 8S/Ó—6 41.12 

667. 
Sedež: Tržišče. 
Dan vpisa: 30. decembra 1947. 
Besedilo: Obnovitvena zadruga z ome- 

jenim jamstvom v Tržiču. 
Skupščina je spremenila pravila v 

1. členu kakor sledi: Okoliš zadruge ob- 
sega kraje bivše občine Tržišče ter kra- 
jevni ljudski cdbor Slano vrh z vasmi 
Krsinj vrh, Jeperjek in Otavnik. 

Izbrišeta se izstopivša člana upravne- 
ga odbora Prijatelj Josip in Knez Ema, 
vpiišeta se nova člana 

Malus Franc, trgovec Tržišče 7, pred- 
sednik, 

Strmole Ignac, mizarski mojster, Trži- 
šče, tajnik. 

Okrožno sodišče v Novem mestu 
-kie 30. decembra 1947. 

Zadr II 64/2—3 4JL09 
* 

668. 
Sedež: Tržišče. 
Dan vpisa: 3. maja 1948. 
Besedilo: Obnovitvena zadruga z ome- 

jenim jamstvom v Tržišču, 
Izbriše so Strmole Ignac, vpiše s© 
Lindiö Anton, posestnik v škovcu 4 

OJo:ožno4sođiš6e v Novem mestu 
dne 3. maja 1948, 
JZadr. II 64/4-5  >»*   4110, 

669. 
Sedež: Bitnje. 
Dan vpisa: 3. maja 1948. 
Besedilo: Kmetijska nabavno »»rt.-.jna 

zadruga z omejenim jamstvom v lutnjah. 
Na skupščini 14. III, 1948 so bila spre- 

jeta nova pravila. 
Besedilo odslej: Kinetička zadrii-a z 

omejenim jamstvom v Spodnjih Hi tuja h. 
Naloge zadruge so: 1. da na Orni boljši 

• čim kuiturnejši nac.n oskrbuje .-.'jje 
člane z vsemi potrebnimi potrosi mi 
predmeti; 2. da odkupuje v svojem oko- 
lišu vse kmetijske pr.delke • izdelke v 
skladu s postavljenim načrtom za dobro 
oskrbo mest in drug.h industrijskih sre- 
aioc in sklepa v ta namen po. ./J.je; 
3. da pospešuje in razvija vse panoge 
kmetijskega gospodarstva na svojem 
področju, tako poljedelstvo, živinorejo, 
sadjarstvo, vinogradništvo, čebelarstvo, 
gojitev industrijskih m drugih kultur, 
gozdarstvo, domačo obrt itd., posebno 
še tiste panoge oziroma kulture, Id v 
danih naravn.h pogojih najbolj uspe- 
vajo. 4. da uvaja za povečanje kmetijske 
proizvodnje in s tem za naraščanje bla- 
gostanja svojih članov naprednejše teh- 
nične in agronomske metode v kmetij- 
stvu in v ta namen nabavlja kmetijske 
stroje, umetna gnojila itd., ustanavlja 
ambulante za živino, plemenilne postaje, 
organizira selekcijo živ.ne, gradi silose, 
organizira semensko službo, skrbi za 
gojitev sadnih, gozdnih • drugih sadik 
itd.; 5. da organizira predelavo kmetij- 
skih pridelkov in obrtne delavnice za 
potrebe svojih članov in izrablja pri tem 
:>redvsem lokalne surovino; 6. da zbira 
kmečke prihranke v obliki hranilnih 
vlog in notranjih posojil za ustvarjanje 
obratnih sredstev in podeljevanje kre* 
ditov svojim članom; 7. da skrbi za go- 
spodarski strokovni, kulturni in pro- 
svetni dvig vseh prebivalcev svojega 
okoliša tako, da prireja v svojem za- 
družnem domu strokovna in politična 
predavanja, kulturne prireditve, stro- 
kovno tečaje, razstave, predvajanja fil- 
mov, goji fizkulturo itd. ter ustanovi 
svojo knjižnico. 

Zaradi smotrnega in uspešnejšega iz- 
vajanja svojih nalog izdela potrebne 
načrte v skladu s splošnim državnim 
načrtom. 

Zadružni delež znaša 150 din. Vsak za- 
družnik jamči še s petkratnim zneskom vpi- 
sanih deležev. 

Priobčitve se razglašajo v poslovnih 
prostorih in na razglasn; deski. 

upravni odbor sestavlja 7 do 9 članov. 
Zadrugo zastopa upravni odbor, zanjo pa 

podpisujeta po 2 člana upravnega odbora, 
katerih enega sme nadomeščati pooblaščeni 
uslužbenec zadruge. 

Izbrišejo se člani upravnega odbora: 
Dodič Ivan, Malečkar Jože, Volk Franc, 
Medved Jože in Bembič Jože, vpišejo se 
novi člani: 

Fatur Alojz, Bitnje, tajnik, 
Baje Ivan, Kilovče. 

Okrožno sodišče v Postojni 
dne 8. maja 1948, 
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.670. 
. Sedaž: Ccvkno. 
•'Dan vpisa: 10. maja 1948. 
Besedilo: Gospodarska zadruga i o. J. 

Cerkno. 
Xa skupščini 7. III. 1948 so bila spre- 

jeta nova pravila. 
Besedilo odslej: Kmetijska zadruga 

z o. j. Cerkno. 
Naloge zadruge so: 1. da na čim boljši 

in čim lmlturnejši način oskrbuje svoje 
člane   L   vsemi   potrebnimi   potrošnimi 
Eredmeti; 2. da odkupuje v svojem oko- 

šu vse kmetijske pridelke in izdelke v 
skladu s postavljenim načrtom za dobro 
oskrbo mest in drugih industrijskih sre- 
dišč in sklepa v ta namen pogodbe; 
3. da pospešuje in razvija vse panoge 
kmetijskega gospodarstva ua svojem 
področju, tako poljedelstvo, živinorejo, 
sadjarstvo, vinogradništvo, čebelarstvo, 
gojitev industrijskih in drugih kultur, 
gozdarstvo, domačo obrt itd., posebno 
še tiste panoge oziroma kulture, ki v 
danili naravnih pogoj.b najbolj uspe- 
vajo; 4. da uvaja za povečanje kmetijske 
proizvodnje in s tem za naraščanje bla- 
gostanja svojih članov naprednejše teh- 
nične in agronomske metode v kmetij- 
stvu in v ta namen nabavlja kmetijske 
stroje, umetna gnojila itd., ustanavlja 
ambulante za živčno, plemenilne postaje, 
organizira selekcijo živine, gradi silose, 
organizira semensko službo, skrbi za 
gojitev sadnih, gozdnih in drugih sadik 
itd.; 5. da organizira predelavo kmetij- 
skih pridelkov in obrtne delavnice za 
potrebe svojih članov in izrablja pri tem 
predvsem lokalne surovine; 6. da zbira 
kmečke prihranke v obliki Imniin.h 
vlog in notranjih posojil za ustvarjanje 
obratnih sredstev in podeljevanje kreditov 
svojim članov; 7. da skrbi za gospodarski 
strokovni, kulturni in prosvetni dvig vseh 
prebivalcev svojega okoliša tako, da pri- 
reja v svojem zadružnem domu strokovna 
in politična predavanja, kulturne priredit- 
ve strokovne tečaje, razstave, predvajanja 
filmov, goji fizkulturo itd. ter ustanovi 
svojo lmjižnico. 

Zaradi smotrnega in uspešnejšega iz- 
vajanja svojih nalog izdela potrebne 
načrte v skladu s splošnim državnim 
načrtom. 

Zadružni delež znaša 150 din. delež za- 
družnikovega družinskega člana 30 din. 
Vsak zadružnik jamči s petkratnim 
zneskom vpisanih deležev. 

Priobčitve se razglašajo v poslovnih 
prostorih zadruge in na razglasni deski. 

Upravni odbor sestavlja 11 članov. 
Zadrugo zastopa 'upravni odbor, zanjo 

pa podpisujeta 2 člana upravnega od- 
bora, katerih enega sme nadomeščati 
pooblaščeni uslužbenec zadruge. 

Izbrišejo se člani upravnega odbora: 
Toškan Avgust, Celik Frani:. Močnik 
Andrej, Kalan Franc, urtar Simon, 
Jereb Luka, Brezovšek Ciril, Cankar 
Marija, Močnik Stanko, Mažgon Ivan, 
Mlakar Metod, vpišejo se novi člani: 

Lahajnar Bogomu, Cerkno 149, 
Krajne  Venceslav,  Cerkno 32, 
Selak Ivan, Ceplez 41, 
Močnik  Alojzij.  Trebenče .7, 
Jeram Franc, Poljane 20, 

Roje Peter, Cerkno 17(5, 
Svetlieič Mei, Cerkno 75. 

Okrožno sodišče v Postojni 
dne 10. maja, 1948. 

Zt 1/45—13 5040 

* 
671. 

Sedež: Dole. 
Dan vpisa: 3. maja 1948. 
Besedilo: Kmetijska nabavno prodaj- 

na zadruga z o. j. Dole. 
Na skupščini 17. III. 1948 so büa spre- 

jeta nova pravila: 
Besedilo odslej: Kmetijska zadruga z 

o. j. v Doleh. 
Naloge zadruge so: 1. da na čim boljši 

in čim kulturnejši način oskrbuje svoje 
člane z vsemi potrebnimi potrošnim; 
predmeti; 2. da odkupuje v svojem oko- 
lišu vse kmetijske pridelke in izdelke v 
skladu s postavljenim načrtom za dobro 
oskrbo mest in drugih industrijskih sre- 
dišč in sklepa v ta namen pogodbe; 
3. da pospešuje in razvija vse panoge 
kmetijskega gospodarstva na svojem 
področju, talco poljedelstvo, živinorejo, 
sadjarstvo, vinogradništvo, čebelarstvo, 
gojitev industrijskih in drugih kultur, 
gozdarstvo, domačo obrt itd., posebno 
še tiste panoge oziroma kulture, ki v 
danih naravnih pogojih najbolj uspe- 
vajo; 4. da uvaja za povečanje kmetijske 
proizvodnje in s tem za naraščanje bla- 
gostanja svojih članov naprednejše teh- 
nično in agronomsko metode v kmetij- 
stvu in v ta namen nabavlja kmetijske 
stroje, umetna gnojila itd., ustanavlja 
ambulante za živino, plemenilne postaje, 
organizira selekcijo živine, gradi silose, 
organiaira semensko službo, skrbi za 
gojitev sadnih, gozdnih in drugih sadik 
itd.; 5, da organizira predelavo kmetij- 
skih pridelkov in obrtne delavnice za 
potrfbft svojih članov in izrablja pri tem 
predvsem Jokalne surovine; 6. d-i zbira 
kmefke prihranke v obliki hranilnih 
vlog in notranjih posopl za ustvarjanje 
obratnih sredstev in podeljevanje kreditov 
svojim članov; 7. da skrbi za gospodarski 
strokovni, kulturni in prosvetni dvig vseh 
prebivalcev svojega okoliša tako, da pri- 
reja v svojem zadružnem domu strokovna 
in politična predavanja, kulturne prireditve, 
strokovne tečaje, razstave, predvajanja 
filmov, goji fizkulturo itd, ter ustanovi 
svojo knjižnico. 

Zaradi smotrnega in uspešnejšega iz- 
vajanja svojih nalog izdela potrebne 
načrte v skladu s splošnim državnim 
načrtom. 

Zadružni delež znaša 150 din, delež za- 
družnikovega družinskega Sana 30 din. 
Vsak zadružnik jamči s petkratnim 
zneskom vpisanih deležev. 

Priobčitve se razglašajo v poslovnih 
prostorih zadruge in na razglasni deski. 

Upravni odbor sestavlja 7 članov. 
Zadrugo zastopa upravni odbor, zanjo 

pa podpisujeta ' 2 člana upravnega od- 
bora, katerih enega sme nadomeščati 
pooblaščeni uslužbenec zadruge. 

Izbrišejo ae člani upravnega odbora 

Rupnik Ignacij, Lapajne Franc in Mli- 
nar Anton, vpišejo se novi člani: 

Mlinar Gregor, Idršek 7. 
Rejc Ivan, Dole 8. 
Leskovec Anton, Zavratec 32. 

Okrožno sodišče v Postojni 
dne 3. maja 1948. 

Zt 72/47—8 ÓQ45 

672. 
Sodež: Hrušica. 
Dan vpisa: 3. maja 1948. 
Besedilo: Nabavno prodajna zadruga 

z o. j. v Hrušiei. 
Na skupščini 30. III. 1948 so bila spre- 

jeta nova pravila: 
Besedilo odslej: Kmetijska zadruga z 

o. j. v Hrušiei. 
Naloge zadruge so: da na čim boljši 

in čim kulturnejši način oskrbuje svoje 
člane z vsemi potrebnimi potrosqimi 
predmeti; 2, da odkupuje v svojem oko- 
lišu vse kmetijske pridelke in izdelke v 
skladu s postavljenim načrtom za dobro 
oskrbo mest in drugih industrijskih sre- 
dišč in sklepa v ta namen pogodbe; 
3. da pospešuje in razvija vse panoge 
kmetijskega gosfodarstva na svojem 
področju, tako poljedelstvo, živinorejo, 
sadjarstvo, vinogradništvo, čebelarstvo, 
gojitev industrijskih in drugih kultur, 
gozdarstvo, domačo obrt itd., posebno 
še,tiste panoge oziroma kulture, ki v 
danih naravnih pogojih najbolj uspe- 
vajo; 4. da uvaja za povečanje kmetijske 
proizvodnje in s tem za naraščanje bla- 
gostanja svojih članov naprednejše teh- 
nične in agronomske metode v kmetij- 
stvu in v ta namen nabavlja kmetijske 
etroje, umetna gnoji ia itd., ustanavlja 
ambulante za živino, plemenilne postaje, 
organizira selekcijo živine, gradi silose, 
organizira semensko službo, skrbi za 
gojitev sadnih, gozdnih in drugih sadik 
itd.; a. da organizira predelavo kmetij- 
skih pridelkov in obrtne delavnice za 
potrebe svojih članov in Izrablja pri tem 
predvsem lokalne suro-ne; 0. da zbira 
kmečke prihranke v obliki hranilnih 
vlog in notranjih posojil za ustvarjanje 
obratnih sredstev in podeljevanje kre* 
ditov svojim članom; 7. da skrbi za go- 
spodarski strokovni, kulturni in pro- 
svetni dvig vseh prebivalcev svojega 
okoliša tako, da prireja v svojem za- 
družnem domu strokovna in politična 
predavanja, kulturne prireditve, stro- 
kovne tečaje, razstave, predvajanja fil- 
mov, goji fizkulturo itd. ter ustanovi 
svojo knjižnico. 

Zaradi smotrnega in uspešnejšega iz' 
vajanja svojih nalog izdela potrebne 
načrte v skladu s splošnim državnim 
načrtom 

Zadružni delež znaša 150 din, delež za- 
družnikovega družinskega člana 30 din. 
Vsak zadružnik jamči z desetkratnim 
zneskom vpisanih deležev. 

Priobčitve se razglašajo v poslovnih 
prostorih zadruge in na razglasni deski. 

Upravni odbor sestavlja 7 do 10 čla' 
nov. 

Zadrugo zastopa upravni odbor, zanjo 
1 pa podpisujeta 2 člana upravnega od- 
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bora, katerih enega sme uadome&cati 
pooblaščeni uslužbenec zadruge. 

Okrožno sodišče v Postojni 
dne 3. maja 1948. 

Zt 11/47-5 Ö047 

678. * 
Sedež: Ilirska Bistrica. 
Dan vpiba: 3. maja 1948. 
Na skupščini 14. III. 1948 so bila spre- 

jeta nova pravila: 
Besedilo odslej: Kmetijska zadruga z 

». J. v Ihrski Bistrici. 
, «aloge zadruge so: da na čim boljši 
• cam kulturnejši način oskrbuje svoje 
««ne z vsemi potrebnimi potresnimi 
preometi; 2. da odkupuje v svojem oko- 
"5i ,vse kmetijske pridelko in izdelke v 
~r**u s postavljenim načrtom za dobro 
osw-bp mest in drugih industrijskih sre- 
«use m sklepa v ta namen pogodbe; 
?' da. Pospešuje in razvija vse panoge 
£meti|skega gospodarstva na svojem 
poetrocju, tako poljedelstvo, živinorejo, 
Carstvo, vinogradništvo, čebelarstvo, 
1•• ^đnstrijskih in drugih kultur, 
l^arstvo, domačo obrt itd., posebno 
»e tiste panoge oziroma kulture, ki v 
• ü 

n?ravnih P°Ä°iih naibo,i usPe- 
~JY' 4- da uvaja za povečanje kmetijske 

^•Jzv°dnje in e tem za naraščanje bla- 
g^anja svojih članov naprednejše teh- 
stvuVn a£roncmsko metode v kmetij, 
stroio V ta namen nabavlja kmetijske 
ambni umetna gnojila itd., ustanavlja 
orpnn- °to • živin0- PlRmenilne postaje. 
orati'^ra selekc«° živine, gradi silose, 

kdniara semensko službo, skrbi za 
itd - r sadnih' flfoednlh in drugih sadik 
shih d? orßanizira predelavo kmetij- 
nofr0if'ndeIkov in obrtne delavnice za 
••••« Sv?'ih aanov in izrablja pri tem 
ki'iftXi m lf>lcnlne surovine; 6. da zbira 
VW- prihrank<? v obliki hranilnih 
obr^u notran'ih P030'1'1 M ustvarjanje 
dhvvT .s.redslftv in podeljevanje kre- 
sna e^0.llm flanom: 7. da skrbi za ga 
sS^1«. «trokovni. kulturni in pro. 
«kolišn iČ' vseh Prebivalce-V svojega 
družnn«, j- da Pr^fia v svojem za- 
predavw -13 RtTOkovna in politična 
K« $"*• ,••»• Prireditve, stro- 
mov   « » J®'  razstave, predvajanja  fil- 
evojo S-,!

žni
I7'kuUuro  itd   ter ^ano»! 

Wm£di sm.?îrne2a in uspešnejšega iz- 
naiSj •^• nal0? i2dela P°trebno 
na

^rtom du  *  splošnim državnim 

družna111' deIež znaSa 15° din- delež za- 
Veak , l8a- druZinskega člana 30 din. 
zneska    .znik   J'am$   s   Petkratnim 

Prostorni  e iSe rMetaSai<> v Poslovnih «onu zarinige m na razglasni deski. 
upravni odbor sestavlja 9 Članov, 

oa Ï54?0 ^sl°Pa upravni odbor, zanjo 
bon    ip?ujeta 2 61ana ^Pravnega  ođ- 
DooMn--terih   ene"a  sme   uadomeSSati Pooblaščeni uslužbenec zadruge. 
Tomnsl6^ se °Iani «Pravnega odbora: 
^maz,č Stani», Majdič Anton, Stember- 
rni • Kocjanrič Jakob. Udovič Ka- 
Sto?v-xAlo

T'
zii. Kaluža Franc, Prime 

ff'.!,* Jože in Iskra Josin. vaiselo 56 novi Člani 

Gržimi   Anion. pu>e;tnik,  Ilirska  Bi- 
strica 13, 

Male •••••, kmet, Trnovo '293. 
Krebelj Franc, kmet, Trnovo 306, 
Urbančič Jože, kmet, Trnovo 288, 
Konestabo Josip, zidar, Trnovo 6, 
Škrlj Franc, uradnik. Trnovo 53. 

Okrožno sodišče v Postojni 
dne 3. maja 1948. 

Zt 62/47—7 Ö037 

674. 
Sedež: Novaki. 
Dan vpisa: 17. aprila 1948. 
Besedilo: Kmetijska nabavno prodajna 

zadruga z o. j. v Novakih. 
Na skupščini 9. III. 1948 so bila spre- 

jeta nova pravila. i 
Besedilo odslej: Kmetijska zadruga z 

o. j. v Novakih. 
Naloge zadruge so: 1. da na Ean boljši 

in čim kulturnejši način oskrbuje svoje 
člane z vsemi potrebnimi potrošninu 
predmeti; 2. da odkupuje v svojem oko- 
lišu vse kmetijske pridelke in izdelke v 
skladu s postavljenim načrtom za dobro 
oskrbo mest*in drugih industrijskih sre- 
dišč in sklepa v ta namen pogodbe; 
3. da pospešuje in razvija vse panoge 
kmetijskega gospodarstva na svojem 
področju, tako poljedelstvo, živinorejo, 
sadjarstvo, vinogradništvo, čebelarstvo, 
gojitev industrijskih in drugih kultur, 
gozdarstvo, domačo obrt itd., posebno 
še tiste panoge oziroma kulture, ki v 
danili naravnih pogojih najbolj uspe- 
vajo; 4. da uvaja za povečanje kmetijske 
proizvodnjo in s tem za naraščanje "bla- 
gostanja svojih članov naprednejše teh- 
nične in agronomske metode v kmetij- 
stvu in v ta namen nabavlja kmetijske 
stroje, umetna gnojila itd., ustanavlja 
ambulante za živino, plemenilne postaje, 
organizira selekcijo živine, gradi silose, 
organizira semensko službo, skrbi za 
gojitev sadnih, gozdnih in drugih sadik 
itd.; 5. da organizira predelavo kmetij- 
skih pridelkov in obrtne delavnice za 
potrebo svojih članov in izrablja pri tem 
predvsem lokalne surovine; 6. da ?bira 
kmečke prihranke v obliki hranilnih 
vlog in notranjih posojJl za ustvarjanje 
obratnih sredstev in podeljevanje kreditov 
svojim članov; 7. da skrbi za gospodarski 
strokovni, kulturni in prosvetni dvig vseh 
prebivalcev svojega okoliša tako, da pri- 
reja v svojem zadružnem domu strokovna 
in politična predavanja, kulturne prire- 
ditve, strokovne tečaje, razstave, predva- 
janja filmov, goji fizkulturo itd. ter usta- 
novi svojo knjižnico. 

Zadružni delež znaša 150 din. Vsak 
zadružnik jamči s petkratnim zneskom 
vpisanih deležev. 

Zadružni delež znaša 150 din, delež za- 
družnikovega družinskega člana 30 din. 
Vsak zadružnik jamči s petkratnim 
zneskom vpisanih deležev. 

Priobčitve se razglašajo v poslovnih 
prostorih zadruge in na razglasni deski. 

Upravni odbor sestavlja 5 do 7 članov. 
Zadrugo zastopa upravni odbor, zanjo 

pa podpisujeta 2 člana upravnega od- 
bora, katerih enega sme nadomeščati 
pooblaščeni uslužbenec zadruge. 

Izbrišejo se člani upravnega odbora: 
l Cemažar Jakob« Bevk Jožef, Bevk. Vin- 

ko, VerčiS Vencelj, Lahajnar Miha, Je- 
mec Venoelj in Peternelj Vencelj, vpi- 
šejo se novi člani 

Tušek Jernej, kovač, Dol. Novaki 26, 
predsednik, 

Kenda Stanislav, delavec. Dol. No- 
vaki 15, podpredsednik. 

Cemažar Peter, kmet. Gor. Novaki 16, 
tajnik. 

Potočnik Anton, cevi jar. Krnice G, 
Cemažar Jakob, kmet. Gor. Novaki 26. 
Florjančič Jožef, delavec. Gor. Nova- 

ki 26. 
Peternelj Tomaž, kmet, Gor. Novaki 9, 

odborniki. 
Ol.rožuo sodišče v l'ostujiü 

dne 17. aprila 1948. 
Zt 58/47—• 5038 

* 
675. 

Sedež: Otalcž, okraj Idrija, 
Dan vpisa: 1. aprila 1948. 
Besedilo: Kmetijska nabavno prodajna 

zadruga z o. j. v Otaležu, 
Na skupščini dne 1. marca •8 so 

bila sprejeta nova pravila: 
Besedilo odslej: Kmetijska zadruga J 

o. j. v Otaležu. 
Naloge zadruge so: 1. da na čim boljši in 

čim kulturnejši način oskrbuje svoje čla- 
ne ù vsemi potrebnim: potrošnimi pred- 
meti; 2. da odkupuje v svojem okolišu 
vse kmetijske pridelke in izdelke v 

skladu s postavljenim načrtom za dobro 
oskrbo mest in drugih industrijskih sre- 
dišč in sklepa v ta namen pogodbe; 
3. da pospešuje in razvija vse panoge 
kmetijskega gospodarstva na svojem 
področju, tako poljedelstvo, živinorejo, 
sadjarstvo, vinogradništvo, čebelarstvo, 
gojitev industrijskih in drugih kullur, 
gozdarstvo, domačo obrt itd., posebno pa 
tisfe panoge oziroma kulture, ki v danih 
naravnih pogojih najbolj uspevajo; 4. da 
uvaja za povečanje kmetijske proizvod- 
nje in s tem za naraščanje blagostanja 
svojih članov naprednejše tehnične in 
agronomske metode v kmetijstvu in v ta 
namen nabavlja kmetijske stroje, umetna 
gnojila itd., ustanavlja ambulante za 
živino, plemenilne postaje, organizira 
selekcijo živine, gradi silose, organizira 
semensko službo, skrbi za gojitev sadnih, 
gozdnih in drugih sadik itd.; 5. da orga- 
nizira predelavo kmetijskih pridelkov in 
obrtne delavnice za potrebe svojih čla- 
nov in izrablja pri tem predvsem lokalne 
surovine; 6.-da zbira kmečke prihranke 
v obliki hranilnih vlog in notranjih po- 
sojil za ustvarjanje obratnih sredstev in 
podelitev kreditov svojim članom; 7. da 
skrbi za gospodarski strokovni, kulturni 
in prosvetni dvig vseh prebivalcev svo- 
jega okoliša tako, da prirej« v svojem 
zadružnem domu strokovna in politična 
predavanja, kulturne prireditve, strokov, 
ne tečaje# razstave, predvajanja filmov, 
goji fizkulturo itd. ter ustanovi svojo 
knjižnico. 

Zaradi smotrnega in uspešnejšega iz- 
vajanja svoji nalog izdela potrebne 
načrte v skladu s splošnim državnim 
načrtom. *. 

Zadružni delež znaša 150 din, delež ••- 
družnikovega družinskega člana 30 d:n. 
Vsak zadružnik jamči e petkratnim zne- < 
skom ytpiaanib deležev. 
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Priobčitve se objavljajo v prostorih 
zadruge • na razglasni deski, vabila ua 
skupšr no istot^m, najmanj 8 dni prej 
se mora poslat tudi pristojni okrajni 
zvezi. 

Izbrise se dosedanji Clan upravnega 
odbora M'klavč.č Jakob ID se vpiše novi 
izvoljen- član upravnega odbora 

Eržen Jožef, kmet, Otalež 82. 
Okrožno  «oiliSre v Postojni 

dne 1. aprila 104.4 
Zt 43/47—13 4030 

* 
676. 

- Sedež: Poderan. 
Dan vpica: 3. amja 1048. 
Besedi'« ^metiidia nabavno prnrraj- 

na zadruga z o. j v Pođgradu. 
Na skup'("j'ni 25. III. 1948 so bila spre- 

jeta nova pravila: 
Besedilo odslej: Kmetijska zadruga z 

o. j. v Poderati u. 
Naloge zadruge so: da na čim boljši 

In čim kulturne].-! način oskrbuje svoje 
elane z vsemi potrebnimi potresnimi 
predmeti; 2. da odkupuje v svojem oko- 
lišu vse kmetijske pridelke in Izdelke v 
skladu s postavljenim načrtom za dobro 
oskrbo mest in drugih industrijskih sre- 
dišč in sklopa v ta namen pogodbe; 
3. da pospešuje in razvija vse panoge 
kmetijskega gospodarstva na svojem 
področju, tako poljedelstvo, živinorejo, 
sadjarstvo, vinogradništvo, čebelarstvo, 
gojitev industrijskih in drugih kultur, 
gozdarstvo, domačo obrt itd., posebno 
le tiste panoge oziroma kulture, ki v 
danih naravnih pogojih najbolj uspe- 
vajo; 4. da uvaja za povečanje kmetijske 
proizvodnje in s tem za naraščanje bla- 
gostanja, svojih članov naprednejše teh- 
nične in agronomske metode v kmetij- 
stvu in v ta namen nabavlja kmetijske 
stroje, umetna gnojila itd., ustanavlja 
ambulanto za živino, pleni enilne postaje, 
organizira selekoijo živine, gradi silose, 
organizira semensko službo, ekrb! za 
gojitev sadnih, gozdnih In drugih sadik 
itd.; 5. da organizira predelavo kmetij- 
skih pridelkov In obrtne delavnice za 
potrebe svojih članov in izrablja pri tem 
predvsem lokalne surovine: 6. da zbira 
kmečko prihranke v obliki hranilnih 
vlog in notranjih posojil za ustvarjanje 
obratnih sredstev in Dodeljevanje kre- 
ditov evojlm članom; 7. da skrbi za go- 
spodarski strokovni, kulturni in pro- 
svetni dvig vseh prebivalcev svojega 
okoliša tako, da prireja v svojem za. 
družnem domu * strokovna In politična 
predavanja, kulturne prireditve, stro- 
kovue tečaje, razstave, predvajanja fil- 
mov, goji fizkulturo itd. ter ustanovi 
svojo knjižnico. 

Zaradi smotrnega in uspešnejšega iz- 
vajanja svojih nalog izdela potrebne 
načrte v skladu s splošnim državnim 
načrtom. 

Zadružni delež znaša 150 din, delež za- 
družnikovega družinskega člana 15 din. 
Vsak zadružnik jamči s petkratnim 
zneskom vpisanih deležev.      " 

Priobčitve se razglašajo v poslovnih 
prostorih zadruge in na razglasni deski. 

Upravni odbor sestavlja 5 članov. 

Zadrugo zastopa upravni odbor, zanjo 
pa  podpisujeta 2 člana  upravnega 
bora,  katerih   enega   sme   nadomeščati 
pooblaščeni uslužbenec zadruge. 

Izbrišejo se člani upravnega odbora: 
Butinar Branko, Kreševič Anton, Kreše- 
vič Jože in Stopar Jože, vpišejo s» novi 
člani: 

Dekleva Jožef, 
Sajna Jožef, 
Dekleva Dušan. 

Okrožno sodišče v Po=iojuj 
dne 3. maja 1948. 

Zt 48/47-8 5044 
* 

bT<\ 
Sedež: St. Peter na Krasu. 
Dan vpisa: 20. maja 1948. 
Bendilo: Kmetska nabavno prodajna za. 

druga z omejenim jamstvom v St. Petru 
na Krasu. 

Na skupščini 7. XI. 1947 so bila spreme- 
njena pravila: 

Besedilo: Kmetijska nabavno prodajna 
zadruga z omejenim jamstvom v Št. Pe- 
tru na Krasu. 

Naloge zadruge so: 1. da na &m boljši 
in čim kultumejši način oskrbuje svoje 
člane z vsemi potrebnimi potrošnim* 
predmeti: 2. da odkupuje v evujem oko- 
lišu vse kmetijske pridelke in izdelke v 
skladu s postavljenim načrtom za dobro 
oskrbo mest in drugih industrijskih sre- 
dišč in sklepa v ta namen pogodbe; 
3. da pospešuje in razvija vse panoge 
kmetijskega gospodarstva na svojem 
področju, tako poljedelstvo, živinorejo, 
sadjarstvo, vinogradništvo, čebelarstvo, 
gojitev industrijskih in drugih kultur, 
gozdarstvo, domačo obrt itd., posebno 
še tisto panoge oziroma kulture, ki v 
danih naravnih pogojh najbolj uspe- 
vajo; 4. da uvaja za povečanje kmetijske 
proizvodnje in s tem za naraščanje bla- 
gostanja svojih članov naprednejšo teh- 
nične ;• agronomske metode v kmetij- 
stvu in v ta namen nabavlja kmetijske 
stroje, umetna gnojila itd., ustanavlja 
ambulante za živino, plemenilne postaje, 
organizira selekcijo živine, gradi silose, 
organizira semensko službo, skrbi za 
gojitev sadnih, gozdnih in drugih sadik 
itd.; 5. da organizira predelavo kmetij- 
skih pridelkov in obrtne delavnice za 
potrebe svojih članov in izrablja pri tem 
predvsem lokalne surovine; 6. da zb^ra 
kmečke prihranke v obliki hranilnih 
vlog in notranjih posojil za ustvarjanje 
obratnih sredstev in podeljevanje kreditov 
svojim Članom; 7. da skrbi za gospodarski 
strokovni, kulturni in prosvetni dvig vseh 
prebivalcev svojega okoliša tako, da pri- 
reja v svojem zadružnem domu strokovna 
in politična predavanja, kulturne prire- 
ditve strokovne tečaje, razstave, predva- 
janja filmov, goji fizkulturo itd. ter usta- 
novi svoio knjižnico. 

Zaradi smotrnega In uspešnejšega izva- 
vanja svojih nalog Izdela potrebne načrte 
v skladu s splošnim državnim načrtom. 

Zadružni delež znaša 100 din, "elež za- 
dolžnikovega družinskega člana za 20 din. 

Vsak zadružnik jamči e petkratnim zne- 
skom vpisanih deležev. 

Priobčitve se razglašajo v prostorih za- 
l druge in na razglasni deski. 

Zadrugo zastopa upravni odbor, podpi- 
sujeta pa zanjo po dva člana upravnega 
odbora aH pa en član upravnega odbora 
m en pooblaščenec zadruge. 

Okrožno sodišče v Postojni 
dne 2U maja 1948. 

Zt 31/47—6 4878 

678. 
Sedež: Vipava. 
Dan v_pisa: 13. maja 1948. 
Besedilo: Kmetijska obdelovalna za- 

druga z o. j. v Vipavi. 
Izbrišejo se odstopivéa člani uprav- 

nega odbora Ferjančič Jožef, Vidrih 
Franc in Janežič Pavel; vpišejo se novi 
člani: 

Vidrih Marija, Lože, 
Trošt KaroL, Slap, 
Cotiö Jožef, Vipava, 
Kobal Anton, Lože. 

Okrožno sodišče v Postojni 
dne 13  maja 1948. 

Zt 83/46-4 4874 
•A 

679. 
Sedež: Vojsko. 
Dan vpisa: 12. maja 1948. 
Besedilo. Kmetijska nabavno prodajna 

zadruga z o. j. na Vojskom. 
Na skupščini 11. III. 1948 so bila spre- 

jeta nova pravila: 
Besedilo odslej: Kmetijska zadruga z 

o. j. na Vojskom. 
Naloge zadruge so: 1. da na &m boljši 

in čim kulturnejšj način oskrbuje svoje 
člane z vsemi potrebnimi potrošnima- 
predmeti; 2. da odkupuje v svojem oko- 
lišu vse kmetijske pridelke in izdelke v 
skladu s postavljenim načrtom za dobro 
oskrbo mest n cirugih industrijskih sre- 
dišč in sklepa v ta namen pogodbe; 
3. da pospešuje in razvija vso panoge 
kmetijskega gospodarstva na svojem 
področju, tako poljedelstvo, živinorejo, 
sadjarstvo, vinogradništvo, čebelarstvo, 
gojitev industrijskih in drugih kultur, 
gozdarstvo, domačo obrt itd., posebno 
še tiste panoge oziroma kulture, ki v 
danih naravnih pogojih najbolj uspe- 
vajo; 4. da uvaja za povečanje kmetijske 
proizvodnje in s tem za naraščanje bla- 
gostanja svojih članov naprednejše teh- 
nične in agronomske metode v kmetij- 
stvu in v ta namen nabavlja kmetijske 
stroje, umetna gnojila itd., ustanavlja 
ambulante za živino, plemenilne postaje, 
organizira selekcijo živine, gradi silose, 
organizira semensko službo, skrbi za 
gojitev sadnih, gozdnih in drugih sadik 
itd/ 5. da organizira predelavo kmetij- 
skih pridelkov in obrtne delavnice za 
potrebe svojih članov in izrablja pri tem 
predvsem lokalne surovino; 6. da zbira 
kmečke prihranke v obliki hranilnih 
vlog fn notranjih posofi za ustvarjanje 
obratnih iredstev in podeljevanje kreditov 
svojim članov; 7. da skrbi za gospodarski 
strokovni, kulturni in prosvetni dvig vseh 
prebivalcev svojega okoliša tako, da pri- 
reja v svojem zadružnem domu strokovna 
in politična predavanja, kulturne pireditve, 
strokovno tečaje, razstave, predvajanja 
filmov, goji fizkulturo itd. ter ustanovi 
svojo knjižnico. 
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Zarad! smotrnega in uspe-n.'jšeg, -z 
vaja nju svojih na! u« zdelu poirebui- 
načrte v skladu s splošnim držaui m 
nacrtom. 

Zadružni delež znašj \h\) dai Vsa U 
zadružnik janičj s petkratnim zneskom 
vpisanih dele/ev. 

Priobčitve se razglašajo v poslovnih 
prostorih zadruge in na razglasili deski 

Upravni odbor sestavlja 9 članov. 
Zadrugo zastopa upravni odbor, zanjo 

pa podpisujeta 2 člana upravnega od 
"Ora,  katerih   enega   sme   nadomeščat: 
pooblaščeni uslužbenec zadruge. 

Izbriše se član upravnega odbora Likar 
Jožko, vpiše se 

Tušar Slavka, delavka, Vojsko št. 48, 
blagajnik. 

Okrožno sodišče v Postojni 
dne 12. maja 1948. 

TA 45/47—10 5039 

C80. * 
Sedež: Tolmin. 
Dan vpisa: 7. aprila 1948. 
Besedilo: Ribarska zadruga z o. j. za 

tolminsko v Tolminu. 
90 a Podlagi zap snika skupščine z dne 
*J. februarja 1948 se vpiše novi izvoljen 

ni.   uPravne8a odbora 
Oblak RudoH iz Tolmina, Preser-15, 

namesto Fratnika Milana, k; je bil iz- 
v<J-jen za blagajnika zadruge. 

Okrožno sodišče v Postojni 
dne 7. apr la 1948. 

Zt 41/47-13 4038 

681. 
Sedež: Hodoš. 
Dan izbrisa: 25   maja 1948. 
Bespdijo; Nabavna in prodajna zadru- 

IIÒ1P'°' GosP°!lnrs!{a zadruga z o. j. v 

žitve   $   končano  likvidacije  in   zdru- 
ve s Kmefj-ko nabavno in prodajno za- 

aruS° z o. j. -. Murski Soboti 

«krožno sodišče v Maribora 
dne 25. maja 1948. 

Zadr  11 63 4S82 

682. * 

Seđož: Skolja Loka. 
Ban >*rt»a: 2G.maja 1948. 

ion*«? •   0: Vodovodna zadruga z orno 
y* PmstTom v likvidaciji. 

aradi kon&ne likvidacije. 
Okrožno sodišče v Ljubljani 

dne 22   maja  1948. 
Zadr. II 17/69 4702 

* 

zauru- 

683. 
Sedež: ZrcÈo. 
& j?,brLsa: 21. maja 1948. 
»•»odilo: Kmetijska blnçovna 

fc» l o. j. y Zrefah v likvidaciji, 

iT, 2„•••^. sP°J*tve s kmetijsko nabavno •• Prodajno zadrugo z o. j. v Zrečah. 
Okrajno sodišče v Celju 

dno 22. maja 1048.    • 
Zadr. V 121/34 4961 

Vpisi  v   (•••••>'!• register 
(»M. 

S -dež  Črnomelj (obratovalnica rudnik 
K,:;i /,11'ic.d/ 

Di' v i :s,i: t;-l. •;;•«> 1948. 
Hi^.'li  >:  PrniiogiikopiiK družba >••- 

,i>M-i.{  11-•-. 

Izbriše se dosedanji ravnatelj ing. 
Zaje Vlada pri že registriranemu nje 
goverrui namestniku Cviklu Ivanu pa se 
vpise, da je odslej ravnatelj, kot njegov 
namestnik z istinu pravicami pa se vpi- 
še 

Miklič Alojz, jamski tehnični vodja v 
Ku*rii'Ž!tr:ci   it.   1.   k-   podpisujejo  za   to 
podjetje samostojno kot prejšnji. 

Okrožno souisče v Novem mestu 
dno lo. marcu 1948. 

A  11 50/13-14 4442 

G85. 
Sedež: Radomlje. 
Dan  v [ji sa:  26, maja 1948. 
Besedilo: Opekama Pavlin in Nraj, Ila 

douilje. 
Po 18 členu o nacionalizaciji zasebnih 

gospodarskih podjetij z dne 5, XII. H)KJ 
v zvezi z 11. tucKi» 1 člena zakona o 
spremembah in dopolnitvah tega zalima 
/. dne 28. IV. 1948 se vjiiše preliod 
tvrdke v splošno Ijedslu» premoženje. 

Izbrišejo se dtseiianji i.i<t'nki oziro 
ma družbeniki: Pavlin Ivan, Sraj Janez 
in Sraj Karel. 

Okrožno sodišče v Ljubljani 
dne 25. unija   Hl4*$. 

kg A I 72/13 4705 

680. 
Sedež: Vrhnika. 
Dan vpisa: 26. maja 1948. 
Besedilo: Karol Jclovšek. 
Po 18. členu o nacionalizaciji zasebnih 

gospodarskih podjetij z dne 5, XII. 1946 
v zvezi z 11. točko 1. člena zakona o 
spremembah • dopolnitvah tega zakona 
z dne 28. IV. 1948 se vpiSe prehod 
tvrdke v splošno ljudsko premoženje. 

Izbriše se dosedanji lastnik Jelovšek 
Rupert. 

Okrožno sodišče v Ljubljani 
dne 25   maja  1948. 

Rg A • 138/46 4706 

687. 
Sedež: Črnomelj. 
Dan  izbrisa: 10   aprila 1948 
Besedilo: Prcinogokopna družba »Bo- 

lokrajma«,  (obratovalnica  rudnik  Kani- 
žarica. 

Zaradi prehoda v državno last is vpisa 
v register ' pri ministrstvu za finance 
LRS. 

fttrožuo sodišče v Novem mestu 
dne 16. aprila 1948. 

A II 50/15 4443 

688. 
Sedež: Maribor, Glavni trg 1, 
Dan izbrisa: 10. maja 1948. 
Dan izbrisa; J. & S. Klobasa, trgovina. 
Zaradi  prenehanja  poslovanja in od- 

javo obrti. 
Okrožno sodišče v Mariboru 

dno 10. maia 1948. 
A IV 111 4865 

GN9. 
Sede/-  *iJari|)or 
D--.il   /.brisa 2u. a | rila 1948. 
Be-ieddo-   Nar-borska  tiskarna  v Ma- 

riboru 
Z:ir;i<i: vpisa . reg.*!er državnih go- 

-,p<Kliir-k4i pfwljphj pri ministrstvu za ü- 
nance  I.RS. 

Okrnim      ,:šr> v Mnrilioru 
dne H)   »prua 1948. 

9 B 12 3G30 

Oklici 
Št. O 15R/48 1324 

Golouh Justina, pers. poverjenik pri 
M LO Olje, slanujoč v Celju, Cesta na 
Grad št. 17, je vložila proti Gnlouh Fran- 
cu, miz. porno, nikii, sedaj neznanega bi- 
vališča, tožbo na razvezo zakona. 

Tožencu se poslavlja za skrbnika na 
čin Grejorič Jože -odni uradnik v Ce- 
lju, ki ga bo «iskipal in čuval njegove inte- 
rese, dokler .p sa in ne oglasi. 

Okružno sot.isFe v Celju 
dne 18. junija 1948. 

G 96.V47-4       ' 5115 
Cv-lkovič Mara rojena Cermelj, vdova 

Amb o/, »!v.>|M)dinja, Ljubljana, Gregorči- 
čevH 12, je vložila piot Cvetkoviču Arsu, 
delavcu. Ljubljana, .sedaj neznanega biva- 
lišča, tožbo za razvezo zakonske zveze. 

Po sklepu M LO za glavno mesto Ljub- 
ljana, S 1036/48 z dne 8. V. 1948. je bil 
postavljen za skrbnika dr. Sajovic Slanko, 
pravnik pri okrožnem sodišču v Ljubljani, 
ki bo zastopal toženčeve koristi, dokler se 
ne ugotovi njegovo bivališče. 

Okrožno sodišče v Ljubljani 
dne 5 junija 1948. 

G 425/48 5244 
La-bar-her Zora, tov delavka MTT, Ma- 

ribor, Koroška 108. je vložila proli Las- 
bacherju Milanu, nazadnje slanujočemu v 
Mariboru, tožbo •• razvezo zakona. 

Razprava bo 28. junija 1948, soba šte- 
vilka S4/JI. 

Ker je bivališče toženca neznano, mu je 
sodišče postavilo za skrbnika Orozel Ivan- 
ko, sodno uradnico v Mariboru, ki ga bo 
zastopala na njegovo nevarnost in stro- 
ške, dokler se sam ne zglasi ali imenuje 
pooblaščenca. 

Okrožno sodišče v Mariboru 
dne 16. junija 1948. 

* 
G 421/48 5245 

Vukašinovie Kosta, Čevljarski mojster, 
Maribor, Aškerčeva 18, je vložil proti Vu- 
kašinovie Alojziji, nazadnje stanujoči v Ma- 
riboru, tožbo za razvezo zakona. 

Razprava bo 28. junija 1948, ob 8.15, 
soba 84/11. 

Ker je bivališče toženke neznano, jMe 
sod;šče postavilo za skrbnika Pi rea Ruc"'a, 
sodnega uradnika v Maribaru, ki jo bo za- 
stopal na njeno nevarnost in slroške, do» 
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kler se sama ne zglasi ali ne imenuje po- 
oblaščenca. 

Okrožno sodišče v Mariboru 
dne 16. junija 1948. 

G 300/48 5246 
Sever Vlado, Maribor, Pobrežje, Gajeva 

ul. 19, je vložil proti Sever Jožici tožbo za 
razvezo zakona. 

Razprava bo 28. junija ob pol 9 pri tem 
sodišču, soba št. 84/11. 

Ker je bivališče toženke neznano, ji je 
postavljena za skrbnika Orozel Ivanka, 
sodna uradnica v Mariboru, ki jo bo za- 
etopala na njeno nevarnost in stroške, do- 
kler se sama ne zglasi. 

Okrožno sodišče v Mariboru 
dne 16. junija 1948. 

Uvedbe postopanja 
•• razglasitev za mrtve 

V R 1274/48—2 4993 
Blatnik Avgust, roj. lo. II. 1910 pri 

Sv. Jeronimu, mali kmet na Kalah 45, 
oženjen, je odšel oktobra 1944 v 12. edi- 
nico ljubljanske brigade NO vr. Decembra 
1944 je padel nekje na Dolenjskem. 

Na predlog žene Blatnik Jožefe, po- 
sestnice na Kalah 75, se uvede posto- 
panje za razglasitev za mrtvega. 
V R 1261/48—7 4990 

Hiter Boleslav, Ivan, roj. 3. VIII. 1910 v 
Ljubljani, sin Ivana in Julijane rojene 
Kociper, dipl. jurist v Laškem, oženjen, 
je odšel 12. VIII. 1944 v NOV. Dodeljen 
je bil komisiji za ugotavljanje vojnih zlo- 
činov na terenu Gor. grad v Zg. Savinj- 
ski dolini. Zadnjič se je oglasil decem- 
bra 1944. Od tedaj se pogreša. 

Na predlog žene Hiter Stanislave, go- 
spodinje iz Rajhenburga 41, se uvede 
postopanje za razglasitev za mrtvega, 
V R 1346/48—2 4992 

Mrak Antonija, roj. 12. VI. 1896 pri 
Sv. Juriju ob Taboru, nezak. hči Stor- 
man JuKjane, poročena, gospodinja pri 
Sv. Pavlu pri Preboldu 35, je bila 28. X. 
1942 od Nemcev aretirana. Zaprta je bi- 
la v Celju, od tam pa odpeljana v Au- 
schwitz, kjer je 22. XI. 1942 umrla. Upra- 
va taborišča je sporočila njeno smrt. 

Na predlog sina Mraka Roberta, avto- 
mehanika pri Sv. Pavlu pri Preboldu, se 
uvede postopanje za razglasitev za mr- 
tvega. 
V R 1285/48-2 4991 

Virant Ivan. roj. W. XI. 1897 na Go- 
milskem, sin Mihaela in Elizabete roje- 
ne Cizej, kmet v Trnavi 3, oženjen, je 
služil v NOV. Dne 5. IX. 1944 je baje 
padel na Mali Štangi pri Litiji. Od tedaj 
se. pogreša. i 

Na predlog žene Virant Marije, po-1 

sestmee v Trnavi 3, se uvede postopa- 
nje za razglasitev za mrtvega. 

Vsakdo, ki mu je o pogrešanih kaj 
znano, se poziva, da to do 15. VIII. 1948 
poroča sodišču. 

Blatnik Avgust, Hiter Boleslav, Mrak 
Antonija in Virant Ivan se pozivajo, da 

se zglasijo pri sodišču ali drugače dajo 
kako vest o sebi. 

Po preteku roka bo sodišče odločilo o 
predlogih. 

Okrajno sodišče v Celju 
dne 31. maja 1948. 

* 
V R 1344/48—4 4997 

Hrovatič Franc, roj. 8. IX. 1920 v Tr- 
bovljah, sin posestnika Franca in Anto- 
nije rojene Klobasa, samski, Zdole 10, 
KLO Kozje, je odšel kot angleški ujetnik 
v 5. partizansko edinico v Split. Od tam 
je bil premeščen neznano kam. Od apri- 
la 1945 se pogreša. 

Na predlog matere Hrovatič Antonije, 
posestmee v Zdolah 19, se uvede posto- 
panje za razglasitev za mrtvega in se 
izdaja poziv, da se o pogrešanem do 15. 
IX. 1948 poroča sodišču. 

Hrovatič Franc se poziva, da se zgla- 
si pri sodišču ali drugače da kako vest 
o sebi 

Po preteku roka bo sodišče odločilo o 
predlogu. 

Okrajno sodišče v Celju 
dne 1. junija 1948. 

V R 1347/48—2 4999 
Kramer Ivan, roj. I. X. 1920 v Celju, 

sin Janka in Pavle rojene Bauman, sam- 
ski, gojenec voj. akademije v Beogradu, 
stan. v Celju, Pohorska 24, je bil v Str- 
nišču pri Ptuju na prisilnem delu. Julija 
ali avgusta 1944 je pobegnil v NOV in bil 
sredi decembra 1944 v Lučici Beli v Sa- 
vinjski dolini ranjen. Pri požigu parti- 
zanske bolnice 18. XII. 1944 je baje zgo- 
rel. Od tedaj se pogreša. 

Na predlog sestre Federsberg Pavle iz 
Celja se uvede postopanje za razglasitev 
za mrtvega. 

V R 1348/48—2 4998 
Pader Jožef, roj. 15. IV. 1923 pri Sv. 

Jederti nad Laškim, sin Jožefa in Marije 
rojene Bučej, samski, miz. pomočnik v 
Žalcu 97, je odšel 18. VII. 1944 v NOV. 
Zadnjič je govoril z materjo novembra 
1944 v Libojah, od tedaj se pogreša. 

Na predlog matere Padar Marije, go- 
spodinje v Grižah, se uvede postopanje 
za razglasitev za mrtvega. 

Vsakdo, ki mu je o pogrešanih kaj 
znano, se poziva, da to do 1. IX. 1948 po- 
roča sodišču. 

Kramer Ivan in Pader Jožef se pozi- 
vata, da se zglasita pri sodišču ali dru- 
gače dasta kako vest o sebi.. 

Pò preteku roka bo sodišče odločilo o 
predlogih. 

Okrajno sodišče v Celju 
dne 1. junija 1948. 

* 
V R 1350/48—2 5000 

Arlič Mihael, roj. 1898 v Prevorju, sin 
Mihaela in Marije rojene Pianko, ože- 
njen, posestnik v Podpristavi 8, KLO 
D rensko rebro, se od 7. IX. 1944 po- 
•TPŠa, 

Va predlog sina Arliča Mirka iz Pod- 
ustave 8 se uvede postopanje za raz- 

.glasitev za mrtvega..       "*"     '*" v 

V R 1278/48—2 5002 
Jelen Ivan, roj. 23. X. 1923 v Studen- 

cih, KLO Zg. Ponikva, samski, čevljar, 
je bil med okupacijo zaprt in od Nemcev 
ustreljen. 

Na predlog matere Jelen Marije iz Stu- 
dencev 55 so uvede postopanje za raz- 
glasitev za mrtvega. 
V R 1361/48-2 4994 

Lipnik Alojz, roj. 17. VI. 1900 v Lipju, 
KLO Št. Janž pri Velenju, 6in Boštjana 
in Terezije rojene Močnik, oženjen, ru- 
dar na Silovi 28, je bil od 27. XI. 1944 
v-kamniško zasavskem odredu NOV. 
Zadnjič so ga videli 29. XII. 1944 v bo- 
jili v bližini Zg. Slivnega pri Vačah. Od 
tedaj se pogreša. 

Na predlog žene Lipnik Antonije iz 
Arnač 2 pri Velenju se uvede postopa- 
nje za razglasitev za mrtvega. 
V R 1265/48-5 4996 

Matki Kari, roj. 9. X. 1928 v Kapli va- 
si, sin Jakoba in Antonije rojene Poznič, 
samski, ključ, vajenec, je odšel 8. IX. 
1944 v NOV. Bil je kurir vojaške stanice 
v Bajgotovem grabnu in se iz bojev v 
noči od 15. IL na 16. II. 1945 pogreša. 

Vsakdo, ki mu je o pogrešanih kaj 
znano, se poziva, da to do 15. VIII. 1948 
poroča sodišču. 

Arlič Mihael, Jelen Ivan, Lipnik Alojz 
in Matko Kari se pozivajo, da se zglasijo 
pri. sodišču ali drugače dajo kako vest o 
sebi. 

Po preteku roka bo sodišče odločilo o 
predlogih. 

Okrajno sodišče v Celju 
dne 1. junija 1948.. 

* 
V R 1353/48-2 4995 

Kralj Ivan, roj. 14. VIII. 1923 v Pre- 
serju, KLO Braslovče, siin Martina in Jere 
rojene Kolar, samski, pos. ein, je julija 
1944 stopil v NOV. Dne 5. II. 1945 je baje 
v boju z Nemci v šiblju pod planino Konj 
padel. Od tedaj se pogreša. 

Na predlog očeta Kralja Martina, po- 
sestnika v Preserju št. 2, se uvede po- 
stopanje za razglasitev za mrtvega in se 
izdaja poziv, da se o pogrešanem do 
15. VIII. 1948 poroča sodišču. 

Kralj Ivan se poziva, da se zglasi pri 
sodišču ali drugače da-kako vest o sebi 

Po 15. VIII. 1948 bo sodišče odločilo 
o predlogu. 

Okrajno sodišče v Celju 
dne 2. junija 1948. 

V R 1366/48—3 4989 
Pilih Josip, roj. 19. II. 1910 v Štegari, 

Rajnland v Nemčiid, sita Karla in Ane 
rojene Vengust, oženjen, zidar, Sp. Hudi. 
nja št. 114, se od 1945 pogreša. 
sNa predlog žene Pilih Jožefe, delavke 

v Celju, Sp. Hudinja št. 114, se uvede 
postopanje za razglasitev za mrtvega in 
se izdaja poziv, da se o pogrešanem do 
1. IX. 1948 poroča sodišču. 

Pilih Josip se poziva, da se zglasi pri 
sodiigču ali drugače da kako vest o sebi. 

Po 1. X. 1948 bo sodišče odločilo o 
predlogu. 

Okrajno sodišče v Celju 
"v    dn» 4. junija 1948. 
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Opozorilo naročnikom? 
vso naročnike opozarjamo, da io rok za reklamacijo samo 14 dni od 

izida lista. 
Vse plačnike oglasov in naročnine opozarjamo, naj uporabljajo od nas 

poslano položnice z natančno označbo naročniškega razdobja oziroma 
oglasne številke. Plačila brez takšnih označb ne moremo y redu izknjižiti 
HI jih zaradi njihove nejasnosti no moremo priznati za veljavne. 

Prav tako opozarjamo naročnike, naj pri svojih plačilih navedejo na- 
tančno isti naslov, na katerega časopis prejemajo. Ce ta naslov zaradi izpre- 
membe naziva ali kraja ni več pravilen, naj nam istočasno sporočijo sedanji 
Pravilni naslov. Opažamo pa, da naročniki večkrat plačujejo samo pod 
novim naslovom, starega pa sploh ne omenjajo. Takšna plačila so za nas 
nejasna in jih prav tako ne moremo v redu izknjižiti in priznati za pravilna. 

Izšla je 
»Zbirka predpisov o varstvu mater in otrok«, 

J kateri so zbrani predpisi o dečjih jaslih, o ustanavljanju, ureditvi in 
delovanju dečjih domov. Knjižici, ki vsebuje 105 strani, so dodani izvlečki 
12 drugih važnejših predpioov za varstvo mater in otrok in bo zbrano 
gradivo koristen pripomoček vsem, ki se hočejo in morajo spoznati z zdrav- 
stveno in socialno zakonodajo v korist naše žene in dece. Cena 17 din. 

V tisku je: 

Komentar h kazenskemu zakoniku, splošni del 

? slovenskem prevodu. Komentar so pod splošnim uredništvom Moše Pijade 
HI pod strokovnim uredništvom dr. Jovana Djordjevića napisali: Moša 
«lade, dr. Jovan Djordjcvić, Nikola Srzcntić, Predrag Vlasiuić, Vladimir 
Aimoškin in Mirko Perović. 

Uradni Ust LRS bo izdal Splošni register predpisov, to je kazalo 
vseh predpisov, ki so izšli v Uradnem listu FLRJ, v Uradnem listu Ll.b, 
v Uradnih obvestilih zveznega urada za cene (Službenih eaopstenjih) in 
v Vestniku urada za cene pri predsedstvu VLRS od 1.1945 do vštetega 
>.v1947. V tem registru bodo zaznamovani predpisi po vsebini z gesli, razvr- 
*«au pa bodo po abecednem redu in po časovnem zaporedju (kronološko). Po 
abecednem redu bodo urejena gesla, ki so načeloma vzeta iz naslova, vec- 
Km tudi iz vsebine predpisa. 

? * 
^..v^ročnike, bravce in druge interesente opozarjamo na priročne 
KI4mce, zbirke zakonov, ki so v zadnjem času izšle v naši založbi: 

Mrliška ogledna služba. Knjižica ima na 48 straneh zbrane vse predpise 
za to pomembno zdravstveno službo, cena 7 din. 

Zbirka zakonitih predpisov za uporabo v civilnem sodnem poslovanju, 
Praktičen priročnik za pravnike, pa tudi za široko ljudsko množice. Stra- 
ni 206, cena 44 din. 

Zbirka skrbniških predpisov, v kateri so zbrani temeljni zakoni o 
skrbništvu, zakon o posvojitvj in pravilniki in navodila v zvezi s tema 
zakonoma; cena 25 din. 

Pripravlja se nadalje: 
Zbirka gospodarskih predpisov II. del. 

fcUUADM. LIST LRS« 

Vpisi v register 
državnih gospodarskih 

podjetij 

100* 
Sedež: Ljubljana. 
Dan vpisa: 8- junija 1918. 
Besedilo: Gozdno semenarne in dreves- 

nice. 
Poslovni predmet: Gojitev in prodaja 

gozdnih sadik ter zbiranje, nakupovanje, 
iin/dnju m zamenjava vseh vrst gozdnega 
semenja doma in v tujini. 

Ustanovitelj podietja: Vlada LRS, od- 
ločba It. S—zak. 245 z dne 8. V. 1948. 

Operativni upravni voditelj: Uprava za 
povzdigo gozdov pri miniîtrs+vu za gozdar- 
stvo in lesno industrijo LRS. 

Podjetje zastopata: 
ing. Oraš Igo, direktor, ki podpisuje sa- 

mostojno, v obsegu zakonitih pooblastil in 
pravil podjetja, 

Drofenik Ferdo, glavni -računovodja, ki 
sopodpisuje vse listine, navedene v 47, čle- 
nu splošnega zakona o drž. gospodarskih 
podjetjih. 

Ministrstvo za finance LRS, 
Ljubljana, 

dne 5. junija 1948. 
•      St 1512013-48 5068 

* 
1006. 

Sedež: Ljubljana. 
Dan vpisa: 10. junija 1948. 
Besedilo: Podjetje za generalna in sred. 

nja popravila avtomobilov, Ljubljana, 
skrajšano: »Avtoobnova-Ljubljana«. 

Poslovni predmet: Genenlna II sred- 
nja popravila ter rekonstrukcije avtomobi- 
lov. 

Upravitelj podjetja: Vlada LRS. odloč- 
ba št. S-zak. 165/' z dne 17. IV. 1948. 

Operativni upravni voditelj: Ministrstvo 
za lokalni promet LRS. 

Podjetje zastopajo: 
Pangos Marijan, v. d. direktorja, ki pod. 

pisuje samostojno, v obsegu zakonitih po- 
oblastil in pravil podjetja, 

Kenda Lucijan, namestnik direktorja, Id 
podpisuje za podjetje v aisotnosti direk- 
torja, v istem obsegu kot òni, 

Rugelj Anton, računovodja, ki sopodpi- 
suje vse listine, navedene v 47. členu ome- 
njenega spi. zakona o drž. gospodarskih 
podjetjih, in 

Zorič Božena, namestnica računovodje. 

.Ministrstvo za finance LRS. 
Ljubljana, 

dne 9. junija 1948. 
4 1512056-48 Ó12Ì 
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1007. 
Sedež: Straža pri Novem mestr,. 
Dan vpisa: 8. junija 1948. " 
Bardilo: Lesno ludustnjdko podjetje 

Straža pri Novem mestu. 
Poslovni predmet: Nakup, žaganje in 

predelovanje lesa ter prodaja proizvodov 
lesne industrije 

Ustanovitelj podjetja: Vlada LR£, odloč- 
ba št. S—zaki 258 z dne 17. V. 1948. 

Operativni upravn voditelj: Glavna di- 
rekcija'lesne industrije LRS. 

Obrati podjetja: LIO Straža pri Novem 
r. estu in LIO Soteska pri Novem mestu. 

Podjetje zastopa: Šali Ernest, ravnatelj, 
ki podpisuje samostojno, v obsegu zakoni- 
tih pooblastil ììJ pravi! podjetja. 

Ministrstvo za finance LRS, 
Ljubljana, 

dne 7  junija 1948. 
Št. 1512015—48 5067 

1008. 
Sedaž: Cerknica. 
Dan vpisa: 10. junija 1948. 
Besedilo: Lesno industrijsko podjetje 

Cerknica. 
Obrati podjetja odslej: Lesni industrij- 

ski obrat Milavec, Cerknica, 
Lesni industrijski obrat Kraje, 
Lesni industrijski obrat Serko, 
Lesni industrijski obrat Martinjak, 
Lesni industrijski obrat Marof,   '"udob, 
Lesn; industrijski obrat Meden, Begunje. 
Izbriše se Zigman Maks, dosedanji na 

mestnik ravnatelja. 
Ministrstvo za finance LKS, 

Ljubljana, 
dne 9. junija 1948. 
Št 15197/2—48 5119 

* 
1009. 

Sedež: Ljubljana. 
Dan vpisa: 8. junija 1948. 
Besedilo: Industrija umetnega kamna, 

Ljubljana. 
Izbrise se dosedanji direktor dr. Golež 

Ludvik, vpiše se: 
Založnik Alojzij, direktor, ki podpisuje 

samostojno, v obsegu zakonitih pooblastil 
in pravil podjetja. 

Ministrstvo za finance LRS, 
Ljubljana, 

dne 7. junija 1948. 
Št 1512026—48 WK55 

* 
1010. 

Sedež: Ljublana. 
Dan vpisa: 8. junija 1948. 
Besedilo: Ljubljanske opekarne. 
Izbriše se Sodin Stanko, dosedanji direk- 

tor, vpiše se: 
Dolenc Jože, direktor, ki podpisuje sa- 

mostojno, v obsegu zakonitih pooblastil in 
pravil podjetja. 

Ministrstvo za finance LRS, 
Ljubljana, 

dne 7. junija 1948. 
Št 1512027—48 5066 

* 
1011. 

Sedež: Ljubljana. 
•    Dan vpisa: 10. junija 1948. 

Besedilo: Triglavska tiskarna, Ljubljana. 

Vpiše se: 
Duh Janko, tehnični vodja, ki podpisu- 

je za podjetje v odsotnosti ravnatelja, v 
istem ubsegu kot on;. 

Ministrstvo za finance   JtS, 
Ljubljana, 

dne 9. julija 1948. 
Št. 151675/5-48 5120 

* 
1012. 

Sedež: Sv. Lovrenc na Pohorju. 
Dan vp.sa: 8. junija 1948. 
Besedilo: Lesno industrijsko podjetje Po- 

horje. 
Sedež podjetja odslej: Ruše pri Mariboru. 
Obrati podjetja: 
LIO Villus, Selnica ob Dravi, 
L1U Sv. Lovrenc na Puh. (Lešnik in 

Koh), 
LIO Podvelka, 
LIO Brezno in 
LIO Vuhred. 
Izbriše se dosedanji ravnatelj jjg. Naj- 

žer. Ladislav. 
Podjetje zastopa odslej: 
Podpečan Franc, ravnatelj, ki podpisuje 

samostojno, v obsegu zakonitih pooblastil 
in pravil podjetja. 

Ministrstvo za finance LRS, 
Ljubljana, 

dne 7. junija 1948. 
Št. 1512009-48 5064 ', 

1013. 
Sedež: Vinica. 
Dan vpisa: 11. maja 1948. 
Besedilo: Krajevno    mizarsko podjetje 

KLO Vinica 
Poslovni predmet: Splošna m:zarska 

dela. 
Podjetje je ustanovil: KLO Vinica, od- 

ločba št. 686 z dne 4. junija 1948. 
Operativni  upravni voditelj:  KLO  Vi- 

nica. 
Podjetje zastopa in zanj podpisuje: 
Bene Albert, upravnik, samostojno po 

zakonskih  pooblastilih   in   pravilih   pod- 
jetja, v finančnem pogledii do lO.OOU din. 

Okrajni LO Črnomelj, 
finančni odsek, 

dne 11. junija 1948. 
Št. 1418/1 5087 

* 
1011. 

Sedež: Ajdovščina. 
Dan vpsa: 7. junija 1948. 
Besedilo: Mestni vodovod Ajdovščina. 
Izbrišu se Lokar Marjan, upravnik, vpi- 

še se: 
Stibilj Anton, upravnik. 

Okrajni LO Gorica, 
poverjeništvo za finance, 

dne 7. junija 1948. 
Št. 1786/28—48 5034 

1015. 
Sedež: Dobrovo. 
Dan vpisa: 5. marca 1948. 
Besedilo: Krajevna gostilna Dobrovo. 
Poslovni predmet: Prodaja alkoholnih 

in brezalkoholnih pijač, toplih in mrzlih 
jedil in tobaka. 

Ustanovitelj podjetja: KLO Dobrovo. 
Operativni upravni voditelj KLO Do- 

brova 

Podjetje   zastopajo   in   /.anj   podpisu- 
jejo: 

Simčič Anton, predsednik KLO, 
Markovič Stanko,  finančni  rei'. KLO. 
Marentič Leopolda, upravnica. 

Okrajni LO Gorica, 
poverjeništvo za finance, 

dne 5. marca 11)48. 
Št. Iib5/1—48 3318 

* 
1016. 

Sedež: Kanal ob Soči. 
Dan vpisa: 9. junija 1948. 
Besedilo: Krajevna gostilna ob Soči. 
Poslovni predmet: Točenje alkoholnih, 

in brezalkoholnih pijač. 
Ustanovitelj podjetja: KLO Kanal ob 

Soči. 
Operativni upravni voditelj: KLO Ka- 

nal ob Seči. 
Za podjetje podpisuje: 
Ipavec Henrik, upravnik. 

Okrajni LO Gorica, 
poverjeništvo za finance, 

dne 9. junija 19*48. 
Št. 2023/1—48 5135 

* 
1017. 

Sedež: Opatjo selo. 
Dan vpisa: 7. junija 1948. 
Besedilo:   Krajevna    delavnica   biče 

»Kras«, Opatje selo. 
Poslovni predmet: Izdelava bičev. 
Ustanovitelj podjetja: KLO Opatje sel 
Operativni upravni voditelj: KLO Opa 

je selo. 
Podjetje zastopa in zanj podpisuje: 
Pahor Franc, upravnik. 

Okrajni LO Gorica, 
poverjeništvo za finance, 

dne 7. junija 1948. 
Št. 2081/1—48 5035 

1018. 
Sedež: Rožna dolina. 
Dan vpisa: 12. maja 194Ò. 
Besedilo: Krajevna gostilna Ajševica. 
Poslovni  prednnt:   Prodaja alkoholnih 

in brezalkoholnih pijač ter toplih in mrzlih 
jedil. 

Ustanovitelj podjetja: KLO Ajševica.^ 
Operativni upravni voditelj: KLO Ajše- 

vica. 
Podjetje   zastopata   in   zanj   podpisu- 

jeta: 
Konic Anton, upravnik, 
Komel Valentin za operativno upravno 

vodstvo. 
Okrajni LO Gorica, 

poverjeništvo za finance, 
dne 12. maja 1948. 

Št. 1825/1-48 4237 

1019. 
Sedež: Domžale. 
Dan vpisa* 11. junija 1948. 
Besedilo: Krajevne čevljarske delav- 

nice v Domžalah. 
Poslovni predmet: Izdelovanje in po- 

pravilo čevljev. 
Ustanovitelj podjetja: KLO Domžale. 
Operativni upravni voditelj: KLO Dom- 

žale. • 
Podjetje zastopajo in zanj podpisu- 

jejo: 
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Weit Vinko, upravnik, Domžale, Bistri. 
ska 9, važ.iiejie zadeve in vse finančne za- 
deve pa poleg njega še 

Pezdir Anton, Domžale, Ljubljan- 
ska 111, v njegovi odsotnosti pa 

Kenda Gvido, Domžale, Industrijska 
cesta 26. 

Okrajni LO Kamnik, 
odsek za finance, 

dne 11. junija 1948. 
Št. 1514/2—III—1948 5132 

1020. 
Sedež: Stražišče pri Kranju. 
Dan vpisa: 28. maja 1948. 
Besedilo: Okrajna opekarna Stražišče. 
Poslovni predmet: Industrijska izdelava 

strešne in zidne opeke. 
Ustanovitelj podjetja: Okrajni LO Kranj, 

odločba št. 5065/1 z dne 11. IV. 1948. 
Operativni upravni voditelj: Izvršilni od- 

bor OLO Kranj. 
Za podjetje podpisuje: 
•Terčelj Rudi, ravnatelj, samostojno za 

vse tehnične, komercialne in finančne za- 
deve. 

Okrajni LO Kranj, 
odsek za finance, 

dne 28. maja 1948. 
Št. 953/2—II—48        4652 

1021. * 
Sedež: Sclščck. 
^an vpisa: 5. junija 1948. 
Besedilo: Krajevna kovačija, podružnica 

Poslovni predmet: Vsi posli spadajoči 
v kovaško obrt. 

Ustanovitelj podjetja: KLO Begunje. 
Operativni upravni voditelj: KLO Begu- 

Za J>odjetje podpisujeta: 
Maček Ivan, poslovodja, skupaj z njim 
Irgelj Anton, računovodja. 

Okrajni LO Postojna, 
odsek za finance, 

dno 5. junija 1948. 
Št 1151/4-48 5033 

1022. * 
Sedež: Radenci št. 80, okraj Radgona, 
"an vpisa: 9. junija 1948. 

den?edil0: KraJevna PC*•1• •]^0 Ra- 

••»•1••.•1   predmet:    Izvrševanje   vseh 
Posluh poslov. 

Po?11*0—' Podjetja: KL0 Radenci. 
Tm^]e ZasloPa in zanj podpisuje: 
ursi6 Anton, predsednik KLO Raden- 

Mlinarič Jože, tajnik KLO Radenci, vse 
nnanene in upravne zadeve, in 

•iramšek Franc, poslovodja, interne 
deve obrata 

C», 

za- 

Okrajni  LO  Radgona, 
poverjeništvo   za   finance, 

dne 9. junija 1948. 
Št. V-347-48 5084 

1023. * 
Sedež: Videm št. 10, okraj Radgona. 
Dan vpisa: 9 junija 1948. 
Besedilo;   Krojaško šiviljska  delavnica 

kLO Sv. Jurij ob Stavnici. 

Poslovni predmet: Izvrševanje vseh kro- 
jaških in šiviljskih del. 

Ustanovitelj podjetja: KLO Sv. Jurij ob 
Ščavnici. 

Podjetje zastopajo in zanj podpisujejo: 
Stramič Frang, predsednik KLO Sv. Ju- 

rij, 
Belec Mirko, tajnik KLO Sv. Jurij, ter 
Kolarič Marija, poslovodja. 

Krajevni LO Radgona, 
poverjeništvo za finance, 

dne 9. junija 1948. 
Št.V— 347—48 5083 

1024. 
Sedež: Bovec. 
Dan vpisa: 10. junija 1948. 
Besedilo: Lesno podjetje — Bovee. 
Poslovni predmet: Proizvodnja lesnih iz- 

delkov, trgovski posli z lesom in lesnimi 
izdelki na področju kraja Bovec. 

Ustanovitelj podjetja: KLO Bovec. • 
Operativni upravni voditelj: KLO Bovec. 
Podjetje zastopata in zanj podpisujeta: 
Zorč Matija, upravnik, 
MiUelič Alojzija, računovodja, 

Okrajni LO Tolmin, 
liiiaiitni ouseK, 

dne 10. junija 1948. 
Št. 78/78-48 50S5 

# 
1025. 

Sedež: Trebnje. 
Dan vpisa: 8. junija 1948. 
Besedilo: Okrajna mehanična delavnica 

Trebnje. 
Poslovni predmet: Popravüo motornih 

vozil ia drugo motorne naprave. 
Ustanovitelj podjetja: OLO Trebnje. 
Operativni upravni voditelj: Okrajni iz- 

vršilni LO Trebnje. 
Podjetje zastopata in zanj podpisujeta: 
Gabrijel Anton, poslovodja, z omejitvi- 

jo najemanja posojil, za kar sopodpisuje 
Šiško Franc, predsednik okraj, izvršil- 

nega LO Trebnje, v odsotnosti predsedni- 
ka pa sopodpisuje 

Miklič Pavel, tajnik okraj, izvršilnega 
LO. 

Okrajni LO Trebnje, 
odsek za finance., 

dno 10. junija 1948. 
Št. 1094/1 5086 

* 
1026. 

Sedež: Ljubljana. 
Dan vpisa: 2. junija 1948. 
Besedilo: Mestno trgovsko no<u< .lb 

^Prehrana«. 
VpLSe se sprememba imena  firme. 
Besedilo odslej: Trgovsko podjetje 

>Prchrana«, Ljubljana. Tyräova c. 15. 
MLO glavnega mesta Ljubljana, 

poverjeništvo za finance, 
dne 2. junija 1948 
Fin. št. 1846/48. 50S2 

* 
1027. 

Sedež: Ljubljana. 
Dan vpisa: 2. junija 1948. 
Besedilo: Trgovsko podjetje »Pre- 

hrana«. 
Vpišejo se na novo ustanovljene po- 

slovalnice.: 

1. Bernekerjeva ulica 22, 
2. Frančiškanska ulica 2, 
3. Gajeva ulica 5. 

MLO glavnega mesta Ljubljana, 
poverjeništvo za finance, 

dne 2. junija 1948. 
Fin. št. 14S0/48 5080 

1028. 
Sedež: Ljubljana. 
Dan vpisa: 2. junija 1948. 
Besedilo:    Trgovsko    podjetje    »Pre- 

hrana«. 
Vpišejo se ha nen-o ustanovljene po- 

slovalnice: 
1. Šmartinska cesta 14, 
2. Bežigrad 13, 
3. Celovška cesta 63. 

MLO glavnega mesta Ljubljana, 
poverjeništvo za finance, 

dne 2. junija 1948. 
Fin. št. 550/48 5031 

* 
1029. 

Sedež: Ljubljana. 
Dan vpisa: 2. junija 1948. 
Besedilo:    Trgovsko   podjetje    »Pre- 

hrana«. 
Vpišejo se na novo ustanovljene po- 

slovalnice: 
1. Tyrseva ulica 2, 
2. Prosojna ulica 7, 
H. Gregorčičeva ulica 15, 
4. Rimska cesta 24, 
5. Glinška ulica 5, 
6. Tržaška cesta 26, 
7. Rožna  dolina c.  V/26, 
8. Sv. Petra cesta 14, 
9. Tyrseva cesta 86, 

10. Tyrseva cesta 37/b, 
11. Bleiweisova cesta 15, 
12. Tyrseva cesta 20. 

MLO glavnega mesta Ljubljana, 
poverjeništvo za finance, 

dne 2. junija 1948. 
Fin, št. 1065/48 5079 

1030. 
Sedež: Pre val je. 
Dan izbrisa: 29. maja 1948. 
Besedilo: Krajevna gostilna III, Dobja 

vas. 
Zaradi prenehanja obrata. 

Okrajni LO Dravograd, 
odsek za finance, 

dne 29. aprila 1948. 
Št. 172/1— 48/V/3—K 4721 

/ 
1031. 

Sedež: Studcnice. 
Dan izbrisa: 3. junija 1948. 
Besedilo: Krajevna žaga Sfudenice. 
Zaradi združitve s krajevnim gospodar- 

skim podjetjem Studenice. 
Okrajni LO Poljčane. 

odsek za finance, 
dne ?,. junija 1948. 

Št. 2218/48 4868 
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1032. 
Sedež: Srcduèe ob Dravi-, 
Dan izbrisa: 4. junija 1948. 
Besedilo: Gospodarsko gradbeno podjut- 

Je trga Središče. 
Zaradi kategorizacije podjetij. 

Okrajni LO Ptuj, 
iinančni odei'k. 

dne 4. junija 19-18. 
Št. 323/1—48 491G 

ÎU33. 
Sedež: Tolmin. 
Dan izbrisa: :'•. maja 1941 
Besedilo: Mestni gosUiuki obral „Hoiel 

ftrnc. 
Zaradi preimenovanja v firmo >Uos!iii- 

s ko podjetje M LO Tolmino in prid.u/'lve 
novemu podkjtiii s K.i varna I •!•{•--e v 
Tolminu. 

Okrajni LO Tolmin. 
finančni odpeli, 

dne 24. maja 1948. 
St   78'64~4S s 483 

Razglasi sodišč 

Vpisi v zadružni register 
•78. 

Se4ež: Jurklošter, okraj (."olje okolica. 
Dan vpisa: 22. maja 1948. 
Besedilo: Kmetijska zadruga z o. j. v 

Jurkloštru. 
Zadruga je bila ustanovljena na skup 

ščini 7. III. 1948 za nedoločen čaa. 
Naloge zadruge so: 1. da na c in boljši 

in čim kulturnejši na<"in oskrbuje svoje 
člane   z   vsemi   potrebnimi   potrošnim: 
predmeti; 2. da odkupuje v -svojem oko- 
lišu vse kmetijske pridelke iu ..zde!4-; v 
skladu s postavljenim načrtom za dobro 
oskrbo mest m drugih industrijskih sre- 
dišč  in   sklepa   v   ta   namen   pogodbe; 
3. da pospešuje iu razvija   vse  panoge 
kmetijskega    gospodarstva    na    svojem 
področju,   tako  poljedelstvo, živinorejo, 
sadjarstvo,   vinogradništvo,   čebelarstvo, 
gojitev   industrijskih   in  drugih   kultur, 
gozdarstvo,   domačo obrt  itd.,  posebno 
še tiste panoge oziroma kulture,  ki  v 
danih   naravnih   pogojh   najbolj   u?pe- 
vsjo; 4. da uvaja za po\ečanje kmetijske 
proizvodnje in s tem za naraščanje bla 
gostanja svojih članov naprednejše teh- 
nične ..n agronomske metode v kmetij- 
stvu in v ta namen nabavlja kmetijske 
stroje,  umetna   gnojila  itd.,   ustanavlja 
ambulante za živino, plemenilne postaje, 
organizira selekcijo živine, irradi silose, 
organizira   semensko   službo,   -krbi   za 
gojitev sadnih, gozdnih in drugih sadik 
itd.; 5. da organizira predelavo kmetij- 
skih   pridelkov  in  obrtne delavnice   za 
potrebe svojih članov in izrablja pri tPm 

predvsem lokalne surovine: 6  M zbira 
kmečke   prihranke   v   obliki   hranim h 
vlog in  notranjih posojil za ustvarjamo 
obratnih sredstev in podeljevanje kreditov 
svojim članom: 7.da skrbi za gospodir-ki 
strokovni, kulturni in prosvetni dvicr v«eh 
prebivalcev svojega okoliša tako. da pri- 
reja v svojem zadružnem domu «trnkoma 
in politična predavanja, kulturne prire- 
ditve strokovne tečaje, razstave, predva- 

janja filmov, goji üzkulturo itd. ter usta- 
covi svojo knjižnico. 

Zaradi smotrnega in uspešnejšega iz- 
vajanja svojih nakig izdela potrebne na- 
črt? v skladu s splošnim državnim na- 
črtom. 

Zadružni delež znaša 100 din, plača se 
ob vstopu v zadrugo. Upravni odbor lah. 
ko dovoli plačilo v obrokih. Vsak zadruž- 
nu; jamči z dvajsetkralnim zne-kom 
vpisanega ekratnega temeljnega d»hvn. 

Priobčitve se. •••••• ni v pravilih do- 
ločeno drugače, nabijejo na zadružni raz- 
glasni deski. 

Upravni odbor sestavlja 15 članov, ki 
jiii voli zbor izmed zadružnikov za do- 
bo enega leta. Zadrugo zastopa upravni 
odbor, zanjo podpisujeta ro dva člana 
upravnega odbora, od katerih enega 
lahko nadomešča po upravne') odboru 
pooblaščeni uslužbenec zadruge 

Člani ur."&vricga odbora s->: 
Ksih Franc, lov. delavec, Vušji dot 9, 

predsednik. 
Zorko Ivan, posestnik. Lahov graben 

3, podpredsednik, 
Bobovečki Alojz, poljski delavec, Poia- 

na 17. tajnik. 
Krajne Ludvik', tov. del.   Moji dol št. 9, 
Trupej Franc, trg., Lahov giaben št. 8o, 
Horjak Franc, posestnik, Zg. Volus (>. 
Srebotnjak Andrej, polj. delavec, Sp. 

V<-lus 17. odborniki. 
Okrožno   sodišče   v  Olju 

dne 22. maja 1948. 
Zadr VII 115/2 — Zt Gj/48   49€ 1 

570. 
Sedež: Ločen dol OLO Poljfane. 
Dan vpisa: 6. maja 19-ts. 
Besedilo- Kinetička yfiiirupru z omeje- 

nim jamstvom v Šefovem. 
Zadru«a je bila ustanovljena na skup- 

ščini 22   Ili. 1948 za nedoločen čas. 
N'aJoge zadruge so: 1. da na čim boljši 

in čim kulturnejši način oskrbuje svoje 
člane z vsemi potrebnimi potrošnimi 
predmeti; 2. da odkupuje v svojem oko- 
lišu vse kmetijske pridelke in izdelke v 
skladu s postavljenim načrtom zu dobro 
oskrbo mest in drugih industrijskih sre- 
dišč in sklepa v ta namen pogodbe; 
'5. da, pospešuje in razvija vse panoge 
kmetijskega gospodarstva na svojem 
področju, tako poljedelstvo, živinorejo. 
sadjarstvo, vinogradništvo, čebelarstvo 
gojitev industrijskih in drugih kultur, 
gozdarstvo, domačo obrt itd., posebno 
še liste panoge oziroma kulture ki v 
danih naravnih pogojih najbolj uspe- 
vajo; 4. da uvaja za povečanje kmetijske 
proizvodnje in s tem za naraščanje bla- 
gostanja ovojih članov naprednejše teh- 
nično in agronomske metode v kmetij- 
stvu in v ta namen nabavlja kmetijsko 
stroje, umetna gnojila itd., ustanavlja 
ambulante za živino, plemenilne postaje, 
organizira selekcijo živine, gradi silose, 
organizira semensko službo, skrbi za 
goiitev sadnih, gozdnih in drugih sadik 
ito*.; 5. da organizira predelavo kmetij- 
skih pridelkov in obrtne delavnice za 
potrebe svojih članov in izrablja pri tem 
predvsem lokalne surovine: G. da zb'Va 
kmečke prihranke v obliki hranilcih 
vlog "m notranjih uosoiü za ustvarjucia. 

obratnih sredstev in podeljevanje kre- 
ditov svojim članom; 7. da skrbi za go- 
spodarski slrokovni, kulturni in pro- 
svetni dvig vseh prebivalcev svojega 
okoliša tako, da prireja v svojem n- 
družnem domu strokovna in politična 
predavani;:, kul'uriie piüv.l.lw. stro- 
kovne tečaje, razstave, predvajanja fil- 
mov, goji flzkulturo itd. ter ustanovi 
svojo knjižnico. 

Zaradi smotrnega in uspešnejšega iz- 
vajanja svojih nalog izdela potrebno na- 
črte v skladu s splošnim državnim 
načrtom. 

Zadružni delež; znaša 150 din, delež 
zadružnikovega družinskega člana pa 19 
dinarjev in se mora vplačati ob vstopu v 
zadrugo. Vsak zadružnik jamči s trikrat- 
nim z.ne.->komN vpisanega enkratnega te- 
meljnega oziroma družinskega deleža. 

Priobčitve se, kolikor ni v pravilih do- 
ločeno drugače, nabijejo na zadružni 
razglasni desk:. 

Zadrugo zastopa  upravni odbor,    se- 
stavlja ga 5 do 9 članov, ki jih voli zbor 
izmed zadružnikov za dobo enega leta. 

Za zadrugo podpisujeta po dva člana 
upravnega odbora, -katerih enega lahko 
nadomešča po upravnem odbora poobla- 
ščeni uslužbenec zadruge. 

Člani upravnega odbora so: 
/>rak Jurij, sodar,  Cerovec.  predsed- 

nik. 
Cenčič Miha, upokojenec, Zg. Sečovo, 

podpredsednik, 
Berk Anton, posestnik, Sp. Sečovo, taj- 

nik, 1 
Weilguny Karl, posestnik, Ločen dol, 
Blazina  Štefan, posestnik, Sp.  sečovo, 
Lipnik  Alojz, šofer,  Ir je. in 
Kidrič Martin, delavec, ine. odborniki. 

Okrožno sodišče v Olju 
dne 6. maja 1948. 

Zadr VII 102/2 5183 
* 

580. 
Sedež: Okonina, okraj Mozirje. 
Dan vpisa: 28. maja 1948. 
Besedilo: Kmetijska zadruga z omeje- 

nim jamstvom v Okonini. 
Zadruga je bila ustanovljena na skup. 

ščini 7. •. 1948 za nedoločen čas. 
Nalogo zadruge so: 1. da na čim boljši 

in čim kulturnejši način oskrbuje svoje 
člane z vsemi potrebnimi potresnimi 
predmeti; 2. da odkupuje v svojem oko- 
lišu vse kmetijske pridelke in izdelke v 
skladu s postavljenim načrtom za dobro 
oskrbo mest in drugih industrijskih sre- 
dišč in sklepa v ta namen pogodbe; 
3. da pospešuje in razvija vse panoge 
kmetijskega gospodarstva na svojem 
področju tako poljedelstvo, živinorejo, 
sadjarstvo, vinogradništvo, živinorejo, 
gojitev industrijskih in drugih kultur, 
gozdarstvo, domačo obrt itd., po v o 
še tisle panoge oziroma kulture, ki v 
danih, naravnih pogojih najbolj uspe- 
vajo; 4. da uvaja za povečanje kmetijske 
proizvodnje in s tem za ••••<••••• bla- 
gostanja svojih članov naprednejše teh- 
nične in agronomske metode v kmetij- 
stvu in v ta namen nabavlja kmetijske 
stroje, umetna gnojila itd., ustanavlja 
ambulante zo živino, plemenilne postaje, 
organizira selekciio živine, eradi silose, 
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organuli'.! semensko službo, skrb: /a 
gojitev sadnih, gozdnih in drugih sadik 
itd.; ö. du organizira predelavo kmetij- 
skih pridelkov, in obrtne delavnice za 
potrebe svojih članov in izrablja pri tem 
predvsem lokalne surovine; ti. du zbira 
kmečke prihranke v obliki hranilnih 
vlog in notranjih posojil za ukvarjanje 
obratnih sredstev in podeljevanje kre- 
ditov bvojim članom; 7. da skrbi za go- 
spodarski strokovni, kulturni in pro- 
svetni dvig vseh prebivalcev svojega 
okoliša iako, da prireja v svojem za- 
družnem domu strokovna in politična 
predavanja, kulturne prireditve, stro- 
kovne tečaje razstave, predvajanja fil- 
mov, goji HzkulUiro iUl. ter ustanovi 
svojo knjižnico. 

Zaradi smotrnega in uspešnejšega iz- 
vajanja svojih nalog izdela potrebne na- 
crto v bklad.ii s splošnim državnim 
načrtom. 

Zadružni delež znaša 100 din, delež 
wdiruZnikovega družinskega člana 10 di- 
narjev in so mora plačati ob vstopu v 
zadnigo. Upravni odbor lahko dovoli 
plačilo v obrokih. Vsak zadružnik jamči 
2 desetkratnim zneskom vpisanega en- 
kratnega temeljnega oziroma družinske- 
Ra deleža. 

Priobčitve se, kolikor ni v pravilih do- 
ločeno drugače, nabijejo na zadružni 
glasni deski. 

Upravni odbor sestavlja 7 do 0 članov, 
~! 1• voli zbori izmed zadružnikov. Za- 
drugo zastopa upravni odbor, zanjo pa pod- 
Plujeta po dva člana upravnega odbora, cd 
katerih lahko enega nadomešča po 
UPravnem odboru pooblaščeni .uslužbe- 
?.ec'udruge. Upravni odbor lahko dolo- 
či, da podpisujeta za zadrugo v zadevah 
notranjega in tehničnega značaja po dva 
uslužbenca zadruge. 

4Clani upravnega odbora so: 
Prislan Ivan, îcmet, Melise 18, pred- 

sednik, 
Ražun Franc, kmetski ein. St. Janž 9, 

podpredsednik, 
armene Jože, kmetski sin, Meliso 11, 

tajnik, 
Cernevšek Jakob, delavec, Okonina 42, 
£ezar Alojz, kmetski sin, Št. Janž G, 
mornar Franc, kmetski sin, Grušovljo 7, 
sečnik Jože, kmet, Brdo, odborniki. 

Okrožno sodišče v Celju 
dno 28. maja 1948. 

Zadr VII 120/2 -   5185 

581. * 

Sedež: Sladka gora, okraj Poljcane. 
mn vpisa: 28. maja 1948. 

. defedilo: Kmetijska zadruea z omejc- 
«•• jamstvom v Sladki gori. 
,••£ ruSa iQ bila ustanovljena 7. III. 
LJ*o za nedoločen čas. 
• ^.aloge zadruge so: 1. da na čim boljši 
Î? cim kulturnojäi način oskrbuje svoje 
člane z vsemi   potrebnimi   potresnimi 
Predmeti; 2. da odkupuje v svojem oko- 
usu vso kmetijske pridelke in izdelke v 
skladu s postavljenim načrtom za dobro 
oskrbo mest in drugih industrijskih ere- 
disc  in sklepa  v  ta  namen  pogodbe; 
«• da _ pospešuje in razvija vse panoge 
kmetijskega    gospodarstva    na svojem 

podrcriu. lako poJirdolsIvc. žunoieio. 
sadjarstvo, viuograduisivo čebelarstvo 
gojitev industrijskih m drugih kultni, 
gozdarstvo, domačo obrt itd., pe.-obiio 
.•e ••• panoge oziroma k alture, ki v 
damii naravnal pogojih uujboJj uspe- 
vajo; k da uvaja y.a povečanje ••-iiijske 
proizvi..:,;je in s tem za naraščanje bla- 
go? tau la '.un članov naprednej-.e teli- 
mene • agronomske metode v kmetij- 
stvu m v la namen nabavlja kmetijske 
stroie, umetna gnojila itd., ustanavlja 
ambulante za /ivino, pitni mine postaje, 
Organizira t,elukcijo /.nine, gradi silose, 
organizira semensko službo, skrbi za 
gojitev sadnih, gozdnih in drugih sadik 
itd.; 5. da organizira predelavo kmetij- 
skih pridelkov ui obrtne delavnice za 
potrebe svojih članov in izrablja pri tem 
predvsem lokalne surovine; G. da zbira 
kmečke prihranke v oblila hranilnih 
vlog in notranjih posojil za ustvarjanje 
obratnih sredstev • podeljevanje kre- 
ditov svojim članom; 7. da skrbi za go- 
spodarski strokovni, kulturni in pro- 
svetni dvig vseli piebivalcev svojega 
okoliša tako, da prireja v svojem za- 
družnem domu strokovna in politična 
predavanja, kulturne prireditve, stro- 
kovne tečaje, razstave, predvajanja fil- 
mov, goji iizkulluro itd. 1er ustanovi 
svojo knjižnico. 

Zaradi smotrnega in uspešnejšega iz- 
vajanja svojih nalog izdela potrebne na- 
črte v skladu s splošnim državnim 
načrtom. 

Zadružni delež znaša 80 din, delež za- 
družuikovega družinskega člana 10 din 
in se mora plačati ob vstopu v zadrugo. 
Upravni odbor lahko dovoli plačilo v 
obrokih. Vsak zadružnik jamči s trikrat- 
nim zneskom vpisanega enkratnega te- 
meljnega oziroma družinskega deleža. 

Priobčitve se, kolikor ni v pravilih do; 
ločeno drugače, nabijejo na zadružni 
razglasni deski. 

UpTarni odbor sestavlja 5 članov, ki 
jih voli zbor izmed zadružnikov za dobo 
enega leta. 

Za zadrugo podpisujeta po dva člana 
upravnega odbora, katerih enega lahko 
nadomešča po upravnem odboru poobla- 
ščeni uslužbenec zadruge. 

Člani upravnega odbora so: 
SvetelSek Alojz, kmet, Polžanska gor- 

ča 7, predsednik, 
Znidar Ivan, kmet^Dolga gora 27, 
••••• Jože, nameščenec. Sladka gora 

st. 50, 
Srnodej Stanislav, nameščenec. Sladka 

gora 7, 
Vipotnik Franc, kmet, Polžanska vas 

št. 3, odborniki. 
Okrožno sodišče v Celju 

1    d ne .28. maja 1948. 
Zadr VII 122/4 5186 

V' 

582. 
Sedež: Slovenske Konjico.. 
Dan vpisa: 18. maja 1948. 
Besedilo: Kmetijska zadruga • omeje- 

nim jamstvom v ilczini. 
Zadruga je bita ustanovljena na skup- 

ščini 25. II. 1948 za nedoločen čas. 
Naloge zadruge t-o: da  na čim boljši . 

in čim kulrurnejši način oskrbuje svoje ' 

člane z vsemi polrebnhni potresnimi 
predmeti; *_'. da odkupuje v svojem oko- 
lišu vse kmetijske pridelke in izdelke v 
skladu s poslavlîonîm načrtom za dobro 
oskrbo mest m drugih industrij;-!;!!) sre- 
dišč m sklepa v ta namen pogodbe; 
.'). da pospešuje in razvija vse panoge 
kmeiiiskega tros rod arsiva na svojem 
področni, tako poljedelstvo, živinorejo, 
sadjarstvo, vinogrpdnisivo. čebelarstvo, 
gojitev industrijskih in druaih kultur, 
gozdarstvo, domačo obrt itd-, posebno 
*e tihte panoge oziroca kulture, ki v 
danili naravnih pogm h najboli uspa- 
vajo; 4. da uvaja za povečanje kmetijske 
proizvodnje in s tem za naraščanje bla- 
gostanja svojih članov naprednejše teh- 
nične in agronomske metode v kmetij- 
stvu in v ta namen nabavlja kmetijske 
stroje, umetna gnojila itd., ustanavlja 
ambulante za živino, plemenilne postaje, 
organizira selekcijo živine, gradi silose, 
organizira semensko službo, skrbi za 
gojitev sadnih, gozdnih in drugih sadik 
itd.; 5. da organizira predelavo kmetij- 
skih pridelkov in obrtno delavnice za 
potrebe svojih članov in izrablja pri tem 
predvsem lokalne surovine; G. da zbira 
kmečke prihranke v obliki hranilnih 
vlog in notranjih posojil za ustvarjanje 
obratnih sredstev in podeljevanje kre- 
ditov svojim članom; 7. da skrbi •• go- 
spodarski strokovni, kulturni • pro- 
svetni dvig vseh prebivalcev svojega 
okoliša tako, da prireja v svoj en« za- 
družnem domu strokovna in polJžična 
predavanja, kulturne prireditve, stro- 
kovne tečaje, razstave, predvajanji fil- 
mov, goji fizkulhiro itd. 1er ustanovi 
svojo knjižnico. 

Zaradi smotrnega in uspešnejšega iz- 
vajanja svojih nalog izdela potrebno na- 
črte v skladu s splošnim drjîavrJm 
načrtom. 

Zadružni delca znaša 50 din« delež 
zadružnikovega družinskega člana znaša 
10 din in se mora vplačati ob vstopu v 
zadrugo; upravni odbor lahko dovoli, da 
se vpisani delež plača v obrokih. Vsak 
zadružnik jamči z desetkratnim zneskom 
vpisanega enkratnega lemeljnega oziro- 
ma družinskega deleža. 

Priobčitve se, v kolikor nI v pravilih 
določeno drugače, nabijejo na zadružni 
razglasni deski. 

Upravni odbor esstavlja 5 do 9 članov, 
ki jih voli zbor izmed zadružnikov za 
dobo enega leta. Zadrugo zastopa uprav- 
ni odbor, podpisujeta pa zanjo po dva 
člana upravnega odbora, katerih enega 
lahko nadomešča po upravnem odboru 
pooblaščeni uslužbenec zadruge. 

Člani upravnega odbora so: • 
Celcer Leopold, krojač, Gabrornik 18, 

predsednik, 
Draksler Franc, pos., Bezina 27. bla- 

gajnik', 
• Gošnik Truda, namešč., Besina 54, taj- 

nik, 
Gorenjak Maks, pos., Bezina 34, 
Čcrnec Ivan, pos., Gabrovnik 26. od- 

bornika. 
Okrožno sodišSc, v Celju 

dne 18. maja 1918.- 
Zadr. VII 114/2 4443 
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683. 
SiMež: Stranice. 
Dan vpisa: 12. maja 1948. 
Besedilo: Kmetijska zadruga z omeje- 

nim jamstvom v Stranicah. 
Zadruga je bila ustanovljena na skup- 

ščini 4. IV. 1948 za nedoločen čas. 
Naloge zadruge so: 1. da na čim boljši 

in čim kulturnejši način oskrbuje svoje 
Šane   z   vsemi   potrebnimi   potrošninu 
predmeti; 2. da odkupuje v svojem oko- 
• vse kmetijske pridelke in Izdelke v 
skladu s postavljenim načrtom za dobro 
oskrbo mest in drugih industrijskih sre- 
dišč in sklepa v ta namen  pogodbe; 
3. da pospešuje in razvija vse  panoge 
kmetijskega   gospodarstva   na   svojem 
področju,   takt) poljedelstvo, živinorejo, 
sadjarstvo,   vinogradništvo,  čebelarstvo, 
gojitev  industrijskih  in drugih  kultur, 
gozdarstvo,   domačo obrt  itd.,  posebno 
še tiste panoge oziroma kulture, ki v 
danih   naravnih   pogojih   najbolj   uspe- 
vajo; 4. da uvaja za povečanje kmetijske 
proizvodnje in s tem za naraščanje bla- 
gostanja svojih članov naprednejše teh- 
nične • agronomske metode v kmetij- 
stvu in v ta namen nabavlja kmetijske 
stroje, umetna  gnojila itd.,  ustanavlja 
ambulante za živino, plemenilne postaje, 
organizira selekcijo živine, gradi silose, 
organizira  semensko  s,lužbo,  skrbi  za 
gojitev sadnih, gozdnih in drugih sadik 
itd.; 5. da organizira predelavo kmetij- 
skih pridelkov in obrtne delavnice za 
potrebe svojih članov in izrablja pri tem 
predvsem lokalne surovin*-; 6. da zbira 
kmečke   prihranke   v   obliki   hranilnih 
vlog in notranjih posoj 1 za ustvarjanje 
obratnih sredstev in podeljevanje kreditov 
svojim članom ; 7. da skrbi za gospodarski 
strokovni, kulturni in prosvetni dvig vseh 
prebivalcev svojega okoliša tako, da pri- 
reja v svojem zadružnem domu strokovna 
in politična predavanja, kulturne prire- 
ditve, strokovne tečaje, razstave, predva- 
janja filmov, goji fizkulturo itd. ter usta- 
novi svojo knjižnico. 

Zaradi smotrnega in uspešnejšega izva- 
vanja svojih nalog izdela potrebne načrte 
v skladu s splošnim državnim načrtom. 

Zadružni delež znaša 100 din in se 
vplača ob vstopu v zadrugo. Vsak za- 
družnik jamči z desetkratnim zneskom 
vpisanega enkratnega temeljnega deleža. 

Priobčitve se, kolikor ni v pravilih do- 
ločeno drugače, nabijejo na zadružni 
razglasni dvski. 

Zadrugo zastopa upravni odbor, se- 
stavlja ga 9 članov, ki jih voli zbor iz 
med zadružnikov za dobo t. leta. Za za- 
drugo podpisujeta po dva člana uprav- 
nega odbora, od katerih enega lahko na- 
domešča po uptravnem odboru poobla- 
ščeni uslužbenec zadruge. 

Člani upravnega odbora so: 
Brečko Ivan, kmet. Bukovi je 12, pred 

sednik, 
Fijavž  Alojz, kmet,  Križevec 0,   pod- 

predsednik, 
Vanovšek Jožef, mali kmet. Križevec 

7, tajnik, 
Kovač Jožef, kmet, Stranice 75. 
Volčič Ivan, kmetski sin, Križevec 91, 
Fijavž Alojz. kmet. Križevec 9, pod- 
Preložnik Jurij, kmet. Stranice 39, 
Švab Miha, kmet, Križevec 3, 

Topolšek Rudolf, delavec, Bukovlje 23, 
odborniki. 

Okrožno sodišče v Celju 
dne 12. maja 1948. 

Zadr VII 109/2 496• 
* 

584. 
Sedež: Sv. Ema, okraj Poljčane. 
Dan vpisa: 28. maja .1948. 
Besedilo: Kmetijska zadruga z omeje- 

nim jamstvom v Sodni vasi. 
Zadruga je bila ustanovljena 9. III. 

1948 za nedoločen čas. 
Naloge zadruge so: 1. da na čim boljši 

In čim kulturnejši način oskrbuje svoje 
člane z vsemi   potrebnimi   potrošnim! 
predmeti; 2. da odkupuje v svojem oko- 
lišu vse kmetijske pridelke in izdelke v 
skladu s postavljenim načrtom za dobro 
oskrbo mest in drugih industrijskih sre- 
dišč in sklepa v ta namen  pogodbe; 
3. da pospešuje in razvija vse panoge 
kmetijskega    gospodarstva    na svojem 
podrrčju,  tako  poljedelstvo,  živinorejo, 
sadjarstvo,  vinogradništvo,  čebelarstvo, 
gojitev industrijskih in drugih kultur, 
gozdarstvo,    domačo obrt   itd.,   posebno 
še tiste panoge oziroma kulture,  ki v 
danih   naravnih   pogojih  najbolj   uspe- 
vajo; 4. da uvaja za povečanje kmetijske 
proizvodnje in s tem za naraščanje bla- 
gostanja svojih članov naprednejše teh- 
nične in agronomske metode v kmetij- 
stvu in v ta namen nabavlja kmetijske 
stroje,  umrtna   gnojila  itd.,  ustanavlja 
ambulane; za živino, plemenilne postaje, 
organizira selekcijo živine, gradi silose, 
organizira   semensko  službo,  skrbi  za 
gojitev sadnih, gozdnih in drugih sadik 
itd.; 5. da organizira predelavo kmetij- 
skih   pridelkov in obrtne delavnice za 
potrebe svojih članov in izrablja pri tem 
predvsem lokalne surovine; 6. da zbira 
kmečke  prihranke  v   obliki   hranilnih 
vlog in notranjih posojil za ustvarajnje 
obratnih sredstev in  podeljevanje kre- 
ditov svojim članom; 7. da skrbi za go- 
spodarski  strokovni,   kulturni   in   pro- 
svetni dvig   vseh   prebivalcev  svojega 
okoliša tako,   da prireja v svojem za- 
družnem domu  strokovna  in  politična 
predavanja,   kulturne   prireditve,  stro- 
kovne tečaje,  razstave, predvajanje fil- 
mov,  goji  fizkulturo itd.  ter  ustanovi 
svojo knjižnico. 

Zaradi smotrnega in uspešnejšega iz- 
vajanja svojih nalog izdela potrebne na- 
črte v skladu s splošnim državnim 
načrtom. 

Zadružni delež znaša 150 din, delež 
za<i ružni kov ega družinskega člana 10 din 
in se mora plačati ob vstopu v zadrugo. 
Upravni odbor lahko dovoli plačilo v 
obrokih. Vsak zadružnik jamči s pet- 
kratnim zneskom vpisanega enkratnega 
temeljnega oziroma družinskega deleža. 

Priobčitve se, kolikor ni v pravilih do- 
ločeno drugače, nabijejo na zadružni 
razglasni deski. 

Upravni odbor sestavlja 5 do 9 članov, 
ki jih voli zbor izmed zadružnikov za 
dobo enega leta. 

Za zadrugo podpisujeta po dva člana 
upravnega odbora, ,katerih enega lahko 
nadomešča po upravnem odboru poobla- 
ščeni uslužbenec zadrugo 

Člani upravnega odbora so: 
Černoša Alojz, kmet, Sodna vas, pred- 

sednik, 
Kampuš Jožef, delavec, Roginska gorca 

32, podpredsednik, 
Sket Albert, kmet, Sodna vas 35, taj- 

nik, 
Smole Franc, kmet, Sodna vas 24, 
Kampuš Jožef, delavec, Roginska gorca 

borniki. 
Okrožno 6odiščo v Colju 

dne 28. maja 1948. 
Zadr VII 119/2 5184 

* 
585. 

Sedež: Sv. Jakob. 
Dan vpisa: 12. maja 1948. 
Besedilo: Kmetijska zadruga z onuje- 

jeium jamstvom v Kalobju. 
Zadruga je bila ustanovljena na skup- 

ščini 9. III. 1948 za nedoločen čas. 
Naloge zadruge so: 1. da na čim boljši 

in čim kulturnejši način oskrbuje svoje 
člane z vsemi   potrebnimi   potrošnim; 
predmeti; 2. da odkupuje v svojem oko- 
lišu vse kmetijske pridelke in izdelke v 
skladu s postavljenim načrtom za dobro 
oskrbo mest in drugih industrijskih sre- 
dišč in sklepa v ta namen pogodbe; 
3. da pospešuje in razvija vso panoge 
kmetijskega    gospodarstva    na svojem 
področju,  tako poljedelstvo, živinorejo, 
sadjarstvo,   vinogradništvo,  čebelarstvo, 
gojitev industrijskih in drugih kultur, 
gozdarstvo,    domačo obrt   itd.,   posebno 
še tiste panoge oziroma kulture,  ki v 
danih  naravnih   pogojih  najbolj   uspe- 
vajo; 4. da uvaja za povečanje kmetijske 
proizvodnje in s tem za naraščanje bla- 
gostanja svojih članov naprednejše teh- 
nične in agronomske metode v kmetij- 
stvu in v ta namen nabavlja  kmetijske 
stroje,  umetna  gnojila  itd.,   ustanavlja 
ambulante za živino, plemenilne postaje, 
organizira selekcijo živine, gradi silose, 
organizira  semensko službo,  skrbi za 
gojitev sadnih, gozdnih in drugih sadik 
itd.; 5. da organizira predelavo kmetij- 
skih pridelkov in obrtne delavnice za 
potrebe svojih članov in izrablja pri tem 
predvsem lokalne surovine; 6. da zbira 
kmečke  prihranke  v   obliki   hranilnih 
vlog in notranjih  posojil  za ustvarjanje 
obratnih sredstev in podeljevanje kre- 
ditov svojim članom; 7. da skrbi za go- 
spodarski  strokovni,  kulturni   in   pro- 
svetni dvig   vseh  prebivalcev  svojega 
okoliša tako,   da prireja v svojem za- 
dTUžnem domu strokovna  in  politična 
predavanja,   kulturne   prireditve,  stro- 
kovne  tečaje,   razstave,  predvajanja fil- 
mov,  goji   fizkulturo itd.  ter ustanovi . 
svojo knjižnico. 

Zaradi smotrnega in uspešnejšega iz- 
vajanja svojih nalog izdela potrebne na- 
črte v skladu s splošnim državnim 
načrtom. 

Zadružni delež znaša 100 din, delež 
zadružnikovega družinskega člana 20 di- • 
narjev; delež se mora plačati ob vstopu 
v zadrugo. Vsak zadružnik jamči z de- 
setkratnim zneskom vpisanega enkratne- 
ga temeljnega oziroma družinskega de- 
leža. 

Zadrugo zastopa upravni odbor, se- 
stavlja ga 7 do 11 članov, ki jih voli 
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zbor izm^d zadM" ''-o\   •• dobo ••••• 
leta 

Priobfitve se, kokkor ni v pravilih do- 
ločeno drugače», nah jejo na iadru/.ni 
razglasni deski 

Za zadrugo ^odpi^uieta po dva člana 
upravnega odbora, katerih enega lahko 
nadomešča po upravnem odboru poobla- 
ščeni uslužbenec zadruge. 

Člani upravnega odbora so: 
Jančič Mihael, kmet, Sotensko 4, pred- 

sednik, 
Ribizel Jakob, mali kmet, Kostrivnica 

št 51, podpredsednik, 
Cerkvenik Franc, šolski upravitelj, Ko 

stnvnica 26, tajnik. 
Zupane Alojz, kmet, Vodruž 8, • 
Vodušek Jurij, zidar, Osredek 15, 
Veber Jakob, delavec, Sv. Jakob 15, 
Kumperger Anton, delavec, Sv. Jakob, 

odborniki. 
Za sopodpisovanje je pooblaščena 
Moškotevc Angela, poslovodja, Sv. Ja- 

Okrožno sodišče v Celju 
dne 12. maja 1948 

Zadr Vil 110 ' '5 

586. * 

Sedež: Barje. 
Dan vpisa: 1. junija 1948. 
Besedilo: Kmrtijska (mešana) zadru- 

ga z omejenim  jamstvom  v Ljubljani- 

Zadruga  je   bila   ustanovljena   22. II. 
za nedoločen čas. 1948 

Naloge zadruge so: da na čim boljši 
clin"11 ku*turneJši način oskrbuje svoje 
Drd Z• vsem* Potrebnimi potresnimi 
P edmeti; 2. da odkupuje v svojem oko 
skh/Se kmetiJske pridelke in izdelke v 
nai K 

s Postavljenim načrtom za dobro 
•• mest • druffih industrijskih sre- 
g v m sklepa v ta nameu pogodbe; 
kmeti- P^P^ujo in razvija vse panoge 
•••• i- eRa gospodarstva na svojem 
saH! lU' tako poljedelstvo, živinorejo, 
••?• °' vinogradništvo, čebelarstvo, 
B2A •dustrijskih in drugih kultur, 
|"zaarstvo, domačo obrt itd., posebno 
dwL •••10£• odroma kulture, ki v 
• • ^vnib pogojih najbolj uspe- 
Proi^- Uvaia za Povečanje kmetijske 
Bost««- nje in s tem za naraščanje bla- 
nične 3? SVOj'ih članov naprednejše teh- 
stvu i"1 aSr°nomske metode v kmetij, 
etroien V *a nam&n nabavlja kmetijske 
ambulant1• Rnoiila U<4 ustanav!ia 

orsajiWr? ^»»vmo. plememlne postaje. 
or|S• Selekci'° ži•e' **» silose- 
coHw ^ semensko službo, skrbi za 
itd-K ?dluh' gozdnih in drugih sadik 
•1•!• ^? organizira predelavo kmetij- 
•hLkPndelkov in obrtne delavnice za 
potrebo svojih članov in izrablja pri tem 
W^sem skalne surovine; 6. da zbira 
vkwT- prihran&e v obUfci hranilnih 
ohr 1

M. 
n<,ltranjjh posojil za ustvarjanje 

oDratnih sredstev in podeljevanje kre* 
r;~y svojim članom; 7. da skrbi za go- 
zdarski  strokovni,   kulturni   io   pro- 

•L r-   ^8  ^^0   PreDival°ev  svojega 
okoliša tako, da  prireja  v svojem za- 
~"uanem  domu  strokovna  in  politična 
predavanja,   kulturne   prireditve,   stro- i 
Kova« tečaj«, razstave, predvajanja fil- | 

mov.   goji   fizkulturo  Ud   ter  ustnnovi 
sv jo knjižnico. 

Delež znaša 150 din in se lahko vplača 
v obrokih. Lielež zadružnikovega dru- 
ž.nskega člana znaša 30 d.n. Člau jam- 
čijo za obveznosti zadruge s trikratnim 
zneskom vpisanega enkratnega temelj- 
nega oziroma družinskega deleža. 

Zadruga razglaša važnejše sklepe v 
svojih poslovnih prostoru in nu razr 
glasni deski. 

Upravni odbor sestavlja 7 članov, 
ki jih voli zbor izmed zadružnikov. Nje- 
gova dolžnost traja eno leto. 

Za zadrugo podpisujeta po dva člana 
upravnega odbora, katerih enega lahko 
nadomešča po upravnem odboru po- 
oblaščeni uslužbenec zadruge. 

Člani upravnega odbora so: 
Kramar Jaiiez, kmet,  Crna vas 319, 
Mostar Ignac, kolar, Ižanska 114, 
Vilfan Maksimiljan, šolski upravitelj, 

Ižanska cesta 303, 
Vokal Anton, kmet, Hauptmance 30, 
Škraba Janez kmet, Ižanska cesta 235, 
Vidmar Ivan, kmet, Črna vas 245, 
Pozaršek Jože, kmet, Ižanska c. 336. 

Okrožno sodišče v Ljubljani 
dne 31. maja 1948. 

Zt 97/48—Zadr. VI 50 1      5102 
* 

587. 
Sedež: Bizovik. 
Dan vi Isa: 25. maja 1948. 
Besedilo: Kmetijska zadruga z omeje- 

nim jamstvom v Bizoviku. 
Zadruga je bila ustanovljena na usta- 

novnem zboru 27. III. 1948 za nedoločen 
čas. 

Naloge zadruge so: 1. da na čim boljši 
in čim kulturnejši način oskrbuje svoje 
člane z vsemi potrebnimi potresnimi 
predmeti; 2. da odkupuje v svojem oko- 
lišu vse kmetijske pridelke in izdelke v 
skladu s postavljenim načrtom za dobro 
oskrbo mest in drugih industrijskih sre- 
dišč in sklepa v ta namen pogodbe; 
3. da pospešuje in razvija vso panoge 
kmetijskega gospodarstva na svojem 
področju, tako poljedelstvo, živinorejo, 
sadjarstvo, vinogradništvo, čebelarstvo, 
gojitev industrijskih in drugih kultur, 
gozdarstvo, domačo obrt itd., posebno 
še tiste panoge oziroma kulture, ki v 
danih naravnih pogojih najbolj uspe- 
vajo; 4. da uvaja za povečanje kmetijske 
proizvodnje in s tem za •••••••••• bla- 
gostanja svojih članov naprednejše teh- 
nično in agronomske metode v kmetij- 
stvu in v ta namen nabavlja kmetijske 
stroje, umetna gnojila itd.,_ ustanavlja 
ambulante za živino, plemenita e postaje, 
organizira selekcijo živine, gradi silose, 
organizira semensko službo, skrbi za 
gojitev sadnih, gozdnih in drugih sadik 
itd.; 5. da organizira predelavo kmetij- 
skih pridelkov in obrtne delavnice za 
potrebe svojih članov in izrablja pri tem 
predvsem lokalne surovine; 6. dà zbira 
kmečke prihranke v obliki hranilnih 
vlog in notranjih posojil za ustvarjanje 
obratnih sredstev in podeljevanje kre- 
ditov svojim članom; 7. da skrbi za go- 
spodarski strokovni, kulturni in pro- 
svetni dvig vseh prebivalcev svojega 
okoliša tako,  da prireja v svojem za- 

družnem domu strokovna in politična 
precavanja, kulturi.o prireditve, stro- 
kovne tečaje, razsta-. e. predvajanja fil- 
mov, goji fizkulturo itd. ter ustanovi 
svojo knjižnico. 

Zadružni delež znaša 120 din, to se 
lahko vplača v obrokih. Delež zadružni- 
kovega družinskega člana znaša 50 din. 
Člani jamčijo za obveznosti zadruge z 
desetkratnim zneskom vpisanega enkrat- 
nega temeljnega oziroma družinskega 
deleža. 

Zadruga razglaša važnejše sklepe v 
svojih poslovnih prostorih in na razglas- 
ni deski. 

Upravni odbor sestavlja 7 do 9 članov, 
ki jih voli zbor izmed zadružnikov. Nje- 
gova dolžnost traja eno leto. 

Za zadrugo podpisujeta po dve Hana 
upravnega cdbora, katerih enega lahko 
nadomešča po upravnem odboru poobla- 
ščeni uslužbenec zadruge. 

Člani upravnega odbora so: 
Zrimšćk Jakob, mizar, Bizovik 93, 
Žitnik Anton, polir, Bizovik 122, 
Brajer Franc, tesar, Bizovik G8, 
Štefančič Stanislav, pečar, Bizovik M, 
Anžič Franc,    ključavničar,    Bizovik 

št. 106, 
Bricelj Jožef, polir, Bizovik 10, 
Zrimšek  Janez, pleskar, Bizovik 82, 
Miklavc Janez, li/ar. Bizovik 127. 

Okrožno sodiščo v Ljubljani 
dne 25. ipaja 1948. 

Zt 91/48 — Zadr VI 41/1     4698 
<• 

58S. 
Sedež: ČeSnjica pri Železnikih. 
Dan vpisa: 1. junija 1948. 
Besedilo: Kmetijska zadruga z omeje- 

nim jamstvom  Čcšnjicu pri Železnikih. 
Na ustanovnem zbora 14. III. 1948 je 

bila zadruga ustanovljena za nedoločen 
čas. 

Naloge zadruge so: 
1. da na čim boljši in čim kulturnejši 

način'oskrbuje svoje člane z vsemi po- 
trebnimi potrošnimi predmeti; 2. da od- 
kupuje v svojem okolišu vse kmetijske 
pridelke in izdelke v skladu s postav- 
ljenim načrtom za dobro oskrbo mest in 
drugih industrijskih središč in sklepa v 
ta namen pogodbe: 3. da pospešuje in 
razvija vse panoge kmetijskega gospo- 
darstva na svojem področju, tako polje- 
delstvo, živinorejo, sadjarstvo, vinograd- 
ništvo, čebelarstvo, gojitev industrijskih 
in drugih kultur, gozdarstvo, domaČo 
obrt itd., posebno pa tiste panoge ozi- 
roma kulture, ki o^ danih naravnih po- 
gojih najbolj uspevajo; 4. da uvaja za 
povečanje kmetijske proizvodnje in e 
tem za naraščanje blagostanja svojih 
članov naprednejše tehnične in agro- 
nomske metode v kmetijstvu in v ta na- 
men nabavlja kmetijske stroje, umetna 
gnojila itd., ustanavlja ambulante za ži- 
vino, plemenime postaje, organizira se- 
lekcijo živine, gradi silose, organizi- 
ra semensko službo, skrbi za gojitev 
sadnih, gozdnih in drugih sadik itd.; 
5. da organizira predelavo kmetijskih 
pridelkov in obrtne delavnice za po^ 
trebe svojih članov in izrablja pri 
tem predvsem lokalne surovine; 6 da 
zbira kmečke prihranke v obliki hr^ 
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nilnih vlog in notranjih posojil za ustvar- 
janje obratnih sredstev in za podeljeva- 
nje kreditov svojim članom; 7. da skrbi 
za gospodarski strokovni ter kulturni in 
prosvetni dvig vseh prebivalcev svojega 
okoliša tako, da prireja v svojem za- 
družnem domu strokovna in politična 
predavanja, kulturne prireditve, ( stro- 
kovne tečaje, razstave, predvajanja fil- 
mov, goji fizkulturo itd. ter ustanovi 
svojo knjižnico. 

Delež znaša 100 din in se lahko vplača 
v obrokih. Delež zadružnikovega družin- 
skega čhvna znaša 20 din. Člani jamčijo 
za obveznosti zadruge z desetkratnim 
zneskom vpisanega enkratnega temelj- 
nega oziroma družinskega deleža. 

Zadruga razglaša važnejše sklepe v 
svojih poslovnih prostorih in na razglas- 
ili deski. 

Upravni odbor sestavlja 9 članov, 
ki jih voli zbor izmed zadružnikov. Nje- 
gova dolžneet traja eno leto. 

Za zadrugo podpisujeta po dva člana 
upravnega odbora, katerih enega lahko 
nadomešča po upravnem odboru poobla- 
ščeni uslužbenec zadruge. 

Člani upravnega odbora so: 
Veber Peter, poslovodja, Češnjica 12, 
Kemperle Janko, posestnik, Železni- 

ki 1, 
Megušar Alojzij, delavec, Češnjica 7, 
Nastran  Leopold, posestnik,  Studeno 

št U, 
Bernard Franc, posestnik, Podlonk 33, 
Eržen Luka, posestnik, Rudno 2, 
Smid Valentin, delavec, Podlonk 10, 
Habjan Peter, pos. sin, Dražgoše 7, 
Jelene Janko, posestnik, Dražgoše 37. 

Okrožno sodišče v Ljubljani 
dne 31. maja 1948. 

Zt 61/48 — Zadr VI 45/1     5097 
# 

689. 
Sedež: Drenov grič. 
Besedilo: Kmetijska zadruga z omeje- 

nim jamstvom na Drenovem griču. 
Zadruga je bila ustanovljena 29. II. 

1948 za nedoločen čas. 
Naloge zadruge so: 
1. da na čim boljši in čim kulturnejši 

način oskrbuje svoje člane z vsemi po- 
trebnimi potrošnim! predmeti; 2. da od- 
kupuje v svojem okolišu vse kmetijske 
pridelke in izdelke v skladu s postav- 
ljenim načrtom za dobro oskrbo mest in 
drugih industrijskih središč in sklepa v 
ta namen pogodbe; 3. da pospešuje in 
razvija vse panoge kmetijskega gospo- 
darstva na svojem področju, tako polje- 
delstvo, živinorejo, sadjarstvo, vinograd- 
ništvo, čebelarstvo, gojitev industrijskih 
in drugih kultur, gozdarstvo, domačo 
obrt itd., posebno pa tiste panoge ozi- 
roma kulture, ki ob danih naravnih po- 
gojih^ najbolj uspevajo; 4. da uvaja za 
povečanje kmetijske proizvodnje in s 
tem za naraščanj • blagostanja svojih 
članov naprednejše tehnične in agro- 
nomske metode v kmetijstvu in v ta na- 
men nabavlja kmetijske stroje, umetna 
gnojila itd. ustanavlja ambulante za ži- 
vino, plemenilne postaje, organizira se- 
lekcijo 'živine, gradi silose, organizi- 
ra semensko službo, skrbi za gojitev 
sadnih, gozdnih in drugih sadik itd/, 
5. da organizira   predelavo  kmetijskih 

pridelkov in obrtne delavnice za po- 
trebe svojih članov in izrablja pri 
tem predvsem lokalne surovino; G. da 
zbira kmečke prihranke v obliki hra- 
nilnih vlog in notranjih posojil za ustvar- 
janje obratnih sredstev in za pcdeljeva- 
nje kreditov svojim članom; 7. da skrbi 
za gospodarski strokovni ter kulturni in 
prosvetni dvig vseh prebivalcev svojega 
okoliša tako, da prireja v svojem za- 
družnem domu strokovna in politična 
predavanja, kulturne prireditve, stro- 
kovne tečaje, razstave, predvajanja fil- 
mov, goji fizkulturo itd. ter ustanovi 
svojo knjižnico. 

Delež znaša 100 din in se lahko vplača 
v obrokih. Delež zadružnikovega družin- 
skega člana znaša 20 din. Člani jamčijo 
za obveznosti zadruge z desetkratnim 
zneskom vpisanega enkratnega temelj- 
nega oziroma družinskega deleža. 

Zadruga razglaša važnejše sklepe v 
svojih poslovnih prostorih in na razglas- 
ni desiti. 

Upraimi odbor sestavlja 9 članov, 
ki jih voli zbor izmed zadružnikov. Nje- 
gova dolžnost traja eno leto. 

Za zadrugo podpisujeta po dva člana 
upravnega odbora, katerih enega lahko 
nadomešča po upravnem odboru poobla- 
ščeni uslužbenec zadruge. 

Člani upravnega odbora so: 
Jelovšek Janez, kolar, Drenov grič 63, 
Jereb Jože, železničar, Lesno brdo 39, 
Peklaj Jakob, železničar, Drenov grič 

št. 30, 
Čepon Lovro, železničar, Lesno brdo 

št. 43, 
Jerina Franc, cestar, Drenov grič 37, 
Gorjane Franc, delavec, Lesno brdo 31, 
Kržmavc Franc, zidar, Drenov grič 55, 
Kržmavc Ivan, kmet, Drenov grič 8, 
Kržmavc Franc, železničar, Drenov grič 

št. 39. 
Okrožno sodišče v Ljubljani 

dne 3. junija 1*948, 
Zt 99/48 — Zadr VI 58/1 5110 

590. 
Sedež: -Gamcljnc. 
Dan vpisa: 21. maja 1948. 
Besedilo: Kmetijska zadruga z omeje- 

nim jamstvom Omartno-Gamcljne. 
Zadruga jo bila ustanovljena na usta- 

novnem zboru 3. III. 1948 za nedoločen 
čas . 

Naloge zadruge so: 1. da na čim boljši 
in čim kulturnejši način oskrbuje svojo 
člane z vsemi potrebnimi potrošnim' 
predmeti; 2. da odkupuje v svojem •••- 
lišu vse kmetijske pridelke in izdelke v 
skladu s postavljenim načrtom za dobro 
oskrbo mest in drugih industrijskih sre- 
dišč in sklepa v ta namen pogodbe; 
3. da pospešuje in razvija vse panoge 
kmetijskega gospodarstva na svojem 
področju, tako poljedelstvo, živinorejo, 
sadjarstvo, vinogradništvo, čebelarstvo, 
gojitev industrijskih in drugih kultur, 
gozdarstvo, domačo obrt itd., posebno 
še tiste panoge oziroma kulture, ki v 
danih naravnih pogojih najbolj uspe- 
vajo; 4. da uvaja za povečanje kmetijske 
proizvodnje in s tem za naraščanje bla- 
gostanja svojih članov naprednejše teh- 
nične in agronomske metode v kmetij- 
stvu in v ta namen nabavlja kmetijske 

stroje, umetna gnojila itd., ustanavlja 
ambulante za živino, plemenilne postaje, 
organizira selekcijo živine, gradi silose, 
organizira semensko službo, skrbi za 
gojitev sadnih, gozdnih in drugih sadik 
itd.; 5. da organizira predelavo kmetij- 
skih pridelkov in obrtne delavnice za 
potrebe svojih članov in izrablja pri tem 
predvsem lokalne surovine; 6. da zbira 
kmečke prihranke v obliki hranilnih 
vleg in notranjih posojil za ustvarjanje 
obratnih s-redstev in podeljevanje kre- 
ditov svojim članom; 7. da skrbi za go- 
spodarski strokovni, kulturni in pro- 
svetni dvig vseh prebivalcev svojega 
okoliša tako, da prireja v svojem za- 
družnem domu strokovna in politična 
predavanja, kulturne prireditve, stro- 
kovne tečaje, razstave, predvajanja fil- 
mov, goji fizkulturo itd. ter ustanovi 
svojo knjižnico. 

Zadružni delež znaša 100 din, ki se 
lahko vplača v obrokih. Delež zadružni- 
kovega družinskega člana znaša 20 din. 
Člani jamčijo za obveznosti zadruge z 
d es elk ratnim zneskom vpisanega enkrat- 
nega temeljnega oziroma družinskega 
deleža. 

Zadruga razglaša važnejše sklepe v 
svojih poslovnih prostorih in na raizglas- 
ni deski. 

Upravni odbor sestavlja 7 do 11 članov, 
ki jih voli zbor izmed zadružnikov. Nje- 
gova dolžnost traja eno leto. 

Za zadrugo podpisujeta po dva člana 
upravnega cdbora, katerih enega lahko 
nadomešča po upravnem odboru poobla- 
ščeni uslužbenec zadruge. 

Člani upravnega odbora so: 
Jerneje Ivan, kmet. delavec. Sp. Ga- 

meline 17, 
Kosmač Franc, zidar, Zg. Gameljno 12, 
Sever Daniel, trg. pom., Sr. Gameljno 

št. 39, 
Koderman Anton, sodar, Sp, Gamelj- 

ne 39, 
šetina Ivan, pismonoša, Šmartno 65, 
Zaje Mara, gospodinja, Zg. Gameljne 

št. 4i, ' 
Kernič Uršula, gospodinja, Šmartno 

št. 55, 
Jesihar Janez, kmet,, Rašica 3, 
Go3tič Miha, krojač, Zg. Gameljne. 

Okrožno sodišče v Ljubljani 
dne 20. maja 1948. 

Zt 90/48 — Zadr VI 38/1     4709 

591. 
Sedež: Jezersko . 
Dan vpisa: 7, junija 1948. 
Besedilo: Kmetijska zadruga z omejo- 

jenim jamstvom na Jezerskem. 
Zadruga je bila ustanovljena ó. III. 

1948 za nedoločen čas. 
Nalogo zadruge so: 
1. da na čim boljši in čim kulturnejši 

način oskrbuje svoje člane z vsemi po- ' 
trebnimi potresnimi predmeti; 2. da od- 
kupuje v svojem okolišu vse kmetijske 
pridelke in izdelke v skladu s nostav- 
Ijenim načrtom za dobro oskrbo mest in 
drugih industrijskih središč in sklepa v 
ta namen pogodbe; 3. da pospešuje in 
razvija vse panogo kmetijskega gospo- 
darstva na svojem področju, tako polje- 
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kmetijskih pridelkov v svojem okolišu; 2. 
da izdeluje po navodilih pristojnih orga- 
nov načrt potrošnje svojih članov, 3. da 
izdela finančni in kreditni načrt in ga spra- 
vi v sklad s finančnim načrtom svoje po 
slovne zveze in postavljenimi normami; 4. 
da zbira v ta namen statistične podatke, 
ki jih daje v uporabo tudi svoji poslovni 
zvezi, Glavni zadružni zvezi LRS iu okraj- 
nim ljudskim odborom; 5. da odkupuje v 
svojem okolišu vse kmetijske pridelke in 
oskrbuje svoje člane z vsem kmetijskim 
orodjem in drugimi kmetijskimi potrebšči- 
nami in tudi z vsemi potrošnimi predmeti 
po postavljenem načrtu; 6. da sklepa po- 
godbe s kmetovalci v svojem okolišu za 
odkup kmetijskih pridelkov in jim izpla- 
čuje predujme (kontrahiranje) ; 7. da sklepa 
pogodbe z zadružnimi in državnimi podjetji 
za dobavo kmetijskih pridelkov; 8. da skr 
bi za večjo produktivnost dela svojih čla- 
nov; 9. da skrbi za kulturno in prœvetno 
izobrazbo svojih članov in za njihovo za- 
družno vzgojo. 

Svoje naloge opravlja zadruga v skladu 
s splošnim državnim gospodarskim načrtom 
in z nalogami, ki jih dobi od svoje poslov- 
ne zveze in pristojnih organov ljudske 
oblasti. 

Zadružni delež znaša 150 din, plača 
se ob vstopu v zadrugo. Upravni odbor 
lahko dovoli plačilo v obrokih. Delež za- 
o-TOžnikovega družinskega člana znaša 
1U din. Jamstvo je omejeno. Vsak za- 
družnik jamči še z desetkratnim zne- 
skom vpisanih obveznih deležev. 

Zadruga razglaša važnejše sklepe v 
fivojjh poslovnih prostorih, po potrebi 
Pa §e na krajevno običajni način ali pa 
v dnevnem aH krajevnem tisku. 

Upravni odbor sestavlja 7 članov. Nje- 
gova dolžnost traja eno leto. Predsed- 
n^a> podpredsednika in tajnika voli 
z^r Posebej. Zadrugo zastopa upravni 
odbor, zanjo podpisujeta po dva člana 
upravnega odbora ali po en član uprav- 
nega odbora in en pooblaščena uslužbe- 
nec zadruge. 

Člani upravnega odbora so: 
^mor Ludvik, predsednik, 
Bauman Josip, podpredsednik, 
Vitez Štefan, tajnik, 
Fartelj Geza. 
JemlJn Karel, 
*•••• Ludvik, 

Mor   \••••1' ođD°niiki, vsî poljedelci v 

Okrožno  sodiščp  r Maribora 
dne 4. maja 1948. 

Sadr. HI 75 4069 

615. 
Sedež: Oblaki, okraj Ptuj. 
£an vpisa: 31. maja 1948. 

. Besedilo: Kmetijska zadruga z omejenim 
jamstvom y Sakušaku. 
v Zadruga jo bila ustanovljena na skup- 
ščini 29. II. 1948 za nedoločen cas. 

Naloge zadruge so: 1. da na čim boljši 
*n Sm kulturnejši način oskrbuje svoje 
člane z vsemi potrebnimi potrošnima 
Predmeti; 2. da odkupuje v svojem oko- 
lišu vse kmetijske pridelke in izdelke v 
skladu s postavljenim nacrtom za dobro 
oskrbo mest in drugih industrijskih srer 

dišč in sklepa v ta namen pogodbe; 
3. da pospešuje in razvija vse panoge 
kmetijskega gospodarstva na svojem 
področju, tako poljedelstvo, živinorejo, 
sadjarstvo, vinogradništvo, čebelarstvo, 
gojitev industrijskih in drugih kultur, 
gozdarstvo, domačo obrt itd., posebno 
še tiste panoge oziroma kulture, Id v 
danih naravnih pogojih najbolj uspe- 
vajo; 4. da uvaja za povečaije kmetijske 
proizvodnje in s tem za naraščanje bla- 
gostanja svojih članov naprednejše teh- 
nične in agronomsko metode v kmetij- 
stvu in v ta namen nabavlja kmetijske 
stroje, umetna gnojila itd., ustanavlja 
ambulante za živino, plemenilne postaje, 
organizira selekcijo živine, gradi silose, 
organizira semensko službo, skrbi za 
gojitev sadnih, gozdnih in drugih sadik 
itd.; 5. da organizira predelavo lanetij- 
skili pridelkov in obrtne delavnice za 
potrebe svojih članov in izrablja pri tem 
predvsem lokalne surovine; 6. da zbira 
kmečke prihranke v obliki hranilnih 
vlog in notranjih posojil za ustvarjanje 
obratnih sredstev in podeljevanje kreditov 
svojim članov; 7. da skrbi za gospodarski 
strokovni, kulturni in prosvetni dvig vseh 
prebivalcev svojega okoliša tako, da pri- 
reja v svojem zadružnem domu strokovna 
in politična predavanja, kulturne priredit- 
ve, strokovne tečaje, razstave, predvajanja 
filmov, goji îizkulturo itd. ter ustanovi 
svojo knjižnico. 

Zaradi smotrnega in uspešnejšega izva- 
vanja svojih nalog izdela potrebne načrte 
v skladu s splošnim državnim načrtom. 

Zadružni delež znaša 150 din, plača se 
ob vstopu v zadrugo. Upravni odbor 
lahko dovoli plačilo v obrokih. Delež za- 
družnikovega družinskega člana znaša 
20 din. Jamstvo je omejeno. Vsak za- 
družnik jamči še z desetkratnim zneskom 
vpisanih obveznih deležev. 

Zadruga razglaša važnejše sklepe v 
svojih poslovnih prostorih in na razglas, 
ni deski. Upravni odbor sestavlja 5 do 8 
članov. Njegova dolžnost traja eno leto. 
Zadrugo zastopa upravni odbor, zanjo 
podpisujeta po dva člana upravnega od- 
bora ali po en član upravnega odbora in 
po en pooblaščeni uslužbenec zadruge. 

člani upravnega odbora so: 
Tašner Franc, kmet, Zagorci, predsed- 

nik, 
Fekonja Anton, kmet, Sakušak, podpred- 

sednik, 
Meznarič Franc, delavec, Sakušafe taj- 

nik, 
Stebih Anton, kmet, Sakušak, 
Plohi Martin, kmet, Zagorel, 
Filipič Franc, kmet, Zagorci, 
Pintarič Franc, delavec, Senčak, 
Vršič Anton, viničar, Bodkovci, odbor- 

• nikk '     ; ' • ' 
Okrožno 'sodišče v Mariboru 

dne,31. maja 1948. 
,   :      Zadr IV 41—2 5052 

* 
G16. 

Sedež": Pacinje, okraj Ptuj. 
Dan vpisa: 31. maja 1948. 
Besedilo: Kmetijska zadruga z o, .J. v 

Pacinju. 
Zadruga je bila ustanovljena na"skup- 

ščini 6. III. 1Q48 za" nedoločen, čas,   ' " 

Naloge zadruge so: 1. da na čim boljši 
in čim kulturnejši način oskrbuje svoje 
člane z vsemi potrebnimi potrošnimi 
predmeti; 2. da odkupuje v svojem oko- 
lišu vse kmetijske pridelke in izdelke v 
skladu s postavljenim načrtom za dobro 
oskrbo mest in drugih industrijskih sre- 
dišč in sklepa v ta namen pogodbe; 
3. da pospešuje in razvija vse panoge 
kmetijskega gospodarstva na svojem 
področju, tako poljedelstvo, živinorejo, 
sadjarstvo, vinogradništvo, čebelarstvo, 
gojitev industrijskih in drugih kultur, 
gozdarstvo, domačo obrt itd., posebno 
še tiste panoge oziroma kulture, ki v 
danih naravnih pogojuj najbolj uspe- 
vajo; 4. da uvaja za povečanje kmetijske 
proizvodnje in s tem za naraščanje bla- 
gostanja svojih članov naprednejše teh- 
nične in agronomske metode v kmetij- 
stvu in v ta namen nabavlja kmetijske 
stroje, umetna gnojila itd., ustanavlja 
ambulanto za živino, plemenilne postaje, 
-organizira selekcijo živine, gradi silose, 
organizira semensko službo, skrbi za 
gojitev sadnih, gozdnih in drugih sadik 
itd.; 5. da organizira predelavo kmetij- 
skih pridelkov in obrtne delavnice za 
potrebe svojih članov in izrablja pri tem 
predvsem lokalne surovine; 6. da zbira 
kmečke prihranke v obliki hranilnih 
vlog in notranjih posojil za ustvarjanje 
obratnih sredstev in podeljevanje kreditov 
svojim članom; 7. da skrbi za gospodarski 
strokovni, kulturni in prosvetni dvig vseh 
prebivalcev svojega okoliša tako, da pri- 
reja v svojem zadružnem domu strokovna 
in politična predavanja, kulturne prire- 
ditve, strokovne tečaje, razstave, predva- 
janja silmov, goji fizkulturo itd. ter usta- 
novi svojo knjižnico. 

Zaradi smotrnega in uspešnejšega iz- 
vajanja svojih nalog izdela potrebne 
načrte v skladu s splošnim državnim 
načrtom. 

Zadružni delež znaša 150 din in se pla- 
ča ob vstopu v zadrugo. Upravni odbor 
lahko dovoli plačilo v obrokih. Delež za- 
družnikovega družinskega člana znaša 20 
dinarjev. Jamstvo je omejeno. Vsak za- 
družnik jamči š,e s petkratnim zneskom 
vpisanih obveznih deležev. 

Zadruga razglaša važnejše sklepe v svo- 
jih poslovnih prostorih in na razglasni de- 
ski. 

Upravni odbor sestavlja 4 do 5 članov. 
Njegova dolžnost traja eno leto. 

Zadrugo zastopa upravni odbor, podpi- 
sujeta pa zanjo po dva člana upravnega 
odbora in en pooblaščeni uslužbenec za» 
drage. 

Člani upravnega odbora so\ 
Petrovič Janez, •••., Pacinje, predsed- 

nik, 
Petrovič Franc, •••., Pacinje,,podpred- 

sednik, 
DruzoviS Alojz, pos., Sp. Velovlak* taj» 

nik, ... 
. Martinec Franc, pos.,-Sp.'Velovlâk, 

Tobias Mirko, pos., Pacinje,.odbornika. 

'Okrajno sodišče v Mariboru 
dne 31.'maja 1948,' 

£adr/jy/43Z2; ' ÜS8Ö 
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617. 
Sedež: Petanjci, okraj Murska Sobota. 
Dan vpisa: 6. maja 1048 
Besedilo: Kmetijska nabavno prodaj- 

na zadruga z o. j. v Pctanjcih. 
Zadruga je bla ustanovljena na skup- 

ščini 5. februarja 1948 za nedoločen čas. 
Naloga zadruge je: 1. da izdeluje po na 

vodilih pristojnih organov načrt za odkup 
kmetijskih pridelkov v svojem okolišu; 2. 
da izdeluje po navodilih pristojnih orga- 
nov načrt potrošnje svojih članov; 3. da 
izdela finančni in kreditni načrt in ga spra- 
vi v sklad s finančnim načrtom svoje po 
slovne zveze in postavljenimi normami; 4. 
da zbira v ta namen statistične podatke, 
ki jih daje v uporabo tudi svoji poslovn. 
zvezi. Glavni zadružni zvezi LRS in okraj- 
nim ljudskim odborom; 5. da odkupuje v 
svojem okolišu vse kmetijske pridelke in 
oskrbuje svoje člane z vsem kmetijskim 
croajem in drugimi kmetijskimi potrebšči- 
nami in tudi z vsemi potrošnimi predmeti 
po postavljenem načrtu; 6. da sklepa po- 
godbe s kmetovalci v svojem okolišu za 
odkup kmetijskih pridelkov in jim izpla- 
čuje predujme (kontrahiranje);7 da sklepa 
pogodbe z zadružnimi in državnimi podjetji 
za dobavo kmetijskih pridelkov; 8 da skr 
bi za večjo produktivnost dela svoj:h Čla- 
nov; 9. da skrbi za kulturno in prosvetno 
izobrazbo svojih članov in za njihovo za- 
družno vzgojo. 

Svoje naloge opravlja zadruga v «kladu 
a splošnim državnim Gospodarskim načrtom 
in z nalogami, ki jih dobi od svoje poslov- 
ue  zveze  in  pristojnih  organov   ljudske 
blasti. 
Zadružni dele/ znaša 150 din. plača 

se ob vstopu v zadrugo. Upravni odbor 
lahko dovol: vplačilo v obrokh. Delež 
zadružn kovega družinskega člana znaša 
10 din. Jamstvo je omejeno Vsak za- 
družnik jamči še z desetkratnim zne- 
skom vp:sanih obveznih deležev. 

Zadruga razglaša važnejše sklepe v 
svojih posîovn h prostorih, po potrebi 
pa še na krajevno običajni način ali pa 
v dnevnem ali krajevnem tisku. 

Upravni odbor sestavlja 7 članov. Nje- 
gova dolžnost traja eno leto. Predsed- 
nika, podpredsednika in tajnika voli 
zbor posebej. Zadrugo zastopa upravni 
odbor, zanjo podp:sujeta dva člana 
upravnega odbora ali po en član uprav- 
nega odbora in en pooblaščeni uslužbe- 
nec zadruge. 

Člani upravnega odbora so: 
Šafarič  Jožef,  gostilničar, podpredsed. 

oik, 
Stillar Janez, gostilničar, podpredsed- 

nik, 
Debelak Alojz, delavec, tajnik, 
Kerec Jožef, čevljar, 
Kovač Jožef, uradnik. 
Ciglar Franc, delavec, 
Sočrč   Franc,  kmet, odborniki, vsi iz 

Petanjcev. 
Okrožno sodišče v Mariboru 

dne 6. maja 194& 
Zadr. Ill 77/1 4070 

618. 
Sedež: Portoča, okraj Murska Sobota. 
Dan vpisa- 21. maja 1948. 
Besedilo- Kmetijska zadruga z o. j. 

v Portoci. 
Zadruga je bila ustanovljena na skup- 

ščini 22. II. 1948 za nedoločen čas. 
Naloga zadruge je: 
1. da na čim boljši in čim kulturnejši 

način oskrbuje svojo člane z vsemi po- 
trebnimi potrošnimi predmeti; 2. da od- 
kupuje v svojem okolišu vse kmetijske 
pridelke in izdelke v skladu s postav- 
ljenim načrtom za dobro oskrbo mest in 
drug h industrijskih središč in sklepa v 
ta namen pogodbe; 3. da pospešuje in 
razvija vse panoge kmetijskega gospo- 
darstva na svojem področju, tako polje- 
delstvo, živinorejo, sadjarstvo, vinograd- 
ništvo, čebelarstvo, gojitev industrijskih 
in drugih kultur, gozdarstvo, domačo 
obrt itd-, posebno pa tiste panoge ozi- 
roma kulture, ki v danih naravnih po- 
gojih najbolj uspevajo; 4. da uvaja za 
povečanje kmetijske proizvodnje in s 
tem za naraščanje blagostanja svojih 
članov naprednejše tehnične m agro- 
nomske metode v kmetijstvu in v ta ••- 
uien nabavlja kmetijske stroje, umetna 
gnojila itd., ustanavlja ambulante za ži- 
vino, plemenilne postaje, organizira se- 
lekcijo živiue, gradi silose, organizi- 
ra semensko službo, skrbi za goji'ev 
sadri,h. gozdnih in drugih kmetijskih 
sadik itd.; 5. da organizira predelavo 
pridelkov in obrtne delavnice za po 
trebe svojih članov in izrablja pri 
tem predvsem lokalne surov ne; 6 da 
zbura kmečke prihranke v obliki hra- 
nilnih vlog in notranjih posojil za ustvar- 
janje obratnih sredstev in za podeijeva. 
nje kreditov svojim članom; 7 da sUrbi 
za gospodarski strokovni ter kulturni in 
prosvetni dvig vseh prebivalcev svojega 
okoliša tako. da prireja v svojem >£• 
družnem domu strokovna m polit.čna 
predavanja, kulturne prireditve, stro- 
kovne tečaje, razstave, predvajanja lü- 
mov, goj; tizkulturo itd. ter ustanov: 
svojo knjižnico. 

Zaradi smotrnega in uspešnejšega iz- 
vajanja svojih nalog izdela potrebne ••- 
črte v skladu s splošnim državnim ua 
črtom. 

Zadružni delež znaša 150 din in se 
plača ob vstopu v zadrugo. Upraviu od- 
bor lahko dovoli plačilo v obrokih. Delež 
zadružnikovega družinskega člana znaša 
80 din. Jamstvo je omejeno. Vsak za- 
družnik jamči še s petkratnim zneskom 
vpisanih obveznih deležev. 

Zadruga razglaša važnejše sklepe v 
svojih poslovnih prostorih m na razglas- 
ili deški. 

Upravni odbor sestavlja 7 članov. Nje- 
gov„ dolžnost traja eno leto. 

Zadrugo zastopa upravni odbor, pod- 
pisujeta pa zanjo po dva člana uprav- 
nega odbora ali po en član upravnega 
odbora in en pooblaščeni uslužbenec za- 
druge. 

Člani upravnega odbora so: 
Recek Mihael, predsedn k, 
Kolar Alojz, podpfedsednik 
Nemec Janez, tajnik. 

Vogrinčič Anton, 
Kenko Štefan, 
Mihalič Fil p, y 

Šadl   Jožef,  odborniki,   vsi   Kmetje   v 
Pertoči. 

'*'-rožno sodišče v Mariboru 
dne 21. maja 1948. 

Zadr. IU 81 4489 

619. 
Sedež: Rcka-Pohorjc, okraj Maribor 

okolica. 
Dan vpisa- 28. maja 1948. 
Besedilo: Kmetijska zadruga z o. j. 

Rcka-Pohorjc. 
Zadruga je bila ustanovljena na skup- 

ščini 1. II. 1948 za ned''ocen čas. 
Naloga zadruge je: 
l.da •••.• boljši in čim kulturnejši na- 

čin oskrbuje svoje člane z vsemi potrebni- 
mi potrošnimi predmeti; 2. da odkupuje 
v svojem okolišu vse kmetijske pridelke in 
izdelke po postavljenem načrtu za do- 
bro oskrbo mest in drugih industrij- 
skih središč in sklepa v ta namen po- 
godbe; 3. da pospešuje in razvija vse pa- 
noge kmetijskega gospodarstva na svojem 
področju, tako poljedelstvo, živinorejo, 
sadjarstvo, vinogradništvo, čebelarstvo, go- 
jitev industrijskih in drugih kultur, goz- 
darstvo, domačo obrt itd., posebno pa po- 
spešuje tiste panoge oziroma kulture, ki 
v danih naravnih pogojih najbolj uspe- 
vajo; 4. da uvaja za povečanje kmetijske 
proizvodnje in s tem za zagotovitev nara- 
ščanja blagostanja svojih članov naprednej- 
še tehnične in agronomske metode v 
kmetijstvu in v ta namen nabavlja kmetij- 
ske stroje, umetna gnojila itd., ustanavlja 
ambulante za živino, plemenilne postaje, 
organizira selekcijo živine, gradi silose, 
organizsa semensko slu/bo. skrbi za goji- 
tev sadnih, gozdnih' in drugih sadik itd.; 
5 ria organ'.zira predelavo kmetijskih pri- 
delkov in obrtne delavnice za potrebe svo- 
jih *lanov in izrablja pri tem predvsem 
l'i!:a!np surovine; 6. da zbira kmečke pri- 
ll ranke v obliki hranilnih vlog in notranjih 
posojil za ustvarjanje obratnih sredstev in 
u podeljevanje kreditov svojim članom; 
7. da skrbi «i gospodarski strokovni, kul- 
turni in prosvetni d"ig vseh prebivalcev 
svojega okoliša tako, da prireja v svojem 
zadružnem domu strokovna in politična 
predavanja, kulturne prireditve, strokovne 
tečaje, razstave, predvajanja filmov, goji 
fizkulturo itd ter ustanovi svojo knjižnico. 

Zaradi smotrnega in uspešnejšega iz- 
vajanja svojih nalog izdela potrebne na- 
črte v skladu s splošnim državnim na- 
črtom. 

Zadružni delež znaša 150 din in se 
plača ob vstopu v zadrugo. Upravni od- 
bor lahko dovoli plačilo v obrokih. Delež 
zadružnikovega družinskega člana znaša 
15 din. Jamstvo je omejeno. Vsak za- 
družnik jamči še z tokratnim zneskom 
vpisanih obveznih deležev. 

Zadruga   razglaša  važnejše  sklepe   ? 
svojih poslovnih prostorih in na razgla' 
ni deski. 

Upravni odbor sestavlja 7 do 9 čla- 
nov. Njegova dolžnost t^raia eno leto. 
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Ziu'ii;:;:.! / : ,..pa i.pravni oubor, pod- 
pisujeta pa zi.i;,,o ])o ü\a dana uprav- 
nega o'ìhora an pu en clan upravnega 
odbora in en puouia-rei) uslužbenec za- 
druge. 

Climi upravnemu <xlbora  ••: 
Stern  Valent n.  kmet,  Pohorje, pred- 

sednik, 
Kasielic Fran,', kocar. Zg. Hoče, pod- 

predsednik. 
Znuderl Hmko, učitelj, Pohorje, tajn'k, 
Pehar   Ivan.    kolarski   pomočnik,  Po- 

lana, 
Stanglar Maks. železničar, Pohorje, 
Lorbek Franc, zidar, Pivola, 
Rečnik Mar ja, sodna uslužbenka, Pi- 

vola, odborniki. 
Okrožno sodišče v Mariboru 

dne 28  maja 1948. 
Zadr IV 39—2 4385 

620. 
Sedež: Rogoznica, okraj Ptuj 
Dan vpisa: 31. maja 1948. 
Besedilo: Kmetijska zadruga z «K j. 

v «ogoznici. 
, Z&dru."ì je bila ustanovljena na skup- 
ščini 26. II.' 1948 za nedoločen čas. 
. ^a.*°ga zadruge je: 1. da na čim boljši 
in čim kulturnejši način oskrbuje svoje 
člane z vsemi potrebnimi potrošnimi 
Predmeti; 2. da odkupuje v svojem oko- 
isu vse kmetijske pridelke in izdelke v 
kladu s postavljenim načrtom za dobro 
,?^•°• mest in drugih industrijskih sre- 
lsc in sklepa v ta^ namen pogodbe; 

f; ^a pospešuje in razvija vse panoge 
kmetijskega gospodarstva na svojem 
Področju, tako poljedelstvo, živinorejo, 
sadjarstvo, vinogradništvo, čebelarstvo, 
gojitev industrijskih in drugih • kultur, 
fozdarstvo, domačo* obrt itd., posebno 
se tiste panoge oziroma kulture, ki v 
uanih naravnih pogojih najbolj uspe- 
jo; 4. da uvaja za povečanje kmetijske 
proizvodnje in s tem za naraščanje bla- 
gostanja svojih članov naprednejše teh- 
g.lcne. io agronomske metode v kmetij- 

vu m v ta namen nabavlja kmetijske 
2e; «meîna gnojila itd., ustanavlja 
^moulante za živino, plemenilne postaje, 
or£an-lz.ira selekcijo živine, gradi silose, 
fTAm ••• semensko službo, skrbi za 
Hd • K sadnih' gozdnih in drugih sadik 
skfh organizira predelavo kmetij- 
T>otrnKrudelkov i" obrtne delavnice za 

PrÄr?*1? 1••••• iD iZrabiia,pri Ì?m 
kmp,-.i;      '«Kalne surovine; 6. da zbira 
vloe «n prihranke v oblila hranilnih 
ohnH,iunotraniin posojil za ustvarjanje 
dïtnl .?re<istev in podeljevanje kre- 
SDrlrT1,m Bamm< 7- da skrbi za go- 
2*-. strokovni, kulturni in pro- 
olmi ' VRe'J   prebivalcev  svojega 

wMsa tako, da prireja v svojem za- 
"niznem domu strokovna in politična 
predavanja, kulturne prireditve, stro- 
kovne tečaje, razstave, predvajanja fil- 
^w, goji fizkulturo itd. ter ustanovi 
svojo kniižnico. 

Zaradi smotrnega in uspešnejšega iz- 
dajanja svojih nalog izdela potrebne na- 
me v skladu s splošnim državnim na- 
črtom. 

Zadružni delež znaša 150 din in se 
plača ob vstopu v zadrugo. Upravna od- 

bor lahko dovoli plačilo v obrokih. Delež 
zadružjiikovega družinskega člana znaša 
20 din. Jamstvo je omejeno. Vsak za- 
družnik jamči še z enkratnim zneskom 
vpisanih obveznih deležev. 

Zadruga razglaša važnejše sklepe v 
svojih poslovnih prostorih • na razglas- 
ni deski. 

Upravni odbor sestavlja 5 do 7 članov. 
Njegova dolžnost traja eno leto. 

Zadrugo zastopa upravni odbor, pod- 
pisujeta pa zanjo po dva člana Uprav- 
nega odbora ali po en član upravnega 
odbora in en pooblaščeni uslužbenec za- 
druge. 

Člani upravnega odbora so: 
Lenartič Franjo, skladiščnik, Žabjek, 

predsednik, 
Amuš Alojz, ključavničar drž. želez- 

nic, Rogoznica, podpredsednik, 
Purg Angela, delavka, Nova vas, taj- 

nica, 
Macun Jožef, kmet, Nova vas, 
Prosenjak Alojz, kmet, Rogoznica, 
Kolenko Jožef, kmeL Nova vas, 
Kekec Ignac, kmet, Žabjek, odborniki. 
Pooblaščenka za sopodpisovanje: 
Cigler Terezija^ poslovodinja v Rogoz- 

nici. 
Okrožno sodišče v Mariboru 

dne 31. maja 1948. 
Zadr IV 42—2 4S90 

621. 
* 

Sedež: Scgovci, okraj Radgona 
Dan vpisa: 15. maja 1948. 
Besedilo: Kmetijska obdelovalna •••- 

druga z o. j. v Segovcih. 
Zadruga je bila ustanovljena na skup- 

ščini 19. III. 1948 za nedoločen čas. 
Naloga zadruge je: da na podlagi pro- 

stovoljnega in svobodnega združevanja* 
kmetov, njihove zemlje, orodja • vprež- 
ne živine zaradi skupnega gospodarstva 
ustvari boljše pogoje za uporabo sodob- 
nih pridobitev znanosti, tehnike in de- 
lovnih metod v kmetijski proizvodnji. S 
tem naj se omogoči racionalno in na- 
črtno gospodarstvo, da bi se na ta način 
dosegli večji dohodki in zmanjšali pro- 
izvajalni stroški ter tako dosegle znatne 
koristi tako za zadružnike kakor tudi za 
državo. 

Vsak zadružnik vloži v zadrugo vso 
svojo zemljo, ki jo je dobil na podlagi 
zakona o agrarni reformi in kolonizaciji, 
bodisi po točki 1 ali 2 člena 23, razen 
manjše površine okrog hiše, ki se mu 
pusti za offebno porabo in ne sme pre- 
segati 1 ha. Na zemlji, vloženi v zadru- 
go, obdrže lastniki svojo pravico. 

Vsak zadružnik je dolžan vložiti v 
zadrugo tudi vse svoje poljedelske stroje, 
orodje in vprežno živino. 

Poslovni delež znaša 500 din, vsak za- 
družnik piše na račun deležev ves rne- 
sek, s katerim je ocenjena njegova v za- 
drugo vložena zemlja. Jamstvo je ome- 
jeno. Vsak zadružnik jamči za obvezno- 
sti zadruge z zneski, ki jih je vložil v 
zadrugo. 

Upravni odbor sestavlja 5 do 9 članov, 
vštevši predsednika in tajnika. 

Zadrego zastopa upravni odbor ala 
tisti, ki ga pooblasti odbor, podpisujeta 
pa zanjo po dva člana upravnega odbora 

ali po en član upravnega odbora in en 
pooblaščeni uradnik. 

Člani upravnega odbora so. 
••••• Franc, predsednik 
Jesih Alojz, tajnik. 
Viđali Edvara, 
Košir Angela, 
Rakar Anton, 
Mlakar Anton, 
Dobrovec Franc, v»i ••^•'1 v btg^v- 

cih, odborniki. 
Okrožno sodišče v Mariboru 

dne 15. niaj-i 1!'4S. 
Zadr IV 25 2 •• 

ft 
62-i. 

Sede/: Stara gora. okraj •••. itaiigono* 
Dan vpisa: 3. junija 1948. 
Besedilo: Kmetijska zadrura z,omejenim 

jamstvom v Stari gori. 
Zadruga je bila ustanovljena na skup- 

ščini 4. IV. 1948 za nedoločen čas. 
Naloge zadruge so: da na čim boljši 

in čim kulturnejši način oskrbuje svoje 
člane z vserm potrebnimi potrošnimi 
predmeti; 2. da*odkupuje v svojem oko- 
lišu vse kmetijske pridelke in izdelke v 
sldadu s postavljenim načrtom • dobro 
oskrbo mest in drugih industrijskih sre- 

„dišč in sklepa v ta namen pogodbe; 
3. da pospešuje in razvija vse panoge | 
kmetijskega gospodarstva na svojem 
področju, tako poljedelstvo, živinorejo, 

\ sadjarstvo, * vinogradništvo, čebelarstvo, 
gojilev industrijskih in dragih kuitur, 
gozdarstvo, domačo obrt itd., posebno 
še tiste panoge oziroma kulture, ki v 
danih naravnih pogojih najbolj uspe- 
vajo; 4. da uvaja za povečanje kmetijske 
proizvodnje in s tem za naraščanje bla- 
gostanja svojih članov naprednejše teh» 
nične in agronomske »metode v kmetij- 
stvu in v ta namen nabavHa kmetijske 
stroje, umetna pnoiila itd., ustanavlja 
ambulante za živino, plemenilne postaje, 
organizira selekcijo .živine, irradi silose, 
organizira semensko družbo, skrbi za 
gojitev sadnih, gozdnih in drugih »adilc 
itd.; 5. da organizira predelavo kmetij- 
skih pridelkov in obrtne delavnice za 
potrebe svojih članov in izrablja pri tem 
predvsem lokalne surovine; 6. da zbira 
kmečke prihranke v obliki hranilnih 
vlog m notranjih posojil za ustvarjanje 
obratnih sredstev in podeljevanje kre- 
ditov svojim članom; 7. da skrbi za go- 
spodarski strokovni, kulturni in pro- 
svetni dvig vseh prebivalcev svojega 
okoliša tako. da prireja v svojem za- 
družnem domu strokovna in politična 
predavanja, kulturne prireditve, stro- 
kovne tečaje, razstave, predvajanja fil- 
mov, goji fizkulturo itd ter ustanovi 
svojo knjižnico. 

Zaradi smotrnega in uspešnega iz- 
vajanja svojih nalog izdela potrebne 
načrte v skladu s splošnim državnim 
načrtom. 

Zadružni delež znaša 150 din, plača 
se ob vstopu v zadrugo. Upravni odbor 
lahko dovoli plačilo v obrokih. Delež za- 
družnikovega družinskega člana znaša 
10 din. Jamstvo je omejeno. Vsak za- 
družnik jamči še s petkratnim znesko» 
vpisanih obveznih deleževe 



Stran 438 URADNI LIST LRS st. ti \ i. V• 

Zadruga razglaša važnejše sklepe v 
avojih poslovnih prostorih iu na razglas- 
ili deski 

Upravni odbor sestavlja 9 članov. Nje- 
gova dolžnost traja eno leto. Zadrugo 
zastopa upravni odbor, zanjo podpisuje. 
!a po dva člana upravnega odbora ali 
po en član upravnega odbora in en po- 
oblaščeni uslužbenec zadruge, 

člani upravnega odbora so: 
Lupša Jakob, upokojenec, Ženjak. pred- 

sednik, 
Roškar Ferdo, posestnik, Kokolajnščak, 

podpredsednik, 
Klobasa Ivan, Stara gora, tajnik, 
Praviček Rudolf, Ženjak, posestnik. 
Horvat Ignac,   tajnik KLO,   Kokolajn- 

ščak, 
Čagran Kari, pos. sin, Terbegovci, 
Klobasa Marija, gospodinja, Stara gora, 
Tišler Karol, pos. sin, Grabšinci, 
Kovačič Konrad, poslovodja. Stara go- 

ra, odbornik. 
Okrožno sodišče v Mariboru 

dne 3. junija 1948. 
Zadr IV 4•—2 5048 

* 
62ä. 

Sedež: Veržej, okraj Ljutomer. 
Dan vpisa: 31. maja 1948. 
Besedilo: Kmetijska zadruga z omejenim - 

jamstvom v Veržeju. 
Zadniga je bila ustanovljena nn skup 

Sčini 12. IL 1948 za nedoločen čas. 
Naloge zadruge so: 1. da na črn boljši 

in čim kulturnejši način oskrbuje svoje 
člane z vsemi potrebnimi potrošnima 
predmeti; 2. da odkupuje v svojem oko- 
lišču vse kmetijske pridelke in izdelke v 
skladu s postavljenim načrtom za dobro 
oskrbo mest in drugih industrijskih sre- 
dišč in sklepa v ta namen pogodbe; 
3. da pospešuje in razvija vse panoge 
kmetijskega gospodarstva na svojem 
podroČj?i, tako poljedelstvo, živinorejo, 
sadjarstvo, vinogradništvo, čebelarstvo, 
gojitev industrijskih in drugih kultur, 
gozdarstvo, domačo obrt itd., posebno 
še tiste panoge oziroma kulturo, Ici v 
danih naravnih pogojih najbolj uspe- 
vajo; 4. da uvaja za povečanje kmetijske 
proizvodnje in s tem za naraščanje bla- 
gostanja svojih članov naprednejše teh- 
nične m agronomske metode v kmetij- 
stvu in v ta namen nabavl'a kmetiiske 
stroje, umetna gnojila itd., ustanavlja 
ambulante za živino, plemenilne postaje, 
organizira selekcijo živine, gradi silose, 
organizira semensko službo, skrbi za 
gojitev sadnih, gozdnih in drugih sadik 
irtd.: 5. da organizira predelavo kmetij- 
skih pridelkov in obrtne delavnice za 
potrebe svojih člauov in izrablja pri tem 
predvsem lokalne surovine; C, da zbira 
kmečke prihranke v obliki hranilnih' 
vlog in notranjih posojil za ustvarjanje 
obratnih sredstev in podeljevanje kreditov 
svojim članom; 7. da skrbi za gospodarski 
strokovni.. kulturni in prosvetni dvig vseh 
prebivalcev svojega okoliša tako, da pri- 
reja v svojem zadružnem domu strokovna 
in politična predavanja, kulturne prire- 
tlitve. strokovne tečaje, razstave, predvaja- 
nja filmov goji fizkulturo itd. ter ustanovi 
svoio knjižnico* 

Zaradi smotrnega in uspešnejšega izva- 
vanja svojih nalog izdela potrebne načrte 
v skladu s splošnim državnim načrtom. 

Zadružni delež znaša 150 din, plača se 
ob vstopu v zadrugo. Upravni odbor 
lahko dovoli plačilo v obrokih. Delež za- 
dmžnikovega družinskega člana znaša 
20 din. Jamstvo je omejeno. Vsak za- 
družnik jamči še s trikratnim zneskom 
vpisanih obveznih deležev. 

Zadruga razglaša važnejše sklepe v 
svojih poslovnih prostorih in na razglas, 
ni deski. 

Upravni odbor sestavlja 8 članov. 
Njegova dolžnost traja eno leto. Zadrugo 
zastopa upravni odbor, zanjo podpisuje- 
ta po dva člana upravnega odbora ali po 
en član upravnega odbora in en poobla- 
ščeni uslužbenec zadruge. 

Člam upravnega odbora &o: 
Šranger  Vekoslav, upokojenec, Veržej, 

predsednik, 
Ferenc Anton, kmet. Veržej, tajnik 
Janšovec Franc, kmet. Veržej, 
Slavic Jozeî, kmet, Bimči.ii. 
Farkaš Anton, kmet, Veržej, 
Ro3 Marica, pos. hči, Veržej, 
šostarič Mihael, kmet, Veržej, 
Pečuh Franc, kmet, Bunčani, odborniki. 

Okrožno sodišče v Mariboru 
dne 81. maja 1948. 

/ Zadr IV 40/2 5053 
* 

624. 
Sedež: Vučja vas, okraj Ljutomer. 
Dan vpisa: 3. junija 1948. 
Besedilo:   Kmetijska zadruga v Vučji 

vasi. 
Zadruga je bila ustanovljena na skup- 

ščini 15. II. 1948 za nedoločen čas. 
Naloge zadruge eo: da na čim boljši 

in čim kulturnejši način oskrbuje svoje 
člane z vsemi potrebnimi potresnimi 
predmeti; 2. da odkupuje v svojem oko 
lišu vse kmetijske pridelke in izdelke v 
skladu s postavljenim načrtom za dobro 
oskrbo mest in drugih industrijskih sre- 
dišč in sklepa v ta namen pogodbe; 
3. da pospešuje in razvija vse panoge 
kmetijskega gospodarstva na svojem 
področju, tako poljedelstvo, živinorejo, 
sadjarstvo, vinogradništvo, čebelarstvo, 
gojitev industrijskih in drugih kultur, 
gozdarstvo, domačo obrt itd., posebno 
še tiste panoge oziroma kulture, Id v 
danih naravnih pogojih najbolj uspe- 
vajo; 4. da uvaja za povečanje ikmetijske 
proizvodnje in s tem za naraščanje bla- 
gostanja svojih članov naprednejše teh- 
nične in agronomske metode v kmetij- 
stvu in v ta namen nabavlja kmetijske 
stroje, umetna gnojila itd., ustanavlja 
ambulante za živino, plemenilne postaje» 
organizira selekcijo živine, gradi silose, 
organizira semensko družbo, skrbi za 
gojitev sadnih, gozdnih in drugih sadik 
itd.; 5. da organizira predelavo kmetij, 
skik pridelkov in obrtne delavnice za 
potrebe svojih članov in izrablja pri tem 
predvsem lokalne surovine; G. da zbira 
kmečke prihranke v obliki hranilnih 
vlog in notranjih posojil za ustvarjanje 
obratnih sredstev • podeljevanje kre- 
ditov svojim članom; 7. da skrbi za go- 

spodarski strokovni, kulturni in pro* 
svetni dvig vseh prebivalcev svojega 
okoliša tako, da prireja v svojem za- . 
družnem domu strokovna m politična 
predavanja, kulturne prireditve, stro- 
kovne tečaje, razstave, predvajanja fil- 
mov, goji fizkulturo itd. ter ustanovi 
svojo knjižnico. 

Zaradi smotrnega in uspešnega iz- 
vajanja svojih nalog izdela potrebne 
načrte v skladu s splošnim državnim 
načrtom. 

Zadružni delež /naša 150 din, plača 
se ob vstopu v zadrugo. Upravni odbor 
lahko dovolj plačilo v obrokih. Delež za- 
dražnikovega .družinskega člana znaša 
20 din. Jamstvo je omejeno. Vsak zadruž- 
nik jamči še s petkratnim znesko . vpi- 
sanih obveznih deležev. 

Zadruga razglaša važnejše sklepe v 
svojih poslovnih prostorih in na razglas- 
ili deski. 

Upravni odbor sestavlja 6 članov. Nje- 
govu dolžnost traja eno leto. Zadrugo 
zastopa upravni odbor, zanjo podpisuje- 
ta po dva člana upravnega odbora ali 
po en član upravueaa odbora in en po- 
oblaščeni uslužbenec zadruge. 

Člani upravnega odbora so: 
Osterc Matija,  kmet,   Bučečovci,  pred- 

sednik, 
Zitek Franjo mL, kmet, Bučečovci, taj- 

nik. 
Markovič Franc, kmet, Vučja vas, 
Lukač Štefan, Bučečovci, 
Zitek Franc, kmet, Bučečovci, 
Slavic Janko, kmet. Vučja vas, 
Kovačič Jakob, kmet, Zavodi, odborniki. 

Okrožno sodišče v Mariboru 
dne 3. junija 1948. 

Zadr IV 46—2 Ó049 
* 

(Ì25. 
Sedež: Vurberg, okraj Ptuj. 
Dan vpisa: 13. maja 1948. 
Besedilo: Kmetijska zadruga z o. j. v 

Vurbergu. 
Zadruga je bila ustanovljena na skup- 

ščini 26. II. 1918 za nedoločen čas. 
Naloge zadruge so: 1. da na am boljši 

in čim kulturnejši način oskrbuje svoje 
člane z vsemi potrebnimi potrošnim! 
predmeti; 2. da odkupuje v svojem oko- 
lišu vse kmetijske pridelke in icdelke- v 
skladu s postavljenim načrtom za dobro 
oskrbo mest in drugih industrijskih sre- 
dišč in sklepa v ta namen pogodbe; 
3. da pospešuje in razvija vso panoge 
kmetijskega gospodarstva na svojem 
področju, tako poljedelstvo, živinorejo, 
sadjarstvo, vinogradnikivo, čebelarstvo, 
gojitev industrijskih jn drugih kultur, 
gozdarsfv-.». domačo obrt itd., posebno 
še tiste panoge oziroma kulture, ki v 
danih naravnih pogojih najbolj uspe- 
vajo; 4. da uvaja za povečanje kmetijske 
proizvodnje in s tem za' naraščanje bla- 
gostanja svojih članov naprednejše, teh- 
nične in agronomske metode v kmetij- 
stvu in v ta namen Niabavlja kmetijske 
stroje, umetna gnojila itd.,, ustanavlja 
ambulante za živino,'plemenilne-postaje, 
organizira selekcijo živine, gradi silose, 
organizira- semensko službo, skrbi za 
gojitev sadnih, gozdnih in drufiib. aadik 
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itd.; S. da organerà predelavo kmetij- 
skih pridelkov in obrtne delavnice /A 
potreb© svojih članov in izrablja pri tem 
predvsem lokalne surovine; 6. da zbir-i 
kmečke prihranke v oblik) hranilnih 
vlog in notranjih posojil za ustvarjanje 
obratnih sredstev in podeljevanje kreditov 
svojim članov; 7. da skrbi za gospodarski 
strokovni, kulturni in prosvetni dvig vseh 
prebivalcev svojega okoliša tako, da pri- 
reja v svojem zadružnem domu strokovna 
m politična predavanja, kulturno prire- 
ditve, strokovne tečaje, razstave, predva- 
janja filmov, goji fizirulturo itd. ter usta- 
novi svojo knjižnico. 

Zaradi smotrnega in uspešnejšega iz- 
vajanja svojih nalog izdela potrebne 
načrte v skladu « splošnim državnim 
nacrtom. 

Zadružni delež znaša 150 din in se 
Pkea olj vstopu v zadrugo. Upravni od- 
bor lahko dovoli plačilo v obrokih. Delež 
^adružmkovega družinskega člana znaša 
j° din. Jamstvo jo omejeno. Vsak za- 
družnik jamči še s petkratnim zneskom 
vpisanih obveznih deležev. 

Zadruga razglaša važnejše sklepe v 
sy°]ih poslovnih prostorih in na raz- 
glasili deski. 

;Upravni odbor sestavlja 4 do 6 članov, 
gegova dolžnost traja eno lelo. 

.Zadrugo zastopa upravni odbor, pod- 
P^iela pa zanjo dva člana upravnega 
pbora aij po en član upravnega odbora 
• en pooblaščeni uslužbenec zadruge. 

Člani upravnega odbora so: 
Kodrič Rudolf, učitelj, Vumpah. pred- 

sednik. 
Oajser Ivan, kovač, Vumpah, tajnik, 
Pirnik Ivan, kmet, Krčevina, blagajnik, 
Zizek Ivan, agrar, interesent, Vumpah, 
Sakelšek Jože, kmet, Krčevina, 
Vodan Jožef, traktorist,  Vumpah, od- 

•»miki. 
okrajno sodišče v Mariboru 

dne 13. maja 1948. 
Zadr. IV 23/2 4496 

* 
626. 

S®dež: Zamušani okraj Ptuj. 
«an vpisa: 21. maja 1948. 

, Besedilo: Kmetijska, zadrug» a o. j. v 
Zaoiušanih. 
tei ?^ga Je °üa ustanovljena na skup- 
**£• 20. II. 1948 za nedoločea čas. 
I ^°8e zadruge so: 1. da na cam boljši 
ßlflnün ^turnejši način oskrbuje svoje 
J^6 « vsemi potrebnimi potrošnimi 
predmeti; 2. da odkupuje v svojem oko- 
ubu vse kmeUjsko pridelko in izdelkov 
^adu s postavljenim načrtom za dobro 
osKrbo mest in drugih industrijskih sre- 
^c in sklepa v ta namen pogodbe; 
['•da pospešuje in razvija vse. panoge 
«TOeujskega gospodarstva na svojem 
področju, tako poljedelstvo, živinorejo, 
sadjarstvo, vinogradništvo, čebelarstvo, 
gojitev industrijskih in drugih kultur, 
gozdarstvo, domačo obrt itd., posebno 
so tiste panoge oziroma kulture, ki v 
danih naravnih pogojih najbolj uspe- 
jo; 4, da uvaja za povečanje kmetijske 
proizvodnje in e tem za naraščanje bla- 
gostanja svojih Slanov naprednejše teh- 

nične in agronomske metode v kmetij- 
stvu in v ta namen nabavlja kmetijske 
stroje, umetna gnojila itd., ustanavlja 
ambulante za živimo, plemenilne postaje, 
organizira selekcijo živine, gradi silose, 
organizira semensko službo, skrbi za 
gojitev sadnih, gozdnih in drugih sudik 
itd.; 5. da organizsila predelavo kmetij- 
skih pridelkov in obrtne delavnice za 
potrebe svojih članov in izrablja pri t<>m 
predvsem lokalne suro"ine; f> da zbira 
kmečke prihranke v obliki hranilnih 
vlog in uotranjih posojil za ustvarjanje 
obratnih sredstev in podeljevanje kreditov 
svojim članom; 7. da skrbi za gospodarski 
strokovni, kulturni in prosvetni dvig vseh 
prebivalcev svojega okoliša tako, da pri- 
reja v svojem zadružnem domu strokovna 
in politična predavanja, kulturne prire- 
ditve, 6trokovne tečaje, razstave, predva- 
janja filmov, goji îizkulUiro itd. ter usta- 
novi svojo knjižnico. 

Zaradi smotrnega in uspešnejšega izva- 
vanja svojih nalog izdela potrebne načrte 
v skladu s splošnim državnim načrtom. 

Zadružni delež znaša 150 din in se 
plača ob vstopu v zadrugo. Upravni od- 
bor lahko dovoli plačilo v obrokih. Delež 
zadružnikovega družinskega člana znaša 
10 din. Jamstvo je omejeno. Vsak za- 
družnik jamči še z lOkratuim zneskom 
vpisanih obveznih deležev. 

Zadruga razglaša važnejše sklepe v 
svojih poslovnih prostorih in na raz- 
glasni deski. 

Upravni odbor sestavlja 5 do 9 članov. 
Njegova dolžnost traja eno leto. 

Zadrugo zastopa upravni odbor, pod- 
pieujeta pa zanjo dva člana1 upravnega 
odbora •• po en član upravnega odbora 
in en pooblaščeni uslužbenec zadruge. 

Člani upravnega odbora so: 
Pignar Ivan, kmet, Zamušani, predsed- 

nik, 
Horvat Jakob, kmet, Zamušani, pod- 

predsednik, 
Bratuša Jožef, kmet, Zamušani. tajnik, 
Zorko Ivan, kmet, Tibolci, 
Ožinger Franc, kmet, Tibolci, 
Valenko Anton, kmet, Zamušani, 
Meško Martin, kmet, Prerod, odbor- 

niki. 
Okrajno sodišče v Mariboru 

dne 21. maja 1948. 
Zadr. IV 29 4500 

627. 
Sedež: Šmihel pri Novem inetto (Oko- 

liš obsega vasi, M spadajo pod KLO 
Smihel). . ••.0 

Dan vpisa: 21. maja 1948. 
Besedilo: Kmetijska zadruga z omeje- 

nim jamstvom v Smihclu pri Novem me 

Zadruga je bila ustanovljena na usta- 
novni skupščini 20. II. 1948 za nedolo- 
čen čas. 

Naloge zadruge so'- *• da na čim boljši 
in čim kulturnejši način oskrbuje svoje 
člane z vsemi potrebnimi yotrosnimi 
predmeti; 2. da odkupuje v svojem oko- 
lišu vse kmetijske pridelke in izdelke v 
skladu s postavljeaim načrtom za dobro 
oskrbo mest in 'drugih industrijskih sre- 
dišč in sklepa y, ta namea pogodbe; 

o. da pospešuje in razvija vse panoge 
kmetijskega gospodarstva na svojem 
področju, tako poljedelstvo, živinorejo, 
sadjarstvo, vinogradništvo, čebelarstvo, 
gojitev industrijskih in drugih kultur, 
gozdarstvo, domačo obrt itd., ! posebno 
še tiste panoge oziroma kulture, ki \ 
danih naravnih pogojih najbolj uspe- 
vajo; 4. da uvaja za povečanje kmetijske 
proizvodnje in - tem za naraščanje bla- 
go-tanja ovojih članov naprednejše Iro- 
nične in agronomsko metode v kmetij- 
stvu in v ta namen nabavlja kmetijske 
stroje, umetna gnojila itd., ustanavlja 
ambulante za živino, plemenilne postaje, 
organizira selekcijo živine, gradi silose, 
organizira semensko službo, «krbi za 
gojitev sadnih, gozdnih in drugih sadile 
itd.; 5. da organizira predelavo kmetij- 
skih pridelkov in obrtne delavnice za 
potrebo svojih članov in izrablja pri tem 
predvsem lokalne surovine; 6. da zbira 
kmečke prihranke v obliki hranilnih 
vlog in notranjih posojil za ustvarajnje 
obratnih sreds'tev in Dodeljevanje kre- 
ditov svojim članom; 7. da skrbi za go- 
spodarski strokovni, kulturni in pro- 
svetni dvig vseh prebivalcev svojega 
okoliša tako, da prireja v svojem za- 
družnem domu strokovna in politična 
predavanja, kulturne prireditve, stro- 
kovne tečaje, razstave, predvajanja fit 
mov, goji fizkulturo itd. ter ustanovi 
svojo knjižnico. 

Zaradi smotrnega in uspešnega ix». 
vajanja svojih nalog izdela potrebne 
načrte v skladu s splošnim državnim 
načrtom. 

Temeljni zadružni delež znaša 100 <im. 
Vsak član jamči Se z desetkratnim zne- 
skom vpisanih obveznih deležev. 

Vsi sldepi in objave se nabijéjo na 
zadružni razglasni deski. 

Upravni odbor sestavlja sedem članov, 
in sicer predsednika, tajnika in pet od- 
bornikov. 

Zadrugo zastopa upravni odbor ali ri- 
su, ki ga ta pooblasti, podpisujeta pa Za- 
njo po dva člana upravnega odbora ali 
en član upravnega odbora in od odbora 
pooblaščeni uslužbenec zadruge 

Člani upravnega odbora so: 
Gačnik Franc, kmet, Brod 6, predsed- 

nik, 
Cujnik Hugo, pismonoša, Šmihel 8, taj-, 

nik, 
Burger Avgust, uradnik, Šmihel 50, 
Brezovar Ciril, kmet, Regerca vas 25, 
Fink Ivan, kleparski mojster. Brod 4, 
Gačnik Martin, kmet, Boričevo 3. 
Brulc Franc uradnik. Gotna vas 25. 

odborniki. 
Okrožno sodišče v Novem mestu 

dno 21. maja 1948. 
Zt 27/48 - Zadr III 55/1     4441 

* 
638. 

Sedež: Postojna. 
Dan vpisa: 8. maja 1948. 
Besedilo: Okrajna posloma zveza nabar- 

••-prođajnik zadrug z o. j. v Postojni. 
Na skupščini 25. IV. 1948 so bila spre- 

jeta nova pravila. 
Besedilo: odslej: Okrajna zTeza kmetij- 

skih zarlrng za okraj Postojna; z. z o. j. r 
Postojni, 
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Nalow z\eze 4<r 
Zveza vodi volan ione zadruge glede or- 

ganizacije m gospodarstva, uvaja v njiho- 
vo posk vanje plcnwanje, razvid in kon- 
trolo, skrbi za vzgojo kadrov in zadružni- 
kov sploh, oe bon /a naprednejše oblike v 
zadružništvu in za pravilen razvoj svojih 
članic. 

V ta namen: 1. predstavlja in povezuje 
vse zadruge kmetijskega pomena v svojem 
okraju, razeu kmetijskih obdelovalnih za- 
drug; 2   pospešuje in razvija s pomočjo 
svoj:h   članic   vse   panoge  kmetijstva  in 
gozdarstva  na svojem področju, posebno 
tiste panoge oziroma kulture, L' v danih 
naravnih pogojih najbolj uspevajo, io si- 
cer: aj  pomaga svojim članicam pri pra- 
vilni organizaciji selekcije živine pri usta. 
navijanju plemenilnih postaj, ambulant za 
živino, pri gradnj; silosov, pri nabavi in 
odgoji plemenske živine, pri reji drobnice 
itd., prav tako pa skrbi tudi za dobro or- 
ganizacijo miekarstva in za produkcijo ži- 
vinskih proizvodov, kot mesa, kož, volne 
itd.; b) organizira in pomaga izpolnjevati 
svoj.m članicam načrt lesne proizvodnje, 
odkupuje, predeluje in  vnovčuje les ter 
skrbi po svojih članicah za uspešno orga- 
nizacijo pogozdovanja, posebno za ureditev 
drevesnic itd.; c) pomaga svojim članicam 
pri pravilni organizaciji semenske službe, 
pri vzgoji in pravilni obdelavi vseh vrst 
kultur,  posebno tudi  industrijskih  kultur, 
pospešuje uvajanje naprednejših agronom- 
skih metod v kmetijstvu itd.; č) pomaga 
ßvojim članicam pri pospeševanju sadjar- 
stva in vinogradništva, posebno pri uredi- 
tvi drevesnic in trsnic, pri zatiranju raz- 
nih rastlinska bolezni, pri obnovi vino- 
gradov, pri vzgoji kvalitetnega sadja, pri 
šolanju vin, pri vnovčevanju sadja in vin 
itd.; d) pomaga svojim članicam pri po- 
speševanju vseh drugih gospodarskih pa- 
neg, n. pr. čebelarstva :td.; 3. pomaga svo- 
jim članicam pri mehanizaciji kmetijstva 
s tem, da skrbi, da bodo zadr-ge uspešno 
izrabljale razpoložljive kmetijske stroje, 
nabavljale stroje, ki bodo stalno v uporab- 
nem stanju, pomaga članicam pri ureditvi 
delavnic za popravilo kmetijskih strojev, 
ima po potrebi tudi svojo delavnico te vr- 
ste in večje kmetijske stroje ter sodeluje 
po potrebi pri sklepanju pogodb med čla- 
nicami in traktorsko postajo; 4. pomaga 
pri pravilni organizaciji zadružne trgovi- 
ne, in sicer: a) skrbi, da bo trgovsko po- 
slovanje njenih članic racionalno, tehnično 
dovršeno In kulturno in da bodo članice 
zniževale zakonito dopustno maržo; b) skrbi 
za   dobro   tehnično organizacijo   odkupa 
kmetijskih pridelkov in izdelkov, posebno 
Za   pravočasno kon trahi ran je, "in   ukrene 
vse notrebno, da jp odkup učinkov:t in da 
se pravilno razvije trgovina  po vezanih 
cenah; c) pomaga svojim članicam pri na- 
ročanju in dobavah blaga, jih zalaga s tr- 
govskim blacom in sklepa pogodbe z do- 
bavnimi podjetji, kolikor bo to racional- 
no in trospodarsko potrebno; pri tem skrbi, 
da bodo vse zadružne trgovine pravočasno 
in zadostno založene s sortimenti, ki ustre- 
zajo okusu in običajem zadružnikov, prav 
tako pa skrbi, da ne bodo imele zadruge 
na zalog  nekurantnoga blaga; č) prevaža 
trgovsko blatio za svoie članice z lastnim 

prevoznim parkom in v ta namen koordi- 
nira tudi plansko in racionalno izrabo 
prevoznih sredstev svojih članic ter ima 
tudi svojo avtomehanično delavnico; 6. po- 
sreduje in po potrebi razdeljuje med svoje 
članice kredite, organizira in povezuje kre- 
ditne odseke svojih članic z Narodno 
banko ter pospešuje zbiranje kmečkih pri- 
hrankov; 6. skrbi za sistematičen dvig kul- 
turne in prosvetne ravni zadružnikov in 
kmečkega prebivalstva sploh in za to 
pomaga posebno pri graditvi zadružnih do- 
mov, prireja predavanja, razstave itd.; 
7. vzgaja po načrtu zadružne kadre, jih 
pravilno razvršča in utrjuje pri njih za- 
vestno disciplino; 8. organizira in uravna- 
va delo svojih članic, jim daje obvezna na- 
vodila organizacijske in poslovne narave v 
skladu z zakonitimi predpisi in navodili 
nadrejenih organov; organizira in opravlja 
organizacijsko, instruktorsko in revizijsko 
službo, s katero nadzoruje in zboljšuje po- 
slovanje članic, da bo v vsakem oziru 
smotrno in racionalno. 

Zaradi smotrnega in uspešnega izpol- 
njevanja vseh teh nalog izdela potrebne 
načrte v skladu s splošnim državnim na- 
črtom in skrbi, da jih izdelujejo tudi njene 
članice in da jih v celoti izvajajo in pre- 
segajo. V ta namen vodi tudi vse potrebno 
evidenčno in statistično službo. 

Zadružni delež znaša 5000 din. 
Vsaka članica jamči z desetkratnim zne- 

skom vpisan.h deležev. 
Priobčitve se razglašajo v poslovnih pro- 

storih na posebnem, za to določenem 
kraju. 

Upravni odbor sestavlja 9 članov. 
Zadrugo zastopa upravni odbor, zanjo pa 

podpisujeta dva člana upravnega odbora, 
katerih enega sme nadomeščati pooblašče- 
ni uslužbenec zadruge. 

Izbrišejo se člam upravnega odbora: Ko- 
dele Egid, Jelerčič Jožko, Vcdopivec An- 
ton, Baje Franc, Turk Anton, Sluga Franc, 
Sotler Ciril, Žen Franc, Počkaj Anton, 
PavloviČ Franc, Cesnik Jakob, vpišejo so 
novi izvoljeni člani: 

Godeša Lojze; Žerovnica, 
Mulec Milan, Otok pri Cerknici, 
Zabukoveo Jože, Nova vas, 
Čehovin Anton, Postojna, 
Zigmund Jože, Žerovnica, 
Braniselj Jože, DoL Jezero, 
Turk Edo, Hrenovice, 
Sotlar Anton, Senožeče, 
Kaluža Lado, Narin (Šmihel ü/Kr.). 
Kot pooblaščenci za sopodpisovanje se 

vpišejo: 
Godeša Alojz, predsednik, 
Čehovin Anton, tajnik, 
Braniselj Jože, član uprav, odbora, 
Hostnik Marica, glavni knjigovodja, 
Baje Duša, blagajnik. 

Okrožno sodišče v Postojni 
dne 8. maja 1948. 

Zt 66/47—6 4674 

629. 
Sedež: Braslovče. 
Dan vpisa: 4. maja 1948. 
Besedilo: Nabavna in prodajna zadhiga 

z omejenim jamstvom v Braslovčali. 
Na občnem zboru dne/4. aprila 1948 so 

bila sprejeta nova pravila. 

Besedilo odslej:   Kmetijska zadruga z 
omejenim jamstvom v Braslovčali. 

Naloge zadruge so. 1. da nu čim bolj»; 
in čim kulturnejši nac.n oskrbuje svoje 
člane z vsemi potrebnimi potrošrumi 
predmeti; 2. da odkupuje v svojem oko- 
lišu vse kmetijske pridelke in izdelke v 
skladu s postavljenim načrtom za dobro 
oskrbo mest in drugih industrijskih sre- 
dišč in sklepa v ta namen pogodbe; 
3. da pospešuje in razvija vse panoge 
kmetijskega gospodarstva na svojem 
področju, tako poljedelstvo, živinorejo,^ 
sadjarstvo, vinogradništvo, čebelarstvo,* 
gojitev industrijskih in drugih kultur, 
gozdarstvo, domačo obrt itd., posebno 
še tiste panoge oziroma kulture, ki v 
danih naravnih pogojih najbolj uspe- 
vajo; 4. da uvaja za povečanje kmetijske 
proizvodnje in s tem za 'u.-asiai.jo bla- 
gostanja svojih članov naprednejše teh- 
nične in agronomske metode v kmetij- 
stvu in v ta namen nabavlja kmetijske 
stroje, umetna gnojila itd., ustanavlja 
ambulante za živino, plemenilne postaje, 
organizira selekcijo živine, gradi silose, 
organizira semensko službo, skrbi za 
gojitev sadn h, gozdnih in drugih sadik 
itd.; 5. da organizira predelavo kmetij- 
skih pridelkov in obrtne delavnice za 
potrebe svojih članov in izrablja pri tem 
predvsem lokalne surovine: 6. da zbira 
kmečke prihranke v obliki hranilnih 
vlog in notranjih posojil za ustvarjanje 
obratnih sredstev in podeljevanje kre- 
ditov svojim članom; 7. da skrbi za go- 
spodarski strokovni, kulturni in pro- 
svetni dvig vseh prebivalcev svojega 
okoliša tako, da prireja v svojem za- 
družnem domu strokovna in polit'čna 
predavanja, kulturne prireditve, stro- 
kovne tečaje, razstave, predvajanja fil- 
mov, goji fizkulturo itd. ter ustanovi 
svojo knjižnico. 

Zaradi smotrnega in uspešnejšega iz- 
vajanja svojih nalog izdela potrebne 
načrte v skladu s splošnim državnim 
načrtom. 

Zadružni delež znaša 100 din ielež za- 
družnikovega družinskega člana 10 din. 
Vsak zadružnik jamči z desetkratnim 
zneskom enkratnega temeljnega oziro- 
ma družinskega deleža. 

Upravni odbor sestavlja 9 do 10 članov, 
ki jih voli zbor izmed zadružnikov za do- 
bo enega leta. Za zadrugo podpisujeta po 
dva člana upravnega odbora, katerih ene- 
ga lahko nadomešča po upravnem odboru 
pooblaščeni uslužbenec zadruge. 

Izbrišejo se člani upravnega odbora: 
Kronovšek Miha, Rojnik Marija, Leskov- 
šek Ivan, Vodovnik Franc in Plaskan Jo- 
že, vpišejo se novi člani: 

Savinek Leopold, nameščenec, Rakovlje 
št. 20, 

Omladič Jože, kmet, Poljče 9, 
Korošec Ivan, kmet, Glinjo 3. 
Marino Jeronim, kmot, Glinje a, 
Resner Justina, kmetica, Braslovče 9, 
Rojnik Jože, kmet. Podvrh 2, in 
Radišek Frano, čevljar, Braslovče 22, 

odborniki. 
Okrožno sodišče v Celju 

dno 4. maja 1948. 
Zadr V 849/47 jm2 



Ol. UH A.'M LISI I.KS Slrai. 441 

OSO. 
beđež: ( elje. 
Dun vpisa: 4  tiwja •8 
Besedilo: DCIü.YMHI •••• šćr-n«ka po- 

trošniška zadruga z o. j. v Olju 
Izbrišejo se člani upravnoga odbora: 

Jošt Melh.or, Svetek Franc, Jevšenak 
Ivan,  Kocinur Martin, Bergles Milena, 

Krušee Viktor, Lešek Simon, Ošo Ivan, 
Debič Boris, Podjaveršck Albin, vpišejo 
se novi čiani: 

Skomina Rafko, tajnik MLO Celje, No. 
va vas, predsednik, 

Komerički Drago, direktor mestnih 
podjetij. Celje, Gabrje, fodpredsednik, 

Oo:ja Ivan, nameščenec, Celje, Skalna 
«let, tajnik, 

Vidmajer Jožica, direktor, Celje, Mari- 
borska c, 

Zaje Ivan, nameščenec, Celje, Dečko- 
va c. 31, 

šešler Ivan,, nameščenec, Celje, Vod- 
ikova ul. 2, 

Btónik Anton, ekonom, Celje, Zg. Hu- 
dmja 42, 

Trobiš Dragica, učiteljica, Celje, Jur- 
čičeva ul.. 

Kronovšek Alojz, nameščenec, Celje, 
lomšičov trg 7, 

L'novšek Franc, delavec, Razlngova ul. 
Okrožno sodišro v Celju 

dne 8 maja 1948 
Zadr VI 12GJ13 1051 

6Sl. * 
Sedež: Kozje. 
Dan vpisa: 17. aprila 1948. 
Besedilo: Nabavna in prodajna zadruga 

2 omejenim jamstvom v Kozjem. 
Na občnem zboru dne 29. marca 1948 

50 bila sprejeta nova pravila. 
Besedilo odslej: Kmetijska zadruga z 

°n<ejenim jamstvom v Kozjem. 
Naloge zadruge so: 1. da na čim boljši 

• čim kulturnejši način oskrbuje svoje 
ciane • vsemi potrebnimi potrošmmi 
predmeti; 2. da odkupuje v svojem oko 
hsu vse kmetijske pridelke 'D izdelke v 
s« adu z postavljenim načrtom za dobro 
oskrbo mest in drugih industrijskih •••- 
Jjisc in sklepa v ta namen pogodbe; 
»• da pospešuje in razvja vse panoge 
kn\etlJskega gospodarstva na svojem 
•••- C^U' *•^° poljedelstvo, živinorejo, aajarsfvo, vinogradništvo, čebelarstvo, 
%°}']ev industrijskih in drugih kullur, 
^zdarstvo. domačo obrt <td. posebno 
dnn-£le pan°ße  oziroma   kulture, Id v 
vaio   dn^ravQ';h   P°«°iih   naib°4   uspe" *"•< *• da uvaja za povečanje kmetijske 
proizvodnje in s tem za naraščanje bla- 
gostanja svojih članov naprednejše teh- 
•'ne in agronomske metode v kmetšj- 
""".'D v ta namen nabavlja kmetijske 

str°je, umetna gnojila itd., ustanavlja 
ambulante za živino, plemenilne postaje, 
organizira selekcijo Živine, gradi silose, 
organizira semensko službo, skrbi za go- 
jitev sadnih, gozdnih in drugih sadik 
"d-; 6. da organizira predelavo kmetij- 
skih pridelkov in obrtne delavnice za 
potrebe svojih članov in izrablja pri tem 
predvsem lokalne surovine; 6. da zbira 
kmečke prihranke v obliki hranilnih 
v«>g in notranjih posojil za ustvarjanje 
obratnih sredstev in  Dodeljevanje kre- 

d lov svojim članom; 7. da skrb' za go- 
spodarski, strokovni, kulturni tn pro- 
svetni dvig vseh prebivalcev svojega 
okoliša tako. da prireja v svojem za- 
družnem domu strokovna \n političnu 
predavanja, kulturne prireditve, stro- 
kovne tečaje, razstave, predvajanja fil- 
mov, goji fizkulturo itd. ter ustanovi 
svojo knjižnico. 

Zaradi smotrnega in uspešnejšega iz- 
vajanja svojih nalog izdela potrebne 
načrte v skladu s splošnim državnim 
uačrtom. 

Zadružni delež znaša 60 din, delež za- 
družnikovega družinskega člana 10 din. 
Zadružnik jamči z dvajsetkratnim zneskom 
vpisanega enkratnega temeljnega oziroma 
družinskega deleža. 

Upravni odbor sestavlja 9 članov, ki jih 
voli zbor izmed zadružnikov za dobo ene- 
ga leta. Za zadrugo podpisujeta po dva 
člana upravnep odbora, od katerih lah- 
ko enega nadomešča po upravnem odboru 
pooblaščeni uslužbenec zadruge. 

Izbrišejo se člani upravnega odbora: 
Druškovič Ivan, Sket Andrej, Koželj Etna, 
Lojen Štefan, Kraujc Viktor, Jazbinšek 
Aulon, Pajek Miha, Beline Ivo in dr. Fi- 
Šor Branko, vpišejo pa novi izvoljeni 
člani: 

Kos Ernest, nameščenec, Kozje 46, pred- 
sednik, 

Sok Anton,   živinozdravnik,   Kozje 88, 
podpredsednik, 

Novak Alojz, pos., Šonova 58, 
Gršak Ivan. pos., Ješovec 14, 
Bokalic Karol, pos., Ješovec 24, 
Presiceli Ivan, pos., Ješovec 8, 
Volavšek Julijana, pos., Ješovec 8, 

Okrožno sortiste v Celju 
dne 17. aprila 1948. 

Zadr VII 4/6 2590 
* 

G32. 
Sedež: Kozje. 
Dan vpisa: 2G. aprila 1948. 
Besedilo: živinorejska zadruga z o J. v 

Kozjem. 
Po sklepu občnega zbora z dne 18. IV. 

1948 se je zadruga razdružila in eresia 
v likvidacijo. 

Likvidatorja: 
Špec Anton in 
Toplišek Miloš, Člana up ega od- 

bora. 
Likvidacijska firma: kakor doslej s 

pristavkom v likvidaciji. 
Okrožno sodišče v Celju 

dne 26. aprila 1948. 
Zadr VII 34/10 4298 

* 
633. 

Sedež: Laško. 
Dan vpisa: 13. aprila 1948. 
Besedilo: Nabavna in prodajna zadruga 

z o. j. v Laškem. 
Na občnem zboru dne 11. 3. 1948 so 

bila sprejeta nova pravila. 
Besedilo zadruge odslej: Dclavsko-name- 

gfenska potrošniška ladruga z o. j. • La- 
škem. 

Upravni odbor sestavlja 9 članov, ki jih 
voli občni zbor za dobo ecetra leta. Za 

zadrugo pudpiotijela po dva člana uprav- 
nega <Aibora, cd kalenii lahko euega na- 

, doinešča   po upravnem  odboru  poobla- 
j ščeni uslužbenec, 
' Izbr sejo so člani upravnega odbora 

Kalej Jernej, Gostinc •••>\ hinter Av- 
gust. Uos Milutin, Požun Svanito, Lešnik 
Alojz, Kokelj Vil., Lešnik Jože, štor Šte- 
fan m Kosec Man;a; vpišejo pa se novi 
izvoljeni člani upravnega odbora: 

Igričnik Jože, gostilničar, Laško, pred- 
sednik, 

Virant Kazimir, monter DES-a, Laško 
podpredsednik. 

ŠinigoJ noriš, učitelj šole, Laško, tajnik, 
Hartman   Bori,   upravnik   zdravilišča, 

Laško, 
Pasarič Jožefa, gospodinjo, Laško, 
Plavčak Avgust, mizap >Volna<. Laško, 
Gračner Jože, mizar, L..ško, odborniki. 

Okrožno sodišče v Celju 
dne 13. aprila 1948. 

Zadr VI 122/13 340& 

634. 
Sedež: Mozirje. 
Dan vpisa: 21. aprila 1948. 
Besedilo: Kmetijska nabavna in prodaj- 

na zadruga z o. j. v Mozirju. 
Na občnem zboru so bjla sprejela nova 

pravila. 
Besedilo odslej: Kmetijska zadruga z 

o. j. v Mozirju. 
Zadruga je bilo ustanovljena na skup- 

ščini 29. II. 1948 ca nedoločen čas. 
Naloga zadruge je: 1. da na čim boljši 

m čim kulturnejši način oskrbuje svoje 
člane z vsemi potrebnimi potrošnimi 
predmeti; 2 odkupuj« v svojem okolišu 
vse kmetijske pridelke in zdelke v 
skladu s postavljenim načrtom za dobro 
oskrbo mest jn drugih industrijskih sre- 
dišč in sklepa v ta namen pogodbe; 
3. da pospešuje in razvija vse panoge 
kmetijskega gospodarstva na svojem 
področju, tako poljedelstvo, živinorejo, 
sadjarstvo, vinogradništvo, čebelarstvo, 
gojitev industr jskih in drugih kultur, 
gozdarstvo, domačo obrt itd., posebno pa 
tiste panoge oziroma kulture. Iti v danih 
naravnih pogojih najbolj uspevajo; 4. da 
uvaja za povečanje kmetijske proizvod- 
nje in P tem za naraščanje blagostanja 
svojih članov naprednejše tehnične in 
agronomske metode v kmetijstvu in v ta 
namen nabavlja kmetijske stroje, umetna 
gnojila itd., ustanavlja ambulante za ži- 
vino, plemenilne ••••••. organizira se- 
lekcijo živine, gradi sdose, organizira se- 
mensko službo, skrbi za gojitev sadnih, 
gozdnih in drugih sadik itd.; 5. da orga- 
nizira predelavo kmetijskih pridelkov m 
obrtne delavnice za potrebe svojih čla- 
nov in izrablja pri tem predvsem lokalne 
surovine; 6. da zbira kmečke prihranke 
v obliki hranilnih vlog in notranjih poso- 
jil za ustvarjanje obratnih sredstev in za 
dajanje kreditov svojim članom; 7. da 
skrbi za gospodarski, strokovni, kulturni 
in prosvetni dvig vseh prebivalcev svo- 
jega okoliša tako, da prireja v svojem 
zadružnem domu strokovna in politična 
predavanja, kulturne prireditve, strokov- 
ne tečaje, razstave, predvajanja filmov. 
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goji fizkulturo itd. ter ustanovi svojo 
knjižnico. 

Zaradi smotrnega in uspešnejšega iz- 
vajanja svojih nalog izdela potrebne na- 
črte v skladu s splošnim državnim na- 
črtom. 

Zadružni delež znaša 100 din, delež za- 
družnikovega družinskega člana 10 din. 
Zadružniki jamčijo za obveznosti zadruge 
z desetkratnim zneskom vpisanega enkrat- 
na temeljnega oziroma družinskega de- 
leža. 

Upravni odbor sestavlja 9 članov, ki jih 
voli zbor izmed zadružnikov za dobo snega 
leta. Za zadrugo podpisujeta po dva člana 
upravnega odbora, od katerih lahko enega 
nadomešča po upravnem odboru poobla- 
ščeni uslužbenec zadruge. 

Izbrišejo se člani upravnega odbora: 
Hriberšek Franc, Banko Jože, Celinšek 
Jože, Gomiršek Franc, Hren Franc, Ro- 
kovnik Alojz, Spende Viktor, Habjanič 
Milan in Razberger Alojz, vpišejo pa: 

Zavolavšek Matevž, kmet, Loke, pred- 
sednik, 

Sarh Franc, nameščenec OLO Mozirje, 
tajnik, 

Tratnik Mirko, ključ., Mozirje, 
Žagar Martin, kmet, Loke, 
Forštner Fortunat, kmet, Dobrovlje, 
Karče Marija, nameščenka, Mozirje, 
Mikek Franc, kmet, ŠmiheL 
Lesjak Valentin, kmet Šmihel. 
Miklavc Angela je podpredsednik, za 

sopodpisovanje je pooblaščen 
Vratanar Anton, poslovodja zadruge. 

Okrožno sodišče v Celju 
dne 21. aprila 1948. 

Zadr. .VII 53/5 
* 

3591 

635. 
Sedež: Polzela. 
Dan vpisa: 22. maja 1948. 
Besedilo: Nabavna in prodajna zadru- 

ga z o. j. v Polzeli. 
Na občnem zboru 18. IV. 1948 so bila 

sprejeta nova pravila: 
Besedilo odslej: Kmetijska zadruga z o. 

j. na Polzeli. 
Naloge zadruge so: 1. da na Srni boljši 

in čim kulturnejši način oskrbuje svoje 
člane z vsemi potrebnimi potrošnimi 
predmeti; 2. da odkupuje v svojem oko- 
lišu vse kmetijske pridelke in izdelke v 
skladu s postavljenim načrtom za dobro 
oskrbo mest in drugih industrijskih sre- 
dišč in sklepa v ta namen pogodbe; 
3. da pospešuje in razvija vse panoge 
kmetijskega gospodarstva ha svojem 
področju, tako poljedelstvo, živinorejo, 
sadjarstvo, vinogradništvo, čebelarstvo, 
gojitev industrijskih in drugih kultur, 
gozdarstvo, domačo obrt itd., posebno 
še tiste panoge oziroma kulture, ki v 
danih naravnih pogojih najbolj uspe- 
vajo; 4. da uyaja za povečanje kmetijske 
proizvodnje in s tem za naraščanje bla- 
gostanja svojih članov naprednejše teh- 
nične in agronomske metode v kmetij- 
stvu in v ta namen ^nabavlja kmetijske 
stroje, umetna gnojila itd., ustanavlja 
ambulante za živino, plemenilne postaje, 
organizira selekcijo živine, gradi silose, 
organizira  semensko  službo,  skrbi za 

gojitev sadnih, gozdnih ;n drugih sadik 
itd.; 5. da organizira predelavo kmetij- 
skih pridelkov in obrlne delavnice za 
potrebe svojih članov in izrablja pri tem 
predvsem lokalne surovine; 6. da zbira 
kmečke prihranke v obliki hranilnih 
vlog in notranjih posoji za ustvarjanje 
obratnih sredstev in podeljevanje kreditov 
svojim članom; 7. da skrbi za gospodarski 
strokovni, kulturni in prosvetni dvig vseh 
prebivalcev svojega okoliša tako, 'da pri- 
reja v svojem zadružnem domu strokovna 
in politična predavanja, kulturne prire- 
ditve, strokovne tečaje, razstave, predva- 
janja filmov, goji fizkulturo itd. ter usta- 
novi svojo knjižnico. 

Zaradi smotrnega in uspešnejšega iz- 
vajanja svojih nalog izdela potrebne 
načrte v skladu s splošnim državnim 
načrtom. 

Zadružni delež znaša 100 din, delež 
zadružnikovega družinskega člana 20 
din. Upravni odbor lahko dovoli plačilo 
v obrokih. Člani jamčijo za obveznost 
zadruge z desetkratnim zneskom vpisa- 
nega enkratnega temeljnega oziroma 
družinskega deleža. 

Upravni odbor sestavlja 7 do 11 čla- 
nov, ki jih voli zbor izmed zadružnikov 
za dobo enega leta. Za zadrugo podpisu- 
jeta po dva člana upravnega odbora, od 
katerih enega lahko nadomešča po 
upravnem odboru pooblaščeni uslužbe- 
nec zadruge. 

Izbrišejo se člani upravnega odbora 
Švajger Franc, Riamai Ivan, Medvešek 
Mirko, Šušter Edi, Zagoričnik Mirko in 
Borštner Karel, vpišejo pa novi izvolje- 
ni člani: 

Vrbnjak Jože, predsednik KLO, Breg 
40, predsednik, 

Matjaž Ivan, upokojenec, Polzela 124, 
Vošnjak Ivan, mali kmet, Podvin 15, 
Kuhar Anton, mali kmet, Polzela 32, 
Kolenc Ivan, traktorist, Polzela 6, 
Sever Anton, delavec, Polzela 163, 
Turnšek Matija, mali kmet, Založe 12, 
Zolnik Ivan, kmet, Podvin 47, odbor- 

niki. 
Okrožno sodišče  v  Celju 

dne 22. maja 1948, 
Zadr VII 46/4 4966 

ft 
636. 

Sedež: Rogaška Slatina. 
Dan vpisa: 25. maja 1948. 
Besedilo:    Kmetijska   nabavno prodaj- 

na zadruga z omejenim jamstvom v Ro- 
gaški Slatini. 

Na občnem zboru 8, III. 1948 so bila 
sprejeta nova pravila. 

Besedilo odslej: Kmetijska zadruga z 
omejenim jamstvom v Rogaški Slatini. 

Naloge zadruge so: da na čim boljši 
in čim kulturnejši način oskrbuje svoje 
člane z vsemi potrebnimi potresnimi 
predmeti; 2 da odkupuje v svojem-oko- 
lišu vse kmetijske pridelke in izdelke v 
skladu s postavljenim načrtom za dobro 
oskrbo mest in drugih industrijskih sre- 
dišč in sklepa v ta namen pogodbe; 
3. da pospešuje in razvija vse panoge 
kmetijskega gospodarstva na svojem 
področju, tako poljedelstvo, živinorejo, 
sadjarstvo, vinogradništvo, čebelarstvo, 
gojitev industrijskih in drugih kultur, 
gozdarstvo, domačo obrt itd., posebno 

še tiste panoge oziroma kulture, ki v 
danih naravnih pogojih najbolj uspe- 
vajo; 4. da uvaja za povečanje kmetijske 
proizvodnje in s tem za naraščanje bla- 
gostanja svojih članov naprednejše teh- 
nične in agronomske metode v kmetij- 
stvu in v ta namen nabavlja kmetijske 
stroje, umetna gnojila itd., ustanavlja 
ambulante za živino, plemenilne postaje, 
organizira selekcijo živine, gradi silose, 
organizira semensko službo, skrbi za 
gojitev sadnih, gozdnih in drugih sadik 
itd.; 5. da organizira predelavo kmetij- 
skih pridelkov m obrtne delavnice za 
potrebe svojih članov • izrablja pri tem 
predvsem lokalne surovine: 6. da zbira 
kmečke prihranke v obliki hranilnih 
vlog in notranjih posojil za ustvarjanje 
obratnih sredstev in podeljevanje kre- 
ditov svojim članom, 7. da skrbi za go 
spodarski strokovni, kulturni m pro- 
svetni dvig vseh prebivalcev svojega 
okoliša tako, da prireja v svojem za- 
družnem domu strokovna in politična 
predavanja, kulturne prireditve, stro- 
kovne tečaje, razstave, predvajanja fil- 
mov, goji fizkulturo itd ter ustanovi 
svojo knjižnico. 

Zaradi smotrnega in uspešnejšega iz- 
vajanja svojih nalog izdela p.iirebne na- 
črte v skladu s splošnim dr.'avnim 
na-iTfoif 

Zadružni delež znaša 150 din, delež za- 
družnikovega družinskega"čln.na 20 din. 
Upravni odbor lahko dovoli plačilo v 
obrokih 

Upravni odbor sestavlja 5 do 9 članov, 
ki jih voli zbor izmed zadružnikov za do- 
bo enega leta. 

Za zadrugo podpisujeta po dva člana 
upravnega odbora, katerih enega lahko 
nadomešča po upravnem odboru poobla- 
ščeni uslužbenec zadruge, 

Izbrišejo se člani upravnega odbora: 
Tovornik Martin, Ferlinc Eia, Marino 
Andrej, Zerak Jurij, D rev Valentin in 
za sopodpisovanje pooblaščeni upravnik 
zadruge Tomažič Ivo; vpišejo se novi ii- 
voljeni člani: 

Jurkovič Milena, učiteljica, Rogaška 
Slatina, tajnik, 

Karlin Janez, kmet. Rogaška Slatina. 
Toman Ivan, kmet, Rjavica, 
Plemenitaš Jože, kmet, Tržišče, 
Hrašoveč Vinico kmet, Sv. Križ. 
Podpredsednik je Verk Miloš. 
Za sopodpisovanje je pooblaščen: 
Brglez Frane, poslovodja zadruge. 

Okrožno sodišče v Celju 
dne 25. maja 1948. 

Zadr. VII 58/10 5180 
* 

637. 
Sedež: Slov. Konjice. 
Dan vpisa: 24. maja 1948. 
Besedilo: Nabavna in prodajna zadru- 

ga z o. j. v Slov. Kònjjirali. 
Na/občnem zboru 26. III 1948 so bila 

sprejeta nova pravila. 
Besedilo odslej: Kmetijska zadruga z 

o. j. v Slovenskih Konjicah. 
Naloge zadruge so: 1. da na čim boljši 

in čim kulturnejši način oskrbuie svoje 
člane z vsemi potrebnimi potrošnim! 
predmeti; 2. da odkupuje v svojem oko- 
lišu vso kmetijske pridelke in izdelke y 
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skladu s postavljenim načrtom za dobro 
oskrbo mest in drugih industrijskih sre- 
dišč in sklepa v ta namen pogodbe; 
3. da pospešuje in razvija vse panoge 
kmetijskega gospodarstva na svojem 
področju, tako poljedelstvo, živinorejo, 
sadjarstvo, vinogradništvo, čebelarstvo 
gojitev industrijskih in drugih kulturj 
gozdarstvo, domačo obrt itd., posebno 
še tiste panoge oziroma kulture, ki v 
danih naravnih pogojih najbolj uspe- 
vajo; 4. da uvaja za povečanje kmetijske 
proizvodnje in s tem za naraščanje bla- 
gostanja svojih članov naprednejše teh- 
nične in agronomske metode v kmetij- 
stvu in v ta namen nabavlja kmetijske 
stroje, umetna gnojila itd., ustanavlja 
ambulante za živino, plemenilne postaje, 
organizira selekcijo živine, gradi silose, 
organizira semensko službo, skrbi za 
gojitev sadnih, gozdnih in drugih sadik 
h-'l ^' ^a orßanizira predelavo kmetij- 

skih pridelkov in obrtne delavnice za 
potrebe svojih članov in izrablja pri tem 
Predvsem lokalne surovine; 6. da zbira 
kmečke prihranke v obliki hranilnih 
v'°g in notranjih posojil za ustvarjanje 
obratnih sredstev in podeljevanje kre- 
ditov svojim članom; 7. da skrbi za go- 
spodarski strokovni, kulturni in pro- 
svetni dvig vseh prebivalcev svojega 
okoliša tako, da prireja v svojem za- 
družna domu strokovna in poulična 
Predavanja, kulturne prireditve, stro- 
jne tečaje, razstave, predvajanja fil. 

mov> goji fizlinlturo itd. ter ustanovi 
svo> knjižnico 

f aradi smotra ega in uspešnejšega iz- 
gUanja svojih nalog izdela potrebne na- 
'rte   v   skladu   s   splošnim   državnim 

Da«rtom. 
Zadružni delež znaša 150 din, delež za- 

ruznikovega družinskega člana 15 din. 
upravni  odbor lahko dovoli   plačilo  v 
»rokih. Clan jamči za obveznosti zadru- 

pe z dese.  ^»tnim  zneskom   vpisanega 
nitratnega temeljnega oziroma družin- 

skega deleža. 
UPrav.ni odbor sestavlja 7 do 11 čla- 

»   J ,   J'n voli zbor izmed zadružnikov 
«dobo i, leta. 
«nr   zadrugo podpisujeta po dva člana 
upravnega odbora, katerih enega lahko 

oomesča ;)0 upravnem odboru poobla- 
808,11 uslužbenec zadruge. 
nriK« ris|J° se izstopivši člani upravnega 
odbora Štefančič Jakob, Gril Miha, Kralj 
Sek & r Juliia' Brea° Ivan' Gaj' 
Maks  P°n' ^••••§•• Franc, Gorenjak 
îjeni čl   -f1 *Vani vP^eJ° Pa nov* ^••" 

n.Gorenjak Ivan, kmet, Blato, predsed- 

Po&JdS^   kmet'   Zg- PriStaVa' 
Kvas Alojz,, delavec, Slov. Konjice, taj- 

Križnič Anica, gospodinja, Slov. Ronji- ce, , 
Levari Vinko, delavec, Slov. Konjice, 
Ulenik Simon, kmet, Blato, 
ručnik Mirko, kmetski sin, Prevrat, 

odhorniki. 
Okrožno sodišče v Celju 

dne 24. maja 1948. i 
Zadr VI Ì20/17 5177 | 

638. 
Sedež: Sv. Jurij pri Celju. 
Dan vpisa: 28. maja 1948. 
Besedilo: Nabavna in prodajna zadru- 

ga z omejenim jamstvom Sv. Jurij pri 
Celju. 

Na občnem zboru 14. III. 1948 so bila 
sprejeta nova pravila. 

Besedilo odslej: Kmetijska zadruga z 
omejenim jamstvom v Sv. Juriju pri Ce- 
lju. 

Nalogo zadruge so: 1. da na čim boljši 
in čim kultumejši način oskrbuje svoje 
člane z vsemi potrebnimi potrošnimi 
predmeti; 2. da odkupuje v svojem oko- 
lišu vse kmetijske pridelke in izdelke v 
skladu s postavljenim načrtom za dobro 
oskrbo mest in drugih industrijskih sre- 
dišč in sklepa v ta namen pogodbe; 
3. da pospešuje in razvija vse panoge 
kmetijskega gospodarstva na svojem 
področju, tako poljedelstvo, živinorejo, 
sadjarstvo, vinogradništvo, čebelarstvo, 
gojitev industrijskih in drugih kultur, 
gozdarstvo, domačo .)brt itd., posebno 
še tiste panoge oziroma kulture, ki v 
danih naravnih pogojih najbolj uspe- 
vajo; 4. da uvaja za povečanje kmetijske 
proizvodnje in s tem za naraščanje bla- 
gostanja svojih članov naprednejše teh- 
nične in agronomske metode v kmetij- 
stvu in v ta namen nabavlja kmetijske 
stroje, umetna çnojila itd., ustanavlja 
ambulante za živino, plemenilne postaje, 
organizira selekcijo živine, gradi silose, 
organizira semensko službo, skrbi za 
gojitev sadnih, gozdnih in drugih sadik 
itd.; 5. da organizira predelavo kmetij- 
skih pridelkov in obrtne delavnice za 
potrebe^svojih članov in izrablja pri tem 
predvsem lokalne surovine; G. da zbira 
kmečke prihranite v obliki hranilnih 
vlog in notranjih posojil za ustvarjanje 
obratnih sredstev in podeljevanje kre- 
ditov svojim članom; 7. da skrbi za go- 
spodarski strokovni, kulturni in pro- 
svetni dvig vseh prebivalcev svojega 
okoliša tako, da prireja v svojem za- 
družnem domu strokovna in politična 
predavanja, kulturne prireditve, stro- 
kovne tečaje, razstave, predvajanja fil- 
mov, goji fizkulturo itd. ter ustanovi 
svojo knjižnico. 

Zaradi smotrnega in uspešnejšega iz- 
vajanja svojih nalog izdela potrebne na- 
črte v skladu s splošnim državnim 
načrtom. . „ 

Zadružni delež znaša 100 din, delež za- 
družuikovega družinskega člana znaša 
20 din. Upravni odbor lahko dovoli pla- 
čilo v obrokih. Zadružnik jamči za ob- 
veznosti zadruge s desetkratnim zne- 
skom vpisanega enkratnega temeljnega 
oziroma družinskega deleža. 

upravni odbor sestavlja 7 do 11 čla- 
nov, ki jih voli zbor izmed zadružnikov 
za dobo enega leta. 

Za zadrugo podpisujeta po dva člana 
upravnega odbora, katerih enega lahko 
nadomešča po upravnem odboru poobla- 
ščeni uslužbenec zadruge. Upravni od- 
bor lahko določi, da podpisujeta za za- 
drugo' v zadevah notranjega in tehnične- 
ga značaja po dva uslužbenca zadruge. 

Izbrišejo se člani upravnega odbora: 
Merslavič Anton. Seračar Franjo. Jago- 

dic Jože, Skoberne Franc, Hajnšek Frant 
Skoberne Kari, Zmahar Jurij, Kodrii 
Franc in Jančjč Jože, vpišejo se: 

Kačičnik Fraac, posestnik, Nova vae, 
predsednik, 

ing. Cizej Dolfe, ravnatelj kmetijske 
šole, Bezovje, podpredsednik, 

Bohorč Edo, posestnik, Botrišnica, taj- 
nik, 

Šalej Miloš, čevljar, Sv. Juri], 
Kovačič Franc, posestnik, Kamnu, 
Gračnar Jože, posestnik, Hrušovec, 
Seručar Lizika, gospodinja, Sv. Jurij. 
Plauštajner   Franc, posestnik,   Šibenik. 
Šumej Jurij, posestnik, Nova vais, 
Oset Janez, posestnik, Nova vas, 
Pečar   Franc,   posestnik,   Bezovje, od. 

borniki. 
Za sopodpisovanje je pooblaščen: 

. Merslayiö   Tone,   uslužbenec   zadruga 
Goričica 5. 

Okrožno sodišče v Celju 
dne 28. maja 1948. 

Zadr VI 128/16 5181 
• 

639. 
Sedež: St. Vid pri Planini. 
Dan vpisa: 13. aprila 1948. 
Besedilo: Nabavna in prodajna zadru- 

ga z o. j. Št. Vid pri Planini. 
Izbriše se član upravnega odbora Ula- 

ga Silvo, vpiše se novi izvoljeni član 
Bohinc Franc, pos. sin, Planinska 

Okrožno sodišče v Celju 
dne 13. aprila 1948. 

Zadr VII 8/7 3506 
* 

G40. 
Sedež: Vransko. 
Dan vpisa: 28. maja 1048. 
Besedilo: Nabavna in prodajna zadru- 

ga z omejenim jamstvom na Vranskem. 
Na občnem zboru 4. IV. 1948 so bila 

sprejeta nova pravila. 
Besedilo odslej: Kmetijska zadruga z 

omejenim jamstvom Vransko-Jcronim. 
Naloge zadruge so: 1. da na čim boljši 

in čim kultumejši način oskrbuje svoje 
člana z vsemi potrebnimi potrošnimi 
predmeti; 2. da odkupuje v svojem oko- 
lišu vse kmetijske pridelke in izdelke v 
skladu s postavljenim načrtom za dobro 
oskrbo mest in drugih industrijskih -sre- 
dišč in sklepa v ta namen pogodbe; 
3. da pospešuje in razvija vse panoge 
kmetijskega gospodarstva na svojem 
področju, tako poljedelstvo, živinorejo, 
sadjarstvo, vinogradništvo, čebelarstvo, 
gojitev industrijskih in drugih kultur, 
gozdarstvo, domačo obrt itd., posebno 
še tiste panoge oziroma kulture, ki v 
danih naravnih pogojih najbolj uspe- 
vajo; 4. da uvaja za povečanje kmetijske 
proizvodnje in s tem za naraščanje bla- 
gostanja svojih članov naprednejše teh- 
nične in agronomske metode v kmetij- 
stvu in v ta namen nabavlja kmetijske 
stroje, umetna gnojila itd., ustanavlja 
ambulante za živino, plemenilne postaje, 
organizira selekcijo živine, gradi silose, 
organizira semensko 'službo, skrbi za 
gojitev sadnih, gozdnih in drugih sadik 
itd.; 5. da organizira predelavo kmetij- 
skih pridelkov in obrtne delavnice za 
potrebe svojih članov in izrablja pri tem 
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predvsem lokalne surovine; 6. da zbira 
kmečke prihranke v obliki hranilnih 
vicg ,n notranjih posojil za ustvarjanje 
obratnih sredsiev in podeljevanje- kre- 
ditov svojim člane m; 7. da skrbi za go- 
spodarski strokovni, kulturni in pro- 
svetni dvig vseh prebivalcev svojega 
ckoli.ša tako, da prireja v svojem za- 
družnem domu strokovna in po'itična 
predavanja, kulturno prireditve, stro- 
kovne tečate, razstave, predvajanja fil- 
mov, goji fizkulturo itd. ter ustanovi 
svojo knjiž'doo. 

Zaradi s/notrnega in uspešnejšega iz- 
vajanja svïjih nalog izdela potrebne na- 
črte v stfiadu s splošnim državnim 
načrtom. 

Zadružni delež znaša 150 din. Upravni 
odbor lahko dovoli plačilo v obrokih. Za- 
družnik jamči s peikratnim zneskom Vpi- 
sanega enkratnega temeljnega deleža. 

Upravni odbor sestavlja devet članov, 
ki jih voli zbor izmed zadružnikov za 
dobo enega leta. 

Za zadrugo podpisujeta po dva člana 
upravnega odbora, katerih enega lahko 
nadomešča po upravnem odboru poobla- 
ščeni uslužbenec zadruge. 

Izbrišejo se tzstopivši člani upravnega 
odbora: gioitati Franc, Praprotnik Vin- 
ko, Goropevšek Karol in Felicijan Josip, 
vpišeta se uova Izvoljena člana: 

G rear Albin, posestnik, Vransko 12, In 
Pečovnik Izidor, krojaški mojster, Je- 

ronim. 
Vrbovsek Franc je tajnik, za sopodpi- 

sovanje je pooblaščena Oset Ida, uprav- 
nica zadruge. 

Okrožno sodišče v Celju 
dne 28. maja 1043. 

Zadr VII 17/» 5179 
* 

611. 
Sedež: Žalec. 
Dan vpisa: 22. maja 1948. 
Besedilo: Nabavna in prodajna zadru- 

ga z o. j, v Žalcu. 
Na občnem zboru 15. III. 1948 so bila 

ßprejeta nova pravila. 
Besedilo odslej: Kmetijska zadruga z 

o. j. v Žalcu. 
Naloge zadruge so: 1, da na čiim boljši 

m čim kulturnejši način oskrbuje svoje 
člane z vsemi potrebnimi potresnimi 
predmeti; 2. da odkupuje pridelke in iz- 
delke v skladu s postavljenim načrtom za 
dobro oskrbo mest in drugitT industrij- 
skih središč in sklepa v ta namen pogod- 
be; 3. da pospešuje in razvija vse panoge 
kmetijskega gospodarstva na svojem 
področju, tako poljedelstvo, živinorejo, 
sadjarstvo, vinogradništvo, čebelarstvo, 
gojitev industr.jskih in drugih kultur, 
gozdarstvo, domačo obrt itd., posebno 
še tiste panoge oziroma kulture, ki v 
danih naravnih pogojih najbolj uspe- 
vajo; 4. da uvaja za povečanje kmetijske 
proizvodnje in s tem za naraščanje bla- 
gostanja svojih članov naprednejše teh- 
nične :n agronomske metode v kmetij- 
stvu in v ta namen nabavlja kmetijske 
stroje, umetna gnojila itd., ustanavlja 
ambulante za živino, plemenilne postaje, 
organizira selekcijo živine, gradi silose, 
organ žira semensko službo, skrbi za 
gojitev sadnih, gozdnih in drugih sadik 

itd.; 5. da organizira predelavo kmetij- 
skih pridelkov in obrine uHnvii.cu m 
potrebe pridelkov in obrtne delavnice za 
predvsem loku me muovine; 0. Ja /J>u;i 
kmečke prihranke v obliki hranilnh 
vlog in notranjh posoj 1 za ustvarjanje 
obratnih sredstev in podeljevanje kreditov 
svojim čianom; 7. da skrbi za gospodarski 
strokovni, kulturni in prosvetni dvig vseh 
prebivalcev svojega okoliša tako, da pri- 
reja v svojem zadružnem domu strokovna 
in politična predavanja, kulturne prire- 
ditve, strokovne tečaje, razstave, predva- 
janja filmov, goji fizkulturo itd. ter usta- 
novi svojo knjižnico. 

Zaradi smotrnega in uspešnejšega izva- 
vanja svojih nalog izdela potrebne načrte 
v skladu s splošnim državnim načrtom. 

Zudružni delež znaša 100 din. Zadruž- 
nik jamči z desetkratnim zneskom vpisa- 
nega enkratnega temeljnega deleža. 

Upravni odbor sestavlja 1) članov, ki 
jih izvoli zbor izmed zadružnikov za do- 
bo enega leta. Za zadrugo podpisujeta 
po dva člana upravnega odbora, od ka- 
terih enega lahko nadomešča po uprav 
nem «lboru poobliiščeni uslužbenec za- 
druge. 

Izbrišejo so člani odbora Zaje Konrad, 
Bizjak Franc, Potočnik Jože, Miku? Jože. 
Lubej Franc, Tavželj Stanko, Hajh Ivan. 
Podgoršek Peter, Zakonjšek Jože. Zapu 
šek Martin, Delak Anton, Udrih Stanko 
in Predan Drago, vpišejo pa novi izvo- 
ljeni člani: 

Marovt Ivan, kmet, Žalec, predsednik 
Krašovic Milan, nameščenec, Žalec, 

podpredsednik, 
Arzenšek Amalija, gospodinjo, Žalec, 

tajnica, • , 
Zuža Drago. kmet. Žalec, 
Kučar Pavla., kmetica. Žalec, 
Seme Franc, kmet, Vrbje, 
Storman Štefan, kmet, Vrbje, 
Korent Ivan, kmet, Zg. Ložnica in 
Omladič Franc, kmet, Zg. Ležnicu. od 

bocuiki. 
Okrožno sodišče v Celju 

dne 22. maja 1948. 
Zadr VII 14/11 49G2 

* 
G42. 

Sedež: Dobrunje. 
Dan vpisa: 14. maja 194.S, 
Besedilo: Nabavna in prodajna zadruga 

z omejenim jamstvom v bohrunjah. 
Na zboru 20. III. 1948 se je zadruga pro 

imenovala in sprejeta so bila nova pra- 
vila. 

Besedilo odslej: Kmetijska zadruga z 
omejenim jamstvom v Dobrunjali. 

Naloge zadruge so: 1. da na čim boljši 
in čim kulturnejši nač:n oskrbuje svoje 
člane z vsemi potrebnimi potresnimi 
predmeti; 2. da odkupuje v svojem oko. 
lišu vse kmetijsko pridelke in,izdelke v 
skladu s postavljenim načrtom za dobro 
oskrbo mest in drugili industrijskih sre- 
dišč in sklepa v ta namen pogodbe: 
3. da pospešuje in razvija vse panoge 
kmetijskega gospodarstva na svojem 
področju, tako poljedelstvo. živ;norejo, 
sadjarstvo, vinogradništvo, čebelarstvo, 
gojitev industrijskih In drugih kultur, 
gozdarstvo, domačo obrt itd., posebno 
še tiste panoge oziroma kulture, ki v 

umiih tiarami) pogojih najbolj uspe- 
vajo; 4. da uvaja za povečanje kmet jske 
iin.i/At.uiije u * lein ij& iwiiascuiije t>la- 
gosiania svojih članov napiediiej-ie teh- 
nične in agronomske metode v kmetij- 
stvu io v ta namen nabavlja kmet jske 
stroje, umetna gnojila itd., ustanavlja 
ambulante za živino, plemenilne postaje, 
organizira selekcijo živ.ne, gradi silose, 
organizira semensko službo, skrbi za 
gojitev sadn h. gozdnih in drugih sadik 
itd.; 5. da organizira predelavo kmetij- 
skih pridelkov in obrtne delavn.ee za 
potrebo svojih članov in izrablja pri tem 
predvsem lokalne surovino; 0. da zbira 
kmečko prihranke v obliki hranilnih 
vlog in notranjih posojil za ustvarjanje 
obratnih sredstev in podeljevanje kre- 
ditov svojim članom; 7. da skrbi za go- 
spodarski strokovni, kulturni in pro- 
svetni dvig vseh prebivalcev svojega 
okoliša tako, da prireja v svojem za- 
lnižnem domu strokovna in polit ena 
predavanja, kulturne prireditve, stro- 
kovne tečaje, razstave, predvajanja fil- 
mov, goji fizkulturo itd. ter ustanovi 
svojo knjižnico. 

Zadružni delež znaša 100 din,, ki se lah 
ko vplača v obrokih. Delež zadružnlkovega 
družinskega člana znaša 20 din. Člani jam- 
čijc za obveznosti zadruge z desetkratnim 
zneskom vpisanega enkratnega temeljnega 
oziroma družinskega deleža. 

Zadruga razglaša važnejše sklepe v svo- 
jih poslovnih prostorih in na razglasni de 
ski. 

Upravni odbor sestavlja 7 do 9 članov, 
ki jih voli zbor izmed zadružnikov. Njego 
va dolžnost traja eno leto Za zadrugo pod- 
pisujeta po dva člana upravnega odbora, 
oo katerih enega lahko nadomešča po 
upravnem odboru pooblaščeni uslužbenec 
zadruge. 

izbrišejo se člani upravnega odbora: 
MojSkerc Jakob, Zrimšek Jakob, Brajet 
France, Berčič Tončka in Strojinc Franc, 
vpišejo pa novi člani upravnega odbora: 

Porenta Alojz, Podmolnik 25. 
Kozlevčar Vinko, Zadvor 06, 
Cerne Franc, Dobrunje 71, 
Korent Martin, Dobrunje 55, 
Svetek Ladislav, Zadvor 44. 

Okrožno codišče v Ljubljani 
dne 13. maja 1948. 

Zadr. V 98/4 4271 

G43. 
Sedež: Domžale. 
Dan vpisa: 12. aprila 1948. 
Besedilo: Kmetijska nabavno prodajna 

zadruga z omejenim jamstvom v Dom- 
žalah. 

Na zboru 7. marca 1948 se je zadruga 
preimenovala in so bila sprejeta nova 
pravila. 

B(ßÄdilo odslej: Dclavsko-nameščcii- 
ska potrošniška zadruga z omejenim 
jamstvom v Domžalah. 

Naloge zadruge so: 1. da izdela načrt 
za svojo člane in fedela v ta namen fi- 
nančni in kreditni načrt; 2. da ablra v 
ta namen statistične podatke, ki jih daje 
v uporabo tudi nadrejenim zadružnim 
in državnim oirganoin; 3. da oskrbuje 
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svoje člane z vsemi potresnimi predmeti 
in sklepa v ta namen pogodbe s kmetij- 
skimi! nabavnimi in prodajnimi zadru 
gami in 7, drugimi zadružnimi in držav- 
nimi pcdjeLji; 4. da ustanavlja po poire 
bi lastna gospodarska podjetja izključno 
za potrebe sV0jih članov: 5. da dviga 
svoje prodajalne in podie.tja na stopnjo 
racionalne in kulturne ravni; 6. da s so- 
delovanjem sindikalnih organizacij skrbi 
za dvig kulturne in prosvetne ravni in 
za zadružno vzgojo svojih članov. 
1 7f^nimi delež maša 100 din, ki se 
lahko vplača v obrokih. Člani jamčijo 
za obveznosti zadruge z desetkratnim 
zneskom vpisanih obveznih deležev. 

Zadruga razglaša važnejše sklepe v 
svojih poslovnih prostorih. 
.Upravni odbor sestavlja 9 članov, ki 
m voli zbor izmed zadružnikov. Dolž 
Bost upravnega odbora traja eno leto. 
«* zadrugo podpisujeta po dva člana 
upravnega odbora, od katerih lahko ene- 
?? nadomešča po upravnem odboru po. 
ODlasčeni vodilni uslužbenec zadruge. 
,T ^brišejo se člani upravnega odbora: 
••••• Ivam, Peterca Ivan, Markič Mirko, 
«•ropivšek Ožbolt, Pestotnik Ivan, Kralj 
^Oze,   Pezdir   Frančiška,   Lavrič   Jože, 

rad Prane, vpišejo pa se novi člani 
uPravnega odbora: 
r^^.Prago, ravnatelj tovarne kovčkov, 
uomzale, Kolodvorska 30, 
»., veder   •••&•,  skladiščnik  kemično 
kvarne, Domžale, 

^mole TomaŽ, klobučar, Rodica 46, 
fl^bjl Avgust, delavec, Dopala vas 27, 

••odflpivec Anton, poštni manipulant, 
podrečje 35, 

Kedenšek Ivan. železničar, Domžale, 
Liubljanska cesta 1, 

Kraševec Anton, miličar, Domžale, Ra 
<»o cesta 1. 

Okrožno sodišče v Ljubljani 
dne 12. aprila 1948. 

Zadr. IV 131/4 3218 

64*. * 
Sedež: Ig. 
2anJfPisa: 24. maja 1948. 
ßesedilo: Nabavna in prodajna zadrn- 
w 0•cJ°nim jamstvom na Igu. 
«a sliupš<3»i 29. III. 1948 so bila spre- 

jeta nova pravila. 
o,,,.*6^. odslej: Kmetijska zadruga z 

"*J0nim jamstvom na Igu. 
jgjoeo zadruge so: 

j_w10So zadruge so: 1. da na čim boljši 
Slan ^Iturnejši način oskrbuje svoje 
•••• \ vsemi potrebnimi potrošnima 
|'"»meh; 2. da odkupuje v svojem oko- 
"fu vso kmetijske pridelke in izdelke v 
osi^• s P°stavljenim načrtom za dobro 
d«?T0 •••1 in drugih industrijskih sre- 
o ~. m sklepa v ta namen pogodbe; 
i.*"3.. Pospešuje in razvija vse panoge 
nnîf l. ega gospodarstva na svojem 
£JJV°

CJU
> tako poljedelstvo, živinorejo, 

saajarstvo, vinogradništvo, čebelarstvo, 
gojitev industrijskih in drugih kultur, 
gozdarstvo, domačo obrt itd., posebno 
se tiste panoge oziroma kulture, Id v 
"•anili naravnih pogojih najbolj uspe- 
V0]o; 4. da uvaja za povečanje kmetijske 
Proizvodnjo in s tem za naraščanje bla- 
gostanja svojih članov naprednejše teh- 

nične ,n agronomske metode v kmetij- 
stvu in v ta namen nabavlja kmetijske 
stroje, umetna gnojila itd., ustanavlja 
ambulante za živ.no, plemenilne postaje, 
organizira selekcijo živine, gradi silose, 
organzira semensko službo, skrbi za 
gojitev sadnih, gozdnih in drugih sadik 
itd.; 5. da organisera predelavo kmetij- 
skih pridelkov in obrtne delavnice za 
potrebe svojih članov in izrablja pri tem 
predvsem lokalne surovine; 6. da zbira 
kmečke prihranke v obliki hranilnih 
vlog in notranjih posoj ! za ustvarjanje 
obratnih sredstev in podeljevanje kreditov 
svojim članom; 7. da skrbi za gospodarski 
strokovni, kulturni in prosvetni dvig vseh 
prebivalcev svojega okoliša tako, da pri- 
reja v svojem zadružnem domu strokovna 
in politična predavanja, kulturne priredit- 
ve, strokovne tečaje, razstave, predvajanja 
filmov, goji fizkulturo itd. ter ustanovi 
svojo knjižnico. 

Zadružni delež znaša 100 din, ki se 
vplača v obrokih. Delež zadružnikovega 
družinskega člana znaša 20 din. Člani 
jamčijo za obveznosti zadruge z deset- 
kratnim zneskom vpisanega enkratnega 
temeljnega oziroma družinskega deleža» 

Zadruga razglaša važnejše sklepe v svo- 
jih poslovnih prostorih in na razglasni 
deski. 

Upravni odbor sestavlja 7 članov, 
voli jih zbor izmed zadružnikov. Njego- 
va dolžnost traja eno leto. Za zadrugo 
podpisujeta po dva člana upravnega od- 
bora, od katerih lahko enega nadomešča 
po upravnem odboru pooblaščeni usluž- 
benec zadruge. 

Izbrišejo se člani upravnega odbora: 
Prek Jože, Sokalič Viljem, Bukovec 
Alojz, Poznik Janez, Mavec Anton, Kern 
Franc, Golob Janez, 

vpišejo se novi člani upravnega od- 
bora: 

Cankar Franc, posestnik, Ig 119, 
Repar Franc, Ig C9, 
Kastelic Ludvik, posestnik, Staje 2, 
Grum Jože, posestnik, Ig 144, 
Gerbeo Franc, uslužbenec, Ig 160. 

Okrožno sodišče v Ljubljani, 
dne 22. maja 1948. 

Zadr. V 27/5 -1594 
* 

C45. 
Sedež: Kranj. 
Dam vpisa: 21. maja 1948._ 
Besedilo: Krojaška produktivna zadru- 

ga z omejenim jamstvom v Kranju. 
Na zboru 17. aprila 1948. so bila spre- 

jeta nova pravila. 
Besedilo odslej: Obrtniška proizvajal- 

na in predelovalna zadruga krojačev z 
omejenim jamstvom v Kranju. 

Naloge zadruge so: 1. da skupno izvr 
šuje krojaško obrt z delovno silo svojih 
članov, predvsem na podlagi akorda; 2. 
da nabavlja surovine, material in sred- 
stva za lastno proizvodnjo, da prodaja 
svojo ohrtno izdelke in organizira daja- 
nje kredita svojim članom; 3. da dviga 
kulturno in strokovno raven svojih čla- 
nov; 4. da sprejema in strokovno izo- 
bražuje svoje učence in 5. da prilagodi 
svoje delo splošnemu državnemu gospo- 
darskemu načrtu. 

Delež znaša 500din- Vsak član jjm 
či za obveznosti zadruge z dvnj^ikrut- 
nim zneskom vpisanih obveznih de'e- 
žev. 

Upravni odbor sestavlja 5 do 9 è!-no- 
Njegova dolžnost  traja   pno  leto. 

Zadrugo zastopata predsednik  ir.   aj- 
nik upravnega odbora. 

Izbrišejo se člani upravne,;:: <^'M-r.\ 
Triler   Jože,   Bobnar   Anton.   '' ni.'.ik 
Bratuž, vpišejo se novi ''lan.: 

Luznar Franc, kroj. pomočnik   uran';, 
Jurčičeva 3, 

Dakskobler    Ludvik,    prikrojevaier, 
Zlato polje 7, 

Kos Josip, kroj. mojster. Škrlovec 1, 
Martinjak Vinko. kroj. pomočnik. Hu- 

je 89, 
Križaj Janko, kroj. mojster, Naklo 56. 

Okrožno sodišče v Ljubljani 
dne 20. maja 1948. 

Zadr V 78/2 !710 

646. 
Sedež: Ljubljana. 
Dan vpisa: 14. maja 194S. 
Besedilo: Nabavna in prodajna zadru- 

ga knjigovezov in torbarjev z omejenim 
jamstvom v Ljubljani. 

Na skupšoini 21. IT. 1948 so bila spre- 
jeta nova pravila. 

Besedilo odslej: Obrtna nabavno-pio- 
dajna zadruga knjigovezov >n torbarjev 
za Slovenijo z omejenim pmstvom • 
Ljubljani. 

Naloge zadruge so: 1. da nabavlja pro- 
izvajalna sredstva in surovine za svoje 
člane; 2. da prevzema od svojih članov 
proizvode, jih razvršča po vrsti in kako- 
vosti in skrbi za skupno prodajo; 3. da 
sodeluje pri načrtu oskrbe in pomaga 
pri vključevanju obrtnikov v načrtno 
delo; 4. da vodi razvid o izvršitvi spre- 
jetih proizvajalnih nalog svojih članov 
in skrbi, da se v celoti izvajajo predpisi 
ljudskih oblasti glede cen, in o. da zbira 
zaradi samooskrbe v svojem okolišu su- 
rovine, ki so še neizrabljene in jih raz- 
deljuje med svoje člane. 

Zadružni delež znaša 500 din, ki se 
lahko vplača v obrokih. Člani jamčijo 
za obveznosti zadruge e petkratnim zne- 
skom vpisanih obveznih deležev. 

Zadruga razglaša važnejše sklepe in 
poročala v svojih, poslovnih prostorih, po 
možnosti pa tudi v glasilu Glavne za- 
družne zveze LRS. 

Upravni odbor sestavlja 6 članov, ki 
jih voli zbor izmed zadružnikov. Njego- 
va dolžnost traja eno leto. Zadrugo za- 
stopa in zanjo podpisuje predsednik ali 
podpredsednik in tajnik upravnega od- 
bora, če so ti zadržani pa najmanj dva 
člana upravnega odbora, od katerih ene- 
ga lahko nadomešča po upravnem odbo- 
ru pooblaščeni vodilni uslužbenec za- 
druge. 

Izbriše ee član upravnega odbora: 
Ogorevo Anton, vpišejo pa novi člani 
upravnega odbora: . ' 

Bergelj Ivan, torbarski mojster, Ljub- 
ljana, Levèeva 8, 

Dežmao Jože, knjigoveški mojster, 
Ljubljana, .Wollova 8t 
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Kostanjšek Alfonz, torbarski mojster, 
Ljubljana, Mestni trg, 

Porenta  Janez,   torbarski  mojster v 
Škofji Loki, 

in pooblaščenec za sopodpisovanje: 
Gorjanc  Anton,  Ljubljana,  Poljanski 

nasip 14. 
Okrožno sodišče v Ljubljani 

dne 13. maja 1948. 
Zadr. IV 97/9 4286 

* 
«47. 

Sedež: Ljubljana. 
Dan vpisa: 15. maja 1948. 
Besedilo: Okrajna zadružna poslovna 

zveza za okraj Ljubljana okolica, zadru- 
ga z omejenim jamstvom. 

Na zboru 25. aprila 194S so je zadruga 
preimenovala in sprejeta so Ma nova 
piravüa. 

Besedilo odslej: Okrajna zveza kmetij- 
skih zadrug za okraj Ljubljana okolica, 
zadruga z omejenim jamstvom v Ljub- 
ljani. 

Naloge zadruge eo: 1. predstavlja in 
povezuje vse kmetijske zadruge kmetij- 
skega značaja svojega okraja razen kme- 
tijskih obdelovalnih zadrug; 2. pospešuje 
in razvija s pomočjo svojih članic vse pa- 
noge kmetijstva in gozdarstva na svojem 
področju, zlasti tiste panoge oziroma kul- 
ture, ki v danih naravnih pogojih   najbolj 
uspevajo,   in  sicer: a)   pomaga svojim 
članicam pri pravilni organizaciji selek- 
cije živine, pri ustanavljanju pji»meml- 
nih postaj, ambulant za živino, pri grad- 
nji silosov, pri nabavi in odgoji plemen- 
ske-živine, pri reji drobnih živali itd., 
prav tako skrb.'  za dobro organizacijo 
mlekarstva in za  produkcijo živinskih 
proizvodov, tako mesa. kož, volne itd.; 
b) organizira in pomaga izvrševati načrt 
lesne proizvodnje svojim članicam, od- 
kupuje,  predeluje in  vnovčuje les  in 
skrbi po svojih članicah za uspešno orga- 
nizacijo pogozdovanja, posebno za ure- 
ditev drevesnic itd.; c) pomaga svojim 
članicam  pri pravilni organizaciji se- 
menske službe, pri vzgoji in  pravilni 
obdelavi vseh vrst kultur, posebno in- 
dustrijskih  kultur, pospešuje uvajanje 
naprednejših   agrotehničnih   metod   v 
kmetijstvu itd.; č)  pomaga svojim čla- 
nicam  pri pospeševanju  sadjarstva  in 
vinogradništva, še posebej pri ureditvi 
drevesnic in trsnic, pri zatiranju raznih 
rastlinskih bolezni, pri obnovi vinogra- 
dov, pri vzgoji kvalitetnega sadja, pri 
šolanju vin, pri vnovčevanju sadja in vin 
itd.; d) pomaga svojim članicam pri po 
speševanju  vseh   drugih  gospodarskih 
panog n. pr. čebelarstva itd.; 3. pomaga 
svojim članicam pri mehanizaciji kmetij- 
stva s tem, da skrbi, da bodo zadrugo 
uspešno   izrabljale    razpoložljive    kme- 
tijske  strojej nabavlja tako stroje, da 
bodo ti stroji stalno v uporabnem stanju, 
da pomaga članicam pri ureditvi delav- 
nic za popravilo kmetijskih strojev, da 
ima po potrebi lastno tako delavnico in 
lastne večje kmetijske stroje ter da so- 
deluje po potrebi pri sklepanju pogodb 
med članicami in traktorsko postajo; 4. 
da pomaga pri pravilni organizaciji za- 
družne trgovine, in sicer: a) skrbi, da bo 
trgovsko  poslovanje  njenih  članic' na 

stopnji racionalne tehnično dovršene in } 
kulturne trgovine, da bodo članice zni  I 
žavale zakonito dopustno maržo; b) skrbi 
za dobro tehnično organizacijo odkupa 
kmetijskih pridelkov in izdelkov, zlasti 
za pravočasno kontrahiranje in ukrene 
vse potrebno,  da  bo odkup učinkovit, 
kakor tudi da se pravilno razvije trgo 
vina po vezanih cenah; c) pomaga svo 
jim članicam pri naročanju in dobavah 
blaga, zalaga svoje članico s trgovskim 
blagom in sklepa pogodbe z dobavnimi 
podjetji, čo in kolikor bo to racionalno 
in gospodarsko smotrno. Pri tem skrbi 
posebno še, da bodo vse zadružne trgo- 
vine pravočasno in zadostno založene s 
sortimenti, ki ustrezajo okusu in običa- 
jem  zadružnikov, prav tako  pa skrbi, 
da ne bodo imele zadrugo na zalogi ne- 
kurantnega blaga; č) prevaža trgovsko 
blago za svoje Članice z lastnim prevoz- 
nim parkom. V ta namen koordira tudi 
načrtno in racionalno izkoriščanje pre- 
voznih sredstev  svojih  članic  in ima 
tudi lastno avtomehanično delavnico, 5. 
da posreduje in po potrebi razdeljuje 
med svoje članice kredite, organizira in 
povezuje kreditne odseke svojih članic 
z Narodno banko ter pospešuje zbiranje 
kmečkih prihrankov; fl. da skrbi za si- 
stematičen dvig kulturne in prosvetne 
ravni zadružnikov in kmečkega prebi- 
valstva sploh m v ta namen pomaga 
predvsem pri gradnji zadružnih domov, 
prireja predavanja, razstavo itd.; 7. vzga- 
ja po načrtu zadružne^ kadre, jih pra- 
vilno razporeja in utrjuje pri njih za- 
vestno disci plino; 8. organizira in usmer- 
ja delo svojih članic, jim daje obvezna 
navodila organizacijskega in poslovnega 
značaja v skladu z obstoječimi zakoni- 
timi   predpisi   in   navodili   nadrejenih 
organov.  Organizira  in  opravlja  orga- 
nizacijsko   inštruktorsko   in   revizijsko 
službo, s katero kontrolira in zboljšuje 
njihovo poslovanje, da bo v vsakem po- 
gledu smotrno in racionalno. 

Zadružni delež znaša 6000 dm, ki se 
lahko vplača v obrokih. Članico jamčijo 
za obveznosti zadruge z desetkratnim 
zneskom pri zvezi vpisanih obveznih 
deležev. 

Zveza objavlja sklepo in poročila več- 
jega pomena v poslovnih prostorih, po 
možnosti tudi v uradnem glasilu Glavne 
zveze kmetijskih zadrug ali v dnevnem 
ali krajevnem tisku. 

Upravni odbor sestavlja 7 do 9 članov. 
Njegova dolžnost traja eno leto. Za zvezo 
podpisujeta po dva člana upravnega od- 
bora, od katerih lahko enega nadomešča 
po upravnem odboru pooblaščeni usluž- 
benec zadruge. 

Izbrišejo se člani upravnega odbora: 
Mojškrc Jakob, Bradeško Ludvik, SokUč 
Alojz, Jurič Anton, Založnik Anton, Sta- 
ni'1 Terezija, Planinšek Franc, Brie Mi- 
lan, Erjavec Miha, Košir Alojz, Petrič 
Martin, Prek Jože, Zdešaf Matevž, vpi- 
šejo pa se novi člani upravnega odbora: 

Savino Slane, •-••. sin, Ljubljana, Pod- 
milščakova uL 14, 

Uršič Martin, pos. sin, Škofljica, 
Dolinar Ivan, nameščenec, Dobrava 

pri Ljubljani št 46, 
Avsec Lojze, posestnik, Beričevo 21, 

Dolinar Stane, posestnik, Bevke 6,   • 
Bedenk Jože, delavec. Črnuče, 
Lenaroi? Jože, posestnik. Brezje 15 p. 

Dobrova pri Ljubljani in pooWa'^enka 
za sopodpisovanje: 

Čeme Marija, računovodkinja. Ljubljâ„ 
na. Vodnikova c. 13. 

Okrožno sodišče v Ljubljani 
dne 13-  maja 1948. 

Zadr   v te4.'2 4270 
* 

61b. 
Sedež: Ljubljana. 
Dan vpisa:  10. maja 1948. 
Besedilo: »Usnjeni izdelki«, produktiv- 

na in prodajna zadruga, z omejenim Jani-' 
stvora v Ljubljani. ;  ' 

Na skupščini 4. aprila 1948 se je za- 
druga preimenovala in so bila sprejeta 
nova pravila. 

Besedilo odslej: »Usnjeni izdelkk,: 

obrtniška produktivna in predelovalna 
zadruga z omejenim jamstvom v Ljub1 

ljani. v 

Naloge zadruge so: 1. da skupno izvr; 
šuj« torbarsko obrt z delovno silo svojih" 
članov, piredvsem na podlagi akorda ali 
norme; 2. da nabavlja surovine, material 
in sredstva za lastno proizvodnjo,**"da 
prodaja svoje obrtne izdelke in organi- 
zira kreditiranje svojih članov; 3. da 
kulturno in strokovno dviga svoje člane; 
4. da sprejema in strokovno izobražujo 
svoje učence in 5. da prilagodi svoje 
delo splošnemu državnemu gospodarske- 
mu načrtu. 

Delež znala 600 din. Vsak član jamči 
za obveznosti zadrugo s petnajstkrat- 
nim zneskom vpisanih obveznih dele- 
žev. 

Upravni odbor sestavlja 5 do 9 članov. 
Njegova dolžnost traja eno leto. 

Zadrugo, zastopata predsednik in taj- 
nik. 

Vpiše se novi član upravnega odbora: 
Peterka Martin, Ljubljana, Jenkova 20. 

Okrožno sodišče v Ljubljani 
dne 7. maja 1948. 

Zadr IV 182/2 W74 

64«. 
Sedež: Logatec. 
Dan vpisa: 14. maja 19gjj. 
Besedilo: Čevljarska produktivna za* 

druga z omejenim jamstvom v Logatcu. 
Na zboru 25. IV. 1948 so bili sprejeta 

nova pravila. 
Nalogo zadruge so: 
1. da skupno izvršuje čevljarsko obrt, 

z delovno silo svojih članov, predvsem 
na podlagi akorda; 2, da nabavlja suro- 
vine, material in sredstva za lastno pro- 
izvodnjo, da prodaja svoje obrtne izdel- 
ke in organizira kreditiranje svojih •', 
nov; 3. da dviga kulturni in strokovni 
nivo svojih članov; 4. da sprejema le 
strokovno izobražujo svoje učence in 5. 
da prilagodi svoje delo splošnemu držav- 
nemu gospodarskemu načrtu. 

Zadružni delež znaša SOOdin. Vsak 
član jamči za obveznosti zadruge z d& 
setkralnim zneskom vpisanih obveznih 
deležev. 

Upravni odbor sestavlja 5 do 9 ölanov. 
Njegova dolžnost traja eno leto. ZadrufiP 
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predstavljata predsednik in tajnik uprav, 
nega odbora. 

Izbriše se član upravnega cdbora Tru- 
den Janez, vpišejo pa novi člani uprav- 
nega odbora: 

Kobal Jože, čevljar. Blekova vas 4. 
predsednik, 
.Šinkovec Franc, čevljar, Dol. Logatec 
54, podpredsednik. 

Matičuč Stane, namestnik tajnika. 
Slabe Matevž. 
Lenarčič Pavla, odbornika. 

Okrožno sodišče v Ljubljani 
dne 13. maja 1948 

Zadr. V 36/4 i2ß8 

650. 
Sedež: Stična. 
Dan vpisa: 25. maja 194«. 

,iP     edilo:   KniPiijslia   obdelovalna  za- 
«niga z omejenim jamstvom Stična. 

Na skupščini 14. II. 1948 so se spre- 
menila pravila v 20. členu. 

Zadružni delež znaša 500 din. 
T« ? i   ei° se člani upravnega cdbora: 
lu t  iJl.lla' Kastelic Franc, Žurga Av- 
gust, Jefin Viktor, vpišejo se novi člani 
"Pravnega odbora: 

Vrbič Matilda, upok. učiteljica, Stična 

^Pušček Ciril, delavec. Stična 34, 
.V;meJC Janez, delavec. Stična 9. 
«ose Joslpi delavec, Stična, 
H^ Ivana' delavka, Studenec 15, 
^»Pusček Zdravko, delavec, Stična. 

v~\   Okrožno sodišče v Ljubljani 
dne 22. maja 1948. 

Zadr V 130/2 4035 

ÖSy. * 
,r,^ež: školja Loka. 
,.»** vpisa: 14. maja 1948 

dt:u^^llo: Sa^Tua   in   prodajna   za- 
Loki    Z  0mci°nIm jamstvom  v školji 

lÌ£aJikupSSni 30- •. 1948 so bila spre. 
leta nova pravila. 

ska nI110- ^slej: Dclavsko-namcšccn- 
inn,e*?° ni^a zadruga z omejenim 
»metrom v Skoïji Loki 
„Ä? zadruge eo: 1 da izdela nacrt 
namÄ za

v
svoJe člane in izdela v ta 

zbira v t
luanaU ta kreditni načrt; 2. da 

jih" dai« aamea statistične podatke, ki 
družnim v. uP°rabo hidi nadrejenim za. 
•ûskrbuip, • državjjim organom; 3. da 
•••••• sv°i° Clane z vsemi potrošni- 
Eodhi i •• • sUoPa v ta namen po 
ßimi JÄe^iskijni zadrugami in z dm- 
4 •» „ìr"*1^ to državnimi podjetji; 
dapfto ^vlja P° potrebi lastna gospo- 
unm podjetja izključno za potrebe svo- 

ia 3*!: 5- da dviSa SV°JÖ Prodajalne 
i-niff,~Tietja na stopnjo racionalne in 
dK?u ravui'' 6- da s sodelovnjem sin- 
Efto organizacij skrbi za dvig kul- 
vvi. • ln posvetne ravni in za zadružno 
vzgojo svojih Članov. 
ia£adjužn* delež znaša 100 din, ki se 
i•ko vplača v obrokih. Delež za- 
oÄ^^yega družinskega člana znaša 
TiJr0" Člani jamčijo za obveznosti za» 
"fugez. desestkratoim zneskom vpisa- 
Äi Qbyesmih 4el.ežey, 

Zadruga razglaša važnejše sklepe v 
svojih {.oslovnih prostorih. 

Upravni odbor sestavlja 9 članov, ki 
jih voli zbor izmed zadružnikov. Njego- 
va dolžnost traja eno leto. Za zadrugo 
podpisujeta po dva člana upravnega od- 
bora, od katerih lahko enega nadome- 
šča po upravnem odboru pooblaščeni 
uslužbenec zadruge. 

Izbrišejo se člani upravnega odbora 
Pevc Lenčka, Potočnik Alojz, Logonder 
Franc, Bernard Ivana, Krelj Peter, Sov- 
ro Kari, Dolinar Justin, Kožuh Jože, 
vpišejo pa se novi člani upravnega od- 
bora: 

Gruden Janko, upravnik del. nam. 
potrošniške zadruge. Škof ja Loka, Suod- 
nji trg 5, 

Grohar Francka, uradnica OPZ, Škof- 
ja Loka, Kopališka ulica 33, 

Demšar Janez, kmet, Škofja Loka, Je- 
gorovo predmestje 9, 

Logar Karolina, tov. del- Škofja Loka, 
Metni trg 5. 

Okrožno sodišče v Ljubljani 
dne 13. maja 1948. 

Zadr. V 9/6 4267 
* 

C52. 
Sedež: Vrhnika. 
Dan vpisa: 7. junija 194b. 
Besedilo: Kmetijska zadruga / »utrje- 

nim jamstv'om na Vrhniki. 
Na zboru 18. IV. 1948 so biLi -.prejeta 

nova pravila. 
Besedilo odslej: Kmetijska zadruga z 

omejenim jamstvom na Vrhniki. 
Naloge zadrugo so: 
1. da na čim boljši in čim kulturnejši 

način oskrbuje svoje člane z vsemi po- 
trebnimi potrošnimi predmeti; 2. da od- 
kupuje v svojem okolišu vse kmetijske 
pridelke in izdelke v skladu s postav- 
ljenim načrtom za dobro oskrbo mest in 
drugih industrijskih središč in sklepa v 
ta namen pogodbe; 3. da pospešuje in 
razvija vse panoge kmetijskega gospo- 
darstva na svojem področju, tako polje- 
delstvo, živinorejo, sadjarstvo, vinograd- 
ništvo, čebelarstvo, gojitev industrijskih 
in drugih kultur, gozdarstvo, domačo 
obrt itd., posebno pa tiste panoge ozi- 
roma kulture, ki ob danih naravnih po- 
gojih najbolj uspevajo; 4. da uvaja za 
povečanje kmetijske proizvodnje in s 
tem za' naraščanje blagostanja svojih 
članov naprednejše tehnične in agro- 
nomske metode v kmetijstvu in v ta na- 
men nabavlja kmetijske stroje, umetna 
gnojila itd., ustanavlja ambulante za ži- 
vino, plemenilne postaje, organizira se- 
lekcijo živine, gradi silose, organizi- 
ra semensko službo, skrbi za gojitev 
sadnih, gozdnih in drugih sadik itd.; 
5. da organizira predelavo kmetijskih 
pridelkov in obrtne delavnice za po-j 
trebe svojih članov in izrablja pri 
tem predvsem lokalne surovine; G. da 
zbira kmečke prihranke v obliki hra- 
nilnih vlog in notranjih posojil za ustvar- 
janje obratnih sredstev m za podeljeva- 
nje.kreditov svojim članom; 7. da skrbi 
za gospodarski strokovni, ter kulturni in 
prosvetni dvig vseh prebivalcev svojega 
okoliša tako, da prireja v svojem za- 
dr;užBiem domu  strokovna ta uolitična 

predavanja, kulturne prireditve, stro- 
kovne tečaje, razstave, predvajanja fil- 
mov, goji fizkulturo itd. ter ustanovi 
svojo knjižnico. 

Zadružni delež znaša 200 din, ki ee 
lahko vplača v obrokih. Delež zadružni- 
kovega družinskega člana znaša 50 din. 
Člani jamčijo za obveznosti zadruge z 
desetkratnim zneskom vpisanega en- 
kratnega temeljnega oziroma družinske- 
ga deleža. 

Zadruga razglaša važnejše sklepe v 
svojih poslovnih prostorih in na razglas- 
ni deski. 

Upravni odbor sestavlja 7 do 9 članovs 
L ,ki jih voli zbor izmed zadružnikov. Nje. 
pgova dolžnost traja eno leto. 

Za zadrugo podpisujeta po dva člana 
upravnega cdbora, od katerih lahko ene- 
ga nadomešča po upravnem odboru po- 
oblaščeni uslužbenec zadruge. 

Izbrišejo se člani upravnega odbora 
Cepon Janez, Stržinar Franc, Kenk Ivan, 
Smrtnik Ivanka, Umek Anton, Mrlak An- 
ton,-.Petrovčič Anton, Birtič Pavel, Klan- 
čar Anton; vpišejo se novi člani uprav- 
nega odbora: 

Vehar Marija, zasebnica, Vrhnika, No- 
| va vas 1, 

Pušnik Males, delavec, Vrhnika, Rasico, 
ve-c 14. 

Surca Janez, delavec, Vrksika, Raïko- 
vec 7, 

Mesec Franc, kmet, Zaplana 14. 
Okrožno sodišče v Ljubljani 

dne 31. maja 1948. 
Zadr IV 50/65 50S9 

* 
653. 

Sedež: Železniki. 
Dan vpisa: 14. maja 1948. 
Besedilo: »•••• produktivna zadruga* 

kovinarjev z omejenim jamstvom v Že- 
leznikih. 

Na skupščini 14. marca 1948 so bila 
sprejeta nova pravila. 

Besedilo odslej: »Niko« obrtniško pro- 
izvajalna in predelovalna zadruga kovi- 
narjev z omejenim jamstvom v Železni- 
kih. 

Naloge zadruge so: 1. da skupno izvr 
šujejo drobno kovinarsko obrt z delovno 
silo svojih članov, predvsem na podlagi 
akorda, 2. da nabavlja surovine, materi- 
al in sredstva za lastno proizvodnje, da. 
prodaja svoje obrtne izdelke in organi- 
zira kreditiranje svojih članov, 3. da dvi- 
ga kulturni in strokovni nivo svojih čla- 
nov, 4. da sprejema in strokovno izobra- 
žuje svoje Učence in 5. da prilagodi svoje 
delo splošnemu državnemu gospodarske- 
mu načrtu. 

Zadružni delež znaša 500 din. Vsak 
član jamči za obveznosti zadruge s sto- 
kratnim zneskom vpisanih obveznih de- 
ležev. 

Zadrugo predstavljata predsednik in 
tajnik upravnega cdboTa. Upravni odbor 
sestavlja 5 do 9 članov, ki jih voli zbor 
izmed zadružnikov. Njegova dolžnost 
traja eno lelo. 

Okrožno sodišče v Ljubljanf 
dne 13. maja 1948. 

Zadr. V 90/3 4269 
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C4. 
Sedež: Kamilica. 
Dan vpisa: 20. maja 1943. 
Besed: lo: Vinogradniška zadruga z o. 

j. \ Kamnici. 
Izbr.šejo se člani upravnega odbora. 

Dolanič Marko, Puhalj Peter in Pivec 
Ivan, vpišejo se na novo izvoljeni člani 
upravnega odbora, zadružniki: 

Rojko Alojz, Rošpoh, podpredsednik, 
Sirk Anica, Kamnica, blagajni!» 
Potočnik Avgust, Bresternica. 
Pole Ana, Rošpoh, 
Koren Adalbert, Rošpoh, 
Bračko Martin, Rošpoh, 
Mencin Roža, Kamnica, 
Robnik Rozika, Kamnica, 
Cvilak Silvester, Bresternica, odbor- 

niki. 
Okrožno sodišče v Mariboru 

dne 20. maja 1948. 
Zadr II 122 4490 

* 

«SM 

655. 
Sedež: Maribor. 
Dan vpisa: 24. aprila 1948. 4>- 
Besedilo: Vinarska zadruga z o. J. v 

Mariboru. 
Izbrišejo se dosedanji člani upravnega 

odbora: Drolc Vinko, Šerec Josip, Osel 
Andrej, Grajf Ivan. Farazin Jože, in Ši- 
ker Alojz, vpišejo se novi izvoljeni člani 
upravnega odbora: 

Rakef Janez, Št. Ilj, 
Grašič Anton. fit. Jakob, 
Lorber Alojz, Sv. Peter, 
Rupena Ivan. Košaki, 
Platajs Ivan. Sv  Jakob ir 
Marin Lizika.  Bezena 
Zaznamuje se kot pooblaščenec uprav- 

nega odbora za sopodpisovanje: 
Jelen Dolfe. poslovodja. Maribor. 

Okrožno sodišče v Mariboru 
dne ?4. aprila 1948. 

Zadr. II 90 3629 

Ô5C. 
Sedež: Maribor. 
Dan vpisa: 17. maja 194S. 
Besedilo: Ribarska zadruga z o. J. v 

Mariboru. 
Izbriše se dosedanji član upravnega 

odbora: Franič Roman, vpiše se novi 
izvoljeni član upravnega odbora Kolšek 
Miran, drž. nameščenec, Maribor, Pobre- 
ška cesta 9. 

Okrožno sodišče v Mariboru 
dne 17. maja 1948. 

Zadr. II 1?ß 4737 

v • 
657. 

Sedež: Kraribor. 
Dan vpisa: 20. maja 1948. 
Besedilo: Vinarska zadruga z o. J-. v 

Mariboru. 
Izbrise se član upravnega odbora 

Gnus Miloš, vpiše se na novo izvoljeni 
član upravnega odbora: \ 

Črnko Just, vinogradnik, Jareninski 
•rh 8. 

Upravni "dbor se je konstituiral ta- 
kole: 

Hlad*3 Jožef  Sv. Kri/ nO. predsednik, 
Anderlič Franc. Slat.na 14, podpred- 

sednik. 

Rudi Vilko, Maribor, Miklc-ićeva ul.. 
tajnik, 

Rakef Janez, Št. Ilj 91, blagajnik; vsi 
ti  sestavljajo   obenem   izvršim  oòixu, 
katerega člana sta še: 

Rupena Ivan, Košaki 30, JU 
Elšnik Jos.p, Malečnik 16. 

Okrožno sodišče v Mariboru 
dne 20. maja 1948. 

Zadr • 90 4491 

658. * * 
Sedež: Maribor, Košaki. 
Dan vpisa: 26. maja 1948. 
Besedilo: Vinogradniška zadruga z o. 

i v Košakih. 
* Izbrišeta se člana upravnega odbora 
Šoštardč RudolI in Žunkc An! " vpišeta 
se nova člana: 

Kranjc Janez, 
Poljanec Eva. 
Zaznamuje se, da je: 
Krajne Janez, predsednik, 
Fink Matija, tajnik, 
Poljanec Eva pa blagajnik upravnega 

odbora. 
Okrožno sodišče v Mariboru 

dne 26  maja 1948. 
Zadr II 108 4883 

* 
65». 

Sedež: Murska Sobota. 
Dan vpisa: 3. junija 1948. 
Besedilo: Okrajna poslovna zveza na- 

bavno-prodajnih zadrug v Murski Soboti. 
Na skupščini 25. aprila 1948 so bila 

sprejeta nova pravila. 
Besedilo: Okrajna zveza kmetijskih za- 

drug za okraj Mur. Soboto, z. z o. j. v 
Murski Soboti. 

Naloge zveze so: 
Zveza vodi včlanjene zadruge glede or- 

ganizacije in gospodarstva, uvaja v njiho- 
vo poslovanje planiranje, razvid in kon- 
trolo, skrbi za vzgojo kadrov in zadružni- 
kov sploh, se bori za naprednejše obliko v 
zadružništvu in za pravilen razvoj svojih 
članic. 

V ta namen: 1. predstavlja in povezuje 
vse zadruge kmetijskega pomena v svojem 
okraju, razen kmetijskih obdelovalnih za- 
drug; 2. pospešuje in razvija s pomočjo 
svojih članic vse panoge kmetijstva in 
gozdarstva na svojem področju, posebno 
tiste panoge oziroma kulture, ki v danih 
naravnih pogojih najbolj uspevajo, in si- 
cer: a) pomaga svojim članicam pri pra- 
vilni organizaciji selekcije živine pri usta- 
navljanju plemenilnih postaj, ambulant za 
živino, pri gradnji silosov, pri nabavi in 
odgoji plemenske živine, pri reji drobnice 

i itd., prav tako pa skrbftudi za dobro or- 
1 ganizacijo mlekarstva in za produkcijo ži- 

vinskih proizvodov, kot mesa, kož, volne 
itd.; b) organizira in pomaga izpolnjevati 
svoj'm članicam načrt lesne proizvodnje, 
odkupuje, predeluje in vnovčuje les ter 
skrbi po svojih "lanicah za uspešno orga- 
nizacijo pogozdovanja, posebno za ureditev 
drevesnic itd.; c) pomaga svojim članicam 
pri pravilni organizaciji semenske službe, 
pri vzgoji in pravilni obdelavi vseh vrst 
kultur, posebno tudi industrijskih kultur, 
pospešuje uvajanje naprednejših n onom- 
skih metod v kmefij^vu itd : č) pomaga 
svojim članicam pri pospeševanju sadjar- 

si\.» in vinogradništva, posebno pri uredi- 
ì  • -.J.'

-
 ' '   .'it' in , :MI:S-. ,)• zatiranju raz- 

nih   raslimskih  bole/m, pri  obmni   vino- 
gradov,  pri vzgoj   kvalitetnega Sanja,   pri 
-olanju vin, pri vnov -"v;ir,i.i  i-adja  in vin 
iL;.', d)  pomaga svojim članicam  pri  po- 
speševanju v^eh  drut'h  goroodarskih   pa- 
nog, n. pr. čebelarstva ud.; 3. pomaga svo- . 
jim članicam pri  mehanizaciji kmetijstva 
s tem, da skrbi, da bodo zadruge tispešno 
iz; -.)',"!? ra/.po'fvljive •••-tii-'ke stroje, 
nabavljale stroje, ki bodo stalno v uporab- 
nem slanju, pomaga članicam pri ureditvi 
delavnic za popravilo kmetijskih strojev, 
ima po potrebi tud. svojo delavnico te vr- 
ste in večje kmetijske stroje ter sodeluje 
po potrebi pri sklepanju pogodb med čla- 
nicami  in traktorsko postajo; 4. pomaga 
pri prav.lni organizaciji zadružne trgovi- 
ne, in sicer: a) skrbi, da bo trgovsko po- 
slovanje njenih članic racionalno, tehnično 
dovršeno in kulturno in da bodo članice 
zniževale zakonto dopustno maržo; b) skrbi 
za   dobro   tehnično  organizacijo   odkupa 
kmetijskih pridelkov in izdelkov, posebno 
za   pravočasno  kontrahiranje,  in  ukrene 
vse potrebno, dn je odkup učinkovit in da 
se pravilno razvije trgovina  po vezanih 
cenah; c) pomaga svojim članicam pri na- 
ročanju in dobavah blaga, jih zalaga s tr- 
govskim blagom in sklepa pogodbe z do- 
bavnimi podjetji, kolikor bo to racional- 
no in gospodarsko potrebno; pri tem skrbi, 
da bodo vse zadružne trgovine pravočasno 
in zadostno založene s sortimenti, ki ustre- 
zajo okusu in običajem zadružnikov, prav 
tako pa skrbi, da ne bodo imele zadrnge 
na zalogi nekurantnega blaga; č) prevaža 
trgovsko blago za svoje članice z lastnim 
prevoznim parkom in v ta namen koordi- 
nira   tudi   plansko   in   racionalno   izrabo 
prevoznih sredstev  svojih  članic ter ima 
tudi «vejo avtomehanično delavnico; 5. po- 
sreduje in po potrebi razdeljuje med svoje 
članice kredite, organizira in povezuje kre- 
ditne   odseke   svojih   članic  z   Narodno 
banko ter pospešuje zbiranje kmečkih pri- 
hrankov: 6. skrbi za sistematičen dvig kul- 
turne in prosvetne ravni  zadružnikov in 
kmečkega   prebivalstva  sploh   in   za  to 
pomaga posebno pri graditvi zadružnih do- 
mov,  prireja   predavanja,   razstave   itd.; 
7. vzgaja po načrtu zadružne kadre,   jih 
pravilno razvršča in utrjuje pri njih za- 
vestno disciplino; 8. organizira in uravna- 
va delo svojih članic, jim daje obvezna na- 
vodila organizacijske in poslovne narave v 
skladu z zakonitimi predpisi  in navodili 
nadrejenih organov; organizira in opravlja 
organizacijsko, instniktorsko in revizijsko 
službo, s katero nadzoruje in zboljsaje po- 
slovanje čknrc,    da ha v vsakem ozira 
smotrno in racionalno. 

Zaradi smotrnega in uspešnega izpol- 
njevanja vseh teh nalog izdela potrebne 
načrte v skladu s splošnim državnim na- 
črtom in skrbi, da jih izdelujejo tudi njene 
članice in da jih v celoti izvajajo in pre- 
segajo. V ta namen vodi tudi vse potrebno 
evidenčno in statistično službo. 

Upravni odbor sestavlja 7 do 9 članov. 
Zvezo zastopa upravni odbor, podpisu- 

jeta pa zanjo po dva člana upravnega od- 
boja, katerih pnega lahko nadomešča V° 
upravnem odboru pooblaščeni uslužbenec 
zveze. 
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Izbrišejo se dosedanji člani upravnega 
odbora: Podlesek Jože, Vujec Peter, K ci- 
bar Ivan, Gams Leopold, šarotar Jože, 
škrget Karel, Balek Zoltan, Prša Ludvik. 
Pajger Otokar, Rac Rudolf, Špilak Mirko, 
Kološa Aleksander, Popovič Niko, Ritner 
Janez, Fram Vilko, vpišejo se uovi člani: 

Kerčmar Štefan, kmet, Murska Sobota, 
predsednik, 

Vodopivec Bogomir, uradnik, Murska 
Sobota, tajnik, 

Smodiš Ludvik, kmet, Gor. Petrovci, 
Kutoša Aleksander, kmet, Selo, 
cajnar Franc, kmet, Rakičan, 
Gjerkeš Matija, kmet, Fikšhui, 
Kreslin Franc, kmet, Ižakovci, odbor- 

niki. 
Pooblaščenec za sopodpisovanje: 

^ Sever Janez, knjigovodja OPZ, Murska 
sobota. 

Okrožno sodišče v Mariboru 
dne 3. januarja 1948. 

Zdr II 134 4933 

G&O * 

Sedež: Sv. Barbara v Halozah. 
Dan vpisa: 21. maja 1948. 
Besedilo: Nabavna in prodajna zadruga 

2 ]*• j. pri Sv. Barbari v Halozah. 
Zadruga temelji odslej na novih pra- 

144«' spreieliû ^ skupščini dne 4. IV. 

Sedež odslej: Cirkulane, okraj Ptuj. 
Besedilo odslej: Kmetijska zadruga z 

°- 1- v Cirkulanali. 
„ Zadruga je ustanovljena za nedoločen 
C3S, 

Naloga zadruge Je: 
J- da na čim boljši in čim kulturnejši 

"acin oskrbuje svoje člane z vsemi po- 
trebnimi potrošnimi predmeti; 2. da od. 
n •JUJ

,? 
v sv°jem okolišu vse kmetijske 

pridelke in izdelke v skladu s postav- 
•!enim načrtom za dobro oskrbo mest in 
"r«Kh industrijskih središč in sklepa v 
w namen pogodbe; 8. da pospešuje in 

zvija vse panoge kmetijskega gospo- 
rffit na svojem področju, tako polje- 
n»*?,tvo\'dvinorei<>. sadjarstvo, vinograd- 
n 

lv,°< čebelarstvo, gojitev industrijskih 
obrt -Mlb kultur* gozdarstvo, domačo 
mn.n 'i l. P°sebno pa tiste panoge ozi- 
S .ure' la ob danih naravnih po- 
POW>* 

na-jbolj opevajo; 4. da uvaja za 
tem 7 e kmetiiske proizvodnje in s 
člann, naraščanje blagostanja svojih 
nornaL naPrednejše tehnično in agro- 
men n«i?le,!?de v kmetijstvu in v ta na- 
ei'oiiln uavlja kmetijske stroje, umetna 
vino i ' "stanavlja ambulante za ži- 
\~i.J, ple.menilne postaje, organizira se- 
rf J° ZIvine. Bradl silose- organizi- 
•. =fmensko rlužbo, skrbi za gojitev 
saanih, gozdnih in drugih sadile itd.; 
„'..Ya organizira predelavo kmetijskih 
pnaeikov m obrtne delavnice za po 
trebe svojih Članov in izrablja pri 
'«m- predvsem lokalne surovine; 6. da 
nii'rau kmečke prihranke v obliki hra- 
nilnih vlo8 in notranjih posojil za ustvar- 
janje obratnih sredstev in za podeljeva. 
nie kreditov svojim članom; 7. da skrbi 
^ gospodarski strokovni ter kulturni in 
P^XP'ni dvig vseh prebivalcev svojega 
oüolisa tako,   da prireja v svojem za- 

družnem domu strokovna in politična 
predavanja, kulturne prireditve, stro- 
kovne tečaje, raistave, predvajanja fil- 
mov, goji Iizkulturo ito. ter uauuovi 
svojo knjižnico. 

Zaradi smotrnega in uspešnejšega iz- 
vajanja svojih nalog iziieia potrebne ua- 
trie v skladu s sptosnim državnim na- 
črtom. 

Zauružni delež znaša 150 din in se 
plača ob v»topu v zadrugo. Upravm od- 
bor lahko dovoli plačilo v obroiuk. Delež 
zadružnikovega družinskega člana znaša 
UOdin. Vsak združnik jamči še s pet- 
kratnim zneskom vpisauii obveznih de- 
ležev. 

Zadruga razglaša važnejše sklepe v 
svojih poslovnih prostorih • na razglas- 
ni deski. 

Upravni odbor sestavlja 5 do 7 članov. 
Njegova dolžnost traja eno leto. 

Zadrugo zastopa upravni odbor, pod- 
pisujeta pa zanjo po dva člana uprav- 
nega odbora ali po en član upravnega 
odbora in en pooblaščeni uslužbenec za- 
druge. 

Izbrišejo se dosedanji člani upravnega 
odbora: Jankovič Danica, Furman Slav- 
ko, Gol Anton, Bratušek Anton, Glav.ca 
Andrej, Korenjak Franc, Petrovič Tere- 
zija, vpišejo se novi izvoljeni člani 
upravnega odbora: 

Pintarič Jakob, kmet v Gradiscali 122, 
predsednik, 

Brlek Ivan, kmet v Gradiščah 43, 
tajnik, 

Gabrovec Peter^srinogradnik v Para- 
dižu 94, 

Fajt Peter> agrarni interesent v Bre- 
zovcu 8, 

Arbajter Štefan, vinogradnik v Bre- 
zovcu 65. 

Pooblaščenec za sopodpisovanje: 
Krajne Jožef, knjigovodja, Dolano 16. 
Zaznamuje se, da je Rajher Stanko 

sedaj podpredsednik upravnega odbora. 
Okrožno sodišče v Mariboru 

dne 21. maja 1948. 
Zadr III 1 4602 

* 
661. 

Sedež: Sv. Marjeta niže Ptuja« 
Dan vpisa: 21. maja 1948. 
Besedilo: Nabavna in prodajna zadruga 

z o. j. pri Sv. Marjeti niže Ptuja. 
Zadruga temelji odslej na novih pravi- 

lih, sprejetih na skupščini 4. VI. 1948. 
Sedež odslej: Gorišnica, okraj Ptuj. 
Besedilo odslej: Kmetijska zadruga z 

o. j. v Gorišnici. 
Naloge zadruge so: 1. da na čim boljši 

in čim kulturnejši način oskrbuje svoje 
člane z vsemi potrebnimi potrošnima 
predmeti: 2. da odkupuje v svojem oko- 
lišu vse4 kmetijske pridelke in izdelke v 
skladu s postavljenim načrtom za dobro 
oskrbo mest in drugih industrijskih sre- 
dišč in sklepa v" ta namen pogodbe; 
3. da pospešuje In razvija vse panoge 
kmetijskega gospodarstva na svojem 
področju, tako poljedelstvo, živinorejo, 
sadjarstvo, vinogradništvo, čebelarstvo, 
gojitev Industrijskih in drugih kultur, 
gozdarstvo, domačo obrt itd., posebno 
še tiste panoge oziroma kulture, ki v 

danih naravnih pogoj.h najbolj uspe- 
vaio; 4. da uvaja za povečanje kmcl.j.ske 
proizvodnje in s tem za naraóùuije bla- 
gostanja svojih članov naprednejše teh- 
nično .n agronomske metode v kmetij- 
stvu in v ta namen nabavlja kmetijsue 
stroje, umetna gnojila itd., ustanavlja 
ambulante za ziv.no, plemenilne postaje, 
organizira selekcijo živine, gradi silose, 
organizira semensko službo, skrbi za 
gojitev sadnih, gozdnih in drugih sadik 
itd.; 6. da organizira predelavo kmetij- 
skih pridelkov in obrtne delavnice za 
potrebe svojih članov in izrablja pri tem 
predvsem lokalne surovine; 6. da zbira 
kmečke prihranke v obliki hranilno 
vlog in notranjih posojl za ustvarjanje 
obratnih sredstev in podeljevanje kreditov 
svojim članom; 7. da skrbi za gospodarski 
strokovni, kulturni in prosvetni dvig VEPII 
prebivalcev svojega okoliša tako, da pri- 
reja v svojem zadružnem domu strokoma 
in politična predavanja, kulturne prire- 
ditve, strokovne tečaje, razstave, predva- 
janja filmov, goji fizkulturo itd. ter usta- 
novi svojo knjižnico. 

Zaradi smotrnega in uspešnejšega izva- 
vanja svojih nalog izdela potrebne načrte 
v skladu s splošnim državnim načrtom. 

Zadružni delež znaša 150 din in se 
plača ob vstopu v zadrugo. Upravni od- 
bor lahko dovoli plačilo v obrokih. Delež 
zadružnikovega družinskega člana znaša 
20 din. Jamstvo je omejeno. Vsak za- 
družnik jamči še z lOkratnim zneskom 
vpisanih obveznih deležev. 

Zadruga razglaša važnejše sklepe v 
svojih poslovnih prostorih in na raz- 
glasili deski 

Upravni odbor sestavlja 5 do 9 članov. 
Njegova dolžnost traja eno leto. 

Zadrugo zastopa upravni odbor, pod- 
pisujeta pa zanjo dva dana' upravnega 
odbora ali po en član upravnega odbora 
in en pooblaščeni  uslužbenec zadruge. 

Izbrišejo se dosedanji Člani "upravnega 
odbora: Horvat Peter, Zilavec Hedica, Ko- 
lenko Martin, Donaj Alojz, Kolarič Alojz, 
Kolenko Ivan, Pignar Ivan, Kokol Janez. 

Vpišejo se na novo izvoljeni člani uprav- 
nega odbora: 

Puc Anton nameščenec, 
GomilŠek Kazimir, nameščenec, 
Geč Ivan, kmet, 
Mikša Jožef, kmet, 
Feguš Alojz, delavec, 
Roškar Janez, kmet, vsi v Gorišnici* 
Pooblaščenec za sopodpisovanje: 
Šugman Danijel, knjigovodja, Gorišnica. 

okrajno sodišče v Mariboru 
dne 21. maja 1948. 

Zadr. III 25 4606 
* 

662. 
Sedež: Črnomelj. 
Dan vpisa: 23. •>••€• 1948. 
Besedilo: Mizarska zadruga z omeje- 

nim jamstvom v Črnomlju. 
Na podlagi zapisnika redne letne 

skupščine z dne 23. V. 1948 se izbrišejo 
izstopiva! člani upravnega odbora Drnov-, 
šek Alojz, Trink Ferdo in Cankar Stane; 

Zadruga je ustanovljena za nedoločen 
čas. 

Naloge zadruge ser. 1. da skupno iz- 
vršuje mkarsko obrt z delovno silo svo 
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jih članov, predvsem •• podlagi akorda; 
2. da nabavlja surovine, material in 
sredstva za lastno proizvodnjo, da ••• 
daja svoje obrtne izdelke in organizira 
kreditiranje svojih članov; 3. da dvigne 
kulturni in strokovni nivo svojih članov; 
4. da sprejema in strokovno izobražuje 
svoje učence in ö. da prilagodi svoje 
delo splošnemu državnemu gospodar- 
skemu načrtu. 

Zadružni delež znaša 500 din. Vsak 
Han jamči še z dvajsetkratnim zneskom 
vpisanih obveznih deležev. 

upravni odbor sestavlja 5 do 9 članov. 
Upravni odbor zastopa zadrugo, zanjo 
podpisujeta predsednik in tajnik, v od- 
sotnosti pa dva člana upravnega odbora. 

Priobčitve in razglasi se nabijejo na 
zadružni razglasni deski. 

Od registriranih članov upravnega od- 
bora ostaneta še nadalje vpisana odbor- 
nik Mušič Franc in Šimenc Milan, pred- 
sednik. Vpišejo se novi izvoljeni člani 
upravnega odbora: 

Šterk Rudolf, mizar, Kočevje 21, pri 
Črnomlju, tajnik, 

Doltar Jože, mizar Črnomelj 16, po- 
slovodja, 

Kure Janez, mizar, Črnomelj 254, od 
bornika. 

Okrožno sodišče v Novem mestu 
dne 5. junija 1948. 

Zadr II 65/2—4 4960 
* 

463. 
Sedež: Dobova, okraj Krško. 
Dan vpisa: 29. maja 1948. 
Besedilo: Kmetijska nabavno prodajna 

«tdruga z omejenim jamstvom v Dobovi. 
Na občnem zboru 24. II. 1948 so bila 

sprejeta nova pravila. 
Besedilo odslej: Kmetijska zadruga z 

omejenim jamstvom v Dobovi, okraj Kr- 
ško. 

Naloge zadruge so: 1. da na čiim boljši 
in čim kulturnejši način oskrbuje svoje 
člane z vsemi potrebnimi potresnimi 
predmeti; 2. da odkupuje v svojem oko- 
lišu vse kmetijske pridelke in \zdelke v 
skladu s postavljenim načrtom za dobro 
oskrbo mest :n drugih industrijskih sre- 
dišč in  sklepa v ta namen  pogodbe; 
3. da pospešuje in razvija vse panoge 
kmetijskega gospodarstva na svojem 
področju, tako poljedelstvo, živinorejo, 
sadjarstvo, vinogradništvo, čebelarstvo, 
gojitev industrijskih in drugih kultur, 
gozdarstvo, domačo obrt itd., posebno 
še tiste panoge oziroma kulture, ki v 
danih naravnih pogojih najbolj uspe- 
vajo; 4. da uvaja za povečanje kmetijske 
proizvodnje in e tem za naraščanje bla- 
gostanja svojih članov naprednejše teh- 
nične in agronomske metode v kmetij- 
stvu in v ta namen nabavlja kmetijske 
stroje, umetna gnojila itd., ustanavlja 
ambulante za živino, plemenilne postaje, 
organizira selekcijo živine, gradi silose, 
organizira semensko službo, skrbi za 
gojitev sadnih, gozdnih in drugih sadik 
itd.; 5, da organizira predelavo kmetij- 
skih pridelkov in obrtne delavnice za 
potreba svojih članov in izrablja pri ';em 
predvsem lokalne surovine; 6. da zbira 
kmečke prihranke v obliki hranilnih 
vlog in notranjih posoM za ustvarjanje 
obratnih sredstev in podeljevanje kreditov 

svojim članom; 7. da skrbi za gospodarski 
strokovni, kulturni in prosvetni dvig vseh 
prebivalcev svojega okoliša tako, da pri- 
reja v svojem zadružnem domu strokovna 
in politična predavanja, kulturne prire- 
ditve strokovne tečaje, razstave, predva- 
janja filmov, goji fizkulturo itd. ter usta- 
novi svojo knjižnico. 

Zaradi smotrnega in uspešnejšega izva- 
vanja svojih nalog izdela potrebne načrte 
v skladu s splošnim državnim načrtom. 

Temeljni delež zadružnika znaša 100 
din, delež zadružnikovega družinskega 
člana pa 10 din. Jamstvo je omejeno. 
Vsak član jamči z desetkratnim zneskom 
vpisanih obveznih deležev. 

Upravni odbor sestavlja deset članov, 
predsednik, podpredsednik, tajnik in se- 
dem odbornikov. 

Zadrugo zastopata in zanjo podpisuje- 
ta predsednik ali podpredsednik in taj- 
nik, če so ti zadržani, pa najmanj dva 
člana upravega odbora. Upravni odbor 
lahko pooblasti vodilne uslužbence, da 
skupno s predsednikom oziroma pod- 
predsednikom, tajnikom ali enim Čla- 
nom upravnega odbora zadrugo veljav- 
no zastopajo in zanjo podpisujejo. 

Izbrišejo se člani upravnega odbora, 
Jurman Ludvik, predsednik; Merslavič 
Avgust, podpredsednik, Vučajnik Anton, 
Sevnik Rudolf, Pohar Anton, Zivič Jože, 
KovačiČ Franc. Od prejšnjih članov 
upravnega odbora ostane še vpisan taj- 
nik Jug Feliks, pri Zajcu Ivanu se črta 
beseda >odbornik<, vpiše pa, da je od- 
slej > predsednik«. 

Vpišejo se novi izvoljeni člani uprav- 
nega odbora: 

Polovic Jože, ekonom, Gaberje 104, 
podpredsednik; 

Kopinč Jože, žel. uslužbenec, Gaber- 
je 58, 

Sablič Ivan, mizar, Obrez 65, 
Lapuh Mihael, trgovec, Dobrova 22, 
Vaščer Martin, zidar, Sela 59, 
Pinterič Andrej, kmetovalec, Mostec 20. 
Zibre Ivan, kmetovalec, Loče, 
Zupančič Anton, kmetovalec, Mali 

Obrez 5, odborniki. irez 5, oaoormiKi. 
Okrožno sodišče v Novem mestu 

Jne 29. maja 1948. 
Zadr III 30/24 4764 

664. 
Sedež: Krško. 
Dan vpisa: 24, maja 1948. 
Besedilo: Okrajna poslovna zveza «a- 

bavno-prodajnih zadrug z omejenim jam- 
stvom v Krškem. 

Na podlagi zapisnika redne letne skup- 
ščine dne 21. IV. 1948 se vpišejo nova 
pravil a. 

Sedež odslej: Krško št. 50. 
Besedilo odslej: Okrajna zveza kmetij- 

skih zadrug z omejnim jamstvom v Kr- 
škem. 

Naloge zadruge eo: Vodi včlanjene za- 
druge glede Wganizaeije in gospodar- 
stva, uvaja v njihovo poslovanje planira- 
nje, razvid in kontrolo, skrbi za vzgojo 
kadrov in zadružnikov sploh, se bori za 
naprednejše oblike v zadružništvu In za 
pravilni razvoj svojih' članic. 

V ta namen: 1. predstavlja in pove- 
zuje vse kmetijske zadruge svojega okra- 

ja razen kmetijskih obdelovalnih zadrug; 
2. pospešuje in razvija s pomočjo svojih 
članic vse panoge kmetijstva in gozdar- 
stva na svojem področju, posebno tiste 
panoge oziroma kulture, ki v danih na- 
ravnih pogojih najbolj uspevajo in sicer: 
a) pomaga vsojim članicam pri pravilni 
organizaciji selekcije živine pri ustanav- 
ljanju plememilnih postaj, ambulant za 
živino, pri gradji silosov, pri nabavi in 
odgoji plemenske živine, pri reji drob- 
nih živali itd., prav tako skrbi pa tudi 
za dobro organizacijo mlekarstva in za 
produkcijo živinskih proizvodov, kot 
mesa, kož, volne itd., b) organizira in 
pomaga izpolnjevati svojim članicam na- 
črt lesne proizvodnje, odkupuje, prede- 
luje in vnovčuje les ter skrbi po svojih 
članicah za uspešno organizacijo pogoz- 
dovanja, posebno za ureditev drevesnic 
itd.; c) pomaga svojim članicam pri pra- 
vilni organizaciji semenske službe, pri 
vzgoji in pravilni obdelavi vseh vrst kul- 
tur, posebno tudi industrijskih kultur, 
pospešuje uvajanje naprednejših agro- 
tehičnih metod v kmetijstvu Md.; č) po 
maga svojim članicam pri pospeševanju 
sadjarstva in vinogradništva, posebno 
pri ureditvi drevesnic, trsnic, pri za- 
tiranju raznih rastlinskih bolezni, pri 
obnovi vinogradov, pri vzgoji kvalitetne- 
ga sadja, pri šolanju vin, pri vnovčevanju 
sadja in vin itd.; d) pomaga svojim čla. 
nicam pri pospeševanju vseh drugih go- 
spodarskih panog n. pr. čebelarstva itd.; 
3. pomaga svojim članicam pri mehani- 
zaciji kmetijstva s tem, da skrbi, da bo 
do zadruge uspešno izrabljale razpolož- 
ljive kmetijske stroje, nabavljale stroje, 
ki bodo stalno v uporabnem stanju; pomaga 
članicam pri ureditvi delavnic za popra- 
vilo kmetijskih strojev, ima po potrebi 
tudi svojo delavnico te vrste in večje 
kmetijske stroje ter sodeluje po potre 
bi pri sklepanju pogodb med članicami 
in traktorsko postajo; 4, pomaga pri pra- 
vilni organizaciji zadružne trgovine in 
sicer: a) skrbi, da bo trgovsko poslova- 
nje njenih članic racionalno, tehnično 
dovršeno in kulturno, da bodo članice 
zniževale zakonito dopustno maržo; b) 
skrbi za dobro tehnično organizacijo od- 
kupa kmetijskih pridelkov in izdelkov, 
posebno za pravočasno kontrahiranje, in 
ukrene vse potrebno, da je odkup učin- 
kovit, da se pravilno razvije trgovina po 
vezanih cenah; c) pomaga svojim člani- 
cam pri naročanju in dobavah blaga, jih 
zalaga s trgovskim blagom in sklepa 
pogodbe z dobavnimi podjetji, kolikor 
bo to racionalno in gospodarsko smotr- 
no. Pri tem skrbi zlasti, da bodo vse za- 
družne trgovine pravočasno in zadostno 
založene s sortimenti, Id ustrezajo okusu 
in običajem zadružnikov, prav tako pa 
skrbi, da ne bodo imele zadruge na za- 
logi nekuirantoega blaga; •) prevaža tr- 
govsko blago za svoje članice z lastnim 
prevoznim parkom in v ta namen koor- 
dinira tudi plansko in racionalno iarabo 
prevoznih sredstev svojih članic ter ima 
tudi svojo avtomehanično delavnico; 5. 
posreduje in po potrebi razdeljuje med 
svoje članice kredite, organizira in po- 
vezuje kreditne odseke svojih članic z 
Narodno banko ter pospešuje zbiranje 
kmečkih prihrankov; 6. skrbi za siate- 
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delstv.0, živinorejo, sadjarstvo, vinograd- 
ništvo, čebelarstvo, gojitev industrijskih 
in drugih kultur, gozdarstvo, domačo 
obrt itd., posebno pa tiste panoge ozi- 
roma kulture, ki ob danih naravnih po- 
gojih najbolj uspevajo-, 4. da uvaja za 
povečanje kmetijske proizvodnje in s 
tem za naraščanje blagostanja svojih 
članov naprednejše tehnične in agro- 
nomske metode v kmetijstvu in v ta na- 
men nabavlja kmetijske stroje, umetna 
gnojila itd., ustanavlja ambulante za ži- 
vino, plemenilne postaje, organizira se- 
lekcijo živine, gradi silose, organizi- 
ra semensko službo, skrbi za gojitev 
sadnih, gozdnih in drugih sadik itd.; 
5. da organizira predelavo kmetijskih 
pridelkov in obrtne delavnice za po- 
trebe svojih članov in izrablja pri 
tem predvsem lokalne surovine; 6. da 
zbira kmečke prihranke v obliki hra- 
nilnih vlog in notranjih posojil za ustvar- 
janje obratnih sredstev in za podeljeva- 
nje kreditov svojim članom; 7. da skrbi 
za gospodarski strokovni ter kulturnf in 
Posvetni dvig vseh prebivalcev svojega 
okoliša tako, da prireja v svojem za- 

jUem domu strokovna in politična 
predavanja, kulturne prireditve, stro- 
Kovne tečaje, razstave, predvajanja fil- 
moY' goji fizkulturo itd. ter ustanovi 
svojo knjižnico. 

JJelež znaša 100 din in se lahko vplača 
wrokih, Delež zadružnikovega družin- 

ga člana znaša 20 din. Člani jamčijo 
2? obveznosti zadruge z desetkratnim 
seskom vpisanega enkratnega temelj- 
£a oziroma družinskega deleža, 
.^dniga razglaša važnejše sklepe v 

n:°i Poslovnih prostorih in na razglas- 

it" ••Fravni odbor sestavlja 7 članov, 
\ l"1 voli zbor izmed zadružnikov. Nje- 

gova dolžnost traja eno leto. 
„_ a zadrugo podpisujeta po dva člana 
3avnega odbora, katerih enega lahko 
ndoomesča po upravnem odboru poobla- 
sceni uslužbenec zadruge, 

^•• upravnega odbora so: \ 
gadnikar Jože, kmet, Jezersko 20, 
Ani7eniik-Jäkob' ža&ar' Jezersko loa» 

«Jezersk   • ca' gospodinjska pomočnica, 

•!•
•

'
•1••

' kmet, Jezersko 10, 
v«? ST1*0! kmet, Jezersko 1, 
^Tomaž, čevljar, Jezersko 99, 

ši. 13f1"000* Andrej, delavec,   Jezersko 

Mur^ò^ec za sopodpisovanje: 
gt_ 73      ° Marjan, poslovodja, Jezersko 

Okrožno sodišče v Ljubljani 
dne 5. junija 1948. 

Zt 106/48 - Zadr VI 61/1     5113 

592. * 
Sedež: Karlovica. 
£an vpisa: 25. maja 1948. 
oesedilo: Kmetijska zadruga z ome je- 

nim jamstvom v Karlovici. 
. ^^ga je bila ustanovljena 8. februar- 
ja 1948 za nedoločen čas. 

Nalogo zadruge so: 
l. da na čim boljši in čim kulturnejši 

pacin^ oskrbuje svoje člane z vsemi po- 
webnirni potrošnim! predmeti; 2. da od- 
K4puje y svojem-okoliËu vse kmetijske 

pridelke in izdelke v skladu s postav- 
ljenim načrtom za dobro oskrbo mest in 
drugih industrijskih središč in sklepa v 
ta namen pogodbe; 3. da pospešuje in 
razvija vse panoge kmetijskega gospo- 
darstva na svojem področju, tako polje- 
delstvo, živinorejo, sadjarstvo, vinograd- 
ništvo, čebelarstvo, gojitev industrijskih 
in drugih kultur, gozdarstvo, domačo 
obrt itd., posebno pa tiste panoge ozi- 
roma kulture, ki ob danih naravnih po- 
gojih najbolj uspevajo; 4. da uvaja za 
povečanje kmetijske proizvodnje in s 
tem za naraščanje blagostanja svojih 
članov naprednejše tehnične in agro- 
nomske metode v kmetijstvu in v ta na- 
men nabavlja kmetijske stroje, umetna 
gnojila itd., ustanavlja ambulante za ži- 
vino, plemenilne postaje, organizira se- 
lekcijo živine, gradi silose, organizi- 
ra semensko službo, skrbi za gojitev 
sadnih, gozdnih in drugih sadik itd.; 
5. da organizira predelavo kmetijskih 
pridelkov in obrtne delavnice za po- 
trebe svojih članov in izrablja pri 
tem predvsem lokalne surovine; 6. da 
zbira kmečke prihranke v obliki hra- 
nilnih vlog in notranjih posojil za ustvar- 
janje obratnih sredstev in za podeljeva- 
nje kreditov svojim članom; 7. da skrbi 
za gospodarski strokovni ter kulturni in 
prosvetni dvig vseh prebivalcev svojega 
okoliša tako, da prireja v svojem za- 
družnem domu strokovna in politična 
predavanja, kulturne prireditve, stro- 
kovne tečaje, razstave, predvajanja fil- 
mov, goji fizkulturo itd. ter ustanovi 
svojo knjižnico. 

Zadružni delež znaša 100 din, ki se 
lahko vplača v obrokih. Delež zadružni- 
kovega družinskega člana znaša 10 din. 
Člani jamčijo za obveznosti z desetkrat- 
nim zneskom vpisanega enkratnega te- 
meljnega oziroma družinskega deleža. 

Zadruga razglaša sklepe v svojih po- 
slovnih prostorih in na razglasni deski. 

Upravni   odbor   sestavlja   7   članov, 
ki jih voli zbor izmed zadružnikov. Nje- 
gova dolžnost traja eno leto. 

Za zadrugo podpisujeta po dva člana 
upravnega odbora, od katerih lahko ene- 
ga nadomešča po upravnem odboru po- 
oblaščeni uslužbenec zadruge. 

Člani upravnega odbora so: 
Oblak Jože, kmet, Polzela 3, 
Marolt Jože, kmet, Gor. Kališče 3, 
Žužek Alojzij, delavec, Borovec 4, 
Skulj Alojzij, kmet, Poznikovo 4, 
Žužek Anton, Žagar Borovec 4, 
Centa Jože, kmet, Karlovica 5, 
Virant Franc, cestar, Poznikovo 10. 

Okrožno sodišče v Ljubljani 
dne 22. maja 1948. 

Zt 89/48 — Zadr VI 39/1     4696 
* 

593. 
Sedež: Kokra. 
Dan vpisa: 1. junija 194k. 
Besedilo: Kmetijska zadruga z omeje- 

nim jamstvom v Kokri. 
Na ustanovnem zboru 25. II. 1948 je 

bila zadruga ustanovljena za nedoločen 
čas. 

Naloge zadruge 6o: 
1. da na čim boljši in čim kulturnejši 

način oskrbuje svoje Člane z vsemi po- 
trebnimi potrošnima predmeti; 2. da od- 

kupuje v svojem okolišu vse kmetij-ko 
pridelke in izdelke v skladu s postav- 
ljenim načrtom za dobro oskrbo mest in 
drugih industrijskih središč in sklona v 
ta namen pogodbe; 3. da po-peštijH m 
razvija vse panoge kmetijskega gospo- 
darstva na svojem področju, tako prjje- 
delstvo, živinorejo, sad (arsivo, •••.••^•- 
ništvo, čebelarstvo, gojitev indurr.'Ha h 
in drugih kultur, gozdarstvo, OOMI.VJO 
obrt itd., posebno pa tiste •••••• ozi- 
roma kulture, ki ob danih naravnih po- 
gojih najbolj uspevajo; 4. da uvaja •• 
povečanje kmetijske proizvodnje m s 
tem za naraščanje blagostanja svojih 
članov naprednejše tehnično in agro- 
nomske metode v kmetijstvu in v ta na- 
men nabavlja kmetijske stroje, umetna 
gnojila itd., ustanavlja ambulante za ži- 
vino, plemenilne postaje, organizira se- 
lekcijo živine, gradi silose, organizi- 
ra semensko službo, skrbi za pojjtev 
sadnih, gozdnih in drugih sadik itd.; 
6. da organizira predelavo kmetijskih 
pridelkov in obrtne delavnice za po- 
trebe svojih članov in izrablja pri 
tem predvsem lokalne surovine: 6. da 
zbira kmečke prihranke v obliki hra- 
nilnih vlog in notranjih posojil za ukvar- 
janje obratnih sredstev in za podeljeva- 
nje kreditov svojim članom; 7. da skrbi 
za gospodarski strokovni ter kulturni in 
prosvetni dvig vseh prebivalcev svojega 
okoliša tako, da prireja v svojem za- 
družnem domu strokovna in politična 
predavanja, kulturne prireditve, stro- 
kovne tečaje, razstave, predvajanja fil- 
mov, goji fizkulturo itd. ter ustanovi 
svojo knjižnico. 

Delež znaša 100 din in se lahko vplača 
v obrokih. Delež zadružnikovega družin- 
skega člana znaša 20 din Člani jamčijo 
za obveznosti zadruge z desetkratnim 
zneskom vpisanega enkratnega temelj- 
nega oziroma družinskega deleža. 

Zadruga razglaša važnejše sklepe v 
svojih poslovnih prostorih in na razglas- 
ni deski. 

Upravni odbor sestavlja 7 članov, 
ki jih voli zbor izmed zadružnikov. Nje- 
gova dolžnost traja eno leto. 

Za zadrugo podpisujeta po dva člana 
upravnega odbora, katerih enega lahko 
nadomešča po upravnem odboru poobla- 
ščeni uslužbenec zadruge. 

Člani upravnega odbora so:   . 
Pestotnik Franc, kmet, Zg. Kokra 15, 
Bogataj Jože, gozdni del., Zg. Kokra 

št. 79, 
Povšnar Anton, kmet. sin, Zg. Kokra 

št. 20, 
Povšnar Alojzij, kmet. Sp. Kokra 40, 
Arnež Poter, Žagar, Zg. Kokra 59, 
Stillar Jože, cestar, Sp. Kokra 24, 
Štular Anton, žagar, Zg. Kokra 50,    ' 
Pooblaščenec za sopodpisovanje: 
Grobovšek Frane, poslovodja, Zg. Ko- 

kra 49. ' 
Okrožno sodišče v Ljubljani 

dne 31. maja 1848, 
Zt •48 — Zadr VI 4G/1     5098 

* 
594. 

Sedež: Kokrica. 
Dan vpisa: 1. junija 1948. 
Besedilo: Kmetijska zadr aga z omeje- 

nim jamstvom Kokrica, 
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Z:.dri!ga je Ma us-tau ovij ena 25. II. 
1948 za nedoločen čas. 

Naloge zadruge so: 
1. da na čim boljši in čim kulturnejši 

način oskrbuje svoje člane z vsemi po- 
trebnimi potrošnimi predmeti; 2. da od- 
kupuje v svojem okolišu vse kmetijske 
pridelke in izdelke v skladu s Dostav- 
ljenim načrtom za dobro oskrbo mest in 
drugih industrijskih središč in sklepa v 
ta namen pogodbe; 3. da pospešuje in 
razvija vse panoge kmetijskega gospo- 
darstva na svojem področju, tako polje- 
delstvo, živinorejo, sadjarstvo, vinograd- 
ništvo, čebelarstvo, gojitev industrijskih 
in drugih kultur, gozdarstvo, domačo 
obrt itd., posebno pa tiste panoge ozi- 
roma kulture, ki ob danih naravnih po- 
gojih najbolj uspevajo; 4. da uvaja za 
povečanje kmetijske proizvodnje in s 
tem za naraščanje blagostanja svojih 
članov naprednejše tehnične in agro- 
nomske metode v kmetijstvu in v ta na- 
men nabavlja kmetijske stroje, umetna 
gnojila itd., ustanavlja ambulante za ži- 
vino, plemenilne postaje, organizira se- 
lekcijo živine, gradi silose, organizi- 
ra semensko službo, skrbi za gojitev 
sadnih, gozdnih in drugih sadik itd.; 
ó. da organizira predelavo kmetijskih 
pridelkov in obrtne delavnice za po- 
trebe svojih članov in izrablja pri 
tem predvsem lokalne surovine; 6. da 
zbira kmečke prihranke v obliki hra- 
nilnih vlog in notranjih posojil za ustvar- 
janje obratnih sredstev in za podeljeva- 
nje kreditov svojim članom; 7. da skrbi 
za gospodarski strokovni ter kulturni in 
prosvetni dvig vseh prebivalcev svojega 
okoliša tako, da prireja v svojem za- 
družnem domu strokovna in politična 
predavanja, kulturne prireditve, stro- 
kovne tečaje, razstave, predvajanja fil- 
mov, goji fizkulturo itd. ter ustanovi 
svojo knjižnico. 

Delež znaša 100 din in se lahko vplača 
v obrokih. Delež zadružnikovega družin- 
skega člana znaša 20 din. Člani jamčijo 
za obveznosti zadruge z desetkratnim 
zneskom vpisanega enkratnega temelj- 
nega oziroma družinskega deleža. 

Zadruga razglaša važnejše sklepe v 
svojih poslovnih prostorih in na razglas- 
ili deski. 

Upravni odbor sestavlja 9 članov, 
•• jih voli zbor izmed zadružnikov. Nje- 
gova dolžnost traja eno leto. 

Za zadrugo podpisujeta po dva člana 
upravnega odbora, katerih enega lahko 
nadomešča po upravnem odboru poobla- 
ščeni uslužbenec zadruge. 

Člani upravnega odbora so: 
Snedie Alojzij, delavec, Kokrica 54, 
Zirovnik Janko, kmet, Kokrica 34, 
Lakner Jože, gostilničar, Kokrica 43, 
Drinovec Peter, šofer, Kokrica št. 62, 
Snedie Franc, posestnik, Bobovek 1, 
Rozman Janez, kmet, posestnik, Sra- 

kovlje 5, 
Skofic Franc, posestnik. Mlaka 1, 
Škofic Franc, posestnik, Ilovka 4, 
Arnež Franc, kmečki sin, Kokrica 36. 

Okrožno sodišče v Ljubljani 
dne 31. maja 1948. 

Zt 73/48 — Zadr VI 49/1     5101 

595. 
Sedež: Kovor. 
Dan vpisa: 1. junija 19tò. 
Besedilo: Kmetijska zadruga z omeje- 

nim jamstvom v Kovorju. 
Zadrug? je bila ustanovljena 10. marca 

1948 za nedoločen čas. 
Naloge zadruge so: da na čim boljši 

in čim kulturnejši način oskrbuje svoje 
člane z vsemi potrebnimi potrošnimi 
predmeti; 2. da odkupuje v svojem oko 
lišu vse kmetijske pridell^o in izdelke v 
skladu s postavljenim načrtom za dobro 
oskrbo mest in drugih industrijskih sre- 
dišč in sklepa v ta namen pogodbe; 
3. da pospešuje in razvija vse panoge 
kmetijskega gospodarstva na svojem 
področju, tako poljedelstvo, živinorejo, 
sadjarstvo, vinogradništvo, čebelarstvo, 
gojitev industrijskih in drugih kultur, 
gozdarstvo, domačo obrt itd., posebno 
se tiste panoge oziroma kulture, ki v 
danih naravnih pogojih najbolj uspe- 
vajo; 4. da uvaja za povečanje kmetijske 
proizvodnje in s tem za naraščanje bla- 
gostanja svojih članov naprednejše teh- 
nične in agronomske metode v kmetij- 
stvu in v ta namen nabavlja kmetijske 
6troje, umetna gnojila itd., ustanavlja 
ambulante za živino, plemenilne postaje, 
organizira selekcijo živine, gradi silose, 
organizira semensko službo, skrbi za 
gojitev sadnih, gozdnih in dragih sadik 
itd.; •. da organizira predelavo kmetij- 
skih pridelkov in obrtne delavnice za 
potrebe svojih članov in izrablja pri tem 
predvsem lokalne surovine; 6. da zbira 
kmečke prihranke v obliki hranilnih 
vlog in notranjih posojil za ustvarjanje 
obratnih sredstev in podeljevanje kre" 
ditov svojim članom; 7. da skrbi za go 
spodarski strokovni, kulturni in pro- 
svetni dvig* vseh prebivalcev svojega 
okoliša tako, da prireja v svojem za- 
družnem domu strokovna in politična 
predavanja, kulturne p<rireditve, stro- 
kovne tečaje, razstave, predvajanja fil- 
mov, goji fizkulturo itd. ter ustanovi 
tìvojo knjižnico. 

Delež znaša 100 din in se lahko vplača 
v obrokih. Delež zadružnikovega dru- 
žinskega člana znaša 10 din. Članj jam- 
čijo za obveznosti zadruge z lOkratnJm 
zneskom vpisanega enkratnega temelj- 
nega oziroma družinskega deleža. 

Zadruga razglaša važnejše sklepe v 
6vojih poslovnih prostorih in na razglas- 
ni deski. 

Upravni odbor sestavlja 9 članov, ki 
jih voli zbor izmed zadružnikov. Nje- 
gova dolžnost traja eno leto. 

Za zadrugo podpisujeta po dva člana 
upravnega odbora, katerih enega lahko 
nadomešča po upravnem odboru poobla- 
ščenj uslužbenec zadruge. 

Člani upravnega odbora so: 
Zupan Franc, mizar, Kovor 44, 
Pogačnik Janez, kmet, Zvirče 23, 
Meglic Anton, nameščenec, Kovor 22, 
Golmajer Vinko, kmet, Kovor 22, 
Černilec Valentin, kmet, Loka 2, 
Ribnikar Franc, kmet, Sv. Neža 19, 
Avsenek Franc, kmet, Popovo 1, 

Dolžan V nko, kmet. Zvirče 14, 
Vaijavec Ivan, tov. del., Sv. Neža 6. 

Okrožno sodišče v Ljub'jani 
dne 31. maja 1948. 

Zt 71/48 — Zadr. Vi 48 1      5100 

* 
596. 

Sedež: Prcdosljc. 
Dan vpisa: 2. junija 1948- 
Besedilo: Kmetijska zadruga z omeje- 

nim jamstvom Prcdosljc. 
Zadruga je bila ustanovljena 28.  II. 

1948 za nedoločen čas. 
Naloge zadruge so: 
1. da na čim boljši in čim kulturnejši 

način o»krbuje svoje člane z vsemi po- 
trebnimi potrošnimi predmeti; 2. da od- 
kupuje v svojem okolišu vse kmetijske 
»rklelke in izdelke v skladu s postav- 
ljenim načrtom za dobro oskrbo mest in 
drugih industrijskih središč in sklepa v 
ta namen pogodbe; 3. da pospešuje m 
razvija vse panoge kmetijskega gospo- 
darstva na svojem področju, talco polje- 
delstvo, živinorejo, sadiarstvo, vinograd- 
ništvo, čebelarstvo, gojitev industrijskih 
in drugih kultur, gozdarstvo, domačo 
obrt itd., posebno pa tiste panoge ozi- 
roma kulture, ki ob danih naravnih po- 
gojih najbolj uspevajo; 4. da uvaja za 
povečanje kmetijske proizvodnje in s 
tem za naraščanje blagostanja svojih 
članov naprednejše tehnične in agro- 
nomske metode v kmetijstvu in v ta na- 
men nabavlja kmetijske stroje, umetna • 
gnojila itd., ustanavlja ambulante za ži- 
vino, plemenilne4 postaje, organizira se- 
lekcijo živine, gradi silose, organizi- 
ra semensko službo, skrbi za gojitev 
sadnih, gozdnih in drugih sadik itd.; 
5. da organizira predelavo kmetijskih 
pridelkov in obrtne delavnice za po- 
trebe svojih članov in izrablja pri 
tem predvsem lokalne surovine; 6. da 
zbira kmečke prihranke v obliki hra- 
nilnih vlog in notranjih posojil za ustvar- 
janje obratnih sredstev in za podeljeva- 
nje kreditov svojim članom; 7. da skrbi 
za gospodarski strokovni ter kulturni in 
prosvetni dvig vseh prebivalcev svojega 
okoliša tako, da prireja v svojem za- 
družnem domu strokovna in politična 
predavanja, kulturne prireditve, stro- 
kovne tečaje, razstave, predvajanja fil- 
mov» goji fizkulturo itd. ter ustanovi 
svojo knjižnico. 

Delež znaša 1O0 din in se lahko vplača 
v obrokih. Delež zadružnikovega družin- 
skega člana znaša 20 din. Člani jamčijo 
za obveznosti zadruge z desetkratnim 
zneskom vpisanega enkratnega temelj- 
nega oziroma družinskega deleža. 

Zadruga razglaša važnejše sklepe v 
svojih poslovnih prostorih in na razglas- 
ni deski. 

Upravni odbor sestavlja 9 članov, 
ki jih voli zbor izmed zadružnikov. Nje- 
gova dolžnost traja eno leto. 

Za zadrugo podpisujeta po dva člana 
upravnega odbora, katerih enega lahko 
nadomešča po upravnem odboru poobla- 
ščeni uslužbenec zadruge. 

Člani upravnega odbora so:.      , 
Kovač Janez, kmet, Suha 25, 
Babic Andrej, nameščenec. Brrtof 6$, 
Mulej Franc, nameščenec, Britof 10, 
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Prcman Anton čevljar, Britof, 73, 
Cižmar Alojzij, kmet, Orehovlje 4, 
Mairkovič Jože, dol avec, Predoslje 85, 
Krč Jgnac, kmet, Predoslje 1, 
BoStar Jože, kmet, Suha 2, 
Mubi Janez,, kmet, Predoslje 48. 

Okro/no sodišče v Ljubljani 
<lne 2. junija 1948. 

Zt 103/48 — Zadr VI 55/1      5107 

597. * 
Sedež: Radovljira. 
Dan vpisa: 25. maja 1948. 
Besedilo: Kmetijska zadruga z omeje- 

nim jamstvom v Radovljici. 
1n?

adruSa Je bila ustanovljena 14. marca 
1J48 za nedoločen čas. 

Naloge zadruge eo: 
1. da ua čim boljši in čim kulturnejši 

način oskrbuje svoje člane z vsemi po- 
grebnimi potrošnimi predmeti; 2. da od- 
n 5UJi? v svo-iem okolišu vse kmetijske 
pridelke in izdelke v skladu s postav- 
dn \ na6rtom za dobro oskrbo mest in 

nigih industrijskih središč in sklepa v 
ia namen pogodbe; 3. da pospešuje in 
j z^a vs© panoge kmetijskega gospo- 
dekt      ~a sv°J€m področju, talco polje- 

istvo, živinorejo, sadjarstvo, vinograd- 
in d' č.ebe,arstvo- ROJitev^Industrijskih 
obrt ti?**1 kultur, stozdaptro, domačo 
rom i ' P°seDno Pa t*5'6 panoge ozi- 
„ -.,a alture, ki v danih naravnih  po- 
Poveèw'*30,1' «*Ppvaioî 4- da "v°ia za 
tem ,e Kmetijske proizvodnje in s 
ciano ^ nara^anie blagostanja svojih 
nom t UaPrednejše tehnične in agro- 
men ,met°de v kmetijstvu in v ta na- 
jjn j.,nabavlja kmetijske stroje, umetna 
vino ilW"' Vstanavl-ia ambulante za ži- 
lej .'. Premine postaje, organizira se- 

1 ijo /.ivine, gradi silose, organizi- 
sart«tmensko službo, skrbi za gojitev 
5 "••' Rozdnih in drugih sadik itd.; 
Pridel]0rganiZira Predelavo kmetijskih 
treba ••ln 0Drine delavnice za po- 
tem rs sv,°'iû članov in izrablja pri 
zbir-, i v5,em lokalne surovine; 6. da 
nilnfh k,meòke Prihrani 
gSlh^» Panjih 
Ä£mtalh sred8tev in • Pcdelieva- za   *^tov svojim članom; 7. da skrbi 
prosvel • arS^ str°kovni ter kulturni in 
okclišn J fViff Vsen PreDivalcev svojega 
družnem 7 da Prireia v svojem za- 
predavan- omu strokovna in politična 
kovne t »'• kultu•e prireditve, stro- 
mov trn-^f' razstave, predvajanja fil- 
svojô kn^v .    ulturo itd-  ter  ustanovi 

lahw?rUŽ^ dclež •aša 100 din, ki se 
kov* • a v ODrokib. Delež zadružni. 
Clan • d^u.žiaskega člana znaša 20 din. 
setkr i^?10^0 za obveznosti zadruge z de- 
temr        leskom'vpisanega enkratnega 

mednega oziroma družinskega deleža, 
lin      iUga ^zgkša važnejše sklepe v svo- 
jw poslovnih prostorih in na razglasni de- 

Upravni odbor sestavlja 7 članov, 
•|ln voli zbor izmed zadružnikov. Nje- 

gova dolžnost traja eno leto 
im ^-rußo podpisujeta po dva člana 
«Pravnega odbora, od katerih lahko ene- 
kanadomešča no upravnem odboru po- 
ooiašceni uslužbenec zadruge 

• notranjih posojil za ustvar- 

Clani upravnega odbora so: 
Vogelnik Janez, kmet, Radovljica, Sta- 

lingrajska 37, 
Žerovc Alojzij, kmet, Radovljica, Sta- 

lingrajska 22, 
Avsenek Anton, kmet, Gorica 8, 
Debeljak Franc, tov. delavec, Radov- 

ljica, 2ale 6, 
Golmajer Franc, kmet, Radovljica, Sta- 

lingrajska 23, 
Vogelnik Alojzij, kmet, Radovljica, Sta. 

lingrajska 33, 
Papier Franc, kmet, Vrbnje 9. 
Pooblaščenec za sopodpisov&nje: 
Resman Ludvik, poslovodja, Radov- 

ljica, Kajuhova 10. 
Okrožno sodišče v Ljubljani 

dne 22. maja 1948. 
Zt. 92/48 — Zadr VI 40/1     4697 

* 
598. 

Sedež: Reteče. 
Dan vpisa: 7. junija 1948. 
Besedilo: Kmetijska zadruga z omeje- 

nim jamstvom v Retečak. 
Zadruga je bila ustanovljena 4. III. 

1948 za nedoločen čas. 
Naloge zadruge so: 
1. da na čim boljši in čim kulturnejši 

način oskrbuje svoje člane z vsemi po- 
trebnimi potrošnimi predmeti; 2. da od- 
kupuje v svojem okolišu vse kmetijske 
pridelke in izdelke v skladu s postav- 
ljenim načrtom za dobro oskrbo mest in 
drugih industrijskih središč in sklepa v 
ta namen pogodbe; 3. da pospešuje in 
razvija vse panoge kmetijskega gospo- 
darstva na svojem področju, tako polje- 
delstvo, živinorejo, sadjarstvo, vinograd- 
ništvo, čebelarstvo, gojitev industrijskih 
in drugih kultur, gozdarstvo, domačo 
obrt itd., posebno pa tiste panoge ozi- 
roma kulture, ki ob danih naravnih po- 
gojih najbolj uspevajo; 4. da uvaja za 
povečanje kmetijske proizvodnje in_ s 
tem za naraščanje blagostanja svojih 
članov naprednejše tehnične in agro- 
nomske metode v kmetijstvu in v ta na- 
men nabavlja kmetijske stroje, umetna 
gnojila tid., ustanavlja ambulante za ži- 
vino, plemenilne postaje, organizira se- 
lekcijo živine, gradi 6ilose, organizi- 
ra semensko službo, skrbi za gojitev 
sadnih, gozdnih in drugih sadik itd.; 
5. da organizira predelavo kmetijskih 
pridelkov in obrtne delavnice za po- 
trebe svojih članov in izrablja pri 
tem predvsem lokalne surovine; 6. da 
zbira kmečke prihranke v obliki hra- 
nilnih vlog in notranjih posojil za ustvar- 
janje obratnih sredstev in za podeljeva- 
nje kreditov svojim članom; 7. da skrbi 
za gospodarski strokovni ter kulturni in 
prosvetni dvig vseh prebivalcev svojega 
okoliša tako, da prireja v svojem za- 
družnem domu strokovna in politična 
predavanja, kulturne prireditve, stro- 
kovne tečaje, razstave, predvajanja fil- 
mov, goji fizkulturo itd. ter ustanovi 
svojo knjiätico. 

Delež znaša 100 din in se lahko vplača 
v obrokih. Delež zadružniikovega družin- 
skega člana znaša 20 din. Člani jamčijo 
za obveznosti zadruge • desetkratnim 
zneskom vpi=anega enkratnega temelj- 
nega oziroma družinskega deleža. 

Zadruga razglaša važnejše sklepe v 
svojih poslovnih prostorih in na razglas- 
ni deski 

Upravni odbor sestavlja 9 članov, 
ki jih voli zbor izmed zadružnikov. Nje- 
gova dolžnost traja eno leto. 

Za zadrugo podpisujeta po dva člana 
upravnega odbora, katerih enega lahko 
nadomešča po upravnem odboru poobla- 
ščeni uslužbenec zadruge. 

Člani upravnega odbora so: 
Žagar Vinko, tov. delavec, Gorenja 

vas-Reteče 17, 
Rant Jože, kmet, Reteče 6, 
Korenčan Lovro, šol. upravitelj, Rote- 

čo 28, 
Drnovšek Andrej, kmet, Reteče 16, 
Avguštin Franc, pos. sin, Reteče 5, 
Jenko Janez, kmet, Gorenja vas 28, 
Volčič Alojzij, kmet, Gorenja vas 30, 
Albina Marija, gospodinja, Retoče 42, 
Jenko Vinko, kmet. sin, Gorenja vas 

št. 18. 
Okrožno sodišče r Ljubljani 

dno 5. junija 1948. 
Zt 104/48 — Zadr VI 60/1     5112 

• 
599. 

Sedež: Smlednik. 
Dan vpisa: 1. junija 1948. 
Besedilo: Kmetijska zadruga z omeje- 

nim jamstvom v Smledniku. 
Na ustanovnem zboru 1. III. 1948 je 

bila zadruga ustanovljena za nedoločen 
čaa. 

Naloge zadruge so: 
1. da na čim boljši in čim kulhirnejä 

način oskrbuje svoje člane z vsemi po- 
trebnimi potrošnimi predmeti; 2. da od- 
kupuje v svojem okolišu vse kmetijske 
pridelke in izdelke v skladu s postav- 
ljenim načrtom za dobro oskrbo mest • 
drugih industrijskih središč in sklepa v 
ta namen pogodbe; 3. da pospešuje in 
razvija vse panoge kmetijskega gospo- 
darstva na svojem področju, tako polje- 
delstvo, živinorejo, sadjarstvo, vinograd- 
ništvo, čebelarstvo, gojitev industrijskih 
in drugih kultur, gozdarstvo, domačo 
obrt itd., posebno pa tiste panoge ozi- 
roma kulture, ki ob danih naravnih po- 
gojih najbolj uspevajo; 4. da uvaja za 
povečanje kmetijske proizvodnje in s 
tem za naraščanje blagostanja svojih 
članov naprednejše tehnične in agro- 
nomske metode v kmetijstvu in v ta na- 
men nabavlja kmetijske stroje, umetna 
gnojila itd., ustanavlja ambulante za ži- 
vino, plemenilne postaje, organizira se- 
lekcijo živine, gradi ßilose, organizi- 
ra semensko službo, skrbi za gojitev 
sadnih, gozdnih in drugih sadik itd.; 
5. da organizira predelavo kmetijskih 
pridelkov in obrtne delavnice za po^ 
trebe svojih članov in izrablja pri 
tem predvsem lokalne surovine; 6. da 
zbira kmečke prihranke v obliki hra- 
nilnih vlog in notranjih posojil za ustvar- 
janje obratnih sredstev in za podeljeva- 
nje kreditov svojim članom; 7. da skrbi 
za gospodarski strokovni ter kulturni in 
prosvetni dvig vseh prebivalcev svojega 
okoliša tako, da prireja v svojem za- 
družnem domu strokovna in politična 
predavanja, kulturne prireditve, _ stro- 
kovne tečaje, razstave, pred\Tajanja lit- 
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mo v,  goji   fizkuku:-/   'it.   ;      u.u:n'.vi 
s>voio knjižnico. 

Delež znaša J;K) <!i'i i;i -o i d-ko Volača 
v obrokni. Dcicz zao •• .».ko.. ..i •on;', '- 
h kepa ciana znaša 20 ein. !. 'a,d v--"_i :'° 
za obveznosti zadruge z «osoikndrhni 
zneskom vpisanega ^nkrjeuega temei r 
nega oziroma dru/iu-ke^a deteza. 

Zadruga razglasa va, i-"k-'. •k'"-',!- v 
ovojih poslovnih prostorih •>. na •; ?> -> 
ili do., k!. 

Upra ni edber sr-;-aòi;: "' "!a:.ov. 
ki iih voli zbor izme-i /. r\-> h . 'i ;. 
gova doUncsl train ni..' ,( ."• 

Za z? d rugo potipifr !'•'•) po d; a ''iauu 
upravnega odbora, k"1 --M ' r!'>n lahko 
nadomešča Po uma\ ';' i • ; '».<•> • -•~••- 
sceni  u-dužbenor   :. u-; ..• 

Člani upravnega cab- .• -o- 
Zidar Anton, upokojen:'., rlmlodrpk 71, 
Tršan Janko. tov. narr-p^-nvc. Valbur- 

Ea 13. 
Pipan Franc. tov. nam^-cenec. Drngo- 

ča]ia 1. 
Gantar Mirko, električar. Vplhu-n-. :>,\ 
Tršan Terezija, gospe-d^ni-k'1 pruno •"ii- 

ca. Valburga 13, 
Oblak Mirni, učitelju a. Mi o'drui 4d, 
Verlič Anton, kmet, .Smlrdrniï 43. 

'Okrožno sodišče v Ljubi jam 
dne 31. ma u 1ÎMS. 

Zt 57-/4S — Zadr Vf 44/1     .3096 
•Â 

600. 
Sedež: Smrečja. 
Dan vpisa: 3. junija 1048 
Besedilo: Kmetijska zadruga z omeje- 

nim jamstvom  Podiipa-Srarocjr. 
Zadruga j® bila usiaiioviieiia 'J). Ji. 

i.948 za nedoločen čas. 
Naloge zadruge so: 
i. da na čim boli-'i in 

način oskrbuje svoto- 
•im kiiiturn'i^i 
l O   7.   \'.-.l.,Pi    '.> 

trebnimi potrošnim! pižame da od. 
Kupuje v svojem okolišu v.«e Kmeti;; ice 
pridelke in izdelke v skia d u s postav- 
ljenim načrtom za dobro oskrbo me-t in 
drugih industrijskih -»redise in sklepa v 
ta namen pogodbe; 3. da pospeši!» in 
razvija vse panoge kmeti'skoga gospo- 
darstva na svojem področju, tako polje- 
delstvo, živinore j o, sad' • v • * -,• o -. i : i •><: rad- 
ništvo, čebelarstvo, gciitev industnjsuih 
in drugih kultur, gozdarstvo, domačo 
obrt itd., posebno pa üs+e panose ozi- 
roma kulture, ki ob danih naravnih po- 
gojih najbolj uspevajo." 4. da uvaja za 
povečanje kmetijske proizvodnje in s 
tem za naraščanje blage* lania svojih 
članov naprednejše tehnične in agro- 
nomske metode v kmctijslvu in v ta na- 
men nabavlja kmetijske stroje, umetna 
gnojila itd., ustanavlja ambulante za ži- 
vino, plemenilne postaje, onta nizi ra se- 
lekcijo živine, gradi silose, organizi- 
ra semensko službo, skrbi za gojitev 
sadnih, gozdnih in drugih sadik itd.; 
5. da organizira predelavo kmetijskih 
pridelkov in obrtne 'delavnice za po- 
trebe svojih članov in izrablja ori 
tem predvsem lokalne su;ovine; 6. da 
zbira kmečke prihranke v obliki hra- 
nilnih vlog in notranjih posojil za ustvar- 
janje obratnih sredstev in za pode) jo va- 
njo kreditov svojim članom; 7. da skrbi 
ta gospodarski strokovni ter kulturni in 
prosvetni dvig vseh prebivalcev svojega 

ckoLsa tako, ûa pjireja v svojem za- 
družnem domu fcUokovna ia poulična 
pìCua'.i.ii'a, kuiiurne prireditve, stro- 
kovxiö io^a.jc, r-'(Zji.ave, predvajanja id- 
i.i'.v,    .M.   i,,:ku;iu!o   ita.   ter   ustanovi 
M'. , i   KitlüüiCO. 

ueiu/. -.^aša iCO din • »e lahko vplača 
\ : Oiwk:u. L>. icz zaaruznikovega di.i/ui- 
-).o,. ~ uaua zna-u 'd) dm. Ciani jamčijo 
,.• obvozno.-; i.i Zadrugi, z desei-Kitiiaioi 
iue^om vpisanega en-uamega l-unelj- 
UC-J. oziîoma družinskega dele/.a. 

/adiu^u razglasa važnejše sklepe v 
svüj.ii pLsiovnih prostorih in na razjas- 
ni do-sk,- 

Upiavni odber seslavlja 7 članov, 
ki jih voli zbor unica Zadružnikov. Nje- 
gova dolžnost traja tac leto. 

Za zadruge podpisujeta po dva ciana 
upravnega odbora, katerih enega lahko 
nadomešča po upravnem odboru peobla- 
fcCJïii uslužbeneo zadruge. 

(Jani upravnega odbora so: 
Zcloznik Anton, mlinar, Smrečje, 
Košir Andrej, kmet, Smrečje 3, 
Jereb Štefan, kov. pomočnik, Smrečje 

št. 'J t, 
Ka^v.-.-ek Anton, kmet. Smrečje 28, 
Mata vasic Franc, kmet, Smrečje 15, 
Ztlko Jožeta, gospodinja,  h:'upa 10, 
Mrak Janez, kmet, Podlipa 21. 
Pooblaščenec za sopodpisovanje; 
Brence  Kajetan, poslovodja, Smrečje 

žt. 32. 
Okrožno sodišče v Ljubljani 

dne 2. junija 1948. 
Zt 102/48 - Zadr VI 54/1     5106 

G91. 
,-,ede2: Trstenik. 
Dan vpisa: 1, juniia 194&. 
l>i;eciilo: Kmetijska zadruga z omeje- 

luin «ainsirom ïisicnik.      ^ 
Na ustanovnem zboru 28. II. 1948 je 

biLa zadruga ustanovljena za nedoločen 
ča«. 

Nalogo zadruge bo: 
1. da na čim boljši in čim kulturnej.ši 

načm oskrbuje svoje člane z vsemi po- 
trebnimi potrošnimi predmeti; 2. da od- 
kupuje v svojem okoliSu vse kmetijske 
pridelke in izdelke v skladu • postav- 
ljenim načrtom za dobro oskrbo mest in 
drugih industrijskih središč in sklepa v 
ta namen pogodbe; 3. da pospešuje in 
mzvija vse panoge kmetijskega gospo- 
darstva na svojem področju, tako polje- 
delstvo, živinorejo, sadjarstvo, vinograd- 
ništvo, Čebelarstvo, gojitev industrijskih 
in drugih kultur, gozdarstvo, domačo 
obrt itd., posebno pa tiste panoge ozi- 
roma kulture, ki ob danih naravnih po- 
gojih najbolj uspevajo; 4. da uvaja za 
povečanje kmetijske proizvodnje in s 
tem za naraščanje blagostanja svojih 
članov naprednejše tehnično in agro- 
nomske metode v kmetijstvu in v ta na- 
men nabavlja kmetijske stroje, umetna 
gnojila itd., ustanavlja ambulante za ži- 
vino, plemenilne postaje, organizira se- 
lekcijo živine, gradi silose', organlzi. 
ra semensko službo, skrbi za gojitev 
sadnih, gozdnih in drugih sadik itd ; 
5. da organizira predelavo kmetijskih 
pridelkov in obrtne delavnice za po- 
trebe' svojih članov in izrablja pri 
tem predvsem lokalno surovine; 6. da 

ZDir.î ...î it*     i.e. 

l'.diiiii Vi! •'.'   ' i ! 

j;;; ne <»br iùilìii 

,'•••;.   k '   \   obliai   ina- 
ni::).i,ìI,,, poMijii /.a ii.-ivar- 
H •'>).. i"v i,; z.i n. de'ieva. 

HI,,;ìI ,• ,,:>),,•• 7   <!., -krb' 
• r ks.iluiti. m 

• -   i'< i' »vojega 
i   .'  svojetu   za- 
lita ia politična 
hiiedìt.e,     -,tro- 
:..iefi4;iianja   i'ii- 
'.    1: !      'JstaiVA'i 

/:•  • • '.oo.'r. Ivi -1 ''' l> i  • 
pi 0~V r Im   UV,;,'   V -  '!)    i     ' 
okoliša  (ako, o.i   pri u 
drtiŽuem   dour.'    .-Irei;' 
preuav.'intu,   Ivuüi.rr,;, 
kovno    U.V.I.f.    r ./M I'M'. 
lllOV,    •••    ;:..kiUiui'0    : 
svojo kujižti'co 

Tie'.v, ,:na-a lij!) <jin in s^ Jahko vplača 
v oorcK.i). Dele/, /.a im/jnvkovcja diuztn- 
skega dana znaša -J0 din. Ciani jamčijo 
za obveznoiii zadruge z desetkratnim 
zneskom vpisanega '•vnk"atnega toTnelj- 
npga oziroma družin-sk^ga deleža. 

Zadruga ra/giaša važnejše sklepe V 
svojih poslovnih prostorih in na razgl.ns- 
ni deski. 

Upravni odbor sestavlja 7 članov, 
ki jih voi i zbor j zrn ed zadružnikov. Nje- 
gova dolžnost trnia eno leto. 

Za zadrugo podpisujeta po dva člana 
upravnes-a oii;:>!,\ '.-.,:,^.'šh onega laEliO 
nadomešča po uoi:u;;r', i ndnoru poobla- 
ščeni  uslužbenec  zadrugo. 

Člani upravnega odbora so: 
Teran Ludviki čevljar. Trstenik 10. 
Rezar Ludvik, tovarniški delavr-r   Zg. 

Tenetiše Iti, 
Lombar Mirko, šofer, Trstenik 32, 
Sire Anton, posestnik. Trstenik 7, 
Perciò Jože. posestnik, P ovij o 0, 
Kern Florijau, posestnik, Cadovlje 4, 
Urbane Blaž, posestnik, Pangerščica 4. 

Okrožno «.ofliSpo v Ljubliani 
dno :>•]. n;.;.i 1 n'l8 

Z'  (;<•8 —  ''ad,-   VI  47/1      5099 

,vdr~: Zr.dobrov"). 
Dan vpi.-a: 2. junija 19-18. 

Bc.-edilo: Kmetijska zadruga z omeje- 
nim jamstvom ZadVorova-Sneljerje. 

Zadruga jo bila ustanovljena 18. IV. 
1948 za nedoločen ea-, 

Naloge zadruge so: 
1. da na čim boljši in čim kulturnojŠi 

-način oskrbuje -voie ciano z vsemi po- 
trebnem petro-mmi predmeti; 2. da od- 
kupuje v svojem okolišu v>e kmetijsko 
pridelki"- in izdelke v skladu s postav- 
ljenim naoriorn za dobro oskrbo mest iti 
drugih industrijskih -r^di-č in sklepa v 

ta namen pogodbe; '.). da posposujo iB 
razvija vse panogo kmetijskega gospo- 
darstva na svojem področju, tako polje- 
delstvo, živinorejo, aadiarstvo, vinograd' 

, ništvo. čebelarstvo, gojitev industrijskih 
in drugih kultur, gozdarstvo, domačo 
obrt itd., posebno pa tisto panogo ozi- 
roma kulture, ki ob danih naravnih P°* 
gfljih najbolj uspevajo; 4. da uvaja za 
povečanje kmetijske proizvodnjo in s 

tem za naraščanje blagostanja evojt" 
članov naprednejšo tehnične in-agr°-t 

nomske metode . kmetijstvu in v ta na- 
men nabavlja kmetijske strojo, umetna' 
gnojila itd., ustanavlja ambulante za z1' 
vino, plemenilne postaje, organizira se- 
lekcijo živine, gradi silose, organiz'- 
ra semensko službo, skrbi za gojitev 
sadnih, gozdnih in drugih sadik iW-; 

5.,da organizira predelavo ,kmeiijski" 
pridelkov   in   obrtno   delavnico za P^ 
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trebe svojm čianov in izrablja pri 
tem pred\.-era lokalne ^rovim ; (J. <ia 
zbira •-•-^•• prihranka '•' ooiiki bra 
minili \}c<x m notrani-.h posojil za u-,tvar- 
janjo obratnih src i-tev in /a podeljeva- 
nje kreditov svojim članom; 7. da skrbi 
za gospoda j.-<ki strokovni te" ••! -Tì in 
prosvetni dvi'; —oh ni-ebioVpv mojega 
okoliša tako, 01 prireja v .-vojem za- 
družnem donu; ffcrolravna in politična 
predava ria, bulinino prireditve, stro- 
kovne {fra.'o, •••-iavp, prodvai.anja fil- 
mov, goji i'izkulìuro itd. ter ustanovi 
svojo knjižnico. 

Zadružni d"le/, znaša 100 din, ki se 
lahko vplača v ob;:'; i'. b> !••> / i:injžni- 
kovega dru/in-.kega ciana znaša 20 diu. 
^lani jamčijo za obveznosii zadruge z de- 
setkratnim zneskom vpisanega enkratnega 
temeljnega oziroma družinskega deleža. 

Zadruga ra/glaša važnejše sklepe v svo- 
lili poslovnih prostorih in na razglasili 
deski. 

Upravni odhor «ostavlja 9do 11 članov, 
ki jih voli zbor izmed zadružnikov. Nje- 
gova dolžnost traja eno leto. 

Zj. zadrugo podpisujeta po dva člana 
»pravnega "inora, od katerih lahko ene- 
f'a nadomešča P*1 upravnem odboru po- 
oblaščeni uslužbenec zadruge. 

tJani upravnega odbora so: 
ovutar Jernej, kmet, Sp. Z ad ob rova 22, 

-.   ,avcar Ivan. délaver. Z?. Zadobrova 

.  Hauptman Sianf>  •.•1•1••:- Sp. Zado- 
orova 29 

Hlebi Franc-, krnel, Snekerjo J«. 
uovč Ivan. krnel. Sneberio l";, 
~aJc Anton. kme/t, Zg. Zadobrova 1, 
»uistelic Franc. kmet. Simberje 31, 
•^ö Ivan, kmet. Sp. Zadobrova 53, 
«mne-ar FraiK. kmet, Sp. Zadobrova 41. 

Okrožno sortisco v Ljubljani 
'   dne 2. junija 1918. 

Zt 101/48 — Zadr VI 53/1     5105 

G03. * 

Sedež: Zgornja Ljuša. 
£au vpisa: 3. juniia 10-48. 

.Besedilo: Kmelijska zadr 
un ja: 
Zadr 

'»m jamstvom v z«. Ljiisi. 
1046?    u^a ie bb.'ustanovljena 14. III. 
l"*f za nedoločen čas 

Nalo go zadruge so: 

način o^V'-*1 bolJši in fim kuUu•e'ši 

trebni•-    ,ui° fvoje člane z vsemi po- 
kuouje vP°lr?î1liîTli' Predmeti; 2. da od- 
Pridpll'-o • vo,°m okolišu vse kmetijske 
lienim L"i izdeH:o v skladu s postav- 

ru d, ,rt0m • dobro oskrbo most in 
<«»Ril mdustriiskih središč in sklepa v 
razviia ' P°K0dbe; .'i. da pospešuje in 
tfar-tvn VS° pa no"e brnetijskega gospo- 
delstvo "a.svoiem področju, talco polje- 
niSh- .';Vlnorejo, sadjarstvo, vinograd- 
in dr c-c,belarstvo. gojitev industrijskih 
obrt •• Iailtur, gozdarstvo, domačo 
rnmo i \ P°BGbno pa tiste panoge ozi- 
mna kulture, ki 0D danih naravnih po- 

novi,1- "?lbo1i uspevajo; 4. da uvaja zn 
jwecauje  kmetijsko   proizvodnje   in   s 
j-,i   '   za   naraščanje   blagostanja   svojih 
lanov   napredneiše   tehnične   in   agro- 

"omske  metode  v  kmetijstvu in v ta na- 
••,"1

••,•••1-'• kmetijske s!ro'V' umetna 
gojila ud., ustanavlja ambulante za ži- 

vino, plemenjine postaje, onjaiiisira -"- 
lekcijo živine, gradi silo-;", ovvr.-M/:,. 
ta semensko službo, skrbi za <;o.,'t*: •' 
t-adnih, gozdnih • drugih sadu; iid ; 
5. da organizira predelavo icmetjir-i; a 
pridelkov in obrtne delavnice za po- 
trebe nojih članov in izrablja or. 
tem predvsem lokalne surov me; (J. ùa 
zbira kmečko prihranke v obliki hra- 
nilnih vlog in notranjih posojil za ustvar- 
janje obratnih sredstev in za ptdeiun — 
nje kreditov svojim članom; 7. da skrbi 
za gospodarski strokovni ter kuhi ,u m 
prosvetni dvig vseh prebivalcev svojega 
okoliša tako, da prireja v svojem za- 
družnem domu strokovna in pol dičan 
predavanja, kulturne prireditve, ,-tio- 
kovno tečaje, razstave, predvajanja iil- 
mov, goji fizkulturo itd. 1er ustanovi 
svojo ltnjižnico. 

Zadružni delež znaša 100 din, ki se 
lahko vplača v obrokih. Delež zadružni- 
kovega družinskega člana znaša 20 diu. 
Člani jamčijo za obveznosti zadruge z de- 
destkrataim zneskom vpisa;iega jiikra'- 
nega temeljnega oziroma družinskega de- 
leža. 

Zadruga razglaša sklepe v svojih po- 
slovnih prostorih in na razglasni deski. 

Upravni odbor     sestavlja 7     članov, 
ki jih voli zbor izmed zadružnikov. Nje- 
gova dolžnost traja eno leto. 

Za zadrugo podpisujeta fio dva čiana 
upravnega odbora, od katerih lahko ene- 
ga nadomešča po upravnem odboru po- 
oblaščeni uslužbenec zadruge. 

Člani upravnega odbora so:_ 
Cemažar Lenart, kmet, Sv. Lenart 8, 
Tavčar Jakob, Žagar, Sp. Ljuša 10, 
Tušek Anton, kmet. delavec, Zg. Lju- 

ša  10, 
Debeljak Matevž, kmet delavec, Jarč- 

je brdo 5, 
Bergant Vincenc, mizar, Sp. LjuSa 12, 
Vidmar Ivana, gospodinja, Zg. Ljuša 

št. 12, 
Potočnik Milka, trg. pomočnica, Sv. Le- 

nart 20. 
Okrožno sodišče v Ljubljani 

dne 2. junija •8. 
Zt 105/48 — Zadr VI 39/1     5108 

noi. 
Sedež: Cermljcnšak, »okraj Maribor oko- 

lica. 
Dan vpisa: 21. maja 1948. 
Besedilo: Kmetijska zn druga z o. j. 

v Cermljcnšaku. \ 
Zadruga je bila ustanovljena na skup- 

ščini 29. II. 1948 za nedoločen čas. 
Naloge zadrugo éo: da na čim boljši 

in čim kulturnejši način oskrbuje svoie 
ulano z vsemi potrebnimi potresnimi 
predmeti; 2. da odkupuje v svojem oko 
lišu vse kmetijske pridelke ;n izdelke v 
skladu s postavljenim načrtom za dobro 
oskrbo mest in drugih industrijsk.h sre- 
dišč in sklepa v ta namen pogodbe: 
3. da pospešuje in razvija vse »am-go 
kmetijskega, gospodarstva n.i svojem 
področju, tako poljedelstvo, živ •••>••, 
sadjarstvo, vinogradništvo, čebela; stvo, 
gojitev industrijskih in dragih kultur. 
gozdarstvo, domačo obrt itd., posebno 
še tisto panoge oziroma kulture, ki v 
daniu naravnih   pogojih  najbolj   uspe- 

vajo; 4. oa u vaia za povečanje kmetijske 
: i'.' '/" ' '"'}•: !•; t, lem za naraščanje bia- 
;;;-l'v-\ f,o:'h '"Janov naprednejše teh- 
i .;• 'i I •.:'•'! .i;:.-'kp metode v kiriffij. 
'•MI ir> v ta ramen nabavlja kmetijske 
f':"*^. vn'r-1"a «nojila itd., ustanavlja 
r.'Tì^nk.'i.o v\ Z'V'iio, piemenilne postaje, 
i -'.'M/. :a •--' 'r-\ù-:i živine, gradi siloses 
organizira H'aier^lio službo, skrbi za 
grille- sadni.!, i1./, inih in drugih sadili 
itd.; " <>> organ /.ira predelavo kmeli.i- 
sk:!i | riJe'kov in <:>rtne delavnice za 
potrebe svoj'!h članov m izrablja pri tem 
predv.-om lokalne surovine: '5. da zbira 
kmečke prihranke v obliki hranilnih 
viog m mlrn-jil) [«soji! za ustvarjanje 
obratnih sredstev in fiodeljevanje kre" 
dilov svojim člfuiom; 7. da skrbi za go 
sjiodarsld strokovni, kulturni in pro- 
svetni dvig vseh prebivalcev svojega 
okoiiša tako, da prireja v svojem za- 
družnem domu strokovna in politična 
predavanja, kulturne prireditve, stro- 
kovne tečaje, razstave, predvajanja fil- 
mov, goji fizkulturo itd. ter ustanovi 
svcio Imjižnico. 

Zaradi smotrnega in uspešnejšega iz- 
vajanja svojih nalog izdela potrebne 
načrte v skladu s splošnim državniai 
načriom. 

Zadružni delež znaža 150 din in se 
plača ob vstopu v zadrugo. Upravi« od- 
bor lahko dovoli plačilo v obroki. Delež 
zvJriižni'-ovpga družinskega člana znaža 
ilo din. .fam.-.lvo je omejeno. Vsak is.- 
druž-ii'; j; niči š" z lOkratnim zneskom 
vp'ranih obveznih deležev. 

Zadruga razglaša važnejše «klepe 7 
svojih poslovnih prostorih in na raz- 
glasni deski. 

Upravni odbor sestavlja 5 članov. 
Njegova dolžnost traja eno leto. 

Zadrugo zastopa upravni odbor, pod- 
pisujeta pa zanjo dva čiana upravnega 
odbora ali po en član upravnega odbora 
in en pooblaščeni uslužbenec zadruge. 

Člani upravnega odbora so: 
Markež Stanko, agrarni interesent. 

Zavrli, predsednik, 
Portrak .love", posestnik, Zavrti, pod- 

predsednik. 
Vo7hr Martin, posestnik. Cermljen- 

šak tajnik.. 
Rek^rp k Jakob, posestnik, Nadbisec, 
Z»i:i]i;" Franc, posestnik, Cermljen- 

šak. odbornika; 
Okrajno sodišče v Mariboru 

dne 21. in a ja 1948. 
Zadr. IV 28—2 4GÜ4 

f.f!\. 
.'•ed?ž: Dolenci, okraj Murska Sobota. 
Dan vpisa: "1. maja 1948. 
Besedilo: K;?iet'j~ka zodnisa z omejenim 

jr.m-lvom v Or> nrìh. 
Zadrima je b;;a nstimovljena na skup- 

ščini 25. II. 1948 za nedoločen čas. 
Xnloge zadrugo so: 1. da na čim boljši 

'h čim kul'nrneiš; načm oskrbuje svoje 
člane 7. vsemi potrebnimi, potrošnim! 
predmet:; 2, <-ta odkupuje v Rvojeni oko- 
lišij vse kmetijske pridelke in izdelke v 
r kladu s poctav!ienim načrtom_za_dobro 
oskrbo me1 p drugih industrijskih sre- 
dišč in -\]rnii v 7a namen pogodbe; 
3. da pospešuje in razvija vse panoge 
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kmetijäkega gospodarstva na svojem 
področju, tako poljedelstvo, živinorejo, 
sadjarstvo, vinogradništvo, čebelarstvo, 
gojitev industrijskih in drugih kultur, 
gozdarstvo, domačo obrt itd., posebno 
še tiste panoge oziroma kulture, ki v 
danih naravnih pogojih najbolj uspe- 
vajo; 4. da uvaja za povečanje kmetijske 
proizvodnje in s tem za naraščanje bla- 
gostanja svojih članov naprednejše teh- 
nične m agronomske metode v kmetij- 
stvu in v ta namen nabavlja kmetijske 
stroje, umetna gnojila itd., ustanavlja 
ambulante za živaio, plemenilne postaje, 
organizira selekcijo živine, gradi silose, 
organizira semensko službo, skrbi za 
gojitev sadnih, gozdnih in drugih sadik 
itd.; 5. da organizira predelavo kmetij- 
skih pridelkov in obrtne delavnice za 
potrebe svojih članov in zrablja pri tem 
predvsem lokalne surovine; 6. da zbira 
kmečke prihranke v obliki hranilnh 
vlog in notranjih posojil m ustvarjanje 
obratnih sredstev in podeljevanje kreditov 
svojim članom; 7. da skrbi za gospodarski 
strokovni, kulturni in prosvetni dvig vseh 
prebivalcev svojega okoliša tako, da pri- 
reja v svojem zadružnem domu strokovna 
in politična predavanja, kulturne prire- 
ditve strokovne tečaje, razstave, predva- 
janja filmov, goji fizkulturo itd. ter usta- 
novi svojo knjižnico. 

Zadružni delež maša 150 din in se pla- 
ča ob v3topu v zadrugo. Upravni odbor 
lahko dovoli plačilo v obrokih. Delež za- 
družnikovega družinskega člana znaša 10 
dinarjev. Jamstvo je omejeno. Vsak za- 
družnik jamči še z desetkratnim zneskom 
vpisanih obveznih deležev. 

Zadruga razglaša važnejše sklepe v svo- 
jih poslovnih prostorih in na razglasni de- 
ski. 

Upravni odbor sestavlja 7 do 9 članov. 
Njegova dolžnost traja eno leto. 

Zadrugo zastopa upravni odbor, podpisu- 
jeta pa zanjo po dva člana upravnega od- 
bora ali po en član upravnega odbora in 
en pooblaščeni uslužbenec zadruge. 

Člani upravnega odbora so: 
Gonza Gustav, učitelj, Dolenci, pred- 

sednik, 
Kurnjek Franc, kmet, Budinci, podpred- 

sednik, 
Horvat Anton, kmet, Dolenci tajnik, 
Gaspar Franc, kmet. Budinci, 
Nenteš Jože, mizar, Budinci, 
Kurnjek Jože, kmet, Dolenci, 
Trajbar Janez, kmet. Dolenci, 
Talaber Jože, kmet, Dolenci. 
Matus Karel, kmet, Dolenci, odborniki. 

Okrajno sodišče v Mn*iboru 
dne 31. maja 1948. 

Zadr III S8/2 4932 

öuo. 
Sedež: Dol. Slaveči, okraj Murska So- 

bota. 
Dan vpisa: 13. maja 1948. 
Besedilo: Kmetijska zadruga z o. J. 

Dol. Slaveči. 
Zadruga je bila ustanovljena na skup- 

ščini 12. marca  1948 za nedoločen fas. 
Naloge zadruge so: 1. da na čim boljši in 

čim kulturnejši način oskrbuje svoje čla- 
ne z vsemi potrebnimi potrošnimi pred- 

meti; 2. da odkupuje v svojem okoliiu 
vse kmetijske pridelke • izdelke v 
skladu s postavljenim načrtom za aobro 
oskrbo mest in drugih industrijskih sre- 
dišč • sklepa v ta namen pogodbe, 
3. da pospešuje in razvija vse panoge 
kmetijskega gospodarstva na svojem 
področju, tako poljedelstvo, ž.vmorejo, 
sadjarstvo, vinogradništvo, čebelarstvo, 
gojitev industrijskih • drugih kultur, 
gozdarstvo, domačo obrt itd., posebno pa 
tiste panoge oziroma kulture, k; v danih 
naravnih pogojih najbolj uspevajo; 4. da 
uvaja za povečanje kmetijske proizvod 
nje • s tem za naraščanje blagostanja 
svoj»h članov naprednejše tehnične in 
agronomske metode v kmetijstvu :n v ta 
namen nabavlja kmetijske stroje, umetna 
gnojila itd., ustanavlja ambulante za 
živino, plemenilne postaje, orgauizira 
selekcijo živine, gradi silose, organizira 
semensko službo, skrbi za gojitev sadnih, 
gozdnih in drugih sadik itd.; 5. da orga- 
nizira predelavo kmetijskih pridelkov in 
obrtne delavnice za potrebe svojih čla- 
nov in izrablja pri tem predvsem lokalne 
öurovine; 6. da zbira kmečke prihranke 
v obliki hranilnih vlog in notranjih po- 
sojil za ustvarjanje obratnih sredstev in 
podelitev kreditov svojim članom; 7. da 
skrbi za gospodarski strokovni, kulturni 
in prosvetni dvig vseh prebivalcev svo- 
jega okoliša tako, da prireja v svojem 
zadružnem domu strokovna in politična 
predavanja, kulturne prireditve, strokov, 
ne tečaje, razstave, predvajanja filmov, 
goji fizkulturo itd. ter ustanovi svojo 
knjižnico. 

Zaradi smotrnega ìD uspešnejšega iz- 
vajanja svojih nalog zdela potrebne 
načrte v skladu s splošnim državnim 
načrtom. 

Zadružni delež znaša 150 din in se 
plača ob vstopu v zadrugo. Upravn; od- 
bor lahko dovoli plačilo v obrokih. Delež 
zadružnikovega družinskega člana znaša 
10 din. Jamstvo je omejeno. Vsak za- 
družnik jamči še z lOkratnim zneskom 
vpisanih obveznih deležev. 

Zadruga razglaša važnejše sklepe v 
svojih poslovnih prostorih m na razglas- 
ili deski. 

Upravni odbor sestavlja 7 članov. Nje- 
gova dolžnost traja eno leto. 

Zadrugo zastopa* upravni odbor, pod- 
pisujeta pa zanjo po dva člana uprav- 
nega odbora ali po en član upravnega 
odbora in en pooblaščeni uslužbenec. 

Člani upravnega odbora so: 
Recek   Ernest,   kmet,    Dol.  Slaveči, 

predsednik, 
Sabo Franc, kmet. Dol. Slaveči, tajnik, 
Pozvek Franc, kmet, Dol. Slaveči, 
Frumen Ludvik, kmet, Doi   Slaveči, 
Ferko Franc, kmet, Dol. Slaveči, 
Knap Franc, kmet, Dol. Slaveči, odbor- 

niki. 
Okrožno sorliščo v Mariboru 

dne 13. maja 1948. 
Zadr III 80/2 4494 

607. 
Sedež: Fokovri, okraj Murska Sobota. 
Dan vpisa: 28  maja 1948 
Besedilo: Kmet'jska ladru^a t omejenim 

jamstvom v Fokovcih. 

Zadruga je bila ustanovljena na skup- 
ščini lü. 111. •8 za nedoločen čas. 

Naloge zadruge so: 1. du na c m .IOIJšJ 
in čim kulturnejši način o-.iu-buje ~-voje 
člane z vsemi potrebnimi poirušnnn- 
predmeti; 2. da odkupuje v svojem oko- 
lišu vse kmetijske pridelke in .izdelke v 
skladu s postavljenim načrtom HA dpbro 
oskrbo mest n drugih industrijskih sre- 
dišč in sklepa v ta namen pogodbe; 
3. da pospešuje in razvija vse panoge 
kmetijskega gospodarstva na svojem 
področju, tako poljedelstvo, živinorejo, 
sadjarstvo, vinogradništvo, čebelarstvo, 
gojitev industrijskih in drugih kultur, 
gozdarstvo, domačo obrt itd., posebno 
še tiste panoge oziroma kulture, Iti v 
danih naravnih pogoju najbolj uspe- 
vajo; 4. da uvaja za povečanje kmetijske 
proizvodnje in s tem za naraščanje bla- 
gostanja svojih članov naprednejše teh- 
nične io agronomske metode v kmetij- 
stvu in v ta namen nabavlja kmetijske 
stroje, umetna gnojila itd., ustanavlja 
ambulante za živino, plemenilne postaje, 
organizira selekcijo živine, gradi silose, 
organizira semensko službo, skrbi i& 
gojitev sadnih, gozdnih in drug'b sadik 
itd.; 5. da organizira predelavo kmetij- 
skih pridelkov in obrtne delavnice za 
potrebo svojih članov in izrablja pri tem 
predvsem lokalne surovine; 6. da zbira 
kmečke prihranke v obliki hranilnih 
vlog in notranjih posoj.l za ustvarjanje 
obratnih sredstev in podeljevanje kreditov 
svojim članom; 7. da skrbi za gospodarski 
strokovni, kulturni in prosvetni dvig vseh 
prebivalcev svojega okoliša tako, da pri- 
reja v svojem zadružnem domi, strokovna 
in politična predavanja, kulturne prire- 
ditve strokovne tečaje, razstave, predva- 
jana filmov, £?oii fizkulturo itd. ter usta- 
novi svojo knjižnico. 

Zaradi smotrnega in uspešnejšega 'z- 
vajanja svojih nalog izdela potrebne 
na'rte v skladu s splošnim državnim 
načrtom. 

Zadružni delež znaša 150 din in se pla- 
ča ob vstopu v zadrugo. Upravni odbor 
lahko dovoli plačilo v obrokih. Delež za- 
družnikovega družinskega člana znaša 10 
dinarjev. Jamstvo je omejeno. Vsak za- 
družnik jamči še z desetkratnim zneskom 
vpisanih obveznih deležev. 

Zadruga razglaša važnejše sklepe v svo- 
jih poslovnih prostorih in na razglasili de- 
ski. 

Upravni odbor sestavlja 6 do 8 članov- 
Njegova dolžnost traja eno leto. 

Zadrugo zastopa upravni odbor, podpi- 
sujeta pa zanjo po dva člana upravnega 
odbora ali po en član upravnega odbora 
in en pooblaščeni uslužbenec zadruge. 

Člani upravnega odbora so: 

Lepoša Ludvik, kmet, Fokovci. predsed- 
nik 

Kranjec Stefan, kmet, Fokovci, podpred- 
sednik. 

Novak Aleksander, čevljar, Fokovci, taj- 
nik. 

Jakiša Evgen. kmet. Fokovci, 
Vereš Aleksander, kovač, Fokovci, 
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Kordoš Aleksander, kmet, Fokovci, 
Novak Leopold, kmet, Fokovci, 
Zrinski Jožef, kmet, Fokovci, odborniki. 

Okrajno sodisßp v Mariboru 
dne 28. maja 194S. 

Zadr. III 86 4886 

6C8. * 
Sedež: Gruškovjc, okraj Ptuj. 
Dan vpisa: 31 maja 1948. 

_ Besedilo: Kmetijska zadruga z omejenim 
jamstvom v Gruskorju. 

Zadruga je bila ustanovljena na skup- 
ščini 17. •. •948 za nedoločen čas. 

Naloge zadruge so: 1. da na orni boljši 
*n čim kulturnejši način oskrbuje svoje 
elane z vsemi potrebnimi potrošnim:! 
Predmeti; 2. da odkupuje v svojem oko- 
tou vse kmetijske pridelke in iizdelkd v 
skladu s postavljenim načrtom za dobro 
oskrbo mest • drugih industrijskih sre- 
if30 in sklepa v ta namen pogodbe; 
p. da vse panoge P« da pospešuje in razvija 
^"jskega gospodarstva na svojem 

področju, tako poljedelstvo, živinorejo, 
sadjarstvo, vinogradništvo, čebelarstvo, 
gojitev industrijskih in drugih kultur, 
gozdarstvo, domačo obrt itd., posebno 
• :Jste panoge oziroma kulture, ki v danih naravnih   pogojih   najbolj   nspe- 
pro da uvaia za povečanje kmetijske 
p0 jZv°dnje in s tem za naraščanje bla- 
ni| J-a sv°Jin č'anov naprednejše teh- 
stv«6-io agr°nomske metode v kmetij- 
stm- m v ^ namen nabavlja kmetijske 
amh i' Umetna gnojila itd-» ustanavlja 
or„ . Pte •• Svino, plemenilne postaje, 
orfSniZi-ra selekciJo živine, gradi silose, 
eoi-f Klra 8emensko službo, skrbi za 
itd • * sadnih> godnih in drugih sadik 
skju ' da organizira predelavo kmetij- 
•-• Pndelkov in obrtne delavnice za 
£«rebe svojih članov in izrablja pri tem 
Ksem lokalne surovine; G. da zbira 
VW • P^ranke v obHki hranilnih 
obrije notranJib posojil za ustvarjanje 
svoiÄsredstov in podeljevanje kreditov 
stSfi1 W 7-da skrbi M ^Po^ki •1- kulturni in prosvetni dvig vseh 
Hreoivalcev svojega okoliša tako, da pri- 
in nnvt-°iem družnem domu strokovna 
ditve ';1CIîa-predavanJa' kulturne prire- 
jania f.,

okovne tečaje, razstave, predva- 
novi ^;m<>Y' Soji fizkulturo itd. ter usta- 
^svojo knjižnico. 

vanjara
st««?otrne§a in uspešnejšega izva- 

v slrM• ,••1•8 izdela potrebne načrte 
• s splošnim državnim na«rtom. 

ž znaša 160 din in se pla- Zadružni deleJ 

lahki A! ?
U
 

V
 zadrugo. Upravni odbor 

družil/ oh pla6il° v obrokih. Delež za- 
dinar-, e£a družinskega člana znaša 20 
đrS   - ams.tvo le omejeno. Vsak za- 
vnîS. Ja,mCi •• s petkratnim zneskom 
panili obveznih deležev. 
ffli « 'F8* razSlaša važnejše sklepe v svo- 
•• Poslovnih prostorih in na razglasni de- 

Upravni odbor sestavlja 4 do 5 članov, 
«jegova dolžnost traja eno leto. 

Zadrugo zastopa upravni odbor, podpi- 
?u]eta pa zanjo dva člana upravnega od- 
pora ali po en član upravnega odbora in 
en pooblaščeni uslužbenec zadruge. 

Člani upravnega odbora so: 
Topolovec Lovro, pos., Gruškovje, pred- 

sednik, 
Jankovič Danica, učiteljica,  Gruškovje, 

tajnik, 
Drevenšek Rozina, pos., Varva sela, 
Ferčec Matija, pos., Ložina, 
Parnek Janez, gozdni delavec, Ložina, 

odborniki. 
Okrajno sodišče v Mariboru 

dne 31. maja 1948. 
Zadr IV 43/2 4889 

* 
609. 

Sedež: Ključar ovci pri Ormožu, okraj 
Ljutomer. 

Dan vpisa: 31; maja 1948. 
Besedilo: Kmetijska zadruga z omejenim 

jamstTom r Ključarorcih pri Ormoža. 
Zadruga je bila ustanovljena na skup- 

ščini 19. III. 1948 za nedoločen čas. 
Naloge zadruge so: t. da na orni boljši 

in čim kulturnejši način oskrbuje svoje 
člane z, vsemi potrebnimi potrošnimi 
predmeti; 2. da odkupuje v svojem oko- 
lišu vse kmetijske pridelke in •••• v 
skladu 8 postavljenim načrtom za dobro 
oskrbo mest in drugih industrijskih sre- 
dišč in sklepa v ta namen pogodbe; 
3. da pospešuje in razvija vse panoge 
kmetijskega gospodarstva na svojem 
področju, tako poljedelstvo, živinorejo, 
sadjarstvo, vinogradništvo, čebelarstvo, 
gojitev industrijskih in drugih kultur, 
gozdarstvo, domačo obrt itd., posebno 
še tiste panoge oziroma kulture, ki v 
danih naravnih pogojin najbolj uspe- 
vajo; 4. da uvaja za povečanje kmetijske 
proizvodnje in s tem za naraščanje bla- 
gostanja svojih članov naprednejše teh- 
nične in agronomske metode v kmetij- 
stvu in v ta namen nabavlja kmetijske 
stroje, umetna gnojila itd., ustanavlja 
ambulante za živino, plemenilne postaje, 
organizira selekcijo živine, gradi silose, 
organizira semensko službo, skrbi za 
gojitev sadnih, gozdnih in drugih sadik 
itd.; 5. da organizira predelavo limelij- 
skih pridelkov in obrtne delavnice za 
potrebe svojih članov in izrablja pri tem 
predvsem lokalne surovine; 6. da zbira 
kmečke prihranke v obliki hranilnih 
vlog in notranjih posojil za ustvarjanje 
obratnih sredstev in podeljevanje kreditov 
svojim članom; 7. da skrbi za gospodarski 
strokovni, kulturni in prosvetni dvig vseh 
prebivalcev svojega okoliša tako, da pri- 
reja v svojem zadružnem domu strokovna 
in politična predavanja, kulturne prire- 
ditve strokovne tečaje, razstave, predva- 
janja filmov, goji fizkulturo itd. ter usta% 
novi svojo knjižnico. 

Zaradi smotrnega in uspešnejšega izva- 
vanja svojih nalog izdela potrebne načrte 
v skladu s splošnim državnim načrtom. 

Zadružni delež znaša 150 din in se pla- 
ča ob vstopu v zadrugo. Upravni odbor 
lahko dovoli plačilo v obrokih. Delež za. 
družnikovega družinskega člana znaša 25 
dinarjev. Jamstvo je omejeno. Vsak za- 
družnik jamči Še z desetkratnim zneskom 
vpisanih obveznih deležev. 

Zadruga razglaša važnejše sklepe v svo- 
jih poslovnih prostorih in na razglasni de. 
ski. 1 

Upravni odbor sestavlja S članov. Nje- 
gova dolžnost traja eno leto. 

Zadrugo zastopa upravni odbor, podpisu- 
jeta pa zanjo po dva člana upravnega od- 
bora ali po en član upravnega odbora in 
en pooblaščeni uslužbenec zadruge. 

Člani upravnega odbora so: 
Antolič Albin, pos., Ključarovci, pred- 

sednik, 
Lipnik Franc, pos., Ranci, podpredsed- 

nik, 
Rajh Ivan, pis. nameščenec. Ključarovci, 

tajnik, 
Pučko Viktor, pos. sin, Ključarovci, 
Horvat Martin, pos., Žvab, odbornika. 
Pooblaščenca za soiKxlpisovanje: 
Antolič Franjo, poslovodja, Sv. Tomaž. 

Okrajno sodišče v Mariboru 
dne 31. maja 1948. 

Zadr IV 44/v 4887 
* .    , 

610. 
Sedež: Kobilje, okraj Dol. Lendava. 
Besedilo: Kmetijska zadruga z omejenim 

jamstvom v Kobilju. ' 
Zadruga je bila ustanovljena na skup- 

ščini 1. li. 1948 za nedoločen čas. 
Naloge zadruge so: 1. da na čum boljši 

in čim kulturnejši način oskrbuje svoje 
člane z vsemi potrebnimi poiqpàninu 
preameti; 2. da odkupuje v svojem oko- 
lišu vse kmetijske pnaeike in adtiko v 
skladu s postavljenim načrtom za dobro 
oskrbo mest • arugih industrijskih srer 
disc in sklepa v ta namen pogodbe; 
3, da pjspesuje in razvija vse panoge 
kmetijskega gospodarstva na svojem 
področju, tako poljedelstvo, živinorejo, 
sadjarstvo, vinogradništvo, čebelarstvo, 
gojitev industrijskih in drugih kultur, 
gozdarstvo, domačo obrt itd., posebno 
še' tiste panoge oziroma kulture, ki v 
danih naravnih pogojJi najbolj uspe- 
vajo; 4. da uvaja za povečanje kmetijske 
proizvodnje in s tem za naraščanje bla- 
gostanja svojih članov naprednejše teh- 
nične in agronomsko metode v kmetij- 
stvu in v ta namen nabavlja kmetijske 
stroje, umetna gnojila itd., ustanavlja 
ambulante za živimo, plemenilne postaje, 
organizira selekcijo živine, gradi silose, 
organMra semensko službo, skrbi za 
gojitev sadnih, gozdnih in drugih sadik 
itd.; 6. da organizira predelavo kmetij- 
skih pridelkov in obrtne delavnice za 
potrebe svojih članov in izrablja pri tem 
predvsem lokalne surovine; 6. da zbira 
kmečke prihranke v obliki hranilnii 
vlog in notranjih posojil za ustvarjanje 
obratnih sredstev in podeljevanje kreditov 
svojim članom; 7. da skrbi za gospodarski 
strokovni, kulturni in prosvetni dvig vseh 
prebivalcev svojega okoliša tako, da pri- 
reja v svojem zadružnem domu strokovna 
in politična predavanja, kulturno prire- 
ditve, strokovne tečaje, razstave, predva- 
janje filmov, goji fizkulturo itd. ter usta- 
novi svojo knjižnico. 

Zaradi smotrnega in uspešnejšega izva- 
vanja svojih nalog izdela potrebne načrte 
v skladu s splošnim državnim načrtom. 

Zadružni delež znaša 100 din in se pla- 
ča ob vstopu v zadrugo. Upravni odbor 
lahko dovoli plačilo v obrokih. Delež za- 
družnikovega družinskega člana znaša 10 
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dinarjev. Jamstvo je omejeno. Vsak za- 
družnik jamči še s trikratnim zneskom 
V[ii vnih obveznih deležev. 

Zadruga razglaša važnejše sklepe v svo- 
jih poslovnih prostorih in na razglasni de- 
sk: 

Uoravni odbor sestavlja 5 do 9 članov. 
Njegova dolžnost traja eno leto. 

Zadrugo zastopa upravni odbor, podpi- 
sujeta pa zanjo po dva člana upravnega 
odbora ali po en član upravnega odbora in 
en pooblaščeni uslužbenec zadruge. 

Člani upravnega odbora so: 
Vugrinec Franc, kmet, Kobilje, predsed- 

nik, 
I>rčmar Jožef, kmet, Kobilje, tajnik, 
Miholič Franc, mizar, Kobilje, 
Gjerek Peter, kmet, Kobilje, 
Špegel Pavla, učiteljica, Kobilje, odbor- 

niki. 
Okrajno sodišče v Mariboru 

«ine 31. maja 1948. 
Zadr 87/2 4934 

* 
oli. 

Sedež: Maribor, Roiovški trg 2. 
Dan vpisa: 22. maja 1948. 
Besedilo: Koroška delavsko-nameščcn- 

ska potrošniška zadruga z o. j. y Mari- 
boru. 

Zadruga je bila ustanovljena na skup- 
ščini'31. III. 1948 za nedoločen čas. 

Naloga zadruge je: 1. da izdela načrt 
potrošnje za svoje člane in izdela v ta 
namen finančni in kreditni načrt; 2. da 
zbira v ta namen statistične podatke, ki 
Jih daje v uporabo tudi nadrejenim za- 
druužnim in državnim organom; 3. da 
oskrbuje svoje člane z vsemi potrošnimi 
predmeti in sklepa v ta namen pogodbe 
s kmetijskimi nabavnimi in prodajnimi 
zadrugami in z drugimi zadružnimi in 
državnimj podjetji; 4. da ustanavlja po 
potrebi lastna gospodarska podjetja iz- 
ključno po potrebi svojih članov; 5. da 
dviga svoje prodajalne in podjetja na 
racionalno in kulturno stopnjo; 6. da s 
eodelovanjem sindikalnih organizacij 
skrbi za dvig kulturne in prosvetne ravni 
in za zadružno vzgojo svojih članov. 

Zadružni delež znaša 150 din in se 
plača ob vstopu v zadrugo. Upravni od- 
bor lahko dovoli plačilo v obrokih. Jam- 
stvo je omejeno. Vsak zadružnik jamči 
še z lOkratnim zneskom vpisanih ob- 
veznih deležev. 

Zadruga razglaša važnejše sklepe v- 
svojih poslovnih prostorih. 

Upravni odbor sestavlja 5 do 7 čla- 
nov. Predsednika, podpredsednika in 
tajnika upravnega odbora voli zbor po-, 
sebej. Njegova dolžnost traja eno leto. "^ 

Zadrugo zastopa upravni odbor, pod- 
pisujeta pa zanjo po dva člana uprav- 
nega odbora, katerih enega lahko nado- 
mešča po upravnem odboru pooblaščeni 
uslužbenec zadruge. 

Član: upravnega odbora so: 
Ilich Milovan, nameščenec MLO Mari- 

bor, predsednik, 
Malenšek Jože, učitelj, Maribor, pod- 

predsednik, 
Cijan  Jože. upokoj..^ Maribor, tajnik, 
Kurbus Ludvik, poštni nameščenec, 

Maribor, 

Furlan Alojz, nameščenec MLO Ma- 
ribor, 

Jevšnikar Franc, železničar, Maribor, 
Markič Angela, gospodinja,   Maribor, 

odborniki. 
Okrožno sodišče Y Mariboru 

dne 22. maja 1948. 
Zadr IV 31-2 4603 

* 
612. 

Sedež: Maribor, Ruška cesta 43. 
Dan vpisa: 28. maja 1948. 
Besedilo: Delavsko-namešcenska po- 

trošniška zadruga z o. j. Maribor, Stu- 
denci. 

Zadruga je bila ustanovljena na skup- 
ščini 30. III. 1948 za nedoločen čas. 

Naloga zadruge je: 1. da izdela načrt 
potrošnje za svoje člane in izdela v ta 
namen finančni in kreditni načrt; 2. da 
zbira v ta namen statistične podatke, ki 
jih daje v uporabo tudi nadrejenim za- 
družnim in državnim organom; 3. da 
oskrbuje svoje člane z vsemi potrošnimi 
predmeti in sklepa v ta namen pogodbe 
s kmetijskimi nabavnimi in prodajnimi 
zadrugami in z drugimi zadružnimi in 
državnimi podjetji;' 4. da ustanavlja po 
potrebi lastna gospodarska podjetja iz- 
ključno po potrebi svojih članov; 5. da 
dviga svoje prodajalne in podjetja na 
racionalno in kulturno stopnjo; 6. da s 
sodelovanjem sindikalnih organizacij 
skrbi za dvig kulturne jn prosvetne ravni 
in za zadružno vzgojo svojih članov. 

Zadružni delež znaša 150 din in se 
plača ob vstopu v zadrugo. Upravni od- 
bor lahko dovoli plačilo v obrokih. Jam- 
stvo je omejeno. Vsak zadružnik jamči 
še z lOkratnim zneskom vpisanih, ob- 
veznih deležev. 

Zadruga razglaša važnejše sklepe v 
svojih poslovnih prostorih. 

Upravni odbor sestavlja 5 do 7 čla- 
nov. Predsednika, podpredsednika in 
tajnika upravnega odbora voli zbor po- 
sebej. Njegova dolžnost traja eno leto. 

Zadrugo zastopa upravni odbor, pod- 
pisujeta pa zanjo po dva člana uprav- 
nega odbora, katerih enega lahko nado- 
mešča po upravnem odboru pooblaščeni 
uslužbenec zadruge. 

Člani upravnega odbora so: 
Pirnat Ignac, nameščenec drž. želez- 

nic. Studenci, Sokolska 11, predsednik, 
Pievano Franc, klepar drž. železmc, 

Studenci, Erjavčeva 14, podpredsednik, 
Regoršek Anton, ključavničar, Studen- 

ci, Jocova 75, tajnik, 
Vivod Zinka, gospodinja, Studenci, 

Krpanova 3, 
Cadež Franc, ključavničar, Studenci, 

Obrežna 40, 
Gomolj Jože, strojevodja, Studenci, 

Makarjeva 75, 
Polovčič Franc, tehn. kontrolor, Stu- 

denci, Ciril-Metodova, odborniki. 
Okrožno sodišče v Mariboru 

dne 28. maja 1948. 
Zadr IV 36—2 4884 

613. 
* 

Sedež: Martjaiici, okraj Murska Sobota. 
Dan vpisa: 30. aprila 1948, 
Besedilo: Kmetijska zadruga z o. j. v 

Martjancih. 

Zadruga je bila ustanovljena na skup- 
ščini 26. februarja 1948 za nedoločen 
čas. 

Naloga zadruge je: 1. da izdeluje po na- 
vodilih pristojnih organov načrt za odkup 
kmetijskih pridelkov v svojem okolišu; 2. 
da izdeluje po navodilih pristojnih orga- 
nov načrt potrošnje svojih članov; 3. da 
izdela finančni in kreditni načrt in ga spra- 
vi v sklad s finančnim načrtom svoje po- 
slovne zveze in postavljenimi normami; 4. 
da zbira v ta namen statistične podatke, 
ki jih daje v uporabo tudi svoji poslovni 
zvezi, Glavni zadružni zvezi LRS in okraj- 
nim ljudskim odborom; 5. da odkupuje v 
svojem okolišu vse kmetijske priđelke in 
oskrbuje svoje člane z vsem kmetijskim 
orodjem in drugimi kmetijskimi potrebšči- 
nami in rudi z vsemi potrošnimi predmeti 
po postavljenem načrtu; 6. da sklepa po- 
godbe s kmetovalci v svojem okolišu za 
odkup kmetijskih pridelkov in jim izpla- 
čuje predujme (kontrahiranje) ; 7. da sklepa 
pogodbe z zadružnimi in državnimi podjetji 
za dobavo kmetijskih pridelkov; 8. da skr- 
bi za večjo produktivnost dela svojih čla- 
nov; 9. da skrbi za kulturno in prosvetno 
izobrazbo svojih članov in za njihovo za- 
družno vzgojo. 

Svoje naloge opravlja zadruga v skladu 
s splošnim državnim gospodarskim načrtom 
in z nalogami, ki jih dobi od svoje poslov- 
ne zveze in pristojnih organov ljudske 
oblasti. 

Zadružni delež znaša 150 din, plača se 
ob vstopu v zadrugo. Upravni odbor 
lahko dovoli plačilo v obrokih. Delež 
zadružnikovega družinskega člana znaša 
10 dun. Jamstvo je omejeno. Vsak za- 
družnik jamči še z desetkratnim zne- 
skom vpisanih obveznih deležev. 

Zadruga  razglaša važnejše sklepe V 
svojih poslovnih prostorih, po potrebi pa 
še na krajevno običajni način ali pa v 
dnevnem ali krajevnem tssku. 

Upravni odbor sestavlja 6 članov. Nje- 
gova dolžnost traja eno leto, Predsed; 
nika, podpredsednika in tajnika voli 
zbor posebej. Zadrugo zastopa upravni 
odbor, zanjo podpisujeta dva člana 
upravnega odbora ali po en član uprav- ' 
nega odbora in en pooblaščeni uslužbe- 
nec zadruge. 

Člani upravnega odbora so: 
Benko Koloman, kmet, predsednik, 
Franko Koloman, kmet, podpredsed- 

nik,   •* 
Stefanec Jožef, krojač, tajnik, 
Pintarič Štefan, kmet, 
Vas Ludvik, kmet, 
Piv Jožef, kmet, odborniki, vsi iz Mart- 

jancev. 
Okrožno sodišče v Mariboru 

dne 30. aprila 1948. 
Zadr. III 73/2 4068 

* 
614. 

Sedež: Moravci. okraj Murska Sobota- 
Dan vpra: 4. maja 1948. 
Besedilo: Kmetijska zadruga • o, • 

Moravcih. 
Zadruga jo bila ustanovljena na skup-, 

ščini 9. februarja 1948 za nedoločen ča* 
Naloga zadruge je: 1. da izdeluje po na<- 

vodilih pristojnih organov načrt za odkup. 
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*u, $od, uradn&u v Kočevju. 
Pnçelj traue so poziva, da se zgla- 

$i pri sodišču ali drugače da kako vest 
osèbi 

Po preteku roka bo sodišče odločilo o 
firedlogu. 

Okrajno sodišče Y Kočevju 
dne 2. junija 1948. 

IIR 245/48-3        * 3269 
Ažmaa Stanko, roj. 4. V. 1910 v Nak- 

lem, sin Janeza in Marije rojene Svetic, 
in?!^' ouškar v Naklem 24, jo odšel 
}•- v Seroerjevo brigado NOV. Marca 
1945 je odšel s Pohorja proti Savi in se 
od tedaj pogreša. Po potrdilu odseka za 

J"M
zadeve Pri 0LO K*1111} ^ nobenih 

podatkov o njegovem bivališču. 
Na predlog brata Ažmama Karla, kme- 

•• iz Nakla 23, se uvede postopanje za 
razglasitev za mrtvega in se izda poziv, 
da se o pogrešanem do 15. VII. 1948 
Poroča sodišču ali skrbniku Zelezniku 
••••••, sod- •-adniku v Kranju. 

Aaman Stanko so poziva, da se zglasi 
pw sodišču ali drugače da kako vest o 
sebi. 

Po preteku roka bo sodišče ođločilo o 
Predlogu. 

Okrajno sodišče v Kranju • 
dne 17. aprila 1048. 

* 
11 R 242/48-3 3631 
jJfr^nar Ljubo, roj. 26. X. 1921 na 
iencP m' 6*n VeQčeslava in Marije ro- 
jene Skubar, trg. pomočnik, samski, je 
»osel avgusta 1943 v NOV. Bajo je no- 
vembra 1944 padel v Ziljski dolini na 
koroškem. Po potrdüu notr. odseka 0L0 
«n ra^iu ni nobenih podatkov o njego- ve*n bivališču. 
cm» Podlog matere Grabnar Marije, 
gospodinje; Jezersko 32, se uvede posto- 
P«iije m na-jgiasjtev 1A mrtvega in se 
Yjf3a Poziv, da se o pogrešanem do 31. 
froil_r-. Poroča sodišču ali skrbniku 
^gezmlcu Simonu, sod. uradniku v Kra. 

prediPr6teku roka bo sodišče odločilo o 

Okrajno sodišče v Kranja 
dne 26. aprila 1948. 

Ä Ä 259/48-6       * 4117 

Novate64. Franc> roÌen 15- X- 1909 v 

••• ' sm Jakoba in ^riie r°Jene 

lfti9^Sa?Jski> tesa6 v Davči 81, je bil 
V •••«? N,emcev odpeljan v Begunje, 
n» AS? P01•«* lota 1942 je bila posla- 
pogre&°V I1]eg0Va obieka- 0d tedaj ee 

<.•• Podlog matere Peternelj Marije 
rL•rov 34 se uvede postopanje za 
razglasitev za mrtvega in. se izdaja po- 
?94S^ SQ~ ° WeSanem do 15. VIII. 
„M Poroča sodišču ali skrbniku Zelez- 
o1^. Simonu, sod. uradniku v Kranju. 

mernelj Franc se poziva, da se 
oglasi pri sodišču ali drugače da kako vest o sebi. 

Po preteku roka bo sodišče odločilo 
o predlogu. 

Okrajno sodišče v Kranju 
dne 11. maja 1948. 

II R 240/48-5 4381 
Langerholc Alojz, rojen 20. IV. 1914 

v Ljubljani, sin Ignacija in Ivanke roj. 
Krmelj, poročen, torbar, Sv. Duh 0Ü. 
p. Skofja Ldm, je 13. II. 1943 odšel od 
doma • se od tedaj pogreša. 

Na predlog žene Langerholc Marije, 
delavke iz Sr. Biitnja 7, se uvede posto- 
panje za razglasitev za mrtvega in se 
izdaja .poziv, da se o pogrešanem do 
15. XII. 1948 poroča ' sodišču ali skrb- 
niku Zelezniku Simonu, sod.'uradniku v 
Kranju. 
II R 262/48-3 4383 

Tišler Jožef, rojen 1. III. 1909 pri Sv. 
Katarini, sin Petra in Frančiške rojene 
Zos, poročen, gozd. delavec, Lom 116, je 
odšel marca 1944 v NOV. Baje je avgusta 
1944 v bojih pri Novakih na Primor- 
skem padel. Po uradnem potrdilu odseka 
za notr. zadeve pri OLO Kranj ni nobe- 
nih podatkov o njegovem bivališču. 

Na predlog žene Tišler Elizabete, go- 
spodinje iz Loma 116, se uvede posto- 
panje za razglasitev za mrtvega in se 
izdaja poziv, da se o pogrešanem do 15. 
VIII. 1948 poroča sodišču ali skrbniku 
Zelezniku Simonu, sodnemu uradniku 
v Krauju. 

Langerholc Alojzij in Tišler Jožef se 
pozivata, da se zglasita pri sodišču ali 
drugače dasta kako vest o sebi. 

Po preteku rokov bo sodišče odločilo 
o predlogih. 

Okrajno sodišče v Kranju 
dne 18. maja 1948. 

•J; 

Ok 148/48-2 3513 
Božič Branlco, roj. 29. VIII. 1922 v 

Celju, sin pok. Janka in Minke rojene 
Burja, dijak v Ljubljani, Aljaževa 17, je 
29. VIIL 1920 padel kot talec. 

Božič Janez, roj. 25. X. 1920 v Celju, 
sin Janka in Minke rojene Burja, trg. 
sorudnik v Ljubljani, Aljaževa 17, je bil 
baje konec marca 1945 kot partizan ujet 
in se od tedaj pogreša. 

' Na predlog Zakotnik Minile vdove Bo 
žič rojene Burja, se uvede postopanje 
zia razglasitev za mrtvega in se izdaja 
poziv, da se o pogrešanih do 20. VII. 
1948 poroča sodiaču ali skrbnici Zakot- 
nik Minki v Ljubljani, Aljaževa 17. 

Po preteku roka bo sodišče odločilo o 
predlogu. 

Okrajno sodišče v Ljubljani 
dne 17. aprila 1948. 

Ok 37/48-3 3515 
Ošaben Ivan, roj. 29. III. 1927 v Oreh 

ku pri Postojni, sin Ivana in Marije ro- 
jene Brezec, dijak, Brezovica pri Ljublja- 
ni, jo odšel februarja -1944 v notranji 
odred NOV. Maja 1944 je bil pri Rake- 
ku od Nemcev ujet in odpeljan v Trst 
Od tedaj se pogreša. 

Ošaben Marjan, roj. 26. III. 1924 v Za- 
logu pri Postojni, sin Ivana in Marije 
rojeno Brezec, trg. pomočnik, Brezovica 
piri Ljubljani, je bil 1942. odpeljan v 
Renàcci. Po zlomu Italije je odšel v'NOV. 
Leta 1943 je bil baje od domobrancev 
ujet in,ubit Od tedaj se pogreša. 

Na predlog Ošabna Ivana, služitelja v 
Ljubljani, Kožarje, Tržaška 90, se uvede 
postopanje za razglasitev .za mrtvega in 
se izdaja poziv, ad se o pogrešanih do 
15. VII. 1948 poroča sodišču ali skrbni- 
ku Ošabnu Ivanu. 
Ok 103/48-7 3514 

Željan Jožef, roj. 21. II. 1910 v Trstu, 
sin pok. Jožefa in Frančiške rojene Cu- 
cek, trg. pomočnik v Ljubljani, Slapni- 
čarjeva 3, je bil januarja 1944 od domo- 
brancev aretiran. Februarja 1944 je bii 
odpeljan v Dachau, kjer je zbolel in 
baje umrl. 

Na predlog Željan Frančiške rojene 
Cucek, gospodinje v Ljubljani, Slapni- 
čarjeva 3, se uvede postopanje za razgla- 
sitev za mrtvega in se izdaja poziv, da 
se o pogrešanem do 15. VIL 1948 poro- 
ča sodišču ali skrbniku željan Fran- 
ciski. 

Ošaben Ivan in Marjan ter Željan Jo- 
žef 6e pozivajo, da se zglasijo pri so- 
dišču ali drugače dajo kako vest o sebi 

Po preteku roka bo sodišče odločilo o 
predlogih. 

'Okrajno sodišče v LJubljani 
dne 21. aprila 1948 

* 
R 251/48—2 4921 

Novak Alojz, rojen 18. V. 1921 v Bra- 
noslavcih 15, sin pok. Ivana in Ivane 
rojene Rozman, trg. pomočnik iz Brano- 
slavcev 15, jo bil 1943 prisilno mobili- 
ziran v nemško vojsko. Spomladi 1944 
je odšel na afriško bojišče, od tedaj se 
pogreša. 

Na predlog brata Novaka Matije, kme- 
ta v Branoslavcih 15, se uvede postopa- 
nje za razglasitev za mrtvega in se iz- 
daja poziv, da se o pogrešanem do 15. 
VIII. 1048 poroča sodišču. 

. Po preteku roka bo sodišče odločijo 
o predlogu. 

Okrajno sodišče v Ljutomeru 
dne 4. junija 1948, 

R 261/48-2 5004 
Mir Andrej, roj. 19. XI. 1902 v Ilovcu, 

sin pok. Karla in RozaMje roj. Kramber- 
ger, viničar v Hermancih št. 5, je bil 
25. IV. 1945 od gestapa aretiran in odve- 
den v zapor v Temnarju, kjer je bil 
ubit. Od tedaj se pogreša. 

Na predlog žene Mir Katarine, delav- 
ke v Ljutomeru, Strigovska cesta 7, se 
uvede postopanje za razglasitev za mrtve- 
ga m se izdaja poziv, da se o pogreša- 
nem do 1. VIII. 1948 poroča sodišču, 

Po preteku roka bo sodišče odločilo « 
predlogu. 

Okrajno sodišče v Ljutomeru 
dne 8. junija 1948. 

* 
VI R 1169/48—3 «3371 

Krojs Rudolf, roj. 5. IV. 1920 v Ma- 
riboru, sin Krojs Marije, fin. uradnik, 
Maribor, Studenci, Limbuška 173, je bil 
3. XII. 1942 prisilno mobiliziran,v nem- 
ško vojsko. Od 22. III. 1945.se pogreba. 

Na predlog ženp Krojs Marije, gospo- 
dinje v Mariboru, Smetanova 1, se uvede 
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postopanje za razglasitev za mrtvega in 
se izdaja poziv, da se o pogrešanem do 
31. VII. 1948 poroča sodišču ali skrbni 
ku Vetrihu Albiiyi, sod. uradniku v Ma- 
riboru. 

Kroj« Rudolf se poziva, da se /.glasi 
pri sodišču ali drugače da kako vest o 
sebi. 

Po preteku roka bo sodišče odločilo o 
predlogu. 
Okrajno sodišče v Mariboru, odd. VI. 

dne 19. aprila 1918. 
* 

Vi R 1162/48-3 3471 
Loparnik Vladimir, roj. 3. I. 1910 v 

Polzeli, sin Petra in Marije rojene De- 
lakorda, [wo'en, strokovni učitelj v Ma 
riboru, se od leta 1945 pogreša. 

Na predlog žene Loparnik Zore, šol- 
ske upraviteljice v Mariboru, Smetanova 
43, se uvede postopanje za razglasitev 
za mrtvega in se izdaja poziv, da se o 
pogrešanem do 21. VII. 1948 poroča so- 
dišču ali skrbniku Vetrihu Albinu, sod, 
uradniku v Mariboru, 
VI R 1163/48—3 3470 

Žiger Viktor, roj. 22. VI. 1896 v Pre 
gradu, sin Kazimirja in Marije «rojene 
Čaškovič, oženjen, trg. pomočnik v Man 
boru, Zg. Radvanje 68, 'n 

2iger Vlado, roj. 9. II. 1925 v Mari- 
boru, sin Viktorja in Ane rojene 
Gaberšek, samski, dijak v Mariboru, Gor. 
Radvanje 68, sta bila 26. I. 1944 od Nem 
cov aretiraua. Odpeljana eta bila v 
Dachau, od koder sta se zadnjič javila 
26. XI. 1944. Od tedaj se pogrešata. 

Na predlog žene odroma matere Žiger 
Ane gospodinje v Mariboru, VVilsonova 
23, se uvede postopanje za razglasitev za 
mrtva In so izdaja poziv, da se o pogre- 
sanili do 81. VII. 1948 poroča sodišču 
aH skrbniku Vetrihu Albinu, sod. urad- 
niku v Mariboru. 

Loparnik Vladimir, Žiger Viktor in 
Ziger Vlado se pozivajo, da se zglasijo 
pri sodišču ali drugače dajo kaka vest o 
sebi. 

Po preteku rokov bo sodišče odločilo 
o predlogih. 
Okrajno sodišče \ Mariboru, odd. VI. 

dne 22. aprila 1948. 
* 

V R 1171/48—3 3B94 
Cvajdik Avgust, rojen 4. IV. 1907 na 

Sladkem vrhu, sin Avgusta In Rozine 
rojei.e Nusmiler, oženjen, tov. delavec, 
se od pomladi 1945 pogreša. 

Na predlog žene Cvajdik Erne, gospo- 
dinje na Sladkem vrhu 4, so uvede po 
etopanje za razglasitev za mrtvega 
V R 1172/48-3 3657 

Potočnik Miha, rojen 14. IX. 1908 na 
Sladkem vrhu, ein Mihaela in Ivane roj. 
gvinger, jžpnjen, posestnik, se od po- 
mladi 1945 pogreša. 

Na predlog žene Potočnk Jožefe, po- 
eostnico na Sladkem vrhu 28, se uvede 
postopanje za razglasitev za mrtvega 
V R 1178/48-8 *     3693 

Skregal Julijana rojena Koren 24. X. 
1902 na Sladkem vrhu, hči Ivana in Ma- 
rije rojene Gutman. omožena, gospodi- 
nja, se od spomladi 1945 pogreša. 

Na  predlog  moia Skregala Tomaža, ' 
strojevodje na Sladkem vrhu, se uvede 
postopanje z,a razglasitev tu mrtvo. 

Vsakdo, ki mu je o pogrešanih kaj 
znano, se poziva, da to do 15. VIII. 1948 
poroča sodišču ali skrbniku Vetrihu Al- 
binu, sod. uradniku v •••'•>••. 

Cvajdik Avgust, Potočnik MIha in 
Skregal Julijana se pozivajo, da se zgla- 
sijo pri sodišču aL drugače dajo kako 
vest o sebi. 

Po preteku roka bo sodišče odločilo 
o predlogih. 

Okrajno sodišče v Mariboru, odd. V., 
dne 28. aprila 1948. 

* 
VI R 1166/48-3 3656 

Kraner Alojz, rojen 16. V. 1912 v 
Krčevm* pri Mariboru, sin Vinka in 
Marije rojene Skorjanc, samski, pom. 
delavec, Maribor, Tezno, Vojkova 21, je 
bil 1941 prisilno mobiliziran v TOT. Dne 
1,1. IX. 1944 je vstopil v NOV in se od 
tedaj pogreša. 

Na predlog očeta Kranerja Vinka, in- 
valida v Manboru, Tezno, Vojkova 21, 
•se uvede postopanje za razglasitev za 
mrtvega, 
V R 1165/48—2 3655 

Pezdiček Jože, rojen 23. I. 1911  na 
Sladkem viliu, sin Stefaui in Ane rojeue 
atelier, oženjen, posestnik, se od pomla- 
di 1945 pogreša. 

Na predlog žene Pezdiček Ide, po»e»t- 
nice na Sladkem vrhu 2, se uvede po- 
stopanje za razglasitev za mrtvega. 

Vsakdo, ki mu je o pogrešanih kaj 
zhano, se poziva, da to do 8. Vi. 1948 
poroča sodišču ali skrbniku Vetrihu Al- 
binu, sodnemu uradniku v Mariboru. 

Kraner Alojz in Pezdiček Jože se po- 
zivata, da se zglasita pri sodišču ali dru- 
gačv dasta kako vest o sebi. 

Po preteku roka bo sodišče odloó-lo 
o predlogih. 

Okrajno srdišče v Mariboru, odd. VI., 
dne 29. aprila 1948. i 

VI U 1167/48-3 4847 
Gmajner Ana roj. 10. VIII. 1926 v Sp. 

Jablanrih ?9, hči Vinka in Marije rojene 
Kovačič, samska, goap, pomočnica v Ma- 
riboru, je bila 1943 od okupatorja odpe- 
ljana v neko taborišče. Od tedaj so po- 
greša. 

Na predlog Lobnik Helene, po3estnice 
v Sp. Hočah, se uvede postopanje za raz- 
glasitev za mrtvo in se izdaja poziv, da 
se o pogrešan do 15. IX, 1948 poroča 
sodišču aH skrbniku Vetrihu Albinu, sod, 
uradniku v Mariboru. 

Gmajner Ana se poziva, da se zglasi 
pri sodišču alt drugače da kako vest o 
sebi. 

Po preteku roka bo sodišče odločilo o 
predlogu. 
Okrajno sotlišfe v Mariboru, odd., VI., 

dno 30. aprila 1948. 

VI R 705/47-4 3727 
Murnus Anton, roj. 10. I. 1917 v Koša- 

kih pri Mariboru, sin Bogomirja in Marije 

rojeue Zavec, samski, poljski delavec, )e 
bil 25. VI. 1943 prisdno mobiliziran v 
nemško vojsko. Od 15. X. 1944 ee po 
greša. 

Na predlog Pintarč Marije roj. Urgl, 
gospodinje v Mariboru, Pobrežje, Ja- 
dranska 38, se uvede postopanje za raz- 
glasitev za mrtvega. 
VI R 1164/4S-3 3726 

Turel Sebastjan, rojen 14. XI. 1891 v 
Gorici, sin Jakoba in Terezije roj, Mar- 
vin, oženjen, trgovec, so od leta 1921 
pogreša. 

Na predlog žene Turol Olge, gospodi- 
nje v Mariboru, Tržaška 82, se uvede 
postopanj© za razglasitev za mrtvega. 
VI R 1142/48-6 8728 

Turk Ivan roj. 10. XI. 1905 v Gradnji 
Avberg pri Sežani, sin Leopolda in An- 
tonije rojene Karjan, oženjen, uslužbe- 
nec drž. pravobranilstva v Sarajevu, se 
od pomladi 1945 pogreša. 

Na predlog žene Turk Eme, gospodi- 
nje v Mariboru, K&eza Koclja 26, se uve- 
de postopanje za razglasitev za mrtvega. 

Vsakdo, ki mu je o pogrešanih kaj 
znano, se poziva, da to do 15. Vili. 1948 
poroča sodišču ali skrbniku Vetrihu Al- 
binu, sodnemu uradniku v Mariboru, 

Muraus Anton, Turel Sebastjan in 
Turk Ivan se pozivajo, da se glasijo pri 
sodišču ali drugače dajo kako vest o 
sebi. 

Po preteku roka bo sodišče sklepalo o 
predlogih. 
Okrajno   sodišče v Mariboru,   odd. VI., 

due 3 maja 1948 
* 

VI R 1170/48-3 3962 
Tka ve Rudolf, rojen 15, 4. 1914 v št. 

Ilju v Slov. goricah, sin Jožefa m Marije 
rojene 2ižek, oženjeu, inštruktor vinar- 
ske šole v Mariboru, Račji dvor, se od 
6  l. 1946 dalje pogreša. 

Na predlog žene Tkavc Terezije, de- 
lavke v Mar boru, VrbanHka (dica 56, se 
uvede postopanje za razglasitev za 
mrtvega iv se izdaja poziv, da se o po- 
grešanem do 15. VIII. 1948 poroča *•>" 
dišču ali skrbnJku Vetrihu Albinu, sod. 
uradniku v Mariboru. 

Tkavc Rudolf se poziva, da se zglasi 
pri sodišču ali drugače da kako vetft 
o sebi. 

Po preteku roka bo sodišče odločMo 
o predlogu. 
Okrajno sodišče v Mariboru,  odd.  VI«» 

dne 7. maja 1948. 

* * 
V R 1152/48-6 4017 

Nadoh Franc, rojen 17, X. 1885 v " *v 
nem polju, okraj Postojna, sin Franca to 
Marije rojene Žagar, oženjen, priložnost- 
ni delavec v Kamniol pi* Mariboru, j0 

bili baje 13. IV. 1945 v Bosanskem Brodu 
od nekega čotnika ustreljen. 

Na predlog svaka Natlačena Janeza, 
kmeta iz Orehka 64, okraj Postojna, se 
uvede postopanje za razglasitev %* 
mrtvega in se izdaja poziv, da se o po- 
grešanem do 15. VIII. 1948 poroča so- 
dišču ali skrbniku Vetrihu Albinu, sod.' 
uradniku v Mariboru. 
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Nadob Franc se poziva, da se zgiasi 
pri sodißcu ali drugače da kako vest o 
SehL 

Po preieku roka bo sodišče odločilo 
0 predlogu. 

Okrajno sodisïo v Mariboru, odd. V., 
dne 10. maja 1948. 

•1 R 1175/48-3    * 4165 
Frangea Emerik, roj. 5. V. 1911 v 

*ranzensfestu v Tirolu, sin Heu-.ka in 
Alojzije rojene Peki, oženjen, ključavni- 
čar v Mariboru, je bil oktobra 1944 pri- 
silno mobiliziran v nemško vojsko. Ja- 
nuarja 1.945 je dezertiral in bil baje ob 
osvoboditvi na povratku domov od ge- 
stapovcev ubit. 
. Na. Predlog žene Frangea Elizabete, 
m£rf ko v Maribor". ••••• 7. se 
tve      postoPanie M razglasitev za mr- 

V* R 1174/48-3 4166 
ii„ °ls? Anton' ">!• u- I- 1894 v Oparta- 
4U Kotar, Poreč v Istri, sin Jožefa in 
]»•je.roJene Tončič' samski, poljski de- 
«wec, je bil 1914 mobiliziran v avstro- 
«grsko vojsko. Bil je na romunskem bo- 
•^•• m se od oktobra 1916 pogreša. 

«a predlog matere Sorgo Marije, vdo- 
s^a

in„Prevžitkarice v Mariboru, Zrkov- 
tev ,    ' 

Sö uvede postopanje za razglasi- 
v za mrtvega, 

zna• ' ki mu ie o pogrešanih kaj 
DornÄ Se P°ziva. da to do 1- IX. 1948 
bin,,    S?đišču ali Vrbniku Vetrihu Al- 

"u, sod. uradniku v Mariboru, 
zivat nSeS Emerik in Sorgo Anton se po- 

' £a£ ;>da se gasita pri sodišču ali dru- b f. dasta kako vest o sebi. 

PreaioP?htekU •01• b° sodiš6e odlo6ilo ° 
0kraJno sodišče v  Mariboru, odd. VI., 

dne 18. maja 1948. 

1 luÄ-4 * 4607 
Gor   T  fac Jane^  roj. 23.  IX.  1906 v 
Wien« vW01 5' sin Jožela in Ma"J° 
Dil i!» iAdi.sman- kmet- somsk!, je vsto- 
1943 n^1?43 v N0V- •• ie novembra 
Laščah  •/•°•0 V hmn] Roba pri Vel- 

Na n, •,    da] sc Pog'PSa. 
elavlil • !Sg sestre Šušteršič Kretine, 

stoDatiio lZ   0r- Lakovnic 5. se uvede po- 
izđai-• t Za raZ4lasitei 
~Ja,J• «a so o 
izdaja rv^a raz",asitev za mrtvega in se 
IX 194R 3 da so ° pogrešanem do 15. 
šterši?: i?J,?.toca sodi§Su ali skrbniku Su- »5j* •••••• 
Predlogu3teku roka bo adisce odločilo o 

Očajno sodico v Novem mestu 
dne 26. maja 1948. 

ÏR138/48-3 * 4850 

kAWuRudoIf' r°i- O- I. 191° v Gor- La" 
Kovmcah 17, sin Franca in Jožcfo rojene 
Tf»}° ' PolJeđelec, samski, je po zlomu 
«aiiije odšel v rabsko brigado. Nato je 
loia v Tomšičevo brigado in pozimi 
A»M odšel na Štajersko. Od tedaj so po- 

Na predlog Jervič Jožefe, gospodinje v 
«or. Laikovnicah 17, se uvede postopanje 
za razglasitev za mrtvega in ee izdaia 
Poziv, da se o pogrešanem do 15. IX. 

1948 poroča sodišču ali skrbnici Jenič 
Jožef ; 

Po preteku roka bo sodišče odločilo o 
predlogu. 

Okrajno sodišče v Novem mestu 
dne 27. maja 1948. 

* 
I R 127/48-41 4010 

Žele Anton, rojen 11. II. 1011 v Sei- 
tab, ein pok. Janeza in Antonije rojene 
Smrdelj, samski, mehanik, je bil pomla- 
di 1941 v Zagrebu od ustašev aretiran. 
Odpeljan je bil v taborišče Kerestinec, 
kjer je bil baje junija 1941 ubit. Od tedaj 
se pogreša 

Na predlog sestre Žele Alojzije, kme- 
tico iz Selc 4, se uvede postopanje za 
razglastev za mrtvega in se izdaja po- 
ziv, da ee o pogrešanem do 30. VIII. 
1948 poroča sodišču ali skrbniku Jeranču 
Francu, sod. uslužbencu v Postojni. 

Žele Anton se poziva, da ee zgiasi pri 
sodišču ali drugače da kako vest o sebi 

Po preteku roka bo sodišče odločilo 
0 predlogu. 

Okrajno sodišče v Postojni 
dne 7. maja 1948. 

* 
1 R 132/48-9 4845 

Gaves Vincenc, roj. 24. XII. 1908 v La- 
či vasi, sin Jožefa in Marije rojene Mar- 
tinčeviČ, trgovec v Starem trgu 13, po- 
ročen, je bil kot partizan 28. XI. 1943 od 
domobrancev ujet. Baje je bil pri Sv. 
Urhu ubit. ker se od tedaj pogreša. 

Na predlog žene Gaves Ivanke, poslo- 
vodinje iz Gor. Radgone, se uvede posto- 
panje za razglasitev za mrtvega in se iz- 
daja poziv, da se o pogrešanem do 1. IX. 
1948 poroča sodišču ali skrbniku Jeran- 
ču Slavku, sod uslužbencu v Postojni. 

Gavps Vincenc se poziva, da se zgia- 
si pri sodišču ali drugače da kako vest 
0 sebi. 

Po preteku roka bo sodišče odločilo o 
predlogu. 

Okrajno sodišče v Postojni 
dno 19. maja 1948. 

a * 
R 180/48-1 3463 

Jakob Franc, rojen 28. I. 1907 v Tr- 
bonjah, sin Ane in Jožefa Smrečnika, 
mati posestnik, je odšel 1944 v Tomši- 
čevo brigado NOV. Iz bojev z Nemci pn 
Novi Štifti se od leta 1944 pogreša. 

Na predlog žene Jakob Otilije, male 
posestnice v Trbonjab 24, se uvede po- 
stopanje za razglasitev za mrtvega • se 
izdaja poziv, da se o pogrešanem do 
1 VIII 1948 poroča sodišču ali skrb- 
niku Čegovniku Filipu, sodnemu urad- 
niku v Prevaljah. 
R 194/48 3789 

Skralovnik Anto« ml., rojen 25. IX. 
1925 na Otiškem vrhu, sin Antona in Eli- 
zabete rojene Fern, delavec v Bukovju 64 
pri Dravogradu, samski, je odšel v za- 
četku januarja 1945 v I. bat., 5. preko- 
morske brigade NOV. Po izpovedbi prič 
je padel v bojih pri Gospiću na Hrvat- 
skem. 

Na predlog matere Skralovnik Eliza- 
bete, zasebnice v Bukovju 64, se uvede 
postopanje za razglasitev za mrtvega i" 
se izdaja poziv, da se o pogrešanem do 

15. VIII. ••8 poroča sodišču ali skrb- 
niku Čegovniku Filipu, sodnemu urad- 
niku v Prevaljah. 

Po preteku  roka  bo sod'6če odloä'o 
0 predlogih. 

Okrajno sodišče na Prevaljah 
dne 20. aprila 1948 

R 19•48 3791 
Lužnik Ivana, roj. 11. XII. 1896' v Sta- 

rem trgu pri Slovenjem Gradcu, hči pek. 
posestnika Ivana in Frančiške rojene Luž- 
nik, je odšla leta 1921. od doma. Od te- 
daj se pogreša. 

Na predlog brata Lužnika Josipa, de- 
lavca v tovarni meril v Slovenjem Gradcu, 
se uvede postopanje za razglasitev za 
mrtvega. 
R 189'48 3790 

Pečoler Ivan, roj. 23. IV. 1924 v Leg- 
nu, kmečki sin Franceta in Frančiške 
rojene Mrzel, je odšel 1944 v 13. brigado 
NOV. Pozneje pa je bil premeščen v 
Tomšičevo brigado in se iz bojev pri 
Sv. Kungoti na Pohorju od 29. XI. 1944 
pogreša. 

Na predlog brata Pečolerja Franca 6e 
uvede postopanje za razglasitev za 
mrtvega. 

Vsakdo, ki mu je o pogrešaniH kaj 
znano, se poziva, da to do 15. VIII. 1948 
poroča sodišču ali skrbniku Čegovniku 
Filipu, sod. uradniku na Prevaljah. 

Po preteku roka bo sodišče odločilo o 
predlogih. 

Okrajno sodišče na Prevaljah 
dne 3. maja 1948. 

1 R 46/48 3414 
Gašparič Ivan, roj. 8. IV. 1926 v KIju- 

čarovo.lh 48, sin posestnika Ivana in Oti- 
lije rojene Meško, je odšel konec avgusta 
1944 v NOV. Dne 26. XII. 1944 je padel 
v Sodincih pri Veliki Nedelji.        ' 

Na predlog Gašpariča Ivana st., posest, 
nika v Ključarovcih 48, se uvede posto- 
panje za proglasitev za mrtvega in se iz- 
daja poziv, da se o pogrešanem do 1. VIII. 
1948 poroča sodišču ali skrbniku Gašpa- 
riSu Filipu, pos. v Trgovišču, p. Velika 
Nedelja. 

Po poteku roka bo sodišče odločilo o 
predlogu. 

Okrajno sodišče v Ptuju, odd. L, 
dne 15. aprila 1948. 

* 
VII R 140/48 •       4122 

Potočnik Stanko, roj. 17. iv! 1913 na 
Ptujski gori, sin Ludvika in Terezije, 
samski, delavec, je odšel leta 1944 v 
9. brigado, 18 divizijo, 3. bat, II. četo 
NOV. Po izpovedbi tovarišev je pri Pod- 
turnu na Dolenjskem 31. XII. 1944 ali 
pa 1.1. 1945 padel. 

Na predlog matere Potočuk Terezije, 
se uvede postopanje za razglasitev za 
mrtvega in se izdaja poziv, da se o po- 
grešanem do 15. VIII. 1948 sporoči so- 
dišču ali skrbniku Topoloviu Karlu, po- 
sestniku na Ptujski gori. 
• Po preteku roka bo sodišče odločilo o 
predlogu. 

Okrajno sodišče v Ptuj«, odd. VII, 
dne 5. maja 1918, 
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I R 52/48-4 4750 
Kosec Franc, rojen 21. IV. 1917, sin 

Janeza in Marjete roj. Vogrinec, klju- 
čavničar iz Senčaka 19, je bil 1942 pri- 
silno mobiliziran v nemško vojsko, od 
koder je pobegnil. Bil je ujet n inter- 
niran v taborišče Papenburg Rms. Ob 
bombardiranju 19. IV. 1945 je bil težko 
ranjen in je nato umrl. 

Na predlog Stajnko Marije, delavke iz 
Pretsetùnc 43, se uvede postopanje za 
razglasitev za mrtvega in se izdaja po- 
ziv, da se o pogrešanem do 1. VIII. 1948 
poroča sodiSču ali skrbniku Zepanu Ga- 
šperju, sodnemu uradniku v Ptuju. 
I R 51/48—4 4751 

Šterk Dušan, rojen 9. IV. 1919 v Ra- 
dečah pri Zidanem mostu, sin Davorina 
in Marije rojene Jurca, študent tehnike 
v Ptuju, je odšel oktobra 1944 v 1. udar- 
no brigado NOV. Dne 17. I. 1945 je v 
bojih pri Sidu padel. 

Na predlog matere šterk Marije te 
Ptuja, Lackova 8, se uvede postopanje za 
razglasitev za mrtvega in se izdaja poziv 
poziv, da se o pogrešanem do 1. VIII. 
1948 poroča sodišču ali skrbniku Rudolfu 
Ivanu, sodnemu uradniku v pokoju na 
Zg. Bregu. 

Po preteku roka bo sodišče odločilo 
o predlogih. 

Okrajno sodišče v Ptuju 
dne 26 maja 1948. 

* 
III R 100/48—2 5139 

Božeglav Karel, roj. 8. XI. 1914 v Lo- 
kvi, siu pok. Antona in Marije rojene Čok, 
samski, kmet, je služil kot avijatičar v 
Brindisiju pri II. bat., II. četi NOV. Ju- 
nija 1944 je letel z večjo skupino nad 
Varšavo in se od tedaj pogreša. 

Na predlog brata Božeglava Antona, 
kmeta iz Lokev 106, se uvede postopanje 
za razglasitev za mrtvega. 
III R 83/48-3 5142 

Kozina Anton, roj. 22. VI. 1917 v Beki, 
okr. Sežana, sin pek. Ivana in Marije ro- 
jene Bernetič, samski, kmet, je vstopil 
21. I. 1944 v istrski odred NOV, pozneje 
pa v XII. brigado. Dne 22. V. je bil od 
belogardistov ujet in se od tedaj pogre- 
ša. 

Na predlog matere Kozina Marije, 
kmetice iz Beke 23, se uvede postopanje 
za razglasitev za mrtvega. 
III R 92/48—3 6141 

Peric Karel, roj. 4. XI. 1900 v Prapro- 
tih pri Sémpolaju, sin pok. Andreja in 
pok. Josipine rojene Doljak. poročen, ču- 
vaj iz Svetega 73, se od 1. XII. 1943 
pogreša. 

Na predlog žene Švara Alojzije poro- 
čene Peric, kmetice iz Svetega 73. se 
uvede postopanje za razglasitev za mr- 
tvega. 
III R 99/48-3 5140 

Rebula Alojzij, roj. 23. V 1910 v Brjah, 
okr. Sežana, sin Franca in Alojzije ro- 
jene Rebula, samski, lov. čuvaj, je po 
razsulu Italije odšel v NOV, septembra 
1944 pa je odšel kot borec v Dalmacijo 
Baje je 12. IV. 1945 padel pri Kninu. 

Na predlog matere Rebula Alojzije. 

knTetice iz Brji 3, se uvede postopanje 
za razglasitev za mrtvega. 
III R 107/48-2 

Stok Marija rojena Tavčar 2. II. 1901 
v Godnjah, hči pok. Ivana in pok. Marijo 
rojene Pipan, poročena, gospodinja, se 
od 12. X. 1943 pogreša. 

Na predlog moža Stoka Josipa, progov. 
delavca iz Godenj 3, se uvede postopa- 
nje za razglasitev za mrtvega. 

Vsakdo, ki mu je o pogrešanih kaj 
znano, se poziva, da to do 1. VIII. 1948 
poroča sodišču. 

Božeglav Karel, Kozina Anton, Peric 
Karel, Rebula Alojzij in Stok Marija se 
pozivajo, da se zglasijo pri sodišču ali 
drugače dajo kako vest o sebL 

Po preteku roka bo sodišče odločilo o 
predlogih. 

Okrajno sodišče v Sežani 
dne 8. junija 1948. 

* 
I R 253/48-3 4613 

Podgrajšek Anton, roj. 12. I. 1910 v 
Oplotnici, sin Matilde Podgrajšek, stroje- 
vodja v Slov. Bistrici 200, je bil med 
vojno premeščen v Fürstenfeld, od ko- 
der je žena dobila brzojav, da je 1. II. 
1945 umrl. 

Na predlog ženo Podgrajšek Amalije, 
delavke vJtovarni >Impol« v Slov. Bistri- 
ci 10, se uvede postopanje za razglasitev 
za mrtvega in se izdaja poziv, da se o 
pogrešanem do lo. VII. 1948 poroča so- 
dišču ali skrbniku Ralci Francu, sod. 
uslužbencu v Slov. Bistrici. 

Podgrajšek Anton se poziva, da se 
zglasi pri sodišču ali drugače da kako 
vest o sebi 

Po preteku roka bo sodišče odločilo o 
predlogu. 

Okrajno sodišče v Slov. Bistrici 
dne 19. maja 1948. 

R 40/48-7 2843 
Glasenčmik Ferdinand, roj. 5. VII. 1923 

v Zavodni 41, sin Ivana in Amalije ro- 
jene Sumeh, je odšel maja 1942 v nem-1 

ško vojsko. Dodeljen je bil gorskim lov- 
cem. Pozneje je bil poslan na rusko bo- 
jišče v bližini Kijeva in se od tedaj po- 
greša. 

Na predlog Pečolar Antona, posestni- 
ka iz Razbora št. 4, se uvede postopanje 
za razglasitev za mrtvega in se izdaja 
poziv, da se o pogrešanem do 10. VII. 
1948 poroča sodišču ali skrbniku Parov- 
cu Francu, sod. uslužbencu v Šoštanju. 

Glasečnik Ferdinand se poziva, da se 
zglasi pri sodišču ali drugače da kako 
vest o sebi. 

Po preteku roka bo sodišče odločilo o 
predlogu. 

Okrajno sodišče v Šoštanju 
dne 6. aprila 1948. 

Ok 25/48—6   * 3882 
Crv Ivan, roj. 28. VIII. 1915 na St. Vi- 

šld gori, sin Antona in pok. Marije ro- 
jene Makuc, delavec v Pečinah 8, poro- 
čen, je bil 8. IV. 1941 prisilno mobilizi- 
ran v specialni delavski bataljon. Bil je 
na otoku Sardiniji in tam od zavezni- 
kov zajet. Nato ie vstopil 15, II. 1944 v 

III. prekomorsko brigado in Je baje 2S\ 
II  1945 padel. Od tedaj se pogreša.    . 
Ok 24/48-1 3881 

Kovačič Jože, roj. 26. II. 1927 v Koz- 
maricah. K LO Sv. Lucija, sin Jožefa in 
Marije rojene Bavdaž. kmečki delavec, 
samski, je odšel poleti 1944 v Rihember- 
ku v NOV. Avgusta 1944. je bil v Trnov- 
skem gozdu poslan v patruljo in se H» 
več vrnil. Od tedaj se pogreša. 
Ok 9/48-6 3897, 

Leban Venceslav, roj. 30. VI. 1922 v 
Doljah, kmečki sin Andreja in Ano. ro- 
jene Bajt, samski, jo bil 24. I. 1942 mo- 
biliziran v italijansko vojsko. Zadnjič je 
pisal iz Sardinije 5. IX. 1943. Baje je po 
zlomu Italije odšel v 2. ali 3. prekomor- 
sko brigado NOV in se udeležil bojev 
pri Visu. Po izpovedbi tovarišev je poz*. 
neje pri patrolnem obhodu na Jezici pri 
Ljubljani prišel v nemško zasedo ia bajo 
padel. 
Ok 26/48-5 8883 

Maligoj Pavla, roj. 4. XII. 1919 v Sma- 
steh, hči Andreja in Alojzije rojene Fe- 
letič, šivilja, samska, je bila začetek ju- 
nija 1944 od domobrancev aretirana.'Od- 
peljana je bila v Trst, po nekaj dneh pa 
v Ljubljano. Pozneje je bila odpeljana v 
bolniški blok, kjer je baje umrla. Od te- 
daj se pogreša. 
Ok 21/48—4 8880 

Medveš Ludvik, roj. 10. III. 1910 v 
Miljah piri Trstu, sin pok. Mihaela in Kar 
tarino rojene Feletič, obč. uradnik, po- 
ročen, Kobarid, Gregorčičeva 14, je bil 
1. VI. 1944 od SS aretiran. Nekaj dni jo 
bil zaprt v Kobaridu, nato pa jo bil od- 
peljan v Dachau in se od tedaj pogreša; 
Vse poizvedbe po RK so ostale brez- 
uspešne. 

Na predlog bližnjih sorodnikov se uve- 
de postopanje za razglasitev za mrtve-in 
se izdaja poziv, da se o pogrešanih do 
10. VII. 1948 poroča sodišču ali skrbni- 
ku Hvali Bogomilu, uslužbencu pri OILO 
Tolmin, Suiigoj Danili, uslužbenki pri 
OILO Tolmin, Filliju Vinku, uslužbencu 
pri okr. sodišču v Tolminu, Savliju Dra- 
gotinu, uslužbencu pri okr. sodišču * 
Tolminu in Volarič Zofiji, uslužbenki 
pri OILO v Tolminu. 

Črv Ivan, KovaČič Jože, Leban Ven- 
ceslav, Maligoj Pavla in Medveš Ludvik 
so pozivajo, da se zglasijo pri sodišču 
ali drugače dajo kako vest o sebi.       ; 

Po preteku roka bo sodišče odločilo o 
predlogih. 

Okrajno sodišče v Tolminu 
dno 5. maja 1948. 

III R 841/48-2     * 4609 
Pirnat Alojz, roj. 1. IV. 1913 v Trbov- 

ljah, rudar. Trbovlje H/132, je odšel 
29. VI. 1944 v NOV. Od tedaj e pogreša. 

Na predlog žene Pirnat Silve, gospodi- 
nje iz Loga 180 pri Hrastniku, se uvede 
postopanje za razglasitev za mrtvega i*1 

se izdaja poziv, da se o pogrešanem do 
1. VIII. 1948 poroča sodišču. 

Po preteku roka bo sodiščo odloČilo o 
predlogu. , 

Okrajno sodiščo v Trbovljah 
dne 20. maja 1948. 
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Razglasi upravnih obìastev 

Objava 
St. VI-1812/7 5328 

Z nalezljivo ohromelostjo prašičev sta 
na novo okužena okraja: Gorica in Ma- 
ribor mesto. 

Prenehala je v bivšem okraju Slov. 
Konjice. 

Ljubljana dne 15. junija 1948. 
Ministrstvo za kmetijstvo LBS 

Amortizacije 
R 308/48-3 5201 
^ Po predlogu Lovšin Amalije, zasebni- 
ke iz Vel. Lašč 89, se uvede postopanje 
« amortizacijo med vojno izgubljene 
aranilne knjižice št. 3.104 Hranünice in 
Posojilnice v Vel. Laščah, last pok. Vik- 
ImJt' M 

Vl0gO 1198din na dan L v- 1Ö47. 
nietmk se poziva, naj uveljavi v dveh 

roesecih po tej objavi svoje pravice, ker 
se bo sicer po preteku roka izreklo, da 
je uranilna knjižica brez moči. 

Okrajno sodišče v Grosupljem 
dne 12. junija 1948. 

11 R 363/4b~2        * 5143 
JÎ. P.r°žnjo Gros Zore roj. Majdič, go- 
uvedÌnje h Krania- Savski breS 19, se 
vam      Postopanje    za amortizacijo    za- 
valm n police U- 1783G bivše zavar°- 
vs'ot' in v v Ljubljani; zavarovalna 
üetat 10000ü predvojnih dinarjev, pri- 
1. T io-oarovanJa •- L 1938- dospelost 
za V» • P^&lo premij letno, koristnik 
20rP

rin?s doživetja zavarovanka Gros 
«ifpf- ••^ *^•'•^ za primer smrti dono- 
ÙQ v- ?0lice- Polica m' cedirana in tudi 
som* *irana' obremenjena pa je s po- 
jilom 7752 lir. 
m'p^e-linik Police so poziva, naj v dveh 
Navi -Po objavi v Uradnem listu uvc- 
jrtv].svoje pravice, ker bo sicer sodišče 

ferez rnJlJ"11 •••• ^•••,°* da Je P°lica 

trajno sodišče v Kranju 
dne 10. junija 1948. 

° '"8«8-lO * 5200 

v
P°khc neznanih dedičev 

laku ^P^^ski zadevi po Francu Se- 
ki iè i„te1tnUm iz Dolenje Dobrave 22, 
Pos&Ä*?' IX- m7 brez •••«^ 
lak, S lt]%ls n\^ov sin Pavel &- v 6 mot  DJvalisce m znano, poziva, naj 
pismSfÄod danes vloZi^ustno ali 
SSS^'w *a dediča ali pa vsaj 
to zZS^

šču SV°J na3k>v, ker se bo" 
Slim;P^ •11^ obravnavala z drugimi do- 
puni dedmmi upravičenci in s skrbni- 

trajno sodišče • Kranju 
dne 12. junija 1948. 

5361 
3 149/48—G * 

Odločba 
CAÌ^P^&Bì pravnomočne odločbe tega 
^oüisca z dne 7. V. 1948, J 149/48-4, 
izoane v zadevi Tschmaine Ivana, Eggen- 
hNvK'-tF°loniegasse 18, sedaj neznanega 
»waiuce, ki j0 zastopa skrbnik dr. •••. 

ner Hubert, uslužbenec 0LO v Poljča- 
nah, se odredi po 18. členu zakona o za- 
plembi premoženja in o opravljanju za- 
plembe za odposlanca tega sodišča Ral- 
ca Franc, ki naj opravi popis in cenitev 
dne 24. junija 1948 ob 9.30 na kraju sa- 
mem, kjer leži zaplenjeno zemljišče, vpi- 
sano pod vi. št. 96 k. o. Tržišče, ali kjer 
koli drugje, kjer je premoženje. 

Druge osebe smejo glede zaplenjene- 
ga premoženja podati svoje pravne zah- 
teve pismeno ali ustno na zapisnik na 
kraju samem pri sodnem odposlancu ali 
najpozneje v 8 dneh po opravljeni za- 
plembi pri tem sodišču. 

Sicer pa veljajo določbe že omenjene- 
ga zakona o zaplembi. 
Okrajno sodišče v Slov. Bistrici, odd. IL, 

dne 17. junija 1948. 

âiazu» »nji as « 

Poziv upnikom in dolžnikom 
5147 

Zaradi nacionalizacije strojnega podjet- 
ja (izdelovanje mlinov, mlinskih delov, 
mlinskih kamnov itd.) Kramer Jurij, Ljub- 
ljana, Cesta / Mestni log 15, se pozivajo 
vsi upniki in dolžniki, naj priglasijo svoje 
terjatve oziroma poravnajo svoje obvezno- 
st najpozneje do 30. junija 1948. 

Vse obveznosti podjetja po 30. juniju 
1948 ugasnejo, vse njegove terjatve pa bo- 
mo priglasili pristojni državni arbitraži. 

Delegat 
* 

5325 
Upniki in dolžniki nacionaliziranega 

podjetja Pana — kemični izdelki, Maribor- 
Pobrežje, Nasipna ul. 35, se pozivajo, da 
priglasijo svoje terjatve oziroma da porav- 
najo svoje obveznosti do vključno 30. juni- 
ja 1948. Vse obveznosti po tem roku ne 
bodo upoštevane, vse terjatve pa bomo 
prijavili državni arbitraži oziroma sodišču. 

Delegat 

Preklici izgubljenih listin 

Preklicujem izgubljeno uslužbensko knji- 
žico št. 4746, izdano od ministrstva za no- 
tranje zadeve, osebno izkaznico, izdano od 
KLO Gotna vas pri Novem mestu, in sin- 
dikalno izkaznico na ime Avsec Cveta, ka- 
zenski poboljševalni zavod Begunje. 
5261 Avsec Cveta 

Preklicujem izgubljeni osebni izkaznici, 
izdani na ime Bakan Jožef in Bakan Kla- 
ra, Turnišče 184. 
5296 Bakan Jožef 

Preklicujem evidenčno tablico S-39-70 
tovornega avtomobila znamke »Mercedes«. 
5292 Baldasin Aleksander, 

Celje, Veselova 10a 
Preklicujem izgubljeno osebno izkaznico 

in sindikalno izkaznico^ obe na ime Burič 
Jože, Ljubljana, Tmoveka 14. 
5258 Burič Jože 

Preklicujem izgubljeno oeebno izkaznico, 
izkaznico OF in prometno knjižico za ko- 
lo, vse •• ime £eh Stefan, Turnišče 139. 
5297j - Ceh Štefan 

Preklicujem osebno izkaznico, izdano od 
okrajnega odbora OF v Žužemberku v letu 
1945 na ime Cerček Franc, Volčje jame, 
in prometno knjižico za kolo znanilce Po- 
stillon«, št. okvira 027071, izdano od NM 
v Ljubljani na ime Cerček Florijan, Volčje 
št, 3. 
5148 Cerček Florijan 
št. 7776, izdano od OLO Novo mesto na 

Preklicujem izgubljeno osebno izkaznico 
izdano od OLO Novo mesto na ime Črtalič 
Ida, Ljubljana, Tyrseva 36. 
5286 Crialič Ida 

Preklicujem izgubljeno prometno knjiži- 
co za kolo tov. št. 82527, izdano od NM v 
Lj'ubljani za Dom starih in onemoglih, 
Ljubljana. 
5173 Dom starih in onemoglih, 

Ljubljana 
Preklicujem izgubljeno prometno knji- 

žico za kolo tov. št. 348104, izdano od NM 
v Ljubljani na ime Felbar Štefan, Ljublja- 
na, Rožna dolina, C. IXV2.- 
5259 Felbar Stefan 

Preklicujem izgubljeno sindikalno izkaz- 
nico št. 226038,  izdano na ime Hlebec 
Josip, Ljubljana, Celovška 22. 
5289 Hlebec Jože 

Preklicujem izgubljeno prometno knji- 
žico za žensko kolo znamke >Victoria<, 
št. 1372801, izdano cd notranjega odseka 
OLO v Gor. Radgoni na ime Horvat Pep- 
ca, sodna uradnica v Gor. Radgoni. 
5293 Horrat Pepca 

Preklicujem izgubljeni šolski spričevali 
2. in 3. razreda klasične gimnazije v Ljub- 
ljani, izdani od ravnateljstva te šob v šol- 
skem letu 1940/41 in 1941/42, obe na ime 
Hubad Jože, Ljubljana, Rimska 23. 
5260 Hubad Jože 

Preklicujem izgubljeno prometno knjiži- 
co za kolo tov. št. 1279787, izdano od NM 
v Ljubljani na ime Javonük Olga, Ljublja- 
na, Jurčkova pot 120. 
5263 Javornik Olga 

Preklicujem izgubljeno industrijsko na- 
kaznico št. 247, izdano od KLO Stična na 
ime Jerlah Julijana, Gaberje 20, p. Stična. 
5191 Jerlah Julijana 

Preklicujem potrošniško nakaznico za 
tekstilije in obutev IR-1, serija I-IV-A, 
reg. št. 810, izdano od KLO Mozirje na 
ime Klančnik Jožica, nameščenka, Mozir- 
je 5. 
5155 Klančnik Jožica, Mozirje 5 

Preklicujem oblačimo knjižico št. 199233 
(M) na ime Kos Anton, Senovo 61 pri 
Rajhenburgu. 
5150 Kos Anton 

Preklicujem ukradeno osebno izkaznico, 
vojaško knjižico, partizansko izkaznico in 
sindikalno izkaznico, vse na ime Kristančič 
Marjan, Maribor, Jurčičeva 4. 
5188 Kristančič Marjan 

Preklicujem izgubljeno vojaško knjiži- 
co na ime Križ Anton, Gor. Briga št 12, 
roj. 12. VI. 1920 y ••••••• pri Cabra. 
515Ê KxizjAntoa 
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Preklîcujem izgubljeno izkaznico za ko- 
lo št. 217933, izdano od poveljstva NM v 
Brežicah na ime Kržan Jože. 
5158       Kržan Jože, Cundrovee št. 20, 

p. Brežice 
Preklieuiem izgubljeno prometno knjiži- 

co   ii.   208428   za   moško   kolo   znamke 
>E?kn -., izdano od NM v Kočevju. 
5284 Križaj Frane 

Klinja vas, Kočevje 

Preklicu jem izgublje osebno izkazni- 
co št. 35.">. sindikalna izkaznico in pro- 
meino knjižico za moško kolo št, 3040, iz- 
dano na ime Laliarnar Miroslav, in pro- 
mano knjižico za žensko kolo št. 301012, 
izdano na ime La harna r gfefi, Celje Ljub- 
ljanska cesta 48. 
5294 Laharnar Miroslav 

Celje, Ljubljanska cesta 18. 

Preklicujem izgubljeno šofersko izkazni- 
co,   izdano   v  Solkanu na  ime Leskovec 
Alojz, Crni vrb nad Idrijo 7. 
5189 Leskovec Alojz 

Preklicujem izgubljeno prometno kjiži- 
co za kolo znamke »Junior«, št. kolesa 
110218, izdano na ime: Meglic Alojzija, 
Maribor, Ruška c. 5. 
5298 Meglic Alojzija 

Preklicujem izgubljeno delavsko knjiži- 
co št. 1276952, izdano na ime Mladovan 
Alojz, Šempas 53, Gorica. 
5151 Mlađovan Alojz 

Preklicujem izgubljeni živilski nakazni- 
ci (TD) na ime Možua Kristijan, Ljublja- 
na,  Povšetova 12  in Možina Leopoldina, 
Ljubljana, Streliška 4. 
5175 Možina Kristijan 

Preklicujem izgubljeno oseb..o izkaznico, 
izdano od NM v Ljubljani na ime Mraz 
Jože, Ljubljana, Zvezda rska 4. 
5195 Mraz Jože 

Preklicujem preklic o izgubljeni evid. 
tablici št. 02232 za motorio kolo »Puclu, 
objavljen .- Uradnem listu LRS št. 26 z 
dne 15. VI. 1948, ker se je ista med tem 
našla. 
5023 Muc Anton, Gor. Lokvice 5, 

Metlika 
Preklicujem prometno knjižico števil- 

ka 072592 za kolo, izdano na ime Noč Ci- 
ril, Plavški Rovt 11, Jesenice. 
5299 Noč ClrÜ    ( 

Preklicujem    izgubljeno   evid.    tablico 
S—3893   za   tovo.-ni   avtomobil   -znamke 
»Chevrolet«, izdano od OLO Celje mesto 
za Celjsko tovarno perila Celje. 
5159   Okrajna zveza kmetijskih zadrug 

Celje ohciisa, Celje 

Preklicujemo izgubljeno evidenčno tab 
lieo motornega    kolesa znamke    »Guzi«, 
evid. št. S-00994, izdano od NM v Ljub- 
Ijni  na  ime Okrajni LO Ljubljana oko- 
lica. 
5290 Okrajna zveza kmetijskih 

zadrug >• o. j. Ljubljana, okolica, 
Ljubljana 

Preklicujem izgubljene industrijske na- 
kaznice št. 15803, 13804, 15805. 15S0Ö in 
15807, izdane od RLO Bežigrad-Šiška na 
ime Pavlic Jože. Milena, Milena ml., 
Franci in Ljubo, Ljubljana, Verovškova 
št. 51. 
5285 Pavlic Jože 

Preklicujem izgubljeno industrijsko na- 
kaznico IR št. 343721, izdano od RLO Be- 
žigrad-Šiška na ime Pipp Ivana, Ljubljana, 
Apihova 22. 
5287 Pipp Ivana 

Preklicujem izgubljeno prometno knjiži- 
co na ime Podpečan Milan, Sv. Rupert nad 
Laškim 71, izdano od NM Sv. Jurij pri 
Celju. 
5300 Podpečan Milan 

Preklicujem izgubljeno potrošniško na- 
kaznico  It.  17",  izdano od vojaškega  tr- 
govskega podjetja v Mariboru. 
519G Poljak Nikola, poročnik, 

voj. pošta 27564, Maribor 

Preklicujem izgubljeno sindikalno izkaz- 
nico, izdano od usnjarske predelovalne in- 
dustrije v Ljubljani na ime Rud.n G. Iva- 
na, šteparica, Sebenje, okraj Kranj. 
5152 Radon G. Ivana, 

čevlj. podjetje KLO Mokronog 
Preklicujem  izgubljeno osebno izkazni- 

co in prometno knjižico za kolo tov. št. 
201800, izdani od NM Novo mesto na ime 
Rajer Franc, V-hpeč št. 6, p. Mirna peč. 
5262 Rajer Franc 

Preklicujem industrijsko nakaznico IG, 
izdano cd KLO PiSece na ime Recer Ro- 
zalija, Pišece 9. 
5160 Recer Rozalija, Pišece 9, okraj Krško 

Preklicujem  izgubljeno prometno knji- 
žico za  kolo št. 57089,  izdano cd  NM v 
Ljubljani na ime Kolar Valentin, Ljublja- 
na, Cesta na Brdo. 
5193 Remškar Tone, 

Ljubljana, Tržaška 70 
Preklicujem izgubljeno kolesarsko pro- 

metno knjižico št. 430588, i/dano septem- 
bra 1947 od okraja Maribor okolica, in 
letno spričevalo 7. razreda prve gimnazijo 
v Mariboru iz šolskega leta 1946/47. 
5161 Samojlcnko  Franc, Maribor, 

Maistrova 10/43 

Preklicujem izgubljeno prometno knjiži- 
co za kolo tov. št. 703713, izdano od NM 
v Ljubljani na  mn Sežun Mara, Ljubljana, 
Cesta na Rožnik 5. 
5288 Sežun Mara 

Preklicujem preklic o izgubljeni osebni 
izkaznici, objavljen v št. 19. Uradnega li- 
sta LRS z dne 30. IV. 1948, ker se jo ista 
medlem našla. 
5170 Stanič Frančiška, Ljubljana, 

Gerbičeva 22 
Preklicujem izgubljeno šolsko spričevalo 

0. razreda klrsične gimnazije v Ljubljani, 
izdano '1. 1946 od ravnateljstva te šole na 
ime Šebenik Rozalija, Kožarje 77, Ljub- 
ljana. 
5190 Scbcnik Rozalija 

Preklicujem izgubljeno šolsko pričevalo 
vaio iz 1. 1917 ljudske šole na Viču, Ljub- 
ljana, šolsko spričevalo 1. in 2. razreda 
uršiilmske meščanske šole v Ljubljani iz 
leta 1917/18 in 1918/19 in šolsko spriče- 
valo I. in H. letnika Trgovske grernijalne 
šole v Ljubljani, izdani v letu 1919/20 in 
1920'21, vse na ime Segatili Albina, Ljub- 
Ij.'na, Rožna dolina, Cesta XVII/4. 
5174 Segatili Albina 

Preklicujem izgubljeno izkaznico za ko- 
lo znamke »Herold«, izdano od odseka za 
notranje zadeve OLO Murska Sobota na 
im škafar Marija, Mur\a, Sobota, Len- 
davska 24. 
5153 Škafar Marija 

Preklicujem med okupacijo izgubljeno 
ključavničarsko pomočnixko spričevalo, 
obrtno šolsko spričevalo in delavsko knji- 
žico, izdane na podlagi učne dobe pri 
ključavničarskem mojstru Polaiičku Jožefu 
na ime Stih Franc, roj. 24. I. 1919 v Polj- 
canali. 
5154 Stih Franc, Pivola 8. p. Hoče 

Preklicujem izgubljeno prometno knjiži- 
co za kolo št. 689587. znamko »TriumplK, 
glasečo se na ime Majda Toplak, dijaki- 
nja, Celje, Miško Kranjčeva ulica 28. 
5301 Toplak Angelca 

Celje, 
Miško Kranjčeva ul. 28 

Preklicujem  izgubljeno industrijsko na- 
kaznico, izdano od RLO Jezica na ime Ur- 
bas  Ivanka,  Stožice 58. 
5162 Urbas Ivanka 

Preklicujem vojaško potno   dovoPInico 
serije L, št. 07636, izdano na   ime Bub- 
ni?\ '•(• Vlado borce. 
5145 Vojaško okrožje Ljubljana 

Preklicujem  vojaško   potno  dovolilnico 
(rdečo) št. 41041, serija' L, izdano na ime 
Cuck.(i Živko, vodn'k. 
5283 Vojaško okrožje Ljubljana 

Preklicujem izguuljeuo industrijsko na- 
kazn co št. 270145-A,'izdano od KLO Ra- 
kek na ime Zakolnik Maiilda, Rakek 218- 
5165 Zakctnik Matilda 

Preklicujem izgubljeno osebno izkaznico! 
izdano od KLO Golo, p. Ig na ime Zgonc 
Ivan, Rogatec št. 17, p. Ig. 
5164 Zgcne Ivan 

Pieklicujein veljavnost izgubljene pro- 
metne knjižice za kolo znamke >Turnir< 
->t. 48413. 
5326 Zore Alojz, 

Trebnje 
Preklicujem izgubljeno šolsko spričeva- 

lo 1. razreda 1. drž. realne gimnazije v 
Ljubljani, izdano v šolskem letu 1940/41 od 
ravnateljstva te šole na ime Žele Terezija» 
Ljubljana, Vodnikova 287. 
5191 Želo Terezija- 

Preklicujem izgubljeno prometno knjiz1" 
co za kolo št.  396466, izdano od NM ? 
Ljubljani na ime Žuran Vinko, Crna vas 
225, p. Ljubljana. 
5169 Žuran Vinko 

iztlaja >Ufcidnl lisi LRS< — Ravnatelj In odgovorni urednik: Buzo^Voduàeii; tlaka Pruavetoa tiskarna — oba ? Ljubljani. 
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ß 64/48-6 5117 
Koželj Jože. roj. 2. VII. 1896 na Ma- 

lem vrhu 5, sin Jožetu in Marije rojene 
Erjavec, samski, kmečki delavec, je po 
tlcmu Italije odšel v Levstikovo brigado, 
1. bat.. 3. četo NOV Iz bojev na Mokrcu 
novembra 1943 se pogreša. 

Na predlog očeta Koželja Jožeta iz Ma- 
lega vrha 3 se uvede postopanje za razgla- 
sitev za mrtvega in se izdaja poziv, da se 
0 pogrešanem do 1. VIII. 1948 poroča so- 
dišču ali skrbniku Koželju Jožefu. 

Po preteku roku bo sodišče odločilo o 
predlogu ' 

Okrajno sodišče v Grosupljem 
dne 9. junija 1948. 

R 139/48-8 5116 

Razpet   Franc,   roj. 31   VTII. 1894 v 
taiezu 81, sin Janeza in Marijane ro- 

jene Bajt, je bil v taborišču Mauthausen. 
••1• je 1943 umrl. 

Na predlog Razpeta Martina so uvede 
es .°Pa.nJe • razglasitev za mrtvega in 
1 ìxi poziv' da se ° pogrešanem do 
Ma r       ^ poroča sodišču ali Razpetu 

prediPreleku roka °° sodišče odločilo o 

Okrajno sodiSSe v Idriji 
dne 11. junija 1948. 

« 146/4&-5 * 4771 

vaJ^'č Ivana, roj. 2 X. 1915 v Novi 
M *.'. «mečka   hči   pok.  Antona   IL   pok. 
od u •0•'••• Suštar- ip bila 6- V1 1944 

v trï!mcev ••4••••. Odpeljana je bila 
ga 

llzaske zaporo in se od tedaj pogre- 

krnïn Pr<xdlo£ brata Valenčiča Milana, 
nje 7\ 

IZ , ° vasi *< se "vede postopa- 
D07iv ,razSlas"tev za mrtvo in so izdaja 
Porok. ••? ° Pogrešani do 1. IX. 1948 
on e«iSOdl-,r"J ali skrbmi• KariSu Josi- 
^ sod. uslužbencu v II Bistrici 
s' Pri •••••- °n,a Se poziva' da se Zf?la" 
o seti       b<-"u aIi drugače da kako vest 

P' «dIoJJteku rokd bo sodigčo odločilo o 

krajno sodišče v Ilirski Bistrici 
dne 31. maja 1948. 

R 260/48-.O * 
.      2 5057 

TrnoSr2JUdviH> r°J 24' Vin- 1922 v 

Grlj  sliki     Sltl JoZeta in Marije rojene 
bil 11 VI ToTnnovem 254' Poro6en. Ie 

volsiiA m.     42 mobiliziran v nemško 

1944 L     rusko  ujetništvo.  Od 10.  .V. 
^ se pogreša. 

jene8 Hredl.°R žene BenIRar Darinke ro- 
204 nrva»n> gospodinje iz Trnovega 
z* i«M 

uvede Postopanje za razglasitev 
Doirrl- eRa In se izdaia P°ziv' da se o POgre.sanem do 15. IX. 1948 poroča so- 
•••• -ali skrfeniku  Karišu Josipu, sod. 
«fedniku v II. Bistrici, 
si Z"Xmr,,Ludvik SP poziva, da se zgla- 
o sebi.8       U ali- dru«a50 ** kako v^1 

Po preteku roka bo sodišče odločilo » 
prodi' gu 

Okrajno sodišče v Ilirski Bistrici 
dne 7. junija 1948. 

* 
Ok 102/47-4 5144 

Rolih Alojzij, roj. 29. III 1917 v To- 
minjah 43, sin Alojzija in Ane rojene 
Logar, délaver, poročen, je odšel 3. V, 
1944 v NOV. Bil je pri puveljstvL mesla 
Kočevje, kjer je bil od Nemcev zajet. 
Zadnjič se je oglasil iz okrožnih zaporov 
v Ljubljani 30 VIII. 1944, od tedaj se 
pogreša. 

Na predlog žene Rolih Marte, gospodi- 
nje iz Zarečja 40, se uvede postopanje za 
razglasitev za mrtvega in se izdaja po- 
ziv, da se o pogrešanem do 10. IX. 1948 
poroča sodišču ali skrbniku Karišu Jo- 
sipu, sod. uslužbencu v II Bistrici. 

Rolih Alojzij se poziva, da se zgla- 
si pri sodišču ali drugače da kako vest 
0 sebi. 

Po preteku roka bo sodišče odločilo o 
predlogu. 

Okrajno sodišče v Ilirski Bistrici 
dne 10. junija 1948.    • 

1 R 1•48-4        * 3410 
Kuralt  Franc,  roj.   25.   VII.  1912  v 

Kranju, sin Franca in Frančiške rojene 
Papier, tov. delavec v Doslovčah 10, K LO 
Žirovnica, je odšel 14. III. 1944 s Pre- 
šernovo brigado v okolico Črnega vrha 
nad Idrijo. Od 28. Ill 1944 se pogreša. 
Vso poizvedbe notranjega odseka pri 
OLO Jesenice so ostale brezuspešne. 

Na predlog Kuralt Fanike, Maribor, 
Studenci, Jocovo 31, se uvede postopanje 
za razglasitev za mrtvega. 
I R 103'48—5 3409 

Saria Ivan. roj. 8 XI. 1905 v Gusla- 
nju, tov. policist na Slov. Javorniku 33. 
se od leta 1945 pogreša. Po potrdilu od- 
seka za uotr. zadeve pn OLO Jesenice 
ni nobenih podatkov o njegovem biva- 
lišču. 

Na predlog žene Saria Marije, zasebni- 
ce v Hrastniku, Kolonija 136, se uvede 
postopanje za razglasitev za mrtvega. 
I R 126'48—8 3411 

Sodja Rudolf, roj. 26 VI. 1904 na Ja- 
vorniku, sin Janeza in Frančiške rojene 
Noč, tov. delavec, Blejska Dobrava 44, 
se od 6. IX 1946 pogreša. Po potrdilu 
odseka za notr. zadeve pri OLO Jesenice 
ni nobenih podatkov o njegovem biva- 
lišču. 

Na predlog žene Sodje Ane, gospodi- 
nje iz BI. Dobrave 44, se uvede posto- 
panje za razglasitev za mrtvega. 

Vsakdo, ki mu je o pogrešanih kaj 
znano, se poziva da to do 1. VIII. 1948 
poroča sodišču ali  skrbniku  Rihterju 
Mirku, sod. uradniku na Jesenicah. 

Okrajno sodišče na Jesenicah 
dne 20. aprila 1948. 

* 
I R 132'48—3 3597 

Lehman Fritz, roj 10. X. 1895 v Ber- 
linu, ein Friderika in Getrude-Jerice ro- 
jene Hansing, vrtnar in učitelj jezikov, 
Javornik, .Savska cesta pri Kod rifu, je 
odšel 7. II. 1937 kot prostovoljec v špan- 

sko državljansko vojsko. Kcnec vojne je 
pobegnil v Francijo, kjer je bil s Prev- 
cem Francem, tov. delavcem iz Radov- 
ljice in Gregorčičem Ivanom, tov. delav- 
cem z Jesenic, Gorenjska 3 v taborišču 
Camp de Gurs ob Pirenejih. Od januarja 
1941 se pogreša. Po potrdilu RKS, glav 
nega odbora v Ljubljani z dne 7. IV. 194^ 
št. 664 so ostale vse poizvedbe brez- 
uspešne 

Na predlog žene Lehman Štefanije, 
tov. preddelavke, Javornik, Savska 7, SP 
uvede postopanje za razglasitev v 
mrtvega in so izdaja poziv, da se o p^ 
grešan em do 1. Vili. 1948 poroča sodi 
šču ali skrbniku Rihterju Mirku, sod. 
uradniku na Jesenicah. 

Po preteku roka bo sodišče odločilo o 
predlogu. 

Okrajno sodišče na Jesenicah 
dne 26. aprila 1948. 

I R 124748—2 38G0 

Bizjak Alojzij, roj. 6. I. 1916 v Litiji, 
sin Alojza in Amalijo rojene Grm, trgo- 
vec s kolesi v Mostah 12 pri Žirovnici, s« 
od 1945 pogreša. Po potrdilu odseka za 
notr. zadeve pri OLO Jesenice 18. VIII. 
1947 ni nobenih podatkov o njegovem bi- 
vališča 

Na predlog l'ine Bizjak Marije, gospodi- 
nje iz Most 12, p. Žirovnica, se uvede po 
stopanje za razglasitev za mrtvega. 
I R 129/48—5 3861 

Kalan Anton, roj. 7. VIL 1920 v Do- 
slovčah, sin Antona in Elizabete rojene 
Blague, mizar v Doslovčah 30, je bil 28 
IV. 1942 mobiliziran v nemško vojsko. Le- 
ta 1944 je prestopil s Perkom Jelkom, 
stud. tehnike iz Begunj 56 in Prešernom 
Francem, tov. delavcem iz Doslovč 16, v 
Rdečo armado, kjer je zbolel in baj3 v vo- 
jaški bolnici Georgijevsk na Kavkaz^ 
umrl. *• ' 

Vsakdo, ki mu je o pogrešanih kaj 
znano, se poziva, da to do 1. VIII. 1948 
poroča sodišču ail skrbniku Rihterju Mir- 
ku, sod. uradniku na Jesenicah. 

Po preteku roka bo sodišče odločilo o 
predlogih. 

Okrajno sodišče na Jesenicah 
dne 2. maja 1948. 

* 
I R 136/48—4 4610 

Rozman Gabrijel, roj. 20. III. 1920 v 
Nemškem rovm, sin Janeza in Doroteje 
rojene Kos, kmečki delavec, je odšel 7. II. 
1943 v jelovškovo grup NOV ua Jelovi- 
ci, pozneje pa v Šercerjevo brigado na Do- 
lenjsko. Od jeseni 1943 se pogreša. Vse po- 
izvedbe RKS so ostale brezuspešne. 

Na predlog očeta Rozmana Janeza, po- 
sestnika iz Nemškega rovta J, se uvede 
postopanje za razglasitev za mrtvega. 
I R 113/48-5 4611 

Skantar Jožef, roj. 26. X. 1918 v ^oh. 
Srednji vasi, sin Matevža in Ane rojene 
Sodja. kmečki delavec v Studorju 20. je 
odšel 28. V. 1943 v jelovški bataljon > Po- 
kljuka« Nato je bil od decpmLra 1943 do 
1. V. 1944 v 3. bat., 12. štajerske briga- 
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de na Dolenjskem, kjer je po izpovedbi 
Cerkovnika Jožefa, ind, miličnika Drž. 
elektrarne >DES« v Stari Fužini v bojih 
pri Dobrniču padel. 

Na predlog očeta Škantarja Matevža 
iz Studorja 20 se uvede postopanje za raz- 
glasitev za mrtvega, 
I R 131/ 48-6 4612 

Zupan Antou, roj. 8. VIII. 1907 v Za 
sipu, sin Antona in Ivane rojene Bernard, 
kmet v Zasipu i, se od 25. II. 1944 pogre- 
ba Po uradnem potrdilu odseka za nolr. 
zadeve pri 0L0 Jesenice 7. IV. 1948 eo 
ostale vse poizvedbe brezuspešne. 

Na predlog žene Zupan Marije, gospo- 
dinje iz Zasipa 1, se uvede postopanje za 
razglasitev za mrtvega. 

Vsakdo, ki mu je o pogrešanih kaj zna 
ao, se poziva, da to do 15. VIII. 1948 po- 
roča sodišču ali skrbniku Rihterju Mirku, 
sod. uradniku na Jesenicah. 

Po preteku roka bo sodišče odločilo o 
predlogih. 

Okrajno sodišče na Jesenicah 
dne 20. maja 1948. 

* 
IR 105'48—S 4745 

Jamntii Filip, roj. 23. IV. 1900 v Ljub- 
ljani, sin Jamnik Neže, šofer na Bledu, 
Grad 155, se od. maja 1945 pogreša. Po 
uradnem potrdilu odseka za nolr. zade- 
ve pri 0L0 Jesenice 18. V. 1948 ni no- 
benih podatkov o njegovem bivališču. 

Na predlog žene Jamnik Ivane, pro- 
dajalke z Bleda, Grad 155, se uve> po- 
stopanje za razglasitev za mrtvega. 
IR 97/48—4 4746 

Polak Jožef, roj. 16. VIII. 1897 v Gor- 
jah, sin Antona in Neže rojene Pouačnik, 
žagar, Sp. Gorje 138. je odšel 13. I. 1944 
službeno v gozd >Bošt«. Od tedaj se po- 
greša. Po potrdilu notranjega odseka pri 
OLO Jesenice 18. V. 1948 ni nobenih po- 
datkov o njegovem bivališču. 

Na predlog brata Polaka Franca, kme- 
ta iz Višelnice 13, se uvede postopanje za 
razglasitev za  mrtvega. 

Vsakdo, ki mu je o pogrešanih kaj 
znano, se poziva, da to do 1. IX. 1948 
poroča sodišču ali skrbniku Rihterju Mir- 
ku, sod. uradniku na Jesenicah. 

Po preteku roka bo sodišče odločilo o 
predlogih. 

Okrajno sodišče na Jesenicah 
dne 29. maja 1948. 

R 339/48—2 4508 
Vodopivec Hermana rojena Baranovič 

27. IX. 1919 v Šibeniku, hči Franca in 
Marije rojene Kolman, delavka, Domža- 
le, Rojska 30, je odšla 1. V. 1944 v NOV. 
Nazadnje je bila bolničarka v okolici 
Gor. grada. Iz bojev decembra 1944 • 
januarja 1945 na Štajerskem se pogreša. 

Na predlog tasta Vodopivea Jakoba, 
drž. upokojenca iz Domžal, Rojska 30, se 
uvede postopanje za razglasitev za mr- 
tvo in se izdaja poziv, da se o pogrešani 
do 1. IX. 1948 poroča sodišču ali skrb- 
niku Klemenčiču Ivanu, sod. uradniku v 
Kamniku, 

Po preteku roka bo sodišče odločilo o 
predlogu. 

Okrajno sodišče v Kamniku 
dne 22. maja 1948. 

I R 119/48-4 4922 
Kovač Antonija rojena Poje 13. VI. 

1913 v Čabru, hči Franceta in Alojzije 
rojene Sober, žena urarja iz Osilnice 20. 
se od 17. VI. 1942 pogreša. 

Na predlog moža Kovača Josipa, urar- 
ja iz Osilnice 20, se uvede postopanje 
za razglasitev za mrtvo in se izdaja po- 
ziv, da se o pogrešani do 10. IX. 1948 
poroča sodišču ali skrbniku Črnivcu Jo- 
žetu, sod   uradniku v Kočevju. 

Kovač Antonija se poziva, da st.- zgla- 
si pri sodišču ali druguče da kako vest 
o sebi. 

Po preteku roka bo sodišče odločilo o 
predlogu. 

Okrajno sodišče v Kočevju 
dne 4. aprila 1948. 

T R 85/48—4 3859 
Lovšin Janez, rojen 21. XII. 1912 v 

Gntenici, sin Jožefa in Katarine rojene 
Lovšiu, žagar v Ribnici 172, je odšel 
13 VII. 1941 v NOV. Konec novembra 
1943 je bi v Ljubljani, Gregorčičeva 
ulica 5 od domobrancev zajet in zaprt 
v šoli v Mostah. Od tedaj se pogreša. 

Na predlog matere Lovšin Katarine, 
gospodinje v Ribnici 239, se uvede po- 
stopanje za razglasitev za mrtvega in se 
izdaja poziv, da se o pogrešanem do 
17. VIII. 1948 poroča sodišču ali skrb- 
niku Črnivcu Jožefu, sodnemu uradniku 
v Kočevju. 

Lovšin Janez »e poziva, da se zglasi 
pri  sodišču  ali drugače,  da kako vest 
0 sebi. 

Po preteku roka bo sodišče odločilo 
.o predlogu. 

Okrajno sodišče v Kočevju 
dne 4. maja 1948. 

* 
1 R 90/48-3 4616 

Gregorio Jože, rojen 20. IV. 1898 v 
Sapniku 1, KLO Vrh, sin pok. Mihaela 
in Helene rojene Piškur, mizar, je po 
zlomu Italije odšel v VIII. brigado NOV. 
Iz bojev na Dolenjskem oktobra 1943 
se pogreša. 

Na predlog matere Gregorio Helene, 
užitkarice iz Sapnika 1, se uvede po- 
stopanje za razglasitev za mrtvega. 
I R 78/48-6 4615 

Klun Jože, ••••• 5. II. 1918 vMrovači, 
sin posestnika Andreja in Marije rojene 
Lesar, je po zlomu Italije odšel v Lev- 
stikovo brigado NOV. Iz bojev okoli 
Šmarja pri Ljubljani oktobra 1943 se 
pogreša. 

Na predlog očeta Kluna Andreja, po- 
sestnika iz Mrovače 4, KLO Ribnica, se 
uvede postopanje za razglasitev za 
mrtvega. 

Vsakdo, ki  mu  je  o pogrešanih kaj 
znano, se poziva, da to do 29. VIII. 1948 
poroča sodišču ali skrbniku Črnivcu Jo- 

i žefu, sodnemu urad^üp y Kočevju, 

.Gregorio Jože in Klun Jože se po- 
zivata, da ee zglasita pri sodišču ali dru- 
gače dasta kako vest o sebi. 

Po preteku roka bo sodišče odločilo 
o predlogih. 

Okrajno sodišče v Koievju 
dne 24. maja 1948. 

* 
T R 102/48-6  1 R 103/48—4 4617 

Knavs Franc, st. rojen 5. XI. 1873 v 
Otavicah, posestnik, Bukov ca 1, p- Rib- 
nica, je odšel 1913 v Ameriko. Delal je 
v rudniku \Vyomnig, nato pa v Utah. 
Zadnjič je pisal iz Amerike 1919. Od 
tedaj se pogreša. 

Knavs Franc mL, rojen 7. VII. 1911 
v Bukovici, sit posestnika, je odšel sep- 
tembra 1943 v Levstikovo brigado NOV. 
[z bojev na Krimu novembra 1943 se 
pogreša. Po uradnih poizvedbah ga v 
inozemstvu ni. 

Na predlog žene oziroma matere 
Knavs Marije iz Bukovice 1 se uvede 
postopanje za razglasitev za mrtva in se 
izdaja poziv, da se o pogrešanih do 
29. VIII. 1948 poroča sodišču ali skrb- 
niku Pajniču Janezu iz Bukovice 19. 

Knavs Franc st. in Franc ml. se po- 
zivata, da se zglasita pri sodišču ali dru- 
gače dasta kako vest o sebi. 

Po preteku roka bo sodišče odločilo o 
predlogu. 

Okrajno sodišče v Kočevju 
dne 25. maja 1948. t 

* 
1 R 115/48-4 4686 

Turk Anton, rojen 12. VI. 1922 v Pär 
pežih, sin posestnika Antona in Ivane 
rojene Ožbolt, je bil 1. VIII. 1942 inter- 
niran na Rab, kjer je 28. II. 1943 . iradi 
izčrpanosti umrl. 

Turk Josip, rojen 30. I. 1924 v Pape- 
žih, sin posestnika Antona in Ivane roj- 
Ožbolt, samski, je bil 1. VIII. 1942 in- 
terniran na Rab, kjer je 12. II. 1943 
vsled izčrpanosti umrl. 

Na predlog očeta Turka Antona st., 
posestnika iz Papežev 8, se uvede po- 
stopanje za razglasitev za mrtva m se 
izdaja poziv, da se o pogrešanih do 
81. VIII. poroča sodišču ali skrbniku 
Črnivcu Jožefu, sodnemu uradniku v 
Kočevju. 

Po preteku roka  bo sodišče odločilo 
0 predlogu. 

Okrajno sodišče v Kočevju 
dve 26. maja'1948. 

* 
1 R 130/48-2 4892 

Pucelj Franc, roj. 7. IX. 1948, sin Ja- 
neza in Terezije rojene Beravs, kovač" 
iz Ribnice, je po zlomu Italije odšel v - 
NOV. Bil je polit, komisar 2. čete, 3. bat, 
XIII. udarne brigade. V bojih z domo; 
brand in Nemci v Podkraju pri Postojni 
je bil ujet in se od tedaj pogreša. Po po- 
ročilu OIO Kočevje 1. VI. 1948 ga v ino- 
zemstvu ni. #  < 

Na predlog Puclja Janeza, kovača Ü 
Ribnico 113, se uvede postopanje za TSfr 
glasitev za mrtvega in se izdaja poziv» 
da se o pogrešanem do 6. IX. •8 po-» 
rq,6a sodišču ali_slsrjbniku„Čmiiwai-Jo** 



Poštnina platan« r gotovini. 

LJUDSKE   REPUBLIKE   SLOVENIJE 

Letnik V. V Ljubljani dne 29. junija 1948 Številka 28. 

VSEBINA: 

155. Ukaz o eklicanju okrožnih zborov delegiranih odbomitov 
k prvemu zasedanju. 

15G. Uredba o ustanovitvi Glavno direkcije avtodelavnice. 
157. Uredba o ustanovitvi Filmsko tehnične šole. 
158. Odredba o uvedbi novih poklicev »nižji geološki kolektor«, 

>geološkL kolektor« in »viljI geološki kolektor« v geološki 
stroki. 

159. 

160. 

161. 

Odredba o razvrstitvi novo uvedenih poklicev »nižji geolo- 
ški kolektor, »geološki kolektor« in višji geološki kolektor« 
v geološki stroki. 
Odredba o dolotatvd temeljno plače za novo uvedeno po- 
klice >nižji geološki kolektor«, »geološki kolektor« in >višji 
geološki kolektor« v geološki etroki. 
Odločba o potrditvi individualno stopnje predvidenega do- 
bička za posamezna gradbena podjetja v LRS..  ' 

PHEZIQIÏ LJUDSKE SKUPŠČINE LBS 

155. 

UKAZ 

Na podlagi 4. točke 72. člena ustave, LRS v zveza s 
4. Členom uredbe vlade LRS z dne 1. junija 1947 o šte- 
vilu in o načinu volitev delegiranih odbornikov za okrožne 
zbore, ki volijo predsednike, sodnike in sodnike-porotnike 
okrožnih sodišč ter po predlogu ministra za pravosodje 
LRS predsedstvo Prezidija Ljudske skupščine LRS 

odloča: 

Sklicujejo se okrožni zbor* delegiranih odbornikov 
okrajnih  ljudskih odborov k prvemu zasedanju, ki bo: 

za sodno okrožje Ljubljana dne 8. julija 1948 ob 10. 
uri v sodni palači v Ljubljana; 

za sodno okrožje JVIaribor dne 11. julija 1948 ob 
10. uri v sodni palači v Mariboru; 

za sodno okrožje Celje dne 12. julija 1948 ob 10. uri 
SO minut v prostorih okrožnega sodišča v Celju; 

za sodno okrožje Novo mesto dne 15. julija 194S ob 
10. um v prostorih okrožnega sodišča v Novem mestu; 

za sodno okrožje Postojna dne 18. julija 1948 ob 
10. uri v prostorih okrožnega sodišča v Postojni. 

Vsem okrajnim (mestnim) ljudskim odborom se na- 
roča, • izvedejo ta ukaz. 

U. št. 106 • 
Glavno mesto Ljubljana dne 21. junija 1948. 

PREZIDU  LJUDSKE SKUPŠČINE 
LJUDSKE REPUBLIKE SLOVENIJE 

Sekretar: . Predsedniß: 

Prauce Lubej L r. Josip, Vidmar L r. 

••••••, ••0••-, KAVOOILAIN ODLOČBE 
VLADE LJUDSKE REPUBLIKE SLOVENIJE 

156. 

Na podlagi drugega odstavka 78. člena ustave LRS 
izdaja vlada LRS po predlogu ministra za lokalni pro- 
met LRS 

uredbo 

o ustanovitvi Glavne direkcije za avtodelavnice 

1. člen 

Pri ministrstvu za lokalni promet LRS se ustanovi 
Glavna direkcija za avtodelavnice kot operà'àvni upravai 
voditelj gospodarskih podjetij, Id, ji bodo podrejena. 

2. člen 

Glavno direkcijo za avtodelavnice vodi neposredno 
minister. 

3. člen 

Glavna direkcija za avtodelavnice ima pristojnost, ki 
je z zakoni in uredbami dana upravam kot operativnim 
upravnim voditeljem gospodarskih podjetij republiškega 
pomena. 

4. člen 

Minister za lokalni promet LRS odreja, katera pod- 
jetja iz pristojnosti njegovega ministrstva spadajo pod 
vodstvo Glavne direkcije za avtodelavnice. 

5. člen 

Glavni direkciji za avtodelavnice načeluje glavni 
direktor, ki neposredno vodi delo glavne direkcije. 

6. člen 

Z vodstvom obratovanja je zadolžen glavni inzewir, 
ki je obenem tudi prvi namestnik glavnega direktorja. 

Zadeve planiranja vodi direktor za planiranje, kadrov- 
ske zadeve pa pomočnik glavnega direktorja za kadrov- 
ske zadeve. 

I' 
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7. ölen 

Glavna direkcija ima sekretariat, ki mu načeluje -e- 
krv   r   Sek telar vodi  pravne   in ob<"e   ••••••  di-elu.je. 

Glavna direkcija ima Indi cbspeì-ersko skupino. 

8. člen 

Glavnega direktorja, glavnega inženirja, direktorja 
za planiranje in pomočnika glavnega direktorja za kadrov- 
ske zadeve imenuje minister za lokalni promet sporazum- 
no e predsednikom vlade LRS< ' 

9. člen 

Glavni direktor, glavni inženir, direktor za planira- 
nje, pomočnik glavnega direktorja za kadrovske zadeve 
in M-kretar sestavljajo kolegij glavne direkcije. 

Kolegij vodi glavni direktor. 

Kolegij je posvetovalni organ glavnega direktorja, Id 
ga la sklicuje na posvet v vseh važnejših tehničnih za- 
devali   n načelnih vprašanjih. 

Ce se glavni direktor ne strinja s predlogi kolegija, 
suit-» vsak njegov član obvestiti o tem ministra za lokalni 
promet, vendar to ne zadrži izvršitve naloga glavnega 
direktorja. 

10. člen 

Če se v kolegiju obravnavajo posebna strokovna 
vprašanja, lahko pri posvetovanju kolegija sodelujejo 
slrokovnjaki glavne direkcije in podjetij ter drugi znan 
»trokovnjalri, ki jih pokliče glavni d rektor. V tem pri- 
meru se kolegij razširi v tehnični svet, ki kot strokovni 
eVfet operativnega vodstva svetuje o pravilnem tehničnem 
vodstvu gospodarskih podjetij in o izdaji pravilnih stro- 
kovnih odločb. 

Tehuični svet za?eda po potrebi. Njegove odločbe so 
eanio posvetovalnega pomena, 

11. člen 

Glavna direkcija vodj knjigovodstvo in administracijo 
po načelih, ki veljajo za državna gospodarska podjetja. 

12. člen 

Glavna direkcija se vzdržuje iz prispevkov podrejnil) 
podjetij in dopolnlno iz prispevka, ki se določj v pro 
računu Ljudske republike Slovenije. Ključ za prispevanj• 

podjetij, Id so pod operativnim upravnim vodstvom glav 
ne direkcije, določi minister za lokalni promet sporazum 
no z ministrom za finance LRS. 

Glavna direkcija ima svoj predračun dohodkov in i/ 
datkov v okviru predračuna ministrstva za lokalni promo' 

Odredbodajalec za izvajanje proračuna' je glavni d 
rektor 

13. Ser 

Podrobnejše odločbe o ureditvi Glavne direkcije za 
avlodelavnice, o pooblastilu glavnega ;n drugih direktoi 
jev kakor tudi |• odpise o administraciji predpiše s pravil- 
nikom minister za lokalni promet LRS. 

14. člen 

Ta uredba velja od dneva objave v »Uradnem listu 
LRS?. 

Št. S-zak. 235. 
Ljubljana dne 23. junija 1948. 

Minister za lokalni promet LRS:     Predsednik vlade LRS: 
Borštnar Jožo h r. Miha Marinko L r. 

MINISTRSTEV 
LJUDSKU REPUBLIKE SLOVENIJE 

157. 

Na podlagi 1. člena zakona o pooblastilu vla'đe LRS 
za izdajanje uredb na področju narodnega gospod, .siva 
z dne 23. januarja 1047 (Uradni lia LRS št. •> -22/47) 
izdaja vlada LRS  • 

uredbo 
ustanovitvi Filmske tehnično šole 

1. čleu 

Da bi se pripravil in vzgojil srednji strokovni kader 
za kinematografsko tehnično službo v LRS, se ustanovi 
Filmska tehnična šola s sedežem v Ljubljani. 

2. člen 

Filmska teh nona šola je popolna srednja šola. 

Filmska tehnična Sola je pod vodstvom komisije za 
kinematografijo pri vladi LRS. 

8. člen 

Pouk ia praktično delo v šoli trajata dve leti. 

4. člen 

V šolo se sprejemajo državljani FLRJ, lei so dovršili 
G. razred gimnazij© ali ustrezni razred njej enake šole. 

Z dovoljenjem komisijo za kinematografijo pri vladi 
LRS se smejo v šolo sprejet; posebno nadarjeno osebe 
tudi brez predpisane šolske kvalifikacije, napraviti pa 
morajo sprejemni izpit, 

6. člen 

Učenci, ki dovršijo šolo, pridobijo izobrazbo • •••••• 
pripravnika nižjega tehnika filmske tehnične službe. 

6. člen 

Šola ima svoj posebni predračun dohodkov in izdat- 
kov v sestavu predračuna dohodkov in izdatkov komisijo 
za kinematografijo più vladi LRS. 
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sfrô. gojitev industrijskih in drugih kul- 
tur, gozdarstvo, domačo obrt itd., posebno 
lo tiste panogo oziroma kulture, ki v da- 
nih naravnih pogojih najbolj uspevajo; 4. 
da uvaja za povečanje kmetijske proizvod- 
nje in s tem za naraščanje blagostanja 
svojih članov naprednejše tehnične in 
agronomske metode v kmetijstvu in v ta 
namen nabavlja kmetijske stroje, gnojila 
itd., ustanavlja ambulante za živino, pie- 
raenilne postaje, organizira selekcijo živi- 
ne, gradi silose, organizira semensko služ- 
bo, skrbi za gojitev sadnih, gozdnih in 
drugih sadik itd.; 5. daifflganizira prede- 
lavo kmetijskih prideüWm obrtne de- 
lavnice za potrebe svojih članov in izrab- 
lja prt tem predvsem lokalne surovine; 
6- da zbira kmečke prihranke v obliki hra- 
nilnih vlog in notranjih posojil za ustvar- 
janje obratnih sredstev in podeljevanje 
kreditov svojim članom; 7. da skrbi za 
gospodarski strokovni, kulturni in prosvet- 
ni dvig prebivalcev svojega okoliša tako, 
da prireja v svojem zadružnem domu stro- 
kovna in politična predavanja, kulturno 
prireditve, strokovne tečaje, razstave, pred- 
ajanja filmov, goji fizkulturo itd. ter usta- 
novi svojo knjižnico. 

Zaradi smotrnega in uspešnejšega izva- 
janja svojih nalog izdela potrebne načrte 
v skladu s splošnim državnim načrtom. 

Zadružni delež znaša 150 din, delež za- 
družnikovega družinskega člana 15 din. 
Vsak zadružnik jamči z desetkratnim zne- 
skom vpisanih deležev.. 

Priobčitve se razglašajo v prostorih za- 
druge in na razglasni deski. 

Upravni odbor sestavlja 7 do 9 članov. 
Zadrugo zastopa upravni odbor zanjo pa 

Popisujeta dva.člana upravnega odbora, 
katerih enega sme nadomeščati pooblašče- 
ni uslužbenec zadruge. 
0 obrišeta so člana upravnega  odbora: 
Uustinčič Franc in Lukač Branko, vpišejo 
se novi člani: 

JakuUn Albin, Orehek 12, podpredsod- 

Segulin Josip, Hostična 3, tajnik, 
LukaČ Alojz, Orehek 6, 
Mahne Ivan, Slivje 21, odbornika. 

Okrožno sodišče v Postojni 
dne 3. maja 1948. 

Zt 50/47-7 5043 

Î76. 
* 

Sedež: Tolmin. 
Jan vpisa: 3. maja 1948. 

ßesedüo: Sadjarska zadruga z o. j. v 
•Tolminu, 

Na podlagi sklepa skupščine z dne 20. 
"I. 1948 je zadruga prešla v likvidacijo. 

Likvidacijska lirma kakor doslej s pri- 
stavkom »v likvidaciji«. 

Likvidatorji: 
Mervic Danilo, Sv. Lucija 57, 
Savli Oskar, Drobočnik 1, 
Kragelj Ivan, Tolmin 4, 
Jarc Anton, Prapretno 19, 
Jan Ivan, Slap, Idrija, 
Rutar Franc, Grahovo 17, 
Savli Valentni, Lom, Tolmin. 
Likvidacijska lirma, kakor doslej s pri- 

stankom: y likvidaciji. 

Likvidacijsko firmo podpisujeta: 
Marvič Danilo in 
Savli Oskar. 

Okrajno sodišče v Postojni 
dne 3. maja 1948. 

Zt 64/40—6 5036 

777. ~ 
Sedež: Kranj. 
Dan izbrisa: 7. junija 194ö. 
Besedilo: Stavbna,    zadruga   Delav&ki 

dom r. z. z o. z. 
Zaradu končane likvûdaoije. 

Okrožno  sodišče v Ljubljani 
dne 3. junija 1948. 

Zadr • 101/20 6197 

778. 
Sedež: Ljubljana. 
Dan izbrisa: 7. junija 1948. 
Besedilo: Mobilna kreditna zadruga, ro- 

gistrovana zadruga z omejenim jamstvom v 
1'kvidaciji. 

Zaradi končane likvidacije. 
Okrožno  sodišče v  Ljubljani 

dne 3. junija 1948. 
Zadr X 337/14 5095 

* 
779. 

Sedež: Rova. 
Dan izbrisa: 7. junija 1948. 
Besedilo :Zadružna elektrarna na Rovi, 

zadruga z omejenim jamstvom. 
Zaradi prenehanja obratovanja. 

Okrožno  sodišče v Ljubljani 
dne 3. junija 1948. 

Zadr. I 122/13 5094 
* 

Popravek 
k 552/4Ö67 

V prilogi Uradnega lista LRS št. 26 je 
treba na str. 405 pod tek. št. 552 vstaviti 
pomotoma izpuščeno besedilo zadruge, 
ki so glasi: 

Kmetijska zadruga z omejenim jam- 
stTom v Sombijah. 

V prilog št. 26 (stran 388 in 389) in 
v prilogi št. 27 (stran 431 do 435, 489 in 
449) so mora pri podpisu zadrug name- 
sto »Okrajno sodišče v Mariboru« pra- 
vilno glasiti »Okrožno sodišče v Mari- 
boru«. 

Vpisi v trgovinski register 
780. 

Sedež: Rače. 
Dan vpisa: 8. junija 19-18. 
Besedilo: Opekarna v Račju, družba 

z o. z. 
Vpiše se tale sprememba: 
Podjetje je prešlo v last splošnega ljud- 

skega premoženja po 18. členu zakona o 
nacionalizaciji zasebnih gospodarskih 
podjetij z dne 5. XII. 1946 v zvezi z 1. 
členom toč. 11 zakona o spremembah in 
o dopolnitvah zakona o nacionalizaciji za- 
sebnih gospodarskih podjetij ter ukazom 
Preridija ljudske skupščine LRS z dne 
28. IV. 1948. 
Okrožno kot trgovsko sodišče v Mariboru 

dne 8 junija 1948. 
Rg C I 15 5230 j 

781. 
Sedež: Ljubljana. 
Dan izbrisa: 7. junija 1948. 
Besedilo: A.&E. Skabi-rne. 
Zaradi prenehanja obratovanja. 

Okrožno sodišče  v Ljubljani 
dne 31. maja 1948. 

Rg A I 107/18 5088 

782. A 
Sedež: Maribor, Slovenska nlics 1ß. 
Dan izbrisa: 10. junija 1948 
Besedilo:   I.   F.  Kovačič,   trgovina  a 

steklom, porcelanom in okviri na drob- 
no. 

Zaradi odjave obrtne pravice in pre- 
nehanja poslovanja 
Okrožno kot trgovsko sodišče v Mariboru 

'    dne 10. junija 1948. 
A IV 72 523Ö 

* 
783. 

Sedeš: Maribor. 
Dan izbrisa: 24. maja. 1946. 
Besedilo: Steklarna I. Kovačič, Mari- 

bor. 
Zaradi prenehanja obrata. 

Okrožno sodišče v Mariboru 
dne 24. maja 1948. 

A IV 28 4881 
* 

784. 
Sedež: Podvclka. 
Dan izbrisa: 8. junija 1948. 
Beesdilo: Granitolom, Anton Kos in dr. 
Zaradi združitve z državnim gospodar- 

skim podjetjem republiškega pomena: 
>Granitna industrija Josipdol, Ribnica 
na Pohorju«. 

Okrožno kot trgovsko sodišče v Mariboru 
dne 8. junija 1948. 

A III 93 5237 

ft 
785. 

Sedež: Ptuj. 
Dan izbrisa: 8. maja 1948. 
Besedilo: Anton Brenčič, trgovina a 

železnino v Ptuju. 
Zaradi prenehanja poslovanja. 

Okrožno sodišče v Mariboru 
dne 5. maja 1948. 

A II 28 4735 

* 
786. 

Sedež: Štrihovec. 
Dan izbrisa: 3. maja 1948. 
Besedilo: Bauman Jo&ip, veležganjarna, 

izdelovahiica ruma, konjaka, siumih so- 
kov in trgovina z vinom. 

Zaradi odjave obrtne pravice. 

Okrožno sodišče v Mariboru 
dne 3. maja 1Ô48. 

A III 202 •027 
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Oklici 
za dvig sodnih pologov 

Su 39-1/48-10 5482 
Pn p,cdpisaaeni sodišču so v hrambi 

tile civilni pologi, ki še niso realizirani 
iii so hranjeni v Državni investicijski 
banki v Ljubljani: 

1. Turk Jože, Jelševnik diu 2766; 
2. Turk Ana, Jelševnik din 2766; 
3. Zeljko Ana, Dobliče 64 din 1140; 
4. Vogrin Marjeta, Jelševnik 1 din 

2662; 
5. V rtin Ana, Dragatila 13 din 1773; 
6. Metež Marija, .Vel. Narejc 9 din 

1403; 
7. Maurin   Peter,  Griblje din 1555; 
8. Štukelj Ana, Gor. Paka din 2305; 
9. Nemanič Jože, Gor. Dobrajce 14 

din 1552; 
10. Starešiniu Miko,   Vidina   22   din 

5196; 
11. Bukovec   Marija,   Čeplje  15    din 

1034; 
12. Prosenik Marija, Hrast 32 diu 1988; 
13. Žagar Ivan, Damelj 5 din 1099; 
14. Smaljcelj Miha, Lard 7 din 1178; 
15. Butala Miha, Gor. Radenci 3 din 

1091; 
16. Suštarič Marjeta, Gor. Radenci 3 

din 3182; 
17. Stubler   Matöja, Viktor,   Danijel, 

Angela, Stari trg 13 din 3838; 
18. Vidmar Jakob, Praprot 6 diu 2840; 
19. Puhek Jurij, Janez, Ana, Tanca 

gora 27 din 1076; 
20. Rožič Matija, Naklo 12 diu 1130; 
21. Karin Frančiška, Hrast 4 dßn 1892; 
22. Flajnik Jurij, Perudina 9 din 2938; 
23. Verderber Matija, Sečje selo 12 

dia 1075. 
Vsi, ki imajo pravaco do teh pologov, 

ee pozivajo, da se v roku treh mesecev 
po objavi tega oklica v Uradnem listu 
LRS zglase pri podpisanem sodišču iir 
zahtevajo izplačilo denarja, sicer bodo 
depoziti zapadli.   > 

Ta oklic velja tudi za vse tiste, ki jih 
je sodišče posebej pozvalo, naj zahtevajo 
izdajo pologa in v tem oblicu niso na- 
vedeni. 

Poleg teh zneskov hrani sodišče še 
precejšnje število pologov do iznesklà 
1.000 din. Vsi ti pologi so razvidna iz 
seznama, nabitega na sodni deski in na 
vseh krajevnih odborih okraja Črnomelj 
ćn velja za vse te zneske isto, kot za 
zgoraj zavedene. 

Okrajno sodišče v Črnomlju 
dne 25. maja 1948. 

* 
Su 92—1/48-6 5479 

Pri tem sodišču so založeni tile 
zneski: 

1. Dediči po Erker Elizabeti to Mlake 
št. 20, dedni pripad 21.301 din; 

2. Dediči Jere  Schauer, Maka 15, 
dedni pripad 8640 din; 

3. Rus Franc, kavcija 14.648 din; 
4. Otorepec Julij in Krescenija, Mla- 

ka 15, skrbstveni sklad 8806 dun; 
5. Dediči Fink Terezije, Mlaka, za- 

puščina 2187 din; 
6. Arko   Marija,   skrbstveni   sklad 

din, 1775; 

7. Mate Janez, skrbstveni sklad 1843 
din; 

8. Kurup Matija,  skrbstveni   sklad 
1298 din; 

9. Ernst Josipina,   skrbstveni sklad 
1166 din; 

10. Mrhar Alojz, Prigorka 29, skrb- 
stveni sklad 2633 din; 

11. Ile Franc, Ribnica, skrhstveni 
sklad 4217 diu; 

12. Levstek Fraxs, Travnik 19, skrb- 
stveni sklad 3028 din; 

13. Merhar Janez, skrbstveni sklad 
3959 din; 

14. Oražem Edvard, skrbstveni sklad 
3959 din; 

15. Levstik Marija, skrbstveni sklad 
1997 din; 

16. Jerič Angela, skrbstveni sklad 
1997 din; 

17. Bambič Franc, skrbstveni sklad 
2552 din; 

18. Rus Rudolf, skrbstveni sklad 1019 
din; 

19. Henigman Ivama, skrbstveni sklad 
1078 din; 

20. Senkovič Frančiška, skrbstveni 
sklad 1078 din; 

21. MMavčič Ivan, skrbstveni sklad 
1078 din; 

22. Cenčula Ana, skrbstveni sklad 
1774 din; 

23. Tekave Edvard, skrbstveni sklad 
4202 diu; 

24. Mikulič Ivan, skrbstveni sklad 
5576 din. 

Pozivajo se upravičenci teh pologov, 
dalje pa tudi upravičenci iz skrbstvenih 
skladov v zneskih pod 1000 din, da se 
v treh mesecih od tega razglasa v Urad- 
nem listu LRS zglasijo in zahtevajo, naj 
se jim polog izda, 6icer bodo pologi za- 
padli v korist države. 

Podatki o posameznih pologih do zne- 
ska 1000 din so v oklicu, ki je nabit na 
sodni deski, kjer ga morejo interesenti 
vpogledati in staviti predloge. 

Okrajno sodišče v Kočevju 
dne 6. maja 1948. 

* 

Su 101 - 14/48-5 5480 
Okrajno sodišče v Novem mestu raz- 

glaša, da hrani gotovino, ki je bila v 
varstvenih, ekrbstvenih, zapuščinskih, 
pravdnih in nepravdnih zadevah polo- 
žena pred 15. majem 1945 pri 

a) okrajnem sodišču v Novem mestu: 
1. Gorenc Jože, zapuščinska zadeva iz 

leta 1921 din 1204; 
2. Gorenc Alojz, zapuščinska zadeva iz 

leta 1921 din 1204; 
3. Tutin Jože, zapuščinska zadeva iz 

leta 1923 din 3264; 
4. Baraga Jože, zapuščinska zadeva iz 

leta 1924 din 1726; 
5. Možina Franjo, skrbstvena zadeva 

iz leta 1928 dim 1112; 
6. Biček Josip, nesporna cadeva iz leta 

1902 din 1275; 
7. šuklje Ana, nesporna zadeva iz leta 

1924 din 1781; 
8. Hrovat Cecilija, zapuščinska zadeva 

iz leta 1927 dm 1790; 
9. Klobučar Franc, zapuščinska zadoya 

iz leta 1828 din 1335; 

m. pavlin Franc, zapuščinska zadeva 
iz iota i-928 din 1159; 

11. lia jar Anton, zapuščinska zadeva 
iz leta 1929 din 1632; 

12. Lužar Ivan, hči, zapuščinska za- 
deva iz leta 1929 din 1378; 

13. Smrke  Urša,  zapuščinska zadeva' 
iz leta 1930 din 1023; 

14. Kolenc Jože, nesporna zadeva iz 
leta 1931 din 2055; 

15. Zupančič Franc, izvršilna zadeva 
iz leta 1935 dan 1067; 

16. Pele Ignac, izvršilna zadeva iz leta 
1936 din 1485; -, 

17. Plantan »Barbara, izvršilna zadeva 
iz leta 1937 din 1624; 

18. Dežman Franc, izvršilna zadeva iz 
leta 1939 din 1394; 

19. Turk Marta, vdova Badovinac, iz- 
vršilna zadeva iz leta 1939 din 1513; 

20. Gerdenc Marija, izvršilna zadeva 
iz leta 1939 din 1220; 

21. Mikolič Josipina, izvršilna zadeva 
iz leta 1939 diu 3381; 

22. Krische Janez, izvršilna zadeva iz 
leta 1939 din 1303; 

23. Gerger Marija, izvršilna zadeva iz 
leto 1940 din 1137; 

24. Schmuck Alojzija, nesporna zade- 
va iz leta 1941 din 2156; 

25. Pavlic Albin, nesporna zadeva iz 
leta 1942 din 1316; 

26. Zoran   Ivan,  izvršilna  zadeva iz 
lela 1940 dan 3144; 

27. Mauser Anton in Čila, izvršilna za- 
deva iz leta 1940 din 4932; 

28. Zupan Zvonimir, izvršilna zadeva 
iz leta 1942 dim 1186; 

29. Markeljc Marija, izvršiiilna zadeva 
iz leta 1943 din 4038; 

30. Avsec Franc, izvršilna zadeva iz 
leta 1943 din 1657; 

31. Znidaršač Alojz in Josipina, izvr- 
šilna zadeva iz leta 1941 din 12275; 

32. škufca Antonija, izvršilna zadeva 
iz leta 1931 din 1723; 

33. Pleško Jože   in tov,,   skrbstvena 
zadeva iz leta 1924 din 1566; 

34. Murgelj Franc, izvršilna zadeva iz 
leta 1937 din 4006; 

35. Obštetar Ivan, varstvena: zadeva 
iz leta 1939 din 1544; 

36. Jankovič Alojz, varstvena zadeva 
iz leta 1939 din 1093; 

37. Hrovat Franc, skrbstvena zadeva 
fe leta 1909 din 1074; 

38. Samida Janez, skrbstvena) zadeva 
iz leta 1905 din 1148; 

39. Rajer Alojzija, skrbstvena zadeva 
iz leta 1920 din 1668; 

40. Kastelic Anton in Janez, skrbstve- 
na zadeva iz leta 1916 diin 1244; 

41. Erbežnik Ana, skrbstvena zadeva 
iz leta 1924 diu 2220; 

42. Vidmar Josip, skrbstvena zadeva 
iz leta 1929 din 1186; 

43. Lužar Ivan, hči, zapuščinska za- 
deva iz leta 1929 dan 1410; 

44. Skala Katarina, skrbstvena zadeva 
iz let 1930 din 1864; 

45. Marinič Anton, skrbstvena zadeva 
iz leta 1930 din 1871; 

46. Rajer Ivan, skrbstvena zadeva iz- 
leta 1930 din 1105; 

47. Jevševar Stelan, skrbstvena zade- 
va to leta 1918 din 2192; *     "'  "; 



Štev. 28 - 29. VI. 1048 URADNI LIST LES Strau 499 

48. Gorenc Angela, zapuščinska zade- 
va iz 1939 din 1470; 

49. Gorenc Josipina,  zapuščinska  za- 
deva iz leta 1939 din 1470; 

50. Gorenc Ana, zapuščinska zadeva iz 
leta 1939 diitn 1470; 

51. Zupančič Josipina, zapuščinska za- 
deva iz leta 1939 din 1470; 

52. Ajduiitk  Martina,  zapuščinska za- 
deva iz leta 1938 din 1148; 

53. Macedoni Marija, skrbstvena zade- 
va iz 1939 din 1177; 

54. Hrovat Jože, skrbstvena zadeva iz 
leta_1925 din 1854; 

55. Gregorio Janez, skrbstvena zade- 
va iz leta 1930 dio 1757; 

56. Stalcer Frane in tov., skrbstvena 
zadeva iz leta 1929 din 1396; 
„„57. Schmuck Marija in Rozalija, zapu- 
söinsika zadeva iz leta 1934 din 2039; 

58. Kos Janez, zapuščinska zadev« iz 
leta 1926 din 1808; 

59. Petschauer Marija, izvršilna zade- 
va iz leta 1926 din 3651; 

60. Zupančič Julijana, zapuščinska za- 
deva iz leta 1939 dm 1464; 
. 61. Ovniček Jože ml., izvršilna zadeva 
12 leta 1913 din 1035; 
.  62. Murgelj   Franc,  nesporna  zadeva 
12 leta 1941 din 1112; 
. 63. Lužar Franc, nesporna zadeva iz 
le« 1943 din 1746; 

64. Fuiužgar     Frančiška,    zapuščinski 
SMad iz leta 1944 din 1051; 
. 6o. štaoigelj Amalija, skrbstveni sklad 
12 leta 1934 din 1039; 
. 66. Antonač Marija, skrbstveni sklad 
lz leta 1927 dito 1614; 

67. Pavše Marija, skrbstveni sklad iz 
»ta1925 din 1132; 
i, i i Lužar Josipina,  skrbstveni  sklad 
32 leta 19S9 din 1007; 

69. Lužar Francoska, skrbstveni sklad 
12 leta 1939 din 1007; 
i„ °' Gerdenc Ignac, skrbstveni sklad iz 
leta 1911 din 8005; 
1•. •prčar Franc, skrbstveni sklad iz 
le^W41 din 1004; 

u. Gregorčič Jože,  skrbstveni sklad 

,/đ- Gnvic  Jože,  skrbstveni  sklad iz 
leta 1937 din 3339; 
1-7 4'Vesel Marica, skrbstveni sklad iz 
**% 1942 din 3365; 

'O. BeretSč Ferdinand, skrbstveni sklad 
7ßV944din 1896; 

toi -tiF^'6 Antonija, skrbstveni sklad iz 
77 v    *hl 1541; 

i„.  • .Koprive Ana, zapuščinski sklad iz 
lete 1929 din 1108; 
,   '°' L'usar Ana, zapuščinska sklad iz 
lota 1942 din Uk. 

") bivšem okrajnem sodišču v Žužem- 

din 
79. Konte Jože  3646 
80. Prime Joie  1271 
81. Šušteršič Franc    .... 1792 
«2. šušteršič Milan  1792 
83. Šušteršič Anton   .,.   .   . 1792 
»4. Šušteršič Rafael   .4   .   . 1792 
85. Vidmar Robert     .... 1259 
86. Radina Alojz  1280 
87. Koncilja Ljudmila    .   .   . 1786 
88. Pire Malvftia  1341 
89. Pire Stanislav  1399 

90. Höferie Marija 1059 
91. Höferle Jožefa 1059 
92. Höferle Jože 1059 
93. Höferle Rozalija   ....   1059 
94. Potočar Neža 1321 
95. Škerlj Terezija 1862 
96. Bir.go Josip 1382 
97. Kastelic Terezija ....   3256 
98. Kastelic Ivana .   .   .   7 .   2678 
99. Kastelic Franc .....   2678 

100. Kastelic  Jože 2678 
101. Glavič Janez 1582 
102. Hočevar Ana 1086 
103. Blatnik Franc 1551 
104. Vrhovšek J 1494 
105. Škufca Frančiška ....   2989 
106. Prime Ana 1378.80 
107. Cerne  Mici 2879.32 
108. Travnik Jožefa ....   1299.60 
109. Zaletelj ffinko ....   1145.93 
Vsi spisj pri tem sodišču so bili med 

vojno požgaui. Natančnejši podatki o 
teli pologih so v oklicu, Id je nabit na 
sodnL deski okrajnega 6od!lča v Novem 
mestil. 

Opozarjajo se vsi tisti, Id imajo pologe 
do 1000 din, na oklic, ki je nabit na 
sodna deski in kjer so navedeni upravi- 
čenci, višina pologa in drugi podatki. 

Po S. členu uredbe o likvidaciji starih 
sodnih pologov z dne 11. II. 1948 (Urad- 
ni list LRS št. 8/51) se pozivajo vsi, 
ki imajo pravice do pologov, da v treh 
mesecih od dneva objave tega oklica 
v Uradnem listu LRS zahtevajo pri so- 
dišču, naj se jim pologi izročijo, sicer 
bodo pologi zapadli. 

Okrajno  sodišče   v  Novem  mestu 
dne 14. maja 1948/ 

* 
Su 64 — 1/48—8 5478 

Pri tem sodišču se vodijo še starš sod- 
ni pologi, katerih koristniki so: 

1. Drev Ivan in Marija, v zadevi 
I 623/33—26 din 1163, št. bran. knjižice 
2385; 

2. Bobik Bernard, v zadevi I R 954/36 
din 1859.17, št. hran. knjižice 14489; 

3. Vinder Franc, v zadevi P 19/18 
din 3677.14, št. hran. knjižice 22040; 

4. Hribernik Elizabeta, v zadevi P 
82/21 din 1885.71, št. hran. knjižice 22550; 

5. Hudournik Vinko, v zadevi P 57/28 
din 1152, št. hran. knjižice 27627; 

6. Zevert Ivan mL, v zadevi P 25/26 j 
din 1036, št. hran. knjižice 27769; 

7. Miliev Frančiška, v zadevi I R 
600/34 dm 3743, št. hran. knjižice 21513; 

8. Žerjav Angela, v zadevi P 32/22 
din 1160, št. hran. knjižice 29563; 

9. Jurko Jožef, v zadevi S 84/37 din 
2097.14, šfc hran. knjižice 29593; 

10. Hrastnik Anton, v zadevi P 89/32 
din 1444, št. hran. knjižice 29771; 

11. Mazej Alojzij, V zadevi P 47/32 
din 2791.43, št. hran. knjižice 29794; 

12. Hrastnik Martin, v zadevi P 83/32 
din 1440, št. hran. knjižice 617; 

13. Klaučnik Marija, v zadevi P 52•2 
din 2064; 

14. Dvornik Marija, v zadevi P 66/28 
din 1090; 

15. Razdevšek Stanislav, v zadeva P 
1/29 din 2018; 

16. Tornine Tereza, v zadevi P 122/21 
din 1105;    • 

17. Javornik Jakob, v zadevi P 101/21 
din 7370; 

18. Lukner Mica, v zadevi P 95/21 
din 11.502; 

19. Kolšek Franc, v zadevi P 95/21 
din 1744; 

20. Vizintin Ciril, v zadevi P 57/32 
din 1765; • 

21. Zaje Mica, v zadevi P 2/28 dm 
3273.58; 

22. Volk M^itea, v zadevi P 48/27 din 
1280; 

23. Mihev Fani, v zadevi S 27/34 din 
11.200; 

24 Kindelhofer Magda, v zadevi S 2/34 
din 1025.72; 

25. Tratnik Veronika, v zadevi S 13/34 
din 2620.50; 

26. Strmšek Tüka, v zadevi P 42/34 
din 1869.20; 

27. Glušič Ivan, v zadeli O 65/35 din 
1754; 

28. Jelen Ivan, v zadevi P 28/5 din 
7772; 

29. Kovač Fanika, v zadevi P 55/32 
din 14.156; 

30. Venek Ana, v zadevi P 43/27 dir.« 
1214.05; 

31. Naveršnuk Ivan in Martin, v za- 
devi P 67/37 din 5118; 

32. Pensek Eia in Olga, v zadevi 
S 36/37 din 1012; 

33. Božiček Anton in Kari, v zadevi 
O 129/38 din 2099; 

34. Radoslovniijk Franc, Jože, Roža, • 
zadevi O 188/38 din 6465; 

35." Umek Franc, v zadevi P 23/25 din 
2603.50; 

36. Vaši Pepca, v zadevi A 142/25 din 
10.290.50; 

37. Goršek Amalija, v zadevi P 97/22 
din 31.934; 

38. Eustinek Pepca, v zadevi S 54/37 
din 2373; 

39. Jelen Vinko, v zadevi O  101/39 
, dim 2343; 

40. Valenci Viktor, v zadevi S 73/39- 
din 4367; 

41. Pire Rudolf in Ivan, v zadevi P 
74/29 din 1000; 

42. Mazej Kari, v zadeva P 47/32 din 
12.986,50. 

Raze*h navedenih hrató to sodišče S» 
druge pologe v zneskih pod 1000 din, 
ki se v oklicu posebej ne navajajo. Po- 
datki za te pologe so v oklicu, ki je 
nabit na sodni deski sodišča ter pri KLO 
Gornji grad in OLO Mozirje. 

Koristniki teh pologov se v smislu 
2. člena uredbe o likvidaciji starih sod- 
nih pologov pozivajo, da 6e v roku treh 
mesecev od dneva objave v Uradnem 
listu oglasijo pri tem sodišču in zahte- 
vajo, da se }kn pologi izdajo, sicer se 
bodo pologi izrekli za zapadle v korist 
države. 

Oklicni rok treh mesecev velja tudi za 
vse tiste koràstnike,  ki jih je sodišče 
posebej pozvalo, naj dvignejo polog. 

Okrajno sodišče v Šoštanju 
dne 12. maja 1948. ä> i 

* 

Oklici 
G 73/48—10 5322 

Nedóletni Horvat Franc iz Kota št. 33, 
ki ga zastopa skrbnik Horvat Mirko, po- 
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ljedelee v Kotu št. 5, je vložil proti Hor- 
vat Katarini in Horvatu Stofanu, poljedel- 
cu v Kotu 33, tožbo zaradi izpodbijanja 
zakonakega rojstva. 

Razprava bo 17 julija 1948 ob 17.45 
pri té• sodišču, soba št 22. 

Ker bivališče toženca Horvata Štefana 
ni znalo (nekje v Franciji), mu j© bil 
postavljen za skrbnika Kiralj Viktor, po- 
ljedelec v Kotu št 21, ki ga bo zastopal 
na njegovo nevarnost in stroške, dokler 
se sam ne zglasi adi ne imenuje poobla- 
ščenca. 

Okrajno sodišče  v Dolnji Lendavi 
dne 16. junija 1948. 

G 395/48—3 5357 
Orehovec Marija, blagajničarka pri Go- 

stinskem podjetju Center, Ljubljana, 
Povšetova ul- 56, je vložila proti Orehov- 
cu •••••; sedaj noznanega bivališča, 
tožbo za razvezo zakonske zveze. 

Razprs7a bo 8. julija 1948 ob 8. uri pri 
tem sodišču, soba št. 140. 

Za skrbnika je imenovan Ogrič Ber- 
nard, Ljubljana, Povšetova 29, ki bo za- 
stopal toženca na njegovo nevarnost in 
stroške, dokler se ne oglasi sam ali ne 
imenuje pooblaščenca. 

Okrožno sodišče v Ljubljani 
dne 16. junija 1948. 

Uvedbe postopanja 
za razglasitev za mrtve 

I R 123/48-4 5108 
Pavlovič Jožef, roj. 8. IV. 1927, sin 

Jožefa in Marije rojene Pečarič, kmet- 
elci delavec v Draâioih 22, se od 4. X. 
1943 pogreša. Po uradnih poizvedbah 
•e ni moglo ugotoviti njegovega biva- 
lišča. 

Na predlog očeta Pavloviča Jožefa se 
uvede postopanje za razglasitev za 
mrtvega in se izdaja poziv, da se o po- 
grešanem do 15. VIII. 1048 poroča so- 
dišču ali skrbniku Matekoviču Jožefu, 
sod. uradniku v Črnomlju. 
IR 104/48-4 5190 

Žalec Jožef, roj. 18. I. 1914* sin pok. 
Petra in Ane rojene Stefanie, poljski 
delavec v Zapudju 10, okr. Črnomelj, se 
od pomladi 1945 pogreša. Vse uradne 
poizvedbe so ostale brezuspešne. ' 

Na predlog brata Žalca Stefana se 
uvede postopanje za razglasitev za 
mrtvega in se -izdaja poziv, da se o po- 
grešanem do 15. VIII. 1918 poroča so- 
dišču ali skrbniku Žalcu Štefanu. 

Pavlovič Jožef in Žalec Jožef se pjozi- 
vata, da ee zglasita pri sodišču ali dru- 
gače dasta kako vest o sebi. 

Po preteku roka bo sodišče odločilo 
o predlogih. 

Okrajno sodiečo v Črnomlju 
dne 7. junija 1048. 

R 180/48-2 4023 
Obid Franc, roj. 1. IX. 1899 v Bukovem, 

6.• Franca in Terezije rojene Čelik, 
kmet, se iz narodnoosvobodilne vojue- 
pogreša. Baje jo konec februarja 1943 

zgorel v gozdu na Produ, ki so ga za- 
žgali Italijana, 

Na predlog brata Obida Leopolda «e 
uvede postopanje za razglasitev za 
mrtvega in ee izdaja poziv, da se v dveh 
meseoih po objavi v Uradnem listu LRS 
sporoči sodišču. 

Po preteku roka bo sodišče odločilo 
0 predlogu. 

Okrajno sodišče v Idriji 
dne 4. junija 1948. 

«Z, 

IR 137/48-2 5254 
Skrlj Miha, roj. 25. VIII. 1844 v To- 

poli, K.L0 Nova vas, sin Jožeta in I. 
Skrlj, železničar, Gora pri Sodraž-ci, je 
odšel februarja 1903 v Sevorno Ameriko, 
kjer je bil premikač v Twerju, Minesotta, 
Iz pisma hčere Mamula Frančiške rojene 
Skrlj iz St. Paula, Minesotta izhaja, da 
se je 9. IX. 1917 smrtno ponesrečil v 
Towerju. 

Na predlog hčere Skrlj Alojzije, zaseb- 
nice iz Gore 60, ee uvede postopanje za 
razglasitev za mrtvega in se izdaja po- 
ziv, da ee o pogrešanem do 19. IX. 1948 
poroča sodišču ali skrbniku Črnivcu Jo- 
žefu, sod. uradniku v Kočevju. 
1 R 122/48—5 5255 

Žagar Jože, roj. 8. V. 1925 v Srednji 
vasi 1, KLO Trava, ein posestnika I. Ža- 
garja in Terezije Žagar je bil 2. XI. 194S 
interniran v Nemčiji. Po osvoboditvi po 
ruski vojski je bil prepeljan v Rusijo. 
Med potjo je zbolel in baje v Smoleisku 
25. VIL 1944 umrl. Po obvestilu 010 
Kočevje z dne 20. L 1048 se ni moglo 
ugotoviti njegovo bivališče. 

Na predlog matere Žagar Terezije, po- 
sestnice, Trava 18, se uvede postopanje 
za razglasitev za mrtvega in se izdaja 
poziv, da se o pogrešanem do 18. IX. 
1948 poroča sodišču ali skrbniku Črniv- 
cu Jožefu, sod. uradniku v Kočevju. 

Skrlj Miha in Žagar Jože se pozivata, 
da se zglasita pri sodišču ali drugače 
dasta kako v©3t o sebi. 

Po preteku roka bo sodišče odločilo 
o predlogih. 

Okrajno sodiščo v Kočovju 
dne 14. junija 1948. 

IIR 230/48-8 4120 
Robljek-Zupan Jožef, roj. 28. II. 1920 

v MlaM, sin Antona in Helene rojene 
Zupan, posestnik. Srednje BHnje 24, je 
bil 1943 mobiliziran v nemško vojeko. 
Bil je od Rusov ujet in odpeljan v tabo- 
rišče Armovir pod Kavkazom, kjer je 
baje zbolel in 7. XII. 1944 umrl. 

Na predlog sestre Jurjevoc Angele, 
gospodinje iz Sr. Bitnja 24, se uvede po- 
stopanje za razglasitev za mrtvega in se 
izdaja poziv, da se o pogrešanem do 30. 
XI. 1948 poroča sodišču ali skrbniku Že- 
lezniku Simotu, sod. uradniku v Kranju. 

Po preteku roka bo sodišče odloČilo 
o predlogu. 

Okrajno sodišče v Kranju 
dne 10. maja 1948. 

* 
II R 261/48-2 4115 

Martinjak Anton, roj. 30. XII. 1920 pri 
Sv. Ambrožu pri Cerkljah, sin Jožofa in 

Marije "rojeno Frantar, samski, gozd;d 
delavec, je bil konce marca 1943 mobiL- 
zjran v nemško vojsko. Poslan je bil na 
vzhodno bojišče. Zadnjič je pisal 12. I. 
1044 iz Breslava. Od tedaj se pogreša. 

Na predlog  brata  Martinjaka Jožefa, 
kmeta iz Sv. Ambroža 7, se uvede po- 
stopanje za razglasitev za mrtvega in se 
izdaja poziv, da se o pogrešanem do 
31. X. 1948 poroča sodišču ali skrbniku 
Železniku Simonu, sod. uradniku v 
Kranju. 

Martinjak Anton se poziva, da se zglasi 
pri sodišču aH drugače da kako vest o 
sebi. 

Po preteku roka bo sodišče odločilo 
o predlogu. 

Okrajno sodišče v Kranju 
dne 11. maja 1048. 

II R 254/48—3 5247 
Habjan Janez, roj. 27. V. 1018 v So- 

potnici, 
Habjan Jože, roj. 27. III. 1915 v Sopot- 

nici, sinova Pavla in Marije rojene Rant, 
kmečka delavca, samska, sta bila 1044 
mobilizirana k domobrancem. Od maja 
1045 se pogrešata. 

Na   predlog   brata   Habjana   Blaža, 
kmečkega delavca v Sopolnici 1. KLO 
Zmiec, se uvode postopanje za razgla- 
sitev za mrtva. 
IIR 271/48-3 5253 

Jereb Franc, roj, 1. XI. 1002 v Volala, 
sin Franca in Nežo rojeno Ržen, gozdni 
delavec, poročen, jo bil aprila 1044 mo- 
biliziran v domobransko postojanko v 
Gorenji vasi. Od maja 104o ee pogreša 
in ni nobenih podatkov o njegovem bi- 
vališču. 

Na predlog žeue Jereb Katarine, po- 
sestnice v Volaki ÎQ, se uvede postopa- 
nje za razglasitev za mrtvega. 
IIR 264/48—4 6240 

Kopaö Anton, roj. 3. VI. 1014 v Kri- 
zah, sin Antona in Marije rojene Zupan, 
predilniškd delavec poročen^ Tržič, Pot 
na pilarno 6, je 1041 prišel v nemško 
ujetniätvo. Leta 1043 je bfl mobiliziran 
v nemško vojsko in poslan na vzhodno 
bojišče. Iz bojev v Ukrajini v poletju1 

1044 se pogreča. 
Na predlog žene Kopao Frančiške, toy. 

delavke iz Tržiča, Pristava 6, se uvede 
postopanje za razglasitev za mrtvega. 
II R 268/48-2 5280 

Rink Nikolaj, roj. 6. XII. 1008 v H<* 
tovljah, sin Jakoba in Nežo rojeno Godec, 
mizar, samski, je odšol jeseni 1044 k 
domobrancem. Od malo 1045 ee pogreša. 

Na predlog svaka Peternelj Andreja, 
krojača iz PuStala 20, so uvede postopa'' 
njo za razglasitev za mrtvega. 

Vsakdo, ki mu je o pogrešanih kaj 
znaLO, se poziva, da to do 81. XII. 1048 
poroča sodišču ali skrbniku Železniku 
Simonu, sod. uradniku v Kranju. 

Habjan Janez in Jože, Jereb Franc» 
Kopač Anton ter Rink Nikolaj ee pozi- 
vajo, da • zglaeijo pri sodišču ali dru- 
gače dajo kako vest o sobi. 

Po preteku roka bo sodeče- odločil1» 
o predlouil' 

Okreino sodišče v Kranja 
dne 11. junija 1048. 
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Ok 124/48-6 46S9 
Anžsl Janko, roj. 26. i. 18S3 pn Sv. 

Urbanu pri Ptuju, sin Franca in Tere- 
zije, orožnik v p. v Litiji 78, so cd po- 
mladi 1945 pogreša. Po potrd.lu odseka 
za notr. zadeve pri OIO Ljubljana oko- 
lica ni nobenih podatkov o njegovem bi- 
vališču. 

Na predlog Anžel Olge rojene Pavli, 
gospodinje v Litiji 78, se uvede posto- 
panje za razglasitev za mrtvega in 6e 
izdaja poziv, da se o pogrešanem v dveh 
mesecih po objavi v Uradnem listu LRS 
poroča sodišču ali skrbniku Slugi Filipu, 
Gradec pri Litiji. 

Anžel Janko so poziva, da se zglasi 
Pri sodišču aH drugače da kako vest o 
sebi. 

Po preteku roba bo sodišče odločilo 
° Predlogu. 

Okïajno sodišče v Ljubljani 
dno 20. maja 1948. 

Ok 19/48-6 U* 4749 
Rotar Janez, roj. 28. •. 1825 v Ljub- 

ljani sin pok. posestnika Jakoba in An- 
tonije rojeno Piotar, stan. Brezovica pri 
^ubijani 32, se cd leta 1045 pogreša. 
*fo potrdilu OIO Ljubljana okolica, odsek 
za aiotr. zadeve, ni od junija 1945 nobe- 
••• Podatkov o njegovem bivališču, 

p a Predlog Rotar Antonije rojene Ja- 
!*£» Possstnice k Brezovice 32, se uvede 
g .Päöjö za razglasitev za mrtvega in 
dvp>i a Poz,iv> da se o pogrešanem v 
T iS1 mesecüi po objavi v Uradnem listu 

Pram 
poroča sodišču ali skrbniku Jorantu 
cö„ železničarju na Brezovici 158. 

°k 28/48-5 4688 
Povše Adolf, roj. 16. VI. 1893 v Her- 

rn i11" "^estfailskem, sin pok. Janeza 
•*>? *~ Marjete rojene Feme, delavec v 
•••^H^h S, se od leta 1944 pogreša. Po 
I h w- u odseka za notr. zadeve pri 010 
••••• okolica 29. I. 1944 ni nobenih 
loflatfcov o njegovem bivališču. 
&«a predlog Povše Julije rojene Seni- 
Po!-'f 8°sp.odinie v TenohiSah 5, se uvede 
gg :°Pa.nJo za razglasitev za mrtvega in 
dvnu la poziv> da se o pogrešanem v 
» eü mesecih po objavi v Uradnem listu 
«TAS?

14
"*' sodišSn ali skrbniku Goren- 

Andreju iz Grbina- pri Litiji. 

o •°••?••1••• roka -bo sodišče odločilo 0 Predlogih. 
Okrajno sodišče v Ljubljani 

dne 21. maja 1948. 

Ok 158/48-5 * 5060 
T «Sì/. ••<• Zdenko, roj. 7. VIII. 1915 v 
VTOMjani, Poljanska 7, sin Ivana in Ane 
••£?- , K«tern, zdravnik v Ljubljani, 
«S^a 11, je odšel 28. V. 1942 v 
hni-u     a5° ie  u-   Vn-   1942   Padel  v 
y z Nemci v Poljanski dolini. 

Na predlog Budiič Ane rojene Katern 
stn • ••' Domžalska **» 60 uv«do po- 
ižd ^e Z.a ra7-giasitev za mrtvega in so aaja poziv, da se o pogrešanem v dveh 
Resecali po objavi v Uradnem listu LRS 
TW** 60d^ču ali skrbniku Gabrovšku 

vanu v Ljubljani, Predovičeva 12 oziio- 
«a predlagateJiici, 

Oli 152/48-5 5010 
Doberiet Milan Ivan Matevž, roj. 2. 111. 

1920 v Ljubljani, Janševa 20, sai pok. 
Matevža n pok. Marije rojene Rozman, 
dijak v Ljubljani, Ulica Sv. Marka 20, je 
po zlomu Italije odšel v NOV Baje je 
1913 aL, 1944 padel. 

Na predlog Novak Ive rojene Doberiet, 
uradnice v Ljubljani, Ul. Sv. Marka 20, 
se uvede postopanje za razglasitev za 
mrtvega m se izdaja poziv, da se o po- 
grešanem v dveh mesecih po objavi v 
Uradnem listu LRS poroča sodišču ali 
skrbniku Kernu Lovru v Ljubljani, Sa- 
mova 4 oziroma predlagateljici. 
Ok 137/48-5 5008 

Gregorač Henrik, roj. IS. VII, 1904 v 
Idriji, sin Janeza in Marijane rojene Jur- 
javčič, delavec v Ljubljani, Delavska 
dom, je bil 1914 iz zaporov v Trstu od- 
peljan v taborišče Leitmaritz, kjer je baje 
6. III. 1945 umrl. 

Na predlog Gregorač Frančiške, go- 
spodinje v Idriji, Titova 4, se uvede po- 
stopanje za razglasitev za mrtvega in se 
izdaja poziv, da se o pogrešanem v dveh 
mesecih po objavi v Uradnem listu LRS 
poroča sodišču ali skrbniku Poženelu 
Ivanu v Ljubljani, Bleiweisova 17. 
Ok 156/48-6 5011 

Repovš Egidij, roj. 3. IX. 1893, kmečki 
sin Antona in Marije rojene Odlazek, Zg, 
Polšnik 11, je bil 1914 mobiliziran v av- 
stroogrsko vojsko. Od leta 1915 se po- 
greša, kar potrjuje KLO Polšnik. 

Na predlog Repovš Marije iz Polšnika 
11 se uvede postopanje za razglasitev za 
mrtvega in se izdaja poziv, da se o po- 
grešanem v dveh mesecih po objavi v 
Uradnem listu LRS poroča sodišču ali 
skrbniku Prostu Antonu, kmetu v Rav- 
nah 4 pri Polšniku. 

Dr. Budič Zdenko, Doberiet Milan, 
Gregorio Henrik in Repovš Égidij se po- 
zivajo, da se zglasijo pri sodišču ali dru- 
gače dajo ". nko vest o sebi. 

Po preteku roka bo sodišče odločilo 
o predlogm. 

Okrajno sodišče v Ljubljani 
dne 1. junija 1948. 

Ok 154/48-4 5009 
Mikuš Jernej, roj. 29. VI. 1923 v Ljub- 

ljani, sin Jerneja in Jožefe rojene Do- 
merik, samski, prometni praktikant v 
Ljubljani, Žolgerjeva 6, je 13. VII. 1942 
odšel v NOV. Baje je 1942 ob roški ofen- 
zivi padel. 

Na predlog Mikuš Jožefe rojene Do- 
menile, gospodinjo v Ljubljani, Žolgerjeva 
6, • uvede postopanje za razglasitev za 
muvega in se.izdaja poziv, da so o po- 
grešanem v dveh mesecih po objavi v 
Uradnem listu LRS poroča sodišču ali 
skrbnici Demšar Mariji v Ljubljani, Po- 
savskega 9, oziroma predlagateljici. 

Mikuš Jernej se poziva, da se zglasi 
pri sodišču ali drugače da kako vest o 
sebi. 

Po preteku roka bo sodišče odločilo 
o predlogu. 

f      Okrajno sodišče v Ljubljani 
% dne 3. junija 1948. 

R 1185/48—2 4331 
Majcenovič Jakob, roj. 23. VII. 18S9 v 

Donji Voči pri Varaždinu, sin Majceno- 
vič Apcioa.je, oženjen, lesni delavec v 
Selnici ob Dravi, se od 19. XII. 1933 po- 
greša 

Na predlog žene Majcenovič Tereze, 
gospodinje v Janževem vrhu 43, se uve- 
de postopanje za razglasitev za mrtvega 
in se izdaja poziv, da se o pogrešanem 
do 1. IX. 1948 poroča sodišču ali skrb- 
niku Vetrihu Albinu, sod. uradniku v 
Mariboru. 

Majcenovič Jakob se poziva, da se 
zglasi pri sodišču ali drugače da kako vest 
o sebe. 

Po preteku roka bo sodišče odločilo 
o predlogu. 

Okrajno sodišče v Mariboru 
dne 17. maja 1948. 

* 
V R 1186/48-2 4332 

Damiš Jože, roj. 1. III. 1910 v Dobre- 
nju, sin Ivana in Ane rojene Klabus, 
oženjen, posestnik v Bresternici 118, je 
bil 21, XII. 1944 od Nemcev aretiran. 
Odpeljan je bil v Dachau, od koder se 
je zadnjič javil marca 1945. Od tedaj se 
pogreša. 

Na predlog žene Damiš Katarine, po- 
sestnice v Bresternici 118, se uvede po- 
stopanje za razglasitev za mrtvega. 
VI R 1178/48-3 4391 

Presker Ludvik, roj. 13. VIII. 1913 na 
Pragerskem, sin Janeza in Neže rojene 
Turk, oženjen, železničar v Slivnici, j* 
bil 1. IX. 1944 prisilno mobiliziran v 
nemško vojsko. Zadnjič je pisal 15. III. 
1945 iz italijanskega bojišča. Od tedaj se 
pogreša. 

Na predlog žene Presker Ivanke, tov. 
delavke v Mariboru, Sp. Radvanje 9, se 
uvede postopanje za razglasitev za mr- 
tvega. 

Vsakdo, ki mu je o pogrešanih kaj 
mano, se poziva, da to do 1. IX. 1948 
poroča sodišču ali skrbniku Vetrihu Al- 
binu, sod. uradniku v Mariboru. 

Damiš Jože in Presker Ludvik se po- 
zivata, da ee zglasita pri sodišču ali dru- 
gače dasta kako vest o sebi. 

Po preteku roka bo sodišče odločilo o 
predlogih. 

Okrajno sodišče v Mariboru 
,    dne-19. maja 1048. 

V R 1182/48-3 4603 
HabjaniS Franc, roj. 23. IX. 1891 v 

Strmcu pri Ormožu, sin Franca ni Neže 
rojene Kuben, oženjen1, žel, uradnik, na- 
zadnje v Mariboru, se od leta 1945 po- 
greša. 

Na predlog žene Habjanió Adele, urad- 
nice v Mariboru, Glavni trg 1/ÏÏ, se uve- 
de postopanje za razglasitev za mrtvega 
in se izdaja poziv, da se o pogrešanem 
do 1. IX. 1948 poroča sodišču affi skrb- 
niku Vetrfihu Albinu, sod. uradniku v 
Mariboru. 

Habjaniu Franc ee poziva, da se stglasi 
pri sodišču ali drugače da kako vest O 
sobi. 
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Po preteku roka bo sodišče odločilo o 
predlogu.. 

Okrajno sodišče v Mariboru 
dne 22. maja 1948. 

VI R 1191/48—2     '" 4748 
Sift Ferdinand rojen 23. III. 1897 v 

Mariboru, sin Janeza in Apolonije rojene 
Gregorio, oženjen, ključavničar v Mari- 
boru, Studenci, Liinbuška 118, se cd 7. I. 
1945 se pogreša. 

Na predlog žene Šift Marije, gospodi- 
nje v Mariboru, Studenti, Limbuška 118, 
se uvede postopanje za razglasitev za 
mrtvega in se izdaja poziv, da se o po- 
grešanem do 1•. IX. 1948 poroča sodišču 
aH skrbniku Vetrihu Albinu, sod. urad- 
niku v Mariboru. 

Šift Ferdinand se poziva, da se zglasi 
pri sodišču ali drugače da kako vest o 
sebi. 

Po preteku roka bo sodišče odločilo o 
predlogu. 

Okrajno sodišče v Mariboru, odd. VI., 
dne 28. maja 1948. 

V R 1179/48-3 4747 
Kraner Ivan, roj. 3. VIII. 1916 v Sve- 

čini, sin Alojza in Ivane rojene Šerbinek, 
oženjen, tov. delavec v Mariboru, Žolgar- 
jeva 23, je bil 24. VI. 1943 prisilno mo- 
biliziran v n°mško vojsko.. Od 13. II. 
se pogreša. 

Na predlog žene Kraner Marije, delav- 
ke v Slov. Bistrica, Samostansta ulica 26, 
se uvede postopanje za razglasitev za 
mrtvega in se izdaja poziv, da se o po- 
grešanem do 15. IX. 1948 poroča sodišču 
ali skrbniku Vetrihu Albinu, sod. urad- 
niku v Mariboru. 

Kraner Ivan se poziva, da se zglasi 
pri sodišču ali drugače da kako vest o 
sebi. 

Okrajno sodiščo v Mariboru, odd. V., 
dne 29. maja 1948.     • 

VI R 1180/48-3 44-19 
Jezernik Edvard, roj. 7. III. 1914 v 

Mariboru, sin Antena in Neže rojene 
Pukl, oženjen, strojevodja v Mariboru, 
Sodna 2, je bil 17, X. 1944 prisilno mo- 
biliziran v nemško vojsko. Od 16. III. 
1945 se pogreša. 

Na predlog žene Jezernik Karoline, 
tov. delavke v Mariboru, Sodna 2, se 
uvede postopanje za razglasitev za mr- 
tvega. 
V R 1183/48-3 4450 

Robnik Jožef, roj. 29. I. 1923 v Lob- 
nici, kmečki sin Jožefa in Apolonije ro- 
jene Seifried, samski, je bil leta 1942 
prisilno mobiliziran v nemško vojsko. 
Zadnijč je •;?•| domov 15. L 1945, cd te- 
daj se pogreša. 

Na predlog matere Robnik Apolonije, 
posestnice v Lobnici, se uvede postopa- 
nje za razglasitev za mrtvega. 

Vsakdo, ki mu je o pogrešanih ' kaj 
znano, se poziva, da to do 1. IX. 1948 
poroča sodišču ali skrbniku Vetrihu Al- 
binu, sod. uradniku v Mariboru.  • 

Jezernik Edvard in Robnik .i'ožef se po- 
zivata, da se zglasita pri sodišču ali dru- 
gače dasta kako vest o sebi. 

Po preteku roka bo sodišče odločilo o 
predlogih. 

Okrajno sodišče v Mariboru 
dne 21. maja Ï948. 

VI R 1190/48-3 
* 

5005 
Ribič Franc, roj. 24. XI, 1915 v Mari- 

boru, sin Franca in Elizabete roj. Po- 
stružnik, poročen, delavec v Mariboru, 
Pobrežje, Gubčeva 9, je bil 24. V. 1944 
prisilno mobiliziran v nemško vojsko in 
se od 23. II. 1945 pogreša. 

Na predlog žene Ribič Tereze, tkalke 
v Mariboru, Pobrežje, Gubčeva 20, so 
uvede postopajo za razglasitev za mrtve- 
ga in se izdaja poziv, da se o pogreša- 
nem do 1. IX. 1948 poroča sodišču aH 
skrbniku Vetrihu Albinu, sod. uradniku 
v Mariboru. 

Ribič Franc s© poziva, da se zglasi pri 
sodišču ali drugače da kako vest o sebi. 

Po preteku roka bo sodišče odločilo o 
predlogu. 
Okrajno sodišče v Mariboru, odd. VI., 

dne 8. junija 1948. 

V R 1189/48-3 4849 
Saletinger Franc, roj. 24. I. 1913 pri 

Sv. Jakobu v Slov. goricah, sin Jakoba 
in Terezije rojene Lešnik, oženjen, tov. 
delavec v Vranjem vrhu 16 v Slov. gori- 
cah, je bil 20. VÌI. 1943 prisiiilno mobili- 
ziran v nemško vojsko. Od 20. VII. 1944 
se pogreša. 

Na predlog žene Saletinger Marije, tov. 
delavke v Vranjem vrhu 16, se uvede 
postopanje za razglasitev za mrtvegai in 
se izdaja poziv, da se o pogrešanem do 
15. IX. 1948 poroča sodišču ali skrbniku 
Vetrihu Albinu, sod. uradniku v Mari- 
boru. 

Sai etinger Franc se poziva, da se zgla- 
si pri sodišču, ali drugače da kako vest 
o sebi 

Po preteku roka bo sodišče odločilo o 
predlogu. 

Okrajno sodišče v Mariboru, odd. V., 
dne 3. junija 1948. 

V R 1192/48-3 
* 

5118 
Slemenjak Ludvik, roj. 15. VIII. 1910 

pri Sv. Lovrencu na Pohorju, sin Karla 
ki Antonije rojene Rošič, oženjen, kam- 
nosek, je vstopil 13. X. 1944 v NOV. Od 
12. XII. 1944 se iz borbe v Savinjski do- 
lini pogreša. 

Na predlog tašče Plevnik Marije, go- 
spodinje v Rdečem bregu 43, KLO Le- 
hen, se uvede postopanje za razglasitev 
za mrtvega in se izdaja poziv, da se o 
pogrešanem do 1. X. 1948 poroča so- 
dišču ali skrbniku Vetrihu Albinu, sod. 
uradniku v Mariboru, 

Slemenjak Ludvik se poziva, da se 
zglasi pri sodišču ali drugače da kako 
vest o sebi. 

Po preteku roka bo sodišče odločilo 
o predlogu. 

Okrajno sodišče v Mariboru, odd. V., 
dne 11. junija 1948. 

VIR 1195/48-2     * !       6321 
Holclmeht Kari, roj'. 4. XI. 1900 v Ma- 

riboru, sin Jožefa in Marije rojene Zlah- 

tič, oženjen, mesar v Mariboru, Studenci, 
Kralja Petra 32, se od pomladi 1945 po- 
greša. 

Na predlog sestre Fišer Marije, go- 
stilničarke v Zg. Radgoni, ee uvede po- 
stopanje za razglasitev za mrtvega m se 
izdaja poziv, da se o pogrešanem do 
1. X. 1948 poroča sodišču ali skrbniku 
Vetrihu Albinu, sod. uradniku v Mari- 
boru. 

Holckneht Kari se poziva, da se zglasi 
pri sodišču ali drugače da kako vest o 
sebi. 

Po preteku roka bo sodišče odločilo 
o predlogu. 

Okrajno sodišče v Mariboru 
dne 15. junija 1948. 

IR 91/48 * 4608 
Luzar Anton, roj. 6. II. 1907 na Do- 

bravici 21, KLO Št. Jernej, sin Franca in 
Jožefe rojene Zagore, kmet, se po ugo- 
tovitvah upravnih organov od leta 1945 
pogreša. 

Na predlog brata Luzarja Alojza, po- 
sestnika iz Gor. Brezovice 27, okraj Novo 
mesto, se uvede postopanje za ^razglasi- • 
tev za mrtvega in se izdaja poziv, da se 
o pogrešanem do 1. XII. 1948 poroča so- 
dišču ali predlagatelju Luzar j u Alojzu. 

Okrajno sodišče v Novem mostu 
dne 25. maja 1948. 

* 
IR 133/48-3 4851 

Zupančič Franc, roj. 28. VI. 1906 v 
Cegelnioi 23, gozdni delavec v Semiču, 
samski, se po ugotovivah upravnih orga- 
nov od junija 1943 pogreša. 

Na predlog matere Jakše Jožefe vdove 
Zupančič iz Potovrha 16, se uvede posto- 
panje za razglasitev za mrtvega in se 
izdaja poziv, da se o pogrešanem do 1. 
XII. 194Ù poroča sodišču ali skrbnici 
Jakše Jožefi vdovi Zupančič. 

Po preteku roka bo sodišče odločilo 
0 predlogu. 

Okrajno sodišče v Novem mestu 
dne 28. maja 1948. 

1 R 134/48-3 4852 
Košak Ciril, roj. 2. VII. 1918 v Dru- 

žinski vasi, KLO Bela cerkev, samski, 
poljedelec, se po ugotovitvi upravnih or- 
ganov od jeseni 1943 pogreša. 

Na predlog matere Košak Marije, go- 
spodinje iz Družinske vasi št. 2, se uvede 
postopanje za, razglasitev za mrtvega in 
se izdaja poziv, da se o pogrešanem do 
15. IX. 1948 poroča sodišču ali skrbnici 
KoŠak Mariji. 

Po preteku roka bo sodišče odločilo o 
predlogu. 

Okrajno sodišče v Novem mestu 
dne 28. maja 1948. 

* 
I R 124/48-8 4970 

Klemene Alojz, roj. 25. I. 1921 v Ra- 
kitniku, sin Jožefa in Katarine rojene 
Stegel, krojač, samski, je 20. IX. 1943 
odšel v Šercerjevo brigado XIV. divizije 
NOV. Od novembra 1943 se pogreša. 

Na predlog sestre Klemene Mile, ši- 
vilje v Rakitniku 8, se uvede postopanje 
ta. razglasitev za mrtvega in se izdaja 
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Rasegplaisi in orlasi 

Opozorilo naročnikom? 
Vse naročnike opozarjamo, da je rok za reklamacije samo 14 üni od 

iziđa lista. 
Vse plačnike oglasov in naročnine opozarjamo, naj uporabljajo od nas 

poslane položnice z natančno označbo naročniškega razdobja oziroma 
oglasne številke. Plačila brez takšnih označb ne moremo y redu izknjižiti 
in jih zaradi njihove nejasnosti ne moremo priznati za veljavne. 

Prav tako opozarjamo naročnike, naj pri svojih plačilih navedejo na- 
tančno isti naslov, na katerega časopis prejemajo. Ce ta naslov zaradi îzpre- 
membe naziva ali kraja ni več pravilen, naj nam istočasno sporočijo sedanji 
pravilni naslov. Opažamo pa, da naročniki večkrat plačujejo samo pod 
novim naslovom, starega pa sploh ne omenjajo. Takšna plačila so za nas 
nejasna in jih prav tako ne moremo v redu izknjižiti in priznati za pravilna. 

Izšla je 
»Zbirka predpisov o varstvu mater in otrok«, 

1 kateri so zbrani predpisi o dečjih jaslih, o ustanavljanju, ureditvi in 
delovanju decjih. domov. Knjižici, ki vsebuje 105 strani, so dodani izvlečki 
12 drugih važnejših predpisov za varstvo mater in otrok in bo zbrano 
gradivo koristen pripomoček vsem, ki se hočejo in morajo spoznati z zdrav- 
stveno m socialno zakonodajo v korist nase žene in dece. Cena 17 din. 

V prihodnjih dneh bosta izšla: 

Komentar h kazenskemu zakoniku, splošni del 
v slovenskem prevodu. Komentar so pod splošnim uredništvom Mose Pijade 
i» pod strokovnim uredništvom dr. Jovana Djorđjevića napisali: Moša 
Pijade, dr. Jovan Djorđjević, Nikola Srzentié, Predrag .Vlasinié, Vladimir 
Timoškin in Mirko Perovié. 

Splošni register predpisov 
j? ìe kazalo vseh predpisov, ki so izšli v Uradnem listu FLRJ, v Uradnem 
listu LRS, v Uradnih obvestilih zveznega urada za cene in v Vestniku urada 
za cene pri predsedstvu VLRS od 1.1945 do vštetega 1.1947. V teni registru 
so zaznamovani predpisi po vsebini z gesli, razvrščeni so po abecednem 
redu in po časovnem zaporedju (kronološko). Po abecednem redu so ure- 
jena gesla, ki BO načeloma vzeta iz naslova, večkrat tudi iz vsebine predpisa. 

• 
Naročnike, bravce in druge interesente opozarjamo na priročne 

••••••, zbirke zakonov, ki so v zadnjem času izšle v naši založbi: 
Mrliška ogledna služba. Knjižica ima na 48 straneh zbrane vse predpise 

za to pomembno zdravstveno službo, cena 7 din. 
Zbirka zakonitih predpisov za uporabo v civilnem sodnem poslovanju, 

Praktičen priročnik za pravnike, pa tudi za široke ljudske množice. Stra- 
ni 206, cena 44 din. 

Zbirka skrbniških predpisov, v kateri BO zbrani temeljni zakoni o 
skrbništvu, zakon o posvojitvi in pravilniki ia navodila v zvezi s tema 
zakonoma; cena 25 dui. e 

Pripravlja .se nadalje: 
Zbirka gospodarskih predpisov II. del. 

*U£ADM LISI LR&t 

Vpisi v register 
državnih gospodarskih 

podjetij 

1034. 
Seder. St. Peter. 
Dan vpisa: 10. junija 1948. 
Besedilo: Krajevno kmopodjetje Sem- 

peter 
Poslovni predmet: Predvajanje iilmov. 
Ustanovitelj podjetja: KLO St. Peter. 
Operativni   upravni    voditelj:    KLO 

Si Peter. 
Za podjetje podpisujeta: 
Furlan Rajko, upravnik, 
Martinuč Alojz, pomočnik upravnika. 

Okrajni LO Gorica, 
poverjeništvo za îinance, 

dne 10. junija 1948. 
Št. 1545/2-48 5134 

* 
1035. 

Sedež: Domžale, Zaborst 17. 
Dan vpisa: 11. junija 1948. 
Besedilo: Krajevna gostilna Domžale, 

Zaboršt 17. 
Poslovni predmet: Postrežba z alkohol- 

nimi pijačami, s toplimi ia mrzlimi j^ 
dòli in oddaja prenočišč. 

Ustanovitelj podjetja: KLO Domžale. 
Operativni upravni voditelj: KLO 

Domžale. 
Podjetje zastopajo in zanj podpisujejo: 
Dobukovič Božo, upravnik, važnejše 

zadeve in vse finančne zadev© pa poleg 
upravnika še 

Pezdir Anton, Domžale, Ljubljanska 
cesta 111, v njegovi odsotnosti pa 

Kenda Gvido, Domžale, Industrijska 
cesta 26. 

Okrajni LO Kamnik, 
odsek za îinance, 

dne 11. junija 1948. 
St. 1551/2—III—1948        5133 

1036. 
Sedež: Dol pri Ljubljani. 
Dan vpisa: 15. junija 1948. 
Besedilo: Krajevna koračnica. 
Poslovni predmet: Izvrševanje vseh 

kovaških, podkovskih in ključavničar- 
skih del. 

Ustanovitelj podjetja: KLO Dol pri 
Ljubljani. 

Operativni uipnavni voditelj: KLO Dol 
pri Ljubljani. 

Podjetje zastopajo in zanj podpisujejo: 
Likar Leopold, upravnik, samostojno, 

v vseh zadevah podjetja in po pravilih 
podjetja. 

Modrijan Marija, namestnik upravnika, 
v njegovi odsotnosti in v istem obsegu; 

Tekavc Ida, računovodja, skupno z 
up^vnikom, •••••• njegovim namesti» 
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nikom vse listine po 47. členu spi. zako- 
na o drž. gospodarskih podjetjih. 

Okrajni LO  Ljubljana okolica, 
odsek za. finance, 

dne 15   iunija 1948. 
Št. 3177/48 5278 

1037 
Sedež: Dolenji Logatec. 
Dan vpisa: 15, junija 1948. 
Besedilo: Delavsko namešcenska re- 

stavracija Dolenji Logatec _ 
Poslovni predmet: Postrežba z jedaöo, 

pijačo, z alkoholnimi in brezalkoholnimi 
pijačami. 

ustanovitelj podjetja: KLO Dolenji Lo- 
gatec, odločba št. 800/145 z dne 29. I. 
1948 

Operativni upravni voditelj: KLO Do- 
lenji Logatec. 

Podjetje zastopajo in zanj podpisujejo: 
Fortuna Jakob, poslovodja podjetja, 

samostojno po 3. 4. in 5. Senu pravil 
podjetja. 

Gosar Ivanka, namestnik poslovodje, 
samostojno v istem obsegu, v odsotnosti 
poslovodje, 

Pišljar Jožica, knjigovodkinja, poleg 
upravnika oziroma namestnika vse v 47. 
členu spi. zakona o drž. gospodarskih 
podjetjih nnvfdene listine. 

Okrajni LO Ljubljana okolica, 
odsek za finance. 

dne 15. junija 1948. 
St. 3045/48 5279 

1038. 
Sedež: Pirniče. 
Dan vpisa: 15. junija 1948. 
Besedilo: Krajevna obrtniška podjetja 

KLO P»rnic>. 
Poslovni predmet: Mizarska, kolarska 

in kovaška dela, izdelava in popravila 
obutev, izdelovanje moških in ženskih 
oblek ter popravila 

Ustanovitelj podjetja KLO Pirniče. 
odločba št. 618/48 z dne 25. V   1948. 

Operativni upravni voditelj: KLO Pir 
niče. 

Podjetje zastopajo in zanj («odpisujejo: 
Mihalič Ivan, upravnik podjetij, samo 

stojno po 6., 8.. 9.. 10.. ta 11 členu pra- 
vil  podjetja; 

Mravlje Franc, namestnik upravnika, 
\  njegovi odsotnosti in v istem obsegu, 

Vonta Anica knjigovodkinja, listine 
po določbah 47. člena spi. zakona o drž. 
gospodarskih podjetjih. 

Okrajni LO Ljubljana okolica, 
odsek za finance. 

dne 15  junija 1948. 
Št. 3179/48 5276 

1039. 
Sedež: Vrzdcnec. 
Dan vpisa: 15. junija 1948. 
Besedilo: Krajevna Čevljarska delav 

niča Vrzdencc-2ažar. 
Poslovni predmet: Izdelava in popravi 

la čevljev. 
Ustanovitelj podjetja: KLO Vrzdeneo 

Zažar. odločba št. 218 z dne 23. IV. 1948 
Operativni upravni voditelj: "KLO Vrz- 

denec-Zažar. 

Podjetje zastopajo in zanj podpisujejo: 
Stanovnik Franc, poslovodja podjet- 

ja, po 3., 4. in 7. členu pravil podjetja. 
Kogovšek Ivan, namestnik poslovodje, 

v istem obsegu in v njegovi odsotnosti. 
Jereb Jožef, knjigovodja, poleg poslo- 

vodje oziroma namestnika vse v 47. čle- 
nu spi. zakona o drž gospodarskih pod- 
jetjih navedene listine. 

Okrajni LO Ljubljana okolice, 
odsek za finance, 

dne 15. junija 1948. 
St 3120 5277 

* 
1040. 

Sedež: Bratonci. 
Dan vpisa: 25. marca 1948. 
Besedüo: Krajevna gostilna v Braton- 

cih. 
Poslovni predmet: Gostinska obrt 
Ustanovitelj  podjetja: KLO Bratonci. 
Operativni upravni voditelj: Izvršilni 

odbor KLO Bratonci. 
Podjetje zastopa in zanj podpisuje: 
Ulen Karel, poslovodja, v obsegu 

pravil podjetja. 
Okrajni LO Murska Sobota, 

odsek za finance, 
dne 18. junija 1948. 

St. 615/1948 5393 

* 
1011. 

Sedež: Gornja Lendava. 
Dan vpisa: 11. maja 1948. 
Besedilo: Kamnograd v Gor. Lendavi. 
Poslovni predmet: Lomljenje kamna 

za zidove. 
Ustanovitelj podjetja: KLO Gor. Len- 

dava. 
Operativni  upravni  voditelj: Izvršilni 

odbor KLO Gor. Lendava. 
Podjetje zastopata in zanj podpisujeta: 
Rac Rudolf, predsednik KLO, 
Grah Janez, poslovodja, oba v obsegu 

pravil podjetja. 
Okrajni LO Murska Sobota, 

odsek za finance, 
dne lb. junija 1948. 

St. 791/1948 5388 

1042. 
Sedež: Kupšinci. 
Dan vpisa: 11. maja 1948. 
Besedilo: Krajevna gostilna v Kupšin- 

cilj. * 
Poslovni predmet: Gostinska obrt. 
Ustanovitelj podjetja: KLO v Kupšin- 

cih. 
Operativni  upravni  voditelj: Izvršilni 

odbor KLO Kupšinci. 
Podjetje zastopa in zanj podpisuje: 
Kučan Ida, poslovodja, v obsegu pra- 

vil podjetja. 
Okrajni LO Murska Sobota, 

odsek za finance, 
dne 18. junija 1948. 

Si 868 5391 
«j- 

1043. y 
Sedež: Lemerje, 
Dan vpisa: 10. maja 1948. 
Besedilo: Krajevna koračnica. 
Poslovni predmet: Kovaška obrt 
Ustanovitelj podjetja: KLO Lemerje. 

Operativni  upravni  voditelj: Izvršilni 
odbor KLO Lemerje. 

Podjetje zastopa in zanj podpisuje. 
Banfi Ernest, upravnik, v obsegu pra- 

vil podjetja. 
Okrajni LO Murska Soneta, 

odsek za finance,      " 
dne 18. junija 1948. 

Št. 922/1948 ~ 5389 

1044. 
Sedež: Melinci. 
Dan vpisa: 15. junija 1948. 
Besedilo: Krajevno gostinsko podjetje. 
Poslovni predmet. Gostinska obrt. 
Ustanovitelj podjetja: KLO Melinci. 
Operativni  upravni  voditelj: Izvršilni 

odbor KLO Melinci. 
Podjetje zastopata in zanj podpisujeta: 
Staus Marija, poslovodja, 
Zdravec Ignac, član izvršilnega odbo- 

ra KLO, oba v obsegu pravil podjetja. 
Okrajni LO Murska Sobota, 

odsek za finance, 
dne 18. junija 1948. 

St. 943/1948 5392 

1045. 
Sedež: Ncmcavci. 
Dan vpisa: 15. junija 1948. 
Besedilo: Okrajna opekarna v Ncm- 

Cavcih. 
Poslovni predmet: Proizvodnja opeke. 
Operativni upravni voditelj: Izvršilni 

odbor OLO Murska Sobota. 
Podjetje zastopata in zanj podpisujeta: 
Gornje Franc, upravnik, 
Pap Franc knjigovodja. 

Okrajni LO Minska Sobota, 
odsek za finance, 

dne 18. junija 1948. 
St 94 0'i 948 5395 

1046. 
Sedež: Uogaševci. 
Dan vpisa: 15. junija 1948. 
Besedilo: Krajevna eostiinn 
Poslovni predmet: Gostinska obrt. 
Ustanovitelj podjetja' KLO Rogaševci. 
Operativni upravni voditelj: Izvršilni 

odbor  KLO  Rogaševci. 
Podjetje zastopa in zanj podpisuje: 
Cerpnjak Anton, poslovodja, v obsegu 

pravil podjetja. 
Okrajni LO Murska Sobota, 

odsek za finance, 
dne 18  junija 1948. 

Št. 935/1948 5394 

1047. 
Sedež: Sv. Jurij. 
Dan vpisa: 14. junija 1948 
Besedilo: Krajevno gostinsko podjetje. 
Poslovni predmet: Gostinska obrt. 
Ustanovitelj pedjelja: KLO Rogaševci. 
Operativni upravni voditelj: Izvršilni 

odbor KLO Rogaševci. 
Podjetje zastopa tn zanj podpisuje: 
Gider Alojz, poslovodja, v obsegu pra- 

vil podjetja. 
Okrajni LO Murska Sobota, 

odsek za finance, 
dne 18. junija 1948. 

St 935/Ì948 5396' 
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1048. 
Sedež: Licenca. 
Dan vpisa: 3. junija 194«. 
Besedilo: •••••••• poljska opekarna 

Licenca. 
Ustanovitelj podjetja: KLO Sv. Jernej. 
Operativni upravni voditelj: KLO Sv. 

Jernej. 
Poslovni  predmet:  Ročno izdelovanje 

zidne opeke. 
Podjetje zastopajo in zanj podpisujejo: 
Ovante Anton, upravnik, samostojno v 

vseh zadevah, v okviru zakonitih določb 
• pravil podjetja, v njegovi odsotnosti 
pa 

Tomažic  Ignac, član  nadzornega od- 

Okrajni LO Poljčane, 
odsek za finance, 

dne 3. junija 1948. 
Št. 2219/48 4869 

1049. 
Sedež: Mestinje, KLO Šmarje pri Jel- 

Sah. 
Dan vpisa: 16. junija 1948. 
Besedilo: Okrajna lesna industrija Me- 

dnje, KLO Šmarje pri Jelšah. 
Poslovni predmet: Gradbeno in pohiš- 

tveno mizarstvo; rezanje hlodovine na 
•Jl račun; trgovina z lesom. 

Ustanovitelj podjetja: KLO Poljčane. 
Operativni upravni voditelj: Izvršilni 

^••• KLO Poljčane. 
podjetje zastopa in zanj podpisuje: 
Cešarek Milan, upravnik v vseh zade- 

Okrajni LO Poljčane, 
odsek za finance, 

dne 16. junija 1948. 
Št. 2384/48 6265 

* 1050. 
Sedež: Zagorje. 
£am vpisa:  11.  junija  1948. 
Besedilo: Valjčni mlin KLO Zagorje, 
ustanovitelj podjetja: KLO Zagorje, 
operativni upravni voditelj: KLO Za- 

Df.P^f ^ni predmet: Mletje žita za potre- 
•• Zagorja in okolice. 
Šl p°dietJD podpisujeta: 
btrabar Frano, ravnatelj za upravo in 

administracija 
Jakovič Dušan, knjigovodja, za blagaj- 

n« on knjigovodstvo. 
Okrajni LO Trbovlje, 

odsek za finance, 
dne  11. junija 1948. 

Št. 1543/48 5136 

1051. 
Sedež: Rateče—Planica. 
"an vpisa: 24. maja 1948. 
ßesedilo: Krajevno gostinsko podjetje 

Jalovec«, Katcče - PÎanica. 
Tvri? •    e se Pœlovodja in  pooblaščeni 
Poopisovalec za podjetje Koselj Angelca, 

Kalavar Nežka, Rateče 68, za podpiso- 
^je pooblaščeni poslovodja. 

Okrajni LO Jesenice, 
pusek za finance, 

dne 24. maja 1948. 
Št. •. 246/4 &86 

1052. 
Sedež: Domžale. 
Dan vpisa: 15. junija 1948. 
Besedilo:  Okrajno  trgovsko   podjetje 

>Vino«, Domžale. 
Izbriše  se  pravica  podpisovanja   za 

Uktnarja Mirka, bivšega upravnika. Be- 
šterja    Alojzija,    bivšega    predsednika 
OLO, in Žabnikarja Metoda, bivšega go- 
spodarskega   referenta   OLO   Kamnik, 
vpiše se 

Jeretina Peter, upravnik, 
Peče Fani, knjigovodja, Id podpisujeta 

skupaj za vse finančno poslovanje. 
Okrajni LO Kamnik, 

odsek za finance, 
dne 15. junija 1948. 
Št 1749/1—III—1948        52GC 

* 
1058. 

Sedež: Ljubljana, 
Dan vpisa: 15. junija 1948. 
Besedilo:  Okrajno  trgovsko  podjetje 

Vino, Ljubljana okolica. 
Izbrišejo se dosedanji upravičenci za 

podpisovanje Rotar Ivo, upravnik Mich- 
ler Anči, namestnica upravnika, Pesek 
Vladimir, računovodja, vpišeta se nova 
upravičenca: 

Jeršin Jože, upravnik, z istimi poobla- 
stili kot prejšnji, 

Hiti Vinko, računovodja, ki sopodpi- 
suje v 47. členu splošnega zakona o 
državnih gospodarskih podjetjih navede- 
ne listine. 

Okrajni LO Ljubljana okolica, 
odsek za finance, 

dne 15. junija 1948. 
Št 3176/48 5276 

* 
1054. 

Sedež: Ljutomer. 
Dan vpisa: 10. junija 1948. 
Besedilo:   Mestne    obrtne    delavnice 

Ljutomer. 
Izbriše se Obiličnik Franc, dosedanji 

upravnik podjetja, vpiše se: 
Kobler Mirko, upravnik, ki podpisuje 

za podjetje v obsegu zakonitih pooblastil 
in pravil podjetja. 

Okrajni LO Ljutomer, 
odsek za finance, 

dne 10. junija 1948. 
Št. 967/48 5131 

1055. 
Sedež: Murska Sobota: 
Dan vpisa: 16. junija 1948. 
Besedilo: Uprava mestnih podjetij v 

Murski Soboti. 
Izbriše se Mataj Štefan, knjigovodja, 

ki nima več pravice do podpisovanja, 
vpiše se 

Polanič Slavko, knjigovodja, z isto pra- 
vico podpisovanja kot prejšnji. 

Okrajni LO Murska Sobot«, 
odsek za finance, 

dne 18. junija 1948. 
Št. 609/1948 5397 

* 
1056. 

Sedež: Rogaška Slatina. 
Dan vpisa: 16. junija 1948. 
Besedilo: Gospodarsko podjetje KLO 

Rogaška Slatina, obrat »Kurijo«. 

Izbrišeta se: Drafenik Kari, predsed- 
nik in Ban B. Slovenkto, tajnik, vpišejo 
se: 

Gajšek Stanko, upravnik, 
Valgimi Menci, računovodja, 
Anderlič Jurij, poslovodja obrata. 

Okrajni LO Poljčane, 
odsek za finance, 

dne 16. junija 1948. 
Št. 2413/48 5335 

* 
1057. 

Sedež: Sv. Rog pri Rogatcu. 
Dan-vpisa: 16. junija 1948. 
Besedilo:  Okrajno državno  podjetje, 

industrija  brusnih  kamnov,  kamnolom 
Sv. Rok  pri Rogatcu — »Kabrus«. ST. 
Rok pri Rogatcu. 

Izbriše ee: Arnič Mirko, upravnik, vpi- 
šeta se: 

Kos Vili, upravnte, 
Slanic ••••, knjigovodja. 

Okrajni LO Poljčane, 
odsek za finance, 

dne 16. junija 1948. 
Št. 2413/48 5336 

* 
1058. 

Sedež: Tolmin. 
Dan vpisa: 12. maja 1948. 
Besedilo:  Okrajno  avfopodjetje,  Tol- 

min. 
Izbriše se Rutar Bogomir, dosedanji 

upravnik, vpiše se 
Zvodar Zvonko, upravnik, s pooblastili 

iz pravu podjetja. 
Okrajni- LO Tolmin, 

poverjeništvo za finance, 
dne 19. junija 1948. 

Št. 78/82—48 5399 

1059. 
Sedež: Pirniče. 
Dan izbrisa 15. junija 1948. 
Besedilo: Krajevna čevljarska delavni- 

ca, skrajšano »Kračcd«. 
Zaradi združitve z drugimi krajevnimi 

podjetji v Krajevna obrtniška podjetja 
KLO Pirniče. 

Okrajni LO Ljubljana okolica, 
odsek za finance, 

dne 15. junija 1948. 
Št. 3178 5281 

1060. 
Sedež: Pirniče. 
Dan izbrisa: 15. junija 1948. 
Besedilo: Krajevna kolarska in mizar- 

ska delavnica, skrajšano »Krakod«. 
' Zaradi združitve z drugimi krajevnim* 

podjetji v Krajevna obrtniška podjetja 
KLO Pirniče. 

Okrajni LO Ljubljana okolica, 
odsek za finance, 

dne 16. junija 1948. 
Št. 3178 »280 

1061. * 
Sedež: Pirniče. 
Dan izbrisa: 16. junija 1948. 
Besedilo: Krajevna trgovina Naprot. 
-Zaradi likvidacije. 

Okrajni LO Ljubljana okolica, 
odsek za .finance. 

dne 15. junija 1948. 
St. 3178     ' 52SŽ 
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11162. 
Sedež: Frani. 
i J an Jzbrisa: 16. junija 194S. 
Besedilo: Okrajna tovarna olja Fram. 
Zaradi   prehoda v upravo  okrajnega 

ljudskega odbora Maribor okolica. 
Okrajni LO Poljčane. 

odsek za finance, 
dne 16. juiija 1948. 

Št. 2383/48 5264 
* 

1063. 
Sedež: Kozje. 
Dan izbrisa: 16. junija. 1948. 
Besedilo: Okrajna hranilnica v Koz- 

jem. 
Zaradi prehoda v upravo OLO Celje 

okolica na podlagi novega zakona o 
upravni razdelitvi LRSzdne 23.11.1948. 

Okrajni LO Poljčane, 
odsek za finance, 

dne 16. junija 1948, 
St. 2418/48 5341 

1064. 
Sedež: Podčetrtek. 
Dan izbrisa: IG. junija. 1948. 
Besedilo: Industrija gradbenega raate- 

teriala Podčetrtek. 
ZaKÄi pi-enehanja obrana po KLO 

Sodna vas. 
Okrajni LO Poljčane, 

odsek za finance, 
dne 16. junija 1948. 

St 2413/48 5338 

1065. 
Sedež: Pragersko. 
Dan izbrisa: 16. junija. 1948. 
Besedilo: Okrajna opekarna Pragersko. 
Zaradi prehoda v OLO Maribor oko- 

lica na podlagi novega zakona o uprav- 
ni razdelitvi LRS z dno 23. IT. 1948. 

Okrajni LO Poljčane, 
odsek za finance, 

dne 16. junija 1948. 
St 2413/48 5332 

* 
1066. 

Sedež: Rogaška Slatina. 
Dan izbrisa: 16. junija. 194S. 
Besedilo: Okrajno gradbeno podjetje 

(logaška Slatina." 
Zaradi združitve z okrajnim gradbe- 

nim podjetjem Poljčane s sedežem v 
Slov. Bistrici. 

.Okrajni LO Poljeane, 
odsek za finance, 

dne 16. junija 1948. 
Št 2413/48 5342 

* 
1067. 

Sedež: Rogatec. 
Dan izbrisa: 16. junija. 1948. 
Besedilo: Ključavničarstvo KLO Ro- 

gatec. 
Zaradi nerentabilnosti. 

Okrajni LO Poljčane, 
odsek za finance, 

dne 16. junija 1948. 
St. 2413/4S 2384 

1068. 
Sedež: Rogatec. 
Dan izbrisa: 16. junija 1948. 
Besedilo: Steklobrusilnica KLO Roga- 

tec. 
Zaradi nerentabilnosti. 

Okrajni LO Poljčane, 
odsek za finance, 

dne 16. junija 1948. 
Št 2413/48 3333 

# 
1069. 

Sedeiž: Slov. .Konjice. 
Dan izbrisa: 16. junija. 1948. 
Besedilo: Okrajna gostilna Slov. Ko- 

njice. 
Zaradi  prevzema   podjetja   po  KLO 

Slov. Konjice. 
Okrajni LO Poljčane, 

odsek za finance, 
dne 16. junija 1948. 

Št 2413/48 5349 
sle 

1070. 
Sedež: Slov. Bistrica. 
Dan izbrisa: 16. junija. 1948. 
Besedilo: Okrajna trgovina z usnjem 

v Slov. Bistrici. 
Zaradi združitve z okrajnim magazi- 

nom OLO Poljčane. 
Okrajni LO Poljčane, 

•   odsek za finance, 
<lne 16. junija 1948. 

Št 2413/48 5348 

* 
1071. 

Sedež: Slov. Konjice. 
Dan izbrisa: 16. junija. J948. 
Besedilo:  Okrajni magazin Slov. Ko- 

njice. 
Zaradi združitve z okrajnim magazi- 

nom Poljčane. 
Okrajni LO Poljčane. 

odsek za finance, 
dne 1G. junija  1948. 

Št.. 2413/48   • 5346 

1072. 
Sedež: Slov. Konjice. 
Dan izbrisa: 16. junija. 1948. 
Besedilo: Okrajno gradbeno podjetje 

Slov. Konjice. 
Zaradi združitve z okrajnim gradbe- 

nim podjetjem Poljčane s sedežem v 
Slov. Bistrici. 

Okrajni LO Poljčane, , 
ods.ek za finance, 

diie 16. junija 1948. 
Št. 2413/48 •345 

1073. 
Sedež: Slov. Bistrica. 
Dan izbrisa: 16. junija. 1948. 
Besedilo:  Okrajni magazin  Slov.  Bi- 

strica. 
Zaradi združitve z okrajnim magazi- 

nom OLO Poljčane. 
Okrajni LO Poljčane, 

odsek za finance, 
dne 16. junija 1943. 

'Št. 2413/48 5844 

1074. 
Sedež: Slov. Bistrica. 
Dan izbrisa: 16. junija. 194S. 
Besedilo:  Okrajno gradbeno podjetje 

»Bigrad« Slov. Bistrica. 
Zaradi združitve z okrajnim gradbe-  ' 

aim  podjetjem  Poljčane s sedežem v 
Slov. Bistrici. 

Okrajni LO Poljčane, 
odsek za finance, 

dne 16, junija 1948.  ' 
Št. 241Ì/4S 5343 

1075. 
Sedež: Slov. Bistrica. 
Dan izbrisa: 16. junija. 1918. 
Besedilo: Okrajno podjetje za odkup 

živine, Slov. Bistrica. 
Zaradi prevzema po okrajni poslovni 

zvezi v Poljčanah. 
Okrajni LO Poljčane, 

odsek za finance, 
^ dne 16. junija 1948. 

Št 2413/4S 53ÖO 
« 

1076. 
Sedež: Šmarje pri falsali. 
Dan izbrisa: 16. junija. 1948. 
Besedilo: Okrajno državno gospodar- 

sko podjetje »Nasa knjiga«: v Šmarjah 
pri Jelšah. 

Zaradi združitve z okrajnim magazir 
nom OLO Poljčane. 

Okrajni LO Poljčane, 
odsek za finance, 

<lne 16. junija 1948. 
Št 2413/48 5339 

* 
1077. 

Sedež: Šmarje pri Jelšah. 
Dan izbrisa: 16. junija 1948. 
Besedilo: Okrajni magazin Šmarje pri 

Jelšah. 
Zaradi združitve z okrajnim magazi- 

nom OLO Poljčane. 
Okrajni LO Poljčane, 

odsek za finance, 
dne IG. junija 1948. 

Št. 2413/48 5340 
* 

1078. 
Sedež: Šmarje pri Jelšah, Jelšingrad. 
Dan izbrisa: 16. junija. 1948. 
Besedilo: Ekonomija Jelšingrad. 
Ker je obrat prevzel odsek za social- 

no skrbstvo in zdravstvo MLO Ljubljana 
kot socialno ustanovo 

Okrajni LO Poljčane. 
odsek za finance, 

dne 16. junija 1948. 
Št. 2418'4S 5347 

P opravek 
k 970/4954 

V prilogi Uradnega lisla LRS" št. 26 
je treba na str. 380 pod. tek. St. 970 vaia-'. 
viti pomotoma izpuščeno besedilo pod- 
jetja, ki se glasi: 

Krajevna  opekarna  KLO  Rečica  ob 
Savinji. ' 
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Razglasi sodišč 

Vpisi v zadružni register 
690. 

Sedež: Celje. 
Dan vpisa: 17. maja 1048. 
Besedilo:   Dclavsko-nameščenuka   po- 

trošniška zadruga z omejenim jamstvom 
Celje-Nova vas-Dolgo polje. 
v Zadruga je bila ustanovljena na skup- 

ščini 11. •. 1•8 za nedoločen čas. 
Naloga zadruge je: 
1. da izdelujo načrt potrošnje za svoje 

člana in izdela v ta namen finančni in 
kreditni načrt; 2. da zbira v ta namen sta- 
tistične podatke, ki jih daje v uporabo tu- 
di nadrejenim zadružnim in državnim or- 
ganom; 3. da oskrbuje svoje člane z vsemi 
potrošuimi predmeti in sklepa v ta na- 
men pogodbe s kmetijskimi nabavnimi in 
prodajnimi zadrugami in z drugimi za- 
družnimi in državnimi podjetji; 4. da usta- 
navlja po potrebi lastna gospodarska pod- 
jetja izključno za potrebe svojih članov 
a. pr .gostilne, pekarne obrtne delavnice; 
°- da dviga svojo prodajalne in podjetja 
ua višjo racionalno in kulturno raven; 6. 
da ? sodelovanjem sindikalnih organizacij 
?krbi za dvig kulturno in prosvetne ravni 
in za zadružno vzgojo svojih članov. 

Zadružm delež znaša 100 din in se 
Placa ob vstopu v zadrugo. Upravni od- 
^ lahko dovoli plačilo v obrokih. Vsak 
zadnižaik jamči še z desetkratnim zne- 
skom vpisanih deležev. . 

Priobcitve se, kolikor ni v pravilih 
üoloceno drugače, nabijejo na zadružni 
»•azglasni deski. 
... 4Pravili odbor sestavlja 8 članov, 
ki jm voli zbor izmed zadružnikov za 
öobo enega leta. 

zadrugo zastopa upravni odbor, pod- 
tuf£! pa ^••0 P° dva člana upravnega 
wiDora, katerih enega lahko nadomešča 
Po upravnem odboru pooblaščeni usluž- 
»eneo zadruge. 

2lani upravnega odbora so: 
Skomina Rafko, tajnik, Nova vas 31, 

predsednik, 
Prelovec Slavko,   upravnik,   Celje, M. 
aìcìva 29> Podpredsednik, 
uoiob Minka, uradnica, Celje, DrapSino- va 19, tajnik, 

št 13 Ivan' aranžei> Celie> c- •• Dobrovo 

kova83lZ Ad0lf' alk0lî' •••" Celäe' Deč" 

••4623• Joeip' ••1••1••' ^' Stritar" 
;„ŠČU£a Svetko. profesor, Celje, Stritar- jeva 27, 

Grabar Hilda, trg. pom., Celje, Cesta na 
Dobrovo, odborniki     , 

691. 

Okrožno sodišče v Celju 
dne 17. maja 1048. 

Zadr VII •/2 4446 

Sedež: Celje-Gaberje. 
Dan vpisa: 17. maja 1048. 
Besedilo: Dclavsko-naineščeiiska potroš- 

ûifka zadruga z omejenim jamstvom r 
^Iju-Gaberje.   , 

Zadruga je bila ustanovljena na skup- 
ščini 12. III. 1948 za nedoločen čas. 

,    Naloga zadruge je: 
J. da izdelujo načrt potrošnje za svoje 

člane in izdela v ta namen finančni in 
kreditni načrt; 2. da zbira v ta namen sta- 
tistične podatke, ki jih daje v uporabo tu- 
di nadrejenim zadružnim in državnim or- 
ganom; 3. da oskrbuje svoje člane z vsemi 
potrošnimi predmeti in sklepa v ta na. 
men pogodbe s kmetijskimi nabavnimi in 
prodajnimi zadrugami in z drugimi za- 
družnimi in državnimi podjetji; 4. da usta. 
navija po potrebi lastna gospodarska pod- 
jetja izključno po potrebi svojih članov; 
5. da dviga svoje prodajalne in podjetja 
na višjo racionalno in kulturno raven; 6. 
da s sodelovanjem sindikalnih organizacij 
skrbi za dvig kulturne iu prosvetno ravni 
in za zadružno vzgojo svojih članov. 

Zadružni delež znaša 100 din in se 
plača ob vstopu v zadrugo. Upravni od- 
bor lahko dovoli plačilo v obrokih. Vsak 
zadružnk jamči še z desetkratnim zne- 
skom vpisanih obveznih deležev. 

Priobcitve se, kolikor ni v pravilih 
določeno drugače, nabijejo na zadružni 
razglasili desia. 

Upravni odbor sestavlja 11 članov, ki 
jih voli zbor izmed zadružnikov za dobo 
enega leta. 

Zadrugo zastopa upravni odbor, pod- 
pisujeta pa zanjo po dva člana upravnega 
cdbora, katerih enega lahko nadomešča 
po upravnem odboru pooblaščeni usluž- 
benec zadruge. 

Člani upravnega odbora &o: 
Podjavoršek Albin, strokovni učitelj, 

Celje, Zrinjskega 5, predsednik, 
Vidmajer Jožica, direktor, Celje. Mari- 

borska 62, podpredsednik, 
Božič Zvonimir, uradnik, Mariborska 62, 

tajnik, 
Omerzo Franc, zlatar, Mariborska 26, 
Guček Anton, upokojenec, Zavodna 58, 
Sadar Marija, gospodinja, Mariborska 

št. 39, 
Vrčkovnik Alojzij, upokojenec, Dečkova 

št. 10, 
Jevšenak Ignac, delavec, Gret, 
Cuvau Ilinko, delavec, Dečkova 3, 
Ikorjanc Jože, šofer, Dečkova S, 
Siter Franc, delavec, Mariborska 39, od- 

' boraiki. 
Okrožno sodišče r Celju 

dne 17. maja 1948. 
Žadr VII 112/2 4447 

* 
692. 

Sedež: Dobrna, okraj Celje okolica. 
Dan vpisa: 28. maja 1948. 
Besedilo: Kmetijska zadruga z omeje- 

nim jamstvom v Dobrni. 
Zadruga jo bila ustanovljena na skup- 

ščini 10. •. 1948 za nedoločen čas. 
Naloge zadruge so: 1. da na čim boljši 

in čim kulturnejši način oskrbuje svoje 
člane z vsemi j>otrebmmi potrošnimai 
predmeti; 2. da odkupuje v svojem oko- 
lišu vse kmetijske pridelke in iizdelko v 
skladu s postavljenim načrtom za dobro 
oskrbo mest in dmgih industrijskih sre- 
dišč in sklepa v ta namen pogodbe; 
3. da pospešuje in razvija vse panoge 

kmetijskega gospodarstva na svoje«« 
področju, tako poljedelstvo, živinoreja, 
sadjarstvo, vinogradništvo, čebelarslv©, 
gojitev industrijskih in drugih kultur, 
gozdarstvo, domačo obrt itd., posebno 
še tiste panoge oziroma kulture, ki v 
danih naravnih pogojih najbolj uspe- 
vajo; 4. da uvaja za povečanje kmetijska 
proizvodnje in s tem za naraščanje bla- 
gostanja svojih članov naprednejše teh- 
nično in agronomske metode v kmetij- 
stvu in v ta namen nabavlja kmetijske 
stroje, umetna gnojila itd., ustanavlja 
ambulante za živino, plemenilne postaje, 
organizira selekcijo živine, gradi silose, 
organizira semensko službo, skrbi za 
gojitev sadnih, gozdnih in drugih sadik 
itd.; o. da organizira predelavo kmetij- 
skih pridelkov in obrtne delavnice za 
potrebe svojih članov in izrablja pri tem 
predvsem lokalne surovine; 6. da zbira 
kmečke prihranke v obliki hranihra 
vlog in notranjih posojil za ustvarjanje 
obratnih sredstev in podeljevanje kreditov 
svojim članom; 7. da skrbi za gospodarski 
strokovni, kulturni in prosvetni dvig vseh 
prebivalcev svojega okoliša tako, da pri- 
reja v svojem zadružnem domu strokovna 
in politična predavanja, kulturne prire- 
ditve strokovne tečaje, razstave^. predva- 
janja filmov, goji fizkulturo ifd. ter usta- 
novi svojo knjižnico. 

Zaradi smotrnega in uspešnejšega izva- 
vanja svojih nalog izdela potrebne načrte 
v skladu s splošnim državnim načrtom. 

Zadružni delež znaša 100 din, delež 
zadružnikovega družinskega člana 10 di- 
narjev in se plača ob vstopu v zadrugo. 
Upravni odbor lahko dovoli plačilo r 
obrokih. Vsak zadružnik jamči s pet- 
kratnim zneskom vpisanega enkratnega 
temeljnega oziroma družinskega deleža. 

Priobcitve se, kolikor ni v pravilih do- 
ločeno drugače, nabijejo na zadružni 
razglasni deski. 

Upravni odbor sestavlja 7 članov, 
ki jih voli zbor izmed zadružnikov za do- 
bo enega leta. 

Zadrugo zastopa upravni odbor, zanjo * 
podpisujeta po dva člana upravnega od- 
bora, katerih enega lahko nadomešča 
po upravnem odboru pooblaščeni usluž- 
benec zadruge. Upravni odbor lahko do- 
loči, da podpisujeta za zadrugo v zade- 
vah notranjega in tehničnega značaja po 
dva uslužbenca zadruge. 

Člani upravnega cdbora so: 
Žemva Franc, upravnik. Lokovina 12, 

predsednik, 
Verdel Franc, kmet, Pristava 13, pod- 

predsednik, 
Krkmajer Fedor, kmet. Klane 51, taj- 

nik, 
Gerì Anton, kmet, Zavrh 43, 
Rehar Milan, kmet, Lokovina 10, 
Sander Ludvik, delavec, Brc« 25. 
Kroflič Ivana, gospodinja. Gorica S3, 

odborniki. 
Za sopcdpisovaujs sla pooblaščen«: 
Musil Franc in 
VoduŠek ' Ivanka, uslužbenca zadruge. 

Okrožno sodišče v : Celju 
dne 28. maja 1948. 

Zadr VII 421/2 5811 
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693. 
Sedež: Frankolovo, okraj Celje oko- 

lica. 
Dan vpisa: 5. junija 1948. 
Besedilo: Kmetijska zadruga z omeje- 

nim jamstvom v Frankolovem. 
Zadruga je bila ustanovljena na skup- 

ščini 9. IV. 1948 za nedoločen čas. 
Naloge zadruge so: 1. da na čim boljši 

in čim kulturnejši način oskrbuje svoje 
člane z vsemi potrebnimi potresnimi 
predmeti; 2. da odkupuje v svojem oko- 
lišu vse kmetijske pridelke in izdelke v 
skladu s postavljenim načrtom za dobro 
oskrbo mest in drugih, industrijskih sre- 
dišč in sklepa v ta namen pogodbe; 
3. da pospešuje in razvija vse panoge 
kmetijskega gospodarstva na svojem 
področju, tako poljedelstvo, živinorejo, 
sadjarstvo, vinogradništvo, čebelarstvo, 
gojitev industrijskih in drugih kultur, 
gozdarstvo, domačo obrt itd., posebno 
še tiste panoge oziroma kulture, ki v 
danih naravnih pogojih najbolj uspe- 
vajo; 4. da uvaja za povečanje kmetijske 
proizvodnje in s tem za naraščanje bla- 
gostanja svojih članov naprednejše teh- 
nične • agronomske metode v kmetij- 
stvu in v ta namen nabavlja kmetijske 
stroje, umetna gnojila itd., ustanavlja 
ambulante za živino, plemenilne postaje, 
organizira selekcijo živine, gradi silose, 
organizira semensko službo, skrbi za 
gojitev sadnih, gozdnih in drugih sadik 
itd.; 5. da organizira predelavo Kmetij- 
skih pridelkov in obrtne delavnice za 
potrebe svojih članov in izrablja pri tem 
predvsem lokalne surovine; 6. da zbira 
kmečke prihranke v obliki hranilnih 
vlog in notranjih posojil za ustvarjanje 
obratnih sredstev n, podeljevanje kreditov 
svojim članom; 7. da skrbi za gospodarski 
strokovni, l-ulturni in prosvetni dvig vseh 
prebivalcev svojega okoliša tako, da pri- 
reja v svojem zadružnem domu strokovna 
in politična predavanja, kulturne prire- 
ditve strokovne tečaje, razstave, predva- 
janja filmov, goji fizkulturo itd. ter usta- 

, novi svojo knjižnico. 
Zaradi smotrnega in uspešnejšega izva- 

vanja svojih nalog izdela potrebne načrte 
v skladu s splošnim državnim načrtom. 

Zadružni delež znaša 100 din, delež 
zadružnikovega družinskega člana 10 di- 
narjev in se plača ob vstopu v zadrugo. 
Upravni odbor lahko dovoli plačilo v 
obrokih. Vsak zadružnik jamči s pet- 
kratnim zneskom vpisanega enkratnega 
temeljnega oziroma družinskega deleža 

Priobčitve ee, kolikor ni v pravilih do- 
ločeno drugače, nabijejo na zadružni 
razglasni deski. 

Upravni odbor sestavlja 7 do 10 članov, 
ki jih voli zbor izmed zadružnikov za do- 
bo enega leta. 

Zadrugo zastopa upravni odbor, xanjo 
podpisujeta po dva člana upravnega od- 
bora, od katerih lahko enega nadomešča 
po upravnem odboru pooblaščeni usluž- 
benec zadruge. 

Člani upravnega odbora so: 
Goršek Jože. kmet. Lipa 6, predsed- 

nik, 
Borovnik Henrik, kmet, Lipa 21, pod- 

predsednik, 
Fijavž Jože, mlinar, Loka 6, tajnik. 

Žnidar Alojz, čevljar, Stražica 30, 
Operčkal   Alfonz,   kmetski   delavec, 

Lindek 8, 
Šnabel Dana, posestnica, Stražica 24,  ' 
Gorenšek Bogomir, mizar, Lipa 23, od- 

borniki. 
Okrožno sodišče v Celju 

dne 5. junija 1948. 
Zadr VII 128/2 5317 

* 
694. 

Sedež: Kostrivnica, okraj Poljčanc. 
Dan vpisa: 24. maja 1948. 
Besedilo: Kmetijska zadruga z omeje- 

nim jamstvom v Kostrivnici. 
Zadruga je bila ustanovljena na skup- 

ščini 7. III. 1948 za nedoločen čas. 
Naloge zadruge so: 1. da na čim boljši 

in čim kulturnejši način oskrbuje svoje 
člane z vsemi potrebnimi potresnimi 
predmeti; 2. da odkupuje v svojem oko- 
lišu vse kmetijske pridelke in izdelke v 
skladu s postavljenim načrtom za dobro 
oskrbo mest in drugih industrijskih sre- 
dišč in sklepa v ta namen pogodbe; 
3. da pospešuje in razvija vse panoge 
kmetijskega gospodarstva na svojem 
področju, tako poljedelstvo, živinorejo, 
sadjarstvo, vinogradništvo, čebelarstvo 
gojitev industrijskih in drugih kultur, 
gozdarstvo, "domačo obrt itd., posebno 
še tiste panoge oziroma kulture, ki v 
danih naravnih pogojih najbolj uspe- 
vajo; 4. da uvaja za povečanje kmetijske 
proizvodnje in s tem za naraščanje bla- 
gostanja o jih članov naprednejše teh- 
nične in agronomske metode v kmetij- 
stvu in v ta namen nabavlja kmetijske 
stroje, umetna gnojila itd., ustanavlja 
ambulante za živino, plem nilne postaje, 
organizira selekcijo živine, gradi silose, 
organizira semensko službo, skrbi za 
gojitev sadnih, gozdnih in drugih sadik 
itd.; 5. da organizira predelavo kmetij- 
skih pridelkov in obrtne delavnice za 
potrebe svojih članov in izrablja pri tem 
predvsem lokalne surovine; 6. da zbira 
kmečke prihranke v obliki hranilnih 
vlog in notranjih posojil za ustvarjanje 
obratnih predstev in podeljevanje kre- 
ditov svojim članom ; 7. da skrbi za go- 
spodarski strokovni, kulturni in pro- 
svetni dvig vseh prebivalcev svojega 
okoliša tako, da prireja v ovojem za- 
družnem domu strokovna in politična 
predavanja, kulturne prireditve, stro- 
kovne tečaje, razstave, predvajanja fil- 
mov, goji fizkulturo itd. ter ustanovi 
svojo knjižnico. 

Zaradi smotrnega in uspešnejšega iz- 
vajanja svojih nalog izdela potrebne na- 
črte v skladu s splošnim državnim 
načrtom 

Zadružni delež znaša 100 din, delež 
zadružnikovega družinskega člana 20 
in se mora plačati ob vstopu v zadrugo. 
Upravni odbor lahko dovoli plačilo v 
obrokih. 

Vsak zadružnik jamči s petkratnim 
zneskom vpisanega enkratnega temelj- 
nega oziroma družinskega deleža. 

Priobčitve se, kolikor ni v pravilih do- 
ločeno drugače, nabijejo na zadružni 
razglasnj deski. 

Upravni odbor sestavlja 7 do 17 čla- 
nov, ki jih voli zbor izmed zadružnikov. 
Zadrugo zastopa upravni odbor, zanjo 

podpisujeta po dva člana upravnega od- 
bora, od katerih lahko enega nadomešča 
po upravnem odboru pooblaščeni usluž- 
benec zadruge. 

Člani upravnega odbora so: 
But Vinko, kmet, Zg. Kostrivnica 5, 

predsednik. 
Bencina Jožef, uradnik OLO, Podplat, 

podpredsednik, 
Krajcar  Marija gospodinja,   Zg.   Ko- 

strivnica 13, tajnik, 
Napast  Anton, šolski  upravitelj,  Zg. 

Kostrivnica 2, 
Strašek Miha. kmečki sin, Sp. Gaber- 

nik 3, 
Conžek Janez, kmet, Podturn 8, 
Fajs Franc,  kmečki sin,   Kamna gor- 

ča 6, 
Kokol Franc, poljski delavec, Sp. Ko- 

strivnica 19, 
Sovine Janez, kmet, Cača vas 23, 
Pepevnik Matija, kmečki sin, Sp. Ga- 

berniik 1, 
Sovine Jurij, kmet, Žagaj 13, 
Plevnik Franc, kmet, Podplat 3. 
Kampuš Alojz, kmet. Podplat 9, 
Murko Jože, kmet in avtoprevoznik, 

Podplat 5, odborniki. 
Okrožno sodišče v Celju, 

dne 24. maja 1948. 
Zadr. VII 116/4 5312 

G95. 
Sedež: Lačja vas, OLO Mozirje. 
Dan vpisa: 21. maja 1948. 
Besedilo: Kmetijska zadruga z omeje- 

nim jamstvom v Gorici ob Dreti. 
Zadruga je bila ustanovljena na skup- 

ščini 7. III. 1948 za nedoločen Čas. 
Naloge zadruge so: 1. da na čim boljši 

in cim kulturnejši način oskrbuje svoje 
člane z vsemi potrebnimi potrošnimi 
predmeti; 2. da odkupuje v svojem oko- 
lišu vse kmetijske pridelke in izdelke v 
skladu s postavljenim načrtom za dobro 
oskrbo mest in drugih industrijskih sre- 
dišč in sklepa v ta namen pogodbe; 
3. da pospešuje in razvija vse panoge 
kmetijskega gospodarstva na svojem 
področju, tako poljedelstvo, živinorejo, 
sadjarstvo, vinogradništvo, čebelarstvo, 
gojitev industrijskih in drugih kulturi 
gozdarstvo, domačo obrt itd., posebno 
pa tiste panoge oziroma kulture, ki v, 
danih naravnih pogojih najbolj uspe- 
vajo; 4. da uvaja za povečanje kmetijske 
proizvodnje in s tem za naraščanje bla- 
gostanja svojih članov naprednejše teh- 
nično in agronomske metode v kmetij- 
stvu in v ta namen nabavlja kmetijske 
stroje, umetna gnojila itd., ustanavlja 
ambulante za živino, plemenilne postaje, 
organizira selekcijo živine, gradi silose, 
organizira semensko službo, skrbi za 
gojitev sadnih, gozdnih in drugih sadik 
itd.; 5. da organizira predelavo kmatij- 
skih pridelkov in obrtne delavnice za 
potrebe svojih članov in izrablja pri tem 
predvsem lokalne surovine; 6. da zbira 
kmečke prihranke v obliki hranilnih 
vlog in notranjih posojil za ustvarjanje 
obratnih sredstev in podeljevanje kre- 
ditov svojim članom; 7. da skrbi za go- 
spodarski strokovni, kulturni in pro- 
svetni dvig vseh prebivalcev svojega 
okoliša tako, da prireja y svojem za- 
družnem domu  strokovna' in  polittfna 
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predavanja, kulturne prireditve, stro- 
kovne tečaje, razstave, predvajanja fil- 
mov, goji fizkulturo itd ter ustanovi 
svojo knjižnico. 

Zaradi smotrnega in uspešnejšega iz- 
vajanja svojih nalog izdela potrebne na- 
crte v skladu s splošnim državnim na- 
crtom 

Zadružni delež znaša 100 din, delež 
zadružnikovega družinskega člana 10 di- 
narjev in se mora plačati ob vstopu v za- 
drugo. Upravni odbor lahko dovoli pia- 
uno v obrokih. Vsak zadružnik jamči z 
desetkratnim zneskom vpisanega en- 
kratnega temeljnega oziroma družinske- 
ga deleža. 

Prioböitve se. kolikor ni v pravilih do- 
ločeno drugače, nabijejo na zadružni raz- 
jasni deski. 

Upravni odbor sestavlja S do 7 članov. 
Zadrugo zastopa upravni odbor, pod- 

P^ieta Pa /an.i° po dva člana upravnega 
odbora, katerih enega lahko nadomešča 
Po upravnem odboru pooblaščeni usluž- 
benec zadruge. 

Člani upravnega odbora so: . 
Milavec Jože. kmet, Lačja vas 3, pred- 

sednik. 
Frecel Jože, kmet, Kokarje 31, pod- 

predsednik, 
Fiere Jože. Kokarje 44, tajnik, 
Releja Franc, kmet,JPusto polje 31, 
£akrajšek Jožef, delavec, Lačja vas 14. 
£refel Ivan, kmet, Pusto poije, 
^-epiak Ciril, delavec. Lačja vas 16, od- Dorniki. 

Okrožno sodišče •* Celju 
dne 28. maja 1948. 

Zadr VIT 123/4 5450 

G96. * 
Sedež: Ljubočna, okraj Celje okolica, 
JJan vpisa: 31. maja 1948. 
tfesedilo: Kmetijska zadruga z omejc- 

nim jamstvom v Ljubcčni. 
Ev.z^d/uga je bila ustanovljena na skup- 
•*• 24. IH. •8 za nedoločen čas. 

«aloge zadruge so: 
i. da na čim boljši in čim kulturnejši 

trivi . oskrbuje svoje člane z vsemi po- 
ireommi potrošnimi predmeti; 2. da od- 
nrS i? v sv°iem okolišu vso kmetijske 
W in izdelko v skladu s postav- 
Ä nacrtom za dobro oskrbo mest in 
ta n mdustrijskih središč in sklepa v 
razvr?en P°8°dbe; 3. da pospešuje in 
darshL,VSe Pan°g° kmetijskega gospo- 
delstvrt -a sv°lem Področju, tako polje- 
niStvo •• ^018^' sadiarstv°. vinograd- 
in ^,c.relarstvo, gojitev industrijskih 
obrtiM kultur' ßozdarstvo, domačo 
rnm„ i "', Posebno pa tiste panoge ozi- 
"oHi kulture' ki • danih naravnih po- 
novo); na^ol-i uspevajo; 4. da uvaja za 
tem kn\etiisko  proizvodnje in  s 
si• za naraščanje blagostanja svojih 
nrv£°v naprednejše tehnične in agro- 
Z•ske metode v kmetijstvu in v ta na- 
'"•• nabavlja kmetijske stroje, umetna 
gojila itd., ustanavlja ambulante za ži- 
j^?0;. Plenienilne postaje, organizira se- 
"*Kc4o živine, gradi silose, organisi. 
• semensko službo, skrbi' za gojitev 
petnih, gozdnih in drugih sadik itd.; 
m.-^ n0r£;atlizira Predelavo kmetijskih 
pridelkov  in   obrtne  delavnice za po- 

trebe svojih članov in izrablja pri 
tem predvsem lokalne surovine; 6. da 
zbira kmečke prihranke v obliki hra- 
nilnih vlog in notranjih posojil za ustvar- 
janje obratnih sredstev in za podeljeva- 
nje kreditov svojim članom; 7. da skrbi 
za gospodarski strokovni ter kulturni m 
prosvetni dvig vseh prebivalcev svojega 
okoliša tako, da prireja v svojem za- 
družnem domu strokovna in politična 
predavanja, kulturne prireditve, stro- 
kovne tečaje, razstave, predvajanja fil- 
mov, goji fizkulturo itd. ter ustanovi 
svojo knjižnico. 

Zaradi smotrnega in uspešnejšega iz- 
vajanja svojih nalog izdela potrebne na- 
črt« v skladu s splošnim državnim na- 
črtom. 

Zadružni delež znaša 100 din, delež 
zadružnikovega družinskega člana 10 di- 
narjev in se mora plačati ob vstopu v 
zadrugo; upravni odbor lahko dovoli 
plačilo v obrokih. Vsak zadružnik jamči 
z desetkratnim zneskom vpisanega en- 
kratnega temeljnega oziroma družinske- 
ga deleža. 

Upravni odbor sestavlja 7 do 9 članov, 
ki jih voli zbor izmed zadružnikov za 
dobo enega leta. 

Zadrugo zastopa upravni odbor, pod- 
pisujeta pa zanjo po dva člana upravne- 
ga odbora, katerih enega lahko nadome- 
šča po upravnem odboru pooblaščeni 
uslužbenec zadruge. Upravni odbor lah- 
ko določi v posebnem pravilniku, da 
podpisujeta za zadrugo v notranjih in 
tehničnih zadevah po dva uslužbenca za- 
druge. 

Člani upravnega odbora so: 
Rezar Kari, obratovodja, Glinsko 4, 

predsednik, 
Mastnak Jože. lončar, Šmiklavž, pod- 

predsednik, / 
Tiran Ernest, učitelj, Leekovec 21, taj- 

nik, 
Avžner Jožef, posestnik, Žepina 12, 
Cerjak Ana, mala posestnika, Začret 

št. 21, 
Lampret Ignac, krojač. Ljubečna, 
Vrečko Jožef, pos. sin, Lipovec 7, 
Kosec Alojz, posestnik, Glinsko 6, 
Solino Franc, posestnik, Žepina 2. od- 

borniki. 
Za sopodpisovanje je pooblaščen Hoz- 

jan Matija, poslovodja zadruge. Pristava 
št. 5. 

Okrožno sodišče v Celju 
dme 31. maja 1948. 

Zadr VII 126/2 5451 
* 

697. 
Sedež: Nova cerkev, okraj Celje oko- 

lica. 
Dan vpisa: 9, junija 1948. 
Besedilo: Kmetijska zadruga z omeje- 

nim jamstvom v Novi cerkvi. 
Zadruga je bila ustanovljena na skup- 

ščini 30. VI. 1948 za nedoločen čas. 
Naloge zadruge so: 1. da na čim boljši 

In čim kultumejši način oskrbuje svoje 
člane z vsemi potrebnimi potresnimi 
predmeti; 2. da odkupuje v svojem oko- 
lišu vso kmetijske pridelke in izdelke v 
skladu s postavljenim načrtom za dobro 
oskrbo mest in drugih industrijskih sre- 

ia sklepa • ta •••• pogodbe! 

3. da pospešuje in razvija vse panoge 
kmetijskega gospodarstva na svojem 
področju, tako poljsdelstvo, živinorejo, 
sadjarstvo, vinogradništvo, čebelarstvo, 
gojitev industrijskih in drugih kultur, 
gozdarstvo, domačo obrt itd., posebno 
še tiste panoge oziroma kulture, ki v 
danih naravnih pogojih najbolj uspe- 
vajo; 4. da uvaja za povečanje kmetijske 
proizvodnje in s tem za naraščanje bla- 
gostanja svojih članov naprednejše teh- 
nične in agronomske metode v kmetij- 
stvu in v ta namen nabavlja kmetijske 
stroje, umetna gnojila itd., ustanavlja 
ambulante za živino, plenienilne postaje, 
organizira selekcijo živine,, gradi silose, 
organizira semensko službo, skrbi za 
gojitev sadnih, gozdnih in drugih sadik 
itd.; 5. da organizira predelavo kmetij- 
skih pridelkov in obrtne delavnice za 
potrebe svojih članov in izrablja pri tem 
predvsem lokalne surovine; 6. da zbira 
kmečke prihranke v obliki hranilnih 
vlog in notranjih posojil za ustvarajnje 
obratnih sredstev in podeljevanje kre- 
ditov svojim članom; 7. da skrbi za go- 
spodarski strokovni, kulturni in pro- 
svetni dvig vseb prebivalcev svoj aga 
okoliša tako, da prireja v svojem za- 
družnem domu strokovna in politična 
predavanja, kulturne prireditve, stro- 
kovne tečaje, razstave, predvajanja fil- 
mov, goji fizkulturo itd ter ustanovi 
svojo knjižnico. 

Zaradi smotrnega in uspešnejšega iz- 
vajanja svojih nalog izdela potrebne na- 
črte v skladu s splošnim državnim 
načrtom. 

Zadružni delež znaša 100 din, delež 
zadružnikovega družinskega člana 10 
din in se mora plačati ob vstopu v za- 
drugo. Upravni odbor lahko dovoli pla^ 
čilo v obrokih. Vsak zadružnik jamči 
z desetkratnim zneskom vpisanega en- 
kratnega temeljnega oziroma družinske- 
ga deleža. 

Priobčitve se, kolikor ni -pravilih do- 
ločeno drugače, nabijejo na zadružni 
razglasni deski. 

Upravni odbor sestavlja 7 do 9 članov, 
ki jih voli zbor izmed zadružnikov za 
dobo enega leta. Zadrugo zastopa uprav- 
ni odbor, zanjo podpisujeta po dva člana 
upravnega odbora, cd katerih lahko ene- 
ga nadomešča po upravnem odboru po- 
oblaščeni uslužbenec zadruge. 

Člani upravnega odbora so: 
Knez Jakob, pismonoša, Nova cerkev 

št. 45, predsednik, 
Gobec Jakob, kmet. Nova cerkev 21, 

podpredsednik, 
Felicijan Jože, administrator. Nova 

cerkev 15, tajnik, 
Tajnšek Jakob, kmet, Nova cerkev 22, 
Kolenc Miheal, delavec, Nova cerkev 6, 
Štimulak Miroslav, kovač, Nova cer- 

kev 60, 
Kline Avgust, delavec, Nova cerkev, 

odborniki. 
Za sopodpisovanje je pooblaščen Sire 

Edo, poslovodja zadrugo, Nova cerkev 
št. 16. 

Okrožno sodišče v Celju 
dne 9. junija 1948. 

Zadr. KIJ 135/2, 631,9, 
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698. 
Sedež: Sv. Rozalija, okraj Celjo oko- 

lica. 
Dan vpisa: 31. maja 1948. 
Besedilo: Kmetijska zadruga z omeje- 

nim jamstvom pri Sv. Primožu, 
Zadruga je bila ustanovljena na skup- 

ščini 7. III. 1948 za nedoločen čas. 
Naloge zadruge so: da na čim boljši 

in firn kulturnejši način oskrbuje svoje 
člane z vsemi potrebnimi potresnimi 
predmeti; 2. da odkupuje v svojem oko- 
lišu vse kmetijske pridelke in izdelke v 
skladu s postavljenim načrtom za dobro 
oskrbo mest in drugih industrijskih sre- 
dišč in sklepa v ta namen pogodbe; 
3. da pospešuje in razvija vse panoge 
kmetijskega gospodarstva na svojem 
področju, tako poljedelstvo, živinorejo, 
sadjarstvo, vinogradništvo, čebelarstvo, 
gojitev industrijskih in drugih kultur,- 
gozdarstvo, domačo obrt itd., posebno 
še tiste panoge oziroma kulture, ki v 
danih naravnih pogojih najbolj uspe- 
vajo; 4. da uvaja za povečanje kmetijske 
proizvodnje in s tem za naraščanje bla- 
gostanja svojih članov naprednejše teh- 
nične in agronomske metode v kmetij- 
stvu in v ta namen nabavlja kmetijske 
stroje, umetna gnojila itd., ustanavlja 
ambulante za živino, plemenilne postaje, 
organizira selekcijo živine, gradi silose, 
organizira semensko službo, skrbi za 
gojitev sadnih, gozdnih in drugih sadik 
itd.; 5. da organizira predelavo kmetij- 
skih pridelkov in \obrtne delavnice za 
potrebe svojih članov in izrablja pri tem 
predvsem lokalne surovine; 6. da zbira 
kmečke prihranke v obliki hranilnih 
vlog in notranjih posojil za ustvarjanje 
obratnih sredstev in podeljevanje kre- 
ditov svojim članom; 7. da skrbi za go- 
spodarski strokovni, kulturni in pro- 
svetni dvig vseh prebivalcev svojega 
okoliša täko, da prireja v svojem za- 
družnem domu strokovna in politična 
predavanja, "kulturne prireditve, stro- 
kovne tečaje, razstave, predvajanja fil- 
mov, goji fizkulturo itd ter ustanovi 
evojo knjižnico. 

Zaradi smotrnega in uspešnejšega iz- 
vajanja svojih nalog izdela potrebne na- 
črte v skladu s splošnim državnim 
načrtom. 

Zadružni delež znaša 100 din, delež 
zadružnikovega družinskega člana 20 di- 
narjev in se plača ob vstopu v zadrugo. 
Upravni odbor lahko dovoli plačilo v 
obrokih. Vsak zadružnik jamči s petkrat- 
nim _ zneskom vpisanega enkratnega te- 
meljnega oziroma družinskega deleža.. 

Priobčitve se, kolikor ni v pravilih do 
ločeno drugače, nabijejo na zadružni raz- 
glasili deski. 

Upravni odbor sestavlja 7 do 9 članov, 
ki jih voli zbor izmed zadružnikov za 
dobo enega leta. 

Zadrugo zastopa upravni odbor, zanjo 
podpisujeta po dva člana upravnega od- 
bora, od katerih lahko enega nadomešča 
po upravnem odboru pooblaščeni usluž- 
benec. 

Člani upravnega odbora so: 
Debelak Andrej, posestnik, Sv. Pri- 

mož 23, predsednik, 

Šumrada Franc, zasebnik, Sv. Primož 
št. 3, podpredsednik, 

Urleb Neža, učiteljica- Lokarje 2, taj- 
nica, 

Soline Jakob, posestnik, Dol*, 
Mihelčič Peter, posestnik, Goričica, 
Kukovič Jože, posestnik, Lokarje, 
Vrečko Blaž, delavec, Lokarje 7, od- 

borniki. 
Okrožno sodišče v Celju 

dne 31. maja 1948. 
Zadr VII 126/4 5314 

* 
699. 

Sedež: Sv. Peter v Savinjski dolini. 
Dan vpisa: 31. maja 1948. 
Besedilo: Kmetijska zadruga z omeje- 

nim jamstvom v Sv. Petru v Sav. dolini. 
Zadruga je bila ustanovljena na skup- 

ščini 5. VL 1948 za nedoločen čas. 
Naloge zadruge so: 
1. da na čim boljši in čim kulturnejši 

način oskrbuje svoje člane z vsemi po- 
trebnimi potrošnimi predmeti; 2. datod- 
kupuje v svojem okolišu vse kmetijske 
pridelke in izdelke v skladu s postav- 
ljenim načrtom za dobro oskrbo mest in 
drugih industrijskih središč in sklepa v 
ta namen pogodbe; 3. da pospešuje in 
razvija vse panoge kmetijskega gospo- 
darstva na svojem področju, tako polje- 
delstvo, živinorejo, sadjarstvo, vinograd- 
ništvo, čebelarstvo, gojitev industrijskih 
in drugih kultur, gozdarstvo, domačo 
obrt itd., posebno pa tiste panoge ozi- 
roma kulture, ki ob danih naravnih po- 
gojih najbolj uspevajo; 4. da uvaja za 
povečanje kmetijske proizvodnje in s 
tem za naraščanje blagostanja svojih 
članov naprednejše tehnične in agro- 
nomske metode v kmetijstvu in v ta na- 
men nabavlja kmetijske stroje, umetna 
gnojila itd., ustanavlja ambulante za ži- 
vino, plemenilne postaje, organizira se- 
lekcijo živine, gradi silose, organizi- 
ra semensko službo, skrbi za gojitev 
sadnih, gozdnih in drugih sadik itd.; 
5. da organizira predelavo kmetijskih 
pridelkov in obrtne delavnice za po- 
trebe svojih članov in izrablja pri 
tem predvsem lokalne surovine; 6. da 
zbira kmečke prihranke v obliki hra- 
nilnih vlog in notranjih posojil za ustvar- 
janje obratnih sredstev in za podeljeva- 
nje kreditov svojim članom; 7. da skrbi 
za gospodarski strokovni ter kulturni in 
prosvetni dvig vseh prebivalcev svojega 
okoliša tako, da prireja v svojem za- 
družnem domu strokovna in politična 
predavanja, kulturne prireditve, stro- 
kovne tečaje, razstave, predvajanja fil- 
mov, goji fizkulturo itd. ter ustanovi 
svojo knjižnico. 

Zaradi smotrnega in uspešnejšega iz- 
vajanja svojih nalog izdela potrebne na. 
črte v skladu s eplošnim državnim na- 
črtom. 

Zadružni delež znaša 100 din in ee 
mora plačati ob vstopu v zadrugo; 
upravni odbor lahko dovoli plačilo v 
obrokih. Vsak zadružnik jamči z deset- 
kratnimi zneskom vpisanega enkratnega 
temeljnega oziroma družinskega deleža. 

Priobčitve se, kolikor ni v pravilih do- 
ločeno drugače, nabijejo na zadružni ra&- 
glasni deski. 

Upravni odbor sestavlja 7 do 9 članov, 
ki jih voli zbor izmed zadružnikov za 
dobo enega leta. 

Zadrugo zastopa upravni odbor, pod- 
pisujeta pa zanjo po dva člana upravne- 
ga odbora, katerih enega lahko nadome- 
šča po upravnem odboru pooblaščeni 
uslužbenec zadruge. Upravni odbor lah- 
ko določi v posebnem pravilniku, da 
podpisujeta za zadrugo v notranjih in 
tehničnih zadevah po dva uslužbenca za- 
druge. 

Člani upravnega odbora so: 
Rojnik Franc, kmetski sin, Sp. GrtP 

šovlje 2, predsednik, 
Planine Anton, nameSčenec, Doberteea 

vas 1, podpredsednik, 
Miklavžin Anton, nameščenec, Sv. Pe- 

ter 82, tajnik, 
Ovenk Zofka, nameščenka, Sv. Peter 

št. 16, 
Cvenk Stefan, kmet, Sv. Peter 9, 
Ušen Vinko, kmet, Zg. Grušovlje 29, 
Rojnik Jožef, kmet, Doberteša vas 22, 
Četina Andrej ml., kmetski sin, Do- 

berteša vas 11, 
Četina Franc, profesor, Sp. Grušovlje 

št. 4, odborniki. 
Za sopodpisovanje je pooblaščena Roj- 

nik Anica, poslovodkinja zadruge, Sv. 
Peter v Savinjski dolini 

Okrožno sodišče v Celju 
dne 31. maja 1948. 

Zadr VII 127/2 5445 
* 

700. 
Sedež: Škof ja vas, okraj Celje okolica. 
Dan vpisa: 5. junija 1948. 
Besedilo: Kmetijska zadruga z omeje- 

nim jamstvom v Školji vasi. 
Zadruga je bila ustanovljena na skup- 

ščini 8. II. 1948. 
Naloge zadruge so: da na čim boljši 

in čim kulturnejši način oskrbuje svoje 
člane z vsemi potrebnimi potrošnimi 
predmeti; 2. da odkupuje v svojem oko- 
lišu vso kmetijske pridelke in izdelke v 
skladu s postavljenim načrtom zia dobro 
oskrbo mest in drugih industrijskih sre- 
dišč in sklepa v ta namen pogodbe; 
3. da pospešuje in razvija vse panoge 
kmetijskega gospodarstva na svojem 
področju, tako poljedelstvo, živinorejo, 
sadjarstvo, vinogradništvo, čebelarstvo, 
gojitev industrijskih in drugih kultur, 
gozdarstvo, dùinaòo obrt itd., posebno 
še tiste panoge oziroma kulture, ki v 
danih naravnih pogojih najbolj uspe- 
vajo; 4. da uvaja za povečanje kmetijske 
proizvodnje in s tem za naraščanje bla- 
gostanja svojih članov naprednejše teh- 
nične in agronomske metode v kmetij- 
stvu in v ta namen nabavlja kmetijske 
stroje, umetna gnojila itd,, ustanavlja 
ambulante za živino, plemenilne postaje, 
organizira selekcijo živine, gradi silose, 
organizira semensko službo, skrbi za- 
gojitev sadnih, gozdnih in drugih sadik 
itd.; 5. da organizira predelavo kmetij- 
skih pridelkov in obrtne delavnice za 
potrebe svojih članov in izrablja pri tem 
predvsem lokalno surovine; 6. da zbira 
kmečke prihranke v obliki hranilnih 
vlog in notranjih posojil za ustvarjanje 
obratnih sredstev in podeljevanje kre". 
ditov evojiim članom; 7. da skrbi za go- 
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kmečke prihranke v obliki hranilnih 
vlog in notranjih posojil za ustvarjanje 
obratnih sredstev in podeljevanje kre- 
ditov svojim članom; 7. da skrbi za go- 
spodarski strokovni, kulturni in pro- 
svetni dvig vseh prebivalcev svojega 
okoliša tako, da prireja v svojem za- 
družnem domu strokovna in politična 
predavanja, kulturne prireditve, stro- 
kovne tečaje, razstave, predvajanja fil- 
mov, goji fizkulturo itd. ter ustanovi 
svojo knjižnico. • 

Zadružni delež znaša 200 din, ki so 
lahko vplača v obrokih. Delež zadružai- 
kovega družinskega člana znaša 20 din. 
Člani jamčijo za obveznosti zadruge z 
desetkratnim zneskom vpisanega enkrat- 
na temeljnega oziroma družinskega 
üeleza. 

Zadruga razglaša važnejše sklepe v 
svojih poslovnih prostorih in na razglaš- 
al deski. 

Upravni odbor sestavlja 7 članov, 
**• Uh voli zbiOT izmed zadružnikov. Nje- 
gova dolžnost traja eno leto. 

Za zadrugo podpisujeta po dva člana 
^pravnega odbora, katerih enega lahko 
nadomešča po upravnem odboru poobla- 
^eni uslužbenec zadruge. 

Člani upravnega odbora so: 
^Kucfer Franc, kmet,  Velika Ligojna 

Kavčič Anton, kmet, Mala Ligojna 5, 

goini0torčan stank°.kmot- sin> Mala Li* 

Ogrin Matija, kmet, Velika Ligojna 42, 
. oamotorcan Matevž, kmet. sin, Mala 
agogna 3, û 

Ogrin Pavle, kmet, Velika Ligojna 32, 
*osir Jože, kmet, Velika Ligojna 37. 

Okrožno sodišče v Ljubljani 
_  dne 25. maja 1948. 
Zt 9S/4S — Zadr VI 43/1    4700 

726. * 
Sedež: Verd. 
Uanivipisa: 21. junija 1948. 

«j^e<^0: Kmetijska zadruga z omejc- *»m jamstvo,,, v ^cruu> 

rJ^^L & bila ustanovljena na'usta- 
•vnem zboru 28. II. 1948 za nedoločen 

in ^^e zadruge so: da na čim boljši 
Člane lcultuniejŠi način oskrbuje svoje 
PredmŽi.T1?1 Potrebnimi potrošnimi 
lišu «o1 ^a °«kupu]e v svojem oko- 
skladu « ^*0 Pridelke ìB izdelke v 
•••••* ÌP°stavIjenim načrtom za dobro 
j•.mest in drugih industrijskih sre- 
3 dn• s^ePa v te namen pogodbe; 
jjLrp. P/°sPešujo in razvija vse panoge 
^enjsicega gospodarstva na svojem 
s^ WJU> toko poljedelstvo, živinorejo, 
^ujarstvo, vinogradništvo, čebelarstvo, 
••• ^austrijskih in drugih kultur, 
le y ftvo' DomaČo obrt itd-, posebno 
dari-jf Pano?e oziroma kulture, ki v 
vaS!- • naravnih   pogojih  najbolj  uspe- 

«]o, 4. <•• uvaja Za p0večanje kmetijske 
Proizvodnjo in g tem za naraščanje bla- 
ndinja evojih članov naprednejše teh- 
"^noin agronomske metodo v kmetij. 
yvu • v ta namen nabavlja kmetijske 

»troje, umetna „ gnojila itd., ustanavlja 

ambulante za živino, plemenilne postaje, 
organizira selekcijo živine, gradi •••••, 
organizira semensko službo, skrbi za 
gojitev sadnih, gozdnih in drugih sadik 
itd.; 5. da organizira predelavo kmetij- 
skih pridelkov in obrtne delavnice za 
potrebe svojih članov in izrablja pri tem 
predvsem lokalne surovine; 6. da zbira 
kmečke prihranke v obliki hranilnih 
vlog in notranjih posojil za ustvarjanje 
obratnih sredstev in podeljevanje kre* 
ditov svojim članom; 7. da skrbi za go- 
spodarski strokovni, kulturni in pro- 
svetni dvig vseh prebivalcev svojega 
okoliša tako, da prireja v svojem za- 
družnem domu strokovna in politična 
predavanja, kulturne pirireditve, stro- 
kovne tečaje, razstave, predvajanja fil- 
mov, goji fizkulfcuro itd. ter ustanovi 
svojo knjižnico. 

Delež znaša 100 din in so lahko vpla- 
ča v obrokih. Delež zadružnikovega dru- 
žinskega člana znaša 20 din. Člani jam- 
čijo za obveznosti zadruge z desetkrat- 
nim zneskom vpisanega enkratnega te- 
meljnega oziroma družinskega deleža. 

Zadruga razglaša važnejše sklepe v 
svojih poslovnih prostorih in na razglas- 
ili deski. 

Upravni odbor sestavlja 7 članov, ki 
jih voli zbor izmed zadružnikov. Njegova 
dolžnost traja eno leto. 

Za zadrugo podpisujeta po dva člana 
upravnega odbora, katerih enega lahko 
nadomešča po upravnem odboru poobla- 
ščeni uslužbenec zadruge. 

Člani upravnega odbora so: 
Petrovčič Anton, kmet, Verd 15, 
Kenk Ivan, kmet, Verd 42, 
Hren Ivana, kmetica, Verd 20, 
Dobrovoljc Franc, kmet, Verd 118, 
Semrov Jože, delavec, Mirko 6, 
Makovec Jakob, delavec, Bistra 11, 
Hren Tomaž, kmet, Verd 34. 
Pooblaščenec za sopodpisovanje je Nu- 

čič Ivan, poslovodja, Verd 123. 
Okrožno sodišče v Ljubljani 

dne 19. junija 1948. 
Zt 120/84 — Zadr VI 78/1      5476' 

# 
727. 

Sedež: Vidcm-Dobrcpoljc; 
Dan vpisa: 20. maja 1948. 
Besedilo: Kmetijska zadruga z omeje- 

nim jamstvom v Videm-Dobrepoljah. 
Zadruga je bila ustanovjlena na usta- 

novnem zboru 22. II. 1948 za nedoločen 
čas. 

Naloge zadruge so: 1. da na čim boljši 
in čim kulturnejši način oskrbuje svoje 
člane z vsemi potrebnimi potresnimi 
predmeti; 2. da odkupuje v svojem oko- 
lišu vse kmetijske pridelke in izdelke v 
skladu s postavljenim načrtom za dobro 
oskrbo mest in drugih industrijskih sre- 
dišč in" sklepa v ta namen pogodbe; 
3. da pospešuje in razvija vse.panoge 
kmetijskega gospodarstva na svojem 
področju, tako poljedelstvo, živinorejo, 
sadjarstvo, vinogradništvo, čebelarstvo, 
gojitev industrijskih in drugih kultur, 
gozdarstvo, domačo obrt itd., posebno 
se tiste panoge oziroma kulture, ki v 
danih naravnih  pogojih najbolj   uspe- 

vajo; 4. da uvaja za povečanje kmetijske 
proizvodnje in s tem za naraščanje bla- 
gostanja 6vojih članov naprednejše teh- 
nične in agronomske metode v kmetij- 
stvu in v ta namen nabavlja kmetijske 
stroje, umetna gnojila itd., ustanavlja 
ambulante za živino, plemenilne postaje, 
organizira selekcijo živine, gradi silose, 
organizira semensko službo, skrbi za 
gojitev sadnih, gozdnih in drugih 6adik 
Md.; 5. da organizira predelavo kmetij- 
skih pridelkov in obrtne delavnice zai 
potrebo svojih članov in izrablja pri tem 
predvsem lokalne surovine; G. da zbira 
kmečke prihranile v obliki hranilnih 
vlog in notranjih posojil za ustvarjanje 
obratnih sredstev in podeljevanje kre- 
ditov svojim članom; 7. da skrbi za go- 
spodarski strokovni, kulturni in pro- 
svetni dvig vseh prebivalcev svojega 
okoliša tako, da prireja v svojem za- 
družnem domu strokovna in politična 
predavanja, kulturne prireditve, stro- 
kovne tečaje, razstave, predvajanja fil- 
mov, goji îizkulturo itd. ter ustanovi 
svojo knjižnico. 

Zadružni delež znaša 100 din, ki se 
lahko vplača v obrokih. Delež zadružni- 
kovega družinskega člana znaša 10 din. 
Člani jamčijo za obveznosti zadruge z 
desetkratnim zneskom vpisanega enkrat- 
nega temeljnega oziroma družinskega 
deleža. 

Zadruga razglaša važnejše sklepe • 
svojih poslovnih prostorih in na razglas- 
ni deski. 

Upravni odbor sestavlja 9 članov, 
ki jih voli zbor izmed zadružnikov. Nje-, 
gova dolžnost traja eno leto. 

Za zadrugo podpisujeta po dva člana 
upravnega odbora, katerih enega lahko 
nadomešča po upravnem odboru poobla- 
ščeni uslužbenec zadruge. 

Člani upravnega odbora so: 
Kastelio Anton, kmet, Bruhanja vas 9, 
Prelesnik Anton, kmet, Videm 25, 
Hren Janez, kmet, Zagorica 16, 
Grandovec Anton, mizar, Cesta 40, 
Perko Alojzij, kmet, Zdenska vas 12, 
Kralj Anton, kmet, Podgorica 8, 
Vodičar Janez, kmet, Podgora 22, 
Stmad Ignacij, kmet, Podpeč 22. 

Okrožno sodišče v Ljubljani 
dne 20. maja 1948- 

Zt 88/48 — Žadr VI 87/1 
* 

728. , 
Sedež: Visoko. 
Dan vpisa: 14. junija 1948. 
Besedilo: Kmetijska zadruga z omeje- 

nim jamstvom na Visokem, 
Zadruga je bila ustanovljena na usta- 

novnem zboru 27. II. 1948 za nedoločen 
čas. 

Naloge zadruge so: 1. da na čim boljši 
in čim kulturnejši način oskrbuje svoje 
člane z vsemi potrebnimi potrošnima 
predmeti; 2. da odkupuje v svojem oko- 
lišu vse kmetijske pridelke in izdelke v 
skladu s postavljenim načrtom za dobro 
oskrbo mest • drugih industrijskih sre- 
dišč in sklepa v ta namen pogodbe; 
3. da pospešuje in razvija vse panoge 
kmetijskega gospodarstva na svojem 
področju, i tako poljedelstvo, živinorejo, 
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sadjarstvo, vinogradništvo, Čebelarstvo, 
gojitev industrijskih in drugih kultur, 
gozdarstvo, domačo obrt itd., posebno 
še tiste panoge oziroma kulture, kv v 
danih Daravnih pogojih najbolj uspe- 
vajo; 4. da uvaja za povečanje kmetijske 
proizvodnje in s tem za naraščanje bla- 
gostanja svojih članov naprednepe teh- 
nične m agronomske metode v kmetij- 
stvu in v ta namen nabavlja kmetijske 
stroje, umetna gnojila itd., ustanavlja 
ambulante za živ.no, plemenilne postaje, 

'organizira selekcijo živine, gradi silose, 
organizira semensko službo, skrbi za 
gojitev sadnih, gozdnih in drugih sadik 
itd.; 5. da organizira predelavo kmetij- 
skih pridelkov in obrtne delavnice za 
potrebe svojih članov in izrablja pri tem 
predvsem lokalne surovine; 6. da zbira 
kmečke prihranke v obliki hranilnih 
vlog in notranjih posojil za ustvarjanje 
obratnih sredstev in podeljevanje kreditov 
svojim članom; 7. da skrbi za gospodarski 
strokovni, kulturni in prosvetni dvig vseh 
prebivalcev svojega okoliša tako, da pri- 
reja v svojem zadružnem domu strokovna 
in politična predavanja, kulturne prire- 
ditve, strokovne tečaje, razstave, predva- 
janja filmov, goji lizkuliuro itd. ter usta- 
novi svojo knjižnico.   \ 

Delež znaša 100 din in se lahko vpla- 
ča v obrokih. Delež zadružnikovega dru- 
žinskega člana znaša 20 din. Člani jam- 
čijo za obveznosti zadruge z desetkrat- 
nim zneskom vpisanega enkratnega te- 
meljnega oziroma družinskega deleža. 

Zadruga razglaša važnejše sklepe v 
•svojih poslovnih prostorih in na razglas- 
ili deski. 

Upravni odbor sestavlja 9 članov, ki 
jih voli zbor izmed zadružnikov. Njego- 
va dolžnost traja eno leto. 

Za zadrugo podpisujeta po dva člana 
upravnega odbora, katerih enega lahko 
nadomešč? po upravnem odboru poobla- 
ščeni uslužbenec zadruge. 

Člani upravnega odbora so: 
Moram Ivan, kmet, Luže ••, 
Vreček Vinko, pes. sin, Visoka 7, 
Aljančič Ignac, delavec, Hotemaže- 25, 
Sekne- Miha, delavec, Visoko 12, 
Koželj AlešV delavec, Hotemaže- 38, 
Šimenc Franc, kmet, Olševek 5, 
Logar Miha, kmet, Olševek 2, 
Pipan Frane, delavec, Luže 14, 
Cankar Anton, kmet, Milje 3. 
Pooblaščenec za sopodpisovanje je Šter 

Albin, upravnik, Visoko 14. 
Okrožno sodišče v Ljubljani 

dne 11. junija 1948. 
Zt 67/48 — Zadr. VI 66/1      5464 

729. 
Sadež: Voklo. 
Dan vpisa: 21. junija 1948. 
Besedilo: Kmetijska zadruga % omeje- 

nim jamstvom Vogljc» 
• Zadruga je bila ustanovljena na usta- 

novnem zboru 24. II. 1948 za nedoločen, 
čas. 

Naloge zadruge so: 1. da na. čim boljši 
in čim kulturnejši način oskrbuje svoje, 
člane • vsemi potrebnimi potrošnima 
predmeti; 2. da odkupuje v svojem oko- 
lišu, VSA kmetijske pridelke in iadftifca. v/ 

skladu s postavljenim načrtom za dobro 
oskrbo mest in drugih industrijskih sre- 
dišč in sklepa v ta namen pogodbe; 
3. da pospešuje in razvija vse panoge 
kmetijskega gospodarstva na svojem 
področju, tako poljedelstvo, živinorejo, 
sadjarstvo, vinogradništvo, čebelarstvo, 
gojitev industrijskih in drugih kultur, 
gozdarstvo, domačo obrt itd., posebno 
še tiste panoge oziroma kulture, ki v 
danih naravnih pogojih najbolj uspe- 
vajo; 4. da uvaja za povečanje kmetijske 
proizvodnje in s tem za naraščanje bla- 
gostanja svojih članov naprednejše teh- 
nične in agronomsko metode v kmetij- 
stvu in v ta namen nabavlja kmetijske 
stroje, umetna gnojila itd., ustanavlja 
ambulante za živano, plemenilne postaje, 
organizira selekcijo živine, gradi silose, 
organizira semensko službo, skrbi p 
gojitev sadnih, gozdnih in drugih sadik 
itd.; 5. da organizira predelavo kmetij- 
skih pridelkov in obrtno delavnice za 
potrebe svojih članov in izrablja pri tem 
predvsem lokalne surovine; 6. da zbira 
kmečke prihranke v obliki hranilnih 
vlog in notranjih posoji. za ustvarjanje 
obratnih sredstev in podeljevanje kreditov 
svojim članom; 7.daskrbizagospodarski 
strokovni, kulturni in prosvetni dvig vseh 
prebivalcev svojega okoliša tako, da pri- 
reja v slojem zadružnem domu strokovna 
ia politična predavanja, kulturne prire- 
ditve, 6trokovne tečaje, razstave, predva- 
janja filmov, goji lizkulturo itd. ter usta- 
novi svojo knjižnico. 

Delež znaša 100 din in se lahko vpla- 
ča v obrokih. Delež zadružnikovega dru- 
žinskega člana znaša 20 din. Člani jam- 
čijo za obveznosti zadruge z desetkrat- 
nim zneskom vpisanega enkratnega te- 
meljnega oziroma družinskega deleža. 

Zadruga razglaša važnejše sklepe v 
svojih poslovnih prostorih in na razglas- 
ni deski 

Upravni odbor sestavlja 9 članov, lei 
jih voli zbor izmed zadružnikov. Njego- 
gova dolžnost traja eno leto. 

Za zadrugo podpisujeta po dva člana 
upravega odbora, katerih  enega lahko 
nadomešča po upravnem odboru poobla- 
ščeni uslužbenec zadruge. 

Člani upravnega odbora so: 
Mohar Jože, čevljar, Voklo 21, 
Oselj Janko, delavec, Voglje 81, 
Čebuli Matija, kmet siin, Voklo 23, 
Jagodic Aleš, delavec, Voklo 54, 
Zerovnik Ježe, delavec, Voglje 77, 
Kos Vinko, kmet, Voklo 67, 
Zupan Jože, kmet, Prebačevo 18, 
Nadižar Franc, delavec. Prebačevo 2, 
Mrak Ivan, kmet sin, Hrastje ». 

Okrožno sodišče v Ljubljani 
dne 19. junija 1948. 

Zt 59/48, — Žadr. VI 75/1      5473 
• 

730. 
Sedež: Vrzdenec. 
Dan vpisa: 21. junija 1948. 
Besedilo: Kmetijska zadruga z omeje- 

nim jamstvom na Vrzdencu. 
Zadruga je bila ustanovljena na usta- 

novnem zboru 27. II. 1943 za nedoločen 
čas. 

Nalogo zadruge so: 1. da na čim boljši 
ia Čim kulturnejši način oskrbuje svoje 

člane z vsemi potrebnimi potrošnima 
predmeti; 2. da odkupuje v svojem oko- 
lišu vse kmetijske pridelke in zdelke v 
skladu s postavljenim načrtom ta dobro 
oskrbo mest in drugih industrijskih sre- 
dišč in sklepa v ta namen pogodbe; 
3. da pospešuje in razvija vse panoge 
kmetijskega gospodarstva na svojem 
področju, tako poljedelstvo, živinorejo, 
sadjarstvo, vinogradništvo, čebelarstvo, 
gojitev industrijskih in drugih kultur^ 
gozdarstvo, domačo obrt itd., posebno 
še tiste panoge oziroma kulture, Id v 
danih naravnih pogojih najbolj uspe- 
vajo; 4. da uvaja za povečunie. kmetijeke 
proizvodnje in s tem za naraščanje bla- 
gostanja svojih članov naprednejše teh- 
nične in agronomske metode v kmetij- 
stvu in v ta namen nabavlja kmetijske 
stroje, umetna gnojila itd., ustanavlja 
ambulante za živino, plemenilne postaje, 
organizira selekcijo živine, gradi silose, 
organizira semensko službo, skrbi za 
gojitev sadnih, gozdnih in drugih sadik 
itd.; 5. da organizira predelavo kmetij- 
skih pridelkov in obrtne delavnice za 
potrebo svojih članov in izrablja pri tem 
predvsem lokalne surovine; 6. da zbira 
kmečke prihranke v obliki hranilnih 
vlog in notranjih posojil za ustvarjanje 
obratnih sredstev in podeljevanje kreditov 
svojim članom; 7. da skrbi za gospodarski 
strokovni, kulturni in prosvetni dvig vseh 
prebivalcev svojega okoliša tako, da pri- 
reja v svojem zadružnem domu strokovna 
in politična predavanja, kulturno prire- 
ditve, strokovne tečaje, razstave, pred- 
vajanja filmov, goji fizkulturo itd. ter 
ustanovi svojo knjižnico. 

Delež znaša 100 din in se lahko vpla- 
ča v obrokih. Delež zadružnikovega dru- 
žinskega člana znaša 20 din. Člani jam- 
čijo za obveznosti zadruge z desetkrat- 
nim zneskom vpisanega enkratnega te- 
meljnega oziroma družinskega deleža. 

Zadruga razglaša važnejše sklepe v 
svojih poslovnih prostorih in na razglas- 
ili deski. 

Upravni odbor sestavlja 3 do 5 članov, 
ki* jih voli zbor izmed zadružnikov. Nje- 
gova dolžnost traja eno leto. 

Za 'zadrugo podpisujeta po dva člana 
upravnega odbora,   katerih enega lahko 
nadomešča po upravnem odboru poobla- 
ščeni uslužbenec zadruge, 

člani upravnega odbora so: 
Jereb Jože, kmet, Vrzdenee 26, 
Trček Ivanka, kmetica, Vrzdenec S7, 
Buh Anten, kmet, Vrzdenec 50, 
Gradadolnik Franc, kmet. sin, Vrzde- 

nec 7, 
Kogovšek Franc, kmet delavec, Vrzde- 

nec 52. 
Okrožno  sodišče r Ljubljani 

dne 19. junija 19Î8. 
Zt 121/48 - Zadr VI 79/1      547? 

731. 
Sedež: Zg. Jahlanica. 
Dan vpisa: 15. junija 1948. 
Besedilo: Kmetijska zadruga z orjejo 

mm jamstrem • Zg. Jablaaic*. 
Zadruga je bila ustanovljena na usta* 

novnem zboru 16. V. 1948. za nedoločen 
ca*. 
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Naloge zadruge so: da ua čim boljši 
in öim kulturuejši način u^mbuje svoje 
člane L vsemi potrelmfnu potresnimi 
predmeti; 2. da odkupuje v «vojem oko 
lišu vse kmetijske pridelke In izdelke v 
skladu s postavljenim načrtom za dobro 
oskrbo mest in drugih industrijskih sre- 
dišč in sklepa v ta namen pogodbe; 
3. da pospešuje in razvija vso panoge 
kmetijskega gospodarstva na svojem 
Področju, tako poljedelstvo, živinorejo, 
sadjarstvo, vinogradništvo, čebelarstvo, 
gojitev industrijskih in drugih kultur, 
gozdarstvo, domačo obrt itd., posebno 
»e tiste panoge oziroma kulture, ki v 
danih naravnih pogojih najbolj uspe- 
jo; 4. da uvaja za povečanje kmetijske 
proizvodnje in e tem za naraščanje bla- 
gostanja svojih članov naprednejše teh- 
nične in agronomske metode v kmetij- 
stvu in v ta namen nabavlja kmetijske 
stroje, umetna gnojila itd., ustanavlja 
ambulante za živino, plemenilne postaje, 
organizira selekcijo živine, gradi silose, 
organizira semensko službo, skrbi za 
goltov sadnih, gozdnih in drugih sadik 
v'i ^* ^a orRanizira predelavo kmetij- 

skih pridelkov in obrtne delavnice za 
P°4ebe svojih članov in izrablja pri tem 
predvsem lokalne surovine; 6. da zbira 
kmečke  prihranke   v  obliki   hranilnih 
J°8 in notranjih posojil za ustvarjanje 

ooratnih sredstev in podeljevanje kre" 
-n,°,v spojim članom; 7. da skrbi za go- 
sveiMrski 6trokovni> kulturni in pro- 
ok t?« ^^ vsen Prebivalcov svojega 
dn°i      ^^0, da  prireja  v svojem za. 

Južnem domu strokovna in politična 
predavanja, kulturne prireditve, stro- 

vne tečaje, razstave, predvajanja fil- 
mov, g0jj fizkuituro iti ter ustanovi 
8wJo knjižnico. 

Delež znaša 100 din in se lahko vpla- 
ïf v obrokih. Delež zadružnikovega dru, 
Sfskega člana znaša 20 din. Člani jam- 
410 za obveznosti zadruge z desetkrat- 
ni*?, zneskom vpisanega enkratnega te- 
"ie1Jnega oziroma družinskega deleža. 
Kvn?Tm8a  oglaša  važnejše sklepe  v 
ai deski°Sl0Vllih Prostorih ta • ••®13®- 

••••••^1 °cLbùT sestavlja 6 do 7 Slapov. 
•v« • zbor ^med zadružnikov. Nje- 
gov* dolžnost traja eno leto. 
UT>rLÜadruR0 Podpisujeta po dva člana 
^domê|g^bora'  katerih^nega lahko 
ečeni i, i vP° «pravnem odboru poobla- 

*" "SJužbenec zadruge. 
J1^ upravnega odbora so: 

ze 3 *' Prevžitlcar, Gradiške La- 

Laze^611 Martin' kmot- &hl> Jablaniške 

&t,Rl^InaU Jože' obrmik« Gradiške Laze 

SV^T
8
^

01
 Pavel, nameščenec, Jablani- 

*ke Laze 8, 
Rozina Alojz, kmet, Gradišče 13, 

j^Kastelic Franc, kmečki sin, Jablaniške 

Vidic Milan, kmet, Gradišče 17. 
Okrožno sodišče v Ljubljani 

dne 12. junija   1948. 
Zt 115/48 — Zadr VI 71/1      •469 

732. 
Sedež: Zelimi je. 
Dan vpisa: 15. junija 1948. 
Besedilo: Kmetijska zadruga z omeje- 

nim jamstvom zelimlje. , 
Zadruga je bila ustanovljena na usta- 

novnem Z.ÜOJU 19. V. 1948 za nedoločen 
cas. 

Naloge zadruge so: 1. da na čim boljši 
• čim kulturuejši način oskrbuje t-'oje 
člane z vsemi potrebnimi potrošnimi 
predmeii; 'l. da odkupuje v svojem oko- 
lišu vse kmetijsko pr.delke in izdelke v 
skladu s postavljenim načrtom za dobro 
oskrbo mest in drugih industrijskih sre- 
dišč • sklepa v ta namen pogodbe; 
3. da pospešuje in razvija vse panoge 
kmetijskega gospodarstva na svojem 
področju, tako poljedelstvo, živinorejo, 
sadjarstvo, vinogradništvo, čebelarstvo, 
gojitev industrijskih in drugih kultur, 
gozdarstvo, domačo obrt itd., posebno 
še tiste panoge oziroma kulture, ki v 
danih naravnih pogojih najbolj uspe- 
vajo. 4. da uvaja za povečanje kmetijske 
proizvodnje in s tem za naraščanje bla- 
gostanja svojih flanov naprednejše teh- 
nično in agronomske metode v kmetij- 
stvu in v ta namen nabavlja kmetijske 
stroje, umetna gnojila itd., ustanavlja 
ambulante za živino, plemenilne postaje, 
organizira selekcijo živine, gradi silose, 
organizira semensko službo, skrbi za 
gojitev sadnih, gozdnih • drugih sadik 
itd.; •. da organizira predelavo kmetij- 
skih pridelkov in obrtne delavnice za 
potrebe svojih članov in izrablja pri tem 
predvsem lokalne surovine; 6. da zbira 
kmečko prihranke v obliki hranilnih 
vlog m notranjih posojil za ustvarjanje 
obratnih sredstev lu podeljevanje kre- 
ditov svojim članom; 7. da skrbi za go- 
spodarski strokovni, kulturni fin pro- 
svetni dvig vseh prebivalcev svojega 
okoliša tako, da prireja v svojem za- 
družnem domu strokovna in politična 
predavanja, kulturne prireditve, stro- 
kovne tečaje, razstave, predvajanja •- 
mov, goji fizkulturo Itd. ter ustanovi 
svojo knjižnico. 

Delež znaša 100 din in se lahko vpla- 
ča v obrokih. Delež zadružnikovega dru- 
žinskega člana znaša 20 din. Člani jam- 
čijo za obveznosti zadruge z desetkrat- 
nim zneskom vpisanega enkratnega te- 
meljnega oziroma družinskega deleža. 

Zadruga razglaša važnojšo sklepe v 
svojih poslovnih prostorih in na razglas- 
ni deski. „ 

Upravni odbor sestavlja 5 do 7 članov, 
ki jih voli zbor izmed zadružnikov. Nje- 
gova dolžnost traja eno leto. 

Za zadrugo podpisujeta po dva člana 
upravnega odbora, katerih enega lahko 
nadomešča po upravnem odboru poobla- 
ščeni uslužbenec zadruga. 

Člani upravnega odbora eo: 
Fodlogar Mara, pos. hči, zelimlje 17, 
Janežfij Slavka, krneč, hči, Zelimlje 6, 
Poznar Janez, kmet, Zelimlje 37, 
Glinšek Valentin, delavec, Zelimlje 59, 
Intihar Marija, kmetica, Zelimlje 24, 
Pooblaščenka   za   sopodpisovanje   je 

Drobniö Marija, kmet hči, Zelimlje 18. 
Okrožno sodišče v Ljubljani 

dne 12. junija 1948. 
Zt 111/48 - Zadr VI 69/1     5467. 

733. 
Sedež: Cogetinci, okraj Gor. Radgona. 
Dan vpisa: 7. junija 1948. 
Besedilo: Kmetijska zadruga z omeje- 

nim jamstvom r Cotcncih. 
Zadruga je bila ustanovljena na skup- 

ščini 16. IH- 1948 za nedoločen čas. 
Nalogo zadrugo so: da na čim boljši 

in čim kulturnejđi način oskrbuje svojo 
člane z vsemi potrebnimi potrošnimi 
predmeti; 2. da odkupuje v svojem oko- 
lišu vse kmetijske pridelke in izdelke v 
skladu s postavljenim načrtom za dobro 
oskrbo mest in drugih industrijskih sre- 
dišč in sklepa v ta t namen pogodbe; 
3. da pospešuje in razvija vse panoge 
kmetijskega gospodarstva na svojem 
področju, tako poljedelstvo, živinorejo, 
sadjarstvo, vinogradništvo, čebelarstvo, 
gojitev industrijskih tn drugih kultur, 
gozdarstvo, domačo obrt itd., posebno 
še tiste panoge oziroma kulture, ki v 
danih naravnih pogojih najbolj uspe- 
vajo; 4. da uvaja za povečanje kmetijske 
proizvodnje in s tem za naraščanje bla- 
gostanja svojih članov naprednejše teh- 
nične in agronomske metode v kmetij- 
stvu in v ta namen nabavlja kmetijske 
stroje, umetna gnojila itd., ustanavlja 
ambulante za živino, plemenilne postaje, 
organizira selekcijo živine, gradi silose, 
organizira semensko službo, ekrbi za 
gojitev sadnih, gozdnih in drugih sadik 
itd.; S. da organizira predelavo kmetij- 
skih piridelkov in obrtne delavnice za 
potrebe svojih članov in izrablja pri tem 
predvsem lokalne surovine; 6. da zbira 
kmečko prihranke v obliki hranilnih 
vlog in notranjih posojil za ustvarjanje 
obratnih sredstev in podeljevanje kre- 
ditov svojim članom; 7. da skrbi za go- 
spodarski 6trokovni, kulturni in pro» 
svetni dvig vseh prebivalcev svojega 
okoliša tako, da prireja v svojem za- 
družnem domu strokovna in politična 
predavanja, kulturne prireditve, stro- 
kovne tečaje, razstave, predvajanja file 
mov, goji fizkulturo itd. ter ustanovi 
svojo knjižnico. 

Zaradi smotrnega in uspešnega k- 
vajanja svojih nalog izdela potrebne 
načrto v skladu s splošnim državnim 
načrtom. 

Zadružni delež znaša 150 din in se 
plača ob vstopu v zadrugo. Upravni od- 
bor lahko dovoli plačilo v obrokih. De- 
lež zadružnikovega družinskega člana 
znaša 10 din. Jamstvo jo omejeno. Vsak 
zadružiE jamči že e trikratnim zneskom 
vpisanih obveznih deležev. 

Zadruga razglaša važnejše sklepe v svo- 
jih poslovnih prostorih in na razglasu! 
deski. 

Upravni odbor sestavlja 5 do 8 članov. 
Njegova dolžnost traja eno loto. 

Zadrugo zastopa upravni odbor, pod- 
pisujeta pa zanjo po dva člana upravne- 
ga odbora, katerih enega lahko nadome- 
šča po upravnem odboru pooblaščeni 
uslužbenec zadruge. 

Člani upravega odbora so: 
Žmavo Franc, delavec, Cogetind, pred- 

sednik, 
Kurnik Alojz, delavec, Cog«tinci, pod- 

predsednik 
Kavčič Albin, mia. pomt%ik, Çogetû^ 

ei, tajniJs, 
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Kukovec Ivan, kmet, Cogetinci, 
Borko Anton, •••. sin, Cogetinci, od- 

bornika. 
Okrožno sodišče v  Mariboru 

dne 7. junija 1948. 
Zadr IV 52-2 5240 

734. 
Sedež: Fikšinci,'okraj Mur. Sobota. 
Dan vpisa: 22. maja 1948. 
Besedilo: Kmetijska zadruga z omeje- 

nim jamstvom v Fikšincib. 
Zadruga je bila ustanovljena na skup- 

ščini 27. IV. 1948 za nedoločen Cas. 
Naloge zadruge so: 1. da na čim boljši 

in čim kultumejši način oskrbuje svoje 
ciano z vsemi potrebnimi potrošnimi 
predmeti; 2. da odkupuje v svojem oko- 
lišu vse kmetijske pridelke in izdelke v 
skladu s postavljenim načrtom za dobro 
oslirbo mest in drugih industrijskih sre- 
dišč in sklepa v ta namen pogodbe; 
3. da pospešuje in razvija vse panoge 
kmetijskega gospodarstva na svojem 
področju, tako poljedelstvo, živinorejo, 
sadjarstvo, vinogradništvo, čebelarstvo, 
gojitev industrijskih in drugih kultur, 
gozdarstvo, domačo obrt itd., posebno 
le tiste panoge oziroma kulture, ki v 
danih naravnih pogojih najbolj uspe- 
vajo; 4. da uvaja za povečanje kmetijske 
proizvodnje in s tem za naraščanje bla- 
gostanja svojih članov naprednejše teh- 
nične in agronomske metode v kmetij- 
stvu in v ta namen nabavlja kmetijske 
stroje, umetna gnojila itd., ustanavlja 
ambulante za živino, plemenilne postaje, 
organizira selekcijo živine, gradi silose, 
organizira semensko službo, skrbi za 
gojitev sadnih, gozdnih in drugih sadik 
itd.; 5. da organizira predelavo kmetij- 
skih pridelkov in obrtne delavnice za 
potrebe svojih članov in izrablja pri tem 
predvsem lokalne surovine; 6. da zbira 
kmečke prihranke v obliki hranilnih 
vlog in notranjih posojil za ustvarjanje 
obratnih sredstev in podeljevanje kre- 
ditov svojim članom; 7. da skrbi za go- 
spodarski strokovni, kulturni in pro- 
svetni dvig vseh prebivalcev svojega 
okoliša tako, da prireja v svojem za- 
družnem domu strokovna in politična 
predavanja, kulturne prireditve, stro- 
kovne tečaje, razstave, predvajanja fil- 
mov, goji iizkulturo itd. ter ustanovi 
svojo knjižnico. 

Zaradi smotrnega in uspešnejšega iz- 
vajanja svojih nalog izdela potrebne 
načrte v skladu s splošnim državnim 
načrtom. 

Zadružni delež znaša 150 din, plača se 
ob vstopu v zadruga Upravni odbor lah- 
ko dovoli plačilo v obrokih. Delež za- 
družnikovega družinskega člana znaša 
10 din. Jamstvo je omejeno. Veak za- 
zadružnik jamči še z desetkratnim zne- 
skom vpisanih obveznih deležev. 

Zadruga razglaša važnejše sklepe v 
svojih poslovnih prostorih in na razglae- 
ni de3kL 

Upravni odbor sestavlja 3 do 5 članov. 
Njegova dolžnost traja eno leto. Zadrugo 
zastopa upravni odbor, zanjo pa podpi- 
sujeta po dva člana upravnega odbora 
ali po en član upravnega odbora in en 
pooblaščeni uslužbenec zadruge. 

Člani upravnega odbora so: 
Juvančič Josip, predsednik, 
Tratnjak Miha, podpredsednik, 
Vogriučič Josip, tajnik, 
Videtič Miha, 
Bernjak Viljem, odbornika, vsi polje- 

delci v Fik&incih. 
Okrožno sodišče v Mariboru 

dne 22. maja 1948. 
Zadr lil 82/2 4794 

735. 
Sedež: Gasteraj, okraj Maribor oko- 

lica. 
Dan vpisa: 5. junija 1948. 
Besedilo: Kmetijska zadruga z omeje- 

nim jamstvom v Gasteraju. 
Zadruga je bila ustanovljena na skup- 

ščini 22. II. za nedoločen čas. 
Naloge zadruge so: 
1. da na čim boljši ih čim kultumejši 

način oskrbuje svoje člane z vsemi po- 
trebnimi potrošnimi predmeti; 2. da od- 
kupuje v svojem okolišu vse kmetijske 
pridelke in izdelke v skladu s postav- 
ljenim načrtom za dobro oskrbo mest in 
drugih industrijskih središč in sklepa v 
ta namen pogodbe; 3. da pospešuje in 
razvija vse panoge kmetijskega gospo- 
darstva na svojem področju, tako polje- 
delstvo, živinorejo, sadjarstvo, vinograd- 
ništvo, čebelarstvo, gojitev industrijskih 
in drugih kultur, gozdarstvo, domačo 
obrt itd., posebno pa tiste panoge ozi- 
roma kulture, ki v danih naravnih po- 
gojih najbolj uspevajo; 4. da uvaja za 
povečanje kmetijske proizvodnje in s 
tem za naraščanje blagostanja svojih 
članov naprednejše tehnične in agro- 
nomske metode v kmetijstvu in v ta na- 
men nabavlja kmetijske stroje, ume'.na 
gnojila itd.,'; ustanavlja ambulante za ži- 
vino, plemenilne postaje, organizira se- 
lekcijo živine, gradi silose, organizi- 
ra semensko službo, skrbi za gojitev 
sadnih, gozdnih in drugih sadik itd.; 
5. da organizira predelavo kmetijskih 
pridelkov in obrtne delavnice za po- 
trebe svojih članov in izrablja pri 
tem predvsem lokalne surovine; 6. da 
zbira kmečke prihranke v oblila hra- 
nilnih vlog in notranjih posojil za ustvar- 
janje obratnih sredstev in za podeljeva- 
nje kreditov svojim članom; 7. da skrbi 
za gospodarski strokovni ter kulturni in 
prosvetni dvig vseh prebivalcev svojega 
okoliša tako, da prireja v svojem za- 
družnem domu strokovna in politična 
predavanja, kulturne prireditve, stro- 
kovne tečaje, razstave, predvajanja fil- 
mov, goji fizkulturo itd. ter ustanovi 
svojo knjižnico. 

Zaradi smotrnega in uspešnejšega iz- 
vajanja svoja nalog izdela potrebne 
načrte v skladu s splošnim državnim 
nacrtom. 

Zadružni delež znaša 150 din in se 
plača ob vstopu v zadrugo. Upravni od- 
bor lahko dovoli plačilo v obrokih. Delež 
zadimžnlkovega družinskega člana znaša 
15 din. Jamstvo js omejeno. Vsak za- 
družnik jamči £e z desetkratnim zne- 
skom vpisanih obveznih deležev. 

Zadruga razglaša važnejše sklepe v svo- 
jih poslovnih prostorih in na razglasni 
desia. 

Upravni odbor sestavlja 5 do 7 članov. 
Njegova dolžnost traja eno leto. 

Zadrugo zastopa upravni odbor, pod- 
pisujeta pa zanjo po dva člana upravne- 
ga odbora ali po en član upravnega od- 
bora in en pooblaščeni uslužbenec za- 
druge. 

Člani upravnega odbora so: 
Bauman Franc, posestnik, Zgor. Ga- 

steraj, predsednik, 
Kumperščak Ivan. posestnik, Spod. 

Gasteraj, podpredsednik, 
Klobasa Ivan, posestnik, Spod. Gaste- 

raj, tajnik, 
Purgaj Marija, delavka, Spod. Gaste- 

raj, 
Vlašker Rudolf, zidar. Spod. Gasteraj, 
Stipar Hinko. poljedelec. Spod. Gaste- 

raj, odborniki. 
Okrožno sodišče v Mariboru 

dne 5. junija 19-18. 
Zadr IV 49/2 5243 

* 
78G. 

Sedež: Gornja Radgona. 
Dan vpisa: 7. junija 1948. 
Besedilo: Kmetijska zadruga z omeje- 

nim jamstvom v Gornji Radgoni. 
Zadruga je bila ustanovljena na skup- 

ščini 17. V. 1948 za nedoločen čas. 
Naloge zadruge so: 
1. da na čim boljši in čim kultumejši 

način oskrbuje svoje člane z vsemi po- 
trebnimi potrošnimi predmeti; 2. da od- 
kupuje v svojem okolišu vse kmetijske 
pridelke in izdelke v skladu s postav- 
ljenim načrtom za dobro oskrbo mest In 
drugih industrijskih središč in sklepa v 
ta namen pogodbe; 3. da pospešuje in 
razvija vse panoge kmetijskega gospo- 
darstva na svojem področju, tako polje- 
delstvo, živinorejo, sadjarstvo, vinograd- 
ništvo, čebelarstvo, gojitev industrijskih 
in drugih kultur, gozdarstvo, domačo 
obrt itd., posebno pa tisto panoge ozi- 
roma kulture, ki v danih naravnih po- 
gojih najbolj uspevajo; 4. da uvaja za 
povečanjo kmetijske proizvodnje in s 
tem za naraščanje blagostanja svojih 
članov naprednejše tehnične in agro- 
nomske metodo v kmetijstvu in v ta na- 
men nabavlja kmetijske stroje, umetna 
gnojila itd., ustanavlja ambulante za ži- 
vino, plemenilne postaje, organizira se- 
lekcijo živine, gradi silose, organizi- 
ra semensko službo, skrbi za gojitev 
sadnih, gozdnih in drugih sadik itd.; 
G. da organizira predelavo kmetijskih 
pridelkov in obrtno delavnice za po- 
trebe svojih članov in izrablja pri 
tem predvsem lokalno surovine; 6. da 
zbira kmečke prihranke v obliki hra- 
nilnih vlog jn notranjih posojil za ustvar- 
janje obratnih sredstev in za podeljeva- 
nje kreditov svojim članom; 7. da skrbi 
za gospodarski strokovni 1er kulturni in 
prosvetni dvig vseh prebivalcev svojega 
okoliša tako, da prireja v svojem za- 
družnem domu strokovna in politična 
predavanja, kulturne prireditve, stro- 
kovne tečaje, razstave, predvajanja fil- 
mov, goji fizkulturo itd. ter ustanovi 
svojo knjižnico 

Zaradi smotrnega in uspešnega iz- 
vajanja svojih nalog feđela potrebne 
načrte y skladu s splošnim državnim 
načrtom. 
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Zadružni delež znaša 150 din in se 
plača ob vstopu v zadrugo. Upravni od- 
bor lahko dovoli piacilo v obrokih. Delež 
zadružnikovega družinskega člana 10din. 
Jamstvo je omejeno. Vsak zadružnik 
jamči še z desetkratnim zneskom vpisa- 
nih obveznih deležev. 

Zadruga razglaša važnejše sklepe v svo- 
jih poslovnih prostorih in na razjasni 
deski. 

Upravni odbor sestavlja 7 do 9 članov. 
Njegova dolžnost traja eno leto. 

Zadrugo zastopa upravni odbor, pod- 
pisujeta pa zanjo po dva člana upravne- 
ga odbora ali po en član upravnega od- 
bora in en pooblaščeni uslužbenec za- 
druge. 

Člani upravnega odbora so: 
Robinšek Oto, Hercegovščak, predsed- 

nik, 
Senekovič Milan, kmet, Lomanoši, pod- 

predsednik, 
1     Velel Franc, kmet, G. Radgona, tajnik, 

Geder Ivan, kmet, Podgrad, 
Trdina Helena, pos. hči, Lomanoši, 
Levar Franc, kmet, Podgrad, 
Hoja Alojz, kmet, G. Radgona, 
«tanjko Jakob, kmet, Norički vrh, 

. Gamser Mirko, kmet, Podgrad, odbor- 
niki. 

Okrožno çodisco v Mariboru 
dne 7. junija 1948. 

Zadr IV 50/2 5273 

687. * 
Sedež: Kupšinci, okraj Murska Sobota. 
£an vpisa: 11. junija 1948. 

^ besedilo: Kmetijska zadruga z o. i. v 
fcnpšmcih. 

Zadruga je bila ustanovljena na skup- 
ščini lo. V. 1948 za nedoločen čas. 

Naloge zadruge so: 
1. da na čim boljši in čim kulturnejši 

rf^n oskrbuje svoje člane z vsemi po- 
ggimi potrošnimi predmeti; 2. da od- 
SP?!? v svojem okolišu vse kmetijske 
PndeUie in izdelke v skladu s postav- 
J„% na<Ttom za dobro oskrbo mest in 
«rugin industrijskih središč in sklepa v 
S_^men pogodbe; 3. da pospešujo in 
••• VS0 Pan°£9 kmetijskega gospo- 
deK na .svo]em Področju, tako polje- 
nist„

Vo> «•••••••, sadjarstvo, vino^rad- 
ta S« c.^bela,rslvo, gojitev industrijskih 
obrt: iw kultuT» gozdarstvo, domačo 
roma t,VP°Sßbno pa tisto panogo ozi- 
soHb w^e- te v danih naravnih po- 
PweeaSW "fPevajo; 4. da uvaja za 
tem 7 kmetijske proizvodnje in s 
clmL., naraščanje blagostanja svojih 
Ä naprednejše tehnično in agro- 
"°•ske metode v kmetijstvu in v ta na- 
"jen nabavlja kmetijske strojo, umetna 
^pjUa itd., ustanavlja ambulante za Zi- 
jp?0?. Pimentine postaje, organizira se- 
JfKcil° sivine, gradi silose, organizi- 
*~, somensko službo, skrbi za gojitev 
sadnih, gozdnih in drugih sadik itd.; 
n •'T„orSanizira predelavo kmetijskih 
pridelkov in obrtne delavnice za po- 
trebe svojih članov in izrablja pri 
tem predvsem lokalne surovine; 6. da 
stura kmečke prihranke v obliki hra- 
nilnih vlog in notranjih posojil za ustvar- . 
Janje, ohratmih sredstev, in za podeljena. I 

nje kreditov svojim članom; 7. da skrbi 
za gospodarski strokovni ter kulturni in 
prosvetni dvig vseh prebivalcev svojega 
okoliša tako, da prireja v svojem za- 
družnem domu strokovna in politična 
predavanja, kulturne prireditve, stro- 
kovne tečaje, razstave, predvajanja fil- 
mov, goji iizkulturo itd. ter ustanovi 
svojo knjižnico. 

Zaradi smotrnega in uspešnejšega iz- 
polnjevanja svojih nalog izdela potrebne 
uačrte v skladu s splošnim državnim 
načrtom. 

Zadružni delež znaša 160 din in se 
plača ob vstopu v zadrugo. Upravrd od- 
bor lahko dovoli plačilo v obrokih» Delež 
zadružnikovega družinskega člana znaša 
10 din. Jamstvo je omejeno. Vsak zadruž- 
nik jamči še z 10 kratnim zneskom vpi- 
sanJh obveznih deležev. 

Zadruga razglaša važnejše sklepe v 
svojih poslovnih prostorih in na riazglas- 
ni deski. 

Upravni odbor sestavlja 5 članov. Nje- 
gova dolžnost traja eno leto. 

Zadrugo zastopa upravni odbor, pod- 
pisujeta pa zanjo po dva člana uprav- 
nega odbora, katerJi enega lahko nado- 
mešča po upravnem odboru pooblaščeni 
uslužbenec zadruge. 

Člani upravnega odbora so: 
Norulč Franc, kmet, Kupšinci, pred- 

sednik, 
Cigut Evgeu, kmet, Kupšinci, podpred- 

sednik, 
Cipot Štefan, administrator, Kupšinci, 

tajnik, 
Cipot Nikolaj, kmet, Kupšinci, 
Svetec Janez, kmet, Kupšinci, odbor- 

nika. 
Okrožno sodišče v Mariboru 

dne 11. junija 1948. "" 
Zadr III 90—2 5352 

* 
7S8. 

Sedež: Kuzraa, okraj Mur. Sobota. 
Dan vpisa: 27. maja 1948. ' 
Besedilo: Kmetijska zadruga z omeje- 

nim jamstvom v Kuzmi. 
Zadruga je bila ustanovljena na skup- 

ščini dne 27. V. 1948 za nedoločen čas. 
Naloge zadruge so: 1. da na čim boljši 

in čim kulturnejši način oskrbuje svoje 
Člane z vsemi potrebnimi potrošnimi 
predmeti; 2. da odkupuje v svojem oko- 
Ešu vse kmetijske pridelke in izdelke-v 
skladu s postavljenim načrtom za dobro 
oskrbo mest in drugih industrijskih sre- 
dišč in sklepa v ta namen pogodbe; 
3. da pospešuje in razvija vse panoge 
kmetijskega gospodarstva na svojem 
področju, tako poljedelstvo, živinorejo, 
sadjarstvo, vinogradništvo, čebelarstvo, 
gojitev industrijskih in drugih kultur, 
gozdarstvo, domačo obrt itd., posebno 
še tiste panoge oziroma kulture, ki v 
danih naravnih pogojih najbolj uspe- 
vajo; 4. da uvaja za povečanje kmetijske 
proizvodnje in s tem za naraščanje bla- 
gostanja svojih članov naprednejše teh- 
nične in agronomske metode v kmetij- 
stvu in v ta namen nabavlja kmetijske 
stroje, umetna gnojüa itd., ustanavlja 
ambulante za živino, plemenjlne postaje, 
organizira selekcijo živine, gradi silose, 
organizira semensko službo; skrbi za 
gojitey sadnih, gozdnih in. drugih eadik , 

itd.; 5. da organizira predelavo kmetij- 
skih pridelkov in obrtne delavnice za 
potrebe svojih članov in izrablja pri tem 
predvsem lokalne surovine; 6. da zbira 
kmečke prihranke v obliki hranilnih 
vlog in notranjih posojil in za ustvarjanj» 
obratnih sredstev in podeljevanje kre- 
ditov svojim članom; 7. da skrbi za go- 
spodarski strokovni, kulturni in pro- 
svetni dvig vseh prebivalcev svojega 
okoliša tako, da prireja v svojem za- 
družnem domu strokovna in politična 
predavanja, kulturne prireditve, stro- 
kovne tečaje, razstave, predvajanja fil- 
mov, goji fizkulturo itd. ter ustanovi 
svojo knjižnico. 

Zaradi smotrnega in uspešnejšega iz- 
vajanja svojih nalog izdela potrebne 
načrte v skladu s splošnim državnim 
načrtom. 

Zadružni delež znaša 150 din, plača se 
ob vstopu v zadrugo. Upravni odbor lah- 
ko dovoli plačilo v obrokih. Delež za- 
družnikovega družinskega člana znaša 
10 din. Jamstvo je omejeno. Vsak za- 
zadruZmk jamči še z desetkratnim zne- 
skom vpisanih obveznih deležev. 

Zadruga razglaša važnejše sklepe • 
svojih poslovnih prostorih in na razglas- 
ni deski. 

Upravni odbor sestavlja 7 članov. 
Njegova dolžnost traja eno leto. Zadruge 
zastopa upravni odbor, zanjo pa podpi- 
sujeta po dva člana upravnega odbora 
ali po en član upraviega odbora in en 
pooblaščeni uslužbenec zadruge. 

Člani upravnega odbora so: 
Fartek MihaeL 
Fartek Janez, 
Hašaj Ludvik, 
Krabier Janez, 
Z rim Jožef, 
Safar Karel, 
Bunderla Jožef, vsi posestniki v Rua- 

mi. 
Okrožno sodišče • Mariboru 

dno 27. maja 1948. 
Zadr III 84/2 4738 

* 
739. 

Sedež: Logarevci, okraj Ljutomer. 
Dan vpisa: 27. maja 1948. 
Besedilo: Kmetijska zadruga z omeje- 

nim jamstvom v Logarevrih. 
Zadruga je bila ustanovljena na skup- 

ščini 15. II. 1948 za nedoločen čas. 
Naloge zadruge so: 1. da na čJm boljši 

in čim kulturnejši način oskrbuje svoje 
člane z vsemi potrebnimi potresnimi 
predmeti; 2. da odkupuje v svojem oko- 
lišu vse kmetijske pridelke in izdelke v 
skladu s postavljenim načrtom za dobre 
oskrbo mest m drugih industrijskih sre- 
dišč in sklepa v ta namen pogodbe; 
3. da pospešuje in razvija vse panog» 
kmetijskega gospodarstva na svojem 
področju, tako poljedelstvo, živinorejo, 
sadjarstvo, vinogradništvo, čebela reîvo, 
gojitev industrijskih in drugih kultur, 
gozdarstvo, domačo obrt itd., posebno 
še tiste panoge oziroma kulture, ki v 
danih naravnih pogojih najbolj uspe- 
vajo; 4. da uvaja za povečanje kmetijske 
proizvodnje in s tem za naraščanje bla- 
gostanja svojih Članov naprednejše teh- 
nične ju agrojjomaka metode v kmetu- 
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stru in v ta namen nabavlja kmetijske 
stroj*, umetna gnojila itd., ustanavlja 
ambulante za živino, plemeniine postaje, 
orgarözira selekcijo živine, gradi silose, 
orgaf-iizira semensko eluibo, skrbi za 
gojitFV sadnih, gozdnih in drugih sadik 
itd.; ò. da organizira predelavo kmetij- 
skih pridelkov in obrtne delavnice za 
potrebe svojih Slanov in izrablja pri tem 
predvsem lokalne s4""'v^,f-; 6- da zbira 
kmečke prihranke v obliki hraniin.li 
vlog in notranjih posoj:! za ustvarjanje 
obratnih sredstev in podeljevanje kreditov 
svojim članom; 7. da skrbi za gospodarski 
strokovni, kulturni in prosvetni dvig vseh 
prebivalcev svojega okoliša tako, da pri- 
reja v svojem zadružnem domu strokovna 
in politična predavanja, kulturne prire- 
ditve, strokovne tečaje, razstave, predva- 
janja lilmov, poji fizkulturo itd. ter usta- 
novi svojo knjižnico. 

Zaradi smotrnega in uspešnejšega izva- 
vanja svojih nalog izdela potrebne načrte 
v skladu s splošnim državnim načrtom. 

Zadružni delež znaša 150 din in se 
plača ob vstopu v zadrugo. Upravni od- 
bor lahko dovoli plačilo v obrokih. Jam- 
stvo je omejeno. Vsak zadružnik jamči 
še s petkratnim zneskom vpisanih ob- 
veznih deležev. 

Zadruga razglaša važnejše sklepe v svo- 
jih poslovnih prostorih in na razgla*>ni 
deski. 

Upravni odbor sestavlja 5 do 9 članov. 
Njegova dolžnost traja eno leto. 

Zadrugo zastopa upravni odbor, pod- 
pisujeta pa zanjo po dva člana upravne- 
ga odbora ali po en član upravnega od- 
bora in en pooblaščeni uslužbenec za- 
druge. 

Člani upravnega odbora so: 
Majdič Franc, kmet, Logarovci, pred- 

sednik, 
Ivanjšič Anton, kmet, Kokoriči, pod- 

predsednik, 
.Taušovec Ludvik, kmet, Logarovci, taj- 

nik, 
Senear Viljem, delavec Gajševci, 
Štuhec Anton, kmet, Logarovci, 
Vuk Franc, kmet, Berkovci, 
Osterc Jakob, kmet, Kokoriči, 
MihaliČ Angela, gospodinja, GajŠevci, 
Znidarič Alojz kmet, Logarovci, odbor- 

niki. 
Okrožno sodišče v Mariboru 

dne 27. maja 1948. 
Zadr V 35/2 4796 

* 
740. 

Sedež: Lutverei, okraj G. Radgona. 
Dan vpisa: 7. junija 1948. 
Besedilo: Kmetijska zadruga z omejp- 

nim jamstvom v Lutvcrcih. 
Zadruga je bila ustanovljena na skup- 

ščini 23, IV. 1948 za nedoločen Čas. 
Naloge zadruge so: 
1. da na čim boljši in čim kulturnejši 

način oskrbuje svoje člane z vsemi po- 
trebnimi potresnimi predmeti; 2. da od- 
kupuje v svojem okolišu vse kmetijske 
-^òVIke in izdelke v skladu s postav- 
ljenim načrtom •• dobro oskrbo mest in 
drugih industrijskih središč in sklepa v 
ta namen pogodbe; 3. da pospešuje !n 
razvija vse panoge kmetiiskega gospo- 
darstva na svoiem področju, tako polje- 
delstvo, živinorejo, sadjarstvo, vinograd- 

ništvo, čebelarstvo, gojitev industrijskih 
in drugih kultur, gozdarstvo, domalo 
obrt itd., posebno pa tiste panoge OZJ- 
roma kulture, ki v danih naravnih po- 
gojih najbolj uspevajo; 4. da uvaja za 
povečanje kmetijske proizvodnje in s 
tem za naraščanje blagostanja svojih 
članov naprednejše tehnične in agro- 
nomske metode v kmetijstvu in v ta na- 
men nabavlja kmetijske stroje, umetna 
gnojila itd., ustanavlja ambulante za ži- 
vino, plemeuilne postaje, organizira se- 
lekcijo živine, gradi silose, organizi- 
ra semensko službo, skrbi za gojitev 
sadnih, gozdnih • drugih sadik itd.; 
5. da organizira predelavo kmetijskih 
pridelkov in obrtne delavnice za po- 
trebe svojih članov in izrablja pri 
tem predvsem lokalne surovine; 6. da 
zbira kmečke prihranke v obliki hra- 
nilnih vlog in notranjih posojil za ustvar- 
janje obratnih sred.Uev in za podeljeva- 
nje kreditov svojim članom; 7. da skrbi 
za gospodarski strokovni ter kulturni in 
prosvetni dvig vseh prebivalcev svojega 
okoliša tako, da prireja v svojem za- 
družnem domu strokovna in politična 
predavanja, kulturne prireditve, stro- 
kovne tečaje, razstavo, predvajanja fil- 
mov, goji fizkulturo itd. ter ustanovi 
svojo knjižnico. 

Zaradi smotrnega in uspešnejšega iz- 
vajanja svojih nalog izdela potrebne 
načrte v skladu s splošnim državnim 
načrtom. 

Zadružni delež znaša 150 din in ee 
plača ob vstopu v zadrugo. Upravni od- 
bor lahko dovoli plačilo v obrokih. Delež 
zadružnikovega družinskega člana 10 din. 
Jamstvo je omejeno. Vsak zadružnik 
jamči še z desetkratnim zneskom vpisa- 
nih obveznih deležev. 

Zadruga razglaša važnejša sklepe v svo- 
jih poslovnih prostorih in na razglasni 
deski. 

Upravni odbor sestavlja 5 do 8 članov. 
Njegova dolžnost traja eno leto. 

Zadrugo zastopa upravni odbor, pod- 
pisujeta pa zanjo po dva člana upravne- 
ga odbora ali po en član upravnega od- 
bora in en pooblaščeni uslužbenec za- 
druge. 

Člani upravnega odbora so: 
Bogataj Franc, kmet, Lutvorci, pred- 

sednik, 
SrpčiS Lojzka,  gospodinja,  Lutverei, 

tajnica, 
Jesih Franc, kmet, Lutverei, 
Kuzmič Evgen, uslužbenec, Lutverei, 
Poreč Jožef, kmet, Lutverei, 
Kavaš Štefan, kmet, Plitvica, 
Ratnik Tončka, uslužbenka, PUtvica, 

odborniki. 
Okrožno sodišče v Mariboru 

dne 7. junija 1948. 
Zadr IV 51 5272 

741. * 
Sedež: Maribor-Pebrežjc, Ulica 14. di- 

vizije 8. 
Besedilo: Delavsko-namcščonska po- 

trošniška zadruga z o. j., Maribor-Po- 
brežjo. 

Zadruga jo bila ustanovljena na skup- 
ščini 31. III. 1948 za nedoločen čas. 

Naloga zadruge je: 
1. da izdeluje načrt potrošnje za sve 

Člane in izdela v ta namen finančni >, 
kreditni načrt; 2. da zbira v ta namen sta- 
tistične podatke, ki jih daje v uporabo tu- 
di nadrejenim zadružnim in državnim or- 
ganom; 3. da oskrbuje svoje člane z vsemi 
potresnimi predmeti in sklepa v ta na- 
men pogodbe s kmetijskimi nabavnimi in 
prodajnimi zadrugami in z drugimi za- 
družnimi in državnimi podjetji; 4. da usta- 
navlja po potrebi lastna gospodarska pod- 
jetja izključno po potrebi svojih članov; 
5. da dviga svoje prodajamo in podjetja 
na višjo racionalno in kulturno raven; 6. 
da s sodelovanjem sindikalnih organizacij 
skrbi za dvig kulturne in prosvetne ravni 
in za zadružno vzgojo svojih članov. 

Zadružni delež znaša 150 din in s© 
plača ob vstopu v zadrugo. Upravni od- 
bor lahko dovoli plačilo v obrokih. Jam- 
stvo je omejeno. Vsak zadružnik jamči 
še z desetkratnim zneskom vpisanih ob- 
veznih deležev. 

Zadruga razglaša važnejše sklepe v 
svojih poslovnih prostorih. 

Upravni odbor sestavlja 5 do 9 članov. 
Njegova dolžnost traja eno leto. Predsed- 
nika, podpredsednika in tajnika voli 
zbor posebej. 

Zadrugo zastopa upravni odbor, pod- 
pisujeta pa zanjo po dva člana upravnega 
odbora, katerih enega lahko nadomešča 
po upravnem odboru pooblaščeni usluž- 
benec zadruge. 

Člani upravnega odbora so: 
Sorgo Rudolf, uslužbenec, Pobrežje, 

Zrkovska ul. 134, predsednik, 
Berlot Anton, tekst, mojster, Pobrežje, 

Gregorčičeva 12, podpredsednik, 
Pečenko Ema, nameščenka, Pobrežje, 

Mejna ulica 48, tajnik, 
Simčič Anton, obratovodja, Pobrežje, 

Gvajčeva 5, 
Bezek Ivan, sodni uslužbenec, Po- 

brežje, Ferlugova 9, 
Zega Alojz, voz. pregi. JD2, Pobrežje, 

Crnogorska 18, 
Grebene Ferdo, orodni ključavničar, 

Brezje, Zavezniška 92, 
Vezjak Danilo, carin, uslužb., Pobrež- 

je, Tezenska 1, 
Klemenčič Josip, drž. upok., Pobrežje. 

Gajeva 19, odborniki 
Pooblaščenec za sopodpisovnnje 
Polak   Stanislav,   zadruž. poslovodja, 

Pobrn/jo. 
Okrožno sođiščo v Mariboru 

dne 22. maja 1948. 
Zadr IV 32/2 4739 

* 
742. 

Sedež: Maribor, Cafova ul. 5. 
Dan vpisa:«28. maja 1948. 
Benedilo: Kolodvorska dclavsko-namc- 

šeonskn potrošniška zadruga z omejenim 
jamstvom v Mariboru. 

Zadruga je bila ustanovljena na skup- • 
ščini 31. III. 1946 za nedoločen čas. 

Naloga zadrupe je: 
1. da izdeluje načrt potrošnje za svoje 

člane In izdela v ta namen finančni in 
kreditni načrt; 2. da zbira v ta namen sta- 
tistične podatke, ki jih daje v uporabo tu- 
di nadrejenim zadružnim in državnim or- 
ganom; 3. da oskrbuje svojo člane z vsemi 



• 28 - 29. VI. •8 URADM USI Litó Strna 487 

potrošaimi predmeti ia sklepa v ta na- 
men pogodbe s kmetijskimi nabavnimi • 
prodajnimi zadrugami in z drugimi za- 
družnimi- in državnimi podjetji ; 4. da usta- 
navlja po potrebi lastna gospodarska pod- 
jetja izidjučno po potrebi svojih članov; 
5. da dviga svoje prodajalne in podjetja 
na višjo racionalno in kulturno raven; 6. 
da s sodelovanjem sindikalnih organizacij 
skrbi za dvig kulturne in prosvetne ravni 
• za zadružno vzgojo svojih članov. 

Zadružni delež znaša 160 din in se 
plača ob vstopu v zadrugo. Upravni od- 
bor lahko dovoli plačilo v obrokih. Jam- 
stvo je omejeno. Vsak zadružnik jamči 
se z desetkratnim zneskom vpisanih ob- 
veznih deležev. 

Zadruga razglaša važnejše sklepe v 
svojih poslovnih prostorih. 

Upravni odbor sestavlja 5 do 7 članov, 
gegova dolžnost traja eno leto. Predsed- 
nika, podpredsednika in tajnika voli 
zbor posebej. 

Zadrugo zastopa upravni odbor, pod- 
pisujeta pa zanjo po dva člana upravnega 
"UDora, katerih enega lahko nadomešča 
Po upravnem odboru pooblaščeni usluž- 
benec zadruge. 

p1311! spravnega odbora so: 
Mahovne Anica, sodnica, Maribor. Par- 

tizanska 47, predsednica, 
SnH     «k- Anton, nameščenec, Maribor, 

Lpf ? Podpredsedmk, 
•••••• Mirko, upok. učitelj, Maribor, 

K?mova 11, tajnik, 
Cafo368?^ ^ranc, nameščenec, Maribor, 

M-väetko Ivaa> str°k. učitelj, Maribor, 
«•«sirova 15, 
Maist°Vetl J:mko' Podravnatelj, Maribor, 

lofl^iß Pinli0» nameščenec, Maribor, Ko- 
morska 4, odborniki, 

Okrožno sodišče v Mariboru 
dae 28. maja 1918. 

Zadr IV 37/2 4798 

743. * 

št.S87&1' Maribor' Tom°. Pujska cesta 

Besedilo:   Dclavsko-nameščcnska po- 
Te°zno?ka zadruSa z o. j. v Mariboru, 

g&nidaTgnie bo^ ^^110^61111 na skuP" 
Nalo; 
1. da 

48. 
'ga zadruge je: 

Žlana^ ^elujo načrt potrošnje za svoje 
krS-J? ^•1• v ta •••• finančni in «utni nac-rt; g. • zbira v te •^••• sta. 

dinS? P?^^' ki jih daje v uporabo tu- 
Pati oenim zadružnim in državnim or- 
Lr,0?''.3- da oskrbuje svoje člane z vsemi 
^tcammi predmeti in sklepa v ta na- 
DivS ?°Sodbe s kmetijskimi nabavnimi in 
Jjooamjmi zadrugami,in z drugimi za- 
navt"'imi "* drZavnimi podjetji; 4. da usta- 
iet' • po P°trebi lastna gospodarska pod- 
aja ?zključno po potrebi svojih članov; 

• da^dviga svojo prodajalne in podjetja 
a višjo racionalno in kulturno raven; 6. 

sk v s°delovanjem sindikalnih organizacij* 
j*1"1 za dvig kulturne ia prosvetne ravni 
• w* zadružno vzgojo svoiih članov. 

zadružni delež znaša 150 din in se 
f aca ob vstopu v zadrugo. Upravni od- 

bor lahko dovoli plačilo v obrokih. Jam- 
stvo je omejeno Vsak zadružnik jamči 
še z desetkratnim zneskom vpisanih ob- 
veznih deležev. 

Zadruga razglaša važnejše sklepe v 
svojih poslovnih prostorih. 

Upravni odbor sestavlja 5 do 7 članov. 
Njegova dolžnost traja eno leto. Predsed- 
nika, podpredsednika in tajnika voli 
zbor posebej. 

Zadrugo zastopa upravni odbor, pod- 
pisujeta pa zanjo po dva člana upravnega 
odbora, katerih enega lahko nadiomešča 
po upravnem odboru pooblaščeni usluž- 
benec zadruge. 

Ciani upravnega odbora so: 
Tašner Ivan, upokojenec, Tezno, Ukra- 

jinska 32, predsednik. 
Kamer Hinko, krojač, Tezno, Babni- 

kova 10, tajnik, 
Stojanovič Viikota, ekonom, Tezno, Mo- 

skovska 44, 
Bajt Jože, strugar, Tezno, Taborišče 

III, 
Maglica Jože, mizar, Tezao, Vojkova 4, 
Kozina Drago, dimnikar, Tezno, Ptuj- 

ska c. 28, odborniki 
Okrožno sodišče v Mariboru 

dne. 22. maja 1948. 
Zadr IV/33 4792 

744. 
Besedilo: Maribor, Stritarjeva ulica 17. 
Dan vpisa: 28. maja 1948. 
Besedilo: Magdalonska delavsko-name- 

ščenska potrošniška zadruga z omejenim 
jamstvom v Mariboru. 

Zadruga je bila ustanovljena na skup- 
ščini 31. III. 1948 za nedoločen čas. 

Naloga zadruge je: 
1. da izdeluje načrt potro|njo za_ svoje 

člane in izdela v ta namen finančni in 
kreditni načrt; 2. da zbira v ta namen sta- 
tistične podatke, ki jih daje v uporabo tu. 
di nadrejenim zadružnim in državnim or- 
ganom; 3. da oskrbuje svoje člane z vsemi 
potrošaimi predmeti in sklepa v ta na- 
men pogodbe s kmetijskimi rabavnimi in 
prodajnimi zadrugami in z drugimi za- 
družnimi in državnimi podjetji; 4. da usta- 
navija po potrebi lastna gospodarska pod- 
jetja izključno po potrebi svojih članov; 
5. da dviga svoje prodajalne in podjetja 
na višjo racionalno in kulturno raven; 6. 
da s sodelovanjem sindikalnih organizacij 
skrbi za dvig kulturne in prosvetne ravni 
in za zadružno vzgojo svojih članov. 

Zadružni delež znaša 100 din in so 
plača ob vstopu v zadrugo. Upravni od- 
bor lahko dovoli plačilo v obrokih. Jam- 
stvo je omejeno. Vsak zadružnik jamči 
še z desetkratnim zneskom vpisanih ob- 
veznih deležev. 

Priobčitve se, kolikor ni v pravilih 
določeno drugače, nabijejó na zadružni 
razglasiti deski- 

Upravni odbor sestavlja 11 članov, 
ki jih voli zbor izmed zadružnikov za 
dobo enega leta. 

Zadrugo zastopa upravni odbor, pod- 
pisujeta pa zanjo po dva člana upravnega 
odbora, katerih enega lahko nadomešča 
po upravnem odboru pooblaščeni usluž- 
benec zadruge. 

S 

Člani upravnega odbora eo: 
Bajt Tone, nameščenec, Maribor, Ver- 

stovškova 4, predsednik, 
Slemenšek Rihard, upokojenec, Nova vas, 

Radvanjska 55, tajnik, 
Vajngerl   Jože,   nameščenec,   Maribor, 

Kettejeva 27, 
Urbančič Franc,  nameščenec,  Maribor, 

Tržaška 9, 
Jerman Jakob,   nameščenec, Radvanje, 

Hostel i1 v a 60, odborniki. 
'rožno sodišče v Mariboru 

dne 28. maja 1948. 
Zadr IV 38/2 4797 

# 
745. 

Sedež: Matjaševci, okraj Mur. Sobota. 
Dan vpisa: 27. maja 1948 
Besedilo: Kmetijska zadruga i omeje- 

nim jamstvom v Matjašcvcih. 
Zadruga je bila ustanovljena na skup- 

ščini 17. IV. 1948 zà nedoločen čas. 
Nalogo zadruge so: 1. da na čim boljši 

in čim kulturne jši način oskrbuje svojo 
člane z vsemi potrebnimi potrošnim: 
predmeti; 2. da odkupuje v ßvojem oko- 
lišu vse kmetijske pridelke in izdelke v 
skladu s postavljenim načrtom za dobro 
oskrbo mest in drugih industrijskih sre- 
dišč in sklepa v ta namen pogodbe; 
3. da pospešuje in razvija vse panog* 
kmetijskega gospodarstva na svojem 
področju, tako poljedelstvo, živinorejo, 
sadjarstvo, vinogradništvo, čebelarstvo, 
gojitev industrijskih in drugih kultur, 
gozdarstvo, domačo obrt itd.; posebno 
še tiste panoge oziroma kulture, ki v 
danih naravnih pogojih najbolj uspe- 
vajo; 4. da uvaja za povečanje kmetijske 
proizvodnje in s tem za naraščanje bla- 
gostanja svojih članov naprednejše teh- 
nično in agronomske metode v kmetij- 
stvu in v ta namen nabavlja kmetijske 
stroje, umetna gnojila itd., ustanavlja 
ambulante za živino, plemenilne postaje, 
organizira selekcijo živine, gradi silosei, 
organizira semensko službo, skrbi za 
gojitev sadnih, gozdnih in drugih sadik 
itd.; 5. da organizira predelavo kmetij- 
skih pridelkov in obrtne delavnice za 
potrebe svojih članov in izrablja pri tem 
predvsem lokalne eurovine; 6. da zbir» 
kmečke prihranke v obliki hranilnih 
vlog in notranjih posojil za ustvarjanje 
obratnih sredstev in podeljevanje kre- 
ditov svojim članom; 7. da skrbi za go-' 
spodarski strokovni, kulturni in pro- 
svetni dvig vseh prebivalcev svojega 
okoliša tako, da prireja v svojem za- 
družnem domu strokovna in politična, 
predavanja, kulturne prireditve, stro- 
kjotvne tečaje, razstave, predvajanja fil- 
mov, goji fizkulturo itd. ter ustanovi 
svojo knjižnico. 

Zaradi smotrnega in uspešnejšega iz- 
vajanja svojih nalog izdela potrebne 
načrte v skladu s splošnim državnim 
načrtom. 

Zadružni delež znaša 160 din, plača ee 
ob vstopu v zadrugo. Upravni odbor lah- 
ko dovoli plačilo v obrokih. Delež za- 
družnikovega družinskega člana znaša 
10 din. Jamstvo je omejeno. Vsak za- 
zadružnik jamči še z desetkratnim zne- 
skom vpisanih obveznih deležev. 
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Zadruga razglaša važnejše sklepe v 
svojih poslovnih prostorih in na razglas- 
ni deski.' 

upravni odbor sestavlja 7 članov. 
Njegova dolžnost traja eno leto. Zadrugo 
zastopa upravni odbor, zanjo pa podpi- 
sujeta po dva člana upravnega odbora 
ali po en član upravnega odbora in en 
pooblaščeni uslužbenec zadruge. 

Člani upravnega odbora so: 
Bunderla Matija, predsednik, 
Klement Matija, podpredsednik, 
Žohar Janez, tajnik, 
Ropoša Karel, 
Ropoša Jožef, 
Farteli Anton, 
Bunderla Ignac, odborniki, vsi kmeto- 

valci v Matjaševoih. 
Okrožno sodišče v Mariboru 

dne 27. maja 1948. I 
Zadr III 83/2 4801 [ 

* 
74G. 

Sedež: Mislinja-Stražc, okraj Dravo- 
grad. 

Dan vpisa: 11. junija 1948. 
Besedilo: Kmetijska zadruga z o. j. v 

Mislinji. 
Zadruga je bila ustanovljena na skup- 

ščini 4. IV. 1948 za nedoločen čas. 
Naloge zadruge eo: 
1. da na čim boljši in čim kulturnejši 

način oskrbuje svoje člane z vsemi po- 
trebnimi potresnimi predmeti; 2. da od- 
kupuje v svojem okolišu vse kmetijske 
pridelke in izdelke v skladu postav- 
ljenim načrtom za dobro oskrbo mest in 
drugih industrijskih središč in sklepa v 
ta namen pogodbe; 3. da pospešuje in 
razvija vse panoge kmetijskega gospo- 
darstva na svojem področju, teko polje- 
delstvo, živinorejo, sadjarstvo, vinograd- 
ništvo, čebelarstvo, gojitev industrijskih 
in drugih kultur, gozdarstvo, domačo 
obrt itd., posebno pa tiste panoge ozi- 
roma kulture, ki ob danih naravnih po- 
gojih najbolj uspevajo; 4. da uvaja za 
povečanje kmetijske proizvodnje in s 
tem za naraščanje blagostanja svojih 
članov naprednejše tehnične in agro- 
nomske metode v kmetijstvu in v ta na- 
men nabavlja kmetijske stroje, umetna 
gnojila itd., ustanavlja ambulante za ži- 
vino, plemenilne postaje, organizira se- 
lekcijo živine, gradi silose, organizi- 
ra semensko službo, skrbi za gojitev 
sadnih, gozdnih in drugih sadik itd.; 
5. da organizira predelavo kmetijskih 
pridelkov in obrtne delavnice za po- 
trebe svojih Članov . in izrablja pri 
tem predvsem lokalne surovine: 6. da 
zbira kmečke prihranke v obliki hra- 
nilnih vlog in notranjih posojil za ustvar- 
janje obratnih sredstev in za podeljeva- 
nje kreditov svojim Članom; 7. da skrbi 
za gospodarski strokovni ter kulturni in 
prosvetni dvig vseh prebivalcev svojega 
okoliša tako, da prireja v svojem za- 
družnem domu strokovna in politična 
predavanja, kulturne prireditve, stro- 
kovne tečaje, razstave, predvajanja fil- 
mov, goji fizkulturo itd. ter ustanovi 
svojo knjižnico. 

Zaradi smotrnega in uspešnejšega iz- 
polnjevanja svojih nalog izdela potrebne 

načrte v skladu s splošnim državnim 
načrtom. * 

Zadružni delež znaša 150 din im se 
plača ob vstopu v zadrugo. Upravni od- 
bor lahko dovoli plačilo v obrokih. Delež 
zadružnikovega družinskega člana znaša 
20 din. Jamstvo je omejeno. Vsak za- 
družnik jamči še s Skratnim zneskom 
vpisaiih obveznih deležev. 

Zadruga razglaša važnejše sklepe v 
svojih poslovnih prostorih in na raz- 
glasu! deski. 

Upravni odbor sestavlja 9 članov. Nje- 
gova dolžnost traja eno leto. 

Zadrugo zastopa upravni odbor, podpi- 
sujeta pa zanjo po dva člana upravnega 
odbora in en pooblaščeni uslužbenec za- 
druge. 

Člani upravnega odbora so: 
Čebular Dana, trg. poslovodja, Straže, 

predsednik, 
Krajne Anton, kmet, Zg. Dolič, pod- 

predsednik, 
Prevolnik Valentin,, mesar, Straže, 

tajnik, 
Aberšek Valentin kmet, Sv. Vid, 
Abernrat Jožef, kmet. Završe, 
Koren Rudolf, kmet, Straže, 
Križevnik Franc, kmet, V. Mislinja, 
Ramšak Franc, kmet, V. • Masullo, 
Batic Rafael, kmet, Zg. Dolič, odbor- 

niki. 
Okrožno sodišče v Mariboru 

dne 11. junija 19-18. 
Zadr IV 64 5351 

* 
747. 

Sedež: Motvarjevci, okraj Dol. Len- 
dava. 

Dan vpisa: 24. maja 1948. 
Besedilo: Kmetijska zadruga z omeje- 

nim jamstvom v Motvarjcvcih. 
Zadruga je bila ustanovljena na skup- 

ščini dne 27. II. 1948 za nedoločen čas. 
Naloge zadruge so: 1. da na čim boljši 

in čim kulturnejši način oskrbuje svoje 
člane z vsemi potrebnimi potrošnim! 
predmeti; 2. da odkupuje v svojem oko- 
lišu vse kmetijske pridelke in izdelke v 
skladu s postavljenim načrtom za dobro 
oskrbo mest in drugih industrijskih sre- 
dišč in sklepa v ta namen pogodbe; 
3. da pospešuje in razvija vse panoge 
kmetijskega gospodarstva na svojem 
področju, tako poljedelstvo, živinorejo, 
sadjarstvo, vinogradništvo, čebelarstvo, 
gojitev industrijskih in drugih kultur, 
gozdarstvo, domačo obrt itd., posebno 
še tiste panogo oziroma kulture, ki v 
danih naravnih pogojih^ najbolj uspe- 
vajo; 4. da uvaja za povečanje kmetijske 
proizvodnje in s tem za naraščanje bla- 
gostanja svojih članov naprednejše teh- 
nične in agronomske metode v kmetij- 
stvu in v ta namen nabavlja kmetijske 
stroje, umetna gnojila itd., ustanavlja 
ambulante za živino, plemenilne postaje, 
organizira selekcijo živine, gradi silose, 
organizira semensko službo, skrbi za 
gojitev sadnih, gozdnih in drugih sadik 
itd.; 5. da organizira predelavo kmetij- 
skih pridelkov in: obrtne delavnice za 
potrebe svojih članov in izrablja pri tem 
predvsem lokalne surovine; 6. da zbira 
kmečke prihranke v obliki, hranilnih 
vlog in notranjih posojil za ustvarjanje 
obratnih sredstev in podeljevanje kre- 

ditov svojim članom; 7. da skrbi za go- 
spodarski strokovni, kulturni in pro- 
svetni dvig vseh prebivalcev svojega 
okoliša tako, da prireja v svojem za- 
družnem domu strokovna in politična 
predavanja, kulturne prireditve, stro- 
kovne tečaje, razstave, predvajanja fil- 
mov, goji fizkulturo itd. ter ustanovi 
svojo knjižnico. 

Zaradi smotrnega in uspešnega iz- 
vajanja svojih nalog izdela potrebne 
načrte v skladu s splošnim državnim 
načrtom. 

Zadružni delež znaša 160 din, plača se 
ob vstopu v zadruga Upravni <idbor lah- 
ko dovoli plačilo v obrokih. Delež za- 
družnikovega družinskega člana znaša 
20 din. Jamstvo je omejeno. Vsak za- 
družnik jamči še s trikratnim zne- 
skom vpisanih obveznih deležev. 

Zadruga razglaša važnejše sklepe v 
svojih poslovnih prostorih in na razglas- 
ni deski. 

Upravni odbor sestavlja 5 do 9 članov. 
Njegova dolžnost traja eno leto. Zadrugo 
zastopa upravni odbor, zanjo pa podpi- 
sujeta po dva člana upravnega odbora 
ali po en član upravnega odbora in en 
pooblaščeni uslužbenec zadruge. 

člani upravnega odbora so: 
Vaš Koloman, poljedelec, Motvarjevci, 

predsednik, 
Nemeš Koloman, mlinar, Motvarjevci, 

podpredsednik, 
Škafar Jožef, uprav. drž. posestva, Mo- 

tvarjevci, tajnik, 
Janko Zigmund, poljedelec, Motvar- 

jevci, 
Vida Geza, poljedelec, Motvarjevci, 
Horvat Andrej, mlinar, Motvarjevci, 
Koltaj Pavel, Žagar, Motvarjevci, od- 

borniki. 
Okrožno sodišče v Mariboru 

dne 24. maja 1048. 
Zadr. III 85 4740 

* 
748. 

Sedež: Ptuj. 
Dan vpisa: 5. junija 1948. 
Besedilo: Obrtno nabavno-prodajn» 

zadruga z d. j. v Ptuju. 
Zadruga je bila ustanovljena na skup- 

ščini 2. V. 1948 za nedoločen čas. 
Naloge zdruge so: 1. da nabavlja pro- 

izvajalna eredstva in surovine za svoje 
člane; 2. da prevzema od svojih članov 
njihove proizvode, jih razvršča po vreti 
in kakovosti in skrbi za skupno prodajo; 
3. da sodelujo pri načrtu oskrbe in po- 
maga pri vključevanju obrtnikov v pjam; 
sko delo; 4. da vodi razvid o izpolnitvi 
sprejetih proizvodnih nalog svojih čla- 
nov in skrbi, da se v celoti izvajajo pred- 
pisi ljudskih oblasti glede cen in 5. da 
zbira zaradi samooskrbe v svojem oko- 
lišu surovine, ki so še neizrabljene ia 

jih razdeljuje med svoje člane. 
Zadružni delež znaša 500 din in s« 

plača ob vstopu v zadrugo. 
Upravni odbor lahko dovoli plačilo v 

obrokih. Jamstvo je omejeno. Vsak za* 
družnik' jamči še e petkratnim zneskom 
vpisanih obveznih deležev. 

Zadruga raztjlaëa važnejše sklepe.J 
svojih poslovnih prostorih, \x> potrem 
tudi v glasilu glavne zveze zadrug LRS 
ali v lokalnem dnevnem časopisju. 
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Upravili odbor sestavlja 5 do 9 čla- 
nov. Njegova dolžnost traja eno leto. 

Zadrugo zastopa upravni odbor, pod- 
pisujeta pa zanjo po dva člana upravne- 
ga odbora ali po en član upravnega od- 
bora in en pooblaščeni uslužbenec za- 
druge. 

Člani upravnega odbora so: 
Kokol Martin,  krojač,  Vičava;  pred- 

sednik, 
Ilec Jože, mehanik, Ptuj, podpredsed- 

nik, 
Matjašec Štefan, mizar, Ptuj, tajnik, 
Erhatič Jožef, kovač. Spodnji Breg, 
Arnejčič Franc, čevljar, Ptuj, 
Prejao Stanko, čevljar, Ptuj, 
Neubauer Alojz, soboslikar, Ptuj, 
Lukaček Franjo, klepar, Ormož, 
Marčec Andrej, sodar, Središče/odbor- 

niki. 
Okrožno sodišče v Mariboru 

dne 5. junija 1948. 
Zadr IV. 47—2 5241 

* 
•. 

Sedež: Radomerjc, okraj Ljutomer. 
Dan vpisa: 22. maja 1948. 
Besedilo: Kmetijska zadruga z o. j. v 

Kadomcrju. 
Zadruga je bila ustanovljena na skup- 

ini 1. IIL 1948 za nedoločen čas. 
Naloge zadruge so: 1. da na am boljši 

jn čim kulturnejši način oskrbuje svoje 
«tane z vsemi potrebnimi potrošnimi 
Predmeti; 2. da odkupuje v svojem oko- 
^u vse kmetijske pridelke in izdelke v 
skladu s postavljenim načrtom za dobro 
oskrbo mest in drugih industrijskih sre- 
dišč in sklepa v ta namen pogodbe; 
*>• da pospešuje in razvija vse panoge 
kmetijskega gospodarstva na svojem 
področju, tako poljedelstvo, živinorejo, 
sadjarstvo, vinogradništvo, čebelarstvo, 
gojitev industrijskih in drugih kultur, 
gozdarstvo, domačo obrt itd., posebno 
se tiste panoge oziroma kulture, ki v 
«anih naravnih pogojih najbolj uspe- 
jo; 4. da uvaja za povečanje kmetijske 
proizvodnje in s tem za naraščanje bla- 
gostanja svojih članov naprednejše teh- 
nične^ in agronomske metode v kmetij- 
stvu in v ta namen nabavlja kmetijske 
stroje, umetna gnojila itd., ustanavlja 
ambulante za živino, plemenilne postaje, 
organizira selekcijo živine, gradi silose, 
organizira semensko službo, skrbi za 
gojitev sadnih, gozdnih in drugih sadik 
l«4 5. da organizira predelavo kmetij- 
Bkih pridelkov in obrtne delavnice za 
potrebe svojih članov'in izrablja pri tem 
predvsem lokalne surovine; 6. da zbira 
kmečke prihranke v obliki hranilmh 
v«>g in notranjih posojil za ustvarjanje 
obratnih sredstev in podeljevanje kreditov 
svojim članov; 7. da skrbi za gospodarski 
strokovni, kulturni in prosvetni dvig vseh 
prebivalcev svojega okoliša tako, da pri- 
reja v svojem zadružnem domu strokovna 
5n politična predavanja, kulturne prire- 
ditve, strokovne tečaje, razstave, pred- 
vajanja filmov, goji fizkultuna itd. ter 
ustanovi svojo lmjižnico. 

Zaradi smotrnega in uspešnejšega izva- 
vanja svojih,nalog izdela potrebne načrte 
•. skladu s splošnim državnim načrtom. 

\ 

Zadružni delež znaša 150 din in se 
plača ob vstopu v zadrugo. Upravni od- 
bor lahko dovoli plačilo v obrokih. De- 
lež zadružnikovega družinskega člana 
znaša 20 din. Jamstvo je omejeno. Vsak 
zadružnik jamči še s petkratnim zne- 
skom vpisanih obveznih deležev. 

Zadruga razglaša važnejše sklepe v 
svojih poslovnih prostorih in na razglas- 
ni deski. 

Upravni odbor sestavlja 8 članov. Nje- 
gova dolžnost traja eno leto. 

Zadrugo zastopa upravni odbor, pod- 
pisujeta pa zanjo po dva člana upravnega 
odbora ali po en član upravnega odbora 
in en pooblaščeni uslužbenec zadruge. 

Člani upravnega odbora so: 
Ivančič Franc, kmet, Radomerje, pred- 

sednik, 
Ranca Franc, kmet, Kamenščak, pod- 

predsednik, 
Fajhtinger Janez, kmet, Radomerščak, 

tajnik, 
Ficko Kari, kmet, Kamenščak, blagaj- 

nik, 
Fliis Jožko, nameščenec, Kamenščak, 
Ivančič Frano, kmet, Veličane, 
Govedič Martin, kmet, Gresovščak, 
Hanžekavič Andrej, kmet, Čuber, od- 

borniki. 
Okrožno sodišče v Mariboru 

dne 22. maja 1948. 
Zadr IV 34 4793 

* 
750. 

Sedež: Spodnja Sčavnica, okraj Gor. 
Radgona. 

Dan vpisa: 12. junija 1048. 
Besedilo: Kmetijska zadruga z o. j. v 

Spod. scarnici. 
Zadruga je bila ustanovljena na skup- 

ščini 24, IV. 1948 za nedoločen čas. 
Naloge zadruge eo: 
1. da na čim boljši in čim kulturnejši 

način oskrbuje svoje člane z vsemi po- 
trebnimi potrošnimi predmeti; 2. da od- 
kupuje v svojem okolišu vse kmetijske 
pridelke in izdelke v skladu s postav- 
ljenim načrtom za dobro oskrbo mest in 
drugih industrijskih središč in sklepa v 
ta namen pogodbe; 3. da pospešuje in 
razvija vse panoge kmetijskega gospo- 
darstva na svojem področju, t^ko polje- 
delstvo, živinorejo, sadjarstvo, vinograd- 
ništvo, čebelarstvo, gojitev industrijskih 
in drugih kultur, gozdarstvo, domačo 
obrt itd., posebno pa tiste panoge ozi- 
roma kulture, ki v danih naravnih po- 
gojih najbolj uspevajo; 4. da uvaja za 
povečanje kmetijske proizvodnje in s 
tem za naraščanje blagostanja svojih 
Članov naprednejše tehnične in agro- 
nomske metode v kmetijstvu in v ta na- 
men nabavlja kmetijske stroje, umetna 
gnojila itd., ustanavlja ambulante za ži- 
vino, plemenilne postaje, organizira se- 
lekcijo živine, gradi silose, organizi- 
ra semensko službo, skrbi za gojitev 
sadnih, gozdnih in drugih sadik itd.; 
5.Nda organizira predelavo kmetijski11 

pridelkov in obrtne delavnice za po- 
trebe svojih članov in izrablja pri 
tem predvsem lokalne surovine; 6. da 
zbira kmečke prihranke v obliki ; hra- 
nilnih vlog in notranjih posojil za ustvar- 
janje obratnih sredstev in za podeljeva- 

nje kreditov evojim članom; 7. da skrbi 
za gospodarski strokovni 1er kulturni in 
prosvetni dvig vseh prebivalcev svojega 
okoliša tako, da prireja v svojem za- 
družnem domu strokovna in politična 
predajanja, kulturne prireditve, stro- 
kovne tečaje, razstave, predvajanja fil- 
mov, goji fizkulturo itd. ter ustanovi 
svojo knjižnico. 

Zaradi smotrnega in uspešnejšega iz- 
polnjevanja svojih nalog izdela potrebne 
načrte v skladu s splošnim državnim 
načrtom. 

Zadružni delež znaša 150 din in se 
plača ob vstopu v zadrugo. Upravni od- 
bor lahko dovoli plačilo v obrokih. •••> 
stvo je omejeno. Vsak zadružnik jamči 
še z lOkratnim zneskom vpisanih obvez- 
nih deležev. 

Zadruga razglaša važnejše sklepe v 
svojih poslovnih prostorih in na razglas- 
ili deski 

Upravni odbor sestavlja 5včlanov. Nje- 
gova dolžnost traja eno leto. 

Zadrugo zastopa- upravni odbor, pod- 
pisujeta pa zanjo po dva člana upravnega 
odbora, katerih enega lahko nadomešča 
po upravnem odbora iK»b!aščem usluž- 
benec zadruge. 

Člani upjavnega odbora so: 
Jagerič Lovro, kmetovalec, Sčavnica, 

predsednik, „ 
Mulec Franc, kmetovalec, Lastomerci, 

tajnik, 
Kurbus Leopold, kmetovalec, Ihova, 

* Štrakl Anton, pom. miličnik, Sčavnica, 
Antončič Jože, kmet, Sčavnica, odbor- 

riki. 
Okrožno sodišče v Mariboru 

dne 12. junija 1948. 
Zadr IV 59-2 5364 

* 
751. 

Sedež: Sv. Jurij ob Pesnici, okraj Ma- 
ribor okolica. 

Dan vpisa •5. junija 1048. 
Besedilo: Kmetijska zadruga z omeje- 

nim jamstvom Sv. Jurij o1> Pesnici. 
Zadruga je bila ustanovljena na skup- 

ščini L II. 1948 za nedoločen čas. 
Naloge zadruge so: 
1. da na čim boljši in čim kulturneJSl 

način oskrbuje svoje člane z vsemi po- 
trebnimi potrošnimi predmeti; 2. da od- 
kupuje v svojem okolišu vse kmetijske 
pridelke in izdelke v skladu s postav- 
ljenim načrtom za dobro oskrbo mest in 
drugih industrijskih središč in'sklepa v 
ta namen pogodbe; 3. da pospešuje in 
razvija vse panoge kmetijskega gospo- 
darstva na svojem področju, teko polje- 
delsivo,^živinorejo, sadjarstvo, vinograd- 
ništvo, čebelarstvo, gojitev industrijskih 
in drugih kultur, gozdarstvo, domačo 
obrt itd., posebno pa tiste panoge ozi- 
roma kulture, ki ob danih naravnih po- 
gojih^ najbolj uspevajo; 4. da uvaja za 
povečanje kmetijske proizvodnje in .s 
tem za naraščanje blagostanja svojih 
članov naprednejše tehnične in agro- 
nomske metode v kmetijstvu in v ta na- 
men nabavlja kmetijske stroje, umetna 
gnojila itd., ustanavlja ambulante ^ za ži- 
vino, plemenilne postaje, organizira se- 
lekcijo živine, '. gradi silose, organizi- 
ra semensko službo,   skrbi za gojitev 
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sadnih, gozdnih in drugih sadii itd.; 
6. da organizira predelavo kmetijskih 
pridelkov in obrtne delavnic« za po- 
trebe svojih članov in izrablja pri 
tem »redvsem lokalne surovine; 6. da 
zbira kmečke prihranke v obliki hra- 
nilnih vlog m notranjih posojil za ustvar- 
janje obratnih sredstev in za podeljeva- 
nje kreditov svojim članom; 7. da skrbi 
za gospodarski strokovni ter kulturni in 
•prosvetni dvig v&eb prebivalcev svojega 
okoliša tako, da prireja v svojem za- 
družnem domu strokovna in politična 
p "edavanja, kulturne prireditve, stro- 
kovne tečaje, razstave, predvajanja fil- 
mov, goji fizkuituro itd. ter ustanovi 
svojo knjižnico. » 

Zaradi smotrnega in uspešnejšega izva- 
vanja svojih nalog izdela potrebne načrte 
v skladu s splošnim državnim načrtom. 

Zadružni delež znaša 150 din in se 
plača ob vstopu v zadrugo. Upravni od- 
bor lahko dovoji plačilo v obrokih. Delež 
zadružnikovega'družinskega člana znaša 
15. din. Jamstvo je omejeno. Vsak za- 
družnik jamči še z desetkratnim zne- 
skon1 vpisanih obveznih deležev. 

Zadruga razglaša važaej&e eklepe v svo- 
jih poslovnih prostorih in na razglaeni 
deski. 

Upravni odbor sestavlja 7 članov. 
Njegova dolžnost traja eno leto. 

Zadrugo zastopa upfevai odbor, pod- 
pisujeta pa zanjo po dva člana upravne- 
ga odbora ali po en član upravnega od- 
bora in en pooblaščeni uslužbenec za- 
druge. 

Člani upravnega odbora so: 
Vresner Franc, kmet, Pesnica, pred- 

eednik, 
Faneti Alojz, kmet, Jurski vrh, pod- 

predsednik, 
Hlade Franc, kmet, Jurski vrh, tajnik, 
Dobaj Mirko, kmet, Grušena, 
Kiožuhar Olga, kmetica. Pesnica, 
Živec Miha, kmet, Vršnik, 
Gaube Alojz, kmet, Jurski vrb, odbor- 

niki. 
Okrožno sodišče v Mariboru 

dne 5. junija 1948. 
Zadr IV 48/2 5242 

•. 
752. 

Sedež: Sv, Miklavž, okraj Dravograd. 
Dan vpisa*. 11. junija 1948. 
Besedilo: Kmetijska zadruga z omeje- 

nim jamstvom Sv. Miklavž pri Slove- 
njem Gradcu. 

Zadruga je bila ustanovljena na skup- 
ščini 25. IV. 1948 za nedoločen čas. 

Naloge zadrug© so: 1. da na čim boljši 
in čim kulturnejši način oskrbuje svoje 
člane z vsemi potrebnimi potrošnimi 
predmeti; 2, da odkupuje v svojem oko- 
lišu vse kmetijske 'pridelke in izdelke v 
skladu s postavljenim načrtom za dobro 
oskrbo mest in drugih industrijskih sre- 
dišč in sklepa v ta namen pogodbe; 
3. da pospešuje in razvija vse panoge 
kmetijskega gospodarstva na svojem 
področju, tako poljedelstvo, živinorejo, 
sadjarstvo, vinogradništvo, čebelarstvo, 
gojitev Industrijskih in drugih kultur, 
gozdarstvo, domačo obrt itd., posebno 
pa tiste panoge oziroma kulture, ki v 
danih. naravnih,  pogojih najbolj  uspe- 

vajo; 4. da uvaja za povečanje kmetijske 
proizvodnje in s tem za naraščanje bla- 
gostanja svojih članov naprednejše teh- 
nične in agronomske metode v kmetij- 
stvu in v ta namen nabavlja kmetijske 
stroje, umetna gnojila itd., ustanavlja 
ambulante za živino, plemenilne postaje, 
organizira selekcijo živine, gradi silose. 
organizira semensko službo, skrbi za 
gojitev sadnih, gozdnih in drugih sadik 
itd.; 5. da organizira predelavo kmetij- 
skih pridelkov in obrtno delavnice za 
potrebe evojih članov in izrablja pri tem 
predvsem lokalno surovine; 6. da zbira 
kmečke prihranke v obliki branünib 
vlog in notranjih posojil za ustvarjanje 
obratnib sredstev in podeljevanje kre- 
ditov svojim članom; 7. da skrbi za go- 
spodarski strokovni, kulturni in pro- 
svetna dvig vseh prebivalcev svojega 
okoliša tako, da prireja v svojem za- 
družnem domu strokovna in politična 
predavanja, kulturne prireditve, stro- 
kovne tečaje, razstave, predvajanja fil- 
mov, goji fizkuituro itd, ter ustanovi 
svojo knjižnico. 

Zarad; smotrnega m uspešnejšega izva- 
vanja svojih nalog izdela potrebne načrte 
v skladu s splošnim državnim načrtom. 

Zadružni deiež znaša 150 din in se 
plaùa ob vstopu v zadrugo. Upravni od- 
bor lahko dovoli piačik* v obrokih. Delež 
zadružnikovega družinskega člana znaša 
20 din. Jamstvo je omejeno. Vsak za- 
družnik jamči se s petkratnim zneskom 

-vpisanih obveznih deležev. 
Zadruga razglaša važnejše sklepe v svo- 

jib poslovnih prostorih in na razglasni 
deski» 

Upravni odbor sestavlja 7 do 9 članov. 
Njegova dolžnost traja eno leto. 

Zadrugo zastopa upravni odbor, pod- 
pisujeta pa zanjo po dva člana upravne- 
ga odbora, katerih enega lahko nadome- 
šča po upravnem odboru pooblaščeni 
uslužbenec zadruge. 

Člani upravnega odbora so: 
Potočnik Jožef, predsednik, 
Globočnik Adolf, podpredsednik, 
Mrzel Manja, tajpica. 
Cas Slavko, 
Hriberšek Ferdo, 
Andrejo Ivan, 
Pritržnik Ivan, 
Pašnik Franc, 
Smcakar Anton, odborniki, vsi kmetje 

v Smiklavžu. 
Okrožno sodišče v lîariboru 

dne 11. junija 1948. 
Zadr IV 58/2 5271 

753. 
Sedež: Zrkovci, okraj Maribor okolica. 
Dan vpisa: 11. junija 1948. 
Besedilo: Kmetijska zadruga z omeje- 

nim jamstvom v Zrkovcih. 
Zadruga je bila ustanovljena na skup- 

ščini 0. III. 1948 za nedoločen čas. 
Naloge zadruge so: 1. da na čim boljši 

in čim kulturnejši način oskrbuje svoje 
člane z vsemi potrebnimi potresnimi 
predmeti; 2. da odkupuje v svojem oko 
lišu vse kmetijske pridelke in izdelke v 
skladu s postavljenim načrtom za dobro 
oskrbo mest in. drugih industrijskih sre- 

dišč in sklepa v ta namen pogodbe; 
3. da pospešuje in razvija vse panoge 
kmetijskega gospodarstva na svojem 
področju, tako poljedelstvo, živinorejo, 
sadjarstvo, vinogradništvo, čebelarstvo, 
gojitev industrijskih in drugih kultur, 
gozdarstvo, domačo obrt itd-, posebno 
pa tiste panoge oziroma kulture, ki v 
danih naravnih pogojih najbolj uspe- 
vajo; 4. da uvaja za povečanje kmetijske 
proizvodnje in s tem za naraščanje bla- 
gostanja svojih članov naprednejše teh- 
nične in agronomske metodo v kmetij- 
stvu in v ta namen nabavlja kmetijske 
stroje, umetna gnojila itd-, ustanavlja 
ambulante za živino, plemenilne postaje, 
organizira selekcijo živine, gradi silose, 
organizira semensko službo, skrbi za 
gojitev sadnih, gozdnih in drugih sadik 
itd.; 5. da organizira predelavo kmetij- 
skih pridelkov in obrtne delavnice za 
potrebe svojih članov in izrablja pri tem 
predvsem lokalne surovine; 6. da zbira 
kmečke prinranko v obliki hranilnih 
vlog in notranjih posojil za ustvarjanje 
obratnih sredstev in podeljevanje kre" 
ditov svojim članom; 7. da skrbi za go- 
spodarski strokovni, kulturni in pro- 
svetni dvig vseh prebivalcev svojega 
okoliša tako, da prireja v svojem za- 
družnem domu strokovna in politična 
predavanja, kulturne p<rireditve, stro- 
kovne tečaje, razstave, predvajanja Su- 
mov, goji fizkuituro itd. ter ustanovi 
svojo knjižnica 

Zaradi smotrnega in uspešnejšega iz- 
vajanja svojih nalog izdela potrebne 
načrte v skladu s splošnim državnim 
načrtom. 

Zadružni delež znaša 150 din in se 
plača ob vstopu v zadrugo. Upravni od- 
bor lahko dovoü plačilo v obrokih. D dež 
zadružnikovega družinskega člana zriaša 
16 din. Jamstvo je omejeno. Vsak za- 
družnik jamči še z desetkratnim zne- 
skom vpisanih obveznih deležev. 

Zadruga razglaša važnejše sklepe v svo- 
jih poslovnih prostorih in na razglasni 
deski 

Upravni odbor sestavlja 5 do 9 članov. 
Njegova dolžnost traja eno leto. 

Zadrugo zastopa upravn^' odbor, pod- 
pisujeta pa zanjo po dva člana upravne- 
ga odbora, katerih enega lahko nadome- 
šča po upravem odboru pooblaščeni 
uslužbenec zadruge. 

Člani upravnega odbora so: 
Gašparič Maks, kmet, Zrkovci, pred- 

sednik, 
Radona   Piudoli-   upravitelj,   Zrkovci. 

tajnik, 
Bauman Franc, kmet, Zrkovci, 
Makuc Mirko, kmet, Pobrežje, 
Jelen Danilo, kmet, Pobrežje, odbor- 

niki. 
Okrožno sodišče v Mariboru 

dno 11. junija 1948. 
Zadr IV 57/2 5270 

* 
754. 

Sedež: Boštanj (Okoblš obsega kraje 
na območju KLO Boštanj, Kompolje, Sev- 
nica, Šmarje, Log Lipoglav, Križ in Tel- 
ce.) 

Besedilo: Stanovanjska zadruga z ome- 
jenim jamstvom v Boätanju ob Savi. 
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Zadruga je bila ustanovljena na skup- 
ščini 8. VI. 1948 za nedoločen čas. 

Namen zadruge je preskrbeti svojim 
članom cenene in zdrave domove s smo. 
trno organizacijo gradnje enodružinskih 
niš (samostojnih, dvojčkov in vrstnih) z 
aktivizacijo gmotnih sredstev in delovne 
sile  posameznega člana. 

Naloge zadruge so: 1. da izdela grad- 
beni program, oskrbuje stavbne načrte 
• proračune za evoje člane; 2. da nabav- 
lja in posreduje zamenjavo ßtavbisc z 
namenom, graditi na enotnem gradbišču; 
3. da zbira finančna sredstva svojih čla- 
nov in jih dopolnjuje tako, da najema 
cenene dolgoročne kredite; 4, da skrbi, 
da vloži vsak član ves svoj gradbeni 
material za gradnjo hiš; da mobilizira 
evoje člane za intenzivno proizvodnjo 
hkHdb6nega materiala (sečnjo, dovoz in 
Obdelavo lesa, napravo gramoza, izde- 
lavo opeke v poljskih opekarnah, žganje 
apna itd.) ; da organizira skupno nabavo 
manjkajočega gradiva; 5. da kar najbolj 
smotrno razporedi delovno silo in pre- 
vozna sredstva zadružnikov, nj'novih 
a.ruzin in prostovoljno delovno silo za- 
radi čim cenejše graditve; da vodi raz- 
• o opravljenem delu zadružnikov in 

3^ovib družinskih članov zaradi pre- 
računavanja na gradbene deleže. 
v •f- ••1•8° izvaja stanovanjska zadruga 
v najožjem stiku z ljudskimi odbori. 
i J;01!? znaša 2.000 din. Jamstvo je ome- 
jeno. Vsak zadružnik jamči še z deset- 
kratnim zneskom vpisanih deležev. 
n. 5io,DÖitve razglaša zadruga z nabitjem 
•• zadružni razglasni deski. 

Upravni odbor sestavlja 7 članov, in 
hu»£J>'?d8ednik» Podpredsednik, tajnik, 
Magajnik in 3 odborniki 

Zadrugo zastopa upravni odbor ali ti- 
niò • • ta P°oWasti* podpisujeta pa za- 
en "i *ana upravnega odbora ali 
T*Lv,a?, "Pravnega odbora in en za to 
Pooblaščeni uradnik. 

Člani upravnega odbora so: 

Bedna* Jože' miaar' Boštan3 47' prod' 

n. Androjna Alojz, mizaT, Boštanj 9/b, taj- 

Bt.N8°VSak   Franc'   nameščenec,   Boštanj 

urn Jože, nameščenec, Sevnica 178, 
št. 2Ei Martin, železničar, Kompolje 

odobrnaikiRudolt' želerničar- Sevnira 144' 
okrožno sodišče • Novem mestu 

a 28/48 — Zadr III •6/1-3   5054 

765. * 
Sedež: Gribljo. 
"an vpisa; 81. maja 1948. 
Besedilo: Kmetijsko obdelovalna zadru- 

5,a.*Pas"ca« z omejenim jamstvom v 
Pribijal., okraj Črnomelj. 
v zadruga je bila ustanovljena na skup- 
ščini •. IV. 1948 za nedoločen čas. 
„ Namen zadruge je, povečati donos, zmanj- 
šati proizvajalne stroške, povečati dohod- 
ke in do3eči s tem večjo korist za sebe in 
državo  s čim  pravilnejšim  izrabljanjem 

razpoložljive delovne sile, strojev in orod- 
ja. • 

Vsaka kmečka družina ali poedinec vlo- 
ži v zadrugo vso svojo zemljo razen ohiš- 
nice s stanovanjsko hišo in gospodarskimi 
zgradbami, ki so potrebne za osebno go- 
spodarstvo. V zadrugo vložena zemlja 
ostane lastnina tistih, ki so jo v zadrugo 
vložili. 

Vsak zadružnik je dolžan vložiti v za- 
drugo vso vprežno živino in kmetijske 
stroje, orodje pa toliko, kolikor sklene 
zbor. 

Zadruga daje svoje kmetijske stroje, 
vozove in drugo orodje ter vprežno živino 
zadružnikom v obdelavo oziroma uporabo. 

Pristopnina za vsako družino ali člana 
poedinca znaša 100 din in se ne vrne. 

Upravni odbor sestavlja 5 do 10 članov, 
vštevši predsednika in tajnika. Upravni od- 
bor zastopa zadrugo in posluje po zakonu 
o zadrugah, pravilih, poslovnikih, pravil- 
nikih in zborovih sklepih. Za zadrugo pod- 
pisujeta po dva člana upravnega odbora in 
en pooblaščeni uslužbenec zadruge, ki mo- 
ra biti prej prijavljen sodišču zaradi re- 
gistracije. 

Razglasi zadrugo članom se nabijejo na 
zadružni razglasni deski. Vabilo za zbor 
se razglasi v prostorih zadruge in dosta- 
vi vsem zadružnikom najmanj 8 dni pred 
zborom. 

Člani upravnega odbora so: 
Šegina Matija, kmet, Gribljo 2, pred- 

sednik, 
Kralj Anton, kmet, Griblje št. 26, taj- 

nik, 
Brodario Matija, kmet, Griblje 71, 
Brodarič Alojz, mizar, Griblje 80, 
Sterk Alojz, kovaški vajenec, Griblje 50, 

odborniki. , 
Okrožno sodišče v Novem mestu 

dne 31. maja 1948. 
Zt 24/48 - Zadr. III 52/1     4766 

Sedež: Harije, okraj Ilirska Bistrica. 
Dan vpisa:: 3. maja 1848. 
Besedilo: Kmetijska zadruga z o. j. v 

Harij&h. ,. , 
Zadruga je bila ustanovljena na skup- 

ščini 1. III. 1948 za nedoločen Čas. 
Naloge zadruge so: 1. da na čim boljši 

In čim kultu rnejši način oskrbuje svoje 
člane z vsemi potrebnimi potrošnima 
predmeti; 2. da odkupuje v svojem oko- 
lišu vse kmetijske pridelke in ladeUe v 
skladu s postavljenim načrtom za dobro 
oskrbo mest in drugih industrijskih sre- 
dišč in sklepa v ta namen pogodbe; 
8. da pospešuje in razvija vse panoge 
kmetijskega gospodarstva na svojem 
področju, tako poljedelstvo, živinorejo, 
sadjarstvo, vinogradništvo, čebelarstvo, 
gojitev industrijskih in drugih kultur, 
gozdarstvo, domačo obrt itd., posebno 
še tiste panoge oziroma kulture, Id v 
danih naravnih poROJ^ najbolj uspe- 
vajo; 4. da uvaja za povečanje kmetijske 
proizvodnje in 6 tem za naraščanje bla- 

'gostanja svojih članov naprednejše teh- 
nične in agronomske metode v kmetij- 
stvu in v ta namen nabavlja kmetijske 
stroje,  umetna gnojila itd., ustanavlja 

ambulante za živino, pleinenilne postaje, 
organizira selekcijo živine, gradi silose, 
organizira semensko službo, skrbi za 
gojitev sadnih, gozdnih in drugih sadik 
itd.; 5. da organizira predelavo kmetij- 
skih pridelkov m obrtne delavnice za 
potrebe svojih članov in izrablja pri tem 
predvsem lokalne surovine; 6. da zbira 
kmečke prihranke v obliki hranilnih 
vlog in notranjih posojil za ustvarjanje 
obratnih sredstev in podeljevanje kre- 

ditov svojim članom; 7. da skrbi za go- 
spodarski strokovni, kulturni in pro- 
svetni dvig vseh prebivalcev svojega 
okoliša tako, da prireja v svojem za- 
družnem domu strokovna in politična 
predavanja, kulturne prireditve, stro- 
kovne tečaje, razstave, predvajanja fil- 
mov, goji fizkulturo itd. ter ustanovi 
svojo knjižnico. 

Zaradi smotrnega in uspešnejšega iz- 
vajanja svojih nalog izdela potrebne 
načrte v skladu s splošnim državnim 
načrtom. 

Zadružni delež znaša 150 din, delež 
zadružnikovega družinskega člana 30 
din. Vsak zadružnik jamči s petkratnim 
zneskom vpisanih deležev. 

Priobčitve se razglašajo v prostorih 
zadruge iu na razglasni deski. Vabilo 
na skupščino se razglasi v prostorih za- 
druge najmanj 8 dni prej. 

Upravni odbor sestavlja 5 članov. Za- 
drugo zastopa upravni odbor, zanjo pod- 
pisujeta po dva člana upravnega odbora, 
od katerih sme enega nadomeščata po- 
oblaščeni uslužbenec zadruge. 

Člani upravnega odbora so: 
Mikuleuo Celestin, delavec, Harije 36, 
Polh Alojz, delavec, Harije 79, 
Babnič Josip, 
Dekleva Alojz in 
Êkrlj Anton. 

Okrožno sodišče • Postojni 
dne 3. maja 1948. 

Zt 53/48—2 6304 
* 

757. 
Sedež: Iga vas, okraj Postojna. 
Dan vpisa: 8. maja 1948. 
Besedilo: Kmetijska zadruga z o. J. T 

Iga vasi. 
Zadruga je bila ustanovljena na skup- 

ščini 20. II. 1948 za nedoločen čas. 
Naloge zadruge so: 1. da na čim bolje 

in čim kulturnejši način oskrbuje evoje 
člane z vsemi potrebnimi potrošnim! 
predmeti; 2. da odkupuje v svojem oko- 
lišu vse kmetijske pridelke in izdelke % 
skladu s postavljenim načrtom za dobre 
oskrbo mest in drugih industrijskih ere* 
dišo In sklepa v ta namen pogodbe? 
3. da pospešuje in razvija vse panoge 
kmetijskega gospodarstva na svojem 
področju, tako poljedelstvo, živinorejo, 
sadjarstvo, vinogradništvo, čebelarstvo, 
gojitev industrijskih in drugih kultur, 
gozdarstvo, -domačb obrt itd, posebno 
se tiste panoge oziroma kulture, ki v 
danih naravnih pogojih najbolj uspe- 
vajo; 4. da uvaja za povečanje kmetijske 
proizvodnje in s tem za naraščanje blar 
gostanja svojih članov naprednejše teh- 
nične in agronomske metode v kmetij- 
stvu in v ta namen nabavlja kmetijske 
stroje, umetna gnojila itd., ustanavlja 
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ambulante za živino, plemenilne postaje, 
organizira selekcijo živine, gradi silose, 
organizira semensko službo, skrbi za 
gojitev sadnih, gozdnih in drugih sadik 
itd.; S. da organizira predelavo kmetij- 
skih pridelkov in obrtne delavnice za 
potrebe svojih članov in izrablja pri tem 
predvsem lokalne surovine; 6. da zbira 
kmečke prihranke v obliki hranilnih 
vlog in notranjih posojil -a ostvarjanje 
obratnih sredstev in podeljevanje kre- 
ditov svojim članom; 7. da skrbi za go- 
spodarski strokovni, kulturni in pro- 
svetni dvig vseh prebivalcev svojega 
okoliša tako, da prireja v svojem za- 
družnem domu strokovna in politična 
predavanja, kulturne prireditve, stro- 
kovne tečaje, razstave, predvajanja fil- 
mov, goji fizkulturo itd. ter ustanovi 
svojo knjižnico. 

Zaradi smotrnega in uspešnejšega iz- 
vajanja svojih nalog izdela potrebne na- 
črte v skladu s splošnim državnim 
načrtom. 

Zadružni delež znaša 100 din, delež 
zadružnikovega družinskega člana 20 
din. Vsak zadružnik jamči z desetkrat- 
nim zneskom vpisanih deležev. 

Priobčitve se razglašajo v prostorih 
zadruge in na razglasni deski. Vabuo 
na skupščino se razglasi v prostorih za; 
druge najmanj 8 dni prej, z osebnimi 
vabili zadružnikom in v zadružnem ted- 
niku. 

Upravni odbor sestavlja 5 člaaov. Za- 
drugo zastopa upravni odbor, zanjo pod- 
pisujeta dva člana upravnega odbora, od 
katerih sme enega nadomeščata poobla- 
ščeni uslužbenec zadruge. 

člani upravnega odbora so: 
Antončič Janez, posestnik, Vrh, pred- 

sednik, 
Štefančač Franc, kolar, Pudob, tajnik, 
Krapeac Janez, posestnäc, Iga vas, 

blagajnik, 
Mihelčič Janez, posestnik, Babna po- 

lica, 
Speh Jože, krojač, Podgora, člana. 

Okrožno sodišče v Postojni 
dne 3. maja 1946. 

Zt 60/48-2    ~. 5307 

758. 
Sedež: Celje. 
Dao vpisa: 24. maja 1948. 
Besedilo: Okrajna poslovna zveza na- 

bavnih in prodajnih zadrug z o. j. Celje 
okolica. 

Na občnem «boru 25. IV. 1948 so bila 
sprejeta nova pravila. 

Besedilo odslej: Okrajna zveza kmetij- 
skih zadrug za okraj Celje okolica •. z 
o. j. v Celju. 

Naloge zadruge so: Zveza vodi včla- 
njene zadruge v organizacijskem in go- 
spodarskem pogledu, uvaja njihovo po- 
slovanje planiranje, evidenco in kontrolo, 
skrbi za vzgojo kadrov in za vzgojo za- 
družnikov sploh, se bori aa naprednejše 
oblake v zadružništvu in aa pravilni raz- 
voj svojih članic. 

V ta namen: 1. predstavlja ta povezu- 
je vse zadrugo kmetijskega značaja svo- 
jega okraja razen kmatijskih obdeloval- 
nih zadrug; 2. pospešuje in raavija s po- 

močjo svojih članic vse panoge kmetij- 
stva in gozdarstva na svojem področju, 
posebuo tiste panoge  oziroma  kulture, 
ki  v  danih   naravnih   pogojih   najbolj 
uspevajo, in sicer: a) pomaga svojim čla- 
nicam pri pravilni organizaciji selekcije 
živine, pri ustanavljanju plemenilnih po- 
staj, ambulant za živino, pri gradnji silo- 
sov, nabavi in odgoji plemenske živine, 
pri reji drobnih živali štd., skrbi za dobro 
organizacijo mlekarstva  in za  prcduk-' 
cijo   živinskih   proizvodov,   tako  mesa, 
kož, volne itd.; b) organizira in pomaga 
izvrševati uačrt lesne proizvodnje 6Vojum 
članicam, odkupuje, predeluje in vnov- 
čuje les in skrbi po svojih članicah za 
uspešno organizacijo pogozdovanja, po- 
sebno za ureditev drevesnic itd.; c) po- 
maga svojim članicam pri pravilni orga- 
nizacijo semensko službe, pri vzgoji in 
pravilni obdelavi vseh vrst kultur, po- 
sebno   industrijskih   kultur,   pospešuje 
uvajanj© agrotehničnih metod v kmetij- 
stvu itd.; č) pomaga svojem članicam pri 
pospeševanju sadjarstva  in  vinogradni- 
štva, posebno pri ureditvi drevesnic in 
trsnic,  pri zatiranju  raznih  rastlinskih 
bolezni,   pri   obnovi    vhvogradov,   pri 
vzgoji kvalitetnega sadja,. šolanju vin, 
vnovuevanju sadja m  vin itd.; d)  po- 
maga svojim članicam pri pospeševanju 
vseh drugih gospodarskih panog, n. pr. 
čebelarstva itd.; 3. pomaga svojim člani- 
cam pri mehanizaciji kmetijstva s tem, 
da skrbi, da bodo zadruge uspešno iz- 
rabljale   razpoložljive   kmetijske  stroje, 
nabavljale take stroje, da bodo ti stroji 
stalno v uporabnem stanju, da pomaga 
članicam pri ureditvi delavnic za popra- 
vilo kmetijskih strojev, ima po potrebi 
svojo tai&o delavnico in lastne večjo kme- 
tijsko stroje, in da sodeluje po potrebi 
pri sklepanju pogodb med članicami in 
traktorsko postajo; 4. pomaga pri pra- 
vilni organizaciji zadružne trgovine, in 
eieer: a) skrbi, da bo trgovsko poslova- 
nje njenih članic na stopnji racionalno, 
tehnično dovršeno • kulturno, da bodo 
članice    zniževale    zakonito   dopustno 
maržo; b) skrbi za dobro tehnično orga- 
nizacijo odkupa kmetijskih pridelkov m. 
izdelkov, posebno  za  pravočasno kon- 
trataranie, in ukrene vse potrebno za 
učinkovit odkup in pravilen razvoj trgo- 
vine po vezanih cenah; c) pomaga svo- 
jim Članicam pri naročanju iu dobavah 
blaga, •• zalaga s trgovskim blagom in 
sklepa  pogodbe  z dobavnimi  podjetji, 
če in kolikor bo to racionalno in go- 
spodarsko  smotrno.   Pri  tem   posebno 
skrbi, da bodo vse zadružne trgovine 
pravočasno in zadostno založene s eorti- 
menti, ki ustrezajo okusu in običajem 
zadružnikov, in da ne bodo imele za- 
druge  na   zalogi  nekurantaega  blaga; 
č) prevaža trgovsko blago za svoje člane 
z lastnim prevoznim parkom in v ta na- 
men koordinira tudi plansko in raoJo- 
nalrjo   iarabljanje   prevoznih    sredstev 
svojih Članic ter ima tudi lastno avto- 
mehanično delavnico; 5.  posreduje in 
po potrebi razdeljuje med svoje članice 
krediite, orgaakira in povezuje kreditne 
odseke svojih članic z Narodno banko 
ter pospešuje zbiranje kmečkih prihran- 
kov; 6. skrbi za sistematičen dvig kul- 

turne in prosvetne ravni zadružnikov 
in kmečkega prebivalstva sploh in v ta 
namen pomaga predvsem pri gradnji 
zadružnih domov, prireja predavanja, 
razstave itd.; 7. vzgaja po načrtu zadruž- 
ne kadre, jih pravimo razporeja in utr- 
juje pri njih zavestno disciplino; 8. orga- 
nizira m usmerja delo svojih članic, jim 
daje obvezna navodila organizacijskega 
m poslovnega značaja in v skladu z ob- 
stoječimi zakonitimi predpisi in navodili 
nadrejenih organov. Organizira in vrši 
organizacijsko, inštruktorsko in revizij- 
sko službo, s katero kontrolira in izbolj- 
šuje njihovo poslovanje, da bo v vsakem 
pogledu smotrno in racionalno. 

Zaradi smotrnega in uspešnejšega iz- 
vajanja vseh teh nalog izdela potrebno 
načrte v skladu s splošnim državnim 
načrtom in skrbi, da izdelujejo te načrte 
tudi njene članice ter da jih tudi v celoti 
izvajajo in presegajo. V ta namen vodi 
tudi vso potrebno evidenčno in stati- 
stično službo. 

Delež znaša 5000 diu. Vsaka zadruga 
članica je dolžna vpisati in vplačati naj- 
manj en delež. Upravni odbor lahko do- 
voli plačilo v obroldh. 

Upravni odbor sestavlja 7 do 9 članov. 
Za zvezo podpisujeta po dva člana uprav- 
nega odbora, od katerih lahko enega- 
nadomešča po upravnem odboru poobla- 
ščeni uslužbenec Zveze. 

Izbrišejo se izstopivši člani upravnega ' 
odbora: ŽgaKk Nestl, Stoian Franc, Koc- 
mur Tine, Roš Milutin, Merzlavič Tonet 
Košak Franc, Sinigoj Julijan, Derče Vin- 
ko, Lavrič Jože, Raizmar Ivan, Virant 
Stanko, Jan Miha in Tovornik Franc, 
vpišejo se: 

Jošt Martin, posestnik, Žalec 153, pod- 
predsednik, 

KladnSc Robort, tajnik, öeplje št. 9, 
tajnik, 

lišen Vinko, kmet, Sv. Peter 29, 
Rančigaj Ivan, nameščenec, Celje, Gre- 

gorčičeva ulica 1, 
Prekoršek Branko, kmet, Prekopa 18, 
Teržan Miha, kmet, Dobje 23, 
Verdel Franc, kmet, Dobrova 13, 
Lužnik    Franc,    nameščenec,    Celje, 

Aškerčeva, 7 odborniJki. 
Turk Auton je podpredsednik; za so- 

podpisovanjo je pooblaščen Šorn Otmar, 
nameščenec, Celje, Dečkova cesta 12. 

Okrožno sodiščo v Colju 
dno 24. maja 1948. 
Zadr. VI. 165/10 5176 

* 
759. 

Sedež: Šoštanj. 
Dan vpisa: 25. maja 1948. 
Beesdäo: Nabavna in prodajna zadru- 

ga z omejenim jamstvom v Šoštanju. 
Nâ občnem zboru 24. IV. 1948 so bila 

sprejeta nova pravila. 
Besedilo odslej: Potrošniška zadruga 

z o. j. v Šoštanju. 
Naloge zadruge so: 1. da na čim boljši 

in kulturnejši način oskrbuje svoje člane 
in njihove družine z vsemi potrebnimi po- 

: trošnim predmeti; 2. da se ustanavlja obrt- 
ne delavnice za potrebe svojih članov, po 
potrebi in možnosti pa tudi lastna pod" 
jetja; 3. da skrbi z sodelovanjem sindikal- 

i 
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nili organizacij za dvig kulturne prosvetne 
lavni in za zadružno vzgojo svojih članov. 

Zaradi smotrnega in uspešnejšega iz- 
vajanja svojih nalog izdela potrebne na- 
črte v skladu s splošnim državnim 
načrtom. 

Zadružni delež znaša 100 dinarjev, de- 
lež zadružnikovega    družinskega člana 
znaša> 10 dinarjev. Upravni odbor lahko 
dovoli, da se vpisani delež vplača v obro 
kih. 

Upravni odbor sestavlja pet do sedem 
članov, M jih vtoli zbor izmed zadružni- 
kov za dobo enega leta. 

Za zadrugo podpisujeta po dva člana 
upravnega cdbora,, katerih enega lahko 
nadomešča po upravnom odboru poobla- 
ščeni uslužbenec zadruge. 

Izbrišejo se izstopivši člani upravnega 
odbora: Sovič Franc, Goričnik Mirko, Pe- 
vec Mirko, Cok Anton, Lešnik Ivan. 
trajne Jožef, Zaje Jožef, Kavčič Justina, 
^robovžek Janez in Kasasnik Franc, vpi- 
šejo so novi izvoljeni aani: 

iJOvsek Albina, gospodinja, Šoštanj, 
Podpredsednik, 

l erovec Franjo, nameščenec, Šoštanj, 
bo   -t     n A1°^' delavec> Šoštanj, od- 

Tajniij je Nahtigal Franc, za podpiso- 
•~?J0 Je pooblaščen poslovodja zadruge 
Razgoršek Öabrijel. 

Okrožno sodišče v Celju 
dne 2•. maja 1948 

Zadr VII 22/13        5182 

760. * 

Sedež: Zagorjo ob Savi. 
"an vpisa: 28. maja 1948. 

»,n^
eS6diIo: Okrajna poslovna zveza na- 

bavno prodajnih zadrug okraja Trbovlje 
' w °' h a scdežcm v Zagorju ob Savi. 
«a občnem zboru 25. ÏV. 1948 so bila 

prejeta nova pravila. 
|edez odslej: Trbovlje. 

••^• ° ödste}- Okrajna zveza kmetij- 
a zadrug za okraj Trbovlje z. z o. j. 

n-g*J°ge zadruge eo: Zveza vodi včla- 
smvi Z*druge v organizacijskem in go- 
egZT Pogodu, uvaja v njihovo po- 
skrbi Pranje, evidenco in kontrolo, 
drJ?-f1 Vzgojo kadrov in za vzgojo za- 
obMKT07 sploh< se bori za naprednejše 
voi « J! ^zadružništvu in za pravilni raz- v<4 svojah Članic. 
je ••• n^men: -*' Pr^tavlja • povezu- 

razen kmetijskih obdeloval- 

JeVta ___ ,„__.„_ 
••••3!^28^111^0 kmetijskega' značaja svo- 
*I zafi* oaZen •?!••9•^ obdeloval- 
'•••••••S?03?*^6 ^ ""i» 8 P.°/ stva 'm «lanuc vse panoge kmetij- 
posebrtng?Zfarstva m sv°iem področju, 
ki  v•  • panoge oziroma kulture, 
^pevaSìl.-IiaraV?Ìh •••0»3» .?*JboJj »ocean • Bicer:a) pomaga svojim čla- 
Živin ^ ••••^ organizaciji selekcije 
stai ^f1 ^tanavljanju plemenilnih po- 
sov   ^^ulant za živino, pri gradnji silo- 

, nabavi in odgoji plemenske žreme, 
„"reJi drobnih živali itd., skrbi za dobro 
•••^^*0 mlekarstva in za produk- 

jo   živinskih   proizvodov,   tako  mesa, 
izv "•° •   *ld,; b) organizira in pomaga 

rsevati mort lesne proizvodnje svojâm 
lMcam, _ odkupuje, predeluje in vnov- 

i»i^3>_   '*n s^Tbi po svojih članicah za 
"~     organizacijo pogozdovanja, jpor 

sebno za ureditev drevesnic itd.; c) po- 
maga svojim članicam pri pravilni orga- 
nizaciji semenske službe, pri ozgoji in 
pravdni obdelavi vseh vrdt kultur, po- 
sebno industrijskih kultur, pospešuje 
uvajanje agrotehničnih metod v kmetij- 
stvu itd.; č) pomaga svojJm članicam pri 
pospeševanju sadjarstva in vinogradni- 
štva, posebno pri ureditvi drevesnic in 
lirsnic, pri zatiranju raznih rastlinskih 
bolezni, pri obnovi vinogradov, pri 
vzgoji kvalitetnega sadja, šolanju vin, 
vnovčevanju sadja in vin itd.; d) po- 
maga svojim članicam pri pospeševanju 
vseh drugih gospodarskih panog, n. pr. 
čebelarstva itd.; 3. pomaga svojim člani- 
cam pri mehanizaciji kmetijstva s tem, 
da skrbi, da bodo zadruge uspešno iz- 
rabljale razpoložljive kmetijske stroj e, 
nabavljale take stroje, da bodo ti stroji 
stalno v uporabnem stanju, da pomaga 
članicam pri ureditvi delavnic za popra- 
vilo kmetijskih strojev, ima po potrebi 
svojo tako delavnico in lastne večje kme- 
tiiske stroje, m da sodeluje po potrebi 
pri sklepanju pogodb med članicami in 
traktorsko postajo; 4. pomaga pri pra- 
vilni organizaciji zadružne trgovine, in 
sicer: a) skrbi, da bo trgovsko poslova- 
nje vseh njenih članic racionalno, 
tehnično dovršeno in kulturno, da bodo 
članice zniževale zakonito dopuštao 
maržo; b) skrbi za dobro tehnično orga- 
nizacijo odkupa kmetijskih pridelkov •1 
izdelkov, posebno za pravočasno kon- 
trahiranje, in- ukrene vs,e potrebno za 
učinkovit odkup in pravilen razvoj trgo- 
vine po vezanih cenah; c) pomaga svo- 
jim članicam pri naročanju im dobavah 
blaga, jih zalaga s trgovskim blagom in 
sklepa pogodbe z dobavnimi podjetji^. 
čo in kolikor bo to racionalno in go- 
spodarsko smotrno. Pri tem posebno 
skrbi, da bodo vse zadružne trgovine 
pravočasno in zadostno založene s sorti- 
menti, ki ustrezajo okusu in običajem 
zadružnikov, in da ne bodo imele za- 
druge na zalogi nokurantnega blaga; 
č) prevaža trgovsko blago za svoje člane 
z lastnim prevoznim parkom in v ta na- 
men koordinira tudi plansko in raoio- 
nalr.o izrabljanje prevoznih sredstev 
svojih članic ter ima tudi lastno avto- 
mehanično delavnico; 5. posreduje in 
po potrebi razdeljuje med svoje članice 
kredote, organizira in povezuje kreditne 
odseke ' svojih Članic z Narodno banko 
ter pospešuje zbiranje kmečkih prihran- 
kov; 6. sfcTbi za sistematičen dvig kul- 
turne in prosvetne ravni zadružnikov 
in kmečkega prebivalstva sploh in v ta 
namen pomaga predvsem pri gradnji 
zadružnih domov, prireja predavanja, 
razstave itd.V7. vzgaja po načrtu zadruž- 
ne kadre, jin pravsino razporeja in utr- 
juje pri njih zavestno ••••••••; 8. orga- 
nizira in usmerja delo svojih članic, jim 
daje obvezna navodila organizacijskega 
in poslovnega značaja in v skladu z ob- 
stoječimi zaKoottiori predpisi in navodili 
nadrejenih organov. Organizira in vrši 
organizacijsko, inštruktorsko in reviizžj- 
sko službo, s katero kontrolira in izbolj- 
šuje njihovo poslovanje, da bo v vsakem 
pogledu smotrno in racionalno. 

Zaradi smotrnega in uspešnejšega iz- J 
.vajanja .vseh teh nalog izdela potrebbe 

načrte v sMadu s splošnim državnim 
načrtom in skrbi, da izdelujejo te načrte 
rudi njene članice ter da jih tudi v celoti 
izvajajo in presegajo. V ta namen vodi 
tudi vso potrebno evidenčno in stati- 
stično službo. 

Delež znaša 5000 din. Vsaka zadruga 
članica je dolžna vpisati in plačati naj- 
manj ea delež. Članice jamčijo za ob- 
veznosti zveze z desetkratnim zneskom 
vpisanih, obveznih deležev. 

Upravni odbor sestavlja 7 do 9 članov, 
ki iih voli zbor za dobo 1 leta. Zadrugo 
podpisujeta po dva člana upravnega od- 
bora, cd katerih enega lahko nadomešča 
po upravnem odboru pooblaščeni usluž- 
benec zveze. 

Izbrišejo se člard upravnega odbora: 
Zore Franc, Homšek Ivan, K'hikej Franc, 
Kožuh Mian, Kočar Alojz, Leveč Oskar, 
Dragar Jože, Dolane Stanko in Dobni- 
kar Franc; vpišejo se novi izvoljeni člani 
upravnega odbora: 

Hudoklin Anton, nameščenec OZKZ, 
Trbovlje, predsednik, 

Rus Hinko; nameščenec, KZ Zagorje, 
podpredsednik, 

Ule Anton, nameščenec OZKZ Trbov- 
lje, tajnik, 

Korimšek Alojz, nameščenec OLO Tr- 
bovlje, 

Jakopič Maks, kmet, Dol pri Hrast- 
niku, 

Lasič Milka, nameščonka KZ Radeče, 
Forte Ernest, kmet, Kotredež, odbor- 

niki. 
Okrožno sodišče v Celju 

dno 28. maja 1948. 
Zadr. VU 65—• 5178 

761. 
Sedež: Beriéevo-Brinje. 
Dan vpisa: 7. junija 1948. 
Besedilo: Kmetijska zadruga z omejenim 

jamstvom Berifeevo-Brlnje. 
Vpiše se pooblašČenka za sopodpisova- 

nje: 
Korela Marija, Beričevo 51. 

Okrožno  sodišče v Ljubljani 
dne 31. maja 1948. 

Zadr. V 204/2 5092 
* 

762. 
Sedež: Dragomer. 
Dan vpisa: 10. junija 1948. 
Besedilo: Kmetijska nabavno prodaj- 

na zadruga z omejenim jamstvom v Dra- 
gomeru. 

Na skupščini 11. aprila 1948 so bila 
sprejeta nova pravila. 

Besedilo odslej: Kmetijska zadruga z 
omejenim jamstvom Dragomer. 

Naloge zadruge so: 1. da na čim boljši 
in čim kulturnejši način oskrbuje svoje 
člane z vsemi potrebnimi potrošnimi 
predmeti; 2. da odkupuje v svojem oko- 
lišu vse kmetijske pçdètke in izdelke v 
skladu s postavljenim načrtom za dobro 
oskrbo mest in drugih industrijskih sre- 
dišč in sklepa v ta namen pogodbe; 
3. da pospešuje in razvija vse paiw>ge 
kmetijskega gospodarstva na svojem 
področju, tako poljedelstvo, živinorejo, 
sadjarstvo, vinogradništvo, čebelarstvo, 
gojitev industrijska in drugih kultur, 
gei4m&pi denwcR «M itd-> posebno 
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še tiste panoge oziroma kulture, M v 
danih naravnih pogoji najbolj uspe- 
vajo; 4. da uvaja za povečanje kmetijske 
proizvodnje in s tem za naraščanje bla- 
gostanja svojih članov naprednejše teh- 
nične • agronomske metode v kmetij- 
stvu in v ta namen nabavlja kmetijske 
stroje, umetna gnojila itd., ustanavlja 
ambulante za živino, plemenilne postaje, 
organizira selekcijo živine, gradi silose, 
organ :zira semensko službo, skrbi za 
gojitev sadnih, gozdnih in drugih sadik 
itd.; 6. da organizira predelavo kmetij- 
skih pridelkov in obrtne delavnice za 
potrebe svojih Jlanov in izrablja pri tem 
predvsem lokalne surovine; 6. da zbira 
kmečke prihranke v obliki hrambi .h 
vlog in notranjih posojil za ustvarjanje 
obratnih sredstev in podeljevanje kreditov 
svojim članom; 7. da skrbi za gospodarski 
strokovni, kulturni in prosvetni dvig vseh 
prebivalcev svojega okoliša tako, da pri- 
reja v svojem zadružnem domu strokovna 
in politična predavanja, kulturne priredit- 
ve strokovne tečaje, razstave, predvaja' ia 
filmov, goji fizkulturo itd. ter ustanovi 
svojo knjižnico.   . 

Delež znaša 100 din in se lahko vplača 
v obrokih. Delež zadnižnikovega družin- 
skega člana znaša 20 din. Člani jamčijo 
za obveznosti zadruge z desetkratnim 
zneskom vpisanega enkratnega temeljne- 
ga oziroma družinskega deleža. 

Zadruga razglaša važnejše sklepe v 
svojih poslovnih prostorih in na razglas- 
ni deski. 

Upravni odbor sestavlja 9 članov, ki 
Jih voli zbor izmed zadružnikov. Njego- 
va dolžnost traja eno leto. 

Za zadrugo podpisujeta po dva člana 
upravnega odbora, katerih enega lahko 
nadomešča po upravnem odboru poobla- 
ščeni uslužbenec zadruge. 

Izbrišeta se člana upravnega odbora 
Kozjek Martin in Vogel Frančiška, vpiše- 
ta so nova člana upravnega odbora: 

Kršmanc Janez, zidarski polir, Drago- 
mer 1, 

Grabnar Pavla, gospodinja, Lukovica 
številka 4L 

Okrožno sodišče • Ljubljani 
dne 12. junija 1948. 

Zadr V 84/7 5456 
* 

763. 
Sedež: Gorjc-Blcd. 
Dan vpisa: 7. junija 1948. 
Besedilo: Živinorejska zadruga z ome- 

jenim jamstvom Gorjc-Bled z okolico. 
Izbriše se član upravnega odbora Ko- 

želj Janez, vpiše se član upravnega od- 
bora: 

Zupan Janez, posestnik, Zasip 57. 
Okrožno sodišče v Ljubljani 

dne 5. maja 1948. 
Zadr.^ 65/2 5091 

* 
764. 

Sedež: Ljubljana. 
Dan vpisa: 7. junija 1948. 
Besedilo: Nabavna in prodajna zadru- 

ga tesarskih mojstrov v Ljubljani, za- 
druga z omejenim jamstvom. 

Na zboru dne 24. IV. 1948 so bila 
sprejeta nova pravila. 

Besedilo odslej: Obrtna nabavno-pro- 
dajna zadruga tesarskih mojstrov, z. z o. j. 
v Ljubljani. 

Naloge zadruge so: 1. da nabavlja pro- 
izvajalna sredstva in surovine za svoje 
člane; 2. da prejema od svojih članov 
njihove proizvode, jih razvršča po vrsti 
in kakovosti in skrbi za skupno prodajo; 
3. da sodeluje pri načrtu oskrbe in po- 
maga pri vključevanju obrtnikov v plan- 
sko delo; 4. da vodi razvid o izpolnitvi 
sprejetih proizvodnih nalog svojih čla- 
nov in skrbi, da ee v celoti izvajajo pred- 
pisi ljudskih oblasti glede cen in 5. da 
zbira zaradi samooskrbe v svojem oko- 
lišu surovine, ki eo še neizrabljene in 
jih razdeljuje med svoje člane. 

Delež znaša 600 din in se lahko vplača 
v obrokih. Člani jamčijo za obveznosti 
zadruge s petkratnim zneskom vpisa- 
nih obveznih deležev. 

Zadruga razglaša važnejšo sklepe in 
poročila v svojih poslovnih prostorih ali 
v lokalnem dnevnem časopisu. 

Upravni odbor sestavlja 6 članov, ki Jih 
voli zbor izmed zadružnikov. Njihova 
dolžnost traja eno leto. 

Zadrugo zastopata in zanjo podpisu- 
jeta predsednik ali podpredsednik in taj. 
nik, če eo ti zadržani pa najmanj dva 
člana upravnega odbora, katerih enega 
lahko •adomeica po upravnem odboru 
pooblaščeni uslužbenec zadruge. 

Izbrišeta se člana upravnega odbora 
Ravnikar Fran in MajeiiČ Alojzij, vpiše- 
jo se novi člani: 

PauČio Pavel, tesarski mojster. Zalo- 
ška 181, 

Zalar Anton, tesarski mojster, Borov- 
nica 54, 

Kregar Josip, tesarski mojster, Pov- 
šetova 19, 

Cedilnik Valentin, tesarski mojster, 
Vižmarje 140. 

Okrožno sodišče v Ljubljani 
dne 2. junija 1948. 

Zadr II 12/7 5235 
* 

765. 
Sedež: Ljubljana. 
Dan vpisa: 7. junija 1948. 
Besedilo: Zelenjadarska produktivna 

zadruga z omejenim jamstvom v Ljubljani. 
Izbrišejo se člani upravnega odbora: 

Breskvar Stane, Jamnik Jožko, Breskvar 
Valentin, Novak Marija; vpišejo pa novi 
Člani upravnega odbora: 

Možina Ančka, gospodinja, Gradaška 
ulica 22, 

Cemažar Ivan, upokojenec, Svabičeva 
ul. 4, 

Klemene Ivan, zelenjadar. Trnovska 5, 
Urbančič Ivanka, gospodinja, Trnovski 

pristan 38, vsi v Ljubljani. 
Okrožno sodišče v  Ljubljani 

dne 2. junija 1948. 
Zadr. V 43/3 6090 

760. * 
Sedež: Studeno pri Železnikih. 
Dan vpisa: 7. junija 1948. 
Besedilo^ Čevljarska produktivna za- 

druga sllatitovec«, zadruga z omejenim 
jamstvom v Studcuem pri železuikih. 

Na skupščini 25. aprila 1948 so bila 
sprejeta nova navodilu. 

Naloge zadruge so: 1. da skupno izvi 
šuje čevljarsko obrt z delovno silo svo 
jih članov, predvsem na podlagi akorda; 
2. da nabavlja surovine, material in sred- 
stva za lastno proizvodnjo, da prodaja 
svoje obrtne izdelke in organizira kre- 
ditiranje svojih članov; 3. da dviga kul- 
turni in etrokovni nivo svojih članov; 4. 
da sprejema in strokovno izobražuje svo- 
je učence in •. da prilagodi svoje delo 
splošnemu državnemu gospodarskemu 
načrtu 

Zadružni delež znaša 500 din. Vsak 
član jamči za obveznosti zadruge z dvaj- 
setkratnim zneskom vpisanih obveznih 
deležev. 

Upravni odbor sestavlja 5 do 9 članov. 
Dolžnost upravnega odbora traja eno 
leto. Zadrugo predstavljata predsednik 
in tajnik upravnega odbora. 

Izbrišeta se člana upravnega odbora 
Pintar Polde in Rant Lovro, vpišejo se 
novi člani upravnega odbora: 

HudolLn Janez, čevlj. pomočnik, Ceš- 
njica 38, 

Mohorič Jože, čevlj. pomočnik, Pod- 
lonk 26, 

Benedioič Lojze, čevlj. pomočnik, Mar- 
tini vrh 21, 

Pintar Valentin, čevlj. pomočnik, Stu- 
deno 20. 

Okrožno sodišče v Ljubljani 
dne 2. junija 1948. 

Zadr. I 61/10 5093 

767. 
Sedež: Vaco. 
Dan vpisa: 16. junija 1948. 
Besedilo: Nabavna in prodajna zadru- 

ga na Vačah, zadruga z omejenim jam- 
stvom. , 

Na skupščini 4. aprila 1948 so bila 
sprejeta nova pravila. 

Besedilo odslej*. Kmetijska zadruga z 
omejonim jamstvom na Vačah. 

Naloge zadruge so: 1. da na &m boljši 
in čim kulturnejši način oskrbuje svoje 
člane z vsemi potrebnimi potresnimi 
predmeti; 2. da odkupuje v evojem oko- 
lišu vse kmetijske pridelke in izdelke v 
skladu s postavljenim načrtom za dobro 
oskrbo mest In drugih industrijskih sre- 
dišč in   sklepa  v ta  namen   pogodbe; 
3. da pospešuje in razvija vse panoge 
kmetijskega gospodarstva na svojem 
področju, tako poljedelstvo, živinorejo, 
sadjarstvo, vinogradništvo, čebelarstvo, 
gojitev industrijskih in drugih kultur, 
gozdarstvo, domačo obrt itd., posebno 
še tiste panoge odroma kulture, ki v 
danih naravnih pogojih najbolj uspe- 
vajo; 4. da uvaja za povečanje kmetijske 
proizvodnje in e tem za naraščanje bla- 
gostanja svojih članov naprednejše teh- 
nične in agronomske metode v kmetij- 
stvu in v ta namen nabavlja kmetijske 
stroje, umetna gnojila itd., ustanavlja 
ambulante za živino, plemenilne postaje, 
organizira selekcijo živine, gradi silose, 
organ ;zira «emensko službo, skrbi za 
gojitev sadnih, gozdnih in drugih sadik 
itd.; 5. da organizira predelavo kmetij- 
skih pridelkov in obrtne delavnice za 
potrebe tvojih Slanov in izrablja pri tem 
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predvsem lokalne surovine; 6. da zbira 
kmečke prihranke v obliki hranilnih 
vlog in notranjih posojil za ustvarjanje 
obratnih sredstev in podeljevanje kreditov 
svojim članom; 7. da skrbi •• gospodarski 
strokovni, kulturni in prosvetni uvig vseh 
prebivalcev svojega okoliša tako, da pri- 
reja v svojem zadružnem domu strokovna 
in politična predavanja, kulturne prireditve, 
strokovne tečaje, razstave, predvajanja 
filmov, goji fizkulturo itd. ter ustanovi 
svojo knjižnico. 

Delež znaša 1Ö0 dim in se lahko vplača 
v obrokih. Delež zadružnikovega družin- 
skega člana znaša 20 din. Člani jamčijo 
»a obveznosti zadruge z desetkratnim 
zneskom vpisanega enkratnega temeljne- 
ga oziroma družinskega deleža. 

Zadruga razglaša važnejše sklepe v 
svojih poslovnih prostorih in na razglas, 
ni deski. 

Upravni odbor sestavlja 7 do • članov, 
111 jih voli zbor izmed zadružnikov. Nje- 
gova dolžnost traja eno leto. 

Za zadrugo podpisujeta po dva člana 
upravnega odbora, katerih enega lahko 
nadomešča po upravnem odbora poobla- 
ščeni uslužbenec zadruge. 

Izbrišejo se člani upravnega odbora: 
«•imovec Jože,   Dolinar   Franc,  Zibert 
jtudoli, Kovačič Janez, Cerar KaroL Klo- 
DUcax Franc, vpišejo se novi člani: 

^arnik Franc, posestnik, Vače 22, 
Vidmar Marinka, nameščenka, Vače 

Jurjevec Gašper, posestnik, Podbukov- 

•••1•• Anton, posestnik, Slivna 16, 
sušnik Albin, posestnik, Gora 8, 
«rile Janez, posestnik, Klenik 2. 

Okrožno sodišče v Ljubljani 
dne 12. junija 1948. 

Zadr IV 71/9 5458 

768. * 
Sedež: Maribor, Meljski hrib. 
«an vpisa: 5. junija 1948. 

• ^„v^"101 Vinogradniška zadruga z o. j., 
oljski hrib. 
SPS^ r*^1 E0 «lana upravnega odbora 
Šešerko FHomena in Kozar Ivan. 

gajnünamU,ie Se' • i& Pešl Fnmc bk" 

Okrožno sodišče v Mariboru 
dne 5. junija 1948. 

Zadr. IL 115 6238 

769. * 
Sedež: Maribor. 
"aa vpilSa: i& •••••• •^ 

.    esediio: Produktivna zadruga kroja- 
^l z o. j. v Mariboru. 

A a skupščini 17. IV. 19-18 so bila spre- 
Jeta nova pravila, 

•   oodež odslej: Maribor, Ruška c. 5. 
tfC3edilo odslej: Krojaška proizvajalna 

/» Predelovalna zadruga z o. j. r Marl. D°ra, okra] Maribor mesto. 
^Zadruga jo bila ustanovljena za nedo- 

ločen čas. 
Naloga zadrugo je: 1. da skupno iz- 

••^••• krojaško obrt z delovno silo svo- 
jih članov, predvsem na podlagi akorda; 
'• da nabavlja surovine, material in 
»redstva ^ \asfoo proizvodnjo, da pro- • 

daja svoje obrtne izdelke in organizira 
kreditiranje svojih članov; 3. da dviga 
kulturno^ in strokovno raven svojih čla- 
nov; 4. da sprejema in strokovno iz- 
obražuje svoje učence in 5. da prilagodi 
svoje delo splošnemu državnemu gospo- 
darskemu načrtu. 

ZadTuini delež znaša 5O0din in se 
plača ob vstopu v zadrugo. Vsak zadruž- 
nik jamči še s petkratnim zneskom vpi- 
sanih deležev. 

Upravni odbor sestavlja 5 do 9 članov, 
vštevši predsednika in tajnika. Dolžnost 
upravnega odbora traja eno leto. 

Zadrugo zastopata in zanjo podpisuje- 
ta predsednik in tajnik. 

Člani upravnega odbora so: 
Bele Ivan, krojaški mojster, Maribor, 

Fochova 12, predsednik, 
Premužak, Stanko, krojaški pomočnik, 

Pesniški dvor 3, tajnik, 
Krušnik Rudolf, krojaški pomočnik, 

Maribor, blagajnik, vsi že dosedanji čla- 
ni, in na novo izvoljeni člani: 

Koren Ivan, krojaški pomočnik, Ore- 
hova vas 9, 

Almajer Ivan, krojaški pamočnik, Ma- 
ribor, Fochova 18, 

Minorko Jožef, krojaški pomočnik, 
Race 50, odborniki. 

Okrožno sodišče v Mariboru 
dne 16. junija 1948. 

Zadr I • 5358 

* 
770. 

Sedež: Podvclka. 
Dan vpisa: 15. junija 1918. 
Besedilo: Lcsno-produkiivna zadruga 

z o. j. »Volka« v Podvclki. 
Na skupščini 18. IV. 1948 so bila spre- 

jeta nova pravila. 
Sedež odslej: Podvclka, okraj Maribor 

okolica. 
Besedilo odslej: Kmetijska zadruga z 

o. j. v Podvclki. 
Zadruga je bila ustanovljena za nedo- 

ločen čas. 
Naloge zadruge so: 
1. da na čim boljši in Sm kulturnejši 

način oskrbuje svoje člane z vsemi po- 
trebnimi potrošnimi predmeti; 2. da od- 
kupuje "v svojem okoliža vse kmetijske 
pridelka in izdelke v skladu s postav- 
ljenim načrtom za dobro oskrbo mest in 
drugih industrijskih središč in sklepa v 
ta namen pogodbe; 3. da pospešujo in 
razvija vse panoge kmetijskega gospo- 
darstva na svojem področju,4tako polje- 
delstvo, živinorejo, sadjarstvo, vinograd- 
ništvo, čebelarstvo, gojitev industrijskih 
in drugih kultur, gozdarstvo, domačo 
obrt itd., posebno pa tiste panoge ozi- 
roma kulture, ki v danih naravnih po- 
gojih najbolj uspevajo; 4. da uvaja za 
povečanje kmetijske proizvodnje in s 
tem za naraščanje blagostanja svojih 
članov naprednejše tehnične in agro- 
nomske metode v kmetijstvu in v ta na- 
men nabavlja kmetijske stroje, umetna 
gnojila Ud, ustanavlja ambulante za ži- 
vino, plemenilne postaje, organizira se- 
lekcijo živine, grandi silose, organizi- 
ra semensko službo, skrbi za gojitev 
sadnih, gozdnih in drugih sadik itd.; 
.6. da organizira  predelavo  kmetijskih 

pridelkov in obrtne delavnice za po- 
trebe svojih članov in izrablja ori 
tem predvsem lokalne surovine; 6. da 
zbira kmečke prihranke v obliki hra- 
nilnih vlog in notranjih posojil za ustvar- 
janje obratnih sredstev in za podeljeva- 
nje kreditov svojim članom; 7. da skrbi 
za gospodarski strokovni ter kulturni in 
prosvetni dvig vseh prebivalcev svojega 
okoliša tako, da prireja v svojem za- 
družnem domu strokovna in politična 
predavanja, kulturne prireditve, stro- 
kovne tečaje, razstave, predvajanja fil- 
mov, goji fizkulturo itd. ter ustanovi 
svojo knjižnico. 

Zaradi smotrnega in uspešnejšega iz- 
polnjevanja svojih nalog izdela, potrebne 
načrte v skladu e splošnim državnim 
načrtom. 

Zadružni delež znaša 150 din in se 
plača ob vstopu v zadrugo. Upravni od^ 
bor lahko dovou plačilo v obrokih. Delež 
zadružnikovega družinskega člana znaša 
10 din. Vsak zadružnik jamči še z 10- 
kratnim zneskom vpisanih deležev. 

Zadruga razglaša važnejše sklepe v 
svojih poslovnih prostorih in na razglas- 
ili deski. 

Upravni odbor sestavlja 6 do 10 čla- 
nov. Njegova dolžnost traja eno leto. 

Zadrugo zastopa upravni odbor, pod- 
pisujeta pa zanjo po dva člana uprav- 
nega odbora, katerih enega lahko nado- 
mešča po upravnem odboru pooblaščeni 
uslužbenec zadruge. 

Izbrišeta se dosedanja člana uprav- 
nega odbora: Uran Anton in Osvaid 
Maks, vpišejo se novi člani: 

Vomer Jože, kmet, Janžev vrh, • 
Rižnik Karel, kmet, Janžev vrh, 
Voimajer Maks, kmet, Zg. Kapla, 

Okrožno sodisïe v Mariboru 
dne 15. junija 1948. 

Zadr II 138/3 •••• 
* 

771. 
Sedež: Ptuj. 
Dan vpisa: 4. junija 1948. 
Besedilo: Nabarna in prodajna zadru- 

ga z o. j. v Ptuju. 
Zadruga temelji odslej na novih pra- 

vüih, sprejetih na skupščini 14 III. 1948. 
Besedilo odslej: Potrošniška zadruga 

z o. j. v Ptuju. 
Naloga zadruge je: 1. da na čim boljši 

in kulturnejši način oskrbuje svoje člane 
in njihove družine z Väemi potrošnimi 
predmeti; 2. da ustanavlja obrtne delav- 
nice za potrebe svojih članov, po potrebi 
in možnosti pa tudi lastna podjetja; 3. 
da skrbi s sodelovanjem sindikalnih or- 
ganizacij za dvig kulturne in prosvetne 
ravni iû za zadružno vzgojo svojih •• 
nov. 

Zaradi smotrnega in uspešnejšega iz- 
vajanja evojih nalog izdela potrebne 
načrte v skladu » splošnim državnim 
načrtom ter sklepa potrebne pogodb» 
za dobavo potrošnih predmetov za svoj* 
člane. 

Zadružni delež znaša 160 dm in se 
plača ob vstopu v zadrugo. Upravni od- 
bor lahko dovoli plačilo v obrokih. De- 
lež zadružnikovega družinskega člana 
znaša 20 din. Vsak zadružnik jamči še • 
petkratnim zneskom vpisanih deležer. 
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Zadruga razglaša važnejše sklepe v 
svojih poslovnih prostorih in na razglas- 
nih deskah svojih poslovalnic. 

Upravni odbor sestavlja 7 članov. Nje- 
gova dolžnost traja eno leto. 

Zadrugo zastopa upravni odbor, pod- 
pisujeta pa zanjo po dva člana uprav- 
nega odbora, katerih enega lahko'nado- 
mešča po upravnem odboru pooblaščeni 
uslužbenec zadruge. 

Izbrišejo se dosedanji člani upravnega 
odbora: Vidmar Franc, Kranjc Jože, Si- 
singer, Ivan, Muzek Jožef, Mere Anton, 
Gol Anton, Topolovec, Simon, Kolarič An- 
ton, Copi Slavko, Pučko Janez, Toplak 
Janez, Bezjak Jožef, Murko Štefan, Fur- 
man Slavko, Predan Zvonko, Korošec 
Martin, Simončič Anton in Vobič Ivan 
vpišejo se novi Sani: 

Rudolf Ivan, sodni upok., Zg. Breg, 
Kranjc Janez, kletar, Ptuj, 
Matjašec Štefan, mizar, Ptuj, 
Voljč Ignac, finančni nameščenec, Ptuj. 
Zaznamuje se, da je: 
Rudolf Ivan, predsednik, 
Bajgot Ivan, popredsednik, 
Velunšek Oton pa tajnik upravnega 

odbora. 
Okrožno sodišče v Mariboru 

dne 14. junija 1948. 
Zadr II 93 5054) 

* 
772. 

Sedež: Sv. Lovrenc na Poh. 
Dan vpisa: 25. maja 1948. 
Besedilo: Nabavna in prodajna zadru- 

ga z omejenim jamstvom Sr. Lovrenc na 
Pohorju. 

Zadruga temelji odslej na novih pra- 
vilih, eprejetih na skupščini 25. IV. 1948. 

Sedež odslej: Sv. Lovrenc na Pohorju 
St. 81. 

Besedilo odslej: Dclavsko-namcščcn- 
ska potrošniška zadruga z o. j. pri Sv. 
Lovroncu na Pohorju št. 31. 

Naloga zadruge je: 
1. da izdeluje načrt potrošnje za svoje 

člane in izdela v ta namen finančni in 
kreditni načrt; 2. da zbira v ta namen sta- 
tistične podatke, ki jih daje v uporabo tu- 
di nadrejenim zadružnim in državnim or- 
ganom; 3, da oskrbuje svoje člane z vsemi 
potrošnimi predmeti in sklepa v ta na- 
men pogodbe s kmetijskimi nabavnimi in 
prodajnimi zadrugami in z drugimi za- 
družnimi in državnimi podjetji; 4. da usta- 
navija po potrebi lastna gospodarska pod- 
jetja izključno po potrebi svojih članov; 
5. da dviga svoje prodajalne in podjetja 
na višjo racionalno in kulturno raven; 6. 
da s sodelovanjem sindikalnih organizacij 
skrbi za dvig kulturne in prosvetne ravni 
in za zadružno vzgojo svojih članov. 

Zadružni delež znaša 150 din in se 
plača ob vstopu v zadrugo. Upravni od- 
bor lahko dovoli plačilo v obrokih. Jam- 
stvo je omejeno. Vsak zadružnik jamči 
še z desetkratnim zneskom vpisanih ob- 
veznih deležev. 

Zadruga razglaša važnejše sklepe v 
svojih poslovnih prostorih. 

Upravni odbor sestavlja 5 do 7 članov. 
Njegova dolžnost traja eno leto. Predsed- 
nika, podpredsednika in tajnika .voli 
zbor posebej. 

Zadrugo zastopa upravni odbor, pod- 
pisujeta pa zanjo po dva člana upravnega 
odbora, katerih enega lahko nadomešča 
po upravnem odboru pooblaščeni usluž- 
benec zadruge. 

Izbrišejo se člani upravnega odbora: 
Petrun Josip, Beškovnik Franc, Vimer 
Alojzija, Roškar Ivan, Mazaj Josip, Toraj 
Mirko, vpišejo se novi člani: 

Primožič Rudolf, učitelj, 
Podlesnik Kari, voznik, 
Slatinek Anton, drž. uslužb., vsi Sv. 

Lovrenc na Pohorju. 
Pooblaščenec za eopodpisovanje: 
Roškar Ivan, knjigovodja, Sv. Lovrenc 

na Pohorju. 
Zaznamuje se, da je 
Ledinek Franc, predsednik, 
Gucmandl Jožef, podpredsednik, 
Slatinek Anton, tajnik upravnega od- 

bora. 
Okrožno sodišče v Mariboru 

dne 25. maja 1948. 
Zadr III 16 4795 

* 
773. 

Sedež: Sv. Ožbalt ob Dravi. 
Dan vpisa: 4. junija 1948. 
Besedilo: Nabavna in prodajna zadru- 

ga z o. j. Sv. Ožbalt ob Dravi. 
Zadruga temelji odslej na novih pra- 

vilih, eprejetih na skupščini 11. IV. 1948. 
Naloga zadruge je: 1. da na čim boljši 

in kulturnejši način oskrbuje svoje člane 
in njihove družine z vsemi potrošnimi 
predmeti; 2. da ustanavlja obrtne delav- 
nice za potreb© svojih članov, po potrebi 
in možnosti pa tudi lastna podjetja; 3. 
da skrbi s sodelovanjem sindikalnih or- 
ganizacij za dvig kulturne in prosvetne 
ravni in za zadružno vzgojo svojih čla- 
nov. 

Zaradi smotrnega in uspešnega iz- 
vajanja svojih nalog izdela potrebne 
načrte v skladu s splošnim državnim 

t načrtom ter sklepa potrebne pogodbe 
za dobavo potrošnih predmetov za svoje 
člane. 

Zadružni delež znaša 150 din in se 
plača ob vstopu v zadrugo. Upravni od- 
bor lahko dovoli plačilo v obrokih. De- 
lež zadružnikovega družinskega, člana 
znaša 20 din. Vsak zadružnik jamči še z 
desetkratnim zneskom vpisanih deležev. 

Zadruga razglaša važnejše sklepe v 
svojih poslovnih prostorih in na razglas- 
nih deskah svojih/poslovalnic. 

Upravni odbor sestavlja 6 do 7 članov. 
Njegova dolžnost traja eno leto. 

Zadrugo zastopa upravni odbor, pod- 
pisujeta pa zanjo po dva člana uprav- 
neg^a odbora, katerih enega lahko nado- 
mešča po upravnem odboru pooblaščeni 
uslužbenec zadruge. 

Izbrišejo se dosedanji člani upravnega 
odbora: Lorbek Frano, Čas Leopoldina, 
Cepeči Ludvik, Koprivniik Karel, Krajne 
Ivan in Pušnik Peter, vpišejo se novi 
člani: 

Vrčko Ivan, šofer, Vurmat, 
War Franc, administrator, Vurmat 
Adam Rajko, delavec, Sv. Ožbolt ob 

Dravi, 
Volmajer Mirko, gozdni delavec, .Vur- 

mat» 

Požaraik Adam, lesni manipulant, Sv. 
Ožbalt ob Dravi. 
• Okrožno sodiščo v Mariboru 

4  junija 1948. 
Zadr II 97 5051 

* 
774. 

Sedež: Idrija. 
Dan vpisa: 7. maja 1948. 
Besedilo: Okrajna gospodarska zadruga, 

z o. j. v Idriji. 
Na skupščini 7. XII. 1947 so bila spre- 

jeta nova pravila: 
Besedilo odslej:   Gospodarska  zadruga 

z omejenim jamstvom v Idriji. 
Naloga zadruge je: 
1. da izdeluje načrt potrošnje za svoje 

člane in izdela v ta namen finančni in 
kreditni načrt; 2. da zbira v ta namen sta- 
tistične podatke, ki jih daje v uporabo tu- 
di nadrejenim zadružnim in državnim or- 
ganom; 3. da oskrbuje svoje Člane z vsemi 
potrošnimi predmeti in sklepa v ta na- 
men pogodbo s kmetijskimi nabavnimi in 
prodajnimi zadrugami in i drugfmi za- 
družnimi in državnimi podjetji; 4. da usta- 
navija po potrebi lastna gospodarska pod 
jetja izključno po potrebi svojih članov; 
5. da dviga svoje prodajalne in podjetja 
na višjo racionalno in kulturno raven; 6. 
da s sodelovanjem sindikalnih organizacij 
skrbi za dvig kulturno in prosvetne ravni 
in za zadružno vzgojo svojih članov. 

Zadružni delež znaša 150 din. Vsak za. 
dražnik jamči s petkratnim zneskom vpi- 
sanih deležev. 

Zadruga razglaša važnejšo sklepe v po- 
slovnih prostorih. 

Upravni odbor sestavlja 7 članov. 
Izbrišejo  se člani  upravnega  odbora: 

Mervič Filip, Kavčič Marko, Vinkler Pa- 
vel, Treven Anton, Seljak Anton, Pire Ja- 
nez, Pišlar Franc, Vončina  Leopold  in 
Gruden Helijodor, vpišejo so novi člani: 

Gantar Ivan, rudar, Idrija, študentska 
št G, podpredsednik, 

Štucin Franc, nameščenec, Idrija, Voj- 
kova 8, 

Kos Jožef rudar, Ulica bazoviških žr- 
tev 9, 

Kavčič Lovro, upravnik OPZ, Idrija, 
Troba Rajko, Idrija, Gortanova 8. 

Okrajno sodiščo v Postojni 
dne 7. maja 1948. 

Zt 60/46—7 5041 
* 

775. 
Sedež: Slivjc. 
Dan vpisa: 3. maja 1948. 
Besedilo: Kmetijska zadruga z o. j. v 

Slivju. 
Na skupščini ID. III. 1948 so bila spre- 

jeta nova pravila. 
Naloga zadruge je: 
1. da na čim boljši in čim kulturnejši. 

način oskrbuje svoje člane z vsemi potreb- 
nimi potrošnimi predmeti; 2. da odku- 
puje v svojem okolišu vse kmetijske pri- 
deDje in izdelke v skladu s postavljenim 
načrtom zaradi dobre oskrbe mest in dru- 
gih industrijskih središč in sklepa v ta 
namen pogodbe; 3. da pospešuje in razvija 
vse panoga kmetijskega gospodarstva na 
svojem področju, tako poljedelstvo, živino- 
rejo, sadjarstvo, vinogradništvo, čebelar- 
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spodarski strokovni, kulturni in pro- 
svetni dvig vseh prebivalcev svojega 
okoliša tako, da prireja v svojem •- 
družnem domu strokovna in politična 
predavanja, kulturne prireditve, stro- 
kovne tečaje, razstave, predvajanja fil- 
mov, goji fizkulturo itd. ter ustanovi 
svojo knjižnico. 

Zaradi smotrnega iu uspešnejšega iz- 
vajanja svojih nalog izdela potrebne na- 
črte v skladu s splošnim državnim na- 
črtom. 

Zadružni delež znaša 100 din, delež 
zadružnikovega družinskega člana 10 di- 
narjev in se mora plačali ob vstopu v 
saidrugo. Vsak zadružnik jamči z deset- 
kratnim zneskom vpisanega enkratnega 
temeljnega oziroma družinskega deleža. 

Priobčitve se, kolikor ni v pravilih do- 
ločeno drugače, nabije jo na zadružni raz- 
glasili deski. 

Upravni odbor sestavlja 7 do 9 članov, 
|p ju voli zbor izmed zadružnikov za do- 
bo enega leta. 

Zadrugo zastopa upravni odbor, pod- 
pisujeta pa zanjo po dva člana upravne- 
ga odbora, od katerih lahko enega nado- 
mešča po upravnem odboru pooblaščeni 
uskižbenec zadrugo. 

Ciani upravnega odbora'so: 
Kožuh Jože, kmet, Škof ja vas 19, pred- 

sednik, 
Ztipanek Lojze, nameščenec, Šmarjeta, 

Podpredsednik, 
tfelalj Ivan, direktor tekstilne tovarne, 

bk$a vas 42, tajnik, 
£*ekoreek Tone, kmet, Prekorje 13, 
Zupane Martin, kmet, Prekorje 7, 
Mastnak Anton, kmet, Arclin 21, 
Kline Franc, mlinar, Škofja vas 20, cd- 

Okrožno sodišče v Celju 
dne 5. junija 1948. 

•    Zadr VII 129/2 5444 

701. * 
Sedež: Št, Rupert, okraj Celje okolica. 
£>an vpisa: 9. junija 1948. 
Besedila: Kmetijska zadruga z omeje- 

nim jamstvom v Trnavi. 
Zadruga jo bila ustanovljena • skiip- 

&c"ii 12. III. 1948 za nedoločen čas. 
Naloge zadruge so: 1. da na ó.m boljši 

i£ erm kulturnejši način oskrbuje svoje 
wane z vsemi potrebnimi potresnimi 
predmeti; 2. da odkupuje v svojem oko- 
sklLVSe kmetijske pridelke in zdelke v 
otfc-K s Plavljenim načrtom za dobro 
"SKrDo mest in drugih industrijskih sre- 
o , ln sklepa v ta namen pogodbe; 
km ?•• posPešuje in razvija vse panoge 
,w, lskeSa gospodarstva na svojem 
Področju, tako poljedelstvo, živinorejo, 
sadjarstvo, vinogradništvo, čebelarstvo, 
gojitev industrijskih in drugih kultur, 
gozdarstvo, domačo obrt itd., posebno 
se tiste panoge oziroma kulture, ki v 
aapih naravnih pogojih najbolj uspe- 
jo; 4. da uvaja za povečanje kmetijske 
proizvodnje in s tem za naraščanje bla- 
gostanja svojih članov naprednejše teh- 
nične in agronomske metodo v kmetij- 
stvu in v ta namen nabavlja kmetijske 
stroje, umetna gnojila itd., ustanavlja 
ambulante za živino, plemenilne postaje, 
organizira selekcijo živine, gradi silose, 
organizira  semensko elužbo,  skrbi  za 

gojitev sadnih, gozdnih in drugih sadik 
ild.; 5. da organizira predelavo kmetij- 
skih pridelkov in obrtne delavnice za 
potrebe svojih članov in izrablja pri tem 
predvsem lokalne surovine; 6. da zbira 
kmečke prihranke v obliki hranilnih 
vlog in notranjih posojil za ustvarjanje 
obratnih sredstev in podeljevanje kreditov 
svojim članom; 7. da skrbi za gospodarski 
strokovni, kulturni in prosvetni dvig vseh 
prebivalcev svojega okoliša tako, da pri- 
reja v svojem zadružnem domu strokovna 
in politična predavanja, kulturne prire- 
ditve, strokovne tečaje, razstave, predva- 
janja filmov, goji lizkulturo itd. ter usta- 
novi svojo knjižnico. 

Zaradi smotrnega in uspešnejšega izva- 
vanja svojih nalog izdela potrebne načrte 
v skladu s splošnim državnim načrtom. 

Zadružni delež znaša 100 din, delež 
zadružnikovega družinskega člana 10 di- 
narjev in se plača ob vstopu v zadrugo. 
Upravni 'odbor lahko dovoli plačilo v 
obrokih. Vsak zadružnik jamči % deset- 
kratnim zneskom vpisanega enkratnega 
temeljnega oziroma družinskega deleža. 

Priobčitve se, kolikor ni v pravilih do- 
ločeno drugače, nabijejo. na zadružni 
razglasni deski. 

Upravni odbor sestavlja 7 članov, 
ki jih voli zbor izmed zadružnikov za do- 
bo enega leta. 

Zadrugo zastopa upravni odbor, zanjo 
podpisujeta po dva člana upravnega od- 
bora, od katerih lahko enega nadomešča 
po upravnem odboru pooblaščeni usluž- 
benec zamdruge. 

Člani upravnega odbora so: 
Žolnir Henrik, posestnik, Orla vas 5, 

predsednik, 
Turk Franc, posestnik, Trnava 14, pod- 

predsednik, 
Grenko Matevž, posestnik, Orla vas 20, 

tajnik, 
Roter Miroslav, posestnik, Št, Rupert 

št. 1, 
Cizej Ivan, posestnik, Št. Rupert 7, 
Turk Ivan, pes. sin, Trnava G, 
Sketa Franc, pos., Trnava 34, odbor- 

niki. 
Okrožno sodišče v Celju 

dne 9. junija 1948. 
Zadr VII 135/2 5315 

* 
702. 

Sedež Št. Vid pri Grobclnem, okraj 
Celje okolica. 

Dan vpisa: 9. junija 1948. 
Besedilo: Kmetijska zadruga z omeje- 

nim jamstvom v Št. Vidu pri Grobelnem. 
Zadruga je bila ustanovljena na skup- 

ščini 11. 1•. 1948 za nedoločen čas. 
Nalogo zadruge so: 1. da na čim boljši 

in čim kulturnejši način oskrbuje svoje 
člane z vsemi potrebnimi potrošnim! 
predmeti; 2. da odkupuje v svojem oko- 
lišu vse kmetijske pridelke in izdelke v 
skladu s postavljenim načrtom za dobro 
oskrbo mest in drugih industrijskih sre- 
dišč in sklepa v ta namen pogodbe; 
3. da pospešuje in razvija vse panoge 
kmetijskega gospodarstva na svojem 
Rodročju, tako, poljedelstvo, živinorejo. 

sadjarstvo, vinogradništvo, čebelarstvo, 
gojitev industrijskih in drugih kultur, 
gozdarstvo, domačo >brt itd., posebno 
še tiste panoge oziroma kulture, ki v 
danih naravnih pogojih najbolj uspe- 
vajo; 4. da uvaja za povečanje kmetijske 
proizvodnje in s tem za naraščanje bla- 
gostanja svojih članov naprednejše teh- 
nične in agronomske metode v kmetij- 
stvu in v ta namen nabavlja kmetijske 
stroje, umetna gnojila itd., ustanavlja 
ambulante za živino, plemenilne postaje, 
organizira selekcijo živine, gradi silose, 
organizira semensko službo, skrbi za 
gojitev sadnih, gozdnih in drugih sadik 
itd.; 5. da organizira predelavo kmetij- 
skih pridelkov in obrtne delavnice za 
potrebe svojih članov in izrablja pri tem 
predvsem lokalne surovine; 6. da zbira 
kmečke prihranke v obliki hranilnih 
vlog in notranjih posojil za ustvarjanje 
obratnih sredstev in podeljevanje kre- 
ditov svojim članom; 7. da skrbi za go- 
spodarski strokovni, kulturni in pro- 
svetni dvig vseli prebivalcev svojega 
okoliša tako, da prireja v svojem za- 
družnem domu strokovna in politična 
predavanja, kulturne prireditve, stro- 
kovne tečaje, razstave, predvajanja fil- 
mov, goji fizkulturo itd. ter ustanovi 
svojo knjižnico. 

Zaradi smotrnega in uspešnejšega iz- 
vajanja svojih nalog izdela potrebne na- 
črte v skladu s splošnim državnim 
načrtom. 

Zadružni delež znaša 100 din, delež 
zadružnikovega družinskega člana 10 di- 
narjev in se plača ob vstopu v zadrugo. 
Upravni odbor lahko dovoli plačilo r 
obrokih. Vsak zadružnik jamči s tri- 
kratnim zneskom vpisanega enkratnega 
temeljnega oziroma družinskega deleža. 

Priobčitve se, kolikor ni v pravilih do- 
ločeno drugače, • nabijejo na zadružni 
razglasni deski. 

Upravni odbor sestavlja 9 članov, 
Id jih voli zbor izmed zadružnikov za do- 
bo enega leta. 

Zadrugo zastopa upravni odbor, zanjo 
podpisujeta po dva člana upravnega od- 
bora, od katerih lahko enega nadomešča 
po upravnem odboru pooblaščeni'usluž- 
benec zandruge. 

Člani upravnega odbora so: 
Dečman Jakob, upokojenec, Grobeloo, 

predsednik, 
Gajšek Franc, posestnik, Št. Vid, pod- 

predsednik, 
Zabovnik Milica, učiteljica, št. Vid, taj- 

nik, 
•Mlakar Janez, posestnik, Bodrišna vas, 
Žogar Ivan, invalid, Bodrišna vas, 
Hrovat Marija, posestnica, Št. Vid, 
Šoster Anton, posestnik, Ponkvica, 
Gobeb Ivan, posestnik, Gornja vas, 
Bogatin Anton, posestnik, Bodrež, .od- 

borniki. 
/       Okrožno sodišče v Celju 

dne 9. junija 1948. 
Zadr VII 134/2 , 5818 

703. 
Sadež: Trnovlje, okraj Celje okolica. 
Dan vpisa: 10. junija Ì948. 
Besedilo: Kmetijska zadruga z omeje- 

nim jamstvom y, Trnovljah, 
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Zadruga je bila ustanovljena na skup- 
ščini 4. III. 1948 za nedoločen čas. 

Naloge zadruge so: 1. da na čim boljši 
fai čim kulturnejsi način oskrbuje svoje 
člane z vsemi potrebnimi potrošnim; 
predmeti; 2. da odkupuje v svojem •••- 
•\• vse kmetijske pridelke in izdelke v 
eikladu s postavljenim načrtom za dobro 
oskrbo mest in drugih industrijskih sre- 
dišč in sklepa v ta namen pogodbe; 
3. da pospešuje in razvija vse panoge 
kmetijskega gospodarstva na svojem 
področju, tako poljedelstvo, živinorejo, 
sadjarstvo, vinogradništvo, čebelarstvo, 
gojitev industrijskih in drugih kultur, 
gozdarstvo, doma'"') obrt itd., posebno 
Se uste panoge'oziroma kulture, ki v 
danih naravnih pogojih najbolj uspe- 
vajo; 4. da uvaja za povečanje kmetijske 
proizvodnje in s tem za naraščanje bla- 
gostanja svojih članov naprednejše teh- 
nične in agronomske metode v kmetij- 
stvu in v ta udfflen nabavlja kmetijske 
stroje, umetna gnojila itd., ustanavlja 
ambulante za živino, plemenilne postaje, 
organizira selekcijo živine, gradi silose, 
organizira semensko službo, skrbi za 
gojitev sadnih, gozdnih in drugih sadik 
itd.; 5. da organizira predelavo kmetij- 
skih pridelkov in obrtne delavnice za 
potrebe svojih članov in izrablja pri tem 
predvsem lokalne surovine; 6. da zbira 
kmečke prihranke v obliki hranilnih 
vlog in notranjih posojil za ustvarjanje 
obratnih sredstev in podeljevanje kre- 
ditov svojim članom; 7. da skrbi za go- 
spodarski strokovni, kulturni in pro- 
svetni dvig vseh prebivalcev svojega 
okoliša tako, da prireja v svojem za- 
družnem domu strokovna in politična 
predavanja, kulturne prireditve, stro- 
kovne tečaje, razstave, predvajanja fil- 
mov, goji fizkulturo itd. ter ustanovi 
evojo knjižnico. 

Zaradi smotrnega in uspešnega izva- 
janja svojih nalog izdela potrebne na- 
črte v skladu s splošnim državnim na- 
črtom. 

Zadružni delež znaša 100 din, delež 
zadružnikovega družinskega člana 10 di- 
narjev, in se mora plačati ob vstopu v 
zadrugo. Upravni odbor lahko dovoli, 
plačilo v obrokih. Vsak zadružnik jamči 
e petkratnim zneskom vpisanega enkrat- 
nega temeljnega oziroma družinskega 
deleža. 

Priobčitve se razglašajo v prostorih za- 
druge in oa razglasni desfri- 

Upravni odbor sestavlja 6 do 7 članov, 
ki jih voli zbor izmed zadružnikov za 
dobo enega leta. 

Zadrugo zastopa upravni odbor, pod- 
pisujeta pa zanjo po dva člana uprav- 
nega odbora, katerih enega lahko nado- 
mešča po upravnem odboru pooblaščeni 
uslužbenec zadruge. 
lje 114. 

Člani upravnega odbora so: 
Tomšič Ivan, mizar. Trnovlje, predsed- 

nik, 
Kukovic Anica, nameSčenka. Trnovlje 

58, podpredsednica, 
Zlender Dragice, nameščemka. Trnov- 

lje 39. tajnica, 
Cerar Franc, posestnik, Trnovlje 8, 
Bertole Alojz, čevljar, Trnovlje 6, 

Škrubej Ivan, delavec, Trnovlje 61, 
Zlender Franc, delavec Trnovlje 39, 

odborniki. 
Za sopcdpisovanje je pooblaščena Bra- 

neč Justi, nameščenka zadruge Trnov- 
lje 114. 

Okrožno sodišče v Celju 
dne 10. junija 1948. 

Zadr VII 136/2 S448 
* 

704. 
Sedež: Tržišče, okraj Poljčane. 
Dan vpisa: 11. junija 1948. 
Besedilo: Kmetijska zadruga z omeje- 

nim jamstvom v Brestovcu. 
Zadruga je bila ustanovljena na skup- 

ščini 7. III. 1948 za nedoločen čas. 
Naloge zadruge so: 1. da na čam boljši 

in čim kulturnejsi način oskrbuje svoje 
člane z vsemi potrebnimi potrošnim' 
predmeti; 2. da odkupuje v svojem oko- 
lišu vse kmetijske pridelke in izdelke v 
skladu s postavljenim načrtom za dobro 
oskrbo mest in drugih industrijskih sre- 
dišč in sklepa v ta namen pogodbe; 
3. da pospešuje in razvija vse panoge 
kmetijskega gospodarstva na svojem 
področju, tako poljedelstvo, živinorejo, 
sadjarstvo, vinogradništvo, čebelarstvo, 
gojitev industrijskih in drugih kultur, 
gozdarstvo, domačo obrt itd., posebno 
še tiste panoge oziroma kulture, ki v 
danih naravnih pogojih najbolj uspe- 
vajo; 4. da uvaja za povečanje kmetijske 
proizvodnje in s tem za naraščanje bla- 
gostanja svojih članov naprednejše teh- 
nične in agronomske metode v kmetij- 
stvu in v ta namen nabavlja kmetijske 
stroje, umetna gnojila itd,, ustanavlja 
ambulante za živino, plemenilne postaje, 
organizira selekcijo živine, gradi silose, 
organizira semensko službo, skrbi za 
gojitev sadnih, gozdnih in drugih sadik 
itd.: 5. da organizira predelavo kmetij- 
skih pridelkov in obrtne delavnice za 
potrebe svojih članov in izrablja pri tem 
predvsem lokalne surovine; 6. da zbira 
kmečke prihranke v obliki hranilnih 
vlog in notranjih posojl za ustvarjanje 
obratnih -«redstev in podeljevanje kreditov 
svojim članom; 7. da skrbi za gospodarski 
strokovni, kulturni in prosvetni dvig vseb 
prebivalcev svojega okoliša tako, da pri- 
reja v svojwn zadružnem domu strokovna 
• politična predavanja, kulturne prire- 
ditve, strokovne tečaje, razstave, predva- 
janja filmov, goji fizkulturo itd. ter usta- 
novi svojo knjižnico. 

Zaradi smotrnega in uspešnejšega izva- 
vanja svojih nalog izdela potrebne načrte 
v skladu s splošnim državnim načrtom. 

Zadružni delež znaša 150 din, delež 
zadružnikovega družinskega člana 20 di- 
narjev in se mora plačati ob vstopu v za- 
drugo. Upravni odbor lahko dovoli pla- 
čilo v obrokih. Vsak zadružnik jamči e 
petkratnim zneskom vpisanega enkrat- 
nega temeljnega oziroma družinskega 
deleža. 

Priobčitve sa kolikor ni v pravilih 
določeno drugače, nabijejo na zadružni 
razglasni deski. 

Upravni odbor sestavlja 9 članov, ki 
jih voli zbor izmed zadružnikov. 

Zadrugo zastopa upravni odbor, pod- 
pisujeta pa zanjo po dva člana upravne- 
ga odbora, katerih enega lahko nadome- 
šča po upravnem odboru pooblaščeni 
uslužbenec zadruge. 

Člani upravnega odbora so: 
Sajko Anton, posestnik, Rajkovec 4, 

predsednik, 
Bratuša  Janez,  posestnik,  ••••••••, 

tajnik, 
čket Martin, pos. sin, Rajkovec 5. 
Anderlič Miha, posestnik, Plat 2, 
Sorn Janez, posestnik, Rajkovec 5, 
Koštran Anton. pos. sin, Sv, Katarina, 
Krobat Franc, posestnik,  Minino 
Sekirnik Anton, posestnik. Sv. Kata- 

rina, 
Vehovar Jože, pos. sin. Nezbiäe, od- 

borniki 
Okrožno sodišče v Celju 

dne 11. junija 1948. 
Zadr VII/137/2 5446 

* 
705. 

Sedež: Zavodna. 
Dan vpisa: 25. maja 1948. 
Besedilo: Delavsko-nameščenska po- 

trošniška zadruga z omejenim jamstvom 
v Zavodni. 

Zadruga je bila ustanovljena na skup- 
ščini 28. IV. 1948 za nedoločen ča>s. 

Naloge zadruge so: 1. da izdela načrt 
potrošnje za svoje člane in v ta namen 
finančni in kreditni načrt; 2. da zbira za 
to statistične podatke, ki jih daje v upo- 
rabo tudi nadrejenim zadružnim in dr- 
žavnim organom; 3. da oskrbuje svoje 
člane z vsemi potrošnimi predmeti in 
sklepa v ta namen pogodbe s kmetij- 
skimi, nabavnimi in prodajnimi zadru- 
gami in z drugimi zadružnimi in držav- 
nimi podjetji; 4. da ustanavlja po oo- 
trebi lastna gospodarska podjetja izključ- 
no za potrebe svojih članov; 5. da dviga 
svoje prodajalne in podjetja na stopnjo 
racionalne in kulturne ravni; 6. da s 
sodelovanjem sindikalnih organizacij 
skrbi za dvig kulturne prosvetne ravni 
in za zadružno vzgojo svojih članov 

Zadružni delež znaša 100 din Ln se 
mora plačati ob vstopu v zadrugo. 
Upravni odbor lahko dovoli plačilo v 
obrokih. Vsak zadružnik jamči z deset- 
kratnim zneskom vpisanega enkratnega 
temeljnega oziroma družinskega deleža. 

Priobčitve se, kolikor ni v pravilih 
določeno drugače, nabijejo na zadružni 
razglasni deski. 

_ Upravni odbor sestavlja 10 članov, ki 
jih voli zbor izmed zadružnikov za dobo 
enega leta. Zadrugo zastopa upravni od- 
bor, zanjo podpisujeta po dva člana 
upravnega odbora, od katerih lahko ene- 
ga nadomešča po upravnem odboru po- 
oblaščeni uslužbenec zadruge. 

Člani upravnega odbora so: 
Svetličic Leopold, upokojenec. Zavod- 

na 54, predsednik, 
Veber Stetka. gospodinja, Zavodnn 06. 

podpredsednik 
Štor Milica, uradnica, Cret 31. tajnik, 
Lednik Karol. uradnik. Čret 80. 
Divjak Branko, monter. Selce 11, 
Peperko Rudolf, delavec. Čret 117. 
Pongrac Anton, delavec, Zavodna 38, 
Leskovžek Ivan, obrtnik, Zavodna 31» 
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Sotler Avgust, uradnik, Celje, Večna 
pot, 

Košic Lonka, delavka, Čret, 80, člani. 
Okrožno sodišče v Celju 

dno 25. maja 1948. 
Zadr. VII 118/2 5316 

706. * 
Sedež: Zg. Ložnica, okraj Poljèane. 
Dan vpisa: 31. maja 1948. 
Besedilo: Kmetijska zadruga z o. j. v 

Zg. Ložnici. 
_Zadruga je bila ustanovljena na skup- 

ščini 29. II. 1948 za nedoločen čas. 
Naloge zadruge so: 
1. da na čim boljši in čim kulturnejši 

način oskrbuje svoje člane z vsemi po- 
trebnimi potrošnim! predmeti; 2. da od- 
kupuje v svojem okolišu vse kmetijske 
pridelke in izdelke v skladu s postav- 
ljenim načrtom za dobro oskrbo mest in 
arugih industrijskih središč in sklepa v 
ta namen pogodbe: 3. da pospešuje in 
razvija vse panoge kmetijskega gospo- 
«aretva na svojem področju, tako polje- 
ueistvo, živinorejo, sadjarstvo, vinograd- 
justvo, čebelarstvo, gojitev industrijskih 
*7 d^ugih kultur, cozdarstvo. domačo 
^prt itd., posebno pa tiste panose ozi- 
roma kulture, ki v danih naravnih po- 
^^najbolj uspevajo; 4. da uvaja za 
te ie  kmetii«ke   proizvodnje  in   s 
„51 za naraščanje blagostanja svojih 
no °u naPreduejše tehnične in agro- 
man me'ode v kmetijstvu in v ta na- 
••• nabavlja kmetijske stroje, umetna 
goojila itd. ustanavlja ambulante za ži- 
j ~*°», Plemenilne postaje, organizira se- 
lekcijo živine, gradi silose, organizi- 
ra semensko službo, skrbi za gojitev 
sadnih, gozdnih in drugih sadik itd.; 
"•«a organizira predelavo kmetijskih 
Pridelkov In obrtne delavnic« za po- 
weoe svojih članov in izrablja pri 
tem predvsem lokalne surovine; 6. da 
z?ira kmečke prihranke v obliki hra- 
mih vlog in notranjih posojil za ustvar- 
janje obratnih sredstev in za podeljeva- 
le kreditov svojim članom; 7. da skrbi 
^gospodarski strokovni ter kulturni in 
Prosvetni dvig vseh prebivalcev svojega 
OKolisa tako, da prireja v svojem za- 
^•••• domu strokovna in politična 
•^•••, kulturne prireditve, stro- 
•••••• tečaje, razstave, predvajanja fil- 
•°Y» goji fizkulturo itd. ter ustanovi 
SvS"o knjižnico. 

. ar?°ji smotrnega in uspešnejšega iz- 
vajanja svojih nalog izdela potrebne na- 
črbo V slcladu s splošnim državnim na- 

„^nižni delež znaša 150 din, delež 
««iruznikovega družinskega Člana 10 di- 
narjev in so mora plačati ob vstopu v 
-p^go; upravni odbor lahko dovoli 
Piacilo v obrokih. Vsak zadružnik jamči 

Petkratnim zneskom vpisanega enkrat- 
nega^ temeljnega oziroma družinskega 
«eleza. 
, Priob&'tve se, kolikor ni v pravilih 
«oločeno drugače, nabijejo na zadružni 
razglaeni deski 
..^Pravni odbor sestavlja 7€članov, ki 
nn voli zbor izmed zadružnikov. Zadrugo 
Vstopa upravni odbor, podpisujeta pa 
Zanio po dva člana upravnega odbora, 

katerih enega lahko nadomešča po 
upravnem odboru pooblaščeni uslužbe- 
nec zadruge. 

Upravni odbor določi lahko v poseb- 
nem pravilniku, da podpisujeta za za- 
drugo v notranjih in tehničnih zadevah 
po dva uslužbenca zadruge. 

Člani upravnega odbora so: 
Marguč Ivan, posestnik, Gladomeš 29, 

predsednik, 
Podkrižnik Franc, pos., Zg. Ložnica 15, 

podpredsednik, 
Hojnik Terezija, poslovodja, Zg. Lož- 

nica 1, tajnica, 
Tomažič Albin, mali pos., Gladomeš 

št 34, 
Brglez Ivan, pos. sin, Zg. Ložnica 6, 
Vrhovnik Martin, delavec, Kostanjevec 

št. 28, 
Podvršnik Martin, delavec, Gladomeš 

št. 36', odborniki. 
Okrožno sodišče v Celju 

dne 31. maja 1948. 
Zadr VII 124/2 

* 
5449 

707. 
Sedež: 2iče, okraj Poljčane. 
Dan vpisa: 25. maja 19A8. 
Besedilo: Kmetijska zadruga z omeje- 

nim jamstvom v Žicah. 
Zadruga je bila ustanovljena na skup- 

ščini 22. II. 1948. 
Naloge zadruge so: 1. da na čim boljši 

in čim kulturnejši način oskrbuje svoje 
člane z vsemi potrebnimi potrošnimi 
predmeti; 2. da odkupuje v svojem oko- 
lišu vse kmetijske pridelke in izdelke v 
skladu s postavljenim načrtom za dobro 
oskrbo mest in drugih industrijskih sre- 
dišč in sklepa v ta namen pogodbe; 
3. da pospešuje in razvija vse panoge 
kmetijskega gospodarstva na svojem 
področju, tako poljedelstvo, živinorejo, 
sadjarstvo, vinogradništvo, čebelarstvo, 
gojitev industrijskih in drugih kultur, 
gozdarstvo, domačo obrt itd., posebno 
še tiste panoge oziroma kulture, ki v 
danih naravnih pogojih najbolj uspe- 
vajo; 4. da uvaja za povečanje kmetijske 
proizvodnje in s tem za naraščanje bla- 
gostanja svojih članov naprednejše teh- 
nične in agronomske metode v kmetij- 
stvu in v ta namen nabavlja kmetijske 
stroje, umetna gnojila itd., ustanavlja 
ambulante za živino, plemenilne postaje, 
organizira selekcijo živine, gradi silose, 
organizira semensko službo, skrbi za 
gojitev sadnih, gozdnih in drugih sadik 
itd.; 5. da organizira predelavo kmetij- 
skih pridelkov in obrtne delavnice za 
potrebe svojih članov in izrablja pri tem 
predvsem lokalne surovine; 6. da zbira 
kmečke prihranke v obliki hranilnih 
vlog in notranjih posojil za ustvarjanje 
obratnih sredstev in podeljevanje kre- 
ditov svojim članom; 7. da skrbi za go- 
spodarski strokovni, kulturni in pro- 
svetni dvig vseh prebivalcev svojega 
okoliša tako, da prireja v svojem za- 
družnem domu strokovna in politična 
predavanja, kulturne prireditve, stro- 
kovne tečaje, razstave, predvajanja fil- 
mov, goji fizkulturo itd. ter ustanovi 
svojo knjižnico. 

Zadružni delež znaša 50 din, delež 
zadružnikovega družinskega člana 20 di- 

narjev in se plača ob vstopu v zadrugo. 
Upravni odbor lahko dovoli plačilo v 
obrokih. Vsak zadružnik jamči z deset- 
kratnim zneskom vpisanega enkratnega 
temeljnega oziroma družinskega deleža. 

Priobcitve se, kolikor ni v pravilih do- 
ločeno drugače, nabijejo na zadružni 
razglasni deski. 

Upravni odbor sestavlja 7 članov, 
ki jih voli zbor izmed zadružnikov za do- 
bo enega leta. 

Zadrugo zastopa upravni odbor, zanjo 
podpisujeta po dva člana upravnega od- 
bora, od katerih lahko enega nadomešča 
po upravnem odboru pooblaščeni usluž- 
benec zadruge. 

Člani upravnega odbora so: 
Košir Anton, kmet. Žice 50, predsed- 

nik, 
Levart Avgust, kmečki sin, Draža vas 

št 18, podpredsednik, 
Repič Maks, kmečki sin, Ziče 58, taj- 

nik, 
Ribič Alojz, kmet, Žice 56,    ~ 
Cimerman Jože, kmet Žice 32, 
Sovič Terezija, gospodinja, Draža vas 

št 4, 
Kamenšek Anton, kmečki sin. Draža 

vas 19, odborniki, 
Za   sopodpisovanje   je   pooblaščena 

Krajne Eia, poslovodja zadruge. 
Okrožno sodišče v Celja 

dne 25. maja 1948. 
Zadr VII 117/2 5310 

* 
708. 

Sedež: Duplje. 
Dan vpisa: 12. junija 1948. 
Besedilo: Kmetijska zadruga x omeje- 

nim jamstvom Duplje. 
Zadruga je bila ustanovljena na usta- 

novnem zboru 23. II. 1948 za nedoločen 
čas. 

Naloge zadruge so: 1. da na čim boljši 
in čim kulturnejši način oskrbuje svoje 
člane z vsemi potrebnimi potrošnimi 
predmeti; 2. da odkupuje v svojem oko- 
lišu vse kmetijske pridelke in izdelke v 
skladu s postavljenim načrtom za dobro 
oskrbo mes? in drugih industrijskih sre- 
dišč in sklepa v ta namen pogodbe; 
3. da pospešuje in razvija vse panoge 
kmetijskega gospodarstva na svojem 
področju, tako poljedelstvo, živinorejo, 
sadjarstvo, vinogradništvo, čebelarstvo, 
gojitev industrijskih in drugih kultur, 
gozdarstvo, domačo obrt itd., posebno 
še tiste panoge oziroma kulture, ki v 
danih naravnih pogojih najbolj uspe- 
vajo; 4. da uvaja za povečanje kmetijske 
proizvodnje in s tem za naraščanje bla- 
gostanja svojih članov naprednejše teh- 
nične in agronomske metode v kmetij- 
stvu in v ta namen nabavlja kmetijske 
stroje, umetna gnojila itd. ustanavlja 
ambulante za živino, plemenilne postaje, 
organizira selekcijo živinp. gradi "•silose, 
organizira semensko službo, skrbi za 
gojitev sadnih, gozdnih in drug.'h ?adik 
itd.; 6. da orgamVra predelavo kmetij- 
skih pridelkov in obrtne delavnice za 
potrebe svojih članov in izrablja pri teni 
predvsem lokalne surovine: 6. da znira 
kmečke prihranke v obliki hranilnih 
vlog in notranjih po=oj'I za ustvarjanje 
obratnih sredstev in podeljevanje kreditov 
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svojim članom; 7. daekrbi za gospodarski 
strokovni, kulturni in prosvetni dvig vseh 
prebivalcev svojega okoliša tako, da pri- 
reja v svojem zadružnem domu strokovna 
in politična predavanja, kulturne prire- 
ditve, strokovne tečaja, razstave, predva- 
janja filmov, goji fizkulturo itd. ter usta- 
nov; ?\oiu knjižnico. 

Delež znaša 100 din in se lahko vpla- 
ča v obrokih. Delež zadružnikovega dni- 
žalskega člana znaša 20 din. Člani jam- 
čijo za obveznosti zadruge z desetkrat- 
nim zneskom vpisanega enkratnega te- 
meljnega oziroma družinskega deleža. 

Zadruga razglaša važnejše sklepe v 
svojih poslovnih prostorih in na razglas- 
ni deski 

Upravni cdbor sestavlja H članov, ki 
jih voli zbor izmed zadružnikov. Njego- 
va dolžnost traja eno leto. 

Za zadrugo podpisujeta po dva člana 
upravnega odbora, katerih enega lahko 
nadomešča po upravnem odboru poobla- 
ščeni uslužbenec zadruge. 

Člani upravnega odbora so: 
Gros Stanko, kmet, Žeje 7, 
Grašič Peter, uslužbenec OLO, Zg. Du- 

lje_41, 
Čuda Ivan, železničar, Zg. Duplje 35, 
Rozman Matevž, kmet, Sp. Dupljo 33, 
Dežman Jože, kmet. sin, Zg. Duplje33, 
Gradišar Jernej, čevljar, Zg.  Duplje 

žt. 32, 
Sparovec Anton, krnet, Zadraga 10, 
Perne Lovro, čevljar, Zg. Duplje 24, 
Graduar Janez, mizar, Sp. Duplje 73, 
Zupan Jerca, gospodinja, Sp. Duplje 

«. 34, 
Paipov Marija, gospodinja, Zg. Duplje 

žt. 20. 
Pooblaščenec za sopodpisovanje Te- 

ran Franc, uslužbenec, Zg. Duplje 4. 
Okrožno sodišče v Ljubljani 

dne 11. junija 1948. 
Zt 60/48 - Zadr VI 63/1     5461 

* 
T09. 

Sedež: Kranj. 
Dau vpisa: 14. aprila 1948. 
Besedilo:   Dclavsko-nameŠčenska   po- 

trošniška zadruga z omejenim jamstvom 
Planina-Prirnškovo. 

Zadruga je bila ustanovljena na usta- 
novnem zboru 11. III. 1948 za nedo'očen 
čas. 

Naloga zadruge je: 
1. da izdeluje načrt potrošnje za svoje 

člane in izdela v ta namen finančni in 
kreditni načrt; 2. da zbira v ta namen sta- 
tistične podatke, ki jih daje v uporabo tu- 
di nadrejenim zadružnim in državnim or- 
ganom; 3. da oskrbuje svoje člane z vsemi 
potrošnimi predmeti in sklepa v ta na- 
men pogodbe s kmetijskimi nabavnimi in 
prodajnimi zadrugami in z drugimi za- 
družnimi in državnimi podjetji; 4. da usta- 
navlja po potrebi lastna gospodarska pod- 
jetja izključno po ,• potrebi svojih članov; 
5. da dviga svoje prodajalne in podjetja 
na višjo racionalno in kulturno raven; 6. 
da s sodelovanjem sindikalnih organizacij 
skrbi za dvig kulturne in prosvetne ravni 
in za zadružno vzgojo svojih članov. 

Delež znaša 100 din. ki se lahko plača 
v obrokih. Člani jamčijo za obveznosti 

zadruge z desetkratnim zneskom vpisa- 
nih obveznih deležev. 

Zadruga razglaša važnejše sklepe v 
svojih poslovnih prostorih. 

Upravni cdbor je sestavljen iz sedmih 
članov, ki jih voli zbor izmed zadružni- 
kov. Dolžnost upravnega odbora traja 
eno leto. 

Za zadrugo podpisujeta po dva člana 
upravnega odbora, katerih lahko enega, 
nadomešča po upravnem odboru poobla- 
ščeni uslužbenec zadruge. 

Člani upravnega odbora so: 
Kristau Franc, Klane 10, 
Snedic Jože, Gorenje 2S, 
Bekberger Ana, Primskovo 205. 
Stros Franc, Čirčiče 115, 
Podgoraik Ludvik, Huje 78, 
Krč Janko, Primskovo 196, 
Surla' Janez, Klane 106, in pooblaščenec 

za sopodpisovanje: 
Humar Rudolf, Huje 76. 

Okrožno sodišče v Ljubljani 
dne 14. aprila 1948. 

Zt 79/48 - Zadr VI 19/1      3225 

710. 
Sedež: Kranj. 
Dau vpisa: 13. junija 1948. 
Besedilo: Obrtna nabavno prodajna za- 

druga z omejenim jamstvom v Kranju. 
Zadruga je bila ustanovljena na usta- 

novnem zboru 30. V. 1948 za nedoločen 
čas. 

Nalogo zadruge so: 1. da nabavlja pro- 
izvajalna sredstva in surovino za svoje 
člane; 2. da prevzema od svojih članov 
njihove proizvode, jih razvršča po vrsti 
in kakovosti in skrbi za skupno prodajo;- 
3. da sodeluje pri načrtu oskrbe in poma- 
ga pri vključevanju obrtnikov v načrtno 
delo; 4. da vodi razvid o izpolnitvi spre- 
jetih proizvajalnih nalog svojih članov 
in skrbi, da se v celoti izvajajo predpisi 
ljudskih oblasti glede cen in 5, da zbi- 
ra zaradi samooskrbo v svojem okolišu 
surovine, ki so še neizrabljene in jih 
razdeljuje med svoje člane. 

Delež znaša 500 din in se lahko vplača 
v obrokih. Člani jamčijo za obveznosti 
zadrugo s petkratnim zneskom vpisanih 
obveznih deležev. 

Zadruga razglaša važnejše sklepe in 
poročila v svojih poslovnih prostorih, 
po možnosti pa tudi v glasilu Glavne 
zadružne zveze LRS ali v lokalnem 
dnevnem časopisju. 

Upravni odbor sestavlja 5 do 9 članov, 
ki jih voli zbor. izmed zadružnikov. 
Dolžnost upravnega odbora traja eno 
leto. 

Zadrugo zastopata in zanjo podpisuje- 
ta predsednik ali podpredsednik in taj- 
nik, če so ti zadržani, pa najmanj dva 
člana upravnega odbora, katerih enega 
lahko nadomešča po upravnem odboru 
pooblaščeni uslužbenec zadruga 

Člani upravnega odbora so: 
Čolnar. Otmar, steklar, Kranj, Prešer- 

nova 14, 
Nadižar Franc, mizar, Kranj, Reginče- 

va 11. 
Grašič Stanko, klepar, Kranj, Cankar- 

jeva 9, 
Primožič Avgust, mizar, Tržič, Cerkve- 

na 8, 

Vidmar  Franc, krojač,  Kranj, Titov 
trg 7, 

Dobnšek Kari. krojač, Tržič, Ljubelj- 
ska 9. 

Bajželj Martina, šivilja. Kranj, Slra- 
žišče 160, 

Mravlje Bogomir, čevljar, Kranj, La' 
bore 5. 

Pooblaščenec   za   sopodpisovanje   je 
Rupnik Jože, uradnik, Kranj, Stražisče 9. 

Okrožno sodišče v Ljubljani 
dne 12. junija 1948. 

Zt 117/48 — Zadr VI 73/1       3471 
* 

711. .   ." 
Sedež: Kranjska gora. . ,., 
Dan vpisa: 4. junija 1948. 
Besedilo: Kmetijska zadruga i omeje- 

nim jamstvom v Kranjski gori. 
Zadruga je bila ustanovljena na ustar 

novnem zboru 19. IX. 1947 za nedoločeft 
čas. .;• 

Naloge zadruge so: 1. da izdelujejo 
navodilih pristojnih organov načrt zâod< 
kup kmetijskih izdelkov v svojem okolij 
šu; 2. da izdeluje po navodilih prïslb'j- . 
nih organov načrt potrošnje evojih čla; 

nov; 3. da izdela finančni in kreditni'na- 
črt in ga vskladi s finančnim načrtonr 
svoje poslovno zveze in postavljenimi 
normami; 4. da zbira v ta namen stati- 
stično podatke, ki jih daje v uporabo 
tudi svoji poslovni zvezi, Glavni zadružni 
zvezi LRS in okrajnim ljudskim odbo* 
roni; •. da odkupuje v svojem okoWS« 
vse kmetijsko pridelke in oskrbuje rèvojé* 
člane z vsem kmetijskim orodjew :iti 
drugimi kmetijskimi potrebščinami, k"è* 
kov tudi z vsemi potrošnimi predmeti po1 

postavljenem načrtu; 6. da sklepa po? 
godbe s kmetovalci v svojem okolišu za - 
odkup kmetijskih pridelkov in jim izpla- 
čuje v ta namen predujme (kontranirâ*' 
nje) ; 7. da sklepa pogodbo z zadružnimi 
in državnimi podjetji za dobavo kmetiji 
skih pridelkov; 8. da skrbi za večjo pro,- 
duktivnost dela svojih članov; 9. d* 
skrbi ža kulturno in prosvetno izobrazbo 
svojih članov in za njihovo zadružno 
vzgojo. 

Zadružni delež znaša 150 din, ki se 
lahko vplača v obrokih. Delež zadraž- 
nikovega družinskega člana znaša 20 din. 
Člani jamčijo za obveznosti zadruge s 
trikratnim zneskom vpisanih deležev. 

Zadruga razglaša važnejše sklepe v 
svojih poslovnih prostorih, po potrebi pa 
še na krajevno običajni način ali v dnev- 
nem in krajevnem tisku. 

Upravni odbor sestavlja 7 članov, ki 
jih voli zbor izmed zadružnikov. Dol- 
žnost upravnega odbora traja eno leto. 
Za zadrugo podpisujeta po dva člana 
upravnega odbora, od katerih lahko 
enega jiadomešča po upravnem odboru 
pooblaščeni uslužbenec zadruga 

Člani upravnega odbora so: 
Plešnar Matija, delavec. Kranjska go- 

ra 107, 
Oman Jože, delavec, Rateče 74, 
Klofutar Peter, krojač, Kranjska go- 

ra 21,     '- 
Šenk Katarina, gospodinja, Kranjska 

gora 100, 
Martine Luka, delavec, Rateče 138, 



Štev. 28 - 29. VI. 1948 URADNI LIST LRS Stran 477 

Lavližar Jože. delavec. Gozd-Martulik 
št. 58, 

Zupan Alojz, delavec. Gozd-Martuljk 
»t. 40, 

in pooblaščenec za sopodpisovanje: 
Gregorčič Herman, upravnik, Kranj- 

ska gora. 
Okrožno sodišče v Ljubljani 

dne 3. junija 1948. 
Zt 110/48 — Zadr VI 59/1     5111 

* 
«12 

Sedež: Ljubljana. 
Dan vpisa: 15. junija 1948. 
Besedilo: Kmetijska zadruga z omejo- 

ium jamstvom v Stepanji vasi. 
Zadruga je bik ustanovljena na usta- 

novnem zboru 11. IIL 1948 za nedoločen 
vas. 

Naloge zadruge so: 1. da na •• boljši 
£* «m kulturnejši način oskrbuje svoje 
•*2P z vsemi potrebnimi potrošnima 
predmeti; 2. da odkupuje v svojem oko- 
"*u vse kmetijske pridelke in izdelke v 
°T^" s postavljenim načrtom za dobro 
dfaf • mest ^1 drugiû industrijskih sre- 
g9^ in sklepa v ta namen pogodbe; 
km «• t Pešuie in razvija vse panoge 
Dod»îa- ega gospodarstva na svojem 
J^rocju, tako poljedelstvo, živinorejo, 
"*3J«rstvo, vinogradništvo, čebelarstvo, 
°2££V industrijskih in drugih kultur, 
letkt^0' domačo obrt itd., posebno 
dana Pano?° oziroma kulture, ki v 
••?•naravmh pogojih najbolj uspe- 
Drrvkr/3 uvaia 2» povečanje kmetijeke 
^«vodnje in $ tem za naraščanje bla- 
Imanja svojih članov naprednejše teh- 
^ne in agronomske metode v kmetij- 

•• a v ta namen nabavlja kmetijske 
JJggj umetna gnojila itd., ustanavlja 
"•waiante za živino, plemenilne poetaje, 
^nazira selekcijo živine, gradi silose, 
'»anizira  semensko službo, skrbi  za 

M." s !fdnih' Sozdn2i i° dru8in sadik 
••• °- aa organizira predelavo kmetij- 
nJLu Hde'kov in obrtne delavnice za 
•*e svojih Članov in izrablja pri tem 
C5*fm lokalne surovine; 6. da zbira 
Sfr?Jf Prihranke  v  obliki  hranilnih 
obratnn, ••]• P03*1 M ustvarjanje 
$2VredsteT *n podeljevanje kreditov 
strXw•an,0m: 7-da skr*>> » gospodarski 
PrSS3LkultU.mi to P•3^111 dviS •••• 
reja J •^? STOJega okoliša tako, da pri- 
in Doli«^°iem Mdružnem domu strokovna 
ditve st   i   predavanja, kulturne prire- 
ianh fciI?kovne te&ie> razstave, predva- 
novi S10T' K0.Ü fizkulruro itd. ter usta- 

f-iV* t ^nasa 150 din in ee lahko vpla- 
àtiew     kih- Dele2 zadmžmkovega dru- 
Čiio   7 I?kna   ••5•   10dÌn-   C,ami   iam- 
n/m ?n °PvezU03ti zadruge z desetkrat- 
m^ -ktmi vpisanega enkratnega te- 
"leijnega oziroma družinskega deleža. 
svowìl rUga raz"la5a važnejšo sklepe v 
ni d   1E

os^°vinih prostorih in na razglas- 

i.'jPPravni odbor sestavlja 11 članov, ki 
•••- ZDOr izmed zadružnikov. Njegova 
dolžnost traja eno leto. 
„_ta zadr«Ro podpisujeta po dva člana 
4Pjavnega cdbora, katerih enega lahko 
•••••••• p0 upravnem odboru poobla- 

M.em uslužbenec zadruge. 

Clami upravnega odbora so: 
Šušteršlč Jernej, kmet, Sp. Hrušica 10, 
Urbane Valentin, kmet. Pot na Fuži- 

ne 2, 
Vončina Robert, uradnik, Dvoržako- 

%-a3, 
Valentinčič   Marjan,   kmet,   Štepanj- 

eka 22, 
Jeras Marija, kmetica, Zaloška 126, 
Babnik Jože, kmet. Fužine 5, 
Karpe Ivana, kmetica, Zaloška 133, 
Zabjek Alojz, kmet, Zg. Hrušica 19, 
Babšek Franc, kmet, Štepanjska 26, 
VTIIOVC Frane, kmet, Poljanska 50, 
Hočevar Frane, kmet, Zg. Hrušica 3, 
Pooblaščenec za sopodpisovanje je Ba- 

uer Rudolf, poslovodja, Savska 11. 
Okrožno sodišče v Ljubljani 

dno 11. junija 1948. 
Zt 112/48 - Zedr VI 70/1    5468 

* 
713. 

Sedež: Ljubljana. 
Dan vpisa: 2. junija 1948. 
Besedilo:   Obrtna   nabavno   prodajna- 

organizacijska zadruga dimnikarjev za 
LR Slovenijo z omejenim jamstvom v 
Ljubljani. 

Zadruga je bila ustanovljena na usta- 
novnem zboru 18. IV. 1948 za nedoločen 
čaa 

Naloge zadruge so: 1. da nabavlja pro- 
izvajalna sredstva in surovine za svoje 
člane; 2. da prevzema od svojih članov 
njihove proizvode, jih razvršča po vrsti 
in kakovosti in skrbi za skupno prodajo; 
3. da sodeluje pri načrtu oskrbe in po- 
maga pri vključevanju obrtnikov v na- 
črtno delo. 4. da vodi evidenco o izvr- 
šitvi sprejetih proizrodnih nalog svojih 
članov in skrbi, da se v celoti izvajajo 
predpisi ljudskih oblasti glede cen; 5. da 
zbira- zaradi samooskrbe v svojem oko- 
lišu surovine, lei so še neizrabljene in 
jih razpodeljuje med svoje člane; 0. da 
vodi evidenco o pravilnosti izvrševanja 
dimnikarskih del glede na preventivno 
požarno zaščito, skrbi za racionalno raz- 
mestitev delovnih sil in zato, da se iz- 
vajajo predpisi ljudskih oblasti glede 
cen; 7. da sodeluje z ljudskimi in držav- 
nimi oblastmi v vseh vprašanjih, ki se • 
tičejo dimnikarskega obrta, zlasti da z 
nasveti in predlogi sodeluje pri ureje- 
vanju dimnikarske stroke, s posebnim 
ozirom na predpise o poprečevamju po- 
žarov in razdelitvi dimnikarskih del na 
delovne okoliše; 8. da stavi predloge 
glede ureditve cen za dimnikarska dela; 
9. da pospešuje pridobivanje in vzgojo 
potrebnega strokovnega kadra.   • 

Zadružni delež znaša 300 din, Id se 
lahko vplača v obrokih. Člani jamčjo za 
obveznosti zadruge s petkratnim zne- 
skom vpisanih obveznih deležev. 

Zadruga razglaša važnejše sklepe in 
poročila v-svojih poslovnih prostorih, po 
možnosti pa tudi v glasilu Glavne za- 
družne zveze LRS ali v lokalnem dnev- 
nem časopisa 

Upravni odbor sestavlja 5 do 9 članov, 
ki jih voli zbor izmed zadružnikov. Nje- 
gova dolžnost traja eno leto. Zadrugo za- 
stopata in zanj podpisujeta predsednik 
ali podpredsednik in tajnik, če so ti za- 
držani pa najmanj dva člana upravnega 

odbora, od katerih lahko enega nado- 
mešča po iipravnem odbora pooblaščeni 
uslužbenec zadruge. 

Člani upravnega odbora so: 
Lipnik Janko, dimn. mojster, Ilirska 

12, predsednik, 
Kernc Ivan, dimn. mojster, Ljubljana. 

Kalanova IG, podpredsednik, 
Lapuh Gustav, dimn. mojster, Ljub- 

ljana, Glinška 3a, tajnik, 
Deisinger Srečko, dimn. mojster, Ljub- 

ljana, Kolodvorska 24, 
Ribič Janko, dimn. mojäter, Ljubljana, 

Streliška 24, 
Ratej Otmar, dimn. mojster, Maribor, 

Cankarjeva 19, 
Rudež Silvester, dimn. mojster, Nova 

Gorica, M. ValentinčiČeva 1. 
Okrožno sodišče v Ljubljani 

dne 2. junija 1948. 
Zt 95/48 — Zadr. VI 52/1      5104 

714. 
Sedež: Ljubljana. 
Dan vpisa: 3. junija 1948. 
Besedilo: Obrtna nabavno prodajna za- 

druga igračarjer in galanteristov z omeje- 
nim jamstvom za LRS v Ljubljani. 

Zadruga je bila ustanovljena na ustanov- 
nem občnem zboru 23. V. 1948 za nedo- 
ločen čas. 

Naloge zadruge so: 1. da nabavlja pro- 
izvajalna sredstva in surovine za svoje 
člane; 2. da prevzema od svojih članov 
njihove proizvode, jih razvršča po vrsti 
in leakovosti in skrbi za' skupno prodajo; 
3. da sodeluje pri načrtu oskrbe in po- 
maga pri vključevanju obrtnikov v na- 
črtno delo; 4. da vodi evidenco o izvršitvi 
sprejetih proizvajalnih nalog svojih čla- 
nov in skrbi, da se v celoti izvajajo pred- 
pisi ljudskih oblasti glede cen in 5. da 
zbira zaradi samooskrbe v svojem okolišu 
surovine, ki so še neizkoriščene in jih 
razdeljuje med svoje člane. 

Zadružni delež znaša 300 din, ki se lah- 
ko vplača v obrokih. Člani jamčijo za ob. 
veznosti zadruge s petkratnim zneskom 
vpisanih obveznih deležev. 

Zadruga razglaša važnejše sklepe in po- 
ročila v svojih poslovnih prostorih, po 
možnosti pa tudi v. glasilu Glavne zadruž- 
ne zvezo LRS ali v lokalnem dnevnem ča- 
sopisju. 

Upravni odbor sestavlja 5 do 9 članov, 
ki jih voli zbor izmed zadiružnikov. Nje- 
gova dolžnost traja eno leto. Zadrugo za- 
stopa in zanjo podpisuje predsednik ali 
podpredsednik in Jajnik, Če so ti zadržani 
pa najmanj dva člana upravnega odbora, 
od katerih lahko enega nadomešča vodilni 
uslužbenec zadruge. 

Člani upravnega odbora so: 
Premelč Ladislav, obrtnik, Tavčarjeve 

ulica 2/II, 
•   Cerne Oskar, obrtnik, Frančiškanska 8, 

Karlovšek Stanko, obrtnik, Dvoriakova 
št. 8, 

Pate Franc, obrtnik, Vodnikova 15, 
Laznik Fanči, obrtnik, Bleiweisova 48, 
Orešič Janko, obrtnik, Gradaška 8a, 
Cufer Andrej, obrtnik, Jesenice, Na plav- 

žu 13, in pooblaščenec za sopodpisovenje: 
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Zoreč Stane, upravnik, Ljubljana, Go- 
eposvetska 9/1. 

Okrožno  sodišče v  Ljubljani 
dne 2. junija 1948. 

Zt 108/48 - Zadr. VI 57/1        oim 
* 

715. 
Sedež: Ljubljana, 
Dan vpisa: 15. junija 1948. 
Besedilo: Obrtno nabavno prodajna za- 

druga   mehaničnih   strok   z   omejenim 
jamstvom v Ljubljani. 

Zadruga je bila ustanovljena na usta- 
novnem zboru 11. V  1948 za nedoločen 
öas. 

Naloge zadruge so: 1. da nabavlja pro- 
izvajalna sredstva in surovine za evoje 
člane; 2. da prevzema od svojih članov 
njihove proizvode, jih razvršča po vrsti 
ta kakovosti in skrbi za skupno prodajo; 
3 da sodeluje pri načrtu, oskrbe in poma- 
ga pri vključevanju obrtnikov v načrtno 
delo; 4. da vodi razvid o izpolnitvi spre- 
jetih proizvajalnih nalog svojih članov 
in skrbi, da se v celoti izvajajo predpisi 
ljudskih oblasti glede cen in 5. da zbi- 
ra zaradi samooskrbe v svojem okolišu 
surovine, ki so še neizrabljene in jih 
razdeljuje med svoje člane. 

Delež znaša 500 din in se lahko vplača 
v obrokih. Člani jamčijo za obveznosti 
zadruge s petkratnim zneskom vpisanih 
obveznih deležev. 

Zadruga razglaša važnejše sklepe in 
poročila v svojih poslovnih prostorih, 
po možnosti pa tudi v glasilu Glavne 
zadružne zvezç LRS ali v lokalnem 
dnevnem časopisju. 

Upravni odbor sestavlja 5 do 9 članov, 
ki jih voli zbor izmed zadružnikov. 
Dolžnost upravnega odbora traja eno 
leto. 

Zadrugo zastopata im zanjo podpisuje- 
ta predsednik ali podpredsednik in taj- 
nik, če so ti zadržani, pa najmanj dva 
člana upravnega odbora, katerih enega 
lahko nadomešča po upravnem odboru 
pooblaščeni uslužbenec zadruge. 

Člani upravnega odbora so: 
Koprivec Stanislav, vulkanizer. Zalo- 

ška 122, 
Lovše Ivan, avtomeh., Beethovnova 16, 
Nardin Mirko, meh. koles, Ilirska 19, 
Kalčič Franc, meh. koles, Tyrseva 14, 
Skander Ivan, avtoličar, Celovška 259, 
Košnik Franc, avtoklepar, Malgajeva 

št. 9, 
Grunfeld Leopold, preoizni mehanik, 

Masarykova 64. 
Okrožno sodišče v Ljubljani 

dne 12. junija 1948. 
Zt 116/48 — Zadr VI 72/1     5470 

* 
716. 

Sedež: Ljubljana. 
Dan vpisa: 2. junija-1948. 
Besedilo: Obrtno nabavno prodajna za- 

druga oblačilnih strok z omejenim jam- 
stvom v Ljubljani. 

Zadruga je bila ustanovljena na ustanov- 
nem zboru 31. III. 1948 za nedoločen čas. 

Naloge zadruge so: 1. da nabavlja proiz- 
vajalna sredstva in surovine za svoje čla. 
ne; 2. da prevzema od svojih članov nji- 
hove proizvode, jih razvršča po vrsti in 
kakovosti in skrbi za skupno prodajo; 3. 

da sodeluje pri planu oskrbe in pomaga 
pri vključevanju obrtnikov v načrtno delo; 
4 da vodi evidenco o izvršitvi sprejetih 
proizvodnih nalog svojih članov in skrbi, 
da se v celoti izvajajo predpisi ljudskih 
oblasti glede cen in 5. da zbira zaradi sa 
moobrambe v svojem okolišu surovine, ki 
so še neizkoriščene in jih razdeljuje med 
svoje člane. 

Zadružni delež" znaša 250 din, ki se 
lahko vplača v obrokih. Člani jamčijo za 
obveznosti zadruge s petkratnim zneskom 
vpisanih obveznih deležev. 

Zadruga razglaša važnezše sklepe in po- 
ročila v prostorih zadruge. Po možnosti se 
objavljajo tudi v glasilu Glavne zadružne 
zveze LRS ali v lokalnem dnevnem ča- 
sopisu. 

Upravni odbor sestavlja 5 do 9 članov, 
ki jih voli zbor izmed zadružnikov. Dol- 
žnost upravnega odbora traja eno leto. Za- 
drugo zastopata in zanjo podpisujeta pred- 
sednik ali podpredsednik in tajnik, če so 
pa   ti zadržani,   pa  najmanj  dva člana 
upravnega odbora, od katerih lahko enega 
nadomešča po upravnem odboru poobla- 
ščeni vodilni uslužbenec zadruge. 

Člani upravnega odbora so: 
Lampič Alojzij, krznar, Sv. Petra ce- 

sta 7, 
Jelovšek Josip, krojač, Miklošičeva 16, 
Pintarič Ante, krojač, Wolfova 12, 
Baiigač Štefan, krojač, Beethovnova 14, 
Križaj Franc, krojač, Škoija 6, 
Tauber Jelka, krojačica, Prešernova 54, 
Pavlin Ivan, dežnikar, Florjanska ul. 11, 
Nosan Antonija, modistka, Miklošičeva 

št. 14, 
Krlin Franc, klobučar, Sv. Petra c. 22. 

Okrožno sodišče v Ljubljani 
dne 2. junija 1948. 

Zt 93/48 — Zadr. VI 51/1        5103 

717. 
Sedež: Ljubljana. 
Dao vpisa: 21. maja 1948. 
Besedilo: Obrtna nabavno prodajna za- 

druga plctilcev z omejenim jamstvom. 
Zadruga je bila ustanovljena na usta- 

novnem zboru 22. V. 1948 za nedoločen 
čas. 

Naloge zadruge so: 1. da nabavlja pro- 
izvajalna sredstva in surovine za svoje 
člane; 2. da prevzema od svojih članov 
njihove proizvode, jih razvršča po vrsti 
in kakovosti in skrbi za skupno prodajo; 
3. da sodeluje pri načrtu oskrbe in poma- 
ga pri vključevanju obrtnikov v načrtno 
delo; 4. da vodi razvid o izpolnitvi spre- 
jetih proizvajalnih nalog svojih članov 
in skrbi, da se v celoti izvajajo predpisi 
ljudskih oblasti glede cen in 5. da zbi- 
ra zaradi samooskrbe v svojem okolišu 
surovine, ki so še neizrabljene in jih 
razdeljuje med svoje člane. 

Delež znaša 250 din in se lahko vpla- 
ča v obrokih. Člani jamčijo za obveznosti 
zadruge e petkratnim zneskom vpisanih 
obveznih deležev. 

Zadruga razglaša važnejše sklepe in 
poročila v svojih poslovnih prostorih, 
po možnosti pa tudi v glasilu Glavne 
zadružne zveze LRS ali v lokalnem 
dnevnem časopisju. 

Upravni odbor sestavlja 5 do 9 članov, 

ki jih voli zbor izmed zadružnikov. 
Dolžnost upravnega odbora traja eno 
leto. 

Zadruga zastopata m zanjo podpisuje- 
ta predsednik ali podpredsednik in taj- 
nik, če so ti zadržani, pa najmanj dva 
člana upravnega odbora, katerih enega 
lahko nadomešča po upravnem odboru 
pooblaščeni uslužbenec zadruge. 

Člani upravnega odbora so: 
Brišnik Juro, pletilec, Šišenska c; 20, 
Vidmajer Angela, pletilja, Grubarjevo 

nabrežje 16, 
Javornik Anica, pletilja, Nunska ul. 3, 
Križanič Marija, pletilja, Strossmayer- 

jeva 4, 
Ogrmc Tončka, pletilja, Aleševčeva 33, 

vsi v Ljubljani. 
Pooblaščenka za sopodpisovanje je 

Rozman Slava, pletilja, Gosposka uL 4, 
Ljubljana. 

Okrožno sodišče v Ljubljani 
dne 19. junija 1948. 

Zt 118/48 - Zadr. VI 76/1     5474 
* 

718. 
Sedež: Ljubljana. 
Dan vpisa: 21. maja 1948. 
Besedilo: Obrtna nabavno prodajna za- 

druga živilskih strok z omejenim jam- 
strom v Ljubljani. 

Zadruga je bila ustanovljena na usta- 
novnem zboru 29. IV. 1948 za nedoločen 
čas. 

Naloge zadruge so: 1. da nabavlja pro- 
izvajalna sredstva in surovine za svoje 
dane; 2. da prevzema od svojih članov 
njihove proizvode, jih razvršča po vrsti 
in kakovosti in skrbi za skupno prodajo; 
3- da sodeluje pri načrtu <oskrbe in poma- 
ga pri vključevanju obrtnikov v nacrtno 
delo; 4. da vodi razvid o izpolnitvi spre- 
jetih proizvajalnih nalog svojih članov 
in skrbi, da se v celoti izvajajo predpisi 
ljuttskih oblasti glede cen in 5. da zbi- 
ra zaradi samooskrbe v svojem okolišu 
surovine, ki so še neizrabljene in jih 
razdeljuje med svoje člane. 

Delež znaša 250 in se lahko vplača v 
obrokih. Člani jamčijo za obveznosti za- 
druge s petkratnim zneskom vpisanih 
obveznih deležev. 

Zadruga razglaša važnejše sìklepe io 
poročila v svojih poslovnih prostorih, 
po možnosti pa tudi v glasilu Glavne 
zadružne zveze LRS aid v lokalnem 
dnevnem časopisju. 

Upravni odbor sestavlja 5 do 9 članov» 
ki jih voli zbor izmed zadružnikov. 
Dolžnost upravnega odbora traja eoo 
leto. 

Zadrugo zastopata in zanjo podpisuje' 
ta predsednik ali podpredsednik in W1 

nik, če so ti zadržani, pa najmanj dv» 
člana upravnega odbora, katerih eneg* 
lahko nadomešča po upravnem odboru. 
pooblaščeni uslužbenec zadruge. 

Člani upravnega odbora so: 
Grom Jože, izdelovalec hranil, Rešuje- 

va 12, 
Strniša Anton, kisar, SlaipničaTJeva °, 
Šinkovec Janez, aroma hranila, Der* 

motova 23, 
Oražem Ivana, -zeljarica, Predoviöeyj* 

l št. 3, 
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Kair-i.' Franc, izdelovalec testenin. Me- 
telkova •. 

(>!•:: ržno sortisco v Ljubljani 
dne 19   junija 1948. 

Zt 119/48 - Zadr VI 77/1       Ô475 

719. * 
Sf*Ie2: Naklo. 
üan vpisa: 1•. maja 1948. 
Besedilo: Potrošniška zadruga z omeje- 

nim jamstvom v Naklem. 
.Na  ustanovnem zboru 6.  IV. 1948 je 

bila zadruga ustanovljena za nedoločen čas. 
Naloge zadruge so: 1. da na čim boljši 

kulturnejši način oskrbuje svoje člane in 
njihove družine z vsemi potrebnimi po- 
trošnimi predmeti; 2. da ustanavlja obrtne 
delavnice za potrebe svojih članov, po po- 
jrebi in možnosti pa tudi lastna podjetja; 
3- da skrbi s sodelovanjem sindikalnih or- 
ganizacij za dvig kulturne in prosvetne 
ravni in za zadružno vzgojo svojih članov. 

Zadružni delež znaša 100 din, delež za- 
družmkovega družinskega člana 20 din, ki 
fe lahko vplača v obrokih. Člani jamči- 
1° za obveznosti zadruge z desetkratnim 
zneskom vpisanega enkratnega temeljnega 
oziroma družinskega deleža. 
... Zadruga razglaša važnejše sklepe v svo- 
jih poslovnih prostorih in na razglasnlh 
deskah svojih poslovalnic. 

Upravni odbor sestavlja 6 članov, ki jih 
voli zbor izmed zadružnikov. Njegova dol- 
gost traja eno leto. Za zadrugo podpisuje- 

ta..?0 dva Slana upravnega odbora, od ka- 
rih' 'nmi° enega nadomešča po upravnem 
•?•1. Pooblaščeni   uslužbenec  zadruge. 
Člani upravnega odbora so: 

št o0''^ Albert, šolski upravitelj, Naklo 

M»'le Gabrijel, zid. nadzornik, Strahin. 
•< 76, 

Lukovšelr Ivanka, učiteljica, Naklo 87, 
Poličar Peter, kolar, Naklo 66, 
Koronfan Zdravko, nameščenec, Naklo, 

Okrožno  sodišče  v Ljubljani 
dne 13. maja 1948. 

Zt. 87/48 - Zadr. VI 85/1        4272 

720. * 
Sedež: Orehek. 
"<»n ypisa: 12. junija 1948. 
ßesedalo: Kmetijska zadruga z omeje- 

nn^rug^ 'e bila ustanovljena na usta- 
£•        zboru 22- n- •8 • nedoločen 

m?SSRf ^«"uge eo: da na čim boljši 
• • kulturnejši načia oskrbuje svoje 

nri!T • vsemi potrebnimi potrošnim! 
Predmeti; 2. da odkupuje v svojem oko 
lu? *8e kmetijske pridelke in izdelke v 
n« Ï." s Postavljenim načrtom za dobro 
dis/ « mest ln <Wih industrijskih sre- 

-sp m sklepa v ta namen pogodbe; 
," oa. pospešuje (n razvija vse panoge 
r^A 4sfee8° gosrodarstva na svojem 
pocirncju, tako poljedelstvo, živinorejo, 
i-m".arsh'0- vinogradništvo, Čebelarstvo, 
gojitev industrijskih in drugih kultur 
gozdarstvo, domačo obrt itd., posebno 
*e tiste panoge oziroma kulture, ki v 
oanih naravnih pogojih najbolj uspe- i 
vaJo; 4. da uvaja za povečanje kmetijš&e I 

proizvodnje in s tem za naraščanje bla 
gostanja, svojih članov naprednejše teb 
nične in agronomske metode v kmetij- 
stvu ln v ta namen nabavlja kmetijske 
stroje, umetna gnojila itd., ustanavlja 
ambulante za živino, plemenilne postai6 

organizira selekcijo živine, gradi silose, 
organizira semensko službo, skrbi za 
gojitev sadnih, gozdnih fa drugih sadik 
itd.; 5. da organizira predelavo kmetij- 
skih pridelkov in obrtne delavnice za 
potrebe svojih Članov in izrablja pri tem 
predvsem lokalne surovine; 6. 'da zbira 
kmečke prihranke v obliki hranilnih 
vlog in notranjih posojil za ustvarjanje 
obratnih sredstev in podeljevanje kre- 
ditov svojim članom; 7. da skrbi za go 
spodarski strokovni, kulturni in pro- 
svetni dvig vseh prebivalcev svojega 
okoliša tako. da prireja v svojem za- 
družnem domu strokovna in politična 
predavanja, kulturne prireditve, stro- 
kovne tečaje, razstave, predvajanja fil- 
mov, goji fizkulturo itd ter ustanova 
svojo knjižnico. 

Delež znaša 100 din in se lahko vpla- 
ča v obrokih. Delež zadružnikovega dru- 
žinskega člana znaša 20 din. Člani jam- 
čijo za obveznosti zadruge z desetkrat- 
nim zneskom vpisanega enkratnega te- 
meljnega oziroma družinskega deleža. 

Zadruga razglaša važnejše sklepe v 
svojih poslovnih prostorih in na razglas- 
ili deski. 

Upravni odbor sestavlja 9 članov, Jd 
jih voli zbor izmed zadružnikov. Njego- 
va dolinost traja eno leto.- 

Za zadrugo podpisujeta po dva člana 
upravega odbora, katerih  enega lahko 
nadomešča po upravnem odboru poobla- 
ščeni uslužbenec zadruge. 

Člani upravnega odbora so: 
Bratkovič Niko, delavec, Orehek 29, 
Dolenc Ivanka, gospodinja, Orehek, 50, 
Hafner Miha, ključavničar, Breg 40^ 
Burger Miha, upokojenec, Orehek 25, 
Snedîc Aleš, krojač, Drulovka 18, 
Obad Nande, delavec, Orehek 50, 
Ješe Peter, tkalski mojster, Drulov- 

ka 32 
Jerala Vinko, čevljar, Drulovka 45, 
Stare Vinko, delavec, Breg 19. 
Pooblaščenec za sopodpisovanje je Bo- 

žič Ivan, upravnik, Kalvarija 52. 
Okrožno sodišče v Ljubljani   f 

dne 11. junija 1948. 
Zt 62/48 - Zadr VI 64/1      5462 

* 
,721. 

Sedež: Polhov Gradec. 
Dan vpisa: 8. aprila 1948 
Besedilo:  Kmetijska  obdelovalna  za- 

druga z omejenim jamstvom. 
Zadruga je bila ustanovljena na usta- 

novnem zboru 17. III. 1948 za nedoločen 

Naloge zadruge so: Povečati donos, 
zmanjšati proizvajalne stroške, povečati 
svoje dohodke in s tem doseči večjo ko- 
rist za sebe in za državo s čim pravilnej- 
šim izrabljanjem obstoječe delovne sile, 
strojev in orodja. 

Denarrw delež znaša 200 din za vsako 
gospodarstvo ali člana poedinca, ki se . 
lahko plača v obrokih. Za obveznosti za- 1 

druge jamčijo zadružniki s petkratnim 
/.neskoni vpisanih denarnih deležev. 

Upravni odbor sestavlja 5 do 10 članov. 
Dolžnost upravnega odbora traja eno 
leto. Za zadrugo podpisujeta po dva čla- 
na upravnega odbora, od katerih sme 
enega nadomeščati za to pooblaščeni 
uslužbenec zadruge. 

Ciani upravnega odbora so: 
Želoznikar Jože, kmet, Polhov Gradec 

ŠL 1, 
Stebljaj Olga, kmetica, Polhov Gradec 

at i. 
Golob Janez, kmet, Polhov Gradec 1, 
Rutar' Alojz, kmet, Polhov Gradec 1, 
Selnica r Janez, kmel, Polhov Gradec 1. 

Okrožno sodisi« v Ljubljani 
dne 8. aprila 1948. 

Zt 52/48 - Zadr. VI 12/1     2933 
* 

722. 
Sedež: Sp. Desnica. 
Dan vpisa 15. junija 1948. 
Besedilo: Kmetijska zadruga z omeje- 

nim jamstvom v Besniei. 
Zadruga je bila ustanovljena na usta- 

novnem zboru 17. III. 1948 za .nedoločen 
čas. 

Naloge zadruge so: 1. da na čim boljši in 
čim kulturnejši način oskrbuje svoje Čla- 
ne L vsemi potrebnimi potrošnimi pred- 
meti; 2. da odkupuje v svojem okolišu 
vse kmetijske pridelke in izdelke v 
skladu s postavljenim načrtom za dobro 
oskrbo mest in drugih industrijskih sre- 
dišč in sklepa v ta namen pogodbe; 
3. da pospešuje in razvija vse panoge 
kmetijskega ^gospodarstva na svojem 
področju, tako poljedelstvo, živinorejo, 
sadjarstvo, vinogradništvo, čebelaratvo, 
gojitev industrijskih in drugih kultur, 
gozdarstvo, domačo obrt itd., posebno pa 
tiste panoge oziroma kulture, ki v danih 
naravnih pogojih najbolj uspevajo; 4. da 
uvaja za povečanje kmetijske proizvod- 
nje in s, tem za naraščanje blagostanja 
svojih članov naprednejše tehnične in 
agronomske metode v kmetijstvu in v ta 
namen nabavlja kmetijske stroje, umetna 
gnojila itd., ustanavlja ambulante za 
živino, plemenilne postaje, organizira 
selekcijo živine, gradi silose, organizira 
semensko službo, skrbi za gojitev sadnih, 
gozdnih in drugih sadik itd.; 5. da orga- 
nizira predelavo kmetijskih pridelkov in 
obrtne delavnice za potrebe svojih čla- 
nov in izrablja pri tem predvsem lokalne 
surovine; 6. da zbira kmečke prihranke 
v obliki hranilnih vlog ln notranjih po- 
sojil za ustvarjanje obratnih sredstev in 
podelitev kreditov svojim članom; 7. da 
skrbi za gospodarski strokovni, kulturni 
ln prosvetni dvig vseh prebivalcev svo- 
jega okoliša tako, da prireja v svojem 
zadružnem domu strokovna in politična 
predavanja, kulturne prireditve, strokov, 
ne tečaje, razstave, nredvajanja filmov, 
goji fizkulturo itd. ter ustanovi svojo 
knjižnico. 

Delež znaša 100 din in se lahko vpla- 
ča v obrokih. Delež zadružnikovega dru. 
žinskega člana znaša 20 din Claim jam- 
čijo za obveznosti zadruge z desetkrat- 
nim zneskom vpisanega enkratnega te- 
meljnega oziroma družinskega delež*. 
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Zadruga razglaša važnejše sklepe v 
svojih poslovnih prostorih in na razglas- 
ili deski. 

Upravni odbor sestavlja 5 do 9 članov, 
ki jih voli zhor izmed izmed zadružni- 
kov. 'Njegova dolžnost traja eno leto. 

Za zadrugo podpisujeta po dva člana 
upravega odbora, katerih  enega lahko 
nadomešča po upravnem odboru poobla- 
ščeni uslužbenec zadruge. 

Člani upravnega odbora so: 
Demšar Tone, kmet, Zabukovje 1, 
Drolc Matevž, kajžar, Zg. Besnica 26, 
Tomaževič Tone, nameščenec, Zg. Bes- 

nica 58, 
Rakovec Hilda, šivilja, Zg. Besnica 18, 
Sterle Jože, delavec, Rakovca 6. 
Pooblašcenka   za   sopodpisovanje   je 

Bernik Angela, poslovodja, Zg. Besnica 
št. 59. 

Okrožno sodišče v Ljubljani 
dne 12. junija 1948. 

Zt 109/48 - Zadr VI 68/1    5466 

723. 
Sedež: Stara Vrhnika. 
Dan vpisa: 25. maja 1948. 
Besedilo: Kmetijska zadruga z omeje- 

nim jamstvom na Stari Vrhniki. 
Zadruga je bila ustanovljena na usta- 

novnem zboiu 26. II. 1948 za nedoločen 
čas. 

Naloge zadruge so: 1. da na čim boljši 
in čim kulturnejši način oskrbuje svoje 
člane z vsemi potrebnimi potrošnimi 
predmeti; 2. da odkupuje v svojem oko- 
lišu vse kmetijske pridelke in izdelke v 
skladu s postavljenim načrtom za dobro 
oskrbo mest in drugih indu/trijskih sre- 
dišč in sklepa v ta namen pogodbe; 
3. da pospešuje in razvija vse panoge 
kmetijskega gospodarstva na svojem 
področju, tako poljedelstvo, živinorejo, 
sadjarstvo, vinogradništvo, čebelarstvo, 
gojitev industrijskih in drugih kultur, 
gozdarstvo, domačo obrt itd., posebno 
le tiste panoge oziroma kulture, Ici v 
danih naravnih pogojih najbolj' uspe- 
vajo; 4. da uvaja za povečanje kmetijske 
proizvodnje in s tem za naraščanje bla- 
gostanja svojih članov naprednejše teh- 
nične in agronomske metode v kmetij- 
stvu in v ta namen nabavlja kmetijske 
stroje, umetna gnojila itd., ustanavlja 
ambulante za živino, plemenilne postaje, 
organizira selekcijo živine, gradi silose, 
organizira semensko službo, skrbi za 
gojitev sadnih, gozdnih in drugih sadik 
itd.; 5. da organizira predelavo kmetij- 
skih pridelkov in obrtne delavnice za 
potrebe svojih članov in izrablja pri tem 
predvsem lokalne surovine; C da zbira 
kmečke prihranke v obliki hranilnih 
vlog in notranjih posojil za ustvarjanje 
obratnih sredstev in podeljevanje kre- 
ditov svojim članom; 7. da skrbi za go- 
spodarski strokovni, kulturni in pro- 
svetni dvig vseh prebivalcev svojega 
okoliša tako, da prireja v svojem za- 
družnem domu strokovna in politična 
predavanja, kulturne prireditve, stro- 
kovne tečaje, razstave, predvajanja fil- 
mov, goji fizkulturo itd. ter ustanovi 
evojo knjižnico. 

Zadružni delež znaša 100 din, ki se 
lahko vplača v obrokih. Delež zadružni- 

kovega družinskega člana znaša 20 din. 
Člani jamčijo za obveznosti zadruge z 
desetkratnim zneskom vpisanega enkrat- 
nega temeljnega oziroma družinskega 
deleža. 

Zadruga razglaša važnejše sklepe v 
svojih poslovnih prostorih in na razglas- 
ni deski. 

Upravni odbor sestavlja 7 članov, 
ki jih voli zbor izmed zadružnikov. Nje- 
gova dolžnost traja eno leto. 

Za zadrugo podpisujeta po dva člana 
upravnega odbora, katerih enega lahko 
nadomešča po upravnem odboru poobla- 
ščeni uslužbenec zadruge. 

Člani upravnega odbora so: , 
Umek Jože, kmet, Stara Vrhnika 31, 
Ogrin Ivan, kmet, Stara Vrhnika 43, 
Caserman Štefka, šivilja, Stara Vrh- 

nika 32, 
Fetkovšek Janez, kmet, Stara Vrhni- 

ka 53, 
Hude Franc, uradnik, Stara Vrhnika 

št 91, 
Mesec Julka, gospodinja, Stara Vrhni- 

ka 7, 
Rode Valentin, kmet. sin, Stara Vrhni- 

ka 41. 
Pooblašcenka za sopodpisovanje: 
Mole Ana, poslovodinja, Stara Vrhni- 

ka 23. 
Okrožno sodišče v Ljubljani 

dne 25. maja 1948. 
Zt 94/48 — Zadr VI 42/1     4699 

724. / 

Sedež: Sv. Ana pri Tržiču. 
Dan vpisa: 21. junija 1948. 
Besedilo: Kmetijska zadruga z oinejoT 

nini jamstvom Sv. Ana. 
Zadruga je bila ustanovljena na usta- 

novnem zboru 22. II. 1948 za nedoločen 
čas. 

Naloge zadruge so: 1. da na ••• boljši 
in čim kulturnejši način oskrbuje svoje 
člane z vsemi potrebnimi potrošnim, 
predmeti; 2. da odkupuje v svojem oko- 
lišu vse kmetijske pridelke in izdelke v 
skladu s postavljenim načrtom za dobro 
oskrbo mest :n drugih industrijskih sre- 
dišč in sklepa v ta namen pogodbe; 
3. da pospešuje in razvija vse panoge 
kmetijskega gospodarstva na svojem 
področju, tako poljedelstvo, živinorejo, 
sadjarstvo, vinogradništvo, čebelarstvo, 
gojitev industrijskih in drugih kultur, 
gozdarstvo, domačo obrt itd., posebuo 
še tiste panoge oziroma kulture, ki v 
danili naravnih pogojih najbolj uspe- 
vajo; 4. da uvaja za povečanje kmetijske 
proizvodnje in s tem za naraščanje bla- 
gostanja svojih članov naprednejše teh- 
nične :• agronomske metode v kmetij- 
stvu in v ta namen nabavlja kmetijske 
stroje, umetna gnojila itd., ustanavlja 
ambulante za živmo, plemenilne postaje, 
organizira selekcijo živine, gradi silose, 
organizira semensko službo, skrbi za 
gojitev sadnih, gozdnih in drugih sadik, 
itd.; 5. da organizira predelavo kmetij- 
skih pridelkov in obrtne delavnice za 
potrebe svojih članov in izrablja pri tem 
predvsem lokalne surovine; 6. da ?bira 
kmečke prihranke v obliki hranilnih 
vlog in notranjih posojJl za ustvarjanje 

obratnih sredstev in podeljevanje kreditov 
svcjimčlanom ; 7.daskrbi za gospodarski 
strokovni, kulturni in prosvetni dvig vseh 
prebivalcev svojega okoliša tako, da pri- 
reja v svojem zadružnem domu strokovna 
in politična predavanja, kulturne prire- 
ditve, strokovne tečaje, razstave, predva- 
janja filmov, goji fizkulturo itd. ter usta- 
novi svojo knjižnico 

Delež znaša 100 din in se lahko vpla- 
ča v obrokih. Delež zadružnikovega dru- 
žinskega »lana znaša 20 din. Člani jam- 
čijo za obveznosti zadruge z desetkrat- 
nim zneskom vpisanega enkratnega te- 
meljnega oziroma družinskega deleža. 

Zadruga razglaša važnejše sklepe v 
svojih poslovnih prostorih in na razglas- 
ni desici. 

Upravni odbor sestavlja 7 članov, ki 
jili voli zbor izmed zadružnikov. Njegova 
dolžnost traja eno leto. 

Za zadrugo podpisujeta po dva člana 
upravnega odbora,   katerih enega laTiko ' 
nadomešča po upravnem odboru poobla- 
ščeni uslužbenec zadruge. 

Člani upravnega odbora so: 
Švab Miha, čevljar, Sv. Ana 21, 
Nemec Franc, voznik, Sv. Ana 43, 
Dovžan Franc, uradnik, Sv. Ana 38, 
Dovžan Jože, kmet, Sv. Ana 42, 
Zupan Franc, administrator, Sv. Ana 

Št. 19, 
Valjavec Albin, voznik, Sv. Ana 44, , 
Hrovalič Rudi, upravnik, Sv. Ana 84. 

Okrožno sodišče v Ljubljani 
dne 19. junija 1948. 

Zt 08/48 —. Zadr VI 74/1       5472 

725. 
Sedež: Velika Ligojua. 
Dan vpisa: 25. maja 1948. 
Besedilo: Kmetijska zadruga z omeje- 

nim jamstvom Velika Ligojna. 
Zadruga je bila ustanovljena na usta- 

novnem zboru 3. III. 1948 za nedoločen 
čas. 

Nalogo zadruge so: 1. da na čim boljši 
in čim kulturnejši način oskrbuje svoje 
člane z vsemi potrebnimi potrošnimi 
predmeti; 2. da odkupuje v svojem oko- 
lišu vse kmetijske pridelke in izdelke v 
skladu s postavljenim načrtom za dobro 
oskrbo mest in drugih industrijskih sre- 
dišč in sklepa v ta namen pogodbe; 
3. da pospešuje in razvija vse panoge 
kmetijskega gospodarstva na svojem 
podr ••, tako poljedelstvo, živinorejo, 
sadjarstvo, vinogradništvo, čebelarstvo, 
gojitev industrijskih in drugih kultur, 
gozdarstvo, domačo obrt itd., posebno 
še tiste panoge oziroma kulture, ki' v 

danih naravnih pogojih najbolj uspe- 
vajo; 4. da uvaja za povečanje kmetijske 
proizvodnje in s tem za naraščanje bla- . 
gostanja f-vnii!) člnnr.v naprednejše teh- 
nične in agronomske metode v kmetij- 
stvu in v ta namen nabavlja kmetijske 
stroje, umetna gnojila itd., ustanavlja 
ambulanto za živino, plemenilne postaje» 
organizira selekcijo živine, gradi silose, 
organizira semensko službo, skrbi za 
gojitev satinili, gozdnih in drugih sadik 
itd.; 5. da organizira predelavo kmetij- 
skih pridelkov in obrtne delavnice za 
potrebe svojih članov in izrablja pri tem 
predvsem lokalne surovine; 0, da zbira 
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'poziv, da se o pogrešanem do 1. IX. 1948 
poroča sodišču ali skrbniku Bittnerju 
Otonu, vodji zemljiške knjige v Postojni. 
I R 135/48—5 4969 

Suhadolnik Leopold, roj. 20. XI. 1910 
v Preserju, sin pok. Franca in Helene 
rojene Umek, čevljar v -Novi vasi 49, 
se od leta 1945 pogreša. 

Na predlog žene Suhadolnik Justine, 
gospodinje v Novi vasi 49, se uvede po- 
stopanje za razglasitev za mrtvega in se 
izdaja poziv, da se o pogrešanem do 1. 
|X. 1948 "poroča sodišču ali skrbniku 
Mlakarju Ivanu, sod. uslužbencu v Po- 
stojni. 

Klemene Alojzij in Suhadolnik Leo- 
pold se pozivata, da se zglasita pri sodi- 
šču ali drugače dasta kako vest o sebi. 

Po preteku roka bo sodišče odločilo o 
Predlogih. 

Okrajno sodišče v Postojni 
dne 20. maja 1948. 

R 101/48-2 4204 
. Šrtot Ernest, roj. 27. XI. 1927 na Lešah, 

i%Franca in Margarete, trg. vajenec, je 
••• vstopH v severni koroški odred 
wOV. Dne 13. III. 1945 je bil na Svinski 
Panini od Nemcev ujet. Odpeljan v 
J^oeratein in 7. IV. 1945 tam ustreljen. 
"d tedaj se pogreša, 

••  predlog  matere Šrot  Margarete, 
Dcr£ Upo.k°ienca na Lešah 60, se uvede 
P at0,panje za razglasitev za mrtvega. 
R 209/48-2 4203 

Stanta Jožef, roj. 2. IV. 1904 v Bistri 
S . ,Crni> sin Tomaža in Marije rojene 
prislan, rudar v Podpeči 53, je bi' 1944 
*reuran. Odveden je bil v Dachau, poz- 
gj.|i6 Pa v Flossenberg. Od tedaj se po- 

v p* Predl°? Stolta Angele, zasebnice 
TL i *?eci 98> se uvede postopanje za 
razglasitev za mrtvega. 
R 210/48-2  4202 

Strmečnik Martin, roj. 8. XI. 1917 v 
ijegnu pri Slovenjem Gradcu, kmečki sin 
"anca in Ivane rojene Šrot, je 1944. od- 
hii V,ohorsko brigado NOV. Pozneje je 
bor*   • ù\ìQn v Slandrovo brigado kot 
ni 17 m       ' Iz b°Jev • Mßnilü Plani- 

« • UL 1945 se pogreša. 
•••••^•^• matero Strmečnik Ivane, 
nie T     e v Le5nu 85> se uvedö Postopa- J   za razglasitev za mrtvega. 

•,„„„7^°' ki mu je o pogrešanih kaj 
znano, ee potiva, da to do 20. VIII. 1948 
poroča sodišču ali skrbniku Cegovniku 
^••, sod. UTadniku na Prevaljah. 
10Pretelm roka bo sodišče odločilo o 

Predlogih. 
Okrajno sodišče na Prevaljah 

dne 10. maja 1948. 

R 239/48  * * 4918 
Čebule Franc, roj. 9. IX. 1880 na Le- 

or i ^ln *vana in Marije rojene Langer, 
„i 3?"k> Je vstopil v nemško orožniško 
amzbo. Služboval je nazaduje v Lincu, 
od leta 1945 pa se pogreša. 

Na predlog žene Čebule Ver© se uve- 
ae postopanje za razglasitev za mrtvega. 

R 237/48 4919 
Žagar Jožef, roj. 8. III. 1911 v Crni, 

sin Antona in Ane rojene Linze, rudar, je 
vstopil 1944 v koroški odred NOV. De- 
cembra 1944 je bil v Savinjski dolini od 
Nemcev ujet in odpeljan v Mozirje. Od 
tedaj se pogreša. 

Na predlog žene Zagai Marije, zaseb- 
nice v Crni, se uvede postopanje za raz- 
glasitev za mrtvega. 

Vsakdo, ki mu je o pogrešanih kaj 
znano, se poziva, da to do 10. IX. 1948 
poroča sodišču ali skrbniku Cegovniku 
Filipu, sodnemu uradniku na Prevaljah. 

Po preteku roka bo sodišče odločilo o 
predlogih. 

Okrajno sodišče na Prevaljah 
dne 1. junija 1948. 

* 
I R 47/48 4124 

Gašparič Franc, roj. 15. X. 1920 v 
Braclavcili, sin posestnika Franca in 
Marjete rojene Majcen, je bil med 3. in 
4. V. 1945 kot partizan v trgu Jelenje 
pri Sušaku ranjen in je še isti dan v 
bolnici umrl. 

Na predlog matere Gašparič Marjete, 
posestnice v Breslavcih 17, se uvede po- 
stopanje za razglasitev za mrtvega in se 
izdaja poziv, da se o pogrešanem do 15. 
VIII. 1948 poroča sodišču aH Ikrbniku 
Perteklu Karlu, sod. uradniku v Ptuju. 

VII R 141/48 4121 
Gojkovič Anton, roj. 17. V. 1894 v Zg. 

Gorici, poročen, mali posestnik, je bil 
konec 1943 od okupatorja poklican v 
orožniško službo. Februarja 1944 je bil 
premeščen na bojišče in se od tedaj po- 
greša. * 

Na predlog sina Gojkoviča Franca se 
.uvede postopanje za razglasitev za mrtve- 
ga in so izdaja poziv, da se o pogreša- 
nem do 20. VIII. 1948 poroča sodišču ali- 
skrbniku Obrehtu Janezu, posestniku v 
Starošincih. 
I R 48/48 ' 4125 

Horvat Mihael (Miško), roj. 9. IX. 1897 
na Virju, Križevljan-Cestica, sin Jožefa 
in Neže rojene Velečič, kovač v Ormožu, 
je služil 1916. v avstroogrski vojski pri 
16. pešpolku. Septembra 1917 je padel 
na bojišču pri Pjavi. 

Na predlog brata Horvata Franca, po- 
sestnika v Litmenku 1, se uvede posto- 
panje za razglasitev za mrtvega in se 
izdaja poziv, da se o pogrešanem do 15. 
VIII. 1948 poroča sodišču ali skrbniku 
Zilavcu Juliju, mesarju v Ptuju, Ljuto- 
merska cesta. 

I R 49/48 4126 
Maroh Ivan, roj. 2. VI. 1917 na Mest- 

nem vrhu, sin Manon Neže, delavec, je 
odšel 1943 v nemško vojsko. Dodeljen 
je bil 698, marš komp. v Diedenhofen- 
West 135 infant, kasarna. Zadnjič se je 
oglasil 31. .VII. 1944 s poljske meje. Od 
tedaj se pogreša. 

Na predlog matere Marije, male po- 
sestnice na Mestnem vrhu 20, se uvede 
postopanje za razglasitev za mrtvega in 
se izdaja poziv, da se o pogrešanem do 
15. VIII. 1948, poroča sodišču ali skrbni- 
ku Horvatu Francu, delavcu na Mestnem 
vrhu 21, 

Po pretoku roka bo sodišče odločilo o 
predlogih. 

Okrajno sodišče v Ptuju 
dne 9. maja 1948. 

VII R 143/48 4236 
Crešnar Ivan, roj. 16. X. 1903 v Oplot- 

nici, sin Štefana in Antonije roj. Regor- 
šek, oženjen, trgovec v Mmovcia, se od 
1945 pogreša. 

Na predlog žene Črešnar Ljudmile se 
uvede postopanje za razglasitev '/-a 
mrtvega in se izdaja poziv, da se o po- 
grešanem do 20. VIII. 1948 poroča so- 
dišču ali skrbniku Strmšku S3monu, po- 
sestniku v Mihovcih 33. 

Po preteku roka bo sodišče odločilo 
0 predlogu. 

Okrajno sodišče v Ptuju, odd. VIL, 
dne 12, maja 1948. 

* 
1 R 50/48 4164 

Osole Velena, roj. 12. VIII. 1925 v Ce- 
lju, hčerka Franca in Frančiške, učite- 
ljiščnica v Ptuju. Ljutomerska 22, je bila 
februarja 1945 od Nemcev odpeljana v 
mariborske zapore. Dne 12. IV. 1945 pa 
je bila odpeljana neznano kam in se od te- 
daj pogreša. 

Na predlog matere Osole Frančiške iz 
Ptuja, Ljutomerska 12, so uvede posto- 
panje za razglasitev za mrtvo in se iz- 
daja poziv, da se o pogrešani do 1. IX. 
1948 poroča sodišču ali skrbniku Kogeju 
Jožetu, sod. uradniku v Ptuju. 

I R. 43/48 4163 
Petrovič Janez, roj. 12. X. 1891 v Bu- 

kovcih 125, sin Janeza in Marije rojene 
Kranjc, posestnik v Bukovcih, je služil 
pri pionirjih v Ptuju. Novembra 1914 je 
umrl v neki bolnici v Šleziji. Od tedaj 
se pogreša. 

Petrovič Alojz, roj. 26. V. 1897 v Bu- 
kovcih 125, sin Ivana in Marije rojene 
Kranjc, je služil pri 26. domobr.' polku 
v Mariboru. Marca 1917 je padel na ita- 
lijanskem bojišču v Tirolah. Od tedaj se 
pogreša. 

Na predlog sestre Petrovič Genovefe, 
hčere posestnika iz Bukovcev 125, se 
uvede postopanje za razglasitev za mr- 
tva in se izdaja poziv, da se o pogreša- 
nih do 1. IX. 1948 poroča sodišču ali 
skrbniku Petroviču Francu, posestniku v 
Bukovcih. ' 

Po preteku roka bo sodišče odločilo o 
predlogih. 

Okrajno sodišče v Ptuju, odd. I, 
dno 14. maja 1948. 

I R 53/48 4846 
,Petrovie Ivan, roj. 16. V. 1920 pri Sv. 

Magdaleni pri Mariboru, miz. vajenec v 
Ptuju, Cankarjeva 12, je odšel 17. IV. 
1943 v NOV. Od tedaj so pogreša. 

Na predlog matere Petrovič Barbare,* 
delavke v Ptuju, Cankarjeva 12, ee uve- 
de postopanje za razglasitev za mrtvega 
in se izdaja poziv, da se o pogrešanim 
do 15. IX. 1948 poroča sodišču ali skrb- 
niku Kogeju Jožetu, sod. uradniku v 
Ptuju. 
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Po preteku roka bo sodišče odločilo 
o predlogu. 

Okraju» sodišče v Ptuju, odd. L, 
dne 29. niaja 1948. 

Amortizaciie 
I R 131/48-4 5256 

Na prošnjo Pavla Češarka, •••. v Go- 
rici vasi 81, skrbnika zapuščine po Ani 
Mrhar, Rakitmca 36, se uvede postopa- 
nje 7• amortizacijo vrednotnic, ki jih je 
prosilec baje izgubil in se imetnik po- 
ziva, naj uveljavi svoje pravice v 3 me- 
secih po tej objavi, ker se bo sicer po 
preteku roka izreklo, da sta vrednotnici 
brez moči. 

Oznamenilo vrednotnic: 
vložna knjižica Posojilnice v Ribnici, 

št. 542, izdana na ime Merhar Ana, Ra- 
kitnica 36, z vlogo DFJ din 7282.20 na 
dan 1.1. 1948, vložna knjižica Hranilnice 
in posojilnice v Ribnici št. 6979, izdana 
na ime Merhar Ana, Eakitnica 36, z vlogo 
DFJ dia 7060.45 na dan 1. I. 1948, in 
vložna knjižica Ljudske posojilnice v 
Kočevju, št. 111, izdana na ime Ane Mer- 
bar, z zatrj evano vlogo 14.671 lir. 

Okrajno sodišče v Kočevju 
dne 12. junija 1948. 

* 
VI R 1015/48—3 5539 

Na prošnjo župne cerkve Sv. Marije 
v Mariboru, ki jo zastopa župnik pater 
Plaiinšek Gabrijel, se uvede postopanje 
za amortizacijo vrednotnice, ki jo je last- 
nica baje izgubila, in se imetnik po- 
ziva, naj v dveh mesecih po tej objavi 
uveljavi svoje pravice, ker se bo sicer 
po preteku roka izreklo, da je vrednot- 
nica brez moòi. 

Oznamenilo vrednotnice: 
hranilna knjižica Mestne hramlnice v 

Mariboru, št. 026356/189207—360/11 na 
ime Pokop Marija (pokopališče Sv. Ma- 
rije na Pobrežju) z vlogo ca 40.000 din. 

Okrajno sodišče v Mariboru 
dne 23. junija 1948. 

Z 14/47 - Z 15/47 5572 

R 171/48—2 5114 
Na prošnjo Vaupot Hilde, roj. Grehi, go- 

spodinje # v Slovenjem Gradcu, se uvede 
postopanje za amortizacijo vrednostnega pa- 
pirja, Id ga je baje med okupacijo izgubila. 

\ Imetnik vrednostnega papirja se poziva, 
da v dveh mesecih po objavi v Uradnem 
listu LRS uveljavi svoje pravice, sicer se 
bo po preteku roka izreklo, da je vrednost- 
ni pa«pir izgubil svojo pravno veljavmst- 

Oznamenilo vrednostnice: 
zavarovalna polica >Jugoslavije«, sploš- 

ne zavarovalne družbe v Ljubljani, štev. 
123529 z dne 23. marca 1939 in z vsoto 
20.000 din. Koristnik ob doživetju Grein 
Franc, zidarski mojster v Slovenjem Grad- 
cu, v primeru «mrti pa žena Groin Ana 
rojena Wohlgemuth. 

Okrajno sodišče na Prcvaljah 
dne 1. juniia 1948. 

Poklic neznanih dedičev 
Mrzelj Marija, •••., Kamni vrh 20, je 

umrla 11. IX. 1945, njen mož Mrzelj Ivan 
pa 19. XI. 1945. Kot zakoniti dediči pri- 
dejo med •drugimi v poštev otroci obeh 
zapustnikov Mrzelj Viktor, Alojz in Ra- 
fael, katerih bivališče sodišču in sorod- 
nikom ni znano. 

Imenovani se pozivajo, naj v 6 mesecčh 
od dneva te objave priglasijo svoje pra- 
vice pn podpisanem sodišču ali pri Ovnu 
Janezu, tajniku KLO Moravče, ki jim je 
bil postavljen kot skrbnik, ker sebo sicer 
po preteku roka opravila zapuščinska 
razprava z znanimi dediči in skrbnikom, 
dedni delež dedičev neznanega bivališča 
pa izročil v upravo skrbstvenemu orga- 
nu, dokler se sami ne oglasijo. 

Okrajno sodišče v Trebnjem 
dne 8. junija 1948. 

5540 I 151/47—16 

Dražbeni oklic 
V izvršilni zadevi nedoletne Fujs Mar- 

jete, ki jo zastopa mati Fujs Karoliua, 
proti Kutošu Francu, posestoiku v Sodi- 
šincih št. 4, sedaj neznanega bivališča, 
ki ga zastqpa skrbnik Miholič Koloman, 
sodni nameščenec v Murska Soboti, bo 
dne 5. avgusta 1948 ob 8. uri pri tem 
sodišču, soba št. 21, na podlagi že po- 
trjenih pogojev zopetna dražba tehle ne- 
premičnin: 

vi. št. 182 k. o. Sodišincj, parcela št. 
240/12 — hiSa št. di, sedaj 4, dvor in vrt, 
centina vrednost 9500 din, najmanjši po- 
nudek 4750 din. 

Pod najmanjšim ponudkom so ne pro- 
daja. 

Okrožno sodišče v Murski Soboti 
dne 5. junija 1948. 

Üazili <•!•• 

Pozivi upnikom in dolžnikom 
5146 

Z odločbo vlade LRS so bila izročena po 
ministrstvu za gradnje LRS v upravo 
Gradbenega podjetja za ceste LRS, direk- 
cije  Ljubljana,  nacionalizirana podjetja: 

Stebe Anton, strojno tesarstvo, Moste 
pri Komendi; 

Gabrič Ivan, žaga, Domžale; 
Usenik Marija, parna žaga, Nova vas 

pri Rakeku; 
Perko Matija, mizarstvo, Ljubljana, Ce- 

lovška cesta; 
Ukmar, žaga, Solkan; 
Opekarna »Sama«, Gorica. 
Pozivamo vse dolžnike in upnike teh 

podjetij, naj priglasijo svoje terjatve ozi- 
roma dolgove z navedbo pravnega naslova 
do 28. junija 1948. 

Druge osebo, ki so morda izročile tem 
podjetjem kalane predmete ali so iz dru- 
gih razlogov upravičene zahtevati od teli 
podjetij izročitev kakšnih predmetov, naj 
v istem roku predložijo verodostojno listi- 
ne o svojih pravicah. Poznejše priglasitve 
se ne bodo upoštevale, dolžnike pa zade- 

nejo posledice po 19. členu zakona o nacio- 
nalizaciji. 

Priglasitve naj se pošljejo Gradbenemu 
podjetju za ceste LRS, direkcija Ljublja- 
na, Tyrseva c. 38. 
5146 Gradbeno podjetje za 

ceste  LRS, direkcija Ljubljana. 

5574 
PozJvamo vse upnike in dolžnike na- 

cionalizirane knjigarne in papirnice L. 
Schwentner (lastnik A. Erbežnik), Ljub- 
ljana, Prešernova ul. 3, da najpozneje 
do 15. julija 1.1. priglasijo vse svoje ter- 
jatve oziroma poravnajo svoje obveznosti 
na naslov likvidatorja. 

Državna založba Slovenije 
Ljubljana,  Mestni trg 2S 

5553 
Delavska nabavijalna gospodarska za- 

druga, zadruga z omejenim jamstvom je 
prešla v likvidacijo. 

Upnika in dolžniki se pozivajo, da v 
30 dneh prijavijo svoje terjatve likvida- 
torju Francetu Jančiču, delavcu v Ljub- 
ljani, Zveznat ulfca 8. 

Likvidatorja 

5495 
Tvrdiš^ M. Gregović & Co., družba z 

o. z. v Ljubljani, Celovška cesta 37, je 
po izjavi z dne 29. V. 1948 prešla v li- 
kvidacijo. 

likvidator: Gaj Aleš, kemik v Ljub- 
ljani, Gregorčičeva ulica 15. 

Upniki se pozivajo, naj v enem me- 
secu po tej objavi priglasijo svoje more- 
bitne terjatve likvidatorju. 

Likvidator 

Preklici izgubljenih listin 

Preklicujem izgubljeno prometno knji- 
žico za kolo št. 448461, izdano na ime 
Belšak  Andrej,   rojen  3.   VII.   1929 v 
Dravcih št 9, KLO Vareja. 
5SÖ2 Belšak Andrej 

Preklicujem izgubljeno sindikalno iz- 
kaznico št. 286303 in industrijsko nakaz- 
nico na ime Blažič Alojzij in tri indu- 
strijske nakaznice na ime Blažič Ivanka, 
Pogačar Milena in Janezek, Ljubljana, 
Klunova 1 
5379 Blažič Alojzij 

Preklicujem ukradeno osebno izkaz- 
nico in prometno knjižico za kolo, izda- 
no od NM v Ljubljani, izkaznico OF in 
izkaznico RKS, vse na ime Bolta Stane, 
Hrastje 18, p. Ljubljana. 
5166 Bolta Staue 

Preklicujem izgubljeno ovid. tablico 
motornega kolesa znamke »DKW«, ovid. 
ši S-01287, izdano od OLO Kamnik na 
ime Burger •••••, Domžale, Industrij- 
ska 14. 
5380 Burger Janez 

Preklicujem izgubljeni prometni knji- 
žici za kolo, tov. št. 1176574 in 439618, 
izdani od NM Domžale na ime Cajhen 
Terezija, Rodica 40, p. Domžale. 
5376 Cajhen Terezija 

Preklicujem izgubljeno prometno knji- 
žico za kolo znamke »Brandenburg«, tov. 
št. 21022, izdano od NM v Ljubljani na 
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ime Cäsar Štefan, Ljubljana Mfcsmi trg 
et. 11. 
51Ö2 Cosar štetan 

Preklicujom izgubljono •••••• izkaz- 
nico, izdano Iota 1946, in vojaško knji- 
žico, obe na raie Cimerlajt Stofan, Mari- 
bor, Ribniško solo 36. 
5886 Cimerlajt Štoian 
v_ Preklicujemo izgubljeno prometno knji- 
žico za žensko Itolo znamke >Bismark«, 
et. okvira 12830, izdano od OLO Celje 
okolica na im0 Cvenk Vida, Polzela 18. 
^ Cvcnk Vida 
^ Preklicujem izgubljeno vajeniško knji- 
aco št. 10025, izdano od mestnega ljud- 
skega odbora Maribor, odsek za delo, na 
ime Cvilak Franc, Maribor, Pri parku 5. 
5214 Cvilak Franc 

_ Preklicujem izgubljeno šolsko spriče- 
valo 4. razreda klasične gimnazije v 
Mubljani, izdano v šolskem letu 1944/45 
«d ravnateljstva to Solo na ime Cadež 
RoiA0' LJubljana, Vošnjakova 4. 
W1° Codez Gusto 

Preklicujem izgubljeno šolsko spräo- 
••° • razreda klasično gimnazije v 
£J»Wjan.i, izdano od ravnateljstva to šolo 
v «olalîem letu 1040/41 na ime Campa 
SZ' LJuUJantt, Poljanska SO. 

Campa Jan oz 
žico1'ntl5*uiom ^radono oblačilno knji- 
nn „!i 14S2> «dono v Beogradu, tekstil- 
no naktraico fit 741, nakaznico za brano 
n',/50» vojaSco knjižico št. 069517 in 

d^.T1'0 5t- 72S' ••• ,wl imo Čoka. 
Sa 87Ž      ••^ ^^ena, Tyrseva co- 

Čolan-Smerkolj Magda 
i»PlS?6^em ^fTubljono začasno oseb- 
iaiJr?01^0. izdflno v Herpoljah-Kozini, 
SS"» OP, adano v Ljubljani, in po- 

gn Roldo, Ljubljano, Knezova 35. 
Dolman Polde 

nictTS01136• izgubljeno osobno izkaz- 
SrL-T  ^ <** "M v Trbovljah na ime 
•••••       ^'   W*»-    Ljubljan- 
B194 

£ Dimnik Mari|a 

Soo'SH^001 ^•••••••• prometno knji- 
barvft -7° znamke »Basterk, rumene 
Ì&4G ^f •,^•• 1400MO, izdano 18. XI. 
53g °* NM Kraänjo. 

Drolo Eia, učiteljica, 
VoL Jelnlk 1, p. Blagovica 

bliJ02^'01110 »gubljeno evidenzio ta- 
št. Ä"1638 ••••• mam]ie NSU, 
Podbrexl v?' ^mt~^•ayn0S^ posestva v 

g^24 Državno posestvo Podbrezje 
pri Podnartu na Gor. 

ÌOSO^Ì0^0111 ohla•no izkaznico R fit. 
*Ji~.^ radeno sindikalno knjižico in 
KolSS ®amko izkaznico na ime Duh 
tett   Duh Kolomau, Tržič, Ljubeljska 62 

45324kUcUJem Promelno knjižico šiev. 
••• . .•• moSko kolo znamke >Super- 
•••„ Î5 st;„okv''ra 86771, izdano na ime 
* •••• Cecilija, črenšovci 4, Prelanurje. 
5212 Franc Cecilija 

Preklicujem izgubljeno sindikalno 
knjižico št. 29K238, izdano od centralne 
uprave enotnih sindikatov v Beogradu 
16. Vili. 1945 na ime Gabrovbc Jurij, 
Reber •, Ljubljana. 
5330 Gabrovec Jurij 

Preklicujem izgubljeno osebno izkaz- 
nico št. 60.7 iu prometno knjižico za kol* 
izdano na ime  Garb Anton, Bukovaka 
vas 20. 
5425 Garb Anton 

Preklicujem izgubljeno osebno izkaz- 
nico, izdano na ime Gavrič Nikola, rojen 
10. V. 1912 v Bučičih, okraj Travnik, 
K LO Dolac, Bosna, sedaj zaposlen pri 
Gozdni upravi Kočevje. 
5520 Gavrič Nikola 

Proklioujem   izgubljeno   evid. tablico 
motornega kolesa št. S-O0G97, izdano od 
NM v Ljubljani na ime Golobic Franc, 
Ljubljana, Podmilščakova 5. 
5877 Golobic Franc 

Preklicujem izgubljeno prometno knji- 
žico za kolo tov. št. 20605, evid. števil- 
ka S—025200, izdano od NM v D. M. v 
Polju na ime Gostinčar Andrej, Zg. Ka- 
šelj 18. 
5331 Gostinčar Andrej 

Proklicujeino izgubljeno evid. tablico 
motornega kolesa znamke »BMW«, evid. 
Sli S-01182. izdano od NM v Ljubljani 
na naslov Gradbeno podjetje za ceste 
LliS, Ljubljana, Tyrseva cesta. 

Gradbeno podjetje za testo LRS, 
5410 Ljubljana, Tyrseva cesta 

Preklicujemo preklic o izgubljeni pro- 
motni knjižici za tovorno priliolico znam- 
ke »John«, evid. St. S-1045, Iti je bil ob- 
javljen v št. 20 »Uradnega lisla LRS« 
z dno 15. VI. 1948, ker se je knjižica 
med tem našla. 

Gradbeno podjetje za ceste LRS, 
5420 Ljubljana, Tyrseva cesta 

Preklicujem   izgubljeno  izkaznico  za 
moško kolo št. 587346, izdano od uprave 
NM Murska Sobota iu osebno izkaznico 
št. 822, izdano od KLO Gor. Lendava. 

GumUar Janez, 
5426 Gor. Lendava 200 

Proklicujem ukradeno industrijsko na- 
kaznico IR-1, izdano od KLO Pižece na 
ime Habjan Joie, gozdni delavec, Pav- 
lova vas 93. 
5364 Habjan Jožo 

Preklicujem izgubljeno šokko spriče- 
valo 4, razreda realke v Ljubljani, iz- 
dano v šolskem letu 1028/29 od ravna- 
teljstva te šole na ime Hauck Jože, Tr- 
bovlje 148. 
5516 Hauck Jožo 

Preklicujem izguHjeno potrošniško na- 
kaznico za tekeülije in obutev, IR-I et 
096538, izdano na ime Hauptinan Mar- 
tin, VintarjeveoNlO, p. Šmartno pri Litiji, 
5215 Hauptman Martin 

Preklicujem izgubljeno izkaznico x& 
bivanje inozemca, serijska št. 6836. iz- 
dano na ime Haue tein Marta. 

Haustein Marta, 
•227. Celje, Mariborska 1 

Preklicujem ukradeno osebno izkazni- 
co za :nozemce, izdano od uprave NM v 
Ljubljani, delavsko knjižico, izdano od 
inšpekcije dela MLO Ljubljana, tramvaj- 
sko meeečno karto za junij, izdano od 
remize v Siški, živikko karto za 15 dni 
meseca junija, izdano od KLO Št. Vid, 
potrdilo o vraibri éreb odej, izdano od 
Industrije bitumraakih izdelkov v Mo- 
stah pri Ljubljani, vse na ime Heinrich 
Erich, Vfimarje 90, p. St. Vid nad Ljub- 
ljano. 
5372 Heinrich Erich 

Preklicujem osebno izkaznico št. 3, iz- 
dano od KLO Gomilica 5. IX. 1945 in 
prometno knjižico za kolo znamke 
»Puchc, št. registra 454256, št. okvira 
344770, obe La ime Horvat Martin, Go- 
milica 79. 
5427 Horvat Martin 

Preklicujem izgubljeno prometno knji- 
ž»o za. ženeko kolo, št. okvira 865.415, 
izdano na ime Hozjan Marija roj. Geld, 
Velika Polona 126, p. Črenšovei. 
5216 Hozjan Marija 

Preklicujem izgubljeno prometno knji- 
žico za moško kolo znamke »Hansa-Re- 
kord«, tov. št. 1G7923, adano od uprave 
NM v Trebnjem na ime Hrastar Viktor, 
Jezero 16, p. Trebnje. 
5521 Hrastar Viktor 

PrekKcujerai izgubljeno prometno knji- 
žico za kolo znamke »Eska«: št 689105, iz- 
dano od OLO Kamnik na ime Hrovat 
•••, Lukovica 7. 
54!» Hrovat Mua 

Preklicujem izgubljeno sindikalno iz- 
kaznico, izdano od sindikalne podruž- 
nice »Zelerainft« v Ljubljani na ime 
Jamnife Uršula, Ljubljana, Studenec 14. 
5511 Jamnik Uršula 

Preklicujem izgubljeno vojaško knji- 
žico, izdano od voj. odseka na Prevaljah 
na ime Jančar Stanislav, Slovenj Gradec 
št. 25. 
5168 Jančar Stanislav 

Preklicujem izgubljeno gradbeno di- 
plomo, izdano leta 1946 od ravnateljstva 
Tehn. srednje šole v Ljubljan, na ime 
Janković Sava, Ljubljana, Rožna ul 21. 
5552 Janković Sava 

Preklicujem izgubljeno prometno knji- 
žico za kolo znamke »Tajfun«, tov. št. 
1359561, evid. št. S-108702. izdano od 
OLO Ljubljana okolica na ime Japelj 
Mihael, Breg 5, p. Ig. 
5408    • Japolj Miliari 

Preklicujem izgubljeno prometno knji- 
žico za moško kolo znamke »Céleris«, 
izdano od NM Krško za  leto 1947 na 
ime Jarh Alojz, Rajhenburg 85. 
5149 Jarh Alojz 

Preklicujem izgubljeno BJndikalno iz- 
kaznico, izdano od sindikalne podružnice 
»Slov. poročevalca« v Ljubljani na ime 
Javornik Aleksander, novinar, Ljublja- 
na, »Slov. Poročevalec«. 
6514 Jaremik Alckïandcï 
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Preküeujem izgubljeno izkaznico OF 
in industrdjako nakaznico IR-I, št. 046511, 
Šzdano od RLO Center-Ljubljana na ime 
Jazbec Franc, Ljubljana. Zarnikova 12. 
6518 Jazbec Franc 

Preklicujem prometno knjižico za ko- 
h> št. 1708976 znamke NSU na ime Jese- 
nek Alojz-Bovše. 
5156 Jesenck Alojz 

Preklicujem izgubljeno prometno knji- 
žico za kolo. 
5075 Jcsonek Franc, 

Dobje 12, Dramlje pri Celju 

Preldicujem izgubljeno prometno knjiži- 
co za kolo znamke >Mielle«, tov. štev. 
716523, :zdano od NM v Ljubljani na ime 
Kadunc Janez, Na Požaru, p. Ljubljana. 
51 """ Karane Janez 

Preklicujem izgubljeno potrošniško na- 
kaznico za tekeiilije in obutev, št. I G 

• 933.654, izdano na ime Kaman Ana, Mur- 
ska Sobota. Lendaveka ulica 15. 
5365 Kaman Ana 

Preklicujem izgubljeno vojaško knji- 
žico in šofersko izkaznico, obe na ime 
Kamel Robert,  Ljubljana, Šmartinska 
cesta 21. 
5551 Karmel Robert 

Preklicujem izgubljeno nabavno knji- 
žico, izdano od Naprozo v St. Vidu, na- 
kaznico za kurivo in osebno izkaznico 
na ime Keresman Franc, tri industrijske 
nakaznice na ime Keresman Franc st., 
Marija in Franc ml., Poljane 55, p. 
St. Vid nad Ljubljano. 
5Ì72 Keresman Franc 

Preküeujem izgubljeno osebno izkaz- 
nico,  izdano  aa  ime  Klančnik Jakob, 
Maribor, Tržaška cesta. 
5220 Klančnik Jakob 

Preklicujem izgubljeno prometno knji- 
žico za kolo, št. 338179, izdano od NM 
Mozirje na ime Klavž Franc, Podkraj 7, 
Velei/je. 
5228 Klavž Franc 

Preklicujem prometno knjižico za kolo 
znamke  »Wettradi, St. okvira 189903, 
reg. št. 494029,  izdano  na ime   Kokot 
Jožef, Moškanjri. 45, 
5381 Kokot Jožef 

Preklicujem ukradeno prometno knji- 
žico za kolo št. 1793571, izdano na ime 
Komočar Rudolf, Mrzlava vas 3. 
5229 Koraoear Rudolf 

Preklicujem izgubljeno osebno izkaz- 
nico št. 053013, izkaznico OF, sindikalno 
izkaznico, prometno knjižico za kolo tov. 
št. 06509, orožni list za lovsko, puäko, lov- 
sko izkaznico in lovsko karto, vse na 
ime Koprivec Josip, Ljnbtyum, Male- 
jeva 12. 
5550 Koprivec Josip 

Prekfticujam ukradeno vojaško knji- 
žico, potraîlo o demobilizaciji, odpust- 
nieo iz vojske, industrijsko nakaznico 
št. 484/199718, ärüeko nakaznico in iz- 
kaznico OF, vse na ime Koetevc Ivan, 
Župclerec, p. Kapele, okraj Krško. 

Koatevc Ivan, 
5554 Ustroj, Brežice 

Preklicujem izgubljeno šolsko spričevalo 
4. b razreda VIII. drž. gimnazije v Ljub- 
ljani, izdano v šolskem letu 1946/47 od 
ravnateljstva te šole na ime Košir Marjeta, 
L,; ibljana, Celovška 97/9. 
5124 Košir  Marjeta 

Preklicujem evid. tablico motornega ko- 
lesa št. S—02566. 
5076 Kovač Mirko, miz. mojster 

Preldicujem    ukradeno    industrijsko 
nakaznico  •-1, št.  170102, izdano od 
KLO Blagovna  na  ime Kozar Mihael, 
Sv. Rozalija 8. 
5522 Kozar Mihael 

Preklicujemo ukradeno industrijsko na- 
kaznico št. 926029 in osebno izkaznico 
št. 11318, izdani od KLO Lese na ime 
Znideršič Ivana, izkaznici OF in RKS, 
izdani na isto ime, industrijsko nakaz- 
nico IR-1, št 241949, rodano od KLO 
Lese na ime Znideršič Rudolf, industrij- 
sko nakaznico IR-1, »t. 241950, izdano od 
KLO Lese na ime Žnidereio Štefan, od 
istega odbora izdane živilske nakaznice 
Nav I TD-A in TD za mesec maj in bone 
TD-A in TD. 

KLO Lese, p. Provaljo 

Preklicujem izgubljeno vojaško knji- 
žico, izdano od vojaškega odseka v Ljub- 
ljani, izkaznico OF, sindikalno izkaznico, 
potrdilo o zaposlitvi (Hotel Union) itt' 
izkaznico od Jug. komiteja, izdano leta 
1945 na Dunaju, vse na ime Krelj Vinko, 
Ljubljana, Medvedova 7. 
5489 Krelj Vinko 

Preklicujem izgubljeno industrijsko na- 
kaznico št. 047110, izdano od RLO Center- 
Ljubljana na ime Kukec Dragica, Ljublja- 
na, Poljanska 17. 
5126 Kukec Dragica 

Preklicujem izgubljeno prometno knjiži- 
co za trikolo št. 030953, izdano od NM v 
Ljubljani na ime Kunaver Ivanka, Savije 
št. 35, Ljubljana, Jezica. 
5125 Kunaver Ivanka 

Preklicujem izgubljeno oblaöilno knji- 
žico serije O, št. 17644, izdano na ime 
Laktović K. Milana, škof ja Loka. 

Lahtović Milan, 
5887      vol Pošta 36782 F, Škof ja Loka 

Preklicujem izgubljeno prometno knji- 
žico za kolo. 
5295     , Litrop Anton, 

Tinnisce 114 
Preklicujem izgubljeno vojaško knji- 

m vojaško potrdilo, ixdana 14. VII. 1944 
na ime Lovič Munib, Donja Sanica, okraj 
Ključ. 

Lovië Munib, sekcija za gradnjo 
5230     proge Sežana-Dutovlje, Sežana 

Preklicujem izkaznico za moško kolo 
znamke »Viktoria«, št. kolesa 770256, iz- 
dano na ime Lupea Martin, Sovjak 118, 
OLO Gornja Radgona. 
5257 LupSa Martin 

Preklicujem iagubljeno osebno izkaz- 
nico, izdano •• ime Marolt Jože, Toma- 
čevo 39, Ljubljana. 
5512 Marolt Jožo 

Preklicujem izgubljeno prometno kni1' 
žico za žensko kolo znamke ;>Styria<> 
št. 1213863. f 
5523   Mavric Nežka, Maribor, Mlinska)8 

Preldicujem izgubljeno vojaško, oseb* 
no in OF izkaznico, vse na imo Mavru* 
Jakob., roj. 19. VII. 1917 v Novem Ko|û, 
okraj Kočevje. 

Mavrin Jakob,  državno  posest^ 
5382   Ferdrenk, p. Mozelj pri Kočevju 

Preklicujem ukradeno prometno knj1" 
žico za kolo, izdano na ime Medved B*" 
fael, Zabukovica, Grižo pri Celju. •>?•; 
5408 Medved Rafaeli 

Preklicujem izgubljeno izkaznico' • 
trikolo znamke »Domači izdelek«, štev« 
001898, izdano od uprave NM v Ljub' 
ljani na ime Medved Vinico, Ljubljana 
Zaloška 45. '       tii 
5205 Medvod Vinko- 

Preklicujem ukradeno osebno izka2- 

nico št. 5275, izdano od KLO Bohinjsk* 
Bistrica na ime Mencinger Ivanka, Lji- 
ljana, Kongresni trg 8/II. '"" 
5422                         Mencinger Ivanka; 

Preklicujem izgubljeno prometno kuj1" 
žico za kolo znamke ^Premier Sport«; 
tov. št. 44, izdano od NM v Ljublja»1 

na imo Mencia Jože, Ljubljana, Stude* 
nec 23. .• 
5415 Mencin Joïo 

Preldicujem izgubljeno spričeval0 

VIII. razreda drž. realne gimnazije v 

Novem mestu, izdano na ime Merliar, B? 
gomila. 

Morbar Bogomila, 
5218   Trgovski dom, Murska Sobota; ! 

Preklicujem izgubljeno vojaško knjï" 
žico JA, prometno knjižico za kolo,'.& 
2181482, OF izkaznico in osebno •*? 
nico, vse ta ime Mlinaric Konrad, Bo- 
rovci 23 pri Ptuju. 
5429 ' Mlinaric Konrad 

Preklicujem izgubljeno osebno izkazi 
nico št. 087544, izdano od NM v Ljubijo 
na ime MoSnik Srečko, Ljubljana, ••&' 
nova 5. 
6417 Močnik Srečk« 

Preküeujem izgubljeno osebno izka?J 
nico št. 27946, izdano od KLO Biwtf1" 
na imo Mojškerc Ivanka, Bizovik 53. 
5545 Mojškerc Ivank» 

Preklicujem ukradeni nakaznici t 
tekstüije in obutev serije I—IV—E, f" 
948242 in 948243, izdani od KLO t* 
nina pri Rakeku na ime Mrhar Ff«0 

in Mriiar Jožefa, Planina 91. 
5217 Mrhar Fran« 

Preklicujem izgubljeno prometno •&• 
žico za žensko kolo znamke »Globus < 
št. 551256. 

Murko Marjeta, 
5384 Maribor, Tezno, Iršičeva * 

Preklicujom izgubljeno osebno '%•?' 
nico, izkaznico OF, sindikalno izkaznic 
in prometno knjižico za  kolo na v® 
Murn Ivan, Ljubljana, Nunska ulica 1V' 
6546 Murn Iwtf 

Preklicujom izgubljeno šolsko sPilC* 
vaio 1. razreda klasične gimnazije , 
Ljubljani. izdar.o v šolskem letu 1949/'* 
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cd ravnateljstva te Soie na ime Nogra- 
sek Judita, Galjevka 178, p. Ljubljana. 
°202 Nograšck Judita 

Preklicujem izdubljeno osobno izkaz- 
nico st. 084983, izdai.o 13, Vili 1945 
od NM v Ljubljani, in izkaznico OF, 
izdano od CLO Vič-Ljubljanu, obe na 
sme Oblak Alojz, Ljubljana, Tržaška c. 
|t. 14. 
^2 Oblak Alojz 

•PreksUcujem prometno knjižico za žen- 
sko kolo na ime Volavšek Kati, Gotov- 
•• 143, p, Žalec. 
B_ Oblak Božcna, 

055 Celjske opekarne, Celje 

Preklicujem izgubljeno prometno knjiži- 
^ za kolo znamke »Wolsik, reg. štev. 
l**J% izdano 1. 1945 od NM v Ljubljani 
na ime Ogrinc Milan, Ljubljana, Hranilni- s«£a 5. 
5128 ' Ogrinc Milan 

Preklcujem ukradeno potrošniško na- 
•0 Za tekstilije in obutev, IR št. 
\Ì   'i51- izdano od KLO Rog. Slatina, 
reg  st. 147, s 160 točkami, spričevalo 

trokovnem izpitu za trgovino mešane 

del rit î^- šl 81' fcdano ^ o^61» *» 
Iti 7 " ^Jčane na ime Ogrizek Jože, 
kai|acasnj0 spričevalo s tečaja za nove 
S7iw<v trgovini, poslovodski oddelek, 

Sfc,- lTP ^ apriJa 194S' št- ®> 
m Medvedjem selu, p. Podplat. 

5430 ^'^k ^°^e> Kmetijska zadruga •> • Kočno, Vrhole, p. Laporje 

wj^kkcujem izgubljeno potrošniško 
iz7 

w za tekstilije in obutev št. 41, 
•° na ime Pahor Alojza Milan, me- 
T1? pa rudniku nafte, Petišovci, Dol- 
ÄaXendava. 

*.*V       Pahor Jožefa, Perišovoi 173 

no?i^Ä?iem zgubljeno potrdilo o za- 
•••?' St- 1M7-•0, izdano od kurilnice 
kvÄwi>^Pank ••^ P°m- de* 
543! * ••••»•, Komenskega 9. 

Panic Avgust 

kÌ^Am zgubljeno' sindikajno iz- 
«Ä t12543S9' ^daD<> »a •e Pa- 
SmS? •.•••' ueiteliica. Sv- štefan« p- ggf?« Ptf Adfiah. 

• Paradižnik Stana 

2icorS.CU'iem izgubljeno vojaško knji- 
bor'i7 n? £* vojaškega okrožja Mari- 
Mota. 

,-—» «-"ano 
•0• 17   Tir   «•       » c -•      , » lu.,_* • 'v. 19^ na ime Peterka Jože, 

iz- 

S327' P' Ij)utoiner. 
Peterka Jože 

ka^^i?1^111 izgubljeno sindikalno i 
Jg^co st. 226104, izdano na ime Plev- 
li7Ì-L   • S°»  Pivovarna  >Union«,   Ljub- 
•» cetov5ka c. 20. 

Plevnik' Lovro 

jj„_re^ujera izgubljeno prometno knji- 
• '^•-° *°•- st> •47•09» izdano od 

•tf* Podboj Anton 

j-PrekJicujem izgubljeno siudikalno • iz- 
^••• st. 12^407, izdano na ime Ro- 

gačar Jakob, pivovarna »Unione, Ljub- 
ljana, Celovška c. 20. 
»410 Pogačar Jalrab 

Preklicujem izgubljeno evidenčno ta- 
blico motornega kolesa evid. št. S-01873, 
izdano od NM Jesenice na ime Pogačar 
Stefan, Kamnik mesto 5. 
5544 Pogačar Štefan 

Preklicujem ukradeno prometno knji- 
žico za. moško kolo, izdano od OLO Ce- 
lje okolica, prometni odsek, na ime Po- 
lak Marija, delavca, Poiana 29, Jurklo- 

5366 Polak Marija 

• Prelilicujem ukradeno industrijsko na- 
kaznico • 1, št. 304509, izdano od KLO 
Dovje-Mojstrana na ime Potočnik Ma- 
rija, Mojstrana 96. 
5499 Potočnik Marija 

Preklicujem  zgubljeno izkaznico z,w 
kolo znamke »Diamante, tov. £t 102Û350, 
izdano na ime Dr. Vekosiav Povh, Ljub- 
ljana, Medvedova 1. 
6493 Dr. Povh Vekosiav 

Preklicujem izgubljeno evidenčno tac 
bliûo motornega kolesa znamke >BMW«, 
evid, št. S-QOSöQ, izdano od NM v Ljub- 
ljani na imo Prijatelj Darko, Ljubljana, 
Ziinikova 3. 
5491 Prijatelj  Darko 

Preklicujem izgubljeno prometno Knji- 
žico za moško kolo, št. 1344236, izdano 
od NM. ( 

5556 , Domava 69 pri Ptuju 
Prosenjak Janez, 

Preklicujem izkaznico OF, osebno iz- 
kaznico št. 775 in orožni Ust, vse na 
ime Pust Vjilko, Dol pri Hrastniku. 
5432 Pust Vilko 

Preklicujem izgubljeno oblačilno knji- 
žico št. 29234, izdano na ime Rakar Er- 
nest, voj. pošta 77375, Skoplje. 
5513 Rakar Ernest 

Preklicujem izgubljeno sindikalno iz- 
kaznico št. 289200, izdano na ime Ra- 
kuše Anton, pivovarna >UnkHK, Ljub- 
ljana, Celovška c, 20. 
5413 RakuŠe Anton 

Preklicujem izgubljeno prometno knji- 
žico za žensko kolo št. 649321. 
6221        Rat Ivan, Maribor, Minska 10 

Preklicujem izgubljeni prometni knji- 
žici za kolo znamke ^Tornado« št. okvira 
D 60789, ilzdauo na ime Rems Jakob, 
Lutverci 50, Gor. Radgona, in za kolo 
znamko >Puoh<š št. okvira 371096, iz- 
dano na ime Rems Ana, Lutverci 50, 
Gor. Radgona, ter mladinsko izkaznico jn 
udarniSko ••••••• s proge Šamac— 
Sarajevo, izdani nâ ime Rems Alojzij, 
Lutverci 50, 
5433 Rems Jakob 

Preklicujem izgubljeno osebno izkaz- 
nico, izdano od NM v Ljubljani na ime 
Rihar, Ana, Brdo 64, Ljubljana, Vič. 
5549 Bihar Ana 

Prekiicujem izgubljeno prometno knji- 
žico za moško kolo znamke s>Dürkoppc, 
št. 4080S5, izdano od MLO Maribor leta 
1940. 

Rostohar Matija, 
5524 Maribor, Limbuška 132 b 

••••••••&• šolsko spričevalo IV. raz- 
reda bivše II. meščanske šole v Mari- 
boru za šolsko leto 1921/22. izdano na 
ime Rožker Jusišaa, rojena 9. IV. 1906. 

Rožker Justina, 
5557 Maribor, Koroška cesta l/I 

PreMieujem izgubljeno siadikalno iz- 
kaznico na ime RoiiS Marjana,  Ljub- 
ljana, Sorjera 21. 
5647 HožiB Marjanca 

Pxeklieujom itgubljeiio sindikalno sin- 
diikolno izkaznico St. 2261£ó, Mano na 
ime  Sabp  Ernest  •••••••••  >UnioH«, 
LjuHjsaia, CelovW*a e. 20. 
5411 Sabo Ernest 

Preklicujem   izguMjeno   industrijsko 
nakaznico št. 202452, izdano od KLO 
Mengeš na ima Skok Marija, Loka 5, 
p. Mengeš. 
5423 SkoK Marija 

PreMicujem izgubljeno čolsko spri- 
čevaio 3Ja rair. driAvne gimnazije na 
Jesenicah, izdano L 1&48 «d ravnatelj- 
stva te Sole na ime Ssn*del Stanislava, 
Ljubljana, Sredüka 3. 
5378 Smwlol Stairislava 

Prekikujoiuo •••^••• ppometuo knji- 
žico za tovorni avtomobil št. 4035, evid. 
št. 2561, izdano od NM Kranj na naslov 
Splošno gradbeno podjetje >Projekt<, 
Kranj. 

SplMBO gradbeno podjetje 
5208 »Projtkk, •••• 

Preklrcujem izgubljeno osebno izkaznico 
št. 041607, izdano od NM v Ljubljani na 
ime Sršen Vekosiav,  Ljubljana, Podmil- 
ščakova 19. 
5122 Sršen Vekosiav 

Preklieujom izgubljeno vojaško izkaz- 
nico št. 957151, izdano od II. divizije 
KNOJ-a leta 1945 na ime Staniö Franc, 
eedaj vodnik postaje NM TSšam, okraj 
Muraka Soboto. 
5555 Stanič Franc 

PreMieuje03 izgubljeno prometeo knji- 
žico za kolo znamke sOsmanc, izdano 
od odseka za ••••••• zadeve kamni- 
škega okraja 1; 191G na ime Stanjko 
Franc, Laee 7, KLO ÏNfainj, evid. št. ko- 
lesa 81.7S2. 
5231 Staajtto Franc 

Preküeujem iizgubijieno sindikalno iz- 
kaznieo št. 2fô598, izdano na ime Star- 
man Franc, pivovaTna >Umion«, Ljub- 
ljana, Celovška c. 20. 
6412    ^ Starman Franc 

Preküüujem iaeubijeni iindustrijeki 
nakaznici za teäkstüiie in obutev, in elì- 
cer IR 1, št 111374, izdano na ime 
Sterna Aniona •, &• 8*W04,^dano 
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ria ime Sterji'ad Ivana, Sv.  Ožbalt ob 
Dravi 7. 
5224 Sternad Ivana 

Preklicujem ukradeno prometno knji- 
žico za kolo znamke >Silberrad-Diir- 
kopp«, št. 67.087. 

Šander Albort, 
5232 Lemberg 6 pri Celju 

Preklieujom izgubljeno prometno knji- 
žico za moško kolo št. 47850. 
5525 Štiberc Franc, Sp. Duplek 117 

Preklicujem izgubljeno prometno knji- 
žico za moško kolo znamke >Anker«, 
št. 191223. 

Škcrbot Srečko, 
5526 Devica Marija Brezje 

Preklicujem izgubljeno prometno knji- 
žico za kolo znamke sBastrud«, štev. 
1243181, izdano od NM Rogaška Slatina, 
in sindikalno člansko izkaznico šiev. 
1252477, izdane od sindikata v Rogaški 
Slatini, obe na ime Šket Milica, Negonje 
št. 12. 
6238 Škot •••• 

Preklicujem izgubljeno prometno knji- 
žico za kolo. 
54S4   Šlamborger Franc, Njiverce, Ptuj 

Preklicujem izgubljeno izkaznico • OF 
Št. 159070, iizdano na ime Špeh Gvidon, 
kovač, Bric, p. Velenje. 
52S4 Špeh Gvidon 

Preklicujem izgubljeno šolsko spriče- 
valo 1- razreda meščanske uršulinske 
Me v Ljubljani, izdano od ravnateljstva 
šole na ime ŠuŠtaršič Frančiška. Preva- 
lje 19. 
D204 Suštariič Frančiška 

Preklicujem izgubljeno prometno knji- 
žico za žensko kolo znamke >Titama<r, 
št. D 50923. 

Teršavcc Anica, 
6222 Maribor, Studenci, Marksova 

Preklicujem izgubljeno sindikalno iz- 
kaznico št. 276517, izdano od Tobačne 
tovarne v Ljubljani na ime Tomšič Lu- 
cija, Domžale, Krakovska 15. 
5497 Tomšig Lucija 

Preklicujem reg. številko 02888 motor- 
nega kolesa DKW. 
5077   Toplak Alojzija, Celje, Prešernova 7 

Preklicujem izgubljeno prometno knji- 
žico za kolo znamke NSU, št. knjižice 
1222166. 
5501 Toplak Koza, Domava SO 

Preklicujemo izgubljeno evidenčno 
tablico motornega kolesa S-04637. 
5225 Tovarna avtomobilov,  Maribor 

Preklicujem izgubljeno osebno izkaz- 
nico št. 128, izdano od KLO Brežice na 
ime Treppo (Marjana) Marjan, Ljublja- 
na, Vrtača 14. 
5373 Troppo" Marjan 

Preklicujem izgubljeno osebno izkaz- 
nico št. 021956 in prometno knjižico za 

kolo, tov. št. 00581. izdani od NM v Ljub- 
ljani na ime Ujčič Matko, Ljubljana, Be- 
žigrad 18. 
5209 Ujčič Matko 

Preklicujemo izgubljeno prometno knji- 
žico za tovorni avtomobil znamke >Bed- 
forde, št. 704, evid. št. S-0674, izdano 
od NM v Ljubljani na naslov Uprava za 
turizem m gostimstvo, Ljubljana, Wol- 
fova 8. 

Uprava za turizem in gostinstvo, 
5517 Ljubljana 

Preklicujem izgubljeno prometno knji 
žico za moSko kolo znamke >Rivak, št. 
778507. 
5385       Urbič Karol, Maribor, Pekel 3 

Preklicujemo izgubljeno avtomobilsko 
tablico št.  S-3963 in evidenčno tablico 
za traktor et. 4049. 
5226 »Ustroj«, Celio 

Preklicujem ukradeno industrijsko na- 
kaznico št. 489/192785, izdano na ime 
Veble Terezija, Brežice. 
5559 Veblo Terezija 

Preklicujem izgubljeno prometno knjiži- 
žico za kolo, št. okvira 7861 
5078 Vcreblc Elizabota, 

Koračiće št 22, Sv. Tomaž pri Ormožu 
Preklicujem izgubljeno osebno izkaz- 

nico,  izdano od OLO  Maribor na ime 
VerUč  Milica,  Maribor,  Studenci,   Pod 
Kalvarijo 190. 
5329 VerliP Milica 

Preklicujem    izgubljeno    industrijsko 
nakaznico IG št. 807499, izdano od RLO 
Center-Ljubljana, na ime Vidmar Josip, 
Ljubljana, Salendrova št. 6, 
5515 Vidmar Josip 

Preklicujemo vojaško potno dovolHl- 
nieo serije L, št. 41089 z dne 28. •. 
1948, izdano od vojaškega odseka Ko- 
čevje na ime Majcen Ivan, kapetan. 
5487 Vojaško okrožje Ljubljana 

Preklicujem izgubljeno spričevalo o 
strokovnem izpitu za kvalificiranega 
delavca, opravljenem 14. IV. 1646 v 
Murski Soboti, izdano na ime Vujec Jo- 
žef, M. Sobota, Lendavska 15. 
5527 Vujec Jozcî 

PrekKcujemo vojaške  potne dovolil 
nice (rdeče) serije >L«, št. 33109, 33181, 
004702 in 004715, vse izdane od vojaške 
poste 29107/m Bob. Bela. 
5528 Voj, pošta 4083/24, Bob. Bola 

Preklicujem izgubljeno sindikalno iz- 
kaznico, izdano od sindikalne podruž- 
nice I. moške realne gimnazije v Ljub- 
ljani na ime Weis Tončka, Ljubljana, 
Marijin trg 2. 
5488 • Wois Tonata 

Preklicujem izgubljeno sindikalno iz- 
kaznico št. 276475, ;.zdano od Tobačne 
tovarne v Ljubljani na ime Zalar Franc, 
Ljubljana, Ižanska 94. 
5496 Zalar Franc 

Preklicujem izgubljeno prometno knjüj*1 

co z., koli 7•'•••• »Kosmos«, čt. 2338• 
izdano od NM Grosuplje na ime Zbačfli» 
Ivan, St. Vid pri Stični 91. 
5123 Zbatnik Ivaa 

Preklicujem izgubljeno osebno izkf*' 
nico, vojaško knjižico, izkaznico OF, sin- 
dikalno izkaznico in potrdilo o čiSSe* 
nju suknjiča, izdano od Reiclia v Lji» 
Ijani, vse na ime Žemljic Maks, Ljub- 
ljana, Črna vas 231. 
5494 Žemljic Mal« 

Preklicujem izgubljeno šolsko spriče- 
valo 3. in 5. razr. klasčne ginu/aw 
v Ljubljani in spričevalo o nižjem te- 
čajnem izpitu, izdano od ravnaieljstv8 

(e šole na ime Zorko Vlasta, Ljubljana 
Marmontova 15. 
5421 Zorko Vlasta 

Preklicujem izgubljeno osebno iz•' 
nico št. 61987 in šofersko izkaznico $• 
2973, izdani od NM v Ljubljani, m sifld1' 
kalno izkaznico, vse r,a ime Zorni*0 

Stanislav, Ljubljana, Domžalska 11. 
5548 Zornum Stanislao 

Preklicujem izgubljeno prometno ko- 
žico za žensko kolo znamke >EUta<, toV; 
št. 508796, .izdano od NM v Ljublja^ 
na ime Zrimšek Marija, Bizovik 100. 
5374 Zrimšek ftarij» 

Preklicujem izgubljeno prometno ••?' 
žico za moško kolo znamke »Assmann'i 
izdano na ime Zver Rozalija, in osebo" 
izkaznico na ime Zvor Matilda, Maribor 
Tezno, Zagrebška 26 
5223 Zver Matilda 

Preklicujem ukradeni krstni list, • 
movnico. šolsko spričovaio I. letaika ere"' 
nje šole za turizem in gostinstvo in air 
iko knjižico, vse na ime Žagar Slav^ 
roj. 30. IV. 1930 v Djulavesu, okraj Pr 

ruvar, Hrvatska, sedaj na Bledu. 

5867 Žagar Slavko 

Preklicujem izgubljeno vojaško kof 
žico št. 2428, izdano cd II. VTB v Sk«f 
lju na ime Žele Ivan, Trnje 10, p- *"" 
stojita. 
5375 želo Ira» 

Preklicujemo izgubljeno evidenčno J* 
blico potniškega avtomobila znao^j 
»Fiat 1100«, evid. št. S-2060, izdano j£ 
NM v Ljubljani na naslov Žel. gradben 
podjetje št. 5, Ljubljana. , 

Žel, gradbono podjetje i*-  ' 
5490 Ljubljana 

Preklicujem izgubljeno železniško^, 
kaznico, izdano od direkcije JDŽ U* 
ljana na ime Žiberna Janez, Ljublj*11 

Prelovčeva 8. "" 
5207 Žiberna 3&»^ 

PrekHcujom  izgubljeno osebno ~ ^, 
nico, izdano od  KLÓ Planina pri **£ 
niči na ime Žibret Jožofa, Ljubljana, *T 

žaska 10. 
5418 Žibret Jožef» 

W ~ 
Izdaja >Uradni ii*t kKS* — ttavnatelj in odgovorut uredolk; Buio VodoSek; tlolit Prosvetna tickucua — ooa » Ljubljani. 
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7. ölen 

Določbe o učnem načrtu in programu ter natančnejše 
določbe o ureditvi in delu predpiše s pravilnikom komi- 
sija za kinematografijo pri vladi LRS v sporazumu s komi- 
tejem za srednje in nižje strokovno šolstvo pri vladi LRS. 

8. čler,' 

Ta uredba velja od dneva objave v »Uradnem Uetu 
LRS« 

St. S-zak. 346 
Ljubljana dne 28. junija 194Ö. 

Predsednik vlade LRS; 
Miha Marinko 1. r. 

158. 

Na podlagi 15. člena uredbe o geološki stroja (Uradni list LRS št 40/47) izdajam v sporazumu e predsednikom 
vlado LRS > 

odredbo 
o uvedbi novih poklicev »nižji geološki kolektor«,  »geološki kolektor« in »višji geološki kolektor« 

v goološki stroki 

1. V geološki stroki se uvedejo novi poklici: 

Zap. 
St Poklic Glavna dela poklica Strokovna usposobljenost — potrebna 

za poklic 

1. Nižji geološki kolektor 

2. Geološki kolektor 

3- ViSji  geološki  kolektor 

Zbiranje in razvrščanje geološkega dokumen- 
tarnega gradiva na terenu po navodi lili in 
sodelovanju pri geoloških delih manjšega ob- 
sega. 
Samostojno zbiranje in razvrščanje geološke- 
ga dokumentarnoga gradiva na terenu, nad- 
zorstvo in kontrola nad raziskovalnimi deli 
manjšega obsega, izdelava geoloških proîilov 
raziskovalnih del po navodilih ter eodelova- 
nje pri geoloških delih večjega obsega. 

Samostojno vodstvo geoloških raziskovalnih 
del( izdelava geoloških profilov in profilov 
raziskovalnih del msnjSega obsega. 

Vsaj 2 razreda srednje šolo in nižji 
kolektoTskt teča i z zaključnim izpitom. 

Potrebna praksa kot nižji geoloSSl 
kolektor in višji kolektarski tečaj z za- 
ključnim izpitom. 

Polrebna praksa, pokazana strokovna 
usposobljenost   hi   uspešno   delo  kot 
geološki kolektor. 

2. Našteti poklici se uvrstijo v 2. člen temeljne uredbe 
o geološki stroki pod B z zaporednimi številkami od 1—3. 

2. Poklici, našteti v temeljni uredbi o geološki stroki 
P°d B, preidejo pod C, poklici, našteti pod C, pa pod Č. 

4- Ta odredba velja od dneva objave v sUraduem 
listu LRS«. 

et. S-zak. 408. 

Ljubljana dne 19. junija 1948. 

Strinjam sel 

Predsednik vlade LRS: 
Miha Marinko L r. 

Podpredsednik vlade 
in minister za industrijo 

in rudarstvo LRS: 
dr. Marijan Brccelj L T» 

159. 

Na podlagi 16. člena uredbe o geološki strofô z dne 
^0- IX. 194J (Uradni IM LRS št. 40-219/47) izdajam 

odredbo 
o raavrstitvi novo uvedenih poklicev »nižji geološki 
kolektor«, »geološki kolektor« in »višji geološki ko- 

lektor« v geološki stroki 

1. Poklici, uvedeni z odredbo o uvedbi novih pokücev 
>nižji geološki kolektor«, >geološlai kolektor« in »višji 
geološki kolektor« v geološki stroki (Uradni list LRS 
st. 28--158/48) se razvrstijo takole: 

a) »nižji geološki kolektor« v četrto, 
b) »geološki kolektor« in avjišji geološki koiesfctPE« pa 

v tretjo vreto. 

2. Ta odredba velja od dneva objave v >Uradi<!ein 
listu LRS«. 

St. S-zak. 410. 
Ljubljana dne 19. junija 1948. p 

Predsednik vlade LRS: 
Miha Marinko L r. 

Na podlagi 1. 
160. 

člena uredbe o dopolnitvi uredbe o 
prejemkih republiških državnih uslužbencev ter uslužben- 
cev ljudskih odborov z dne 18. XI. 1947 fUradni list LRS 
št. 48-288/47) izdajam 

odredbo 
o določitvi temeljno plačo za novo uvedene poklice 
»nižji geološki kolektor«, »geološki kolektor« in 

»višji geološki kolektor« v geološki stroki 

1. Za poklice, ki so uvedeni z odredbo o uvedbi novih 
poklice^ suižji geološki kolektor«, >geološki kolektor« in 
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>višji geološki »kolektor« v geološki stroki (Uradni list 
LRS št, 28—158/48) se določi temeljna mesečna plača z 
najnižjim in najvišjim zneskom, in sicer: 

a) nižji geološki kolektor     30U0—3SOO dinarjev 
b) geološki kolektor   .   ,     3500-4000      „ 
c) višji geološki kolektor     4000—4800      „ 
2. Ta odredba velja od dneva objave v >Uradnem 

listu LRS«. 
St. S-zak 409. 
Ljubljana dne 19. junija 1948. 

Predsednik vlade LRS: 
Miha Marinko 1. r. 

161. 

Na podlagi 3. odstavka 2. člena uredbe o cenah grad- 
benih storitev, ki jih opravljajo državna gradbena pod- 
jetja splošnega državnega in republiškega pomena, ter 
o dobičku i» razdelitv;, dobička teh podjetij in na podlagi 
odločbe o načinu računanja odstotka predvidenega dobička 
gradbenih podjetij izdaja minister za gradnje LRS v spo- 
razumu z ministrom za finance LRS 

odločbo 
o potrditvi individualno stopnjo predvidenem dobička 

za posamezna gradbena podjetja v LJtS 

Individualna stopnja predvidenega dob.čka za vsa 
gradbena podjetja v LRS se določi za leta 1948 v višini 
25% (dva in pol odstotka), 

Ta odločba velja od dneva objave v >Uradnem listu 
LRS«, izvaja pa se od 1. januarja 1948, 

Št. P 616/48. 
Ljubljana dne 17. junija 1948. 

Podpredsednik vlade LRS, 
Mildster za finance LRS: minister za gradnje: 

Polič Zoran 1. r Maček Ivan 1. r. 

Pregled »Uradnega lista FLRJ« 
'št. 53 z dne 23. junija 1948: 

419. Pravilnik o higienskih in tehničnih varnostnih ukre- 
pih pri izdelavi smodnika in razstreliva. 

420. Navodilo za overitev podpisov, pisave in prepisov 
pri predslgvništvjh F.LRJ y inozemstvu. 

421. Navodilo za prenos lastninske pravice na nacionali- 
ziranih nepremičninah tujih državljanov, tujih usta- 
nov in tujih zasebnih ali javnopravnih oseb. 

422. Navodilo o spremembi in dopolnitvi navodilavo daja- 
nju povračila (regresa) industrijskim podjetjem, ki 
odkupujejo industrijske pridelke za predelavo po 
prostih cenah. 

423. Odredba o dopolnitvi odredbe o izdelkih, kg se bodo 
prodajali kmetom pridelovalcem po nižjih enotnih 
cenah. 

424. Odločba o cenah za kmetijske pridelke, ki jih /pro- 
dajajo državna kmetijska posestva in ekonomije 
ljudskih odborov. 

425. Odločba o dopolnitvi odločbe o določitvi kmetijskih 
pridelkov, ki se bodo kupovali od kmetov pridelo- 
valcev in kmečkih obdelovalnih zadrug po določenih 
državnih (vezanih) cenah. 

426. Odločba o pogojni prodaji suhih rezancev sladkorne 
pese, jedilnega olja in oljnih pogač v trgovini po 
vezanih cenah. 

427. Odločba o ukinitvi in otvoritvi carinarnic. 
Popravek navodila za izvajanje zakona o overitvi pod- 

pisov, pisave in prepisov. 
Popravek zakona o osebroh imenih. 

428, 

429. 

St. 54 z dno 26. junija 1948: 

Uredba o prodaji velikih in srednjih kmetijskih stro- 
jev kmečkim obdelovalnim zadrugam in kmetijskim 
zadrugam. 
Odredba št. 10 o državnih (vezanih) cenah za grozdje 
za predelavo, 

430. Odločba o začetku in trajanju podpisovanja ljudskega 
posojila za petletni plan za razvoj narodnega gospo- 
darstvać FLRJ. 

431. Pravilnik o spremembi pravilnika za izvajanje zako- 
na o taksah 
Pravilnik o pripravniški službi, strokovnih izpitih in 
tečajih v strokah pomorsko in notranje plovbe (koli- 
kor se nanaša na notranjo plovbo). 
Prawlrik o spremembi in dopolnitvi pravilnika o 
enotni tehniki vodstva poslovnih knjig in o njihovih 
obrazcih za javne lekarne. 

434. Odločba o začasni prekinitvi sklepanja pogodb o pro- 
daji koruze. 

435. Odločba o proviziji pooblaščenim prodajalcem davč- 
nih vrednotnic. 

436. Odločba o ukinitvi carinskih inšpektoratov. 
• 

432. 

433. 

fc 



Poštnina plačana y. gotovinL 

LJUDSKE   REPUBLIKE   SLOVENIJE 

Letnik V. V Ljubljani dne 6. julija 1948 Številka 29. 

VSEBINA 

162. Odredba o omejitvah v prometu e krompirjem. 
163. Odredba o fijransiranju lojalnih investicij- 
164. Odločba o odkupnih maržah za kmetijske pridelke, ki se 

kupujejo od predelovalcev po  določenih državnih   (veza- 
ni!)) cenah. 
— Popravek. 

Mâ¥irafû,•E•£,MVOBH.A.ODLOGBE 
MINISTRSTEV 

LJUDSKE REPUBLIKE SLOVENIJE 

Na podlagi 2. odstavka 9. točke odredbe vlade FLRJ 
o zatiranju koloradskega hrošča z dne 18. maja 1947 
(Uradni liât FLRJ št 42-324/48) izdajam 

odredbo 
o omejitvah v prometu s krompirjem 

1.    , 
Na njivah, ki so okužene s koloradskim hroščem, in 

na neokuženih njivah, ki eo cd okuženih oddaljene manj 
kot 1.5 km, se ne sme z izkopom krompirja pričeti pred 
^som, ki ga za to določi pristojni okrajni (mestni) izvršil- 
ni odbor po naših navodilih. 

Pred tem časom smejo na teh njivah kopati krompir 
pridelovalci le za lastno porabo, vendar morajo pustiti 
neizkopano vsako drugo vrsto krompirja. 

2. 
Z območja okrajev Krško in Novo mesto in z obmo- 

čij tehle krajev: Polje (v glavnem mestu Ljubljana), Kom- 
P<%, Videm-Dobrepolje (v okraju Grosuplje), Krmelj, 
Mirna, Mokronog, Št. Janž, Tržišče, Velika Loka (v 
okraju Trebnje), Gomilsko (v okraju Celje okolica), Loka, 
Radeče, Vrhovo (v okraju Trbovlje), Crešnjevec, Sv. Rok 
°o Sotli (v okraju Poljčane), Dobravce, Gorica, Orehova 
vas, Zg. Polskava (v okraju Maribor okolica), Breg in Bu- 
kovci v okraju Ptuj) je prepovedano prevažanje in prena- 
šanje krompirja v druge kraje. Prevažanje in prenašanje 
kr°mpirja v mejah teh območij jo dovoljeno. 

Izjemoma smejo z območja okrajev Krško in Novo 
jnesto in z območij krajev, navedenih v prvem odstavku 
|Q točke, prevažati krompir v druge kraje Ljudske repu- 
bliko Slovenije kmetijske zadruge, -ki jim izda za to dovo- 
ljuje ministrstvo za kmetijstvo, ki določi obenem, kam 
Bmßjo izvažati krompir. 

3. 

LRS 
Ta odredba velja od dneva objave v >Uradnem listu 

•«. 

I St. 2/48Ó 
Ljubljana dne 29. junija 1948. 

Minister za krneli^ Ivo LRS: 
Ing. Levstik Jože L r. 

163. 

Odredba 
o finansiranju lokalnih investicij 

Na podlagi 2. odstavka 10- člena uredbe o finansiranju 
investicij zveznega, republiškega in lokalnega pomena iia 
finančni kontroli nad njimi (Uradni list FLRJ št 29-214/48) 
ter na podlagi odločbe ministra za finance FLRJ z dne 
12. VI. 1948 št. 217Ó9 

odrejam: 
Določbe uvodoma navedene uredbe veljajo tudi za 

finansiranje in kontrolo investicij lokalnega pomena. 
Finansiranje investicij in kontrolo nad njimi oprav* 

ljajo pristojne podružnice Narodne banke FLRJ z veljav» 
nostjo od 1. januarja 1948 daljo. 

Št. 501982—1948. 
Ljubljana dne 30. junija 1948. 

Minister za finance LRS: 
, Zoran ••• L r. 

1G4. 

Na podlagi VIIL točke cdločbe Gospodarskega sveta 
pri vladi FLRJ o odkupnih maržah za kmetijske pridelke, 
ki se kupujejo od pridelovalcev po določenih državnih 
(vezanih) cenah (Uradni list FLRJ št. 43—331/48) izda- 
jam v soglasju z ministrom za trgovino in preskrbo FLRJ 

odločbo 
o odkupnih maržah za kmetijske pridelke, ki se ku- 

pujejo od pridelovalcev po določenih državnih 
(vezanih) cenah 

Gozdni sadeži 

Za gozdne sadeže, Id se kupujejo od 
po določenih državnih (vezanih) cenah, se 
odkupne marže za 100 kg: 

a) za euhe gobe 
b) za brinje 
c) za maline 
č) za robidnice 
d) za jagode 
e) za brusnice 
Î) za borovnice . 
g), za bezgove jagode .feveže) 

pridelovalcev, 
določijo téle # 

150.— dita 
200.— „ 
160.- „ 
160- „ 
160.- „ 
160.- „ 
110.- „ 
no.- „ 
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II 
Micko in mlečni proizvodi 

Za mleko ir. miei ne proizvode, ki se kupujejo od pri- 
delovalcev po določenih državnih (vezanih) cenah, se 
določijo téle odkupne marže: 

a) za mleko   .   .   .     40.— din   franko   zbiralnica 
oziroma franko zbiralni 
center   za   100   litrov 

250.— din za 100 kg 
250.-   „   za 100 „ 
350.—   „   za 100  „ 
200.—   „   za 100  .. 

tudi izdatke za racionalizacijo poslovanja in dviga kultur- 
ne ravni odkupa ter prispevek v sklad vodstva (2. člen 
uredbe o stroških državnih odkupnih podjetij). 

b) za surovo maslo . 
o) za kuhano maslo 
č) za sir (trd)     .   . 
d) za skuto .   .   .   . 

III 

Med 
Za med, kj se kupuje od pridelovalcev po določenih 

državnih (vezanih) cenah, se določi odkupna marža 200 
din za 100 kg. 

IV 

Sadje in zelenjava 

Za sadje in zelenjavo, ki se kupuje od pridelovalcev 
po določenih državnih (vezanih) cenah, se določijo téle 
odkupne marže za 100 kg: 

a) za češnje,  višnje,  breskve, marelice, 
sveže smokve   .......   7•.— diu 

b) za jabolka, sveže slive, hruške in pod.   55.—   „ 
c) za orehe, lešniike, kostanj, suhe smokve, 

suhe slive in pod. ...... 70.— 
č) za grozdje, grozdičje in pod.     .     .     . 75.— 
d) za rano zelje, kolerabo, fižol v stročju, 

papriko, mlado čebulo ..... 70.—   „ 
e) za in«no zelje ,  45.—   „ 

V 

Ribe 
Za r:l;e morske, jezerske in rečne, ki se kupujejo 

od prdelovaleev po določenih državnih (vezanih) cenah, 
se določi odkupna marža 300 din za 100 kg. 

VI 

Suhomesnato blago 
Za suho meso in slanino, ki se kupuje od pridelo- 

valcev po določenih državnih (vezanih) cenah, se določi 
odkupna marža 250 din za 100 kg. 

VII 

Sono in slama 

Za seno in slamo, ki ee kupuje od pridelovalcev po 
doloSenih državnih (vezanih) cenali, se določi odkupna 
marža (vkljuČLO za stroške stiskanja in vezanja) 100 din' 
za 100 kg. 

VIII 
Z maržami, določenimi v tej odločbi, ee krijejo vsi 

stroški prevzema blaga od pridelovalca do dobave franko 
naloženo v vagon na nakladalni postaji oziroma na drugo 
prevozno sredstvo, če se blago ne prevaža po železnici 

Državna odkupna podjetja krijejo iz določenih marž 
poleg stroškov, navedenih v prvem odstavku tega člena, 

IX 

Državnemu odkupnemu podjetju ali kmetiski zadrugi 
pripada vsa odkupna marža, če odkupljeno blago doba- 
vijo franko nailožeuo v vagon na nakladalni postaji oziroma 
na prevozno sredstvo, če se blago ne prevaža po železnici. 

Če državna odkupna podjetja ali kmetijska zadruga 
nima pogojev za dobavo blaga po prvem odstavku tega 
člena, temveč dobavlja blago franko skladišče odkupnega 
podjetja, mu pripada samo del marže, kđ ga določi okraj- 
na uprava za odkup. 

X 

V maržah, določenih v tej odločbi, so všteti tudi stro- 
ški enkratne uporabe prevozne embalaže. 

XI 

Ta odločba velja od dneva objave v »Uradnem li- 
stu LRSc. 

S/p-št. 4279'1. 
Ljubljana dne 1. julija 1948. 

.M mister 
za trgovino in preskrbo LRS: 

Viktor Kepic L r. 

Popravek 

V »Zakonu o Slovenski akademiji znanosti in umetno- 
sti« (Uradni list LRS št. 23 z dne 25. V. 1948) je treba po- 
praviti tehnično napako, ki kvari smisel. Na kraju prvega 
stavka 4. člena (211. stran) mora biti namesto dvopičja 
pika. Stavek se pravilno glasi: 

Slovenska akademija znanosti in umetnosti ima razrede. 

V »Zakonu o prostovoljnih gasilskih društvik< (uradni 
list LRS št. 23 z dne 25. V. 1948) je treba na 218. strani pri 
pripravljanju stavka za tisk pomotoma vstavljeni • tretji od- 
stavek 16. člena črtati, tako da ostanejo kot zakonito besedilo 
samo dosedanji prvi, drugi in četrti odstavek navedenega 
člena. ' 
— Uredništvo 

Pregled »Uradnega lista FLRJ« 
St. 55 z dne 30. junija 1948: 

437. Ukaz o  razglasitvi  podjetij  za  podjetja splošnega 
državnega pomeua. 

438. Uredba o trgovinski inšpekciji 
439. Uredba o zdravstvenem nadzorstvu nad živili 
440. Pravilnik o provozu mrličev. 
441. Odredba o plačevanju računov za investicijska dela, 

M se izvajajo v lastni režiji. 
442. Odredba o predpisovanju, izdajanju in zaračunava- 

nju zdravil. 
443. Odločba o odobritvi ustanovitve in delovanja Letal- 

ske zveze Jugoslavije. 
444. Odločba o preskrbi sezonskih delavcev v mrtvi sezoni- 
445. Odločba št. IX. o nakupu apna po vezanih cenah. 

lzda|a >liradn' lisi LRSt.  — Raviiatelj in odgovorni uredniki Božo VoduSek; tiska Prosvetna tiskarna — oba t LJubljani. — 
Narodna; četrtletno 60, polletno 120. celoletne 240 din   - Posamezna številka: 4 din za 16 strani. 8 din za 82 strani, 12 din 
za 43 fttraaC 16 «lin za 64 strani, po Polil 2.50 din vc£.   - Uredništvo in upravniStvo: Ljubljana. Gregorc-čova ujlca St 23. — 

Tsteloaj ravnateljstvo 49.40, uredaUtvo 4S-S0, upravaištvo •5-79, — .ček. racua 6-90190- -J. 
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je in razvija vse panoge kmetijskega go- 
spodarstva na svojem področju, tako polje- 
delstvo, živinorejo, sadjarstvo, vinogradni- 
štvo, čebelarstvo, gojitev :ndustrijskih in 
dragih kultur, gozdarstvo, domačo obrt itd.; 
posebno še ti slo panoge oziroma kulture, 
ki v danih naravnih pogojih najbolj uspe- 
vajo; 4. da uvaja za povečanje kmetijske 
proizvodnje jn s tem za naraščanje bla- 
gostanja svojih članov naprednejše teh- 
nične in agronomske metode v kmetijstvu 
in v {a namen nabavlja kmetijske stroje, 
um°tna snojila itd., ustanavlja ambulante 
za živino, plemenilne postaje, organizira 
selekcijo živino, gradi silose, organizira se- 
mensko službo, skrbi za gojitev sadnih, 
gozdnih in drugih sadik itd.; 5. da organi- 
zira predelavo kmetfjskjh pridelkov in 
obrtne delavnice za potrebe svojih članov 
in iziablja pri tem predvsem lokalne suro- 
vine; 6. da zbira kmečke prihranke v 
obliki hranilnih vlog in notranjih posojil 
za ustvarjanje obratnih sredstev in pode- 
ljevanje kreditov svojim članom; 7. da 
skrbi za gospodarski strokovni, kulturni in 
prosvetni dvig vseh prebivalcev svojega 
okoliša tako, da prireja v svojem zadruž- 
nem domu strokovna in politična predava- 
nja, kulturno prireditve, strokovne tečaje, 
razstave, predvajanja filmov, goji fizkul- 
turo itd. ter ustanovi svojo knjižnico. 

Zaradi smotrnega in uspešnejšega ;zva- 
janja svojih nalo? izdela potrebne načrte 
v skladu s sr>1<nim državnim načrtom. 

Zadružni delež zna-a 100din, delež za- 
družni ko'vega družinskega člana 20 din. 
Vsak zadružnik jamči z desetkratnim 
zneskom vpisan h deležev. 

Priohčilve se razglašajo v poslovnih 
prostorih zadruge in na razglasni deski. 

Upravni odbor sestavlja 5 članov. 
Zadrugo zastopa upravni odbor, zanjo 
Podpisujet,, p0 dva člana upravnega od- 
bora, od katerih enega sme nadomeščali 
Pooblaščeni uslužbenec zadruge. 

Člani upravnega odbora so: 
Liižar Jakob, kmet. Velike Bloke 10, 

Predsednik. 
Mod ic .Tanex, kmet, Rožanče 1, pod- 

predsednik, 
Škrabec Janez kmet. Velike Bloke 4, 

tajnik. 
Maček Andrej, mizar. Ulaka 8, načrto- 

valec, 
2•••• Janez, kmet, Radljek 12, član. 

Okrožno sodišče v Postojni 
dne 27. maja 1948. 

Zt 40/48—3 6597 

820. * 
Sedež: Veliko brdo, okraj Ilirska Bi- 

strica. 
Dan vpisa: 3. maja 1948. 
Besedilo: Kmetijska zadruga z o. j. v 

Velikem Brdu. 
vv Zadruga jo bla ustanovljena na ekup- 
«ani 18. II. 1948. 
. "aloge zadruge so: 1. da na čim boljši 
Jn &m kulturnejši način oskrbuje svoje 
ciane z vsemi potrebnimi potrošninri 
Predmeti; 2. da odkupuje v svojem oEo- 
usji vse kmetijske prideìKe in izdelke v 
s , £u 8 Postavljenim načrtom •• dobro 
oskrbo mest in drugih industrijskih sre- 
dise in sklepa v ta namen pogodbe; 
à> da pospešuje, in. razvija vse panoge 

kmetijskega gospodarstva na svojem 
področju, talio poljedelstvo, živinorejo, 
sadjarstvo, vinogradništvo, čebelarstvo, 
gojitev industrijskih in drugih kultur, 
gozdarstvo, domačo obrt itd., posebno 
še tiste panoge oziroma kulture, ki v 
danih naravnih pogojih najbolj uspe- 
valo; 4. da uvaja za povečanje kmetijske 
proizvodnje in s tem za naraščanja bla- 
gostanja svojih Članov naprednejše teh- 
nične in agronomske metode v kmetij- 
stvu in v ta namen nabavlja kmetijske 
stroje, umetna gnojila itd., ustanavlja 
ambulante za -živino, plemeniine postaje, 
organizira selekcijo živine, gradi silose, 
organizira semensko službo, skrbi za 
gojitev sadnih, gozdnih in drugih sadik 
itd.; 5. da organizira predelavo kmetij- 
skih pridelkov in obrtne delavnice za 
potrebe svojih članov in izrablja pri tem 
predvsem lokalne surovine; 6. da zoira 
kmečke prihranite v obliki hranilnih 
vlog in notranjih posojil za ustvarjanje 
obratnih sredstev in podeljevanje kreditov 
svojim članom; 7. da skrbi za gospodar- 
sko strokovni in kulturno prosvetni dvig 
vseh prebivalcev svojega okoliša na ta 
način, da prireja v svojem zadružnem 
domu strokovna in politična predavanja, 
kulturne prireditve, strokovne tečaje, da 
prireja razstave, predvajanja filmov, go- 
ji fizkulturo itd. ter ustanovi svojo knjiž- 
nico. 

Zaradi smotrnega in uspešnejšega iz- 
vajanja svojih naloe izdela potrebne na- 
črte v skladu s splošnim državnim na- 
črtom 

Zadružni delež znaša 150 din, delež 
zadružnikovega družinskega člana 30 din. 
Vsak zadružuk jamči s petkratnim zne- 
skom vpisanih deležev. 

Priobčitve se razglašajo v prostorih za- 
druge in na razglasni deski. Vabilo na 
skupščino tudi tam najmanj 8 dni prej 
• se pošlje tudi pristojni okrajni zvezi. 

Upravni odbor sestavlja pet članov. 
Zadrugo zastopa upravni odbor, zanjo 
podpisujeta dva člana upravnega* odbora, 
katerih enega sme nadomeščati poobla- 
ščenec zadruge. 

Člani upravnega odbora so: 
Hrabar Ivan, kmet, Veliko Brdo 8, 

predsednik, 
Stopar Anton, kmet, Veliko Brdo 27, 

tajniik, 
Stopar Anton, kmet, Velko Brdo 43, 

blagajnik, 
Ujčič Franc, kmet, Veliko Brdo 57, 
Ujčič Ivan, kmet, Veliko Brdo 53,- od- 

bornika. 
Okrožno sodišče v Postojni 

dme 3. maja 1948. 
Zt 58/48—2 5303 

821. 
Sedež: Vipava. 
Dan vpisa: 17. maja 1948. 
Besedilo: Vinarska in sadjarska za- 

druga z o. j. v Vipavi. 
Zadruga je bila ustanovljena leta 1891 

in so bila na skupščini 16. IX. 1945 spre- 
jeta nova pravila. 

Naloga zadrugo je:. 
a) da sprejema od svojih' zadružnikov 

grozdje in ga predeluje v vino, izjemo- 
ma. • ••••• tudi mošt ali •••• *•• ••• 

to blago vnoveuje za račun svojih čla- 
nov; b) da nabavlja za evejo zadružnike 
vžnogradniake in lcletarske potrebščine; 
c) da organizira v skladu z enotnim na- 
črtom obnovio vinogradov; č) da gradi 
eteokovnim načelom ustvarjajoče vinske 
kleti ter nabavlja orodje in inventar za- 
nja; d) da siri raed zadružnike strokov- 
no znanja s naBÙaimi zborovanj;, tečaji, 
predavanji, reP-avami in navodili o vi- 
narstvu in kleuffisivu; e) da se podvrže 
strokovnim navodilom narodne oblasti 
federalne Slovenijo o tipiziranju vin; f) 
da zasaja in vzgaja po strokovnih navo- 
dilih sadovnjake zaradi množične in kva- 
litetne produkcije sadja; g) da vnovčuje 
v predelanem ali nepredelanem stanju 
sadje in druge sorodne kmetijske pri- 
delke svojih članov na njih račun ; h) da 
predeluje sadje in druge sorodne kme- 
tijske pridelke svojih članov. Predelova- 
nje sadja se opravlja v skladu s celotnim 
načrtom o industrijski predelavi sadja; 
i) da nabavlja, predeluje ali izdeluje vse 
stroje, orodje in druge sadjarske potreb- 
ščine za svoje člane. Pri nabavi in upo- 
rabi strojev in drujih potrebščin mora 
biti tesno povezana s strojnimi in nabav- 
nimi zadrugami; j) da nabavlja za dose- 
go te naloge potrebna zemljišča, stavbe 
in inventar, zlasti sušilnice in sadna 
skladišča; k) za dosego svojih nalog usta- 
navlja drevesnice sama ali skupaj s so- 
rodnimi zadrugami v skladu z enotnim 
načrtom in predpisanim sortimentom. 

Vse te naloge opravlja zaradi samopo- 
moči in izboljšanja gospodarstva svojih 
članov in delovnega ljudstva. 

Zadružni delež znaša 150 din. Vsak 
zadružnik jamči s petkratnim zneskom 
vpisanih deležev. 

Priobčitve   se   razglašajo v poslovnih 
prostorih in na razglasni deski 

Upravni odbor sestavlja 9 članov. 
Zadrugo zastopata in zanjo podpisuje- 

ta predsednik in tajnik upravnega odbo- 
ra, če sta pa odsotna, dva za to poobla- 
ščena člana upravnega odbora. 

Clani upravnega odbora ••: 
Besednjak Alojz, kmet, Rihemberk 22, 
Lavrenčič Franc, obrtnik. Pod raga 116', 
Furlan Karlo, kmet, Slap 57, 
Mermolja Jožef, kmet, Selo 12, 
Hrib Ivan, gostilničar. Vipava 67, 
Pelicon Franc, kmet, Podgrič 29, 
Marc Ivan, kmet. Planina 47, 
Kosovel Anton, kmet, Osek 7, 
Mairinčič Alojz, kmet, V itovi j e 29. 

Okrožno sodigCo v Postojni 
dne 17. mah ••. 

Zt 24/48—5 5308 

822. 
Sedež: Vojšžiea, okraj Gorica. 
Dan vpisa: 21. aprila 1948. 
Besedilo zadruge: Kmetijska zadruga 

z o. j. na Vojšaei. 
Zadruga je biLa ustanovljena na" skup- 

ščini 27. IL 1948. 
Naloge zadruge so: 1. da na am boljši 

in čim kulturnejši način oskrbuje svoje 
olane z vsemi potrebnimi potrolnimi pred- 
meti; 2. da odkupuje v svojem okolišu vse 
kmetijsko pridelke in izdelke v skladu s 
po^ta.yljenia načrtom  za dobro oskrbo 
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mest in drugih industrijskih središč in 
sklepa v ta ^ïamen pogodbe; 3. da pospešu- 
je in razvija vse panoge kmetijskega go- 
spodarstva na svojem področju, tako polje- 
delstvo, živinorejo, sadjarstvo, vinogradni- 
štvo, čebelarstvo, gojitev industrijskih in 
drugih kultur, gozdarstvo, domačo obrt itd.; 
posebno še tiste panoge oziroma'kulture, 
ki v danih naravnih pogojiii snajbolj uspe- 
vajo; 4. da uvaja za povečanje kmetijske 
pro&ivodnje in s tem za naraščanje bla- 
gostanja svojih članov naprednejše teh- 
nične in agronomske metode v kmetijstvu 
in v ta namen nabavlja kmetijske stroje, 
umetna gnojila itd,, ustanavlja ambulante 
za živino, plemenilne postaje, organizira 
selekcijo živino, gradi silose, organizira se- 
mensko službo, skrbi za gojitev sadnih, 
gozdnih in drugih sadik' itd.; 5. da organi- 
zira predelavo kmetijskih pridelkov in 
obxtne delavnice za potrebe svojih članov 
in izrablja pri tem predvsem lokalne suro- 
vine; 6. da zbira kmečke prihranke v 
obliki hranilnih vlog in notranjih posojil 
za ustvarjanje obratnih sredstev in pode- 
ljevanje kreditov svojim članom; 7. da 
skrbi za gospodarski sfrokovni, kuiiumi in 
prosvetni dvig vseh prebivalcev svojega 
okoliša tato, da prireja v svojem zadruž- 
nem domu strokovna in politična predava- 
nja, kulturne prireditve, strokovne tečaje, 
razstave, predvajanja filmov, goji lizlaü- 
tùro itd. ter •ustanovi svojo knjižnico. 

Zaradi smotrnega in uspešnejšega izva- 
janja çvojih nakg izdela potrebne nacrte 
V skladu s splošnim državnim načrtom. 

Zadružni delež znaša ISO din, delež za- 
dražnflsovega družinskega člana 20 din. 
iVsaK zadružnik jamči z osemkratnim 
zneskom vprJsanih deležev. 

Ptiobčitve se razglašajo v prostorih za- 
druge în na raEglasni deski, vabilo na 
sfâjpS-cino tudi tam, najmanj 8 dni prej. 

Upravni odbor sestavlja do 7 članov. 
Zadrugo zastopa upravnS odbor, zanjo 
podpisujeta dva člana upravnega od- 
bora, od katerih enega sme nadomeščali 
pooblaščeni uslužbenec zadruge. 

člani •upravnega odbora so: 
Miilatrie. Gabrijel, kmet, Vojščica 46, 

predsednik", 
Stolfa Jcaef, mizar, Vojščica 17, pod- 

predsednik, 
•••• Alojz, kmet, Vojsčica 64, taj- 

nik, 
Rogelja Karel, Jònet, Vojsčica 14, bla- 

gajnik, 
Ferfolja Stanislav, šofer, Sela 31, 
Pahor Jožef, kmet, Sela 43, 
Pahor 'Anton, kmet, Sela 54, člani. 

Okrožno sodišče v Postojni 
dne 21. aprüa 1948. 

Zt ^2/48^-2        .-,.    6605 

823. '*" •' ^.•••¥! 
Sedež: želin, okraj •••••.    '^ «""""^ 
Dan vpisa: 31. maja 1948. 
Besedilo: Kmetijska zadruga; z d. J. v 

Želinu. 
Zadruga je bilđ ustanovljena na skup- 

SSfoi 4. aprila •8. 
Nalogo zadruge so: Ï. da na čim boljši 

in čim kulturnejši nactn oskrbuje svoje 
člane z vsemi potreftnlmji potrpsmmî pred- 
meti; 2, da odkupuje S svojem pkojišu ••• 

kmetijsko pridelke in izdelka v skladu s 
postavljenim načrtom za dobro oskrbo 
mest in drugih industrijskih središč in 
sklepa v ta namen pogodbe; 3. da pospešu- 
je in razvija vse panoge kmetijskega go- 
spodarstva na svojem področju, tako polje- 
delstvo, živinorejo, sadjarstvo, vinogradni- 
štvo, čebelarstvo, gojitev industrijskih in 
drugih kultur, gozdarstvo, dcuiačo obrt itd.; 
posebno Še tisto panoge oziroma kulture, 
ki v danih naravnih pogojih najbolj uspe- 
vajo; 4. da uvaja za povečanje kmetijske 
proizvodnje in s tem za naraščanje bla- 
gostanja svojih članov naprednejše teh- 
nične in agronomske metode v kmetijstvu 
in v ta narnen nabavlja kmetijske stroje, 
umetna gnojila itd., ustanavlja ambulante 
za živino, plemenilne postaje, organizira 
selekcijo živino, gradi silose, organizira se- 
mensko službo, skrbi za gojitev sadnih, 
gozdnih in drugih sadik itd.; 5. da organi- 
zira predelavo kmetijskih pridelkov in 
obrtne delavnice za potrebe svojih članov 
in izrablja pri tem predvsem lokalne suro- 
vine; 6.. da zbira kmečke prihranke v 
obliki hranilnih vlog in notranjih posojil 
za ustvarjanje obratnih e/edstev in pode- 
ljevanje kreditov svojim članom; 7. da 
skrbi za gospodarski strokovni, kulturni in 
prosvetni dvig vseh prebivalcev svojega 
okoliša taiko, da prireja v svojem zadraž- 
nem domu strokovna in politična predava- 
nja, kulturne prireditve, strokovne tečaje, 
razstave, predvajanja filmov, goji fizkul- 
turo itd. ter ustanovi svojo knjižnico. 

Zaradi smotrnega in uspešnejšega izva- 
janja svojih nalog izdela potrebne načrte 
v skladu s splošnim državnim načrtom. 

Zadružni delež znaša 1•0 din, delež za- 
družnikovega družinskega člana 30 din. 
Vsak zadružnik jamui s petkratnim zne- 
skom vpisanih deležev. 

Priobrèìtve se razglašajo v poslovnih 
prostorih zadruge in na razglasni deski. 

Upravni odbor sestavlja 6 do 7 članov. 
Zadrugo zastopa upravni odbor, zanjo 

podpisujeta po dva člana upravnega od- 
bora, od katerih enega sme nadomeščati 
pooblaščeni uslužbenec zadruge. 

Člani upravnega odbora so: 
Mrcina Andrej, kmet, Straža 17, pred- 

sednik, 
Jereb Jože, kmet, Straža 5, tajnik, 
Mahne Andrej, kmet, Reka 9, 
Širean Franc, Jimet, Jageršče, 
Erjavec Ivan, kmet, Straža 1S1, člani. 

Okrožno sodišče v Postojni 
dne 31. maja •8. 

Zt 80/48-~2 5602 

824, 
Sedež: Hrastnik. 
Can vpisa: 10. junija •§. 
Besedilo:: Nabavna in prodajna zadru- 

ga z o. f. v Hrastniku. 
Na «ibooem abora 24. IV. 1948 so ••• 

sprejeta nova pravila. 
••••••• odsjej: Potrošniška zadruga 

z o. |. v Hrastniku, 

in njihove dnÄne z vgemi potrebnimi 
pofroMini predmeti; 2. da ustanavlja 
Qbripe, ••••••••• za; potrebe svojih, čla- 

nov, po potrebi in možnosti pa tudi last- 
na podjetja; gostinska, pekarne in men- 
ze; à. da skrbi s sodelovanjem sindikal- 
nih organizacij za dvig kulturne in pro- 
svetne ravni in za zadružno vzgojo svo- 
jih članov. 

Zaradi smotrnega m uspešnejšega izva- 
janja svojih nalog izdela potrebne na- 
črte v okladu s splošnim državnim na- 
črtom ter sklepa potrebne pogodbe za 
dobavo potrošnih predmetov za svoje 
člane. 

Zadružni delež znaša 100 din, delež 
zadraižnikovega družinskega člana 20 di- 
narjev. Upravni odbor lahko dovoli pla- 
čilo v obrokih. Zadružnik jamči e štiri- 
kratnim zneskom vpisanega enkratnega 
temeljnega oziroma, družinskega deleža. 

Upravni odbor sestavlja 9 članov, ki 
jih voli Zbor izmed zadružnikoiV za dobo 
enega leta. Za zadrugo podpisujeta po 
dva člana upravnega odbora, katerih 
enega lahko nadomešča po upravnem 
odboju pooblaščeni uslužbenec zadruge. 

Izbrišejo se člani upravnega odbora: 
VerdaJ Ferdo, Bojnik Angela, Kumlanc 
Kari, Camer Jakob,-Pevec Konrad, Slo- 
kan Franc, Stokovnik Zvonko in Jakopič 
Maks, vpišejo novi izvoljeni člani: 

Urana Edi, ind. miličnik, Hrastnik 266, 
podpredsednik, 

Špan. Ivan, strojnik. Hrastnik 111, taj- 
nik, 

Jerič Jože, rudar, Podkrnice 71, 
Kramžar Franc, hišnik, Hrastnik 273, 
Ivane •1•, paraiik, Hrastnik 273 in 
Mejač Peter, posestnik, Savana peč 8, 

odborniki. 
Okrožno sodiščo v Celju 

dno 10. junija 1948. 
Zadr VII 153/10 5313 

825. 
Sedež: Oplotnica, 
Dan vpisa: 14. junija 194S. 
Besedilo: Kmetijska nabavna in pro- 

dajna zadruga z o. j. v Oplofnicj. 
Na občnem zboru 18. VI. 1948 BO bila 

sprejeta nova pravila. 
Sedež odslej: Oplofaiea, okraj Polj- 

čajic. 
Besedilo odslej: Kmetijska zadruga z 

o. j. y Oplotnici, 
Naloge zadruge so: 1. <la na čim boljši 

in čim kulturnejši načui osjarbuje svoje 
člane z vsemi potrebnimi potrošnim! 
predmeti; 2. da, odkupuje v svojem oko- 
lišu vso kmeiSjsko pridelke in izdelke v 
skladu s postavljenim načrtom za dobro 
oskrbo mest in dragih industrijskih sre- 
di§2 in sklepa v ta namen pogodbe; 
3. da pospešuje in razvija vse panoge 
kmetijskega gospodaTistva na svojem 
področju, talio poljedelstvo, živinorejo, 
sadjarstvo, vinogradništvo, čebelarstvo, 
gojitev industrijskih in dragih kultur, 
gozdarstvo, domačo obrt itd., posebno 
še tiste panoge oziroma kulture, ki v 

danih naravnih pogojih" mfjjbolj nspe- 
vago; 4. da uvaja za povečanje^kmetijske 
proizvodnjo in s tem za naraščanje blay 
gostanja svojih članov naprednejše teh- 
nične 'm agronomske metodo y kmetij- 
stvu in v ta ••••• nabavlja kntetijsK« 
stroje, umetna gnojila itd., UstanOT* 
ambulante de Svino, pjeanenilne postoj. 
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organizira selekcijo K&sa, ••• silose, 
organizira semenski» ežcšfro, skrbi za 
gojitev sadnih, gozdnih in drugih sadüük 
itd.; 5. da organizira predelavo kmetij- 
skih pridelkov ia obrtne delavnico za 
potrebe svojih članov ra i/..~LAja pri tem 
predvsem lokalne surovine: 6. da zbira 
kmečke prihranke v obliM hranilnih 
vlog in notranjih posojil za ustvarjanje 
obratnih sredstev in podeljevanje kre- 
ditov svojim članom; 7. da skrbi . go- 
spodarski strokovni, kulturni in pro- 
svetni dvig vseh prebivalcev svojega 
••••• tako, da prireja v svojem za- 
družnem domu strokovna in politična 
predavanja, kulturne prireditve, stro- 
kovne tečaj e? razstave, predvajanja fil- 
mov, goji fizkulturo itd. ter ustanovi 
svojo knjižnico. 

Zaradi smotrnega in uspešnejšega iz- 
vajanja evojih nalog»izdela potrebne na- 
črte v skladu s splošnim državnim na- 
crtom. 

Delež znaša 50 din, delež zadružniko- 
vega družinskega člana pa 15 din. 
Upravni odbor lahko dovoli plačilo v 
obrokih. Vsak zadružnik jamči za obvez- 
nosti zadruge z desetkratnim zneskom 
vpisanega enkratnega temeljnega oziro- 
ma družinskega deleža. 
#> Upravni odbor sestavlja 9 članov, ki 
jih voli zbor izmed zadružnikov za dobo 
eaega leta. 

Za zadrugo podpisujeta po dva člana 
upravnega odbora, katerih enega lahko 
oadiomeSča po upravnem odboru poobla- 
ščeni uslužbenec zadruge. 

Izbrišejo se člani upravnega odbora: 
Zîgart Jože, Krajno Franc, Leva Lo- 
vrenc, Rutnik Jožo, Leskovar Berta in 
Tajnikar Ferdinand vpišejo se novi 
etani: 

Jelen Blaž, kmet, Oplotnica, podpred- 
sednik. 

Pozne Adolf, mali posestnik, Oplotni- 
ca, tajnik, 

Potočnik Jože, kmet, Malahorna, 
Crešnar Ivan. kmet, Malahorna, 
Adam Albin, pos. sin, Božje. 
Ratej Valentin, kmet, Lačna gora, 
Vodovnik Stanko, mali kmet, Gorica, 
uecar Franc, kmet, Kontno, odborniki. 
~a sopodpisovanje je pooblaščen Ju- 

daic Slavko, poslovodja zadruge. Oplotni- 
w»  öS. 

Okrožno sodišče v Celju 
dne 14. junija 1948. 

Zadr VII 61/1 •645 

826. * 
&3<iež: Sv. Jurij ob Taboru. 
Wan vpisa: 4. junija 1948. 
»esedüo: Nabavna in prodajna zadru- 

ga z o. j. y Sv. Juriju ob Taboru. 
Na občnem zboru 11. IV. 1948 so bila 

sPrejeta nova pravila. 
Besedilo odslej: Kmetijska zadruga z 

°'• I     
JuriJ ob Taborn- 

•  haloge zadruge so: 1. da na čim boljši 
•J «im kulturnejši način oskrbuje svoje 
«ane z vsemi   potrebnimi   potresnimi 
predmeti; 2. da odkupuje v evojem oko- 
^ vse kmetijske pridelke in izdelke v 
^^«u s postavljenim načrtom za dobro 
osKroo mest in drugih industrijskih sre- 
aiso m sklepa v ta namen pogodbe; 

3. da pospešuje in racvija vse panoge 
kmetijskega gospodarstva na svojem 
področju, tako poljedelstvo, živinorejo, 
sadjarstvo, vinogradništvo, čebelarstvo, 
gojitev industrijskih in drugih kultur, 
gozdai-stvo, domačo obrt itd., posebno 
le tiste panoge oziroma kulture, ki v 
danih naravnih pogojih najbolj uspe- 
vajo; 4. da uvaja za povečanje kmetijske 
proizvodnje in s tem za naraščanje bla- 
gostanju ovojih Mano v naprednejše teh- 
nične in agronomske metode v kmetij- 
stvu in v ta namen nabavlja kmetijske 
stroje, umetna gnojila Itd., ustanavlja 
ambulante za živino,jplemenilne postaje, 
organizira selekcijo živine, gradi silose, 
organizira semensko službo, skrbi za 
gojitev sadnih, gozdnih in drugih sadik 
itd.; 5. da organizira predelavo kmetij- 
skih pridelkov in obrtne delavnice za 
potrebe svojih članov in izrablja pri tem 
predvsem lokalne surovine; 6. da zbira 
kmečke prihranke v obliki hranilnih 
vlog in notranjih posojil za ustvarjanje 
obratnih sredstev in podeljevanje kre- 
ditov svojim članom; fc da skrbi za go- 
spodarski strokovni, kulturni in pro- 
svetni dvig vseh prebivalcev svojega 
okoliša tako, da prireja v svojem za- 
družnem domu strokovna in politična 
predavanja, kulturne prireditve, stro- 
kovne tečaje, razstave, predvajanja fil- 
mov, goji fizkulturo itd. ter ustanovi 
svojo knjižnico. 

Zaradi smotrnega in uspešnejšega izva- 
janja svojih nalog izdela potrebne načrte 
v skladu s splošnim državnim načrtom. 

Zadružni delež znaša 100 din. Zadruž- 
nik jamči s petkratnim zneskom vpisa- 
nega enkratnega temeljnega deleža. 

Upravni odbor sestavlja 11 članov, ki 
jih voli zbor izmed zadružnikov za dobo 
enega leta. Zadrugo podpisujeta po dva 
člana upravnega odbora, od katerih lah- 
ko enega nadomešča po upravnem od- 
boru pooblaščeni uslužbenec zadruge. 

Izbrišejo se člani upravnega odbora: 
Jan Miha, ••• Franjo, Cestnik Anton, 
Jeseuik Danijel in Mandelc Mara, vpiše- 
jo novi izvoljeni člani: 

Terglav Ivan, kmet. Tabor 23, pod- 
predsednik, . 

Jančigaj Stane, učitelj, Pondor 21. taj- 

Roberšak Stanislav, kmet, Crni vrh, 
Hanžič Rudolf, kmet, Ojstnška vas 2, 
Florjan Genovefa, Icmetica, Kaplja 30, 
Strnad Franc, kmet,- Poudor 10, 
Natek Rudolf, kmet. Tabor 39, odbor- 

niki, itn 
Lesjak Franc, predsednik. 

Okrožno sodišče v Celju 
dne 4. junija 1948. 

Zadr. VII 32/4 5609 
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827. 
Sedež: Sr. Viđ na Planini. 
Dan vpisa: 4. junija 1948. 
Besedilo: Nabavna in prodajna zatira* 

ga z o. j. Sv. Viđ na Planini. 
Na obenem zboru 18. IV. 1948 so bila 

sprejeta nova pravila: 
Sedež: Sv. Viđ n'a Planini, okraj Celje 

okolha. 
Besedilo odslej: Kmetijska zadruga z 

o. j. v Sv. Vidu na Planini. ' • 

Naloge zadruge so: î, è? FOT. óra boljši 
in čira kulturnejši naSra •&:&••• svoje 
člane z vsemi potrebnimi potrošnim; 
predmeti; 2. da odkupuje v svojem oko- 
lišu vse kmetijske pridelke in zdelke v 
skladu e postavljenim načrtom za dobro 
oskrbo mest .n drugih industrijskih sre- 
dišč in sklepa v ta narrimi pogodb»»; 
3. da pospešuje in razvija vse panoge 
kmetijskega gospodarstva na svojem 
področju, tako poljedelstvo, živinorejo, 
sadjarstvo, vinogradništvo, Čebelarstvo, 
gojitev industrijskih in drugih kultur, 
gozdarstvo, domačo obri itd., poaebio 
še tisto panoge oziroma kulture, ki v 
danih naravnih pogojih najbolj uspe- 
vajo; 4. da uvaja za povečanje kmetijske 
proizvodnje in s tem za naraščanje bla- 
gostanja svojih članov naprednejše teh- 
nične m agronomske metode v kmetij- 
stvu in v ta namen nabavlja kmetijske 
stroje, umetna gnojila itd., ustanavlja 
ambulante za živino, piemenilne postaje, 
organizira selekcijo živine; gradi silose, 
organizira semensko službo, skrbi za 
gojitev sadnih, gozdnih in drugih sadik 
itd.; 5. da organizira predelavo kmetij- 
skih pridelkov in obrtne delavnice za 
potrebe svojih članov in arablja pri tem 
predvsem lokalne surovine; 6. da zbira 
kmečke prihranke v obliki hranilnih 
vlog in notranjih poeojil za ustvarjanje 
obratnih sredstev in podeljevanje kreditov 
svojim Članom; 7. da skrbi za gospodarski 
strokovni, kulturni in prosvetni dvig -vseh 
prebivalcev svojega okoliša tako, da pri- 
reja v svojem zadružnem domu strokovna 
in politična predavanja, kulturne prire- 
ditve, strokovne tečaje, razstave, pred- 
vajanja filmov, goji fizkulturo itd. taf 
ustanovi svojo knjižnico. 

Zaradi smotrnega in uspešnejšega izva- 
vanja svojih nalog izdela potrebne načrte 
v skladu s splošnim državnim načrtom. 

Zadružni dolež znaša 50 din, delež za-> 
družnikovega družinskega člana 10 din. 
Upravni odbor lahko dovolj plačilo v 

obrokih. Zadružnik jamči za obveznosti 
zadruge z desetkratnim zneskom vpisa- 
nega enkratnega temeljnega oziroma 
družinskega deieža. 

Upravni odbor sestavlja 7 članov, H 
jih voli zbor izmed zadružnikov za dobo 
enega leta. Za zadrugo podpisujeta po 
dva člana upravnega odbora, oi katerih 
lahko enega nadomešča po upravnem 
odboru pooblaščeni uslužbenec zadruge.  , 

Izbrišejo se člani upravnega odbora ' 
Krajne Ivan, vpiše se novo izvoljeni član 

Žičkar Ivan, posestnik, Pcdvise 20,        ' 
Luskar MartüV je predsednik, 
ŽnidarSič Matija pa podpredsednik. 

Okrožno soiiščo v Celju * 
dne 4. junija 1948. 

Zadr. VII 8/9 5611 
* 

828. 
Sedež: Vitanje. 
Dan vpisa: 10. junija 1948. i 
Besedilo: Kmetijska nabavne in pro- 

dajna zadruga z o. j. v Vitanju. 
Na občnem zboru IL TV. 1948 so bila 

sprejeta nova pravila. 
Besedilo odslej: Kmetijska lađrnga i 

o. j. v Vitanju.     ' -' 
Naloge zadrug» so: 1. da na čim boljši 
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in čim kultumejži način oskrbuje svoje 
člane z vsemi potrebnimi poirotnimi 
predmeti; 2. da odkupuje v svojem oko- 
lišu vso kmetijske pridelke in izdeike.v 
skladu s postavljenim načrtom za dobro 
oskrbo mest in drugih industrijskih sre- 
dišč in sklepa v ta namen pogodbe; 
3. da pospemije in rasvifja VSô panoge 
kmetijskega gospodarstva na svojem 
področju, tako poljedelstvo, živinorejo, 
sadjarstvo, vinogradništvo, čebelarstvo, 
gojitev industrijskih in drugih kultur, 
gozdarstvo, domaČo obrt itd., posebno 
le tiste panoje osiroma kulture, ki v 
danih naravnih pogojih najbolj uspe- 
vajo; 4. da uvaja za povečanje kmetijske 
proizvodnje in s tem za naraščanje bla- 
gostanja svojih članov naprednejše teli- 
nične in agronomske metode v kmetij- 
stvu in v ta namen nabavlja kmetijske 
stroje, umetna gnojila itd., ustanavlja 
ambulante za živino, plemenilne postaje, 
organizira selekcijo živine, gradi silose, 
organizira semensko službo, skrbi za 
gojitev sadnih, gozdnih in drugih sadik 
itd.; 5. da organizira predelavo kmetij- 
skih pridelkov in obrtne delavnice za 
rjovr^be Pv ,;;n članov in izrablja ~n tem 
predvsem lokalne surovine; 6. da zbira 
kmečke prihranke v obliki hranilnih 
vlog in notranjih posojil za ustvarjanje 
obratnih sredstev in podeljevanje kre- 
ditov svojim članom; 7. da skrbi za go- 
spodarski strokovni, kulturni • pro- 
svetni dvig vseh prebivalcev svojega 
okoliša tako, da prireja v svojem za- 
družnem domu strokovna in politična 
predavanja, kulturne prireditve, stro- 
kovne tečaje, razstave, predvajanja fil- 
mov, goji fizkulturo itd. ter ustanovi 
svojo knjižnico. 

Zaradi smotrnega in uspešnejšega iz- 
vajanja svojih nalog izdela potrebne na- 
črte v skladu s splošnim državnim na- 
črtom. 

Delež znaša 100 din, delež zadružniko- 
vega družinskega ^člana pa 20 din. 
Upravni odbor lahko dovoli plačilo v 
obrokih "•' — •-- H- ;'imči za obveznosti 
zadruge z dssetkratnim zneskom vpisa- 
nega enkratnega temeljnega oziroma 
družinskega deleža. 

Upravni odbor sestavlja 5 do 9 članov, 
ki jih voli zbor izmed zadružnikov za 
dobo enega leta. 

Za zadrugo podpisujeta po dva člana 
upravnega odbora, katerih enega lahKo 
nadomešča po upravnem odboru poobla- 
ščeni uslužbenec zadruge. 

Izbrišejo ss člani upravnega odbora: 
Fridl Franc, Hrustdj Jože, Roser Jože, 
Kuzman Ana in Kričej Jakob, vpišejo ee 
novi člani: 

Rotovaik Anton, kmet, Ljubnica 34, 
podpredsednik, 

Brodai Anton, kmet, Vitanje 10, 
Jakob Pavel, kmet, Stenica 1, 
KovSe Jernej, kmet, Breaen 12. 
Ttejnik je Mesaric Franc. 

Okrožno sodišče v •••• 
Eno 10. junija 1948. 

Zadc •• WS •• 

829. 
Sedež: Ljubljana. 
Dan vpisa: 25. junija 1948. 
Besedilo: Produktivna zadruga čevljar- 

skih mojstrov, zadruga z omejenim jam- 
stvom v Ljubljani. 

Na skupščini il. IV. 1948 so se spre- 
menila zadružna pravila. 

Besedilo icdslej: Obrtna nabavno pro- 
dajna zadruga čevljarjev in sedlarjev v 
Ljubljani. 

Naloge zadruge so: 
1. da nabavlja proizvajalna sredstva in 

surovine za smje člane; 2. da prevzema 
od svojih članov njihove proizvode, jih 
razvršča po vrsti in kakovosti in skrbi 
za skupno prodajo; 3. da sodeluje pri 
načrtu oskrbe in pomaga pri vključeva- 
nju obrtnikov v načrtno delo; 1. ha. vodi 
razvid o izpolnitvi sprejetih proizvajal- 
nih nalog svojih članov in skrbi, da se v 
celoti izvajajo predpisi ljudskih oblasti 
glede cen in 5. da zbira zaradi samooskr- 
be v svojem okolišu surovine, ki so še 
neizkoriščene in jih razdeljuje med svo- 
je člane. -> 

Delež znaša 500 dia in se lahko vplača 
v obrokih. Člani jamčijo za obveznosti 
zadruge s petkratnim zneskom vpisanih 
obveznih deležev. 

Zadruga razglasa važnejše sklepe in 
poročila v svojih poslovnih prostorih, po 
možnosti pa tudi v glasilu Glavne za- 
družne zveze LRS ali v lokalnem dnev- 
nem časopisju. 

Upravni odbor sestavlja 5 do 9 članov, 
ki jih voli zbor izmed zadružnikov. Dolž- 
nost upravnega odbora traja eno leto. 

Zadrugo zastopata in zanjo podpisujeta 
predsednik ali podpredsednik in tajnik, 
če so ti zadržani pa najmanj dva člana 
upravnega odbora, katerih enega lahko 
nadomešča po upravnem odboru poobla- 
ščeni uslužbenec zadruge. 

Izbriše se član upravnega odbora Stu- 
lar Franc, vpišeta se člana upravnega 
odbora: 

Vogrinec Franc, čevljar. Ljubljana, 
Tavčarjeva 1, 

Jerovšek Jože, čevljar. Ljubljana, Tyr- 
ševa c. 12. 

Okrožno sodišče v Ljubljani 
dno 24. junija 1948. * 

Zadr I 115/37 56-18 
* 

830. 
Sedež: Ljubljana, 
Dan vpisa: 11. junija 1948. 
Besedilo: Produktivna zadruga ljub- 

ljanskih mizarjov, zadruga z omejenim 
jamstvom v Ljubljani. 

Na skupščini 9. V. 1948 s» bila spreje- 
ta nova pravila. 

Naioge zadrugo so: 1. da skupno izvr- 
šuje mizarsiko obrt z delovno silo svojih 
članov, predvsem na podlagi akorda; 2. 
da nabavlja surovine, material in sred- 
stva za lastao proizvodnjo, da prodaja 
svojo obrtne izdelke in organizira kredi- 
tiratnjo evojih članov; 8. da dviga kultur- 
no in strokovno raven svojih članov; 
4. da sprejema in strokovno izobražuje 
svojo učence in 5. da prilagodi svoje delo 
splošnemu državnemu gaspodarekemn 
raJSrtu. ' 

Delež zabasa oOOdiu. Za obveznosti za- 
druge jamčijo člani z najmanj petkrat- 
nim zneskom vpisanih obveznih deležev. 

Upravni odbor sestavlja 5 do 9 čla- 
nov. Njegova dolžnost traja eno leto. 

Zadrugo predstavljala predsednik in 
tajnik upravnega odbora. 

Izbriše se član upravnega odbora Vel- 
kavrh Ivan, vpišejo se člani upravnega 
odbora: 

Verbdč Adolî, skladiščnik, Zvezna uL 1, 
Rejec Adolf, mizarski pomočnik, Bo- 

benčkova ul. 9, 
Prevo Stane, mizarski pomočnik, Rož- 

na dolina, e. XV/11. 
Okrožno sodišče v Ljubljani 

dno 11. junija 1948. 
Zadr I 129/78 5452 

831. 
Sedež: Vel. Lašče. 
Dan vpisa: 25. junija 1948. 
Besedilo: Kmetijska nabavno prodam» 

zadruga z omejenim jamstvom v Vel. 
Laščah. 

Na skupščini 22. februarja 1948 so bila 
sprejeta nova pravila. 

Besedilo odslej: Kmetijska zadruga z 
omejenim jamstvom Veliko Lašče. 

Naloge zadruge so: 1. da aa čim boljši 
in čim kultumojši način oskrbuje svoja 
člane z vsemi potrebnimi potresnimi 
l>redmeti; 2. da odkupuje v svojem oko- 
lišu vse kmetijsko pridelke in izdelke v 
skladu s postavljenim načrtom za dobro 
oskrbo mest in drugih industrijskih sre- 
dišč in sklepa v ta namen pogodbe; 
3. da pospešuje in razvija vse panoge 
kmetijskega gospodarstva na svojem 
področju, tako poljedelstvo, živinorejo, 
sadjarstvo, vinogradništvo, čebelarstvo, 
gojitev industrijskih in drugih kultur, 
gozdarstvo, domačo obrt itd., posebno 
še tiste panoge oziroma kulture, M v 
danih naravnih pogojih najbolj uspe- 
vajo; 4. da uvaja za povečanje kmetijske 
proizvodnje in s tem za naraščanje bla- 
gostanja svojih članov naprednejše Ki- 
mone in agronomske metode v kmetij- 
stvu in v ta namen nabavlja kmetijske 
stroje, umetna gnojila itd., ustanavlja 
ambulanto za živino, plemenilne postaje 
organizira selekcijo živino, gradi silose, 
organizira sememsko službo, skrbi za 
gojitev sadnih, gozdnih in drugih sadofc 
itd.; 5. da organizira predelavo kmetij- 
skih pridelkov in obrtne delavnice za 
potrebo svojih članov itn izrablja pri tei» 
predvsem lokalne surovine; 6. da zbira 
kmečke prihranile v obliki hranilni» 
vlog in notranjih posojil za ustvarjanj« 
obratnih sredstev in podeljevanje Icre- 
ditov svojim članom; 7. da skrbi za go* 
spodarski strokovni, kulturni in pro- 
svetni dvig vsoh prebivalcev svojeg* 
okoliša tako, da prireja v svojem j#' 
družnem domu strokovna in politična, 
predavanja, kulturna prireditve, # stro- 
kovne tečaje, razstave, predvajanja nr 
mov, goji fizkulturo itd. ter ustanovi 
svojo knjižnico. 

Delež znaša 100 din in se lahko vpk& 
v obrokih. Delož zadružnikovega družio» 
s&ega Hana znaša 10 dia. Ciani jam&r? 
za Obveznosti zadruge z dvajseOnastnaD 
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zncsliom vpfeanecja enkratnega tftmelj- 
u'Êga ozîncima dru'/inskega deloža. 

Zadruga razglaša važnejše sklepe v 
svojih poslovnih prostorih in na razglaš- 
al deski. 

# Upravni odbor sestavlja 9 članov, ki 
31h vola zbor izmed zadružnikov. Dolž- 
n/ost upravnega odbora traja eno leto. 

Za zadrugo podpisujeta po dva člana 
upravnega odbora, katerih enega lahko 
nadomešča po upravnem odboru poobla- 
ščeni uslužbenec zadruge. 

Izbrišejo se «lami upravnega odbora: 
Grebene Alojzij, Kaplan Janez, Tomšič 
Alojzij, vpišejo se novi člani: 

Venturini Alojzij, krojač, Velike La- 
šče 40, 

Cimperman Matija, delavec, Stope 2, 
Žužek Ivan, kmet, Strmec 4, 
Dolšina Ježe, kmet, Brankovo 1, 
Hočevar Anton, kmet, Podulake 8, 
Oblak Anton, zidar, Opalkovo 8. 

Okrožno sodišče v Ljubljani 
dne 24. junija 1948. 

Zadr V 86/41 5651 

* 
832. 

Sedež: Žužemberk. 
Dan vpisa: 22. junija 1948. 
Besedi1 ;.:Nabavna in prodajna zadruga z 

omejenim jamstvom v Žužemberku. 
Besedilo odslej: Kmetijska zadruga z 

omejenim jamstvim v Žužemberku, okraj 
Novo meste. 

Na skupščini 10. julija Î947 so bila 
sprejeta nova pravila. 

Besedilo odslej: Kmetijska zadruga z 
omejenim jamstvom v Žužemberku, 
okraj Novo mesto. 

Reorganizirana zadruga je ustanovljena 
za nedoločen čas. 

Nalog zadruge so: 1. da na čim boljši 
in čim kulturaejši način oskrbuje svoje 
Slane z vsemi potrebnimi potresnimi 
predmeti; 2 da odkupuje v svojem oko 
liSu vse kmetijske pridelke in izdelke v 
skladu s postavljenim načrtom za dobro 
oskrbo mest in drugih industrijskih sre- 
dišč ìD sklepa v te namen pogodbe; 
». da pospešuje in razvija vse panoge 
kmetijskega gospodarstva na svojem 
Področju, tako poljedelstvo, živinorejo, 
sadjarstvo, vinogradništvo, čebelarstvo 
gojitev industrijskih in drugih kultur, 
gozdarstvo, domačo obrt itd-, posebno 
Pa tiste panoge oziroma kulture, ki v 
aanih naravnih pogojih najbolj uspe- 
•0} 4. da uvaja za povežanio kmetijske 
proizvodnjo in s tem za naraščanje bla- 
gostanja svojih članov naprednejše teh- 
•••• in agronomsko metode v kmetij- 
stvu in v ta namen nabavlja kmetijske 
stroje, umetna gnojila itd., ustanavlja 
ambulanto za živino, plemenilne postaje, 
organizira selekcijo živine, gradi silose. 
organizira semensko službo, skrbi za 
e°Jitey sadnih, gozdnih iu drugih sadik 
*wL; o. da organizira predelavo kmetij- 
skih pridelkov in obrtne delavnice za 
potrebe svojih članov in izrablja pri tem 
Predvsem lokalno surovine; 6. da zbira 
kmečke prihranke v obliki hranilnih 
Mog in notranjih posoja za ustvarjanje 

obratnih sredstev in podeljevanje kre- 
ditov svojim članom; 7. da skrbi za go- 
spodarski _ strokovni, kulturni in pro- 
svetni dvig vseh prebivalcev svojega 
••••• tako, da prireja v svojem za- 
družnem domu strokovna in politična 
predavanja, kulturne prireditve, stro- 
kovne tečaje, razstave, predvajanja fil- 
mov, goji lizkulturo itd. ter ustanovi 
svojo knjižnico. 

Zaradi smotrnega in uspešnejšega iz- 
vajanja svojih nalog izdela potrebne 
načrte v skladu s splošnim državnim 
nnfrtnm. 

Zadružni delež znaša 100 din, deiež za- 
druianikovega družinskega člana 10 din, 
Deleži se •• obrestujejo. Vsak član jamči 
se z desetkratnim zneskom vpisanih de- 
ležev. 

Razglasi zadruge se inabijejo v poslov- 
nih prostorih na zadružni deski. 

Zadrugo zastopa upravni odbor ali tisti, 
ki ga ta pooblasti, zanjo podpisujeta po 
dva člana upravnega odbora ali en član 
upravnega odbora in en pooblaščeni 
uslužbenec zadruge. 

Izbrišejo se izstopivši člani upravnega 
odbora: Picek Rajko, Holko Slavko, Škuf- 
ca Franc, Pečjak Vinko, Pečaver F...ne, 
Zupančič Alojzij, Zalašček Franc, Veho- 
vec Vera in Kosi Ivan. 

Člani upravnega odbora so: 
Glohokar Edvard, šofer. Žužemberk 

145, predsednik, 
Snirke Alojz, knjigovodja, Zubemberk 

71, tajnik; 
Hrovat Franc, kmet, Zalisec 12. 
Škufea Franc, kmet, Malo Lipje 11, 
Praznik Jože. kmet, Vrhovo 8, 
Mrvar Terezija, kmetovalka, Žužemberk 

št. 187, 
Gričar Florjan, kmet, Cvibelj 3, od- 

borniki. 
Pooblaščenec za sopodpisovanje je dr. 

Ločnik Emerite, blagajnik, Žužemberk 4, 
Olcrožno sodišče v Novem mestu 

dne 22. junija 1948. 
Zadr II 62/4—5      5692 

833. 
Sedež: Bukovci-Markovcî. 
Dan vpisa: 15. junija 1948. 
Besedilo: Kmetijska nabavno-prodajna 

zadruga z o. j. \ Bukovcih-Markovcih 
niže Ptuja. 

Na skupščini 4. IV. 1948 so bila spre- 
jeta nova pravila. 

Sedež odslej: Bukovci, okraj Ptuj. 
Besedilo: Kmetijska nabavno-prodajna 

z o. j. v Bukovcih. 
Naloge zadruge so: 
1. da na čim boljši in čim kultumejši 

način oskrbuje svoje člane z vsemi po- 
trebnimi potrošnimi predmeti; 2. da od- 
kupuje v svojem okolišu vse kmetijske 
pridelke in izdelke v skladu s postav- 
ljenim načrtom za dobro oskrbo mest in 
drugih industrijskih središč in sklepa v 
ta namen pogodbe; 3. da pospešuje in 
razvija vse panoge kmetijskega gospo- 
darstva na svojem področju, tako polje- 
delstvo, živinorejo, sadjarstvo, viuograd- 
ništvo, čebelarstvo, gojitev industrijskih 
in drugih kultur, gozdarstvo, domačo 
obrt itd., posebno pa tiste panoge ozi- 

roma kulture, ki ob danih naravnih po- 
gojih najbolj uspevajo; 4. da uvaja za 
povečanje kmetijske proizvodnje in s 
tem za naraščanje blagostanja svojih 
članov naprednejše termiuno in agro- 
nomske metode v kmetijstvu in v ta na- 
men nabavlja kmetijske stroie, umetna 
irnojila itd., ustanavlja ambulante za ži- 
vino, plemenilne • •-••••, organizira se- 
lekcijo živine, gr.idi filose, organizi- 
ra semensko -lu/,;,,. <-\i~bi •• gojitev 
sadnih, gozdnih • drugih sadik itd.; 
5. da organizira ^n-detn-o kmetijskih 
pridelkov in obrtne .'el'^'rice za po- 
trebi, svoliti članov in izrablja pri 
tem predvsem lokalne surovine; 6. da 
zbira kme'ke prih-.-inke v obliki hra- 
nilnih vlog m Diu' , ,i -moil] za ustvar- 
janje obra'nih sre-r! '»v in zi •1•;••<••- 
nje kreditov svojim članom; 7. da skrbi 
za gospodarski stiokmm 1er Uni imi tu 
prosvetni dvig vcoh prebivalcev svojega 
okoliša tako, da prireja v svojem za- 
družnem domu strokovna in politična 
predavanja, kulturne prireditve, stro- 
kovne tečaje, razstave, predvajanja fil- 
mov, goji fizkulturo itd. ter ustanovi 
svojo knjižnico. 

Zaradi smotrnega in uspešnejšega iz- 
vajanja svojih naleg izdela potrebne na- 
črte v skladu s splošnim državnim na- 
črtom. 

Zadružni delež znaša 150 din in se 
plača ob vv.topu v zadrugo. Upravni od- 
bor lahko dovoli piacilo v obrokih. De- 
lež zadružnikrvega družinskega člana 
zni'Sa 20 dim. Vsak zadružnik jamči še • 
petin atiiim zneskom vpisanih deležev. 

Zadruga razglaša važnejše sklepe v 
svojih poslovnih prostorih in na razglas- 
ili desici. 

Upravni odbor sestavlja 5 članov. Nje. 
gova dolžnost traja eno leto. 

Zadrugo zastopa upravni odbor, pod- 
pisujeta pa zanjo po dva člana upravne- 
ga odbora, katerih enega lahko nadome- 
šča po upravnem odboru pooblaščeni 
uslužbenec zadruge. 

Izbrišejo se dosedanji člani upravnega 
odbora Vršič Martin, Stole Andrej, Mun- 
da Janez, Ciglar Janez, Rožmarin Janko 
in Muršič Jože, vpišejo se novi dani: 

Ciglar Martin, kmet. Bukovci 60, tajnik 
in blagajnik, 

Zemljariö Franc, kmet, Bukovci 124, 
Plohi Peter, kmet, Bukovci 168. 

Okrožno sodišče v Mariboru 
dne 15. junija 1948. 

Zadr III 48. 6534 

834. 
Sedež: Murska Sobota. 
Dan vpisa: 15. junija 1948. 
Besedilo in sedež: 
Kreditna zadruga državnih uslužben- 

cev v Mur. Soboti, z. z o. j. v likv. 
(Zadr II 2); 

Kmečka hranilnica in posojilnica * 
Prcdanovcih, z. z n. j. v likv. (Zadr II 4); 

Kmečka hranilnica in posojilnica v Ro- 
gašovcih, z. z n. J. v likv. (Zadr II 5); 

Kmečka hranilnica in posojilnica v 
Križovcih, Prekm., ». » n. i • likr. 
(Zadr. II 22); 
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Kmečka posojilnica v Murski Soboti, 
z. z 11. j. v likv. (Zadr II 50); 

Hranilnica in posojilnica v Puconcih, 
t. z n. j. v likv. (Zadr II 59); 

Hranilnica in posojilnica v Beltincih, 
z. z n. j. v likv. (Zadr II 62); 

Hranilnica in posojilnica pri Sv. Jurju, 
Prekm., z. z n. j. v likv. (Zadr II 72); 

Kmečka hranilnica in posojilnica Gor. 
Lendava, z. z n. j. v lilsv. (Zadr II 78) ; 

Hranilnica in posojilnica v Pečarovcih, 
z. z n.j. v likv. (Zadr II 79); 

Hranilnica in posojilnica v Tišini, z. z 
n. j. v likv. (Zadr II 80); 

Hranilnica in posojilnica v Portoci, z. 
zn. j. v likv. (Zadr II 82); 

Hranilnica in posojilnica v Cankovi, z. 
z n. j. v likv. (Zadr II 84) ; . 

Kmečka hranilnica in posojilnica v 
Prosenjakovcih, z. z n. j. v likv. (Zadr 
II 86); 

Hranilnica in posojilnica v Vel. Dolen- 
cih, z. z n. j. v likv. (Zadr II 96). 

Pri vseh teh zadrugah se izbriše likvi- 
dator Malačič Andrej in se namesto nje- 
ga vpiše: 

Šiftar Štefan, namestnik upravnika 
Narodne batike, podružnice v Murski 
Soboti. 

Okrožno sodišče v Slarihoru 
dne 22. junija 1948. 

Zadr II 2 in nad. 5532 
* 

835. 
Sedež: Sv. Lovrenc na Dr. polju. 
Dan vpisa: 18. junija 1948. 
Besedilo: Kmetijska nabavno-prodajna 

zadruga z o. j. pri Sv. Lovrencu na Dr. p. 
Na skupščini 18. IV. 1048 so bila spre- 

jeta nova navodila. 
Besedilo odslej: Kmetijska zadruga 

• o. j. Sv. Lovrenc na Dr. p. 
Naloge zadruge so: da na čim boljši 

in čim kulturnejši način oskrbuje svoje 
Slane z vsemi potrebnimi potresnimi 
predmeti; 2. da odkupuje v svojem oko- 
lišu vse kmetijsko pridelke in izdelke v 
skladu s postavljenim načrtom za dobro 
oskrbo mest in drugih industrijskih" sre- 
dišč in sklepa v ta namen pogodbe; 
3. da pospešuje in razvija vse panoge 
kmetijskega gospodarstva na svojem 
področju, tako poljedelstvo, živinorejo, 
sadjarstvo, vinogradništvo, čebelarstvo, 
gojitev industrijskih in drugih kultur, 
gozdarstvo, domačo obrt itd., posebno 
še tiste panoge oziroma kulture, ki v 
danih naravnih pogojih najbolj uspe- 
vajo; 4. da uvaja za povečanje kmetijske 
proizvodnje in s tem za naraščanje bla- 
gostanja svojih članov naprednejše teh- 
nične in agronomske metode v kmetij, 
stvu in v tn namen nabavlja kmetijske 
6troje, umetna gnojila itd., ustanavlja 
ambulante za živino, plemenilne postaje, 
organizira selekcijo živine, gradi silose, 
organizira semensko službo, skrbi za 
gojitev sadnih, gozdnih in drugih sadik 
itd.; 5. da organizira predelavo kmetij- 
skih pridelkov in obrtne delavnice za 
potrebe svojih članov in izrablja pri tem 
predvsem lokalne surovine; 0 da zbira 
kmečke prihranke v obliki hranilnih 
vlog in notranjih posojil za ustvarjanje 

•• sredstev in podejevanje kre-1 
litov enojim elanom; 7. da skrbi za go- 

obffitoih' 
ditov 
spodarski strokovni, kulturni in pro- 
svetni dvig vseh prebivalcev svojega 
okoliša tato, da prireja v svojenj za- 
družnem domu strokovna in pomična 
predavanja, kulturne prireditve, stro- 
kovne tečaje, razstave, predvajanja fil- 
mov, goji fizkulturo itd. ter ustanovi 
svojo knjižnico. 

Zaradi smotrnega im uspešnejšega iz- 
vajanja svojih nalog izdela potrebne na- 
črte v skladu s splošnim državnim na- 
črtom. 

Zadružni delež znaša 160 din, delež 
zadružnikovega družinskega clama pa 20 
din. VBak zadružnik jamči še z deset- 
kratnim zneskom vpisanih obveznih de- 
ležev. 

Upravni odbor sestavlja 5 do 7 članov, 
ki izvejo izmed 6ebe predsednika, pod- 
predsednika in tajnika. 

Izbrišejo se dosedanji člani upravnega 
odbora Jurič Janez, Murko Jože, Korpš 
Jože, Pernat Janez, Planinšek Janez in 
Osi Franc, vpišejo se novi izvoljeni člani: 

Peršuh Jože, knjigovodja, 
Strel Ludvik, čevljar, 
Ivančič Dominik, kmet, vsi iz Sv. Lov- 

renca na Dr. p. 
Okrožno sodiščo v Mariboru 

dne 18. junija 1948. 
Zadr III 53 5571 

83G. 
Sedež: Ljubljana. 
Dan izbrisa: 16. junija 1948. 
Besedilo: Akademska gospodarska za- 

druga  »Jadran«,  zadruga  z  omejenim 
jamstvom. 

Zaradi končane likvidacije. 
Okrožno sodiščo v Ljubljani 

dne 12. junija 1948. 
Zadr IV 53/43 5454 

837. 
Sedež: Ljubljana. 
Dan izbrisa: 10. maja 1948. 
Besedilo: Lcdarska zadruga z omeje- 

nim jamstvom v likvidaciji. 
Zaradi končane likvidacije. 

Okrožno sodišče v Ljubljani 
dne 7. ma,ja 1948. 

Zadr I 83/41 5500 

838. 
Sedež: Veliko Lašče. 
Dan izbrisa: 16. junija 1948. 
Besedilo: Lcsno-prođuktivna zadruga 

z omejenim jamstvom v Vel, Laščah. 
Zaradi spojitve s Kmetijsko nabavno- 

prodajno zadrugo z omejenim jamstvom 
v Vel. Laščah. 

Okrožno sodišče v Ljubljani 
dne 11. junija 1948. 

Zadr V 80/3 5455 

Vpisi v trgovinski register 
839. 

Sedež: Ljubljana. 
Dan vpisa: 16. junija 1948. 
Besedilo: M. Gregorič & Co. družba z 

o. z. Ljubljana. 

Po izjavi z dne 29. V. 1948 se je 
družba razdîïA. 'im prešla v likvida- 
cijo. 

Likvidator: Gaj Aleš, kemik, Ljub- 
ljana, Gregorčičeva ul. 15/1. 

Likvidacijska firma: kakor doslej s 
pristavkom >v likvtiidaoijk. 

Likvidator samostojno podpisuje likvi- 
dacijsko firmo. 

Okrožno sodišče v Ljubljani 
dne 11. junija 1948. 

Rg C V 86/10 5460 

840. 
Sedež: Ljubljana. 
Dan vpisa: 16. junija 1948. 
Besedilo: »Posest« realitetna pisarna, 

družba z o. z. v Ljubljani. 
Na podlagi sklepa izrednega občnega 

zbora družbe z dne 9. VI. 1948 ee je 
družba razdružila in prešla v likvida- 
cijo, 

Likvttdator: Bricelj Mihael, Ljubljana, 
Gledaiiiiška 7. 

Likvidacijska firma: kakor doslej s 
pristavkom »v likvidaciji«. 

Likvidator samostojno podpisuje li- 
kvidacijsko firmo. 

Okrožno sodišče v Ljubljani 
dne 11. junija 1948. 

Rg C II 106/32 5459 
* 

841. 
Sedež:  Ljubljana. 
Dan vpisa: 16. junija 1948. 
Besedilo: »Triar«, tehnično prodajna 

družba z o. z. v Ljubljani. 
Na podlagi sklepa izrednega občnega 

zbora družbe z dne 13. V. 1948 se je 
družba razdružila in prešla v likvida- 
cijo. 

Likvidator: Modic Jožko, Ljubljana, 
Celovška cesta 28/a. 

Likvidator samostojno podpisuje likvi- 
dacijsko firmo. 

Likvidacijska firma: kakor doslej s 
pristavkom »v likvidacijLT«. 

Okrožno sodišče v Ljubljani 
dne 11. junija 1948. 

Reg C V '207/3 5458 

5481 
Oklic 

za dvitf sodnih pologov 
Pri okrožnem sodišču v Mariboru se 

hranijo tile do danes še nedvignjeni po- 
logi v vrednosti od 1000 din in dalje: 

A) V gotovini: 
Ilirska rudarska družba Prevalje,St. 

10/36, konkurzni sklad 2370 din; 
Kmetijska Eksportna zadruga St. 

18/32, konkurzni îkîiad 2252 din; 
Simone Ivan, St. 2/40, komkurani sklad 

zapuščine 11.278 din; 
Vukasinović Kosta, R 801'40—6, kon- 

kurzni sklad 1931 ditn; 
Sklad Sodna blagajna, položen med 

okupacijo Su 109/46-3-IV-13 6200 din. 

B) Vrednostni papirji: 
položeni od neznanih sodišč v neznanih 
zadevah med okupacijo: 
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Letnik V. Priloga k 29. kosu z dne 6. julija 1048. Številka 29. 

euEgjlasi In ogjlasi 

Opozorilo naročnikom? 
Tej številki smo priložili položnice. Naročnike, ki naročnine za tretje 

Četrtletje še niso poravnali, pozivamo, da to store najpozneje do 
31. j u 1 i j a 1948, ker jim bomo sicer s tem dnem vsako nadaljnje pošiljanje 
lista ustavili. 

Vso plačnike oglasov in naročnino opozarjamo, naj uporabljajo od nas 
poslano položnice z natančno označbo naročniškega razdobja oziroma 
oglasno številke. Plačila brez takšnih označb no moremo v redu izknjižiti 
in Jili zaradi njihovo nejasnosti ne moremo priznati za veljavne. 

Prav tako opozarjamo naročnike, naj pri svojih plačilih navedejo na- 
tančno isti naslov, na katerega časopis prejemajo. Ce ta naslov zaradi izpre- 
membe naziva ali kraja ni več pravilen, naj nam istočasno sporočijo sedanji 
pravilni naslov. Opažamo pa, da naročniki večkrat plačujejo samo pod 
novim naslovom, starega pa sploh no omenjajo. Takšna plačila so za nas 
nejasna in jih prav tako ne moremo v redu izknjižiti in priznati za pravilna. 

Izšla je 

s>Zbirka predpisov o varstvu mater in otrok«, 
v kateri so zbrani predpisi o dečjih jasüh, o ustanavljanju, ureditvi Jn. 
delovanju dečjih domov. Knjižici, ki vsebuje 105 strani, so dodani izvlečki 
iz drugih važnejših predpisov za varstvo mater in otrok in bo zbrano 
gradivo koristen pripomoček vsem, ki se hočejo in morajo spoznati z zdrav- 
stveno in socialno zakonodajo v korist naše žene in dece. Cena 17 din. 

V prihodnjih dneh bosta izšla: 

Komentar h kazenskemu zakoniku, splošni del 

y slovenskem prevodu. Komentar so pod splošnim uredništvom Mose Pijade 
in pod strokovnim uredništvom dr. Jovana Djordjeviéa napisali: Moša 
Pijade, dr. Jovan Djorđjovič, Nikola Srzentić, Predrag jVlasinić, Vladimir 
Timoškin in Mirko Perovič. 

Splošni register predpisov 
Jo jo kazalo vseh predpisov, ki so izšli v Uradnem listu FLRJ, v Uradnem 
listu LRS, v Uradnih obvestilih zveznega urada za cene in v Vcstniku urada 
za cone pri predsedstvu VLRS od 1.1945 do vštetega 1.1947. V tem registru 
So zaznamovani predpisi po vsebini z gesli, razvrščeni so po abecednem 
?edu in po časovnem zaporedju (kronološko).. Po abecednem redu so ure- 
jena gesla, ki so načeloma vzeta iz naslova, večkrat tudi iz vsebine predpisa. 

• 
^Naročnike, bravce in druge interesente   opozarjamo   na   priročne 

knjižice, zbirke zakonov, ki so v zadnjem času izšle v nasi založbi: 
Mrliška ogledna služba. Knjižica ima na 48 straneh zbrane vse predpise 

za to pomembno zdravstveno službo, cena 7 din. 
Zbirka zakonitih predpispv za uporabo v civilnem sodnem poslovanju, 

Praktičen priročnik za pravnike, pa tudi za Široke ljudske množice. Stra- 
nj 206. cena 44 din. 

Zbirka skrbniških predpisov, v kateri so zbrani temeljni zakoni o 
skrbništvu, zakon o Rossojitvi in pravilniki !n navodila v zvezi s tema 
zakonoma; cena 26 ffin. 

Vpisi v register 
državnih gospodarskih 

podjetij 

Pripravlja se nadalje: 
'Zbjrka gospodarskih Er,§ K H. M« 

9••• LISI LKS« 

1079. 
Sedež: Lesco pri Bledu. 
Dan vpisa: 22. junija 1948. 
Besedilo: »Gorenjska tovarna čokola- 

de«, Lesce pri Bledu, skrajšano: »Čoko- 
lada«, Lesce pri Bledu. 

Poslovni predmet: Industrijska proiz- 
vodnja čokolade. 

Ustanovitelj podjetja: Vlada LRS, od- 
ločba št. S-zak. 359 z dne 1. VI. 1948. 

Operativni upravni voditelj: Glavna 
direkcija živilske industrije LRS. 

Podjetje zastopata: 
Legat Antou, direktor, ki podpisuje sa- 

mostojno, v obsegu zakonskih pooblastil 
in ipravil podjetja; 

Pohar Ivan, računovodja, ki sopod- 
pisuje vse listine, navedene v 47. eterni 
splošnega zakona o državnih gospodar- 
skih podjetjih. 

Ministrstvo za finance'LUS, 
Ljubljana, 

dne 22. junija 1948. 
St 1612174—48 6541 

1080. 
Sedež: Ljubljana. 
Dan vpisa: 18. junija 1948. 
Besedilo: Državne elektrarne Sloveni- 

je, Ljubljana, skrajšano: DES, Ljubljana. 
Poslovni predmet: 
Elelrtrifikacšja ljudske republike Slo- 

venije, 
proizvajanje, kupovanje in prodajanje 

električne energije, 
gradnja, uprava, VzdrŽevanje in izbolj- 

ševanje električnih central in naprav, 
opravljanje vseh poslov, ki posredne 

ali neposredno podpirajo izpolnjevanje 
nalog glavnega predmeta poslovanja. 

Ustanovitelj podjetja: Vlada LRS, od- 
ločba št S-zak. 285 z dne 18. V. 1918. 

Operativni upravni voditelj: Ministr- 
stvo za industrijo in rudarstvo LRS. 

V sestavu podjetja so: 
DES, centralna direkcija,  Ljubljana; 
DES, direkcija Ljubljana meslo; 
DES, direkcija ljubljansko okrožje, z 

obrati: Žirovnica, Kranj, Ornupé, No" 
tranjska (sedež začasno v, Ljubljani) in 
Grosuplje; 

DES, direkcija Maribor mesto; ' 
DES, direkcija mariborsko okjjpžje, z 

obrath Maribor okolica, Ptuj, Murska 
Sobota, Gornja Radgona; 

. DES, direkcija celjsko okrgžje, z obra- 
ti: Celje mesto, Trbovlje, Sv. Peter v 
Savinjski dolini, Slovenj Gradec. Roga- 
ška Slatina; 

DES, direkcija goriško okrožje (sedež 
začasno v. Ajdovščini), z obrati: Ajdov- 
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ščina, Sežana, Tolmin, Gorica (sedež za- 
časno v Solkanu); 

DUS, direkcija novomeško okrožje, z 
obrati: Videm-Krško (sedež v Krškem), 
Novo mesto, Črnomelj; 

DES, elektromehanicna delavnica Tez- 
nuče (EMD Črnuče); 

DES, elektromehanicna delavnica Tez- 
no pri Mariboru (EMD Tezno) ; 

DES, industrijske inštalacije v Ljub- 
ljani. 

Podjetje zastopajo: 
ing. Korošec Vekoslav, centralni di- 

rektor, ki podpihuje samostojno, v ob- 
segu zakonskih pooblastil in pravil pod- 
jetja; 

ing. Štrajnar Franc, glavni inženir in 
prvi namestnik centralnega direktorja, 
k. podpisuje za podjetje v odsotnosti 
centralnega direktorja, v istem obsegu 
kot oni; 

ing. Novak Jariio. šef zavarovalnega 
oddelka, ki podpisuje za podjetje na 
podlagi in v obsegu posebnega poobla- 
stila; 

direktorji: 
ing. Ciuha Marijan, direktor DES, di- 

rekcija Ljubljana mesto; 
Tomše Valentin, direktor DES, direk- 

cija ljubljansko okrožje; 
ing. Kšela Jože, direktor DES, direk- 

cija Maribor mesto; 
Tičar Aleš, direktor DES, direkcija 

mariborsko okrožje; 
ing. KuTalt Jože, direiktor DES, direk- 

cija celjsko okrožje; 
ing. Zaje Slavko, direktor DES. direk- 

cija goriško okrožje; 
Pirnat Ivan, direktor DES, direkcija 

novomeško okrožje; 
Goleč Maksimiljan, direktor EMD 

Tezno; 
SoteLsek Janko, direktor EMD Črnuče; 
ing. Poženel Radivoj, direktor DES, 

industrijske inštalacije v Ljubljani, 
ki podpisujejo v obsegu pooblastil, do- 

ločenih v pravilih podjetja, in 
Jeaih Franjo, glavni računovodja, ki 

eopodpisuje vse listine, navedene v 47. 
Senu spkšnega zakona o državnih go- 
spodarskih podjetjih. 

Ministrstvo za finance LRS, 
Ljubljana, 

dne 16. junija 1948. 
Št. 1512096—48 5435 

1081. 
Sedež: Ljubljana. 
Dan vpisa: 19. juniji  1948. 
Besedilo: Elektrotehnično podjetje 

>Elektrotclma«, Ljubljana, skrajšano: 
>Elektrotclma«, Ljubljana. 

Poslovni predmet: 
Nabavna in prodajna organizacija za 

vse kontingente elektromateriala, ki je 
dodeljen LR Sloveniji; 

razdeljevanje elektromateriala, ki je 
na osnovi distribucijskega plana dode- 
ljen zveznim podjetjem in ustanovam 
na ozemlju LRS; 

svetovanje koristnikom za nabavo in 
uporabo elektromatenialla ter razvid o 
porabi elektromateriala na ozemlju LRS; 

projektiranje, izdelovanje, montiranje 
in vzdrževanje vseh vjst naprav za šibki 
toki 

podjetje posluje v svojemd elovnem 
področju obenem kot prodajni servis po 
določbah in načelih uredbe o prodajnih 
servisih.  • 

Ustanovitelj podjetja: Vlada LRS, od- 
ločba št. S-zak. 672 z dne 30. XÏL 1947. 

Operativni upravni voditelj: Ministr- 
stvo za industrijo in rudarstvo LRS. 

Podjetje zastopajo: 
Doberlet Milenko, direktor, ki podpi- 

suje samostojno, v obsegu zakonskih po: 
oblastil in pravil podjetja, 

ing. Plazzeriauo Rudolf, ki podpisuje 
za podjetje v odsotnosti direktorja, v 
istem obsegu kot oni, 

Primožič Nikita, glavni računovodja, 
ki podpisuje vse listine, navedene v 47. 
členu splošnega zakora o državnih go- 
spodarskih podjetjih, in 

ing. Bleiweis Fedor, načelnik oddelka 
za šibki tok, ki podpisuje skupaj z glav- 
nim računovodje listine denarnega pro- 
meta z Narodno banko, vendar samo v 
okviru poslovanja tega oddelka. 

Ministrstvo za finance LRS, 
Ljubljana, 

dne 18. junija 1948. 
Št. 1511687/1—1948. 5436 

10S2. 
Sedež: Košaki pri Mariboru. 
Dan vpisa: 22. julija 1948. 
Besedilo: Mariborsko opekarno, Ko- 

šaki pri Mariboru. 
Izbriše se Brezovšek Oton, dosedanji 

direktor, vpiše se: 
Stojan Ciril, direktor, ki podpisuje sa- 

mostojno, v obsegu zakonskih pooblastil 
-n pravil podjetja. 

Ministrstvo za finance LRS, 
Ljubljana, 

dne 22. junija 1948. 
št. 1512059/1—48 6543 

1083. ' 
Sedež: Ljubljana. 
Dan vpisa: 24. junija 1948. 
Besedilo:  Državna založba Slovenije, 

Ljubljana, skrajšano: »DZS«. 
Izbriše se: Popovič Elizabeta, doseda- 

nja namestnica glavnega računovodje, 
vpiše ee: 

Vari Vojka, namestnica glavnega ra- 
čunovodje, ki v njegovi odsotnosti so- 
podpisuje vse listine, navedene v 47. 
členu splošnega zakona o državnih go- 
spodarsku! podjetjih. 

Ministrstvo za finance LRS, 
Ljubljana, 

dne 23. junija 1948. 
St. 151886/1—48 5631 

1084. 
Sedež: Ljubljana. 
Dan vpisa: 19. junija 1948. 
Besedilo: Državno gospodarsko pod- 

jetje za promet s farmacevtskim materia- 
lom, skrajšana firma: »Kcmoîarmacija«. 

Izbriše se Žun Milan, dosedanji v, d. 
ravnatelja, 

vpiše se: 
Gašperlin Tone, v. d. ravnatelja, Id 

podpisuje samostojno, v obsegu zakon- 
skih fisaMâpuI in pravil podjetjaj 

vpiše se: poslovalnica v Mariboru in 
poslovalnica v Ajdovščini, Id pa preide 

s 1. julijem 1948 v likvidacijo. 
Ministrstvo za finance LRS, 

Ljubljana, 
dne 18. junija 1948. 

Št. 1511942/1—48 5437 

1085. 
Sedež: Ljubljana. 
Dan vpisa: 24. junija 1948. 
Besedilo: Ljubljanska milarna, tovarna 

mila   in   pralnih   sredstev,   Ljubljana, 
skrajšano:  Ljubljanska milarna,   Ljub- 
ljana. 

Izbriše se bivši začasni upraviik ing. 
Gregorčič Vladimir; 

vpiše  se  iin hkrati  izbriše  direktor 
Jenko Rado; 

vpiše se: 
Sesek Anton, pomočnik direktorja, ki 

podpisuje samostojno, v obsegu zakon- 
skih pooblastil in pravil podjetja. 

Ministrstvo za finance LRS, 
Ljubljana, 

dne 23. junija 1948. 
Št. 151598/3-48 5632 

* 
1086. 

Sedež: Ljubljana. 
Dan vpisa: 28. junija 1948. 
Besedilo: Tovarna zamaškov, Ljublja- 

na, skrajšano: »Pluta«, 
Izbriše ee: Zupan Vlado, dosedanji 

v. d. ravnatelja, vpišo se: 
Kiiš Janoš, ravnatelj, Id podpisuje sa- 

mostojno, v obsegu zakonitih pooblastil 
in pravil podjetja. 

Ministrstvo za finance LRS, 
Ljubljana, 

idne 26. junija 1948. 
Št. 151166/2-48 5634 

1087. 
Sedež: Ljubljana. 
Dan vpisa: 19. junija 1948. 
Besedilo: Podjetje za opremo zdrav- 

stvenih ustanov in za promet z medicin- 
skim instrumentarijem, laboratorijskimi 
potrebščinami in optiko, skrajšano: »Sa- 
nitetna oprema«. 

Izbriše se Jančigaj Mirko, dosedanji 
v. <I. ravnatelja, 

vpiše se: 
Presetnik Ana, v. d. ravnatelja, ki 

podpisuje samostojno, v obsegu poobla- 
stil in pravil podjetja. 

Ministrstvo za finance LRS, 
Ljubljana, 

dne 18. julija 1948. 
Št. 1511017/2-4S 5438 

1088. 
Sedež: Novo mosto. 
Dan vpisa: 28. junija 1918. 
Besedilo: Tovarna igrač, Novo mesto. 
Operativni upravni voditelj odslej: 

Gjavi/a direkcija lesne industrije pri mi- 
nistrstvu za gozdarstvo in lesno indu- 
strijo. 

Izbriše se: Štor Miloš, dosedanji rav- 
natelj, vrpjše se: 
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Maj-nik RudJ, v. d. direktorja, ki pod- 
pisuje samostojno, v obsegu zakonitih 
pooblastil in pravil podjetja. 

Ministrstvo za finance LRS, 
Ljubljana, 

dne 26. junija 1948. 
St. 1512183—48 5633 

1089. 
Sedež: Solkan. 
Dan vpisa: 22. julija 1948. 
Besedilo: Tovarna pohištva, Solkan. 
Sedež odslej: Nova Gorica. 
Be3edilo odslej: Tovarna pohištva, 

Nova Gorica. 
Poslovni predmet odslej: Nakup, ža- 

ganje in predelovanje lesa, izdelovanje 
pohištva in drugih mizarskih izdelkov na 
industrijski način ter prodaja proizvo-, 
dov lesne industrije. 

Obrati podjetja: Tovarna pohištva, Sol- 
kan, in Lesnoindustrijski obrat Crocetti, 
Solkan, Id so izloči iz. Gozdnega gospo- 
darstva Sv. Lucija. 

Ministrstvo za finance LRS, 
Ljubljana, 

dne 22. junija 1948. 
Št. 15Ì2166—48 6542 

Vpisi 
v register invalidskih podjetij 

1090. 
Sedež: Celje. 
Dan vpisa: 19. junija 1948. 
Besedilo: Invalidsko podjetje >Čevljar- 

stvo«, Celje. 
Poslovni predmet: Izdelovanje čevljev, 

popravila m trgovanje s čevlji na debelo 
*n drobno. 

Ustanovitelj podjetja: Okrajni odbor 
VVI v Celju. 

Podjetje zastopata: 
Trauner Rudolf, upravnik, ki sopodpi- 

suje samostojno, v obsegu pooblastil, do- 
ločenih v pravilih podjetja; 

Širše Ivan, knjigovodja, ki sopodpisu- 
je vse računovodske listiiie. 

Ministrstvo za finance LRS, 
Ljubljana, 

dne 16. junija 1948. 
Št. 1512-116—48 5443 

W91. * 
Sedež: Celje. 
£an vpisa: 19. junija 1948. 
besedilo: Invalidsko podjetje »Pletar- 

8tv°«, Celje. 
Poslovni predmet: Izdelovanje košar 

la prodaja na debelo • drobno. 
„.Ustanovitelj  podjetja:  Okrajni odbor 
VVI v Celju. 

Podjetje zastopata: 
Coh Milan, upravnik, Bi podpisuje sa- 

mostojno, v obsegu pooblastil, določenih 
^ pravilih podjetja; 

Širše Ivan, knjigovodja, ki sopodpisuje 
v9e računovodske listine. 

Ministrstvo za finance LRS, 
Ljubljana, 

dne 16. junija 1948. 
. Št. 1512114—48 

1092. 
Sedež: Celje. 
Dan vpisa: 19. junija 1948. 
Besedilo: Invalidsko podjetje »Promet 

z rabljenimi predmeti«, Celje. 
Poslovni predmet: Nabava in prodaja 

rabljenih predmetov ter sprejemanje v 
komisijsko prodajo. 

Ustanovitelj podjetja: Okrajni odbor 
VVI v Celju. 

Podjetje zastopata: 
Ganter Valentin, upravnik, ki sopod- 

pisuje samostojno, v obsegu pooblastil, 
določenih v pravilih podjetja; 

Širše Ivan, knjigovodja, Id sopodpisuje 
vse računovodske iiisthve. 

Ministrstvo za finance LRS, 
Ljubljana, 

dne 16. junija 1948. 
Št. 1Ö12U2—48 5439 

1093. 
Sedež: Celje. 
Dam vpisa: 19. junija 1948. 
Besedilo: Invalidsko podjetje »šivalni- 

ca«, Celje. 
Paslovni predmet: Izdelovanje oblek in 

perila, popravflìa, nabavljanje blaga za 
izdelovanje konfekcije ter trgovanje s te- 

' mi predmeti na debelo in drobno. 
Ustanovitelj  podjetja^.   Okrajni  odbor 

VVI y Celju. 
Podjetje zastopata: 
Kolar Manija, upravnik, ki podpisuje 

samostojno, v obsegu pooblastil, dolo- 
čenih v pravilih podjetja, 

Širše Ivan, knjigovodja, ki sopodpisuje 
vso računovodske listine. 

Ministrstvoma finance LRS, 
Ljubljana, 

dne 10. junija 1948. 
, Št. 1-512113—48 5441 

1094. 
Sedež: Celje. 
Dan vpisa: 19. junija 1948. 
Besedilo: Invalidsko podjetje »Zvezda«, 

Celje. 
Poslovni predmet: Go3tilnioarska in 

slaščičarska obrt. 
TJstanovirtelj podjetja: Okrajni odbor 

VVI v Celju. 
Podjetje zastopata: 
Kekič Božo, upravnik', ki podpisuje sa- 

mostojno, v obsegu pooblastil, določenih 
v pravilih podjetja;' 

Širše Ivan, knjigovodja, ki sopodpisuje 
vse računovodske listine. 

Ministrstvo za finance LRS, 
Ljubljana, 

dne 16. junija 1948. 
Št. 1612115—48 6442 

* 
1095. 

Sedež: Ljubljana. 
Dan vpisa: 16. junija 1948. 
Besedilo: Invalidsko podjetje »Foto- 

lik«, Ljubljana. 
Poslovna predmet: »Fotografsija poklic- 

na in amaterska dela, naikup fotapotreb- 
ščin in fotomatemala ina debelo in drob- 
no. 

Ustanovitelj podjetja: Federalni odbor 
VVI z,a Slovenijo v Ljubljani, odločba 
•, 829•1 ss $1••. Sfeli, IIL 194,8, 

Poslovalnice podjetja: Ljubljana, Tyr- 
ševa 20, Cankarjeva 3 in Tržaška 8'ù. 

Podjetje zastopata1: 
Mancini Anton, upravnik, ki podpisuje 

samostojno, v obsegu pooblastil, določe- 
nih v pravilih podjetja, in 

Žitnik Marija, knjigovodja, ki sopodpi. 
suje vse računovodske listine. 

Ministrstvo za finance LRS, 
Ljubljana, 

dne 12. junija 1948. 
Št. 1511490/1-48 52?4 

1096. 
Sedež: Dol-Predmeja. 
Dan vpisa: 6. februarja 1948. 
Besedilo: Krajevna mesnica Dol-Pred- 

meja. 
Poslovni predmet: Prodaja mesa na 

drobno. 
Ustanovitelj podjetja: KLO Dol-Pred- 

••••. 
Operativni upravni voditelj: KLO Dolr 

Predmeja. 
Za podjetje podpisujejo: 
čibej Štefan, poslovodja, 
Cibej Maks, predsednik KLO, 
Poljane Viktor, tajnik KLO, in sieer 

vsi skupaj. 
Okrajni LO Gorica, 

poverjeništvo za finance, 
dne 6. februarja 1948. 

Št. 73Ì/1-Ì3 5509 

1097. 
Sedež: Opatje scio. 
Dan vpisa: 22. junija 1948. 
Besedilo: Krajevna gostilna Opatje 

scio. 
Poslovni predmet: Točenje alkoholnih 

pijač. 
Ustanovitelj podjetja: KLO Opatje seio. 
Operativni upravni voditej,»: KLO 

Opatje selo. 
Za podjetje podpisuje: 
Jelen Karol, upravnik. 

Okrajni LO Gorica, 
poverjeništvo za finance, 

dne 22. junija 1948. 
Št. 2038/2-48 "   5563 

1093. 
Sedež: Solkan. 
Dan vpisa: 17. junija 1948. 
Besedilo: Mestna kavarna Solkan. 
Poslovni predmet: Prodaja toplih in 

mrzlih pijač, 6laščic in sladoleda. 
Ustanovitelj podjetja: MLO Solkan. 
Operativni upravni voditelj: Izvršilni 

odbor MLO Solkan. 
Za podjetje podpisujejo: 
Vidič Rudi, upravnik in 
Štucin Jožef, predsednik ML'O, ©žaroma 
Petejan Janko, tajnik MLO. 

Okrajni LO Gorica, 
poverjeništvo za finance, 

dne 17. junija 1948. 
Št. 1774/2-48 o507 

* 
1099. 

Sedež: Solkan. 
Dan vpisa: 18. ïtnjMa W48. 
BesećKIo: Mestnilcino Solkan. 
Poslovni predmet: Predvajanje •noy. 
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Zaradi združitve z novim   podjetjem 
>Gospodarska podjetja KLO Poljčane«. 

Okrajni LO Poljčane, 
odsek za finance, 

dne 24. junija 1948. 
Št. 2495/48 5ÓC0 

* 
1122. 

Sedež: Pilštaju. 
Dan izbrisa: 24. juidja 1948. 
Besedilo: Trgovina z mešanim blagom 

KLO LesiCno. 
Zaradi prehoda v upravo OLO Celje 

okolica. 
Okrajni LO Poljčane, 

odsek za finance, 
dne 24. junija 1948. 

St. 2496/48 5561 
* 

1123. 
Sedež: Poljčane. 
Dan izbrisa: 24. juiaja 1948. 
Besedilo: Gospodarsko podjetje KLO 

Poljčane. 
Zaradi združitve z novim podjetjem 

>Gospodarsko podjetje krajevnega ljud- 
skega odbora Poljčane«, 

Okrajni LO Poljčane, 
odsek za finance, 

dne 24. junija 1948. 
Št..2494f48 3768 

Razglasi sodišč 
m iia.OMHH.il     III IHM        im«      ni  — 

Vpisi v zadružni register 
787. 

Sedež: Teharje, okraj Celje okolica. 
Dan vpisa: 5. junija 1948. 
Besedilo: Kmetijska zadruga z o. j. v 

Teharju. 
Zadruga je bila ustanovljena na skup- 

ščini 8. III. 1948 za nedoločen čas. 
Naloge zadruge so: 1. da na čim boljši 

in čim kulturnejši način oskrbuje svoje 
člane   z   vsemi  potrebnimi  potrošnim: 
Eredmeü; 2. da odkupuje v svojem oko- 

šu vse kmetijske pridelke in izdelke v 
»kladu a postavljenim načrtom za dobro 
oskrbo mest in drugih industrijskih sre- 
dišč in sklepa v ta namen pogodbe; 
3. da pospešuje in razvija vse panoge 
kmetijskega gospodarstva na svojem 
področju, tako poljedelstvo, živinorejo, 
sadjarstvo, vinogradništvo, čebelarstvo, 
gojitev industrijskih in drugih kultur, 
gozdarstvo, domačo obrt itd., posebno 
še tiste panoge oziroma kulture, Id v 
danih naravnih pogojih najbolj uspe- 
vajo; 4. da uvaja za povečanje kmetijske 
proizvodnje in s tem za naraščanje bla- 
gostanja svojih članov naprednejše teh- 
nične :n agronomske metode v kmetij- 
stvu in v ta namen nabavlja kmetijske 
stroje, umetna gnojna itd., ustanavlja 
ambulanto za živino, plemenilne postaje, 
organizira selekcijo živine, gradi silose, 
organizira semensko službo, skrbi za 
gojitev sadnih, gozdnih in drugih sadik 
itd.; 5. da organizira predelavo kmetij- 
skih pridelkov in obrtne delavnice za 
potrebe svojih članov in izrablja pri tem 
oredvsem lokalne surovine; 6. da zbira 
kmečke  prihranke   v   obliki  hranilnih 

vlog in notranjih posojil za ustvarjanje 
obratnih sredstev in podeljevanje kreditov 
svojim članom; 7. da skrbi za gospodarski 
strokovni, kulturni in prosvetni dvig vseh 
prebivalcev svojega okoliša tako, da pri- 
reja v svojem zadružnem domu strokovna 
in politična predavanja, kulturne prire- 
ditve, strokovne tečaje, razstave, predva- 
janja filmov, goji fizkulturo itd. ter usta- 
novi svojo knjižnico. 

Zaradi smotrnega in uspešnejšega izva- 
vanja svojih nalog izdela potrebne načrte 
v skladu s splošnim državnim načrtom. 

Zadružni delež znaša 100 din in se 
mora vplačati ob vstopu v zadrugo. 
Upravni odbor lahko dovoli vplačilo y 
obrokih. Vsak zadružnik jamči z deset- 
kratnim zneskom vpisanega enkratnega 
temeljnega deleža 

Priobčitve se, kolikor ni. v pravilih 
določeno drugače, nabijejo na zadružni 
razglasni deski. 

Upravni odbor sestavlja 5 do 9 članov, 
ici jih voli zbor izmed zadružnikov za 
dobo 1 leta. Zadrugo zastopa upravni 
odbor, zanjo podpisujeta po dva člana 
upravnega odbora» od katerih lahko ene- 
ga nadomešča po upravnem odbora po- 
oblaščeni uslužbenec zadruge. 

Člani upravnega odbora so: 
Zakojšek Rado, kmet, Bukovžlak 40, 

predsednik, 
Vidmajer Anton, kmet, Bukovžlak 20,- 

podpredsednik, 
••-trožnik Martin, kmet, Bukovžlak, taj- 

nik, 
Oblak Jurij, kmet, Zvodno, blagajnik, 
Sivka Marija, kmetica, Zvodno, od- 

bornik. 
Okrožno sodišče v Celju 

dne 5. junija 1948.        * 
Zadr. VII 130/2 5610 

* 
788. 

Sedež: Kokrica. 
Dan vpisa: 14. junija 1Ô48. 
Besedilo: Delavsko nameščenska po- 

trošniška zadruga z omejenim jamstvom 
v Kokri«. 

Zadruga je bila ustanovljena na usta- 
novnem zboru 8. IV. 1948 za nedoločen 
čas. ! 

Nalogo zadruge so: 1. da na čim boljši 
in čim-kulturnejši način oskrbuje svoje 
člane in njihove družine z vsemi potroš- 
nimi predmeti; 2. da ustanavlja obrtne de- 
lavnice za potrebo svojih članov po po- 
trebi in možnosti pa tudi lastna podjetja; 
3. da skrbi s sMelovanjem sindikalnih 
organizacij za dviig Irultume in prosvet- 
ne ravni in za zadružno vzgojo svojih 
članov. 

Delež znaša 100 dum in ee lahko vpla- 
ča v obrokih. Delež zadružnakovega dru- 
žinskega člana znaša 20 din. Ciani jam- 
čijo za obveznosti zadruge z desetkrat- 
nim^ zneskom vpisanega enkratnega te- 
meljnega oziroma družinskega deleža. 

Zadruga razglaša važnejše sklepe v 
svojih poslovnih prostorih, in na razgkvs- 
nih deskah svojih poslovalnic. 

Upravni Bdbor sestavlja 5 članov, ki 
jih voli zbor izmed zadružnikov. Dol-' 
žnost upravnega odbora traja eno leto. 

Za zadrugo podpisujeta po dva člana 
upravnega odbora, katerih enega lahko 

nadomešča <go upravnem odbora (poobla- 
ščeni xiâluzbenec zadruge. 

Člani upravnega odbora so: 
Snedic Lojze, nameSčeinec, Kokriça 54, 
Drinovec Peter, Šetfer, Kokrica 62, 
Kristano Franc, delavec, Kokrica 69, 
2epi<3 Jakob, čevlj. pomočnik, Kokrica 
Sajovic Mihael, delavec, Mlaka 16. 

Okrožno sodišče v Ljubljani 
dne 12. junija 1948. 

Zt 86/48 - Z-adr VI 67/1     S4Ö3 

789. 
Sedež: Ljubljana. 
Dan vpisa: 14. junija 1948. 
Besedilo: Obrtna nabavno-prođajna za- 

druga fotografov • o. j. za Slovenijo v 
Ljubljani »Zafose. 

Zadruga je bila ustanovljena na usta- 
novnem zboru 27. V. 1948 za nedoločen 
čas. 

Naloge zadruge so: 1. da nabavlja pro- 
izvajalna sredstva in surovine za svoje 
člane; 2. da prevzema od svojih članov 
njihove proizvode, jih razvršča po vrs-ti 
in kakovosti in skrbi za skupno prodajo; 
3. da sodeluje pri načrtu oskrbe in po- 
maga pri vključevanju obrtnikov v načrt- 
no delo; 4. da prevzema oziroma posre- 
duje prevzemanje proizvajalnih nalog za 
svoje člane, vodi razvid o izpolnitvi teh 
nalog in skrbi pri tem, da se v celoti iz- 
vajajo predpisi glede cen, kakovosti iz- 
delkov, uporabe materiala itd.; 5. da 
zbira in predeluje zaradi samooskrbe v 
svojem okolišu surovine, ki so še neiz- 
rabljene in jih razdeljuje, med svoje 
člane; 6. da strokovno ter kulturno in 
prosvetno dviga obrtmštvo s pomočjo 
ustanov, tečajev, predavanj in s tiskom; 
7. da pospešuje varčevanje med obrtniki 
zadružniki; 8. da skrbi v svojem okolišu 
za dvig in pravilno poslovanje obrtna 
Škega zadružništva po navodilih republi- 
ške zveze obrtmšikia zadrug. 

Delež znaša 600 dia tmse> lahko vplača 
v obrokih. Ciani jamčijo za obveznosti 
zadruge z desetkratnim zneskom vpisa- • 
nih obveznih deležev. 

Zadruga razglaša važnejše sklepe in 
poročila v svojih poslovnih prostorih, po 
možnosti jih priobčuje tudi v zadružnem 
glasilu ali v lokalnem dnevnem časopisu. 

Upravni odbor sestavlja 9 članov, ki 
jih voli zbor izmed zadružnikov. Njegova 
dolžnost traja eno leto. 

Zadrugo zastopala in zanjo podpisu- 
jeta predsednik ir/ tajnik upravnega od- 
bora, če sta zadržana, pa najmanj dva 
člana upravnega odbora, katerih enega 
lahko nadomešča po upravnem odboru 
pooblaščeni uslužbenec zadruge. 

Člani upravnega odbora so: 
Böhm Ciril, fotograf, Ljubljana, Boho- 

ričeva 29/11, 
Holinsky Karl, fotograf, Ljubljana, 

Gajeva nI. 2/VI.„. 
••••• Vinico, fotograf. Ljubljana, 

Stegne 10, 
Smuč Lojze, fotograf, Ljubljana. Can- 

karjeva c. 10. 
Maraž Bogomir, fotograf, Vrtojba 73 

pri Gorici, 
Pelikan Josip, fotograf, Celje. Razla- 

gova 5. f 
Japelj Mirko,' fotograf, Maribor, Par- 

tizanska 8, 
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Za podjetja podpisujeta;: 
Markovič Franc, pdsìofojija, • 
Glogovlek    Guatar,    računovodja,    v 

okviru pooblastit 
Okrajni LO Krško, 

finančni etsek. 
dne 12. junija 1048. 

Št. 8429/1. 5180 
# 

•0. 
Sedež: Ljubljana, Šmartins&a e. 64. 

Dan vpisa: 22. junija 1.948. 
Besedilo: Kovinsko flotijeìfje »Alumik, 

skrajšano: »AÎumik. 
Poslovni predmet: Izdelovanje gradbe- 

nega okovja. 
Ustanovitelj podjetja: RLO Moste. 
Operativni upravni vodafêM: Izvršilni 

odbor KLO Moste. 
Podjetje zastopata in zanj podpisujeta: 
Plantah Ladislav, upr:a\Tïà^ samostojno, 
Gorazd Borut, računovodja, ki podpi- 

suje v računovodstvenih zadevali skupaj 
z upravnikom. 

MLO za glavno mesto Ljubljana, 
poverjeništvo za finance, 

dne 22. junija 1948. 
Pin. st. 2Ï42/48 5505 

* 
UH. 

Sedež: Ljubljana, Tvršova resta 35 b. 
Dan vpisa: 22. junija 194S. 
Besedilo: »Oblačila za ženo in otroke«. 
Poslovni predmet: Izdelovanje ženske 

4• otroške konfekcije, popravila in izde- 
lovanje po meri. 

Ustanovitelj podjetja: RLO Bežigrad- 
Šiška. 

Operativni upravni organ: IO RLO II 
Bežigrad-Šiska. 

Podjetje zastopata in zanj podpisujeta: 
Miffic Vera, upravnik, samostojno, v od- 
sotnosti pa 

Žargi Cvetana,  računovodja, ki pod- 
pisuje poleg upravnika tudi vse denarno, 
materialne, računske & Kreditne listine. 

MLO za glavno raeslo Ljubljana, 
poverjeništvo za îinanco, 

dne 22. junija lO^S- 
Fdn. št. 1008/1848 5529 

1112. * 
Sedež: KLO Polje, obratni sedež Sne- 

žne št. 7. 
gaa vpisa: 28. •••• 194S. 
Besedilo: j-ffizargtvof. Polje. 

, Poslovni predmet: Izdelava m poprav- 
ÎJf^i6 Pobito, lesenih stavbnih pred- 
m^ov 5a splošna mizarska dela. 

ustanovitelj podjetja: KLO Polje. 
Operativni upravni voditelj: KLO Po- 

^e< Po gospodarskem poverjeniku. 
Podjetje zastopajo tin zanj podpisujejo: 
Rojšek Ivan, upravnik, 
Fistar Rudolf, računovodja, čn 
Kačar Franc, tajnik KLO Polje. Po- 

oblaščeni so upravičeni podpisovati v 
vseh upravnih zadevah, ki so v zvezi z 
rednim poslovanjem podjetja, to je z na- 
'«upom in prevzemom' vsega materiala, 
*! je potreben za obratovanje podjetja. 

MLO za glavno mesto Ljubljana, 
k poverjeništro za finance, ' 
\ >       dne 28. maja 1948. 

Fin. &t. 1416/194Š '4842 

•••. 
Sedež: Gornja Radgona, Lackova št. 4. 
Dan vpisa: •. j upija 1938. 
Besedilo: Vuîkânizftclja krajevnih pod- 

jetij KLO Gornja Radgona. 
Poslovni predmet; Jfekup in prodaja 

manjših vulkaaïzerakih p^otrèbâcin ter 
popravila vseli v vuîkanizersko stroko 
spadkjocih del, v delovnem obnmčju trga 
m okolice Gornja Radgona. 

Ustanovitelj podjetja: KLÜ Gornja 
Radgona. 

Operativni upravni voditelj: KLO 
Gornja Radgona. 

Podjetje zastopajo in zanj podpisujejo: 
Levar Franc, Jifršio Alojz, Mobor An- 

ton in Njivar Janko, poslovodja, lei pod- 
pisuje samo za posl.e 'internega značaja. 

Okrajni LO Radgona, 
poverjeništvo za finance, 

dne 26. junija 1948. 
St. 230-V-5/4S 5591 

1114. 
Sedež: Radenci v zdravilišču, okraj 

Radgona. 
Dan vpisa: 24. junija 1948. 
Besedilo: Krajevni frizerski salon. 
Poslovni predmet: Izvrševanje vseli v 

frizersko stroko spadaječih poslov. 
Ustanovitelj podjetja: KLO Radenci. 
Operativni upravni voditelj: -KLO Ra- 

denci. 
Podjetje zastopajo in zanj podpisujejo: 
Jurgič Anton,   predsednik   KLO Ra- 

denci, ;•' 
Mlinaric Jožef, tajnik KLO Radenci, 
Faric Ivana, poslovodja, samo za za- 

deve internega značaja v obratu. 
Okrajni LO Radgona, 

poverjeništvo za finance, 
dne 24. junija 1948. 
Št. 847/10 — V/48 5592- 

* 
1115. 

Sedež: Mirna 
Dan vpisa: 25. junija 1948. 
Besedilo: Okrajni magazin Trebnje. 
Sedež odslej: Trebnje. 
Izbriše 6& poslovalnica v Tržišču, vpi- 

šejo se: 
poslovalnici aai prosto prodajo na drob- 

no v Mokronogu in Trebnjem; 
poslovalnica za zagptiovlieno preskrbo, 

prodaja na drobno v Mokronogu. t 

Okrajni LO Trebnje, 
odsek za finance, 

dne 2S. junija 1048. 
Št. 3073/i 5398 

1 *     y 

Popravek 

Na 467. etrani prilogo k 28. številki 
>Uradnega lista LRSc je treba pod zap, 
storilko 1057 popraviti nesmiselno napa- 
ko in se eedež pravilno glasi: $6v. Rok 
pri Rogatcuc, kar je razvidno 4z nadalj- 
njega besedila.      

1116. 
Sedež: Urničc. 
Dan vpisa: 24, junija 1948. 
Besedilo: Krajevna gostima; Crnice. 
Izbriše so Kosovel Neža, upravnica, 

vpiše se: 
Leban 'Anica, upravnica. 
Za podjBtje p.odpieujeta: 

Lebsu jÄ^BJKß, upraviaca, 
Bfankovič Mirko, tajnrk KLO Črniče. 

Okrajni LO ««rira, 
poverjeništvo za finance, 

dne 24. juraja 1948. 
Sfc. 1786/38—4S 5564 

•i 
1117. 

Sedež: Gojačo. 
Dan vpisa: 24. junija •8. 
Besedilo: Krajevna gonilna Gojace. 
Izbriše se Cermeti Dorica, upravnica, 

vpiše se: 
Milost Ed vina, up raw a. 
Za podjetje podpisujeta: 
Milost Edvina, upravnica. 
Brankovk? Mirko, tajnik KLO Črniče. 

Okrajni LO Gerirà. 
poverjeništvo za • nance, 

dne 24. junija 19-18. 

1118. 
Sedež: Trnovo. 
Dan vpisa: 22. junija 1948. 
Besedilo: Krajevna gostilna Trnovo. 
Izbriše  se  Rijavec Jožef,   upravnik, 

vpiše se: 
Volk Ema, upravnica. 
Za podjetje podpisujeta: 
Stregar Ivan, predsednik, 
Gorjup Emil, tajivik KLO Trnovo. 

Okrajni LO Gorka, 
poverjeništvo za finance, 

dne 22. junija 1948. 
Št. 1786/36—48 5566 

* 
lili). 

Sedež: Ljubljana. 
Dan vpisa: 21. junija 1948. 
Besedilo:    Trgovsko    podjetje    MLO 

»Sadjc-zelenjava« v Ljubljani. ' 
Vpišejo se nove poslovalnice: 3 stoj- 

nice na FogaSarjevem trgu in 
skladišča: Pogačarjev trg št. 1 (2'skla- 

Pogačarjev trg št. 2 (2 skladišči), 
Nabrežje 20. septembra št. 4, 
Nabrežje 20. septembra št. 2 (Kresija), 
Tabor št. 4, 
Javna skladišča, Tyrseva cesta 33. 
Mestna pristava. Povšetova ul. št. 2. 

MLO za glavno mesto Ljubljana, 
poverjeništvo za finance, 

dne 21. junija 1Ö48. 
Fin. št. 426/48 5508 

* 
1120. 

Sedež: Ljubljana. 
Dan vpfea: 28. maja •8. 
Besedilo: Trgovsko podjetje za promet 

z usnjem, čevlji in Čevljarskimi potreb- 
ščinami »Usnje-cevljk. 

IzbraŠe se poslovalnica za čevlje, Po- 
gačarjev trg et. 3. 

MLO za glavno mesto Ljubljana, 
poverjenišivo za finance,- 

dne 28. maja 1948. 
Fin. bt. 1479/194« •        4840 

1131. 
Sedež: Pekel. 

•    Dan ;zhrisa: 24'. junUjk' Ï9&. 
• Besedilo:  Gospo&arrfia  podjetja Kra- 

jevnega ljudskega ••••• Pekel 
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Operativni upravni voditelj', Izvršilni 
odbor MIO Solkan. 

Za podjetje podpisujejo: 
Cubej Alojz, upravnik in 
Štucin Jožef, predsednik MLO, oziroma 
Petejan Janko, tajnik MLO Solkan. 

Okrajni LO Gorica, 
poverjeništvo za finance, 

dne 18. jumja 1948. 
Št. 1817/2—1948 5508 

* 
1100. 

Sedež: Št. Peter. 
Dan vpisa: 24. junija 1948. 
Besedilo: Krajevna gostilna Šempeter. 
Poslovni predmet: Prodaja   pijač in 

Jedil. 
Ustanovitelj podjetja: KLO št Peter. 
Operativni upravni voditelj: KLO Št. 

Peter. 
Za podjetje podpisuje: 
Besednjak Franc, upravnik. 

Okrajni LO Gorica, 
poverjeništvo za finance, 

dne 24. junija 1948. 
Št. 2150/1—48 5562 

* 
1101. 

Sedež: Radovljica. 
Dan vpisa: 21. junija 1948. 
Besedilo: Mestna ekonomija, Radov- 

Ijica. 
Poslovni predmet: Pridelovanje in 

prodaja ••1•••• pridelkov in povrtnine, 
reja živine in prodaja živinskih produk- 
tov. 

Ustanovitelj podjetja: Mestni LO Ra- 
dovljica. 

Operativni upravni voditelj: Izvršni 
odbor MLO Radovljica. 

Podjetje zastopata in zanj podpisujeta: 
Miklavčič Marjan, poslovodja. 
Jelene Marija, računovodja, in sicer 

skupno. 
Okrajni LO Jesenice, 

odsek za finance, 
dne 21. junija 1948. 
Št. V-1646/2—1948 5503 

* 
1102. 

Sedež: Radovljica. 
Dan vpisa: 21. junija 1948. 
Besedilo: Mestna pekarna in slaščičar- 

na, Radovljica. 
Poslovni predmet: 
pekarna: peka in prodaja kruha zago- 

tovljene preskrbe in peka kruha za stran- 
ke; 

slaščičarna: izdelava in prodaja razno- 
vrstnih slaščic, sladoleda in v to etrolio 
»padajočega peciva. 

Ustanovitelj podjetja: MLO Radovljica. 
Operativni upravni voditelj: Izvršilni 

odbor MLO Radovljica. 
Podjetje^ zastopata in zanj podpisujeta: 
Miklavčič Marjan, poslovodja, 
Jelene Marija, računovodja, in sicer 

skupno. 
Okrajni LO Jesenice, 

odsek za finance, 
dne 21 junija 1948. 
St. 1600/2—1948 - V       5504 

1103. 
Sedež: Kamnik, Šutna št. 77. 
Dan vpisa: 23. junija 1948. 
Besedilo:  Mestno gostinsko podjetje 

št. 2, Kamnik, Šutna št. 77. 
Poslovni predmet: ••••••• alkoholnih 

in brezalkoholnih pijač, oddaja topim in 
mrzlih jedil ter oddajanje tujskih sob. 

Ustanovitelj podjetja: MLO Kamnik. 
Operativni upravni voditelj: tO MLO 

Kamnik. 
Podjetje zastopajo in zanj podpisujejo: 
Fiere Amton, predsednik MLÒ Kam- 

nik, kot ravnatelj, podpisuje za nabavke 
nad 5000 do 100.000 din. 

SeMrnik Franc, član MLO Kamnik, 
kot poverjenik za gospodarstvo, pod- 
pisuje za nabavke nad 6000 din do 
100.000 din. 

Klemene Marjanca, poslovodja, pod- 
pisuje za dnevne nakupe do zneska 5Ó0O 
dinarjev. 

Prvi in drugi podpisujeta za navedene 
zneske vsak zase samostojno, za. zneske 
nad 1O0.O00 din pa po poprejšnjemu 
sklepu IO MLO Mamnik. 

Okrajni 10 Kamnik, 
odsek za finance, 

dne 23. junija 1948. 
Št, 1761/1—III—1948. 55S0 

* 
1104. 

Sedež: Podgorica. 
Dan vpisa: 23. junija 1948. 
Besedilo: Krajevna čevljarna v Pečah. 
Poslovni predmet: Izdelava novih čev- 

ljev in popravilo starih. 
Ustanovitelj podjetja: KLO Peče. 
Operativni upravni voditelj: KLO Peče. 
Podjetje zastopajo in zanj podpisujejo: 
Lavrinc Maks, upravnik, ter 
tajnik ali predsednik  KLO Peče,  ki 

sta pooblaščena podpisovati naročila za 
ves material v višini zneskov, ki so po- 
trebni  za  poplačilo  dodeljenih  kontin- 
gentov, za višjo zneske pa se prej skle- 
pa na seji KLO Peče. 

Okrajni LO Kamnik, 
odsek za finance, 

dne 23. junija 1948. 
Št. 1555/Ì-ÌII-48 8531 

* 
1105. 

Sedež: Davča. 
Dan vpisa: 15. junija 1948. 
Besedilo: Krajevno gospodarsko pod- 

jetje »Čevljarnac, Davča. 
Poslovni predmet: Vsa dela čevljarske 

stroke. 
Ustanovitelj podjetja: KLO Da,yqa. 
Operativni upravni voditelj: J?LO Dav- 

ča. 
Podjetje zastopa in zanj podpisuje: 
Prezelj Ivan, upravnik, v vseh zade- 

vah samostojno. 
Okrajni LO Kranj, 
odsek za finance, 

dne 15. junija 1948. 
Št. 936/2—II—48 5622 

1106. 
Sedež^Križc. 
Dan vpisa: 2ö. junija 1948. 
Besedilo: Krajevno čevljarsko podjetje 

Križe. 

Poslovni predmet: Izdelava čevljev. 
Ustanovitelj podjetja: KLO Križe. 
Operativni upravni voditelj: KLO Kri- 

že. 
Podjetje   zastopata   in   zanj   podpi- 

sujeta 
Tratnik Janez, poslovodja, 
Perenta Franc, namestnik poslovodje. 

Za sklepanje pogodb nad lOO.OOOdin in 
za   najemanje   bančnih   kreditov   nad 
20.000 din je potrebno posebno dovolje- 
nje operativnega upravnega vodstva. 

Okrajni LO Kranj, 
odesk za finance, 

dne 25. junija 1948. 
Št. 274-11-48 5621 

* 
1107. 

Sedež: Broziua št. 50. 
Dan vpisa: 17. juniia 1948. 
Besedilo: Kolodvorska restavracija Bre- 

žice okolica. 
Poslovni predmet: Vsi v gostinsko 

stroko spadajoči posli in prenočevanje 
tujcev. 

Ustanovitelj: KLO Brežice okolica. 
Operativni upravni vodiierj: KLO Bre- 

žice okolica. 
Za podjetje podpisujejo: 
Volčajnšek Vladimir, ravnatelj, samo- 

stojno za računovodstvo pa z njim sku- 
paj 

Grubič Ivam, začasni računovodja, 
oba pa se za obveznosti do visine 50.000 
din, nad to vrednostjo pa skupaj z njima 
Šetinc Martin, predsednik KLO Brežice 
okolica.. 

Okrajni LO Krško, 
finančni odsek, 

dne 17. junija 1948. 
Št. 8641/« 5502 

* 
1108. 

Sedež: Brežice. 
Dan vpisa: 12, junijai 1948. 
Besedilo: >Vino«, Brežice. 
Poslovni predmet:    Nakup, prodaja, 

predelava alkoholnih iv brezalkoholnim 
pijač na debelo in drobno na območju 
okraja Krško. 

Ustanovitelj podjetja: OLO Krško. 
Operativni upravni voditelj: Izvršilni 

odbor.OLO Krško. 
Za podjetje podpisujejo: 
Iljaž Stanko, ravnatelj, 
Poljanšok Ignac, namestnik ravnatelja, 
Steiner Vada, v. d. glavnega računo- 

vodje,   skupaj z ravnateljem,   oziroma 
njegovim namestnikom, v okviru poobla- 
sti. 

Okrajni LO Krško, 
finančni odsek, 

dne 12. junija 1948. 
Št. 64/25 5129 

* 
1109. 

Sedež: Krško. 
Dan vpisa: 12. junija 1948. 
Besedilo: Mestna slaščičarna Krško. 
Poslovni predmet: Nakuj», izdelovanje 

in prodaja vseh slaščičarskih izdelkov in 
surovin ter mlekarna. 

Ustanovitelj poletja: MLO Krško 
Operativni' upravni    voditelj:    MLO/ 

Krško, 
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Bele Jana, fotograf, Maribor, Gregor- 
čičeva 16, 

Venger Slavko, fotograf, Radovljica. 
Okrožno sodišče v Ljubljani 

dne 14. junija 1948. 
Zt 114/48 — Zadr VI 65/1    5463 

* 
790. 

Sedež: Črnomelj. 
Dan vpisa: 23. junija 1948. 
Besedilo: Produktivna čevljarska za- 

druga z omejenim jamstvom v Črnomlju. 
Na obßnem zboru 11. IV. 1948 so bila 

sprejeta nova pravila. Reorganizirana za- 
druga je ustanovljena za nedoločen čas. 

Naloge zadruge so: 1. da skupno iz- 
vršuje čevljarsko obrt z delovno silo 
svojih članov, predvsem na podlagi akor- 
da; 2. da nabavlja surovine, material in 
sredstva za lastno proizvodnjo, da pro- 
daja svoje obrtne izdelke in organizira 
kreditiranje svojih članov, 3. da dviga 
kulturno in strokovno raven svojih čla- 
nov; 4. da sprejema in strokovno izobra- 
žuje svoje učence in 5. da prilagodi svo- 
je delo splošnemu državnemu gospodar- 
skemu načrtu. 

Pravice in dolžnosti članov vsebuje 
9. člen praviL 

Zadružni delež znaša 500 din. Deleži 
se no obrestujejo in se nanje ne izplaču- 
jejo dividende. Vsak član jamči še z de- 
setkratnim zneskom vpisanih obveznih 
deležev. 

Upravni odbor sestavlja 5 do 9 članov, 
in sicer sedaj predsednik, tajnik, blagaj- 
nik in 6 odbornikov. Zadrugo zostopata 
predsednik in tajnik, ki podpisujeta za- 
drugo tako, da pod besedilo firme pri- 
stavita svoja lastnoročna podpisa, v od- 
sotnosti pa podpisujeta po dva izmed 
drugih članov upravnega odbora. 

Razglasi zadrugo se nabijejo na za- 
družni razglasa! deski; razglas O obSneni 
zboru pa poleg lega še v >Naši zadrugi«. 

Izbriše se odstopivši član upravnega 
°<ibora Petrovič Josa iz Črnomlja Št. 2o4, 
v upravnem odboru ostanejo še Vûrdjan 
j!02©, predsednik, Weiss Stanko, tajnik, 
"rahek Tone, blagajnik ter odbornika 
£levnik Polde in Kapš Jože;1 vpišejo se 
waoi upravnega odbora: 

Sterk Karel, čevljar, Kočevje 23 pri 
^raomlju, 

Çozan 'Jurij, čevljar, Tribuč.e 31, 
«tareäinis Janez, čevljar, Kočevje 16 

ri Cmomìju, 
^I^Jger Franjo, čevljar; Črnomelj 248, 

"krožno sodišče v Novem mestu 
dno 23. junija 1948. 

Zadr I 69/iâ—1« 6600 

Tôt * 
Sedež: Muljava, 
Dan vpisa: 20. •••• 194S. 

.besedilo: Kmetijska zadruga z omoje- n,n» J&mstvom na Muljavi. 
zadruga je bäa ustanovljena na usta- 

novnem zboru 26. I. 1948 za nedoločen 

Naloge zadruge so: 1. da skrbi za večjo 
produkfâvnost dola svojih članov; 2. da 
züeluje po navodilih pristojnih organov 

«aert za odkup kmetijskih pridelkov v 
wiQiem okošlu; 3. da izdelujo no navo- 

diliüi pristojnih organov načrt potrošnje 
svojih članov; 4. da izdela finančni in 
kreditni načrt m ga vskladi s finančnčlm 
načrtom svoje poslovne zveze in postav- 
ljenimi normami; 5. da zbira v ta na- 
men statistično podatke, ki jih daje v 
uporabo svoji poslovni zvezi, Glavni za- 
družni zvezi LRS in OLO; 6. da odku- 
puje v svojem okolišu vse kmetijske 
pridelke in oskrbuje svoje člane z vsem 
kmetijskim orodjem in drugimi kmetij- 
skimi potrebščinami kakor tudlii z vsema 
potrošnmi predmeti po postavljenem na-- 
črtu; 7. da sklepa pogodbe s kmeti v 
svojem okolišu za odkup kmetijskih pri- 
delkov iin jim izplačuje v ta n-amen pred- 
ujme (kontrahiranje); 8. da sklepa po- 
godbe z zadružnimi in državnimi pod- 
jetji za dobavo kmečkih pridelkov; 9. da 
skrbi za kulturno in prosvetno izgradi- 
tev svojih članov in za njihovo zadružno 
vzgojo. 

Delež znaša 100 dim in se lahko vpla- 
ča v obrokih, člani jamčijo za obvezno- 
sti zadruge z lOkratnSm zneskom vpisa- 
nih obveznih deležev. 

Zadruga razglaša važnejše sklepe v 
svojih poslovnih prostorih, po potrebi 
pa še na krajevno običajni način ali v 
dnevnem in krajevnem tisku. 

Upravni odbor sestavlja 7 članov, ki 
jih voli zbor izmed zadružnikov. Dolž- 
nost upravnega odbora traja eno leto. 

Za zadrugo podpisujeta po dva člana 
upravnega odbora, katerih enega lahko 
•nadomešča po upravnem   odboru   po- 
oblaščeni uslužbenec zadruge, 

člani upravnega odbora so: 
Zaje Giril, posestnik, Muljava 3, 
Bregair Anton, poe, sin, Muljava 22, 
Žatnik Alojza], kemifi, Mulljava 25, 
Zaje Jože, trgovec, Muljavai 40, 
Bregar Alojzij, posestnik, Sušica 6, 
Podr^aj  Jože,   zid. mojster,   Bojanji 

vrh 1, 
Sadar Anton, posestnik, SušBca 11. 

Okrožno sodišče v Ljubljani 
dne 20. maja 1948. 

Zt 53/48 — Zadr VI 36• , 4708 
* 

792. 
Sedež: Črna pri Prevattah.    > 
Dan vpisa: 15. junija 1948. 
Sesedalo: Potrošniška zadruga z o. j. v 

Crai pri Prova&A. 
Zadruga je •• ustanovljena na skup- 

ščina 9. v. 1948 za nedoločen čas. 
Naloga zadruga je: 1. 'da na čim boljši 

in čim mÂ^mmSi •• oskrbuje svoje 
Öfen.« in njihove énAné z vsemi potreb- 
nimi porotnimi predwgß; 2. da po po- 
treti odpre na •••••• öwnoqju za uspeš- 

«àofbo pvojHf Stanov, nadaljnje 
ice( 9. tìa QstamavEa obrtne de- 

îa/vpW »a potrebe.svop^f òtanov, po po- 
trebi m ••••• pai tudfi lastna podjetja, 
4. da *rnS za ••••••••••• sindäkääinih' 
argahizafoij za dvig kulturno-prosvetne 
raVni in za zadiruizmo vzgojo svojih clat- 
nov. 

Zaradi smotrnega in uspešnejšega iz- 
vajanja svojih nalog izdela potrebne na- 
črte v skladu s ••••••• državnim načr- 
tom ter sklepa pogodbe za dobavo po- I 
trošnih Eredmelov za svoje, člape. > 

Zadružni delež znaša 150 din in se 
plača ob vstopu v zadrugo. Upravni od- 
bor lahko dovoli plačilo v obrokih. De- 
lež zadružnikovega družinskega člana 
znaša 20 din. Jamstvo je omejeno- Vsak 
zadružnik jamči še s petkratnim zne- 
skom vpisanih obveznih deležev. 

Zadruga razglaša važnejše sklepe v 
6vojih poslovnih prostorih in na razglae- 
nih deskah svojih poslovalnic. 

Upravni odbor sestavlja 6 do 12 8a- 
nov. Njegova dolžnost traja eno leto. 

Zadrugo zastopa upravni odbor, pod- 
pisujeta pa zanjo po dva člana upravne- 
ga, odbora, katerih enega lahko nadome- 
šča po •••••••• odboru pooblaščeni 
uslužbenec zadruge. 

Člani upravnega odbora so: 
Dlopst Ivan, upokojenu  rudar, Črna. 

predsednik, 
Ipavic Jože, rud. kovač, Podpeca, pod, 

predsednik, 
Slivnik Rok, rudar, Çma, 
Kobolt Anton, nameščenec, Črna, 
Opr§šnik Ivan, rudar, Žerjav, 
Krumpačnik Franc, rudar, orna, 
Grabnar Ana, delavka, Podpecâ, o4- 

bornica. 
Pooblaščenec za sopodpiisovanje: Kra- 

šovec Ivan, knjigovodja, Craa- 
Okrožno sodišče v Mariboru 

dne 15. junija 1948. 
Zadr IV 60-2 5533 

* 
793. 

Sedež: Gor. Petrorci, okraj Mur. So- 
bota. 

Dan vpisa: 7. junija 1948. 
Besedilo: Kmetijska zadruga z o. j. T 

Gor. Petrovih. 
Zadruga je bila ustanovljena na skup- 

ščini 6. III. 1948 za nedoločen čas. 
Naloge zadruge so: 1. d« izdeluje po 

navodilih pristojnih organov načrt za 
odkup kmetijskih pridelkov v svojem 
okolišu; 2. da izdeluje po navodffiih pri- 
stojnih organov načrt potrošnje svojih' 
članov; 3. da izdela finančni in kreditni 
načrt in ga spravi v sklad s finančnim 
načrtom svoje poslovne zveze in s po- 
stavljenimi normami; 4. da zbira v t* 
namen statistične podatke, ki jih daje 
v uporabo tudi svoji poslovni zvezi, 
Glavni zadružni zvezi LRS in okrajnim 
ljudskim odborom; 5. da odkupuje v 
svojem okolišu vse kmetijske pridelke 
ün oskrbuje svoje Člane z vsem kmetij- 
skim orodjem in dragimi Jßmettjskimi 
potrebščinami kakor tudi z vsemi po* 
trošniMi predmeti po postavljeneni na- 
•••; 6. dà s3iäepa pogodbe s kmetovalce 
v svojem okolišu za odkup ••^•••••• 
pridelkov in jim izplačuje v % namen 
predujme (kowtraMraoJe); 7. 'da' sklepa 
pogodbe z zadružnimi jty ftraanumi pod- 
jetji za dobavo ••••••' prio>lkov; 
8. da skrbi za veéjo •••••••••••••. delal 
svojih članov; 9. da sfcrbi za kulturno in' 
prosvetno izgraditev svojih fflanov i» za 
njihovo zadruftjo vzgojo. 

Svoje naloge opravlja zattrog« v »Sla- 
du s syloÄDioi draavwd ^ospođarskiM 
načrtom in z nalogami, Ei •• dobi oii 
svoje poslovne zveze in pfmofrti&i orgia* 
nog ljudske oiAaetfc 
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Zadružni delež znaša 150 dm in se 
plača ob vstopu v zadrugo. Upravni od- 
bor lahko dovoli plačilo v obrokih. Delež 
zadruztìiikovega družinskega člana znaša 
10 din. Jamstvo je omejeno. Vsak za- 
družnik jamči še z lOkratnün zneskom 
vpisanih obveznih deležev. 

Zadruga razglaša važnejše sklepe v 
svojih poslovnih prostorih, po potrebo pa 
se na krajevno običajni način ali pa v 
dnevnem ali krajevnem tisku. 

Upravni odbor sestavlja 7 članov. Nje- 
gova dolžnost traja eno leto. Predsed- 
nika, podpredsednika in tajnäka voli zbor 
posebej. 

Zadrugo zastopa upravni odbor, pod- 
pisujeta pa zanjo po dva člana uprav- 
nega odbora* katerih enega lahko nado- 
mešča pooblaščeni uslužbenec zadruge. 

Člani upravnega odbora so: 
Smodiš Ludvik, predsednik, 
Kardoš Franc, podpredsednik, 
Zupanek Franc, 
Kučan Aleksander, 
Kolar Štefan, 
Pondelek Maks, 
Kiplen Ludvik, odborniki, vsi kmetje 

v Petrovcih. 
Okrožno sodišče v Mariboru 

dne 7. junija 1948. 
Zadr III 89-2 5267 

* 
794. 

Sedež: Kovačevci, okraj Mur. Sobota. 
Dan vpisa: 19. junija 1948. 
Besedilo: Kmetijska zadruga z o. j. v 

Kovačevcih. 
Zadruga je bila ustanovljena na skup- 

ščini 8. V. 1948 za nedoločen, •••. 
Naloge zadruge so: 1. da na aim boljši 

in čim kuiturnejši način oskrbuje svoje 
člane z vsemi potrebnimi potrošnim* 
predmeti; 2. da odkupuje v svojem oko- 
lišu vse kmetijske pridelke in izdelke v 
skladu s postavljenim načrtom za dobro 
oskrbo mest in drugih industrijskih sre- 
dišč in sklepa v ta namen pogodbe; 
8. da pospešuje in razvija vse panoge 
kmetijskega gospodarstva na svojem 
področju, tako poljedeiâtvo, živinorejo, 
sadjarstvo, vinogradništvo, čebelarstvo, 
gojitev industrijskih in drugih kultur, 
gozdarstvo, domačo obrt itd., posebno 
še tiste panoge oziroma kulture, Ici v 
danih naravnih pogojih najbolj uspe- 
vajo; 4. da uvaja za povečanje kmetijske 
proizvodnje in s tem za naraščanje bla- 
gostanja svojih članov naprednejše teh- 
nične :n agronomske metode v kmetij- 
stvu in v ta namen nabavlja kmetijske 
stroje, umetna gnojila itd., ustanavlja 
ambulante za živino, plemenilne postaje, 
organizira selekcijo živine, gradi silose, 
organizira semensko' službo, skrbi za 
gojitev sadnih, gozdnih in drugih sadik 
itd.; 5. da organizira predelavo kmetij- 
skih pridelkov in obrtne delavnice za 
potrebe svojih članov in izrablja pri tem 
predvsem lokalne surovine; 6. da zbira 
kmečke prihranke v obliki hranilna 
vlog in notranjih posojil za ustvarjanje 
obratnih sredstev in podeljevanje kreditov 
svojim članom; 7. da skrbi za gospodarski 
strokovni, kulturni in prosvetni dvig vseh 
prebivalcev svojega okoliša tako, da pri- 
reja v svojem zadružnem domu strokovna 
in politična predavanja, kulturne prire- 

ditve strokovne tečaje, razstave, predva- 
janja filmov, goji fizkulturo itd. ter usta- 
novi svojo knjižnico. 

Zaradi smotrnega in uspešnejšega iz- 
vajanja svoiih nalog izdela potrebne na- 
črte v skladu s splošnim državnim na- 
črtom. 

Zadružni delež znaša 150 din in se 
plača ob vstopu v zadrugo. Upravni od- 
bor lahko dovoli plačilo v obrokih. De- 
lež zadružnikovega družinskega člana 
znaša 10 din. Jamstvo je omejeno. Vsak 
zadružnik jamči še z desetkratnim zne- 
skom vpisanih obveznih deležev. 

Zadruga razglaša važnejše sklepe v 
svojih poslovnih prostorih in na razglas- 
ni deski. 

Upravni odhor sestavlja 5 članov. Nje- 
gova dolžnost traja eno leto. 

Zadrugo zastopa upravni odbor, pod- 
pisujeta pa zanjo po dva člana upravne- 
ga odbora, katerih enega lahko nadome- 
šča  po upravnem odboru pooblaščeni 

Člani upravnega odbora so: 
uslužbenec zadruge. 

Gjergjak Jožef, kmet, Kovačevci, pred- 
sednik, 

. Pozvek Matija, kmet, Kovačevci, pod- 
predsednik, 

Horvat Irena, gospodinja, Vddonci, taj- 
nica, 

Rondi Aleksander, kmet, Kovačevci. 
Zeks Rudolf, kmet, Kovačevci, odbor- 

nika. 
Okrožno sodišče v Mariboru 

dne "19. junija 1048. 
Zadr III 93/2 5569 

* 
795. 

Sedež: Lokavcc, okraj Gor. Radgona. 
Dan vpisa: 19. junija 1948. 
Besedilo: Kmetijska zadruga z o. j. v 

Lokavcu. 
Zadruga je bfla ustanovljena na skup- 

šoini 4. III. 1948 za nedoločen čas. 
Naloge zadruge so: 
1. da na čim boljši in čim kulturnejši 

način oskrbuje svoje člane z vsemi po- 
trebnimi potrošnimi predmeti; 2. da od- 
kupuje v svojem okolišu vse kmetijske 
pridelke in izdelke v skladu s postav- 
ljenim načrtom za dobro oskrbo mest in 
drugih industrijskih središč in sklepa v 
ta namen pogodbe; 3. da pospešuje in 
razvija vse panoge kmetijskega gospo- 
darstva na svojem področju, tako polje- 
delstvo, živinorejo, sadjaratvo, vinograd- 
ništvo, čebelarstvo, gojitev industrijskih 
in drugih kultur,, gozdarstvo, domačo 
obrt itd., posebno pa tiste panoge ozi- 
roma kulture, ki ob danih naravnih po- 
gojih najbolj uspevajo; 4. da uvaja za 
povečanjo kmetijske proizvodnje in s 
tem za naraščanje blagostanja svojih 
članov naprednejše tempiČne in, agro- 
nomske metode v kmèrajstvu in v ta na- 
men nabavlja kmetijske stroje, umetna 
gnojila it<J., ustanavlja ambulante za ži- 
vino, plemenilne postaje, orgahiaira se- 
lekcijo živine, gradi eilose, organizi- 
ra semensko službo, s&rbi za gojitev 
sadnih, gozdnih in drugih sadik itd,; 
5. da organizira predelavo kmetijskih 
pridelkov in obrtne delavnico za po- 
trebe svojih «tooy in izrablja pri 
tem predvsem tókame surovine; 6. da 
zbira kmečke prihranke v. obliki hra- 

nilnih vlog in notranjih posojil za ustvar- 
janje obratnih sredstev in za podeljeva- 
nje kreditov evojim članom; 7. da skrbi 
za gospodarski strokovni ter kulturni in 
prosvetni dvig vseh prebivalcev svojega 
okoliša tako, da prireja v svojem za- 
družnem domu strokovna in politična 
predavanja, kulturne prireditve, stro- 
kovne tečaje, razstave, predvajanja fil- 
m°vi goji fizkulturo itd. ter ustanovi 
svojo knjižnico. 

Zaradi smotrnega in uspešnejšega iz- 
vajanja svojih nalog izdela potrebne na- 
črte v skladu s splošnim državnim na- 
črtom. 

Zadružni delež znaša 150 din in se 
plača ob vstopu v zadrugo. Upravni od- 
bor lahko dovoli plačilo v obrokih. De- 
lež zadružnikovega družinskega člana 
znaša 20 din. Jamstvo je omejeno. Vsak 
zadružnik jamči še z desetkratnim zne- 
skom vpisanih obveznih deležev. 

Zadruga razglaša važnejše sklepe v 
svojah poslovnih prostorih in na raxglas- 
ni deski. 

Upravni odbor sestavlja 5 do 9 čla- 
nov. Njegova dolžnost traja eno leto. 

Zadrugo zastopa upravni odbor, pod- 
pisujeta pa zanjo po dva člana upravne- 
ga odbora, katerih enega lahko nadome- 
šča po upravnem odboru pooblaščeni 
uslužbenec zadruge. 

Člani upravnega odbora so: 
Zleuder Ivan, kmet, Lokavec, predsed- 

nik, 
Ruhitel Mirko, kmet, Lokavec, pod- 

predsednik, 
Rajšp Ludvik, delavec, Lokavec, taj- 

nik, 
Dravinec Dominik, kmet, Lokavec, 
Kovač Marffin, kmet, Lokavec, odbor- 

nika. 
Okrožno sodišče v Mariboru 

dne 19. junija 1948. 
Zadr IV Ö2/2 •570 

796. 
Sedež: Podgorje, okraj Gor. Radgona. 
Dan vpisa: 15. junija 1048. 
Besedilo: Kmetijska zadruga z o. j. v 

Podgorju. *^ 
Zadruga je bila ustanovljena na skup- 

ščini a III. 1948 za nedoločen čas. 
Nalogo zadruge so: 1. da na cim boljši 

in čim kulturnejši način oskrbuje svoje 
člane z vsemi potrebnimi potrošnimi 
predmeti; 2. da odkupuje v svojem oko- 
lišu vse kmetijske'pridelke in izdelke v 
skladu s postavljenim načrtom za dobro 
oskrbo mest in drugih industrijskih sre- 
dišč in sklepa v ta namen pogodbe; 
3. da pospešuje in razvija vse panoge 
kmetijskega gospodarstva na svojem 
poclročju, tako poljedelstvo, živinorejo, 
sadjarstvo, vinogradništvo, čebelarstvo, 
gojitev industrijskih in drugih kultur, 
gozdarstvo, domačo obrt itd., posebno 
pa tiste panoge oziroma kulture, ki v 
danih naravnih pogojih najbolj uspe- 
vajo: 4. da uvaja za povečanje kmetijske 
proizvodnje in s tem za naraščanje bla- 
gostanja svojih članov naprednejše teh- 
nične in agronomske metode v kmetij- 
stvu in v ta namen nabavlja kmetijske 
stroje, umetna gnojila itd., ustanavlja 
atnimlanfe za živimo, plemenilne'postaje, 
organizira selekcijo živine, gradi silose, 
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organizira semensko službo, skrbi za 
gojitev sadnih, gozdnih in drugih sadik 
itd.; 5. da organizira predelavo kmetij- 
skih pridelkov in obrtno delavnice za 
potrebe svojih članov in izrablja pri tem 
predvsem lokalne surovine; 6. da zbira 
kmečke prihranke v obliki hranilnih 
vlog in notranjih posojil za ustvarjanje 
obratnih sredstev in podeljevanje kre- 
ditov svojim članom; 7. da skrbi za go- 
spodarski strokovni, kulturni in pro- 
svetni dvig vseh prebivalcev svojega 
okoliša tako, da prireja v svojem za- 
dTužnem domu strokovna in politična 
predavanja, kulturno prireditve, stro- 
kovno tečaje, razstave, predvajanja fil- 
mov, goji fizkulturo itd. ter ustanovi 
svojo knjižnico. 

Zaradi smotrnega in uspešnejšega iz- 
vajanja svojih nalog izdela potrebne na- 
črte v skladu s splošnim državnim na- 
črtom. 

Zadružni delež znaša 160 din. in se 
plača ob vstopu v zadrugo. Jamstvo je 
omejeno. Vsak zadružnik jamči Še z de- 
setkratnimi zneskom vpisanih obveznih 
deležev. 

Zadruga razglaša važnejše sklepe v 
svojih poslovnih pTostordh in na razglas- 
ni deski. 

Upravni odbor sestavlja 7 do 9 članov. 
Njegova dolžnost traja eno leto. 

Zadrugo zastopa upravni odbor, pod- 
pisujeta pa zanjo po dva člana upravne- 
ga odbora, katerih enega lahko nadome- 
šča po upravnem odboru pooblaščeni 
uslužbenec zadruge. 

Člani upravnega odbra so: 
Rezanja Franc, kmet, Vratja vas, pred- 

sednik, 
Satler Franc kmet, Vratja vas, pod- 

predsednik, 
Lampreht Ciril, kmet, Podgorje, tajnik, 
Konšak Ivan, kmet, Vratja vas, 
Kukoveo Martin, kmet, Vratja vas, 
Baklaič Vlado, kmet» Novi vrh> 
Prosenc Rudolf, krnet, Vratji vrh, od- 

borniki 
Okrožno sodišče v Mariboru 

dne 16. junija 1948. 
Zadr IV 61—2 5567 

797. * 
Sedež: Radmožanci, okraj Lendava. 
Z** vpisa: 18. junija 1948. 

P "«sedilo: Kmetijska zadruga z o. j. v 
Ra

7
dn»ožancih. 

»j^juga je bila ustanovljena na skup- 
«ana 2D. II. 1948 za nedoločen čas. 

waloge zadruge so: 1. da na öiim boljši 
o «m kulturnejši način oskrbuje svoje 

TTÏÏI
6
 

• vsemi potrebnimi potrošnima 
Predmeti« 2. da odkupuje v svojem oko- 
*£u vse kmetijske pridelke in izdelke v 

u?u 8 Postavljenim načrtom za dobro 
°3krbo mest in drugih industrijskih sre- 
S380 in sklepa v ta namen pogodbe; 
£• da pospešuje in razvija vse panoge 
Kmetiisk*ega gospodarstva na svojem 
Področju, tako poljedelstvo, živiaorejo, 
sadjarstvo, vinogradništvo, čebelarstvo, 
8°]itev industrijskih in drugih kultur, 
gozdarstvo, domačo obrt itd., posebno 
*ie tœte panoge oz|roma kulture, ki v 
aa?ib naravnih pogojih najbolj uspe- 
vajo,; 4. da uvaja za povečanje kmetijske 

proizvodnje in s tem za naraščanje bla- 
gostanja svojih članov naprednejše teh- 
nične in agronomske metode v kmetij- 
stvu in v ta namen nabavlja kmetijsko 
stroje, umetna gnojila itd., ustanavlja 
ambulante za živino, plemenilne postaje, 
organizira selekcijo živine, gradi silose, 
organizira semensko elužbo, skrbi za 
gojitev sadnih, gozdnih in drugih sadik 
itd.; 5. da organizira predelavo kmetij- 
skih pridelkov in obrtne delavnice za 
potrebe svojih članov in izrablja pri tem 
predvsem lokalne surovine; 6. da zbira 
kmečke prihranke v obliki hranilnih 
vlog in notranjih posojil za ustvarjanje 
obratnih sredstev in podeljevanje kreditov 
svojim članom; 7. da skrbi za gospodarski 
strokovni, kulturni in prosvetni dvig vseh 
prebivalcev svojega okoliša tako, da pri- 
reja v svojem zadružnem domu strokovna 
in politična predavanja, kulturne prire- 
ditve, strokovne tečaje, razstave, predva- 
janja filmov, goji fizkulturo itd. ter usta- 
novi svojo knjižnico. 

Zaradi smotrnega in uspešnejšega iz- 
vajanja svojih nalog izdela potrebne na- 
črte v 6kladu s splošnim državnim načr- 
tom. . „ „ 

Zadružni delež znaša 100 dm m se 
plača ob vstopu v zadrugo. Upravni od- 
bor lahko dovoli plačilo v obrokih. Delež 
zadružnikovega družinskega člana znaša 
20 din. Jamstvo je omejeno. Vsak za- 
družniik jamči so s trilcratnim zneskom 
vpisanih obveznih deležev. 

Zadruga razglaša važnejše sklepe v 
svojih poslovnih prostorih in na razglas- 
ni deski 

Upravni odbor sestavlja 5 do 9 članov. 
Njegova dolžnost traja' eno leto. 

Zadrugo zastopa upravni odbor, pod- 
pisujeta pa zanjo po dva člana upravne- 
ga odbora, katerih enega lahko nadpme- 
mešča po upravnem odboru pooblaščeni 
uslužbenec zadruge. 

Člani upravnega odbora-so: 
Biro Karel, 
Sabo .Vendei, 
Eelšo Janež, 
Somi Karel, 
Agg Jožef, vsi kmetje v Radmožancih. 

Okrožno sodiščo ,v Mariboru 
dne 18. junija 1948. 

Zàdr III 92 5535 
* 

798. . . . 
Sedež: Sv. Jurij ob Scovmci, okraj 

Gor. Radgona, 
Dan vpisa: 19. junija 1948. 
Besedilo: Kmetijska zauruga z o. j. pri 

Sv. Juriju ob Scarnici. 
Zadruga je bila ustanovljena na skup- 

ščini 15. II. 1948 za nedoločm čas. 
Nalogo zadruge so: 1. da na cim boljši 

in cirri kuHutoaejŠl način oskrbuje svoje 
člane z yséini potrebnimi potrošnim: 
p>edmeti; 2. da, odkupuje v evojem oko- 
lišu Vse làne&jske pridelke in Metëe v 
skladu s postavljenim načrtom za dobro 
oskrbo mest in drugiti industrijskih ere- 
diSč in sklepa v ta namen pogodbe; 
8. da pospešuje in razvija vse panoge 
kmetijskega gospodarstva lia svojem 
področju, tako poljedelstvo, živinorejo, 
sadjarstvo, vinogradništvo, čebelarstvo, 
gojitev, industrijskih in drugih kultur, 

gozdarstvo, doma<"*> obrt itd-, posebno 
še tiste panoge oziroma kulture, ki v 
danih naravnih pogojih najbolj uspe- 
vajo; 4. da uvaja za povečanje kmetijske 
proizvodnje in s tem za naraščanje bla- 
gostanja svoiih članov naprednejše teh- 
nične in agronomske metode v kmetij- 
stvu in v ta namen nabavlja kmetijske 
stroje, umetna gnojila itd., ustana*!ja 
ambulante za živino, plemenilne postaje, 
organizira selekcijo živine, gradi silose, 
organizira semensko službo, skrbi za 
gojitev sadnih, gozdnih in drugih sadik 
itd.; 5. da organizira predelavo kmetij- 
skih pridelkov in obrtne delavnice za 
potrebe svojih članov in izrablja pri tem 
predvsem lokalne surovine; 6. da zbira 
kmečke prihranke v obliki hranilnih 
vlog in notranjih posojil za ustvarjanje 
obratnih sredstev in podeljevanje kre- 
ditov svojim članom; 7. da skrbi za go- 
spodarski strokovni, kulturni in pro- 
svetni dvig vseh prebivalcev svojega 
okoliša tako, da prireja v svojem za- 
družnem domu strokovna in politična 
predavanja, kulturne prireditve, stro- 
kovne tečaje, razstave, predvajanja fil- 
mov, goji fizkulturo itd. ter ustanovi 
svojo knjižnico. 

Zaradi smotrnega in uspešnejšega iz- 
vajanja svojih nalcß i&delà potrebne na- 
črte v skladu s splošnim državnim na- 
črtom. 

Zadružni delež znaša 150 din in se 
plača ob vstopu v zadrugo. Upravni od- 
bor lahko dovoli plačilo y obrokih. De- 
lež zadružnikovega družinskega člana 
znaša 10 din. Jamstvo je «Änejeffoj. .Vsaa 
zadružnik jamči še s petkraölkn zne- 
skom vpisanih obveznih deležev. 

Zadruga razglaša važnejše skjepe y 
svo,fih poslovnih prostorih in na razglas- 
ili deski. 

Upravni odbor sestavlja 5 do 9 članov. 
Njegova dolžnost traja eno leto. 

Zadrugo zastopa upravni odbor, pod- 
pisujeta pa zanjo po dva člana upravne- 
ga odbora, katerih enega laliko nadome- 
šča po upravnem  odboru pooblaščeni 
uslužbenec zadruge. 

Člani upravnega odbora so: 
Zabot.S tanko, kmet, Jama^ predsednik, 
Kegl Frano, kov. rhôjj., Biiéirjâne, pod- 

predsednik, 
Korošec Janez, .kmet, Cakova^ taijimk, 
Kreft Ana, kmetica, ČaMva, 
Domanjlpo Franc, krnet, ,•guš, 
MarktovSo    Martin,    agn    interesent, 

Brezje, 
Knafelc Anica, upokojenka, Videm, 
IvanjšijS Marija, gospodinja, Bieerjane, 
Vuk Franc kmeÖ. sin, Jâmna, odbor- 

niki 
Okrožno sodišče v Mariboru 

dne 19. junija Ì918. 
Zadr IV 63/2 5568 

799. * 
Sedež: Sv. Jurij v Slov. goricah', okraj 

Maribor okolica. 
Dan vpisa: 11. junija Î948. 
Besedilo: Khietijska •••^••^••••• 

zadruga pti Sv. Juriju v ir. goricah. 
,na_ekup- Zadruga je bila ustoi 

8ffln3 2S. I. mšzan cas. 
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Naloge zadruge so: L da izdeluje po 
navodilih pristojnih organov načrt za 
odkup kmetijskih pridelkov v svojem 
okolišu; 2. da izdeluje po navodilih pri- 
stop ih organov načrt potrošnje svojih 
čla.iuv; 3. da izdela finančni in kreditni 
nacrt •. ga spravi v sklad s finančnim 
načrtom svoje poslovne zveze in s po- 
stavljenimi normami; 4. da zbira v ta 
namen statistične podatke, ki jih daje 
v uporabo tudi svoji poslovni zvezi, 
Glavni zadružni zvezi LRS in okrajnim 
ljudskim odborom; 5. da odkupuje v 
svojem okolišu vse kmetijske pridelke 
in oskrbuje svoje člane z vsem kmetij- 
skim orodjem in drugimi kmetijskimi 
potrebščinami kakor tudi z vsemi po- 
trošiumi predmeti po postavljenem na- 
črtu; 6. da sklepa pogodbe s kmetovalci 
v svojem okolišu za odkup kmetijskih 
pridelkov in jim izplačuje v ta namen 
predujme (koMrahuranje); 7. da sklepa 
pogodbe z zadružnimi in državnimi pod- 
jetji za dobavo kmetijskih pridelkov; 
S. da skrbi za večjo produktivnost dela 
svojih članov; 9. da skrbi za kulturno in 
prosvetno izgraditev svojih članov in za 
njihovo zadružno vzgojo. 

Svoje naloge opravlja zadruga v skla- 
du s splošnim državnim gospodarskim 
načrtom in z nalogami, ki juh dobi od 
svoje poslovne zveze m pristojnih orga- 
nov ljudske oblast:. 

Zadružni delež znaša 150 din in se 
plača ob vstopu v zadrugo. Upravni od- 
bor lahko dovoli plačilo v obrokih. Delež 
zadružnđkovega družinskega člana znaša 
10 din. Jamstvo je omejeno. Vsak za- 
družnik jamči še z lOkratnim zneskom 
vpisanih obveznih deležev. 

Zadruga razglaša važnejše sklepe v 
svojih poslovnih prostorih, po potrebi pa 
še na krajevno običajni način ali pa v 
dnevnem ali krajevnem tisku. 

Upravni odbor sestavlja 5 članov. Nje- 
gova dolžnost traja eno leto. Predsed- 
nika, podpredsednika in tajniika voli zbor 
posebej. 

Zadrugo zastopa upravni odbor, pod- 
pisujeta pa zanjo po dva člana uprav- 
nega odbora, katerih enega lahko nado- 
mešča pooblaščeni uslužbenec zadruge. 

Člani upravnega odbora so: 
Špindlor Ivan, posestnik, Jurovski dol, 

predsednik, 
Štraus Božo, učitelj, Jurovski dol, taj- 

nik, 
Korošec Peter, posestnik. Partinje, 
Vograt! Justina, po9. hči, Maina, 
Samec Slavko, posestnik, Žitnice, od- 

borniki 
Okrožno sodišče v Mariboru 

dne 11. junija 1948. 
Zadr IV 59/2 5269 

800. 
Sedež: Salamenci, okraj M. Sobota. 
Dan vpisa: 11. junija 1948. 
Besedilo: Kmetijska nabavno-prodajna 

zadruga z o. j. • Šalamoncih. 
Zadruga je bflla ustanovljena na skup- 

ščini 21. II. 1948 za nedoločen čas. 
Naloge zadruge so: 1. da izdeluje po 

navodilih pristojnih organov načrt za 
odkup kmetijskih pridelkov v svojem 
okolišu; 2. da izdeluje po navodilih pri- 

stojnih organov načrt potrošnje svojih 
članov; 3. da izdela finančni in kreditni 
načrt in ga spravi v 6klad e finančnim 
načrtom svoje poslovne zveze in s po- 
stavljenimi normami; 4. da zbira v ta 
namen statistične podatke, ki jih daje 
v uporabo tudi svoji poslovna zvezi, 
Glavni zadružni zvezi LRS in okrajnim 
ljudskem odborom; 5. da odkupuje v 
svojem okolišu vse kmetijske pridelke 
iin oskrbuje svoje člane z vsem kmetij- 
skim orodjem in drugimi kmetijskimi 
potrebščinami kakor tudi z vsemi po- 
trošnim! predmeti po postavljenem na- 
črtu; 6. da sklepa pogodbe s kmetovalci 
v svojem okolišu za odkup kmetijskih 
pridelkov in jim izplačuje v ta namen 
predujme (koLitraharanje); 7. da sklepa 
pogodbe z zadružnimi in državnimi pod- 
jetji za dobavo kmetijskih pridelkov; 
8. da skrbi za večjo produkiuvnost dela 
svojih članov; 9. da ekrbi za kulturno im 
prosvetno izgraditev svojih članov in za 
njihovo zadružno vzgojo. 

Svoje naloge opravlja zadruga v skla- 
du s splošnim državnim gospodarskim 
načrtom in z nalogami, ki jih dobi od 
svoje poslovne zveze in pristojnih orga- 
nov ljudske oblasti. 

Zadružni delež znaša 150 din in se 
plača ob vstopu v zadrugo. Upravni od- 
bor lahko dovoli plačilo v obrokih. Delež 
zadružniikovega družinskega člana znaša 
10 din. Jamstvo je omejeno. Vsak za- 
družnik jamči še z lOkratnim zneskom 
vpisanih obveznih deležev. 

Zadruga razglaša važnejše sklepe v 
svojih poslovnih prostorih, po potrebo pa 
še na krajevno običajni način ali pa v 
dnevnem ali krajevnem tisku. 

Upravni odbor sestavlja 7 članov. Nje- 
gova dolžnost traja eno leto. Predsed- 
nika, podpredsednika in tajnika voli zbor 
posebej. 

Zadrugo zastopa upravni odbor, pod- 
pisujeta pa zanjo po dva člana uprav- 
nega odbora, katerih enega lahko nado- 
mešča pooblaščeni uslužbenec zadruge. 

Člani upravnega odbora so: 
Vlaj Štefan, predsednik, 
Makari Stefan, podpredsednik, 
Gomboši Franc, tajnik, 
Podlesek Ludvik, 
Dervarič Ernest, 
Boldižar Ludvik, 
Kovač Koloman, odborniki, vs; kmetje 

v Šalamencih. 
Okrožno sodišče v Mariboru 

dne 11. junija 1948. 
Zadr III 91-2 5268 

* 
801. 

Sedež: Pišece. (Okoliš obsega kraja Pd- 
šece in Dednjo vas). 

Dan -vpisa: 21. junija 1948, 
Besedilo: Kmetijska zadruga z o. j, v 

Pisecah, okraj Krško. 
Zadruga je ustanovljena 25. II. 1948 

za nedoločen čas. 
Naloge zadruge so: da odkupuje in 

prodaja v svojem okolišu vse potrebne 
predmete za svoje člane kakor tudi vse 
kmetijske pridelke in izdelke v skladu 
v postavljenim načrtom za dobro preskr- 
bo svojega okoliša in drugih mest in in- 
dustrijskih središč in sklepa v ta namen 

pogodbe; da ustanovi takoj tele odseke: 
vinarskega in sadjarskega, kreditnega, 
živinorejskega, semenskega in obnovi- 
tvenega; da pospešuje in razvija vse pa- 
noge kmetijskega gospodarstva na svo- 
jem področju, ki v danih naravnih •-- 
gojih najbolj uspevajo; da organizira pre- 
delavo kmetijskih pridelkov in da zbira 
prihranke v obliki hranilnin vlog in no- 
tranjih posojil svojim članom. 

Obseg delovanja zadruge je natanko 
naveden v 3. členu pravi! zadruge. 

Delež zadružnika znaša 100 din, oni 
zadružnikovega družinskega člana pa 20 
dinarjev. Vsak «lam jamči še z dvajset- 
kratnim zneskom vpisanih obveznih de- 
ležev. 

Zadrugo zastopa upravni odbor po 
predsedniku ali podpredsedniku in taj- 
niku, če so ti zadržani, pa zastopata za- 
drugo zmeraj po dva člana upravnega 
odbora. Upravni odbor lahko pooblasti 
za sopodpi'sovanje tudi svoje uslužbence, 
ki pa jih mora poprej priglasiti registr- 
skemu sodišču zaradi vpisa. 

Važnejši sklepi in priobčitve članom 
se nabijejo na zadružni razglasni deski 
v zadružnih prostorih, vabila na zbor pa 
še na krajovno običajn, način, in sicer 
z razglasom. 

Upravni odbor sestavlja 9 do 17 čla- 
nov, in sicer predsednik, podpredsednik, 
tajnik ter 6 do 14 odbornikov. 

Člani upravnega odbora so: 
Pšeničnik Franc, uslužbenec, Pišece 73, 

predsednik. 
Sumrak Jože, tajnik KLO Dednja vas, 

podpredsednik, 
Vebie Franc, učitelj, Pišece 16', tajnik, 
Travnikar Francka, go.-rodim ja, Pi- 

šece 103, 
Korfanjšek Miha, srednji kmet, Ded- 

nja vas 24, 
Petaneič Jože. viničar in predsednik 

KLO Dednja vas, 
Moilan Avgust, čevljar, Dednja vas 7, 
Pikelc Karel, srednji kmet, Pavlova 

vas 27, 
H'ì-evar Maks, upok. ravnatelj, Piše- 

ce 66, 
Bibič Jože, kovač, Podgorje 41, 
Medved Vinko, gostilničar, Pišece, 
Lipar Viktor, kmečki sin, Blatno, Ded- 

nja vas 29, 
Kunej Edo, srednji kmet, Podgorje 88, 
Kone Alojz, srednji kmet, Pavlova vas 

št. 76, 
Podgoršek Edo, vinogradnik in pred- 

sednik KLO, ••••• 2, 
Oizel Ivan, mali kmet, Pavlova vas 16, 
Travnikar Ivan, srednji kmet, Podgor- 

je št. 7, odborniki. 
Okrožno sodišče v Novem mestu 

dne 21. junija 1948. 
Zi 83/48 - Zadr 1• 61>'l     6696 

* 
802. 

Sedež: Ajdovščina. 
Dan vpisa: 2. junija 1948. 
Besedilo: Potrošniška zadruga z o. j- 

v Ajdovščini. 
Zadruga je bila ustanovljena na skup- 

ščini 14. V. 1948. 
Naloga zadrucre je: 
1. da na čim boljša m čim kulturnejsi 

] naöin oskrbuje svoje člane (in njihove 
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V ta namen: 
1. predstavlja in poveeuje vse zadruge 

kmetijskega zoaaaja svojega okraja, ra- 
zen kmetijskih obdelovalnih zadrug; 

2. pospešuje in razvija s pomočjo svo- 
jih članic vse panoge kmetijstva in go- 
zdarstva na svojem področju, posebno 
tiste panoge oziroma kulture, ki v danai 
naravnih pogojih najbolj uspevajo, in 
sicer:  a)  pomaga svojim članicam pri 

pravilni organizaciji, selekciji žMne, pri 
ustanavljanju plemenilnih postaj, ambu- 
lant za žilvino, pri gradbi silosov, nabavi 
in odgoji plemenske živine in reji drob- 
nih živali itd., prav tako skrbi tudi za 
dobro organizacijo mlekarstva in pro- 
dukcijo živilskih proizvodov, kot mesa, 
kož, volne itd.; b) organizira in pomaga 
izvrševati načrt lesne proizvodnje svo- 
jim članicam, odkupuje, predeluje in 
vnovčuje les ter skrbi po svojih člani- 
cah za uspešno organizacijo pogozdova- 
nja, posebno za ureditev drevesnic itd.; 
c) pomaga svojim članicam pri pravilni 
organizaciji semenske službe, vzgoji in 
pravilni obdelavi vseh vrst kultur, po- 
sebno tudi industrijskih kultur, pospe- 
šuje uvajanje naprednejših agrotehničnih 
metod v kmetijstvu itd.; č) pomaga svo- 
3i'm članicam pri pospeševanju sadjar- 
stva in vinogradništva, posebno pri ure- 
ditvi drevesnic itn trsnic, zatiranju raz- 
nih rastlinskih bolezni, obnovi vinogra- 
dov, vzgoji kvalitetnega sadja, šolanju 
vin, vnovčevanju sadja in vin itd.; d) 
pomaga svojim članicam pri pospeševa- 
nju vseh drugih gospodarskih panog, 
n. pr. čebelarstva itd. in pri mehaniza- 
ciji kmetnljstva s tem, da skrbi, da bodo 
zadruge uspešno izrabljale razpoložljive 
Kmetijske stroje, nabavljale take e4roje, 
da bodo ti stroji stalno v uporabnem 
^••••; pomaga članicam pri ureditvi 
delavnic za popravilo kmetijskih strojev 
to* ima po potrebi lastno tako delavnico 
*n lastne večje kmetijske stroje ter so- 
deluje po potrebi pri sklepanju pogodb 
^ed članicami in traktorsko postajo. 

4. pomaga pu] pravilni organiraciji aa-' 
5*ružne trgovine in sicer: a) skrbi, da 
k° trgovsko poslovanje njenih ••••• ra- 
cionalno tehnično dovršeno in kulturno, 
«a bodo članice zmaevaie zakonilto do- 
pustno maržo; b) eđcrbi za dobro teh- 
nično organàsaci|o   odkupa   kmetijskih 
vSf'e3;{cov in izdeifeov. posebno za pn> 
treh300 komtrabiraoje in ukrene vse po- 
turi i' *** ^° °^iV^> ufcmkovit, kakor 
ver -u se Pravilno razvije trgovina po 
Sm     °eo^ c)  PonMfa svojim öla- 

, «--.» «„»«Ja in dobavah Maga, 
•*aga Svoje ^laujjjoe s trgovskim bla- 

•Ood" • *kl«Pa pogodbe z dobavnimi 
l'Ottjeüji, če in koukor bo to racionalno 
^gospodarsko smotrno. Pri tem psebno 
^oi.^da bodo vse zadružne trgovine 
Piwocasüo iin zadostao založene s sor- 
amenti, ki ustrezajo okusu in običajem 
^ružnikov, prav tako skrbi, da ne 
Dfto° 5adruKe imele na zalogi nekurant- 

®ga blaga; č) prevaža trgovsko blago 
°a svoje članice z lastnini prevoznim 
Parkom. _ v ta namen koordinira tudi 
J, no 1Q racionalno izrabljanje prevoz- 
i ! SI-edstev svojih članic in ima tudi 
astn° aMtofflehanično delavnico; 

5. poweduje in po potrebi raadeujuje 
med svoje Članice kredite, orgaiiiziTa in 
povezuje kreditne odseke svojih članic 
z Narodno banko ter pospešuje zbiranje 
kmečkih prihrankov; 

6. skrbi za sistematlioen dvig kulturne 
in prosvetne ravni zadružnikov in kme- 
čkega prebivalstva sploh in v ta namen 
pomaga predvsem pri gradnji zadružnih 
domov, prireja predavanja, razstave itd.; 

7. vzgaja zadružne kadre po načrtu, jih 
pravilno razporeja in utrjuje pri njih 
zavestno disciplino;   , 

8. organizira in usmerja dela svojih 
članic, jim daje obvezna navodila orga- 
nizacijskega in poslovnega značaja v 
skladu s obstoječimi zakonitimi predpisi 
in navodili nadrejenih organov. Organi- 
zira in opravlja organizacijsko instruk- 
torsko in revizijsko službo, s katero kon- 
trolira in zboljšuje njihovo poslovanje, 
da bo v vsakem primeru smotrno in 
racionalno. 

Zaradi smotrnega in uspešnejšega iz- 
vajanja svojih nalog izdela potrebne 
načrte v skladu s splošnim državnim 
načrtom in skrbi, da izdelujejo te na- 
črte tudi njene članice ter da jih tudi 
v celoti izvajajo ito presegajo. V ta na- 
men vodi tudi vso potrebno evidenčno 
in statistično službo. 

Zadružno delež znaša 5.000 din. Vsak 
zadružnik jamči z desetkratnim zneskom 
vpisanih deležev. 

Priobčitve se razglašajo v poslovah 
prostorih zadruge in na razglasni deski. 
Vabilo na zbor se dostavlja vsem čla- 
nicam vsaj 8 dni prej in se mora poslati 
tudi glavni zvez» kmetijskih zadrug. 

Upravni odbor sestavlja 7 članov. Zve- 
zo zastopa upravni odbor, zanjo podpi- 
sujeta dva člana upravnega odbora, od 
katerih sme enega nadomeščati poobla- 
ščeni uslužbenec zveze. 

Izbrišejo se odsfopivši člani upravnega 
odbora: Rupnik Franc, Lapajne Jernej, 
Lapajne Janez, Jereb Ivan, Gruden He- 
liodor, Jereb Viktor, Beve Anton; vpi- 
šejo se novi izvoljeni člani upravnega 
odbora: 

Aljančilč Marija, Idrija, 
Vovk Franc, Botedršica, 
Mohorio Franc, Ledane. 
Pri odborniku Magagna Francu se iz- 

briše beseda tajnik an vpiše, da je pred- 
sednik. 

Okrožno sodišče r Postojni 
due 29. maja 1948. 

Zt 60/47-6 6606 

Sedež: Kožbana, okraj Gorica. 
Dan vpisa: 21. aprila 1948. 
Besedilo: Kmetijska zadruga z o. j. v 

Kožba-ni. 
Zadruga je böa ustanovljena na skup- 

ščini 25. II. 194S\ 
Naloge zadruge so: 1. da izdeluje po 

navodilih pristojnih organov načrt za 
odkup kmetijskih pridelkov v svojem 
okolil»; 2. da izdeluje po navodilih pri- 
stojnih orgamov naört potrošnje svojih 
članov; 3. da fadela finančni in kreditni 
načrt 2n ga spravi v sklad s finančnim 
načrtom svoje poslovne zveze in s po- 
siavljenimi normami; 4. da zbira v ta 

namen statóetócne podaike, ki jih daje 
v uporabo tudi svoji poslovni zvezi, 
Glavni zadružni zvezi LRS in okrajnim 
ljudskilm odborom; 5. da odkupuje v 
svojem okolišu vse kmetijske pridelke 
iin oskrbuje svoje člane z vsem kmetij- 
skim orodjem in drugimi kmetijskimi 
potrebščinami kakor tudi z vsemi po- 
«rostìilmi predmeti po postavljenem na- 
črtu; 6. da sklepa pogodbe s kmetovalci 
•v svojem okolišu za odkup kmetijskih 
pridelkov in jim izplačuje v ta namen 
predujme (koutrahäranje) ; 7. da sklepa 
pogodbe z zadružnimi in državnimi pod- 
jetji za dobavo kmetijskih pridefeov; 
i?, da skrbi za večjo produktivnost dela 
svojih članov; 9. da skrbi za kulAurno ih 
prosvetno izgraditev svojih članov in za 
njihovo zadružno vzgojo. 

Svoje naloge opravlja zadruga v skla- 
du^ s splošnim državnim gospodarskim 
načrtom in z nalogami, ki jih dobi od 
svoje poslovne zveze in pristojnih orga- 
nov ljudske oblasti. 

Zadružni delež znaša 150 din. Vsak 
zadružnik jamči z dvajsetkrafcnim zne- 
skom vpisanih deležev. 

Zadruga razglaša varnejše sklepe v 
svojih poslovnih prostorih, po potrefe pa 
še na krajevno običajni način ali pa v 
dnevnem ali krajevnem tisku. Vabilo 
na skupščino se objavi v prostorih za- 
druge najmanj 8 dni prej, dostavi pa 
se tudi vsem članom zadruge. 

Upravni odbor sestavlja 5 članov. Za- 
drugo zastopa upravni odbor, zanjo pod- 
pisujeta dva člana upravnega odbora, 
od katerih enega lahko nadomešča po- 
oblaščeni uslužbenec zadruge. 

Člani upravnega odbora so: 
•••••• Anton, kmet, Siapolk 3, 

predsednik, 
Sirk Izidor, kmet, Nožno 8, podpred- 

sednik, 
Radi Frase, kmet Potpozoik 1, tapik, 
Korečič Jožef, kmet, Vrhovlje 1, bla- 

Perigoj Lavrenc, kmet,   Gok>brdx>9, 
odbornik. 

Okrožno sodišče v Postani 
dne 21. aprila 1948. 

Zt 43/4S-2 4281 

810. 
Sedež: Krnice. 
Dan vpisa: 12. aprila 1948. 
Besedilo: Kmetijsko nabavno prodaj- 

na zadruga z o. j. v Krnicah-Masorah. 
Na skupščini 20. III. 1948 so fcUa spre- 

jela nova pravila: 
Besedilo odslej: Kmetijska aadmga 

z o. j. v Krnicah. 
Naloge zadruge so: 1. da na Srn boljci 

in čim kulturnejši način oskrbuje svoje 
člane z vsemi potrebnimi potrošolmi pred- 
meti; 2, da odkupuje v svojem okolišu vee 
kmetijske pridelke in izdelke % skladu s 
postavljenim načrtom za dobro oskrbo 
mest in drugih industrijskih sredJSč in 
sklepa v ta namen pogodbe; 3. da pospefiu- 
je in razvija vse panoge kraetfjekega go- 
spodarstva na svojem področju, tako polje* 
delstvo, živinorejo, sadjarstvo, vinogradni» 
štvo, Čebelarstvo, gojitev industrijskih in 
drugih kultu, gozdarstvo, fcmfo ?H Wj» 
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oziroma kultuce, ki v âmk ••••••* ••- 
gojih najbolj ti£p%â"jb; 4. da iWàfa za 
povečanje ' kmetijske proizvctlbje m s 
tem ža Baraščanje blagostanja svojih čla- 
nov, naprednejše tehnične in egroitMoeke 
metode v kmetijstvu in v ta namen na- 
bavlja kmetijske stroje, umetna gnojila 
itd.,MÌstenavlja ambulante za živino, ple- 
menita©. postaje, organizira selekcijo ži- 
vine, gradi silose, organiaira semeißko 
elužbo, skrbi za gojitev sadnih, gozdnih 
in drugih sadik itd.; 5. da organizira 
predelavo kmetijskih pridelkov, in obrtne 
delavnice za potrebe svojih članov m iz- 
rablja pri tem predvsem lokalne suro- 
vine; 6. da zbira kmečke prihranke v 
obliki hranilnih vlog in notranjih posojil 
za ustvarjanje obratnih sredstev in daja- 
nje kreditov svojim članom; 7. da skrbi 
za gospodarski, strokovni, kulturni in 
prosvetni dvig vseh prebivalcev svojega 
okoliša tako, da prireja v svojem za- 
družnem domu strokovna ;n politična 
predavanja, kulturne prireditve, strokov- 
ne tečaje, razstave, predvajanja filmov, 
goji tizkulturo itd. ter ustanovi svojo 
knjižnico. 

Zaradi smotrnega in uspešnejšega iz- 
vajanju svojih nalog izdela potrebne na- 
črte v skladu s splošnim državnim na- 
črtom. 

Zadružni delež znaša 100 din, delež 
zadružnikovega družinskega člana 20 din. 
Vsak zadružnik , jamči z desetkratnim 
meskom vpisanih deležev. 

Priobčitve se razglašajo v poslovnih 
prostorih zadruge in na razglaeni deski. 

Upravni odbor sestavlja 7 članov. Za- 
drugo zastopa upravni odbor, zanjo pod- 
pisujeta po dva člana upravnega odbora, 
od katerih sme enega nadomeščata po- 
oblaščeni uslužbenec zadruge. 

Člani upravnega odbora so: 
Rot Jože, poslovodja, Gora 2, pred- 

sednik, 
Štritof Franc, delavec. Ponikve 1, pod- 

predsednik, 
Korošec Ivana, tajnica KLO, Reparje 

št. 1, tajnica, 
Štrukelj Ludvik, delavec, Zalek 2, 
Kovacic Jože, mizar, Bečaje 6, 
Mramor Andrej, mali kmet, Jeršanovo 

št. 4, 
Rot Janez, kmet. Kremenica 1, odbor- 

niki. 
Okrožno sodišče v Postojni 

dne 9. junija 1948. 
Zt 83/48-2 5604 

806. 
Sedež: Hrenovke, ••••• Postojna, 
Dan vpisa: 9. junija 1948. 
Besedilo: Kmetijska zadruga z o. j. v 

Hrenovieah. 
Zadruga je bila ustanovljena na skup- 

ščini 5. III. 1948. 
Naloge zadruge so: 1. da na čim boljši 

in čim kulturnejši naöin oskrbuje svoje 
člane z vsemi potrebnimi potrošnimi pred- 
meti; 2. da odkupuje v svojem okolišu vse 
kmetijske pridelke in izdelke v skladu s 
postavljenim načrtom za dobro oskrbo 
mest in drugih industrijskih središč in 
sklepa v ta namen pogodbe; 3. da pospešu- 
je in razvija vse panoge kmetijskega go- 
spodarstva na svojem področju, tako polje- 

delsivp, •••••, sadjarstvo, vinogradni- 
štvo^ ••••••, 0•• mdu5tri|éih in 
errupi •&•, goždžfžtvo, domaČo obrt itd.; 
•••••••• Še tiste panoge oziroma kulture, 
ki v danih naravnih flogojih najbolj uspe- 
vajo; 4. da uvaja za povečanje kmetijske 
proizvodnje in s tem za naraščanje bla- 
goätanja svojih članov naprednejše teh- 
nične in agroHGmske metode v kmetijstvu 
in v ta namen nabavlja kmetijske stroje, 
umetna gnojila itd., ustanavlja ambulante 
za živino, plemenilne postaje, organizira 
selekcijo živino, gradi silose, organizira se- 
mensko službo, skrbi za gofitev sadnih, 
gozdnih in drugih sadik itd.; 5. ia organi- 
zira predelavo kmeti|skib pridelkov in 
obrtne delavnice za potrebe svojih članov 
in izrablja pri tem predvsem lokalne suro- 
vine; 6. da zbira kmečke prihranke v 
obliki hranilnih vlog in notranjih posojil 
za ustvarjanje obratnih sredstev in pode- 
ljevanje kreditov svojim članom; 7. da 
skrbi za gospodarski strokovni, kulturni in 
prosvetni dvig vseh prebivalcev svojega 
okoliša tako, da prireja v svojem zadruž- 
nem domu strokovna in politična predava- 
nja, kulturne prireditve, strokovne tečaje, 
razstave, predvajanja filmov, goji îizkul- 
turo itd. ter ustanovi svojo knjižnico. 

Zadružni delež znaša lOO din, delež za- 
družnikovega družinskega člana 20 din. 
Vsak zadružnik jamči z desetkratnim 
zneskom vpisanih deležev. 

Priobčitve se razglašajo v poslovnih 
prostorih zadruge in na razglasili deski. 

Upravni odbor sestavlja 5 članov. 
Zadrugo zastopa upravni odbor, zanjo 
podpisujeta po dva člana upravnega od- 
bora, od katerih sme enega nadomeščati 
pooblaščeni uslužbenec zadruge. 

Člani upravnega odbora eo: 
Turk Edo. kniet, Hrenovke 21, pred- 

sednik, 
Počkaj Anton, čevljar, Hrenovice 14, 

podpTedsedT.dk, 
Dušnik Rafael, trg. pomočnik. Hreno- 

vice 56, tajnik, 
Gnezda Janez, kmet, Studenec, 
Debevc Herman, kmet, Gorice 38, 

člana. 
Okrožno sodišče v Postojni 

dne 9. junija 1948. 
Zt 87/48—2 5599 

* 
807. 

Sedež: Hruševje. 
Dan vpisa: 11. junija 1948. 
Besedilo: Nabavno prodajna zadruga 

z o. j. v Hrušovju. 
Na skupščini 4. III. 1948 so bila spre- 

jeta nova pravila: 
Besedilo odslej: Kmetijska zadruga z 

o. j. v Hrušovju. 
Naloge zadruge so: 1. da na čim boljši 

in čim kulturnejši način oskrbuje svoje 
člane z vsemi potrebnimi potrošnimi pred- 
meti; 2. da odkupuje v evojem okolišu vse 
kmetijske pridelke in izdelke v skladu s 
postavljenim načrtom za dobro oskrbo 
mest in drugih industrijskih središč in 
sklepa v ta namen pogodbe; 3. da pospešu- 
je in razvija vse panoge kmetijskega go- 
spodarstva na svojem področju, tako polje, 
delstvo, živinorejo, sadjarstvo, vinogradni- 
štvo, čebelarstvo, gojitev industrijskih in 
drugih kultur, gozdarstvo, domačo obrt itd.; 

posebno se tiste panoge oziroma kulture, 
ki v danih naravnih pagejih najbolj uspe- 
vajo; 4. da uvaja za povečanje kmetice 
proizvodnje in s tem zs naraščanje bla- 
gostanja svojih članov naprednejše leh- 
riicne in agronomske metode v kmetijstvu 
in v ta namen nabavlja kmetijske stroje, 
umetna gnojila itd., ustanavlja ambulante 
za živino^ plemenilne postaje, organkira 
selekcijo živino, gradi silose, organizira se- 
mensko službo, skrbi za gojitev sadma, 
gozdnih in dragih sadik itd.; 5. da organi- 
zira predelavo kmetijskih pridelkov in 
obrtno delavnice za potrebe svojih članov 
in izrablja pri tem predvsem lokalne suro- 
vine; 6. da zbira kmečke prihranke v 
obliki hranilnih vlog in notranjih posojil 
za ustvarjanje obratnih sredstev in pode- 
ljevanje kreditov svojim Članom; 7. da 
skrbi za gospodarski strokovni, kulturni in 
prosvetni dvjg vseh prebivalcev svojega 
okoliša tako, da prireja v svojem zadruž- 
nem domu strokovna in politična predava- 
nja, kulturne prireditve, strokovne tečaje, 
razstave, predvajanja filmov, goji fižkul- 
turo itd. ter ustanovi svojo kojižuico. 

Zaradi smotrnega in uspešnejšega izva- 
janja svojih nalog izdela potrebne načife 
v skladu s splošnim državnim nacrtom. 

Zadružni delež znaša 100 <Im, delež, za- 
družnikovega družinskega člana 20 din. 
Veaik zadružnik jamči s petkratnim zne- 
skom vpisanih deležev. 

Priobčitve se razglašajo v poslovnih 
prostorih zadruge in na razglasni deski. 

Upravni odbor sestavlja 7 članov. 
Zadrugo zastopa upravni odibor, zanjo 
podpisujeta po dva člana upravnega od- 
bora, od katerih eme enega nadoniesčati 
pooblaščeni uslužbenec zadruge. 

Izbrišejo se odstopivši člani upravne- 
ga odbora: Zejn Franc, Kobal Danilo, 
Sturm Franc, Skerjanc Irtidvik, Debevc 
Anton; vpišejo se novi izvoljeni člani 
upravnega odbora: 

Dužnik Rafael, trg. pomočnik, Hreno- 
vice 56, 

Žitko Franc, kmet, Strane 22. 
Krebelj Anton, kmet, Sajevče 10, 
Gorjanc Janez, kmet, Sajevče 4, 
Gorjanc Franc, kmet, Ralculk 5. 

Okrožno sodišče v Postojni 
dne 11. junija 1948. 

Zt9/4?i- 5608 

si- 
SOS. 

Sedež: Idrija, 
Dan vpisa: 29. maja 1948. 
Besedilo: Okrajna poslovna ZTeza na' 

bavno prodajnih zadrug v Idriji. 
Na skupščini 12. IV. 1948 so bila spre- 

jeta nova pravila: 
Sedež: Idrija. 
Besedilo: Okrajna zveza kmetijskih t&% 

drug za okraj Idrija z o. j. v Idriji. 
Naloga zveze je: 
Zveza vodi včlanjene zadruge v org»' 

nizacijskeml in gospodarskem pogled«) 
uvaja v njihovo poslovanje planiranj«» 
evMenco in konfcrolo, ekïbi za vzgoJ0. 
kadrov in zadružnikov sploh, se bon 
za naprednejše oblike v zadružništvu • 
za razvoj svojih' Stanič, 



staisele, ••• ••••• Straa âl9 
— '    inni i,     li i TJ- il, t|iT-;T^rtLT 

dtužiae) z vsemi potrebnimi potcoSnimi 
ptedmeti; 

2. da ustanavlja obrtne 4ela.vBJ.ce za 
potrebe svoüh članov, pa ciatSebš iS, mož- 
nosti pa tuli lastna podjeti»; 

3. da eferti za sodelovanje smdikalnih 
organizacij za dvig kulturne prosvetne 
ravni in za zadružno v2gojo svojih oba* 
nov. 

Zaradi smotrnega in uspešnejšega iz- 
vajanja svojih, nalog izdela potrebne na- 
crte v skladu s epložata držfljvniim na- 
črtom ter sklepa potrebne pogodbe za 
dobavo potrošnih pTedmetov za svoje 
Glane.' 

Zadružni delež anala 150 din, delež 
zadružnikovega dmzinskega Sana 15 
din, Vsak zadružnik jamči z desetkrat- 
nim zneskom vpisanih deležev. 

Priobčitve se razglašajo v prostorih 
zadruge in na razglasiti deska. 

Upravni odbor sestavlja 9 članov. Za- 
drugo zastopa upravni odbor, zanjo pod- 
pisujeta dva člana upravnega odbora, 
°d katerih er.'ega eme nadomeščati po- 
oblaščeni uslužbenec zadruge. 

Člani upravnega odbora so: 
Batagelj Frame, nam., Ajdovščina, Pre- 

šernova 33, predsednik, 
v. Pečenko Milojka, nameščenka, Ajdov- 
ščina, Prešernova ul, podpredsednik, 

Brajnik Rudolf, nam., Ajdovščina, Gre- 
gorčičeva ul št. 39, tajnik. 

Stiibilij Anton, šofer, Ajdovščina, Slom- 
škova 47, blagajnik, 

Brecelj Pavel, nameščenec, Ajdovšči- 
na Uška pot 5, 

cepar Franc, nameščenec, Ajdovščina, 
»-•ankarjev trg, 

Bevk Artur, nam., Ajdovščina, ••• 
pote, 
•••• Franc, delavec, Ajdovščina, Can- 

karjev trg, 
Kompare Miro, •••., Ajdovščinai Can- 

karjev trg, odborniki. 
Okrožno sodiače v Postojni 

dne 2, junija 1948. 
Zi 81/48-2 5603 

803. * 
Sedež: Bale, okraj Gorica. 
Dan vpiaar. 23. maja 1948. 

_ ^esediiio; Kmefijska zadrug» z o. j. • 
Sl^RJftîaem. 
&v TIS

3
^ te kite ustanovljena na skup- 

*§* .^.Tl. 1948. 
l'in, w50 z?*drag0 so' !• öa na čim boljši in 
• l^lturnejši način oskrbuje svoje cia- 

ni v v«emi potrebnimi potrošnimi pred- 
va V * ^ odkupuje v svojem okolišu 
*ae kmetijske pridelke in izdelke v 
^«•iadu s postavljenim načrtom za dobro 
iVs?- • me3t *n drugih industrijskih ere- 
^' in sklepa v ta namen pog&dbe; 
£• da .pospešuje in razvija vse panoge 
^etijskega gospodarstva na svojem 
Področju, tako poljedelstvo, živinorejo, 
Carstvo, vinogradništvo,'' čebelarstvo, 
gojitev industrijskih in drugih kultur, 
gozdarstvo, domačo obrt itd., posebno pa 
«ste panoge oziroma kulture, ki v danih 
naravnih pogojih najbolj uspevajo; 4. da 
Jjyaja za povečanje kmetijske proizvod- 
".le.m s tem za naraščanje blagostanja 
svojih članov naprednejše tehnične in 
agronomske metode v kmetijstvu in y ta 

•••••• nabavlja kmetijske stroje, umetna 
gnojjja itd., ustanavlja ambulante za 
živico, plêmenilne postaje, organizira 
selekcijo živine, gradi silose, organizira 
semensko službo, skrbi za gojitev sadnih, 
gozdnih in drugih sa,dik itd.; 6. da orga. 
nizira predelavo kmetijskih pridelkov in 
obrtne delavnice za potrebe svojih čla- 
nov in izrablja pri tem predvsem lokalne 
surovine; G. da zbira kmečke prihranke 
v obliki hranilcih vlog in notranjih po- 
sojil za ustvarjanje obratnih sredstev in 
podelitev kreditov svojim članom; 7. da 
skrbi za gospodarski strokpvni, kulturni 
in prosvetni dvig vseh prebivalcev svo- 
jega okoliša tako, da prireja v svojem 
zadružnem domu strokovna in politična 
predavanja, kulturne prireditve, strokov, 
ne tečaje, razstave, nredvajanja filmov, 
goji fizkulturo itd. ter ustanovi svojo 
knjižnico. 

Zaradi smotrk-ega in uspešnejšega iz- 
vajanja svojih nalog izdela potrebne na- 
črte v skladu s splošnim državnim na- 
črtom. , , „ 

Zadružni delež znaša 150 din, delež 
zadružnikovega družinskega člana 15 din. 
Vsak zadružnik jamči z desetkratnim 
zneskom vpisanih deležev. 

Pniobcitve se razglašajo v poslovmih 
prostorih zadruge in na razglasni deski. 

Upravni odbor sestavlja 7 članov. Za- 
drugo zastopa upravni odbor, zanjo pod- 
pisujeta po dva člana tvpravnega odbora, 
od katerih sane enega nadomeščati) po- 
oblaščeni uslužbenec zadruge. 

Ulani upravnega odbora so: 
Maurič   •••••••,   kmet,   Imenje 46, 

predsednik, 
Bojavnik Ivan, kmet, Breg 165, pod- 

predsednik, 
Zorzut Slavko, kmet, Imenje G5,tam'ik, 
KorsiČ Anton, kmet, Gonjače 20, bla- 

gajnik, 
Baaato Franc, ikmei, Bale 30, 
Simeič Silvester, kmet, Šmartno 101, 
Medvegèek Iran, kmet, Šmartno 145, 

odborniki. 
Oktožno sodišče v Postojni 

dne 28. maja 1948. 
Zt 64/48-2 5585 

804. 
Sedež: Beznijak, okraj Postoma. 
Dam vpisa: 9. janüa 1W& 
Besedilo: Kmetijska zadruga z o. j. v 

Bczuljakn. 
Zadrega je ••• ustanovljena na skup- 

ščini 5. IIÏ. 1948. _. 
Naloge zadruge so: 1. da na cim boîjai 

in čim kultumejši način oskrbuje svoje 
člane z vsemi potrebnimi potrošnim! 
predmeti; 2. da odkupuje v svojem oko- 
lišu vse kmetijske pridelke in izdelke v 
skladu s postavljenim načrtom za dobro 
oskrbo mest in drugili industrijskih sre- 
dišč in sklepa v; ta namen pogodbe; 
3. da pospešuje in razvija vse panogo 
kmetijskega gospodarstva na svojem 
področju, tako poljedelstvo, živinorejo, 
sadjarstvo, vinogradništvo, čebelarstvo, 
gojitev industrijskih in drugih kultur, 
gozdarstvo, domačo obrt itd., posebno 
še tiste panoge oziroma "1011111X6, ki v 
danih naravnih  pogojih najbolj   uspe- 

vaj^ 4, da uvaja za povečanje kmetijske 
pTQi|v0dnje in s tem za naraščanje bla- 
gostanja 6vojih članov naprednejše teli- 
mene in agronomske metode v kmetij- 
stvu in v ta namen nabavlja kmetijske 
stroje, umethfi gnojila itd., ustanavlja 
ambulante za živino, plememlne postaje, 
organizira selekcijo živine, gradi silose, 
organizira semensko službo, skrbi za 
gojitev sadnih, gozdnih in drugih sadik 
itd.; 5. da organizira predelavo kmetij- 
skih pridelkov in obrtne delavnice za 
potrebe svojih članov in .izrablja pri tem 
predvsem lokalne surovine; 6. da zbira 
kmečke prihranke v obliki hranilnih 
vlog in notranjih •••••• za ustvarjanje 
obratnih sredstev in podeljevanje kre- 
ditov svojim članom; 7. da skrbi zai go- 
spodarski strokovni, kulturni in pro- 
svetni dvig vseh prebivalcev svojega 
okoliša tako, da prireja v evojem za- 
družnem domu strokovna in politična 
predavanja, kulturne prireditve, stro- 
kovne tečaje, razstave, predvajanja fil- 
mov, goji fizkulturo itd. ter ustanovi 
svojo knjižnico. 

Zaradi smotrnega in uspešnejšega iz- 
vajanja svojih nalog izdela potrebne 
načrte v skladu s splošnim državnim na- 
črtom. 

Zadružni delež znaša 100 din, delež, 
zadružnikovega   družinskega   člana  20 
din. Vsak zadružnik jamči z desetkrat- 
nim zneskom vpisanih deležev. 

Priobčitve se razglašajo v poslovnih 
prostorih zadruge in na razglasni deski. 

Upravni odbor sestavlja • članov. Za- 
drugo zastopa upravni odbor, zanjo pod- 
pisujeta po dva člana upravnega od- 
bora, <£d katerih sme enega nadoftiešca*i 
pooblaščeni uslužbenec Zadruge. 

Ölani upravnega odbora so: 
Hren Jože, zwar, Bezuljak 21, pred- 

sednik, 
Kranjc Ludvik, kmet, Kožljek, pod- 

predsednik, ' 
Brancelt Jakob, kmet, Seauljak, tajnik, 
Meden Frančiška, gospodinja, Bezuljak 

št. 17, 
Košir FranKska, hči poseit, Đobec, 

odbornika. 
Okrožno sodišče v Postojni 

dne 5. jiarfta 1948. 
Zt 88/4é--2 5594 

* 
S05. 

Sedež: Cajnarji. 
Dan vpisa: 9. junija 1948. 
Besedilo: Kmetijska zadruga z o. j. v 

Cajnarjih. 
Zadruga je bila ustanovljena na ekup- • 

ščin'i 27. II. 1948. 
Naloga zadruge je: 1. da na čim bolJSi 

in čim kulturnejsi naôin oskrbuje svoje 
člane z vsemi potrebnimi potrošnilnTi 
predmeti; 2. da odkupuje v svojem oko- 
lišu vse kmetijske pridelke in izdelke v 
skladu z postavljenim načrtom za dobro 
oskrbo mes-t in drugih industrijskih sre- 
dišč in sklepa v ta namen pogodbe; 3. da 
pospešuje in razvija vse panoge kmetij- 
skega gospodarstva na svojem področju, 
tako poljedelstvo, živinorejo, sadjarstvo, 
vinogradništvo^ čebelarstvo, gojitev in- 
dustrijskih in drugih kultur, gozdarstvo, 
domaČo 4 obrt itd. posebno tiste panoge 
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posebno še tiste panoge oziroma toiture, 
ki v danih naravnih pogojih najbolj uspe- 
vajo; 4. da uvaja za povečanje kmetijske 
proizvodnje in s tem za naraščanje bla- 
gostanja svojih članov naprednejše teh- 
nične in agronomske metode v kmetijstvu 
in v ta namen nabavlja kmetijske stroje, 
umetna gnojila itd., ustanavlja ambulante 
za živino, plemenilne postaje, organizira 
selekcijo živino, gradi silose, organizira se- 
mensko službo, skrbi za gojitev sadnih, 
gozdnih in drugih sadik itd.; 5. da organi- 
žira predelavo kmetijskih pridelkov in 
obrtne delavnice za potrebe svojih članov 
in izrablja pri tem predvsem lokalne suro- 
vine; 6. da zbira kmečke prihranke v 
obliki hranilnih vlog in notranjih posojil 
za ustvarjanje obratnih sredstev in pode- 
ljevanje kreditov svojim članom; 7. da 
skrbi za gospodarski strokovni, kulturni in 
prosvetni dvig vseh prebivalcev svojega 
okoliša tako, da prireja v svojem zadruž- 
nem domu strokovna in politična predava- 
nja, kulturne prireditve, strokovne tečaje, 
razstave, predvajanja filmov, goji fizkul- 
turo itd. ter ustanovi svojo knjižnico. 

Zaradi smotrnega in uspešnejšega izva- 
janja svojih nalog izdela potrebne načrte 
v skladu s splošnim državnim načrtom. 

Zadružni delež znaša 160 din, delež za- 
družnikovega družinskega člana 30 din. 
Vsak zadružnik jamči s petkratnim zne- 
skom vpisanih deležev. 

Prioboitve se razglašajo v poslovnih 
prostorih zadruge in na razglasni deski. 
Vabilo na skupščino se mora razglasiti: 
v prostorih zadruge vsaj 8 dni prej in 
ee mora poslati tudi pristojni okrajni 
zvezii. 

Upravni odbor sestavlja 5—7 članov. 
Zadrugo zastopa upravni odbor, zanjo 
podpisujeta po dva člana upravnega od- 
bora, od katerih eme enega nadomeščati 
pooblaščeni uslužbenec zadruge. 

Okrožno sodišče v Postojni 
dne 12. aprila 1948. 

Zt 54/47—7 5601 
*/ 

811. 
Sedež: Obrov. 
Dan vpisa: 3. maja 1948. 
Besedilo: Kmetijsko nabavno prodajna 

zadruga z o. j. v Obrovcm. 
Na skupščini 14 III 1948 so bila spre- 

jeta nova pravila. 
Besedilo odslej: Kmetijska zadruga z 

o. j. v Obrovem. 
Naloge zadruge so: 1. da na čim boljši 

ta čim kulturnejši način oskrbuje svoje 
člane z vsemi potrebnimi potrošnimi 
predmeti; 2, da odkupuje v svojem oko- 
lišu vse kmetijske pridelke in izdelke v 
skladu s postavljenim načrtom za dobro 
oskrbo mest in drugih industrijskih sre- 
dišč in sklepa. v ta namen pogodbe; 
3. da pospešuje in razvija vse panoge 
kmetijskega gospodarstva na svojem 
področju, tako poljedelstvo, živinorejo, 
sadjarstvo, vinogradništvo, čebelarstvo, 
gojitev industrijskih in drugih kultur, 
gozdarstvo, domačo obrt itd., posebno 
še tiste panoge oziroma, kulture, ki v 
danih naravnih pogojih najbolj uspe- 
vajo; 4. da uvaja za povečanje kmetijske 
proizvodnje in s tem za naraščanje bla- 
gostanja, svojih Članov naprednejše teh- 

nične in agronomske metode v kmetij- 
stvu in v ta namen nabavlja kmetijske 
stroje, umetna gnojila itd., ustanavlja 
ambulante za živino, plemenilne postaje, 
organizira selekcijo živine, gradi silose, 
organizira semensko službo, skrbi za 
gojitev sadnih, gozdnih in drugih sadik 
itd.; 5. da organizira predelavo kmetij- 
skih pridelkov in obrtne delavnice za 
potrebe svojih članov in izrablja pri tem 
predvsem lokalne surovine; 6. da zbira 
kmečke prihranke v obliki hranilnih 
vlog in notranjih posojil za ustvarjanje 
obratnih sredstev in podeljevanje kre- 
ditov svojim članom; 7. da skrbi za go- 
spodarski strokovni, kulturni in pro- 
svetni dvig vseh prebivalcev svojega 
okoliša tako, da prireja v svojem za- 
družnem domu strokovna in politična 
predavanja, kulturne prireditve, stro- 
kovne tečaje, razstave, predvajanja fil- 
mov, goji fizkulturo itd. ter ustanovi 
svojo knjižnico. 

Zaradi smotrnega in uspešnejšega iz- 
vajanja svojih nalog izdela potrebne na- 
črte v skladu s splošniim državnim načr- 
tom. 

Zadružni delež znaša 150 din. Vsak 
zadružnik jamči z desetkratnim zneskom 
vpisanih deležev. 

Priobčitve se razglašajo v prostorih za- 
druge in na razglasni deski. 

Upravni odbor sestavlja 7 do 9 članov. 
Zadrugo zastopa upravni odbor, zanjo 
podpisujeta dva člana upravnega odbo- 
ra, od katerih enega sme nadomeščati 
pooblaščeni uslužbenec zadruga. 

Izbrišeta se člana upravnega odbora 
Škof Milan in Juriševič Tomaž, vpišeta 
se nova izvoljena člana upravnega od- 
bora: 

Mršnik Anton, Poljane 12, 
Dodič Anton, Obrov 25. 

Okrožno sodišče v Postojni 
dne 3. maja 1948. 

Zt 51/47—• 5042 
* 

812, 
Sedež: Ostrožno brdo, okraj II. Bistrica. 
Dan vpisa: 3. maja 1948. 
Besedilo: Kmetijska zadruga z omeje- 

nim jamstvom na Osirožnem brdu. 
Zadruga je bila ustanovljena na skup- 

ščini 19. II. 1048. 
Naloge zadruge so: 1. da na čim boljši 

in čim kulturnejši način oskrbuje svoje 
člane z vsemi potrebnimi potrošnimi 
predmeti; 2. da odkupuje v svojem oko- 
lišu vse kmetijske pridelke in izdelke v 
skladu s postavljenim načrtom za dobro 
oskrbo mest in drugih industrijskih sre- 
dišč in sklepa v ta namen pogodbe; 
3. da pospešuje in razvija vse panoge 
kmetijskega gospodarstva na svojem 
področju, tako poljedelstvo, živinorejo, 
sadjarstvo, vinogradništvo, čebelarstvo, 
gojitev industrijskih in drugih kultur, 
gozdarstvo, domačo obrt itd., posebno 
še tiste panogo oziroma kulture, ki v 
danih naravnih pogojih najbolj uspe- 
vajo; 4, da uvaja za povečanje kmetijske 
proizvodnje in s tem za naraščanje bla- 
gostanja svojih članov naprednejše teh- 
nične in agronomske metode v kmetij- 
stvu in v ta namen nabavlja kmetijske 
stroje, umetna gnojila itd., uetamavlja 

ambulante za živino, plemenilne postaje, 
organizira selekcijo živine, gradi silose, 
organizira semensko službo, skrbi za 
gojitev sadnih, gozdnih in drugih sadik 
itd.; 5. da organizira predelavo kmetij- 
skih pridelkov in obrtne delavnice za 
potrebe svojih članov in izrablja pri tem 
predvsem lokalne surovine; 6. da zbira 
kmečke prihranke v obliki hranilnih 
vlog in notranjih posojil za ustvarjanje 
obratnih sredstev in podeljevanje kre- 
ditov svojim članom; 7. da skrbi za go- 
spodarski strokovni, kulturni in pro- 
svetni dvig vseh prebivalcev svojega 
okoliša tako, da prireja v svojem za- 
družnem domu strokovna in politična 
predavanja, kulturne prireditve, stro- 
kovne tečaje, razstave, predvajanja fil- 
mov, goji fizkulturo itd. ter ustanovi 
svojo knjižnico. 

Zaradi smotrnega in uspešnejšega iz- 
vajanja svojih nalog izdela potrebne na- 
črte v skladu s splošnim državnim 
načrtom. 

Zadružni delež znaša 150 din, delež 
zadruiniikovega družinskega člana 50 din. 
Vsak zadružnik jamči s petkratnim zne- 
skom vpisanih deležev, 

Prioboitve se razglašajo v prostorih 
zadruge in na razglasni deski. VabSlo 
na skupščino tudi tam najmanj 8 dni 
prej in z vabili posameznim članom. 

Upravri odbor sestavlja 5 do 7 članov. 
Zadrugo zastopa upravni odbor, zanjo 
podpisujeta dva člana upravnega od- 
bora, katerih enega sme nadomeščati po- 
oblaščeni uslužbenec zadruge. 

Člani upravnega odbora so: 
Medved Jožef, kmet. Ostrožno brdo 9, 

predsednik, 
Medved Franc, kmet, Ostrožno brdo 2, 

tajnik, 
Oustinčič Jožef, Ostrožno brdo 20, bla- 

gajnik, 
Malečkar JožeJ, kmet, Ostrožno brdo 

št. 58. 
K rebel j Angela, tajnilk KLO, Ostrožno 

brdo 16, odbornika. 
Okrožno sodišče v Postojni 

d«e 3. maja 1948. 
Zt 55/48—2 6306 

* 
813. 

Sedež: Pregarje, okraj Ilirska Bistrica- 
Dan vpisa: 22. maja 1948. 
Besedilo: Kmetijsko obdelovalna w 

druga z o. j. v Pregarjah. 
Na skupščini 12. III. 1948 so bua spre- 

jeta nova pravila: 
Sedež odslej: Pregarje. 
BesedBo: Kmetijska zadruga z o. j. T 

Pregarjah. 
Naloge zadruge so: 1. da na čim boljši 

in čim kulturnejši način oskrbuje süoje 
člane z vsemi potrebnimi rxihFOSnüni pred- 
meti; 2. da odkupuje v svofem okolišu vse 
kmetijske pridelke in izdelke v skladu s 
postavljenim« načrtom za dobro oskrbo 
mest in drugih industrijskih središč JB 

sklepa v ta namen pogodbe; 3. da pospešu- 
je in razvija vse panoge kmetijskega {p 
spodarstva na svojem področju, tako polje- 
delstvo, živinorejo, sadjarstvo, vinogradi?" 
štvo, čebelarstvo, gojitev mduetrijskib HJ 
drugih kultur, gozdarstvo, domačo obrt Itd.? 
posebno še tiste panoge oziroma kulture» 
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ki v danih naravnih pogojih najbolj uspe- 
vajo; 4. da uvaja za povečanje kmetijske 
proizvodnje in s tem za naraščanje bla- 
gostanja svojih članov naprednejše teh- 
nične in agronomske metode v kmetijstvu 
in v ta namen nabavlja kmetijske stroje, 
umetna gnojila itd., ustanavlja ambulante 
za živino, plemenilne postaje, organizira 
selekcijo živino, gradUsilose, organizira se- 
mensko službo, skrbi za gojitev sadnih, 
gozdnih in drugih sadik itd.; 6. da organi- 
zira predelavo kmetijskih pridelkov in 
obrtne delavnice za potrebe svojih članov 
in izrablja pri tem predvsem lokalne suro- 
vine; 6. da zbira kmečke prihranke v 

gpbliki hranilnih vlog in notranjih posojil 
fza ustvarjanje obratnih sredstev in pode- 
ljevanje kreditov svojim članom; 7. da 
skrbi za gospodarski strokovni, kulturni in 
prosvetni dvig vseh prebivalcev svojega 
okoliša tako, da prireja v svojem zadruž- 
nem domu strokovna in politična predava- 
nja, kulturne prireditve, strokovne tečaje, 
razstave, predvajanja filmov, goji fizkul- 
turo itd. ter ustanovi svojo knjižnico. _ 

Zaradi smotrnega in uspešnejšega izva- 
janja svojih nalog izdela potrebne načrte 
v skladu s splošnim državnim načrtom. 

Zadružni dolež znaša 150 din, delež za- 
družnikovega družinskega člana 20 din. 
Vsak zadružnik jamči z desetkratnim 
zneskom vpisanih deležev. 

Priobčitve se razglašajo v poslovnih 
prostorih zadruge in na razglasni desici. 
Zadrugo zastopa upravni odbor, zanjo 
podpisujeta po dva elana upravnega od- 
bora, od katerih sme enega nadomeščati 
pooblaščeni uslužbenec zadruge. 

Izbrišejo se odstopivši člani uprav- 
nega odbora: Sever Anton, Konestabo 
Milan, Zadniik Lovrenc, Frank Peter, 
Tomažič Viktor, Zadrik Alojz, Frank 
Martin; vpišejo se novi izvoljeni člani 
upravnega odbora: 

Konestabo  Ivan,  Pregarje 55,  pred- 
sednik, 

Kogovšek Franc, Pregarje 66, pod- 
predsednik, 

Tomažič Franc, Huje 38, tajnik. 
Konestabo Srečko, Pregarje 110, 
Frank Anton, Pregarje 38, 
^ek Josip, Huje 12, 
Frank Ivan, Gaberk 10, član'. 

Okrožno sodišče v Postojni 
> dne 22. maja 1Q48. 

Zt 21/47—10 6306 

814. 
Sedež: Ravnica, okraj Gorica 
Uan vpisa: 3. junija 1948. 
besedilo: Kmetijska zadruga • o. j. v 

«avnici. 
vv Zadruga je bila ustanovljena na skup- 
ščini 26. ft. 1948. 

Naloge zadrugo so: 1. da na čim boljši 
ÎJ čim kulturnejši način oskrbuje svoje 
Uane z vsemi potrebnimi potrošuimi pred- 
Kisli; 2. da odkupuje v svojem okolišu vse 
Kmetijsko pridelke in izdelke v skladu.s 
Postavljenim načrtom za dobro oskrbo 
^est in drugih industrijskih središč in 
sklepa v ta namen pogodbe; 3. da pospešu- 
Ie in razvija vse panoge kmetijskega go- 
spodnrstva na svojem področju, talco polje, 
oclstvo, živinorejo, sadjarstvo, vinogradni- i 
s*vo, čebelarstvo, gojitev, industrijskih in ' 

dragih kultur, gozdarstvo, domačo obrt itd.; 
posebno še tiste panoge oziroma kulture, 
ki v danih naravnih pogojih najbolj uspe- 
vajo; 4. da uvaja za povečanje kmetijske 
proizvodnje in s tem za naraščanje bla- 
gostanja svojih članov naprednejše teh- 
nične in agronomske metode v kmetijstvu 
in v ta namen nabavlja kmetijsko stroje, 
umetna gnojila itd., ustanavlja ambulante 
za živino, plemenilne •••••••, organizira 
selekcijo živino, gradi silose, organizira se- 
mensko službo, skrbi za gojitev sadnih, 
gozdnih in drugih sadik itd.; 5. da organi- 
zira predelavo kmetijskih pridelkov in 
obrtne delavnice za potrebe svojih članov 
in izrablja pri tem predvsem lokalne suro- 
vine; 6. da zbira kmečke prihranke v 
obliki hranilnih vlog in notranjih posojil 
za ustvarjanje obratnih sredstev in pode- 
ljevanje kreditov svojim članom; 7. da 
skrbi za gospodarski strokovni, kulturni in 
prosvetni dvig vseh prebivalcev svojega 
okoliša tako, da prireja v svojem zadruz- 
nem domu strokovna in politična predava- 
nja, kulturne prireditve, strokovne tečaje, 
razstave, predvajanja iilmov, goji fizkul- 
turp itd. ter ustanovi svojo knjižnico. 

Zaradi smotrnega in uspešnejšega izva- 
janja svojih nalog izdela potrebne načrte 
v skladu s splošnim državnim načrtom. 

Zadružni delež znaša 160 dinarjev. 
Vsak zadružnik jamči z desetkratnim 
zneskom vpisanih deležev. 

Priobčitve se razglašajo v poslovnih 
prostorih zadruge in na razglasni deski. 

Upravni   odbor   sestavlja   7   članov. 
Zadrugo zastopa upravni odbor, zanjo 
podpisujeta po dva" ciana upravnoga od- 
bora, od katerih sme enega nadomeščati 
pooblaščeni uslužbenec zadruge. 

Ölani upravnega odbora so: 
Filiiipäß Stanko, Ravnica 8, predsed- 

nik, 
Rijavec Fani, Eavnica 7, podpredsed- 

nik, 
Rijavec Slavica, Ravnica 29, tajnik, 
Rtovec •••••, Ravnica 9, blagajnik, 
Belînger Anton, Ravnica 13, 
Rijavec Leopold, Podgozd 49, 
Plesničar    Avguština,    Podgozd    59, 

člani. 
Okrožno sodišče v Postojni 

dne 3. junija 1948. 
Zt 82/48-2 5607 

81SÌ. 
Sedei: ßozaa dolina, okraj Gorica, 
ftan vpisa; 9. junija 1948. 
Öesedlo: Kmetijska zadruga z o. j. v 

Rožni (krtini. 
Zadruga je baia ustanovljena na skup- 

ščini ti. •. 1948. 
Najoge zadruge so: 1. da na cim boljši 

in čim kultumeiši način oskrbuje svoje 
člane z v^emi potrebnimi potrošnimi pred- 
meti; 2. da odkupuje v svojem okolišu vse 
kmetijske pridelke in izdelke v skladu s 
postavljenim načrtom za dobro oskrbo 
mest in drugih industrijskih središč ID 
sklepa v ta namen pogodbe; S. da pospešu- 
je in razvija vse panogo lunetilskega go- 
spodarstva na svojem področju, tako polje- 
delstvo, živinorejo, sadjarstvo, vinogradni- 
štvo, čebelarstvo, gojitev industrijskih in 

^drugih kultur, gozdar^:^dofl3a&^£t,;ild.} 

posebno še tiste panoge oziroma kulture, 
ki v danih naravnih pogojih najbolj uspe- 
vajo; 4. da uvaja za povečanje Kmetijske 
proizvodnje in s tem za naraščanje bla- 
gostanja svojih članov naprednejše teh- 
nične in agronomske metode v kmetijstvu 
in v ta namen nabavlja kmetijske stroje, 
umetna gnojila itd., ustanavlja ambulante 
za živino, plemenilne postaje, organizira 
selekcijo živino, gradi silose, organizira se- 
mensko službo, skrbi za gojitev sadnih, 
gozdnih in drugih sadik itd.; 5. da organi- 
zira predelavo kmetijskih pridelkov in 
obrtne delavnice za potrebe svojih članov 
in izrablja pri.tem predvsem lokalne suro- 
vine;- 6. da zbira kmečke prihranke v 
obliki hranilnih vlog in notranjih posojil 
za ustvarjanje'obratnih sredstev in pode- 
ljevanje kreditov svojim članom; 7. da 
skrbi za gospodarski strokovni, kulturni in 
prosvetni dvig vseh prebivalcev svojega 
okoliša tako, da prireja v svojem zadruž- 
nem domu strokovna in politična predava- 
nja, kulturne prireditve, strokovne tečaje, 
razstave, predvajanja filmov, goji iizkul- 
turo itd. ter ustanovi svojo knjižnico. 

Zaradi smotrnega in uspešnejšega uva- 
janja svojih nalog izdela potrebne nacrte 
v skladu s splošnim državnim načrtom. 

Zadružni delež zauaša 150 dinarjev. 
Vsak zadružnik jamči s petkratnim zne- 
skom vpisanih deležev. 

Priobčitve se razglašajo v poslovnih 
prostorih zadruge in na razglasni deski 

Upravni odbor sestavlja 7 članov. 
Zadrugo zastopa upravni odbor, zanjo 
podpisujeta po dva člana upravnega od- 
bora, cd katerih sme enega nadomeščati 
pooblaščeni uslužbenec zadruge. 

Člani upravnega odbora eo: 
•••• Exnià, kmet, Stara gora 102, 

predsednik, 
Madovan Jožef, kmet, Ajševica 6, pod- 

predsednik, 
Ferrari Peter, delavec, Rožna doima 

št. 8, tajnik, 
Bailo Terezija, hišna, Rožna äoJina 66, 

blagajnik, 
Konic Anton, gostilničar, Rožna do- 

lina 60, 
ïïlede Anton, kmet, Stara gora 37» 
Vižin Frame, kimet, Ajlevics. 25, ••••. 

Okrožno sodišče v Postojni 
dno 9. junija 194Ö. 

Zt S9/4S-3 5598 
« 

816, 
Seiles: SmiheJ na Krasu. 
Pao vpisa; 16. maja 1948, 
Besodik): Kmetijska zadruga z omeje- 

jenim jamstvom v Šmiholu na Krasu. 
Zadruga jo büa ustanovljena na skup- 

ščini 2*. •. 1948. 
ïîaloge zadruge so; 
1. 3a na 3m bdjli tn &n StufturneJSi 

naßin oskrbuje evote elane z vsemi pO 
trebaàmi potroSnimî predmeti; 1 da od- 
kupu*» v svojem ••••• vse kmetìjeke 
pridelke in îadleîke v sfcfodu s postav- 
ijeniin nacrtom za dobro oakri» mest m 
drug*H toatmtrijeklh sredlS* in skletwi v 
ta mtaea pogodba, 8. da poepeäuje in 
razvija vse panoge kmetijskega gospo- 
darstva na svojem področju, iako polje- 
delstvo, živinorejo, sadjarstvo, vinosjrad- 
••••• .čabekvrstvo^ go#&y, ioduatrjj»kiii 
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in drugih kultur, gozdarstvo, domačo 
obrt itd., posebno pa tiste panoge ozi- 
roma kulture, ki v danih naravnih po- 
gojih najbolj uspevajo; -1 .'a uvaja m 
povečanje kmetijske proizvodnje :n_ ?• 
tem za naraščanje blagostanja svojih 
članov naprednejše tehuičfne in agro- 
nomske metode v kmetijstvu in v ta na- 
men nabavlja kmetijske stroje, umetna 
gnojila itd. ustanavlja ambulante za ži- 
vino, plemenilne postaje, organizira se- 
lekcijo živine, gradi silose, organizi- 
ra semensko službo, skrbi za gojitev 
sadnih, gozdnih in drugih sadik itd.; 
5. da organizira predelavo kmetijskih 
pridelkov in obrtne delavnice iz po- 
trebe svojih članov in izrablja pri 
tem predvsem lokalne surovine; ö. da 
zbira kmečke prihranke v obliki hra- 
nilnih vlog in notranjih posojil za ustvar- 
janje obratnih sredstev in za podeljeva;. 
nje kreditov svojim članom; 7. da skrbi 
za gospodarski strokovni ter kulturni in 
prosvetni dvig vseh prebivalcev svojega 
okoliša tako, da prireja v svojem za- 
družnem domu strokovna in politična 
predavanja, kulturne prireditve, stro- 
kovne tečaje, razstave, predvajanja fil- 
mov, goji fizkulturo itd. ter ustanovi 
svojo knjižnico. 

Zaradi smotrnega in uspešnejšega iz- 
vajanja svojih nalog izdela potrebne na- 
črte v skladu s splošnim državnim na- 
črtom. 

Zadružni delež znaša 100 din, delež 
zadružriikovega družinskega člana 20 din. 
Vsak zadružnik jamči s petkratnim zne- 
skom vpisanih deležev. 

Prioibčitve se razglašajo v poslovnih 
prostorih in na razglasni desio. 

Upravni odbor sestavlja 5 članov. Za- 
drugo zastopa upravni odbor, zanjo pod- 
pisujeta dva čiana   upravnega odbora, 
katerih enega sme nadomeščati poobla- 
ščeni uslužbenec zadruge. 

Člani upravnega odbora so: 
Kaluža Lado, kmet, Narin 13, 
Sušelj Anton, kmet, Narin 56, 
Klepčaip Anton, kmet, Nadanje selo 45, 
Avčin Franc, kmet, Narin 71, 
Renko Josip, Nadanje selo 53. 

Okrožno sodišče v Postojni 
dne 15. maja 1948. 

Zt 77/48—2 5305 

817. 
Sedež: Topolec, okraj II. Bistrica. 
Dan vpisa: 3. mafai 1948. 
Besedilo: Kmetijska zadruga z ome- 

jenim jamstvom v Topolcu. 
Zadruga je bila ustanovljena na skup- 

ščini 18. II. 1948. 
Naloge zadruge sov 1. da na čim boljši 

in čim kulturnejši način oskrbuje svoje 
člane z vsemi potrebnimi potrošnimi 
predmeti; 2. da odkupuje v svojem oko- 
lišu vse kmetijske pridelke in izdelke v 
skladu s postavljenim načrtom z« dobro 
oskrbo mest in drugih industrijskih sre- 
dišč in sklejja v ta namen pogodbe; 
3. da pospešuje in razvija vse panoge 
kmetijskega gospodarstva na svojem 
področju, tako poljedelstvo, živinoreja 
sadjarstvo, vinocTadništvo, čebelarstvo 
gojitev industrijskih in drugih kultur, 
•gozdarstvo, domačo    obrt itd,    posebno 

še tiste panoge oziroma kulture, ki v 
danih naravnih pogojih najbolj uspe- 
vajo; 4. da uvaja za povečanje kmetijske 
proizvodnje in s tem za naraščanje bla- 
gostanja svojih članov naprednejše teh- 
nične in agronomske metode v kmetij- 
stvu in v ta namen nabavlja kmetijske 
stroje, umetna gnojila itd., ustanavlja 
ambulante za živino, plemenilne postaje, 
organizira selekcijo živine, gradi silose, 
organizira semensko službo, skrbi za 
gojitev sadnih, gozdnih in drugih sadik 
itd.; 5. da organizira predelavo kmetij- 
skih pridelkov in obrtne delavnice za 
potrebe svojih članov in izrablja pri tem 
predvsem lokalne surovine; 6. da zbira 
kmečke prihranke v obliki hranilnih 
vlog in notranjih posojil za ustvarjanje 
obratnih sredstev in podeljevanje kre- 
ditov svojim članom; 7. da skrbi za go- 
spodarski strokovni, kulturni in pro- 
svetni dvig vseh prebivalcev svojega 
okoliša tako, da prireja v svojem za- 
družnem domu strokovna in politična 
predavanja, kulturno prireditve, stro- 
kovne tečaje, razstave, predvajanja fil- 
mov, goji fizkulturo itd. ter ustanovi 
svojo knjižnico. 

Zaradi smotrnega in uspešnejšega iz- 
vajanja svojih nalog izdela potrebne na- 
črte v skladu s splošnim državnim 
načrtom. 

Zadružna delež znaša 150 din, delež 
zadružnikovega družinskega člana 15 din. 
Vsak zadružnik jamči z lOkratnkn zae- 
skom vpisanih deležev. 

Priobätve se razglašajo v prostorih 
zadruge in na razglasni deski. Vabilo 
na skupščino tudi tam najmanj 8 dni 
prej in z vabili posameznim članom. 

Upravni odbor sestavlja 5 članov. Za- 
drugo zastopa upravni odbor, zanjo pod- 
pisujeta dva člana upravnega odbora, 
katerih enega sme nadomeščati poobla- 
ščeni uslužbenec zadruge. 

Člani upravnega odbora so: 
Skrlj Anton, kmet, Topole 16, pred- 

sednik, 
Sircelj Ivan, kmet, Topole 29, pod- 

predsednik, • 
Majdič Anton, vrtnar, Topole 15, tajnik, 
Šircelj Marica, uradnica, Topole 29, 

blagajn/včarka, 
Zidar Ivan, delavec, Topole 46, odbor- 

nik. 
Okrožno sodišče v Postojni 

dne 3. maja 1948. 
Zt 57/48—2 5309 

818. 
Sedež: Unec, okraj Postojna. 
Dan vpisa: 9. junija 1948. 
Besedilo: Kmetijska zadruga z o. j. na 

Uncu. 
Zadruga je bila ustanovljena na skup- 

ščini 16. II. 1948. 
Nalogo zadruge so: 1. da na čim boljši 

in čim kulturnejši način oskrbuje svoje 
člane z vsemi potrebnimi potrošnimi pred. 
meti; 2. da odkupuje v svojem okolišu vse 
kmetijske pridelke in izdelke v skladu s 
postavljenim načrtom za dobro oskrbo 
mest in drugih industrijskih središč in 
sklepa v ta namen pogodbe; 3. da pospešu- 
je in razvija vse panoge kmetijskega go- 

I spođarstva • svojem področju, tako polje- 

delstvo, živinorejo, sadjarstvo, vinogro-iok 
štvo, čebelarstvo, gojitev industrijskih fl 
dragih kultur, gozdarstvo, domačo obrt itu.; 
posebno še tiste panoge oziroma kulture, 
ki v danih naravnih pogojih najbolj uspe- 
vajo; 4. da uvaja za povečanje kmetijske 
proizvodnje in s tem za naraščanje bla- 
gostanja svojih članov naprednejše teh- 
nične in agronomske metode y kmetijstvu 
in v ta namen nabavlja kmetijske stroje, 
umetna gnojila itd., ustanavlja ambulante 
za živino, plemenilne postaje, organizira 
selekcijo živilK), gradi silose, organizira se- 
mensko službo, skrbi za gojitev sadnih, 
gozdnih in drugih sadik itd.; 5. da organi- 
zira predelavo kmetijskih pridelkov Ä 
obrtne delavnice za potrebe svojih člandv 
in izrablja pri tem predvsem lokalne suro- 
vine; 6. da zbira kmečke prihranke v 
obliki hranilnih vlog in notranjih posojil 
za ustvarjanje obratnih sredstev in rwde- 
Ijevanje kreditov svojim članom; 7. da 
skrbi za gospodairski strokovni, kulturni in 
prosvetni dvig vseh prebivalcev svojega 
okoliša tako, da prireja v svojem zadruž- 
nem domu strokovna in politična predava- 
nja, kulturne prireditve, strokovne tečaje, 
razstave, predvajanja filmov, goji fizkul- 
turo itd. ter ustanovi svojo knjižnico. 

Zaradi smotrnega in uspešnejšega izva- 
janja svojih nalog izdela potrebne načrte 
v skladu s splošnim državnim načrtom. 

Zadružni delež znaša 100 din, delež za- 
družniikovega družinskega člana 20 din. 

Vsak zadružnik jamči z desetkratnim 
zneskom vpisanih deležev. 

Priobčitve se razglašajo v poslovnih 
prostorih zadruge in na razglasni deski. 

Upravni odbor sestavlja 7 do 9 članov. 
Zadrugo zastopa upravni odbor, zanjo 
podpisujeta po dva člana upravnega odj 
bora, od katerih sme enega nadomeščati 
pooblaščena uslužbenec zadruge. 

člani upravnega odbora so: 
Puntar Franc, delavec, Unec 30, pred- 

sednik, 
Perko Franc, gospodar, Slivice 8, taj- 

nik, 
Udovič Danijel, kmet, Slivice 12, bla- 

gajnik, 
Klemene Fra«, uradnik, Unec 85, 
Svet Anton, kmet, Unec 79, 
Gabrenja Bernarda, gospodjnja, Un6* 

št. 16, 
Modic Hajko, kmet, Ivanje eelo 4, čla- 

ni. 
Okrožno sortisco v Postojni 

dne 9. junija 1948. „ 
Zt 84/48-2 oS90 

* 
819. 

Sedež: Velike Bloke. 
Dan vpisa: 27. maja 1948. . f 

•Besedilo: Kmetijska zadruga z o. V 
Velikih Blokah. u 

Zadruga je brila ustanovljena na skur 
BSml 24. II. 1948. .g. 

Naloge zadruge so: 1. da na čim bo«? 
in čim kulturnejši načan oskrbuje SVOJ 
člane z vsemi potrebnimi potrošnimi P^" 
meti; 2. da odkupuje v svojem okoliSuj*• 
kmetijske pridelke in izdelke v sklad«, 
postavljenim načrtom za dobro •^••• 
mest in drugih industrijskih sredisö * 
sklepa v ta namen-pogodbe; 3. da pospe»u 
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Po preteku roka bo sodišče- ••••• 
o predlogu. 

Okrajno sodiščo v Kranju 
dne 21. junija 1048. 

Ok 140/48-7 5370 
Cuk Jožef, noj. 11. IV. 1906 v Rovtah, 

sin Matevža in Antonije rojene Novak, 
Posestnik, v Rovtah št. 71, se od 10. V. 
1945 pogreša. Po potrdilu odseka za no- 
tranjo zadeve pri OLO na Rakeku ni po- 
datkfov o bivanju pogrešanega miti v no- 
tranjosti FLRJ, niti izven njenega ob- 
močja. 

Na predlog Ouk JuMjane, delavke iz 
Kovt št. 47, se uvede postopanje za raz- 
glasitev za mrtvega in se izdaja jjoziv, 
v •^ ° P°&reSanem poroča sodišču ali 

^rbmiku Kozoglavu Antonu, uslužbencu 
U1y, Ljubljana okoliica, oziroma predla- 
gateljici. 

p.1^ Jožef se poziva, da se zglasi pri 
soüiiiseu ali drugače da kako vest o sebi. 
Ok 182/48-3 5403 

Mivšek Alojz, roj. 2.VI. 1920 v Rovtah 
nad Logatcem, sin Ignaca in Ivane ro- 
jene Kurent, delavec v Rovtah št. 120, je 
••• v juliju ali avgustu 1943 kot parti- 
«Miski borec padel v Žirovskem vrhu. 

Na predlog Klemenčič Štefanije, go- 
spodinje v Ljubljani, Bohoričeva 9,4.0 
uvede postopanje za razglasitev za mrtve- 
ga in se izdaja poziv, da se o pogreša- 
nem poroča sodišču ali skrbnici Zavrl 
Pavli, uslužbenki OLO Ljubljana okolica, 
oziroma predlagateljici. 

Miveek Alojzij ee poziva, da se zglasi 
Pri sodišču ali drugače da kako vest o 
sebi. 

Ok 147/48-10 5483 
Oticireipec Krescencija, rojena Schauer 

«<: II. 1908 v Gallup, New Mexico, USA, 
101 Janeza in Jedert rojeno Schauer, na- 
zadnje v Mlaki št. 15 pri Kočevju, se od 
leseni 1943 pogreša. 

Na predlog Otorepca Ivana, fia usluž- 
benca, Gradec št. 6S pri Litiji, se uvede 
Postopanje za razglasitev za mrtvega in' 
sejizdaja! poziv, da se o pogrešanem r-o- 
ÎP03 sodišču ali skrbniku Sluga Filipu, 
Gradec pri Litiji, oziroma predlagatelju. 

ZD.i .repec Kresceneij se poziva, da se 
•JLi pri sodišču ali drugače da kako 
Ves* o sebi. 

p —" 
i„ ° PTetelcu dveh nvìsww od dne ob- 
~n««X »Uradnem Msht LRS* bo fodišče 
omočilo o predlogih 

Okrajno sodišče v Ljubljani 
dne 4. ;uaiîa 1943. 

Ok 56/48-8 5369 
Cebulj Alojz, roj. 23. V. 1913 v Mali 

••1> snu Janeza in Jere rojene Škerl, 
«aar v Mali vasi št. 18, je 1942 odšel k 
Partizanom in se od tedaj pogreša. 

Na predlog Cebulj Jere rojene Skerl, 
gspoolnje v Mali vasi št. 18, KLO Je- 

ca, se uvede postopanje za razglasitev 
f~ Mrtvega in se izdaja poziv, da se o 
kfPS^sanem poroča sodišču ali skrbniku 
?KKX:lriu Fol il«.,, ,, lUnli vnra Št  7fi   •••.•» 
Jež 

>rju Feliksu v Mali vasi Št 76. t£L0 
ioa, oziroma predlagateljici. 

Cebulj Alojz s© podiva; da ee zgksl 
piti sodišču ali drugače da kako vest o 
sebi. 
0k 176/48—3 5404 

Cede Ivan, roj. la XII. 1918 v Ljub- 
ljani, sin Andreja in Neže rojene Neče- 
mer, študent, Ljubljana, Bavdkova 12, je 
odšel 29. VI. 1942 k partizanom, odkoder 
se ni več oglasil 

Na predlog Cede Andreja, upokojenca 
v Ljubljani, Bavdkova 12, se uvede po- 
stopanje za razglasitev za mrtvega in se 
izdaja poziv, da se o pogrešanem poroča 
sodišču ali skrbnici Porenta Mariji, To- 
varniška 25, Ljubljana ali predlagatelju. 

Cede Ivan se poziva, da.se zglasi pri 
sodišču ali drugače da kako vest o sebi. 

Ok 121/48—3 5405 
Oblat Dušan, roj. 24. XII. 1914 v Trstu, 

in Aleksandra in Ane rojene LedL trgo- 
vec nazadnje v Ljubljani, Sv. Petra na- 
sip 17, je bil 28. VI, 1942 od Italijanov 
arotiran in odpeljan iz Ljubljane. Od na- 
pada pri Borovnici se pogreša. 

Na predlog 2el Dragice rojene Oblat, 
študentke v Ljubljani, Sentpetrski na- 
sip št. 17, se uvede postopanje za raz- 
glasitev za mrtvega in so izdaja poziv, 
da so o pogrešanem poroča sodišču ali 
skrbnici Počkaj Leopoldina v Ljubljani, 
Sentpetrska c 27 oziroma predlagateljici. 

Oblat Dušan so poziva, da so zglasi 
pri sodišču ali drugače da kako vest o 
sebi. 

Ok 171/48-3 5406' 
Sevšek Alojz, roj. 31. XII. 1873 v Ka- 

menici št. 15, sin Alojzija in Ane rojene 
Vidmar, kamnosek v Lazah št. 31, KLO 
Dolsko, jo 1908 odšel v Ameriko, od ko- 
der se je nazadnjo oglasil. Od tedaj se 
pogreša. 

Na predlog Selšek Ferdinanda, banč- 
nega služitelja v Ljubljani, Tyrseva 1, se 
uvede postopanje za razglasitev za mrtve- 
ga in se izdaja poziv, da se o pogreša- 
nem poroča sodišču ali skrbnici Loboda 
Jožefi iz Laz št. 3, oziroma predlagatelju. 

Sevšek Alojz ee poziva, da se zglasi 
pri siodišču ali drugače da kako vest o 
sebi. 

Ok 165/48—4 5402 
Zajec Janez, roj. 10. VI. 1916 v Zg. 

Kašlju, sin Zajec Marije, krojač v Zg. 
Kašlju št. 104, je junija 1942 odšel k par- 
tizanom, od koder se ni več vrnil. 

Na predlog Lukec. Marije roj. Zajec, 
gospodinje, Zg. Kašelj 104, se uvede po- 
stopanje za razglasitev za mrtvega in se 
izdaja poziv, da se o pogrešanem poro- 
ča sodišču ali skrbniku Fležarju Martinu, 
delavcu v Zg. Kašlju 124 oziroma pred- 
lagateljici. 

Zajec Janez se poziva, da se zglasi pri 
sodišču ali drugače da kako vest o sebi. 

Po preteku dveh mesecev po objavi 
tega oklica v >Uradnem listu LRS« bo 
sodišče odločilo o predlogih. 

Okrajno sodiščo v Ljubljani 
dne 11. junija 1948. 

Ole 159/48-4 •1 
Dobrovöljo Martin, rjoj. 12. XL 1891 v 

Bistri, slin Marilina in ferezijè, porozen, 
sodni uradnik, na Vordu st. 129, se od 
junija 194!» pogrelš». 

Na predlog Dobrovöljo FraKoiške, go- 
spodinje na Verdu št. 40, p. vMraika. EO 
uvode postopanju z^razgjssilsv za mrtve- 
ga in se izdaja JWäiv, da se o pogreša- 
nem poroča ßödlseu ali skxblÄtl Dobro- 
voljcu Janezu, kjnelu, na Verdu Si 101 
oziroma predlagateljici 
Ok 157'48-4 5653 

Dr. Soj er Franc, roj, 29.elX. 1916 v 
Ktezarjah, sin Jakoba in Julijano rojene 
Kregelj, samski, knjigovodja v Ljubljani, 
ZaJloška c. 187, so od 6. V. iC4'5 pogreša. 

Na predlog CavdOk Barbaro, lraltarice, 
Ljubljana, Cdglarjeva 6, se Uvede posto- 
panja za razglasitev za mrtvega in se iz- 
daja poziv, da s© o pogrešanem poroča 
sodišču ali skrbniku Blažu Francu mizar- 
skemu pomočniku, Ljubljana, Zaloška 
c. 103, oziroma predlagateljici 
Ok 183/48—3 5S59 

Velkavrh Jože, roj. 1. XL 1893 •• Ko- 
reni, sin Jožefa in Terezaj© rojene Ma- 
lovrh, delavec, v Zaklancu št. 9, je • 
1943. zajet in odpeljan v internacijo v 
Dachau. Od L 1944 se pogreša. 

Na predlog Velkavrh Pavle, namežčen- 
ke, VrhmUaa, Na klancu št 24, 60 uvede 
postopanje za razgksatev za mrtvega ia 
se izdaja poziv, da se o poj^rt-šaaaaj po- 
roča sodišču ali skrbniku •••• Janezu, 
kmetu na Koreni št 6, caisröma predlaga- 
teljici. 

Dobrovoljc Martin, dr. Scjer Franc in 
Velkavrh Jožo se pozivajo, da se 2gla3i- 
jo pri sodišču ali drugače dajo kako vest 
o sebi 

Po preteku dveh mesecev od objave 
tega oklica v »Uradnem listu LRS« bo 
sodišče odločilo o predlogih. 

Okrajno sodiščo v Ljubljani 
dne 24. junija 1943. 

* 
R 269/48—2 •     53•) 

Podgorelec Marko, rojen 21. IV. 1913 
v Jastrebcih, sin Antona in Marijo rojene 
Vičar, samski, kmečki delavec v Jestreb- 
cih št. 15, je bil pomladi 1942 od gesta- 
povcev aretiran in 8. VI. 1942 ustreljen 
kot talec v Mariboru. 

Na predlog brata Podgorelca Cirila, 
posestnika v Jastrebcih Št. 15, se uvede 
postopanje za razglasitev za mrtvega in 
se izdaja poziv, da se o pogrešanem do 
31. VIL 1948 poroča sodišču ala skrb- 
niku Sedonji Jožetu. 

Po preteku roka bo sodišče odločilo 
o predlogu. 

Okrajno sodišče v Ljutomeru 
dne 17. junija 1948. 

V R 1196/48-3       ' W85 
Kosi Ivan, roj. 3. VI. 1906 v Ljutome- 

ru, sin Jakoba in Marije rojene Vršič, 
oženjen, poljski delavec v Spod Kapli 
št'. 39, je bil 2. XII. 1941 prepeljan v ken- 
oentraorjsko taborišče Flossonburg in jo 
tam baje 2. IV. 1942 umrl. 
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Na predlog žene Kosi Marije, zasebni- 
ce v Sp. Kapli št. 126, se uvede postopa- 
nje za razglasitev za mrtvega. 
V R 1194/48-3 5483 

Predan Franc, roj. 9. III. 1918 v Rad- 
vaiju, sin Mihe in Neže rojene Kerhe, 
oženjen, železničar v Rad vanju 46 pri 
Mariboru, je bil 21. V. 1944 prisilno mo- 
biliziran v nemško vojsko. Prišel Je v 
angleško ujetništvo, vstopil je v NOV in 
se od 11. III. 1945 iz blojev za Gospič po- 
greza. 

Na predlog žene Predan Antonije, de- 
lavke v Pivoli št. 17, Hoče pri Mariboru, 
se uvede postopanje za razglasitev za 
nrrtvega. 

Vsakdo, ki mu je o pogrešanima kaj 
znamo, se poziva, da o tem do 15. X. 
1948 poroča sodišču ali skrbniku Vetri- 
hu Albinu, uradniku tukajšnjega sodišča. 

Kosi Ivan in Predan Franc se pozivata, 
da se zglasita pri sodišču ali drugače 
dasta kako vest o sebi. 

Po preteku roka bo sodišče odločilo o 
predlogih. 

Okrajno sodišče v Mariboru 
dne 21. junija 1948. 

* 
R 252'48 5536 

Žegelj Valentin, rojen 22. II. 1923 v 
Legnu, sin Valentina! in Matilde rojene 
Kac, •••. sin iz Legna je bil 1942 pri- 
silno mobiliziran v nemško vojsko. Leta 
1944 je prišel v angleško ujetništvo, se 
javil k prekomorski btógadi NOV. V bo- 
jih pri Gospiču je bil ranjen v trebuh 
in odpeljan v bolnico, kjer je podlegel. 
Od tedaj se pogreša. 

Na predlog sestre Tovšak Marije, po- 
sestnice v Legnu 16, se uvede postopa- 
nje za razglasitev za mrtvega an se iz- 
daja; poziv, da se o pogrešanem do 1. X. 
1948 poroča sodišču ali skrbniku Čegov- 
niku Filipu, sod. uradniku na Prevaljah. 

Po preteku roka bo sodišče odločilo 
o predlogu. 

Okrajno sodišče na Prevaljah 
dne 21. junija 1948. 

VII R 142/ 48 4741 
Rudolf Ivan Marjan, roj. 10. V.1926 na 

Zg. Bregu, sin Ivana in Emilije, abituri- 
jent na Zg. Bregu št. 59, je bil s starši ju- 
nija 1941 izseljen v Vmjačko Banjo. Leta 
1944 je odšel v NOV in je 17. I. 1945 pri 
vasi Opatovci v bojih z Nemci in ustaši 
padel. 

Na predlog očeta Rudolfa Ivana se uve- 
de postopanje za razglasitev za mrtvega in 
se izdaja poziv, da se o pogrešanem do 
20. VIII. 1948 poroča sodišču ali skrbniku 
Perteklu Karlu, sod. uradniku v Ptuju. 

Po preteku tega roka bo sodišče odločilo 
o predlogu. 

Okrajno sodiščo v Ptuju, odd., VII., 
dne 28. maja 1948. 

VII R 146/48 6056 
Golob Stefan, roj. 23. XII. 1924 na Sp. 

Bregu, sin Marije poročene Trep, eamec, 
delavec, je odšel 21. VI. 1944 v NOV. 
Dodeljen ie bil 2. bat. brigade, ki se je 
ustanovila v ZSSR. Iz bojev pri Čačku 
začetek novembra 1944 se pogreša. 

Na predlog- matere Trep Marije se 
uvede postopanje za razglasitev za mr- 
tvega in se izdaja poziv, da se o pogre- 
šanem do 30. VIII. 1948 poroča sodišču 
ali skrbniku Trepu Jožefu iz Sp. Brega 
št. 91. 
VII R 147/48 ,       5055 

Petrovič Danijel, roj. 18. VIII. 1914 
v Sedlašku, sin Danijela in Rože, ože- 
njen, posestnik v Ložinci 13, je bil 27. III. 
1944 prisilno mobiliziran v nemško voj- 
sko. Zadnjič je pisal 13. VIII. 1944, voj- 
na pošta WP 47648. Od tedaj se pogreša. 

Na predlog žene Petrovič Marije se 
uvede postopanje za razglasitev za mr- 
tvega in so izdaja poziv, da se o pogre- 
šanem do SO,- VÌII. 1948 poroča sodišču 
ali skrbniku Kranjcu Mihaelu, posestni- 
ku v Ložini 28. 

Po preteku roka bo sodišče odločilo o 
predlogih. 

Okrajno sodišče v Ptuju, odd. L, 
,   dne 8. junija 1948. 

* 
III R 106/48-2 5138 

Kocjančič Severin, roj. 16. X. 1921 v 
Brestovici, sin pok. Franca in Marije ro- 
jeno Antončič, samski, poljski delavec, 
je odšel 23. XII. 1943 v NOV, h koman- 
di mesta Sežana. Oktobra 1944 je bil v 
Brjah na Vipavskem ranjen in od Nem- 
cev zajet. Odpeljan je bil v Dachau in 
se od tedaj pogreša. 

Na predlog matere Kocjančič Marije, 
kmetice iz Brestovice 89, se uvede po- 
stopanje za razglasitev za mrtvega in se 
izdaja poziv, da se o pogrešanem do 1. 
Vili. 1948 poroča sodišču. 

Kocjančič Severin se poziva, da se zgla- 
si pri sodišču ali drugače da kako vest 
0 sebi 

Po preteku roka bo sodišče odločilo o 
predlogu. 

Okrajno sodišče v Sežani 
dne 9. junija 1948. 

1 R 91/48-3 3467 
Matul Vincenc, roj. 12. I. 1896 v Zg. 

Bistrici, sin Vincenca in Lucije rojene 
Zist, delavec, je odšel leta 1919 v Avstri- 
jo. Od tedaj se pogreša. 

Na predlog nečakinje nedl. Matul He- 
lene, Slov. Bistrica 217, ki jo zastopa Ju- 
stinek Pavel, nameščenec MLO Sloven- 
ska Bistrica, se uvede postopanje za raz- 
glasitev za mrtvega. Vsakdo, ki mu je 
0 pogrešanem kaj znano, se poziva, da 
to do 15. VIII. 1948 poroča skrbniku 
Ralcu Francu, sod. uslužbencu v Slov. 
Bistrica. 

Matul Vincenc se poziva, da se zglasi 
pri sodišču ali drugače da kako vest o 
sebi. 

Po preteku roka bo sodišče odločilo o 
predlogu. 
Okrajno sodišče r Slov. Bistrici, odd. I., 

dne 16. aprila 1948. 

1 R 185/48 4501 
Hibler Ivan, roj. 3. XII. 1907 v Ratan- 

ski vasi, sin Jožefa in Ane rojene Brglez, 
natakar v zdrav, kavarni v Rog. Slatini, 
je služil v XIII. to XIV. brigadi NOV. 
Iz bojev pri Litiji marca 1945 se pogreša. 

Na predlog očeta BlMerja Jožeta, pre--1 
užitkarja v Ratanski vasi 37, ee uvede 
postopanje za razglasitev za mrtvega. 
I R 201/48-5 4502 
v Tajher Franc, roj. 14. IX. 1021 v Gra- 
žilču, sin Franca in Julijano rojene Potoč- 
nik, mlinar, je po poročilu nemškega vo- 
jaškega poveljstva padel na nemškem 
bojišču pred 28. X. 1944. 
^ Na> predlog očeta Tajherja Franca, Gra 
čič 8, p. Zreče, so uvede postopanje za 
razglasitev za mrtvega. 

Vsakdo, ki mu je o pogrešanih kaj 
mano, se poziva, da to do 1. VIII. 1948 
poroča sodišču ali skrbniku Ralci Francu, 
sod. nameščencu v Slov. Bistrici. 

Hibler Ivan in Tajher Franc se pozi- 
vata, da se zglasita •• sodišču ali dru- 
gače dasta kako vest o sebi. 

Po preteku •••• bo sodišče odločilo o 
predlogih. 
Okrajno sodišče v Slov. Bistrici, odd. L, 

dne 12. maja 1948. 
ft 

I R 257/48-7 4453 
Lah Friderik, roj. 20. VI. 1902 v Mari 

boru, sin Antona in Roža! i je rojen« Na- 
mestenik, trgovec, Gradec, Schlusbcrg- 
ka'i 5, je bil mobilirran v nemško voj- 
sko. Odšel je na severno Nirvcv.ko. Od 
umikanja iz Norveške 1••"    e pogreša. 

Na prrdlog žene Lah Mct;!do, narne- 
ščenke, Sv. Rok ob Sotli, lmnnolom, se 
uvede postopanje za razglasitev za 
mrtvega. Vsakdo, ki mu je o pogrešanem 
kaj znano, so poziva, naj to do 1. VIII. 
1948 poroča sodišču aH skrbniku Ralci 
Francu, sod. nameščencu v Slov. Ristrici. 

Lah Friderik so po/.iva, <!a se zglasi 
na sodišču ali drugače da kako vest o 
sebi. 

Po 1.  VIII.  1948 bo so'Hče odločilo 
0 predlogu. 

Okrajno sodišče v Slovenski Districi 
dne 19. maja 1948. 

1 R 272/48—2 4614 
Urleb Ivan, roj. 4. III. 1918 v Zlogoni 

št. 12, sin posestnika Petra in Helene 
rojene Kamplet, je bil 1943 prisilno mo- 
biiiriran v nemško vojsko. Bil je v 2. mi- 
traljeski četi, 2. bat., 62. pešpolk, 7. divi- 
zija in se po obvestilu nemškega vojaškega 
poveljstva od 18. VIII. 1944 pogreša. 

Na predlog sestre Trebne Marije, go- 
spodinje, Celje, Ložnicg' št. 38, se uvede 
postopanje za razglasitev za mrtvega- 
Vsakdo, ki o pogrešanem kaj ve, naj to 
do 1. VIII. 1948 poroča sodišču ali skrb- 
niku Ralci Francu, sod. uslužbencu v 

Slov. Bistrici. , 
Urleb Ivan se poziva, da so zglasi P1* 

sodišču ali drugače da kako vest o sebi- 
Okrajno sodišče v Slov. Bistrici 

dne 26. maja 1948. 

IR 265/48 * 5320 
Vabio Ivan, roj. 3. II. 1914 v Zg. Bi- 

strici, slin Jožefa in Terezije rojene S»' 
gadin, čevljar v tovarni Impol, Slov. •1* 
strica, je bil 28. X. 1943 mobiliziran v 

nemško vojsko. Poslan jo bil na rusk° 
bojišče in januarja 1945 dodeljen piota*' 
jem na Poljskem. Od tedaj •• pogreša. 
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Na predlog žene Vfitóo Rože, delavke 
v Slov. Bistrici 4, ss üvede postopanje 
za razglasitev za .mrtvega in se .izdam 
poziv, da se o pogreSanem do 31. Viti. 
•8 poroča sodiSSu ali skrbniku Rak» 
Francu, sod. uslužbencu v Slov. Bistrici. 

Vabič Ivan se poziva, da se zglasi pri 
scdiščr. fi Ti drugače da kako vest o sebi. 

Po preteku roka bo sodišče odločilo 
o predlogu, i£j 
Okrajno sodišče v Slov. Bistrici, odd. L, 

dno 16. junija 1948. 
*   • 

R 157/48-5 4506 
Kokovnik Valentin, roj. 21. I. 1696 v 

Ljuhiji, sin Antona in Apolonije rojene 
Zakrajšek, poročen, Žagar v. Prihovi 2, 
se cd leta 1945 pogreša. 

Na predlog žene Kokovnik Jožefe iz 
Prihove 2 se uvede postopanje za raz- 
glasitev za mrtvega in s© izdaja poziv, 
da se o pogrešanem do 30. IX. •48 po- 
roča sodišču ali skrbniku Pajku Janezu, 
sod. uslužbencu v Šoštanju. 

Kokovnik Valentin se poziva, da se 
zglasi pri sodišču ali drugače da kako 
vest o sebi. 

Po preteku roka bo sodišče odločilo o 
predlogu. 

Okrajno sodišče v Šoštanju, odd. IL, 
dne 13. nuda 1948. 

# 
R 163/48-3 Ä305 

Jevšenak Karel, roj. 27. VIII. 1920, 
sin Ivana in Marije rojene Šket, samski, 
rudar v Pesjem 3, je bü borec šercerjeve 
brigade. Iz bojev v okolici Velenja 27. 
IV. 1945 se pogreša. 

Na predlog Korotačnik Frančiške, ru- 
darjeve žene v Pesjem 3, se uvede po- 
stopanje za razglasitev za mrtvega. 
R181/48-2 4507 

Karničar Franc, roj. 26. IX. 1893^ v 
Železni Kapli, nezakonski sin Karničar 
Helene, samski, poljski delavec pri Sv. 
Duhu 6 pri Solčavi, je bil jeseni 1913 
poklican v avetroogrsko vojsko. Leta 1914 
je odšel na rusko bojišče in Je po izjavi 
Prodnika Antona iz Solčave novembra 
!914 v Galiciji padel. 

Na predlog Plesnik Manilje, posestnke, 
sy- Duh 5 pri Solčavi, se uvede postopa- 
la za razglasitev za mrtvega. 
R 149/48—5 

Meianžek Ivan, roj. 30. I. 1025 v Rav- 
nai> sin Mihaela in Marije rojene Lam- 
Pret. samski, dijak v Šoštanju. Na pro- 
£•• 2, je odšel avgusta 1944 v Šlandrovo 
brigado NOV. Novembra 1944 je bil v 
P°jib na Dolenjskem ranjen. Pozneje se 
Je udeležil bojev pri Trojanah v okolici 
Kamnika in so od tedaj pogreša. 

Na predlog matere Melanšek Marije, 
delavčeve žene iz Šoštanja, se uvede po- 
stopanje za razglasitev za mrtvega. 

Vsakdo, ki mu je o pogrešanih Kaj 
^•••, se poziva, da to So 31. VIII. 1948 
•••••• sodSeu ali skrbniku Pajku Jane- 
zu, sod. uslužbencu v Šoštanju. 

Jev6enak Karel, Karničar Franc in 
Melanžek Ivan se poziivajo, da se zglasijo 
Pri sodišču ai drugače dajo kako vest o 
eebj. 

4504 

Po preteku roka bo sodišče odločilo o 
predlogih. 

Okrajno sodišče v Šoštanju edd., L, 
dne 20. maja 1948. 

Ok 23/48—4 4238 
Kavčič Jakob, roj. 4. VII. 1870 na Lju- 

binju, sin pok. Jožeta in pok. Ane roje- 
ne Leban, kmet. poročen, je pred 42 leti 
odšel v Severno Ameriko, od koder je 
zadnjič pisal leta 1022, Od tedaj se po- 
greša. 
OK 88/47-7 4239 

Perdih Jože, roj. 1. III. 1924 v Drež- 
nici, kmečki ein pok. Matije in Katarino 
rojene Koren, samski, je bil januarja 
1943 mobiliziran v (italijansko vojsko. 
Po zlomu Italije je odšel v III. preko- 
morsko brigado 26. divizije v Dalmaciji. 
Dne 18. II. 1945 je na Črnem vrhu pri 
Mostarju padel. 

Na predlog bližnjih sorodnikov so uve- 
do postopanje za razglasitev za mrtve 
in se izdaja poziv, da se o pogrešanih 
poroča sodišču ali skrbniku FilHju Vin- 
ku, sod. uslužbencu v Tolminu. 

Kavčič Jakob in Perdih Jože se pozi- 
vata, da se zglasila pri sodišču ali druga- 
če dasta kako vest o sebi. 

Po preteku roka bo sodišče odločilo o 
predlogih. 

Okrajno sodišče v Tolminu 
dne 17. maja 1948. 

Ok 28/48^-5 4774 
Bon Albert, roj. 9. IV. 1926 v Korit- 

nici, siin Jožefa in Štefanije rojene Mle- 
kuž, delavec, samski, je odšel 8. V. 1914 
v bovški odred NOV. Dne 6. VI. 1914 je 
bil pri Čezsoči od Nemcev ujet m odpe- 
ljan v Dachau. Od tedaj se pogreša. 
Ok 31/48-5 4772 

Borjančič Nada, roj. 16. V. 1923 v Bre- 
ginju, kmečka hči Franca in Marije roje- 
ne Tonkli, samska, je bila 25. V. 1944 
aretirana. Odpeljana je bila v Gorico, 
od tam pa 31. V. 1944 v Auschwitz. Po 
treh mesecih je bila premeščena v Ra- 
wensbrück, nato pa v Raklin v taborišč- 
no bolnico, kjer je baje umrla. 
Ok 27/48-5 4775 

Kravanja VilibaM, roj. 1. XI. 1921 v 
Koritnici, kmečM slin Ivana in Ane roje- 
ne Skočir, samski, je po zlomu Italije od- 
šel v bovški odred NOV. Dne 6. VI. 1944 
je bil v boju pri čezsoči ranjen in od 
Nemcev ujet. Odpeljan je bil v Dachau 
in so od tedaj pogreša. 

Ok" 32/48—5 4773 
Mazora Ana, roj. 21. VI. 1921 v Bregi- 

nju 42, hči Valentina in Ane rojene Tra- 
cina, kmetica, samska, je bla 25. V. 1944 
aretirana. Odpeljana je bila v Gorico, od 
tod pa 31. V. 1944 v Auschwitz. Po šestih 
mesecih je büa premeščena v Rawons- 
brück, kjer je zbolela in baje v taboriščni 
bolnici umrla. 

Na predlog najbližjdH sorodnikov se 
uvede postopanje za razglasitev za 
mrtve in se fedak poziv, da se o pogre- 
šam* do 31. VIII. 1948 poroča sodišču 
ali skrbniku FiUiju Vinku, sod. usluž- 

bencu v Tolminu oziroma Šavliju Drago- 
Itoii, sod. ushrŽbeTifu v Tolminu. 

Bou Albe"'. Horjanči? Nada. Kravanja 
Vlibald m Mazora Ana se pozivajo, da 
se zglasijo pri sodišču ali drugače dajo 
kako vest o sebi. 

Po preteku roka bo sodišče odločilo 
o predlogi«. 

Okrajno sodišč? v Tolminu 
dne 27. maja 1918. 

* 
III R 830/4S-2 2913 

Culetto Pavle, roj. 26. VI, 1928 v Ra- 
čići 45, KLO Loka nr; Zidanem mostu, 
mes. vajenec, je <x!>'d 1. VI. 1944 v NOV. 
Od tedaj se pogreJa. 

Na predlog oreta Culetto Dominica, 
upok. železničarja, Račića 48, se uvede 
postopanje za razglasitev za mrtvega. 
IIIR S31/45-2 2911 

Ffe Heda, roj. 24. XII. 1917 v Trbov- 
ljah, namežčenka v Trbovljah, Loke 382, 
je bila 12. VIII. 3944 od Nemcov areti- 
rana. Odpeljana jo bila v Bawensbrück 
in se od tedaj pogreša. 

Na predlog malore FHs Franačke, 
upokojenko v Trbovljah, Loke 332, s* 
uvede postopanje za razglasitev za mrtvo. 
IIIR 829/48-2 2912 

Funda Janez, roj. 4. IX. 1928 v Vr- 
hovem pri Radečah 24, miz. pomočnik, 
je odšel 11. X. 1944 v NOV. Od tedaj ee 
pogreša. 

Na predlog očeta Fnode Janeza, delav- 
ca v Vrhovom 24, se uvede postopanj© ia 
razglasitev za mrtvega. 

Vsakdo, ki mu je o pogrešanih l»j 
znano, se poziva, da to do 1. XI. 1948 
poroča sodišču ali skrbniku Langerju 
FroMU, sod. uradniku v Trbovljah. 

Culetto Pavle, FHs Heda in Funda 
Janez se pozivajo, da se zglasijo pri so- 
dišču ali drugače dsjo kako vest o sebi. 

Po preteku roka bo sodišče odločilo 
o predlogih. 

Okrajno sodišče v Trbovljah 
dne 8. aprila 1948. 

IIIR 832/48-2 3465 
Zupan Kari, roj. 24. X. 1904, kmet na 

Dolu 15 pri Hrastniku, je odšel 25. VÎ. 
1944 v NOV. Od tedaj se pogreša. 

Na predlog mater© Zupan Neže, pre- 
v2ftkarice na Dolu 15 pri Hrastniku, 6e 
uvede postopanje za razglasitev za 
mrtvega in se izdaja poziv, da se o po- 
grešanem do 1. XI. 1943 poroča sodišču 
ali skrbniku Langerju Francu, sod. urad- 
niku v Trbovljah. 

Zupan Kari se poziva, da se zglasj pri 
sodišču ali drugače da kako vest o sebi. 

Po preteku roka bo sodišče odločilo 
o predlogih. 

Okrajno sodišče v Trbovljah 
dne 16. aprila 1948. 

III R 840/48—2 
ft 

4887 

Krasnik Ludvik, roj. 6. IX. 1912 v Kar- 
lovcu, radar v Trbovljah, Loke 100, se 
od 1945 pogreša. 

Na predlog tašče Pfejfer Pavte, gospo- 
dinje od ST. Urha 106 pri Trbovljah, se 
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uvede   postopanje   za    razglasitev   za 
mrtvega in se izdaja poziv, da se o po- 
grešanem do 1   Vili.  1948  poroča so- 
dišču. 

Po l.  Vili. 1947 bo sodišče odločilo 
o predlogu. 

Okrajno sodišče v Trbovljah 
dne 17. maja 1948. 

* 
HI R 839/48—2 4336 

Kaluža Leopold, roj, 19. IX. 1924 pri 
Sv. Juriju 55 pri Hrastniku, steklar, je 
20 IX. 1944 odšel v NOV. Dne 8. XII. 
1944 je baje padel in se od tedaj po- 
greša. 

Na predlog očeta Kaluže Ludvika, de- 
iavca pri Sv. Juriju 55. se uvede posto- 
panje za razglasitev za mrtvega in se 
izdaja poziv, da se o pogrešanem do 
1. VTII. 1948 poroča sodišču. 

Po 1 VIII. 1948 bo sodišče odločilo o 
predlogu. 

Okrajno sodišče v Trbovljah 
dne 18. maja 1948. 

& 
III R 838/48—4 4687 

Holeša. Ana rojena Presiček 29. XII. 
1901 v Kozjem, stan. v Hrastniku, je bila 
20. VI. 1942 aretirana. Odpeljana je bila 
v Auschwitz, od koder se ni več vrnila. 
Po izpovedni tovariši« je leta 1943 zbolela 
za tifuzom in umrla. 

Na predlog sestre Presicele Matilde, 
posestnice iz Kozjega 5, se uvode po- 
stopanje za razglasitev za mrtvo iin se 
izdaja poziv, da se o pogrešani do I. VIII. 
1948 poreča sodišču. 

Po preteku roka bo sodišče odločilo o 
predlogu. 

Okrajno sodišče v Trbovljah 
dne 28. maja 1948. 

IR 137/48-5 ' 3736 
Goreuc Janez, roj. 16. V. 1867 na Sv. 

Vrhu pri Mokronogu in 
Gorenc Frančiška rojena Pene leta 

1873, njegova žena, stan. v Litiji, sta od- 
šla leta 1903 v Ameriko. Od 1905 se 
nista več oglasila. 

Na predlog seske Zore Jožefe, posest- 
nice od Sv. Vrha, se uvede postopanje 
za razglasitev za mrtva in se iztktja porav, 
<la se o pogrešar/ih do 31. X. 1948 poroča 
sodišou ali skrbniku Grintalu Janezu, 
sod. uslužbencu v Trebnjem. 

Po preteku roka bo sodišče odločilo 
o predlogu. 

Okrajno sodišče v Trebnjera 
dne 23. aprila 1948. 

IR 173/48 * 3735 
Jevnikar Anton, rojen 11. I. ISO? v 

Mokronogu, ein Janeza in Marije, rojene 
Čeh, železniški delavec v Hrastovšoi 21, 
se od pomledi 1945 pogrela. 

Na predlog Jevnikar Frančiške iz Hra- 
stovice 21, KLO Bistrica, se uvede posto- 
panje za razglasitev za mrtvega šn se iz- 
daja poziv, da se o pogrešanem do 81. 
VIII. 1948 poroča sodišču ali skrbniku 
Grintalu Janezu, sod. uslužbencu v Treb- 
njem. 

Po preteku roka bo sodišče odlcMo o 
predlogu. 

Okrajno Riulišfp v  •••••••••   , 
due 29. aprila 1948. 

Amortizacije 
IHR 891/47-» S625 

Na prošnjo Starina Katarine iz Osojm- 
ka 19 se uvede postopanje za amortiza- 
cijo med narodnim osvobodilnim bojem 
odnesene vrednotaice. Imetnik knjižice 
se poziva, naj uveljavi svoje pravice v 
Iveh mesecih po objav; v »Uradnem li- 

stu LRS«, ker so bo sicer po preteku te- 
ca roka izreklo, da je knjižica brez mora. 

Oznamenilo vrednotaice: 
hranilna knjižica Hranilnice in posojil- 

nice v Semiču z vlogo št. 76 in stanjem 
29. II. 1948 din 1.207.41. 

Okrajno sodišče v Črnomlju 
dne 25. junija 1948. 

* 
Ok 178/48—3 5371 

Na prošnjo ••• Franca, kmeta, Gor. 
Ribče, p. Kresnice, se uvede postopanje 
za amortizacijo vrednotaice, H jo je pro- 
silec baje izgubil, in se imetnik poziva, 
naj uveljavi ovoje pravice v dveh mese- 
cih po objavi v Uradnem listu LRS ker 
se bo sdcer po preteku roka izreklo, da 
je vrednotmea brez moči. 

Oznamenilo vrednotaice: 
vložna knjižica št. 1112 Ljudske hra- 

nilnice irt posojilnico Moravče na ime 
Koci Franc, saldo 1121.90, valorizirana 
30. IV  1947. 

Okrajno sodiščo v Ljubljani 
dne 4. junija 1918. 

I R 97/48—3 * 5702 
Na predlog Zrinskega Stefana, lončar- 

ja v Moščancih 69. se uvede postopanje 
za amortizacijo izgubljenega obrtnega li- 
sta št. 630 za izvrševanje lončarske obr- 
ti s sedežem v Moščancih št. 29, izdane- 
ga 28. VIII. 1947 od odseka za obrt in 
industrijo OLO v M. Soboti, in se imet- 
nik poziva, naj izroči listino predlagate- 
lju ali OLO v M Soboti do 1. decembra 
1948. Po preteku roka se bo izreklo, da 
je obrtni list brez moči. 

Okrajno sodišče v M. Soboti 
dne 18. maja" 1948. 

liaziii oglasi 
13937'R—48 5623 

Razglas 
Z dnem 1. VII. 1948 se izločita na- 

selji Dobrič in Et. Andraž pri Velenju 
iz okoliša poŠte Velenje in se vključita 
v širši okoliS pošte Polzela. 

Poštna direkcija v Ljubljani 
dne 24. junija 1948. 

Pozivi upnikom in dolžnikom 
5676 

Pozivamo vse upnike In dolžnike na- 
cionaliziranih Lesno industrijalcih obra- 
tov Svigolj Franc, Breg pri Borovnici, in 
Feliks Stare, družba z o. z. Radomlje, 
da do 20. julija 1948 prijavijo vse svoje 
terjatve oziroma obveznosti do navedenih 
obratov, Po tem roku vložene terjatve so 
ne bodo upoštevalo, neprijavljene obvez- 
noati pa bcxïo izterjane po pravilni iioti. 

Lesno industrijsko podjetje, 
! Ljubljana, Poljanska c. 2 

5719 
Tvrdka   >Posest«,   realitetna pisarna 

d. z o. z, v Ljubljana, Gledališka 7, je 
predla v likvidacijo. 

Pozivajo se morebitni upniki družbe, 
da v enem mesecu priglasijo svoje terja- 
tve na naslov likvidatorja Bricelj Mi- 
hael, Ljubljana, Wolfova uL 8. 

* Likvidator 
• 5804 

Spodaj navedena podjetja so zaradi 
nacionalizacijo prešla pod začasno upra- 
vo Tovarne športnih čevljev, Žirii: 

Mehli Konrad, čevljarna, Tržič, 
Stefe Alojz, čevljarna, Tržič, 
Gantar Anton, čevljarna, Žiri, 
Delniška usnjama, Žiri. 
Pozivajo se upniki in dolžniki našte- 

tih podjetij, da priglasijo svoje terjatve 
oziroma poravnajo svoje obveznosti naj- 
pozneje do 15-. julija 1948 •• naslov 

Tovarna Športnih čovljor, Žiri 

8756 
Upniki in dolžniki nacionaliziranih 

mlinov: 
Eppinger Bela, paromlin DoL Lenda- 

va, Partizanska ul. 15, 
Toka Ludvik, paromlin. Centina, p. 

DoL Lendava, 
Sabo in drug, paromlin Genterovci. 

p. Dol. Lendava, 
Horvat Aleks, paromlin, Dubrovnik, 

p. Dubrovnik, se pozivajo, da priglasijo 
svojo terjatve oziroma poravnajo obvez- 
nosti do teh mlinov najpozneje do 31. ju- 
lija 1948 na naslov »Okrajni mlini. Dol. 
Lendava. Partizanska ul. 15<J. 

Okrajni mlin Dolnja Lendava 

Preldici iZjTobHpnih listin 

Preklicujem ukradejo osebno izkaz- 
nico št. 631 in prometno knjižico za kolo 
znamke »Triumplu, št. okvira 809460, 
obe na ime: Albreht Mihaela, učiteljica, 
Vel. Brusnice 66 pri Novem mestu. 
5211 Albreht Mihaela 

Preklicujem izgubljeno prometno knji- 
žico za kolo tov. št. 58931, izdano od 
NM v Ljubljani na ime Babšek Franc, 
Ljubljana. Šlepanska c. 26. 
5749 Babšek Franc 

Preklicujem izgubljeno osebno iz&az- 
nico, prometno knjižico za kolo, sindikal- 
no izkaznico, izkaznico OF. režijsko že- 
lezniško vozno karto in uslužbensko 
knjižico, vse na ime Berčič Anton, in 
prometno knjižico za kolo na ime Ber- 
čič Ivana, Gunclje 51. 
5620 Borčič Anton 

Preklicujem izgubljeno osebno izkazu1* 
co, izdano od NM v Ljubljani na ime 

Berdajs Janez, Ljubljana, Bežigrad 3. 
5618 Berđajs Janez 

Preklicujem izgubljeno prometno knji- 
žico za kolo evid. št. 1857110, izdauo öd 
NM v Ljubljani na ime Braune Ivana, 
Ljubljana, Pod hribom 44. , 
5709 Braune Ivana, 

Preklicujem izgubljeno osebno izkazni- 
co št. 0S5478,  sindikalno izkaznico £l" 
913470 in izkaznico OF, vso na ime Cer- 
ne Marila, Ljubljana, Litijska c. 11...  • 
56S1 Čeme Marija 
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Priklicujenio veljavnost prometne knji- 
žice št. 11337, izdane od uprave Naro&ne 
milic© v Mariboru za motorno kolo iVfc- 
toria-:, S—04587, glasečo se na DiVek- 
ci'jo proizvodnih podjetij MLO v Maribo- 
ru, Orožnova ul. 2. 
571$     Direkcija proizyodnih podjetij 

MLO-a Maribor 

v< Prekliçujemo izgubljeno prometno knji- 
žico <št. 1764 za motorno kolo znamke 
>Puch« eviid. St. S—006S7 • prometno 
knjižico za tovorni avtomobil znamke 
»Fiat«, evid. št. S-7733, rađani od NM 
v, Ljubljani na naslov Direkcija odkup- 
nih podjetij, Ljubljana, Vilharjeva 19. 
5742 Direkcija odkupnih podjetij, 

Ljubljana. Vilharjeva 10 

Preklicujem ukradeno potrošniško na- 
kaznic» za tekstfljje in idbutev, I R serija 
A, št. 305 685, Mano od ••• Žirovnica 
za junij na imo Dominič Josip (Vinkov) 
rojen 21. marca 1913 v Nedelišču, ÔLO 
Čakovec, sedàj pri >Gradisu<, gradbišče 
^Hidrocentrala Moste*. 
°6!5 Dominič Josip 

v. Preklicu jem izgubljeno vajeniško knji- 
»ioo. st. 1123S, izdano na imo Enei Mar- 
ko, Penovje 4, p. Loče pri Poljčanak. 
5665 Enei Marko 

Preklicujem izgubljeno šolsko spriče- 
valo 3. razreda Trgovske gremijalne so- 
le v Ljubljani, izdano 1. 1922 od ravna- 
teljstva šolo na ime Erbežnik Alfred, 
Ljubljana, Verstovškova 22. 
668* Erbežnik Alfred 

Preklicu j eni izgubljeno izkaznico za 
jnoško kolo znamke >\Vaffenrad<: štev. 
«160116, izdano na ime Feher Jožef, čev- 
ljar, Kapca št. 139, okraj Dolnja Len- 
dava. 
571? Feher Jože! 

Prekljpujem izgubljeno oblačilno na- 
Kaznico št. 140504, IR—1, serija 1-lV-a. 
5€6e Frbcžar Slavka, 

sindikalna menza IO Kočevje 

.Preklicujem izgubljeno osebno izkaz- 
L"*?5 izdano od olo-ajnega narodnoosvo- 
"wtoluega odbora, odseka za notranje za- 
P^I? • p0§tojni na ime Forezija Pina, 
ro*tojna, Ljubljanska c. 76. 

Forezija Pina 

"reklicijjem izgubljeno Šofersko izkaz- 
J£.Q> Prometno knjižico za kolo, sindi- 
rfr0 izk&anico, prometno knjižico za 
«li -t?0 '^olo> industrijsko nakaznico, 
^•••••••• •••••• in osobno izkaznico, 
»So aa ime Golob doze, Šenčur 117 pri 
pranju. 
&'°» Golob Jože 

Prekliçujemo uničeno spričevalo o iz- 
•• .38 !• strojnika in za strojnega kur- 
m + • 'ZeiWiip za progo javnega pro- 
jetaj obe na ijne Potočnik Konrad, se- 
«?1 e,trojni mojster na gradbišču >Gra- 
o«<, hidrocentrala Mariborski otok. 
•$ __ V.Građis«:, gradbišče hidrocentrala 

,tMattb<ji$ikiotok 

5755 

•••••••••• izgubljeno osebao izkaz- 
nico in delavsko ••••••, obe na ime 
Hosta Antonija. Ljubljana, SreHška 15. 
56'1G Hosta Antonija 

Preklicujem izgubljeno šolsko spriče- 
valo l. in 3. razreda klasična gimnazije 
v Ljubljani, iîdano v šolskem L 1939/40 
in •2/43 cd ravnateljstva te šolo na 
ime Hrovat Janez, Ljubljana; Zaloška c. 

6636 Hrovat Janez 

Prekiicujçm     izgiibljeuo    sindikalno 
izjiaznico, tozdauo od sind,  podružnico 
»KEno Matice« na ime Jesenko Julka 
por. Mckiš, Ljubljana, Medvedova 17. 
57S3 Jesciflco Julka per. Meldš 

Preklicujem izgubljeno osebno izkaz- 
nico in prometno knjižico za kolo. izdani 
od NM v Ljubljani, in izkaznico OF, vso 
na imo Jeraj Viktor, Ljubljana, Celov- 
ška 228/a. 
5619 Jeraj Viktor 

Preklicujem izgubljeno industrijsko 
naznico št. 16039, izdano od KLO Boh. 
Bistrica na ime Keserovič Hasin, delavec 
na dri žagi Tomaža Godca v Boh. Bi- 
onici. 
5584 Keserovič Hasin 

PrekUeujem izgubljeno osebno izkaz- 
nico, izdano cd NM v Ljubi i in' na i''ne 
Klobčaver Jože. Ljubljana, Hrenova 3. 
5703 KlobPaver .<07.e 

Preklicujem izgubljeno ribiško izkaz- 
nico na ime Koprivec Josip, Ljubljana, 
Malejeva 12. 
5751 Koprivec Josip 

Preklicujem   ukradeno   izliaznico   za 
dvokojo znamke >\Vanderer«, št okvira 
760977, izdano na ime Koša Ladislav, 
Petišovci 49, Dolnja Lendava. 
5718 Koša Ladislav 

Prekliçujemo ukradeni nakaznici za 
tekstilije in obutev, št. 242*232 IR-1, iz- 
dani na ime Čas (Aniona) Anton, in na- 
kaznico Št. 463591 •-1, izdano na ime 
Cas (Antona) Zvonka od KLO Dovže. 
558. KLO Dovže, p. Mislinja 

Prekücujemo izgubljeno osebno izkaz- 
nico izdano na ime Žižek Jožef, Turni- 
šče„ in Žižek Plara, Turnišča 216, 
5589 KLO Ttmrišče 

Preldicujem izgubljeno prometno knji- 
žico za kolo znamko sBotteccuiac tov. št. 
102253, izdano od NM v LJubljani na ime 
Kutin Jelka, Ljubljana, Skofja ul. 6. 
6711 Kutin Jelka 

Preklicujem izgubljeno izkaznico za 
kolo znamke šChompionc, tov. štev, 
1,406.980, izidano od MLO Murska Sobota, 
in izkaznico OF, izdano v Murski Soboti 
na ime Kuzma Nikolaj, Murska Sobota, 
Cankarjeva ulica 14. 
5S67 Kuzma Nikolaj 

•••••••••• izgubljeno pittmetno knji- 
žico za žensko kolo znamke >Wanderer«, 
št. 1158099. ' 

Lebajcič Ana 
65855. • Maribor, Pekél S 

PrekJteujean   izfubfeao    todnstrijsko 
n^ateaico IR I, št. '61••4, izdano od 
RLO iR^oviùk-ViS na ime Lekše Zdein- 
ka. Ljubljana, R-cžna dolina^ C. •/11. 
5635 LekSe Zdenka 

Preldicujem izgufcüjeae vojaške listine 
in čisnsko izikcanicü çi-a^ikalne podružni- 
co Zagorje cb Savi, izdane na ime Lisec 
Jože, Podkraj 33, p. Zagorje ob Savi. 
5668 Lisec Ježe 

Prešućujem iz'^ibljeno osebno izkaz- 
niçg, ibernò çd NM v Severn mestu na 
ime kjubfo EjùVka, Ljubljana. Kapitelj- 
slït^ll. 
öv4i> Ljubic Ljurka 

Prçkjjcujem izgubljeno živilsko in in- 
dustrjjsko nakaznico, izdani od RLO Be- 
žigrad, Sì-••,  ob?.j6 na ime Lučovnik 
Hinko, Ljubljana, Dravska 14. 
5747 Lučovnik Hinko 

Preklipujejn izgubljeno osebno izkaz- 
nico, \•&•• ad NM v Ljubljani na ime 
Majcen Vladimir, Ljubljana, Celovška 
štev. 130. 

Majcen Vladimir 
5707 Ljubljana, Puharjeva 5 

Preldicujem   izgubUejio   industrijsko 
nakaznico 1 R 2 št. 34^36, izdano od 
RLO •••••-•••, ••• na ime Mieulinič 
Dušan, Ljubljana, Ktfraska A 
5747 Micnlhiič Dušan 

Preklicujem izg«blvsae štini indystrij- 
ske •••••••••, št. E g06Sâ9, št. D 499434 
in št. C 448319, izdane od RLO Center, 
Ljubljen: na ime Moborfeič Ivanka, Ro- 
mana, Raj ko in Vinko, Ljubljana, Reber 
štev. 15. 
5704 Mohorčič Ivanka 

Preklicujem jzguldjeiao vojaško ••'•- 
žico, izdano od vojaškega odseka v Ljub- 
ljani na ime Mlakar Franc, Ljubljana, 
Tvrševa 37/9. 
57»4 Mlakar Franc 

Preklicujem izgubljeno 03eb.no izkazni- 
co, izdano cd NM v Ljubljani na ime Mu- 
gerle Alojz, Ljubljana, Poljanska o. 50. 
5639 Mugerle Alojz 

Preklicujem izgubljeno osebno izkaz- 
nico, izdano od NM v Ljubljani na ime 
Naglic Alojzija, Ljubljana, Zvezna ul 8. 
5752 Naglic Alojzija 

Preldicujem izgubljeno esebno izkaz- 
nico, izdano v Tretu, in izkaznico oziro- 
ma dovolilnico za prebivanje v Ljubljani 
in okolici, obe na ime Otta Ondina, Ljub- 
ljana, Levstikova 2. 
5577 otta Ondina 

Preldicujem ukradena osebno izkazni- 
co, izdano od KLo Ribnica, sindikalno 
izkaznico, izdano od sindilmta mešane 
stroko Ribnica, ip mladfmsko izkaznico 
od aktiva LMS Ribnica, vse na ime Pa- 
kiž Emil, Ribnica 79, Dolenjsko. 
5S04 Pakež Emil 

PreJdicujeai izgubljeno osebno izkaz- 
nico št 1Ö303 in izkaznico za kolo št. 
465962, izdano na ime Paurič Ivan, Ne- 
goval 51, p. Iva-••• ' 
mm ••••-•••• 
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Preklicujem izgubljeno dovolilnico za 
bivanje v  Sloveniji,  izdano od  NM  v 
Ljubljani na ime Pavelka Danica, Ljub- 
ljana, Ljubljanska 49. 
5747 Pavelka Danica 

Preklicujem   izgubljeno   industrijsko 
nakaznico št.   039885,  izdamo  od  RLO 
Center-Ljubljana na ime Peskar Fran- 
čiška, Ljubljana, Peruškova 10. 
5578 Peskar Frančiška 

Preklicujem izgubljeno prometno knji- 
žico St. 562 za žensko kolo S—485562, 
znamke »Brennabor<, št. okvira 2113807. 
S 485562. 
5669 Petovar Terezija, Ilijaševci 1 

Preklicujem izgubljeno sindikalno 
izkaznico, izdaao od podružnice Zveze 
prosvetnih delavcev v Velenju na ime 
Mara Petz, roj. 3. XII. 1898 v Trebnjem, 
učitali cu v Št. Janžu na Vinski gori pri 
Velenju, 
5680 Petz Mara, roj. Vogrinc 

Preklicujem izkaznico za kolo znamke 
îMiîîa«   št. 677055, izdano na ime Plej 
Jožef, Crenšovci 158. 
5675 Plej Jože 

Preklicujem ukradene listine: vojaško 
knjižico, izdano 18 IV. 1946, izkaznico 
rez. oficirja št. 89, knjižico zveze borcev 
In knjižico NM, vse na ime Plešnar Al- 
bin, Savinjsko gozdno gospodarstvo, Ce- 
lje, Cankarjeva ul. 6. 
6713 Plešnar Albin 

Preklicujem izgubljeno delovno knji- 
žico št. 1310563, izdano na ime Polanec 
Rezifca, Maribor, Smetanova ul. 47. 
5590 Polanec Rezika 

Preklicujem   izgubljeno    industrijsko 
nakaznico, izdano od RLO Rakovnik-Vič 
na ime Pcljanšek Jože, Ljubljana, Lon- 
čarska steza 12. 
6638 Poljanšek Jože 

Preklicujean izgubljeno začasno oseb- 
no izkaznico in prometno knjižico za 
kolo, izdani od KLO Domžale na ime 
Praprotnik Lojze, Tran 61. 
5579 Praprotnik Lojze 

Preklicujem izgubljeno prometno knji- 
žico za kolo št. 231223, izdano od NM v 
Ljubljani na ime Predovc Pavlina, Ljub- 
ljana, Poljanska c. 73. 
5748 Predovič  Pavlina 

Preklicujem izgubljeno osebno izkaz- 
nico, izdano od NM v Ljubljani na ime 
Rajhat Vili, Ljubljana, Otepanja vas. 
5580 Rajhat Vili 

Preklicujem izgubljeno sindikalno knji- 
žico št. 235.534 na ime Rednak Jože. 
5714 Rednak Jože, 

zdravilišče Novo Celje 

Preklicujem vojno knjižico št. 686569 
in izkaznico OF, izdano na ime Rink 
(Ivana) Janko 
5617 Rink Janko, poročnik, 

voj. pošta 44n0/{, Maribor 

PrakKcujem izgubljeno vojaško knji- 
žico, izdano v Mariboro na ime Ritonja 
Franc, Ljubljana, Tovarniška ul. 26. 
5743 Ritonja Franc 

Prekiicujeim izgubljeno prometno knji- 
žico za kol^ št. 43415, učno pogodbo in 
mladinsko izkaznico. 
5585 Rojke Feliks, Brcngdva 

Preklicujem izgubljeno prometno knji- 
žico za kolo, tov. št. 209839, izdaao od 
U LO Kamnik na ime Sedelšak  Franc, 
iurenäe 13, p. Dob pri Domžalah. 
5637 Scdelšek Franc 

Preklicujem izgubljeno matuntetno 
spričevalo 4. razreda Trgovske akade- 
mije v Ljubljani, izdano 1. 1924 od rav- 
na leljstva te šole na ime Senóar Milica, 
Ptuj. 
5581 Senčar Milica por. Mrevlje, 

Savije 99 

Preklicujem izgubljeno prometno knji- 
žico za kolo tov. št. 1706903, izdano od 
NM v Ljubljani na ime Sešel Antonija, 
Ljubljana, Sv. Petra c. 91. 
5575 Sešel Antonija 

Preklicujem izgubljeno prometno knji- 
žico za kolo tov. št. 687442, izdano od 
NM v Ljubljani na ime Skok Miroslav, 
Ljubljana, Idrijska 20. 
5708 Skok Miroslav 

Preklicujem    izgubljeno    industrijsko 
nakaznico št. 086649, izdano od KLO Do- 
brunje na ime Skubic Jože, Veliki Lipo- 
glav 4, p. Šmarje. 
56•• Skubic Joža 

Preklicujem izgubljeno osebno izkaz- 
nico in prometno knjižico za kolo, i/-dani 
od NM v Ljubljani, oboje na ime Slovša 
Jože, Zg. Kašelj, baraka, p. D. M. v 
Polju. 
5706 Slovša Jože 

Preklicujem izgubljeno osebno izkaz- 
nico, izdano od KLO Hotiza na ime So- 
bc-čan Janez, krojač, Hotiza 49. 
5672 Sobočan Janez 

Preklicujem   izgubljeno   industrijsko 
nakaznico, izdano od RLO Center, Ljub- 
ljana na ime Spasič Simo, Ljubljana, Vr- 
tača 4. 
5710 Spasić Simo 

Preklicujem izgubljeno potno dovolil- 
nico serija Z, št. 11187, izdano od voj. 
poste 35143/b v Ljubljani na ime Stani- 
aavljevič Milorad, Ljubljana, voj, pošta 
35143/h. 
5678 Stanisavljcvič Milorad 

Preklicujem izgubljeno šolsko spriče- 
valo 1. raz. meščanske šole v Ljubljani 
(Št. Jakob), izdano 1. 1936/37 od ravna- 
teljstva šole na imo Stele Zofija, Brezo- 
vica 129. 
5750 Stelo Zofija 

Preklicujem ukradeno začasno osebno 
izkaznico št. 8355 na ime Svete Marija, 
roj. 12. VII. 1904 v Bistrici v Rožu, Ko- 
roška, gospodinja, Pod gozdom št, 2, Je- 
senice, Gor. 
571R Sveto Marija 

Preklicujem izgubljeno izkaza ••co OF 
in izkaznico za kolo, izdani na ime ša- 
ruga Franc mlinar, Mele 9 pri 'i. Rad- 
goni. 
5673 Šaruga Milena 

Preklicujem    izgubljeno   industrijsko 
nakaznico, uzdano cd RLO Rakovnik-Vič 
na ime Šimenc Karla, Ljubljana,  Gro- 
harjeva 7. 
5682 Šimenc Karla 

Preklicujem izgubljeni ruski potni list 
in osebno izkaznico, izdane od notranje- 
ga odseka v Mariboru, in izkaznico za 
delo, vse na ime Tekučev Nikolaj, Stu- 
denci pri Mariboru, Limbuška c. 174. 
5613 Tekučev Nikj'j 

Preklicujem izgubljeno prometno knji- 
žico za kolo znamke >EriluK, tov. Štev. 
030006, izdano od NM v Ljubljani na ime 
Topole Lučko. Ljubljana, Tvrševa 17. 
5677 Topole Lučko 

Preklicujemo prometni knj /.ici za ko- 
lesi št. 304640 in 304642. izdani na ime 
Tovarna za proizvodnjo kemičnih izdel- 
kov Celje. 
8757 Tovarna za proizvodnjo 

kemičnih izdelkov 
Celje 

Preklicujemo izkaznico za •'-;-';• kolo 
znamke  >PUC1K, tov. št.  1260627. evid. 
št. 410068. izdano na ime Tovarna mes- 
nih izdelkov, Maribor. 
5588 Tovarna mesnih izdelkov, 

Maribor 

Preklicujem izgubljeno promelno knji- 
žico za /Plitko kolo znamke ^'idrc, št 
J-2S:'J4, izdano na ime Trafela Marija, 
trg. pomočnica v La«k: vasi št 29, KLO 
^v i.ovrenc pri Štorali 
5712 Tralela Marija 

Preklicujem izgubljeno šofersko izkaz- 
nico, vojaško knjižico in izkaznico OF, 
vse na ime Traven Štefan, Vodice 87. 
5685 Traven Stefan 

Preklicujemo izgubljeno izkaznico za 
kolo S—449599, izdano od uprave NM 
v Ptuju na ime: Uprava voda porečja 
Drave v Ptuju, Zrinsko-Frankopanska 10. 
5674 Uprava za regulacije rek 

in melioracije, Ptuj 

Preklicujem izgubljeno univerzitetno 
izkaznico od rektorata univerze v Ljub- 
ljani, in izkaznico za polovično vožnjo 
na progi Ljubljana—Sarajevo, obe na 
ime vučićević M. Žarko, Ljubljana, Smo- 
letova 6. 
5576 Vučičcvič M. Žarko 

Preklicujem izgubljeno prometno knji. 
žico za moško kolo znamke »Puoh«, tov- 
št. 51107, reg. št_ 443992, izdano na ime 
Zemljarič Franc, Bukovci 124. 
8758 Zemljarič Franc 

Preklicujem izgubljeno prometno k• 
žico za kolo tov. št. 1272789, izdano od 
NM v Ljubljani na imo Zidarič Ksenij3) 
Ljubljana, Resljeva 1. 
5679 Zidarič Ksenij» 

izdaja >Uradoi iifit lAiäx. — Ravnatelj in odgovoru! urednik: Božo Voduiek; tlaka Prosvetna tiskarna ~* oba « Ljubljani, 
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Hranilna kuj''žica Jugoslovanske hranil- 
nice ju posojilnice v Mariboru, št. 708/427 
5000 din; 

Vložne knjižice: 
Mestne hranilnice v Ma'riboru, št. 

134530 na ime  Kokol Liza 3000 din; 
Hrai.ilnice in posojilnice Sv, Peter 

št. 47, (?Gora<) na ime Kokol Liza 1634 
dinarjev; 

Sreske hranilnice v Konjicah, št. 18739 
na ime Kolar-Pačnik 2678.67 din.; 

Posojilnice v Kor.jicah, št. 6605 na ime 
Prera^il Jaroslav 2500 din; 

Hran. in posojilnega društva Konjice, 
št. H. B. lì. Fol. 101 na ime LavraS Anton 
96!>8 din; 

Celjske Posojilnice v Colju, št. 25080 
(>Vad'ij<) 16.510 din; 

Zadružne gospodarske banke Maribor, 
št. 2222, > Volilo za sv. maše« 1000 din; 

Posojilnice v Konjicah, št.6516naime 
Kukovič Anton, Zbelovo 5000 din; 

Posojunice v Konjicah, št. 6513 na ime 
Cene Mihael, Tepanje 4800 din; 

Sreslce hranilnice v Konjicah, št. 19362 
na ime Breznik Marija 2096.52 din; 

Okrajne hraniibvice v Konjicah, št. 13444 
na ime ndl.,Breznik Roža 2080.82 dan; 

Spodnještajerske Ljudske posojilnice 
v Mariboru, št. 16784 na ime Cornee Ma- 
rija 3775 din; 

Kmečke hranilnice in posojilnice v Ko- 
njica*1' št. 3445 na ime Ločnikar Anton 
4738 din; 

Posojilu ce v Konjicah, št. 6632 n.a ime 
udi. Lesjak Matija, kebelj 4208.32 din; 

Posojilnice v Konjicah, št 6633 na ime 
ndl. Lesjak Ivan, Kebelj 4208.32 din; 

Posojilnice v Konjicah, št. 6634 na ime 
Lesjak Martin, Kebelj, 420852din; 
Posojilnice v Konjicah, št. 6635 na ime 

ndl. Lesjak Marija, Kebelj 4208.32 din; 
Posojilnice v Konjicah, št. 6636 na ime 

ndL Lesjak Helena 4208.32 din; 
Kmeoke hranilnice in posojilnice v 

Konjicah, št. 2484 na ime Vrečko Angela, 
Ponikva din 2010; 

Ljudsko posojilnice v Celju, št. 16342 
na ime Josefina Gaber, Kebelj 3495.60 
dinarjev 

Posojilnico v Vitanju, št 5222 na imo 
Ivana Jelenko 3085.83 dita; 

Posojilnice v Vitanju, št 5223 na ime 
^ton Jeleuko 3199.87 din;  ' 
p Hranilnico na Prihovi, št. 800 na ime 
^ahte Jožef 2530 din; 

Posojilnice v Vitanju, št 6127 na ime 
an|ela Jeseničnik 5485.72 din; ^ 
.Hranilnega in posojilnega društva Ko- 

n•e, št. 160 2900 din; 
Sreske hranilnice v Konjicah, št. 17732 

na ime ndl. Jančič 2914.38 diu; 
Kmečke hranilnice v Konjicah, št. 3471 

na imo Stobar Jedert 19.228 din; 
Okrajne hranilnice v Slovenjem Grad- 

cu, žt. 29125 na ime Taimše A. 2000 din; 
. Mestne hranilnice v Ptuju, št. 0402 na 
""iS podhostnik Ivan 4957 din; 
. Mestno hranilnico v Ptuju, št 652 na 
"ne Podhostnik Ivan 4500 din; 

••••••• knjižica Mariborskega kredit- 
na zavoda, št 180 na imet Herman 
Brot Bubna, Litija 2700 •• 

Vložne knjižice: 
Hranilnice in posojilnice društva de- 

lavcev v Maribora, št. 1466 Starman Lado 
5000 dim; 

t Okrožne hranil. v Ptuju, podr. Ormož, 
Št. 1619 na ime Ana Curin 2378.30 RM; 

Obe. bran. Mureck, št 59461 na ime 
Marte Posch, Mureck 5940.48 RM; 

Kontra-knjiž. ptujskega predujem dru- 
štva, št. »LGc na ime Marija Goriòat! 
1150 RM; 

Hranilna knjižica Okrožne hranilnice 
v Ptuju, št. •'205 na ime Kolario Marija 
1518.35 RM; 

Vložna knjižica Okrožne hranilnice v 
Ptuju, št 58698 na ime Marija UHy, 
Amfels 3000 RM; 

Vložna knjižica Okrožne hranilnice v 
Ptuju, št. 58697 na iiae J ohana Zetu 
3560 RM; 

Dolžno pismo Pacher Margarethe 
Theinburg, nepoverjeuo 100.000 din; 

Zavarovala polica Zav. družbe Jugo- 
slavija, št. 4347 na ime Maks Herman 
800.000 din; 

Zavarovalna polica >Donau«, št, 54427 
na ime dr. Franc Alojz Picek 3000 kron; 

5 zadolžnic Hranilnice jo posojilnice 
v Slovenjem Gradcu, št. 127, 380, 440, 
442, 461 dein 26.442; 

1 kupon obveznice madžarskega dru- 
štva Rdečega križa, št. 49, ser. 3906; 

1 kupon obvoznice za zidavo Budapest» 
Leopold St. Bazilike, št. 030, ser. 0223; 
Potrdilo davčne uprave Maribor za 1 ob- 
veznico avstr. voj. pos 11.400 kron; 

Polog št 61/83 2084 din; 
Polog št. 61/82 1200 dfc\ 
Podrobnosti o pologih v zneskih pod 

1000 din in o dragocenostih, ki jih hrani 
sodišče, so razvidne z oglasne deske na 
podpclsanem sodišču. 

V smislu 8. člena uredbe o likvidaciij 
starih sodnih pologov z dne 11. II. 1948 
(Uradni list LRS št. 8/51) se pozivajo 
vsi, M imajo pravico do stvari in polo- 
gov, da v treh mesecih od dneva objave 
tega oklica v >Uradnem listu LRS< za- 
htevajo prä sodišču, naj jim hranjene 
stvari in pologe izroči, sšicer bodo pologi 
zapadli. 

Okrožno sodišče v Mariboru 
dne il. maja 1948. 

G 93/48-2 5657 
. Oklic 

Pristav Marija, žena šolskega upravi- 
telja, Ormošnjico, sedaj v Zagrebu, Sok- 
tamska 8, je vložila proti Pristavu Aloj- 
ziju, šolskemu upravitelju v Ormošnjicah, 
tožbo zaradi razveze zakona. 

Razprava bo 4 avgusta. 1048 ob 9. uri 
pri tem sodišču v sobi Št. 58, prvo nad- 
stropje. 

Ker je toženčevo bivališče neznano, se 
postavlja dr. Skerlj BSogdan, pravnik pri 
okrožnem sodišču v Novem mestu, za 
skrbnika, ki bo zastopal toženca na nje- 
govo nevarnost in stroške, dokler ne pri- 
de sam ali ne imenuje sodišču drugega 
pooblaščenca. 

Okrožno sodišče v Novera me$tu 
dne, 26. jvmitja 1948,     '       i 

Uvedbe postopanja 
za razglasitev za mrtve 

IV R 85/48-4 5407 
Ocvirk Jože, roj. 4. IV. 1927 v Pečicah 

št. 28, sita Jožeta in Terezije rojene Švaj- 
ger, poljski delavec v Pečicah 28, K LO 
Pečice, okraj krški, je odšel 10. VIII. 
1944 v kozjanski odred I. bataljon, III 
četa NOV in se od decembra 1944 po- 
greša. Baje je padel v neki zasedi. 

Na predlog očeta Ocvirka Jožeta, po- 
sestnika iz Peöic št. 28, se uvede posto- 
panje za razglasitev za mrtvega in se 
izdaja pozôv, da se o pogrešanem do 
15. VII. 1948 porosa) sodišču ali skrb- 
niku Ocvirku Jožetu. 

Po preteku roka bo sodišče odločilo 
0 predlogu. 

Okrajno sodišče v Brežicah 
za okraj Krško 

dne 5. junđja 1948. 
# 

1 R 185/48-4 5626 
gpehar Pavel, roj. 15. I. 1921 v Selcah, 

posestnik v Selcah 26, je odšel 1941 v 
I. četo 3. bataljon Cankarjevo brigade 
NOV in je 17. III. 1943 padel v boju z 
Italijani v vasi Višec pri Ambrusu. 

Na predlog Simčiča Matije, posestnika 
iz Drage 6, se uvede postopanje za raz- 
glasitev za mrtvega in se izdaja poziv, 
da se o pogrešanem v dveh mesecih po 
tej objavi v >Uradnem listu LRS« po- 
roča sodišču ali skrbniku Medveu Mariji, 
sodni uradnici v Črnomlju. 

Spehar Pavel se poziva, da se zglasi 
pri sodišču ali drugače da kako vest o 
sebi. 

Po preteku roka bo sodišče odloallo 
o predlogu. 

Okrajno sodišče r Črnomlju 
dne 26, junija 1948. 

* 
R 72/48-8 5400 

Hočevar Marjan, roj. 14 X. 1927 v Vel. 
Laščah št. 5 in tam nazadnje stanujoč, 
sin Jožeta in Marjete rojene Mramor, 
kmečki delavec, je bil baje na dan osvo- 
boditve pri radijski postaji v Zagrebu 
od nekega ustaša ubit in &e od tedaj po- 
greša. 

Na predlog sestro Hočevar Ane v Beo- 
gradu, Stalingrajeka 2, se uvede posto- 
panje za razglasitev za mrtvega in se 
••••• poziv, da se o pogrešanem do 1. 
X. 1948 poroča sodišču ali Hočevar Ani. 

Po preteku roka bo sodišče odločilo o 
predlogu. 

Okrajno sodišče v Grosupljem 
dne 15. junija 1948, 

* 
R185/48-6 5587 

Levstik Janez, roj. 23. VII. 1892 v 
Orncu št. 7, KLO Sv. Gregor, sin Janeza 
in Marije roj. Oblak, kmet, samski, je 
julija 1916 padel kot vojak 5. pelpolka 
na fronti v Galiciji m •• od tedaj po- 
greša. 

Na predlog očeta Levstika Janeza iz 
črnca 7, se uvede postopanje za razgla- 
BÉtey za mrtvega. 
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R 25?<43—4 5401 
Lunder Janez, roj. 10. X. 1888 v Zad- 

nikih št. 0, KLO SV. Gregor, s.n Jožeta 
in Nr-"e Lu;- >i, jo orl-el v začetku 191Ö 
s 17. pešpolkom na italijansko bojišče, 
kjer je julija 1915 padel. 

Na predlog matere   Lunder   Neže iz 
Zadnikov št. 6, se uvede postopanje za 
razglasitev za mrtvega. 
R 235/48—10 5612 

Šval Viljem, roj. 13. VI. 1911 v Mle- 
ščevem št. 1, KLO Ivančna gorica, sin 
Franca in Angele rojene MatiČio, samski 
uradnik, je bil januarja 1944 pri vrnitvi 
iz internacije domov na Rakeku od do- 
mobrancev prijet, odveden v Ljubljano 
in se cd tedaj pogreša. 

Na predlog očeta Švala Franceta iz 
MleSčevega št 1 se uvede postopanje za 
razglasitev za mrtvega. 
R 2S3/43—5 5538 

Zadel Antou, roj. 16. IX. 1908 v Št. 
Vidu pri Stični št. 72, sin Mihaela in 
Mari|9 rojene Štepec, kmet pri Sv. Roku 
št. 61, se po potrdilu 010, odseka za 
notranje zadeve v Grosupljem, štev. 
ïy-545/•—43, od bivanja v Št. Vidu 
aprila 1945 pogreša. 

Na predlog matere Zadel Marije od 
8•. Roka 01 se -uvede postopanje za raz- 
glasitev za mrtvega. 

•Vsaido, hi o pogrešanih kaj ve, naj 
a tem <ïo 15. IX. 1948 poroča sodišču 
aR predlagateljem. 

Po preteku roka bo sodišče odločilo 
o.predlogih. 

Okrajao sodišče v Grosupljem 
dne 21. junija 1948. 

R 192/48-3 5358 
Poljanec Marija, stara 20 let, hči ru- 

darja" z Vojskega št. 67, je odšla 28. X. 
1944 k partizanom v okolici Vojskega, 
kjer je b/la zaposlena kot kuharica. 
Okrog v-ejike noči 1945 so jo ujeli Nemci 
in baje ilsîrejili v bližini kmetije prdl Po- 
dobniku v Čekovniku. Od tedaj se po- 
greša. 

Na predlog Poljanec Ivane se uvede 
postopanje za razglasitev za mrtvo. 

.R 191/48—3 .5359 
Kobal Emilija, stara 21 let, hči rudar- 

ja z Vojskega 41, je odšla julija 1944 
k partizanom v okolici Vojskega in je 
bila baje okrog velike noči Ì945 pri 
kmetu Podobniku v ČekovndikB od Nem- 
cev ustreljena. Od tedaj se pogreša. 

Na predlog Kobal Frančiške, rudarjeve 
žene na Vojskem 41, se uvede postopa- 
nje za razglasitev za mrtvo. 

Vsakdo, ki o pogrešanih kaj ve, se 
poziva, da o tem do 31. VIII. 1948 po- 
roča scdišžu. 

Po preteku roka bo sodišče odločilo 
o predlogih. 

Gìqrspp gcaiščp v Moji 
due 17. junija Ï94S. 

R 200/48—2 5484 
Car Pavel, rojen 5. VII. 1§98 v Idriji, 

rudar v Idriji^ Partizanska l,.jei tìt^i. 

partizanih na Dolenjskem in se od 9. IX. 
1943 pogreša. 

Na predlog žene Car Jerice iz Idrije 
se uvede postopanje za razglasitev za 
mrtvega in se izdaja poziv, da se o po- 
grešanem do 31. VIII. 1948 poroča so- 
dišču. 

Po preteku roka bo sodišče odločilo 
0 predlogu. 

Okrajno sodišče v Idriji 
dne 19. junija 1948. 

* 
1 R 714/47-6 3598 

Katern Franc, roj. 12. II. 1923 na Tra- 
vi, sin Franca in Julijane rojene Kovač, 
je bü mitraljezec 1. čete 2. bat. I. udarne 
brigado Toneta Tomšiča. V noči od 9. do 
10. II. 1944 je bil v bojih pri Senovem 
težko ranjen in eo od tedaj pogreša. 

Na predlog očeta Katern Franca iz 
Trave 19 se uvede postopanje za razgla- 
sitev za mrtvega in se izdaja poziv, da 
se o pogrešanem do 1. VIII. 1948 poroča 
sodišču ali skrbniku Črnivcu Jožefu, sod, 
uradniku v Kočevju. 

Katern Franc se poziva, da se zgiasi 
pri sodišču ali drugače da kako vest o 
sebi. 

Po preteku roka bo sodišče odločilo o 
predlogu. 

Okrajno sodišče v Kočevju 
dne 26. aprila 1948. 

* 
IIR 244/48-6 4119 

Dolkar Anton, roj. 30. I. 1910 v Pred- 
osljah, 6• Franca in Marjane rojene Špa- 
rovec, posestnik, je 22. V. 1944 odšel 
v NOV. Začetek junija 1944 se je ogla- 
su pri sorodnikih v Tržiču, od tedaj se 
pa pogreša. 

Na- predlog sestre Dolhar Frančiške, 
posestnice iz Predoselj 29, se uvede po- 
stopanje za razglasitev za mrtvega. 

IIR 255/48—9 4118 
Kavčič Rudolf, roj. 17. IV. 1909 v Zi- 

reh, Nova vas, sin Janeza in Marije, po- 
ročen, soboslikar, je 16. IX. 1943 odšel 
od doma in se od tedaj pogreša. 

Na predlog žene Kavčič Zvonke iz Me- 
tlike 214 se uvede postopanje za razgla- 
sitev za mrtvega. 

IIR 260/48—3 4116 
Zupančič Leon, roj. 12. X. 1920 v Kra- 

nju, ein Francai in Marije rojene Sumu, 
samski, absolviran jurist v Kranju, Je- 
zerska 19, se od pomladi 1945 pogreša. 

Na predlog matere Zupančič Marije iz 
Kranja, Jezerska 19, •• •uvede postopa- 
nje za razglasitey za mrtvega. 

Vsakdo, ki mu je o pogrešanih kaj 
znano, se poziva, da to dò 30. XI. 1948 
poročai sodišču, ali skrbniku Zelezniku 
Simonu, sod. ura^n^ku v ••••••. 

Dolhar Anton, - K:avčič Rudolf in Zu- 
pančič Leon s.e pozivajo, da se zglasijo 
pro sodišču ali drugače dajo kako vest 
o siebi. 

Po pret'çku roka bo sodišče odločilo 
o^prftdlogìh. 

, Okrajno, sodišče y-Kranju 
1 •••'•1;•••••'••. i 

IIR 263/48-3 5248 
Pravst Jožef, roj. 18. III. 1920 v Pre- 

bačevem, sin Jožefa in Frančiške rojene 
Juvan, kmečki delavec, poročen, Mose 2, 
je bil mobiliziran v nemško vojsko. Ok- 
tobra 1944 pa je vstopil v be-ga v Vo- 
klem. Od maja 1945 se pogreša. 

Na predlog žene Pravst Rozalije, tov. 
delavke iz Moš 2, se uvede postopanje za 
razglasitev za mrtvega in se izdaja po- 
ziv, da se o pogrešanem do 31. XII. 1948 
poroča sodišču ali skrbniku Zelezniku 
Simonu, sod. uradniku v Kranju. 

Pravst Jožef se poziva, da se zglasđ 
pri sodišču ali drugače da kako vest o 
sebi. 

Po preteku roka bo sodišče odločilo 
o predlogu. 

Okrajno sodišče v Kranju 
dne 10. junija 1948. 

* 
IIR 270/48—2 5252 

Dovžan Anton, roj. 18. V. 1916, sin Ma- 
tevža in Frančiške rojene Aljančič, 
usnjarski pomočnik, poročen!, Tržič, Cer- 
kvena 12, je bil 1943 mobiliziran v nem- 
ško vojsko. Poslan je bil na vzhodno bo- 
jišče in je baje 18. II. 1944 v bojili pri 
vasi Konezy pri Pustočki padel. Od. tedaj 
se pogreša. 

Na predlog žene Dovžan Cecilije, tov. 
delavke v Tržiču, Kovaška 1, se uvede 
postopanje za razglasitev za mrtvega. 
IIR 269/48—4 5251 

Mazovec Janez (Ivan), roj. 11. XII. 
1907 v Preserju, sin Frančiška in Fran- 
čiške rojene Pavlic, poročen, orožnik v 
Naklem prt Kranju, se od maja 1945 
pogreša. Po poročilu odseka za notr. za- 
deve pri OLO Jesenice ni nobenih po- 
datkov o njegovem bivališču. 

Na predlog žene Mazovec Mihaele, go- 
spodinjo iz Dovja 41, p. Mojstrana, se 
uvede postopanje za razglasitev za 
mrtvega. 

Vsakdo, ki mu je o pogrešanih kaj 
znano, se poziva, da to do 31. X. 1948 
poroča sodišču. 

Dovžan Antou in Mazovec Janez se 
pozivata, da se zglasita pri sodišču aH 
drugače dastai kako vest o sebi. 

Po preteku roka bo sodišče odločilo 
o predlogih. 

Okrajno sodišče v Kranju 
dne 11. junija 1948. 

R 185/48—4 5537 

Anžič Franc, roj. 2. IV. 1903 v Sidražti, 
sin Jerneja čin Marije rojene Podgoršek 
•••. sin iz Sidraž 4, KLO Senturška g°ra' 
je odšel K partizanom na Veliko planino 
in se od 17. XII. 1944 pogreša. Poizved" 
be odseka za notranje zadeve pri OLO 
Kranj o njegovem bivaHšču so bile bre2 

uspeha. 
Na predlog matere Anžič Marije # 

Sidraža 4 se uvede postopanje za raz- 
glasitev za mrtvega in se izdaja poP1^' 
da se o pogrešanem do 15. IX. 1948 I*T 
ro?a soSlifču ai| sk"r.bji'5ku Zelezniku *»" 
moiiu, (ji-od. uïadriiKÙ y Kranju. 

'Anzio-'Franc se Privai, da- se •]0•^ 
Bp0ó^•;&&jja$».••••Rest o 60»* 
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LJUDSKE   REPUBLIKE   SLOVENIJE 

Letnik V, V LJubljani dne IS. julija 1048 Številka 30. 

U 
VSEBINA 

165. uredba o ustanovitvi Glavno direkcije za avtopromet. I 167. Pravilnik  za izvajanje  zakona  o prostovoljnih  gasilskih 
"".•"Uredba o potrditvi, izprememtah in dopolnitvah uredbo društvih. 

o zatiranju in zdravljenju trahoma. • 

UREDBE. ODREDBE. NAVODILA IN ODLOČBE 
VLADE LJUDSKE REPUBLIKE SLOVENIJE 

165. 

Na podlagi drugega odstavka 78. člena ustave LRS 
izdaja vlada LRS po predlogu ministra z lokalni promet 
LRS 

uredbo 
o ustanovitvi Glavno direkcije za avtopromet 

1. člen 
Pri ministrstvu za lokalni promet LRS se ustanovi 

Glavna direkcija za avtopromet kot operativni upravni 
voditelj gospodarskih podjetij, ki ji bodo podrejena. 

2. člen 
Glavna direkcija za avtopromet ima pristojnost, ki 

je z zakoni in uredbami dana upravam kot operatilvnim 
upravnim voditeljem gospodarskih podjetij republiškega 
pomena. 

3. ölen 
Minister za lokalni promet LRS odredi, katera obsto. 

ječa podjetja iz pristojnosti njegovega ministrstva spadajo 
pod vodstvo Glavne direkcije za avtopromet. 

4. člen 
Glavni direkciji za avtopromet načeluje glavni direk- 

tor, kiji neposredno vodi delo glavne direkcije in je za 
njeno delo neposredno odgovoren   ministru  za lokalni 
promet. 

5. čleu 
Vodstvo eksploatacije ima direktor eksploatacije, ki 

je obenem tudi prvi namestnik glavnega dìrektorp. 
Zadeve planiranja vodi direktor za planiranje, ko- 

mercialne zadeve komercialni direktor, kadrovske zadeve 
Pa pomočnik glavnega direktorja za kadrovske zadeve. 

6. člen 
Glavna direkcija ima sekretariat, ki imi načeluje se- 

kretar« Sekretar vodi pravne in obče zadeve direkcije. 
Glavna direkcija toa tudi daspečersko skupino. 

T. člen 
Glavnega direktorja, direktorja eksploatacije, direk- 

torja, za ßlajüiranje, 1•?••-• direktorja in pomoiž- 

nika glavnega direktorja za kadrovske zadeve imenuje 
minister za lokalni promet, sporazumno s predsednikom 
vlade LRS. 

8. člen 

Glavni direktor, direktor za eksploatacijo, direktor za 
planiranje, komercialni direktor, pomočnik glavnega 
direktorja za kadrovske zadeve in sekretar sestavljajo 
kolegij glavne direkcije. 

Kolegij vodi glavni direktor.       "* 
Kolegij je posvetovalni organ glavnega direktorja, ki 

ga ta sklicuje na posvet glede vseh važnejših tehničnih' 
zadev in načelnih vprašanj. 

Če se glavni direktor v& strinja s predlogi kolegija, 
sme vsak njegov član obvestiti o tem ministra za lokalni 
promet, vendar to ne zadrži izvršitve naloga glavnega 
direktorja. 

9. Sen 
če se v kolegiju obravnavajo posebna strokovna vpra- 

šanja, lahko pri posvetovanju kolegija sodelujejo strokov- 
njaki glavne direkcije in podjetij ter drugi znanj strokov- 
njaki, ki jih pokliče glavni direktor. V tem primeru se 
kolegij razširi v tehnični svet, ki kot strokovni svet opera- 
tivnega vodstva svetuje o pravilnem tehničnem vodstvu 
gospodarskih podjetij in o izdaji pravilnih strokovnih 
odločb. 

Tehnični svet zaseda po potrebi. Njegove odločbe so 
samo posvetovalnega pomena. 

10. člen 
GlavK* direkcija vodi knjigovodstvo in administracijo 

po načelih, ki veljajo za državna gospodarska podjetja. 

11. člen 

Glavna diretëcijai se vzdržuje iz prispevkov podrejenih 
podjetij in dopolnilno iz prispevka, ki se določi v pro- 
računu Ljudske republike Slovenije. Ključ za prispeva- 
nje podjetij, ki so pod operativnim upravnim vodstvom 
glavne direkcije, določi minister za lokalni promet spo- 
razumno z ininistrom za finance. 

Glavna direkcija ima svoj predračun dohodkov in 
izdatkov v okviru predračuna ministrstva za lokalni 
promet. 

Odredbodajalec za izdajanje proračuna je glavni 
direktor, 

t.       12. člen 

Natančnejše določbe o ureditvi Glavne direkcije za, 
avtopjornetj p pooblastilu glavnega in drugih direktorjev 

S 
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kakor tudi predpise o administraciji predpiše s pravil- 
nikom minister za lokalui promet LRS. 

13. ölen 

Ta uredba velja od dneva objave v »Uradnem listu 
LRS« 

St. S-zak. 234, 
Ljubljana dne 3. julija 1948. 

Minister 
za lokalni promet LRS: Predsednik vlade LRS: 

Borštnar Jožo 1. r. Mika Marinko I. r. 

166. 

Na podbgi 2. člena zakona o odpravi odlokov in 
zakonov, ìzòan h do 20. novembra 1946 (Uradni list LRS 
št. 10—53/48), zdaja vLada LRS po predlogu ministra 
za ljudsko zdravstvo 

uredbo 
o potrditvi, izpremembah in dopolnitvah uredbo o zati- 

ranju in zdravljenju tranoma 

Uredba o zatiranju in zdravljenju trahoma z dne 
31. julija 1946 (Uradni list LRS št. 54—191/46) se potrdi, 
izpremeni in dopolni, tako da ee njeno prečiščeno bese- 
dilo glasi: 

Uredba 
preprečevanju in zatiranju trahoma 

1. člen 
V okrajih, kjer je trahom endemično razširjen, od- 

redi ministrstvo za ljudsko zdravstvo v sporazumu z 
okrajnim izvršilnim odborom periodične preglede vseh 
prebivalcev. 

Pregled je obvezen za vse prebivalstvo. Šolski otroci 
se uđele/.ujejo pregleda skupno z družinami, ki jim pri- 
padajo. 

Tisti, k; bi iz katerega koli upravičenega vzroka izo- 
stali od splošnega pregleda, se morajo odzvati k indivi- 
dualnemu pregledu. 

2. člen 
Pregled opravVijo ustanove, ki jih določi okrajni 

àzvrSilni odbor (sanitarna inšpekcija), po zdravnikih spe- 
cialistih ali posebej za to določenih zdravnikih, ter po redu 
in načinu, "ki ga določi okrajni izvršilni odbor (sanitarna 
inšpekcija). 

Krajevni ljudski odbori: sestavijo za te preglede na- 
tančne sezname vseh prebivalcev in jih pošljejo ustanovi, 
bi vodi te preglede. 

3. člen 

Ustanova, ki opravlja pregled, sestavi seznam tra- 
homskih bolnikov in ga predloži okrajnemu izvršilnemu 
odboru (sanitarni inšpekciji). 

Okrajni izvršilni odbor (sanitarna inšpekcija) pred- 
loži ministrstvu za ljudsko zdravstvo (republiški sani- 
tarni inšpekciji) statistični pregled vseh trahomslrin bol- 
nikov svojega območja in predlaga potrebne ukrepe. 

če se pri pregledu ugotovi, da jet okuženost s traho- 
moru velika, razglasi ministrstvo (republiška sam'ama 
inšpekcija) okraj za trahomsko ozemlje in veljajo zanj .vsi 
predpisi 4. do 13. člena te uredbo. 

Preprečevanje  in  zatiranje  trahoma  na trahomskem 
ozemlju 

Ustanove   za  preprečevanje  in  zatiranje 
trahoma 

4. čleis 
Neposredni boj proti trakonru vodijo pod vodstvom 

in nadzorstvom ministrstva za ljudsko zdravstvo okrajni 
ljudski odbori, vsak v svojem območju, s sodelovalnem 
krajevnih ljudskih odborov, družbenih organizacij in vsega 
prebivalstva. % 

V ta namen ustanovijo okrajni ljudski odbori na tra- 
homskem ozemlju posebne ustanove, in sicer: 

1. protitrahomske dispanzerje za enega ali več 
okrajev, 

2. samostojne protitrahomske postaje, 
3. protitrahomske postaje v sestavu samostojnih proti- 

trahomskih postaj, 
4. protitrahomske bolnice ali protitrahomske oddeHčo 

v splošnih bolnicah. 

Poleg zdravnikov se zaposlijo v teh ustanovah tudi 
medicinske sestre in drugo zdravstveno osebje, usposob- 
ljeno za preprečevanje in zatiranje trahoma. 

5. člen 

Vsi stroški z ustanavljanjem, vzdrževanjem in delo- 
vanjem teh ustanov se poravnajo iz proračuna pristojnega 
okrajnega ljudskega odbora. 

Okrajni izvršilni odbori so dolžni skrbeti, da imajo 
vse protitrahomske ustanove stalno na razpolago zadostno 
količino zdravil in zdravstvenih pripomočkov. 

6. člen 

Pri preprečevanju in zatiranju trahoma morajo sode- 
lovati vsi zdravniki v javni službi ali v zasebnem poklicu, 
ki delujejo na trahomskem ozemlju. 

7. člen 
Območje in področje trahomskih ustanov in način 

sodelovanja zdravnikov v javni službi in v zasebnem po- 
klicu pri preprečevanju in zatiranju trahoma •• trahom- 
skem ozemlju predpiše minister za ljudsko zdravstva 

Obvezno zdravljenje in stroški 

a člen 
Zdravljenje trahoma je obvezno. Način zdravljenja 

odredi ustanova iz 4. člena. 
Zoper bolnike, ki kljub odredbi ustanove iz 4, člena 

ne bi prihajali na redno zdravljenje, se mora postopati 
po 15. členu. 

Za redno zdravljenje otrok so odgovorni starši ozi- 
roma tisti, v čigar skupnosti Svi in ki skrbi zanje, 

9. člen 

Ambulantno zdravljenje je za vse obolele ne glede na 
njihovo premoženjsko stanje brezplačno. Za plačevanje 
oskrbnih stroškov v bolnicah veljajo predpisi uredbo o 
pristojbinah za zdravljenje v državnih bolnicah in uredbe 
o zdravljenju nenremožnin, 
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Preprečevanje  in  zatiranje   trahoma   po  šolali,   obratih 
(podjetjih) in drugi ukrepi za njegovo preprečevanje 

10. člen 
Po šolah morajo biti enkrat, po potrebi tudi večkrat 

na leto posebni pregledi posameznih oddelkov (razredov) 
ali vse šole. 

Ce je med šolsko m'adino iraimm zelo razširjen, se 
ustanovijo posebni* oddelki (razredi) za trahomske šolarje, 
ki naj jih po možnosti poučuje za trahomom bolan učitelj. 

Učenec, ki ima trahom se zaradi tega ne sme opro- 
stiti od obiskovanja šole. razen če to odredi zdravnik. 

Učiteljstvo mora sodelovati pri zatiranju trahoma in 
skrbeti, da se oboleli učenci redno zdravijo. 

11. člen 
Uprava obrata (podjetja), ki zaposluje večjo število 

za trahomom obolelih oseb, mora določiti in opremiti pri- 
merno sobo •< namestiti strokovno usposobljeno medicin- 
sko sestro, da se omogoči tem osebam redno zdravljenje 
brez občutne izgube delovnega časa. 

Uprava obrata (podjetja) naj za trahomom bolne osebe 
po možnosti zaposli v istem prostoru in pri skupnem delu, 
ter je dolžna izvrševati še druge ukrepe za zatiranje ta- 
noma, ki jih odredi ustanova iz 4. člena ali pristojni dr- 
žavni organ. 

Vsakega učenca mora ob nastopu učne dobe pregle- 
dati zdravnik v protitrahomski službi. 

Za trahomom bolnim se ne sme dati obrtno dovolje- 
nje za obrti brivske ali prehranjevalne stroke, dokler je 
nevaraost, da bolezen prenesejo. Imetnikom takih obrtnih 
dovoljenj, ki na novo obolijo za trahomom ali se jim stara 
bolezen poslabša tako, da 'bi jo utegnili prenesti, prepove 
pristojni organ državne uprave na predlog sanitarnega 
inšpektorja osebno izvrševanje obrta, dokler traja nevar- 
nost za prenos. Enaka prepoved velja smiselno tudi za 
nameščence v takih obratih. 

Tisti, ki odhajajo na sezonsko delo ali v službo, mo- 
rajo biti pred odhodom na delo ali v službo ffln po vrnitvi 
pregledani Kdor boluje za nalezljivim trahomom, ne sme 
na sezonsko delo, razen ako se trahomski bolniki organi- 
zirano skupaj zaposlujejo in jo preskrbljeno za njihovo 
nadzorstvo in zdravljenje. 

Nove delavske knjižice (izkaznice) se izdajajo samo 
tistim, ki nimajo nalezljivega trahoma. 

12. člen 
O vsaki preselitvi oseb aH družin s- traKomskega 

ozemlja v druge kraje republike ali v območje drugih 
republik mora ustanova iz 4. člena obvestiti okrajni izvr- 
šilni odbor (sanitarno -inšpekcijo), kraja, kamor se take 
osebe preselijo. 

13. člen 
Ministrstvo za ljudsko zdravstvo (republiška sani- 

tarna inšpekcija) lahko odredi že druge, v tej uredbi ne 
navedene ukrepe za uspešno zatiranje trahoma po stopnji 
okuženosti ter po krajevnih in prometnih razmerah. 

Potem členu izdani ukrepi ee morajo objaviti na kra- 
jevno običajni način na prizadetem območju. 

Preprečevanjo in zatiranjo   trahoma na   netrahomskem 
ozemlju 

•, člen 
Za ozemlje, Ki ni razglašeno za trahomsko ozemlje, 

veljajo brez posebne odredbe pristojnega organa državne 

uprave določbe 8., 9., 10. člena (razen 1. odstavka) in 
11. člena (razen 3., 5. in 6. odstavka) te uredbe. 

Vsi zdravnika v javni službi ali v zasebnem poklicu 
in zdravstveno 03ebje morajo prijavljati vse ugotovljene 
primere trahoma na netrahomskem ozemlju okrajnemu 
izvršilnemu odboru (sanitarni inspekciji) zaradi ukrepov 
po 1. odstavku. 

Drugi ukrepi, odrejeni za preprečevanje in zatiranje 
trahoma, se morajo objaviti na krajevno običajni način na 
prizadetem območju. 

Delo ustanov iz 4. člena opravljajo na ozemlju, ki ni 
trahomsko ozemlje, obstoječe zdravstvene ustanove. 

Kazenske določbe 
15. člen 

Kršilce te uredbe in ukrepov, izdanih od pristojnih 
organov državne uprave in ustanov zaradu preprečevanja 
in zatiranja trahoma, bodo kaznovali okrajni izvršilni 
odbori z denarno kaznijo do 5000 din ali s poboljševalnim 
delom do 1 meseca, v hujših primerih z obema kaznima. 

Ako je kršilec zdravnik ali druga oseba v zdravstveni 
službi, se kaznuje, če dejanje ni huje sodno kaznivo, z 
denarno kaznijo do 10.000 din aH s poboljševalnim delom 
do 2 mesecev, v hujših primerih z obema kaznima. Zdr>iv- 
Hiiku pa eme v takem primeru ministrstvo za ljudsko 
zdravstvo e posebno odločbo prepovedati tudi izvrševanje 
prakse za čas do 1 leta. 

Zoper to odločbo okrajnega izvršilnega odbora je 
dovoljena pritožba na ministrstvo za ljudsko zdravstvo, ki 
odloči dokončno. Pritožba se vloži v 8 dneh po priobčitvi 
prii okrajnem izvršilnem odboru, ki je kazen izrekel. 

16. člen 
Minister za ljudsko zdravstvo bo izdal, če bo po- 

trebno, natančnejše določbe za izvrševanje te uredbe, 

17. člen 
Ta uredba velja od dneva objave v >Uradnem listu 

LRS«. 
Št. S-zak 444. 
Ljubljana dne 3. julija 1948, 

Minister 
za ljudsko zdravstvo LRS: Predsednik vlade LRS: 

Dr. Marjan AMin 1. r. Miha Marinko L r. 

MINISTRSTEV 
LJUDSKE REPUBLIKE SLOVENIJE 

161. 

Na podlagi 86. člena zakona o prostovoljnih gasilskih" 
društvih (Uradni list LRS št. 23—139/48) izdajam 

pravilnik 
za izvajanje zakona o prostovoljnih gasilskih draštvih 

I. Prijava, ustanovitev; gasilskih organizacij 
Ï. člen 

Prijavo za ustanovitev pmstovol$neg.a gasilskega đ• 

štva mòra goó^satì najmanj desej; jpjänoletnÄ .državljanov-. 
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Prijavo za ustanovitev okrajne (mestne) gasilske 
zveze morajo podpisati zastopniki večine prostovoljnih 
gasilskih društev v okraju (mestu), prijavo za ustanovitev 
republiške gasilske zveze pa zastopniki večine okrajnih 
(mestnih) gasilskih zvez. 

2. člen 
Ustanovitev prostovoljnega gasilskega društva in 

okrajne (mestne) gasilske zveze je treba prijaviti pri- 
stojnemu odseku (oddelku) za notranje zadeve pri izvršil, 
nem odboru okrajnega (mestnega) ljudskega odbora, 
ustanovitev Gasilske zveze LRS pa ministrstvu za notra>- 
nje zadeve LRS. 

II. Ustroj prostovoljnega gasilskega društva 
3. Člen 

Za operativno izpolnjevanje nalog mora imeti prosto- 
voljno gasilsko društvo eno ali več gasilskih čet. 

V sestavu gasilske čete so sanitetni, mladinski in 
kultunio-piioavemi odsek, 

4. člen 
Poveljniški kader gasilskih čet mora biti strokovno 

usposobljen za izvrševanje gasilskih dolžnosti. Poveljniki 
(pomočniki), ki nimajo strokovne usposobljenosti, moiajo 
dovršiti gasilski tečaj oziroma šolo in opraviti izpit. 

Okrajne (mestne) gasilske zveze morajo prirejati 
stalne gasilske tečaje, Gasilska zveza LRS pa mora usta- 
noviti gasilsko šolo. Za strokovno spopolnitev gasilcev se 
prirejajo tudi tečaji pri -gasilskih društvih. 

5. člen 
Poveljniški kader ima tele dolžnostiii: 
a) skrbi, da se odzovejo vsi gasilci pozivu za gaše- 

nje oziroma reševanje ali za gasüske vaje; 
b) vzdržuje red in disciplino med gasilci in mladiuci; 
c) skrbi, da so vozila, orodje in oprema stalno upo- 

rabljivi, da se po uporabi temeljito očistijo in varno spra- 
vijo v gasilskem domu ter da vladata v domu red in 
snaga; 

č) skrbi za strokovno spopolnjevanje gasilcev s pre- 
davanji, navodili in pojasnili. 

III. Zastopanje gasilskih organizacij 

6. člen 
Gasilske  organizacije zastopata  predsednik in  se- 

kretar. 
IV. Članstvo 

7. člen 

Prostovoljno gasilsko društvo ima aktivne, zaslužne 
in üzredne člane. 

Izredni člani so prijatelji društva (fizične in. pravne 
osebe), ki društvo gmotno podpirajo ali ki prispevajo k 
razvoju društva s strokovnim znanjem in podobno. 

Prijatelji društva nimajo volivne pravice, smejo pa v 
skupščmii sodelovati s posvetovalnim glasom. 

8. člen 
Aktivni člani tTruštva so tisti člani, S aEtivno ilelajo 

v gasilski četi ali v njenih odsekih. Aktivna člani so gassici 
in negasilci. 

Gasilci so tisti aktivni člani gasilske čete, ki pod 
enotami poveljstvom gasijo požare, rešujejo ter. oprav- 

ljajo tista dela, za katera je potrebna strokovna izobrazba 
in izvežbanost. 

Negasilci so tisti aktivni člani društva, ki delujejo 
samo v odsekih, ne pa tudi pri opravilih po prejšnjem 
odstavku, ker tudi niso zanje strokovno usposobljeni in 
izvežbani. 

Gasilci morajo biti tudi člani saratetnega in kulturno- 
prosvetnega odseka. 

Gasilci, ki dopolnijo GO, leto starosti, ki imajo 20 let 
gasilske službe, in gasilci, •• zaradi poškodb ali bolezni 
ne morejo redno opravljati gasilske službe, so lahko re- 
zervni gasilci. 

S. člen 

Zaslužni člani so tisti, ki jih je skupščina izvolila za 
zaslužne člane zaradi posebnih zaslug za gasilsko društvo 
ali gasilstvo. 

10. člen 

Prostovoljna gasilska društva so člani okrajnih ozi- 
roma mestnih gasilskih zvez in republiške gasilske zveze. 
Člani zvez postanejo, ko začno delovati. 

V. Materialna sredstva gasilskih organizacij 

11. člen 

Materialna sredstva prostovoljnega gasilskega dru- 
štva so: 

a) podpore; 
b) članarina; 
c) nagrade, prostovoljni) prispevki, darila in podobno; 
č) prebitki iz kulturno-prosvetnih prireditev. 
Materialna sredstva okrajne (mestne) in republiške 

gasilske zveze so: 
a) podpore; 
b) prispevki prostovoljnih gasilskih društev po 17. 

členu zakona o prostovoljnih gasilskih društvih; 
c) darila, prostovoljni prispevki, prebitki od publi- 

kacij itd. 
12. člen 

Članarino plačujejo aktivni in zaslužni člani prosto- 
voljnega'gasilskega društva. 

Članarino določi skupščina Gasilske zveze LRS. 

13. člen 
Iz materialnih sredstev prostovoljnega gasilskega 

društva se krijejo zlasti: 
a) prispevki za okrajno (mestno) gasüsko zvezo in 

za Gasilsko zvezo LRS; 
b) tekoči upravni stroški in izdatki za nabavo in 

vzdrževanje pisarniškega inventarja; 
c) stroški za nabavo in vzdrževanje uniîorm; 
č) izdatki za kuiturno-prosvetne namene (za nabavo 

knjîg, obiske razstav, poučne izlete itd.). 
Presežek se mora uporabiti kot dopolnilno kritje 

stroškov, ki jih ima po 14. členu zakona o prostovoljnih 
gasilskih društvih krajevni (mestni, rajonski) ljudski 
odbor. 

Materialna sredstva gasilskih zvez se uporabljajo za 
dosego namena teh zvez v okviru njihovih pravil, 

14. člen 
D'ohodB, B jih imajo posamezne gasilsko čete gasil- 

skega društva, se morajo knjižiti v blagajniške knjige 
društva, čete pa1 smejo voditi lastne zopiske o dohodkih 
oziroma izdatkih, . 
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Letnik V. Priloga k 30. kosu z dne 13. julija 1948. Številka 30. 

Hasacjlasi in o^lctst 

pozorilo naročnikom? 
Naročnike opozarjamo, da smo zaradi poprave tehnične napake pri 

tiskanju oglasnega dela 29. številke Uradnega lista LRS priložili tej številki 
pravilno tiskani oglasni del od strani 511 do 514 in od 519 do 522. Te 
strani naj naročniki izrožejo in vložijo v oglasni del št. 29 namesto na- 
pačno natisnjenih. 

Številki 29. smo priložili položnice. Naročnike, ki naročnine za tretje 
četrtletje še niso poravnali, pozivamo, da to store najpozneje do 
31. j u 1 i j a 1948, ker jim bomo sicer s tem dnem vsako nadaljnje pošiljanje 
lista ustavili. . 

Vso plačnike oglasov in naročnine opozarjamo, naj uporabljajo od nas 
poslano položnico z natančno označbo naročniškega razdobja oziroma 
«glasne številke. Plačila brez takšnih označb ne moremo y redu izknjižiti 
in jih zaradi njihove nejasnosti ne moremo priznati za veljavne. 

Prav tako opozarjamo naročnike, naj pri svojih plačilih navedejo na- 
tančno isti naslov, na katerega časopis prejemajo. Će ta naslov zaradi izprc^ 
membe naziva aH kraja ni več pravilen, naj nam istočasno sporočijo sedanji 
pravilni naslov. Opažamo pa, da naročniki večkrat plačujejo samo pod 
novim naslovom, starega pà sploh no omenjajo. Takšna plačila so za nas 
nejasna in jih prav tako no moremo v redu izknjižiti in priznati za pravilna. 

s>UKADNI LIST LR&r 

Vpisi v register 
državnih gospodarskih 

podjetij 

1124. 
Sedež: Ljubljana. 
Dan vpisa: 7. julija 1948. 
Besedilo: Tovarna Meja Ljubljana. 
Izbriše  se  Soklič  Franja,  dosedanji 

glavni računovodja, vpišo se: 
Smolnik Oton, glavni računovodja, ki 

sopodpisuje vse listine, navedene v 47. 
členu splošnega zakona o drž. gosp. pod- 
letjih. 

Ministrstvo za finance LRS, 
Ljubljana 

dne 3. julija 1948. 
Št. 1511561/2-48 5927 

* 
1125. 

Sedež: Maribor. 
Jan vpisa: 7. julija 1948. 
Besedilo: Mlin in testenine, Maribor. 
Izbriše se Zalokar Jože, direktor, ki 

podpisuje samostojno, v obsegu zakoni: 
tih pooblastil in pravil podjetja. 

Ministrstvo za finance LRS, 
Ljubljana 

dne 3. julija 1948. 
Št. 151286/3—48 5929 

1126. 
,    Sedež: Mengeš. 

Dan vpisa: 7. julija 1948. 
Besedilo: Tovarna glasbil, 3icngeš. 

Izbrise se Mermolja Kazimir, doseda- 
nji ravnatelj, vpiše se: 

Modec Stanislav, v. d. direktorja, ki 
podpisuje samostojno, v obsegu zakoni- 
tih pooblastil in pravil podjetja. 

Ministrstvo za finance LRS, 
Ljubljana 

dne 3. julija 1948. 
Št. 1512222-48 5928 

1127. 
Sedež: Rušo pri Mariboru. 
Dan vpisa: 7. julija 1948. 
Besedilo:  Železarna Ruše,  Ruše" pri 

Mariboru. 
Izbriše se Grad Stanislav, dosedanji 

direktor, vpiše se: 
Pahor Valentin, direktor, kî podpisu- 

je samostojno v obsegu zakonitih poobla- 
stil in pravil podjetja. 

Ministrstvo za finance LRS, 
Ljubljana 

dne 3. julija 194S. 
Št. 1518S0'2-48 5930 

Vpisi 
v register invalidskih podjetij 

1128. 
Sedež: Ljubljana. 
Dan vpisa: 30. junija 1948. 
Besedilo: Invalidsko podjetje »Brirnice 

in česalnice«, Ljubljana. 
Poslovni predmet: Vea dela in storitve 

briv^ko-frizersko-kozmetične stroke ter 
nakup in prodaja kozmetičnih sredstev 
na debelo in drobno. 

Mestni   odbor Ustanovitelj   podjetja: 
VVI v Ljubljani. 

Podjetje zastopata: 
Jereb Ivan, upravnik, ki podpisuje 

samostojno, v obsegu pooblastil, določe- 
nih v pravilih podjetja, 

Koran Julij, honorarni knjigovodja, ki 
sopodpčisuje vse računovodske listine. 

Ministrstvo za finance LRS, 
Ljubljana, 

dne 28. junija 19-48. 
Št. 1512210-48 5787 

* 
1129. 

Sedež: Ljubljana. 
Dan vpisa: 30. junija 1943. 
Besedilo: Invalidsko podjetje »Domača 

obuteve, Ljubljana. 
••••••• predmet: Izdelovanje in pro- 

daja copat in usnjenega galanterijskega 
blaga na debelo in drobno. 

Ustanovitelj   podjetja:   Mestni  odbor 
VVI v Ljubljani. 

Podjetje zastopata: 
Ziberna Ivan, upravnik, ki podpisuje 

samostojno, v obsegu pooblastil, določe- 
nih v pravnih podjetja, 

Drmota Joahim, knjigovodja, M ao- 
podpisuje vse računovodske listine. 

Ministrstvo za finance LRS, 
Ljubljana, 

dne 28. junija 1948. 
Št. 1512212—48 

* 
1130. 

Sedež: Ljubljana. 
Dan vpisa: 30. junija 1948. 
Besedilo: Invalidsko podjetje >Na-Nac, 

Ljubljana, 
Poslovni predmet: Gostilniška obrt. 
Ustanovitelj podjetja: Mestni odbor 

VVI v Ljubljani. 
Podjetje zastopata: 
Petrovac Avguštin, upraivnik", ki pod- 

pisuje samostojno, v obsegu pooblastil, 
določenih v pravilih podjetja, 

Verbajs Marjan, honorarnu knjigo- 
vodja, 'M podpisuje vse računovodske 
listke. 

Ministrstvo za financo LRS, 
Ljubljana, 

dne 28. junija 1948. 
Št. 1512211-48 57Û0 

1131. 
Sedež: Ljubljana. 
Dan vpisa: 30. junija 1946. 
Besedilo: Invalidsko podjetje »Soba- 

rica«, Ljubljana. 
Poslovni predmet: Izdelovanje brez- 

alkoholnih pijač in prodaja na debelo in 
drobna 

Ustanovitelj podjetja: Mestni odbor 
VVI v Ljubljaii 

Podjetje zastopata: 
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Pavère Janez, upravnik, ki podpisuje 
samostojno, v obsegu pooblastil, doloce. 
mh v pravilih podjetja, 

Vošperalk Janko, ki sopodpisuje vse 
računovodske listine. 

Ministrstvo «a Usance LBS, 
Ljubljana, 

dne 28 ••••> 1948. 
št. 1512213—48 6788 

* 
1182. 

Sedež: Ajdovščina. 
Dan vpisa: 30. junija 1948. 
Besedilo: Mestna gospodarska podjetja 

Ajdovščina. 
Poslovni predmet: Upravljanje že ob- 

stoječih mestnih gospodarskih podjetij. 
Ustanovitelj podjetja: MLÔ Ajdovšči- 

na. 
Operativni upravni voditelj: MLO Aj- 

dovščina. 
Za podjetje podpisujejo: 
Kompare Miro, upravnik. 

Okrajni LO Gorica, 
poverjeništvo za finance, 

dne 30. junija 1948. 
Št 2161'1—48 5721 

1133. 
Sedež: Dol — Prcdmeja. 
Dan vpisa: 3. julija 1948. 
Besedilo: Krajevna maloprodajalna to- 

baka Dol — Predmeja. 
Poslovni predmet: Prodaja tobaka in 

vseh monopolskih predmetov. 
Ustanovitelj podjetja: Dol — Predme- 

ja. 
Operativni upravni voditelj: KLO Dol 

— Predmeja. 
Za podjetje podpisujejo: 
Krapež Zora, poslovodja, samostojno 

do 10.000 din, pri večjih zneskih pa sku- 
paj z njo za operativno upravno vod- 
stvo: 

Čifoej Maks, predsednik, in 
Poiane Viktor, tajnik KLO. 

Okrajni LO Gorica, 
poverjeništvo za finance, 

dne 3. junija 1948. 
Št. 2188/1—48 5914 

1134, 
Sedež: Solkan. 
Dan vpisa: 29. junija 1948, 
Besedilo: Industrija cementnih izdel- 

kov Gorica, okrajšano »L C. I, Gorica«. 
Poslovni predmet: Izdelava cementnih 

izdelkov na industrijski način. 
Ustanovitelj podjetja: OLO Gorica. 
Operativni upravni voditelj: Izvršilni 

odbor OLO Gorica. 
Za podjetje podpisujeta: 
Kralj Janko, upravnik in 
Lipičar Stanislav, knjigovodja. 

Okrajni L0 Gorica, 
poverjeništvo za finance, 

dne 29. junija 1948. 
Št. 2179'i—48 5720 

1135. 
Sedež: Godif št. 6 

Dan vpisa: 3. iulija 1948. 
Besedilo: Uprava državnih stanovanj- 

skih hiš. 

Poslovni predmet: Uprava in vzdrže- 
vanje državnih stanovanjskih zgradb in 
pobiranje najemnine. 

Ustanovitelj podjetja: KLO Godio- 
Operativni upravni voditelj: KLO Go- 
• 

Podjetje zastopa in zanj podpisuje: 
Plahutnik Jožef ml., ravnatelj krajev- 

nega podjetja, do zneska 2500 dia po po- 
prejšnjem sklepu KLO Godič. 

Okrajni LO Kamnik, 
odsek za finance 

dne 3. julija 1948. 
Št. 1798'1—III—43 5874 

1136 
Sedež: Kamnik, Šutna št. 99. 
Dan vpisa: 30, junija 1948. 
Besedilo: Mestna podjetja Kamnik — 

Obrtno delavnice. 
Poslovni predmet: Vodovodna instala- 

cijska dela, ključavničarstvo, mehanična 
delavnica, žaganje drv z električno pre- 
vozno žago. 

Ustanovitelj podjetja: MLO Kamnik- 
Operativni upravni voditelj: Izvršilni 

odbor MLO Kamnik. 
Podjetje zastopajo in zanj podpisu- 

jejo: 
Fiere Anton, predsednik MLO Kam- 

nik, kot ravnatelj mestnih podjetij, do 
zneska 250.000 din, 

Sekimik Franc, član MLO Kamnik, kot 
poverjenik za gospodarstvo, do zneska 
250.000 din, 

Grzinčič Oskar, kot poslovodja in v. d. 
upravnika podjetja, do zneska 25.000 din. 

Okrajni LO Kamnik, 
odsek za finance, 
dne 30. junija 1948. 

Št. 1793/i—IÏI—1948 57610 

1137. 
Sedež: Križe. 
Dan vpisa: 30. junija 1948. 
Besedilo: Krajevno brivsko podjetje, 

Križe. 
Poslovni predmet: Britje in striženje 

las. 
Ustanovitelj podjetja: KLO Križe, od- 

ločba št. 494'48 z dne 1. II. 1948. 
Operativni upravni voditelj: KLO Kri- 

že. 
Podjetje zastopa in zanj podpisuje: 
Djukič Miloš, poslovodja podjetja. Za 

sklepanje pogodb je potrebno dovoljenje 
operativnega upravnega vodstva. 

Okrajni LO Kranj, 
odsek za finance, 

dno 30. junija 1948. 
Št. II—1095'48 5723 

1138. 
Sedež: Pristava. 
Dan vpisa: 3. julija 1948. 
Besedilo: Krajevno gostinsko podjet- 

je Križe. 
Poslovni predmet: Točenje alkoholnih 

in 'Rzalkoholnih pijač in postrežba z 
jedili. 

Ustanovitelj podjetja: KLO Križe. 
Operativni upravni voditelj: KLO Kri- 

pogodb nad 40.000din in za najemanj© 
bančnih kreditov nad 10.000 din je po- 
trebno posebno dovoljenje operativnega/ 
upravnega vodstva. 

Okrajni LO Kranj, 
odsok za finance 

dne 3. julija 1948. 
Št. H—1208/3—48 5816 

1139. 
Sedež: Dobova. 
Dam vpisa: 30. junija 1948. 
Besedilo: Krajevno gostinsko podjetje, 

Dobova. 
Poslovni predmet: Gostinski obrat. 
Ustanovitelj podjetja: KLO Dobova: 
Za podjetje podpisujeta: 
Polovic Pavla, poslovodja, 
Polovffi Jože, računovodja. Za sklepa- 

nje poslov, ki obremenjujejo premoženje 
podjetja za več kot 20.000 din, morajo 
pooblaščenci preskrbeti pritrditev ope- 
rativnega upravnega voditelja. 

Okrajni LO Krško, 
finančni odsek, 

dne 30. junija 1948. 
Št. 65/28 5763 

* 

ze. 
Podjetje zastopa in zanj podpisuje: 
Gales Ivan, poslovodja; za sklepanje 

1140. 
Sedež: Senovo. 
Dan vpisa: 6. julija 1948. 
Beseđ'lo: Krajevna mesnica Senovo. 
Poslovni predmet: Mesarska obrt in 

prodaja mesa. 
Ustanovitelj podjetja: KLO Senovo. 
Operativni upravni voditelj: KLO Se- 

novo. 
Za podjetje podpisujejo: 
Serbec Ivan, poslovodja, k sicer sa- 

mo do zneska 40.000 din. 

Okrajni LO Krško, 
poverjeništvo za finance, 

dne 6. julija 1948. 
Si. 64>32 5953 

* 
1141. 

Sedež: Senovo. 
Dan vpka: 6. julija 1948. 
Besedilo: »Krojačnica« Senovo. 
Poslovni predmet: Krojaška obrt. 
Ustanovitelj podjetja: KLO Senovo. 
Za podjetje podpisuje: 
Fabjančič Dominik, poslovodja, in si- 

cer samo <lo zneska 40.000 din. 
Okrajni LO Krško, 

poverjeništvo za finance, 
dne 6. julija 1948. 

Št. 64/31 5951 
s? 

1142. 
Sedež: Ljubljana. Gregorčičeva 5. 
Dan vpisa: 2. julija 1948. 
Besedilo: Tovarna pletenin Lana. 
Poslovni predmet: Izdelovanje triko- 

tažnega perila. 
Ustanovitelj podjetja: RLO I za glavno 

mesto Ljubljana. 
Operativni upravni voditelj: RLO I za 

glavno mesto Ljubljana, obrtno-industrij- 
ski odsek. 

Za podjetje podpisujeta: 
Sartori Božidar upravnik, v njegovi 

odsotnosti pa 
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Gartner Darinka, knjigovodkinja. Vse 
denarne, materialne, obračunske ira kre- 
ditne listine podpisujeta oba skupaj. 

MLO za glavno mesto Ljubljana, 
poverjoništvo za finance, 

dne 2. julija 1948. 
Fin. št. 199S'48 5870 

* 
1143. 

Sedež: Ljubljana, Janševa uUca. 
Dan vpisa: 3. julija 1948. 
Besedilo: »Kurivopromet z avtopar- 

kom«. 
Poslovni predmet: Nakup in prodaja 

drv in premoga, prevoz blaga in mate- 
riala in predelovanje lesa. 

Ustanovitelj podjetja: RLO II. 
Operativni upravni voditelj: Izvršilni 

odbor RLO II, uprava gosp. podjetij. 
Podjetje zastopata in zanj podpisujeta: 
Renar Leopold, upravnik, samostojno 

v njegovi odsotnosti pa 
Magolič Marija knjigovodja, vse de- 

narne, materialne, obračunske in kredit- 
ne listine podpisuje poleg upravnika tudi 
knjigovodja. 

MLO za glavno mesto Ljubljana, 
poverjoništvo za finance, 

dne 3. julija 1948. 
Pin. št. 2250/48 5876 

' * 
1144. 

Sedež: Ljubljana, Kotnikova 16. 
Dan vpisa: 2. julija 1948. 
Besedilo:  Mestni kamnolomi in  gra- 

moznice, skrajšano »Kamen«. 
Poslovni predmet: Pridobivanje in pro- 

daja kamna in gramoza. 
Pomožne naprave: Kamnolomi Podpeč. 

Podutik in Lanišoe ter gramoznice Po- 
lje, >Dimnik« v Novih Jaršah, St. Vid 
in >Megrad< v Št. Vidu. 

Ustanovitelj podjetja: MLO za glavno 
mesto Ljubljana. 

.Operativni upravni voditelj: Poverje- 
nistvo za gradnje MLO Ljubljana. 

Za podjetje podpisujeta: 
. Hočevar Jakob upravnik, v njegovi 

odsotnosti pa 
Koltaj Mihael, računovodja. 

MLO za glavno mesto Ljubljana, 
poverjoništvo za finance, 

dne 2. julija 1948. 
Fin. št. 2224/48 5S89 

1145. * 
Sedež: Ljubljana, Rimska cesta 10. 
gan vpisa: 3. julija 1948. 
Besedilo: Uprava zgradb RLO IV, 

Ljubljana. 
Poslovni predmet: Uprava za vzdrže- 

vanje zgradb. 
Ustanovitelj podjetja: RLO IV. Ljub- 

ljana. 
Operativni upravni voditelj: Izvršilni 

«dbar RLO IV, noverjeništvo za stano- 
vanja. 

Podjetje zastopa in zanj podpisuje: 
Bačar Jakob, upravnik samostojno; v 

vseh zadevah po 47. členu spi. zakona o 

drž. gospodarskih podjetjih pa skupno z 
njim še 

Marzi došek Miloš, knjigovodja. 
MLO za glavno mesto Ljubljana, 

poverjoništvo za finance, 
dne 3. julija 1948. 

Fin. št. 1883'48 5877 

1146. 
Sedež: Ljubljana, Polje. 
Dan vpisa: 5. julija 1948. 
Besedilo:  Gostinsko podjetje Polje. 
Poslovni predmet: Nakup in prodaja 

alkoholnih in brezalkoholnih pijač ter 
mrzlih in toplih je lil. 

Operativni upravni voditelj: KLO Po- 
lje. 

Podjetje zastopata in zanj podpisujeta: 
Rojšek Ivan, 
Trtin Dragu, ki podpisujeta v vseh 

p ravnili zadevah v zvezi z rednim po- 
slovanjem podjetja. 

MLO za glavno mesto Ljubljana, 
poverjoništvo za finance, 

dne 5. julija 1948. 
Pin. št. 2013/48 5875 

1147. 
Sedež: Godemarci pri Ljutomeru. 
Dan vpisa: 1. julija 1948. 
Besedilo: Krajevne obrtne delavnice v 

Godemarcih. 
Poslovni predmet: Kovaška, podkov- 

ska, mehanična in ključavničarska dela. 
Ustanovitelj podjetja: KLO Godemarci. 
Operativni upravni voditelj: Izvršilni 

odbor KLO Godemarci 
Podjetje zastopa in zanj podpisuje: 
Šrol Franc, upravnik, samostojno v 

vseh zadevah. 
Okrajni LO Ljutomer, 

odsek za finance, 
dne 1. julija 1948. 

št. 10G1 5759 
* 

1148. 
Sedež: Maribor. 
Dan vpisa: 1. junija 1948. 
Besedilo: Mestno trgovsko podjetje 

»Orana«. 
Poslovni predmet: Trgovina na veliko 

in na drobno e špecerijskim in kolonial- 
nim blagom. 

Ustanovitelj podjetja: MLO Maribor. 
Operativni upravni voditelj: Direkcija 

trgovskih in gostinskih podjetij MLO Ma- 
ribor. 

Poslovalnico in pomožne naprave: Pro- 
dajalno s špecerijo: 

Ulica 10 oktobra, 
Glavni trg 21, 
Turner j e va uL 41, 
Cankarjeva ul. 30, 
Jerovškova ul. 32, 
Ljubljanska c. 37, 
Radvanje 49, 
Glavni trg 10. 
Prodajalna s kolonialnim blagom: 
Pobreška c. 4. 
Skladišče: Glavni trg 23. 
Podjetje zastopata in zanj podpisujeta: 
Šimek Vinico, ravnatelj, v vseh zade- 

vah samostojno, 

Vetole Neža, računovodja, podpisuje 
poleg ravnaHja vse listine po 47. členu 
zakona o drž. gosp. podjetjih. 

Okrajni LO Maribor mesto, 
odsek za finance, 

dne 1. junija 1948. 
Pov. ži. '^95'I—48 5886 

1149. 
Sedež: Maribor. 
Dan vpisa. io. junija 1948. 
Besedilo: Mestna čevljarska delavnica. 
Poslovni predmet: Izdelovanje in po- 

pravi janje obutve po nsročilu. 
Ustanovitelj podjeija: MLO_Maribor.^ 
Operativni upravni voditelj: Direkcija 

proizvodnih podjetij. 
Podjetje zastopata in zanj podpsujeta: 
Bedrač Janez, upravnik, v vseh zade- 

vah samostojno, 
Fujs Janez, knjigovodja, podp'snje po- 

leg upravnika vse listine po 47. členu 
spi. zakona o drž. gospodarskih podjet- 
jih. 

Okrajni LO Maribor mesto, 
odsek za finance, 

dne 15. junija 1948. 
Pov. št 269/1—48 5888 

•V »«* 
1150. 

Sedež: Maribor. 
Dan vpisa: 12. junija 1948. 
Besedilo: Mestna sedlarska in torbar- 

ska delavnica. 
Poslovni predmet: Izdelovanje usnjene 

galanterije in konjske opreme ter tor- 
barska in sedlarska popravila. 

Ustanovitelj podjetja: MLO Maribor. 
Operativni upravni voditelj: Direkcija 

proizvodnih podjetij MLO Maribor. 
Podjetje zastopata in zanj podpisujeta: 
Papič Milutin, upravnik, v vseh zade- 

vah samostojno, • 
Razboršek Ludvik, glavni računovodja, 

podpisuje poleg ravnatelja vse listine po 
47. členu spi. zakona o drž. gospodarskih 
podjetjih. 

Okrajni LO Maribor mesto, 
odsek za finance, 

dne 12. junija 1948. 
Pov. št 319'I—48 5887 

1151. 
Sedež:  Maribor. 
Dan vpisa: 9. aprila 1945. 
Besedilo: Mestne lekarne. 
Poslovni predmet: Izdelovanje zdravil 

po receptih, nakup in prodaja na drobno 
vsega sanitetnega in veterinarskega bla- 
ga, posebno zdravil speeiaMet, kemikalij, 
obvezilnega materiala, serumov, cepiv, 
galenskfih in djetetičnih preparatov, M- 
giensko-kozmetičnih sredstev. 

Ustanovitelj podjetja: MLO Maribor. 
Operativni upravni voditelj: MLO Ma- 

ribor, po svoj'em poverjeniku za social- 
no skrbstvo in zdravstvo. 

Podružnice, poslovalnice: 
Prva mestna lekarna, Partizanska c 1, 
Druga mestna lekarna. Gosposka uli- 

ca 12, 
Tretja mestna lekarna. Trg Rdeče ar- 

made 3, 
Četrta mestna lekarna, Frankopanova 

ul. 18. 
Podjetje zastopajo in zanj podpisujejo: 
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Mr. Hudina Ferdo, ravnatelj, samostoj- 
no v okviru pooblastila operativnega 
upravnega vodstva,, 

Logar Bojana, knjigovodja, 
Vrdlovec Marija, ki podpisujeta vse 

denarne, materialne, obračunske in kre- 
ditne listino skupno z ravnateljem oziro- 
ma njegovim namestnikom, 

mr. Vrankcvič Dalibor, pomočnik rav- 
natelja. 

Okrajni LO Maribor mesto, 
odsek za iinance, , 

dne 9. aprila 1948. 
Pov. št. 232'l-48 5889 

* 
1152. 

Sedež: Senožeče. 
Dan vpisa: 14. junija 1948. 
Besedno: Krajevna gostilna v Senože- 

čah. 
Poslovni predmet: Točenje alkoholnih 

in brezalkoholnih pijač, prodaja toplih 
in mrzlih jedil ter oddaja sob za potu- 
joče. 

Ustanovitelj podjetja: KLO Senožeče. 
Operativni upravni voditelj: KLO Se- 

nožeče. 
Podjetje zastopa in zanj podpisuje: 
Gerželj Franc, poslovodja. 

Okrajni LO Postojna, 
odsek za finance, 

dne 14. junija 1948. 
Št 1200 5641 
* 

1158. 
Sedež: Slayînja. 
Dan vpisa: 12. junija 1948. 
Besedilo: Krajevna ekonomija v Hru- 

ševju. 
Poslovni predmet: Proizvodnja vseh 

kmetijskih in industrijskih pridelkov — 
in reja živine. 

Ustanovitelj podjetja: KLO Hruševje. 
Operativni upravni voditelj: KLO Hru- 

ševje. 
Poij-jetje zastopata in zanj podpisujeta: 
Sajovic Jakob, poslovodja, 
Leoni Ivana, računovodja. 

Okrajni LO Postojna, 
odsek za finance, 

dne 14. junija 1948. 
Št. 1201 5642 

1154. 
Sedež: Trbovlje, Loke št. 25. 
Dan vpisa: 29. junija 1943. 
Besedilo: Mestno podjetje »Kurivcnro- 

mek. 
Poslovni predmet: Nabava in prodaja 

kuriva. 
Operativni upravni voditelj: Izvršilni 

MLO Trbovlje. 
Za podjetje podpisujejo: 
Adlešič Peter, upravnik, za upravne go- 

spodarske zadeve, 
Kočar Alojz, računovodja, za računo- 

vodske zadeve skupaj z upravnikom, in 
Sotlar Beti, za naročila. 

Okrajni LO Trbovlje, 
odsek za finance, 

dne 29. junija 1948. 
Št. 1628/1-48 5688 

1155. 
Sedež: Sv. Lucija ob Soči. 
Dan vpisa: 1. julija 1948. 
Besedilo: Kino podjetje, Sv. Lucija ob 

Soči, 
Poslovni predmet: Predvajanja filmov. 
Ustanovitelj podjetja: KLO Sv. Lucija 

ob Soči 
Operaivn' upravni voditelj: KLO Sv. 

Lncija ob-Soči. 
Podjetje zastopala in zanj podpisujeta: 
Božič Ivo, poslovodja, 
Murovec Terezija, računovodja, v me- 

jah pooblastil v pravilih. 
Okrajni LO Tolmin, 

poverjeništvo za finance, 
dne l julija 1948. 

Št 78/96—48 5765 

1156. 
Sedež: Dol — Predmeja. 
Dan vpisa: 5. julija 1948. 
Besed lo:   Krajevna   gostilna   Dol   — 

Prcdmeja. 
Izbriše se Bizjak   Anton,   poslovodja, 

vpiše se: 
K ra nož Zora. poslovodja. 
Za podjetje podpisujejo: 
Krapež Zora,  poslovodja, samostojno 

do 10.000din, pri večjih zneskih pa ;ku- 
p~jz njo za operativno upravno vodstvo: 

Oibftj Males, predsednik, in 
Poiane   Viktor,   tajnik   KLO   Dol   — 

Predmeja. 
poverjeništvo za finance, 

Okrajni LO Gorica, 
dne 5. julija 1948. 

Št 2191'1—48 5913 
* 

1157. 
Sedež: Sv. Lucija ob Soči. 
Dan vpisa: 1. julija 1948. 
Besedilo:   Krajevni    istinski    obrat 

»Soča«, Sv. Lucija ob Soči. 
Izbriše se kot pooblaščenec za podpi- 

sovanje Taljat Valdo, vpiše 
Murovec Terezija, računovodja, ki pod- 

jetje  zastopa   in   zanj   podpisuje  poleg 
upravnika, v mejah pooblasti) v pravilih. 

Okrajni LO Tolmin, 
poverjeništvo za finance, 

dne 1. julija 1948. 
Št. 78/95—48 5766 

* 
1158. 

Sedež: Grosuplje. 
Dan vpisa: 2. julija 1948, 
Besedilo: Mizarsko podjetje KLO Gro- 

suplje. 
IzbriÊe se dosedanji podpisnik Kapš 

Peter, vpiše se novi podpisnik 
Trpin Rudi, knjigovodja podjetja. 

Okrajni LO Grosuplje, 
odsek za finance, 

dne 2. julija 1948. 
Št. 128'2—1948 5860 

* 
1159. 

Sedež: Domžale. 
Dan vpisa 30. junija 1948. 
Besedilo: Okrajno gradbeno podjetje 

Kamnik. 
Operativni upravni voditelj odslej: Iz- 

vršilni odbor OLO Kamnik. 

Izbriše še dosedanji direktor Cač Sta- 
nislav, vpiše se 

Misson Engelbort, direktor, ki podpi- 
suje samostojno za vse pravne zadeve in 
računsko-blagajniške do 25.000 din, 

Roglič Franc, blagajnik, skupno z di- 
rektorjem za vse blagajnisko-računske 
zadeve do 50.000 din. 

Za zneske od 50.000 din navzgor pod- 
pisujejo poleg obeh navedenih še eden 
od naslednjih. 

Kimovec Janez, pomočnik direktorja, 
Marks Adolf, referent za personalne 

zadeve, 
Cimperle Lovro, preddelavec, 

Okrajni LO Kamnik, 
odsek za finance, 
dne 30. junija 1948. 

Št. 1790/1-111—1848 5761 
* 

UGO. 
Sedež: Kranj. 
Dan v p «a: 2. julija 1948, 
Besedilo: Industrija bombažnih izdel- 

kov, Kranj. 
Izbriše se dosedanji ravnatelj Mlinar 

Boris, vpiše se z istimi  pooblastili 
Janežič Zvonko. 
Kot operativni upravni voditelj se iz- 

briše OLO Kranj, direkcija drž, gospo- 
darskih podjetij, in vpiše 

Izvršilni odbor OLO Kranj, poverje- 
ništvo za lokalno industrijo. 

Okrajni L0 Kranj, 
finančni odsek, 

dne 2. julija 1948. 
Št. 11-1192-48 5815 

* 
1161. 

Sedež: Kranj. 
Dan vpisa: 30. junija 1948. 
Besedilo: Naša knjiga, Kranj. 
Pri matičnem podjetju se ustanovi od- 

delek, 
»Tiskovine«, Kranj, Koroška c. 13. 
Za oddelek podpisuje: 
Kne Peter, upravnik  podjetja >Naša 

knjiga«:, Kranj. 
Okrajni L0 Kranj, 
odsek za finance 

dne 30. junija 1948. 
Št. 799/48 5722 

* 
1162. 

Sedež: Sevnica. 
Dan vpisa: 30. junija 1948. 
Besedilo: Krajevno gostinsko podjetje, 

Sevnica. 
Izbriše se poslovodja Kolman Kari, 

vpiše se: 
Vrtačnik Danijel, poslovodja z istimi 

pooblastili. 
Okrajni LO Krško, 

finančni odsek, 
dne 30. junija 1948. 

Št. 65/30 3365 

1163. 
Sedež: Sevnica. 
Dan vpisa: 30. junija 1948. 
Besedilo: Krojaško-šiviljski salon •" 

Sevnici. 
Izbriše se poslovodja Flisek •••• vpi- 

še se:      , 
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Majn'ik Rud.!, v. d. direktorja, ki pod- 
pisuje samostojno, v obso-jju. zakonitih 
pooblastil in prav:l podjetja. 

Ministrstvo za finance LUS, 
Ljubljana. 

dne '26. junija 1948. 
St. 1512183—48 5633 

* 
1089. 

Sedež: Solkan. 
Dam vpisa: 22. juuja 1948. 
Besedilo: Tovarna pohištva, Solkan. 
Sedež odslej: Nova Gorica. 
Besedilo   odslej:    Tovarna   pohištva, 

Nova Gorica. 
Poslovni predmet odslej: Nakup, Ža- 

ganje in predelovanje lesa. izdelovanje 
pohištva in dragali mizarskih izdelkov na 
industrijski način ter prodaja proizvo- 
dov lesne industrije. 

Obrati podjetja: Tovarna pohiištva, Sol- 
kan, in Lesnoindustrijski obrat Crocetta, 
Solkan, ki se izloči iz Gozdnega gospo- 
darstva Sv. Lucija. 

Ministrstvo za finance LRS, 
Ljubljana, 

dne 22. junija 1948. 
Št. 15Ì2168—48 5542 

Vpisi 
v register invalidskih podjetij 

1090. 
Sedež: Celje. 
Dan vpisa: 19. junija 1948. 
Besedilo: Invalidsko podjetje »Čevljar- 

stvo«, Celje. 
Poslovni predmet: Izdelovanje čevljev, 

popravila in trgovanje s čevlji na debelo 
in drobno. 

Ustanovitelj   podjetja:  Okrajni  odbor 
VVI v Celju.' 

Podjetje zastopata: 
Trauner Rudolf, upravnik, ki sopodpi- 

suje samostojno, v obsegu pooblastil, do- 
ločenih v pravilih podjetja; 

Širše Ivan, knjigovodja. Ici sopodpisu- 
je vse računovodsko listine. 

Ministrstvo za finance LRS, 
Ljubljana, 

dne 16. junija 1948. 
St. 1512116-48 5443 

* 
1091. 

Sedež: Celje. 
Dan vpisa: 19. junija 1948. 
Besedilo: Invalidsko podjetje »Pletar- 

stvo«, Celje. 
Poslovni predmet: Izdelovanje košar 

•• prodaja na debelo In drobno. 
Uetanovrtelj podjetja: Okrajni odbor 

VVI v Celju. 
ï'bdjetje zastopata: 
Coh Milan, upravnik, ki podpisuje sa- 

mostojno, v obsegu pooblastil, določenih 
V pravilih, podjetja; 

Sirle Ivan, knjigovodja, ki sopodpisuje 
^•• računovodske Mstine. 

Ministrstvo za finance LRS, 
Ljubljana, 

dne 16. junija 1948. 
St. 1512114-48 5440 

1003. 
Sedež: Celje. 
Dan vpisa: 19. junija 1948. 
Besedno: Invalidsko podjetje >Promet 

z rabljenimi predmeti«, Celje. 
Poslovni predmet: Nabava in prodaja 

rabljenih predmetov ter sprejemanje v 
komisijsko prodajo. 

Ustanovitelj podjetja: Okrajni odbor 
VVI v Celju. 

Podjetje zastopata: 
Ganter Valentin, upravnik, ki s,opod- 

pisuje samostojno, v obsegu pooblastil, 
določenih v pravilih podjetja; 

SirŠe Ivan, knjigovodja, ki sopodpisuje 
vse računovodske listine. 

Ministrstvo za finance LRS, 
Ljubljana, 

dne 16. junija 1948. 
Št. 1612112—48 5439 

* 
1093. 

Sedež: Celje. 
Dan vpisa: 19. junija 1948. 
Besedilo: Invalidsko podjetje šivalni- 

ca«, Celje. 
Poslovni predmet: Izdelovanje oblek in 

perila, popraviila, nabavljanje blaga za 
izdelovanje konfekcije ter trgovanje s te- 
mi predmeti na debelo in drobno. 

Ustanovitelj  podjetja:  Okrajni odbor 
VVI v Celju. 

Podjetje zastopata:    ^ 
Kolar Marija, upravnik, ki podpisuje 

samostojno, v obsegu pooblastil, dolo- 
čenih v pravilih podjetja, 

Širše Ivan, knjigovodja, ki sopodpisuje 
vse računovodske listine. 

Ministrstvo za finance LRS, 
Ljubljana, 

dne 16. junija 1948. 
St. 1512113—48 5441 

1094. 
Sedež: Celje, 
Dan vpisa: 19. junija 1948. 
Besedolo: Invalidsko podjetjo »Zvezda«, 

Celjo. 
Poslovni predmet: Gostilničarska in 

slaščičarska obrt. 
Ustanovitelj  podjetja:  Okrajni odbor 

VVI v Celju. 
Podjetje zastopata: 
Kekič Božo, upravnik", ki podpisuje sa- 

mostojno, v obsegu pooblastil, določenih 
v pravilih podjetja; 

Širše Ivan, knjigovodja, M sopodpisuje 
vse računovodske listine. 

Ministrstvo za finance LRS, 
Ljubljana, 

dne 16. juniia 1943. 
St. 1512115-48 6412 

* 
1095. 

Sedež": Ljubljana. 
Dan vpisa: 10. junija 1948. 
Besedilo: Invalidsko podjetje »Foto- 

Hk«, Ljubljana. 
Poslovni predmet: Fotografska poklic- 

na in amaterska dela, nakup fotopotretj- 
ečin in fotomateriala na debelo in drob- 
no. 

Ustanovitelj podjetja: Federalni odbor 
VVI za Slovenijo v Ljubljani, odločba 
št. 829• z dne 31. III. 1948,       "   ~ 

Pos4owajjtaicj> vRoäjfetja: Ljubljana, Tyr- 
ševa 20, Cankarjeva 3 in Tržaška 83. 

Podjetje zastopata: 
Mancini Anton, upravnik, ki podpisuje 

samostojno, v obsegu pooblastil, določe- 
nih v pravilih podjetja, in 

Žitnik Marija, knjigovodja, ki sopodpi, 
suje vse računovodske listine. 

Ministrstvo za finance LRS, 
Ljubljana, 

dne 12. junija 1948. 
i St. 1511490/1— 48 5274 

1096. 
Sedež: Dol-Predmeja. 
Dan vpisa: 6. februarja 1948. 
Besedilo: Krajevna mesnica Dol-Pred- 

meja. 
Poslovni predmet: Prodaja mesa na 

drobno. 
Ustanovitelj podjetja: KLO Dol-Pred- 

meja. 
Operativni upravni voditelj: KLO Dol- 

Predmeja. 
Za podjetje podpisujejo: 
Čibej Stefan, poslovodja, 
Čibej Maks, predsednik KLO, 
Poljane Viktor, tajnik KLO, in sicer 

vsi skupaj. 
Okrajnj LO Gorica, 

poverjeništvo za finance, 
dne 6. februarja 1948. 

Št. 731/1-43 5509 
* 

1097. 
Sedež: Opatjc selo.       * 
Dan vpisa: 22. junija 1948. 
Besedilo:   Krajevna   gostilna   Opatje 

selo. 
Poslovni predmet: Točenje alkoholnu' 

pijač. 
Ustanovitelj podjetja: KLO Opatje selo. 
Operativni    upravni    voditelj:    KLO 

Opatje selo. 
Za podjetje podpisuje: 
Jelen Karol, upravnik. 

Okrajni LO Gorica, 
poverjeništvo za finance, 

dne 22. junija 1948. 
Št. 2038/2-48 5563 

1098. * 
Sedež: Solkan. 
Dan vpisa: 17. junija 1948. 
Besedilo: Mestna kavarna Solkan. 
Poslovni predmet: Prodaja toplih' i« 

mrzlih pijač, slaščic in sladoleda 
Ustanovitelj podjetja: MLO Solkan. 
Operativna upravni voditelj: Izvrženi 

odbor MLO Solkan. 
Za podjetje podpisujejo: 
Vidič Rudi, upravnik in 
Šrucin Jožef, predsednik MLO, oziroma 
P.etejwn Janko, tajnik MLO. 

OKrajni LO Gorica, 
poverjeništvo za financ«, 

'      dne 17. jun• 1948. 
St. 1774/2--48 5507 

1090. 
Sedež» SoìkuB. 
Dan vpisa: 18. junak' Ï9*8. 
Beseôjilo: Mestni Jano Solkan. 
'Poslovni predmet: Predvajanje ïilmoir, 
»-r-i—   •• •• gjpjjjptj^j ajLQ Solkan. 
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Operativni upravni voditelj: Izvršilni 
odbor MLO Solkan. 

Za podjetje podpisujejo: 
Cubej Alojz, upravnu in 
Štucin Jožef, predsednik MLO, oziroma 
Petejau Janko, tajnik MLO Solkan. 

Okrajni LO Gorica, 
povi jeuištvo za finance, 

dnb IS. ••••• 1948. 
Št. 1817/2-1948 

* 

5508 

1100. 
Sedež: St. Peter. 
Dan vpisa: 24. junija 1948. 
Besedilo: Krajevna gostilna Šempeter. 
Poslovni predmet:  Prodaja   pijač in 

jodu. 
Ustanovitelj podjetja: KLO St. Peter. 
Operativni upravni voditelj; KLO Št. 

Peter. 
Za podjetje podpisuje: 
Besednjak Franc, upravnik. 

Okrajni LO Gorica, 
poverjeništvo za finance, 

dne 24. junija 1948. 
Št. 2160/1-48 6562 

* 
1101. 

Sedež: Radovljica. 
Dan vpisa: 21. junija 1948. 
Besedilo:  Mestna  ekonomija,  Radov- 

ljica. 
Poslovni predmet: Pridelovanje • 

prodaja poljskih pridelkov in povrtnine, 
reja živine in prodaja živinskih produk- 
tov. 

Ustanovitelj podjetja: Mestni LO Ra- 
dovljica, T     - • 

Operativni  upravni   voditelj:   Izvrsni 
odbor MLO Radovljica. 

Podjetje zastopata in zanj podpisujeta: 
Miklavčič Marjan, poslovodja, 
Jelene Marija, računovodja,  in sicer 

skupno. 
Okrajni LO Jesenice, 

odsek za finance, 
cine 21. junija 1948. 
Št. V-1646/2-1948 5503 

* 
1102. 

Sedež: Radovljica. 
Dan vpisa: 21. junija 1948. 
Besedilo: Mestna pekarna in slaščičar- 

na, Radovljica. < 
Poslovni predmet: 
pekarna: peka in prodaja kruha zago- 

tovljene preskrbe in peka kruha za stran- 
ke; 

slaščičarna: izdelava in prodaja razno- 
vrstnih slaščic, sladoleda in v to stroko 
(»padajočega  peciva. 

Ustanovitelj podjetja: MLO Radovljica. 
Operativni upravni voditelj: Izvršilni 

odbor MLO Radovljica. 
Podjetje zastopate in zanj podpisujeta: 
Miklavčič Marjan, poslovodja, 
Jelene Marija, računovodja, in sâcer 

skupno. 
Okrajni LO Jesenice, 

odsek za finance, 
dne 21  junija 194S. 
Št. 1660/2—1948 — •       5304 

1103. 
Sedež: Kamnik, Sutna št. 77. 
Dan vpisa: 23. junija 1948. 
Besedilo: Mestno gostinsko podjetje 

št. 2, Kamnik, Suina št. 77. 
Poslovni predmet: Točenje alkoholnih 

in brezalkoholnih pijač, oddaja toplih in 
mrzlih jedil ter oddajanje tujskih sob. 

Ustanovitelj podjetja: MLO Kamnik. 
Operativni upravni voditelj: 10 MLO 

Kamnik. 
Podjetje zastopajo in zanj podpisujejo: 
Fiere Anton, predsednik MLO Kam- 

nik, kot ravnatelj, podpisuje za nabavke 
nad 5000 do 100.000 din. 

Sekirnik Franc, član MLO Kamnik, 
kot poverjenik za gospodarstvo, pod- 
pisuje za nabavke nad 5000 din do 
100.000 din. 

Klemene Marjanca, poslovodja, pod- 
pisuje za dnevne nakupe do zneska 5000 
dinarjev. 

Prvi in drugi podpisujeta za navedene 
zneske vsak zase samostojno, za zneske 
nad 100.000 din pa po poprejšnjemu 
sklepu IO MLO Manrnik. 

Okrajni 10 Kamnik, 
odsek za finance, 

dne 23. junija 1948. 
Št. 1761/1—III—1948. Ô530 

* 
1104. 

Sedež: Podgorica. 
Dan vpisa: 23. junija 1948. 
Besedilo: Krajevna čevljarna v Pečali. 
Poslovni predmet: Izdelava novih čev- 

ljev in popravilo starih. 
Ustanovitelj podjetja: KLO Peče. 
Operativni upravni voditelj: KLO Peče. 
Podjetje zastopajo in zanj podpisujejo: 
Lavrinc Maks, upravnik, ter 
tajnik ali predsednik KLO Peče, ki 

sta pooblaščena podpisovati naročila za 
ves material v višini zneskov, ki so po- 
trebni za poplačilo dodeljenih kontin- 
gentov, za višje zneske pa ee prej skle- 
pa na seji KLO Peče. 

Okrajni LO Kamnik, 
odsek za finance, 

dne 23. junija 1948. 
Št. 1550/1—Ìli—48 5531 

* 
1105. 

Sedež: Davča. 
Dan vpisa: 15. junija 1948. 
Besedilo: Krajevno gospodarsko pod- 

jetje- »Čevljarna«, Davča. 
Poslovni predmet: Vsa dela čevljarske 

stroke. 
Ustanovitelj podjetja: KLO Davča. 
Operativni upravni vodi teli: KLO Dav- 

ča. 
Podjetje zastopa in zanj podpisuje: 
Prežel] Ivan, upravnik, v vseh zade- 

vah samostojno. 
Okrajni LO Kranj, 
odsek za finance, 

dne 15. junija J 943. 
Št. 936/2-•-48 5822 

* 
1106. 

Sedež: Križe. ' 
Dan vpisa: 25. junija 1948. 
Besedilo: Krajevno Čevljarsko podjetje 

Križe. * 

Poslovni predmet: Izdelava čevljev. 
Ustanovitelj podjetja: KLO Križe. 
Operativni upravni voditelj: KLO Kri- 

ze. 
je zastopata in zanj podpi- 

sujeta 
Tratnik Janez, poslovodja, 
Porenta Franc, namestnik poslovodje. 

Za sklepanje pogodb nad 100.000 din in 
za najemanje bančnih kreditov nad 
20.000 din jo potrebno posebno dovolje- 
nje operativnega upravnega vodstva. 

Okrajni LO Kranj, 
,    , odesk za finance, 

dne 25. junija 1948. 
Št. 274—11—48 5621 

ft 
1107. 

Sedež: Brezina št. 50. 
Dan vpisa: 17. junija 1948. 
Besedilo: Kolodvorska restavracija Bre- 

žice okolica. 
Poslovni predmet: Vsi v gostinsko 

stroko spadajoči posli in prenočevanje 
tujcev. 

Ustanovitelj: KLO Brežice okolica. 
Operativni upravni voditelj: KLO Bre- 

žice okolica. 
Za podjetje podpisujejo: 
Volčajnšek Vladimir, ravnatelj, samo- 

stojno za računovodstvo pa z njim sku- 
paj 

Grubič Ivan, začasni računovodja, 
oba pa ee za obveznosti do višine 50.000 
din, nad to vrednostjo pa skupaj z njima 
Šetinc Martin, predsednik KLO Brežice 
okolica. 

Okrajni LO Krško, 
finančni odsek, 

dne 17. junija 1948. 
Št. 8641/26 5502 

* / 1108. 
Sedež: Brežice. 
Dan vpisa: 12. junija 1948. 
Besedilo: >Vmo«, Brežice. 
Poslovni predmet: Nakup, prodaja, 

predelava alkoholnih iu brezalkoholnih 
pijač na debelo in drobno' na območju 
okraja Krško. 

Ustanovitelj podjetja: OLO Krška 
Operativni upravni voditelj: Izvršilni 

odbor OLO Krško. 
Za podjetje podpisujejo: 
Iljaž Stanko, ravnatelj, 
Poljanšek Ignac, namestnik ravnatelja, 
Slatner Vida, v. d. glavnega računo- 

vodje, skupaj z ravnateljem, oziroma 
njegovim namestnikom, v okviru poobla- 
stil.     . 

Okrajni LO Krško, 
finančni odsek,   • 

dne 12. junija 1948. 
Št. 64/25 5129 

1109. 
Sedež: Krško. 
Dan vpisa: 12. junija 1948. 
Besedilo: Mestna slaščičarna Ifrško. 
Poslovni predmet: Nakup, izdelovanje 

in prodaja vseh slaščičarskih izdelkov in 
surovin ter mlekarna. 

Ustanovitelj podjetja: MLO Krško. 
Operativni upravni voditelj: MLO 

Krško. 
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Za podjetje podpisujeta: 
Markovdč Franc, poslovodja, 
Glogovšek    Gustav,    računovodja,    v 

okviru pooblastil. 
Okrajni LO Krško, 

finančni odsek, , 
dne 12. junija 1948. 

Št. 8429/1. 5130 

1110. 
Sedež: Ljubljana, Smartinska c. 64. 

Dan vpisa: 22. junoja •8. 
Besedilo: Kovinsko podjetje »AlumU«, 

skrajšano: »Aluraik. 
Poslovni predmet: Izdelovanje gradbe- 

nega okovja. 
Ustanovitelj podjetja: RLO Moste. ^ 
Operativni upravni voditelj: Izvršilni 

odbor RLO Moste. 
Podjetje zastopata-in zanj podpisujeta: 
Piantan Ladislav, upravnik, samostojno, 
Gorazd Borut, računovodja, lei podpi- 

suje v računovodstvenih zadevah skupaj 
z upravnikom. 

MLO za glavno mosto Ljubljana, 
poverjoništvo za finance, 

dne 22. junija 1948. 
Fin. št. 2142/48 5505 

1111. 
Sedež: Ljubljana, Tyrseva cesta 35 b. 
Dan vpisa: 22. junija 1948. 
Besedilo: »Oblačila za žene in otroke«. 
Poslovni predmet: Izdelovanje ženske 

• otroške konfekcije, popravila in izde- 
lovanje po meri. 

Ustanovitelj podjetja: RLO Bežigrad- 
Siska. 

Operativni upravni organ: 10 RLO II 
Bež'grad-Šiška. 

Podjetje zastopata in zanj podpisujeta: 
Mikffi Vera, upravnik, samostojno, v od- 
sotnosti pa 

Žargi Cvetana,  računovodja, ki  pod- 
pisuje poleg upravnika tudi vse denarne, 
materialne, računske ia kreditne listine. 

MLO za glavno mesto Ljubljana, 
poverjeništvo za finance, 

dne 22. junija 1948. 
In. št. 1993/1948 5529 

1112. 
Sedež: KLO Polje, obratni sedež Sne- 

berjo št. 7. 
Dan vpisa: 28. maja 1948. 
Besedilo: »Mizarstvo«, Polje. 

. Poslovni predmet: Izdelava in poprav- 
ljanje pohištva, lesenih stavbnih pred- 
metov in splošna mizarska dela. 

Ustanovitelj podjetja: KLO Polje. 
. Operativni upravni voditelj: KLO Po- 

Ije, po gospodarskem poverjeniku. 
Podjetje zastopajo in zanj podpisujejo: 
Rojšek Ivan, upravnik, 
Fistar Rudolf, računovodja, trn 
Kačar Franc, tajnik KLO Polje. Po- 

oblaščeni so  upravičeni   podpisovati v 
vseh upravnih zadevah, ki so v zvezi z 
rednim poslovanjem podjetja, to je z na* 
kupom itn prevzemom vsega   materiala, 
Ki je potreben za obratovanje podjetja. 

MLO za glavno mesto Ljubljana, 
poverjeništvo za finance, 

dz:e 28. maja 1948. 
Fin. št. 1410/1948 4842 

1113. 
Sedež: Gornja Radgona, Lackova Si 4. 
Dan vpisa: 26. junija 1948. 
Besedilo: Vulkanizacija krajevnih pod- 

jetij KLO Gornja Radgona. 
Poslovni predmet: Nakup in prodaja 

manjših vulkanizerskih potreb&ün ter 
popravila vseh v vulkaruzersko stroko 
spadajočih del, v delavnem območju trga 
in okolice Gornja Radgona. 

Ustanovitelj podjetja: KLO Gornja 
Radgona. 

Operativni    upravni    voditelj:    KLO 
Gornja Radgona. 

Podjetje zastopajo in zanj podpisujejo: 
Levar Franc, Juršič Alojz, Mohor An- 

ton in Njivar Janko, poslovodja, ki pod- 
pisuje samo za posle internega značaja. 

Okrajni LO Radgona, 
poverjeništvo sa finance, 

dne 26. junija 1948. 
Št. 230-V-5/48 5591 

* 
1114. 

Sedež: Radenci v   zdravilišču,   okraj 
Radgona, 

Dan vpisa: 24. junija 1948. 
Besedilo: Krajevni frizerski salon. 
Poslovni predmet: Izvrševanje vseh v 

frizersko stroko spadajočih poslov. 
Ustanovitelj podjetja: KLO Radenci. 
Operativni upravni voditelj: KLO Ra- 

denci. 
Podjetje zastopajo in zanj podpisujejo: 
Juršič Anton,   predsednik   KLO Ra- 

denci, 
Mliinarič Jožef, tajnik KLO Radenci, 
Farič Ivana, poslovodja, samo za za*- 

deve internega značaja v obratu. 
Okrajni LO Radgona, 

poverjoništvo za finance, 
dne 24 junija 1948. 
Št. 347/10 — V/48 5592 

* 
1115. 

Sedež: Mirna 
Dan vpisa: 25. junija 1948. '    • 
Besedilo: Okrajni magazin Trebnje. 
Sedež odslej: Trebnje. 
Izbriše se poslovalnica v Tržišču, vpi- 

šejo se: 
poslovalnici za prosto prodajo na drob- 

no v Mokronogu in Trebnjem; 
poslovalnica za zagotovlieno preskrbo, 

prodaja na drobno v Mokronogu. 
Okrajni L0 Trebnje, 

odsek za finance, 
dne 2S. junija 1048. 

Št. 1078/1 5398 
* 

Popravek 

Na 467. strani priloge k 28. številki 
»Uradnega lista LRSs je treba pod zap. 
štovilko 1057 popraviti nesmiselno napa- 
ko in se sedež pravilno glasi: >Sv. Rok 
pri Rogatcu«, 'kar je razvidno iz nadalj- 
njega besedila. 

1116. 
Sedež: Črniče. 
Dan vpisa: 24. junija 1948. 
Besedilo: Krajevna gostilna Crniče.   • 
Izbriše se Kosovel Neža, upravnica, 

vpise'se: 
Leban Anica, upravnica. 
Z* podjetje podpisujeta:,' 

Leban Anica, upravnica, 
BrankoviČ Mirko, tajnik KLO Črniče. 

Okrajni LO Gorica, 
poverjeništvo za finance, 

dne 24. junija 1948. 
Št. 1780/38-48 5564 

* 
•7. 

Sedež: Gojačo. 
Dan vpisa: 24. junija 1948. 
Besedilo: Krajevna gostilna Gojače. 
Izbriše se Čermelj Dorica, upravnica, 

vpiše so: 
Milost Edvina, upravnica. 
Za podjetje podpisujeta: 
Milost Edvina, upravnica, 
Brankov«; MJrko, tajnik KLO Crriiče. 

Okrajni L0 Gorica, 
poverjoništvo za finance; 

dne 24. junija 1948. 

1118. 
Sedež: Trnovo. 
Dan vpisa: 22. junija 1948. 
Besedilo: Krajevna gostilna Trnovo. 
Izbriše  se  Rijavec Jožef,   upravnik, 

vpiše se: 
Volk Ema, upravnica. 
Za podjetje podpisujeta: 
Stresar Ivan, predsednik, 
Gorjup Emil, tajmk KLO Trnovo. 

Okrajni LO Gorica, 
poverjeništvo za finance, 

,dne 22. junija 1948. 
Št. 1786/3S—48 5566 

* 
1119. 

Sedež: Ljubljana. 
Dan vpisa: 21. junija 1948. 
Besedilo:    Trgovsko    podjetje    MLO 

»Sadje-zeleujava« v Ljubljani. 
Vpišejo se nove poslovalnice: 3 stoj- 

nice na Pogačarjevem trgu in 
skladišča: PogaČarjev trg št. 1 (2 skla- 

dišči), 
Pcgačarjev trg št. 2 (2 skladišči), 
Nabrežje 20. septembra št. 4, 
Nabrežje 20. septembra št. 2 (Kresija), 
Tabor št. 4, 
Javna skladišča, Tyrseva cesta 33, 
Mestna pristava, Povšetova ul. št. 2. 

MLO za glavno mosto Ljubljana, 
poverjeništvo za finance, 

dne 21. junija 1948. 
•Fin. št. 426/48 5506 

* 
1120. 

Sedež: Ljubljana. 
Dan vpisa: 28. maja 1948. 
Besedilo: Trgovsko podjetje za promet 

z usnjem, čevlji in čevljarskimi potreb- 
ščinami sUsnje-čevljk, 

Izbrise se poslovalnica za čevlje. P>o- 
gačarjev trg št. 3. 

MLO za glavno mesto1 Ljubljana, 
poverjoništvo za finance, 

dne 28. maja 1948. 
J Fin., št. 1479/1948 1840 

1121. 
Sedež: Pekel. 
Dan Izbrisa: 24'. junija Î948. _, 
Br--.\4o-.  Gospodarska  podjetja Ura- 
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Zaradi združitve z novum   podjetjem 
>Gospodarska podjetja KLO Poljoane«. 

Okrajni LO Poljčane, 
odsek za finance, 

dne 24. junija 1948. 
Št. 2495/48 5560 

* 
1122. 

Sedež: Pilštajn. 
Dan izbrisa: 24. junija 1948. 
Besedilo: Trgovina z mešanim blagom 

KLO Lesično, 
Zaradi prehoda v upravo OLO Celje 

okolica. 
Okrajni LO Poljčane, 

odsek za finance, 
dne 24. juni.ja 1948. 

Št. 2496/48 5561 
* 

1123. 
Sedež: Poljčane. 
Dan izbrisa: 24. Jurija 1948. 
Besedilo: Gospodarsko podjetje KLO 

Poljčane. 
Zaradi združitve z novim podjetjem 

>Gospodarsko podjetje krajevnega ljud- 
skega odbora Poljčane«. 

Okrajni LO Poljčane, 
odsek za finance, 

dne 24. junija 1948. 
Št. 2494/48 8768 

Razglasi sodišč    * 

Vpisi v zadružni register 
787. 

Sedež: Teharje, okraj Celje okolica. 
Dan vpisa: 5. junija 1948. 
Besedilo: Kmetijska zadruga z o. j. • 

Toharju. 
Zadruga je bila ustanovljena na skup- 

ščini 8. III. 1948 za nedoločen čas. 
Naloge zadruge so: 1. da na čim boljši 

in čim kulturnejši način oskrbuje svoje 
člane z vsemi potrebnimi potrošnima 
predmeti; 2. da odkupuje v svojem oko- 
lišu vse kmetijske pridelke in izdelke v 
skladu s postavljenim načrtom za dobro 
oskrbo mest in drugih Industrijskih sre- 
dišč in sklepa v ta namen pogodbe; 
3. da pospešuje in razvija vse panoge 
kmetijskega gospodarstva na svojem 
področju, tako poljedelstvo, živinorejo, 
sadjarstvo, vinogradništvo, čebelarstvo, 
gojitev industrijskih in drugih kultur, 
gozdarstvo, domačo obrt itd., posebno 
še tiste panoge oziroma kulture, ki v 
danih naravnih pogojih najbolj uspe- 
vajo; 4. da uvaja za povečanje kmetijske 
proizvodnje in s tem za naraščanje bla- 
gostanja svojih članov naprednejše teh- 
nične in agronomske metode v kmetij- 
stvu in v ta namen nabavlja kmetijske 
stroje, umetna gnojila itd., ustanavlja 
ambulanto za živino, plemenilne postaje, 
organizira selekcijo živine, gradi silose, 
organizira semensko službo, skrbiy»za 
gojitev sadnih, gozdnih in drugih sadik 
itd.; 5. da organizira predelavo (kmetij- 
skih pridelkov in obrtne delavnice za 
potrebe svojih članov in jarablja pri tem 
r>redvsem lokalne surovine; 6. da zbira 
kmečke  prihranke  v   obliki  hranilnah 

vlog in notranjih posojili za ustvarjanje 
obratnih sredstev in podeljevanje kreditov 
svojim članom; 7. da skrbi za gospodarski 
strokovni, kulturni in prosvetni dvig vseh 
prebivalcev svojega okoliša tako, da pri- 
reja v svojem zadružnem domu strokovna 
in politična predavanja, kulturne prire- 
ditve, strokovne tečaje, razstave, predva- 
janja filmov, goji fizkulturo itd. ter usta- 
novi svojo knjižnico. 

Zaradi smotrnega in uspešnejšega izva- 
vanja svojih nalog izdela potrebne načrte 
v skladu s splošnim državnim načrtom. 

Zadružni delež znaša 10Ü din in se 
mora vplačati ob vstopu v zadrugo. 
Upravni odbor lahko dovoli vplačilo v 
obrokih. Vsak zadružnik jamči z deset- 
kratnim zneskom vpisanega enkratnega 
temeljnega deleža. 

Priobčitve se, kolikor ni v pravilih 
določeno drugače, nabijejo na zadružni 
razglasiti deski. 

Upravni odbor sestavlja • do 9 članov, 
ki ]ih voli zbor izmed zadružnikov za 
dobo 1 leta. Zadrugo zastopa upravni 
odbor, zanjo podpisujeta po dva člana 
upravnega odbora, od katerih lahko ene- 
ga nadomešča po upravnem odboru po- 
oblaščeni uslužbenec zadruge. 

Člani upravnega odbora so: 
Zakojšek Rado,   kmet, Bukovžlak 40, 

predsednik, 
Vidmajer Anton, kmet, Bukovžlak 20, 

podpredsednic 
Ostrožnik Martin, kmet, Bukovžlak, taj- 

nik, 
Oblak Jurij, kmet, Zvodno, blagajnik, 
Sivka  Marija,  kmetica,. Zvodno, od- 

bornik. 
Okrožno sodišče v Celju 

dne 5. junija 1948. 
Zadr. VII 130/2 5610 

* 
788. 

Sedež: Kokrica. 
Dan vpisa: 14. junija 1948. 
Besedilo: Delavsko namoščenska po- 

trošniška zadruga z omejenim jamstvom 
v Kokri«. 

Zadruga je bila ustanovljena na usta- 
novnem zboru 8. IV. 1948 za nedoločen 
čas. 

Naloge zadruge so: 1. da na čim boljši 
m čim kulturnejši način oskrbuje svojo 
člane in njihove družine z vsemi potres- 
nimi predmeti; 2. da ustanavlja obrtne de- 
lavnice za potrebe svojih članov po po- 
trebi in možnosti pa tudi lastna podjetja; 
3. da skrbi s sodelovanjem sindikalnih 
organizacij za dvig kulturne in prosvet- 
ne ravni in za zadružno vzgojo svojih 
članov. 

Delež znaša 100 din in se lahko vpla- 
ča v obrokih. Delež zadružnikovega dru- 
žinskega člana znaša 20 din. Člani jam- 
čijo za obveznosti zadruge z desetkrat- 
nim zneskom vpisanega enkratnega te- 
meljnega oziroma družinskega deleža. 

Zadruga razglaša važnejše sklepe v 
sypiijj poslovnih prostorih in na razglas- 
mh deskah svojih poslovalnic. 

Upravni odbor sestavlja 5 članov, ki 
lih voli zbor izmed zadružnikov. Dol- 
žnost upravnega odbora traja eno leto. 

Za zadrugo podpisujeta po dva člana 
upravnega odhora, katerih enega lahko 

nadomešča po upravnem odboru pooola- 
Ščeni uslužbenec zadruge. 

Ciani upravnega odbora so: 
Snedic Lojze, nameščenec, Kokrica 54, 
Drinovec Peter, šiafor, Kokrica 62, 
Kristane Franc, delavec, Kokrica 59, 
Zepič Jakob, oevlj. pomočnik, Kokrica 
Sajovic Mihael, delavec, Mlaka 16. 

Okrožno sodišče v Ljubljani 
dne 12. junija 1048. 

Zt 86/48 — Zadr VI 67/1     5465 

789. * 
Sedež: Ljubljana. 
Dan vpisa: 14. junija 1948. 
Besedilo: Obrtna nabavno-prodajn» za- 

druga fotografov z o. j. za Slovenijo v 
Ljubljani »Zafos«. 

Zadruga je bila ustanovljena na usta- 
novnem zboru 27. V. 1948 za nedoločen 
čas. 

Naloge zadruge so: 1. da nabavlja pro- 
izvajalna sredstva in surovine za svoje 
člane; 2, da prevzema od svojih članov 
njihove proizvode, jih razvršča po vrsti 
in kakovosti in skrbi za skupno prodajo; 
3. da sodeluje pri načrtu oskrbe in po- 
maga pri vključevanju obrtnikov v načrt- 
no delo; 4. da prevzema oziroma posre- 
duje prevzemanje proizvajalnih nalog za 
svoje člane, vodi razvid o izpolnitvi teh 
nalog in skrbi pri tem, da se v celoti iz- 
vajajo predpisi glede cen, kakovosti iz- 
delkov, uporabe materiala itd.; 5. da 
zbira in predeluje zaradi samooskrbe v 
svojem okolišu surovine, ki so še neiz- 
rabljene in jih razdeljuje med svoje 
člane; 6. da strokovno ter kulturno in 
prosvetno dviga obrtništvo s pomočjo 
ustanov, tečajev, predavanj in s tiskom; 
7. da pospešuje varčevanje med obrtniki 
zadružniki; 8. da skrbi v svojem okolišu 
za dvig in pravilno poslovanje obrtni- 
škega zadružništva po navodilih republi- 
ške zveze obrtniških zadrug. 

Delež znaša 500 din in se lahko vplača 
v obrokih. Člani jamčijo za obveznosti 
zadruge z desetkratnim zneskom vpisa- 
nih obvoznih deležev. 

Zadruga razglaša važnejše sklepe in 
poročila v svojih poslovnih prostorih, po 
možnosti j:iih priobčuje tudi v zadružnem 
glasilu ali v lokalnem dnevnem časopisu. 

Upravni odbor sestavlja 9 članov, • 
jih voli zbor izmed zadružnikov. Njegova 
dolžnost traja eno leto. 

Zadrugo zastopata in zanjo podpisu- 
jeta predsednik in- tajnik upravnega od- 
bora, če sta zadržana, pa najmanj dva 
člana upravnega odbora, katerih enega 
lahko nadomešča po upravnem odboru 
pooblaščeni uslužbenec zadruge. 

Člani upravnega odbora so: 
Böhm Ciril, fotograf, Ljubljana, Boho- 

ričeva 29/H, 
Holinsky Karl, fotograf, Ljubljana, 

Gajeva ul. 2/VI, 
Berniik Vinko, fotograf. Ljubljana, 

Stegne 10, 
Smuč Lojze, fotograf, Ljubljana, Can- 

karjeva c. 10, 
Maraž Bogomir, fotograf, Vrtojba 76 

pri Gorici, 
Pelikan Jo3ip, fotograf, Celje. Razla- 

cova 5. 
Jap eli Mirko, fotograf, Maribor, Par- 

tizanska 3, 
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družine) z vsemi potrebnimi potresnimi 
predmeti; 

2. da ustanavlja obrtne delavnice za 
potrebe svojih članov, po potrebi in mož- 
nosti pa tudi lastna podjetja; 

3. da skrbi za sodelovanje sindikalnih 
organizacij za dvilg kulturne prosvetne 
ravni in za zadružno vzgojo svojih čku- 
nov. 

Zaradi smotrnega • uspešnejšega iz- 
vajanja svojih nalog izdela potrebne na- 
črte v skladu e splošnim državnim na- 
črtom ter sklepa potrebne pogodbe za 
dobavo potrošnih predmetov za svoje 
oTiane. 

Zadružni delež znaša 150 din, delež 
zadružnikovega družinskega člana 16 
din. Vsak zadružnik jamči z desetkrat- 
nim zneskom vpisanih deležev. 

Priobčitve se razglašajo v prostorih 
«adruge in na razglasni deski. 

Upravni odbor sestavlja 9 članov. Za- 
drugo zastopa upravni odbor, zanjo pod- 
pisujeta dva člana upravnega odbora, 
od katerih etega sme nadomeščati po- 
oblaščeni uslužbenec zadruge. 

člani upravnega odbora so: 
Batagelj Franc, nam., Ajdovščina, Pre- 

šernova 33, predsednik, 
Pečenko Milojka, nameščenka, Ajdov- 

ščina, Prešernova ul., podpredsednik, 
Brajnik Rudolf, nam., Ajdovščina Gre- 

gorčičeva ul. št. 39, tajnik. 
Stilbilij Anton, šofer, Ajdovščina, Slom- 

škova 47, blagajnik, 
Brecelj Pavel, nameščenec. Ajdovšči- 

na, Uška pot 5, 
Cepar Franc, nameščenec, Ajdovščina, 

Cankarjev trg, 
Bevk Artur, nam., Ajdovščina, Uška 

pot 5, 
Likar Franc, delavec, Ajdovščina, Can- 

karjev trg, 
Kompare •••, naim.. Ajdovščina, Can- 

karjev trg, odborniki. 
Okrožno sodišče v Postojni 

dne 2. junija 1948. 
Zt 81/48—2 5603 

803. * 
Sedež: Bale, okraj Gorica. 
Dan vpisa: 28. maja 1948. 

e Besedilo: Kmetijska zadruga z o. j. v 
8Wartnem. 
„Zadruga je bila ustanovljena na skup- 
*»i 25. II. •8. 

Naloge zadrugo so: 1. da na čim boljši in 
*jhn kulturnejši način oskrbuje svoje èia- 
"6 z vsemi potrebnimi potrošnimi pred- 
"^ti; 2. da odkupuje v svojem okolišu 
^e kmetijske pridelke in izdelke v 
»kladu s postavljenim načrtom za dobro 
oskrbo mest in drugih industrijskih sre- 
Jpc in sklepa v ta namen pogodbe; 
?• da pospešuje in razvija vse panoge 
'""etijskega gospodarstva na svojem 
Področju, tako poljedelstvo, živinorejo, 
*ad.iarstvo, vinogradništvo, čebelarstvo, 
«ojitev industrijskih in drugih kultur. 
Rozdaretvo, domačo obrt itd., posebno pa 
"ste panoge oziroma kulture, ki v danih 
naravnih -pogojih najbolj uspevajo: 4. da 
u?aja za povečanje kmetijske proizvod- 
••.• a tem za naraščanje blagostanja 
v°Jih članov naprednejše tehnične in 

a£roaomske metode v kmetijstvu in v ta 

namen nabavlja kmetijske stroje, umetna 
gnojila itd., ustanavlja ambulante za 
živino, plemenilne postaje, organizira 
selekcijo živine, gradi silose, organizira 
semensko službo, skrbi za gojitev sadnih, 
gozdnih in drugih sadik itd.; 6. da orga- 
nizira predelavo kmetijskih pridelkov in 
obrtne delavnice za potrebe svojih čla- 
nov in izrablja pri tem predvsem lokalne 
surovine; 6. da zbira kmečke prihranke 
v obliki hranilnih vlog m notranjih po- 
sojil za ustvarjanje obratnih sredstev in 
podelitev kreditov svojim članom; 7. da 
skrbi za gospodarski strokovni, kulturni 
In prosvetni dvig vseh prebivalcev svo- 
jega okoliša tako, da prireja v svojem 
zadružnem domu strokovna in politična 
predavanja, kulturne prireditve, strokov. 
ne tečaje, razstave, nredvajanja filmov, 
goji fizkulturo itd. ter ustanovi svojo 
knjižnico. 

Zairadi smotrnega in uspešnejšega iz- 
vajanja svojih nalog izdela potrebne na- 
črte v skladu s splošnim državnim na- 
črtom. 

Zadružni delež znaša 150 din, delež 
zadružnikovega družinskega člana 16 din. 
Vsak zadružnik . jamči z desetkratnim 
zneskom vpisanih deležev. 

Pniobčitve se razglašajo v poslovnih 
prostorih zadruge in na razglasili deski. 

Upravni odbor sestavlja 7 članov. Za- 
drugo zastopa upravni odbor, zanjo pod- 
pisujeta po dva člana upravnega^ odbora, 
od katerih sme enega nadomeščati po- 
oblaščeni uslužbenec zadruge. 

Člani upravnega odbora so: 
Maurič •••••••, kmet, Imenje 46, 

predsednik, 
Pojavnik Ivan, kmet, Breg 165, pod- 

predsednik, 
Zorzut Slavko, kmet, Imenje 65, tejntfk, 
KoTeič Anton, kmet, Gonjače 30, bla- 

Baaato Franc, kmet, Bal© 30, 
Simčič Silvester, kmet; Šmartno 101, 
Medvesček Ivan, kmet, Šmartno 145, 

odborniki. 
Okrožno sodišče v Postojni 

dne 26. maja 1948. 
TA 64/46—2 5595 

* 

804. 
Sedež: Bezuljak, okraj Postojna, 
Dan vpisiai: 9. junija 1948. 
Besedilo: Kmetijska »»druga z o. j. v 

Bezuljaku. 
Zadruga je bila ustanovljena na skup- 

ščini •. •1.1948. 
Naloge zadruge so: 1. da na cim boljši 

in čim kulturnejši na&n oskrbuje svoje 
člane z vsemi potrebnimi potrošnimi 
predmeti; 2. da odkupuje v svojem oko- 
lišu vse kmetijske pridelke in izdelke v 
skladu s postavljenim načrtom za dobro 
oskrbo mest in drugih industrijskih are- 
dišč in sklepa v ta namen pogodbe; 
3. da pospešuje in razvija vse panoge 
kmetijskega gospodarstva oa svojem 
področju, tako poljedelstvo, živinorejo, 
sadjarstvo, vinogradništvo, čebelarstvo, 
gojitev industrijskih in drugih kultur, 
gozdarstvo, domačo obrt itd., posebno 
se tiste panoge oziroma kulture, ki v 
danih naravnih  pogojih najbolj   uspe- 

vajo; 4. da uvaja za povečanje kmetijske 
proizvodnje in s tem za naraščanje bla- 
gostanja svojih članov naprednejše teh- 
nične in agronomske metode v kmetij- 
stvu in v ta namen nabavlja kmetijske 
stroje, umetna çnojila itd., ustanavlja 
ambulante za živino, plemenilne postaje, 
organizira selekcijo živine, gradi silose, 
organizira semensko službo, skrbi za 
gojitev sadnih, gozdnih in drugih sadik 
itd.; 5. da organizira predelavo kmetij- 
skih pridelkov in obrtne delavnice za 
potrebe svojih članov in izrablja pri tem 
predvsem lokalne surovine; 6. da zbira 
kmečke prihranke v obliki hranilnih 
vlog in notranjih posojil za ustvarjanje 
obratnih sredstev in podeljevanje kre- 
ditov svojim članom; 7. da skrbi za go- 
spodarski strokovni, kulturni in pro- 
svetni dvig vseh prebivalcev svojega 
okoliša tako, da prireja v svojem za- 
družnem domu strokovna in politična 
predavanja, kulturne prire'itve, stro- 
kovne tečaje, razstave, predvajanja fil- 
mov, goji fizkulturo itd. ter ustanovi 
svojo knjižnico. 

ZaTadi smotrnega in uspešnejšega iz- 
vajanja svojih nalog izdela potrebne 
načrte v skladu s splošnim državnim na- 
črtom. 

Zadružni delež znaša 100 din, delež 
zadružnikovega družinskega člana 20 
din. Vsak zadružnik jamči z desetkrat- 
nim zneskom vpisanih deležev. 

Priobčitve se razglašajo v poslovnih 
prostorih zadruge in na razglasni desiò. 

Upravni odbor sestavlja 6 članov. Za- 
drugo zastopa upravni odbor, zanjo pod- 
pisujeta po dva dana upravoega od- 
bora, od katerih sme enega nadomeSSaiM 
pooblaščeni uslužbenec zadruge. 

člani upravnega odbora so: 
Hren Jože, zidar, Bezuljak 31, pred- 

sednik, 
Kranjc Ludvik, kmet, Kožljek, pod- 

predsednik, 
Brancelj Jakob, kmet, Bezuljak, tajnik, 
Meden Frančiška, gospodinja, Bezuljak 

št. 17, 
Košir Frančueka, hči poeeet, Ddbec, 

odbornika. 
Okrožno sodišče v Postojni 

dne 5. junijai 1948. 
Zi 86/48-2 5594 

* ,. 
805. 

Sedež: Cajnarji. 
Dan vpisa: 9. junija 1948. 
Besedilo: Kmetijska zadruga z o. j. • 

Cajnarjih. 
Zadruga je bila ustanovljena na skup- 

ščini 27. II. 1948. 
Naloga zadruge je: 1. da na čim boljši 

in čim kulturnejši način oskrbuje svoje 
člane   z vsemi   potrebnimi   potrožnJirti 
Êredmeti; 2. da odkupuje v svojem oko- 

šu vse kmetijske pridelke in izdelke v 
sldadu z postavljenim načrtom za dobro 
oskrbo meet in drugih industrijskih sre- 
dišč in sklepa v ta namen pogodbe; 3, da 
pospešuje in razvija vse panoge kmetij- 
skega gospodarstva na svojem področju, 
tako poljedelstvo, živinorejo, sadjarstvo, 
vimogradni&tvo, čebelantvo, gojitev in- 
dustrijskih, in drugih, kultur, gozdarstvo, 
domačo obrt itd. posebno tiste panoge 
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oziroma kulture, ki v daraih naravnih po- 
gojih najbolj uspevajo; 4. da uvaja za 
povećanje kmetijske proizvodnje in s 
tem za naraščanje blagostanja svojih čla- 
nov naprednejše tehnične in agronomske 
metode v kmetijstvu in v ta namen na- 
bavlja kmetijske stroje, umetna gnojila 
it<L,'ustanavlja ambulante za živino, ple- 
menilne postaje, organizira selekcijo Ži- 
vine, gradi silose, organizira semensko 
službo, skrbi za gojitev sadnih, gozdnih 
in drugih sadik itd.; 5. da organizira 
predelavo kmetijskih pridelkov, in obrtne 
delavnice za potrebe svojih članov iin iz- 
rablja pri tem predvsem lokalne suro- 
vine; 6. da zbira kmečke prihranke v 
obliki hranilnih vlog in notranjih posojil 
za ustvarjanje obratnih sredstev in daja- 
nje kreditov svojim članom; 7. da skrbi 
za gospodarski, strokovni, kulturni in 
prosvetni dvig vseh prebivalcev svojega 
okoliša tako, da prireja v svojem za- 
družnem domu strokovna in politična 
predavanja, kulturne prireditve, strokov- 
ne tečaje, razstave, predvajanja filmov, 
goji fizkulturo itd. ter ustanovi svojo 
knjižnico. 

Zaradi smotrnega in uspešnejšega iz- 
vajanju svojih nalog izdela potrebne na- 
črte v skladu s splošnim državnim na- 
črtom. 

Zadružni delež znaša 100 din, delež 
ZAdruimkovega družinskega člana 20 din. 
Y'sak zadružnik jamči % desetkratnim 
zneskom vpisanih deležev. 

Priobčitve se razglašajo v poslovnih 
prostorih zadruge in na razglasni deski. 

Upravni odbor sestavlja 7" članov. Za- 
drugo zastopa upravni odbor, zanjo pod- 
pihujeta po dva člana upravnega odbora, 
od katerih sme enega nadomeščata po- 
oblaščeni uslužbenec zadruge. 

Člani upravnega odbora so: 
Rot Jože, poslovodja, Gora 2, pred- 

sednik, 
Štritof Franc, delavec, Ponikve 1, pod- 

predsednik, 
Korošec Ivana, tajnica KLO, Reparje 

št. 1, tajnica, 
Štrukelj Ludvik, delavec, Žalek 2, 
Kovačič Jože, mizar, Bečaje 6, 
Mramor Andrej, mali kmet, Jeršanovo 

it. 4, 
Rot Janez, kmet, Kremenica 1, odbor- 

niki. 
Okrožno sodišče v Postojni 

dne 9. junija 1948. 
Zt 83/48—2 5604 

806. * 
Sedež: Hrenovico, okraj Postojna. 
Dan vpisa: 9. junija 1948. 
Besedilo: Kmetijska zadruga z o. j. v 

Hrenovieah. 
Zadruga je bila ustanovljena na skup- 

ščini 5. III. 1948. 
Naloge zadruge so: 1. da na čim boljši 

in čim kulturnejši način oskrbuje svoje 
člane z vsemi potrebnimi potresnimi pred- 
meti; 2. da odkupuje v svojem okolišu vse 
kmetijsko pridejke in izdelke v skladu s 
postavljenim načrtom za dobro oskrbo 
mest in drugih industrijskih središč in 
sklepa v ta namen pogodbe; 3. da pospešu- 
je in razvija vse panoge kmetijskega go- 
spodarstva na svojem področju^ tako polje- 

delstvo, živinorejo, sadjarstvo, vinogradni- 
štvo, čebelarstvo, gojitev industrijskih in 
drugih kultur, gozdarstvo, domačo obrt itd.; 
posebno še tiste panoge oziroma kulture, 
ki v danih naravnih pogojih najbolj uspe- 
vajo; 4. da uvaja za povečanje kmetijske 
proizvodnje in s tem za naraščanje bla- 
gostanja svojih članov naprednejše teh- 
nične in agronomske metode v kmetijstvu 
in v ta namen nabavlja kmetijske stroje, 
umetna gnojila itd., ustanavlja ambulante 
za živino, plemenilne postaje, organizira 
selekcijo živino, gradi silose, organizira se- 
mensko službo, skrbi za gojitev sadnih, 
gozdnih in drugih sadik itd.; 5. da organi, 
žira predelavo kmetijskih pridelkov in 
obrtne delavnice za potrebe svojih članov 
in izrablja pri tem predvsem lokalne suro- 
vino; 6. da zbira kmečke prihranke v 
obliki hranilnih vlog in notranjih posojil 
za ustvarjanje obratnih sredstev in pode. 
ljevanje kreditov svojim Članom; 7. da 
skrbi za gospodarski strokovni, kulturni in 
prosvetni dvig vseh prebivalcev svojega 
okoliša tako, da prireja v svojem zadruž- 
nem domu strokovna in politična predava- 
nja, kulturno prireditve, strokovne tečaje, 
razstave, predvajanja îilmov, goji fizkul- 
turo itd. ter ustanovi svojo knjižnico. 

Zadružni delež znaša 100 dm, delež za- 
družnikovega družinskega člana 20 din. 
Vsak zadružnik jamči z dese<tkratnim 
zneskom vpisanih deležev. 

Priobčitve se razglašajo v poslovnih 
prostorih zadruge in na razglasni deski. 

Upravni odbor sestavlja 5 članov. 
Zadrugo zastopa upravni odbor, zanjo 
podpisujeta po dva člana upravnega od- 
bora, od katerih emo enega nadomeščati 
pooblaščeni uslužbenec zadruge. 

Člani upravnega odbora so: 
Turk Edo, kmet, Hrenovke 21, pred- 

sednik, 
Počkaj Anton, čevljar, Hrenovice 14, 

podpredsedrik, 
Dušnik Rafael, trg. pomočnik, Hreno- 

vice 56, tajnik, 
Gnezda Janez, kmet, Studenec, 
Debevc Herman, kmet, Gorice 38, 

člana. 
Okrožno sodišče v Postojni 

dne p. junija 1948. 
Zt 87/48-2 5599 

807. 
Sedež: Hruševje. 
Dan vpisa: 11. junija 1948, 
Besedilo: Nabavno prodajna zadruga 

• o. j. v Hrušovju. 
Na skupščini 4. III. 1948 so bila spre- 

jeta nova pravila: 
BesedJlo odslej: Kmetijska» zadruga z 

o. j. v Hrušovju. 
Naloge zadruge so: 1. da na čim boljši 

in čim kulturnejši način oskrbuje svoje 
člane z vsemi potrebnimi potresnimi pred- 
meti; 2. da odkupuje v svojem okolišu vse 
kmetijske priđelke in izdelke v skladu e 
postavljenim načrtom za dobro oskrbo 
mest in drugih industrijskih središč in 
sklepa v ta namen pogodbe; 3. da pospešu- 
je in razvija vse panoge kmetijskega go- 
spodarstva na svojem področju, tako polje- 
delstvo, živinorejo, sadjarstvo, vinogradni- 
štvo, čebelarstvo, gojitev industrijah in 
drugih kultur, gozdarstvo, domačo obrt itd.; 

posebno še tiste panoge oziroma kulture, 
ki v danih naravnih pogojih najbolj uspe- 
vajo; 4. da uvaja za povečanje kmetijske 
proizvodnje in s tem za naraščanje bla- 
gostanja svojih članov naprednejše teh- 
nično in agronomske metodo v kmetijstvu 
in v ta> namen nabavlja kmetijske stroje, 
umetna gnojila itd., ustanavlja ambulante 
za živino, plemenilne postaje, organizira 
selekcijo živino, gradi silose, organizira Po- 
mensko 6lužbo, skrbi za gojitev sadnih, 
gozdnih in drugih sadik itd.; 5. da organi- 
zira predelavo kmetijskih pridelkov in 
obrtne delavnice za potrebe svojih članov 
in izrablja pri tem predvsem lokalne suro- 
vine; 6. da zbira kmečke prihranke v 
obliki hranilnih vlog in notranjih posojil 
za ustvarjanje obratnih sredstov in pode- 
ljevanje kreditov svojim Članom; 7. da 
skrbi za gospodarski strokovni, kulturni in 
prosvetni dvig vseh prebivalcev svojega 
okoliša tako, da prireja v svojem zadruž- 
nem domu strokovna in politična predava- 
nja, kulturne prireditve, strokovne tečaje, 
razstave, predvajanja filmov, goji fizkul- 
turo itd. ter ustanovi svojo knjižnico. 

Zaradi smotrnega in uspešnejšega izva- 
janja svojih nalog izdela potrebne načrte 
v skladu s splošnim državnim načrtom. 

Zadružni delež znaša 100 din, delež za- 
družnikovoga družinskega člana 20 din. 
Vsak zadružnik jamči s petkratnim zne- 
skom vpisanih deležev. 

Priobčitve se razglašajo v poslovnik 
prostorih zadruge in na razglasni deski. 

Upravni odbor sestavlja 7 članov. 
Zadrugo zastopa upravni odbor, zanjo 
podpisujeta po dva člana upravnega od- 
bora, cd katerih sme enega nadomeščati 
pooblaščeni uslužbenec zadruge. 

Izbrišejo se odstopivši člani upravne- 
ga odbora: Zejn Franc, Kobal Danilo, 
Sturm Franc, Skerjanc Ludvik, Debevç 
Anton; vpišejo se novi izvoljena člani 
upravnega odbora: 

Dužnik Rafael, trg. pomočnik, Hreno- 
vice 56, 

Žitko Franc, kmet, Strane 22, 
Krebelj Antor;, kmet, Sajevčo 10, 
Gorjanc Janez, kmet, Sajevče 4, 
Gorjanc Franc, kmet, Rakulk 5. 

Okrožno sodišče v Postojni 
dne 11. junija 1948. 

Zt 9/47—9 560S 
* 

808. 
Sedež: Idrija. 
Dan vpSsa: 29. maja 1948. 
Besedilo: Okrajna poslovna zveza nft" 

bavno prodajnih zadrug v Idriji. 
Na skupščini 12. IV. 1948 so bila spTf>- 

jota nova pravila: 
Sedež: Idrija. 
Besedilo: Okrajna zveza lanetijskih, •' 

drug za okraj Idrija z o. j.'v Idriji. 
Naloga zveze je: 
Zveaa vodi včlanjeno zadruge v org»' 

nizacijskem in gospodarskem pogledu) 
uvaja v njihovo poslovanje planiranje» 
ev.3denco in kontrolo, skrbi za vzgojo 
kadrov in zadružnikov sploh, se bon 
za naprednejše oblike v zadružništvu • 
za razvoj svojih članic. 
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V ta nameri: 
1. predstavlja in povezuje vse zadruge 

kmetijskega značaja svojega okraja, ra- 
zen kmetijskih obdelovalnih zadrug; 

2. pospešuje in razvija s pomočjo svo- 
jih članic vse panoge kmetijstva in go- 
zdarstva na svojem področju, posebno 
tiste panoge oziroma kulture, ki v danih 
naravnih pogojih najbolj uspevajo, in 
sicer: a) pomaga svojim članicam pri 
pravilni organizaciji, selekciji živine, pri 
ustanavljanju plemenilnih postaj, ambu- 
lant za živino, pri gradbi silosov, nabavi 
in odgoji plemenske živine in reji drob- 
nih živali itd., prav talco skrbi tudi za 
dobro organizacijo mlekarstva in pro- 
dukcijo živilskih proizvodov, kot mesa, 
kož, volne itd.; b) organizira in pomaga 
izvrševati načrt lesne proizvodnje svo- 
jim članicam, odkupuje, predeluje in 
vnovčuje 1•• ter skrbi po svojih člani- 
cah za uspešno organizacijo pogozdova- 
nja, posebno za ureditev drevesnic itd.; 
c) pomaga svojim članicam pri pravilni 
organizaciji semenske službe, vzgoji in 
Pravilni obdelavi vseh vrst kultur, po- 
sebno tudi industrijskih kultur, pospe- 
šuje uvajanje naprednejših agrotehničnih 
metod v kmetijstvu itd.; č) pomaga svo- 
jim članicam pri pospeševanju sadjar- 
stva in vinogradništva, posebno pri ure- 
ditvi drevesnic m trsnic, zatiranju raz- 
bili rastlinskih bolezni, obnovi vinogra- 
dov, vzgoji kvalitetnega sadja, šolanju 
vb, vnovčevanju sadja in vin itd.; d) 
pomaga svojim članicam pri pospeševa- 
nju vseh drugm gospodarskih panog, 
». pr. čebelarstva itd. in pri mehaniza- 
ciji kmetiijstva e tem, da skrbi, da bodo 
zadruge uspešno izrabljale razpoložljive 
kmetijske stroje, nabavljale take stroje, 
da bodo ti stroji stalno v uporabnem 
stanju; pomaga članicam pri ureditvi 
delavnic za popravilo kmetijskih strojev 
*u ima po potrebi lastno tako delavnico 
in lastne večje kmetijske stroje ter so- 
deluj© po potrebi pri sklepanju pogodb 
med članicami in traktorsko postajo.' 

^pomaga pnJ pravilni organizaciji za» 
družne trgovine in sicer: a) skrbi, da 
t>o trgovsko poslovanje njenih članic ra- 
cionalno tehnično dovršeno in kulturno, 
^a bodo članice zniževale zakonito do- 
pustno maržo; vb) skrbi za dobro teh- 
nično organizacijo odkupa ^kmetijskih 
•delkov in izdelkov, posebno za pro- 
tr^K3110 l•atrahJranje in ukrene vse po- 
tin- ' **• ^0 °°^•• ukinkovit, kakor 
v? ^a se Pravilno razvije trgovina po ezamh cenali; c) pomaga svojim ola- 
zaf1" ^1* nar°SanJu in dobavah blaga, 
~a8a svoje članice s trgovskim bla- 

vom • sklepa pogodbe z dobavnimi 
ptKtjetiji^ čo in kolikor bo to racionalno 
"Eospodarsto smotrno. Pri tem psebno 
nr '»^a kodo vso zadružne trgovine 
£j voSasno čtn zadostno založene s sor- 

menti, ki ustrezajo okusu in običajem 
^auružnlkov, prav tako skrbi, da ne 
UP»

0
 ?a<iru8e imele na zalogi nekurant- 

za . Sa"> č) prevaža trgovsko blago 
' svojo Članice z lastnim prevoznim 
^•••••^ v ta namen koordinira tudi 
n'ih"rtno *n •••*•••1•• izrabljanje prevoz- 
]a . KrQtistev svojih članic in ima tudi 
«sino avtomehanično delavnico; 

5. posreduje in po potrebi razdeljuje 
med svoje članice kredite, organizira in 
povezuje kreditne odseke svojih članic 
z Narodno banko ter pospešuje zbiranje 
kmečkih prihrankov; 

6. skrbi za sistematičen dvig kulturne 
in prosvetne ravni zadružnikov in kme- 
čkega prebivalstva sploh in v ta namen 
pomaga predvsem pri gradnji zadružnih 
domov, prireja predavanja, razstave itd.; 

7. vzgaja zadružne kadre po načrtu, jih 
pravimo razporeja in utrjuje pri njih 
zavestno disciplino^ 

8. organizira in usmerja dela svojih 
članic, jim daje obvezna navodila orga- 
nizacijskega in poslovnega značaja v 
skladu s obstoječimi zakonitimi predpisi 
in navodili nadrejenih organov. Organi- 
zira in opravlja organizacijsko inštruk- 
torsko in revizijsko službo, s katero kon- 
trolira in zboljšuje njihovo poslovanje, 
da bo v vsakem primeru smotrno in 
racionalno. 

Zaradi smotrnega in uspešnejšega iz- 
vajanja svojih nalog izdela potrebne 
načrte v skladu s splošnim državnim 
načrtom in skrbi, da izdelujejo te na- 
črte tudi njene članice ter da jih tudi 
v celoti izvajajo itu presegajo. V ta na- 
men vodi tudi vso potrebno evidenčno 
in statistično službo. 

Zadružno delež znaša 5.000 din. Vsak 
zadružnik jamči z desetkratnim zneskom 
vpisanih deležev. 

Priobčitve se razglašajo v poslov uh 
prostorih zadruge in na razglasni desk'. 
Vabilo na zbor se dostavlja vsem čla- 
nicam vsaj 8 dni prej in se mora poslati 
tudi glavni zvezj kmetijskih zadrug. 

Upravni odbor ses-tavlja 7 članov. Zve- 
zo zastopa upravni odbor, zanjo podpi- 
sujeta dva Slana upravnega odbora, jod 
katerih sme enega nadomeščati poobla- 
ščeni uslužbenec zveze. 

Izbrišejo se cdstopii|i članj upravnega 
odbora: Kupnik Prane, Lapajne Jernej, 
Lapajne Janez, Jereb Ivan, Gruden He- 
liodor, Jereb Viktor, Beve Anton; vpi- 
šejo se novi izvoljeni člani upravnega 
odbora: 

• AljanoiS; Marija, Idrija, 
Vovk Franc, Hotedrštea, 
Mohoriö Franc, Ledine. 
Pri odborniku Magajna Francu se iz- 

briše beseda tajnik in vpiše, da je pred- 
sednik. 

Okrožno sodišče v Postojni 
dne 29. maja 1948. 

Zt 60/47—6 6606 
* 

809. .. . 
Sedež: Kožfoana, okraj Gorica. 
Dan vpisa: 21. aprila 1948. 
Besedilo: Kmetijska zadruga z o. j. v 

Kožbani. 
Zadruga je bila ustanovljena na skup- 

ščini 25. II. 1948. 
Naloge zadruge so: 1. da izdeluje po 

navodilih pristojnih organov načrt za 
odkup kmetijskih pridelkov v svojem 
okolišu; 2. da izdeluje po navodilih pri- 
stojnih organov načrt potrošnjo svojih' 
članov; 3. da izdela finančni in kreditni 
načrt ta ga spravi v sklad s finančnim 
načrtom svoje poslovne zveze in s po- 
stavljenimi normamij 4, da zfóca œ te 

namen statistične podatke, ki jih daje 
v uporabo tudi svoji poslovni zvezi, 
Glavni zadružni zvezi LKS in okrajnim 
ljudskim odborom; S. da odkupuje v 
svojem okolišu vse kmetijske pridelke 
in oskrbuje svoje člane z vsem kmetij- 
skim orodjem in drugimi kmetijskimi 
potrebščinami kakor tudi z vsemi po- 
trcšnCimi predmeti po postavljenem na- 
črtu; 6. da sklepa pogodben kmetovalci 
v svojem okolju za odkup kmetijskih 
pridelkov in jim izplačuje v ta namen 
predujme (kontrahJranje) ; 7. da sklepa 
pogodbe z zadružnimi in državnimi pod- 
jetji za dobavo kmetijskih pridelkov; 
S. da skrbi za večjo produktivnost dela 
svojih članov; 9. da skrbi za kulturno in 
prosvetno izgraditev svojih članov in za 
njihovo zadružno vzgojo. 

Svoje naloge opravlja zadruga v skla- 
du s splošnim državnim gospodarskim 
načrtom in z nalogami, ki jübr dobi od 
svoje poslovne zveze m pristojnih orga- 
nov ljudske oblasti. 

Zadružni delež znaša 150 din. Vsak 
zadružnik jamči z dvajsetkratnim zne- 
skom vpisanih deležev. 

Zadruga razglasa važnejše sklepe v 
svojili poslovnih prostorih, po potreba pa 
še na krajevno običajni način ali pa v 
dnevnem ali krajevnem tisku. Vabilo 
na skupščino se objavi v prostorih za- 
druge najmanj 8- dni prej, dostavi pa 
se tudi vsem članom zadruge. 

Upravni odbor sestavlja 5 članov. Za- 
drugo zastopa upravni odbor, zanjo pod- 
pisujeta dva člana upravnega odbora, 
od katerih enega lahko 'nadomešča po- 
oblaščeni uslužbenec zadruge. 

Člani upravnega odbora so; 
Markoffič Anton, kmet, Slapnik 6, 

predsednik, * 
Sirk Izidor, kmet, Nožno 3, podpred- 

sednik, 
Kadi FranCj kmet Potpoznik" 1, tajnik, 
Korečič Jožef, kmet, Vrhovi je i, bla- 

gajnik, 
Perigoj Lavrenc, kmet, Golo brdo 9, 

odbornik. 
Okrožno sodišče v Postojni 

dne 21, aprila 1948. 
Zt 43/48-2 4281 

* 
810. 

Sedež: Krnice. 
Dan vpisa: 12. apula 1948. 
Besedilo: Kmetijsko nabavno prodaj- 

na zadruga 2 o. j. v KrmcahrHasorah. 
Na skupščini 20. III. 1948 so ibila spre- 

jeta nova pravila: 
Besedilo odslej: Kmetijska zadrug* 

z o. j. v Krnicah. 
Naloge zadruge so: 1. da na čim boljši 

in čim kulturnejši način oskrbuje svoje 
člane z vsemi potrebnimi potresnimi pred- 
meti; 2. da odkupuje v svojem okolišu vse 
kmetijske pridelke in izdelke v skladu 8 • 
postavljenim načrtom za dobro oskrbo 
mest in drugih industrijskih srediič in 
sklepa v ta namen pogodbe; 3. da pospešu- 
je in razvija vse panoge kmetijskega go. 
spodarstva na svojem področju, tako polje- 
delstvo, živinorejo, sadjarstvo, vinogradni- 
štvo, čebelarstvo, gojitev industrijskih in 
drugih kultur, gozdarstvo, domačo ebri itd.; 
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posebno se tiste panoge oziroma kulture, 
ki v danih naravnih pogojih najbolj uspe- 
vajo; 4. da uvaja za povečanje kmetijske 
proizvodnje in s tem za naraščanje bla- 
gostanja svojih članov naprednejše teh- 
nične in agronomske metode v kmetijstvu 
in v ta namen nabavlja kmetijske stroje, 
umetna gnojila itd., ustanavlja ambulante 
za živino, plemenilne postaje, organizira 
selekcijo živino," gradi silose, organizira se- 
mensko službo, skrbi za gojitev sadnih, 
gozdnih in drugih cadik itd.; 5. da organi- 
zira predelavo kmetijskih pridelkov in 
obrtne delavnice za potrebe svojih članov 
in izrablja pri tem predvsem lokalne suro- 
vine; 6. da zbira kmečke prihranke v 
obliki hranilnih vlog in notranjih posojil 
za ustvarjanje obratnih sredstev in pode- 
ljevanje kreditov svojim članom; 7. da 
skrbi za gospodarski strokovni, kulturni in 
prosvetni dvig vseh prebivalcev svojega 
okoliša tako, da prireja v svojem zadruž- 
nem domu strokovna in politična predava- 
nja, kulturne prireditve, strokovne tečaje, 
razstave, predvajanja filmov, goji fizkul- 
turo itd. ter ustanovi svojo knjižnico. 

Zaradi smotrnega in uspešnejšega izva- 
janja svojih nalog izdela potrebne načrte 
v skladu s splošnim državnim načrtom. 

Zadružni delež znaša 150 din, delež za- 
družnikovega družinskega člana 30 din. 
Vsak zadružnik jamči • petkratnim zne- 
skom vpisanih deležev. 

Priobcitve se razglašajo v poslovnih 
prostorih zadruge in na razglasni deski. 
Vabilo na skupščino se mora razglasitii 
v prostorih zadruge vsaj 8 dni prej in 
se mora poslati tudi pristojni okrajni 
zvezi 

Upravni odbor sestavlja 5—7 članov. 
Zadrugo zastopa upravni odbor, zanjo 
podpisujeta po dva olana upravnega^ od- 
bora, od katerih eme enega nadomeščati 
pooblaščeni uslužbenec zadruge. 

Okrožno sodišče v Postojni 
dne 12. aprila 1948. 

Zt 54/47—7 5601 
* 

811. 
Sedež: ObroT. 
Dan vpisa: 3. maja 1048. 
Besedilo: Kmetijsko nabavno prodajna 

zadruga z o. j- v Obrerem. 
Na skupščini 14. III 1948 so bila spre- 

jeta nova pravila. 
Besedilo odslej: Kmetijska zadruga z 

o. j. v Obrovom. 
Naloge zadruge so: 1. da na čim boljši 

In čim kulturnejši način oskrbuje svoje 
člane z vsemi potrebnimi potrošnim! 
predmeti; 2. da odkupuje v svojem oko- 
lišu vse kmetijske pridelke in Izdelke v 
ekladu s postavljenim načrtom za dobro 
oskrbo mest in drugih industrijskih sre- 
dišč in sklepa v ta namen pogodbe; 
3. da pospešuje in razvija vse panoge 
kmetijskega gospodarstva na svojem 
področju, tako poljedelstvo, živinorejo, 
sadjarstvo, vinogradništvo, čebelarstvo, 
gojitev industrijskih in drugih kultur, 
gozdarstvo, domačo obrt itd., posebno 
še tiste panoge oziroma kulture, ki v 
danih naravnih pogojih najbolj uspe- 
vajo; 4. da uvaja za povečanje kmetijske 
proizvodnje in s tem za naraščanje bla- 
gostanja evojih članov naprednejše teh- 

nične in agronomske metode v kmetij- 
stvu in v ta namen nabavlja kmetijske 
stroje, umetna gnojila itd.,' ustanavlja 
ambulante za živino, plemenilne postaje, 
organizira selekcijo živine, gradi silose, 
organizira semensko službo, skrbi za 
gojitev sadnih, gozdnih in drugih sadik 
itd.; 5. da organizira predelavo kmetij- 
skih pridelkov in obrtne delavnice za 
potrebe svojih članov in izrablja pri tem 
predvsem lokalne surovine; 6. da zbira 
kmečke prihranke v obliki hranilnih 
vlog in notranjih posojil za ustvarjanje 
obratnih sredstev in podeljevanje kre- 
ditov svojim članom; 7. da skrbi za go- 
spodarski strokovni, kulturni in pro- 
svetni dvig vseh prebivalcev svojega 
okoliša tako, da prireja v svojem za- 
družnem domu strokovna in politična 
predavanja, kulturne prireditve, stro- 
kovne tečaje, razstave, predvajanja fil- 
mov, goji fizkulturo itd. ter ustanovi 
svojo knjižnico. 

Zaradi smotrnega in uspešnejšega iz- 
vajanja svojih nalog izdela potrebne na- 
črte v skladu s splošnim državnim načr- 
tom. 

Zadružni delež znaša 150 din. Vsak 
zadružnik jamči z desetkratnim zneskom 
vpisanih deležev. 

Priobcitve se razglašajo v prostorih za- 
druge in na razglasni deski. 

Upravni odbor sestavlja 7 do 9 članov. 
Zadrugo zastopa upravni odbor, zanjo 
podpisujeta dva člana upravnega odbo- 
ra, od katerih enega sme nadomeščati 
pooblaščeni uslužbenec zadruge. 

Izbrišeta se člana upravnega odbora 
Škof Milan in Juriševič Tomaž, vpišeta 
se. nova izvoljena člana upravnega od- 
bora: 

Mršnik Anton, Poljane 12, 
Dodič Anton, Obrov 25. 

Okrožno sodišče v Postojni 
dne 3. maja 1948. 

Zt 51/47—6 5042 

812. 
Sedež: Ostrožno brdo, okraj II. Bistrica. 
Dan vpisa;: 3. maja 1948, 
Besedilo: Kmetijska zadruga z omeje- 

nim jamstvom na Ostrožncm brdu. 
Zadruga je bila ustanovljena na skup- 

ščin! 19. II. 1948. 
Naloge zadruge so: 1. da na čim boljši 

in čim kulturnejši način oskrbuje svoje 
člane z vsemi potrebnimi potrošnimi 
predmeti; 2. da odkupuje v svojem oko- 
lišu vse kmetijske prjdelke in izdelke v 
ekladu s postavljenim načrtom za dobro 
oskrbo mest in drugih industrijskih sre- 
dišč in sklepa v ta namen pogodbe; 
3. da pospešuje in razvija vse panoge 
kmetijskega gospodarstva na svojem 
področju, tako poljedelstvo, živinorejo, 
sadjarstvo, vinogradništvo, čebelarstvo, 
gojitev industrijskih in drugih kultur, 
gozdarstvo, domečo obrt itd., posebno 
še tiste panoge oziroma kulture, ki v 
danih naravnih pogojih najbolj uspe- 
vajo; 4. da uvaja za povečanje kmetijske 
proizvodnje in s tem za naraščanje bla- 
gostanja evojih članov naprednejše teh- 
nično In agronomske metode v kmetij- 
stvu in v ta namen nabavlja kmetijske 
»troje, umetna, gnojila itd., ustanavlja 

ambulante za živino, plemenilne postaje, 
organizira selekcijo živine, gradi silose, 
organizira semensko službo, skrbi za 
gojitev sadnih, gozdnih in drugih sadik 
itd.; 5. da organizira predelavo kmetij- 
skih pridelkov in obrtne delavnice za 
potrebo svojih članov in izrablja pri tem 
predvsem lokalno surovine; 6. da zbira 
kmečke prihranke v obliki hranilnih 
vlog in notranjih posojil za ustvarjanje 
obratnih sredstev in podeljevanje kre- 
ditov «vojim članom; 7. da skrbi za go- 
spodarski strokovni, kulturni in pro- 
svetni dvig vseh prebivalcev svojega 
okoliša tako, da prireja v svojem za- 
družnem domu strokovna in politična 
predavanja, kulturne prireditve, stro- 
kovne tečaje, razstave, predvajanja fil- 
mov, goji fizkulturo itd. ter ustanovi 
svojo knjižnico. 

Zaradi smotrnega in uspešnejšega iz- 
vajanja svojih nalog izdela potrebne na- 
črte v skladu s splošnim državnim 
načrtom. 

Zadružni delež znaša 160 din, delež 
zadružnilkovega družinskega člana 50 din. 
Vsak zadružnik jamči s petkratnim zne- 
skom vpisanih deležev. 

Pr.občltve se razglašajo v prostorih 
zadruge in na razglasni deski. Vabčlo 
na, skupščino rudi tam najmanj 8 dni 
prej in z vabili posameznim članom. 

Upravna odbor sestavlja 5 do 7 članov. 
Zadrugo zastopa upravna odbor, zanjo 
podpisujeta dva člana upravnega od- 
bora, katerih enega sme nadomeščati po- 
oblaščeni uslužbenec zadruge. 

Člani upravnega odbora eo: 
Medved Jožef, kmet, Ostrožno brdo 9, 

predsednik, 
Medved Franc, kmet, Ostrožno brdo 2, 

tajnik, 
Gustinole Jožef, Ostrožno brdo 20, bla- 

gajnik, 
Malečkar Jožef, kmet, Ostrožno brdo 

št. 58. 
Krebelj Angela, tajnik KLO, Ostrožno 

brdo 16, odbornika. . 
Okrožno sodišče v Postojni   ' 

dne 3. maja 1948. 
Zt 55/48-2 5306 

* 
813. 

Sedež: Progarjo, okraj Ilirska Bistrica- 
Dan vpisa: 22. maja 1948. 
Besedilo: Kmetijsko obdelovalna **" 

druga z o. j. v Prcßarjah. 
Na skupščini 12. III. 1948 so bila spre- 

jeta L4>va pravšla: 
Sedež odslej: Pregarjo. 
Besedilo: Kmetijska zadruga z o. j. T 

Prcgarjah. 
Nalogo zadruge so: 1. da na čim boljs» 

in čim kulturnejši način oskrbuje svoj® 
člane z vsemi potrebnimi potrošnimi pred- 
meti; 2. da odkupuje v svojem okolišu vse 
kmetijske pridelke in izdelke v ekladu « 
postavljenim načrtom za dobro oskrbo 
mest in drugih industrijskih središč J* 
sklepa v ta namen pogodbe; 3. da pospešu- 
je in razvija vse panoge kmetijskega &> 
spodarstva na svojem področju, tako polje- 
delstvo, živinorejo, sadjarstvo, vmogradn,*" 
štvo, čebelarstvo, gojitev industrijskih "J" 
drugih kultur, gozdarstvo, domačo obrt itd.» 
posebno še tiste panoge oziroma kulture» 
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Ves čas razgrnitve in nadaljnjih po- 
izvedb ee smejo pri sodnem odposlancu 
priglašati tudi obremenjevalne pravice 
(zastavne pravice, služnosti, prevžitki 
in tako dalje). 

Okrajno sodišče v Novem mestu 
dne 7. julija 1948. 

* 
Rz £t. 196/48-24 -,     5992 

Oklic 
o razgrnitvi podatkov dosedanjih po- 
izvedb zaradi morcbiliuu ugovorov zoper 
te podatke v postopku za osnovanje nove 
zemljiško knjigo za katastrsko občino 

Hazkrižje v sodnem okraju Ljutomer 
Od 25. julija 1948 do 8. avgusta 1948 

bodo v Raskrižju št. 14/a razgrnjeni vsa- 
komur na vpogled po dosedanjih poiz- 
vedbah popravljeni posestni listi, sezra. 
mi parcel in lastnikov, zemljiškoknjižne 
mape, primerjalna tabela parcel in zapis- 
niki o dosedanjih poizvedbah zaradi 
osnovanja nove zemljiške knjige za 
katastrsko občino Razkrižje. 

Ob navedenem času in poleg tega še 
dne 9. avgusta 1948 se smejo vlagati 
ugovori zoper pravilnost ali popolnost 
posestnih listov in primerjalne tabele 
parcel in to pismeno ali ustno na zapis- 
nik pri sodnem odposlancu, ki; bo ob 
tem času posloval na kraju razgrnitve 
v Razkrižju št. 14/a. 

če bodo podani taki ugovori se bodo 
istotam dne 9. avgusta 1948 o njih uvedle 
nadaljnje poizvedbe, h katerim naj tudi 
brez posebnega pooblastila pridejo tega 
dne ob 8. uri osebe, ki so vložile ugo- 
vore. 

Okrajno sodišče v Ljutomeru 
dne 8. julija 1948. 

* 

Oklici 
G 216/48 5801 

Krivec ' Terezija, kuharica, Tkalska 5, 
Celje, je vložila proti Krivcu Viktorju, 
delavcu, sedaj neznanega bivališča, tožbo 
fca razvezo zakona. 

Tožencu se postavlja za skrbnika Le- 
skovšek Jože, sodni uradnik v Celju, ki 
ga bo zastopal in čuval njegove interese, 
«okler se sam ne oglasi. 

Okrožno sodišče v Celju 
dne 3. julija 1948. 

G 267/48-8 5897 
Klajn Dora roj. Mlakar, vdova Čosič, 

gosjKKïinja, Ljubljana, Jenkova 12, je 
tožila proti Klajnu Henriku, strojnemu 
"ar.varju v Osijeku, sedaj neznanega bi- 
vališča tožbo za razvezo zakona. 

Razprava bo 11. avgusta 1948 ob 8. uri 
PrHem sodišču v sobi št. 140. 

Za skrbnika je imenovan dr. Sajovic 
Stanko, tajnik okrožnega sodišča v Ljub. 
ijani, ki bo zastopal toženca* na njegovo 
nevarnost in stroške, dokler se ne oglasi 
^m ali ne imenuje pooblaščenca. 

Okrožno sodišče v Ljubljani 
dne 29. junija'1948.-. 

G 234/48-5 5837 
Koželj Silva roj. Bahovec, Ljubljana, 

J-rubarjeva št. 2, je vložila proti toženi 
franki:: Koželju Viktorju, kapetanu biv. 
Jugoslovanske armade, Neueville. Vila 

Choisy, Švica, sedaj neznanega bivališča1, 
tožbo za razvezo zakonske zveze. 

Razprava bo 11. avgusta 1948 ob 9, uri 
pred tem sodiščem, soba št. 112. 

Za skrbnika je imenovan Šinkovec, 
Ladislav, železniški uradnik v Ljubljani, 
Ulica na grad 7a, Iti bo toženca zastopal 
na njegovo nevarnost in stroške, dokler 
se ne oglasi sam ali ne imenuje po- 
oblaščenca. 

Okrožno sodišče v Ljubljani 
dne 2. julija 1948 

G 300/48-3 '" 5838 
Trebar Ivo, glavni računovodja, Ljub- 

ljana, Vegova ulica št. 8, je vložil proli 
Trebar Mihaeli rojeni Nedog, Maribor, 
Meljska cesta 6S, sedaj neznanega biva- 
lišča, tožbo za razvezo zakonske zveze. 

Razprava bo 11. avgusta 1948 ob 8.30 
uri pred tem sodiščem, soba št. 112. 

Za skrbnika je imenovan dr. Sajovic 
Stanko, tajnik okrožnega sodišča v Ljub- 
ljani, ki bo zastopal toženko na njeno 
nevarnost in stroške, dokler se ne oglasi 
sama ali ne imenuje pooblaščenca. 

Okrožno sodišče v Ljubljani 
dn'0 2. julija 1948. 

Uvedbe postopanja 
za razglasitev za mrtve 

III R 877/47 5627 
Lukežič Albin, roj. 7. II. 1907 na Vr- 

tači, sin Lukežič Marije rojene Kalk- 
šmid, delavec iz Semiča št. 153, se od 
10. VI. 1943 pogreša. 

Na predlog matere- Lukežič Marije, 
delavke iz Semiča 153, se uvede posto- 
panje za razglasitev za mrtvega. 
IH R 878/47 5628 

Ivanetič Jože, roj. 19. III. 1901 na Vr- 
tači, tesar z Vrtače št 34, se od 7. XII. 
1043 pogreša. 

Na predlog žene Ivanetič Alojzije, 
poljske delavke z Vrtače 34, se uvede 
postopanje za razglasitev za mrtvega. 
I R 115/48 • 5629 

Malenšek Anton, roj. 15. X. 1914 na 
Vrtači, sin pok, Martina in Marije rojene 
Pašič, tesar na Vrtači 37, je od oktobra 
1943 služil kot kurir v XV. brigadi NOV 
in se od tedaj pogreša. _ 

Na predlog žene Malenšek Apolonije, 
delavke z Vrtače 37, se uvede posto- 
panje za razglasitev za mrtvega. 

I R 133/48 5630 
Penko Pavla, roj. 14. I. 1903 v Dr- 

skovčah, učiteljica v Črnomlju, se od 
oktobra 1943 pogreša. 

Na predlog matere Penko Ivane, go- 
spodinje v Drskovčah, p. Zagorje na 
Krasu, se uvede postopanje za razglasi- 
tev za mrtvega. 

Vsakdo, ki mu je o pogrešanih kaj 
znano, se poziva, da to v dveh mesecih 
po objavi v >Ura"dnem listu LRS« po- 
roča sodišču ali skrbiicji Medven Mariji, 
sodni uradnici v Črnomlju. 

Lukežič Albin, Ivanetič Jože, Malen- 
šek Anton in Penko Pavla se pozivajo, 
da se zglasijo pri sodišču ali drugače 
dajo kako vest o sebi. 

Po preteku roka bo sodišče odločilo 
0 predlogu. 

Okrajno MKUščC v Črnomlju 
dne 20. junija 1948. 

Ok 177/48—4 5660 
Jakič Jernej, roj. 14. VIII. 1865 v Pod- 

strmcu 2, sin Jerneja in Uršule rojene 
Milavec, kmet v Smrjenah 18, je okrog 
leta 1900 odšel v Ameriko, od koder je 
pred 17 leti poročala zavarovalnica, kjer 
je bil zavarovan, da je umrl. 

Na predlog Pavlin Milke, kmet hčere 
v Smrjenah 18, KLO Pijava gorica, se 
uvede postopanje za razglasitev za mr- 
tvega in se izdaja poziv, da se o pogre- 
šanem poroča sodišču ali skrbniku Ho- 
čevar Štefki, tajnici KLO Pijava gorica 
oziroma predlagateljici. 

Po preteku 6 mesecev od te objave 
bo sodišče sklepalo o predlogu. 

Okrajno sodišče v Ljubljani 
dne 25. junija 1918. 

1 R 193/48-7 5573 
•••••• Anton, roj. 21. I. 1915 v Tržči- 

ni 24, KLO Malovoj', sin Florijana in Ane 
rojene Levstik, poljski delavec, je odšel 
6. I. 1943 k partizanom in se iz bojev na 
Trški gori 12. XI. 1943 poroča. 

Na predlog matere Jerman Ane se 
uvede postopanje za razglasitev za mr- 
tvega in se izdaja poziv da se o pogre- 
šanem do 1. IX, 1948 poroča sodišču ali 
skrbniku Grintalu Janezu, sod. usluž- 
bencu v Trebnjem . 

Po preteku roka bo 6odišče sklepalo 
o predlogu. 

Okrajno sodišče v Trebnjem 
dne 21. junija 1948. 

Rz 181/48—1 5896 
Amortizacija 

Lastnica zemljišča vi. št 282 k, o. Tur- 
jak je predlagala uvedbo postopanja za 
amortizacijo na tem zemljišču in-more- 
bitnih soviožkih vknjiženih terjatev, ki 
že več kot 50 let ne cbstojijo, in sicer: 

terjatve Šifrerja Ivana iz Gradca iz 
sodne poravnave z dne 29. IX. 1873 št 
5535, v znesku 420 gold, s prip.; 

terjatve Prijatelja Jožeta iz Vel.. Sle- 
vice iz cesije z dne 28. VII. 1873 in 
15. V. 1878 v znesku 300 gold, s prip.; 

terjatve Urbasa Andreja in Matije iz 
Marolč iz dovoljenja z dne 3. III. 1850, 
št. 916, poravnave z dne 26. VIII. 1948, 
št 1875, oziroma prisojila z dne 1. VI. 
1859, št. 2554, in 8. X. 1863, št. 3993, 
v znesku 120 gold, s prip. 

Hipotekami upniki oziroma njiHovi 
pravni nasledniki se pozivajo, naj v dveh 
mesecih, najpozneje pa do 3. septembra 
1948 priglasijo zoper amortizacijo svoje 
ugovore, ker bi se sicer po preteku roka 
izrekle te terjatve za amortizirane in bi 
se dovolil izbris zastavne pravice, vknji- 
žene v njihovo korist. 

Okrajno sodišče v Grosupljem 
dne 3. julija 1948. 

Poklic neznanih* dedičev 
0 265/48—17 / 5836 

V zapuščinski! zadevi po Kogeju Sreč- 
ku iz Idrije, ki je umrl 7, II. 1948 brez 
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sporočila poslednje volje, se njegova si- 
nov* Vojko in Miljutin Kogej, neznanega 
b ;val šca, pozivata, da v 6 mesecih od 
danes vložita ustmeno ali pismeno pri- 
gUs'tev za dediča ali sporočita sodišču 
svoj naslov, ker se bo sicer zapuščina 
obravnavala z drugimi dednimi upravi- 
čenci in s skrbnikom. 

Okrajno sodišče v Kranju, 
dne 1. julija 1948. 

* 
O 145/48—10 5894 

V zapuščinski zadevi po Ztaki: Avbelj 
roj. Lenardič, gospodinji iz Kranja, Sej. 
mMe 2, ki je umrla 30. III. 1948 brez 
sporočala poslednje volje, se pozivajo vsi, 
lei menijo, da jim gre dedna pravica, da 
se v 6 mesecih zglasijo sodišču in podajo 
priglasitev zj. dediča, ker se bo sicer 
zapuščina razpravljala 6 tistimi, ki so 
podali dedno prijavo in ukazali dedno 
pravico, in se jim bo prisodila zapuščina, 
nesprejeti del pa bo pripadel ali ostalim 
dedičem ali pa drŽavi. 

Okrajno sodišče v Kranju 
dne 28. junija 1948, 

iiazui oarlasi 

P. št. 17994/E—48 6005 

Sprememba poštnega okoliša 
S 30. junijem 1948 sta bili ukinjeni 

državni pošti Cezanjevci in Jablanica 
pod Snežnikom, Naselja: Branoslavci, 
Cezanjevci, Desnjak, Gornji Kamenščak, 
Mekotnjak, Radomerščak, Spodnji Ka- 
menščak, Stara cesta, Vogričevci in Vi- 
danovci so bila vključena v širši okoliš 
pošte Ljutomer, naselja Dolnji Zemon, 
Gornji Zemon, Jablanica, Jasen, Kute- 
ževo, Podgraje, •••••••, Vrbica, Vrbovo 
in Zabiče pa v Širši okoliš pošte Ilirska 
Bistrica. 

Po obeb okoliaih se opravlja selska do- 
stava. 

Poštna direkcija, Ljubljana 
* 

Pooblastilo 
6802 

Na podlagi pooblastila ministrstva za 
kmetijstvo-LRS št. VIII. 4792/1 z dne 
26. aprila 1948, izdanega na podlagi na- 
vodil ministrstva za trgovino in pre- 
skrbo FLRJ o določitvi podili in za- 
drug, ki so pooblaščene nakupovati po 
vezanih cenah semensko blago, indu- 
strijske surovino in zdravilne rastline 
(Uradni list FLRJ št. 206/27 z dno 
3. aprila 1948) • v sporazumu z mini- 
strstvom za trgovino in preskrbo LRS, 
s katerim jo >Somonarna za Slovenijo« 
v Ljubljani pooblaščena za odkup se- 
menskega blaga, se po sklepih konfe- 
rence pri ministrstvu za kmetijstvo LRS 
z dne 1. julija 1948 pooblaščajo 
vse nabavne in prodajno zadruge v ob- 
močju Ljudske republiko Slovenije, da 
odkupujejo popolnoma samostojno vse 
semensko blago iz privatnega sektorja, 
razen najkvalitetnejšega žita fin krom- 
pirja ter zelenjadnega semena. Izbiro 
semen Izvrši republiška komisija za pri- 
znavanje eemen. Evidenco o odkupu in 

izrabljanju kreditov, instrukcije in plani- 
ranje kakor tudi organizacijo"terena za 
odkup vodijo OZKZ. 

Semenarna za Slovenijo 

Pozivi upnikom • dolžnikom 
5928 

Delavska nabavljalna gospodarbka za- 
druga, zadruga z omejenim jamstvom v 
Ljubljani, je prešla v likvidacijo. 

Upniki in dolžniki se poz.vajo, naj v 
30 dneh priglasijo svoje terjaitve likvida- 
torju Francetu Jančiću, delavcu v Ljub- 
ljani, Zvezna ulica 8. 

Likvidatorja 

Št. 639/48—46 ' 5859 
Lesna produktivna zadruga z o. j. v 

Velikih Laščah je 16. junija 1948 prešla 
v sklop kmetijske zadruge v istem kraju 
kot samostojni odsek za lesne izdelke. 

Pozivajo se upniki te zadruge, da do 
1. avgusta 1948 pr.glasijo svoje terjatve, 
oziroma dolžniki, da do tega datuma po- 
ravnajo svoje račune (dolgove). 

Likvidatorji 
# 

5909 
Tvrdka   Edvard   Pišler   na   Vrbn.ki 

(zdravilna   zelišča  in  eterična  olja) je 
bila nacionalizirana. 

Pozivajo se vs^ upniki, naj priglasijo 
svoje terjatve, dolžniki pa, naj poravna- 
jo svoje obveznosti do tega podjetja naj- 
pozneje do 25. julija 1948. Po tem roku 
priglašene terjatve se ne bodo upošte- 
vale, dolžnike pa bomo izterjali. 

Delegat 

Preklici izeruh! ionih listin 

Preklicujem izgubljeno .ndustrijsko 
nakaznico št. 086676, izdano od KLO 
Dobrunje ria ime Ahlin Anton, Sostro 7. 
5857 Ahlin Anton 

Preklicujem izgubljeno otroško indu- 
strijsko nakaznico za leto 1948, št. 309, 
izdano od oficirske zadruge v Ljubljani 
na ime Peter Antonović, Ljubljana, Can. 
karjeva 9/1. 
5783 Dr. Antonović Milan 

Preklicujem ukradeno osebno izkaz- 
nico  in  prometno  knjižico,  izdano od 
uprave NM v Ljubljani na ime Babnik 
Marija, Ljubljana, Pražakova 15. 
6013 Babnik Marija 

Proklicujem izgubljeno , .    'Rtno knji- 
žico za žensko kolo Št. 111171. 
5586 Babulr Hcdvika, Maribor, 

Ptujska 164 

Preklicujem izgubljeni industrijski na- 
kaznici št, 204444 (reg. št. 359), in št. 
896295 (reg. št, 360). izdan od KLO 
Trzin na ime Baje Alojz in Marija, Trzin 
št. 115. 
5808 Baje Alojz 

Preklicujem   Gubljeno  prometno iz- 
kaznico za kolo, zuamke »Strum« št. S 
451505, izdano od NM Dolnja Lendava. 
5663 Balaie Marjeta, 

Dol. Lendava 

Preklicujem izgubljeno sindikalno iz- 
kaznico št. 276575, izdano od sindikalne 
podružnice Tobačne tovarne v Ljubljani 
na ime Belič Alojzija, Ljubljana, Tobačna 
tovarna, 
5782 Belič Alojzija 

Preklicujem izgubljeno industrijsko 
nakaznico, izdano od RLO Center, Ljub- 
ljana na ime Balon Roža, Ljubljana, Go- 
sposvetslca 10. 
5901 Balon Itoza 

Preklicujem izgubljeno delavsko kuji. 
žico št.  1246857, izdano od odseka za 
delo v Murski Soboti na ime Banko Ladi- 
slav, natakar, Murska Sobota. 
5922 Banko Ladislav 

Preklicujem izgubljeni izkaznici za 
kolo, in sicer št. 504451, last Bencina 
Frančiška, Idrijski log 3, št. 504452, last 
Benčine Franca, Idrijski log 3, izdani 
od uprave NM za okraj Idrija. 
5864 Bencina Franc 

Preklicujem izgubljeno sindikalno iz- 
kaznico št. 276672, izdano od sindikalne 
podružnice Tobačne tovarne v Ljubljani 
na ime Bernik Pavla, Ljubljana, Tobačna 
tovarna. 
5781 Bernik Pavla 

Preklicujem izgubljeno prometno knji- 
žico za kolo tov. št. 1139634. izdano na 
ime Beršnak Ljudmila, Žalec 58. 
5582 Beršnak Milka 

Preklicujem izgubljeno šolsko spriče- 
valo 4. razreda meščanske šole v Šošta- 
nju, izdano v šolskem letu 1932/33 od 
ravnateljstva te šole na ime Blagotinšek 
Friderik, Zavodnja. 
5812 Blagotinšck Friderik 

Preklicujem izgubljeno osebno izkaz- 
nico, univerzitetno izkaznico in izkaznico 
FZS, vse na ime Bohinec Marija, Ljub- 
ljana, Tyrseva 17. 
58^0 Bohince Marija- 

Preklicujem    izgubljeno   industrijsko 
nakaznico, izdano od RLO Rakovnik-Vi2 
na ime Brenčič Janez, Ljubljana, Rim- 
ska 11. 
5940 Brenčič Janez 

Preklicujem ukradeno vojaško knjiži- 
co, osebno izkaznico, in prometno knji- 
žico za kolo evid. št. 3918537. izdano na 
ime Plečko Franc. 

Cerar Franc, 
5945 Maribor, Koroška 99 

Preklicujem izgubljeno prometno knji- 
žico za kolo znamke >Diirkopp«, tov. 8t 
553715, izdano od 0L0 Kamnik na ime 
Dimic Franc, Križ 34, p. Komenda Prl 

Kamniku. 
5902 Dimic Franc 

Preklicujem   plačilno   knjižico  serije 
G. št 71768 na ime Dinić Dušan, vodnik. 

Dinié Dušan, vodnik, 

5662    •    voj. pošta 6348/34. Metlika 
Preklicujem izgubljeno »osebno izkaz* 

uico, izdano od OLO Novo mesto na iffle 

Drašček Marija, Ljubljana, Ob Ljublja- 
nici; 31. 
5810 Drašček Marija por. Raco 
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Preklicujem   izgubljeno dijaško knji- 
žico, prometno knjižico za kolo in izkaz- 
nico LMS, vse na ime Drčar Bogomir, 
Ljubljana, Dalmatinova 16. 
5855 Drčar Bogomir 

Preklicujemo spoznavno tablico motor, 
nega vozila, št. S-0873, 
58oS DES, obrat Sežana 

Preklicujemo izgubljeno prona, knji- 
žico za motom) kolo št. Ž084, izdamo od 
OLO, odsek za notr. zadeve Ljubljana^ 
okolica na ime Državna gozdna uprava, 
Bistra p. Borovnica. 
5967 Državna gozdna uprava Bistra 

Preklicujem izgubljeno oblačilno na- 
kaznico IR, izdano leta 1048 od rajona 
Center na ime Duič Marija, Ljubljana, 
Cos tova ulica 8. 
6015 Duić Marija 

Preklicujem izgubljeno šofersko izkaz- 
nico, izdano od NM v Ljubljani na ime 
.ErdeMč Prane, Ljubljana, Vošnjakova 7. 
5936 Erdclič Franc 

Preklicujem izgubljeno osebno izkaz- 
nico št. 089936, izdano od NM v Ljub- 
ljani na imo Erjavec Vinko, Vrje 100, 
p. Medvode. 
5903 Erjavec Vinko 

Preklicujem izgubljeno industrijsko 
nakaznico za tokstilije in obutev, štev. 
341862, izdano od RLO Ljubljana-Center 
na trne Erker Ivan, Ljubljana, Rimska 
cesta 18/11. 
5811 Erker Ivan 

Preklicujem izgubljeno osebno izkaz- 
nico, izdano od NM v Ljubljani na ime 
Erlah Vida, Ljubljana, Rožna ulica 5. 

Erlab Vida, 
5968 Ljubljana, Gajeva 3 

„ Preklicujem prometno knjižico za kolo 
st. 024796, izdano od NM v Ljubljani na 
Iffle Fiker Sašo, Ljubljana, Gestrinova 
nlica 3 
5937 ' Fiker Sašo 

„ Preklicujem izgubljeno  izkaznico OF 
st. 064201,- izdano od rajona Center na 
ime Godina Josip, Ljubljana, Stare prav- 
de 3. 
60l4 Godina Josip 

Preklicujem    izgubljeno    industrijsko 
nakaznico I R I št. 077147, izdano od 

. RLO Rakovnik-Vič, na ime GorjaL-c Al- 
bina, Ljubljana, Drnovški pristan 6. 
0010 Gorjanc Albina 

Preklicujemo prometno knjižico za 
°3ebni avtomobil znamke 2>Chevrolet«, 
surisedežni, št. 0269, izdano' na ime 
^Gradišč, gradbišče tovarne glinice in 
aluminija, Strnišče pri Ptuju. 

»Gradiš«, 
Ko gradbišče tovarne aluminija, 
b848 Strnišče pri Ptuju 

Preklicujem izgubljeno šolsko spriče- 
valo j4. b razreda z maturitetnim izpitom 
1V. ženske gimnazije v Ljubljani, izdano 
ïjta 1947 od ravnateljstva šole na ime 
ttorvat Vlasta, Ljubljana, Drenikova 32. 
^08 Horvat Vlasta 

Preklicujem izgubljeno osebno izkaz- 
nico in prometno knjižico za kolo, izdani 
od NM v Ljubljani na ime Jager Jožefa, 
Orle 30, Ljubljana. 
5898 Jager Joïeia 

Preklicujem izgubljeno maturiietno 
spričevalo višjega tečajnega izpita IL mu- 
ške realne gimnazije v Ljubljani, iadano 
leta 1939 od ravnateljstva gimnazije na 
ime Jaklič Vladimir^ Zagreb, KosîmJ- 
kova 15. 
5935 Jaklič Vladimir 

Preklicujem izgubljeno vojaško knji- 
žico in potrdilo o demobilizaciji v Sol- 
kanu na ime Jan Rafael, Gorica, Sv. 
Gabrijela 34. 
5965 Jan Rafael 

Preklicujem   izgubljeno   industrijsko 
nakazMCO št.  801860, izdano od RLO 
Center, Ljublana na ime JameŽio Zora, 
Ljubljana, Erjavčeva 24. 
6016 ' Janežič Zora 

Preklicujem izgubljeno osebno izkaz- 
nico, industrijsko nakaznico, nakaznico 
za kurivo, potrdilo o vpisu ljudskega po. 
sojila za 1000 din in potrdilo o že plača- 
nem ljudskem« posojilu za 600 din, vse 
na ime Jenko Terezija, Ljubljana, MaL 
gajeva 13, in industrijsko nakaznico na 
ime Oražem Lojze, Ljubljana, Predali, 
čeva 5. 
5S09 Jenko Terezija 

Preklicujem izgubljeno vojaško knji- 
žico št. 954162, izdano Lia ime Jeras An- 
ton, zastavnik, in izkaz o odlikovanju 
(red zaslug za narod III. razreda) št 123 
z dne 30. III. 1946. 

Jeras Anto«, 
5924 voj. pošta 41588 nj, Maribor 

Preklicujem izgubljeno delavsko knjL 
žico, izdano na ime Jezovšek Marija, 
tov. delavka, roj. 2. XII. 1914. 

Jezovšek Marija, 
5925 Loče pri Poljčanah 

Preklicujem   izgubljeno   industrijsko 
nakaznico IR—1, izkaznico OF, izdano v 
Kočevju in osebno izkaznico, izdano od 
KLO Laško. 
5970   Kokotoc Peter, rudar, Kočevje 151 

Preklicujem izgubljeno prometno knji- 
žico za kolo št 10163, izdamo od OLO 
Kamnik na ime Korbar Marjan, Moste 
pri Komendi. 
5907 Korbar Marjan 

Preklicujem potrošniško nakaznico za 
obleko •-2, izdano od KLO Stročja vas 
na ime Korošec Jožef. 
5969 Korošec Jožel 

Preklicujem izgubljeno^ potrošniško 
nakaznico za hrano A. Z. št. 324, izdano 
od poverjoniltva vojaškega trgovskega 
podjetja Maribor na ime Korošec dr. 
Kari, vojaška pošta 18824/Z Maribor. 
5926 Dr. Korošec Kari 

Preklicujem izgubljeno oblačilno na- 
kaznico za otroka z 78 točkami, izdano 
od LO Markovoi. 
5813 Kostanjevec Jožef 

Preklicujem ukradeno živilsko nakaz- 
nico SD št. 2• za mesec julij, izdano od 
RLO Center — Ljubljana. 
5982 Kresnifc Tončka, Ljubljana, 

Tobačna '29 

PreMicujem izgubljeno prometno knji- 
žico za tovorni avtomobil GMC, last Gra- 
nitne industrije Oplotnica, št. motorja 
27062649, št. šasije 333129816—2, dalje 
šofersko izkaznüco št. 161, izkaznico OF 
št. 616012 in sindikalno knjižico št. 
1821009, vse na ime Langerboka Stanka. 
5071 Langerbolc Stanko, šofer, Gorica 5, 

p. Oplotnica pri Slov. Konjicah 

Preklicujem izgubljeno osebno izkaz- 
nico st. 0460003 in dve prometni knjižici 
za kolo znamke >Albrichk št. 481120 in 
znamke >••••«: et 1832, izdani od NM 
v Ljubljani na ime Laufer Robert, 
Lrabljaoa, Medvedova 26. 
5934 Läufer Robert 

Preklicujem izgubljeno prometno knji- 
žico ziai kolo znamke >Puch«, št. okvira 
314.41S, izdano od notr. odseka v Mur- 
ski Soboti na ime Lepoša Vinoenc, krnel, 
Tefenovci 55, p. Martjanci. 
9946 Lepoša Vincent! 

Preklicujem izgubljeno vojaško knji- 
žico, potrdilo o demobilizaciji, sindikalno 
izkaznico, izkaznico LMS, industrijsko 
nakaznico, izkaznice z mladinske proge 
Šamac-Sarajevo, z Lijaka (Gorica) ter 
z avtostrade Zagreb—Beograd, izkaznico 
OF in udarniško izkaznico, vse na ime 
Leskovar Alojz, Ljubljana, Avtopark, 
Zelena jama. 
5906 Leskovar Alojz 

PreJddcujem izgubljeno osebno izkaz- 
nico št. 076118, železniško izkaznico, 
žeJeKniško izkaznico za popust pri vožnji 
in sindikalno izkaznico, vse na ime 
Lušiu Ciril, D. M. v Polju 186. 
5807 Lušin Ciril   , 

Preklicujem knjižico za nakup obleke 
in obutve za oficirje JA 1948—49 štev. 
16507 in potrošniško-gospodinsko karto 
za leto 1948 za preskrbo družine oficirja 
JA, izdano na ime poročnik Mamula 
Vojislav in Mamula Milka. 

Poročnik Mamula Vojislav, 
5805 voj. pošta 4900, Metlika 

Preklicujemo izgubljeno delavsko knji- 
žico št. 1819809 na ime Doberšek Franja, 
izdano od MLO odseka za delo, Maribor 
mesto. 
5972 Mariborska livarna 

in tvornica kovinskih izdelkov 

Preklicujem izgubljeno industrijsko 
potrošniško nakazilo I G 883.911, izdano 
od KLO Sv. Peter v Sav. dolini na ime 
Mastnak Frančiška, Zalog 2, KLO Sv. Pe- 
ter v Sav. dolini 
5947 Mastnak Frančiška 

Preklicujem izgubljeno vojaško •••
• 

žico, izdano od vojaškega odseka v Ljub- 
ljana na ime Megušar (Avgusta) Alojz, 
Ljubljana, Rimska 24. 
5849 Megušar Alojz 

Preklicujemo iagubljeno evidenčno ta- 
blico osebnega avtomobila št. S—0903, 
izdamo od NM v Ljubljani rua im© ••- 
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etrstvo za trgovmo in preskrbo, Ljublja- 
na, Cattivar j èva ulica. 
5900 Ministrstvo za trgovino 

in preskrbo LUS, LJubljana 

Preklicujem izgubljeno vojaško knji- 
žico št. 507371, izdano na inte Mirković 
Paje Milenko, vodnik. 

Mirković Milenko, 
5803 voj. pošta 1624 H. F., Tolmin 

Preklicujem ukradeno industrijsko na- 
kaznico-na ime Košir Anton, živilsko 
nakaznico in prometno knjižico za kolo 
na ime Nahtigal Terezija in živilsko na- 
kaznico na ime Nahtigal Zinka, Gor. Ga- 
meljne 44, p. Št. Vid. 
6007 Nahtigal Terezija 

Preklicujem izgubljeno tablico motor- 
nega kolesa znamke >Gilera-, št S-05608, 
last okrajnega sindikalnega sveta Seža- 
na. 
5948 Okrajni sindikahil svet 

Sežana 

Preklicujem izgubljeno osebno izkaz- 
nico, izdano cd KLO Skoîja Loka na ime 
Oblak Leopold, Skofja Loka, Suha 32. 
5908 Oblak Leopold 

Preldiicujem  izgubljeno  Èoîersko  iz- 
kaznico št. 1204, izdano v Trevisu (Ita- 
lija) na ime Pakula Marko, Ljubljana, 
Smartinska cesta 32. 
5933 Pakula Marko 

Preklicujem izgubljeno industrijsko 
nakaznico, izdano od KLO Cerklje pri 
Kranju na ime Pavlic Ivan, Brnik 68, p. 
Cerklje pri Kranju 
5904 Pavlic Ivan 

Preklicujem izgubljeno osebno izkaz- 
nico št 036325, izdano od NM v Ljublja- 
ni na ime Pevšek Stanislava, Ljubljana, 
Predovičeva 5. 
5899 Paršek Stanislava 

Preklicujem izgubljeno osebno izkaz- 
nico in poročni list na ime Pečar Ludvik, 
Maribor, Radvanjska c, 20. 
5973 Pečar Ludvik 

i 

Preklicujem izgubljeno sindikalno iz- 
kaznico št. 42842, izdano od sindikalne 
podružnice Slov. narodnega gledališča v 
Ljubljani na me Pianeoki Zoran. Ljub- 
ljana, Tabor 2. 
5854 Pianeckj Zoran 

_ Preklicujem izgubljeno prometno knji- 
žico za kolo, izdano v Solkanu na ime 
Fintar Avguštin, Solkan. m  
5905 Pintar Avguštin 

Preklicujem izgubljeno osebno izkaz- 
nico in prometno knjižico za kolo, izdani 
od OLO Maribor, in izkaznico OF, vse 
na ime Polančžč Katarina, Limbuš 44, 
pri Mariboru. 
6011 Polančfč Katarina 

PreF'cujem izgubljeno osebno izkaz- 
' nico St. 90" 0, sindikalno izkaznico in in- 

dustrijsko nakaznico, vse na ime Polda 
Marija, Ljubljana. Brejčeva 16. 
5941 Polda Marija 

Preklicujem izgubljeno delavsko knji- 
žico, izdano cd inspekcije dela MLO v 
Ljubljani na ime Potokar Slavko, Ljub- 
ljana, Cankarjevo nabrežje 15. 
5785 Potokar Slavko 

Preklicujem   izgubljeno   industrijsko 
nakaznico I It-2, št. 348409, izdano od 
RLO Vič—Rakovnik na ime Prime Al- 
bert, Ljubljana, Marmontova 57. 
5939 Prime Albert 

Preklicujem izgubljeno prometno knji- 
žico za žensko kolo znamke »Falken- 
burg« tov. št. 32-9168, izdano od NM v 
Rušah na ime Rajnelda Stefan, Rušo šte- 
vilka 210. 
5974 Rajnelda Štetan, računovodja, 

Ruše pri Mariboru 210. 

Preklicujem izgubljeno sindikalno iz- 
kaznico št. 288173, izdano 1. VIII. 1947 
na ime Reja Radislava, Ljubljana; Ce- 
lovška 169. 
5906 Reja Radislava por. Gračič 

Preklicujem izgubljeno osebno izkaz- 
nico in izkaznico OF, obe na ime Ropret 
Mici, in prometno knjižico za kolo na 
ime Ropret Marica, Ljubljana, Javorško- 
va 4. 
5944 Ropret Mici 

Preklicujem izgubljeno prometno knji- 
žico št  208478 za kolo. 
5860 Rus Ivana, Kočevje 350 

Preklicujem izgubljeno sindikalno iz- 
kaznico, izdano od Doma armije v Ljub- 
ljani  na  ime Savnik Miloš,  Ljubljana, 
Medvedova 25, 
5942 Savnik Miloš 

Preklicujem  izgubljeno vojaško potr- 
dilo št. 213/175 z dne 14. II. 1947, izda- 
no od vojaškega okrožja Maribor na ime 
Skribe Maks, Celje, Sp. Hudinja 92. 
5862 Skribe Maks 

Preklicujem    ukradeno    uslužbensko 
knjižico št 65.872, izdano od kurilnice, 
Maribor na ime Skrbiš B. Blaž. 
5976 Skrbiš B. Blaž, kurjač, 

kurilnica, Maribor 

Preklicujem izgubljeno osebno izkaz- 
nico št. 7739, izdano od KLO Radenci 
na ime Slana Marija, Radenski vrh 9. 
5861 Slana Marija 

Preklicujem izgubljeno osebno izkaz- 
nico, izdano od NM v Ljubljani na ime 
Smole Anica, Ljubljana, Pražakova 11. 
5938 Smolo Anica 

Preklicujem izgubljeno prometno knji- 
žico za koio znamke »Opel«, tov, števil- 
ka 76523, izdano od NM v Ljubljani na 
ime Stanko Angela, Ljubljana, Središka 
ul. 12, 
5851 Stanko Angela 

Preklicujemo delavsko knjižico na 
ime Lah Ivana, hči Franca, rojena 30. 
VI. 1911, Borovnica,  Ljubljano okolica. 
5949 Invalidsko gosp. podjetje 

s>S?ptarna«, Komenda 

Preklicujem izgubljeno uslužbensko 
knjižico, industrijsko nakaznico, sindi- 
kalno izkaznico in izkaznico OF, vse na 
ime Šivic Melita, Ljubljana, Glinšba 4. 
5788 šivic Melita 

Preklicujem vojaško knjižico, izdano 
na ime Špik Dominile, rojen 4. VHL 
1917. 
6017 špik Dominik »Gradiš«, 

Moste pri Žirovnici 

Preklicujem izgubljeno sindikalno iz- 
kaznico št. 93897, režijsko vozno karto 
št. 29331, osebno izkaznico št. 040192 in 
prometno knjižico za kolo št. 032280, vso 
na ime Tikvič Lojze, Lljubljana, Školja 
ulica 10. 
5852 Tikvič Lojzo 

Preklicujem izgubljeno prometno knji- 
žico za kolo št. 213646, izkaznico OF šte- 
vilka 417989, cdpustaico iz državne eluž- 
bo z dekretom za pokojnino, vse polož- 
nice o plačanem davku na ime Toplak 
Feliks, upokojenec, Sv. Tomaž pri Ormo- 
žu, okraj Ljutomer. 
5975 Toplak Feliks 

Preklicujem izgubljeno prometno knji- 
žico za kolo >Herkules« tov. št. 447833, 
izdano od NM v Ljubljani na ime Turk 
Anton, Ljubljana, Smartinska c. 2. 
6006 . Turk Anton 

Preklicujem izgubljeno izkaznico OF, 
št 056813, izdano od RLO Rakovnik— 
Vič na ime Veber Frančiška, Ljubljana, 
Dolenjska 10. 
5856 Veber Frančiška 

Preklicujem izgubljeno prometno kifli; 
žico za kolo, izdano od NM v Ljubljani 
na ime Vetrih Severin, Vevče 61, pošta 
D. M. v Polju. 
5784 Vetrih Severin 

Preklicujem izgubljeno prometno knji" 
žico za kolo tov. št. 451447, izdano od 
NM v L'y Mjani na ime Vidmar Karol» 
Ljubljana, Rimska 6. 
5931 Vidmar Karol, 

Preklicujemo izgubljeni oblačilni knji' 
žici, izdani na ime Vuksan (Danila) 
Svetozar, vodnik, serija P. št. 2940; Bišf 
vac (Blagoja) Svetozar, st. vodnik, serija 
P. št. 2921 
5863*        ' Voj. pošta 4522/S, Maribor 

Preklicujem izgubljeno prometno ••> ! 

žico za kolo št 882417. 
5950 Vrečcr Anton,   , 

Zadobrova 43, p. Celje 

Preklicujem izgubljeno sindikalno 
izkaznico št. 276.472, izdano od sindikat 
no podružnico Tobačne tovarne v LJuD' 
ljani na ime Zadnikar Jože, Ljubljana» 
Tobačna tovarna. 
5853 Zadnikar Jož« 

Preklicujem tizgubljeni dve medalj 
za hrabrost, izdani na ime Žarkov Bran- 
ko, Ljubljana, voj. pošta 20533/č. 
5943 Žarkov Branko 

Izdaja >Uradnf Ue1 LRS< — Ravnatelj in odgovorni urednik: Božo VoduŠek; tiska Prosvetna tiskarne — oba v Lltibtlanl 
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Vrtačnik Danijem, poslovođa z istimi 
poobla--.fi! i 

Okrajni LO Krško, 
unanimi odsek, 

dne 30. junija 1948. 
Št. 65/29 5762 

1164. 
Sedež: Ljubljana, Draga. 
Dan vpisa: 2. julija 1948. 
Besedilo: Opekarna RLO/II, Draga Šte- 

vilka 37. 
Izbriše so dosedanji upravnik Križnik 

Alojz, vpig© so 
Pevc Kari, upravnik, ki podpisuje v 

istem obsegu kot prejšnji 
MLO za glavno mesto Ljubljana, 

poverjeništvo za finance, 
dne 2. julija 1948. 

Fin. št 2229/48 5368 

•5. * 
SedeZ: Maribor. 
Dan vpisa: 26. maja 1948. 
Besedilo: Mestna komunalna podjetja. 
Zaradi omoZitve je Sinko Karla, na- 

mestnica ravnatelja in knjigovodja, spre- 
menila priimek Žibrat Karla. 

Okrajni LO Maribor mesto, 
odsek za finance 

dne 2SI. maja 1948. 
Pov. št. 265'I—48 6884 

116G. 
Sedež: Maribor. 
Dan vpisa: 14. junija 1948. 
Besedilo: Mestna komunalna podjetja. 
Preimenujejo se poslovalnice: 
Kino »Esplanades, Grajska ul. 5, v ki- 

no »Partizan«; 
»Grajski kino«, Grajski trg 1, v kino 

^-Udarnik; 
Letni kino Maribor se je preselil iz 

•sindikalnega doma v Žolgerjevo ul. 4. 
Okrajni LO Maribor mesto, 

odsek za finance, 
dne 14. junija 1948. 

Pov. št 324•—48 5885 

1167. 
Sedež: Maribor. 
Dan vpisa: 25. maja 1948. 
Besedilo: Mestno kmečke čistilnice. 
Izbrišeta se kot pooblaščenca za podpL 

°^anJo Korošec Harald, namestnik rav- 
natelja, vpiše se z istim pooblastilom: 

coviseli Franc. 
Okrajni LO Blaribor mesto, 

odsek za finance 
dne 25. maja 1948. 

Pov. št. 271/1—48 5882 

1168.   , * 
Sedel: Maribor. 
D«n vpisa; 22. maja 1948. 

obrteSedÌlo:   MoSfao   P0(,3'ctJ°   »D«tòna 

Izb'uSeta se Kot pooblaščenec za podpi- 
ranje Potrò Ivan, v. d. ravnatelja, in 

Savperl Adolf, knjigovodja, vpišeta se z 
istim pooblastilom: 

Kovač Srečko, upravnik, 
Lah Romana, knjigovodja. 

Okrajni LO Maribor mesto, 
odsek za finance 

dne 22. maja 1948, 
Pov. št 2S3/I-48 5879 

& 
1169. 

Sedež: Maribor. 
Dan vpisa: 3. maja 1948. 
Besedilo: Mestno krojaško podjetje. 
Izbrišeta se kot pooblaščenec za podpi- 

sovanje Potrč Ivan, v. d. ravnatelja, in 
Sauperl Adolf, glavni računovodje, vpi- 
šeta sô % istim pooblastilom: 

Kolar Anton, upravnik, 
Permis Marija, računovodja. 

Okrajni LO Maribor mesto, 
odsek za finance 

dno 3. maja 1948. 
PAV. St 252/1-48 5880 

1170. 
Sedež: Maribor. 
Dan vpisa: 25. junija 1948. 
Besedilo: Tovarna blagajn. 
Izbriše se pot pooblaščenec za podpi- 

sovanje Tonejc Avgust, glavni računo- 
vodja, vpiše se z istim pooblastilom* 

Klinar Marta, glavni računovodja. 
Okrajni LO Maribor mesto, 

odsek za finance, 
dne 25. junija 1948. 

Pov. št. 317/1.-48     *    5878 

1171. 
Sedež: Maribor. 
Dan vpisa: 3. maja 1948. 
Besedilo: Mestno urarsko podjetje. 
Izbrišeta se kot pooblaščenec za podpi- 

sovanje Potrč Ivan, v. d. ravnatelja, in 
Sauperl Adolf, glavni računovodja, vpi- 
šeta se z istim pooblastilom: 

Hrastnik Ivan, upravnik, 
Zerjal Boris, knjigovodja. 

Okrajni LO Maribor me »io, 
odsek za finance 

dne 3. maja 1948. 
Pov. št 25•-48 5881 

1172. 
Sedež: Maribor. 
Dan vpisa: 19. moja 1948. 
Besedilo:   Mestno   podjetje   sVrtnar- 

stvo<r. 
Izbriše se kot pooblaščenec, za sopod- 

pisovanje Albert Mlekuš, vpjše se z istim 
pooblastilom: 

Jonas Jože, knjigovodja. 
Okrajni LO Blaribor mesto, 

odsek za finance 
dne 19. maja 1948. 

Pov. št. 258/1—48 5883 

1173. 
SedeZ: Poljčanc. 
Dan vpisa: 29. junija 1948. 
Besedilo: »Okrajni magazine Poljčsme. 
Izbriše se: Klepej Ivan, upravnik in 
Pahor Ivan, računovodja, vpišejo se: 

Priča Vladimir, upravni!^, 
Fabrio Marijan, glavni knjigovodja in 
Pahor Karel, namestnik upravnika in 

knjigovodja. 
Okrajni LO Poljčane, 

odsek za finance, 
dne 29. junija 1948. 

Št. 2562/48 5687 

1174. 
Sedež: Trbovlje, Loke. 
Dan vpisa: 29. junija 1948. 
Besedilo: »Mestna knjigarna« Trbovlje, 

Loke. 
Izbriše se: Pegam Ivanka, vpiše se: 
Sotlar Beti, poslovcdkinja. 

Oirajni LO Trbovlje, 
cdsek za finance, 

dne 29. junija 1948. 
St. 1629/1—48. 5689 

1176. 
Sedež: Grosuplje. 
Dan izbrisa: 1. julija 1948. 
Besedilo: Okrajno odkupno podjetje 

0L0 Grosuplje. 
Na podlagi odločbe OLO Grosuplje, 

št. 1486/1-Pr z dne 6. IV. 1948 preide 
podjetje v likvidacijo. 

Okrajni LO Grosuplje, 
odsek za finance, 
dne 1. julija 1948. 

Št 510/1-1948 5768 
* 

1176. 
Sedež: Ivančna gorica. 
Dan izbrisa: 1. julija 1948. 
Besedilo: Pekarija KLO Ivančna go- 

rica. 
Na podlagi odločbe KLO Ivančna gori- 

rica, št. 125 z dne 22. V. 1948, preide 
podjetje v likvidacijo. 

Okrajni LO Grosuplje 
odsek za finance, 
dne 1. julija 1948. 

Št 506/1—1948. 5767 
ft 

1177. 
Sedež: Kranj. 
Dan izbrisa: 29. junija 1948. 
Besedilo: Finomekanika in radiotelmika 

Kranj. 
Zaradi spojitve s podjetjem >Mesmo 

elektrotehnično podjetje Kranj«. 
*   Okrajni LO Kranj, 

odsek za finance, 
dne 29. junija 1948-. 

Št. 11-1200/48 5686 

1178. 
Sedež: Kranj. 
Dan izbrisa: 2. julija 1948. 
Besedilo: »Toplovod«, okrajno instala- 

cijsko podjetje v Kranju. 
Ker je postalo podjetje republiškega 

pomena. 
Okrajni LO Kranj, 

finančni odsek, 
dne 2. julija 1948. 

St. 2000/47 6814 
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« 
1179. 

Sedež: Krško. 
Dan izbrisa: 30. junija 1948. 
Besedilo: Želczograd, Krško. 
Na podlagi odločbe št. 8588/3 z dne 11. 

VI. 1948. 
Okrajni LO Krško, 

finančni odsek, 
dne 30. junija 1948. 

Št. 8588/3 5764 

Razglasi sodišč 

Vpisi v zadružni register 
842. 

Sedež: Ljubljana. • 
Dan vpisa: 24. junija 1948. 
Besedilo: Obrtna nabavno prodajna za- 

druga iapctnikov z omejenim jamstvom 
v Ljubljani 

Na ustanovnem zboru 9. junija 1948 je 
bila zadruga ustanovljena za necMočen 
čas. 

Naloge zadruge so: 
1. da nabavlja proizvajalna sredstva in 

surovine za svoje člane; 2. da prevzema 
od svojih članov njihove proizvode, jih 
razvršča po vrsti in kakovosti ,n skrbi 
zajskupno prodajo; 3. da sodeluje pri 
načrtu oskrbe in pomaga pri vključeva- 
nju obrtnikov v načrtno delo; 4, da vodi 
razvid o izpolnitvi sprejetih proizvajal- 
nih nalcg svojih članov in skrbi, da se v 
celoti izvajajo predpisi ljudskih oblasti 
glede cen in 5. da zbira zaradi samooskr- 
be v svojem okolišu trovine, ki so še 
neizrabljene in jih razdeljuje med svo- 
je člane. 

Delež znala 500 din in ee lahko vplača 
v obrokih. Člani jamčijo za obveznosti 
zadnige s petkratnim zneskom vpisanih 
obveznih deležev. 

Zadruga razglaša varnejše sklepe in 
poročila v svojih poslovnih prostorih, po 
možnosti pa tudi v glasilu Glavne za- 
družne zveze LRS ali v lokalnem dnev- 
nem časopisju. 

Upravni odbor sestavlja 5 do 9 članov, 
ki jih voli zbor izmed zadružnikov. Dolž- 
nost upravnega odbora traja eno leto. 

Zadrugo zastopata in zanjo podpisujeta 
predsednik ali podpredsednik in tajnik, 
če so ti zadržani pa najmanj dva člana 
upravnega odbora, katerih enega lahko 
nadomešča po upravnem odboru poobla- 
ščeni uslužbenec zadruge. 

Člani upravnega odbora so. 
Vrhovec Ivan, tapetnik, Tyrseva 17, 
Kobilica Avgust, taipetnik, Tyrseva 25, 
Zalaznik Franc, tapetnik, Št. Vid 33, 
Jager Franc, tapetnik. Sv. Petra c. 17, 
Erlih   Emil,  tapetnik,   Frankopanska 

št. 23, vsi v Ljubljani. 
Okrožno sodišče v Ljubljani 

dne 24. junija 1948. 
Zt 123/48 — Zadr VI 82/1     •653 

843. io. 
Sedež: Gomilsko 
Dan vpisa: 4. junija 1948. 
Besedilo: Nabavna in prodajna zadru- 
t i o. j. GomHsko. ga z o, 

Na občnem zboru H. IV. 1948 so bila 
sprejeta nova navodila: 

Besedilo odslej: Kmetijska zadruga 
z o. j. v Gomilskem. 

Naloge zadruge so: 1. da na čim boljši 
in čim kulturnejši način oskrbuje svoje 
člane z vsemi potrebnimi potrošnim, 
predmeti; 2. da odkupuje v svojem oko- 
lišu vse kmetijske pridelke in izdeLke v 
skladu s postavljenim načrtom za dobro 
oskrbo mest in drugih industrijskih sre- 
dišč in sklepa v ta namen pogodbe; 
3. da pospešuje in razvija vse panoge 
kmetijskega gospodarstva na svojem 
področju, tako poljedelstvo, živinorejo, 
sadjarstvo, vinogradništvo, čebelarstvo, 
gojitev industrijskih in drugih kultur, 
gozdarstvo, domaČo obrt itd., posebno 
še tiste panoge oziroma kulture, ki v 
danih naravnih pogojih najbolj uspe- 
vajo; 4. da uvaja za povečanje kmetijske 
proizvodnje in e tem za naraščanje bla- 
gostanja svojih članov naprednejše 'eh- 
uične M agronomske metode v kmetij- 
stvu in v ta namen nabavlja kmetijske 
stroje, umetna gnojila itd., ustanavlja 
ambulante za živino, plemenilne postaje, 
organizira selekcijo živine, gradi silose, 
organizira semensko službo, skrbi za 
gojitev sadnih, gozdnih in drugih sadik 
itd.; 5. da organizira predelavo itmetij- 
skih pridelkov in obrtne delavnice za 
potrebe svojih članov in izrablja pri tem 
predvsem lokalne surovine-, 6. da zbira 
kmečke prihranke v obliki hranilnih 
vlog in notranjih posojil za ustvarjanje 
obratnih sredstev • podeljevanje kreditov 
svojim članom; 7. daskrbi-za gospodarski 
strokovni. Volturni in prosvetni dvig vseh 
prebivalcev svojega okoliša tako, da pri- 
reja v svojem zadružnem domu strokovna 
in politična predavanja, kulturne prire- 
ditve strokovne tečaje, razstave, predva- 
janja filmov, goji fizkulturo itd. ter usta- 
novi svojo knjižnico. 

Zaradi smotrnega in uspešnejšega iz- 
vajanja svojih nalog izdela potrebne na- 
črte v skladu s splošnim državnim načr- 
tom. 

Delež znaša 100 din. Delež zadružnii- 
kovega družinskega člana znaša 10 din. 
Upravni odbor lahko dovoli plačilo v 
obrokih. 

Člani jamčijo za obveznosti zadrugo 
s petkratnim zneskom vpisanega enkrat- 
nega temeljnega oziroma družinskega 
deleža. 

Upravni odbor sestavlja 7 do 11 čla- 
nov, ki jih voli zbor izmed zadružnikov 
za dobo enega leta^ 

Za zadrugo podpisujeta po dva člana 
upravnega odbora, katerih enega lahko 
nadomešča po upravnem odboru poobla- 
ščeni uslužbenec zadruge. 

Izbrišejo se člani upravnega odbora: 
Rančigaj Anton, šorn Martin, Kunst t- 

nej, Plaskan Ivan, Sketa Franc, Vasle 
Jože in Rančigaj Franc, 

vpišejo se novi člani: 
Božič Ivan, kmet, Gomilsko 2, predsed- 

nik, 
Slander Milan,  kmečki  sin.  Grajska 

vas 10, podpredsednik, 
Rančigaj Franc, kmečki sin, Gomilsko, 
Zelič Anton, delavec Grajska vas 61, 
Culk Ivam, kmet, Sv. Matevž 12, 

Korun Ernest, kmečki sin, Zakel 19, 
odborniki. 

Okrožno sodišče v Celju 
dne 4- junija 1948. 

Zadr VII 3/4. 5447 
«T* 

844. 
Sedež: Vrhnika. 
Dan vpisa: 25. junija 1948 
Be-edùìo: Čevljarska produktivna za- 

druga z omejenim jamstvom na Vrhniki. 
Na skupščini 30. V. 1948 so bila spre- 

jeta nova pravila. 
Besedilo odslej: Obrtniška proizvajal- 

na in predelovalna zadruga čevljarjev z 
o. j. na Vrhniki. 

Naloge zadruge so: 1. da skupno izvr- 
šuje čevljarsko obrt z delovno silo svojih 
članov, predvsem na podlagi akorda; 2. 
da nabavlja surovine, material m sred- 
stva za lastno proizvodnjo, da prodaja 
svoje obrtne izdelke in organizira kredi- 
tiranje svojim članom: 3. da dviga kul- 
turno in strokovno raven svojih članov; 
4. da sprejema in strokovno izobražuje 
svoje učence m 5. da prilagodi svoje de- 
lo splošnemu državnemu gospodarskemu 
načrtu. 

Delež znaša 500 din. V »a k član zadru- 
ge jamči za obveznosti zadruge s pet- 
kratnim zneskom vpisanih o; .pznih de- 
ležev. 

Upravni odbor sesiavlja 5 do 9 članov. 
Njegova dolžnost traja eno lete. 

Zadrugo zastopata predsednik m taj- 
nik upravnega odbora. 

Izbrišeta se člana upravnega odbora 
Dobrovoljc Janez, Košir Janez, vpišeta 
se nova člana: 

Spilek Janez, čevlj, pomočnik. Vrhni- 
ka, S!ara cesta 27, 

Biizjan Alojz, čevlj. pomočnik, Stara 
Vrhnika 94. 

Okrožno sodišče v Ljubljani 
dne 21 junija 1948 

Zadr V 85/2 5I5SÜ 

Sp 116/47—A/497 6921 
Oklic 

o razgrnitvi podatkov dosedanjih poiz- 
vedb zaradi morebitnih ugovorov v p0' 
stopku za osnovanje nove zemljiško knji* 
go za k. o. Dvor v sodnem okraju NOTO 

mesto 
Od 5. do 19. avgusta 1948 bodo v Sadi- 

nji vas, št. 27 vsak delavnik od 8. do 
10. ure razgrnjeni in vsakomur na vpo- 
gled dosedanjim poizvedbam ustrezajoč0 

popravljeni posestni listi, seznami lastni- 
kov in parcel, zemljiškoknjižna mapa • 
zapisniki o dosedanjih poizvedbah zaradi 
osnovanja nove zemljiško knjige za & °- 
Dvor. 

Ob zgoraj navedenem času in razen 
tega še 20. avgusta 1948 so smejo vlaga» 
ugovori zoper pravilnost ali popolnost 
posestnih liistov, in sicer pismeno al1 

ustno na zapisnik pri sodnem odposlan- 
cu, ki bo takrat posloval na kraju raz- 
grnitve v Sadinji vasi št. 27. 

če bodo podani takšni ugovori, • 
bodo prav tam 2. avgusta 1948 o i""? 
uvedlo nadaljnje poizvedbe, h katerii» 
naj tudi brez posebnega vabila •"4• 
istega dne ob 9. uri usta. bi so ytoz"1 

ugovore. 
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Upravni odbor sme dovoliti, da uporabijo gasil-ke čete 
tista sredstvu, k} so jih pridobile same, po odbtku so- 
razmernega dela za kritje skupnih društvenih obveznosti, 
za take lastne namene, ki so v skladu -z društvenimi 
pravili. 

15. člen 
Vsa gotovina gasilskih organizacij mora biti naložena 

v denarnem zavodu. 
V blagajni se ne sme hraniti več kot 5.O00.— dinarjev. 

VI. Povezava gasilskih organizacij z organi državne upravo 
ïn z inđustrijsko-zavođskimi gasilskimi enotami 

16. člen 
Na krajevni (mestni, rajonski) gasilski skupï&ni in 

na sejah upravnega odbora gasilskega društva imajo po- 
svetovalni glas član krajevnega (mestnega, rajonskega) 
ljudskega odbora in po en pripadnik industrijsko-zavod- 
ske gasilske enote vsakega podjetja, zavoda in ustanove 
v območju prostovoljnega gasilskega društva. 

17. Qen 
Na okrajni (mestni) gasilski skupščini imajo posveto- 

valni glas: 
ai) član okrajnega (mestnega) ljudskega odbora; 
b) poveljnik gasilske narodne milice; 
c) zastopnik odseka za notranjo zadeve; 
č) predstavniki industrijsko-zavodskega gasilstva, Id 

jih po enega izvolijo izmed sebe skupine pripadnikov 
industrijsko-zavodskih gasilskih enot pri vsaki krajevni 
gasilski skupščini. 

Sej upravnega odbora se udeležujejo s posvetovala 
nim glasom: 

a) predstavniki, navedeni pod točkami a), b) in c) 
prejšnjega odstavka; 

b) trije predstavniki industrijsko-zavodskega gasil- 
stva, Id jih izvoli skupina predstavnikov industrijsko- 
zavodskega gasilstva pri okrajni (mestni) gasilski skup- 
ščini. 

18. člen 
Na republiški gasilski skupščini imajo posvetovalni 

glas: 
a) zastopnik ministrstva za notranje zadeve LRS; 
b) poveljnik gasilsko narodne milice Glavnega me- 

stai Ljubljane; 
c) predstavniki industrijsko-zavodskega gasilstva, ki 

jih po dva izvoli skupina predstavnikov industrijsko- 
zavodskega gasilstva pil vsaka oikrajni (mestni) gasilski 
skupščini. 

Sej upravnega odbora se udeležujejo s>posveitovalnim 
glasom: 

a) predstavnika, navedena pod* točko a) in b)" prej- 
šnjega odstavka in 

b) trije predstavniki industrijsko-zavodskega gasil- 
stva, ki jih izvoli skupina predstavnikov industrijsko- 
zavodskega gasilstva pri republiški gasilski skupščini. 

19. Sen 
Uprave podjetij, zavodov in ustanov, ki imajo indu- 

strijsko-zavodske gasilske enote, morajo določiti povelj- 
nika oziroma njegovega pomočnika ali drugega pripad- 
D&a te enote kot predstavnika industrijsko-zavodske ga- 
silske enote v prostovoljnem gasilskem društvu ter o, tem 
obvestiti upravni odbor, gasilskega društva. 

Če tisti, ki je določen za predstavnika, ne more 
opravljati naložene mu dolžnosti, morajo uprave podjetij 
itd. takoj določiti drugega predstavnika. 

20. člen 

Predstavniki industrijsko-zavodskih gasilskih enot 
pri prostovoljnih gasilskih društvih morajo ustvarjati med 
pripadniki industrijsko-zavodskih gasilskih er,ot ter dru- 
gimi delavci in uslužbenci podjetja, zavoda in ustanove 
razumevanje za pomen in naloge prostovoljnega gasil- 
stva in skrbeti za tesno sodelovanje pri skupnem strokov, 
nem usposabljanju obeh vrst gasilstva. 

Predstavniki industrijsko-zavodskega gasilstva pri 
višjih organih prostovoljnega gasilstva morajo sporočati 
upravam podjetij, zavodov in ustanov tor pripadnikom 
industrijsko-zavodskih gasilskih enot po tistih, ki so jih 
izvolili vse, kar se je pri višjih organih prostovoljnega 
gasilstva sldenilo o vzajemnem sodelovanju med obema 
vrstama gasilstva. 

21. člen 

Prostovoljna gasilska društva in vSji organi prosto- 
voljnega gasilstva morajo v sporazumu s podjetji, zavodi 
in ustanovami prirejati skupLa predavanja, tečaje in, 
gasilske vaje. 

22. člen 
Vsi organi prostovoljnega gasilstva •••••• sklepati 

o predlogih, ki so jih stavili predstavniki državnih orga> 
nov in industrijsko-zavodskega gasilstva. 

Bistveni predlogi predstavnikov s posvetovalnim gla- 
som se morajo vpisatjj v zapisnik. 

VU. Nadzorstvo 

23. člen 
Organi odseka za notranje zadeve pri okrajnem 

(mestnem) izvršilnem odboru morajo pri izvajanju svojo 
nadzorstvene pravice zlasti ugotavljati: 

a)' ali so gasilske čete strokovno usposobljene in 
opremljene tako, kakor to zahteva požarna varnost kraja; 

b) ali je gasilno orodje in oprema uporabljiva in 
kako se vzdržujejo gasilski domovi; 

c) Kako opravlja svoje dolžnosti poveljniški kader in 
kakšna je disciplina v gasilski! četi. 

Nadzorstveni organi smejo pri svojih pregledih vsaj 
enkrat letno pozvati gasilske čete, da izvedejo gasilske 
vaje. 

••. Disciplinska odgovornost 

24. Sen 
Gasilci so odgovorni za kršitve svojih' dolžnosti disci- 

plinsko. Poveljnik (pomočnik) gasilske čete sme izrekati 
za lažje kršitve disciplinske kazni, ki so opomin, ustni 
ukor pred vrsto in pismeni ukor. 

Diseilplinska kazen za težje kršitve dolžnosti jo izklju- 
čitev, ki jo izreče upravni odbor. 

Članom upravnega odbora izreka disciplinske kazni 
upravni odbor okrajne (mestne)' gasilske zveze. 

Zoper disciplinsko kazen, ki jo je izrekel poveljnik", 
se sme kaznovani pritožiti na upravi^ odbor v treh dneh' 
po izrečeni kazni. 

Zoper izključitev žma izključeni pravico pritožiti se 
na skupščino; pritožbo mora vložiti pri upravnem odboru 
vsaj tri dni pred zasedanjejn etoipščine, 
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IX. Pohvalo in nagrado 

25. člen 
Gasilcem, ki se tako izkažejo s svojo požrtvovalnostjo, 

da so za zgled drugim, se smejo izreči polivale in pode- 
liti nagrade. 

Pohvale so: 
a) ustna pohvala pred vrsto in 
b) pismena pohvala. 
Ustno pohvalo pred vrsto izreče poveljnik (pomočnik). 
Pismene pohvale izrekajo skupščine in upravni od- 

bori gasilskih organizacij, organi za notranje zadeve in 
drugi državni organi. 

Pohvalo se izrekajo tudi gasilskim četam prostovolj- 
nih gasilskih društev oziroma prostovoljnim gasilskim 
društvom samim. 

Za dejanja po prvem odstavku tega Siena se lahko 
podelijo tudi denarne in druge nagrade. 

X. Končna določba 
26. člen 

Pravilnik velja od dneva objave v >Uradnem listu 
LRS«. 

Št. IV. 2737/3-48. 
Ljubljana dne 9. julija 1948. 

Minister za notranje zadeve LRS: 
Boris Kraigher 1. r. 

Pregled »Uradnega lista FLEJ« 
St. 56 z.dno 3. julija 1048: 

446. Ukaz o razglasitvi nekaterih podjetij za podjetja 
splošnega državnega pomena. 

447. Ukaz o razrešitvi ministra brez listnice Kirila Savica. 
448. Uredba o obračunavanju in plačevanju stroškov v 

državnih zdravstvenih ustanovah. 
449. Uredba o priglaševanju prebivališča. 
450. Uredba o spremembi uredbe ò prodajnih servisih. 
451. Uredba o odkupu in razdeljevanju surovih živalskih 

kož. 
452. Uredba o ustanovitvi in delovnem področju zvezne- 

ga instituta za turbinske stroje. 
453. Odredba o spremembi temeljnih plač za poklice 

poštne, brzojavne in telefonske stroke: pomožni ptt 
manipulant in ptt. manipulant II. razreda. 

454. Navodilo za določevanje rajonov in okrajev za od- 
kup semenskega krompirja. 

455. Navodilo za uporabo 9. točke 4. člena zakona o ugo- 
tovitvi pravice do pokojnine in o upokojitvi držav- 
nih uslužbencev. 

456. Odredba o drugi dopolnitvi odredbe o državnih (ve- 
zanih) cenah za industrijske rastlino in kakovosti 
in o pogojih kontrahiranja industrijskih rastlin le- 
tine 1948. 

457. Odredba o razveljavitvi odredbe o izplačevanju ra- 
čunov zasebnim podjetjem za dobavljeno blago in 
opravljeno storitve. 

458. Odločba o uporabi temeljnega razporeda kontov 
(kontnega plana) za eksploatacijo avtomobilskega 
prometa. 

459. Odločba št. 10 o kupovanju vinskega kamna za po- 
trebe industrijskega predelovanja po državnih ve- 
zanih cenah. 

460. Odločba o dopolnitvi odločbe št. II o določitvi kme- 
tijskih pridelkov, ki se bodo kupovali od kmetov 
pridelovalcev in kmečkih delovnih zadrug po dolo- 
čenih državnih cenah (vezanih cenah). 

Popravek odločbe o izroditvi v promet izdaje priložnost- 
nih znamk za proslavo 80 letnice ustanovitve Jugo- 
slovanske akademije znanosti in umetnosti v Zagrebu 

Popravek uredbe o elementih cene, dobička, razdelitve 
dobička, o skladu vodstva in tarifah v eksploataciji 

/    avtomobilskega prometa. 

St. 57 z dne 3. julija 1948: 
461. Uredba o cenah kmetijskih pridelkov v prositi pro- • 

daju 
462. Odločba o določitvi sorazmernega odnosa (računskega 

faktorja) za grah, Stročji fižol, čebulo, mlad krompir 
in mleko. 

Popravek pravilnika o prevozu mrličev. 

Št. 58 z dno 7. julija 1948: 
463. Uredba o plačah delavcev in vajencev v grafični in- 

dustriji. 
464. Uredba o plačah delavcev na državnih in zadružpiih 

kmetijskih posestvih. 
4Ü5. Uredba o plačah delavcev pri proizvodnji zidakov, 

strešnikov in keramike. 
466. Temeljna uredba o izločitvi tehničnih fakultet iz se- 

stava vseučilišč in o njih spremembi v tehnične vi- 
soke šole. 

467. Temeljna uredba o prometu z vnetljivimi tekoči- 
nami. 

468. Odredba o državnih tarifah za prevozne storitve z 
zaprežnimi vozili in vprežno živino ter za prenosne 
storitve s tovorno živino (transportne storitve), ki se 
opravljajo za državna gozdna, gradbena in rudarska 
podjetja. 

469. Odredba št. XI. o državnih (vezanih) cenali za apno. 
470. Pravilnik o splošni evMenoi kadrov v zveznih ura- 

dih, ustanovah in podjetjih/ 
471. Pravilnik o razvrstitvi del v grafični industriji. 
472. Navodilo za oviden-co o izpolnitvi plana znižanja pol. 

ne lastne cene v letu 1948. 

St. 59 z dno 10. julija 1948: 
473. Navodilo za knjiženje znižanja planske polne lastne 

cene v letu 1948 v državnih gospodarskih podjetjih 
plošnega državnega in republiškega pomena. 

474. Navodilo o elemental, iz katerih je sestavljena pro- 
dajna cena za prevozne storitve v eksploataciji avto- 
mobilskega prometa. 

475. Odločba o določitvi orientacijskih norm za elemente 
prevoznih stroškov iz prodajne cene prevozne sto- 
ritve v eksploataciji avtomobilskega prometa. 

476. Odločba o dopolnitvi odločbe o pogojni prodaji suhih 
rezancev sladkorne pese, jedilnega olja in oljnih po- 
gač v trgovini po vezanih cenah. 

477. Odločba o uporabi pravtiinika o razglašanju udarni- 
kov na mladinski progi Šamac—Sarajevo pri gradnji,, 
proge Sežana—Dutovljo. 

Izdaja »Uradni list LHS<   - Ravnatelj in odgovorni urednik: Božo Vodušek; tieka Prosvetna tteSarna — oba v LJubljani. — 
Naročnina: četrtletno 60, polletno 120. celoletno 240 din. — Posamezna številka: 4 dJn za 10 strani, 8 din za 32 strani, 12 dto 
za 48 strani, 16 din za (M strani, po poŠti 2.50 din vec. — Uredništvo In .upravulätvo: LJubljana, Gregorčičeva ulica & 23, «-* 

Tplelon; ravnateljstvo 49-40, uredništvo £9-90, upravniltvo 65-79, *, Cek. račun 8-90190^-1, 



Poštnina plačana r gotorlnL 

ADN 
LJUDSKE   REPUBLIKE   SLOVENIJE 

Letnik V. V Ljubljani dne 20. julija 1948 Številka 31. 

VSEBINA: 
168. Ukaz o razglasitvi lokalnih državnih gospodarskih podjetij 

za podjetja republiškega pomena. 
169. Uredba o izpremembi uredbe o ustanoivitvi Upravo za ra- 

diodifuzno elužbo pri vladi LRS. 
170. Odredba o določitvi krajevnih (mestnih) ljudskih odborov, 

ki opravljajo overitev podpisov, pisave in prepisov. 

171. Odredba o dopolnitvi odredbe o preprečevanju in zatiranju 
nalezljive ohromelosti prašičev. 

172. Odredba o omejitvah v prometu s krompirjem. 
173. Odredba o obveznem odkupu belih žit. 
174. Navodilo za izvajanjo uredbe o odkupu žita v gospodar- 

skem letu 1948/49. 

PREZIDIJ LJUDSKE SKUPŠČINE LRS 

168. 

Ukaz 
Na podlagi 10. točke 72. člena ustave LRS v zveza 

s 7. členom zakona o Prezidiju Ljudske skupščine LRS 

razglaša 

predsedstvo Prezidija Ljudske skupščino LRS po 
predlogu vlade LRS za podjetja republiškega pomena na- 
slednja lokalna državna gospodarska podjetja". 

1. >AER(k, tovarna barvil, Celje 
2. Tovarna eteričnih, olj, >ETOL«, Celje 
3. >PINUS«,  tovarna smolnih  izdelkov, RačeA pri 

Maribora 
4. >ZMA«k, tovarna baterij, Ljubljana 
6. Tovarna poljedelskih strojev, Maribor 
6. >JUTEKS«, tkalnica jute, 2alec 
7. Tovarna perila, Murska Sobota 
8. >JUGOFILC«, družba z o. z. Mengeš . 
9. >VATA«, tovarna vate in sanitetnega materiala, 

Domžale, Vir pri Domžalah 
'      10. Tovarna trakov in sukanca, Maribor 

il. >ST0RAc d. d., tovarna zaves, Ljubljana 
12. Hribernik & Co, d. z o. z., St. Vid nad Ljubljano 
18, Tovarna dekorativnih tkanin, preprog in plišev, 

Ljubljana 
14. Tovarna pločevinastih in žičnih sit, Celje _ 
15. Vojnovič, tovarna vijakov, kisa in kvasa, Ljubljana 
16. >BELSAD«, tovarna sadnih sokov in marmelade, 

Kanižarica 
17. Tovarna za predelavo sadja, Ajdovščina 
18. Ivan Lazar, industrija žičnikov, Kamna gorica. 

•- št 107 
Glavno mesto LJubljana 'dne 16. Julija! 1948. 

PREZIDU LJUDSKE SKUPŠČINE 
LJUDSKE REPUBLIKE SLOVENIJE 

Sekretar: 
France Lubcj L r. 

Predsednik: 
Josip Vidmar L T. 

UREDBE, ODREDBE, MV0DILÄ IN 0DL0ĆBE 
VLADE LJUDSKE REPUBLIKE SLOVENIJE 

169. i 

Na podlagi drugega odstavka 78. člena ustave LRS iz- 
daja vlada LRS 

uredbo 
o izpremembi uredbe o ustanovitvi Uprave 

za radiodifuzno službo pri vladi LRS 

1. člen 

Uredba o ustanovitvi Uprave za radiodifuzno službo 
pri vladi LRS z dne 6. maja 1948 (Uradni list LRS z dne 
11. maja 1948, št 21-120/48) se spremeni tako, da se 

1. besedilo 2. člena glasi: 
>Uprava izdaja za izvršitev svojih nalog odredbe, na- 

vodila in odločbe.«; 
2. besedilo 3. člena glasi: 
>Upravo vodi načelnik, ki ga imenuje predsednik 

vlade LRS. Načelniku je dodeljen sekretar in#potrebno 
število drugih uslužbencev.«; 

3. se za 3. členom doda nov 4. člen, ki se glasi: 
>Za razpravljanje o strokovnih vprašanjih se ustano- 

vi pri Upravi za radiodifuzno službo posvetovalni strokov- 
ni svet 

Predsednik sveta je načelnik Uprave, člane sveta pa 
imenuje predsednik vlade LRS.«; 1 

4. Da se dosedanji 4., 5. in 6. člen preimenujejo\v 5., 
6. in 7. člen. 

2. člen 

Ta uredba velja od dneva objave v >Uradnem listu 
LRS«. 

St S—zak. 470. 
Ljubljana dne 16. julija 1948. 

Predsednik vlade LRS: 
Miha Marinko L r. 

y 
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170. 

Na  podlagi  2.  člena  zakona o overitvi podpisov, 
pisave in prepisov izdaja vlada LRS 

odredbo 
o določitvi krajevnih (mestnih) ljudskih odborov, 
ki opravljajo overitev podpisov, pisave in prepisov 

V Ljudski Republiki Sloveniji opravljajo overitev 
podpisov, pisave in prepisov tile krajevni (mestni) ljud- 
ski odbori: 

I. V okraju Celje okolica: Dobrna, Kozje, Laško, Pla- 
nina pri Sevnici, Sv. Jurij pri Celju, Vitanje, Vransko 
in Žalec; 

II. V okraju Gorica: Ajdovščina, Dornberg, Kanal, 
Kojsko, Kostanjevica in Vipava; 

III. V okraju Grosuplje: Ivančna gorica in Velike 
Lašče; 

IV. V okraju Ilirska Bistrica: Knežak in Podgrad; 
V. V okraju Jesenice: Bled, Boh. Bistrica, Kranjska 

gora in Radovljica; 
VI. V okraju Kamnik: Domžale, Komenda, Lukovica, 

Mengeš, Moravče in Tuhinj; 
VII. V okraju Kranj: Cerklje na Gorenjskem, Gore- 

nja vas, Jezersko, Poljane, Preddvor, Selca, Smlednik, 
škofja Loka, Tržič, Železniki in Ziri; 

Vili. V okraju Krško: Bizeljsko, Kostanjevica, Raj- 
henburg, Raka, Senovo, Sevnica, Sv. Peter pod Sv. go- 
rami; 

IX V okraju Ljubljana okolica: Dolenji Logatec, Li- 
tija in Vrhnika; 

X. V okraju Ljutomer: Križevci pri Ljutomera; Mala 
Nedelja, Sv. Miklavž pri Ormožu in Sv. Tomaž pri Ormožu; 

XI. V okraju Maribor okolica: Podvelka, Selnica ob 
Dravi, Slivnica pri "Mariboru, Sv. Lenart v Slovenskih 
goricah. Sv. Lovrenc na Pohorju in Št. Ilj v Slovenskih 
goricah; 

XII V okraju Mozirje: Gornji grad, Luče, Ljubno ob 
Savinji in Rečica ob Savinji; 

XIII. V okraju Murska Sobota: Beltinci, Prosenja- 
kovci in Rogaševci; 

XI|T. V okraju Novo mesto: Žužemberk; 
XV. V okraju Poljčane: Oplotnica, Rogaška Slatina, 

Slovetske Konjice in Šmarje pri Jelšah; 
XVI. V okraju Postojna: Cerknica, Rakek, Senožeče, 

stari trg pri Ložu in Št. Peter na Krasu; 

XVII v okraju Ptuj: Ormož; 

XVIII. V okraju Sežana: Herpelje in Komen; 

XIX. V okraju Tolmin: Bovec, Gorenja Trebuša, 
Kobarid, Podbrdo, Soča in Sv, Lucija; 

XX. V okraju Trbovlje: Dol pri Hrastniku, Hrast, 
nik, Loka pri Zidanem mostu, Loke-Kisovec, Mlinše, Ra- 
deče in Zagorje ob Savi. 

a 
V 1. točki odredbe našteti krajevni oziroma mestni 

ljudski odbori opravljajo overitev podpisov, pisave in pre. 
pisov, kolikor overitev po določbah 18. do 15. člena za- 
kona o overitvi podpisov, pisave in prepisov (Uradni list 
FLRJ št. 105 z dne 10. decembra 1947) in po XIII. in 
XIV. točki navodila ministra za pravosodje FLRJ za iz- 
vajanje tega zakona (Uradni list FLRJ št. 16 z dne 
25. februarja 1948) ni pridržana sodiščem ali drugim 
oblastvom, ne glede na bivališče tistega, ki overitev 
zahteva. 

3. 

Ta odredba velja od dneva objave v >Uradnem listu 
LRS«. 

Št, 468. 
Ljubljana dne 15. julija 1948. 

Minister za pravosodje LRS Predsednik vlade LRS: 
Dr. Jože Pokorn 1. r. Miha Marinko 1. r. 

171. 

Na podlagi 19. točke 44. člena ustave LRS izdaja vla- 
da LRS po predlogu ministra za kmetijstvo LRS 

odredbo 
o dopolnitvi odredbe o preprečevanju in zatiranju 

nalezljive ohromelosti prašičev 

1. člen 

V odredbi vlade LRS o preprečevanju in zatiranju 
nalezljive ohromelosti prašičev z dne 20. avgusta 1947 
(Uradni list LRS št. 43-260/47) se za 3. členom doda nov, 
3a člen, ki se glasi: 

>Izjemno od predpisa 3. člena sme državno trgovsko 
podjetje »Zivinopromek v Ljubljani v neokuženih krajih 
okuženih okrajev LRS nakupovati plemensko prašiče in 
prašiče za rejo ter jih izvažati v „druge neokužene okraje 
Ljudske republike Slovenije ob tehle pogojih: 

1. Prašiči morajo biti pred izvozom zaščitno cepljeni 
in morajo po izvršenem cepljenju ostati 40 dni v karan- 
teni; 

2. pri cepljenju morajo biti prašiči tetovirani s traj- 
nim znakom ali opremljeni z ušesnimi znamkami; 

3. pred karanteno in po njej morajo biti prašiči oko- 
pani v primernem razkuZihi; 

4. postopek, predpisan po 1.—3. točki, mora nadzirati 
uradni veterinar in izdati o tem potrdilo; 

5. prašiči so'" smejo prevažati samo z železnico ali z 
motornimi vozili, in sicer na podlagi veterinarjevega po- 
trdila (4. točka); uporabljena prevozna sredstva morajo 
biti razkužena pred prevozom in po njem.« 

2. člen 

6. člen navedene odredbe se spremeni in se glasi: 
»Po ugotovitvi nalezljive ohromelosti mora veterinar 

zaščitno cepiti vse zdrave prašiče v ogroženih okoliših. To 

t 
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cepljenje je obvezno in brezplačno. Na okuženih domači- 
jah opravi veterinar cepljenje samo z lastnikovo privo- 
litvijo.« 

3. člen 

Ta odredba velja od dneva objavo v >Uradnem listu 
LRS«. 

Št. S—zak. 441. 
Ljubljana dne 16. julija 1948. 

Minister za kmetijstvo LRS: Predsednik vlado LRS: 
Ing. Jože Levstik 1. r Miha Marinko L r. 

PRfiVILmKI.QBEEDEE.MVOOlLÄ.öBLOCBE 
MINISTRSTEV 

LJUDSKE REPUBLIKE SLOVENIJE 

172. 

Na podlagi 2. odstavka 9. točke odredbe vlade FLRJ 
o zatiranju koloradskega hrošča z dne 13. maja 1947 
(Uradni list FLRJ št. 42—324/48) izdajam 

odredbo 
o omejitvaJ v prometu s krompirjem 

1. 

Določba 2. točke odredbe o omejitvah v prometu s 
krompirjem z dne 29. junija 1948 (Uradni list LRS števil- 
ka 29—162/48) velja tudi za območja krajev: Hrastnik (v 
okraju Trbovlje) ter Hajdina, Ptuj, Slovenja vas, Stojnci 
in Zavrč (v okraju Ptuj). 

LRS« 
Ta odredba velja od dnova objave v >Uradnem listu 

I. Št 2/692 
Ljubljana dne 10. julija 1948. 

Minister za kmetijstvo LRS: 
ing. Jožo Lovstik L r. 

178. 

Odredba 
o obveznem odkupu belih žit 

Na podlagi 1. točke odredbe ministra za trgovino in 
preskrbo FLRJ o odreditvi pričetka obveznega odkupa be- 
lih žit / 

odrejam: 

Obvezen odkup belih žit v Ljudski republiki Sloveniji 
se prične 31. julija 1948. 

Odkupljene količine se bodo prevzemale na pod- 
lagi transportnih planov, ki bodio indiviiduaino določeni 
za vsak okraj posebej. 

S/p—št 4ö23'l. 
Ljubljana dne 15. julija  1948. 

Minister za trgovino in preskrbo LES: 
Viktor Repič L t 

174. 

Na podlagi 9. in 20. člena uredbe o odkupu žiita v 
gospodarskem letu 1948/49 (Uradni list FLRJ štev. 
363—47/48) izdajam v sporazumu e predsednikom vlade 
LRS in ministrom za kmetijstvo LRS 

navodilo 
za izvajanje uredbe o odkupu žita v gospodarskem 

letu 1948/49 

1. Okrajni in krajevni plani 

Okrajni ljudski odbori morajo plan- obveznega -od- 
kupa žit razdeliti na posamezne krajevne ljudske odbore, 
upoštevajoč pri tem plodnost in velikost površin pod žiti 
ter pogoje živinoreje. 

Okrajni plan je sestavljen po vrstah žit za pšenico, 
rž in soržico, ječmen, oves in koruzo ter je glede vrst 
žit orientacijske narave, kar pomeni, da se bodo točne 
količine za posamezne vrste žit ugotovile šele po dokončni 
obremenitvi vseh tistih gospodarstev, ki so dolžna pro» 
dati državi del svojih presežkov. 

Krajevni ljudski odbori morajo prejeti plan obvez- 
nega odkupa žit razbiti na posamezna gospodarstva svoje- 
ga območja, ki pridejo v poštev za obvezno prodajo 
presežkov. 

Pri tem morajo upoštevati ekonomsko strukturo go- 
spodarstev, pogoje živinoreje (vzreja plemenske živine), 
socialno stanje in kupno moč gospodarstva. 

V mesecu juliju se bo izvršila obremenitev samo za 
beda žita, obremenitev za koruzo pa se bo izvršila tik 
pred njeno zoritvijo 

2. Ocena žetvenih donosov 

Oceno žetvenih donosov izvršijo po vaseh krajevne 
odkupne komisije pred žetvijo. V ta namen morajo naj- 
pozneje do 6. julija t. 1. pregledati vse območje krajev- 
nega ljudskega odbora, ga razdeliti v rajone s približno 
enakimi donosi in* sporočiti svoje ugotovitve okrajni upra- 
vi za odkup do 8. julija z dopisom, v katerem navedejo' 
v odstotkih velikost posameznih rajonov glede na celo- 
kupne posejane površine in povprečne donose v teK 
rajonih. 

Podrobnejša navodila izda Uprava za odkup pri mini- 
strstvu za trgovino in preskrbo. 

Pri določanju donosa za vsako posamezno gospodar- 
stvo morajo odkupne komisije upoštevati, da imajo največja 
gospodarstva skoraj (povsod najboljšo zemljo, najboljše 
orodje, največ živine, najbolj pognojeno zemljo ter bodo 
zato tudi donosi nad ugotovljenim povprečjem v dotičnem 
predelu krajevnega ljudskega odbora. 
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Okrajne komisije za oceno üetvenik donosov, ki jih 
je postavila republiška planska komisija z nalogom Pov. 
et. 55/2 z dne 12. junija 1948, morajo ugotoviti, ali so 
krajevne odkupne komisije pravilno postavile donose. 
Ugotavljanje donosov pri zadrugah izvrši okrajna komi- 
sija po prednjem odstavku osebno na terenu skupaj z 
vodstvom vsake zadruge. 

3. Določanje količin za. obvezno prodajo 

Obvezana so prodati državi del svojih presežkov samo 
tista gospodarstva, ki imajo 2 ha ali več obdelovalne zem- 
lje in ki imajo tržne presežke žit. 

Tržni presežek ugotovijo krajevni ljudski odbori na 
podlagi izračunanega skupnega pridelka vsake vrste žita. 
Skupni pridelek dobijo tako, da pomnožijo posejane po- 
vršine z ugotovljenimi hektarskimi donosi. Ko od skup- 
nega pridelka odštejejo količine, ki jih rabijo za seme, 
prehrano družinskih Članov, krmo živine in rrdačev, dobijo 
tržni ••••••••. 

Od ugotovljenega presežka določijo krajevni ljudski 
odbori za vsako gospodarstvo odstotek, ki ga je gospodar- 
stvo dolžno prodati državi in sicer. 

Površina Odstotek 
obdelovalne od 

zemlje- presežka 
I. kategorija 2—3 ha 10—20% 

II. kategorija 3—5  ha 15—25% 
III. kategorija 5—8 ha 25—40%    ' 
IV  kategorija 8—10 ha 40—55% 
V. kategorija nad 10 ha 68—85% 

Pri določanju višine odstotka se morajo krajevni ljud- 
ski odbori ozirati na strukturo gospodarstva, njegovo eko. 
nomsko moč in druge pogoje, ki lahko vplivajo na višino 
obvezne oddaje. Na primer gospodarstvu, ki ima 3.5 ha 
posejanih površin, se odmeri manjši odstotek kot gospo- 
darstvu, ki ima 4.5 ha posejanih površin; pri enakih po- 
sejanih površinah se določi večji odstotek tistemu gospo- 
darstvu, ki ima večje dohodke od druge obdelovalne zem- 
lje (vinogradi, sadovnjaki, prodaja sena, krmskih rastlin), 
£akor gospodarstvu, ki se peča z vzrejo plemenske živite 
in tako dalje. 

4. Izračunavanje odbitkov 

a) Za prehrano družinskih članov 

Kot člani družine, ki jih je gospodarstvo dolžno pre- 
hranjevati, veljajo vse osebe, ki živijo v skupnem gospo- 
dinjstvu in so bodisi člani rodbine ali pa stalno zaposleni 
pri gospodarstvu. 

Za vsakega člana v gospodarstvu se prizna po 250 kg 
belih žit ali 300 kg koruze oziroma se lahko priznajo obe 
vrsti v določenem razmerju. 

Kot bela žita se pri izračunavanju potreb za pre- 
hrano štejejo: pšenica, rž, soržica in •••••••• 

Pri določanju razmerja med belimi žiti in koruzo mo- 
rajo krajevni ljudski odbori upoštevati razmerje med pri- 
delkom posameznih vrst belih žit in koruzo, n. pr.: 

a) če je pridelek koruze tako majhen, da po odbitku 
potreb za krmo ve ostane nič, se ••••••• za prehrano 
družine samo bola žita; 

b) če je pridelek koruze približno enak pridelku 
belih žit, se prizna 187 kg belih žit in 75 kg koruze; 

c) če je pridelek koruze trikrat manjši od pridelka 
belih žit se prizna 187 kg belih žit in 75 kg koruze; 

d) če je pridelek koruze približno trikrat večji od 
pridelka belih žit, se prizna 63 kg belih žit in 225 kg 
koruze, 

b) Poraba za krmo 

Za krmo se prizna: 
1. Po 300 kg ovsa ali koruze za vsakega delovnega 

konja; le v izrednih primerih tudi večje količine, vendar 
ne preko 500 kg; 

2. po 800 kg ovsa, ječmena ali koruze za vsakega 
licenciranega žrebca, ki je državna ali zadružna lastnina; 

3. do 40 kg koruze za vsako delovno govedo, če jo 
krmljenje s koruzo običajno; 

4. do 40 kg ovsa ali ječmena za vsako molzno kravo, 
če je krmljenje z žitom običajno; 

5. po 3G0kg ovsa, ječmena ali koruze •• vsakega 
licencirar/ega bika; 

6. po 100 kg koruze na enega prašiča, ki ga redi 
gospodarstvo za lastno uporabo. Odbitek se prizna pri 
vseh gospodarstvih s 3 dražiuskimi člani za enega prašiča, 
s 4 do G družinskimi člani za 2 prašiča, s 7 do 10 družin- 
skimi člani za 3 prašiče in z nad 10 družinskimi člani 
za 4 prašiče; 

7. po 150 kg ovsa ali ječmena za potrjenega plemen- 
skega merjasca; 

8. po 100 kg ovsa ali ječmena za vsako plemensko 
svinjo; 

9. po 200 kg koruze za vsakega pitauega prašiča, ki 
ga bo oddal pridelovalec na račun obvezne oddaje in mora 
tehtati najmanj 120 kg žive teže. 

c)Porabazaseme * 

Za seme se prizna stvarna poraba, in sicer: 200 kg 
pšenice, rži ali soržice na 1 ha, 180 kg ••••••• na 1 ha, 
150 kg ovsa na 1 ha, 40 kg koruze na 1 ha. 

d)  Poraba   za   plaöälo  zaslužka   mlatilnl- 
čarj em 

Kot plačilo zaslužka mlatilničarju se prizna odbitek 
G odstotkov od tistih vrst žit, ki jih pridelovalcu omlati 
najeti mlatilnioar. Določeni odbitek se prizna samo pri- 
delovalcem v okrajih Murska Sobota, Dolnja Lendava, 
Ljutomer, Ptuj in Gornja Radgona, če pridelovalci omla. 
tijo svoje žito z lastnimi mlatilnicami ali na roke, se od- 
bitek ne prizna. 

V. Obveščanje pridelovalcev o  odmeri  obvezne oddaje 
in pritožbe 

Brž ko krajevni ljudski odbori ugotovijo tržne pre- 
sežke žit in določijo za vsako gospodarstvo količino in 
vrsto žit, ki jih je dolžno prodati državi, morajo obvestiti 
pri/"'lete kmetovalce, Id niso kontrahirali svojih pre- 
sežkov, oziroma ki jih niso kontrahirali v višini pred- 
pisa obvezne oddaje, ustno na skupnem sestanku. 
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Zaradi smotrnega in uspešnejšega iz- 
vajanja svojih nalog izdela potrebne na- 
črte v skladu s splošnim državnim na- 
črtom. 

Zadružni delež znaša 150 din, plača 6e 
ob vstopu v zadruga Upravni odbor 'ah- 
ko dovoli plačilo v obrokih. Delež za- 
družnikovega družinskega člana znaša 
SO din. Jamstvo je omejeno. Vsak za- 
družni!; jamči še s petkratnim zneskom 
vpisanih obveznih deležev. 

Zadruga razglaša važnejšo sklepo v 
svojih poslovnih prostorih in na razglas- 
il desld 

Upravni odbor sestavlja 9 članov. Nje- 
gova dolžnost traja eno leto. Zadrugo za- 
stopa upravni odbor, zanjo podpisujeta 
Po dva člana upravnega odbora, katerih 
snega lahko nadomešča po upravnem od- 
boru pooblaščeni uslužbenec zadruge. 

Člani upravnega odbora so: 
Murbovič Drago, kmet, Cezanjovci, 

Predsednik, 
Kosi Anton,  pošt. uslužbenec,  Stara 

cesta, podpredsednik, 
. "argazon Ferdo, posestnik, Cezaniev- C1> tajnik, 
Ribič Ivan, mlinar, Cezanjevci 
Nidorfer Janez, posestnik, kamenščak, 
fatojanc Matija, posestnik, Kamenščak, 
S!ne°Ja,?ez' 2idar« Kamenščak, ^Sonenvald Franc, posestnik, Stara ce- 

ÄS? mk- ••••<stara **• 
Okrožno sodišto v Mariboru 

dne 3. julija 1948. 
Zadr. IV. 78/2 6023 

872. * 

Sedež: Cren, okraj Ljutomer. 
"an vpisa: 24. junija 1948. 
tfesedilo: Kmetijska zadruga z o. j. na 

Zadruga je bila ustanovljena na skup- 
im 25. I. 1948 za nedoločen čas. 

Naloge zadruge so: 1. da na čim boljši 
*° cim kulturnejši način oskrbuje svoje 
Claue z vsemi potrebnimi potrošnimi pred- 
meti; 2. da odkupuje v svojem okolišu vse 
«metijske pridelke in izdelke v skladu s 
Postavljenim načrtom za dobro oskrbo 
mest in drugih industrijskih središč in 
«uepa v ta namen pogodbe; 3. da pospešu- 
je in razvija vs9 panoge kmetijskega go- 
zdarstva na svojem področju, talco polje- 
Šh, ?' živinorejo, sadjarstvo, vinogradni- 
^o, čebelarstvo, gojitev industrijskih in 

^•ugib. kultur, gozdarstvo, domačo obrt itd.; 
Posebno še tisto panogo oziroma kulture, 
*l v danih naravnih pogojih najbolj uspe- 
jo; 4. da uvaja za povečanje kmetijsko 
Proizvodnje in s tem za naraščanjo bla- 
jvxtanja Bvojih članov naprednejše tela- 
mone in agronomske metode v kmetijstvu 
• v ta namen nabavlja kmetijske stroje, 
"mejna gnojila itd., ustanavlja ambulante 
za živino, plemenilne postaje, organizira 
selekcijo živino, gradi silose, organizira se- 
mensko službo, skrbi za gojitev sadnih, 
gozdnih in drugih sadik itd.; 5. da organi. 
•""• predelavo kmetijskih pridelkov in 
porine delavnice za potrebe svojih članov 
ln izrablja pri tem predvsem lokalne suro- 
vine: 6. da   zbira   kmečke   prihranke v 

obliki hranilnih vlog in notranjih posojil 
za ustvarjanje obratnih sredstev in pode. 
Ijevanje kreditov svojim članom; 7. da 
skrbi za gospodarski strokovni, kulturni in 
prosvetni dvig vseh prebivalcev svojega 
okoliša tako, da prireja v svojem zadruž- 
nem domu strokovna in politična predava- 
nja, kulturne prireditve, strokovne tečaje, 
razstave, predvajanja filmov, goji fizkul- 
turo itd. ter ustanovi svojo knjižnico. 

Zaradi smotrnega in uspešnejšega iz- 
polnjevanja svojih nalog izdela potrebne 
načrte v skladu s splošnim državnim na- 
črtom. . 

Zadružni delež znaša ISO din in se pla- 
ča ob vstopu v zadrugo. Upravni odbor 
lahko dovoli plačilo v obrokih. Jamstvo 
jo omejeno. Vsak zadružnik jamči še s 
petkratnim zneskom vpisanih obveznih 
deležev. 

Zadruga razglaša važnejše sklepe v 
svojih poslovnih prostorih in na razglas, 
plašni deski. Upravni odbor sestavlja 
6 do 9 članov. Njegova dolžnost traja eno 
leto. Zadrugo zastopa upravni odbor, za- 
nio podpisujeta po dva člana upravnega 
odbora, katerih enega lahko^nadomešca 
po upravnem odboru pooblaščeni usluž- 
benec zadruge. 

Člani upravnega odbora so: 
Puccmja Branko, posestnik, predsed- 

nik, 
Kranjc Franc, posestnik, Mota, pod- 

predsednik, 
Horvat Poldika, pos. hči, Cven, tajnik, 
Slavic Franc, posestnik, Cven, 
Babic Jože, posestnik, Sp. Krapje, 
Brumen Alojz, posestnik, G. Krapje, 

odborniki. 
Okrožno sodišče v Mariboru 

dno 24. junija 1948. 
Zadr. IV 70-2 5822 

873. 
Sedež: Gor. Radgona. 
Dan vpisa: 21. junija 1948. 
Besedilo: Potrošniška zad 

v Gornji Radgoni. 
zadruga z o. j. 

Zadruga je bila ustanovljena na skup- 
ščini 23. IV. 1948 za nedoločen čas. 

Naloga zadruge je: 1. da na čim boljši 
in čim kulturnejši način oskrbuje svoje 
Sano in njihove družine z vsemi potreb- 
nimi potrošnimi predmeti; 2. da usta- 
navlja obrtne delavnice za potrebe svo- 
jih članov, po potrebi in možnosti pa 
tudi lastna podjetja; 3. da skrbi e sode- 
lovanjem sindikalnih organizacij za dvig 
kulturne in prosvetne ravni in za za- 
družno vzgojo svojih članov. 

Zaradi smotrnega in uspešnejšega iz- 
polnjevanja svojih nalog izdela potrebne 
načrte v skladu s splošnim državnim na- 
črtom ter sklepa pogodbe za dobavo po- 
trošnih predmetov za svoje člane. 

Zadružni delež znaša 150 din in se pla- 
ča ob vstopu v zadrugo. Upravni odbor 
lahko dovoli placito v obrokih. Delež 
zadružnikovega družinskega člana znaša 
30 din. Jamstvo je omejeno. Vsak zadruž- 
nik jamči še s petkratnim zneskom vpi- 
sanih obveznih deležev. 

Zadruga razglaša važnejše sklepe v 
svojih poslovnih prostorih in na razglae- 
nih deskah svoje poslovalnice. 

Upravni odbor sestavlja 7 članov. Nje- 
gova dolžnost traja eno leto. Zadrugo 
zastopa upravni odbor, zanjo podpisujeta 
po dva člana upravnega odbora, katerih 
enega lahko nadomešča po upravnem od- 
boru pooblaščeni uslužbenec zadruge. 

Člani upravnega odbora so: 
Plešovnik Mirko, nameščenec, pred- 

sednik, 
Gorenc Malica, nameščenka, podpred- • 

sednica, 
But Franc, knjigovodja, tajnik, 
Maček Leopold, delavec, 
Volf Jožef, delavec, 
Šajnovič Avgust, nameščenec, 
Vogrinec Stanko, poljedelec, odborni- 

ki, vsi iz Gor. Radgone. 
Okrožno sodiščo Y Mariboru 

dne 21. junija 1948. 
Zadr. IV 65-2 5831 

874. 
Sedež: Gor. Radgoni*. 
Dan vpisa: 21. junija 1948. 
BesedÛo: Okrajna obrtno nabavno-pro- 

dajna zadruga z o. j. v Gornji Radgoni. 
Zadruga je bila ustanovljena na skup- 

ščini 27. V. 1948 za nedoločen čas. 
Naloga zadruge je: 1. da nabavlja pro- 

izvajalna sredstva in surovine za svoje 
člane; 2. da prevzema od svojih članov 
njihove proizvode, jih razvršča po vrst' 
in kakovosti in skrbi za skupno prodajo 
3. da sodeluje pri načrtu oskrbe in PO' 
maga pri vključevanju obrtnikov v na 
črtno delo; 4. da vodi evidenco o izvršit 
vi sprejetih proizvodnih nalog svojih čla. 
nov in skrbi, da se v celoti ozvag'ajo pred 
pisi ljudskih oblasti glede cen, in 5. da 
zbira zaradi samooskrbe v svojem okoli- 
šu surovine, ki so še neizrabljene in jih 
razdeljuje med svoje člane. 

Zadružni delež znaša 500 din in se pla- 
ča ob vstopu v zadrugo. Upravni odbor 
lahko dovoli plačilo v obrokih. Jamstvo 
je omejena. Vsak zadružnik jamči še s 
petkratnim zneskom vpisanih obveznih 
deležev. ' 

Zadruga razglaša važnejše sklepe v 
svojih poslovnih prostorih po potrebi 
tudi v glasilu Glavne zveze zadrug LRS 
aH v lokalnem dnevnem časopisju. 

Upravni odbor sestavlja 5 do 9 Članov. 
Njegova dolžnost traja eno leto. Zadrugo 
zastopa upravni odbor, zanjo podpisujeta 
po dva člana upravnega odbora, katerih 
enega lahko nadomešča po upravnem 
odboru pooblaščeni uslužbenec zadruge. 

Člani upravnega odbora so: 
Sluga Ludvik, pek. Gor. Radgona, 

predsednik. 
Zver Jožko, čevljar, Gor. Radgona, 

podpredsednik, 
Kaučič Jožko, slikar, Gor. Radgona, 

tajnik, 
Krznarič Slavko, brivec, Gor. Radgona, 

blagajnik, 
Vrečic Kolman, kovač, Podsrrad, 
Stanovšek Marija, šivilja, Gor. Radfo- 

nat 
Steber Rudolf, mizar, Gor. Radgona, 

odborniki, , 
Okrožno sođiSee v Maribora 

dne 21. junßa 1948. 
Zadr.lv 6Ô'/2 5882 
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875. 
Sedež: Ivanjci, okraj Radgona. 
Dan vpisa: 19. junija 1948. 
Besedilo; Kmetijska zadruga z o. j. r 

Ivanjcih. 
Zadruga je bila ustanovljena na skup- 

ščini 4. IV. 1048 za nedoločen čas. 
Naloge zadruge so: 1. da na čim boljši 

in Čim kulturnejši način oskrbuje svoje 
člane z vsemi potrebnimi potrošnimi pred- 
meti; 2. da odkupuje v svojem okolišu vse 
kmetijske pridelke in izdelke v skladu s 
postavljenim načrtom za dobro oskrbo 
mest in drugih industrijskih središč in 
sklepa v ta namen pogodbe; 3. da pospešu- 
je in razvija vse panoge kmetijskega go- 
spodarstva na svojem področju, tako polje- 
delstvo, živinorejo, sadjarstvo, vinogradni- 
štvo, čebelarstvo, gojitev industrijskih in 
drugih kultur, gozdarstvo, domačo obrt itd.; 
posebno še tiste panoge oziroma kulture, 
ki v danih naravnih pogojih najbolj uspe- 
vajo; 4. da uvaja za povečanje kmetijske 
proizvodnje in s tem za naraščanje bla- 
gostanja svojih članov naprednejše teh- 
nične in agronomske metode v kmetijstvu 
in v ta namen nabavlja kmetijske stroje, 
umetna gnojila itd., ustanavlja ambulante 
za živino, plemenilne postaje, organizira 
selekcijo živino, gradi silose, organizira se- 
mensko službo, skrbi za gojitev sadnih, 
gozdnih in drugih sadik itd.; 6. da organi- 
zira predelavo kmetijskih pridelkov in 
obrtne delavnice za potrebe svojih članov 
in izrablja pri tem predvsem lokalne suro- 
vine; G. da zbira kmečke prihranke v 
obliki hranilnih vlog in notranjih posojil 
za ustvarjanje obratnih sredstev in pode- 
ljevanje kreditov svojim članom; 7. da 
skrbi za gospodarski strokovni, kulturni in 
prosvetni dvig vseh prebivalcev svojega 
okoliša tako, da prireja v svojem zadruž- 
nem domu strokovna in politična predava- 
nja, kulturne prireditve, strokovne tečaje, 
razstave, predvajanja filmov, goji fizkul- 
turo itd. ter ustanovi svojo knjižnico. 

Zaradi smotrnega in uspešnejšega iz- 
polnjevanja svojih nalog izdela potrebne 
načrte v skladu e splošnim državnim na- 
črtom. 

Zadružni delež znaša 150 din in ee pla- 
ča ob vstopu v zadrugo. Upravni odbor 
lahko dovoli plačilo v obrokih. Jamstvo 
je omejeno. Vsak zadružnik jamči šes 
petkratnim zneskom vpisanih obveznih 
deležev. 

Zadruga razglaša važnejše sklepe v 
svojih poslovnih prostorih in na raz- 
glasni deski. Upravni odbor sestavlja 
5 članov. Njegova dolžnost traja eno leto. 
Zadrugo zastopa upravni odbor, zanjo 

•podpisujeta po dva člana upravnega od- 
bora, katerih enega lahko nadomešča po 
upravnem odboru pooblaščeni uslužbe- 
nec zadruge. 

Člani upravnega odbora so: 
Pirher Alfred, poljedelec. Ivanjci, 

predsednik, 
Kotnik Martin, obrtnik, Ivanjci, pod- 

predsednik, 
Menhart Rudolf, posestnik, Ivanjci, 

fajndk, 
Dvoršak Anton, posestnik, Kunova, 

Kocbek Janez, vMöair; Ivanjski vrh, 
odbornika. 

Okrožno sodišče v Mariboru 
dne 19. junija 1948. 

Zadr. IV 67/2 5830 
* 

876. 
Sedež: Košaki, okraj Maribor mesto. 
Dan vpisa: 6. julija 1948. 
Besedilo: Kmetijska zadruga z o. j. v 

Košakih. 
Zadruga je bila ustanovljena na skup- 

ščini 10. VI. 1948 za nedoločen čas. 
Naloge zadruge so: 1. da na čim boljši 

in öirn kulturnejši način oskrbuje svoje 
člane z vsema potrebnimi potrošnimi 
predmeti; 2. da odkupuje v svojem oko- 
lišu vse kmetijske pridelke in izdelke v 
skladu s postavljenim načrtom za dobro 
oskrbo mest in drugih industrijskih sre- 
dišč in sklepa v ta namen pogodbe; 
3. da pospešuje in razvija vse panoge 
kmetijskega gospodarstva na svojem 
področju, tako poljedelstvo, živinorejo, 
gozdarstvo, domačo obrt itd., posebno 
še tiste panoge oziroma kulture, M 
v danih naravnah pogojih najbolj uspe- 
vajo; 4. da uvaja za povečanje kmetijske 
proizvodnje im s tem za naraščanje bla- 
gostanja svojih članov naprednejše teh- 
nične in agronomske metode v kmetij- 
stvu in v ta namen nabavlja kmetijske 
stroje, umetta gnojila itd., ustanavlja 
ambulante za živino, plemenilne postaje, 
organizira selekcijo živine, gradi silose, 
organizira semensko službo, skrbi za 
gojitev sadnih, gozdnih in drugih sadik 
itd.; 5. da organizira predelavo kmetij- 
skih pridelkov in obrtne delavnice za 
potrebe svojih članov • izrablja pri tem 
predvsem lokalne surovine; 6. da zbira 
kmečke prihranke v obliki hranilnih 
vlog in notranjih posojil za ustvarjanje 
obratnih sredstev in podeljevanje kre- 
ditov svojim članom; 7. da skrbi za go- 
spodarski strokovni, kulturni in pro- 
svetni dvig vseh prebivalcev svojega 
okoliša tako, da prireja v svojem za- 
družnem domu strokovna in politična 
predavanja, kulturne prireditve, stro- 
kovne tečaje, razstave, predvajanja fil- 
mov, goji fizkulturo itd. ter ustanovi 
svojo knjižnico. 

Zaradi smotrnega in uspešnejšega izva- 
janja svojih nalog izdela potrebne načrte 
v skladu s splošnim državnim načrtom. 

Zadružni delež znaša 160 din, plača se 
ob vstopu v zadrugo. Upravni odbor lahko 
dovoli plačilo v obrokih. Delež zadružni- 
kovega družinskega člana znaša 10 din. 
Vsak zadružnik jamči še z desetkratnim 
zneskom vpisanih obveznih deležev. 

Zadruga razglaša važnejše sklepe v 
svojih poslovnih prostorih in na razglasni 
deski. 

Upravni odbor sestavlja 5 do 9 članov. 
Njegova dolžnost traja eno leto. 

Zadrugo zastopa upravni odbor, zanjo 
podpisujeta po dva člana upravnega odbo- 
ra, katerih enega lahko nadomešča po 
upravnem odboru pooblaščeni uslužbenec 
zadruga 

Člani upravnega odbora so: 
Rozman Janez, Počehova, predsednik, 
Persie  Ivana,  posestnica,  Sentiljska, 

podpredsednica, 

Ribarič Vlado,    pos.,   Šentiljska, taj- 
nik, 

Krajne Janez, predsednik Vinoze, Po- 
čehova, 

Rupena Ivan, •••., Kosakü, 
Tarkuš Anton,    brigad. Vinoze, Ko- 

zaki, 
Pešl Franc, vinogradnik, Meljski vrh, 
Štruc Štefka, kmetica, Košaki, odbor- 

niki. 
Okrožno sodišče v Mariboru 

dne 5. julija 1048. 
Zadr IV 80/2 6026 

* 
877. 

Sedež: Libeličc, okraj Dravograd. 
Dan vpisa: 24. junija 1948. 
Besedilo: Kmetijska zadruga z o. j. v 

Libeličah. 
Zadruga je bila ustanovljena na skup- 

ščini 4. IV. 1948 za nedoločen čas. 
Naloge zadruge so: 1. da na čim boljši 

in čim kulturnejši način oskrbuje svoje 
člane z vsemi potrebnimi potrošnimi 
predmeti; 2. da odkupuje v svojem oko- 
lišu vse kmetijske pridelke in Izdelke v 
skladu s postavljenim načrtom za dobro 
oskrbo mest in drugih industrijskih sre- 
dišč in sklepa v ta namen pogodbe; 
3. da pospešuje in razvija vse panoge 
kmetijskega gospodarstva na svojem 
področju, tako poljedelstvo, živinorejo, 
sadjarstvo, vinogradništvo, čebelarstvo, 
gojitev industrijskih in drugih kultur, 
gozdarstvo, domačo obrt itd., posebno 
še tiste panoge oziroma kulture, ki v 
danih naravnih pogojih najbolj uspe- 
vajo; 4. da uvaja za povečanje kmetijske 
proizvodnje in s tem za naraščanje bla- 
gostanja svojih članov naprednejše teh- 
nične in agronomske metode v kmetij- 
stvu in v ta namen nabavlja kmetijske 
stroje, umetna gnojila itd., ustanavlja 
ambulante za* živino, plemenilne postaje, 
organizira selekcijo živine, gradi silose, 
organizira semensko službo, skrbi za 
gojitev sadnih, gozdnih in drugih sadik 
itd.; •. da organizira predelavo kmetij- 
skih pridelkov in obrtne delavnice za 
potrebe svojih Članov in izrablja pri tem 
predvsem lokalne surovine; 6. da zbira 
kmečke prihranke v obliki hranilnih 
vlog in notranjih posojil za ustvarjanje 
obratnih sredstev in podeljevanje kre- 
ditov svojim članom; 7. da skrbi za go- 
spodarski strokovni, kulturni in pro- 
svetni dvig vseh prebivalcev svojega 
okoliša tako, da prireja v svojem za- 
družnem domu strokovna in politična 
predavanja, kulturne prireditve, stro- 
kovne tečaje, razstave, predvajanja fil- 
mov, goji fizkulturo itd. ter ustanovi 
svojo knjižnico. 

Zaradi smotrnega in uspešnejšega iz- 
vajanja svojih nalog izdela potrebne na- 
črte v skladu s splošnim državnim na- 
črtom. 

Zadružni delež znaša 150 d'in in ee pla- 
ča se ob vstopu v zadrugo. Upravni «dj 
bor lahko dovoli plačilo v obrokih. Delež 
zadružnikovega družinskega člana znaša 
20 din. Jamstvo je omejeno. Vsak za- 
družnik jamči še z desetkratnim zne- 
skom vpisanih obveznih deležev. 

Zadruga razglaša važnejšo sklepe v 
svojih poslovnih prostorih in na razglas- 
ni desM, 
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Upravni odbor sestavlja 7 do 9 članov, 
gegova dolžnost traja eno leta. Zadrugo 
zastopa upravni odbor, zanjo podpisujeta 
Po dva člana upravnega odbora, katerih 
enega lahko nadomešča po upravnem 
odboru pooblaščeni uslužbenec zadruge. 

Člani upravnega odbora so: 
Srebotnik Franc, kmet, Libeliče, pred- 

sednik, 
Ring Anton, kmet, Gorče, podpredsed- 

nik, 
Suler Jože, poslovodja, Libeliče, taj- 

nik, 
Sajevec Alojz, kmet. sin, Triibej, 
Uranšek Maks, kmet. sin, Libeliška go- 

ra, 
Pšeničnik Florijan, kmet. sin, Libeli- 

ška gora, 
Ring Karel, mizar, Libeliče, odborniki. 

Okrožno sodišče v Mariboru 
dne 24. junija 1948. 

Zadr. IV 69/2 5821 

878. * 
Sedež: Marfinje, okraj Mur. Sobota. 
Dan vpisa: 28. junija 1948. 

Marifed,iIO: Kmetijska zadruga z o. j. v 

Zadruga, je bila ustanovljena na skup- 
ščini 15. VI. 1048 za nedoločen čas. 

Naloge zadruge so: 1. da m čim boljši 
to čim kulturnejši način oskrbuje svoje 
S® o ^«• Potretalmi potrošninii pred- 
meh, 2. da odkupuje v svojem okolišu vse 
kmetijske pridelke in izdelke v skladu s 
postavljenim načrtom za dobro oskrbo 
mest • drugih industrijskih središč in 
sklepa v ta namen pogodbe; 3. da pospešu- 
ÌL i ••^1,• vse Pw°8e kmetijskega go- 
^ouaretya na svojem področju, tako polje- 
^|stv°».&vinorejo, sadjarstvo, vinogradu!- 
»tvo, čebelarstvo, gojitev industrijskih in 
wugih kultur, gozdarstvo, domačo obrt itd.; 
Posebno še tiste panoge oziroma kulture, 
*i ,v danih naravnih pogojih najbolj uspe- 
Vaîo; 4. da uvaja za povečanje kmetijske 
proizvodnje in e tem za naraščanje bla- 
gostanja svojih članov naprednejšo teh- 
nične in agronomske metode v kmetijstvu 
111 v ta namen nabavlja kmetijske stroje, 
^niehia gnojila itd., ustanavlja ambulante 
~* živino, plemenilne postaje, organizira 
^*ekcijoživine, gradi silose, orgamizirase- 
JBensko službo, skrbi za gojitev sadnih, 
epzdnih in drugih sadik itd.; 5. da organi- 
«ra predelavo kmetijskih pridelkov in 

ortne delavnice za potrebe svojih članov 
H? izrablja pri tem predvsem lokalne auro- 
ns; 6. da zbira kmečke prihranke v 
^uki hranilnih vlog in notranjih posojil 
& ustvarjanje obratnih sredstev in pode- 
Tkanje kreditov svojim članom; 7. da 
j•*W aa gospodarski strokovni, kulturni in 
Prosvetni dvig vseh prebivalcev svojega 
«koliša taiko, da prireja v svojem zadruž- 
nem domu strokovna in politična predava- 
la, kulturne prireditve, strokovne tečaje, 
Razstave, predvajanja filmov, goji fizkul- 
luro itd. ter ustanovi svojo knjižnico. 

Zaradi smotrnega in uspešnejšega iz- 
polnjevanja svojdh nalog izdela potrebne 
načrte v skladu e splošnim državnim na- 
crtom. 

Zadružni delež znaša 150 din in ee pla- 
•• ob vstopu v zadrugo. Upravni odbor 

lahko dovoli plačilo v obrokih. Jamstvo 
je omejena Veak zadružnik jamči še z 
desetkratnim zneskom vpisanih obvez- 
nih deležev. 

Zadruga razglaša važnejše sklepe v 
svojih poslovnih prostorih in na raz- 
glasili deski. 

Upravni odbor sestavlja 5 članov. Nje- 
gova dolžnost traja eno leto. 

Zadrugo zastopa upravni odbor, zanjo 
podpisujeta po dva člana upravnega od- 
bora, katerih enega lahko nadomešča po 
upravnem odboru pooblaščeni uslužbe- 
nec zadruge. 

Člani upravnega odbora so: 
Sukič Jožef, predsednik, 
Znim Viljem, tajnik, 
Kozar Vendei, blagajnik, 
Kozar Lovrenc, 
Sukič Janez, odbornika, vsi posestniki 

v Martiinju. 
Okrožno sodišče v Mariboru 

dne 28. junija 1948. 
Zadr. III 97-2 5817 

* 
879. 

Sedež: Mur. Sobota. 
Dan vpisa: 28. junija 1948. 
Besedilo: Kmetijska zadruga z o. j. v 

Mur. Soboti. 
Zadruga je bila ustanovljena na skup- 

ščini 23. V. 1948 za nedoločen čas. 
Naloge zadruge so: 1. da na čim boljši 

in čim kulturnejši način oskrbuje svoje 
člane z vsemi potrebnimi potresnimi pred- 
meti; 2. da odkupuje v svojem okolišu vse 
kmetijske pridelke in izdelke v skladu s 
postavljenim načrtom za dobro oskrbo 
mest in drugih industrijskih središč in 
/sklepa v ta namen pogodbe; 3. da pospešu- 
je in razvija vse panoge kmetijskega go- 
spodarstva na svojem področju, tako polje- 
delstvo, živinorejo, sadjarstvo, vinogradni- 
štvo, čebelarstvo, gojitev industrijskih in 
drugih kultur, gozdarstvo, domačo obrt itd.; 
posebno še tiste panoge oziroma kulture, 
ki v danih naravnih pogojih najbolj uspe- 
vajo; 4. da uvaja za povečanje kmetijske 
proizvodnjo in s tem za naraščanje bla- 
gostanja svojih članov naprednejše teh- 
nične in agronomske metode v kmetijstvu 
in v ta namen nabavlja kmetijske stroje, 
umetna gnojila itd., ustanavlja ambulante 
za živino, plemenilne postaje, organizira 
selekcijo živino, gradi silose, organizira se- 
mensko službo, skrbi za gojitev sadnih, 
gozdnih in drugih sadik itd.; 5.da organi- 
zira predelavo kmetijskih pridelkov hi 
obrtne delavnice za potrebe svojih članov 
in izrablja pri tem predvsem lokalne suro- 
vine; G. da zbira kmečke prihranke v 
obliki hranilnih vlog in notranjih posojil 
za ustvarjanje obratnih sredstev in pode- 
Ijevanje kreditov svojim članom; 7. da 
skrbi za gospodarski strokovni, kulturni in 
prosvetni dvig vseh prebivalcev svoj9ga 
"okoliša tako, da prireja v svojem zadruž- 
nem domu strokovna in politična predava- 
nja, kulturne prireditve, strokovne tečaje, 
razstave, predvajanja filmov, goji fizkul- 
turo itd. ter ustanovi svojo knjižnico. 

Zaradi smotrnega in uspešnejšega iz- 
polnjevanja svojih nalog izdela potrebne 
načrte v skladu e splošnim državnim na- 
črtom. 

Zadružni delež znaša 150 din in se pla- 
ča ob vstopu v zadruga Upravni odbor 
lahko dovoli plačilo v obrokih. Delež 
zadružnikovega družinskega člana znaša 
10 din. Jamstvo je omejeno. Vsak za- 
družnik jamči še z desetkratnim zne- 
skom vpisanih obveznih deležev. 

Zadruga razglaša važnejše sklepe v 
svojih poslovnih prostorih in na razglas- 
ni deski. 

Upravni odbor sestavlja 7 članov. Nje- 
gova dolžnost traja eno leto. Zadrugo za- 
stopa upravni odbor, zanjo podpisujeta 
po dva člana upravnega odbora, od kate- 
rih enega lahko nadomešča po upravnem 
odboru pooblaščeni uslužbenec zadruge. 

Člani upravnega odbora so: 
Hajnšek Franc, gimn profesor. Mur. 

Sobota, predsednik, 
Lutar Karol, tajnik OLO, Mur. Sobota, 

podpredsednik, 
Peče Oskar, prosv. referent OLO, Mur. 

Sobota, tajnik, 
Persi Zoltan, upravnik pošte, Mur. So- 

bota, 
Cimperman Emilija, upok., Mur. So- 

bota, 
Franko Jožef, posestnik, Markišovci, 
Kolar Janez, posestnik, Nemčovci, od- 

borniki. 
Okrožno sodišče v Mariboru 

dne 28. junija 1948. 
Zadr. III 99-2 5818 

880. 
Sedež: Polana, okraj Murska Sobota. 
Dan vpisa: 21. junija 1948. 
Besedilo: Kmetijska zadruga z o. j. r 

Polani. 
Zadruga je bila ustanovljena na skup- 

ščini 25. V. 1948 z nedoločen čas. • 
Naloge zadruge so: 1. da na čim boljši 

in čim kulturnejši način oskrbuje svoje 
člane z vsemi potrebnimi potrošnim: 
predmeti; 2. da odkupuje v svojem oko- 
lišu vse kmetijske pridelke in izdelke v 
skladu s postavljenim načrtom za dobro 
oskrbo mest in drugih industrijskih sre- 
dišč in sklejsa v ta namen pogodbe; 
3. da pospešuje in razvija vse panoge 
kmetijskega gospodarstva na svojem 
področju, tako poljedelstvo, živinorejo, 
sadjarstvo, vinogradništvo, čebelarstvo, 
gojitev industrijskih in drugih kultur, 
gozdarstvo, domačo obrt itd., posebno 
še tiste panoge oziroma kulture, ki v 
danih naravnih pogojih najbolj uspe- 
vajo; 4. da uvaja za povečanje kmetijske 
proizvodnje in s tem za naraščanje bla- 
gostanja svojih članov naprednejše teh- 
nične in agronomske metode v kmetij- 
stvu in v ta namen nabavlja kmetijske 
stroje, umetna gnojila itd., ustanavlja 
ambulante za živino, plemenilne postaje, 
organizira selekcijo živine, gradi silose, 
organizira semensko službo, skrbi za 
gojitev sadnih, gozdnih in drugih sadik 
itd.; 5. da organizira predelavo kmetij- 
skih pridelkov in obrtne delavnice za 
potrebe svojih Članov in izrablja pri tem 
predvsem lokalne surovine; 6. da zbira 
kmečke prihranke v obliki hranilnih 
vlog in notranjih posojil za ustvarjanje 
obratnih sredstev in podeljevanje kre- 
ditov svojim članom; 7. da skrbi za go- 
spodarski strokovni, kulturni  in  RTO- 
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svetni dvig vseh prebivalcev svojega 
okoliša tako, da prireja v svojem za- 
družnem domu strokovna in politična 
predavanja, kulturne prireditve, stro- 
kovne tečaje, razstave, predvajanja fil- 
mov, goji fizkulturo itd. ter ustanovi | 
evojo knjižnico. 

Zaradi smotrnega in uspešnejšega iz- 
polnjevanja svojih nalog izdela potrebne 
načrte v skladu s splošnim državnim na- 
črtom. 

Zadružni delež znaša 150 din in se pla- 
ča ob vstopu v zadrugo. Upravni odbor 
lahko dovoli plačilo v obrokih. Delež 
zadružnikovega družinskega člana znaša 
£0din., Jamstvo je omejeno. Vsak za- 
družnik jamči še z desetkratnim zne- 
skom vpisanih obveznih deležev. 

Zadruga razglaša važnejše sklepe v 
svojih poslovnih prostorih in na razglas- 
ili deski. Upravni odbor sestavlja 6 do 8 
članov. Njegova dolžnost traja eno leto. 
Zadrugo zastopa upravni odbor, zanjo 
podpisujeta po dva člana upravnega od- 
bora, katerih enega lahko nadomešča po 
upravnem odboru pooblaščeni uslužbe- 
nec zadruge. 

Člani upravnega odbora so: 
Pavel Koloman, kmet, Polana, pred- 

sednik, 
Lovinjak Franc, kmet, Polana. pod- 

predsednik, / 
Sever Janez, knjigovodja, Polana, taj- 

nik, 
Gombeo Koloman, kmet, Polana, 
Pentek Josip, kmet, Polana, 
Pavel Ludvik, kmet, Polana, odbor- 

niki. 
Okrožno sođiščo r Mariboru 

dne 21. junija 1948. 
Zadr. III 94—2 5829 

* 
881. 

Sedež: Rožički vrh, okraj Radgona. 
Dan vpisa: 1. julija 1948. 
Besedilo: Kmetijska zadruga z o. j. v 

Rožickem vrhu. 
Zadruga je bila ustanovljena na skup- 

ščini 14. III. 1948 za nedoločen čas. 
Naloge zadruge so: 1. da na čim boljši 

in Čim kulturnejšii način oskrbuje svoje 
Člane z vsemi potrebnimi potrošnim! 
predmeti; 2. da odkupuje v svojem oko- 
lišu vse kmetijske pridelke in izdelke v 
skladu e postavljenim načrtom za dobro 
oskrbo mest in drugimi industrijskih sre- 
dišč in sklepa v ta namen pogodbe; 
3. da pospešuje in razvija vse panoge 
kmetijskega gospodarstva na svojem 
področju, tako poljedelstvo, živinorejo, 
sadjarstvo, vinogradništvo, čebelarstvo, 
gojitev industrijskih in drugih kultur, 
gozdarstvo, domačo obrt itd., posebno 
še tiste panoge oziroma kulture, ki v 
danih naravnih pogojih najbolj uspe- 
vajo; 4. da uvaja za povečanje kmetijske 
proizvodnje in s tem za naraščanje bla- 
gostanja svolili članov naprednejše teh- 
nične in agronomske metode v kmetij- 
stvu in v ta namen nabavlja kmetijske 
stroje, umetna^ gnojila itd., ustanavlja 
ambulante za živino, plemenilne postaje, 
organizira selekcijo živme, gradi silose, 
organizira semensko službo, ekrbi za' 
'ojitev sadnih, gozdnih in drugih' sadik 
'*d.; 6. da organizira predelavo kmetij- 
kih pridelkov in obrtne delavnice za 

potrebe svojih članov in izrablja pri tem 
predvsem lokalne surovine; 6'. da zbira 
kmečke prihranke v obliki hranilnih 
vlog in notranjih posojil za ustvarjanje 
obratnih sredstev in podeljevanje kre- 
ditov svojim članom; 7. da skrbi za go- 
spodarski strokovni, kulturni in pro- 
svetni dvig vseh prebivalcev svojega 
okoliša tako, da prireja v svojem za- 
družnem domu strokovna in politična 
predavanja, kulturne prireditve, stro- 
kovne tečaje, razstave, predvajanja fil- 
mov, goji fizkulturo itd. ter ustanovi 
svojo knjižnico. 

Zaradi smotrnega in uspešnejšega iz- 
vajanja svojih nalog izdela potrebne na- 
črte v skladu s splošnim državnim na- 
črtom. 

Zadružni delež znaša 150 din, plača 
se ob vstopu v zadrugo. Upravni odbor 
lahko dovoli plačilo v obrokih. Delež za- 
družnikovega družinskega člana znaša 
JO din. Jamstvo je omejeno. Vsak za- 
družnik jamči še s petkratnim zneskom 
vpisanih obveznih deležev. 

Zadruga razglaša važnejše sklepe v 
svojih poslovnih prostorih in na razglas- 
ni deski. 

Upravni odbor sestavlja 5 do 9 članov. 
Njegova dolžnost traja eno leto. Zadrugo 
zastopa upravni odbor, zanjo podpisuje- 
ta po dva člana upravnega odbora, ka- 
terih enega lahko nadomešča po uprav- 
nem odboru pooblaščeni uslužbenec za- 
druge. 

člani upravnega odbora so: 
Markovič   Anton,   posestnik,   Rožički 

vrh, predsednik, 
Vršič Franc, posestnik, Rožički vrh, 

tajnik, 
Vrbnjak Franc, posestnik, Rožički vrh, 

blagajnik, 
Jurkovič Franc, posestnik, Stanetinci, 
Zamuda Ivan, posestnik, Stanetinci, 
Vrbnjak Ivan, posestnik, Stanetinci 
Kovač   Štefan,   posestnik,   Stanetinci, 

odborniki. 
Okrožno sodišče v Mariboru, 

dne 1. julija 1948. 
Zadr .IV 77-2 6168 

* 
882. 

Sedež: Scgovci, okraj G. Radgona. 
Dan vpisa: 24. junija 1948. 
Besedilo: Kmetijska zadruga z o. j. v 

Segovcih. 
Zadruga je bila ustanovljena na skup- 

ščini 3. VI. 1948 za nedoločen čas. 
Naloge zadruge so: 
1. da na čim boljši in čim kulturnejši 

način oskrbuje svoje člane z vsemi po- 
trebnimi potrosnimi predmeti; 2. da od- 
kupuje v svojem okolišu vse kmetijske 
pridelke in izdelke v skladu e postav- 
ljenim načrtom za dobro oskrbo mest in 
drugih industrijskih središč in sklepa v 
ta namen pogodbe; 8. da pospešuje in 
razvija vse panoge kmetijskega gospo- 
darstva na svojem področju, tako polje 
delstvo, živinorejo, sadjarstvo, vinograd- 
ništvo, čebelarstvo, gojitev industrijskih 
in drugih kultur, gozdarstvo, domačo 
obrt itd., posebno pa tiste panoge ozi- 
roma/kulture, ki ob danih naravnih po- 
gojih najbolj uspevajo; 4. da uvaja za 
povečanje kmetijske  proizvodnje in s 

tem za naraščanje blagostanja svojih 
članov naprednejše tehnične in agro- 
nomske metode v kmetijstvu in v ta na- 
men nabavlja kmetijske stroje, umetna 
gnojila itd., ustanavlja ambulante za ži- 
vino, plemenilne postaje, organizira se- 
lekcijo živine, gradi silose, organizi- 
ra semensko službo, skrbi za gojitev 
sadnih, gozdnih in drugih sadik itd.; 
5. da organizira predelavo kmetijskih 
pridelkov in obrtne delavnice za po- 
trebe svojih članov in izrablja pri 
tem predvsem lokalne surovine; 6. da 
zbira kmečke prihranke v obliki hra- 
nilnih vlog in notranjih posojil za ustvar- 
janje obratnih sredstev in za podeljeva- 
nje kreditov svojim članom; 7. da skrbi 
za gospodarski strokovni ter kulturni in 
prosvetni dvig vseh prebivalcev svojega 
okoliša tako, da prireja v svojem za- 
družnem domu strokovna in politična 
predavanja, kulturne prireditve, stro- 
kovne tečaje, razstave, predvajanja fil- 
mov, goji fizkulturo itd. ter ustanovi 
svojo knjižnico. 

Zaradi smotrnega in uspešnejšega iz- 
polnjevanja svojiih nalog izdela potrebne 
načrte v skladu e splošnim državnim na- 
črtom. 

Zadružni delež znaša 150 din in se pla- 
ča ob vstopu v zadrugo. Upravni odbor 
lahko dovoli plačilo v obrokih. Delež 
zadružnikovega družinskega člana znaša 
20 din. Jamstvo je omejeno. Vsak za- 
družnik jamči še z desetkratnim zne- 
skom vpisanih obveznih deležev. 

Zadruga razglaša važnejše sklepe v 
svojih poslovnih prostorih in na razglas- 
ni deski. 

Upravni odbor sestavlja 7 do 9 članov. 
Njegova dolžnost traja eno leto. Zadrugo 
zastopa upravni odbor, zanjo podpisuje- 
ta po dva člana upravnega odbora, kate- 
rih enega lahko nadomešča po upravnem 
odboru pooV.laščeni uslužbenec zadruge. 

Člani upravnega odbora so: 
Kopina Alojz, predsednik, 
Zakrajšek Franc, tajnik, 
Mlakar Anton, 
MatkoviČ Peter, 
Pezdirc Matija, 
eebjanič Jože, 
Viđali Edvard, odborniki, vsi poljedel- 

ci v Segovcih. 
Okrožno sodišče v Mariboru 

dne 24. junija 1948. 
Zadr. IV 71/2. 5828 

* 
883. 

Sedež: Tolsti vrh, okraj Dravograd. 
Dan vpisa: 20. junija 1948. 
Besedilo: Kmetijska zadruga z o. j. 

Tolsti vrh — Guštanj. 
Zadruga je bila ustanovljena na skup- 

ščini 29. IV. 1948 za nedoločen čas. 
Naloga zadruge je: 1. da na čim boljši 

in čim kulturnejši način oskrbuje svoje 
člane z vsemi potrebnimi potrošnim' 
predmeti; 2. da odkupuje v svojem oko- 
lišu vse kmetijske pridelke in izdelke v 
skladu z postavljenim nacrtom za dobro 
oskrbo mest in drugih industrijskih sre- 
dišč in sklepa v ta namen pogodbe; 3. da 
pospešuje in razvija vse panoge kmetij- 
skega gospodarstva na\ svojem področju, 
tako poljedelstvo, živinorejo, sadjarstvo, 
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Letnik V. Priloga k 31. kosu z dne 20. julija 1948. Številka 81, 

c*z0lasì in odiasi 

Opozorilo naročnikom? 
Tej številki smo priložili položnice. Naročnike, ki naročnine za tretje 

četrtletno še niso poravnali, pozivamo, da to store najpozneje do 
31. j u 1 i j a 1948, ker jim bomo sicer s tem dnem vsako nadaljnje pošiljanje 
lista ustavili. 

Vse plačnike oglasov in naročnino opozarjamo, naj uporabljajo od nas 
poslane položnice z natančno označbo naročniškega razdobja oziroma 
oglasne številke. Plačila brez takšnih označb ne moremo y redu izknjižiti 
'« jih zaradi njihove nejasnosti no moremo priznati za veljavne. 

. Prav tako opozarjamo naročnike, naj pri svojih plačilih navedejo na- 
tančno isti naslov, na katerega časopis'prejemajo. Ce ta naslov zaradi lzpre- 
mombe naziva ali kraja ni več pravilen, naj nam istočasno sporočijo sedanj) 
pravilni naslov. Opažamo pa, da naročniki večkrat plačujejo samo pod 
novim naslovom, staroga pa sploh no omenjajo. Takšna plačila so za nas 
nejasna in jih prav tako ne moremo v redu izknjižiti in priznati za pravilna. 

Rok za reklamacijo izostalih številk je 14 dni. 

V naši založbi je izšel — 

Priročnik za krajevne ljudske odbore, 
ki ga je izdal Sekretariat za koordinacijo lokalne uprave predsedstva 
vlade LRS. 

Priročnik obravnava tole gradivo: 
I. Planiranje, evidenca in statistika. 

II. Lokalno gospodarstvo in komunalno gospodarjenje. 
III. Finančno poslovanje krajevnih ljudskih odborov. 
Strani 120, cena 20 din. • , 

Naročnike, bravce in druge interesente opozarjamo na priročne 
knjižice, zbirke zakonov, ki so v zadnjem Času izšle v naši založbi: 

»Zbirka predpisov o varstvu mater in otrok«, 
v kateri so zbrani predpisi o dečjih jaslih, o ustanavljanju, ureditvi in 
"olovan^decjib"domov. Knjižici, ki vsebuje 105 strani, ao dodam izvlečki 
i* drug h važnejših predpisov za varstvo mater in o rok m bo zbrano 
gradivo koristen pripomoček vsem, ki se hočejo in morajo spoznati z zdrav- 
stveno in socialno zakonodajo v korist naše žene in dece. Cena n am.   ^ 

Mrliška ogledna služba. Knjižica ima na 48 straneh zbrane vse predpise 
25 to pomembno zdravstveno službo, cena 7 din. 

Zbirka zakonitih predpisov za uporabo v civilnem sodnem poslovanju, 
Praktičen priročnik za pravnike, pa tudi za široke ljudske množice. Sbra- 
^ 206, cena 44 din. , •     ,. .     . • . 

Zbirka skrbniških predpisov, v kateri so ••^.^„]•1^••» 
skrbništvu, zakon o posvojitvi in pravilniki in navodüa v zvezi s tema 
'-ekonoma; cena 25 din. 

Prihodnji teden bosta izšla: 
Komentar splošnega dela kazenskega zakonika in 
Register pravnih predpisov.      

Pripravlja se nadalje: 
Zbirka gospodarskih predpisov II. del. 

»URADNI LIST LRS« 

Vpisi v register 
državnih gospodarskih 

podjetij 

1180. 
Sedež: Celje. 
Dan vpisa: 9. julija 194S, 
Besedilo: Tovarna organskih barvil, 

Celje. 
Izbriše se ing. Gregorčič Vladimir, do- 

sedanji direktor, vpiše se: 
Sadar Marijan, direktor, ki podpisuje 

samostojno, v obsegu zakonskih poobla- 
stil in pravil podjetja. 

Ministrstvo za finance LRS, 
Ljubljana, 

dno 5. julija 1948. 
Št, 2431002/1—48, 6047 

* 
1181. 

Sedež: Krmclj pri St. Janžu na Dolenj- 
skem. 

Dan vpisa: 10. julija 1948. 
Besedilo: Premogovnik Št. Jani 
Vpis© se: 
ing. Cucek Ernest, direktor, ki podpi- 

suje samostojno, v, obsegu zale poobla- 
stil in pravil podjetja; 

Klenovšek Alojzij se izbriše kot po- 
slovodja podjetja in vpiše kot namestnik 
direktorja, ki podpisuje za podjetje v od- 
sotnosti direktorja, v istem obsegu kot 
on; 

Izbriše se Keše Ivan, dosedanji na- 
mestnik ravnatelja. 

Ministrstvo za ïinanco LUS, 
Ljubljana, 

dne 9. julija 1948. 
Št. 2431023-48 6149 

* 
1182. 

Sedež: Ljubljana. 
Dan vpisa: 9. julija 1948. 
Besedilo:  Industrija  bitumenskih  iz- 

delkov, Ljubljana. 
Izbriše se dr. Bonča Ivan, dosedanji 

direktor, vpiše se: 
Vadnjal Stane, direktor, ki podpisuje 

samostojno, v obsegu zakonskih poobla- 
stil in pravil podjetja. 

Ministrstvo za îinanco LRS, 
- Ljubljana, 

dne 5. julija 1948.   . 
Št. 2431001—48        '   6046 

1183. 
Sedež: Ljubljana. 
Dan vpisa: 10. julija 1948. 
Besedilo: Podjetje za promet z zdra- 

vili, skrajšano >Zdravprom< v likvidaciji. 
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Izbrise se clan likvidacijskega odbora 
Ture! Slavko, namesto njega pa vpiše 

Domicelj Bogdan. 
Ministrstvo za finance LRS, 

, Ljubljana, 
dne 9. julija 19-13. 

Št. 2431019—48 6148 
* 

1184. 
Sedež: Ljubljana. 
Dan vpisa: 10. julija 1948. 
Besedilo: »UtensUia«, tovarna tekstil- 

nih potrebščin, Ljubljana. 
S podjetjem se združita nacionalizira- 

ni podjetji: 
Cakš Vladimir, lesno strugarstvo, 

Ljubljana, in 
Žepič & Kovačič, izdelovanje tekstil- 

nih oolničkov, Kranj; 
Besedilo odslej: »Utensilia«, tovarna 

tekstilnih potrebščin, Ljubljana, skraj- 
šano: »Utensilia«, Ljubljana; 

Podjetje zastopata: 
Pirnat Ciril, ravnatelj, ki podpisuje 

samostojno, v obsegu zak. pooblastil in 
pravil podjetja, ter 

Perhavec Franc, gL računovodja, ki 
podpisuje vse listine po 47. členu spi. 
zakona o drž. gospodarskih podjetjih. 

Dosedanji ravnatelj Videtič Jože, in gl 
računovodja Bačak Ladislav se izbrišeta. 

Ministrstvo za finance LBS, 
Ljubljana, 

dne 9. julija 1948. 
St. 2431025-48 .6160 

* 
1185. 

Sedež: Zidani most. 
Dan vpisa: 10. julija 1948. 
Besedilo: Apnenice Zidani most. 
S podjetjem se združi nacionalizirano 

podjetje ing. M. in Fr. Hmelj, tovarna 
lahkih gradbenih plošč, Radeče pri Za- 
danem mostu. 

Besedilo odslej: Apnonico Zidani most. 
Poslovni    redmet odslej:»Produkcija 

apnenčeve moke in drobi j enea za posipa- 
nje cest in apna, ter razdeljevanje lah- 
kih gradbenih plošč na industrijska na- 
čin. 

Ministrstvo za finance LUS, 
Ljubljana, 

dne 9. julija 1948. 
Št. 2431018-48 6147 

Vpisi 
v register invalidskih podjetij 

1186. 
Sedež: Guštanj. 
Dan vpisa: 9, julija 1948. 
Besedilo: Invalidsko podjetje »Živila«, 

Guštanj. 
Poslovni predmet: Nakup Sn prodaja 

sadja, delikatese in Keracioniranih živil. 
Ustanovitelj podjetja: Okrajni odbor 

VVI na Prevaljen. 
Podjetje zastopa: 
Turucnìli Marija, poslovodja, ki sopod- 

pisuje samostojno, v obsegu pooblastil, 
določenih v pravilih podjetja. 

Ministrstvo za finance LRS, 
Ljubljana, 

dne 8. julija 1948. 
& 2431013-48 €050 

1187. 
Sedež: Maribor. 
Dan vpisa: 9. julija 1948. 
Besedlo: Invalidsko podjetje »Tapet- 

ništvo«, Maribor. 
Poslovni predmet: Tapetniški izdelki 

in storitve ter prodaja izdelkov na de- 
belo din drobno. 

Ustanovitelj podjetja: Mestni odbor 
VVI v Mariboru. 

Podjetje zastopata: 
Šprajcer Anton, upravnik, ki podpisu- 

je samostojno, v obsegu pooblastil, do- 
ločenih v pravilih podjetja, 

Šprager Matilda, knjigovodja, ki so- 
podpisuje računovodsko listino. 

Ministrstvo za finance LiiS, 
Ljubljana, 

dne 8. julija 1948. 
Št. 2431016-48 6053 

1188. 
Sedež: Muta. 
Dan vpisa: 9. julija 1948. 
Besedilo: Invalidsko podjerjo »Mizar- 

stvo«, Muta. 
Poslovni predmet: Izdelki mizarske 

etroke. 
Ustanovitelj   podjetja:  Okrajni  odbor 

VVI na Prevaijoh. 
Podjetje zastopa: 
Filipi Ivan, upraivnik, ki podpisuje 

samostojno, v obsegu pooblastil, določe- 
nih v pravuih podjetja. 

Ministrstvo za finance LItS, 
Ljubljana, 

dne 8. julija 1948. 
Št. 2431012—48 6049 

1189. 
Sedež: Muta. 
Dan vpisa: 9. julija 1948. 
Besedilo: Invalidsko podjetje »Pekar- 

na?, Muta. 
Poslovni predmet: Pekovska dela. 
Ustanovitelj podjetja: Okrajni odbor 

VVI na Prevaljah. 
Podjetje zastopa: 
Kogelnik Slavko, upravnik, ki pod- 

pisuje samostojno, v obsegu pooblastil, 
določenih v pravilih podjetja. 

Ministrstvo za finance LItS, 
Ljubljana, 

dne 8. julija 1948. 
St. 2431014—43 6051 

1190.     m 

Sedež:*Dobrna št. 37. 
Dan vpisa: 7, julija 1948. 
Besedilo: »Hotel« KLÖ gospodarska 

podjetja Dobrna. 
Poslovni predmet: Točenje alkoholnih 

pijač, pripravljanje jedil, oddaja sob za 
tujce in obratovanje delavske menze. 

Ustanovitelj podjetja: KLO Dobrna, 
odfoSba št. 2075/1 dno 7. V. 1948. 

Operativni upravni voditelj: Izvršilni 
odbor KLO Dobrna. 

Za podjetje podpisuje: 
Rožanć Karl, upravnik, Dobrna, samo- 

stojno, le za. vse večjo nabavke in kredite 
ter posojila podpilsuje poleg njega še en 

San KLO, po določbah spi. zakonov o 
drž. gospodarskih podjetjih in potrjenih 
pravilih. 

•••:'•1 LO Celje okolica, 
odsek za finance, 

dne 7   julija 1948. 
Št. IV—3106/1 5955 

1191. 
Sedež: Dobrna št. 24. 

Dan vpisa: <J. ju!;ja 1948 
Besedilo: »Pekarna KLO gospodarska 

podjetja Dobrna«. 
Po.siiovni predmet: Peku kruha. 
Ustanovitelj podjetja: KLO Dobrna, 

odločba št. 32Ó2/1 z dne Ö. V. 1948. 
Operativni upravni voditelj: Izvršilni 

odbor KI O Dobrna. 
Za podjetje podpihujeta: 
Dobovičnik Anton, obratovodja, 
Rožanc Kari, upravnik gospodarskih 

podjetij KLO Dobrna; in sicer obratovod- 
ja za manjše nabave, za večje nabave, 
kredite in podobno poief* njega še uprav- 
nik po določbah spi. zakona o drž. gospo- 
darskih podjetjih in potrjenih pravnih, 
oba pa v obsegu pooblastil. 

Okrajni L0 Cilje okolica, 
odsek za finance, 

dne 6. julija 1048. 
Št. IV—2992/1 6956 

« 
1192. 

Sedež: Lcmberg. 
Dan vpisa: 10. julija 1948. 
Besedilo: »Žagarsko podjetje Nova cer- 

kev«. 
Poslovni predmet: Ža^anjo lesa za dr- 

žavni in privatni sektor, izdelovanje za- 
bojev. 

Ustanovitelj podjetja- KLO Nova cer- 
kev, odločba št. 186/48 z dno 6. II. 1948. 

Operativni upravni voditelj: Izvršilni 
odbor Nova cerkev. 

. Za podjetje podpisuje: 
Kopnivnik Blaž, poslovodja, v njegovi 

odsotnosti pa 
Mlakar^ Miha, računovodja, po določ- 

bah 47. člena spi. zakona o dri gospo- 
darskih podjetjih in potrjenih pravilih, 
oba v obsegu pooblastil. 

Okrajni LO Ccljo okolica, 
odsek za finance, 

dno 10. julijn 1948. 
Št. IV—1762/1 6164 

1193. 
Sedež: Sv. Peter v Savinjski dolini. 
Dan vpisa: 8. julija 1948. 
Besedilo: ».Mesarija«. 
Poslovni predmet: Proizvodnja mesnih 

izdelkov. 
Ustanovitelj podjetja: KLO Vransko, 

odločba št. 4f><V/1 z dno 21. III, 1948. 
Operativni upravni  voditelj: Izvršili' 

odbor KLO Sv. Peter v Snv. dolini. 
Za podjetje podpisuje: 
D eroe Frano, poslovodja, samostojno, 

po določbah 47. člena spi. zakona o drž. 
gospodarskih poclj^lj'}] in potrjenih pra- 
vilih. 

Okrajni LO Celje okolica, 
odsek za finance. 

dne 8.  julija 1948. 
St. IV-237C/1 6163 
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1194. 
Sedež: Vransko št. 116. 
Dan vpisa: 13. julija 1948. 
Besedilo:  »Usnjarsko   podjetje   Vran- 

Poslovni predmet: Izdelovanje usnja. 
Ustanovitelj podjetja; KLO Vransko, 

odločba št. 612/1 z dne 5. V. 1948. 
Operativni upravni voditelj: Izvršilni 

odbor KLO Vransko. 
Za podjetje podpisuje: 
Sevniik Julij, upravnik, 
Grčar Albin, in 
Štancer Ludvik, člana komunalnega 

odseka in sicer upravnik in po en Slan 
po določbah 47. člena spi. zakona o drž. 
gospodarskih podjetjih in potrjenih pra- 
vilih, vsi pa v obsegu pooblastil. 

Okrajni LO Celje okolica, 
odsek za linaiicc, 

dne 13. julija 194& 
Št. IV-2991/1 6165 

* 
1195. 

Sedež: Črnomelj. 
Dan vpisa: 13. julija 1948. 
Besedilo: »Belokranjska železolivarna, 

Črnomelj. 
Poslovni predmet: Vsa dela železoli- 

varske in livarske stroke. 
Podjetje je ustanovil: OLO Črnomelj. 
Podjetje zastopa in zanj podpisuje: 
Lakner Ivan mlajši, upravnik, samo- 

stojno, po zakonskih pooblastilih in pra- 
vilih podjetja, v finančnem pogledu do 
zneska 200.000 din. 

Okrajni L0 Črnomelj, 
poverjeništvo za finance, 

dne 13. julija 1948. 
Št. 1564/1 61G2 

* 
1196. 

Sedež: Ajdovščina. 
Dam vpisa: 9. julija 1948. 
Besedilo: Ljudsko nabavno prodajna 

**druga z o. j. v Ajdovščinis 

Po sklepu 6kupš5in© z dne 7. marca 
1948 je zadruga prešla v likvidacijo. 

Likvidacijska firma doslej s pristav- 
kom >v likvidaciji«. 

Likvidatorji: 
„ Pečenko Milojka, Brajnik -Rudolf, Bav- 
čar Angel, Krapež Jožef, Marc Ivan, 
puntar Albin, Lemut Ivan, Breščak 
«Janko, Remec Ivan, Rustja Jožef in 
Mamio" Alojz. 

Likvidatorji podpisujejo likvidacijsko 
krmo tako, da pristavita dva izmed njih 
Pod firmo svoj podpis. 

Okrožno sodišče v Postojni 
dne 9. junija 1948. 

Zt 4/46—10 B771 

1197. 
Sedež: Col 

* 

Dan vpisa: 8. julija 1948. 
Besedilo: Čevljarska delavnica Col. 
Poslovni predmet: Popravila in izdelo- 

vanje čevljev. 
Ustanovitelj podjetja: KLO Col. 
Operativni upravni voditelj: KLO Col 

Za podjetje podpisuje: 
Bizjak Stanko, upravnik. ""'; 

Okrajni LO Gorica, ^ 
poverjeništvo za finance, 

dne 8. julija 1948. 
Št.  1597/4—48 6981 

* 
1198. i,r 

Sedež: Dobrovo. 
Dan vpisa: 10. julija 1948. 
Besedlo: Krajevno čevljarsko podjetje 

Dobrovo, 
Poslovni predmet: Izdelovanje in po- 

pravila čevljev. 
Ustanovtelj podjetja: KLO Dobrovo. 
Operativni upravni voditelj: KLO Do- 

brovo. 
Za podjetje podpisujeta: 
SimčJč Anton, predsednik KLO, 
Markovič Karel, tajnik KLO. 

Okrajni LO Gorica, 
poverjeništvo za finance, 

dne 10. julija 1948. 
Št. 2099/1-48 6073 

* 
1199. 

Sedež: Kostanjevica. 
Dan vpisa: 10. maja 1948. 
Besedilo: Krajevna mesnica Kostanje- 

vica. 
Poslovni predmet:  Prodaja  mesa in 

mesnih izdelkov na drobno. 
Ustanovitelj podjetja:: KLO Kostanje- 

vica. 
Operativni upravni voditelj: KLO Ko- 

stanjevica. 
Za podjetje podpisujeta: 
Frančeškin   Franc,   predsednik  KLO 

Kostanjevica, 
Novak Mara, tajnica KLO Kostanjevica. 

Okrajni LO Gorica, 
poverjeništvo za finance, 

dne 10. maja 1948. 
Št. 1786/43—48 4105 

* 
1200. 

Sedež: Kozana. 
Dan vpisa: 8. julija 1948. 
Besedilo: Krajevna gostilna Kozana. 
Poslovni predmet: Prodaja alkoholnih 

in brezalkoholnih pijač ter mrzlih in to- 
plih jediL 

Ustanovitelj podjetja: KLO Kozana. 
Operativni upravni voditelj: KLO Ko- 

zana. 
Za podjetje podpisujejo: 
Prinčič Berta, upravnica, 
Budin Julij, predsednik KLO Kozana, 
Persolja   Kari,   gospodarski referent 

KLO Kozana. 
Okrajni L0 Gorica, 

poverjeništvo za finance, 
dne 8. julija 1948. 

Št. 2249/1—48 5982 

1201. _•   „., 
Sedež:   Videm,   KLO   Videm-Dobre- 

polje. 
Dan vpilsa: 12. julija 1948. 
Besedilo: Okrajna lesna industrija in 

mlin Grosuplje, sedež Videm-Dobre- 
poljc. 

Poslovni predmet: Izdelovanje stolov, 
I rezanje lesa in mletje žita. 

Ustanovitelj podjetja: OLO Grosuplje. 
Operativni  upravni  voditelj:   Okrajni 

izvršilni ljudski odbor Grosuplje. 
Za podjetje podpisuje: 
Miklič Marjan v vseh zadevah po 7. 

členu pravil podjetja. 
Okrajni LO Grosuplje, 

odsek za finance, 
dne 12. julija 1948. 

Št 548/1—1948 6065 
* 

1202. 
Sedež: Blejska Dobrava. 
Dan vpisa: 8. julija 1948. 
Besedilo:  Krajevno podjetje  »Gostil- 

na«, Bi. Dobrava. 
Poslovni predmet: Prodaja alkoholnih 

in brezalkoholnih pijač ter jestvin. 
Ustanovitelj podjetja: KLO Blejska Do- 

brava. 
Operativni upravni voditelj: Izvršilni 

odbor KLO BI. Dobrava. 
Podjetje zastopata in zanj podpisujeta: 
Gosar Avguština, poslovodja, 
Jensko Antonija, knjigovodja* 

Okrajni LO Jesenice, 
odsek za finance, 

dne 8. julija 1948. 
Št. V—1742/2—1948 6021 

* 
1203. 

Sedež: Jesenice. 
Dan vpisa: 12 julija 1948. 
Besedilo: Trgovina s sadjem in žele» 

njavo, mestno trg. podjetje Jesenice, 
skrajšano: Sadjc-zclenjara Jesenice. 

Poslovni predmet: Preskrba prebival- 
stva mesta Jesenice s sadjem in zelenja- 
vo. 

Ustanovitelj podjetja: MLO Jesenice. 
Operativni upravni voditelj: Izvršilni 

odbor MLO Jesenice. 
Podjetje zastopajo in zanj podpisujejo: 
Sorli Srečko, upravnik mestnih trg. 

podjetij Jesenice, 
Šimnic Anica, namestnica upravnika, 
Kropej Vlastä, računovodja podjetja. 

Okrajni L0 Jesenice, 
odsek za finance, 

dne 12. julija 1948. 
Št. V—1743/2-1948 6071 

jfe 

1204. 
Sedež: Kranjska gora. 
Dan vpisa: 7. julija 1948. 
Besedilo: Krojaško in šiviljsko1 podjet- 

je KLO Kranjska gora. 
Poslovni predmet: Izdelovanje in po- 

pravila moškOh in ženskih oblek ter izde- 
lovanje perila. 

Ustanovitelj podjetja: KLO Kranjska 
gora. 

Operativni upravni voditelj: Izvršilni 
odbor Kranjska gora. ' 

Podjetje zastopata in zanj podpisujeta: 
Grilc Maks, poslovodja podjetja, 
Šimenc Vende-lin, upravnik krajevnih, 

podjetij KLO Kranjska gora. 
Okrajni L0 Jesenice, 

odsek za finance, 
cine 7. julija 1948. 

Št Va 1674/3/48 6016 
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1205. 
Sedež: Podgorje. 
Dan vpisa: Ö. julija 1948. 
Besedilo: Uprava državnih stanovanj- 

skih zgradb. 
Poslovni predmet: Uprava stanovanj- 

skih hiš, pobiranje najemnine, oddaja 
stanovanja in pripadajočega zemljišča. 

Ustanovitelj podjetja: KLO Podgorje. 
Operativni upravni voditelj: KLO Pod- 

gorje. 
Podjetje zastopata in zanj podpisu- 

jeta: 
Rozman Andrej, upravnik, važnejše 

listine in vse finančne listine pa poleg 
upravnika še 

Bergant Ivan, Podgorje 108, kot nje- 
gov namestnik. 

Okrajni LO Kamnik, 
odsek za finance, 

dne 7. julija 19548. 
4 1811/1—III—1948 

# 
6018 

1206. 
Sedež: Stara vas. 
Dan vpisa: 12. julija 1948. 
Besedilo: Slaščičarna KLO Žir1. 
Poslovni predmet: Nakupovanje in iz- 

delava peciva, slaščic, kanditov, liker- 
jev in sadnih sokov ter prodaja istih. 
Nadalje nakup in prodaja kave in čaja. 

Ustanovitelj podjetja: KLO Zari. 
Operativni upravni voditelj: KLO Ziri 
Podjetje zastopajo in zanj podpisujejo: 
Dolenc Berta, upravnica, vse spise do 

30.000 din, zneske nad to vsoto sopod- 
pisujeta 

Žakelj Vinko, predsednik KLO, in 
Govekar Julija, finančni referent KLO. 

Okrajni LO Kranj, 
odsek za finance, 

dne 12. julija 1948. 
Št. II—1258/1—48 6125 

1207. 
Sedež: Tržič. 
Dan vpisa: 10. julija 1948. 
Besedilo: Elekrotchnično podjetje 

MLO Tržič. 
Poslovni predmed: Prodaja elektro- 

tehničnih predmetov in izvrševanje no- 
tranjih instalacij. 

Ustanovitelj podjetja: MLO Tržič. 
Operativni upravni voditelj: Izvršilni 

odbor MLO Tržič. 
Podjetje zastopajo in zanj podpisujejo: 
Plahuta Bojan, upravnik, 
Miškec Štefanija, knjigovodja, skupno 

vse spise do zneska 50.000 din, za večje 
zneske pa je potreben sopodpis pred- 
sednika^ MLO. V odsotnosti upravnika, 
podpisuje namesto njega 

Markelj Franc, direktor DMGP. 
Okrajni LO Kranj, 
odsek za finance, 

dne 10. julija 1948. 
Št. II-1147/1-48    ,     6128 

1208. 
Sedež: Tržič. 
Dan vpisa: 10. julija 1948. 
Besedilo: Mestna kleparska in vodo- 

vodna inštalaterska delavnica Tržič. 
Poslovni predmet: Izvrševanje klepar- 

skih in vodovodnih instalacij ter grad- , 
benih kleparskih del. 

Ustanovitelj podjetja: MLO Tržw. 
Operativni upravni voditelj: Izvršilni 

odbor 1YLLO Tržič, 
Podjetje zastopata in «inj podpisujeta: 
Culer Avgust, upravnuk, 
Franko Mira, knjigovodju, skupno do 

löü.OUü din, za večje zneske je potreben 
sopodpis predsedniiia MLO. V odsotnosti 
upravnika podpisuje namesto njega 

Markelj Franc, direktor DMüP. 
Okrajni LO Kranj, 
odsek za finance, 

dne 10. julija 1948. 
Št. 11—1148/1—48 6127 

1209. 
bedež: Tržič. 
Dan vpisa: 7. julija 1948. 
Besedilo: Mestna saga .ÜLO Tržič. 
Poslovni predmet: Žaganje m obdelava 

okroglega lesa za stavbe m pohištvo. 
Ustanovitelj podjetja: MLO Tržič. 
Operativni upravni voditelj: izvršilni 

odbor MLO Tržič. 
Podjetje zastopajo in zanj podpisuje jo: 
Jezerauk Franc, upravnik, 
Jaipelj Vaujko, knjigovodja, ki podpi- 

sujeta skupaj do zneska 200.0ÜÜ din, nad 
tem zneskom pa mora sooodpisati še 
predsednik MLO. Ob upravnikov L odsot- 
nosti podpisuje namesto njega, 

Masrkelj Franc, mrektor DMGP. 
Okrajni LO Kranj, 
odsek za finance, 

dne 7. julija 1948. 
Št. 1•/1—48 5979 

# 
1210. 

Sedež: Tržič. 
Dan vpisa: 12. julija 1948. 
Besedilo: Mestno gradbeno podjetje 

MLO Tržič. 
Poslovni predmet: izvrševanje vseh v 

gradbeno stroko spadajočih del. 
Ustanovitelj podjetja: MLO Tržič. 
Operativni upravni voditelj: Izvršilni 

odbor MLO Tržič. 
Podjetje zastopata in zanj podpisujeta: 
Rotar Ivan, upravnik, 
Nograšek Marija, knjigovodkinja, skup- 

no nakazila za potrebe tekočega po- 
slovanja do zneska 100.000 din, za inve- 
sticije do zneska 50.000 din, za večje 
zneske je potrebno privoljenje operativ- 
nega upravnega vodstva oziroma poobla- 
ščene uprave direkcije mestnih gospo- 
darskih podjetij, Tržič. 

Okrajni LO Kranj, 
odsek za finance, 

dne 12, julija 1948. 
Št. II-1145/1-48 6126 

** 
1211. 

Sedež: Tržič. 
Dan vpisa: 5. julija 1948. 
Besedlo: Sadjo in zelenjava MLO Tr- 

žič, 
Poslovni predmet: Nakupovanje in na- 

drobna prodaja zelenjave, sadja, sadnih 
izdelkov in vseh deželnih pridelkov. 

Ustanovitelj podjetja: MLO Tržič. 
Operativni upravni voditelj: Izvršilni 

odbor MLO Tržič. 

Podjela© zastopajo in zanj podpisujejo: 
Plahuta Bojan, upravnik, 
Miškec Štefanija, knjigovodja, ki pod- 

pisujeta skupaj do zneska 50.000 din, 
nad tom zneskom pa mora sopodpisati 
predsednik MO. Ob odsotnosti upravnika 
podpisuje namesto njega 

Markelj Franc, direktor DMGP. 
Okrajni LO Kranj, 
odsek za finance, 

dne 5. julija 1948. 
Št. II—1142/1-48 5890 

•3* 

1212. 
Sedež: Tržič. 
Dan vpisa: 5. julija 1948. 
Besedilo: Uprava komunalnih obra- 

tov MLO Tržič. 
Poslovni predmet: Uprava mestnih ko- 

munikacijskih obratov. 
Ustanovitelj podjetja: MLO Tržič. 
Operativni upravni voditelj: Izvršilni 

odbor MLO Tržič. 
Podjetje zastopajo in zanj podpisujejo: 
Frantar Peter, upravnik, 
Japelj Vanjko, knjigovodja, ki podpi- 

sujeta skupaj do zneska 25.000 dan, nad 
tem zneskom pa mora sopodpisati pred- 
sednik MLO. V odsotnosti upravnika 
podpisuje namesto njega 

Markelj Franc, direktor DMGP. 
Okrajni LO Kranj, 
odsek za finance, 

dno 5. julija 1948. 
Št. II—1148/1-48 5891 

* 
1218. 

Sedež: Tržič. 
Dan vpisa: 6. julija 1948. 
Besedilo: Uprava mestnih zemljišč in 

gozdov MLO Tržič. 
Poslovni predmet: Vzdrževanje gozdov 

in zemljišč, zasejevanje in pogozdovanje 
ter ekonomična izraba. 

Ustanovitelj podjetja: MLO Tržič. 
Operativni upravni voditelj: Izvršilni 

odbor MLO Tržič. 
Podjetjo zastopajo in zanj podpisujejo: 
Frantar Peter, upravnik, 
Japelj Vanjko, knjigovodja, ki podpi- 

sujeta skupaj v vseh zadevah do zneska 
100.000 din, nad to vsoto pa mora pod- 
pisati predsednik MLO. Ob odsotnosti 
upravnika podpisuje namesto njege 

Markelj Franc, direktor DMGP. 
Okrajni L0 Kranj, 
odsek za finance, 

dne 6. julija 1948. 
Št. II-1147/1—48 5893 

* 
1214. 

Sedež: Tržič. 
Dan vpisa: 5. julija 1948. 
Besedilo: Uprava vodovoda MLO Trž»c. 
Poslovni predmet: Vzdrževanje in n°~ 

va graditev vodovodnega omrežja z re- 
zervoarji. 

Ustanovitelj podjetja: MLO Tržič. '     . 
Operativni upravni voditelj: Izvršilni 

odbor MLO Tržič. .... 
Podjetje zastopajo in zanj podpisujejo: 
Frantar Peter, upravnik, . 
Japelj Vanjko, knjigovodja, ki podpi- 

sujeta skupaj v vseh zadevah do zneska 
50.000 din, nad to vsoto pa mora eopod- 
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pisati predsednik MLO. Ob odsotnosti 
upravnika podpisuje namesto njega 

Mairkelj Fraine, direktor DMGP. 
Okrajni LO Kranj, 
odsek za finance, 

dne 5. julija 1948. 
Št. II—1149/1— 48 5892 

* 
1216. 

Sedež: Raka. 
Dan vpisa: 7. julija 1948. 
BesedUo: Krajevna poljska opekarna, 

Raka. 
Poslovni predmet: Izdelovanja zidne 

in strešne opeke. 
Ustanovitelj podjetja: KLO Raka. 
Operativni upravni voditelj: KLO Ra- 

ka. 
Za podjetje podpisujeta: 
Hruševar Alojz, upravnik, 
Prah Anica, računovodja, za računo- 

vodsko, denarne, obračunsko in kreditne 
zadeve. Za sklepanje poslov, ki obreme- 
njujejo premoženje podjetja z zneskom 
200.000 din in več, morata pooblaščenca 
poprej preskrbeti privolitev operativne- 
ga upravnega voditelja. 

Okrajni LO Krško, 
poverjeništvo za îiuanco, 

dno 7. julija 1948. 
Št. 64/33 6061 

* 
1216. 

Sedež: Sevnica. 
Dan vpisa: 7. julija 194& 
Besedilo: Okrajna opekarna, Sevnica. 
Poslovni predmet: Opekarska dela, 

nabava nepremičnin za pridobitev suro- 
van in prodaja opeke na debelo in drob- 
ne. 

Ustanovitelj podjetja: Okrajni ljudski 
odbor Krško. 

Operativni upravni voditelj:   Okrajni 
izvršilni odbor Krško. 

Za podjetje podpisujejo: 
Planino RihaTd, upravnik, 
Svažič Julija, računovodja, skupaj do 

zneska 100.000 din, za obveznosti nad 
tem zneskom pa skupaj z obema, 

Zdolšek Josip, pravni referent OLO 
Krško. 

Okrajni LO Krško, 
poverjeništvo za finance, 

dno 7. julija 1948. 
Št 64/35 6062 

* 
1217. 

Sedež: Sevnica. 
Dan vpisa: 8. julija 1948. 

.Besedilo: Okrajni valjčni mlin v Sev- 
nici. 

Poslovni predmet: Nakup žitnih pri- 
delkov, mletje lastnega in tujega žita in 
Prodaja mlevskih izdelkov na debelo in 
drobno. 

Ustanovitelj podjetja: OLO Krško. 
. Operativni  upravni  voditelj:  Okrajni 
«vršilni odbor Krško. 

Za podjetje podpisujejo: 
Planine Rihard, upravnilc, v njegovi 

odsotnosti 
Svezie" Ivan, njegov namestnik, v ena- 

kem obsegu, v računovodstvenih zade- 
Vah pa skupaj z enim izmed njiju, 

Svezie Julijana, računovodja, in sicer 
za vse obveznosti do zneska 100.000 din, 

za obveznosti nad tem zneskom pa sku- 
paj z enim izmed prvih dveh 

ZdoBek Josip, pravni referent OLO 
Ki'lko. 

Okrajni LO Krško, 
poverjeništvo za finance, 

dno 8. julija 1948. 
Št. 64/34 6060 

1218. 1 
Sedež: Ljubljana, Tvrševa c. 
Dan vpisa: 10. julija 1Ö48. 
Besedilo: »Kurivo« KLO Jezica, 
Poslovni predmet: Nakup in prodaja 

premoga in drv za kurjavo na drobno. 
Ustanovitelj podjetja: KLO Jezica. 
Operativni upravni voditelj: Izvršilni 

odbor KLO Jezica. 
Podjetje zastopata in zanj podpisu- 

jeta: 
Kolenc Otmar, upravitelj, samostojno 

v vseh zadevah, v računovodskih zade- 
vah skupno ž njim 

Tumpej Franc, knjigovodja. 
MLO glavnega'mesta Ljubljana, 

poverjeništvo za finance, 
dne 10. julija 1948. 

Fin št 2223/48 6129 
* 

1219. 
Sedež: Hoče. 
Dan vpisa: 23. junija 1948. 
Besedilo: Krajevna mesarija Hoče. 
Poslovni predmet: Mesarska obrt. 
Ustanovitelj podjetja: KLO Hoče. 
Operativni upravni voditelj: Izvršilni 

odbor KLO Hcče. 
Poslovodja   podjetja:   Uranjek   Eliza- 

beta. 
Za podjetje podpisujeta: 
Uranjek Elizabeta, poslovodja, 
Vabič Danica, knjigovodja. 

Okrajni L0 Maribor okolica, 
finančni odsek, 

dne 23. junija 1948. 
Št 787/1—V/4 5910 

* 
1220. 

Sedež: Rušo. 
Dan vpisa: 23. junija 1948. 
Besedilo: Krajevna gostilna Ruše. 
Poslovni predmet: Gostilniška obrt. 
Ustanovitelj podjetja: KLO Ruše. 
Poslovodja podjetja: Dobljekar Urban. 
Za podjetje podpisujejo: 
Dobljekar Urban, poslovodja, 
Zunko Rudolf, predsednik KLO, in 
ing. Teržan Josip, oba za operativno 

upravno vodstvo. 
Okrajni LO Maribor okolica, 

finančni odsek, 
dne 23. junija 1948. 

Št. 861/1 5•12 

1221. 
Sedež: Žikarce št. 92, KLO Korena. 
Dan vpisa: 11. maja 1948. 
Besedilo: Krajevna krojačnica KLO 

Korena. 
Poslovni predmet: Vsa dela krojaške 

stroke. 
Ustanovitelj podjetja: KLO Korena. 
Operativni upravni voditelj: KLO Ko- 

rena, pooblaščenec Zivko Mihael. 
Poslovodja podjetja: Pintarič Franc. 
Za podjetje podpisujejo: 

Pintarič Franc, poslovodja, 
Fluher Ivan, knjigovodja, 
Zivko Mihael, za operativno upravno 

vodstvo. 
Okrajni L0 Maribor okolica, 

finančni odsek, 
dne 11. maja 1948 

Št. 734/2 5911 
* 

1222. 
Sedež: Okonina. 
Dan vpisa: 25. junija 1948. 
Besedilo:   Čevljarska   delavnica KLO 

Grusovlje. 
Poslovni predmet: Izdelava in popra- 

vilo čevljev. 
Ustanovitelj podjetja: ILLO Grusovlje. 
Operativni upravni voditelj: KLO Gru- 

sovlje. 
Podjetje zastopajo in zanj podpisujejo: 
Cajnar Alojz, 
Spende Anton, in sicer v vseh zadevah 

po dva upravičenca skupaj, 
namestnika: 
Zavolovšek Jožef, 
Pezar Alojz. 

Okrajni LO Mozirje, 
odsek za finance, 

dne 5. julija 1948. 
Št. 2051/48 5872 

1223. 
Sedež: Radmirje. 
Dan vpisa: 25. junija 1948. 
Besedilo: Opekarna KLO Radmirje. 
Poslovni predmet: Izdelava opeke. 
Ustanovitelj, podjetja: • KLO Radmirje. 
Operativni upravni voditelj: KLO Rad- 

mirje. 
Podjetje zastopajo in zanj podpisujejo: 
Prislan Franc, predsednik KLO. 

'*  Golob Franc, tajnik KLO, in sicer po 
dva upravičenca skupaj; 

namestnika: 
Razbornik Matija, odbornik, 
Tfršek Franc, upravnik podjetja. 

Okrajni LO Mozirje, 
odsek za finance, 
dne 5. julija 1948. 

Št. 2050/48 5873 
* 

1224. 
Sedež: Solčava. 
Dan vpisa: 25. junija 1948. 
Besedilo: Opekarna KLO Solčava. 
Poslovni predmet: Izdelava opeke.  . 
Ustanovitelj podjetja: KLO Solčava. 
Operativni upravni voditelj: KLO Sol- 

čava. 
Podjetje zastopajo in zanj podpisujejo: 
Prodnik Franc, predsednik KLO, 
Prelesnik Anton, tajnik KLO, in sicer 

v vseh zadevah po dva skupaj;    • 
namestniki: 
Selišnik Franc, poslovodja, 
Štebe Ignac, knjigovodja, 
Golob Silvester, delavec' 

Okrajni LO Mozirje, 
odsek za finance, 

dne 5. julija 1948. 
Št 2050/48 5871 

1225. * ' 
Sedež: Loke št. 30. 
Dan vpisa: 7. julija 1948. 
BesedUo: Klavnica in mesarija, Loke 

št 30. 
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Poslovni predmet: Nakup in prodaja 
mesa in klavne živine ter izdelovanje 
mesnih izdelkov. 

Ustanovitelj podjetja: KLO Loke — 
Kisovec. 

Operativni upravni voditelj: KLO Lo- 
ke — Kisovec, 

Za podjetje podpisujejo: 
Goričan Ivan, predsednik KLO Loke 

— Kisovec, za poslovne zadeve skupaj 
z njim: 

Mam Stane, tajnik KLO Loke — Kiso- 
vec, 

Robavs Marija, poslovodja. 
Okrajni LO Trbovlje, 

odsek za finance, 
dne 7, julija 1948. 

St 1665/1-48 6954 

k št 1049. 
Sedež: Mestinje, KLO Šmarje pri Jel- 

šah. 
Dan vpisa: 16. junija 1948. 
Besedilo: Okrajna lesna industrija Me- 

stinje, KLO Šmarje pri Jelšah. 
Poslovni predmet:   gradbeno in pohi- 

štveno mizarstvo; rezanje hlodovine na 
tuj račun; trgovina z lesom. 

Ustanovitelj podjetja: OLO Poljčane. 
Operativni upravni voditelj: Izvršilni 

odbor OLO Poljčane. 
Podjetje zastopa in zanj podpisuje: 
Češarek Milan, upravnik, v vseh zade- 

vah. 
Okrajni LO Poljčane, 

odsek za finance, 
dne 16. junija 1948. 

St 2384/48 5265 

1226/27. 
Sedež: Celje. 
Dan vpisa: 10. julija 1948. 
Besedilo: Mestni magazin MLO Celje. 
Poslovni predmet odslej še: Predelava 

blaga za prodajo (bife, sladoled). Pod- 
jetje posluje odslej kot trgovina na drob- 
no in debelo. 

Mestni LO Celje, 
odsek za finance, 

dne 10. julija 1948. 
Št 1978-1948 6070 

1228. * 
Sedež: Celje. 
Dan vpisa: 10. julija 1948. 
Besedilo: Podjetje za ceste in kanali- 

zacije MLO Celje. 
Poslovni predmet odslej Še: Škroplje- 

nje in čaščenje cest 
Mestni LO Celje, 
odsek za finance, 

dne 10. julija 1948. 
SL 1986—1948 6069 

1229. 
Sedež: Dobravlje. 
Dan vpisa: 8. julija 1948. 
Besedilo: Krajevna gostilna Dobravlje. 
Izbrišeta se pooblaščenca za podpiso- 

vanje Mihelj Meri, upravnik. In Mihelj 

Josip, predsednik, vpiše se pooblaščenec 
za samostojno podpisovanje podjetja 

JerkiČ Vladimir, upravnik. 
Okrajni LO Gorica, 

poverjeništvo za finance, 
dne 8. julija 1948. 

St 1786/42—48 5983 

1230. 
Sedež: Solkan. « 
Dan vpisa: 9. junija 1948. 
Besedilo: Mestna lekarna Solkan. 
Izbriše   se:   Ur.   Dergano   Martina, 

upravnik 
Za podjetje podpisujejo: 
Ur. Prus Olga, upravnik, in 
Petejan Janko, tajnik MLO, v odsotno- 

sti upravnika pa 
Dr. Fabjan Marija in imenovani tajnik. 

Okrajni LO Gorita, 
poverjeništvo za finance, 

dne 9. julija 1948. 
Št 2258/1—48 6072 

« 
1231. 

Sedež: Ljubljana. 
Dan vpisa: 7. julija 1948. 
Besedilo; Električne cestne železnice. 
Operativni upravni voditelj odslej: Po- 

verjeništvo za lokalni promet MLO Ljub- 
ljana. 

Izbriše se dosedanji knjigovodja Kralj 
Danica, vpiše se: 

Vrančič Ciril, ki podpisuje v računo- 
vodskih zadevah skupaj • upravnikom. 

MLO glavnega mesta Ljubljana, 
poverjeništvo za finance, 

dne 7. julija  1948. 
Fin. št 1948 5985 

* 
1232. 

Sedež: Ljubljana. 
Dan izbrisa: 9. julija 1948. 
Besedilo: ItLO Center, podjetje »Kr- 

zno«, Ljubljana, Mestni trg 5. 
Izbriše se upravnik Berič Viktor, na- 

mesto njega se vpiše 
Šefio Vinko. 

MLO za glavno mesto Ljubljana, 
poverjeništvo  za finance, 

dne 9. julija 1048. 
Fin. št 192F48 6020 

« 
1233. 

Sedež: Ljubljana. 
Dan vpisa: 8. julija 1948. 
Besedilo: Trgovsko podjetjo MLO ^Ku- 

rivo«, Ljubljana. 
Besedilo  odslej:   Trgovsko    podjetjo 

»Kurivo«, Ljubljana. 
Kot pooblaščenec za podpisovanje, se 

izbriše Valant Janko, vpiže pa 
Stare Avgust 

MLO glavnega mesta Ljubljana, 
poverjeništvo za finance, 

dne 8. julija 1948. 
Fin. št 2011/48 5984 

* 
1234. 

Sedež: Ljubljana. 
Dan vpisa: 9. julija 1948. 
Besedilo: Trgovsko podjetje MLO »Ma- 

nufaktura — Galanterija«: v Ljubljani. 

Poslovni predmet se je razširil na na- 
kup in prodajo drogerijskfh in parfume- 
rijskih artiklov. 

MLO glavnega mesta Ljubljana, 
poverjeništvo za finance, 

dne 9. julija 1948. 
Fin. št 1485/48 6019 

1235. 
Sedež: Ljubljana, Kotnikova 16. 
Dan vpisa: 6. julija 1948. 
Besedilo:   Mestno  gradbeno   podjetje 

»Megrad«. 
Sedež ode1 j: Ljubljana, Kotnikova 

ulica 10. 
MLO glavnega mesta Ljubljana, 

poverjeništvo za finance, 
dne 6. julija  1948. 

Fin. št. 2234/48 

1236. 
Sedež: Ljubljana. 
Dan vpisa: 7. julija 1948. 
Besedilo:   Mestno   gradbeno  podjotje 

»Mograd«, Ljubljana. 
Izbriše se dosedanji komercialni vodja 

Kušar Janez, vpiše se: 
Justin Miro, komercialni vodja, ki pod- 

pisuje v vseh finančnih zadevah pod- 
jetja. 

MLO glavnega mesta Ljubljana, 
poverjeništvo za finance. 

dnp 7.  julija  1948. 
Fin. št. 2236/48 5991 

* 
1237. 

Sedež: Ljubljana, Maistrova 10. 
Dan vpisa: 6. julija 1948 
Besedilo:    Trgovsko    podjetjo    MLO 

»Mloko«. 
Besedilo odslej: Trgovsko podjetje 

»Mleko«, Ljubljana. 
MLO glavnega mesta Ljubljana, 

poverjeništvo za finance, 
dne 6. julija 19-18. 

Fin. št. 1945/48 •987 

1238. 
Sedež: Ljubljana. 
Dan vpisa: 5. julija 1948. 
Besedilo: Trgoval podjetje »Prehra- 

na«, Ljubljana, Tvršova 15. 
Pri državnem gospodarskem podjetju 

>Prehrana> se vpišejo nove posloval- 
nice: 

Trgovsko podjetje Prehrana: Poljanska 
ceste 15, Poljanska cesta 73, Gerbičeva 
uL 44, Tavčarjeva ul. 4. Gosposvetska 
o. 6, Miklošičeva c, 28, Galjevica 9a. 
Breg 20, Opekarska c. 31. Vodnikova c 
181, Vodnikova c. 277, Gradaška 10, 
Mestni trg 17, Št Vid 3, Karlovžka c 8, 
Brod pri Tacnu. Prešernova ul. 9. 

MLO glavnega mesta Ljubljana 
poverifMiištvo za finance, 

Fin. št. 210/248 6986 

1239. 
Sedež: Ljubljana. 
Dan vpisa: 7. julija 1948. 
Besedilo: Trgovsko podjetje MLO 

»Sadje       zelenjava«, Ljubljana 
Ustanovita se 2 novi ribarnici, in sicer 

na Pogačarjevem trgu in v Iingarjevi 
ulici. 
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Besedilo odslej: Trgovsko podjctjo 

*Sađjo — zelenjava«. 
MLO glavnega mesta Ljubljana, 

poverjoništvo za finance, 
dne  7.  julija  1043. 

Fdn. Št. 2038/48 in 2131/48     5990 

1240. 
Sed^Z: Ljubljana. 
Dan vpisa: 7. julija 1948. 
Besedilo: Uprava zgrnđb HLO II Ljub- 

lana, Celovška c. g 
Izbriše so dosedanji komercialni vodja 

^avc Kari, vpiše ee: 
Uršič Vladimir, komercialni vodja, ki 

podpisuje samostojno, v računovodskih 
^deva pa skupaj z računovodjem. 

MLO glavnega mesta Ljubljana, 
poverjen i*tv o za, finance, 

dno 7. julija 1948. 
Fra. št. 2098 in 2196/48      5989 

1241. 
Sedež: Ljubljana. 
Dan vpisa: 10. julija 1948. 
"esedilo: Trgovsko podWjc MLO »Vf- 

nojrg«, Ljubljana. 
Besedilo odslej: Trgovsko podjetje >Vi- 

notrg«, Ljubljana. 
„A80 C¥fFm   Marica,   pomočnik 
ravnatelja,   z istlmi zakonskimi poobla- 

MLO glavnega mosta Ljubljana. 
pover.(c!i>;tvo za finance 

dne 10   i;il'"ja 1•!•.    ' 
Frn. sf. -,e0l/-lS in i 159/48    6130 

1242. 
Sedež: Smolenja vas 
Dan vpisa: (J. julija 1948. 

ìTtr.T^l101 ,Jr•vno čevljarsko podjetje 
^odplak KLO Smolenja vas. 

Jzbr;še se dosedanji poslovodja Zupan- 
««Anton, vpiše se: 

Ban Martin, ki samostojno podpisuje 
vseh andevah, za katere je po pravilih 

Podjetja pristojen vodja obrata. 
Okrajni LO Novo mosto, 

odsek za finance, 
dne 0. julija 1948. 

St. 4828/1 5978 
1243. 

Sedež: Celje. 
Dan izbrisa: 10. julija 19-18. 
Besedilo: Acro, tovarna barvil MLO te4o. 
Zaradi prehoda v podjetje republiške- 

K Ppjnena pod upravo Glavne direkcije 
Kejnienö industrije LRS. 

Mestni LO Celje, , 
odsek za finance, 

dne 10. julija 1948. 
St 1957-1948 6067 

1244. * 
Sedež: Celje. 
Dan izbrisa: 10 julija 1948. 
»esedilo: Tovarna eteričnih olj MLO 

^Cljo. 

Zaradi prehoda v podjetje republiške- 
*[2 Pomena pod upravo  Glavne direk- 
01Jo kemične industrije LRS. 

Mestni LO Celje, 
odsek za finance, 

dne 10. julija 1948. 
St. 1957—1948 6068 

1245. 
Sedež: Celje. 
Dan izbrisa: 10. julija 1048. 
Besedilo: Tovarna žičnih in pločevina- 

stih sit MLO Celje. 
Zaradi prehoda v podjetje republiške- 

ga pomena pod upravo Glavne direk- 
cije kovinsko industrije LRS. 

Blestni LO Celje, 
odsek za finance, 

dne 10. julija 1948. 
St. 1970—1948    6068 

1246. '    , 
Sedež: Krško. 
Dan izbrisa: 7. julija 1048. 
Besedilo: Ljudska gostilna Krško. 
Zaradi prenehanja obrata po odločbi 

št. 9099/1 z dne 29. VI. 1948. 
Okrajni LO Krško, 

poverjeništvo za finance., 
dne 7. julija 1948. 

St. 64/36 6083 
* 

1247. 
Sedež: Ljubljana, Poljanska c. 73. 
Dan izbrisa: 10. julija 1948. 
Besedilo:  Trgovsko podjetje  »Živino- 

trge, Ljubljana, Poljanska c. 73. 
Na podlagi odMbe MLO glavnega me- 

sta Ljubljana, Tajn. št, 1469/48. 
MLO glavnega mesta Ljubljana, 

poverjeništvo za finance, 
dne 10. juLja 1948. 

Fin. št. 826 in 1933/48       6131 

1248. 
Sedež: Vitanje. 
Dan izbrisa: 16. junija. 1948. 
Besedilo: Kladivarna Vitanje. 
Zaradi prehoda v upravo OLO Celje 

okolica  na   podlagi  novega   zakona   o 
upravni razdelitvi LRS z dne 23. II. 1048. 

Okrajni LO Poljčane, 
odsek za finance, 

dne 16. junija 1948. 
St 2413/48 6347 

* 
1249. 

Sedež: Dolnji Logatec. 
Dan izbrisa: 15. aprila 1948. 
Besedilo: Okrajni magazin v Dolenjem 

Logatcu. 
Zaradi vpisa v register draavnlh go- 

spodarskih podjetij pri OLO Ljubljana 
okolica • . 

Okrajni LO Postojna, 
odsek za finance, 

dne 14 junija 1948. 
St. 1125'4—48 5640 

* 
k št. 1033. 

Sedež: Tolmin. 
Dan izbrisa: 24. maja 1948. 
Besedilo: Mestni gostinski obrat »Ho- 

tel Triglav«. 
Zaradi preimenovanja v firmo »Go- 

sBinsko podjetje MLO Tolmin« in vklju- 
čitve v novo podjetje obrata »Kavarna 
Triglav« v Tolminu. 

Okrajni LO Tolmin, 
finančni odsek, 

dne 24. maja 1948. 
Št. 78/64—48 

Razglasi sodišč 

Vpisi v zadružni register 
S45. 

Sedež: Dobje, okraj Celje okolica. 
Dan vpisa 25. junija 1948. 
Beseuiio: Kmetijska zadruga z omeje- 

nim jamstvom v Dobju. 
Zadruga je bila ustanovljena na skup- 

ščini 29. IL 1948 za nedoločen čas. 
Naloge zadruge so: i. da na čim boljši 

in čim kulturnejšii način oskrbuje ^svoje 
člane  z  vsemi  potrebnimi potrošnimi 
predmeti; 2. da odkupuje v svojem oko- 
lišu vse lunetijske pridelke in izdelke v 
skladu e postavljenim načrtom za dobro 
oskrbo mest in Irugih industrijskih sre- 
dišč  in sklepa v ta  namen  pogodbe; 
3. da pospešuje in razvija vse panoge 
kmetijskega   gospodarstva   na   svojem 
področju, tako poljedelstvo, živinorejo, 
sadjarstvo,   vinogradništvo,   čebelarstvo, 
gojitev  industrijskih in drugih kultur, 
gozdarstvo, domačo obrt itd., posebno 
še tiste panoge oziroma kulture, ki v 
danih naravnih  pogojin  najbolj uspe- 
vajo; 4. da uvaja za povečanje kmetijske 
proizvodnje in s tem za naraščanje bla- 
gostanja svojih članov naprednejše teh- 
nične in agronomske metode v kmetij- 
stvu in v ta namen nabavlja kmetijske 
stroje, umetna  gnojila itd., ustanavlja 
ambulante za živino, plemenilne postaje, 
organizira selekcijo žlMne, gradi silose, 
organizira semensko  službo, skrbi za 
gojitev sadnih, gozdnih in drugih sadik 
itd.; 5. da organizira predelavo kmetij- 
skih pridelkov in obrtne delavnik» za 
potrebe svojih članov in izrablja pri tem 
predvsem lokalne surovine; Ö. da zbira 
kmečke  prihranke  v  obliki hranilnih 
vlog in notranjih posojil za ustvarjanje 
obratnih sredstev in podeljevanje kre- 
ditov svojim članom; 7. da skrbi za go- 
spodarski   strokovni,   kulturni  in  pro- 
svetni d is   vseh  prebivalcev  svojega 
okoliša tako, da prireja v svojem za- 
družnem domu strokovna  in politična 
predavanja,  kulturne  prireditve, stro- 
kovne tečaje, razstave, predvajanja fil- 
mov,  goji fizkulturo itd.  ter ustanovi 
svojo knjižnico. 

Zaradi smotrnega in uspešnejšega iz- 
vajanja svojih nalog izdela potrebne na- 
črte v skladu s splošnim državnim na- 
črtom. 

Zadružni delež znaša 100 din, delež za- 
družnikovega družinskega člana znaša 
10 din in se mora plačati ob vstopu v 
zadrugo. Upravni odbor lahko dovoli, 
plačilo v obrokih. Vsak zadružnik jamči 
s trikratnim zneskom vpisanega enkrat- 
nega temeljnega oziroma družinskega 
deleža. 

Pjiobčitve se, kolikor ni v pravilih 
določeno drugače, nabijejo na zadružni 
razglasni deski. 

_ Upravni odbor sestavlja 7 članov, ki 
jih voli zbor izmed zadružnikov za dobo 
enega leta. Zadrugo zastopa upravni od- 
bor, zanjo podpisujeta po dva čhma 
upravnega odbora, kateoïb enega lahko 
nadomešča po upravnem odbora poobla- 
ščeni uslužbenec zadiruge. 
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Za sopodpisovanje je pooblaščen Vreč- 
ko Filip, poslovodja zadruge, Dobje. 

Ciani upravnega cdbora eo: 
Vrečko Konrad, posestnik, Dobje 40, 

predsednik. 
Janša Anton, posestnik, Večje brdo 6, 

podpredsednik, 
Gračner  Adolf, delavec, Jezerca 34, 

tajnik, 
Salobir Kari, posestnik, Dobje 20, 
Rabuza Anton, posestnik. Suho 67, 
Tovornik Jožef, posestnik, Zavraše 19, 
Leskovšek Jožef, posestnik, Brezje 11, 

odborniki. 
Okrožno sodišče v Celju 

dne 25. junija 19-18. 
Zt. 105/48 - Zadr. VII 148/2   6174 

84«. 
Sedež: Makolc, okraj Poljčane. 
Dan vpisa: 14. junija 1948. 
Besedilo: Potrošniška zadruga z ome- 

jenim jamstvom v Blakolah. 
Zadruga je bila ustanovljena na skup- 

ščini 2. V. 1948 za nedoločen čas. 
Naloge zadruge so: 1. da na čim boljši 

in čim kulturnejši uačin oskrbuje svoje 
člane in njihove družine z vsemi potreb- 
nimi pot roani mi predmeti; 2. da ustanav- 
lja obrtne delavnice ta potrebe svojih 
članov, po potrebi in možnosti pa tudi 
lastna podjetja; 3. da skrbi s sodelova- 
njem sindikalnih organizacij za dvig kul- 
turne m prosvetne ravni in za zadružno 
vzgojo svojih članov. 

Zaradi smotrnega in uspešnejšega iz- 
polnjevanja svojih nalog izdela potrebne 
načrte v skladu* s splošnim državnim na- 
črtom in sklepa pogodbe za dobavo po- 
tresnih predmetov za svoje člane. 

Zadružni delež znaša 100 din, delež 
zadružnikovega družinskega Člana 20 
dinarjev; delež se mora plačati ob vsto- 
pu v zadrugo; upravni odbor lahko do- 
voli plačilo v obrokih. Vsak zadružnik 
jamči s petnajstk ratnim zneskom vpisa- 
nega enkratnega temeljnega oziroma 
družinskega deieža. 

Priobčitve se, kolikor nd v pravilih 
določeno drugače, nabijejo na zadružni 
razglasni deski 

Upravni odbor sestavlja 7 do 9 Članov, 
ki jih voli zbor izmed zadružnikov za 
dobo enega leta. 

Zadrugo zastopa upravni odbor, podpi- 
sutela pa zanjo po dva člana upravnega 
odbora, katerih enega lahko nadomešča 
po upravnem odboru pooblaščeni usluž- 
benec zadruge. 

Člani upravnega odbora so. 
Novak Alfonz, instruktor Doza, PeSke, 

predsednik, 
Mesaric Ciril, tesarski mojster, Mako- 

le, podpredsednik, 
Biglez Jože, matičar, Makole, tajnik, * 
Kužner Stefan, delavec, Varoš, 
Gumzej Andrej, delavec, PeSke, 
Mesaric Ignac, delavec, Pečke, 
Pušaver Andrej, delavec, Sv. Ana, od- 

borniki 
Okrožno sodišče v Celju 

dne 14. junija 1948. ' 
Zadr VII 141/2 5828 

847. 
Sedež: Maroî, okraj Celje okolica. 
Dan vpisa: 14. junija 1948. 
Besedilo: Kmetijska zadruga z o. j. na 

Maroiu 
Zadruga je bila ustanovljena na skup- 

ščini 29. februarja 1948 za nedoločen 
čas. 

Naloge zadruge so: 1. da na čim boljši 
in čim kulturnejši način oskrbuje svoje 
člane z vsemi potrebnimi potrošnimi 
predmeti; 2. da odkupuje v svojem oko- 
lišu vse kmetijske prjdelke in :';e v 
skladu s postavljenim načrtom za dobro 
oskrbo mest in drugih industrijskih sre- 
dišč in sklepa v ta namen pogodbe; 
3. da pospešuje in razvija vse panoge 
kmetijskega gospodarstva na svojem 
področju, tako poljedelstvo, živinorejo, 
sadjarstvo, vinogradništvo, čebelarstvo, 
gojitev industrijskih in drugih kultur, 
gozdarstvo, domačo obrt itd., posebno 
še tiste panoge oziroma kulture, ki v 
danih naravnih pogojih najbolj uspe- 
vajo; 4. da uvaja za povečanje kmetijske 
proizvodnje in s tem za ' naraščanje bla- 
gostanja svojih članov naprednejše teh- 
nične in agronomske metode v kmetij- 
stvu in v ta namen nabavlja kmetijske 
stroje, umetna gnojila itd., ustanavlja 
ambulante za živino, plemenilne postaje, 
organizira selekcijo živine, gradi silose, 
organizira semensko službo, skrbi za 
gojitev sadnih, gozdnih in drugih sadik 
itd.; 5. da organizira predelavo kmetij- 
skih pridelkov in obrtne delavnice za 
potrebe svojih FLaovin izrablja pri tem 
predvsem lokalne surovine; 6. da zbira 
kmečke prihranke v obliki hranilnih 
vlog in notranjih posojil za ustvarjanje 
obratnih sredstev in podeljevanje kre- 
ditov svojim članom; 7. da skrbi za go- 
spodarski strokovni, kulturni in pro- 
svetni dvig. vseh prebivalcev svojega 
okoliša tako, da prireja v svojem za- 
družnem domu strokovna in politična 
predavanja, kulturne prireditve, stro- 
kovne tečaje, razstave, predvajanja fil- 
mov, goji fizkulturo itd. ter ustanovi 
svojo knjižnico. 

Zaradi smotrnega in uspešnejšega iz- 
vajanja svojih nalog izdela potrebne na- 
črte v skladu s splošnim državnim na- 
črtom. 

Zadružni delež znaša 100 din, delež za- 
družnikovega družinskega člana 20 din, 
delež ee mora plačati ob vstopu v zadru- 
go Upravni odbor lahko dovoli, da se 
vpisani delež plača v obrokih. Vsak za- 
družnik jamči z dvajsetkratnim zneskom 
vpisanega enkratnega temeljnega oziro- 
ma družinskega deleža. 

Priobčitve se, kolikor ni v pravilih, do- 
ločeno drugače, nabijejo na zadružni raz- 
glasni deski. 

Upravni odbor sestavlja 9 članov, ki 
jih voli zbor femed zadružnitoov za do- 
bo enega leta. 

Zadrugo zastopa upravni odbor, podpi- 
sujeta pa zanjo po dva Člana upravnega 
odbora, katerih .enega lahko nadomešča 
po upravnem odboru pooblaščeni usluž- 
benec zadruga 

Člani upravnoga odbora so. 
Jazbinšek Franc, kmet, Lazišče, pred- 

sednik, 
Knez Anton, kmet, Jesenik, podpred- 

sednik, 
Potočnik Anton, drž. upokojenec, Pod- 

peč, tajnik, 
Lipovšek Jožica, učiteljica, Jurklošter. 
Korošec Ivan, gozdni delavec, Mari- 

jina vas, 
Zorko Anton, mali kmet, Marof, 
Smid Stanko, kmet, Marof, 
Bezgovšek rranc, kmet, Podpeč, 
Senica Amalija, kmečka hol Marijina 

vas, odborniki. 
Za sopodpisovanje sta pooblaščeni Zu- 

pan Vera, poslovodja zadruge Marof, in 
Guček Anica, administratorka zadruge 
Blatni vrh. 

Okrožno sodišče v Celju 
dne 14. junija 1948. 

Zadr VII 142/2 •644 

848. 
Sedež: Prihova, okraj Poljčane. 
Dan vpisa: 25. junija 1948. 
Besedilo: Kmetijska zadruga z omeje- 

nim jamstvom v Prihovi. 
Zadruga je bila ustanovljena na skup- 

ščini 4. IV. 1948 za nedoločen čas. 
Naloge zadruge so: 1. da na čim boljši 

in čim kulturnejši način oskrbuje svoje 
člane z vsemi potrebnimi potrošnimi 
predmeti; 2. da odkupuje v svojem oko- 
lišu vse kmetijske pridelke in izdelke v 
skladu e postavljenim načrtom za dobro 
oskrbo mest in drugih industrijskih sre- 
dišč in sklepa v ta namen pogodbe; 
3. da pospešuje in razvija vse panoge 
kmetijskega gospodarstva na svojem 
področju, tako poljedelstvo, živinorejo, 
sadjarstvo, vinogradništvo, čebelarstvo, 
gojitev industrijskih in drugih kultur, 
gozdarstvo, domačo obrt itd., posebno 
še tiste panoge oziroma kulture, ki v 
danih naravnih pogojih najbolj uspe- 
vajo; 4. da uvaja za povečanje kmetijske 
proizvodnjo in s tem za naraščanje bla- 
gostanja svojih članov naprednejše teh- 
nične in agronomske metode v kmetij- 
stvu in v ta namen nabavlja kmetijske, 
stroje, umetna gnojila itd., ustanavlja 
ambulanto za Živino, plemenilne postaje, 
organizira selekcijo živine, gradi silose, 
organizira semensko službo, skrbi za 
gojitev sadnih, gozdnih in drugih sadik 
itd.; 5. da organizira predelavo kmetij- 
skih pridelkov in obrtno delavnice za 
potrebe svojih članov in izrablja pri tem 
predvsem lokalne surovine; 0. da zbira 
kmečke prihranke v obliki hranilnih 
vlog in notranjih posojil za ustvarjanje 
obratnih sredstev in podeljevanje kre- 
ditov svojim Članom; 7. da skrbi za go- 
spodarski strokovni, kulturni in pro- 
svetni dvig vseh prebivalcev svojega 
okoliša tako, da prireja v svojem za* 
družnem domu strokovna in politična 
predavania, kulturno prireditve, stro- 
kovne tečaje, razstave, predvajanja fil- 
mov, goji fizkulturo itd. ter ustanovi 
svojo knjižnico. 

Zaradi emotrnega in uspešnejšega iz- 
vajanja svojih nalog izdela potrebne na- 
črte v' skladu e splošnim državnim na- 
črtom. 
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Zadružni delež znaša 50 diu, delež za- 
družnikovega družinskega člana znaša 
30 din in ee mora plačati ob vstopu v 
zadrugo. Upravni odbor lahko dovoli 
plačilo v obrokih. Vsak zadružnik jamči 
z desetkratnim zneskom vpisanega en- 
kratnega temeljnega oziroma družinske- 
ga deleža. 

Zaradi smotrnega in uspešnejšega iz- 
vajanja svojih nalog izdela potrebne na- 
črte v skladu s splošnim državnim na- 
črtom.   & 

Upravni odbor sestavlja 5 do 9 članov, 
• jih voli zbor izmed zadružnikov za 
dobo enega leta. Zadrugo zastopa uprav- 
ni odbor, zanjo podpisujeta po dva čla- 
na upravnega odbora, katerih enega lah- 
ko nadomešča po upravnem odboru po- 
oblaščeni uslužbenec zadruge. 

Člani upravnega odbora so: 
Mlakar Ivan, kmet, Prihova, predsed- 

nik, 
Flis Franc, kmečki sin, Prihova, pod- 

predsednik, 
Kajžar Franc, kmečki sin, Prihova, taj- 

nik, 
Pučnik Leopold, delavec, Pobrež, 
Leskovar Anton, kmet, Dobrova, 
Močnik Miha, kmet, Sp. Gruševje in 

# Sajko Alfonz, kmečki sin, Zg. Grušev- 
je, odborniki. 

Okrožno sodišče v Celju 
dne 25. junija 1948. 

Zt. 56/48 - Zadr. VII 153/5 6173 

849. 
* 

Sedež: Ratanska vas, oleraj Poljcane. 
Dan vpisa: 7. junija 19-18. 

. Besedilo: »Kmetijska zadruga z ome- 
jenim jamstvom v Ratanski vasi«. 

Zadruga je bila ustanovljena na skup- 
««Ü V. III. 1948 za nedoločen čas. 

Naloge zadruge so: 1. da na čim boljši 
m čim kulturnejši način oskrbuje svoje 
člane z vsemi potrebnimi potresnimi 
Predmeti; 2. da odkupuje v svojem oko. 
fc£u vse kmetijske pridelke in izdelke v 
skladu s postavljenim načrtom za dobro 
oskrbo mest in drugih industrijskih sre- 
jpč in sklepa v ta namen pogodbe; 
£• da pospešiije in razvija vse panoge 
^nietijskega gospodarstva na svojem 
Področju, tako poljedelstvo, živinorejo, 
sadjarstvo, vinogradništvo, čebelarstvo 
^^jtev industrijskih in drugih kultur, 
gozdarstvo, domačo obrt itd., posebno 
*le tiste panoge oziroma kulture, ki v 
^nih naravnih pogojih najbolj uspe- 
*aJO; 4. da uvaja za povečanje kmetijske 
D^°1ZvodnJe in s tem za zaraščanje Ma- 
štanja svojih članov naprednejše teh- 
tne in agronomske metode v kmetij- 
ZT11. in v ta namen nabavlja kmetijske 
•^•, umetna gnojila itd., ustanavlja 
^mbulaute za živino, plemenilne postaje, 
organizira selekcijo žavine, gradi silose, 
organizira semensko službo, skrbi za 
§°Wev sadnih, gozdnih m drugih sadik' 
st-l •' da organizira predelavo kmetij- 
J"n Pridelkov in obrtne delavnice za 
P°^ebe svojih članov in izrablja pri tem 
R^vsom lokafoe surovine; 6. da zbira 
*mecke prihranke v obliki hranilnih 
J°8 in notranjih posojil za ustvarjanje 
r^r&tnih sredstev in za dajanje kre- 
ditov svojhh Članom; 7. da skrbji za go- 

spodarski strokovni, kulturni in pro- 
svetni dvig vseh. prebivalcev svojega 
okoliša tako, da prireja v svojem za- 
družnem domu strokovna in politična 
predavanja, kulturne prireditve, stro- 
kovne tečaje, razstave, predvajanja fil- 
mov, goji fizkulturo itd. ter ustanova 
svojo knjižnico. 

Zaradi smotrnega in uspešnejšega iz- 
vajanja svojih nalog, izdela potrebno na- 
črte v skladu s splošnim državnim 
načrtom. 

Zadružni delež znaša 150 din, delež za- 
družnikovega družinskega člana 10 din 
in se mora plačati ob vstopu v zadrugo. 
Upravni odbor lahko dovoli plačilo v 
obrokih. Vsak zadružnik jamči s pet- 
kratnim zneskom vpisanega enkratnega 
temeljnega oziroma družinskega deleža. 

Priobčitve se, kolikor nđ v pravilih 
določeno drugače, nabijejo na zadružni 
razglasni deski. 

Upravni odbor sestavlja 5 do 7 čla- 
nov ki jih voli zbor izmed zadružnikov, 
za 'dobo enega leta. Zadrugo zastopa 
upravni odbor, zanjo podpisujeta po 
dva člana upravnega odbora, katerih 
cne^a lahko nadomešča po upravnem od- 
boru pooblaščeni uslužbenec zadruge. 

Člani upravnega odbora so: 
Trbovc Franc, posestnik, Topola 1, 

predsednik, 
Dosler Franc, kolar, Tekačevo, pod- 

predsednik, 
Doršič Anton, mali posestnik, Sv. Mo- 

hor, tajnik, • « x     i • 
Pažon Ivan, mali posestnik, Ratanska 

vas, .,'  „       , 
SeKgo Ignac, mali posestnik, Negonje, 
Krumpak Anton, mali posestnik, Te- 

kačevo, .mi 
Ferlez Anica, mala posestnica, Topole, 

odborniki. 
Okrožno sodišče v Celju 

dne 7. junija 1948 
Zadr VII 131/2 5724 

850. 
Sedež: Rečica pri Laškem. 
Dan vpisa: 25. junija 1948. 
Besedilo: Kmetijska zadruga z omejc- 

nm jamstvom v Rečici pri Laškem. 
Zadruga je bila ustanovljena na skup- 

ščini 29. II. 194« za nedoločen čas. 
Naloge zadruge so: 1- da na čim boljši 

in čim kulturnejši način oskrbuje svoje 
člane z vsemi potrebnimi potresnimi 
predmeti; 2. da odkupuje v svojem oko- 
lišu vse kmetijske pridelke in izdelke v 
sMadu e pKtetavlienim načrtom za dobro 
oskrbo mest in drugih industrijskih sre- 
dišč in sklepa v ta namen pogodbe; 
3. da pospešuje in razvaja vse panoge 
kmetijskega gospodatrstVa na svojem 
področju, tako poljedelstvo, živinorejo, 
sadjarstva, vinogradništvo, čebelarstvo, 
gojitev industrijskih in drugih* kultur, 
gozdarstvo, domačo obrt itd., posebno 
Še tiste panoge oziroma kulture, ki v 
danih naravnih pogojih najbolj uspe- 
vajo; 4. da uvaja za povečanje kmetijske 
proizvodnje in s tem za naraščanje bla- 
gostanja • svojih članov naprednejše teh- 
nične in agronomske metode v kmetij- i 
stvu in v ta namen nabavlja kmetijske I 

stroje, umetna gnojila itd., ustanavlja 
ambulante za živino, plemenilne postaje, 
organizmi selekcijo žavine, gradi silose, 
organizira semensko službo, 6krbi za 
gojitev saduih, gozdnih in drugih sadik 
itd.; 5. da organizira predelavo kmetij- 
skih pridelkov in obrtne delavnice za 
potrebe svojih članov in izrablja pri tem 
predvsem lokalne surovine; 0. da zbira 
kmečke prihranke v obliki hranilnih 
vlog in notranjih posojil za ustvarjanje 
obratnih sredstev in podeljevanje kre- 
ditov svojim članom; 7. da skrbi za go- 
spodarski strokovni, kulturni in pro- 
svetni dvig vseh prebivalcev svojega 
okoliša tako, da prireja v svojem za- 
družnem domu strokovna in politična 
predavanja, kulturne prireditve, stro- 
kovne tečaje, razstave, predvajanja fil- 
mov, goji fizkulturo itd. ter ustanovi 
svojo knjižnico. 

Zaradi smotrnega in uspešnejšega iz- 
vajanja svojih nakig izdela potrebne na- 
črte v skladu e splošnim državnim na- 
črtom. 

Zadružni delež znaša 100 din, delež 
zadružnikovega družinskega člana pa 10 
dinarjev in se mora plačati ob vstopu v 
zadrugo. Upravni odbor lahko dovoli, 
plačilo v obrokih, Vsak zadružnik jamči 
z desetkratnim zneskom vpisanega en- 
kratnega temeljnega oziroma družinske- 
ga deleža, 

Priobčitve se, kolikor ni v pravilih 
določeno drugače, nabijejo na zadružni 
razglasni deski. 

Upravni odbor sestavlja 7 do 11 čla- 
nov, M jih voli zbor izmed zadinižnikov 
za dobo enega leta. Zadrugo zastopa 
upravni odbor, podpisujeta pa zanjo po 
dva člana upravnega odbora, katerih 
enega lahko nadomešča po opravnèm 
odboru pooblaščeni uslužbenec zadruge. 

Člani upravnega odbora so: 
Lešnik Lojze, rudar, Sp. Rečica 59, 

predsednik, 
Gostinc Franc, upokojenec, SmiheL, 

podpredsednik, 
Ferlin Marica, gospodinja, Huda jama, 

št. 67, tajnik, 
Kovač Jože, kmet, Sp. Rečica 22, 
Brečko Janez, kmet, Zg. Rečica, 
Krašovec Ivan, kmet, Sp. Rečica, 
Podbevžek Peter, kmet, Sp. Rečica, 

odborniki. 
Okrožno sodišče v Celju 

dne 25. junija 1948. 
Zadr Vìi 149/2 i       . 6182 

*      . 
851. 

Sedež: Stopče-Grobelno, okraj Celje 
okolica. 

Dan vpisa: 11. junija 1948. 
Besedilo: »Kmetijska zadruga z ome- . 

jenim  jamstvom  Stopče-Grobelno«. 
Zadruga je bila ustanovljena na skup- 

ščini 13. V. 1948 za nedoločen čas. 
Naloge zadruge so: !.• da na čim boljši 

in Čim kulturnejšu •••• oskrbuje svoje 
člane z vsemi potrebnimi pofcrošnimi 
predmeti; 2. da odkupuje v,svojem oko. 
lian vse kmetijske pridelke in izdelke v 
skiladu s postavljenim načrtom Za dobro 
oskrbo mest in drugih indusfajsküi sre- 
dišč in sklepa v ta > namen pogodbe; 
3. da pospešuje in razvija vse panoge 
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kmetijskega gospodarstva na svojem 
področju, tako poljedelstvo, živinorejo, 
sadjarstvo, vinogradništvo, čebelarstvo 
gojitev industrijskih in drugiih kultur, 
gozdarstvo, domačo obrt itd., posebno 
še tiste panoge oziroma kulture, ki v 
danih naravnih pogojih najbolj uspe- 
vajo; 4 da uvaja za povečanje kmetijske 
proizvodnje lu s tem za naraščanje bla- 
gostanja svojih članov naprednejše teh- 
nične in agronomske metode v kmetij- 
stvu in v ta namen nabavlja kmetijske 
stroje, umetna gnojila itd., ustanavlja 
ambulante za živino, plemenilne postaje, 
organizira selekcijo živine, gradi silose, 
organizira semensko službo, skrbi za 
gojitev sadnih, gozdnih in drugih sadik 
itd; 5. da organizira predelavo kmetij- 
skih pridelkov in obrtno delavnice za 
potrebe svojih članov in izrablja pri tem 
predvsem lokahve surovine; 6. da zbira 
kmečke prihranke v obliki hranilnih 
vlog in notranjih posojil za ustvarjanje 
obratnih sredstev in za dajanje kre- 
ditov svojim članom; 7. da skrbi za go- 
spodarski strokovni, kulturni in pro- 
svetni dvig vseh prebivalcev svojega 
okoliša tako, da prireja v svojem za- 
družnem domu strokovna in politična 
predavanja, kulturne prireditve, stro- 
kovne tečaje, razstave, predvajanja fil- 
mov, goji fizkulturo itd. ter ustanovi1 

svojo knjižnico. 
Zaçadi smotrnega in uspešnejšega iz- 

vajanja svojih nalog izdela potrebne na- 
črte v skladu s splošnim državnim 
načrtom. 

Zadružni delež znaša 100 din in se 
mora plačati ob vstopu v zadrugo. 
Upravni odbor lahko dovoli plačilo v 
obrokih. Vsak zadružnik jamči s pet- 
kratnim zneskom vpisanega enkratnega 
temeljnega oziroma družinskega deleža. 

Priobčitve se, kolikor ni v pravilih 
določeno drugače, nabiijejo na zadružri 
razglasni deski. 

Upravni odbor sestavlja 7 članov, ki 
jih voli zbor Izmed^adružnikov za dobo 
enega leta. Za zadrugo podpisujeta po 
dva člana upravnega odbora, katerih 
enega lahko nadomešča po upravnem 
odboru pooblaščeni uslužbenec zadruge. 

Člani upravnega odbora so: 
Mikola   Alojz,   kmet,   Grobelno   15, 

predsednik, 
Znidarec Ivan, čevljar, Tratna 34, 

podpredsednik, 
Fendre Jakob, delavec, Grobelno, taj- 

nik, 
Kukovič Janez, železničar, Tratna 14, 
Pekošak Jakob, železničar, Grobelno 

št. 36, 
Rozman Ciril, kmet, Tratna 6, 
Ratajc Frančiška, gospodinja, Tratna 

št. 46, odborniki. 
Okrožno sodišče v Celju 

dne 11. junija 1948. 
Zadr VII 138/2 5725 

* 
852. 

Sedež: Sv. Florjan, okraj Poljcane. 
Dan vpisa: 14. .junija 1948. 
Besedilo: Kmetijska zadruga z o. j. v 

Sv. Florjanu. 

Zadruga je bila ustanovljena na skup- 
ščini 24. III. 1948 za nedoločen čas. 
gojitev industrijskih in drugih  kultur, 

Naloge zadruge so: 1. da na čim boljši 
in čim kulturnoj ai način oskrbuje svoje 
člane z vsemi potrebnimi potrošnim! 
predmeti; 2. da odkupuje v svojem oko- 
lišu vse kmetijske pridelke in izdelke v 
skladu s postavljenim ^aortom za dobro 
oskrbo mest in drugih industrijskih sre- 
dišč in sklepa v ta namen pogodbe; 
3. da pospešuje in razvija vse panoge 
kmetijskega gospodarstva na svojem 
področju, tako poljedelstvo, živinorejo, 
sadjarstvo, vinogradništvo, čebelarstvo, 
gozdarstvo, domačo obrt itd., posebno 
še tiste panoge oziroma kulture, Id v 
danih naravnih pogojih najbolj uspe- 
vajo; 4. da uvaja za povečanje kmetijske 
proizvodnje in s tem za naraščanje bla- 
gostanja svojih članov naprednejšo teh- 
nične in agronomske melode v kmetij- 
stvu in v ta namen nabavlja kmetijske 
stroje, umetna gnojila itd., ustanavlja 
ambulante za živino, plemenilne postaje, 
organizira selekcijo živine, gradi silose, 
organizira somensko službo, skrbi za 
gojitev sadnih, gozdnih in drugih sadik 
itd.; 5. da organizira predelavo kmetij- 
skih pridelkov in obrtne delavnice za 
potrebe svojih članov in izrablja pri tem 
predvsem lokalne surovine; 6. da zbira 
kmečke prihranke v obliki hranilnih 
vlog in notranjih posojil za ustvarjanje 
obratnih sredstev in podeljevanje kre- 
ditov svojim članom; 7. da skrbi za go- 
spodarski strokovni, kulturni in pro- 
svetni dvig vseh prebivalcev svojega 
okoliša tako, da prireja v svojem za- 
družnem domu strokovna in politična 
predavanja, kulturne prireditve, stro- 
kovne tečaje, razstave, predvajanja fil- 
mov, goji fizkulturo itd. ter ustanovi 
svojo knjižnico. 

Zaradi smotrnega in uspešnejšega iz- 
vajanja svojih nalog izdela potrebne na- 
črte v skladu s splošnim državnim na- 
črtom. 

Zadružni delež znaša 150 din, delež za- 
družnikovega družinskega člana pa 50 
dinarjev; delež se mora plačati ob vsto- 
pu v zadruga. Upravni odbor lahko do- 
voli plačilo v obrokih. Vsak zadružnik 
jamči e petkratnim zneskom vpisanega 
enkratnega temeljnega oziroma družin- 
skega deleža. 

Priobčitve se, kolikor ni v pravilih do- 
ločeno drugače, nabije jo na zadružni raz- 
glasni deski 

Upravni odbor sestavlja 6 do 8 članov, 
ki jih voli zbor izmed zadružnikov za 
dobo enega leta. 

Zadrugo zastopa upravni odbor, podpi- 
sujeta pa zanjo dva čkina upravnega od- 
bora, katerih enega larçko nadomešča po 
upravnem odboru pooblaščeni uslužbe- 
nec. 

Člani upravnega odbora so: 
Stefanciosa Drago,   pos.,   Stojno selo 

št. 15, predsednik, 
Ozvaldič Franc, pos., Stojno selo 37, 
Cvetko Vincenc, pos., Stojno selo 72, 
Sovič Terezija, pos. hči, Stojno selo 

št 15, 

Kregar Ivan, pos., Strmec 31. 
Kunstek Anton, •••., Strmec 18, 
Dečman Jožef, pos., Strmec 44, odbor- 

niki 
Okrožno sodišče v Olju 

dne 14 junija 1048. 
Zadr Vil 139/4 6646 

853 
* 

Sedež: Velenje. 
Dan vpisa: 25. junija 1948. 
Besedilo: Kmetijska zadruga z oîncjo- 

nim jamstvom v Velenju. 
Zadruga je bila ustanovljena na skup- 

ščini 22. II. 1948 za nedoločen čas. 
Naloge zadruge so: 1. da na čim boljši 

in čim kulturnejši način oskrbuje svoje 
člane z vsemi potrebnimi potresnimi 
predmeti; 2. da odkupuje v svojem oko- 
uSu v=;e kmetijske pridelke in izdelke v 
skladu s postavljenim nacrtom za dobro 
oskrbo mest in drugih industrijskih sre- 
dišč in sklepa v ta namen pogodbe; 
3. da pospešuje in razvija vse panoge 
kmetijskega gospodarstva na svojem 
področju, tako poljedelstvo, živinorejo, 
sadjarstvo, vinogradništvo, čebelarstvo, 
gojitev industrijskih in d rušil) kultur, 
gozdarstvo, domačo obrt itd., posebno 
še tiste panoge oziroma kulture, ki v 
danih naravnih pogojih najbolj uspe- 
vajo; 4. da uvaja za povečanje kmetijske 
proizvodnje in s tem za naraščanje bla- 
gostanja svojih članov naprednejše teh- 
nične in agronomske metpde v kmetij- 
stvu in v ta namen nabavija kmetijske 
stroje, umetna gnojila itd., ustanavlja 
ambulante za živino, plemenilne postaje, 
organizira selekcijo živine, gradi silose, 
organizira semensko službo, skrbi za 
gojitev sadnih, gozdnih in drugih sadik 
itd.; 5. da organizira predelavo kmetij- 
skih pridelkov in obrtne delavnice za 
potrebe svojih članov in izrablja pri tem 
predvsem lokalne surovine; Ö. da zbira 
kmečke prihranilo v obliki hranilnih 
vlog in notranjih posojil za ustvarjanje 
obratnih sredstov in podeljevanje kre- 
ditov svojim članom; 7. da skrbi za go- 
spodarski strokovni, kulturni in pro- 
svetni dvig vseh prebivalcev svojega 
okoliša tako, da prireja v svojem za- 
družnem domu strokovna in politična 
predavanja, kulturno prireditve, stro- 
ktovno tečaje, razstave, predvajanja fil- 
mov, goji fizkulturo itd. ter ustanovi 
svojo knjižnico. 

Zaradi smotrnega in uspešnejšega iz- 
vajanja svojih nalog izdela potrebne na- 
črte v skladu s splošnim državniim na 
ortom. 

Zadružni delež znaša 1O0 din, dele/ 
zadružnikovega družinskega člana pa 1( 

din in so mora plačati ob vstopu v 
zadrugo. Upravni odbor lahko dovoli 
plačilo v obrokih. Vsak zadružnik jamr , 
s petkranim zneskom vpisanega enkrat 
nega temeljnega oziroma družinskega 
deleža. 
. Priobčitve se, kolikor ni v pravilih 
določeno drugače, nabijejo na zadružni 
razglasni deski. 

Upravni odbor sestavlja 7 do 10 čla- 
nov, ki jih voli zbor izmed zadružnikov 
za dobo enega leta. Zadrugo zastopa 
upravni odbor, podpisujeta pa zanjo po 
dva   člana  upravnega  odbora,  katerih 
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enega   lahko  nadomešča po upravnem 
odboru pooblaščeni uslužbenec zadruqe 

Ciani upravnega odbora so: 
Verdelj   Franc,   posestnik.    Velenje, 

predsednik, 
Lorger Simon, posestnik, Kavče, pod- 

predsednik, 
Giacer Y   al, mizar, Velenje, tajnik, 
Novinšek Jože. kmet, Stara vas, 
Sevčnikar Stank . kmet, Podkraj, 
Zevart Marija, kmetica, Stara vas. od- 

borniki 
Za sopodpisovanje je pooblaščen Zun- 

tar Anton, poslovodja, Velenje. 
Okrožno sodišče v Celju 

dno 25. junija 1948. 
Zadr VII' 147/2 6Š80 

854. 
* 

Sedež: Vinarje, okraj Poljčane. 
Dan vpisa: 17  junija 1948. 
Besedilo: Kmetijska zadruga z o. j. Vi 

narjo. 
Zadruga je bila ustanovljena na skup- 

ščini li. junija 1948 za nedoločen čas. 
, Naloge zadruge so: 1. da na čim boljši 
in čim kulturnejši način oskrbuje svoje 
člane z vsemi potrebnimi potrošnim 
predmeti; 2. da odkupuje v svojem oko 
bšu vse kmetijske pridelke in izdelke v 
skladu s postavljenim načrtom za dobro 
ïrwi• •  mest   n drURih industrijskih .^re- 
disč  •   sklepa   v   ta   namen   pogodbe. 
o. da pospešuje in  razvija  vse  panoge 
kmetijskega    gospodarstva    na   svojem 
področju,   tako  poljedelstvo,  živinorejo, 
sadjarstvo,   vinogradništvo,   čebelarstvo, 
gojitev  industrijskih  in drugih   kultur, 
gozd; Atvo,   domačo obrt  itd.,  posebno 
se tiste panoge oziroma  kulture,  ki  v 
danih   naravnih   pogojih   najbolj   uspe- 
vajo; 4. da uvaja za povelj;iie kmetijske 
proizvodnje in e tem za naraščanje bla 
gostanja svojih članov naprednejše teh- 
nične  n agronomske metode v kmetij- 
stvu in v ta namen nabavlja kmetijske 
stroje,  umetna  gnojila  itd.,  ustanavlja 
ambulante za živino, plemenilne postaje, 
organizira selekcijo živine, gradi silose, 
organizira   semensko  službo,  skrbi   •• 
gojitev sadnih, gozdnih in drugih sadik 
lW.; 5. da organizira predelavo kmetij 
skih  pridelkov in obrtne delavnice za 
Potrebe svojih članov in :zrablja pri tem 
Predvsem lokalne surovine; 6. da zbira 
^oečke   prihranke   v   obliki   hranilnih 
vl.og in notranjih posojil za ustvarjanje 
obratnih sredstev In podeljevanje kreditov 
8vojim članom; 7. da skrbi za gospodarski 
strokovni, kulturni In prosvetni dvig vseh 
Prebivalcev svojega okoliša tako, da pri- 
šla v svojem zadružnem domu strokovna 
JI Politična predavanja, kulturne prire- 
je, strokovne tečaje, razstave, pred- 
ajanja filmov,   goji fizkulturo itd- ter 
ustanovi svo|o knjižnico. 

Zadružni delež znaša 50 din in se mo- 
ra Plačati ob vstopu v zadrugo; upravni 
Spoor lahko dovoli plačilo v obrokih. 
Vsak zadružnik jamči z desetkratnim 
leskom vpisanega enkratnega Jemelj- 
nega oziroma družinskega  deleža. 

^riobSitve se, kolikor ni v pravilih do- 
^no drugače, nabijejo na zadružni raz- 
gia&ai deski 

Upravni odbor sestavlja 5 do 9 članov, 
ki jih voli zbor izmed zadružnikov. 

Zadrugo zastop,- upravni odbor pod- 
pisujeta pa zanjo po dva člana upravne- 
ga odbora, katerih enega lahko nadome- 
šča po upravnem odboru pooblaščeni 
uslužbenec zadruge. 

Člani upravnega odbora so: 
Bukovnik Ivan. kmet, Vrholje 16, 

predsednik, 
Brglez Franc, krojač, Prelog 22, pod- 

predsednik, 
Pučnik Ivanka, delavka. Vinarje 55, 

tajnica, 
Onif Valentin, kmet, Sevec 5, 
Mlakar Franc, kmečk, sin, Preloge 14, 

odbornika. 
Za sopodpisovanje je pooblaščen Je- 

lenko Ivan, poslovodja zadruge. Vinar- 
je 53. 

Okrožno sodišče v Celju 
dne 17. junija 1948. 

Zadr  VII   143'2 5643 
* 

855. 
Sedež: Zg. Bistrica, okraj Poljčane. 
Dan vpisa: 25   junija 1948. 
Besedilo: Kmetijska zadruga z om«jo- 

n'm jamstvom v Zg. Bistrici. 
Naloge zadruge so: 1 da na čim boljši 

in čim kulturniki način oskrbuje svoje 
člane   ?   ve'enn   potrebnimi   potrošnima 
predmeti; 2. da odkupuje v svojem oko- 
i'èu v«* kmcl:i-lu> pridelke in izdelke v 
skladu s postavljenim načrtom za dobro 
oskrbo mest in drugih industrijskih sre- 
dišč   in  sklepa  v  ta   namen  pogodbe; 
3. da  pospešuje in  razvija  vse panoge 
kmetijskega   gospodarstva   na   svojem 
področju,  tako  poljedelstvo,  živinorejo, 
sadjarstvo,   vinogradništvo,   čebelarstvo, 
gojitev   industrijskih  in  drugih kultur, 
gozdarstvo,  domačo   obrt  itd.,   posebno 
še tiste panoge oziroma kulture, ki v 
danih   naravnih   pogojih   najbolj  uspe- 
vajo; 4. da uvaja za povečanje kmetijske 
proizvodnje in s tem za naraščanje bla- 
gostanja svojih članov naprednejše teh- 
nične in agronomske metode v kmetij, 
stvu in v ta namen nabavlja kmetijske 
stroje,   umetna   gnojila  itd.,  ustanavlja 
ambulante za živino, ^plemenilne postaje, 
organizira selekcijo živine, gradi silose, 
organizira  semensko  službo,  skrbi za 
gojitev sadnih, gozdnih in drugih sadik 
itd.; 5  da organizira predelavo kmetij- 
skih pridelkov in obrtne delavnice za 
potrebe svojih članov in izrablja pri tem 
predvsem lokalne surovine; 6'. da zbira 
kmečke  prihranke v  obliki  hranilnih 
vW- in notranjih posojil za ustvarjanje 
obratnih sredstev in podeljevanje kre- 
ditov svojim članom; 7. da skrbi za go- 
spodarski   strokovni,   kultu, il   in  pro- 
svetni  dvig   vseh  prebivalcev   svojega 
okoliša tako, da prireja v svojem za- 
družnem domu strokovna   in politična 
predavanja,   kulturne   prireditve,  stro- 
kovne tečaje, razstave, predvajanja fil- 
mov, goji  fizkulturo itd. ter ustanovi 
svojo knjižnico. 

Zaradi smotrnega in uspešnejšega iz- 
vajanja svojih nalog izdela potrebne na- 
črte v skladu e splošnim drzavmim na- 
črtom. 

Zadružni delež znaša 150 din, delež 
zadružnikovega družinskega člana 20 di- 
narjev in se mora plačati ob vstopu v 
zadrugo. Upravni odbor lahko dovoli 
plačilo v obrokih. Vsak zadružnik jamči 
s petkratnim zneskom vpisanega^ enkrat- 
nega temeljnega oziroma družinskega 
deleža. 

Prioböitve se, kolikor ni v pravilih 
določeno drugače, nabijejo na zadružni 
razglasni deski 

Upravni odbor sestavlja 7 članov, ki 
jih voli zbor izmed zadružnikov za dobo 
enega leta. Zadrugo zastopa upravni od- 
bor, zanjo podpisujeta po dva člana 
upravnega odbora, katerih enega lahko 
nadomešča po upravnem odboru poobla- 
ščeni uslužbenec zadruge. 

Člani upravnega odbora so: 
Tomažič Franc, kmet. Zg. Bistrica 72, 

predsednik, 
Marolt H: ta, gospodina, Visole 67, 

tajnik, 
Mlinar Štefanija, gospodinja, Zg. Bi- 

strica 35, 
Tržan Vinko, agrarni interesent, ZR.~ 

Bistrica 35, 
Tramšek Maks, agrarni interesent, Vi. 

sole, 
Mlakar Rudolf, tesar, Kovača vas, 67, 
Zafošnik Kari, ekonom, Zg. Bistrica, 

odborniki. 
Za sopodpisovanje je pooblaščena Je- 

len Vera, trg, pomočnica zadruge Kova- 
ča vas 

Okrožno sodišče v Celju 
dne 25. junija 1948. 

Zt 44/48 — Zadr. VII 157/5    6179 
* 

856. 
Sedež: Hotavlje. 
Dan vpisa: 28. junija 1948. 
Besedilo: Kmetijska zadruga z omeje- 

nim jamstvom v Hotavljah. 
Na ustanovnem zboru 5. III. 1948 je 

bila zadruga ustanovljena za nedoločen 
čas. 

Naloge zadruge so: 1. da na čim boljši 
In Čim kulturnejši način oskrbuje svoje 
člane z vsemi potrebnimi potrošnimi pred- 
meti; 2. da odkupuje v svojem okolišu vse 
kmetijske pridelke in Izdelke v skladu g 
postavljenim načrtom za dobro oskrbo 
mest in drugih industrijskih središč in 
sklepa v ta namen pogodbe; 3. da pospešu- 
je in razvija vse panoge kmetijskega go- 
spodarstva na svojem področju, tako polje- 
delstvo, živinorejo, sadjarstvo, vinogradni- 
štvo, čebelarstvo, gojitev industrijskih in 
drugih kultur, gozdarstvo, domačo obrt itd.; 
posebno še tiste panoge oziroma kulture, 
ki v danih naravnih pogojih najbolj uspe- 
vajo; 4. da uvaja za povečanje kmetijske 
proizvodnje in e tem za naraščanje bla- 
gostanja svojih članov naprednejše teh- . 
nične in agronomske metode v kmetijstvu 
in v ta namen nabavlja kmetijske stroje, 
umetna gnojila itd., ustanavlja ambulante 
za živino, plemenilne postaje, organizira 
selekcijo živino, gradi silose, organizira se- 
mensko službo, skrbi za gojitev sadnih, 
gozdnih in drugih sadik ikL; 6. da organi- 
zira predelavo kmeti^ddb pridelkov in 
obrtne delavnice za potrebe svojih članov 
in iwablja pri tem predvsem lokalne suro- 
vine; 6. da  zÙra   kmeöfee  prihranke r 
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obliki hranilnih vlog in notranjih posojil 
za ustvarjanje obratnih sredstev in pode- 
ljevanje kreditov svojim članom; 7. da 
skrbi za gospodarski strokovni, kulturni in 
prosvetni dvig vseh prebivalcev svojega 
okoliša tako, da prireja v svojem zadruž- 
nem domu strokovna in politična predava- 
nja, kulturne prireditve, strokovne tečaja, 
razstave, predvajanja filmov, goji fizkul- 
luro itd. ter ustanovi svojo knjižnico. 

Zaradi smotrnega in uspešnejšega iz- 
vajanja svojih nalog izdela potrebne 
načrte v skladu s splošnim državnim 
načrtom. 

Zadružni delež znaša 100 din in se 
lahko vplača v obrokih. Delež zadružii- 
kovega družinskega člana znaša 20 din. 
Člani jamčijo za obveznosti zadruge z 
desetkratnim zneskom vpisanega enkrat, 
nega temeljnega oziroma družinskega 
deleža. 

Zadruga razglaša važnejše sklepe v 
svojih poslovnih prostorih in na razglas- 
ni deski. 

Upravni odbor sestavlja 7 do 9 članov, 
ki jrJh voli zbor izmed zadružnikov. 

Dolžnost upravnega odbora traja eno 
leto,   podpisujeta  pa  zanjo  dva   člana 
upravnega odbora, katerih enega lahko 
nadomešča po upravnem odboru poobla- 
ščeni uslužbenec zadruge. 

Člani upravnega odbora so: 
Potočnik Tomaž, mlinar, Hotavlje 43, 
Jezeršek Janez, posestnik, Hotavlje 2. 
Brejc Mirko, šofer, Hotavlje 53, 
Klemenčiič Francka, posestnica. Sred- 

nje brdo 11, 
Justin Anton, pos. sin, Hlavčo njive 11, 
Stanonik Martin, posestnik, čabrače 10, 
Tratnik Ivana, gospodinja. Suša 5. 

Okrožno sodiščo v Ljubljani 
dne 28. junija 1948. 

Zt 125/48 — Zadr. VI 84/1   5798 
* 

857. 
Sedež: Kranj. 
Dan vpisa: 1. julija 1948. 
Besedilo: Delavsko nameščenska po- 

trošniška zadruga z omejenim jamstvom 
T Kranju. 

Zadruga je bila ustanovljena na usta- 
novnem zboru 17. III. 1948 za nedoločen 
čas. 

Naloge zadruge so: 1. da izdela načrt 
potrošnje za svoje člane in izdela v ta 
namen finančni in kreditni načrt; 2, da 
zbira v ta namen statistične podatke, ki 
jih daje v uporabo tudi nadrejenim za- 
družnim in državnim organom; 3. da 
oskrbuje 6voje člane z vsemi potrošnima 
predmeti in sklepa v ta namen pogodbe 
s kmetijskimi nabavnimi in prodajnimi 
zadrugami in z drugimi zadružnimi in 
državnimi podjetji; 4. da ustanavlja po 
potrebi lastna gospodarska podjetja iz- 
ključno za potrebe svojih članov; 5. da 
dviga svojo prodajalne in podjetja na 
stopnjo racionalne in kulturne ravni; 6. 
da e sodelovanjem sindikalnih organi- 
zacij skrbi za dvig kulturne in prosvetne 
ravni in za zadružno vzgojo svojih Čla- 
nov. 

Zadružni delež znaša 100 din,jki se 
lahko vplača v obrokih. Člani jamčijo 
za obveznosti zadruge z desetkratnim 
zneskom vpisanih obveznih deležev. 

Zadruga razglaša važnejše sklepe v 
svojih  poslovnih prostorih. 

Upravni odbor sestavlja 7. članov, ki 
jih void zbor izmed zadružnikov. Njego- 
va dolžnost traja eno leto. Za zadrugo 
podpisujeta po dva člana upravnega od- 
bora, katerih enega lahko nadomešča po 
upravnem odboru pooblaščeni uslužbe- 
nec zadruge. 

Clami upravnega odbora so: 
Kumer Filip, adm. uradnik, Kranj, 

Prešernova 4, 
Kermavner Fraftc, strojnik, Kranj, 

Stara cesta 11, 
' Štibelj Janko, tov. delavec, Struževo 
številka 49, 

Skvarča Franc, strojnik, Krauj, Ljub- 
ljanska 5, 

Zagore Jože, tov. kurir, Kranj, Pot na 
Rupo 26, 

Lukež Ana, gospodinja, Kranj, Titov 
trg 21, 

Zakrajšek Jože, tov. mojster, Struževo 
številka 47, 

in pooblaščenec za sopodpisovanje: 
Stare Rajko, upravnik, Kranj, Gar. Sa- 
va 24. 

Okrožno sodišče v Ljubljani 
dne 1. julija 1948. 

Zt 132/48 - Zadr VI 90/1     6070 
* 

858. 
Sedež: Lesce. 
Dan vpisa: 6. julija 1948. 
Besedilo: Kmetijska zadruga z omeje- 

nim jamstvom v Lescah. 
Zadruga je bila ustanovljena na usta- 

novnem zboru 17. III. 1948 za nedoločen 
čas. 

Naloge zadruge so: L da na čim boljši 
in čim kulturnejši način oskrbuje svoje 
člane z vsemi potrebnimi potrošnimi 
predmeti; 2. da odkupuje v svojem oko. 
lisu vse kmetijske pridelke in izdelke v 
skladu s postavljenim načrtom za dobro 
oskrbo mest in drugih industrijskih sre- 
dišč in sklepa v ta namen pogodbe; 
3. da pospešuje in razvija vse panoge 
kmetijskega gospodarstva na svojem 
področju, tako poljedelstvo, živinorejo, 
sadjarstvo, vinogradništvo, čebelarstvo 
gojitev industrijskih in drugih kultur, 
gozdarstvo, domačo obrt itd., posebno 
še tiste panoge oziroma kulture, ki v 
danili naravnih pogojih najbolj uspe- 
vajo; 4. da uvaja za povečanje kmetijske 
proizvodnje • s tem za naraščanje bla- 
gostanja svojih članov naprednejšo teh- 
nične in agronomske metode v kmetij- 
stvu in v ta namen nabavlja kmetijske 
stroje, umetna gnojila itd., ustanavlja 
ambulante za živino, plemenilne postaje, 
organizira selekcijo živine, gradi silose, 
organizira semensko službo, skrbi za 
gojitev sadnih, gozdnih in drugih sadik 
itd.; 5. da organizira predelavo kmetij- 
skih pridelkov in obrtne delavnice za 
potrebe svojih članov in izrablja pri twn 
predvsem lokahve surovine; 6. da zbira 
kmečke prihranke v obliki hranilnih 
vlog in notranjih posojil za ustvarjanje 
obratnih sredstev in za dajanje kre- 
ditov svojim članom; 7. da skrbS za go- 
spodarski strokovni, kulturni in pro- 
svetni dvig vseh prebivalcev svojega 
okoliša tako, da prireja v svojem za- 
družnem domu  strokovna in  politična 

predavanja, kulturne prireditve, stro- 
kovne tečaje, razstave, predvajanja fil- 
mov, goji îizkulturo itd. ter ustanova 
svojo knjižnico. 

Zadružni delež znaša 100 din, ki se 
lahko plača v obrokih. Delež zadružni- 
kovega družinskega člana znaša 10 din. 
Člani jamčijo za obveznosti zadruge z 
desetkratnim zneskom vpisanega en- 
kratnega temeljnega oziroma družinske- 
ga deleža. 

Zadruga  razglaša  važnejše  sklepe v 
svojih poslovnih prostorih in na razglas- 
ri deski. Upravni odbor sestavlja 8 čla- 
nov, ki jih voli zbor izmed zadružnikov. 
Njegova dolžnost traja eno leto. Za za- 
drugo podpisujeta po dva člana uprav- 
nega odbora, katerih enega lahko na- 
domešča  po upravnem odboru poobla- 
ščeni uslužbenec zadruge. 

Člani upravnega odbora so: 
Olip Pavel, kmet, Lesce 65, 
Valand Ivan, kmet, Lesee 38, 
Šumi Polde, mesar, Lesce 6,, 
Dežman Anton, delavec, Lesce 74, 
Brence Franc, kmet, Hraše 19, 
Gogala Jože, kmet, Nova vas 7, 
Nemec Franc, delavec, Nova vas 10, 
Brence Martin, tov mojster, Lesce 31, 

in pooblaščeivka za sopodpisovanje: 
Magdič Roži, poslovodkinja, Lesce 105. 

Okrožno, sodiščo v Ljubljani 
dne 5. julija 1948. 

Zt 134/48 — Zadr VI 94/1     6080 

859. 
Sedež: Ljubljana, Vič. 

.Dan vpisa: 6. julija 1948. 
Besedilo: Kmetijska zadruga z omeje- 

nim jamstvom. 
Zadruga je bila ustanovljena na usta- 

novnem zboru 10. III. 1948 za nedoločen 
čas. 

Naloge zadruge so: 1. da na čim boljši 
in čim kulturnejšii način oskrbuje svoje 
člane z vsemi potrebnimi potrošnimi 
predmeti; 2. da odkupuje v svojem oko- 
lišu vse kmetijske pridelke in izdelke v 
skladu s postavljenim načrtom za dobro 
oskrbo mest in drugih industrijskih sre- 
dišč in sklepa v ta namen pogodbe; 
3. da pospešuje • razvija vse panoge 
kmetijskega gospodarstva na svojem 
področju, tako poljedelstvo, živinorejo» 
sadjarstvo, vinogradništvo, čebelarstvo 
gojitev industrijskih in drugih kultur, 
gozdarstvo, domačo obrt itd., posebno 
še tiste panoge oziroma kulture, ki v 

danih naravnih pogojih najbolj uspe- 
vajo; 4. da uvaja za povečanje kmetijske 
proizvodnje • s tem za naraščanje bla- 
gostanja svojih članov naprednejše teh- 
nične in agronomske metode v kmetij* 
stvu in v ta namen nabavlja kmetijske 
stroje, umetna gnojila itd4 ustanavlja 
ambulante za živino, plemenilne postaje, 
organizira selekcijo živine, gradi silose» 
organizira semensko službo, skrbi z* 
gojitev sadnih, gozdnih in drugih sacu> 
itd.; 5. da organizira predelavo kmetij- 
skih pridelkov in obrtne delavnice za 
potrebe svojih članov in izrablja pri *eI" 
predvsem lokahve surovine; 6. da zbira 
kmečke prihranke v obliki hraniln^ 
vlog in notranjih posojil za ustvarjanje 
obratnih sredstev in za dajanje kre- 
ditov svojim članom; 7. da skrbi za S0' 
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spodareki strokovni, kulturni in. pro- 
svetni dvig vseh prebivalcev svojega 
okoliša tako, da prireja v svojem za- 
družnem domu strokovna in politična 
predavanja, kulturne prireditve, stro- 
kovne tečaje, razstave, predvajanja fil- 
luov, goji fizkulturo itd. ter ustanovi 
svojo knjižnico. 

Zadružni delež znaša 200 din, ki so 
lahko plača v obrokih. Člani jamčijo za 
obveznosti zadrugo z dvakratnim zne- 
skom vpisanega enkratnega temeljnega 
oziroma družinskega deleža. 

Zadruga razglaiša važnejše sklope v 
svojih poslovnih prostorih in na razglas, 
ni desk\. Upravni odbor seslavlja.15 čla- 
nov, ki jih voli zbor izmed zadružnikov. 
Njegova dolžnost traja eno leto. Za za- 
drugo podpisujeta po dva člana uprav- 
nega odbora,  katerih  enega  lahko na- 
domešča po upravnem odboru poobla- 
ščeni uslužbenec zadruge. 

Člani upravnega odbora so: 
Sojer Franc, kmet, Višim cesta 65, 
Knez Ivan. kmet. Viška cesta 13, 
Smerkolj Anton, pos. sin, Viška c. 52, 
Vrtačnik Jože, kmet. Tržaška c. 101, 
Novak Franc, kmet, Viška cesta 59, 
Tome Franc, kmet, Viška cesta 23, 
Dobnikar Vaktor, kmet, Podutik 11, 
Cirman Vinico, kmet, Tržaška c 111, 
Verbič Jože, kmet, Korunova ul 3, 
Pavlic Ferdo, kmet, Tržaška c   101, 
Pance Franc, kmet, Viška cesta 34, 
Vrhove Stanko, kmet, Vrhovci 1, 
Mrvar Janez, kmet, Zabarjeva 2^ 
Vovk Franc, kmet, Puhtejeva 22, 
Robežnik Milan, kmet, Viška cesta 48. 

Okrožno sodišt-o v Ljubljani 
dne 5. julija 1948. 

Zt 98/48 — Zadr VI 93/1     6079 
jI* 

860. 
Sedež: Ljubljana. 
Dan vpisa: 8. julija 1948. 
Besedilo: Obrtniška proizvajalna in pre- 

delovalna zadruga parketarjev z omeje- 
nim jamstvom v Ljubljani. 

Zadruga je bila ustanovljena na usta- 
novnem zboru 10. maja 1948 za nedolo- 

,     «en čas. 
I v Naloge zadruge 6o: 1. da skuipno izvr- 
i &ujo parketarsko obrt z delovno silo svo- 

gli Qanov, predvsem na podlagi akorda; 
^ da nabavlja surovine, material in sred- 
,stva za lastno proizvodnjo, da prodaja 
8vaje obrtne izdelke in organizira kre- 
iranje svojih članov; 3, da dviga kul- 
turni in strokovni nivo svojih članov; 
4- da sprejema in strokovno izobražuje 
®v"oje učence in 5. da prilagodi svoje 
delo splošnemu državnemu gospodarske» 
^ načrtu. 

Zadružni delež znaša 500 din. Vsak 
£laa jamči za obveznosti zadruge s tri- 
kratnim, zneskom vpisanih obveznih de- 
ležev. 
.Upravni odboir sestavlja 5 do 9 članov. 
Niegova dolžnost traja eno leto» Zadrugo 
Predstavljata predsednik in tajnik uprav- 
Qega odbora. 

Člani upravnega odbora so: 
VeHcavrh Peter- parketar, Ljubljana, 

Vl*a 125, 
Demšar Justin, parketar, Ljubljana, 

&tepamjska 11, 

Šuštar Anton, paribetar, Loke 2, 
Cerar Anton, parketar, Dob pri Dom- 

žalah 16, 
Pavlic Franc, parketar, Loko 4, 
in pooblaščenca za sopodpisovanje: Po- 

ljak Ivan, parketaT, Privez 13 in Gulic 
Nada, uradnica, Kolodvorska 35. 

Okrožno sodišče v Ljubljani 
dne 8. julija 1948. 

Zt 118/48 — Zadr. VI 96/1    6082 
»t* 

8G1. 
Sedež: Ljubno. 
Dan vpisa: 28. junija 1948^ 
Besedilo: Kmetijska zadruga z omeje- 

nim jamstvom v Ljubnem. 
Zadruga je bila ustanovljena na usta- 

novnem zboru 31. III. 1948 za nedoločen 
čas. 

Naloge zadruge so: 1. da na čim boljši 
in čim kulturnejšž način oskrbuje svoje 
člane z vsemi potrebnimi potresnimi 
predmeti; 2. da odkupuje v svojem oko- 

. lišu vse kmetijske pridelke in izdelke v 
I skladu s postavljenim načrtom za dobro 

oskrbo mest in drugih industrijskih sre- 
dišč in sklepa v ta namen pogodbe; 
3. da pospešuje in razvija vse panoge 
kmetijskega gospodarstva na svojem 
področju, tako poljedelstvo, živinorejo, 
sadjarstvo, vinogradništvo, čebelarstvo 
gojitev industrijskih in drugih kultur, 
gozdarstvo, domaČo obrt itd., posebno 
še tiste panoge oziroma kulture, ki v 
danih naravnih pogojih najbolj uspe- 
vajo; 4. da uvaja za povečanje kmetijske 
proizvodnje in s tem za naraščanje bla- 
gostanja svojih članov naprednejše teh- 
nične in agronomske metode v kmetij- 
stvu in v ta namen nabavlja kmetijske 
stroje, umetna gnojila itd., ustanavlja 
ambulante za živino, plemenilne postaje, 
organizira selekcijo živine, gradi silose, 
organizira semensko službo, skrbi za 
gojitev sadnih, gozdnih in drugih sadili 
itd.; 5. da organizira predelavo kmetij- 
skih pridelkov in obrtne delavnice za 
potrebe svojih članov in izrablja pri tem 
predvsem lokalne surovine; 6. da zbira 
kmečko prihranke v obliki hranilnTi 
vlog in notranjih posojil za ustvarjanje 
obratnih sredstev in za dajanje kre- 
ditov svojim članom; 7. da skrbî za go- 
spodarski strokovni, kulturni in pro- 
svetni dvig vseh prebivalcev svojega 
okoliša tako, da prilreja v svojem za- 
družnem domu strokovna in politična 
predavanja, kulturne prireditve, stro- 
kovne tečaje, nmstave,_ predvajanja fil- 
mov, goji fizkulturo itd. ter ustanova 
svojo knjižnico. 

Zaradi smotrnega in uspešnejšega 5z- 
vajanja svojih nalog izdelapotrebne na- 
črte v skladu s splošnim državnim 
načrtom. 

Zadružni! 'delež znaša 100 din, ki se 
Lahko plača v obrokih. Delež zadružni- 
kovega družinskega člana znaša 20 din. 

Člani jamčijo za obveznosti zadruge s 
petkratnim zneskom vpisanega enkra' 
nega temeljnega «ziroma  družinskega 
deleža. 

Zadruga razglaša važnejše sklepe v 
svojih poslovnih prostorih in na razglas- 
ili deski. Upravni odbor sestavlja 6 do 

7 članov, ki jih voli zbor izmed zadruž- 
nikov. Njegova dolžnost traja eno leto. 

Za zadrugo podpisujeta po dva člana 
upravnega odbora, katerih enega lahko 
nadomešča po upravnem odboru poobla- 
ščeni uslužbenec zadruge. 

Člani upravnega odbora so: 
Benedičič Franc, kmet, Ljubno 5, 
Ravnik Janez, delavec, Ljubno 26, 
Markovič Janko, čevljar, Ljubno 56, 
Aljančič Janko, Ljubno (b, 
Cvcnkelj Alojzij, kmet, Ljubno 75, 
Tavželj Marija, gospodinja, Ptapreče 

st. 8, 
Debelak Valentin, gostilničar. Posavo 

št. 10, 
in pooblaščenec za sopodpisovanje: 

Hudovernik Ivanka, poslovodkinja, 
Ljubno 58. 

Okrožno sodiščo v Ljubljani 
dne 28. junija 1948. 

Zt 129/48 — Zadr VI S7/1    6074 
* 

862. 
Sedež: Mala vas. 
Dan vpisa: 28. junija 1Ö48. 
Besedilo: Kmetijska zadruga z omeje- 

nim jamstvom v Stožicah. 
Zadruga je bila ustanovljena 9. V. 1948, 

za nedoločen čas. 
Naloge zadruge so: 1. da na čim boljši 

in čim kulturnejši način oskrbuje svoje 
člane z vsemi potrebnimi potresnimi pred- 
meti; 2. da odkupuje v svojem okolišu vse 
kmetijske pridelke in izdelke v skladu s 
postavljenim načrtom za dobro oskrbo 
mest in drugih industrijskih središč in 
sklepa v ta namen pogodbe; 3. da pospešu- 
je in razvija vse panoge kmetijskega go- 
spodarstva na svojem področju, tako polje- 
delstvo, živinorejo, sadjarstvo, vinogradni- 
štvo, čebelarstvo, gojitev industrijskih in 
drugih kultur, gozdarstvo, domačo obrt itd.; 
posebno še tiste panoge oziroma kulture, 
ki v danih naravnih pogojih najbolj uspe. 
vajo; 4. da uvaja za povečanje kmetijske 
proizvodnje in s +em za naraščanje bla- 
gostanja svojih članov naprednejše teh- 
nične in agronomske metode v kmetijstvu 
in v ta namen nabavlja kmetijske stroje, 
umetna gnojila itd., ustanavlja ambulante 
za živino, plemenilne postaje, ^prganizira 
selekcijo živino, gradi silose, organizira ••- 
mensko službo, skrbi za gojitev sadnih, 
gozdnih in drugih sadik itd.; 5. da organi- 
žira predelavo kmetijskih pridelkov in 
obrtne delavnice za potrebe svojih članov 
in izrablja pri tem predvsem lokalne suro- 
vine; 6. da zbira kmečke prihranke v 
obliki hrnnilpih vlog in notranjih posojil 
za ustvarjanje obratnih sredstev in porle- 
Ijevanje kreditov svojim članom; 7. da 
skrbi za gospodarski strokovni, Iculturni in 
prosvetni dvig vseh prebivalcev svojega 
okoliša tako, da prireja v svojem zadruž- 
nem domu strokovna m politična predava- 
nja, kulturne prireditve, strokovne tečaje, 
razstave, predvajanja filmov, goji fizkul- 
turo itd. ter ustanovi svojo knjižnico. 

Zaradi smotrnega in uspešnejšega iz- 
vajanja svojih nalog bdela pogrebne 
načrte v skladu s splošnim tfržfevnMn 
načrtom. 

Zadružni delež znaša 200 din in se 
lahko vplača v obrokih. Delež zadružni- 
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kovega družinskega Slana znaša 20 din. 
Člani jamčijo za obveznosti zadruge z 
desetkratnim zneskom vpisanega en. 
kr&tnega temeljnega oziroma družinske- 
ga deleža. 

Zadruga razglaša važnejše sklepe v 
svojih poslovnih prostorih in na razglas- 
ili deski. 

Upravni odbor sestavlja 8 do 10 čla- 
nov, ki jih voli zbor izmed zadružnikov. 
Dolžnost  upravnega  odbora  traja   eno 
leto.   Za zadrugo  podpisujeta   po dva 
člana   upravnega   odbora,   od   katerih 
enega  lahko nadomešča  po  upravnem 
odboru pooblaščeni uslužbenec zadruge. 

Člani upravnega odbora so: 
Blaž Jože, Tomačevo 26, 
Jerneje Alojzij, kmet, Zupanova 18, 
Bolta Ivan, kmet, Jarše 8, 
Škerlj Andrej, kmet, Kleče 23, 
Čerin Ivan, kmet, Savije 1, 
Rozman Vinko, kmet, Mala vas 5, 
Plevnik Jože, kmet, Stožice 26, 
Srakar Anton, kmet, Tomačevo 13, 
Smrajc Jernej, kmet, Jarše 11. 

Okrožno sodišče v Ljubljani 
dne 28. junija 1948. 

Zt 127/48 — Zadr. VI 85/1   5796 
* 

863. 
Sedež: Naklo: 
Dan vpisa: 24. junija 1048. 
Besedilo: Kmetijska zadruga z omeje- 

nim jamstvom v Naklem. 
Zadruga je bila ustanovljena na usta- 

novnem zboru 8. III. 1948 za nedoločen 
•••.       ' 

Naloge zadruge so: 1. da na čiim boljši 
in čim kulturnejši način oskrbuje svoje 
dane z vsemi potrebnimi potrošnima 
predmeti; 2. da odkupuje v svojem oko- 
lišu vse kmetijske pridelke in izdelke v 
skladu s postavljenim načrtom za dobro 
oskrbo mest in drugih industrijskih sre- 
dišč in sklepa v ta namen pogodbe; 
3. da pospešuje in razvija vse panoge 
kmetijskega gospodarstva na svojem 
področju, tako poljedelstvo, živinorejo, 
sadjarstvo, vinogradništvo, čebelarstvo, 
gojitev industrijskih in drugih kultur, 
gozdarstvo, domačo obrt itd., posebno 
še tisto panoge oziroma kulture, ki v 
danih naravnih pogojih najbolj uspe- 
vajo; 4. da uvaja za povečanje kmetijske 
proizvodnje in s tem za naraščanje bla- 
gostanja svojih članov naprednejše teh- 
nične jn agronomske metode v kmetij- 
stvu in v ta namen nabavlja kmetijske 
stroje, umetna gnojila itd., ustanavlja 
ambulante za živino, plemenilne postaje, 
organizira selekcijo živine, gradi silose, 
organizira semensko službo, skrbi za 
gojitev sadnih, gozdnih in drugih sadik 
itd.; 5. da organizira predelavo kmetij- 
skih pridelkov in obrtne delavnice za 
potrebe svojih članov in izrablja pri tem 
predvsem lokalne surovine; 6. da zbira 
kmečke prihranke v obHkj hranilnih 
vlog in notranjih posojil za ustvarjanje 
obratnih sredstev in podeljevanje kreditov 
svojim članom; 7. da skrbi za gospodarski 
strokovni, kulturni In prosvetni dvig vseh 
nrebivalcev svojega okoliša tako, da pri 
•eja v svojem zadružnem domu strokovna 
ri politična predavanja, kulturne prire- 

fve, strokovne tečaje, razstave, predva- 

janja filmov, goji fizkulturo itd. ter usta- 
novi svojo knjižnico. 

Delež znaša 100 din in se lahko vpla- 
ča v obrokih. Delež zadružnikovega dru- 
žinskega člana znaša 20 din. Člani jam- 
čijo za obveznosti zadruge z desetkrat- 
nim zneskom vpisanega enkratnega te- 
meljnega oziroma družinskega deleža. 

Zadruga razglaša važnejše sklepe v 
svojih poslovnih prostorih in na razglas- 
ili deski. 

Upravni odbor sestavlja • do 9 članov, 
ki jih voli zbor izmed zadružnikov. Dol- 
žnost upravnega odbora traja eno leto. 

Zadrugo   podpisujeta   po  dva   člana 
upravnega odbora, katerih enega nado- 
mešča po upravnem odboru pooblaščeni 
uslužbenec zadruge.  » 

Člani upravnega odbora so: 
Markič Jakob, kmet, Strahinj 48, 
Černilec Janez, čevljar, Strahinj, 46, 
Poličar Peter, kolar, Naklo 56, 
Smolej Leopold, klepar, Naklo 30, 
Zibert Janez, kmet, Pivka 3, 
Markuta Peter, kmet, Okroglo 17, 
Zupan Ivan, kmet. sin, Cegelnica 1, 
Voglar Franc, kmet, Naklo 40, 
Stillar Ivan, kmet, Strahinj 14. 

Okrožno sodišče v Ljubljani 
dne 24. junija 1948. 

Zt 7•48 — Zadr VI 81/1     5652 

864. 
* 

Sedež: Pođbrczje. 
Dan vpisa: 28. junija 1948. 
Besedilo: Kmetijska zadruga z omeje- 

nim jamstvom v Podbrczjah. 
Zadruga je bila ustanovljena 27. II. 

1948 za nedoločen čas. 
Naloge zadruge so: 1. da na čim boljši 

in čim kulturnejši način oskrbuje svoje 
člane z V3emi potrebnimi potresnimi pred- 
meti; 2. da odkupuje v svojem okolišu vse 
kmetijske pridelke in izdelke v skladu s 
postavljenim načrtom za dobro oskrbo 
mest in drugih industrijskih središč in 
sklepa v ta namen pogodbe; 3. da pospešu- 
je in razvija vse panoge kmetijskega go- 
spodarstva na svojem področju, tako polje- 
delstvo, živinorejo, sadjarstvo, vinogradni- 
štvo, čebelarstvo, gojitev industrijskih in 
drugih kultur, gozdarstvo, domačo obrt itd.; 
posebno še tiste panoge oziroma kulture, 
ki v danih naravnih pogojih najbolj uspe- 
vajo; 4. da uvaja za povečanje kmetijske 
proizvodnje in s tem za naraščanje bla- 
gostanja svojih članov naprednejše teh- 
nične in agronomske metode v kmetijstvu 
in v ta namen nabavlja kmetijska stroje, 
umetna gnojila itd., ustanavlja ambulante 
za živino, plemenilne postaje, organizira 
selekcijo živino, gradi silose, organiziraile- 
mensko službo, skrbi za gojitev sadnih, 
gozdnih in drugih sadik itd.; 5. da organi- 
zira predelavo kmetijskih pridelkov in 
obrtne delavnice za potrebe svojih članov 
in izrablja pri tem predvsem lokalne suro- 
vine; 6. da zbira kmečke prihranke v 
obliki hranilnih vlog in notranjih posojil 
za ustvarjanje obratnih sredstev in .ode- 
Ijevanje kreditov svojim članom; 7. da 
skrbi za gospodarski strokovni, kulturni in 
prosvetni dvig vseh prebivalcev svojega 
okoliša tako, da prireja v svojem -zadruž- 
nem domu strokovna in politična predava- 
nja, kulturne prireditve, strokovne tečaje, 

razstave, predvajanja filmov, goji fizkul- 
turo itd. ter ustanovi svojo knjižnico. 

Zaradi smotrnega in uspešnejšega iz- 
vajanja svojih nalog izdela potrebne 
načrte v skladu s splošnim državnim 
načrtom. 

Zadružni delež znaša 100 ditr, ki se 
lahko vplača v obrokih. Delež zadružni- 
kovega družinskega člana znaša 20 din. 
Člani jamčijo za obveznosti zadruge z 
desetkratnim zneskom vpisanega enkrat- 
nega temeljnega oziroma družinskega 
deleža. 

Zadruga razglaša važnejše sklepe v 
svojih poslovnih prostorih in na razglas- 
ni deski. 

Upravni odbor sestavlja 9 članov, ki 
jih voli zbor izmed zadružnikov. Dolž- 
nost upravnega odbora traja  eno leto. 
Za zadrugo podpisujeta po dva člana 
upravnega   odbora   od   katerih   enega 
lahko nadomešča po upravnem odboru 
pooblaščeni uslužbenec zadruge. 

Člani upravnega odbora so: 
Jeglič Nejko, kmet, Podtabor 1, 
Keršič Jakob, kmet. Dolenja vas 17, 
Trogrlič Jože, orožnik v pok., Srednja 

vas 11, 
Benediač Franc, kmet, Rritof 1 
Pretnar Janez, čevljar, Britof 3, 
Klemene Mirko, tov. delavec, Potftai- 

bor 30, 
Karn Franc, tov. del., Dolenja vas 22, 
Pretnar Ignac, kmet, Podtabor 13, 
Černilec Janez, kmet, Dolenja vae 19, 

in pooblaščenka za sopodpisovanje: 
Potočnik Ljudmila, posllovodkinja, 

Srednja vas 18. 
Okrožno sodišče v T '"Mjani 

dne 28. junija 1948. 
Zt 72/48 — Zadr. VI 88/1     5797 

* 
865. 

Sedež: Preddvor. 
Dan vpisa: 1. julija 1948. 
Besedilo: Potroîniskn 7"<1ruga z omeje- 

nim jamstvom v Preddvora. 
Zadruga je bila ustanovljena na usta- 

novnem zboru 25. IV. in 9. V. 1948 za 
nedoločen čas. 

Naloge zadruge so: 1, da na čim borjäi 
in čim kulturnejši način oskrbuje svoft 
člane in njihove družine z vsemi no^pb- 
nimi potrošnim! predmeti; 2. da ust»' 
navija obrtne dela vnii e e za "o'r^" "h 

članov, po potrebi in možnosti pa tudi 
lastna podjetja; 3. da skrbi s sodelova- 
njem sindikaJlnih organizacij za dviig kul- 
turne in prosvetne ravni in za zadružno 
vzgojo svojih članov. 

Zadružni delež znaša 100 dlim, ki ^ 
vplača v obrokih. Delež zadnižnikovega 
družinskega člana zmaiša 20 din. Člen* 
iamčijo za obveznosti zadruge z deset- 
kratnim zneskom vpisanega enkratnega 
temeljnega oziroma družinskega dele* 

Zadruga razglaša važnejše eklepo v 
svojtfh poslovnih prostorih in na razgl*3' 
nih deskah svojih poslovalnic. . 

Upravni odbor sestavlja 9 članov, *jj 
iih voli zbor izmed zadružnikov. Nje£°Jr 
dolžnost traja eno leto. Za zadrugo pod- 
pisujeta po dva člana upravnega odbora, 
katerih enega lahko nadomešča po uprav 
nem odboru pooblaščeni uslužbenec za- 
druge. 
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Člani upravnega odbora eo: 
Senk Tončka, trg. pom. Preddvor, 
Btalcer Anica, administrator, Bašelj 4, 
Arh Jože, čevljar, Tupaliče 35, 
Hribar Franc, Žagar, Sp. Bêla 2, 
Cenčič Lenart, Žagar, Sp. Bela 9, 
Tičar Andrej, delavec, Zg. Bela 27, 
Celar Janez., obratni militar, Breg 6, 
Tekavec Tonči.  gospodinja. Preddvor 

št. 2, 
Rogelj Franc, mizar, Tupaliče 47. 

Okrožno sodišče v Ljubljani 
dne 1. julija 1948. 

Zt 133/48 - Zadr VI 91/1     6077 
* 

860. 
Sedež: Stična. 
Ban vpisa: 2i. junija 1948. 
Besedilo; KmetiiMìn zadruga • omejc- 

n'm jamstvom v Stični. 
Zadruga je bila ustanovljena na usta- 

novnem zboru 29 II. 1948 za nedoločen 
cas. 
. Naloge zadruge so: da na čim boljši 
in «m kultumejši način oskrbuje svoje 
dane z vsemi potrebnimi potresnimi 
Predmeti: 2 <ia odkupuje v svojem oko 
»su vse kmetijske pridelke in izdelke v 
skladu s postavljenim načrtom za dobro 
oskrbo mest in drugih industrijskih src- 
disc in sklepa v ta namen pogodbe; 
i. da pospešuje in razvija vse panoge 
kmetijskega gospodarstva na svojem 
področiu, tako poljedelstvo, živinorejo, 
sadjarstvo, vinogradništvo, čebelarstvo, 
gojitev industrijska in drugih kultur, 
gozdarstvo, domačo obrt Ud., posebno 
se tiste panoge oziroma kulture, ki v 
danih naravnih pogojih najbolj uspe. 
vajo; 4. da uvaja zn povečanje kmetijske 
proizvodnjo in s tem za naraščanje bla- 
gostanja svojih članov naprednejšo teb- 
nične in agronomsko metode v kmetij- 
stvu in v ta namen nabavlja kmetijske 
etroje, umetna gnojila itd., ustanavlja 
ambulanto za živino, plemenilno postajo. 
0rganizira selekcijo živine, gradi silose, 
orRanizira semensko službo, skrbi za 
gojitev sadnih, gozdnih in drugih sadik 
"fVï 6. da organizira predeMvo kmotij- 
l*k.ili piridelkov in obrtne delavnice za 
P°trcbo svojih članov in izrablja pri tem 
^odvsem lokata© surovine; 0. da zbirn 
KQieSko prihranko v obliki hranilnih 
^°g in notranjih posojil za ustvarjanje 
8?.rfttnih sredstev in podeljevanje kre- 
sov evojim članom; 7, da skrbi za go- 
zdarski strokovni, Iralturni In pro- 

,etni dvdg vseh prebivalcev svojega 
£k0!iša tako, da prireja v svojem za- 
^••• domu strokovna in potočna 
Podavanja, kulturne prireditve, atro- 
*°vne tečaje, razstave, predvajanja fil- 
^°?> goji ikkulturo itd. ter ustanovi 
6v°io knjižnico. 
v "elež znaša 100 din in so lahko vpla- 
S v obrokih. Delež zadružnikovega dru- 
pivskega člana znaša 50 din. Člani jam- 
"|o za obveraosti zadrugo e petkratnim 
Resicom vpisanega enkratnega temelj- 
na oziroma družinskega deleža. 

zadruga razglaša važnejše sklepo v 
^yojih poslovnih prostorih in na razglas- 111 deski. 

Upravni odbor sestavlja 5 do 9 članov, 
o* m voli zbor izmed zadružnikov. Dol- 

!    «ost upravnega odbora traja eno leto. 

Za zadrugo podpisujeta po dva člana 
upravnega odbora, katerih enega lahko 
nadomešča po upravnem odboru poobla- 
ščeni uslužbenec zadruge. 

Člani upravnega odbora so: 
Marolt Janko, žel. uradnik, Stična 115, 
Markovič Ivan, kmet, Vir 9, 
Štalcar Janez, upok. orožnik,   Stična 

št. 114, 
Mestnik Jože, kmet, Stična 22, 
Zupančič Franc, kmet, Mala Dobrava 3, 
Urbas Jože, kmet, Vel. Dobrava 7, 
Miglio Franc, kmet, Metnaj 28, 
Grcman Jože, kmet. Pristava 2. 

Okrožno sodišče v Ljubljani 
dne 24. junija 1948. 

o Zt 124,48 — Zadr VI 83• 5654 

867. 
Sedež: Višnja gora. 
Dan vpisa: 6. julija 1948. 
Besedilo: Kmetijska zadruga z ome- 

jenim jamstvom Višnja gora. 
Zadruga je bila ustanovljena na usta- 

novnem zboru 22. II. 1948 za nedoločen 

Naloge zadruge so: 1. da na čim boljši 
in čim kultumejši način oskrbuje svoje 
člane z vsemi potrebnimi potrošnimi 
predmeti-, 2. da odkupuje v svojem oko- 
lišu vse kmetijske zrJdelke in izdelke v 
skladu s postavljenim načrtom za dobro 
oskrbo mest in drugih industrijskih sre- 
dišč in sklepa v ta namen pogodbe; 
3. da pospešuje in razvija vse panogo 
kmetijskega gospodarstva na svojem 
področju, tako poljedelstvo, živinorejo, 
sadjarstvo, vinogradništvo, čebelarstvo 
gojitov industrijskih in drugih kultur, 
gozdarstvo, domačo obrt itd., posebno 
še tiste panoge oziroma kulture, ki v 
dnnili naravnih pogojih najbolj uspe- 
vajo; 4. da uvaja za povečanjo^kmetijske 
proizvodnje iu s tem za naraščanje bla- 
gostanja, svojih članov naprednejšo teh- 
nično in agronomske metode v kmetij- 
stvu in v ta namen nabavlja kmetijske 
stroje, umetna gnojila itd., ustanavlja 
ambulante za živino, plemenilno postaje, 
organizira selekcijo silvane, gradi silose, 
organizira semensko službo, skrbi za 
gojitev sadnih, gozdnih în drugih sadik 
itd.; 6. da organizira predelavo kmetij- 
skih pridelkov in obrtno delavnice za 
potrebe svojih članov in izrablja pri tem 
predvsem lokahve surovine; 6. da zbira 
kmečke prihranke v obliki hrantlmh 
vlog in notranjih posojil za ustvarjanje 
obratnih sredstev in za dajanje kre- 
ditov evojim članom; 7. da skrbi za go- 
spodarski strokovni, kulturni in pro- 
svetni dvig vseh prebivalcev svojega 
okoliša tako, da prireja v .svojem za- 
družnem domu strokovna m politična 
predavanja, kulturne prireditve, stro- 
kovne tečaje, razstave, predvajanja {fil- 
mov, goji fizkulturo itd. ter ustanova 
svojo knjižnico. 

Zaradi smotrnega in uspešnejšega iz- 
vajanja svojih nalog izdela potrebne na- 
črte v skladu s splošnim državnim 
načrtom. , 

Zadružni delež znaša 100 din, ki se 
lahko vplača v obrokih. Člani jamčijo 
za obveznosti zadruge s tridesetkratnim 

zneskom vpisanega enkratnega temelj- 
nega oziroma družinskega deleža. 

Upravni -odbor sestavlja 7 do 9 članov, 
ki jih voli zbor izmed zadružnikov. Nje- 
gova dolžnost traja eno leto. Za zadrugo 
podpisujeta po dva člana upravnega od- 
bora, katerih enega lahko nadomešča po 
upravnem odboru pooblaščen» uslužbe- 
nec zadruge. 

Zadruga  razglaša važnejše sklepe v 
svojih poslovnih prostorih in na razglaš- 
aj deski. 

Člani upravnega odbora so: 
Šušteršič Janez, prometnik, Peščenjak 

št. 36, 
Erjavec Ciril, posestnik, Podsmreka 2, 
Omahen  Anton, posestnik, Dol.  Do- 

brava, 
Lenarčič Jakob, posestnik, Peščenjak 

št. 36i 
šerek Karel, mesar, Stari trg 13, 
Rus Anton,  poljedelec,   Leskovec 13, • 
Jančar Jože, posestnik, Gor. Draga 9, 
Jamnik Franc, posestnik, Nova vas 2, 
Gromik Peter, posestnik. Višnja gora 

št. 80. 
Okrožno sodišče v Ljubljani 

dne 5. julija 1948.   • 
Zt 04/48 — Zadr VI 92/1     6078 

* * 
868. 

Sedež: Zgornjo Gorje. 
Dan vpisa: 28. junija 1948. 
Besedilo: Kmetijska zadruga z omeje- 

nim jamstvom v Zg. Gorjah. 
Zadruga je bila ustanovljena 18. III. 

1948 za nedoločen čas. 
Naloge zadruge so: 1. da na čnn boljši 

in čim kultumejši načdn oskrbuje svoje 
Člane z vsemi potrebnimi potrofafmi pred- 
meti; 2. da odkupuje v svojem okoluhi vse 
kmetijske pridelke in izdelke v skladu s 
postavljenim načrtom za dobro oskrbo 
mest in drugih industrijskih središč in 
sklepa v ta namen pogodbe; 8. da pospešu- 
je in razvija vse panoge -kmetijskega go- 
spodarstva na svojem področju, tako polje- 
delstvo, živinorejo, sadjarstvo, vinogradni- 
štvo, čebelarstvo, gojitev industrijskih in 
drugih kultur, gozdarstvo, domačo obrt itd.; 
posebno še tiste panoge oziroma kulture, 
ki v danih' naravnih pogojih najbolj uspe- 
vajo; 4. da uvaja za povečanje kmetijske 
proizvodnje in s tem za naraščanje bla- 
gostanja svojih članov naprednejše teh- 
nične in agronomske metode v kmetijstvu 
in v ta namen nabavlja kmetijske stroje, 
umetna gnojila itd., ustanavlja ambulante 
za živino, plemenilne postaje, organizira 
selekcijo živino, gradi silose, organizira se- 
mensko službo, skrbi za gojitev sadnih, 
gozdnih in drugih sadik itd.; o. da organi- 
zira predelavo kmetijskih pridelkov in 
obrtne delavnice za potrebe svojih članov 
in izrablja pri tem predvsem lokalne suro- 
vine; 6, da zbira kmečke prihranke y 
obliki hranilnih vlog in notranjih posojil 
za ustvarjanje obratnih sredstev in pode- 
Ijevanje kreditov svojim članom; T. da 
skrbi za gospodarski strokovni, kulturni in 
prosvetni dvig vseh prebivalcev svojwe 
okoliša tako, da prireja v svojem zadrul- 
nem domu strokovna in politična predava- 
nja, kulturne prireditve, strokovne tečaje, 
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razstave, predvajanja filmov, goji fizkul- 
turo itd. ter ustanovi svojo knjižnico. 

Zaradi smotrnega in uspešnejšega iz- 
vajanja svojih nalog izdela potrebne 
načrte v skladu s splošnim državnim 
načrtom. 

Zadružni delež znaša 150 din, ki ee 
lahko vplača v obrokih. Delež zadružni- 
kovega družinskega člana znaša 20 dan. 
Člani jamčijo za obveznosti zadruge z 
desetkratnim zneskom vpisanega enkrat- 
nega temeljnega oziroma družinskega 
deleža. 

Zadruga razglaša važnejše sklepe v 
svojih poslovnih prostorih in na razglas, 
ni deski. 

Upravni odbor sestavlja 7 do 14 čla- 
nov, M jih voli zbor izmed zadružnikov. 
Dolžnost upravnega  odbora  traja  eno 
leto.   Za   zadrugo   podpisujeta   po  &va 
člana   upravn-ega   odbora,   od   katerih 
lahko  enega nadomešča po upravnem 
odboru pooblaščeni uslužbenec zadruge. 

Člani upravnega odbora so: 
Kunstelj Jože, kmet, Poljščica 17, 
Rozman Matevž, kmet, Višelnica 3, 
KocjanČič Ivanka, trgovka, Grabče 2, 
Jensterle Jernej, soboslikar, Sp. Gorje 

št. 22, 
Slivnik Anton, kmet, Zg. Gorje 25, 
Vidic Janez^kmet, Poljščica 21, 
Jan Janez, kmet, Sp. Gorje 6. 

Okrožno sodišče v Ljubljani 
dne 28. junija 1948. 

Zt 128/8 —' Zadr. VI 86/1     5795 
* 

869. 
Sedež: žiri. 
Dan vpisa: 1. julija 1948. 
Besedilo: Delavsko namcgčenska po- 

• trošniška zadruga z omejenim jamstvom 
T Žireh. 

Zadruga je bila ustanovljena na usta- 
novnem zboru 19. III. 1948 za nedoločen 
čas. 

Naloge zadruge so: 1. da izdela načrt 
potrošnje za svoje člane in izdela v ta 
namen finančni in kreditni načrt; 2. da 
zbira v ta namen statistične podatke, Id 
jih daje v uporabo tudi nadrejenim za- 
družnim in državnim organom; 3. da 
oskrbuje ovoje člane z vsemi potrošnimi 
predmeti in sklepa v ta namen pogodbe 
s kmetijskimi nabavnimi in prodajnimi 
zadrugami in z drugimi zadružnimi in 
državnimi podjetji; 4. da ustanavlja po 
potrebi lastna gospodarska podjetja iz- 
ključno za potrebe svojih članov; 5,- da 
dviga svoje prodajalne in podjetja na 
stopnjo racionalne in kulturne ravni; 6. 
da e sodelovanjem sindikalnih organi- 
zaciij skrbi za dvig kulturne in prosvetne 
ravni in za zadružno vzgojo svojih čla- 
nov. 

Zadiružm delež znaša 100 din, ki se 
lahko vplača v obrokih. Delež zadružni- 
kovega družinskega člana znaša 20 dim. 
Člani jamčijo za obveznosti zadruge z 
desetkratnem zneskom vpisanih obvez- 
nih deležev. 

Zadruga razglaša važnejše sklepe v 
svojih poslovnih prostorih. 

Upravni odbor sestavlja 11 članov, ki 
jih voli zbor izmed zadružnikov. Njego- 
va dolžnost traja eno leto. Za zadrugo 
nodpisujeta po dva Člana upravnega od- 

bora, katerih enega lahko nadomešča po 
upravnem odboru pooblaščeni uslužbe- 
nec zadruge. 

Člani upravnega odbora so: 
Kosmač Rado, krojač, Dobračeva 92, 
Pečelin Matevž, čevljar, Ledlinca 8, 
Pilipic Alojz, čevljaT, Žiri 80, 
Tavčar Franc, šofer, Ziri 83, 
Havliček Jožko, gimn. direktor, Ziri, 
Mlinar Vinko, inkasant, Stara vas 7, 
Mlinar Miloš, čevljar, Stara cesta 52, 
Kavčič Pavel, čevljar, Nova vas 68, 
Kavčič Ivanka, gospodinja, Nova .yas 

številka 74, 
Cadež Vilka, prešivalka, Stara vas, 
Naglic Franc, čevljar, Dobračeva 55, 
in   pooblaščenec   za   sopodpisovanje: 

Bačnar Franc, knjigovodja, Stara vas 27. 
Okrožno sodišče v Ljubljani 

dne 1. julija 1948. 
Zt 131/48 — Zadr VI 89/1     0075 , 

* 
870. 

Sedež: Boreča, okraj Mur. Sobota. 
Dan vpisa: 5. julija 1948. 
Besedilo: Kmetijska zadruga z o. j. v 

Boreči. 
Zadruga je bila ustanovljena na skup- 

ščini 16. VÏ 1948 za nedoločen čas. 
Naloge zadruge so: L da na čim boljši 

in čim kulturnejši način oskrbuje svoje 
člane z vsemi potrebnimi potrošnim! 
predmeti; 2. da odkupuje v svojem oko- 
lišu vse kmetijske pridelke in izdelke v 
skladu s postavljenim načrtom za dobro 
oskrbo mest in drugih industrijskih sre- 
dišč in sklepa v ta namen pogodbe; 
3. da pospešuje in razvija vse panoge 
kmetijskega gospodaTstva na svojem 
področju, tako poljedelstvo, živinorejo, 
gozdarstvo, domačo obrt itd., posebno 
še tiste panoge oziroma kulture, ki 
v danih naravnih pogojih najbolj uspe- 
vajo; 4. da uvaja za povečanje kmetijske 
proizvodnje in s tem za naraščanje bla- 
gostanja evojih članov naprednejše teh- 
nične in agronomske metode v kmetij- 
stvu in v ta namen nabavlja kmetijske 
stroje, umetna.^ gnojila itd., ustanavlja 
ambulante za živino, plemenilne postaje, 
organizira selekcijo živine, gradi silose, 
organizira semensko službo, skrbi za 
gojitev sadnih, gozdnih in dragih sadik 
itd.; 5. da organizira predelavo kmetij- 
skih pridelkov in obrtne delavnice za 
potrebe svojih članov in izrablja pri tem 
predvsem lokalne surovine; 6. da zbira 
kmečke prihranke v /obliki hranilnih 
vlog in notranjih posojil za ustvarjanje 
obratnih sredstev in podeljevanje kre- 
ditov svojim članom; 7. da skrbi za go- 
spodarski strokovni, kulturni in pro- 
svetni dvig vseh prebivalcev svojega 
okoliša tako, da prireja v svojem za- 
družnem domu strokovna in politična 
predavanja, kulturne prireditve, stro- 
kovne, tečaje, razstave, predvajanja fil- 
mov, v goji fizkulturo itd. ter ustanovi 
svojo knjiSnico. 

Zaradi smotrnega in uspešnejšega izva- 
janja svojih nalog izdela potrebne načrte 
v skladu s splošnim državnim načrtom. 

Zadružni delež znaša 150 din, plača se 
ob vstopu v zadrugo. Upravni odbor labko 
dovoli plačilo v obrokih, Delež zadražni- 
kovega družinskega čjana znaša 10 din. 

Vsak zadružnik jamči še z desetkratnim 
zneskom vpisanih obveznih deležev. 

Zadruga razglaša važnejše sklepe v 
svojih poslovnih prostorih in na razglasni 
deski. 

Upravni odbor sestavlja 7 članov. 
Njegova dolžnost traja eno leto. 

Zadrugo zastopa upravni odbor, zanjo 
podpisujeta po dva člana upravnega odbo- 
ra, katerih enega lahko nadomešča po 
upravnem odboru pooblaščeni uslužbenec 
zadruge. 

Člani upravnega odbora so: 
Zekš Karel, kmet, Boreča, predsed- 

nik, 
Kozar Franc, kmet, Boreča, pedpred- 

sednik, 
Prosic Ludvik, kmet, Boreča,  tajnik, 
Pasičnjek Karel, kmet, Boreča, 
Pasičnjek Karel, kmet. Boreča, 
Horvat Štefan, kmet, Boreča, 
Prosio Jožef, kmet, Boreča, odborniki. 

Okrožno sodišče v Mariboru 
dne 5. julija 1948. 

Zadr III 100/2 6022 

871. 
Sedež: Cczanjcvci, okraj Ljutomer. 
Dan vpisa: 3. julija 1948. 
Besedilo: Kmetijska zadruga z o. j. v 

Cczanjcvcih. 
Zadruga je bila ustanovljena na skup- 

ščini 23. V. 1948 za nedoločen čas. 
Naloge zadruge so: L da na čim boljši 

in čim kulturnejši način oskrbuje svoje 
člane z vsemi potrebnimi potrošnimi 
predmeti; 2. da odkupuje v svojem oko- 
lišu vse kmetijske pridelke in izdelke v 
skladu s postavljenim načrtom za dobro 
oskrbo mest in drugih industrijskih sre- 
dišč in sklepa v ta namen pogodbe: 
3. da pospešuje in razvaja vse panoge 
kmetijskega gospodarstva na svojem 
področju, tako poljedelstvo, živinorejo, 
sadjarstvo, vinogradništvo, čebelarstvo, 
gojitev industrijskih in drugih kultur, 
gozdarstvo, domaČo obrt itd., posebno 
še tiste panoge oziroma kulture, ki v 
danih nara/mh pogojih najbolj uspe- 
vajo; 4. da uvaja za povečanje kmetijske 
proizvodnje in s tem za naraščanje bla- 
gostanja svojih članov naprednejše teh- 
nične in agronomske metode v kmetij' 
stvu in v ta namen nabavlja kmetijske 
stroje, umetna gnojila itd., ustanavlja 
ambulante za živino, plemenilne postaje, 
organizira selekcijo živine, gradi silose, 
organizira semensko službo, skrbi za 
gojitev sadnih, gozdnih in drugih sadik 
ito!.; 5. da organizira predelavo kmetij- 
skih pridelkov in obrtne delavnice za 
potrebe svojih članov in izrabita pri tem 
predvsem lokalne surovine; 6'. da zbira 
kmečke prihranke v obliki hranilnih 
vlog in notranjih po^oiil za ustvarjanje 
obratnih sredstev in podeljevanje kre- 
ditov svojim članom; 7. da* skrbi za go- 
spodarski strokovni, kulturni in pr°" 
svetni dvig vseh prebivalcev svojega 
okoliša tako, da prireja v svojem J&' 
družnem domu strokovna in politična 
predavanja, kulturno prireditve, stro- 
ke- ve tečaje, razstave, predvajanja f»; 
mov, goji fizkulturo itd. ter ustanovi 
svojo knjižnico. 
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•••••• Alojzija in Martin e© pozivata, 
da se zglasita pri sodišču ali drugače da- 
eta kako vest o sebi. 

Po preteku roka bo sodišče odločilo o 
predlogih. 

Okrajno sodišče v Celju 
dne 19. junija 1948. 

* 
V R 1400/48—2 6041 

Jevšnik Alojz, roj. 13. V. 1912 na Do- 
brni, ein Franca in Marije rojene Rose- 
tte, samski, kovač v Rušah pri Mariboru, 
se od aprila 1945 pogreša. 

Na predlog skrbnika nezak. hčere 
Amon Marte, Naraksa Martina, posestni- 
ka na Vrbi 15, se uvede postopanje za 
razglasitev za mrtvega in se izdaja poziv, 
da se o pogrešanem do 1. IX. 1948 po- 
roča sodišču. 

_ Jevšnik Alojz se poziva, da se zgla- 
si pri sodišču ali drugače da kako vest 
0 sebi. 

Po preteku roka bo sodišče odločilo o 
Predlogu. 

Okrajno sodišče v Celju 
dne 24. junija 1948. 

* 
X R 1403/48 0042 
„ Brecelj Rudolf, roj. 24. I. 1915 v Gri- 
vah, rudar iz Liboj 92, je odšel 10. VI. 
1944 v NOV. Pozimi 1944/45 so ga še vi- 

lr v Ll£0iab' «d tedaj se pa pogreša. 
Na predlog ženo Brecelj Marije rojene 

1 odkontmk, posestnice v Libojah 92 se 
uvede postopanje za razglasitev za mr- 
tvega. 

V R 1423/48 G037 
v Lubej Martin ml., roj. 24. IX 1918, 
»r a SešČ 57 je bil pred božičem 
f^*4 kot partizan od Nemcev ujet. Dne 
«*. XII. 1944 je bil odpeljan iz Gornje- 
ga grada in se. od tedaj pogreša. 

Na predlog očeta Lubeja Martina st., 
Posestnika v Šeščah 57, se uvede posto- 
panj© za razglasitev za mrtvega. 

Vsakdo, kt mu je o pogrešanih kaj 
^ano, se poziva, da to do 15. X. 1948 
Poroča sodišču. 

Brecelj Rudolf in Lubej Martin se po- 
hvata,   da se zglasita pri sodišču ali 
Wugacö dasta kako vest o sebi.        , 
„„ ? PTeteku roka bo sodišče odločilo o 
Predlogih. 

Okrajno sodišče v Celju 
dne 26. junija 1948. 

v R 1432/48 6039 
Obrez Ignac, roj. 23. VII. 1912 v Loki 

P*"1 Zusmu, nezak. sin Obrez Rozalije 
P°r. Zupane, samski, kmetski sin in mli- 
S*r v Cmolici 28, KLO Sv. Jurij pri Ce- 
£*>J& kot partizan od oktobra 1944 po- 
&re&a, 

Na predlog matere Zupane Rozalije, 
P° skrbstvenem odseku KLO Rifnik, se 
wede postopanje za razglasitev za mr- 

V R 1310/48—4 6038 
,. vodeb Mihael, roj. 9. VIL 1898 v Ce- 
^lu> sin Mihaela in Jore rojene Puhlin, 
^njen, klepar v Celju, Krožna pot 7, 
*"• cd maja 1945 pogreša. 

Na predlog žene Vodeb Marije, urad- 
nice v Celju, Krožna pot 7, se uvede po- 
stopanje za razglasitev za mrtvega. 

Vsakdo, ki mu je o pogrešanih kaj 
znano, se poziva, da lo do 1. IX. 1948 
poroča sodišču. 

Obrez Ignac in Vodeb Mihael se po- 
zivata, da so zglasita pri sodišču ali dru- 
gače dasta kako vest o eebi 

Po preteku roka bo sodišče odločilo o 
predlogih. 

Okrajno sodišče v Celju 
dne 28. junija 1948. 

•s 
V R 1446/48-2 6035 

Marguč Franc, roj. 23. IX. 1919 v Pol- 
žah, sin Ignaca in Josipine rojene Trat- 
nik, samski, se od 2. I. 1944 pogreša. 

Na predlog očeta Marguča Ignaca se 
uvede postopanje za razglasitev za mr- 
tvega in se izdaja poziv, da se o pogre- 
šanem do 1. XI. 1948 poroča sodišču. 
V R 447/48—2 6040 

Zupane Frano, roj. 22. II. 1925 v Ka- 
ujucah 19, sin posestnika Andreja in Ju- 
lijane rojene Zorko, je oktobra 1944 pa- 
del na MczL-ski planini kot partizan 18. 
brigade. Od tedaj se pogreša. 

Na predlog matere Zupane Jubjane, 
posestnice v •••••••• 19, se uvede po- 
stopanje za razglasitev za mrtvega in se 
izdaja poziv, da se o pogrešanem do 15. 
X. 1948 poroča sodišču. 

Marguč Franc in Zupan« Franc ep po- 
zivata, da so zglasita pri sodišču ali dru- 
gače dasta kako vest o sebi 

Po preteku roka bo sodišče ndločilo o 
predlogih. 

Okrajno sodišče v Celju 
>     dne 3. julija 1948. 

V R 1452/48 6033 
Tacer Jurij, roj. 2. II. 1896 v Zibiki 1, 

delavec v Dobriinskem 2, je bil 11. II. 
1943 odpeljan v Dachau. Zadnjič je pisal 
domačim novembra 1944. Od tedaj se po- 
greša. 

Na predlog žene Tacer Manje, posest- 
nice v Dobrinskem 2, se uvedepostopa- 
nje za razglasitev za mrtvega in se iz- 
daja poziv, da se p pogrešanem do 1. XI. 
1948 poroča sodišču. 

Tacer Jurij se poziva, da se zgla- 
si pri sodišču ali drugače da kako vest 
0 sebi. 

Po preteku roka bo sodišče odločilo o 
predlogu. 

Okrajno sodišče v kelju 
dne 9. julija 1948. 

* 
IR 131/48-5 5842 

Bohte Janez, roj. 17. VII. 1904 v Grib- 
ljah sin Jakoba in Katarine rojene Kri- 
žan,' kmet iz Obrha 10, je odšel v NOV 
na Vinico. Od 3. VIII. 1945 se pogreša. 

Na predlog žene Bohte Marije rojene 
Kure, gospodinje iz Obrha 10, se uvede 
postopanje za razglasitev za mrtvega. 
1 R 122/43—5 5844 

Kure Janez, roj. 16. V. 1886 na Doblič- 
kr gori, sin Jožeta in Magdalene rojene 
Butala, posestnik, je bil januarja 1943 od 
Italijanov aretiram. Po zlomu Italije je 

bil odpeljan v Dachau in se od jeseni 
1943 pogreša. 

Na predlog žene Kure .Marije iz Do- 
bličke gore 65 se uvede postopanje za 
razglasitev za mrtvega. 
I R 130/48-5 5843 

MuhiS Ivan, roj. 13. VI. 1927 v Drež- 
niku, sin Stanka in Marjete rojene Kru- 
šec, kmečki delavec, je odšel po zlomu 
Italije v NOV. Baje je 16. III. 1944 pa- 
del v bojih na Ra&itni Od tedaj se po- 
greša. 

Na predlog matere Muhič Marjete ro- 
jeno Krušec, posestnice iz Drežnika 1, 
se uvede postopanje za razglasitev za mr- 
tvega. 
I R 113/48—7 5841 

Vajs Janez, roj. 9. VI. 1890 v Čudnem 
sein, sin posestnika Janeza in Katarine 
rojene Majerle, je odšel 1909 v Ameriko 
in se že 15 let ni oglasil. Po poročilu 
odseka za notr. zadeve v Črnomlju ni o 
njem nobenih podatkov. 

Na predlog Grdešič Angele rojene Ci- 
merman, gospodinje v Čudnem selu 10, 
se uvede postopanje za razglasitev za 
mrtvega. v 

Vsakdo, Id mu je o pogrešanih kaj 
znano, se poziva, da to do 1. X. 1948 po- 
roča sodišču ali skrbniku Weissu Matiji, 
sod. uradniku v Črnomlju. 

Bohte Janez, Kure Janez. Muhič Ivan 
in Vajs Janez se pozivajo, da se zglasijo 
pri sodišču ali drugače dajo kako vest o 
sebi 

Po preteku roka bo sodišče odločilo o 
predlogih. 

Okrajno sodišče v Črnomlju 
dne 2. julija 1948. 

R 326/48—12 5918 
Erjavec Avgust, roj. 4. III. 1914 v 

Oselci 1, KLO Muljava, sin Jožefa in 
Marije rojene Strajnar, je foj\6. XJI. 
1942 v Ljubljani v Gramozni jami od 
Italijanov ustreljen. Od tedaj se po- 
greša. 

Erjavec Evgen, roj. 10. I. 1926 v Osel- 
ci 1, siih Jožefa in Marije rojene Straj- 
nar, je bil po zlomu Italije odpeljan v 
Dachau. Baje je med prevozom 5. ali 6. 
V. 1945 umrl. Od tedaj se pogreša. 

Na predlog matere Erjavec Marije, 
Oselce 1, se uvede postopanje za razgla- 
sitev za mrtva. 

R 1-74/48-15 5917 
Kostreve Alojz, roj. 27. IX. 1921 v Vel. 

vasi 18, MLO Novo mesto, sin Janeza in 
Ane rojene Jane, delavec v Grosupljem, 
je bil konec 1944 premeščen v bazoviško, 
brigado. Iz bojev konec marca 1945 se 
pogreša. 

Na predlog matere Kostreve Ane â 
Muhaberja pri Novem mestu, se uvede 
postopanje za_ razglasitev za mrtvega in 
se izdaja poziv, da se o pogrešanem do 
1.. IX. 1948 poroča scdsgcu ali Kostreve 
Ani 

Po pretelžu roka bo soiKSČe odločUo o 
predlogih. ,/ 

Okrajno sodišče v Grosupljem 
dne 1 julija 1948. 
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Amortizacije 
I R 149'48—4 6132 

Na prošnjo Novak Dore, učiteljice v 
Ritmici št. 271, dedinje Ivana Novaka, 
dentista, Ribnica 271, se uvede posto- 
panje za amortizacijo vrednostnega pa- 
pirja, ki ga je prosilka baje izgubila in 
•5G njegov imetnik poziva, dà uveljavi 
svoje pravice v 3 mesecih po objavi v 
»Uradnem listu LRS«, sicer se bo po 
preteku roka izreklo, da je vrednostni 
papir izgubil svojo pravno veljavnost. 

Oznamenilo vrednostnega papirja: 
življenjska polica št. 703352 družbe 

Assicurazioni Generali z dne 1. VIL 
1927 za dobo 20 let na znesek 100.000 di- 
narjev na ime Ivan Novak, dentist, Rib- 
nica. 

Okrajno sodišče v Kočevju 
dne 7. julija 1948. 

* 
III R 852/48—2 6187 

Na prošnjo Robavs Marije, posestnice 
iz Znoji] št. 3, KLO čemšenik, se uve- 
de postopanje za amortizacijo vrednotni- 
ce, ki jo prosilka baje izgubila in se njih 
imetnik poziva, da v 2 mesecih po ob- 
javi v Uradnem listu LRS uveljavi svoje 
pravice, sicer se bo po preteku roka iz- 
reklo, da je vrednotnica izgubila pravno 
veljavnost. 

Oznamenilo vrednotnice: 
hranilna knjižica št. 2084 bivše Ljud- 

ske hranilnice in posojilnice r. z. z n. j. 
Zagorje ob Savi, z vlogo 3872 val. 30. 
IV. 1947. 

Okrajno sodišče v Trbovljah 
dne 10. julija 1948. 

* 
III R 853/48-3 6307 

Na prošnjo Novaka Stanka, posestnika 
v št. Gotardu št. 8, kot zastopnika kme- 
tijske zadruge v Trojanah se uvede po- 
stopanje za .amortizacijo vrednotnice, ki 
jo je prosilec baje izgubil, in ee njen 
imetnik poziva, da v dveh mesecih po 
objavi v Uradnem listu LRS uveljavi 
svoje pravice, sicer se bo po preteku 
roka izreklo, da je vrednotnica izgubila 
svojio pravno veljavnost. 

Oznamenilo vrednotnice: 
hranilna knjižica Hranilnice in poso- 

jilnice z n. j. v Št. Gotardu št. 388 z vlo- 
go 1.384.80 din, val 30. IV. 1948. 

Okrajno sodišče v Trbovljah 
dne 14. julija 1948. 

6249 

Sprememba poštnega okoliša 
S 1. avgustom 1948 se izvedejo tele 

spremembe poštnih okolišev: 
Iz okoliša pošte Lož se izloči naselje 

Bloška polica in priključi širšemu oko- 
lišu pošte Grahovo pri Cerknici. 

Iz okoliša pošte Vipava ee izločijo na- 
selja Bogo, Dolenje, Gradišče, Kartimovi- 
ca, Koboli, Mahniči, Ravne, Selo, Stjak 
'n zaselka Kodreti in Gorenja Branica- 

Polanci in priključijo širšemu okolišu 
pošte Štanjel na Krasu. 

Iz okoliša pošte Rogatec se izločijo 
naselja Cermožiče (h. št. 1—6, 3—12, 91 
in 94), Ordina, Nadole (h. št. 50—53, 
55—58, 71, 74, 82, 83, 86, 91, 109), Sitež 
(h. št. 32, 34—45, 47), Stoperce in ostali 
del naselja Sveča in priključijo širšemu 
okolišu pošte Majšperk. 

Iz okoliša pošte Laško se izločijo na- 
selja Curnovec, Mačkovec, Mala Breza 
(razen h. št. 4, 8, 11, 13, 14, in. 36), Sv. 
Rupert in Trobni dol in priključijo širše- 
mu okolišu pošte Sv. Jurij pri Celju. 

V Ljubljani dne 12. julija 1948. 
Poštna direkcija Ljubljana 

* 
6044 

Poziv upnikom in dolžnikom 
Z odločbo št. 8630 zveznega ministra 

za finance z dne 16. junija 1948 so pre- 
šle v likvidacijo tele humane ustanove: 

Vzajemnost želez, uslužbencev kralj. 
Jugoslavije v Mariboru, 

Podporno društvo želez, delavcev in 
uslužbencev, Maribor, 

Podporno društvo želez, uslužbencev 
in upokojencev v Ljubljani, 

Pogrebno društvo Marijine bratovščine 
v Ljubljani, 

Pogrebno društvo sv. Jožefa v Ljub- 
ljani. 

Likvidacijski organ je Državni zavaro- 
valni zavod v Beogradu, likvidacijo sa- 
mo pa izvršuje Državni zavarovalni za- 
vod, direkcija za LRS v Ljubljani, Miklo- 
šičeva c. 19. Po 7. členu pravilnika o po- 
stopku pri likvidaciji zasebnih kreditnih 
podjetij poziva Državni zavarovalni za- 
vod, direkcija za LRS v Ljubljani, Miklo- 
šičeva 19, vse upnike in dolžnike nave- 
denih ustanov, da v enem mesecu po 
objavi tega poziva priglasijo svoje ter- 
jatve na njegov naslov. Kolikor so upniki 
in dolžniki doslej svoje terjatve oziroma 
dolgove že priglasili Državnemu zava- 
rovalnemu zavodu, direkciji za LRS, teh 
ni treba ponovno priglašati. 

Terjatve oziroma dolgove, priglašene 
po preteku enomesečnega roka, Državni 
zavarovalni zavod ne bo upošteval. 

Ljubljana dne 2. julija 1948. 
Državni zavarovalni zavod, 
direkcija za LRS v Ljubljani 

Preklici izgubljenih listin 

Preklicujem izgubljeno plačilno knji- 
žico serije G, št. 70269, vojaško knjižico 
št. 632837 in izkaznico OF, vse na ime 
Alilovic Demuš, Ljubljana, voj. pošta 
41588/č. 
6059 Alilović DemuS 

Preklicujem izgubljeno prometno knji- 
žico za kolo znamke >Diamank, tov. št. 
1074504, izdano od uprave NM, notranji 
odsek v Dolnji Lendavi, reg. št. 452922 
na ime Barat Štefan, Mala Polana št. 8, 
okraj Lendava. 
6200 Barat štelan 

Preklicujem izgubljeno vojaško knji- 
žico št. 595. 
6139 Beg Franc, 

Draamirje št. 19. p. Šoštanj 

Preklicujem preklic o izgubljenem 
potnem dovoljenju za Koper, obljavljen 
v št. 21/48 »Uradnega lista LRS« z dne 
11. V. 1948, ker ee je dovoljenje medtem 
našlo. 
6056 Boltram Amalija, 

Ljubljana, Aleševčeva 34. 
Preklicujem izgubljeno sindikalno iz- 

kaznico št. 283833, izdano na ime Berlec 
Jože, Ljubljana, Gorjančeva ul. 121. 
6155 Berlec Jože 

Preklicujem prometno knjižico za mo- 
ško kolo znamke >NSU< št. 1407107 in 
reg. št. knjižice 400/492. 
6113 Bokan Franc, 

Maribor, Vodnikov trg 
Preklicujem izgubljeno sindikalno '.is- 

kaznico, izdano od zveze prosvetnih de- 
lavcev v Ljubljani na ime Bordon Dobri- 
la Petra, Ljubljana, Ilirska 28. 
6196 Bordon Dobrila Petra 

Preklicujem izgubljeno prometno knji- 
žico za kolo, izdano od NM v Ljubljani 
na ime Brence Franc, Ljubljana, Sv. Pe- 
tra c. 42. 
6259   • Brence Franc 

Preklicujem izgubljeno knjižico za mo- 
ško kolo na ime Centrih Andrej, Grobel- 
no 38. 
6098 Centrih Andrej 

Preklicujem ukradeno začasno osebno 
izkaznico št. 157, sindikalno izkaznico in 
izkaznico LMS, vse na ime Čuješ Mari- 
ja, Ljubljana, Puharjeva 3. 
6257 čuješ Marija 

Preklicujem prometno knjižico za žen- 
sko kolo št. 123575, znamke >Veber« na 
ime Dolenc Angela 
6141 Dolenc Angela 

Preklicujem  potrošniško industrijsko 
nakaznico IR na ime Drnovšek Milka, 
namesčenka, Toplice 36. 
6140 Drnovšek Milka 

Preklicujem   izgubljeno   industrijsko 
nakaznico, izdano od RLO Bežigrad, Ši- 
ška na ime Fortuna Karol, Ljubljana, 
Drenikova 8. 
6122 Fortuna Karol 

Preklicujem   izgubljeno   osebno    in 
uslužbensko izkaznico,   Uzdano  na  ime 
Frantar' Andrej, Ljubljana, Ljubljanska 
št. 51. 
6198 Frantar Andrej 

Preklicujem izgubljeno oblačilno na- 
kaznico IR—I št. 213049, reg. št. 279, 
izdano od KLO Kebelj na ime Fridrih 
Janez, nočni čuvaj, Nadgrad 9, p. Oplot- 
nica. 
6188 Fridrih Janez 

Preklicujem izgubljeno prometno knji- 
žico za kolo, izdano od NM Sv. Janž na 
Drav. polju, izgubljeno osebno izkazni- 
co, izdano od MLO Starše in železniško 
izkaznico, izdano od žel. direkcij© v 
Ljubljani na ime Gerečnik Franc. 
6099 Gerečnik Franc 

Preklicujemo izgubljeni prometni knji- 
žici za osebni avtomobil znamke »Opel 
Olimpia«, reg. Št. S—1202 in za poltovor- 
ni avto znamke »Borgward«, reg. št. 
S—1070, izdani od uprave NM v Ljublja- 
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ni   na   naslov   Ginekološkc^porodniška 
klinika, Ljubljana. 
6151       Ginekološka porodniška klinika, 

Ljubljana 

Preklicujem izgubljeno prometno knji,- 
žico za moško kolo znamk© »Falcken-, 
burg« št. 450454. 
6• GlušiC Anton, 

Maribor, Radvanje, Engelsova 7 

Preklicujem izgubljeno prometno knji,- 
žico za moško kolo št. 6485. 
6117 Gornik Franc, 

Maribor, Ruška c. 39 

^ Preklicujemo izgubljeno prometno knji- 
žico št. 12802 za tovorni avtomobil znam- 
ke »Bedford« S—7338, št. motorja OY 
99698, št. šasije OY 69336, izdano na ime 
Gregorčič Ludvik iz Lokve št. 222, okraj 
Sežana. 
6232 Gozdno gospodarstvo Postojna 

Preklicujem izgubljeno evidenčno ta- 
blico motornega kolesa evid. številka 
k—06085, izdano 27. II. 1948 od NM v 
Ljubljani na ime Grad Leopold, Ljublja- 
na, Pesjakova 10. 
6310 Grad Leopold 

Preklicujem izgubljeno prometno knji- 
žico za kolo st. 8-168951, izkaznico OF, 

povöan Andrej, Vrhnika. Stara cesta Ste- 

Sti3-1fiQRSQProm-etn0c.lmjižio° za kolo 
v ». • o 9 na lme Stanovnik Anton 
Vrhnika, Stara cesta 14. ' 
6158 Grampovčan Andrej 

»rfPrÄS!em izg4b4eno ribiško izkaz- 
nico st 379, izdano na ime Halauš Vüka, 
Ljubljana, Celovška c. 
01•4 Halauš Vilka 

Preklicujem izkaznico za moško kolo 
znamke »Puch« št. 1099760 na ime Her- 
£h Marta, Vojnik št. 7. 
b097 Herlah Marta 

Preklicujem vojaško knjižiico, izdano 
v Zemunu, K. V. 
Gl89      Ivankovič Anton, Trbovlje II 25 

r>. Preklicujem izgubljeno prometno knji- 
^°o za kolo tov. št 40059, izdano od NM 
, rnnika na ime Janša Frančiška, Lesno 
g> 45, p. Horjul. 

v Jauša Frančiška 

nip  e^cuJem izgubljeno osebno izkaz- 
, <*>, izdano od NM v Ljubljani na ime 
23 Majda, Ljubljana, Jegličeva 3. 
bd09 Janša Majda 

gjp  eklicujem izgubljeno prometno knji- 
iJ„Za dvokolo znamke »Presto« števil- 
ka 747968. 

U5 Kardinar Anton, 
Maribor,  Tezno, Moskovska 148 

1?•~"?^''••••  izgubljeno oblačilno  na- 
lft° ,reS- št- 311> ser'Ja *• IV- A' št 

Ki i   A  ka^gorija TR_1) izdano na ime 

6234 
Avgust, rudar, Mali kamen 48. 

Kink Avgust 

Preklicujem izgubljeno  nakaziiico za 
5*«ip tekstilij in obutve št. 255331, reg. 

l- oli, izdano od MLO Dol. Lendava na 

ime Knežević Milan, Dol. Lendava, Par- 
tizanska cesta. 
6142 Knežovie Milan 

Prekliouiem izgubljeno pomočniško 
sprečavalo št. 1374 iz avtomehanične stro- 
ke na ime Kolar Mihael, roj. 21. X. 1930. 
6101 Kolar Mihael, 

Nekrepova ul. 6, Maribor 

Preklicujem izgubljeno osebno izkaz- 
nco št. 831 na ime Kolmanič Ana, Mur- 
ska Sobota, Kroška ulioa, izdana od MLO 
Murska Sobota, dalje in d. potrošniške 
nakaznice IR 252423 na ime Kolmanič 
Štefan, IG 376535 na ilme Kolmanič Ana 
in   ID'—2   594243   na   ime   Kolmanič 
Drago. 
6201 Kolmanič Ana, M.  Sobota, 

Kroška ulica 26 

Preklicujem izgubljeno osebno izkaz- 
nico vojaško knjižico in univerzitetno iz- 
kaznico, vse na ime Koprivec Miran, 
Ljubljana, Trata 24. 
QÎ21 Koprivec Miran 

Preklicujem izgubljeno prometno knji- 
žico za moško kolo znamke »Steyr« šte- 
vilka 91232. 
OHO Kos Božidar, 

Maribor, Gosposka 11 
Preklicujem ukradeno industrijsko na- 

kaznico št. 173130 na ime Koštan Fani, 
zdravilišče Novo Celje. 
6143 Koštan Fan: 

Preklicujem izgubljeno osebno izkaz- 
nico in prometno knjižico za kolo znam- 
ke »Cottur« nai ime Koželj Vekoslava, 
Ljubljana, Krojaška 1. 
6308 Koželj Vekoslava 

Preklicujem izgubljeno prometno knji- 
žico za kolo znamke »Junior« št. 80706 
in osebno izkaznico, izdano leta 1946. 
6226   Kranjc Anton, Maribor, Koroška 2 

Preklicujem izgul ., .    šofersko izkaz- 
nico na ime Krenker Jožef. 
6100 Krenker Jožef, Polena 90, 

p. Mežica, Koroška 

Preklicujem izgubljeno potrošniško po- 
trdilo (za mesec julij) živilske karte SD 
za mesec julij, izdamo junija 1948 od ra- 
jom Bezigrad, Šiška na ime Krpan Ivan, 
Ljubljana, Celovška o. 41. 
gf57 Krpan Ivan   • 

Preklicujem industrijsko nakaznico 
IR—1 št. 048869, izdano od RLO Center 
na ime Kukec Ana, Ljubljana, Križevni- 
ška 9. _ .      . 
@3H Kukec Ana 

Preklicujem izgubljeno prometno knji- 
žico za žensko kolo znamke »Ergo« šte- 
vilka 035158 in os-' io izkazmoo, izdano 
od MLO, Koroška četrt. 
6116 Langeršek Štefanija 

Maribor, Tomanova 7 

Preklicujem izgubljeno potrošniško na- 
kaznico za tekstilije in obutev IR reg. 
št. 201, ser. št. 217559 na ime Lovrenčič 
Miroslav, poslovodja vrelca, Gaberniške 
Slatine, p. Podplat. 
6'096 Lavrcnčič Miroslav 

Preklicujem evidenčno tablico osebne- 
ga avtomobila št. S—1715, izdano cd NM 

v Ljubljani na ime Lazar Milan in Ivan, 
Ljubljana, Rimska c. 21/a. 
6230 L'i zar Milan in Ivan, 

Ljubljana 
Preklicujemo izgubljeno prometno knji- 

žico za "kolo evid. št. 158302, izdano na 
ime Lesno produktivna zadruga, Ljub- 
ljanski vrh, Verd št. 65. 
6154 Lesno produktivna zadruga 

Ljubljanski vrh, Verd pri Vrhniki 
Preklicujemo potrošniško nakaznico št. 

IR-1 št. 3003814, izdano na ime Marušič 
Slavko, roj. 2. X. 1929. 
6102 Marušič Slavko, 

Javomik, Straža, Jesenice, Gor. 

Preklicujem osebno izkaznico in izkaz- 
nico OF, izdani na ime Meglic Matilda, 
Ljubljana, Gruberjevo nabrežje 6. 
6229 MegHč Matilda 

Preklicujemo izgubljeno izkaznico za 
kolo št. 1212871 znamke »Eterna«, svet- 
losive barve. 
6103 Ministrstvo za gozdarstvo, 

Ljubljana 
Preklicujem izgubljeno šolsko spriče- 

valo 2. razreda meščanske šole v Šošta- 
nju, izdano v šolskem letu 1933/34 od 
ravnateljstva te šole na ime Mravljak 
Oto, Skale pri Velenju. 
6120 Mravljak Oto 

Preklicujem izgubljeno delovno knji- 
žico št. 1244249, izdano od odseka za 
delo v M. Soboti 23. VI. 1947 na ime 
Novak Ignac, roj. 28. XI. 1926 v Bakov- 
cih, delavec v Ljubljani, Bezenškova 10. 
6104 Novak Ignac 

Preklicujemo izgubljeno službeno štam- 
pilko >0krajni magazin-engros odsek za 
meso, Trbovlje«. 
6105 Okrajni magazin-engros Trbovlje 

Preklicujemo prometno knjižico števil- 
ka 10.698 osebnega avtomobila »Ford — 
Eifel« S—6148 okrožnega sodišča v Ma- 
riboru. 
6106 Okrožno sodišče v Mariboru 

^ Preklicujem izgubljeno prometno knji- 
žico za kolo, izdano od NM v Ljubljani na 
ime Perčič Frančiška, Stanežiče 36, p. Št. 
Vid. 
6258 Pcrčič Frančiška 

Preklicujem izgubljeno osebno izkaz- 
nico št. 1406, izdano od MLO Ptuj na 
ime Panter Avgusta, roj. 14. VIII. 1918. 
6144 Pinter Julijana, 

Ptuj, Grajska 4 
Preküicujemizgubljeni službeni dekret, 

osebno izkaznico, vojaško knjižico in in- 
dustrijsko nakaznico, vse na ime Pire 
Janko, Ljubljana, Vodnikova 215. 
6228 Pire Janko 

Preklicujem izgubljeno prometno knji- 
žico za kolo, izdano od NM v Ljubljani 
na ime Posaveo Stane, Vinje 25, p. Dol 
pri Ljubljani. 
6152 Posavec Stane 

Preklicujem izgubljeno potrošniško po- 
trdilo za živilsko nakaznico SD reg. št. 
5381,  izdano od  RLO  Moste na  ime 
Pust Ludvik, Ljubljana. Hruševska 21. 
6058 



Stran 574 URADNI LIST LRS Štev. 31 - 20. VII. IMS 

Preklicujem izgubljeno prometno knji- 
žico za moško kolo, izdano na ime Ra- 
buza Anton, Maribor, Betnavska 76. 
6101 Rabuza Anton 

Preklicujem  izgubljeno ^Partizansko 
spomenico 1941« Št. 165. 
6107 Radakovič Ilija, podpolkovnik, 

Kranj 

Preklicujem izgubljeno prometno koji- 
žico za žensko kolo znamke »Velos Es- 
torik« št. 567490. 
Ö109 ßcitcr Terezija, 

Maribor, Aljaževa 18 

Preklicujem izgubljeno oblačilno knji- 
žico za L 1048/49 serija O št. 16984, iz- 
dano od VTP v Ljubljani na ime Regina 
Jože, Ljubljana, Sv. Petra c. 52. 
6*254 Regina Jože 

Preklicujem ukradeno osebno izkaza.- 
co, izkaz o demobilizaciji, izkaznico 
o vojno politični šoli v Beogradu, iz- 
kaznico OF, sindikalno izkaznico in ; iz- 
kaznico LMS, vse na ime Remec Mirko, 
Užice prol Gorici. 
6199 Remec Mirko 

Preklicujem izgubljeno osebno in OF 
izkaznico, izdani na ime Retelj Pavel, 
Ljubljana, Korunova 5. 
6231 Rctclj Pavel 

Preklicujem izgubljeno prometno knji- 
žico za kolo znamko »Puch«, tov. števil- 
ka  39323,  izdano na ime  Rib '   Jože, 
čevlj. pomočnik, Tržič, Cerkvena ul. 1. 
6236 Ribič Jožo 

Preklicujem ukradeno prometno knji- 
žico za moško kolo znamke »Viktoria« 
št 119137, vojaško sizkaznico št 2341/172. 
izdano v Mariboru in osebno izkaznico 
št. 7949, izdano na Prevaljah. 
6100 Rozman Jakob, Maribor, Studenci, 

Krpanova 29 
Pireklicuijem izgubljeno osebno izkaz- 

nico št. 087172, izdano 5. XI. 1045. od 
NM v Ljubljani na ime Sedej Janko, 
Ljubljana, Tyrseva 17. 
6054 Seđcj Janko 

Preklicujem izgubljeno prometno knji- 
žico za kolo in industrijsko nakaznico na 
ime Setnikar Vinko, Ljubljana, Vodni- 
kova 222. 
6255 Setaikar Vinko 

Preklicujem izgubljeno oblačilno na- 
kaznico reg. št. 333, serija 1. IV. A, št. 
192139, kategorija ••-1, izdano na ime 
Skale JLjudmila, nameščenka. Mali ka- 
men 55. 
6233 Skalo Ljudmila 

Preklicujem izgubljeno prometno knji- 
žico za kolo znamko »Elita« evid. števil- 
ka S—162120, izdano od NM Brezovica 
na ime Sojer Franc, Notranje gorice 39. 
6256 Sojer Franc 

Preklicujem izgubljeno prometno knji- 
žico za moško kolo znamko »Steyer« It. 
5700870 in št. knjižice S 414—112. 
6114 Sorian Alfred, 

Maribor, Razlagova 24. 

Preklicujem ukradeno osebno izkaz- 
nico in prometno knjižico za kolo znam- 
ko »Torpedos, št. 579613. 
6235 Steinîelser Marija, 

Gor. Ročica 46, p. Ana v. 
Slov, goricah 

Preklicujem izgubljeno prometno knji- 
žico z moško kolo znamke »Viktoria« 
št. 1210661, izdano cd OLO Ljutomer na 
ime Strelec Slavko, Kog št. 33. 
6119 Strelce Slavko 

Preklicujem ukradeno potrdilo o zapo- 
slitvi št. 1295855 z dne 14. I. JL948, izda- 
no na ime Šabec Alojzija, snažilka okraj- 
nega sodišča v II. Bistrici. 
6045 Sabcc Alojzija 

Preklicujem izgubljeno službeno izkaz- 
nico št. 54121 s etiko v milični uniformi, 
izkaznico kluba Narodno jnilire, izkazni- 
co FD, izdano v Mislinju^ izkaznico OF, 
izdano od OF odbora Mislinje, vse na 
ime Šafran Ivan, miličnik. 
6108 Saîrau Ivan, 

Marenberg 

Preklicujem izgubljeno prometno knji- 
žico za moško kolo znamke »Puch« šte- 
vilka 1073254. 
6112 Šahman Adolï, 

Zg. Kadvanjo, Pot k ...linu 19 

Preklicujem   oblačilno  nakaznico   na 
ime Šolar Frančiška, Topovle št. 18, KI. 
Braslovče. 
6202   Šolar Frančiška, Tovarna nogavic, 

Polzela 

Preklicujem    izgubljeno   industrijsko 
nakaznico, izdano cd RLO Bežierad, Si- 
nica na ime štrukelj Leopold, Ljubljana, 
Dolinska steza 4. 
0160 Štrukelj Leopold 

Preklicujem ukradeno delavsko knji- 
žico, izkaznico OF in osebno izkaznico 
na ime: Talan Marija, gosp. pomočnica, 
roj. 6. XII. 1919 v Lovrečanu, okraj Va- 
raždin, stanujoča v Janževi gori' 133, 
Selnica ob Dravri 
6102 Talan Marija 

Preklicujem izgubljeno prometno knji- 
žico za kolo tov. št. 016808, izdano na ime 
Tomšič Tilka, Zg. Kašelj 64, p. D  M. v 
Polju. 
6197 Tomšič Tilka 

PreKMtoujem ukradeno industrijsko 
nakaznico IR št. 949 in gospodinjsko na- 
kaznico 482 na ime Trepše Matija, škof- 
ja Loka, Mestni trg 5. 
6193 Trepšo Matija 

Preklicujemo izgubljeno prometno 
knjižico za osebni avtomobil »Wande- 
rer« tipa W 26 L, št. motorja 192160, iz- 
dano na ime Zdravilišče Rogaška Slali- 
tina. 
6194 Uprava zdravilišča Rogaška 

Slatina 

Preklicujem izgubljeno prometno knji- 
žico za kolo, št. okvira 7861. 
5078 Vcberič Elizabeta, 

Koračiće št 22, Sv. Tomaž pri Ormožu 

Preklicujem izgubljeno osebno izkazni- 
co in industrijsko izkaznico, izdani v Vu- 
kovaru, dalje voj. -knjižico in vojaško po. 
trdilo, izdano od poveljstva baze 2, armi- 
je v Osijeku, vse na ime Vezmar Nikola 
ter zač. osebno izkaznico in industrijsko 
nakaznico na ime Vezmar Ljubica. 

Vezmar Nikola, 
Staro taborišče, Slov. Javornik 

Preklicu jem izgubljeno osebno izkaz- 
nico, izdano od NM v Ljubljani na ime 
Vidic Alojz, Ljubljana, Kersnikova 4. 
6161 Vidic Alojz 

Ljubljana, Bledweisova 9. 
Preklicujem izgubljeno prometno knji- 

žico za žensko kolo znamke »Gloria«: Št. 
624258 in osebno izkaznico, izdano od 
KLO Tezno št. 030383. 
6118 Vinko Štefanija, 

Maribor, Tozno, Vodovodna 21 
Preklicujemo izgubljeno vojaško knji- 

žico  št.  220218,  izdano na  ime  Dinić 
Aleksandra Dušan. 
6138       Vojna  pošta  št. 6384,  Metlika 

Preklicujemo izgubljeno vojaško knji- 
žico št. S90113, oblačilno knjižico št. 
9188, plačilno knjižico št. 76550 in potno 
dovolilnico serije LJ, št. 009846, vso na 
imo Kojić B. Eto, vodnik. 
6043   Vojna pošfa St 56186/ka, Postojna 

Preklicujemo izgubljeno izkaznico 
OF, izdano na ime Zabukovšek Milena, 
Ljubljana, Scopolijeva 8. 
6057 Zabukovšek Milena 

Preklicujem izgubljeno prometno knji- 
žnico za kolo št. S—166543, Izdano od 
odseka za notranje zadeve OLO Ljublja- 
na okolica na ime Zakrajšek Jožo, Lani- 
ščo 20, p. Škofljica 
6055 Zakrajšek Jožo 

Preklicujem žzgubljeno osebno izkaz-. 
nico in prometno knjižico za kolo, izda- 
ni od NM v Ljubljani na ime Zaviršek 
Anton, Ljubljana, Napoleonov trg 7. 
6227 Zaviršek Anton 

Preklicujem izgubljeno nakaznico za 
tekstdlijê št. 241860 IR—1, izdano od. 
KLO Stari trg pri Slovenjem Gradcu na 
ime Zbičajnik Ignac, Raduše 21 pri Slo- 
venjem Gradcu. 
6145 Zbičajnik Ignac, 

Preklicujem prometeo knjižico za kolo 
»Titan« Št 302939 na imo Zelič Pavla. 
6146 Zelič Pavla, Celje, Dečkova 34 

Preklicujemo izgubljeno evidenčno ta- 
blico tovornega avtomobila znamk© 
»Fiak evfid. št. S—2052, izdano od NM 
v Ljubljani na ime Železniško gradbeno 
podjetje št. 5, Ljubljana. 
6123 Železniško gradbeno podjetje 5, 

Ljubljana 
Preklicujem knjižico za kolo znamke 

»Velo nero«, št. 3084 in industrijsko na- 
kaznico št. IG 945908, reg. št. 155, oboje , 
na imo Župec Janez, Zagojici 21, KLo 
Moškanjci. 
6195 Župcc Janez 

Izdaja >0radm Uet LRS* — Ravnatelj in odgovora! urednik: Božo VoduSek; tiska Pnmetna tiakarna — oba v Ljubljani. 
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vinogradništvo, čebelarstvo, gojitev in- 
dustrijskih in drugih kultur, gozdarstvo, 
domačo obrt itd. posebno uste panoge 
oziroma lculture, ki v dauih naravnih po- 
gojih najbolj uspevajo; 4. da uvaja za 
povečanje kmetijske proizvodnje m s 
tem za naraščanje blagostanja svojih čla- 
nov naprednejše tehnične in agronomske 
metode v kmetijstvu in v ta namen na- 
bavlja kmetijske stroje, umetna gnojila 
itd., ustanavlja ambulante za -Živino, ple- 
menilne postaje, organizira selekcijo Ži- 
vine, gradi silose, organizira semeisko 
službo, skrbi za gojitev sadnih, gozdnih 
in drugih sadik Ud.; 5. da organizira 
Predelavo kmetijskih pridelkov, in obrtne 
delavnice za potrebe svojih članov im iz- 
rablja pri tem predvsem lokalne suro- 
vine; 6. da zbira kmečke prihranke y 
obliki hranilnih vlog in notranjih posojil 
za ustvarjanje obratnih sredstev in daja- 
nje kreditov svojim članom; 7. da skrbi 
za gospodarski, strokovni, kulturni in 
prosvetni dvig vseh prebivalcev svojega 
okoliša tako, da prireja v svojem za- 
družnem domu strokovna in politična 
predavanja, Irulturne prireditve, strokov- 
ne tečaje, razstave, predvajanja îilmov, 
goji fizkulturo itd, ter uslanovi svojo 
knjižnico. 

Zaradi smotrnega in uspešnejšega iz- 
polnjevanja svojih nalog izdela potrebne 
načrte v skladu s splošnim državnim na- 
črtom. 

Zadružni delež znaša 150 din in se pla- 
ča ob vstopu v zadrugo, Upravni odbor 
lahko dovoli plačilo v obrokih. Delež 
zadružnikovega družinskega člana znaša 
<-0din. Jamstvo je omejeno. Vsak za- 
družnik jamči še z desetkratnim zne* 
•••• vpisanih obveznih deležev. 

Zadruga razglaša važnejše sklepe v 
svojih poslovnih prostorih in na razglas- 
il deski 

Upravni odbor sestavlja 9 do 12 čla- 
nov. Njegova dolžnost traja eno leto. Za- 
drugo zastopa upravni odbor, zanjo pod- 
pisujeta po dva člana upravnega odbora, 
katerih enega lahko nadomešča po uprav- 
5e10- odboru pooblaščeni uslužbenec za- 
druge. 

Cani upravnega odbora so. 
Komik Dominile, kmet, Dobrije, pred- sednik, 

n Hovnik Pavel, kmet, Tolsti vrh, pod- 
predsednik, 

|ater Alojz, kmet, Brdinje, tajnik, 
"one Franc, kmet, Zelenbreg, 
«ferka« Ivan, kmet, Tolsti vrh, 
^povnik Ivan, kmet, Tolsti vrh,, 
jMiivograd Florijan, kmet, Selovec, 
«orenšek Ivan, kmet, Preski vrh, 

*>•••••* ^1^' ltmetica,> dvornik, od- 

Okrožno sodišče v MariboTU 
dne 26. jimiìja 1948. 

ZadT. IV 75-2 5825 

884. 

Sedež: Vransko, 
£an vpisa: 17. juniija 1948. 
«esedilo; Lesno produktivna zadruga 

• •• l Vransko. 

Po sklepu izrednega občnega zbora 13. 
VI. 1948 je zadruga prešla v likvidacijo. 

Besedilo kakor doslej,   s pristavkom 
*v likvidaciji«. 

Likvidatorji: 
Piki Fran, •••. sin, Brode 9, 
Kune Jože, upokojenec, Vransko 101, in 

Jurak Maks, trgovec, Vransko 73. 
Okrožno sodišče v Celju 

dne 14. junija 1948. 
Zadr VII 41/9 , 5725 

885. 
Sedež: Begunje pri Cerknici. 
Dan vpisa: 24. junija 1948. 
Besedilo: Lesno-produktivna zadruga 

z o. j. v Begunjah pri Cerknici. 
Vpišejo se novi člani upravnega od- 

bora: 
Rot Janez, posestnik, Kremenca, 
Zalar Alojz, posestnik, Lešnjake 4, 
Žnidaršič Janez, posestnik, Mramorovo, 
Knaus Miha, posestnik, Metulje 3, 
Brulc Alojzij, miz, mojster, Begunje. 

Okrožno sodišče v Ljubljani 
dne 24, junija 1948. 

Zadr. IV 103/10 5791 

*, 
88G. 

Sedež: Golo. 
Dan vpisa: 30. junija 1948. 
Besedilo: Obnovitvena zadruga z ome- 

jenim jamstvom na Golem. 
Izbrišejo se člani upravnega odbora 

Mavec Anton, Janraik Frančiška, Lenič 
Frnuc, Srnjak Alojzij in Zgonc Edvard, 
vpiišejo se novi člani: 

Rimila Jakob, posestnik, Skrilje 47, 
Ponikvar Vene, posestnik, Golo 9, 
Sivec Franc, posestnik, Skrilje 3, 
Lenič Jožefai, posestnica, Zapotok" 30, 
Lenarčič Alojzij, posestnik, Visoko 10, 
Mihelič Alojzij, posestnik, Selnik 2. 

Okrožno sodišče v Ljubljani 
dne 29. junija 1948. 

Zadr V 18/4 5793 

8S7. 
Sedež: Hudi vrh. 
Dan vpisa: 25. junija 1948. 
Sesedilo: Obnovitvena zadruga a ome- 

jenim jamstvom v Hudem vrhu. 
Izbriše se San upravnega odbora Use- 

nik Franc, vpiše se član upravnega od- 

Srâj Alojzij, kmet, Hudi vrh 15. 
Okrožno sodišče v Ljubljani 

dne 25. junija 1948. 
Zadr. •, 45/5 5649 

www. 

Sedež: Iška vas. 
Dan vpisa: 1. julija 1948. 
Besedilo: Obnovitvena zadruga z ome- 

jenim jamstvom v Iski vasi. 
Izbrišeta se člana upravnega odbora: 

Skulj Jože in Šuštaršič Janez, vpišeta 
se nova člana upravnega odbora: 

Žagar Martin, Iška vas 9, 
Grmek Anton, Iška vas 88. 

Okrožno sodišče v Ljubljani 
dne 1. julija 1948. 

Zadr. IV, 196/4 6037 

889. 
Sedež: Velike Lašče. 
Dan vpisa: IG. junija 1948. 
Besedilo: Kmetijska nabavno-prodajna 

zadruga z omejenim jamstvom v Vel. La- 
ščah. 

Spojila se je Lesno produktivna za- 
druga z omejenim jamstvom v Velikih 
Laščah s to zadrugo. 

Okrožno sodišče v Ljubljani 
dne 11. junija 1948. 

Zadr. V 86/40; 6457 
* 

890. 
Sedež: Stična. 
Dan vpisa: 1. julija 1948. 
Besedilo:   Kmetijska obdelovalna za- 

druga z omejenim jamstvom Stična. 
Izbriše se član upravnega odbora Vr- 

bi2 Matilda. 
Okrožno sodišče v Ljubljani 

dne 1. julija 1948. 
Zadr V 130/3 6088 

891. \ 
Sedež: St. Vid nad Ljubljano. 
Dan vpisa: 1. julija 1948. 
Besedilo: Kmetijska strojna zadruga v 

St. Vidu nad Ljubljano, zadruga z ome- 
jenim jamstvom. 

Izbrišejo se člani upravnega odbora: 
Zaletel Franc, Tome Ivan, Pečar Frane, 
Markež Alojzij,  vpišejo se novi člani 
upravnega odbora: 

Ješe Janez, Medno 20, 
Tome Miha, kmet, Dvor 3, 
Erjavc Janko, kmet, Vižmarje 11, 
Habo Leopold, kmet, Št. Vid 42. 

Okrožno sodišče v Ljubljani 
dno 1. julija 1948. 

Zadr. I 150/29 C084 

892. 
Sedež: Marof, okraj Celje. 
Dan izbrisa: 14. junija 1948. 
Besedilo: Obnovitvena zadruga z o. J. 

v Marofu. 
Zaradi spojitve v kmetijsko zadrugo 

z ò. j. na Marofu, okraj Celje okolica; 
Okrožno sodišče v Celju 

dne 14. junija 1948. 
Zadr VII 9/3 6176 

* 
893. 

Sedež: Ljubljana. 
Dan izbrisa: 6. julija 1948. 
Besedilo: Nabavna zadruga fapetnikor 

v Ljubljani r. z. z o. j. 
Zaradi končane likvidacije. 

Okrožno sodišče v Ljubljani 
dno G, julija 1948. 

Zadr I 3/7 6083 
* 

894. 
Sedež: Ljubljana, 
Dan izbrisa: Stavbna zadruga »Martu- 

ljek« v Ljubljani, zadruga t omejenim 
jamstvom v likvidaciji. 

Zaradi končane likvidacije. 
Okrožno sodišče v Ljubljani 

dne 29. junija 1948. 
Zadr II 133/20 ^ 
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Vpisi v trgovinski register 
895. 

Sedež: Čcpovan. 
Dan vpisa: 19. maja 1948. 
Besedilo: Čipkarska zadruga z o. j. v 

Čepovanu. 
Na podlagi skupščinskega sklepa z dne 

9. maja 1948 je prešla zadruga v likvi- 
dacijo. 

,    Likvidacijska firma kot dosedaj s pri- 
stavkom >v likvidaciji«. 

Likvidatorji: 
Podgornik Zofija, Čepovan 44, 
Šuligoj Vida, Podčepovan 150, 
Bratuž Otilija, Cepovan 94, 
Vončina Milka, Cepovan 96, 
Podgornik Marija, Lažna 102, 
Humar Zofija, Gor.  Lokovec 173, 
Bremee Marija, Sred. Ix>kovec 102, 
Vogrič Hermina, Puštale 3, 
Šuligoj Karolina, Vrata, vsi dosedanji 

odborniki. 
Likvidatorji podpisujejo firmo tako, 

da dva izmed njih pristavita pod likvi- 
dacijsko firmo svoj podpis. 

Okrcano sodiščo v Postojni 
dne 19. maja 1948. 

Zt 22/47-15 6772 
* 

89G. 
Sedež: Ljubljana. 
Dan vpisa: 1. julija 1948. 
Besedilo: »Slavija« jugoslovanska za- 

varovalna banka v likvidaciji. 
Izbrišeta se člana likvidacijskega od- 

bora: Juršič Karel n Parcer Karel. 
Okrožno sodišče v Ljubljani 

dne 1. julija 1948. 
NG B II 67/17 6089 

897. 
Sedež: Celje. 
Dan izbrisa: 4. junija 1948. 
Besedilo: Brata Rode, Martincič, tiskar- 

na Celje. 
Zaradi vpisa v register drž. gospodar- 

skih podjetij pri ministrstvu za finance 
LRS. 

Okrožno sodišče v Celju 
dne 4. junija 1948. 

A II 171/7 6177 
* 

898. 
Sedež: Dobcrtcša vas. 
Dan izbrisa: 31. maja 1948. 
Besedilo: Ogrizek & Thcmcl, Savinj- 

ska tkalnica, barvarna in apretura Do- 
berteša vas pri Sv. Petru v Sav. dolini. 

Zaradi vpisa v register državnih go- 
spodarskih podjetij pri ministrstvu za. 
finance LRS. 

Okrožno sodišče v Celju 
dne 31. maja 1948. 

A III 160/29 6178 
* 

899. 
Sedež: Bistrica pri Tržiču. 
Dan izbrisa: 30. junija 1948. 
Besedilo: >Peko«, družba z o. z. Fabri- 

kacija in prodaja čevljev. 
Zaradi vipsa v register državnih go- 

spodarskih podjetij pri ministrstvu za 
finance LRS. 

Okrožno sodišče v Ljubljani 
dne 28. junija 1948. 

Rg C III 201/59 6799 

900. 
Sedež: Tržič. 
Dan izbrisa: 30. junija 1948. 
Besedilo:   »Trio«,   tržiška   industrija 

obutve, družba z o. z. 
Zaradi vpisa v register državnih go- 

spodarskih podjetij pri ministrstvu za 
finance LRS. 

Okrožno sodišče v Ljubljani 
dne 28. junija 1948. 

Rg C 287/16 5800 

Oklici 
G 679/47—8 6029 

Semelrock Oton, zasebnik, Ljubljana, 
Celovška 50, zastopan po odvetnici Brejc 
Zdeni, je vložil proti Semelrock Magdale- 
ni roj. Slabanja, sedaj neznanega bivali- 
šča, nekje v Kolumbiji, tožbo za razvezo 
zakona. 

Razprava bo 11. avgusta 1948 ob 9. uri 
pred tem sodiščem, soba št. 140. 

Za skrbnika je imenovan dr. Sajovic 
Starko, sodni pravnik pri okrožnem so- 
dišču v Ljubljani, ki bo zastopal toženko 
na njeno nevarnost in stroške, dokler se 
ne oglasi sama ali ne imenuje poobla- 
ščenca. 

Okrožno sodišče v Ljubljani 
dne 5. julija 1948. 

* 
G 353/4825 6091 

Dragan Matilda roj. Rozman, gospodi- 
nja, Mikinje, zastopana po Malniču 
Franu, odvetniku v Kamniku, je vložila 
proti Draganu Jožetu, rudarju, nekje v 
Franciji neznanega bivališča, tožbo za 
razvezo zakona. 

Razprava bo 11. avgusta 1948 ob 9.30 
uri pred tem sodiščem, soba št. 112. 

Za skrbnika je imenovan dr. Sajovic 
Stanko, sodni pravnik okrožnega sodi- 
šča v Ljubljani, ki bo zastopal toženca 
na njegovo nevarnost in stroške, dokler 
se ne oglasi sam ali ne imenuje poobla- 
ščenca. 

Okrožno sodišče v Ljubljani 
dne 8. julija 1948. 

*        * 
G 609/48—3 6090 

Trelec Dragica, uradnica, Ljubljana, 
Preradoviceva 18, je vložila proti Trelcu 
Danilu, žel. uradniku, neznanega bivali- 
šča, tožbo za razvezo zakona. 

Razprava bo 11. avgusta 1948 ob 10.30 
uri pred tem sodiščem, soba št. 112. 

Za skrbnika je imenovan KolavSič Mi- 
loš, Ljubljana, Brankova 7, ki bo zasto- 
pal toženca na njegovo nevarnost in stro- 
ške, dokler se ne oglasi sam aH ne ime- 
nuje pooblaščenca. 

Okrožno sodišče v Ljubljani 
dne 8. julija 1948. 

* 
G 415/48—4 ^        6183 

Kune Anica, gospodinja. Rožna dolina, 
Cesta XV. št. 14, Id jo zastopa Ferdo 
Ludvik, odvetnik v Ljubljani, je vložila 
proti Kuncu Stanislavu, šoferju v Ljub- 
ljani, Rožna dolina, Cesta XV. št. 14, se- 
daj neznanega bivališča, tožbo za razve- 
zo zakona. 

Razprava bo 11. avgusta 1948 pred 
I tem sodiščem, soba št. 140. 

Za skrbnika je imenovana Cerar An- 
čka, Rožna dolina, C. XV. št. 14, ki bo 
zastopala toženca na njegovo nevarnost 
in stroške, dokler se ne oglasi sam ah" 
ne imenuje poblaščemca. 

Okrožno sodišče v Ljubljani 
dne 12. julija 1948. 

G 461/48—6 6301 
Fleischhacker Gizela rojena Sapač, 

kmečka hči v Žepovcih 52, p. 4pače, je 
vložila proti Fleischbackerju Francu, 
podnaredniku iz Murecka, nazadnje v 
Žepovcih 52, sedaj neznanega bivališča, 
tožbo na razvezo zakona. 

Razprava bo 24. julija 1948 ob 9. uri 
pri okrajnem sodišču v Gor. Radgoni. 

Tožencu se postavlja za skrbnika na 
čin Stelcl Jožef, nameščenec OLO v Gor. 
Radgoni, ki ga bo zastopal na njegovo 
nevarnost in stroške, dokler se sam ne 
oglasi ali ne imenuje pooblaščenca. 

Okrožno sodišče v Mariboru 
dne 16. julija 1948. 

Uvedbe postopanja 
za razglasitev za mrtve 

IV R 90/48-3 5729 
Zemljak Alojz, roj. 20. XI 1921 v Sta- 

ri vasi 41 pri Vidmu, sin Alojza in Neže 
rojene Petrič, mlinar, samski, Mrzla vas 
št. 28, KLO Krška vas, je bil 22. IV. 1942 
v Vel. Mraševem od Nemcev ujet Odpe- 
ljan jo bil v celjske zapore, od koder se 
je javljal do 1943. Po izpovedbi škofljanc 
Marije in Gričarja Franca je bil 10. III. 
1943 ustreljen, kar je bilo objavljeno na 
plakatu. 

Na predlog zaročenke Grubič Pavle, 
gospodinje iz Krške vasi 13, se uvede 
postopanje za razglasitev za mrtvega *° 
se izdaja poziv, da se o pograšanem d° 
1. VIII 1948 poroča sodišou ali skrbni- 
ku Somerju Ludviku, sod. uradniku v 

Brežicah. 
Zemljak Alojz se poziva, da se zgl&' 

si pri sodišču ali drugače da kako ves* 
o sebi 

Po preteku roka bo sodišče odločilo ° 
predlogu. 

Okrajno sodišče v Brežicah 
za okraj Krško 

dne 30. junija 1948. 

V R 1381/48-3 6780 
Janežič Alojzija rojena Zupan 13. 'i' 

1920 v Skornem. hči Boštjana in Katari- 
ne rojeno Lep, posestnica v Silovi 28, f 
bila 4. VIII. 1942 aretirana. Odvedena J* 
bila v zapore in so od 28. I. 1943 W 
greša. 

Janežič Martin, roj. 5. XI. 1911 v K 
Ilju pri Velenju, ein Franca in ••••. 
rojene Sip, oženjen, posestnik v Su° 
št. 28, je bil 4. VÌI. 1942 od Nemcev ar£ 
tiran. Odveden je bil v zapore in se 
konca septembra 1942 pogreša. 

Na predlog Janežiča Franca, PreVJ;é 
karja v Silovi 28, se uvede postopa« 
za razglasitev za mrtva in se izd"Ja.,Äi8 
ziv, da so o pogrešanih do 1. IX. *** 
poroča sodišču. 
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Kmetovalci se lahko v treh dneh pritožijo pismeno 
na krajevni ljudski odbor ali okrajni ljudski odbor proti 
odmeri obvezne oddajo. 

Po preteku 3 dni dostavi krajevni ljudski odbor se- 
zname gospodarstev, ki so dolžna prodati državi del svojih 
presežkov, z vsemi morebitnimi pritožbami okrajnemu 
ljudskemu odboru, ki mora na svoji seji pregledati se- 
zname in pritožbe ter izvršiti potrebne popravke, če misli, 
da razpored obvezne oddaje ni pravilno odmerjen. 

Na podlagi potrjenega seznama izda krajevni ljudski 
odbor kmetovalcem pismene odločbe, iz katerih morajo 
biti razvidne vrste in količine 4er rok in kraj prodaje. 

8. Kmečke obdelovalno zadruge in kmetijsko zadruge 

Okrajni izvršilni ljudski odbor ugotavlja pridelek žit 
pri kmečkih obdelovalnih zadrugah na isti način kot kra- 
jevni ljudski odbor pri zasebnih gospodarstvih. 

Za prehrano članov obdelovalne zadruge se priznajo 
vrste in količine žit kot za zasebna gospodarstva. Isto 
velja glede priznanja odbitkov za seme in mlačev. 

, Za krmo živine se priznajo iste količine kot za za- 
sebna gospodarstva z razliko, da se pri obračunu upo- 
števa vsa živina in živina, ki je predvidena v planu vzreje 
v gospodarskem letu 1948/49. 

Potrebe za prehrano živine, ki je last posameznih 
članov zadruge, ki se morajo kriti iz zadružnega pridelka, 
ugotavlja okrajni ljudski odbor v mejah določb, ki veljajo 
za zasebna gospodarstva. 

Po ugotovljenem presežku določi okrajni izvršilni 
ljudski odbor količine in vrste žit, ki jih mora kmečko 
obdelovalna zadruga prodati državi v mejah 10 do 50% 
presežka. 

Pri določanju odstotka obvezne oddaje mora okrajni 
izvršilni ljudski odbor upoštevati razmerje skupne obdelo. 
valne zemlje in števila gospodinjstev, včlanjenih v zadrugi. 
Öim manjša je površina obdelovalne zemlje, ki povprečno 
odpade na eno gospodinjstvo, tem manjši je odstotek, ven- 
dar pa odstotek obvezne oddaje tržnega presežka ne sme 
biti v nobenem primeru večji od odstotka, ki je določen 
za zasebna gospodarstva. 

Kmetijske zadruge morajo od pridelka na zemljišču, 
ki je last zadruge, oddati 20 do 60°/o presežka. 

Proti odločbi okrajnega izvršilnega ljudskega odbora 
se kmečka obdelovalna zadruga lahko pritoži na ministr- 
stvo za trgovino in preskrbo'V 3 dneh po vročitvi odločbe. 

Vse kmečke obdelovalne zadruge morajo poslati 
svojemu okrajnemu izvršilnemu ljudskemu odboru po- 
datke o svojem gospodarstvu po obrazcu, ki ga predpiše 
republiška uprava za odkup. 

7. Ekonomija delavskih' menz 

Ekonomijam delavskih menz in industrijskih ter dru- 
gih podjetij, ki pridelujejo žita za zboljšanje kolektivne 
prehrane svojih članov, se ne predpisuje obvezna oddaja. 
Ce pa navedene ekonomije hočejo svoje presežke pro- 
dajati, jifa morajo ponuditi na odkup državi. 

8. Roki za izvršitev nalog po prednjih navodilih 

a) Delo okrajnih IjudsKih odborov 

Do 15. .julija sporočijo krajevnim ljudskim odborom 
količine in vrste žit, ki se morajo obvezno odkupiti na 

njihovem območju. Planske količine določi okrajm izvršil- 
ni ljudski odbor. 

Do 8. julija pošljejo krajevnim ljudskim odborom 
potrebno število obrazcev za vpig gospodarstev in 1 pri- 
merek teh navodil. 

Do 26. julija vrne krajevnim ljudskim odborom pre- 
gledane in potrjene sezname gospodarstev, ki so doEua 
prodati državi del svojih presežkov. 

V času od 8. julija do 21. julija morajo organi okraj, 
nega ljudskega odbora obiskati vse krajevne ljudske od- 
bore in jim nuditi vso potrebno pomoč pri obremenjevanju 
posameznih gospodarstev. 

b) Delo krajevnih ljudskih odborov 

Do 11. junija morajo ugotoviti, katera gospodarstva 
pridejo v poštev za obvezno oddajo presežkov, in jih vpi- 
sati v določeni obrazec. 

Do 21. julija morajo za vsako posamezno gospodar- 
stvo ugotoviti skupni pridelek žit, vse priznane odbitke 
in tržne presežke ter za vsako gospodarstvo v določenem 
obrazcu predpisati količine in vrste žit, ki jih je obvezno 
prodati državi. 

Na dan 21. julija morajo obvestiti prizadete pridelo- 
valce o višin] odmere ustno na skupnem sestanku. 

Do 23. julija morajo poslati sezname gospodarstev, 
v 3 izvodili okrajnemu ljudskemu odboru z vsemi pri- 
tožbami prizadetih kmetovalcev. 

Do 30. julija morajo izdati ia vročiti prizadetim 
kmetovalcem odločbe za obvezno oddajo žit. Odločbe ni 
potrebno izdati za tiste kmetovalce, ki so kontrahiraii 
svoje presežke žit v mejah predpisa po vrstah in koli- 
činah. 

Vsi prizadeti kmetovalci morajo imeti v rokaii predpis 
obvezne oddaje žit na dan 30. julija 1948. 

Ljubljana dne 1. julija 1948. 

Minister za trgovino in preskrbo LES: 
Kepic Viktor I r. 

Strinjam se! Soglašam! 
Minister za kmetijstvo LRS: Predsednik vlade LBSî 

Jože Levstik 1. r. Miha Marinko i r. 

Pregled »Uradnega lista FLRJ« 
St. 60 z dne 14. julija 1948: 

479. Temeljna uredba o prenosu <I©iov osnovnih sredstev 
državnih gospodarskih podjetjih' 

480. Pravilnik o razvrstitvi del v gradbeništvu 
481. Odločba o veljavnosti pravilnika o razglaSanju udar- 

nikov na mladinski progi Šamac—Sarajevo za grad- 
njo nonnalnotirne proge Bijeljina—Bosut 

Popravek odredbe št XL o državnih (vezanih) cenah za 
apno 



Štev. 31 - 20. VII. 1948 

St. 61 z dno 17. julija 1948: 

482. Ukaz o ratifkaciji svetovne poštne konvencije, skle- 
njene in podpisane v Parizu dne 5. julija 1947, z za- 
ključnim •protokolom, sporazumom med združenimi 
narodi in svetovno poštno zvezo, pravilnikom za nje- 
no izvajanje, določbami o prenosu pisemske pošte po 
zračni poti in zaključnim protokolom k tem določbam 
anmžmanov: o pismih in škatlah z navedeno vred- 
nostjo, o poštnih paketih, o odkupnih pošiljkah, o 
poštnih nakaznicah, o poštnih virmanih, o poštnih 
nalogih in o naročninah na časnike in časopise, s pra- 
vilniki za izvajanje teh aražmamov, njihovimi dodatki 
in zaključnimi protokoli. 

483. Odredba o dopolnitvi odredbe št. II o državnih (ve- 
zanih) cenah za kmetijske pridelke. 

484. Odločba o dodelitvi sredstev za gradnjo delavskih 
stanovanj v letu 1948 centralnemu odboru Enotnih 
sindikatov Jugoslavije. 

485. Pravilnik za izvajanje zakona o vojaških disciplin- 
skih sodiščih. 

489. Pravilnik o razvrstitvi del pri proizvodnji zidakov, 
strešnikov in keramike. 

487. Pravilnik o spremembah pravilnika o brezplačnem 
zdravljenju odlikovancev s Karadjordjevo zvezdo z 
meči. 

458. Pravilnik o spremembi predpisov o upravnih kaznih 
v pravilnikih minietra za finance, izdanih pred uve- 
ljavitvijo temeljnega zakona o prekrških, 

489. Navodilo o načinu prenosa blagajniškega izvajanja 
proračuna krajevnih ljudskih odborom na Narodno 

banko FLRJ oziroma na komunalne banke in o na- 
činu poslovanja s proračunsko (računsko) knjižico. 

490. Navodilo o spremembi 6. točko navodila za izvajanje 
obveznosti gospodarskih podjetij, da morajo odpreti 
račune pri javnopravnih denarnih zavodih. 

491. Odredba o spremembah predpisov o upravnih kaznih 
v odredbah ministra za finance, izdanih pred uvelja- 
vitvijo temeljnega zakona o prekrških. 

492. Odredba o prihrankih pri gradbenih delih. 

493. Odredba o določitvi začetka obveznega odkupa žita. 

494. Odločba o spremembi predpisov o upravnih kaznih 
v odločbi z dne 20. novembra 1945 o reviziji dovo 
ljenj za poslovanje zasebnih kreditnih ustanov in v 
odločbi z dne 8. januarja 1946 o izplačevanju preduj- 
mov za terjatve iz dospelih predvojnih življenjskih 
zavarovanj. 

495. Odločbo o začasnih tehničnih predpisih za obremeni- 
tev zgradb. 

496. Odločba o dopolnitvi odločbo ö odkupnih maržah za 
kmetijske pridelke, ki se kupujejo od pridelovalcev 
po določenih državnih (vezanih) cenah. 

497. Odločba o odobritvi marže podjetju >JugofoIklor«. 

498. Odločba o določitvi nomenklature za odpadke, ki se 
bodo predajali industrijskim podjetjem splošnega dr- 
žavnega pomena oziroma Id se bodo zbirali dn razde- 
ljevali na podlagi letnega plana. 

Popravek odločbe o pogojni prodaji suhih rezancev slad- 
korne pese, jedilnega olja in oljnih pogač y trgovini 
$p vezanih cenah. 

Izdaja >Uradni Ifet LRS«. — Ravnatelj in odgovorni uredniki Božo Vodusek; tiska Prosvetna tiskarna — oba v LJubljani. — 
Naročnina: èetruetno 60, polletno 120. celoletno 240 din. — Posamezna Številka: 4 din za 16 strani, 8 din za 82 strani, 12 dim 
za 48 istjjaoi, Ì6 din za 64 strani, po poŠti 2.50 • vel. — Uredništvo in upravniStvo: Ljubljana, Gregorèiîeva oUca tt. 23. — 

Tejefoi« ravnateljstvo 49-40, ute*fei»vo 49-90, upravniätvo 65-79, *- Cek. račun 6-90190-1. 



Mtiiina platana • gotorteâ. 

LJUDSKE   REPUBLIKE   SLOVENIJE 

Letnik V. V Ljubljani dne 27. julija 1948 Številka 32. 

VSEBINA 

175. Uredba o spremembi uredbe o zdravljenju nepremoznih. 
176. Odredba o spremembi odredbo o obveznih serijskih zdrav- 

niških pregledih oseb; zaposlenih v nekaterih gospodar- 
skih strokah, ter o zdravniškem pregledu gospodarsfcm 
učencev. 

UREDBE. ODREDBE. MV0QILÄ IN ODLOČBE 
VLADE LJUDSKE REPUBLIKE SLOVENIJE 

175. 

Na podlagi prvega odstavka 148. člena temeljnega za- 
kona o prekrških izdaja vlada Ljudsko Republike Slovenije 
"-o predlogu ministra za ljudsko zdravstvo 

uredbo 
o spremembi uredbe o zdravljenju ncpremožnili 

(Uradni list LRS št. 22—128/47) 

1. člen 

16. člen uredbe se spremeni tako, da se glasi: 
»Kršilo© te uredbe in navodil, izdanih na njeni pod-, 

lagi, bodo kaznovali, če ne gre za sodno kaznivo dejanje, 
okrajni  (mestni) izvršilni odbori z denarno kaznijo do, 
20.000 dinarjev ali s kaznijo,poboljševalnega dela do dveh 
mesecev, v hujših primerih lahko tudi v obema kaznima. 

Proti odločbi o prekršku je dopustna pritožba na mi- 
nistrstvo za ljudsko zdravstvo v osmih dneh po prejemu 
odločbe. Pritožba se vloži pismeno ali poda ustno na za- 
pisnik pri okrajnem (mestnem) izvršilnem odboru, ki je 
odft>čbo izdal. 

Denarne kazni se stekajo v korist proračuna Ljudske 
Republike Slovenije. 

Državni uslužbenci, ki pri opravljanju svoje službe 
kršijo predpise te uredbe ali navodil, izdanih na njeni 
podlagi, ee kaznujejo, če ne gre za sodno kaznivo dejanje, 
samo disciplinsko.«    > 

2. Sen 

•Ta uredba velja od dneva objave x »Uradnem listu 
LRS«. 

S—zak. 471. 
Ljubljana dne 22. julija 1948. 

Minister t 
za ljudsko zdravstvo LRS: 

Dr, AhČin Marjan L r. 

Za predsednika vlade LRS: 
podpredsednik 

T>r. Marjan Brccelj Lr. 

177. Navodila o sestavi in pristojnosti izpitnih komisij ter o 
opravljanju izpita za voznik© motornih vozil in voznike 
amaterje. 

FRHVILMK1,0DREDBE,MV0DILA,0DLQČBE 
MINISTRSTEV 

LJUDSKE REPUBLIKE SLOVENIJE 

176. 
t- 

Na podlagi 19. točke 44. člena in 2. odstavka 82. člena 
ustave LRS v zvezi s 1. odstavkom 148. člena temeljnega 
zakona o prekrških predpisuje minister za ljudsko zdrav- 
stvo LRS sporazumno z ministrom za delo vlade LRS 
tole 

odredbo 
o spremembi odredbe o obveznih serijskih zdravni- 
ških pregledih'oseb, zaposlenih v nekaterih gospodar- 
skih strokah, ter o zdravniškem pregledu gospodarskih, 

učencev (Uradni list LRS št. 19-110/47) 

1. Sen 
9. člen odredbe se spremeni tako, da se glasi: 
Kršilce te odredbe bodo kaznovali okrajni (mestni) 

izvršilni odbori z denarno kaznijo do 5000 dinarjev ali s 
kaznijo poboljševalnega dela do 15 dni. V hujših primerah 
se smeta izreči obe kazni. 

Denarne kazni se stekajo v korist proračuna LRS. 
Proti odločbi o prekršku je dovoljena pritožba na mi- 

nistrstvo za ljudsko zdravstvo v 8 dneh po sporočitvi od- 
ločbe. Pritožba se vloži pismeno ali poda ustno na zapis- 
nik priokrajnem (mestnem) izvršilnem odboru, ki je iz- 
dal prvostopno odločbo. 

2. člen 
Izraz »gospodarski učenec« v odredbi se nadomesti 

z »učenec v gospodarstvu«. 

3. člen 
Ta odredba velja od dneva objave v »Uradnem listu' 

LRS«. 
S—zak. 466. 
Ljubljana dne 16. julija 1948. 

Soglašam! •1•• 

Predsednik vlade LRS: za ljudsko zdravstvo LRS: 
Miha Marinko L r.    \ ,.        Dr. Ahčin Marjan L r. 

i '       " 

Minister za delo LRS: 
Regent Ivan L ft 
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177. 
Na podlagi 5. člena uredbe o voznikih motornih vozil 

(Uradni list FLRJ, št 24-170/47) in splošnih načel, ki jih 
je predpisalo ministrstvo za notranje zadeve FLRJ pred- 
pisujem 

navodila 
o sestavi in pristojnosti izpitnih komisij ter o oprav- 
ljanju izpita za posamezne razrede voznikov motornih 

vozil in voznike amaterje 

A) IZPITNE KOMISIJE. OPRAVLJANJE IZPITA 

I. Izpitno komisije 
1. Izpitne komisije poslujejo pri odsekih (oddelkih) 

za notranje zadeve, upravah narodno milice in sicer: 
a) pri mestntm ljudskem odboru za Glavno mesto 

Ljubljana za Glavno mesto Ljubljana in za okraje: Ljub- 
ljana okolica, Kranj, Kamnik, Jesenice, Grosuplje, Novo 
mesto, Črnomelj, Trebnje, Kočevje; 

b) pri mestnem ljudskem odboru Celje za okraje: Ce- 
lje mesto, Celje okolica, Mozirje, Trbovlje, Krško; 

c) pri mestnem ljudskem odboru Maribor za okraje: 
Maribor mesto, Maribor okolica, Dolnja Lendava, Murska 
Sobota, Ptuj, Ljutomer, Prevalje, Radgona; 

č) pri okrajnem ljudskem- odboru Gorica za okraje: 
Gorica, Postojna, Ilirska Bistrica, Sežana, Tolmin, Idrija. 

2. Izpitne komisije sestavljajo: 
a) predstavnik ministrstva za notranje zadeve LRS 

kut predsednik, 
b) strojni ali elektr oštroj ni inženir, 
c) predstavnik sindikatov, šofer mehanik (voznik I. 

razreda), ki ga predlaga sindikalni svet tistega okraja, 
kjer je -sedež komisije. 

Clane izpitnih komisij imenuje in razrešuje ministr- 
stvo za notranje zadeve LRS. 

Članom pripada nagrada, ki jo določi ministrstvo za 
notranje zadeve. 

3. Kandidat dela izpit za voznika motornih vozil pred 
izpitno komisijo, pristojno za območje, v katerem pre- 
biva. 

•. Vlaganje prošnjo 

4. Kandidat vloži lastnoročno spisano prošnjo za izpit 
pri tistem okrajnem odseku (oddelku) za notranje za- 
deve, v območju katerega ima svoje bivališče. 

V prošnji mora navesti: 
a) rodbinsko, očetovo in rojstno ime, 
b) poklic, 
c) datum in kraj rojstva, 
•) državljanstvo, 
d) bivališče, 
e) za kateri razred ali za katero vrsto motornih vozil 

Ml -delati izpit, 
i) ali je že delal izpit, kdaj, kje in za kateri razred 

(za katere vrste vozil), 
g) da čita in piše. 
5. Prošnji mora priložiti potrdilo pristojnega odseka 

za notranje zadeve, da ni obsojen na izgubo političnih ali 
državljanskih pravic, izpisek iz rojstne knjige, potrdilo 
ustanove Državnega zavoda za socialno zavarovanje, da jf1 

telesno in duševno zdrav in sposoben za voznika motornih 
vozil, dve sliki 4 X 5 cm, ki nista starejši od dveh me- 
secev, ter spričevalo o izpitu za avtomebanika, če želi de- 
lati izpit za voznika motornih vozil T. razreda. 

6 Odsek (oddelek) za notranje zadeve, kjer posluje 
komisija, pred katero namerava kandidat delati izpit, lah- 

ko zavrne prošnjo, če ugotovi glede na kandidatovo dose- 
danje obnašanje, da utegne ogrožati promet. 

III. Izpraševanju kandidatov 

7. Kandidati za vozuike motornih vozil vseh razredov 
in kandidati za voznik© amaterje delajo izpit iz tehlo 
predmetov in v temle redu: 

a) upravljanje motornega vozila (praktična vožnja), 
b) sestava avtomobila in njegovo vzdrževanje, 
c) prometni predpisi 
8. Obseg predmetov »upravljanje motom ega vozila 

(praktična vožnja)< in »prometni predpisi« je enak za vse 
razrede voznikov in ludi za \opike amaterje. • 

Iz predmeta »sestava avtomobila in njegovo vzdrževa- 
nje« delajo kandidati izpit no programu, ki je predpisan 
za ustrezni razred voznikov motornih vozil oziroma 
za voznike amaterje. 

9. Kandidat, ki pokaže pri izpitu nezadostno znanj \. 
lahko ponovi izpit v roku, ki ga odredi izpitna komisija 
Komisija se mora pri tem ozirati na čas, ki je potreben 
za dopolnilno učenje. Ta rok ne sme biti krajši od enega 
meseca. ••> 

Kandidat sme delati izpit samo trikrat. 
10. Pri izpraševanju kandidata iz predmeta »uprav- 

ljanje motornega vozila« se je treba prepričati, ali je kan 
didat sposoben za samostojno vodstvo motornih vozil. 

Izpraševanje se opravi e preizkusno vožnjo, ki traja 
po preudarku izpitno komisije, na motornem vozilu (brez 
tovora), ki spada v ustrezni razred voznikov motornih vo- 
zil oziroma, ki je določeno za voznike amaterje. 

11. Z izpraševanjem o >sestavi motornega vozila in 
njegovem vzdrževanju« se ugotovi kandidatovo znanje o 
sestavi motornega vozila in njegovem vzdrževanju. 

Pri izpraševanju mora kandidat odgovarjati na ustmi 
vprašanja in pojasnjevati sheme, risbe, modele, agregate 
mehanizma in delov motornega vozila tako, kot to določa 
izpitni program. 

V okviru tega predmeta se izprašuje o motornih vo 
zilih tiste vrste, ki je določena za ustrezajoči razred voz- 
nikov motornih vozil oziroma za voznike amaterje. 

12. Pri izpraševanju kandidata o »prometnih predpi- 
sih« je treba ugotoviti, ali pozna kandidat vso prometne 
predpise, ki so izdani zaradi varnosti prometa. 

Pri izpraševanju mora kandidat odgovarjati na ustna 
vprašanja in razjasnjevati sheme, risbe, prometno znake,», 
ki se uporabljajo, dalje sredstva za dajanje signalov ter 
poznati načine, kako je urejen promet, in splošno promet- 
ne predpise po izpitnem programu in končno pokazati, 
da zna te predpise tudi uporabljati pri praktični vožnji. 

IV. Zapisnik 
13. 0 izpitu se piše zapisnik; v zapisnik se vpiše od- 

sek za notranje zadeve, pri katerem je izpitna komisija, 
datum izpita, imena elarw izpitne komisije, ime kandi- 
data, ki opravlja izpit, za kateri razred voznikov motornih 
vozil (za voznika amaterja) dela kandidat izpit, katera 
vprašanja iz izpitnega programa je dobil in oenna izpitnr 
komisije, ali je kandidat sposoben za praktično vožnjo ? 
motornim vozilom, ali pozna sestavo motornih vw,il te 
njihovo vzdrževanje in prometne predpise. Končno se ugo 
tovi, ali je kandidat opravil izpit za voznika motornih w 
zil in za kateri razred oziroma za voznika amaterja. 

Zapisnik o izpitu podpišejo vsi člani komiVij© 
Zapisnik o izpitu hrani odsek za notranje zadeve, pri 

katerem je izpitna komisija. 
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*     V. Vozniško knjižice 
14. Na podlagi zapisnika o izpitu Ma odsek za no- 

tranje zadeve, pri katerem je kandidat opravil izpit za 
voznika motornih vozil oziroma za voznika amaterja, voz- 
niško knjižico po obrazcu, ki je predpisan z uredbo o voz- 
nikih motornih vozil. 

V vozniški knjižici ee morajo izpolniti vse rubrike. 
Sliko voznika je treba nalepiti na mesto, ki je namenjeno 
za sliko. Sliko jo treba overiti 7 žigom odseka (oddelka), 
ki izda knjižico, in sicer tako, da 6ega polovica žiga preko 
slike. 

Voznika, ki mu je bila izdana vozniška knjižica, je 
treba vpisati v knjigo voznikov motornih vozil. Knjiga se 
vodi in hrani pri organu, ki je izdal vozniško knjižico. 

V vozniško knjižico se vpiše zaporedna številka, s ka- 
tero je vpisan voznik v knjigi voznikov motornih vozil. 

Voznik se na izročeni mu vozniški knjižici podpiše na 
določenem mestu vpričo uslužbenca, ki knjižico izroči 

Vozniško knjižico podpiše šef odseka (oddelka) za no- 
tranje zadeve, pri katerem je izpitna komisija, ali od nje- 
ga pooblaščeni uslužbenec. 

15. Z vozniško knjižico se izdajo voznikom motornih 
vozil ali vozniku amaterju trije taloni, ki so označeni z za- 
porednimi številkami 1, 2, in 3, po obrazcu, ki je predpi- 
san z uredbo o voznikih motornih vozil. Prvo stran vsake- 
ga talona izpolni državni organ, ki izda vozniško knjižico, 
in overi talone e svojim podpisom in uradnim žigom. 

Druga stran talona ostane neizpolnjena. To stran bo 
izpolnil uslužbenec, ki bo z navedbo vzroka začasno od- 
vzel vozniško izkaznico. 

B) IZPITNI PROGRAM 

16. Upravljanje motornega vozilo (praktična vožnja) 
Vožnja z avtomobilom. Zagon motorja. Vožnja z mesta 
Ravnanje s sklopko. Menjanje prestav z dajanjem 

vmesnega plina. Menjanje brzino. Ravnanje z akcelerator- 
jem. Uporaba nožne in ročne zavore. Zaviranje z motor- 
jem. Vožnja v klanec in navzdol. Zavijanje in obračanje 
avtomobila na ozki cesti. 

Ustavljanje avtomobila 
Ustavljanje na določenem mestu in nenadno ustavlja- 

nje. Ustavljanje na strmini. Vzvratna vožnja na strmini in 
ponovna vožnja z mesta v strmino. 

Vzvratna vožnja 
Vključen j e vzvratne prestave. Vzvratna vožnja do do- 

ločenega mesta, 
17. Prometni predpisi 

Splošni predpisi 
Značaj urejevanega (reguliranega) prometa. Dolžno- 

sti šoferja glede na varnost prometa. Dajanje signalov. Or- 
gani za urejevanje prometa (namen,.pravice). 

Prometni znaki, varnostni prehodi. 
Označevanje, namen, mesta, kjer so postavljeni pro- 

metni znaki. Varnostni otoki. Osna razdelitev cest, pre- 
hodi, mesta za ustavljanje itd.) 

Sredstva ih način urejevanja 
Svetlobni signali. .Razlaga barv pri svetlobnih signa- 

lih in položaja ter znakov prometnega miličnika. 
Splošna prometna pravila 
Razvrstitev vozil med vožnjo (v strnjenih naselbinah 

hi na odprtih cestah). Vožnja v vrsti in več vrstah. Sre- 
čavanje. Razdalje. Prehitevanje. Šoferjevi signali za opo- 
zarjanje. Vožnja po tramvajskih progah. Uvoz in izvoz sko- 
zi vhode. Vožnja na križiščih in zavijanje v stranske ulice, 
kjer je promet reguliran in kjer ni reguliran promet. Na- 

čini prečkanja (vožnja preko trgov). Obračanje na križi- 
ščih in zunaj njih. Zmanjševanje hitrosti Najvišja dovo- 
ljena hitrost. 

Posebna prometna pravila 
Vožnja v megli, po poledici in terenu brez poti. Vož- 

nja preko železniških prelazov. Vožnja z vlačilci Tehnični 
pogoji glede opreme avtoaiobila: luči, zavore, kretalo, spo- 
znavne tablice itd. Pravila za prevoz z avtobusi, osebnimi 
in tovornimi avtomobili. Prevoz lahko vnetljivega, eksplo- 
zivnega materiala in nevarnega tovora. Omejitve v nala- 
ganju kosovnega blaga. Listine, ki jih mora imeti voznik 
pri sebi. 

18. Sestava motornega vozila in njegovo vzdrževanje 

a) Za voznike 1•. razreda 
Splošna    sostava    avtomobila 

Temeljni a-rpgati i mehanizmi avtomobila, njih na- 
men in razvrstitev. Pomožne naprave avtomobila, namen 
in razvrstitev. Material, ki se uporablja za izdelovanje te- 
meljnih delov avtomobilov. Načini tehničnega vzdrževanja 
avtomobila, kaj je vzdrževanje in kaj so periodična dela v 
zvezi z vzdrževanjem. Šoferjeve dolžnosti glede na teh- 
nično vzdrževanje avtomobila. 

Motor 
Načelo delovanja motorja. Temeljni deli motorja, njih 

namen !n razvrstitev. Sestava in delo motorne gredi. Faze 
(periode). Vrstni red delovanja cilindrov. Prostornina (ci- 
lindraža). Stopnja kompresije. Število obratov in meč mo- 
torja. Vzdrževanje motorja. Značilne okvare motorja, pre- 
prečevanje in popravljanje. 

Mazanje motorja 
Trenje. Potreba mazanja. Načini mazanja, ki so v upo- 

rabi. Masiva, ki se uporabljajo za mazanje motorja. Delt, 
ki jih je treba mazati. Sestava in delovanje naprav za ma- 
zanje. Namen, sestava in delovanje črpalke, čistilca in ma- 
nometra za olje. Normalen pritisk olja v napravah za 
mazanje. Vpliv letnega časa na oskrbovanje naprav za 
mazanje. XT ' zevanje naprav za mazanje. Zunanja zna- 
menja napak v napravah za mazanje. Preprečevanje na- 
pak. 

Hlajenje motorja 
Segrevanje motorja. Posledice pregretja motorja, po- 

treba hlajenja. Normalna temperatura. Tekočine za hla- 
jenje. Načini hlajenja. 

Tekočine z nizkim zmrziščem, ki se uporabljajo pri 
hlajenju, njih lastnosti in ravnanje z njimi 

Sestava in delovanje naprav za hlajenje. Namen, se- 
stava in delovanje centrifugalne črpalke, termostata, hla- 
dilnika, ventilatorja, termometra 

Vzdrževanje naprav za hlajenje. Posebnosti vzdrževa- 
nja poleti in pozimi 

Napake v napravah za hlajenje in njihovo prepreče- 
vanje. 

Napajanje motorja 
Gorivo, ki se uporablja za avtomobilske motorje. 
Oktansko število bencina. Proces izgorevanja. Zmes 

in njena sestava. Uplinjenje. Vpliv kakovosti zmesi na de-' 
lovanje motorja (moč in smotrna izraba.). 

Detonacije (zbijanje) in načini, kako se preprečujejo. 
Sestava in delovanje naprav za napajanje. Namen, sestava 
in uporabljanje uplinjača, brizgalke, bencinske črpalke in 
drugih pomožnih delov. 

Reguliranje uplinjača (kvantitativno in kvalitativno) 
za nizke obrate motorja (prazen tek). . ( 

Čiščenje naprav za napajanje. 
Znamenja napak v napravah za napajanja 
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Električne naprave 

Akumulatorska baterija 
Namen akumulatorske baterije v avtomobilu. Načelo 

delovanja ìneestava akumulatorja. Vezanje akumulatorjev 
v baterijo. Značilnosti akumulatorskih baterij, ki se upo- 
rabljajo v avtomobilih. 

Sestava in pripravljanje elektrolita. Uporabljanje žve- 
plene kisline in destilirane vode. 

Montiranje akumulatorske baterije v avtomobilih. 
Vezanje vodov s kontakti. 
Samoizpraznitev akumulatorske baterije (naravna in 

pospešena). 
Posledice pospešene ßarnoizpraznitve in ukrepi za 

preprečitev. 
Sulfatenje akumulatorskih plošč, vzroki tega pojava 

in ukrepi za preprečitev. 
Priprava za merjenje napetosti akumulatorja. 
Namen ampermetra v avtomobilu in njegovo kazanje. 
Normalno dovoljeno praznjenje akumulatorske bate- 

rije pred ponovnim polnjenjem. 
Nafiin ugotavljanja napetosti akumulatorja. Vzdrževa- 

nje akumulatorske baterije in načini za podaljšanje de- 
lovanja akumulatorske baterije v različnih klimatskih po- 
gojih. 

Bistvene napake akumulatorskih baterij in prepreče- 
vanje napak. 

Pravila za vzdrževanje akumulatorskih baterij. 
Generator, zaganjač (starter), rele, regulator 

•Značilnosti, namen in načelo delovanja. 
Bistveni deli, njih namen in sestava. 
Vzporedno delovanje generatorja in akumulatorske 

baterije. 
Dovod k zaganjaču in načelo delovanja zaganjača. 
Pravila o uporabi zaganjača. 
.Vzdrževanje. 
Bistvene napake, vzroki in možnosti za preprečitev. 
Razsvetljava in signalno naprave 
Priprave za osvetljevanje in njihova uporaba. 
Namen, sestava in načelo delovanja osvetljevalnih na- 

prav in signalov. 
Reguliranje žarometov in zvočnega signala, napake, 

vzroki in popravilo. 
Vžiganjc 
Zakaj se mora vmes vžigati. 
Načini vžiganja. 
Bistvo električnega vžiganja (magnetskega in dinamo- 

baterijskega). 
Načrt dinamo-baterijskega vžiganja. Sestavni deli di- 

namo-baterijskega vžiganja. 
Načelo delovanja priprav vžigalnega sistema. 
Kdaj naj preskoči iskra. " -^ 
Od česa je odvisna velikost predvžiga (pozni vžig). 
Določanje trenutka vžiga (začetnega in v odvisnosti 

od vrste goriva). 
Sestava in načelo mehanizma za mehanično in avto- 

matsko naravnanje predvžiga (v odvisnosti od števila 
obratov in obremenitve motorja). 

Sestav vžigalnih sveč. 
Merjenje razdalje elektrod pri svečah in prekinieval- 

niih kontaktih. 
Vzdrževanje vžigalne naprave. 
Bistvene napake, vzroki in preprečevanje. 
Načrt električne instalacije pri avtomobilu 
Temeljni in montažni načrt električne instalacije fvži- 

salne in svetilne naprave itd.) pri avtomobilu. 

Transmisija ° 
Sklopka 
Namen, načelo delovanja in sestava sklopke. 
Mehanizem za upravljanje sklopke. 
Določanje praznega giba sklopčnega pedala. 
Znamenja, ki kažejo na napake v sklopki. 
Vzdrževanje in preprečitev okvar. 
Menjalnik hitrosti, reduktor 
Namen, sestav in delovanje. 
Razmerje prenosov, izmenjava vlečno sile in hitrosti 

vožnje. 
Mehanizem za pretikanje zobnih koles. 
Maziva, ki se uporabljajo za mazanje zobnikov. 
Čiščenje in mazanje. 
Znamenja napak, vzroki in preprečevanje. 
Kardanski prenos 
Tipe kardanskih prenosov in njihova namestitev v 

avtomobilu. 
Namen, sestava in delovanje. 
Čiščenje in mazanje ležajev in kardanskih zglobov. 
Zadnja prema 
Bistveni deli zadnje preme. 
Namen in sestava glavnega prenosa. 
Namen, načelo delovanja diferenciala in sestava. 
Sestava polosovin in koles. 
Montiranje koles. 
Čiščenje, mazanje zadnje preme. 
Znamenja napak pri zadnji premi. 
Sprednja prema 
Namen in sestava, , 
Namen,\ sestava in montiranje dopolnilnih vzmeti 
Določanje nagiša premnikov in prednjih koles. 
Način ugotavljanja in reguliranja nagiba. 
Tipe vzmeti, njihova sestava in povezanost z okvi- 

rom in osovinami. 
Namen, sestava in montiranje dopolnilnih vzmeti. 
Namen, sestava in delovanje hidravličnih blažilcev. 
Tipe koles, njihova sestava in montiranje. 
Tipe in dimenzije avtogum, ki se uporabljajo za av- 

tomobile. 
Sestava avtogum, zračnic in ventilov. 
Normalen pritisk y avtogumah. 
Način tople vuLkanizacije zračnic med vožnjo in v 

garaži. 
Vzdrževanje blažilcev, vzmeti in avtogum. 
Zunanja znamenja napak, njihovi vzroki in možnosti 

za preprečitev. 
Mehanizem za kretanje in zavore. 
Bistveni deli kretalnega mehanizma. 
Sestava in delovanje kretalnega mehanizma. 
Dopustni prazni gib volana. 
Reguliranje kretalnega mehanizma. 
Tipe zavor, ki se uporabljajo pri avtomobilih, 

•  Namen, sestava in delovanje zavor. 
Sestava in delovanje prenosnih naprav pri zavorah. 
Namen, sestava in delovanje servo-zavor (ojačevalca) 
Reguliranje zavor. j 
Vzdrževanje in čuvanje kretalnega mehanizma in 

zavor. 
Zunanja znamenja napak in možnosti za preprečitev 

b)Za   voznike   II.   razreda 

Kandidati za voznike II. razreda se izprašujejo po 
programu, Id je predpisan za III. razred, vendar podrob- 
nejše in obsegat 
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nično in agronomske metode v kmetij- 
stvu ki v ta namen nabavlja kmetijske 
stroje, umetna gnojila itd., ustanavlja 
ambulante za živino, plemenilne postaje, 
organizira selekcijo živine, gradi silose, 
organizira semensko ßluzbo, skrbi za 
gojitev sadnih, gozdnih in drugih sadik 
itd-; 5. da organizira predelavo kmetij- 
skih pridelkov in obrtne delavnice za 
potrebe svojih članov in izrablja pri tem 
Predvsem lokalne surovine; 0. da zbira 
kmečke prihranke v obliki hranilnih 
vlog in notranjih posojil za ustvarjanje 
obratnih sredstev in za dajanje kreditov 
svojim članpm; 7. da skrbi za gospodar- 
ski strokovni, kulturni in prosvetni dvig 
vseh prebivalcev svojega okoliša tako, da 
prireja v svojem zadružnem domu stro- 
kovna in politična predavanja, kulturne 
Prireditve, strokovne tečaje, razstave, 
predvajanja filmov, goji fizkulturo itd. 
ter ustanovi svojo knjižnico. 

Zaradi smotrnega in uspešnejšega iz- 
vajanja svojih nalog izdela potrebne na- 
crte v skladu s splošnim državnim načr- 
tom. 

Zadružni delež znaša 200 din, delež za- 
družnikovega družinskega člana 20 din. 
Vsak zadružnik jamči s petkratnim zne- 
skom vpisanih deležev. 

Priobčitve se razglašajo  v   poslovnih 
prostorih zadruge in na razglasni deski. 

Upravni odbor sestavlja 7 članov. Za- 
drugo zastopa upravni odbor, zanjo pod- 
pisujeta po dva člana upravnega odbora, 
Katerih enega sme nadomeščati poobla- 
ščeni uslužbenec zadruge. 

Člani upravnega odbora so: 
Pcdbršček Anton, mlekar, Morsko 31, 

predsednik, 
Kralj Ida, delavka, Morsko 20, tajnica, 
Kralj Franc, Gorenja vas 18, blagajnik, 
Vuga Jožef, Morsko 12, 
Medvešček Mihael, kmet, Bodrež 14, 
Križnic Peter, Krestenice 59, 
Čeferin Matevž, kmet, železničar. Ka- 

nalski vrh 14, člani. 
Okrožno sodišče v Postojni 

dne 21. junija 1948. 
Zt 88/48-2 

931. * 
Sedež: Palčje, okraj Postojna. 
Dan vpisa: 25. junija 1948. 
Besedilo: Kmetijska zadruga z o. j. 

v Palčju. 
VvZadruga jo bila ustanovljena na skup- 
ini 2. •. 1948. 
• *!atoge zadruge so: 1. da na čim boljši 
l3 cim kulturnejŠi način oskrbuje svoje 
ciane z vsemi potrebnimi potrošnimi 
Medmeti; 2. da odkupuje v svojem oko- 
"Au vse kmetijske pridelke in izdelke v 
«kladu s postavljenim načrtom za dobro 
oskrbo mest in drugih industrijskih sre- 
^lsÇ in sklepa v ta namen pogodbe; 
?. da pospešuje in razvija vse panoge 
Kmetijskega gospodarstva na svojem 
Področju, tako poljedelstvo, Živinorejo. 
sadjarstvo, vinogradništvo, čebelarstvo, 
Plitev industrijskih in drugih kultur, 
S^đarstvo, domačo obrt itd., posebno 
^6 tiste panoge oziroma kulture, ki v 
^i% naravnih' pogojih najbolj uspe- 
/ajo; 4. da uvaja zà povečanje kmetijske 

proizvodnje in 6 tem za naraščanje bla- 
gostanja svojih članov naprednejše teh- 
nične in agronomske metode v kmetij- 
stvu in v ta namen nabavlja kmetijske 
stroje, umetna gnojila itd., ustanavlja 
ambulanto za živino, plemenilne postaje, 
organizira selekcijo živine, gradi silose, 
organizira semensko službo, skrbi za 
gojitev sadnih, gozdnih in drugih sadik 
itd.; 5. da organizira predelavo kmetij- 
skih pridelkov in obrtne delavnice za 
potrebe svojih članov in izrablja pri tem 
predvsem lokalne surovine; 6. da zbira 
ku.ečko prihranke v obliki hranilnih 
vlog in notranjih posojil za ustvarjanje 
obratnih sredstev in za dajanje kre- 
ditov svojim članom; 7. da skrbi za go- 
spodarski strokovni, kulturni in pro- 
svetni dvig vseh prebivalcev svojega 
okoliša tako, da prireja v svojem za- 
družnem domu strokovna >r, ^olitična 
predavanja, kulturne prireditve, stro- 
kovne tečaje, razstave, predvajanja fil- 
mov, goji fizkulturo itd. ter ustanovi 
svojo knjižnico. t 

Zaradi smotrnega in uspešnejšega iz- 
vajanja svojih nalog izdela potrebne na- 
črte v skladu s splošnim državnim načr- 
tom. 

Zadružni delež znaša 100 din, delež 
zadružnikovega družinskega člana 20 di- 
narjev. Vsak zadružnik jamči s petkrat- 
nim zneskom vpisanih deležev. 

Priobčitve se razglašajo v poslovnih 
prostorih zadruge in na razglasni deski. 

Upravni odbor sestavlja 5 članov. Za- 
drugo zastopa upravni odbor, zanjo pod- 
pisujeta po dva člana upravnega odbora, 
katerih enega sme nadomeščati poobla- 
ščeni uslužbenec zadruge. ^ 

Člani upravnega odbora so: 
Zadel Štefan, kmet, Juršce SO, pred- 

sednik, 
Nadoh Jože, kmet, Palčje 35, podpred- 

sednik, ' 
Kovač Francka, nameščenka, Palčje 2S, 

tajnica, 
Cesnik Ivan, kmet, Palčje 3, 

,  Šajn Alojz, kmet, Juršče 45. 
Okrožno sodišče v Postojni 

dne 25. junija 1948. 
Zt 93/48-2 6275 

932. 
Sedež: Bočna. 
Dan vpisa: 29. Junija 1948. 
Besedilo: Kmetijska zadruga % o. j. 

T Bočni. 
Izbrišejo se člani upravnega odbora 

Zmavc MaTtin, Božič Ivan, Zehelj Ivan, 
Basti Jože, Natlačen, Jakob in Purnat 
Ivan, vpišejo se' novi izvoljeni člani 
upravnega odbora: 

Ceplak Jože, posestnik, Krona, pred- 
sednik, ' v 

Zmavc Stanko, posestnik, Bočna, pod- 
predsednik, 

Majko Jože, delavec, Bočna, 
Cretnik Franc, pos. sin. Otok", 
Mavric Anton, pos. sin, Nadbočna, 
Slatinšek, Marija, delavka. Bočna, od- 

bexniki. 
Okrožno sodišče r Celju 

•     dna 29. junija 1948.      , 
Zada* VII 85—5 6175 

933. 
Sedež: Loče, okraj Poljčane. 
Dan vpisa: 7. junija 1948. 
Besedilo: Kmetijska nabavna in pro- 

dajna zadruga z o. j. v Ločah. 
Na občnem zboru 18. IV. 1948 so bila 

sprejeta nova pravila. 
Besedilo odslej: Kmetijska zadruga z 

o. j. v Ločah, 
Naloge zadruge so: 1. da na čim boljši 

in čim kulturnejsi način oskrbuje svoje 
člane z vsemi potrebnimi potrošnim! 
predmeti; 2. da odkupuje v svojem oko- 
lišu vse kmetijske pridelke in izdelke v 
skladu s postavljenim načrtom za dobro 
oskrbo mest in dragih industrijskih sre- 
dišč in sklepa v ta namen pogodbe; 
3. da pospešuje in razvija vse panoge 
kmetijskega gospodarstva na svojem 
področju, tako poljedelstvo, živinorejo, 
sadjarstvo, vinogradništvo, čebelarstvo, 
gojitev industrijskih in drugih kultur, 
gozdarstvo, domačo obrt itd., posebno 
še tiste panoge oziroma kulture, ki v 
danili naravnih pogojih najbolj uspe- 
vajo; 4. da uvaja za povečanje kmetijske 
proizvodnje in s tem za narašačnje bla- 
gostanja svojih članov naprednejše teh- 
nične in agronomske metode v kmetij- 
stvu in v ta nameri nabavlja 'kmetijske 
stroje, umetna gnojila itd., ustanavlja 
ambulante za živino, plemenilne postaje, 
organizira selekcijo živine, gradi silose,- 
organizira semensko službo, skrbi za 
gojitev sadnih, gozdnih in drugih sadSk 
itd.; 5. da organizira predelavo kmetij- 
skih pridelkov in obrtne delavnice za 
potrebe svojih čianov in izrablja pri tern 
predvsem lokalne surovine; 6. da zbira 
kmečke prihranke v obliki hranilnih 
vlog in notranjih posojil za ustvarjanje 
obratnih sredstev in podeljevanje kre- 
ditov svojim članom; 7. da skrbi za go- 
spodarski strokovni, kulturni in pro- 
svetni dvig vseh prebivalcev svojega 
okoliša tako, da prireja v svojem za- 
družnem domu strokovna in politična 
predavanja, kulturne prireditve, stro- 
kovne tečaje, razstave, predvajanja fil- 
mov, goji fizkulturo itd. ter ustanovi 
svojo knjižnico. 

Zaradi smotrnega in uspešnejšega iz- 
vajanja svojih nalog izdela potrebe na- 
črte v skladu s splošnim državnim na- 
črtom. 

Delež znaša 50 din, .delež zadružniko- 
vega družinskega Člana 10 din. Upravni 
odbor lahko dovoli juačilo v obrokih. 
Član jamči za obveznosti zadruge s tri- 
kratnim zneskom vpisanega enkratnega 
temeljnega oziroma družinskega deleža. 

Upravni odbor sestavlja 7 do 9 članov, 
ki jih voli zbor izmed zadružnikov. 

Za zadrugo podpisujeta po dva Člana, 
upravnega odbora, katerih enega lahko 
nadomešča po upravnem odbora poobla- 
ščeni uslužbenec zadruge. 

Izbrišejo se člani upravnega odbora 
Vodlan Marjan, Goršek Danica, Gosak, 
Aintom, Svahte Ludvik, Šmid Martin in 
Krasovec Karòl, vpišejo se novi člani: 

Oizej/Anton, pos., Loče (Mlače). pred- 
sednik, •,•••• 

Stefanie Franc, poe., Looe, (Mlače), 
podpredsednik.   . \. 



Stran 592 UJtAJJAl Liai LiiÖ Štev. 82 - 27. VIL 1948 

Lopan Edi, pos., Loče (Mlače), tajnik, 
Küster Saiion, kmet, Podob, 
Lopan Ivan, pos., Lipoglav, 
Frink Leopold, pos., Klokočevnik, 
Rupnik .Terezija,   pos.,   Klokočevnik, 

odborniki.. 
Okrožno sodišče v Celju 

due h junija 194«. 
Zadr Vil 54/5 5727 

934. 
Sedež: Trbovlje. 
Dan vpisa: 17. junija 1948. 
Besedilo: Stavbena, konzumna In go 

stUniška zadruga »Delavski dom« v Tr- 
bovljah z. z o. j. 

Vzpostavijo se vsi vpisi, izbrisani po 
okupatorju s sklepom z dne 29. IX. 1942. 

Z odločbo OLO v Trbovljah z dne 28. 
II. 1948 št. 484/2—48 je zadruga prešla 
v likvidacijo. 

Besedilo, kakor doslej s pristavkom 
v likvidaciji. 

Likvidatorji:  Dolinar  Ivan, Trbovlje, 
Adlešič Peter, upravnik mestnih gospo- 
darskih podjetij, Trbovlje in Klenovšek 
Jakob, trgovec, Trbovlje, Loke 511. 

Okrožno sodišče v Celju 
dne 17. junija •48. 

Zadr VI 49/77 6358 
* 

935. 
Sedež: Zagorje ob Savi.      . » 
Dan vpisa: 12. julija 1948.   ^ 
Besedilo: Kmetijska zadruga z o. j. v 

Zagorju ob Savi. 
Izbrišejo se izstopivši člani upravnega 

odbora: Zore Franc, Tomažič Franc, • 
Klukej Franc, vpišejo novi izvoljeni čla: 
ni: 

Bazelj Alojz, posestnik, Zagorje 108„ 
tajnik, 

Suša Miha, krnel, Vine 2, 
Celestina Viktor, kmet, Zavine in 
Cencelj Ivan, upravnik. Loke 42, 
Klembas Alojz je predsenik 

Okrožno sodišče v Celju 
dne 12. julija 1948. 

Zadr VTI 123-17 6355 
* 

936. 
Sedež: Dol pri Ljubljani. 
Dan vpisa: 12. julija 1948. 
Besedilo: Kmetijska nabavno-prodajna 

zadruga % omejenim jamstvom Dol pri 
Ljubljani. 

Izbrišejo se člani upravnega odbora: 
Avsec Alojz, Kralj Jože, Valentinčič An- 
drej, Cajhen Vinko, Zaje FanS; vpišejo 
se .ovi izvoljeni člani upravnega odbora 

Aleš Ivan, delavec, Videm 40, p. Dol. 
Modrijan Marija, gospodinja, Videm 

št. 12, 
Kadivc Ivana, gospodinja, Dol 22 pri 

Ljubljani, 
Tekavc Franc, delavec, Kleče, 
Tp'*ave Ivan, delavec. Kleče. 

Okrožno sodišče • Ljubljani, 
dne 9  julija 1948. ' 

Zadr. V 182/2 6283 
* 

937. 
Sedež: Mošnje. 
Dan vnisa: 13 julija 194«. 
besedilo: Obnovitvena zadruga % orne- 
'm jamstvom v Mošnjah. 

Izbrise se član upravnega odbora Sli- 
bar t<aliob; vpiše se novi član unravnega 
odbora: 

Dolenc Anton, posestnik, Gorica 15. 
Okrožno sodišče v Ljubljani, 

cLie 13. julija 1948. 
Zadr., V 2b73 6284 

* 
938. 

Sedež: Ljubljana. 
Dan vpisa: 29. junija 1948. 
Besedilo: Glavna zadruga potrošniških 

in nabavno prodajnih zadrug z o. j. v 
Ljubljani. 

Na zboru 30. V. 1948 so bila sprejeta 
nova pravila. 

Besedilo odslej: Zveza potrošniških za- 
drug za glavno mesto Ljubljana z. z o. j. 
v Ljubljani. 

Naloge zveze so: 
Zveza vodi včlanjene zadruge v orga. 

nizaeijskem in gospodarskem pogledu, 
uvaja v njihovo poslovanje planiranje, 
evidence in kontrole, skrbi za vzgojo za- 
družnih kadrov in zadružnikov sploh ter 
skrbi za povezavo z Republiško zvezo 
potrošniških zadrug ter z gospodarskim 
državnim sektorjem, 

V ta namen: 
1. Predstavlja in povezuje vse potroš- 

niške zadruge v Ljubljani. 
2. Organizira in usmerja delo svojih 

Člamc, jim daje obvezna navodila orga- 
nizacijskega in poslovnega značaja v 
skladu z zakonitimi predpisi in navodili 
nadrejenih organov. Organizira in vrši 
organizacijsko, jnštruktorsko in revizij- 
sko službo, s katero izboljšuje in kontro- 
lira njihovo poslovanje. 

3. Skrbi za pravilno organizacijo trgo- 
vine s tem, da a) skrb;, za uvedbo eno- 
letnega načrta poslovnega sistema; 
b) skrbi, da bo trgovsko poslovanje čla- 
nic na stopnji kulturne, gospodarnostno 
in lehnično dovršene trgovine ter da 
bodo članice zniževale zakonito dopust- 
ne marže; c) skrbi za koordinacijo bla- 
govnega prometa med svojimi članicami; 
č) skrbi, da bodo članice sklepale po- 
godbe s proizvajalnimi podjetji z držav- 
nim trgovskimi podjetji in kmetijskimi 
zadrugami, oziroma njihovimi zvezami za 
dobavo industrijskih in kmetijskih pro- 
izvodov, posebno za dobavo povrtnin, 
sadja, mleka itd. Svojim članicam po- 
maga pri naročanju in dobavah blaga, 
po potreb/ pa sklepa zanje pogodbe tudi 
.iama. Pri tem skrbi, da bodo vse za- 
družne trgovine pravočasno in zadostno 
založene s sortimenti, ki odgovarjajo 
okusu in običajem zadružnikov ter da 
ne bo na zalogi nekurarvtnega blaga; 
d) prevaža trgovsko blago za svoje Čla- 
nice z lastnim prevoznim parkom in ima 
po potrebi tudi lastno avtomehanično 
delavnico. 

4. Skrbi, da bodo članice z lastnimi 
podjetji, kot obrtnimi delavnicami, pod- 
ietji za konserviranje sadja, povrtniné, 
jajc itd. pripomogle k povečanju in iz- 
boljšanju preskrbe svojih članov. 

5. Skrb» s pomočjo svojih članic in s 
pomočjo eindikaln'h organizacij za dvig 
kulturne in prosvetne ravni in za za- 
družno vzgojo zadružnikov. Posebno po- 
sveča pažnjo težt/ji, da  pritegnejo čla- 

nice svoje zadružnike k aktivnemu so- 
odločanju v zadrugah. 

6. Skrbi za vzgojo zadružnih kadrov, 
jih pravilno razporeja jn utrjuje pri njih 
zavestno disciplino. 

Zaradu smotrnega in uspešnega iz- 
vajanja vseh teh nalog izdela potrebne 
načrte v skladu a splošnim državnim 
načrtom in skrbi, da izdelajo te načrte 
tudi vse Ljene članice in da jih v celoti 
uzvajajo in presegajo. V ta namen vodi 
tudi vse potrebne evidenčne in statistič- 
ne službe. 

Zadružni delež znaša 5O00 din, ki so 
lahko vplača v obrokih. Clanice jamčijo 
za obveznosti zveze z desetkratnim zne- 
skom pri zvezi vpisanih obveznih dele- 
žev. Zveza razglaša važnejše sklepe in 
poročila v svojih poslovnih prostorih, po 
možnosti tudi v svojem glasilu ali v 
dnevnem ali krajevnem tisku. 

Upravni odbor sestavlja 7 do 11 čla- 
nov, ki jih voli zbor izmed zadružnikov 
včlanjenih zadrug. Dolžnost upravnega 
odbora traja eno leto. 

Za zvezo podpisujeta po dva člana 
upravnega odbora, katerih enega lahko 
nadomešča po upravnem odboru poobla- 
ščeni uslužbenec zveze. 

Izbrišejo se člani upravnega odbora: 
Mavric Mimi, Dolenc Jože, dr. Rupnik 
Vladimir, Jenčič Rudolî, Mihelič Alojzij, 
Glavač Ivan, Debevec Jožeta, Gradisele 
Lovro, Dolenc Francka, Stanič Viljem, 
Mancini Anton, Kocmur Janko, Ilovar 
Janez, Savenc Franc, Šubert Aleksan- 
der, Šivic Silvo, Kestner Rok, Lusicky 
Josip, Logar Anton, Stanič Ivan, Tavčar 
Konrad, Križaj Ivan, Skubic Anton, ML 
koHč Alojz, Levičar ••••••, Kovač Kon- 
rad, Les jak Franjo, Lenarčič Jože, Ada- 
mič Vekoslav, dr. Močnik Rastko, dr. 
Pretnar Jože, Merljak Alojz, Belič Vik 
tor, Amon Mirko, Humar Jože, vpišejo 
se novi člani upravnega odbora: 

Bajcar Ignac, predsednik zveze, Go- 
sposvetska 5, 

Kiauta Rajko, drž. nameščenec, Trnov- 
ski pristan 40; 
. Jezovšek   Leopold,   drž.   uslužbenec, 
Ambrožev trg 7, 

Vrhovnik Marica, drž. uslužb., Ljub- 
ljana-Moste, Društvena 12, 

Demšar Metod, drž. uslužbenec, Kri- 
ževniška 8, 

Cimperman Stane, drž. uslužbenec. 
Jegličeva 10, 

Heinrihaf Alojz, strojevodja, Jegličeva 
št. 29. 

Okrožno sodišče v Ljubljani 
dne 28. junija 1948. 

Zadr. V 16/14 5792 
* 

939. 
Sedež: Ljubljana. 
Dan vpisa: 6. julija 1948 
Besedilo: Zveza gospodarskih zadrug 

za Jugoslavijo v Ljubljanlj zadruga z 

omejonim jamstvom v likvidaciji. 
Izbrišejo se dosedanji likvidatorji: Ko- 

bler France. 'Uratnik Filip, Stare Bru- 
no Hugo, dr Jelene Celestin, vpišejo se 
novi likvidatorji: 

Parcer Kari, nameščenec ministrstva 
za finance LRS, 

Božič Lado, načelnik ministrstva za 
finance LRS,      l 
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Vrhunec Bronislav, tajnik Narodne 
banke LRS. 

Zor Ivo, ničeliiik )>i\ Iiicativnem za- 
zadružnem odboru za Sloven jo. 

Siîrar Andrej, |K>:uoćnik • » ••»• n.ka i-ri 
Iniciativnem zadružnem odboru za Slo- 
venijo. 

Zadr II 76/25 ölWo 
Okrožno bodiščo v Ljubljani 

dno 5. julija 19-18. 

940. 
Sedež: Tacen. 
Dan *'pisa: 5. julija 1048. 
Besedilo: Sodarska zadruga z oraojo- 

»im jamstvom v Tacnu. 
Na skupščini 8. II 1048 so| bila spre- 

jeta ne va pravila. 
Naloge zadruge so: 1. da skupno izvr- 

šuje sodarsko obrt • delovno silo svojih 
članov, predvsem na podlagi akorda; 2. 
da nabavlja surovine, material in sred- 
stva za lastno proizvodnjo, da prodaja 
svoje obrtne izdelke in organizira kre- 
ditiranje svojih članov; 3. da dviga kul- 
turni in strokovni rnvo svojih članov; 4. 
da sprejema in strokovno izobražuje 
svoje učence, m 5. da prilagodi svoje de- 
lo splošnemu državnemu in gospodar- 
skemu načrtu. 

Zadružni delež znaša 500 din. Vsak 
član jamči za obveznosti zadruge e šest- 
kratnim zneskom vpisanih obveznih de- 
ležev. 

Upravni odbor sestavlja 5 do 0 članov, 
ki |,h voli zbor izmed zadružnikov. Nje- 
gova dolžnost traja eno leto. Zadrugo 
predstavljala predsednik in tajnik uprav- 
nega odbora. 

Okrožno sodišče v Ljubljani 
dne 5. julija 1948. 

Zadr. II 86/61 6086 

m. . * 
Sedež: Beltinci. 
Dan vpisa: 29. junija 1948. 
Besedilo: Nabavna in prodajna zadru- 

ga z o. j. v Beltincih. 
. Na skupščini 30. IV. 194S so bila spre- 

. leta nova pravila. 
Besedilo odslej: Kmetijska zadruga 

2 o- j. v Beltincih. 
. Naloge zadrugo so: L da na čim boljši 
S1 «m kulturaejši način oskrbtrjo svoje 
eiano z vsomi potrebnimi potresnimi 
Predmeti; 2. da odkupuje v svojem oko- 
•»• vst> kmetijske pridelke in Izdelke v 
s*ladu s postavljenim načrtom za dobro 
^skrb,o mest in drugih industrijskih sre- 
{pc in sldopa v ta namen pogodbe; 
?• da pospešuje in razvaja vso panoge 
••••'•[••••• gospodarstva pa svojem 
Področju, tak» poljedelstvo, živinorejo, 
sadjarstvo, vinogradništvo, čebelarstvo, 
gojitev industrijskih in drugih kultur, 
|°adarstvo, domaČo obrt itd., posebno 
!ö fete panoge oziroma kulture, ki v 
a»nih naravnih pogojih najbolj uspe- 
jo; 4. da uvaja za povečanjo kmetijske 
Proizvodnje in s tem za naraščanje bla- 
gostanja svojih članov naprednejše toh- 
flicne in agronomske metode v kmetij- 
stvu in v ta namon nabavlja kmetijske 
*Er°je, umetna gnojila itd., ustanavlja 
«moulante za živino, plomenilue postaje, 
^ganrzira selekerjo živine, gradi silose, 
organizira  semensko  službo,  skrbi  za 

gojitev sadnih, gozdnih in drugih sadik 
itd.; 5 da organizira predelavo kmeti j- 
skih pridelkov in obrtne delavnice za 
potrebe svojih članov in izrablja pri tem 
predvsem lokalne surovine; 0. da zbira 
kmečke prihranke v obilici hranilnih 
vlog m notranjih posojil za ustvarjanje 
obratnih sredstev in podeljevanje kre- 
ditov svojim članom; 7. da skrbi za go- 
spod') rski 'rokovn., kulturni in pro- 
svetni dvig vseh prebivalcev svojega 
okoliša tako, da prireja v svojem za- 
družnem domu strokovna in politična 
predavanja, kulturne prireditve, stro- 
kovno tečaje, razstave, predvajanja fil- 
mov, goji iizkulturo itd. ter ustanovi 
svojo knjižnico. 

Zaradi smotrnega in uspešnejšega iz- 
vajanja svojih nalog izdela potrebne na- 
črte v skladu s splošnim državnim na- 
črtom. 

Zadružni delež znaša 160 din, delež 
zadružnikovega družinskega člana 10 di- 
narjev. Vsak zadružnik jamči še z de- 
setkratnim zneskom vpisanih obveznih 
deležev. 

Upravni odbor sestavlja osem čla- 
nov. Njegova dolžnost traja eno loto. 
Predsednika, podpredsednika in tajnika 
voli upravni odbor izmed sebe. Zadrugo 
zastopa upravni odbor, zanjo podpisuje- 
ta po dva člana upravnega odbora, ka- 
terih enega lahko nadomešča po uprav- 
nem odboru pooblaščeni uslužbenec za- 
drugo. 

Izbrišejo se dosedanji člani upravnega 
odbora: Pintarič Jože, Sres Martin, Cigan 
Marko, Sonica  Andrej, Zadrovec  Ivan, 
Dull Martin, Strbemk Mirko; vpišejo se 
novi izvoljeni člani upravnega odbora: 

Fridrih Jožef, kmet, predsednik, 
Aiitolin Andrej, kmet, podpredsednik, 
Urbasok Vinko, traktorist, tajnik, 
Lutar Blaž, krojač, odbornik, 
Slavic Janez, kmet, 
Škafar Franc, kmet, 
Baligač Janez, strugar, 
Dcmijan Janez, kmet, odborniki, vsi iz 

Beitincev. 
Okrožno sodišče v Mariboru, 

dno 29. junija 1948. 
Zadr II 129 6166 

* 
942. 

Sedež: Gorca, 
Besedilo: VhiograđniSka z&đrng- z o. 

j. v Gorci. 
Z odločbo komiteja za zadružništvo pri 

VLItS s© je spremenil naziv zadrugo. 
Besedilo odslej: Vinogradniška obde- 

lovalna zadruga z o. j. v Gorci. 
Okrcžao sodiSžo v Mariboru 

dno C. julija 1048. 
Zadr. II • 6171 

* 
943. 

Sedež: Ivanjkovci. 
Dan vpisa: 21. junija •8. 
Besedilo:   Nabavno-prodajna   zadruga 

Ivanjkovci. 
Na skupščni_2. V. 1948 so bila spre- 

jeta nova pravila. 
Sedež odslej: Ivanjkovci, okraj Ljuto- 

mer. 
Besedilo  odslej:   Kmetijska   zadruga 

z o. j. v Ivanjkovcih, 

Zadruga je bila ustanovljena za nedo- 
ločen čas. 

Naloge zadruge so: 1. da na čim boljši 
in čim kulturaejši način oskrbuje svojo 
člane z vsemi potrebnimi potroânimi 
predmeti; 2. da odkupuje v svojem oko- 
lišu vse kmetijske pridelke in izdelke v 
skladu s postavljenim načrtom za dobro 
oskrbo mest in drugih industrijskih sre- 
dišč in sklepa v ta namen pogodbe; 
3. da pospešuje in razvija vse panoge 
kmetijskega gospodarstva na svojem 
področju, tako poljedelstvo, živinorejo, 
sadjarstvo, vinogradirčtvo, čebelaretvo, 
gojitev  industrijskih in drugih kultur, 
Ž;ozdarstvo, domačo obrt itd., posebno 
e tiste panoge oziroma kulture, • v 

danih naravnih pogojih najbolj uspe- 
vajo; 4. da uvaja za povečanje kmetijske 
proizvodnje in s teni za naraščanje bla- 
gostanja svojih članov naprednejše t«u- 
nične in agronomske metodo v kmetij- 
stvu in v ta namen nabavlja kmetijske 
stroje, umetna gnojila itd., ustanavlja 
ambulanto za živino, plemomkie postaje 
organizira selekcijo živine, gradi sik*e, 
organizira semensko službo, skrbi za 
gojitev sadnih, gozdnih in drugih sadik 
itd.; 5. da organizira predelavo kmetij- 
skih pridelkov in obrtne delavnice za 
potrebe svojih članov in izrablja pri tem 
predvsem lokalne surovine; 6. da zbira 
kmečke prihranke v obliki hranilnih 
vlog in notranjih posojil za ustvarjanja 
obratnih sredstev in podeljevanje kre* 
ditov svojim članom; 7. da skrbi za go- 
spodarski strokovni, kulturni in pro- 
svetni dvig vseh prebivalcev svojega 
okoliša tako, da prireja v svojem za- 
družnem domu strokovna in polftlcna 
predavanja, kulturne prireditve, stro- 
kovne iečaje, razstave, predvajanja fil- 
mov, goji fizkulturo itd. ter ustanovi 
svojo knjižnico. 

Zaradi smotrnega in uspešnejšega iz- 
polnjevanja svojih nalog iadola potrebne 
načrte v skladu s splošnim državnim na- 
črtom. 

Zadružni delež znaša 160 dlin in ee pla- 
ča cb vstopu v zadrugo. Upravni odbor 
lahko dovon plačilo v obrokih. Jamstvo 
je omejeno. Vsak zadružnik jamči še • 
petkratnim zneskom vptsandh obveznih 
deležev. 

Zadruga raaglaša važnejše sklepe v 
svojih poslovnih prostorih in na raz- 
glasni deski. Upravna odbor sestavlja 
5 članov. Njegova dolžnost traja eno leto. 
Zadrugo zastopa upravni odbor, zanjo 
podpisujeta po dva Člana upravnega od- 
bora, katerih enega lahko nadomešča po 
upravnem odboru pooblaščeni' uslužbe- 
nee zadruge. z 

Izbrišejo se Sani upravnega odbora: 
Petek Alojz, Koser Alojz, Vraz Franc, 
Lažie Alojz, Hodžar Martin in •••••••• 
Vinko, vpošejo se novi izvoljeni Sani 
upravnega odbora: 

Munda Ivan, Ivanjkovci 27, 
Rajh Franc, kmet, Mihajkmi 36, 
Vogrinec Ivan, viničar, Plestvica. 
Pooblaščenec   za   sopodpisovamje   Je: 

Ozmek Jožef, knjigovodja, PuSevcî 40. 
Okrožno sodišče v Mariboru 

dne 21. jrmija 1948. 
Zadr. II 80 6828 
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944. 
Sedež: Kamnica. 
Dan vpisa: 22. junija 1948. 
Besedilo: Vinogradniška zadruga z o. 

j. v Kamnici. 
Z odločbo komiteja za zadružništvo 

pri VLRS se je spremenil naziv zadru- 
ge. 

Besedilo odslej: Vinogradniška obde- 
lovalna zadruga z o. j. v Kamnici. 

Okrožno sodišče v Mariboru 
dne 22. junija 1948. 

Zadr II 122/3 6835 
* 

945. 
Sedež: Podgorje. 
Dan vpisa: 21. junija 1948. 
Besedilo: Kmetijska obdelovalna za- 

druga z o. j. »Toneta Tomšiča« v Pod- 
gorju. 

Izbrišejo se člani upravnega odbora: 
Tekavc Alojz, Popit Ivanka, Straziar 
Ivan; vpšejo se novi izvoljeni člani uprav- 
nega odbora: 

Puhek Anton, kmet, Konjišče 3, pod- 
predsednik, 

Novak Jožef, kmet, Konjišče 5, 
Rot Anton, kmet, Vratja vas 22, od- 

bornika 
Okrožno sodišče v Mariboru 

dne 21. junija 1948. 
Zadr III 6 5834 

* 
946. 

Sedež: Ptuj. 
Dan vpisa: 25. juœija 1948. 
Besedilo: Ribarska zadruga z o. J. v 

Ptuju, 
Izbrišeta se dosedanja člana upravne- 

ga odbora Jakhel Maks in Trop Ivan, 
vpišeta pa nova izvoljena člana uprav- 
nega odbora: 

Ražner Franc, upokojenec, Ptuj, Raj- 
čeva 5, in 

Rakuša Ivan, dimnikarski mojster, 
Ormož 44. 

Okrožno sodišče v Mariboru 
dne 25. junija 1948, 

Zadr III 5 5820 
* 

947. 
Sedež: Ptuj. 
Dan vpisa: 28. junija 1948. 
Besedilo: Sadjarska produktivna za- 

druga »Osojnik« v Ptuju. 
Z odločbo komiteja za zadružništvo 

pri VLRS se je spremeni naziv za- 
druge. 

Besedilo odslej: Sadjarska obdeloval- 
na zadruga »Osojnik« v Ptuju. 

Okrožno sodišče v Mariboru 
dne 28. junija 1948. 

Zadr II 131 5819 
* 

94& 
Sedež: Puščava. 
Dan vpisa: 6. julija 1948. 
Besedilo: Kmetijska zadruga z o. J. v 

Puščavi. 
Na skupščini 18. IV. 1948 so bila spre- 

jeta nova pravila. 
Besedilo odslej: Delavsko nameščen- 

ska potrošniška zadruga z o. j. v Pušča- 
vi. 

Naloga zadruge je: 1. da izdela načrt 
potrošnje za svoje člane in izdela v ta 

namen finančni in kreditni načrt; 2. da 
zbira v ta name statistične podatke, ki jih 
daje v uporabo tudi nadrejenim zadruž- 
nim državnim organom; 3. da oskrbu- 
buje svoje člane z vsemi potrošnim! 
predmeti in sklepa v ta namen pogodbe 
s kmetijsko nabavnimi in prodajnimi za- 
drugami in z drugimi zadružnimi in dr- 
žavnimi podjetji; 4. da ustanavlja po po- 
trebi lastna gospodarska podjetja izključ- 
no za potrebe svojih članov; 5. da dviga 
svoje prodajalne in podjetja na stopnjo 
racionalne in kulturne ravni; 6. da s so- 
delovanjem sindikalnih organizacij skrbi 
za dvig kulturne in prosvetne ravni in za 
zadružno vzgojo svojih članov. 

Upravni odbor sestavlja 5 do 7 članov. 
Predsednika, podpredsednika in tajnika 
voli zbor posebej. 

Okrožno sodišče v Mariboru 
dne 6. julija 1948. 6169 

Zadr IV/7 
* 

949. 
Dan vpisa: 15. junija 1948. 
Besedilo in sedež: 
1. Kreditna zadruga za trgovino In 

obrt v Murski Soboti, zadruga z o. j. 
2. Prekmurska posojilnica v Mur. So- 

boti, zadruga z neomejenim jamstvom. 
Na podlagi 1. člena uredbe o likvida- 

ciji kreditnih zadrug z dne 17. IV. 1947 
(Uradni list LRS št. 16/194) sta zadrugi 
prešli v likvidacijo. 

Likvidatorji: 
Hari Pavel, pers. referent OLO Mur. 

Sobota, Cankarjeva 15, 
Mataj Franc, uradnik. Mur. Sobota, 

Partizanska 32, 
Šiftar Štefan, namestnik upravnika 

Narodne banke podruž. v Murski Soboti. 
Likvidacijska firma pri obeh zadru- 

gah kakor doslej s pristavkom >v likvi- 
daoijjk. 

Likvidatorji  podpisujejo likvidacijsko 
firmo tako, da po dva od njih pristavita 
pod besedilo firme svoj podpis. 

Okrožno sodišče v Mariboru 
&UQ 21. junija 1948. 

Zadr I 89, Zadr II 39       5510 

950. 
Sedež: Novo mesto. 
Dan vpisa: 9. julija 1948. 
Besedilo:  Splošno  gradbeno podjetje 

^Pionir«, Novo mesto. 
Izbriše se dosedanji pomočnik direk- 

torja ing. Pogačnik Anton. 
Ministrstvo za finance LRS, 

Ljubljana, 
dne 5. julija 1948. 

Št. 2431003—48 6048 
* 

951. 
Sedež: Novo mesto. 
Dan vpisa: 12. junija 1948. 
Besedilo: živinorejska zadruga z ome- 

jenim jamstvom za Novo mesto in oko- 
lico v Novem mestu. 

Na podlagi sklepa izrednega občnega 
zbora z dne 30. V. 1948 se je zadruga 
razdružiila in prešla v likvidacijo. 

Besedilo kot doslej s pristavkom: >v 
likvidaciji«. 

Likvidatorji so: 
Zibert   Karel,   dosedanji   predsednik 

upravnega odbora, 
Teropšič Franc, 
Dular Ivan, odbornika, 
Hadl Drago, tajnik, 
Gačnik Franc, pos., Brod 10, 
Zagore Franc, pos., Smolenja vas 23, 

oba dosedanja člana nadzornega odbora. 
Likvidatorji podpisujejo likvidacijsko 

firmo tako, da po dva pristavita pod be- 
sedilo firme svoj lastnoročni podpis. 

Upniki se pozivajo, naj se zglasijo pri 
likvidatorjih v 1 mesecu od objave v 
»Uradnem listu LRS« oziroma od poziva, 
ki ga dajo likvidatorji še posebej uvrsti- 
ti v dnevniku »Slovenski poročevalec«. 

Okrožno sodiščo v Novem mestu 
dne 12. juniia 1948. 

Zadr II 82/6 5691 
» 

952. 
Sedež: Ilirska Bistrica. 
Dan vpisa: 25. junija 1948. 
Besedilo: Kmetijska zadruga z o. j. v 

II. Bistrici. 
Na podlagi zapisnika z dne 6. junija 

1948 se izbrišejo odstopivši člani uprav- 
nega odbora: Prosen Josip, Vinšek Ru- 
di, Konestabo Josip in vpišejo novi izvo- 
ljeni člani upravnega odbora: 

DeTenčič Franc, lesni manipulant, Tr- 
novo 414, 

Valencia Franc, kmet, Trnovo 331, 
Penko Alojz, kmet, Trnovo 305. 

Okrožno sodiščo v Postojni 
dne 25. junija 1948. 

'   Zt 62/47—10 6266 
* 

953. 
Sedež: Ilirska Bistrica. 
Dara vpisa: 26. maja 1948. 
Besedilo:   Mizarsko-kolarska   zadruga 

z o. j. »Mikoza« v Ilirski Bistrici. 
S sklepom skupščine z dne 7. aprila 

1948 so biila spremenjena pravila: 
Naloga zadruge je: 1. da skupno iz- 

vršuje mizarsko-kolarsko obrt z delovno 
silo svojih Članov, predvsem na podlagi 
akorda; 2. da nabavlja surovine, mate- 
rial in sredstva za lastno proizvodnjo, 
da prodaja svoje obrtoe izdelke in orga. 
nizira kreditiranje svojim članom; 3. da 
sprejema učence in jih strokovno izobrai- 
žuje; 4. da dviga kulturno in strokovno 
raven svojih članov; 5. da prilagodi) svoje 
delo splošnemu državnemu gospodarske, 
mu načrtu. 

Zadružni delež znaša 300 din. Vsak 
zadružnik jamči z desetkratnim zneskom 
vpisanih deležev. 

Priobčitve se razglašajo v poslovnih 
prostorih in «na razglaeni deski 

Upravni odbor sestavlja 6 do 9 članov. 
Zadrugo zastopa upravrd odbor, zanjo 

pa podpisujeta po dva člana upravnega 
odbora, katerih enega sme nadomeščati 
pooblaščeni uslužbenec zadruge. 

Izbrišeta se člana upravnega odbora 
Ogrizek Ludvik in Bubnič Josip, vpišete 
se nova Člana: 

Rutar Milan, mizar, Vrbovo 16, 
Jenko Franc, nréar, Topolovec 7. 

Okrožno sodiščo v Postojni 
dne 26. maja 1948. 

Rez 4/45-15 5769 
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Letnik V. Priloga k 32. kosu z dne 27. julija 1948. . Številka 32. 

Razglasi in oglasi 

Opozorilo naročnikom? 
Številki 31 smo priložili položnice. Naročnike, ki naročnine za tretje 

četrtletje še niso poravnali, pozivamo, da to store najpozneje do 
31. j u 1 i j a 1948, ker jim bomo sicer s tem dnem vsako nadaljnje pošiljanje 
Hsta ustavili. 

Vse plačnike oglasov in naročnino opozarjamo, naj uporabljajo od nas 
poslano položnice z natančno označbo naročniškega razdobja oziroma 
oglasno številke. Plačila brez takšnih označb ne moremo y redu izknjižiti 
in jih zaradi njihovo nejasnosti ne moremo priznati za veljavne. 

Prav tako opozarjamo naročnike, naj pri svojih plačilih navedejo na- 
tančno isti naslov, na katerega časopis prejemajo. Ce ta naslov zaradi îzpre- 
membe naziva ali kraja ni več pravilen, naj nam istočasno sporočijo sedanji 
pravilni naslov. Opažamo pa, da naročniki večkrat plačujejo samo pod 
novim naslovom, starega pa sploh ne omenjajo. Takšna plačila so za nas 
nejasna in jih prav tako ne moremo v redu izknjižiti in priznati za pravilna. 

Rok za reklamacije izostalih številk je 14 dni. 

V naši založbi je izšel 

Priročnik za krajevne ljudske odbore, 
• ga je izdal Sekretariat za koordinacijo lokalne uprave predsedstva 
vlade LRS. 

Priročnik obravnava tole gradivo: 
I. Planiranje, evidenca in statistika. 

II. Lokalno gospodarstvo in komunalno gospodarjenje. 
III. Finančno poslovanje krajevnih ljudskih odborov. 
.Strani 120, cena 20 din. '        .  \ 

Naročnike, bravce in druge interesente opozarjamo na priročne 
.knjižice, zbirke zakonov, ki so v zadnjem času izšle v naši založbi: 

»Zbirka predpisov o varstvu mater in otrok«, 
v kateri so zbrani predpisi o dečjih jaslih, o ustanavljanju, ureditvi in 
delovanju dečjih domov. Knjižici, ki vsebuje 105 strani, so dodani izvlečki 
iz drugih važnejših predpisov za varstvo mater in otrok m bo zbrano 
gradivo koristen pripomoček vsem, ki se hočejo in morajo spoznati z zdrav- 
stveno in socialno zakonodajo v korist naše žene in dece. Cena 17 dm. 

Mrliška ogledna služba. Knjižica ima na 48 straneh zbrane vse predpise 
za to pomembno zdravstveno službo, cena 7 din. 

Zbirka zakonitih predpisov za uporabo v civilnem sodnem poslovanju, 
praktičen priročnik za pravnike, pa tudi za široke ljudske množice, btra- 
Ü 206, cena 44 din. 

Zbirka skrbniških predpisov, v kateri so zbrani temeljni zakoni o 
skrbništvu, zakon o posvojitvi in pravilniki in navodila v zvezi s tema 
zakonoma; cena 25 din. 

Prihodnji teden bosta izšla: 
Komentar splošnega dela kazenskega zakonika in 
Register pravnih predpisov.      

Pripravlja se nadalje: 
Zbirka gospodarskih predpisov II. del. 

»URADNI LIST LRS« 

Vpisi v register 
državnih gospodarskih 

podjetij 

1250. 
Sedež: Radomlje pri Kamniku. 
Dan vpisa: 21. julija 1948. 
Besedilo: Kamniške opekarne. 
Poslovni predmet: Izdelovanje opečnih 

izdelkov na industrijski način. 
Ustanovitelj podjetja: Vlada LRS, od- 

ločba št. S-zak. 420 z dne 26. VI. 1948. 
Operativni upravni voditelj: Glavna di- 

rekcija industrije gradbenega materiala 
pri'.ministrstvu za gradnje LRS. 

Podjetje zastopa: 
Ambrož Alojz, direktor, ki podpisuje 

samostojno, v obsegu zak. pooblastil in 
pravil podjetja. 

Ministrstvo za finance LRS, 
Ljubljana, 

dne 17. julija 1948. 
Št 24310J-5-48 6431 

1251. 
Sedež: Vrhnika. 
Dan- vpisa: 21. julija 1948. 
Besedilo: Vrhniške opekarne. 
Ustanovitelj podjetja: Vlada. LRS, od- 

ločba št. S—zak. 414 z dne 26. VI. 1948. 
Poslovni predmet: Izdelovanje opečnih 

izdelkov na industrijski način. 
Operativni upravni voditelj: Glavna di. 

rekcija industrije gradbenega materiala 
pri ministrstvu za gradnje LRS. 

j. Podjetje zastopa: 
Leskovec Jakob, direktor, ki podpisu- 

je samostojno, v obsegu zak. poolblaatlJ 
in pravil podjetja. 

Ministrstvo za finance LRS, 
Ljubljana, 

dne 17. julija 1948. 
Št. 2431054—48 6432 

1252. 
Sedež: Bilje pri Goric*. 
Dan vpisa: 21. julija 1948. 
Besedilo: Goriško opekarne, Bilje pri 

Gori«. 
Izbris© se dr. Bonča Ivan, dosedanji 

v, d. direktorja; vpiše pa se 
Pičulin Slavko, direktor, ki podpisuje 

samostojno, v obsegu zak. pooblastil in 
pravil podjetja. \ 

Ministrstvo za tinante LRS, , 
Ljubljana, 

\ dne 17. julija 1948. 
Št. 2431053-48 ' 6436 

* 
1253. 

Sedež: Celje. 
Dan vpisa: 21. julija 1948. 
Besedilo: Celjske opekarne, Celje. 
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S podjetjem se združi: Opekarna v Bu- 
kovžlaku pri Celju Združilo podjetje bo 
poslovalo pod firmo: 

Celjske opekarne. Celje. 
Ministrstvo za finance LRS, 

Ljubljana, 
dne 17. julija 194a 

SL 2431062—48 6135 
•k 

1254. 
Sedež: Košaki pri. Mariboru. 
Dan vpisa: 21. julija 1948. 
Besedilo: Mariborske opekarne, Koša- 

ki pri Mariboru. 
S podjetjem se združijo državna oziro- 

ma nacionalizirana podjetja: 
Okrajna       karna v Ptuju, 
Okrajna opekarna Pragersko In 
Opekarna v Racju, družba z o. z., Ra- 

če. Združeno    vijef'i bo poslovalo pod 
firmo: 

Mariborske opekarne. Košaki pri Ma- 
riboru. 

Ministrstvo za finance LRS, 
Ljubljana, 

dne 17. julija 1948. 
et 2431081-48 6483 

1255. 
Sedež: Ljubljana. 
Dan vpisa: 15. julija 1948. 
Besedilo:  Državne elektrarne Skrt-sni 

je,   Ljubljana,    skrajšano:   DES    Ljub- 
ljana. 

Izbriše se dosedanji direktor DES — 
direkcija goriško okrožje, namesto" nje- 
ga se vpise 

Vrančič Hinko. direktor 
Sedež obrata Notranjska (DES — di- 

rekcija ljubljansko okrožje, je prenesen 
iz Ljubljane na Vrhniko. 

sedež obrata Videni Krško (DES - 
direkcija novomeško okrožje) pa iz Kr 
škega v Videm. 

Ministrstvo za finance LRS, 
Ljubljana 

dne 13. julija 1948. 
Št 2431034-48 8204 

* 
1256. 

Sedež: Ljubljana. 
Dan vpisa   21   julija I94b. 
Besedilo: Ljubljanske opekarn».    " 
S podjetjem se združita nacionalizirani 

podjetji: 
Opekarna Cornino Ivan, Draga pri 

Igu, in 
Opekarna I. Cesenj. Gameljne. Zdru- 

žen« podjetje bo poslovalo pod firmo: 
Ljubljanske opekarne. 

Ministrstvo za finance LRS, 
Ljubljana, 

dne 17. julija 1948. 
St 2431063—48 6434 

1257. y 
Sedež   Ljubljana 
Dan vpisa   15   ••••• 194K 
Rimedilo    Izvozno  podjetje   »Slovenija 
vino«, skrajšano   »Slovenija — vino« 
' inhliana- 

Do3edanji računovodja Badjura Ciril 
je postavljen za glavnega računovodju 
podjetja. Obseg pooblastil ostane neiz- 
premenjen 

Ministrstvo za finance LRS, 
Ljubljana. 

dne 13. julija 1948. 
Et. 2431027—48 «303 

* 
1258. 

Sedež: Maribor. 
Dan vpisa: 20 julija. 1948. 
Besedilo: Tovarna mesnib Izdelkov. 

Maribor. 
Izbriše se poslovalnica-prodajalna v 

Mariboru. Izbrišeta se: TrifkoviČ Pre- 
drag, dosedanji ravnatelj. Ln < 

Cvetnič Olga, namestnik ravnatelja: 
vpišeta se 

Grgič Franc, ravnatelj, ki podpisuje 
samostojno, v obsegu zak. pooblastil in 
pravil podjetja, 

Bednaršek Janko, namestnik ravnate- 
lja, in računovodja, ki podpisuje za pod- 
jetje v odsotnosti ravnatelja, v istem ob- 
segu kot on. sicer pa sopodpisuje vse li- 
stine po 47 členu spi zakona o dr' go- 
spoda rskib podjetjih. 

Ministrstvo za finance LRS, 
Ljubljana. 

Ine 16. julija 1943. 
St. 2431049—48 G429 

k sì. 1I2S 
Sedež: Maribor. 
Dan vpisa: 7. julija 1948. 
Besedilo: Mlin in testenine, Maribor. 
Izbriše se Zalokar Jože, direktor, vpi 

še pa 
Pinterič Jože. ki podpisuje samostojno. 

v obsegu zakonitih pooblastil in pravil 
podjetja. 

Ministrstvo za finance LRS. 
Ljubljana, 

dne 3  julija 194& 
St. 1511286/3-48 

* 
• št 1080. 

V prilogi >Uradnega lista LRS« §1. 29 
L dne 6. VII. 1948 se na strani 510 v 
prvem stolpcu v 6 vrsti zgoraj navedeni 
kraj pravilno glasi Črnuče (in neTez-nu- 
••). 

Vpisi 
v register invalidskih podjetij 

1259/60. 
Sedež:  üerpelje. 
Dan vpisa: 9. julija 1948. 
Besedilo: Invalidsko podjetje »iskra« 

Herpelje—Kozina. 
Poslovni predmet: Izdelovanje in po 

pravilü kmetijskega orodja ter vsa ko- 
vaška, mehanična in kolarska dela 

ustanovitelj podletia: Okraini odbor 
V VI v Sežani. 

Podjetje zastopata: 
Počkaj Rudi, upravnik, ki podpisuje 

samostojno, v obsegu pooblastil, določe- 
nih v pravilih podjetja, 

Ražem Marija, honorarni knjigovodja, 
ki sopodpisuje računovodske listine. 

Ministrstvo za finance LRS, 
Ljubljana, 

dne 8. julija 1948. 
Št. 2431015—48 6052 

1261. 
Sedež: Ljubljana. 
Dan vpisa: 20 julija 1948. 
Besedilo: Invalidsko podjetje »Pasar- 

stvo in galvanizacija«, Ljubljana. 
Izbriše se Boštjančič Eva, administra- 

tor-knjigovodja; vpiše se   - 
Urbanija Majda, knjigovodja, ki sopod- 

pis-Je vse listino računovodskega zna- 
čaja.' 

Ministrstvo za finance LRSi 
Ljubljana, 

dne 16. julija 1948. 
St. 2431022—48 1S7 

12G2. 
Sedež: Vinica. 
Dan vpisa: 18. junija 1948. 
Besedilo: Krajcvno-Kostinsko podjetje 

KL0 Vinica. 
Poslovni predmet: Točenje alkoholnih 

in brezalkoholnih pijač, ter orodaja 
jedil. 

Podjetje je ustanovil: KLO Viuica. od- 
ločba št. 719/48 z dne 6. •••••• 1948. 

Operativni upravni voditelj: KLO Vi- 
nica. 

Podjetje   zastopa   in   zanj   podpisuje: 
Jakebip Florijan upravnik, samostojno 

po zakonskih pooblastilih ln pravilih 
podjetja, v finančnem pogledu do zneska 
••••• din 

Okrajni LO Črnomelj. 
finančni odsek, 

dne 18. junija 1948. 
Št. 1449/1-1948 6302 

* 
12G3. 

Sedež: Vin'ca 
Dan vpi  .: 20. Julija 1948. 
Besedilo: Krajevno čevljarsko podjetje 

KLO Vinica. 
Poslovni predmot: Izdelovanje novih 

in popravilo starih čevljev. 
Podjetje je ustanovil: KLO Vinica. 
Operativni upravni voditelj: KLO Vi- 

nica. 
Podjetje zastop? in zanj podpisuje: 
Hudelja Matija, upravnik, samostojno, 

v obsegu zakonitih pooblastil ln pravil 
podietja. 

Okrajni L0 Črnomelj, 
poverjoništvo za finance, 
dno 20. julija 1948. 

St. 1.574/1-48 6354 
* 

12G4. 
Sedež: (ïusfnnj 
Dan vpisa-  10   julijn 194«, 
Besedilo   Krajevna   mesnica  GuštanJ. 
Poslovni predmet: Klanje /wine i" 

prodajanje mesa  >t) mesnih frxJelkov 
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Ustanovitelj podjetja: KLO Guštaijj. 
Operativni upravni voditelj: KLO Gu. 

stanj. 
Za  podjetje  podpisujeta: 
Dretnik Ivo, upravnik, v vseh zade- 

vah podjetja; v finančnih zadevah m li- 
stine po 47. členu splošnega zakona o 
gospodarskih  podjetjih  sopodpisuje 

Puh  Bolti,  računovodja. 
Okrajni LO Dravograd • 

odsek za finance, 
dne 15. julija 1948. 

St. 370/6—48'V/3 G240 
# 

1265. 
Sedež: Guštanj. 
Dan vpisa: 10. julija 1948. 
Besedilo: Krajevni kino Guštanj. 
Poslovni predmet: Predvajanje za- 

bavnih  in kulturnih  filmov. 
Ustanovitelj  podjetja:  KLO  Guštanj. 
Operativni upravni vodtelj: KLO Gu. 

stanj. 
Za  podjetje  podpisujeta: 
Dretnik Ivo, upravnik, v vseh zade- 

vah podjetja; v finančnih zadevah im li- 
stine po 47. členu splošnega zakona o 
drz. gospodarskih podjetjih sopodoisuie 

Puh  Bolti,   računovodja. 
Okrajni LO Dravograd, 

edsek za finance, 
dne 15. julija 1948. 
St. 370/8-48'V/3 G248 

* 
1265. 

Sedež: Guštanj. 
Dan vpisa: 10. julija 1948. 
Besedilo: Itcšilna postaja Guštanj. 
Poslovni predmet: Reševanje in po- 

moč v nezgodah ter prevoz bolnikov v 
okraju  Dravograd. 

Ustanovitelj   podjetja:   KLO   Guštanj. 
Operativni upravni vodtelj: KLO Gu. 

stanj. 
Za  podjetje podpisujeta: 
Dretnik  Ivo, upravnik, v vseh  zade- 

vah podjetja; v finančnih zadevah ••. li- 
stine po 47. členu splošnega zakona o 
drž. gospodarskih podjetjih sopodpisuje 

Puh  Bolti,  računovodja. 
Okrajni LO vDravograd, 

odsek za finance, 
dne 15. julija 1948. 
Št. 370/7—48/V/3 . 6241 

1267. *      - 
Sedež: Slovenj Gradec. 
Dan vpisa: 10  jul-ja 1948. 
Besedilo:   Kla^nica-mcsarija    STovenj 

Gradec. 
Poslovni predmet: Klanje živine in 

Prodaja mesa in mesnih   izdelkov. 
Ustanovitelj podjetja:, MLO Slovenj 

Gradec. 
Operativni upravni vod-telj: MLO Slo. 

Venj Gradec. 
Za podjetje podpisujejo: 
Rozman Vinko, upravnik, v vseh za- 

hvali podjetja, iti 
Javornik Franc, njegov namestnik; 

listine po 47. členu splošnega zakona o 

državnih gospodarskih podjetjih sopod- 
pisuje 

Poljanec Leon, knjgovodja. 
Okrajni LO Dravograd, 

odsek za finance, 
dne 15. julija 1948. 
St. 370/1-48/V/3 6245 

1268. 
Sedež: Slovenj Gradec. 
Dan vpisa: 10. julija 1948. 
Besedilo: Mestni kino Slovenj Gradec. 
Poslovni   predmet:    Predvajanje   til- 

mov. 
Ustanovitelj   podjetja:   MLO   Slovenj 

Gradec. 
Operativni upravni vodtelj: MLO Slo. 

venj Gradec. 
Za podjetje podp.sujejo: 
Rozman Vinko, upravnik, v vseh za- 

devah podjetja, .n 
Javornik   Franc,    njegov   namestnik; 

listine po 47. členu splošnega zakona o 
državnih  gospodarskih podjetjih  sopod- 
pisuje 

Poljanec  Leon,  knjgovodja. 
Okrajni L0 Dravograd, 

odsek za finance, 
dne 15. julija 1948. 

St. 370/-48/V/3 G244 
* 

12GU. 
Sedež: Slovenj Gradec. 
Dan vpi«a: 10. julija 1948. 
Besedilo: Slikarstvo-pleskarstVo Slo- 

venj Gradec. 
Ustanovitelj podjetja: MLO Slovenj 

Gradec. 
Operativni upravni vodtelj: MLO Slo- 

venj Gradec. 
Za podjetje podpisujejo: 
Rozman Vinko, upravnik, v vseh za- 

devah podjetja. <n 
Javornik Franc, njegov namestnik; 

listine po 47. členu splošnega zakona o 
državnih gospodarskih podjetj.h sopod- 
pisuje 

Poljanec Leon,  knjgovodja. 
Okrajni LO Dravograd, 

odsek za finance, 
dne 15  julija 1948. 
Št. 370/3-48/V/3 6243 

1270. 
Sedež: Deskle. 
Dan vpisa: 15. julija 1948. 
Besedilo: Krojaško živilsko podjetje v 

Dcsklab. 
Poslovni predmet: Popravilo in izde- 

lovanje oblek. 
Ustanovitelj podjetja: KLO Deskle. 
Operativni upravni voditelj: KLO De- 

skle. 
Za podjetje podpisujejo: 
Markovič Alojz, upravnik, v njegovi 

odsotnosti 
ValentinčiČ Terezija. 

Okrajni L0 Gorica^ 
dne 15   julija 1948. 

St. 2307'l-48 6237 
* 

1271. 
Sedež: Kovor. 
Dan vp'sa: 19. julija 1948 
Besedilo: Krajevno gostinsko podjetje 

Kovor. 

Poslovni predmet: Točenje alkoholnih 
in brezalkoholnih pijač ter prodaja jest- 
vin. 

Ustanovitelj podjetja: KLO Kovor. 
Operativni upravni voditelj: KLO Ko- 

vor. 
Podjetje zastopajo in zanj podpisujejo: 
Ribnikar Milan, poslovodja, 
Zupan Franc član KLO, v odsotnosti  , 

poslovodje, oba pa vse spise do zneska 
40 000 din samostojno, večje vsete pa le 
z  dovoljenjem operativnega upravnega 
vodstva. 

Okrajni L0 Kranj, 
odsek za finance, » 

dne 19. julija 1948. 
St. 475/2-48 6338 

1272. 
Sedež: Ljubljana. Cesta dveh cesar- 

jev 3!)3. 
Dan vpisa: 15. aprila 1948. 
Besedilo: Zidak — opekarn«. 
Poslovni predmet: Vsa dela opekar- 

ske stroke. 
Ustanovitelj podjetja: MLO glavnega 

mesta Ljubljana. 
Operativni upravni voditelj: Uprava 

podjetij gradbene proizvodnje. 
Podjetje zastopajo in zanj podpisujejo: 
Felaher Jakob, upravnik, samostojno, 

v odsotnosti pa namestnik. Vse listine 
denarnega, materialnega, obračunskega 
in kreditnega značaja, na podlagi kate- 
rih se sprejema in izdaja denar, podpi- 
suje poleg upravnika 

Kokalj Viktor, računovodja. 
MLO glavnega mesta Ljubljana, 

poverjeništvo za finance, 
dne 14. julija 1948. 

F|n. št 2396/48 620t 
* 

1273. 
Sfdež: Ljubljana, Miklošičeva c. 17. 
Dan vpisa: 13. julija 1948. 
Besedilo: Trgovsko podjetje MLO s sa- 

nitarnimi potrebščinami v Ljubljani, 
skrajšano: Trgovsko podjetje MLO »Sa- 
nitaria«. 

Poslovni predmet: Nabavljanje in pro- 
daja sanitarnega materiala. 

Ustanovitelj podjetja: MLO Ljubljana. 
Operativni upravni voditelj: 10 MLO, 

centralna uprava zdravstvenih ustanov. 
Podjetje zastopata in zanj podpisu- 

jeta: 
Bardutzky Danica, poslovodja,.samo- 

stojno, v odsotnosti jo nadomešča 
Zaje Nada, knjigovodja, ki podpisuje 

poleg poslovodje tudi vse denarne, ma- 
terialne, -hračunske in kreditne listine, 

MLO glavnega mesta Ljubljana, 
povorjeništvo za finance, 

dne 13. julija 1948. 
Fin. št 1101/48 in 2367/48    6211 

1274. 
Sedež: Ljubljana. Tyrseva c. 14. 
Dan vpisa: 15. julija 1948. 
Besedilo: Pečarstvo. 
Poslovni predmet: Vsa v pečarsko 

stroko spadajoča dela. 
Ustanovitelj podjetja: MLO glavnega 

mesta Ljubljana. 
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Operativni upravni voditelj: Uprava 
podjetij gradbene proizvodnje, Ljublja- 
na. , 

Podjetje zastopajo in zanj podpisujejo: 
Sever Franc, upravnik, samostojno, v 

odsotnosti njegov namestnik. Vse zade- 
ve denarnega, materialnega, obračunske- 
ga in kreditnega značaja podpisuje po- 
leg upravnika tudi 

Brenčič Antonija, računovodja 
MLO glavnega mesta Ljubljana, 

poverjeništvo za finance. 
dne 15. julija 1948. 

-     .Fin. št. 2395/48 6297 
* 

1275. 
Sedež: Ljubljana, Tyrseva e. G9. 
Dan. vpisa: 15. julija 1948. 
Besedilo: »Mestne eementnine«. 
Poslovni predmet: Vsa v cementarsko 

stroko spadajoča dela. 
Ustanovitelj podjetja: Uprava podje- 

tij gradbene proizvodnje, Ljubljana. 
Podjetje zastopajo in zanj podpisujejo: 
Ferkel Matija, upravnik, samostojno, 

v odsotnosti pa namestnik. Vse listine 
denarnega, materialnega, kreditnega in 
obračunskega značaja, na podlagi kate- 
rih se izdaja in sprejema denar, podpi- 
suje poleg upravnika še 

Samsoni Marija, knjigovodja. 
MLO glavnega mesta Ljubljana, 

"»overjeništvo za finance, 
dne 15. julija 1948. 

Fin. št. 2893/48 6294 

1276. 
Sedež: Ljubljana, Ježka, Mala vas 19. 
Dan vpisa: 16. julija 1948. 
Besedilo: Gostinstvo Jezica. 
Poslovni predmet: Nakup in prodaja 

alkoholnih in brezalkoholnih pijač, na- 
kup in prodaja jedil. 

Ustanovitelj podjetja: KLO Jezica. 
Operativni upravni voditelj: KLO Jezi- 

ca, poverjeništvo za gospodarstvo. 
Podjetje zastopata in zanj podpisujeta: 
Kolenc Otmar, upravnik, samostojno, 

v računovodskih zadevah pa skupno z 
njim 

Tumpej Franc, računovodja. 
MLO glavnega mesta Ljubljana, 

poverjeništvo za finance, 
',  dne 16. julija 1948. 

Fin. Št. 2401/48 «296 

1277.     " 
Sedež: Ljubljana, Polje, obratni sedež 

Polje 27. • 
Dan vpisa: 12. julija 1948. 
Besedilo: Kurivopromet — KLO Polje. 
Poslovni predmet: Nakup in prodaja 

drv, premoga in drugega kuriva. 
Ustanovitelj podjetja: KLO Polje. 
Operativni upravni voditelj: KLO Po- 

lje. v 

Podjetje zastopajo In zanj podpisu- 
jejo: 

Rojšek Ivan, upravnik, 
Kačar Franc, tajnik KLO Polje, 
Fistar Rudolf, računovodja in sicer v 

vseh zadevah, ki so v zvezi z rednim 
delom podjetja. 

MLO glavnega mesta Ljubljana, 
poverjeništvo za finance, 

dne 12. julija 1948. 
Fin. št. 1715/48 6216 

1278. 
Sedež: Ljubljana, Polje. 
Dan vpisa: 14. juUja 1948. 
Besedilo: Uprava zgradb in zemljišč 

LI KLO Polje. 
Poslovni predmet: Upravljanje kt vod- 

stvo zgradb in zemljišč, njihovo poprav- 
ljanje in VzdrŽevanje istih. 

Ustanovitelj podjetja: KLO Polje. 
Operativni upravni voditelj: KLO Po- 

n*. .     , .   . .' 
Podjetje zastopajo in zanj podpisujejo: 
Rojšek Ivan, upravnik podjetij KLO 

Polje, 
Kačar Franc, tajnik KLO Polje, in 
Fistar Rudolf, računovodja,  in sicer 

vse, kar je v zvezi z rednim poslovanjem 
podjetja. 

MLO glavnega mesta Ljubljana, 
poverjeništvo za finance, 

dne 14. julija 1948. ' 
Fin. št 17/6—48 63U0 

1279. 
Sedež: Ljubljana, Savije 18. 
Dan vpisa: IG. julija 1948. 
Besedilo: Tovarna dežnikov. 
Poslovni predimet: Izdelovanje dež- 

nikov. 
Ustanovitelj podjetja: MLO glavnega 

mesta Ljubljana. 
Operativni upravni voditelj: Direkcija 

industrijskih podjetij, MLO glavnega me- 
sta Ljubljana. 

Podjetje zastopajo in zanj podpisujejo: 
Simončič Ivo, upravnik, v odsotnosti 
Melihar Zdenka, knjigovodja, in sicer 

v obsegu pooblastil po spi. zakonu o drž. 
gospodarskih podjetjih. 

MLO glavnega mesta Ljubljana, 
poverjeništvo za finance. 

dne 16. julija 1948. 
Fin. št. 1838 in 1904/48       6291 

1280. 
Sedež: Ljubljana, Vevče 122. 
Dan vpisa: 14. julija 1948. 
Besedilo: »Kino Vevče — KLÖ Polje*. 
Poslovni predmet: Predvajanje filmov. 
Ustanovitelj podjetja: KLÓ Polje. 
Operativni upravni voditelj: KLO Po- 

lje. 
Podjetje zastopajo in zanj podpisujejo: 
Rojšek Ivan, upravnik krajevnih pod- 

jetij, 
Stiasny Ljudevit, upravnik kina Vevče, 
Kačar Franc, tajnik KLO Polje, in si- 

cer vse pravne zadeve v zvezi z rednim 
poslovanjem. Velja tudi z dvema podpi- 
soma. ' ' 

MLO glavnega mesta Ljubljana, 
poverjeništvo za finance, 

dne 14. julija 1948. 
Fin. št. 1418/48 

1281. 
Sedež: Ljubljana, Zg. Kašelj 5 
Dan vpisa: 17; julija 1948. 
Beäedilo: Šivalnica Kašelj. 

6298 

Poslovni predmet: Izdelovanje vseh 
vrst oblek in perila. 

Ustanovitelj podjetja: KLO Polje. 
Operativni upravni voditelj: KLO Po- 

lje, uprava krajevnih podjetij. 
Podjetje zastopajo in zanj podpisujejo: 
Rojšek Ivan, upravnik, samostojno, v 

finančnem poslovanju pa skupno z njim 
Fertin Drago, računovodja. Pooblaščen- 

ca,sta upravičena podpisovati vse prav- 
ne zadeve, ki so v zvezi z rednim poslo- 
vanjem podjetja. 

MLO glavnega mesta Ljubljana, 
loverjeništvo za finance, 

dne 17. julija 1948. 
Fin. št. 2355/48 6352 

1282. 
Sedež: Crcšnjevci št. 88. okraj Rad- 

gona. 
Dan vpisa: 13. Julija 1948. 
Besedilo: Okrajno državno posestvo 

OLO Radgona. 
t Poslovni predme^: Vzorno in načrtno 
pridelovanje poljedeljskih in vinogradni- 
ških pridelkoVj vzorno sadjarstvo, reja 
plemenske živine in ureditev rejskega 
središča za štajerske kokoši. 

Ustanovitelj podjetja: OLO Radgona. 
Operativni upravni voditelj podjetja: 

Izvršilni odbor OLO Radgona. 
Podjetje zastopajo in zanj podpisujejo: 
Škof Stanislav, predsednik OLO Rad- 

gona, 
Zadravee Branko, tajnik OLO Radgo- 

na, 
Rižnar Peter, upravnik posestva v 

Crešnjevcih. 

Okrajni LO Radgona, 
poverjeništvo za finance, 

dne 13  julija 1948. 
St.  V-148'3—48 6205 

1283. 
Sedež: Celje. 
Dan vpisa- 14. julija 194S 
Besedilo: Celjska zlatarna 3IL0 Celje. 
V pravilih podjetja se doda nov člen 

3 a, ki se glasi: S poprejšnjo privolitvijo 
direkcije proizvodnih podjetij MLO Celje 
sme podjetje ustanavljati na sedežu 
MLO Celje svoje poslovalnice. 

Ustanovi so nova poslovalnica podjet- 
ja z naslovom: 

Celjska zlatarna MLO Celje, Kidričeva 
ulica 2. * 

.Mestni LO Celje, 
odsek za finance, 

dne 13. julija 1Ö48. 
Št. 2024—1948 «206 

1284. 
Sedež: Celje,   s 
Dan vpisa: 14. julija 1948. 
Besedilo: Državna lekarna MLO Celje. 
Besedilo odslej: »Mestna lekarna« s 

sedežem v Celju, Tomšičev trg 10. 
Mestni LO Celje, 
odsek za finance, 

, dne 14. julija 1.948 
Št. 2048-1948 620S 
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1285. 
Sedež: Celje. 
Dan vpisa: 14. julija 1948. 
Besedilo: Gostinska podjetja MLO Ce- 

«o. 
Ustanovi se nova poslovalnica: Zaloga 

piva MLO Celje, Levstikova ul. 6. 
Mestni LO Celje, 
odsek za îinanec, 

dne 14 julija 19-18 
St. 2087—1 «48 6209 

* 
1286. 

Sedež: Celje. 
Dan vpisa: 14. julija 1948. 
Besedilo: Javni nasadi in javne na- 

pravo MLO Celje 
Poslovni predmet bo odslej tudi: Pla- 

katiranje uradnih in zasebnih razglasov, 
objav in podobno na javnih razglasnih 
deskah ter postavitev in vzdrževanje teh 
desìi. 

Izbriše se poslovni predmet: Škrop- 
ljenje in čiščenje cest 

Mestni LO Celje, 
odsek za îinanec, 

duo 14. julija 1948 
;.        St. 1987—1948 6207 

1287. " ' " * 
Sedež: Stražišče. 
Dan vpisa: 17. julija 1948. 
Besedilo: Okrajna opekarna Stražišče. 
Izbrise se Terčelj Rudi, upravnik, na- 

mesto njega pa vpiše z istimi Pooblastili 
••• Miran, upravnik. 

Okrajni LO Kranj, 
odsek za finance, 

dne 17. julija 1948. -   • 
Št 963/2—48     ' '•"      6839' 

1288. V     .,'.'; 
Sedež: Ljubljana, Tyrseva c. 12. 
Dan vpisa: 16. julija 1948, 
Besedilo:    Trgovsko    podjetje    MLO 

»Agraria«. 
Besedilo odslej: Trgovsko podjetje 

^Agraria«, Ljubljana. 
MLO glavnega mesta Ljubljana, 

poverjeništvo za finance, 
dne 16. julija 1948. 

Fin. št. 1S92/4S 6292 

1289. 
Sedež: Ljubljana, Tyrseva. c. 36.  , 
Dan vpisa: 17. julija 1948. 
Besedilo: »Mcpromc, mestno prevozno 

Podjetje m mehanična delavnica, Ljub- 
ljana, Tvršova c. 36.    ,, 

i Operativni upravni voditelj je odslej: 
Poverjeništvo za lokalni promet pri MLO 
Slavnega mesta Ljubljana. 

MLO glavnega mesta Ljubljana, 
poverjeništvo za finance, 

dne 17. julija 1948. 
Fin.' Št/ 2421/48 6353 

1290. 
Sedež: Ljubljana. 
Dan vpisa: 12. julija 1948. 
Besedilo:. >Pletenina«, tovarna toko- 

vnega perila, Ljubljana. 

Izbriše se kot pooblaščenec za podpiso- 
vanje Gregorec Pavle, vpiše pa: 

Lasič Boris. 
MLO glavnega mesta Ljubljana, 

poverjeništvo za finance, 
dne 12. julija 1948. 

Fin. št. 2304/48 6212 
* 

1291. 
Sedež: Ljubljana. 
Dan vpisa: 1. julija 1948. 
Besedilo: Trgovsko podjetje >Prehra- 

na«. 
Ustanovila se je nova poslovalnica: 
Trgovsko podjetje ^Prehrana«, Kon- 

gresni trg 8. 
MLO glavnega mesta Ljubljana, 

poverjeništvo za finance, 
dne 16. julija 1948. 

Fin. št 2410/48 6295 
* 

1292. 
Sedež: Ljubljana. 
Dan vpisa: 13. julija 1948/ 
Besedilo: Trgovsko podjetje »Prehra- 

na«, Ljubljana, Tyrseva c. 15. 
Vpišejo se nove poslovalnice: 
Trgovsko podjetje >••••••••<. Dreni- 

kova ulica 33, 
Trgovsko podjetje ^Prehrana«, Poko- 

pališka 2, 
Trgovsko podjetje »Prebrana«, Celov- 

ška cesta 62 
MLO glavnega mesta Ljubljana, 

poverjeništvo za finance, 
dne 13. julija 1948. 

Fin. St, 2258/48 6213 

1293. 
Sedežt Ljubljana. 
Dan vpisa: 13. julija 1948. 
Besedilo: Trgovsko podjetje »Strojpis«.. 

,   Sedež odslej: Ljubljana. Šelenbnrgova 
ulica 5. 

* MLO glavnega mesta Ljubljana, 
poverjeništvo za finance, 

dne 13. julija 1948. 
Fin. št. 2259/48 6215 

* 
1294. 

Sedež: Ljubljana. 
— Dan vpisa: 13. julija 1948. 

Besedilo: Trgovsko podjetje »Usnje — 
n-vlji«, Ljubljana. 

. Izbriše se poslovalnica na Tjrrševi ce- 
sti 15, vpišeta ee novi poslovalnici v Pre- 
šernovi ulici 38. in Pred škofijo 9. 

MLO glavnega mesta Ljubljana, 
poverjeništvo za finance, 

dne 13. julija 1948. 
Pin. št. 2276/48 6214 • 

1295.      '   x 

Sedež: Dolenji Logatec. 
Dan izbrisa: ,15. aprila 1948. 
Besedilo: Kino — Narodni dom, Dole- 

nji Logatec. 
Zaradi vpisa v register drž. gospodar- 

skih podjetij pri OLO Ljubljana okolica. 
Okrajni LO Postojna, 

[ odsek za finance, 
le 17. julija 1948. 
Št 1398/1—48 •- 6326 

1296. 
Sedež: Dol. Logatec. 
Dan izbrisa: 15. aprila 1948. 
Besedilo: Okrajni valjčni mlin, Dol. 

Logatec. 
Zaradi vpisa v register drž. gospodar- 

skih podjetij pri OLO Ljubi ja-ia okolica. 
Okrajni LO Postojna, 

odsek za finance, 
dne 17, julija 1948. 

Št. 1395/1—48 6333 
* 

1297 
Sedež: Dolenji Logatec. 
Dan izbrisa: 15. aprila 1948. 
Besedilo: Šiviljska in krojaška delavni- 

ca, Dol. Logatec. 
Zaradi vpisa v register drž. gospodar- 

skih podjetij pri OLO Ljubljana okolica. 

Okrajni LO Postojna, 
odsek za finance, 

ine 17. julija 1948. 
Št. 1393/1—48 6337 

* 
129». 

Sedež: Gorenji Logatec. 
Dan izbrisa: 14. aprila 1948. 
Besedilo:  Krajevna gostilna,  Gorenji 

Logatec. 
Zaradi vpisa v register drž. gospodar- 

skih podjetij pri OLO Ljubljana okolica. , 
Okrajni LO Postojna, 

&      odsek za finance, 
dne 17. julija 1948. 

Št. 1399/1—48 6328 

1299. 
Sedež: Gorenji Legata. 

. Dan izbrisa: 15. aprila 1948, 
Besedilo:  Krajema mesnica, Gorenji 

Logatec. r . ^ 
. Zaradi v^isa v register drž. gospodar-  ' 

skib. podjetij pri OLO Ljubljana okolica. 
Okrajni LO Postojna, 

odsek ia finance, 
dne 17. julija 1948. 

Št. 1390/1-48 6329 
* 

1300. 
Sedež: Gorenji Logatec. 
Dan izbrisa: 14. aprila 1948.: -   ' " 
Besedilo: Krajevna trgovina, Gorenji 

Logatec, 
Zaradi vpisa v register drž. gcjpodar- 

skib podjetij pri OLO Ljubljana okolica. 
Okrajni LO Postojna, 

odsek za finance, 
dne 17. julija 1948. 

Št. 1396/1-48 

180Î. 
Sedež": Hotedrgica. 
Dan izbrisa: 15. aprila 1948. .       ;   '" 
Besedilor Gostilna in menza. HotédrSi-, 

ca. 
Zaradi vpisa v. register drž. gč®Dod*r- 

skfli podjetij pri OLO Idrija. 

Okrajni LO Postojna, 
odsek za finance, 

dne 17. julija 1948; 
Št. 1388/1—48 .; 

& 
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1302. 
Sedež: Hotcdršica. 
Dan izbrisa: 15. aprila 1948. 
Besed.'. . Lesna ža      Hotcdršica. 
Zaradi vpisa v register drž. gosDodar- 

skih Dodjetij pri OLO Idrija. 

Okrajni LO Postojna, 
• odsek za finance, 

dne 17. julija 1948. 
St. 1391/1—48 6334 

* 
1303. 

Sedež: Hotcdršica. 
Dan izbrisa: 15. aprila 1948. 
Besedilo: Mizarska delavnica KLO Ho- 

tedršica. 
Zaradi vpisa v register drž. gospodar- 

skih podjetij pri OLO Idrija. 

okrajni LO Postojna, 
odsek za finance, 

dne 17. julija 1948. 
St. 1394/1—48 6336 

* 
1304. 

Sedež: Rovtc. 
Dan izbrisa: 13. aprila 1948. 
Besedil. : Čevljarska delavnica v Rov- 

tah. 
Zaradi vpisa v register drž. gospodar 

skih podjetii m-: OLO Ljubljana okolica 

Okrajni LO Postojna, «. 
odsek za finance, 

dne 17. julija 1948. 
St. 1392/1—48 6331 

* 
1305. 

Sedež: Rovte. 
Dan izbrisa: 15. aprila 1948. 
Besedilo: Krajevna gostilna v Rortan 
Zaradi v* isa v register drž. gospodar- 

skih podjetij pri OLO Ljubljana okolica. 
Okrajni LO Postojna, 

odsek za finance, 
dne 17  julija 1948. 

St. 1398/1—48 6330 
•j; 

1306. 
Sedež: Rovte. 
Dan izbrisa: 15. aprila 1948. 
Besedilo: Krojaška delavnica v Rorrah. 
Zaradi vpisa v register drž. gospodar- 

skih podjotM Pri OLO Ljubljana okolica. 

Okrajni LO Postojna, 
"dsok za finance, 

dne 17   iulija 1948. 
Št 1397/1—48 6327 

k št. m. 
V prilogi >Uradnega lista LRS< št. 5 

z dne 2. II. 1948. je na strani 49, pod 
št. 113. bil pomotoma javljen naziv firme 
>Mestno gradbeno podjetje-adaptacijsko« 
»Obnova«. Besedilo se pravilno glasi: 

Mestno gradbeno — adaptacijsko pod 
jetje »Obnova«. 

MLO glavnega mesta Ljubljana, 
^%povcrjeni5tvo •• finance, 

dne 14   julija 1948. 
Fin   št. 1367'48 6299 

Razglasi sodišč 

Vpisi v zadružni register 
901. 

Sedež: Čadram, okraj Poljcane. 
Dan vpisa: 14 junija 1948. 
Besedilo: Kmetijska zadruga z o. j. v 

Čadramu. 
Zadruga je bila ustanovljena na skup- 

ščini 25. II. 1948 za nedoločen čas. 
Naloge zadruge so: 1. da na čim boljši 

in čim kulturnejši način oskrbuje svoje 
člane z vsemi potrebnimi potrošnimi 
predmeti; 2. da odkupuje v svojem oko- 
lišu vse kmetijske pridelke in izdelke v 
skladu s postavljenim načrtom za lobro 
oskrbo mest in drugih jpdustrijskib sre- 
dišč in sklepa v ta namen pogodbe", 
3. da pospešuje in razvija vse panoge 
kmetijskega gospodarstva na svojem 
področju, tako poljedelstvo, živinorejo, 
sadjarstvo, vinogradništvo, čebelarstvo, 
gojitev industrijskih in drugih kultur, 
gozdarstvo, domačo obrt itd., posebno 
še tiste panoge oziroma kulture, ki v 
danih naravnih pogojih najbolj uspe- 
vajo; 4. da uvaja za povečanje kmutijske 
proizvodnje in s tem naraščanje bla- 
gostanja svojih članov naprednejše teh- 
nične in agronomske metode v kmetij- 
stvu in v ta namen nabavlja kmetijske 
stroje, umetna gnojila itd, ustanavlja 
ambulante za živino, plemenilne postaje, 
organizira selekcijo živine, gradi silose, 
organizira semensko službo, skrbi za 
gojitev sadnih, gozdnih in drugih sadik 
Ltd.; 5. da organizira predelavo kmetij- 
skih pridelkov m obrtne delavnice za 
potrebe svojih članov in izrablja pri tem 
oredvsem lokalne surovine; 6 da zbira 
kmečke prihranke v obliki hranilnih 
vlog in notranjih posojil za ustvarhnje 
obratnih sredstev in za dajanje kre- 
ditov svojim članom; 7. da skrbi t go- 
spodarski strokovni, kulturni in pro- 
svetni dvig vseh prebivalcev svojega 
okoliša tako, da prireja v svojem za- 
družnem domu strokovna in pol-'ticna 
predavanja, kulturne prireditve, stro- 
kovne tečaje, razstave, predvajanja fil- 
mov, goji fizkulturo itd. ter ustanovi 
svojo knjižnico. 

Zaradi smotrnega in uspešnejšega iz- 
vajanja svojih nalog izdela potrebne na- 
črte v skladu s splošnim državnim načr- 
črtom. 

Zadružni delež znaša 50 din, delež za- 
družnikovega družinskega člana 20'din. 
Delež se mora plačati ob vstopu v zadru- 
go. Upravni odbor lahko dovoli plačilo v 
obrokih. Vsak zadružnik jamči s petkrat- 
nim zneskom vpisanega enkratnega te- 
meljnega oziroma družinskega deleža 

Pniobčitve se, kolikor ni v pravilih 
lolpčeno drugače, nabijejo na zadružni 
-nzglasui deski. 

Upravni odbor sestavlja 5 do 8 članov, 
ki jih voli zbor izmed zadružnikov za do- 
bo enega leta 

Zadrugo zastopa upravni odbor, podpi- 
•«i jeta pa zanjo po dva člana upravnega 
odbora^katerih enega lahko nadomešča 
"n^hlaSčeni uslužbenec zadruge. 

Za sopodpisovanje je pooblaščen Muc 
lože, poslovodia zadruce. Čadram 33. 

Člani upravnega odbora so: 
Zadek Jože, kmet, Straža 7, predsed 

nik, 
Potočnik Ignac, kmet, Ugovec 4, pod- 

predsednik, 
Sekirnik Maks, učitelj, Čadram 28, taj- 

nik, 
Skarlovnik Franc, posestnik, Čadram 

št. 30, 
Kočnik Simon, tesar, Okoška gora 7, 
Leskovar Jurij, kmet, Ugovec 7, odbor- 

niki. 
Okrožno sodišče v Celju 

dne 14. juniia 1948. 
Zadr VII 140/2 6261 

* 
902. 

Sedež: Družmirje, okraj Mozirje. 
Dan vpisa: 23. junija 1948. 
Besedilo: Kmetijska zadruga z o. j 

v Družmirju. 
Zadruga je bila ustanovljena na skup 

ščini 24. II. 1948 za nedoločen čas.' 
Naloge zadruge so: 1. da na čim boljši 

in čim kulturnejši način oskrbuje svoje 
člane z vsemi potrebnimi potrošnimi 
predmeti; 2. da odkupuje v svojem oko- 
lišu vse kmetijske pridelke in izdelke v 
skladu s postavljenim načrtom •• dobro 
oskrbo mest in drugih industrijskih sre- 
dišč in sklepa v ta namen pogodbe; 
3. da _ pospešuje in razvija vse panoge 
kmetijskega gospodarstva na svojem 
področju, tako poljedelstvo, živinorejo, 
sadjarstvo, vinogradništvo, čebelarstvo, 
gojitev industrijskih in drugih kultur, 
gozdarstvo, domačo obrt itd., posebno 
še tiste panoge oziroma kulture, ki v 
danih naravnih pogojih najbolj uspe- 
vajo; 4. da uvaja'za povečanje kmetijske 
proizvodnje in s tan za naraščanje bla- 
gostanja svojih članov naprednejše teh- 
nične in agronomske metode v kmetij- 
stvu in v ta namen nabavlja kmetijske 
stroje, umetna gnojila itd., ustanavlja 
ambulante za živino, plemenilne postaje, 
organizira selekcijo živine, gradi silose, 
organizira semensko službo, skrbi za 
gojitev sadnih, gozdnih in drugih sadik 
itd.; 5 da organizira predelavo kmetij- 
skih pridelkov in obrtne delavnice za 
potrebe svojih članov in izrablja pri tem 
f»redvsem lokalne surovine; 6. da zbmi 
kmečke prihranke v obliki hranilnih 
vlog in notranjih posojil za ustvarjanje 
obratnih sredstev in za dajanje kre 
ditov svojim članom; 7. da skrbi za go 
spodarski strokovni, kulturni in pro- 
svetni dvig vseh prebivalcev r.ojegn 
okoliša tako, da prireja v svojem za- 
družnem domu strokovna in politična 
predavanja, kulturne prireditve, stro- 
kovne tečaje, razstave, predvajanja fil- 
mov, goji fizkulturo itd. ter ustanovi 
svojo knjižnico. 

Zaradi smotrnega in uspešnejšega iz- 
vajanja svojih nalog izdela potrebne na- 
črte v skladu s splošnim državnim načr- 
črtom. 

Zadružni delež znaša 100 din, deleï 
zadružnikovega družinskega člana 10 di- 
narjev. Delež se mora plačati ob vstopu 
v zadrugo. Upravni odbor lahko dovoli 
plačilo v obrokih Vsak zadružnik jamči 
z desetkratnim zneskom vpisanega en- 
kratnega temeljnega oziroma družinske? 
<ra deleža. 
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Priobčitvo so, kolikor ni v pravilih 
določeno drugače, nabijejo na zadnržni 
razglasili deski. 

Upravni   odbor   sestavlja   8   članov, 
"ki jih voli zbor izmed zadružnikov za do- 
bo enega leta. 

Zadrugo zastopa upravni odbor, podpi- 
sujeta pa zanjo po dva člana upravnega 
odbora, katerih enega Lahko nadomešča 
pooblaščeni uslužbenec zadruge. 

Člani upravnega odbora so: 
Zajo Jože, uslužbenec, Družinirje, 

predsednik, 
Tamše  Jože,   upokojenec,  Družmirje, 

Podpredsednik, 
Neraločnik Ivan, nameščenec, tajnik, 
Stropnik Slavko, kmet, Družinirje, 
Spital Anton, kmet, Gaberke, 
Skaza Edvard, kmet. Gaberke, 
Srebre Franc, kmet, Družinirje, 
Lenart Rudolf, kmet, Družmirje, od- 

boniM. 

Okrožno sodišče v Celju 
dne 23. junija 1948. 

Zadr VII'145/2 6220 

903. ' 
Sedež: Sv. Stefan, okraj Celjo okolica. 
Dan vpisa: 25. junija 1948. 
Besedilo:  Kmetijska  zadruga  z  o. i 

pri Sv. Štefanu. 
Zadruga je bila ustanovljena na skup- 

ščini 10. IH. io« m nedoločen Ss 
_ Naloge zadruge so- 1. da na čim boljši 
m čim kulturnejši način oskrbuje svojo 
člane z vsemi potrebnimi petrošnmii 
predmeti; 2. da odkupuje v svojem oko- 
lišu vse kmetijske pridelke in izdelke v 
skladu s postavljenim načrtom za dobro 
oskrbo mest in drugih industrijskih sre- 
dišč in eklepa v ta namen pogodbe; 
j> da pospešuje in razvija vse panoge 
kmetijskega gospodarstva na svojem 
področju, talco poljedelstvo, živinorejo, 
sadjarstvo, vinogradništvo, čebelarstvo, 
gojitev industrijskih in drugih kultur, 
gozdarstvo, domačo obrt itd., posebno 
se tiste panoge oziroma kulture, ki v 
"anih naravnih pogojih najbolj uspe- 
jo; 4. da uvaja za povečanjp kmetijske 
Proizvodnje in s tem naraščanje bla- 
gostanja svojih članov naprednejšo teh- 
nične in agronomske metode v kmetij- 
stvu in v ta namen nabavlja kmetijske 
•1••••, umetna gnojila itd., ustanavlja 
«oibulante za živino, plemenilne postaje, 
°rganizira selekcijo živine, gradi silose, 
^ganizira semensko službo, skrbi za 
gojitev sadnih, gozdnih in drugih sadik 
»Si! ^ **a ••8••^•• predelavo kmetij- 
skih pridelkov in obrtne delavnice za 
Potrebe svojih članov in izrablja pri tem 
Predvsem lokalne surovine; 6. da zbira 
Kmečke   prihranke v obliki   hranilnih 

. ^{°g in notranjih posojil za ustvarjanje 
°bratnih sredstev in za dajanje kre- 
^tov svojim članom; 7. da skrbi za go- 

»   sPodarskl   strokovni,  kulturni   in   pro- 
* svetni dvig vseh prebivalcev svojega 

°«oliSa tako, da prireja v svojem za- 
družnem  domu  strokovna  in   politična 

' Predavanja, kulturno prireditve, «.-tro- 
jwvne tečaje, razstave, predvajanja fil- 
""• goji fizkulturo itd. ter ustanovi 
SvoJo knjižnico. 

Zaradi smotrnega in uspešnejšega iz- 
polnjevanja svojih nalog izdela potreb- 
ne načrte v skladu s splošnim državnim 
načrtom. 

Zadružni delež znaša 100 din, delež 
zad.užnifc vega družinskega člana 10 
dinarjev. Delež ee mora plačati ob vsto- 
pu v zadrugo, upravni odbor pa lahko 
dovoli plačilo v obrokih Vsak zadružnik 
jamči z desetkratnim zneskom vpisanega 
enkratnega temeljnega oziroma družin- 
skega deleža. 

Priobćitve se, kolikor ni v praviuh 
določeno drugače, nabijejo na zadružni 
razglasni deski. 

Upravni odbor sestavlja 7 do 9 članov, 
Id jih voli zbor izmed zadružnikov za do- 
bo enega leta. . 

Zadrugo zastopa upravni .«Jbor, podpi- 
hujeta pa zanjo po dva člana upravnega 
odbora, katerih enega lahko nadomešča 
pooblaščeni uslužbenec zadruge. 

Člani upravnega odbora so: 
Kramar Štefan, kmet, Babna gora 5, 

predsednik, .    on 
DoberšPk Stefan,  kmet, Bukovje  20, 

podpredsednik. 
Pevec Franc, kmečki sin, Sv. Štetan ò, 

' Sihèrl Alojzij,   šolski upravitelj,   Sv. 
Stefan 33, • ^ , 

Polutnik  Leopold, kmet, Babna  •••• 

St-  14- „    l.  ,      o Artiček Rudolf, kmet, Grobelce 8, 
Esih Ivan, kmet. St. Stefan 20, 
Vok. "-f'k Rudolf, kmet, Brezje 5, 
Branko Alojz, kmet, Lakmarje 21, od- 

borniki. ,   •• 
Okrožno sodišče v Celju 

dno 25. ju:iija 1948. 
Zadr VII 150/2 02.18 

* 
004. 

Sedež: Zbelovo, okraj PoljCane, 
Dan vpisa: 23. junija 1948. 
Besedilo: Kmetijska zadruga z o. J. 

v Zbclovem. , 
Zadruga je bila ustanovljena na skup- 

ščini 18. IV. 1948 za nedoločen čas. 
Naloge zadrugu so: 1. da na čim boljši 

in Čim kulturnejši način oskrbuje svoje 
člane z vsemi potrebnimi potrošni.mi 
predmeti; 2. da odkupuje v svojem oko- 
lišu vse kmetijske pridelke in izdelke v 
skladu s postavljenim načrtom za dobro 
oskrbo mest in drugih industrijskih sre- 
dišč in eklepa v ta namen pogodbe; 
3. da pospešuje in razvija vse panoge 
kmetijskega gospodarstva na svojem 
področju, tako poljedelstvo, živinorejo, 
sadjarstvo, vinogradništvo, čebelarstvo, 
gojitev industrijskih in drugih kultur, 
gozdarstvo, domačo obrt itd., posebno 
še tiste panoge oziroma kulture, ki v 
danih naravnih pogojih najbolj uspe- 
vajo; 4. da uvaja za povečanje kmetijske 
proizvodnje iii s tem za naraščanje bla- 
gostanja svojih Čianov naprednejše teh- 
nične in agronomske metode v kmetij- 
stvu in v ta namen nabavlja kmetijske 
stroje, umetna gnojila itd., ustanavlja 
ambulante za, živino, plemenilne postaje, 
organizira selekcijo živine, gradi silose, 
organizira semensko službo, skrbi za 
gojitev sadnih, gozdnih in drugih sadik . 
itd.; 5. da organizira predelavo kmetij- 1 

skih pridelkov in obrtne delavnice za 
potrebe svojih članov in izrablja ori tem 
predvsem lokalne surovine; G. da zbira 
kmečke prihranke v obliki hranilnih 
vlog in notranjih posojil za ustvarjanje 
obratnih sredstev in za dajanje kre- 
ditov svojim članom; 7. da skrbi za go- 
spodarski strokovni, kulturni in Pro- 
svetni dvig vseh prebivalcev svojega 
okoliša tako, da prireja v svojem za- 
družnem domu strokovna in politična 

Eredavanja, kulturne prireditve, stro- 
ovne tečaje, razstave, predvajanja fil- 

mov, goji fizkulturo itd. ter ustanovi 
svojo knjižnico. 

Zaradi smotrnega in uspešnejšega iz- 
vajanja svojih naloc izdela potrebne na- 
črte v skladu s splošnim državnim načr- 
črtom. 

Zadružni delež znaša 50 din, delež za- 
družnikovega družinskega člana 15 din. 
Delež se mora plačati ob vstopu v zadru- 
go, upravni odbor pa lahko dovoli plači- 
lo v obrokih. Vsak zadružnik jamči z de- 
setkratnim zneskom vpisanega enkratne- 
ga temeljnega oziroma družinskega de- 
leža. 

Priobčitve se, kolikor nI v pravilih 
določeno drugače, nabijejo na zadružni 
razglasni deski. 

Upravni odbor sestavlja 5 do 7 članov, 
ki jih voli zbor izmed zadružnikov zado- 
bo enega leta. 

Zadrugo zastopa upravni odbor, podpi- 
sujeta pa zanjo po dva člana upravnega 
odbora, katerih enega lahko nadomešča 
pooblaščeni uslužbenec zadruge. 

Člani upravnega odbora 6o: 
Puntar Franc, nameščenec, Zbelovo 1, 

predsednik, 
MarzidovŠek Ivan, kmet Zbelovo 9, 

podpredsednik, 
Salamon Ivan, kmetijski delavec, Zbe- 

lovo 17, tajnik, 
Žitnik Kari. kmet, Zbelovo 27, 
Požleb Marija, kmetica, Podpeò" 9, 
Ratajic Milka, administratorka, Zbe>- 

Lovo, ' 
Marguč Ivan,  kmet,  Zbelovo,  odbor-    J-' 

niki 
Okrožno sodiščo v Celju 

dne 23. junija 1948. 
Zadr VII 146/4 021• 

* 
905. 

Sedež. Dobrunje. 
Dan vpisa: 6. julija 1948. 
Besedilo: Potrošniška zadruga z ome- 

jenim jamstvom v Zadvoru. 
Zadruga je bua ustanovljena na usta- 

novnem zboru 27. VI. 1948 za nedoločen 
čas. 

Naloge zadruge so: 
1. da na čim boljši in kulturnejši in gospo- 

darski način oskrbuje svoje člane z vsemi 
potrebnimi predmeti. V ta namen a) 
ugotavlja potrebe svojih članov in se- 
stavi na podlagi i<jotovljenih potrebščin 
potrošnje, b) sklepa pogodbe s proiz- 
vajalnimi podjetj.., državnimi trgovski- 
mi podjetji in s kmerijskin» zadrugami 
oziroma njihovimi zvezami za dobavo 
kmetijskih proizvodov, posebno pa skr- 
bi za dobavo povrtnin, sadja, mleka 
itd., c) skrbi, da bo trgovsko poslovanje 
v vsakem pogledu racionalno, tehnično 
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in kulturno, da bodo člani dobro postre- 
žem, da bo trgovina založena s potroš- 
nim! predmeti, da ne bo imela nekorist- 
nega blaga, da znižuje zakonito dopust- 
no maržo, da bodo lokali in izložbe 
okusno opremljeni itd.; 2. da ustanav- 
lja za potrebe svojih članov po potrebi 
in možnosti lastna podjetja, kot n. pr. 
obrtne delavnice, podjetja za konservi- 
ranje sadja, povrtnine, jajc itd.; 3. da 
skrbi ob sodelovanju sindikalnih organi- 
zacij za dvig kulturne in prosvetne rav- 
ni in za zadružno vzgojo svojih članov. 

Zaradi smotrnejšega m uspešnejšega 
izvajanja svojih nalog izdela potrebne 
načrte v skladu s splošnim državnim na- 
črtom. 

Zadružni delež znaša 150 din* ki se 
lahko vplača v obrokih. Delež zadružni- 
kovega družinskega člana znaša 10 din. 
Člani jamčijo za obveznosti zadruge z 
desetkratnim zneskom vpisanega en- 
kratnega temeljnega oziroma družinske- 
ga deleža. 

Zadruga razglaša važnejše sklepe v 
svojih poslovnih prostorih in na razglas- 
ili deski. 

Upravni odbor sestavlja 6 do 7 članov, 
ki jih voli zbor izmed zadružnikov. 
Njegova dolžnost traja eno leto. 

Za zadrugo podpisujeta po dva člana 
upravnega odbora, katerih enega lahko 
nadomešča po upravnem odboru poobla- 
ščeni uslužbenec zadruge. 

Clami upravnega odbora so: 
Lampič Ciril, mizar, Podmolnik 41, 
Kurent Martin, tesar, Dobrunje ••, 
Jerciha Matilda, nameščenka, Zadvor 

št. 66, 
Cerne Franc, delavec, Dobrunje 71, 
Gorše   Leopoldina,   gospodinja,   Za- 

voglje 10, 
Hočevar Anton, nameščenec Zadvor 

it. 38. 
Okrožno sodišče v Ljubljani 

dne 5. julija 1948. 
Zt 135/48 -t Zadr VI 96/1    6031 

* 
906. 

Sedež: Lege. 
Dan vpisa: 14. julija 1948. 
Besedilo: Kmetijski*, jsadruga; z omeje- 

snim jamstvom r Lcšah. 
Naloge zadruge so: 1. da na čim boljši 

in čim kulturnejši način oskrbuje svoje 
8ane z vsemi potrebnimi potresnimi 
predmeti; 2. Aa odkupuje v svojem oko- 
lišu vse kmetijske pridelke in izdelke v 
skladu s postavljenim načrtom za dobro 
oskrbo mest in drugih industrijskih sre- 
dišč in sklepa v ta namen pogodbe; 
3. da pospešuje in razvija vse panoge 
kmetijskega gospodarstva na jvojcm 
področju, tako poljedelstvo, živinorejo, 
sadjarstvo, vinogradništvo, čebelarstvo, 
gojitev industrijskih in drugih kultur, 
gozdarstvo, domačo obrt itd, posebno 
še tiste panoge oziroma kulture, ki v 
danih naravnih pogojih najbolj uspe- 
vajo; 4. da uvaja za povečanje kmetijske 
proizvodnje in s tem za naraščanje bla- 
gostanja svojih članov naprednejše teh- 
nične in agronomske metode v kmetij- 
stvu in v ta namen nabavlja kmetijske 
stroje, umetna gnojila itd:, ustanavlja 
ambulante za živino, plemenilne postaje. 

organizira selekcijo živine, gradi silose, 
organizira- semensko službo, skrbi za 
gojitev sadnih, gozdnih in drugih sadik 
itd.; 5. da organizira predelavo kmetij- 
skih pridelkov in «brine delavnice za 
potrebe svojih članov in izrablja pri tem 
predvsem lokalne surovine; 6. da zbira 
kmečke prihranke v obliki hranilnih 
vlog in notranjih posojil za ustvarjanje 
obratnih sredstev in za dajanje kre- 
ditov svojim članom; 7. da skrbi za go- 
spodarski strokovni, kulturni in pro- 
svetni dvig vseh prebivalcev svojega 
okoliša tako, da prireja v svojem za- 
družnem domu strokovna in politična 
predavanja, kulturne prireditve, < stro- 
kovne tečaje, razstave, predvajanja fil- 
mov, goji iizkulturo itd. ter ustanovi 
svojo knjižnico. 

Zadružni delež znaša 100 din, ki se 
lahko vplača v obrokih. Delež zadruž- 
nikovega družinskega člana znaša 20 din. 
Člani jamčijo za obveznosti zadruge z de- 
setkratnim zneskom vpisanega enkratne- 
ga temeljnega oziroma družinskega de- 
leža. 

Zadruga razglaša važnejše sklepe v 
svojih poslovnih prostorih in na razglas- 
ila deski. 

Upravni odbor sestavlja 7 članov, ki 
jih voli zbor izmed zadružnikov. Njego- 
va dolžnost traja eno leto. Za zadrugo 
podpisujeta po dva člana upravnega od- 
bora, katerih enega lahko nadomešča po 
upravnem odboru pooblaščeni uslužbe- 
nec zadruge. 

Člani upravnega odbora so: 
Kersnik Janko, kmet, Lese 9, 
Praprotnik Zdravko, kmet, Popovo 3, 
Kokalj Ignac kmet, Lese 7, 
Stare Mihael, delavec, Lese 41, 
Razinger Jože, Palovče 5, 
Praprotnik Jože, delavec, Lese 54, 
Bester Peter, kmet, Vadeče 1 
in pooblaščenca za 60podpisovanje: Ko- 

kalj Edo, trg. nam., Lese in JooM Janko, 
učitelj, Lese 44. 

Okrožno sodiščo v Ljubljani 
dne 13. julija 1948. 

Zt 140/48 — Zadr VI 99/1      6288 
* 

907. 
Sedež: Log. 
Dan vpisa: 14. julija 1948. 
Besedilo: Kmetijska zadruga z omejfe- 

nini jamstvom r Logu. 
Zadruga je bila ustanovljena na skup- 

ščini 29. II. 1948 za nedoločen čas. 
Naloge zadruge so: 1. da na čim boljši 

in čim kulturnejši način oskrbuje svoje 
člane z vsemi potrebnimi potrošnimi 
predmeti; 2. da odkupuje v svojem oko- 
lišu vse kmetijske pridelke in izdelke v 
skladu e postavljenim načrtom za dobro 
oskrbo mest in drugih industrijskih sre- 
dišč in sklepa v ta namen pogodbe; 
3. da pospešuje in razvija vse panoge 
kmetijskega gospodarstva na svojem 
področju, tako poljedelstvo, živinorejo, 
sadjarstvo, vinogradništvo, čebelarstvo, 
gojitev industrijskih in drugih kultur, 
gozdarstvo,- domačo obrt itd., posebno 
še tisto panoge oziroma kulture, ki v 
danih naravnih pogojih najbolj uspe- 
vajo; 4. da uvaja za povečanje kmetijske 

,. proizvodnje in s tem za naraščanje bla- 

gostanja svojih članov naprednejše teh- 
nične in agronomske metode v kmetij- 
stvu in v ta namen nabavlja kmetijske 
stroje, umetna gnojila itd., ustanavlja 
ambulante za živino, plemenilne postaje, 
organizira selekcijo živine, gradi silose, 
organizira semensko službo, skrbi za 
gojitev sadnih, gozdnih in drugih sadik 
itd.; 5. da organizira predelavo kmetij- 
skih pridelkov in obrtne delavnice za 
potrebe svojih članov in izrablja pri tem 
predvsem lokalne surovine; ß. da zbira 
kmečke prihranke v obliki hranilnih 
vlog in notranjih posojil za ustvarjanje 
obratnih sredstev in za dajanje kre- 
ditov svojim članom; 7. da skrbi za go- 
spodarski strokovni, kultu, d in pro- 
svetni dvig vseh prebivalcev svojega 
okoliša tako, da prireja v svojem za- 
družnem domu strokovna in politična 
predavanja, kulturne prireditve, stro- 
kovne tečaje, razstave, predvajanja fil- 
mom, goji fizkulturo itd. ter ustanovi 
svojo knjižnico. 

Zadružni delež znaša 100 din, ki se 
lahko vplača v obrokih. Delež zadruž- 
nikovega družinskega člana znaša 20 din. 
Člani jamčijo za obveznosti zadruge z 
desetkratnim zneskom vpi. .nega en- 
kratnega temeljnega oziroma družinske- 
ga deleža. 

Zadruga razglaša važnejše sklepe v 
svojih poslovnih prostorih in na razglas- 
ni desia. 

Upravni odbor sestavlja" 9 članov, ki 
jih voli zbor izmed zadružnikov. Njegova 
dolžnost traja eno leto. Za zadrugo pod- 
pisujeta po dva člana upravnega odbora, 
katerih   enega   lahko   nadomešča    po 
upravnem odboru pooblaščeni uslužbe- 
nec zadruge. 

Člani upravnega odbora so: 
Demšar Matevž, kmet, Log 13, 
Stanovnik Jurij, kmet, Log 4, 
Trobec Bernarda, gospodinja, Log 27, 
Demšar Matevž, kmet, Log 11, 
Božnar Janez, kmet, Gaberk 9, 
Prevodnik Angela, gospodinja, Brede 

št 3, 
Cadež Pavel, kmet, Log 14, 
Debeljak Valentin, kmet, Kovsld vrh 

št. 6, 
Vodnik Janez, del., Brode 8. 

Okrožno sodišče v Ljubljani 
dne 13. julija 1948. 

Zt 141/48 — Zadr. VI100/1    6287 

908. 
Sedež: Poljano nad Skoîjo Loko. 
Dan vpisa: 14. julija 1948. 
Besedilo: Kmetijska zadruga z omeje- 

nim jamstvom v Poljanah nad Škofjo Lo- 
ko. 

Zadruga je bila ustanovljena na skup- 
ščini 6. VI. 1948 za nedoločen čas 

Naloge zadruge so: 1. da na čim boljši 
in čim kulturnejši način oskrbuje svoje 
člane z vsemi potrebnimi potrošnimi 
predmeti; 2. da odkupuje v svojem oko- 
lišu vse kmetijske pridelke in izdelke v 
skladu s postavljenim načrtom za dobro 
oskrbo mest in drugih industrijskih sre- 
dišč in sklepa v ta namen pogodbe; 
3. da pospešuje in razvija vse panoge 
kmetijskega   gospodarstva   na   svoiem 



Štev. 32 - 27. .VII. 1948 URADNI LIST LRS Stran 583 

področju, tako poljedelstvo, živinorejo, 
sadjarstvo, vinogradništvo, čebelarstvo, 
gojitev industrijskih in drugih kultur, 
gozdarstvo, domačo obrt itd., posebno 
se tiste panoge oziroma kulture, ki v 
danih naravnih pogojih najbolj uspe- 
vajo; 4. da uvaja za povečanje kmetijske 
proizvodnje in s tem za naraščanje bla- 
gostanja svojih članov naprednejše teh- 
nične in agronomske metode v kmetij- 
etvu in v ta namen nabavlja kmetijske 
stroje, umetna gnojila itd., ustanavlja 
ambulante za živino, plemenilne postaje, 
organizira selekcijo živine, gradi silose, 
organizira semensko službo, ;krbi za 
gojitev sadnih, gozdnih in drugih sadik 
*h:i ^' ^a organa• predelavo kmetij- 
ah pridelkov in obrtne delavnice za 
Potrebe svojih članov in izrablja pri tem 
Predvsem lokalne surovine; Ö. da zbira 
«mečke   prihranke  v obliki   hranilnih 
jog in notranjih posojil za ustvarjanje 

ew- ~ sredstev in za dajanje kreditov 
»vojim članom; 7. da skrbi za gospodar- 
*** strokovni, kulturni in prosvetni dvig 

selii prebivalcev svojega okoliša tako, da 
prireja y svojem zadružnem domu stro- 
DrWn11 elitna predavanja, kulturne 
MeKÄ   s£okovne   tečaje,   razstave. 
ter ,,• Ja- fllm.ov', ^1* fizkulturo itd. ter ustanov: svojo knjižnico. 

zadružni delež znaša 100 din ki SP 
«hko vplača v obrokih DPI**',«• - 
nikovega druiteekeS to«m SSa^X 

••5??• ^^wn   vpisanem8 en! 

svärUg^ razgIaša važ^ejše sklepe v 
S desk? WDÌh ProSt0rih * na r^4 

Upravni odbor sestavlja 7 do 9 članov, 
D«, ^ i1 zbor izmed zadružnikov. Nje- 
gova dolžnost traja eno leto. -Za zadru- 
go podpisujeta po dva člana upravnega 
•^•••• liâtes enega jahk0 nadomešča 
v   uPravnem odboru pooblaščeni usluž- 
oenec zadruge. 

Člani upravnega odbora so: 
Kalan Maks, kmet, Hotavlje 45, 
•Dolenc Jože, kmet, Podobeno 2, 
Mrak Janez, knjigovodja, Poljane 14, 

j «ostinčar Srečko, šol. upravitelj, Po- 

golene Jože, imet, Vinharje 8, 
KokalJ Pavelj, kmet, Volta 10, 
^emšar Pavel, mizar, Poljane 1, 
^rel Miniai, gospodinja, Poljane 62, 
Križnar Ignacdj, kmet, Podobeno/iO, 

> *   pooblaščenec   za   sopodpisovanje: 
°a»iar Lado, upravnik, Poljane 85. 

Okrožno sodišče v Ljubljani 
dne 13. julija 1948. 

Zt 138/48 - Zad/r. VI 98'1     6289 

909. * 
,   sedeži Trebijo.     '    * ,     , 

uan vpisa: 14. julija 1948. 
h, besedilo: Kmetijska zadruga z omeje- 
'* Jamstvom. 

*v.zadruga je bila ustanovljena na skup- 
^1 5. III. 1948 za nedoločen čas. 

. Nalogg zadruge so: 1 da na čim boljši 
*, čl«i kulturnejši način oskrbuje svoje 

- «me   z  vsemi   potrebnimi   potresnimi 

predmeti; 2. da odkupuje v svojem oko- 
lišu vse kmetijske pridelke in izdelke v 
skladu e postavljenim načrtom za dobro 
oskrbo mest L. rugih industrijskih sre- 
dišč in sklepa v ta namen pogodbe; 
8. da pospešuje in razvija vse panoge 
kmetijskega gospodarstva na svojem 
področju, tako poljedelstvo, živinorejo, 
sadjarstvo, vinogradništvo, čebelarstvo, 
gojitev industrijskih in drugih kultur, 
gozdarstvo, domačo obrt itd., posebno 
še tiste panoge oziroma kulture, ki v 
danih naravnih pogojih najbolj uspe- 
vajo; 4. da uvaja za povečanje kmetijske 
proizvodnje in s tem za naraščanje bla- 
gostanja svojih članov naprednejše teh- 
nične ins agronomske metode v kmetij- 
stvu in v ta namen nabavlja kmetijske 
stroje, umetna gnojila itd., ustanavlja 
ambulante za živino, plemenilne postaje, 
organizira selekcijo živine, gradi silose, 
organizira semensko službo, skrbi za 
gojitev sadnih, gozdnih in drugih sadik 
itd.; 5. da organizira predelavo kmetij- 
skih pridelkov in obrtne delavnice za 
potrebe svojih članov in izrablja pri temi 
predvsem lokalne surovine; Ö. da zbira 
kmečke prihranke v oblila hranilnih 
vlog in notranjih posojil za ustvarjanje 
obratnih sredstev in za dajanje kre- 
ditov svojim članom; 7. da skrbi za go- 
spodarski strokovni, kulturni in pro- 
svetni dvig vseh prebivalcev svojega 
okoliša tako, da prireja v svojem za- 
družnem domu strokovna in politična 
predavanja, kulturne prireditve, stro- 
kovne tečaje, razstave, predvajanja fil- 
mov, goji fizkulturo itd. ter ustanovi 
svojo knjižnico. 

Zadružni delež znaša 100 din, ki se 
lahko vplača v obrokih. Delež zadruž- 
nikovega družinskega člana znaša 20 din. 
Climi jamčijo za obveznosti zadruge z 
desetkratnim . zneskom vpisanega en- 
kratnega temeljnega oziroma družinske- 
ga deleža. ' ' 

Zadruga razglaša važnejše sklepe v 
Svojih poslovnih prostorih in na razglas- 
ni deski. 

" Upravni odbor sestavlja 6 do 7 članov, 
ki jih voli zbor izmed zadružnikov. Nje- 
gova dolžnost traja eno leto. Za zadrugo 
podpisujeta po dva člana upravnega od- 
bora, katerih enega lahko nadomešča po 
upravnem odboru pooblaščeni uslužbe- 
nec zadruge. 

Člani upravnega odbora so: 
Sifrer Franc, kmet, Podgora 22, 
Jereb Andrej, Žagar, Fužine 6, 
Kokalj Urban, pos. sin, Trebija 11, 
.Trček Leopold, kmet, Kladje 2, 
Stremfelj Janez, kmet, Kladje 5, 
Vidmar Ciril, cestar, Fužine 22, 
Oblak Janez, kmet, Trebija 1. 

Okrožno sodišče r Ljubljani 
dne 13. julija 1948. 

Zt 05/48 — Zadr. VI 97/1     6290 
* 

910. 
Sedež: St. Viđ. 
Dan vpisa: 16. julija 1948. 
Besedilo: Kmetijska zadruga z omeje- 

nim jamstvom v Ljubljani. 
Zadruga je bila ustanovljena na skup- 

ščini 9. III. 1948 za nedoločen čas. 

Naloge zadruge so: 1. da na čim boljši 
in čim kulturnejši način oskrbuje svoje 
člane z vsemi potrebnimi potresnimi 
predmeti; 2. da odkupuje v svojem oko- 
lišu vse kmetijske pridelke in izdelke v 
skladu s postavljenim načrtom za dobro 
oskrbo mest in drugih industrijskih sre- 
dišč in sklepa v ta namen pogodbe; 
3. da pospešuje in razvija vse panoge 
kmetijskega gospodarstva na svojem 
področju, tako poljedelstvo, živinorejo, 
sadjarstvo, vinogradništvo, čebelarstvo 
gojitev industrijskih in drugih kultur, 
gozdarstvo, domačo obrt itd., posebno 
še tiste panoge oziroma kulture, ki v 
danih naravnih pogojih najbolj uspe- 
vajo; 4. da uvaja za povečanje kmetijske 
proizvodnje in s tem za naraščanje bla- 
gostanja svojih Članov naprednejše teh- 
nične in agronomske metode v kmetij- 
stvu in v ta namen nabavlja kmetijske 
stroje, umetna gnojila itd., ustanavlja 
ambulante za živino, plemenilne postaje, 
organizira selekcijo živine, gradi silose, 
organizira semensko službo, skrbi za 
gojitev sadnih, gozdnih im drugih sadik 
itd.; 5. da organizira predelavo kmetij- 
skih pridelkov in obrtne delavnice za 
potrebe svojih članov in izrablja pri tem 
predvsem lokalne surovine; 6. da zbira 
kmečke prihranke v obliki hranilnih 
vlog in notranjih posojil za ustvarjanje 
obratnih sredstev in za dajanje kre- 
ditov svojim članom; 7. da skrbi) za go- 
spodarski strokovni, kulturni in pro- 
svetni dvig vseh prebivalcev svojega 
okoliša tako, da prireja v svojem za- 
družnem domu strokovna in politična 
predavanja, kulturne prireditve, stro- 
kovne tečaje, razstave, predvajanja fil- 
mov, goji fizkulturo itd. ter ustanova 
svojo knjižnico. , 

Zadružni delež znaša 150 din, ki ee 
lahko vplača v obrokih. Delež ziadružni- 
kovega družinskega člana znaša 20 din. 
Člani jamčijo za obveznosti zadruge i 
desetkratnim zneskom vpisanega enkrat- 
nega temeljnega oziroma družinskega 
deleža. 

Zadruga razglaša važnejše sklepe v 
svojih poslovnih prostorih in na razglas- 
ni deski. 

Upravni odbor sestavlja 7 do 11 čla- 
nov, ki jih voli zbor izmed zadružnikov. 
Njegova dolžnost traja eno leto. Za za- 
drugo podpisujeta po dva člana upravne- 
ga odbora, katerih enega lahko nadome- 
šča  po upravnem  odboru  pooblaščeni 
uslužbenec zadruge. 

Člani upravnega odbora so: 
Svegelj Janez, kmet, Gunclje 15, 
Žužek Anton, kmet, ViZmarje 51,    * 
Cirman Srečko, kmet, Št. Vid 28, - 
Cepelnik' Franc, kmet, Vižmarje 17, 
Habe Leopold, kmet, Št. Vid. 42,' 
Lenarčič Janko, kmet, Podgora 14, 
Pipan Franc, kmet, VEmarje 27.    . 

Okrožno sodišče v Ljubljani, 
dne 14. julija 1948. 

Zt 142/48 — Zadr. VI 10M    6286 
* 

911. 
Sedež: Gerlinci, okraj Mur. Sobota 
Dan vpisa: 28. junija 1948. 
Besedilo: Kmetijska nabavno prodajna 

zadruga z o. j. v Gcrlincih. 
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Zadruga je bila ustanovljena na skup- 
ščini 20. II. 1948 «i nedoločen čas. 

Naloge zadruge so: 1. da na čim boljši 
• čim kulturnejši način oskrbuje svoje 
člane z vsemi potrebnimi potresnimi 
predmeti: 2. da odkupuje v svojem oko- 
l;šu v^e kmetijske pridelke In .zdelke v 
skladu s postavljenim načrtom za dobro 
oskrbo meist in drugih industrijskih sre- 
dišč Ln sklepa v ta namen pogodbe; 
3. da pospešuje in razvija vse panoge 
kmetijskega gospodarstva na svojem 
področju, tako poljedelstvo, živinorejo, 
sadjarstvo, vinogradništvo, Čebelarstvo, 
gojtev industrijskih in drugih kultur, 
gozdarstvo, domačo obrt itd., posebno 
še tiste panoge oziroma kulturo, ki 
v danih naravn h pogojih najbolj uspe- 
vajo; 4. da uvaja za povečanje kmetijske 
»roizvodnje u; s tem za naraščanje bla- 

gostanja svojih članov naprednejše teh- 
lične in agronomske metode v kmetij- 
stvu in v ta namen nabavlja kmetijske 
<troje, umetna gnojila itd., ustanavlja 
imbulante ta živino, plemenilne postaje, 
organizira selekcijo živine, gradi silose, 
organizira semensko službo, skrbi za 
gojitev sadnih, gozdnih in drugih sadik 
itd.; 5. da organizira predelavo kmetij- 
skih pridelkov in obrtne delavnice za 
potrebe svojih članov • izrablja pri tem 
predvsem lokalne surovine; 6. da zbira 
kmečke prhranke v obliki hranilnih 
vlog in notranjih posojil za ustvarjanje 
obratnih sredstev in za dajanje kre- 
ditov svojim članom; 7. da skrbi za go- 
spodarski strokovni, kulturni in pro- 
svetn: dvig vseh prebivalcev svojega 
okoliša tako, da prireja v svojem za- 
družnem domu strokovna in politična 
predavanja, kulturne prireditve, stro- 
kovne tečaje, razstave^ predvajanja fil- 
mov, goj< fizkulturo Ud, ter ustanovi 
svojo knjžnico. 

Zaradi smotrnega in uspešnejšega izva- 
janja svojih nalog izdela potrebne načrte 
v skladu s splošnim državnim uačrtom. 

Zadružni delež znaša 150 din, plača se 
ob vstopu v zadrugo. Upravni odbor lahko 
dovoli plačilo v obrokih. Delež zadružni- 
kovega družinskega člana znaša 10 din. 
Vsak zadružnik jamči še z desetkratnim 
zneskom vpisanih obveznih deležev. 

Zadruga razglaša važnejše sklepe v 
svojih poslovnih prostorih in na razglasni 
deski 

Upravni odbor sestavlja 7 članov. 
Njegova dolžnost traja eno leto. 

Zadrugo zastopa upravni odbor, zanjo 
podpisujeta po dva člana upravnega odbo- 
ra, katerih enega lahko nadomešča po 
upravnem odboru pooblaščeni uslužbenec 
zadruge, i 

Člani upravnega odbora so: 
Turha Stefan, predsednik, 
Homboc Anton, podpredsednic,* 
Voh-rinčič Anton, tajnik, 
Vogrinčič Alojz, blagajnik, 
Prelee Anton, 
Gomboc Jožef, 
Gomboc Alojz, cdborniki, vsi kmetje v 

Gerlincih. 
Okrožno sortisce v Mariboru, 

dne 28  junija 1048. 
Zadr III 08/2 5994 

912. 
Sedež: Kapela, okraj Radgona. 
Dan vpisa: 10. junija 1948. 
Besedilo: Kmetijska zadruga z o. j. v 

Kapeli. 
Zadruga je bila ustanovljena na skup- 

ščini 4. IV. 1948 za nedoločen čas. 
Naloge zadruge so: 1. da na čim boljši 

ln čim kulturne^i način oskrbuje svoje 
člane z vsemi potrebnimi potrošnim! 
predmeti: 2. da odkupuje v svojem oko- 
liišu vse kmetijske pridelke in izdelke v 
skladu s postavljenim načrtom za dobro 
oskrbo mest in drugih industrijskih sre- 
dišč in sklepa v ta namen pogodbe; 
3. da pospešuje in razvija vse panoge 
kmetijskega gospodarstva na svojem 
področju, tako poljedelstvo, živinoreja 
sadjarstvo, vinogradništvo, čebelarstvo, 
gojitev industrijskih in drugih kultur, 
gozdarstvo, domačo obrt itd., posebno 
še tiste panoge oziroma kulture, ki 
v danih naravnnih pogojih najbolj uspe- 
vajo; 4. da uvaja za povečanje kmetijske 
proizvodnje ir»' s tem za naraščanje bla- 
gostanja svojih članov naprednejše teh- 
nične in agronomske mntode v kmetej- 
stvu in v ta namen nabavlja kmetijske 
stroje, umetna gnojila itd., ustanavlja 
ambulante za živino, plemenilne postaje, 
organizira selekcijo živine, gradi silose, 
organizira semensko službo, skrbi za 
gojitev sadnih, gozdnih in drugih sadi! 
itd.; 5. da organiz ra predelavo kmetij- 
skih pridelkov in obrtne delavnice za 
potrebe svojih članov ir.' izrablja pri tem 
predvsem lokalne surovine; C da zbira 
kmečke prihranke v obliki hranilnih 
vlog in notranjih posojil za ustvarjanje 
obratnih sredstev in za dajanje kre- 
ditov svojim članom; 7. da skrbi za go- 
spodarski strokovni, kulturni in pro- 
svetni dvig vseh prebivalcev svojega 
okoliša tako, da prireja v svojem za- 
družnem domu strokovna In politična 
predavanja, kulturne prireditve, stro- 
kovne tečaje, razstave, predvajanja fil- 
mov, goji fizkulturo Itd. ter ustanovi 
svojo knj y.riico. 

Zaradi smotrnega in uspešnejšega izva- 
janja svojih nalog izdela potrebne načrte 
v skladu s splošnim državnim načrtom. 

Zadružni delež znaša 150 din, plača se 
ob vstopu v zadrugo. Upravni odbor laliko 
dovoli plačilo v obrokih. Delež zadružni- 
kovega družinskega člana znaša 10 din. 
Vsak zadružnik jamči še s petkratnim 
zneskom vpisanih obveznih deležev 

Zadruga razglaša važnejše sklepe v 
svojih poslovnih prostorih in na razglasni 
deski. 

Upravni odbor sestavlja 7 do 0 članov. 
Njegova dolžnost traja eno leto. 

Zadrugo zastopa upravni odbor, zanjo 
podpisujeta po dva člana^upravnega odbo- 
ra, katerih enega lahko nadomešča po 
upravnem odbora pooblaščeni uslužbenec 
zadruge. 

Člani upravnega odbora so: 
Aljec Ivan, mesar, Kapelski vrh, pred- 

sednik, 
Sušter Ivan, finan. zvaničnik, Kapel- 

ski vrh, tajnik, 
Dunaj Franc, gostilničar, Kapelski 

vrh, 
Petek Alojz, viničar, Kapela, 

Korošec Martin, •••., Sp. Kocjan, 
Čagran Vera pos., Radenski vrh, 
Markovič Ivan, čevljar, Sp. Kocjan, 
Belak Males, posestnik, Paričnjak, od- 

borniki. 
Okrožno sodišče v Mariboru, 

dno 19. junija 1948. 
Zadr IV 64/2 5993 

ft 
913. 

Sedež: Krašči, okraj Murska Sobota, 
Dan vpisa: 25. VI. 1948. 
Besedilo: Kmetijska zadruga z o. j. v 

Krašćih. 
Zadruga je bila ustanovljena na skup- 

ščini 25. II. 1948 za nedoločen čas. 
Nalogo zadruge so: 1. da na čim boljši 

in čim kulturnejši način oskrbuje svojo 
člane z vsemi potrebnimi potresnimi 
predmeti: 2. da odkupuje v svojem oko- 
lišu vse kmetijsko pridelke ln izdelke v 
skladu s postavljenim načrtom za dobro 
oskrbo most in drugih industrijskih ere- 
diSč in sklepa v ta namen pogodbo; 
3. da pospešuje in razvija vso panoge 
kmetijskega gospodarstva na svojem 
področju, tako poljedelstvo, živinorejo, 
sadjarstvo, vinogradništvo, čebelarstvo, 
gojitev industrijskih in drugih kultur, 
gozdarstvo, domačo obrt itd., posebno 
še tiste panoge oziroma kulture, ki 
v danih naravnih pogojih najbolj uspe- 
vajo; 4. da uvaja za povečanje kmetijske 
proizvodnje in s tem za naraščanje bla- 
gostanja svojih članov naprednejšo teh- 
nične in agronomske metodo v kmetij- 
stvu in v ta namen nabavlja kmetijsko 
stroje, umetna gnojila itd., ustanavlja 
ambulante za živino, plemenilne postaje, 
organizira selekcijo živine, gradi silose, 
organizira semensko službo, skrbi za 
gojitev sadnih, gozdnih in drugih sadik 
itd.; 5. da organizira predelavo kmetij- 
skih pridelkov in obrtne delavnice za 
potrebe svojih članov in izrablja pri tem 
predvsem lokalno surovine; 6. da zbira 
kmečke prihranke v obliki hranilnih 
vlog in notranjih posojil za ustvarjanje 
obratnih sredstev in za dajanje kre- 
ditov svojim članom; 7. da skrbi za go- 
spodarski strokovni, kulturni in pro- 
svetni dvig vseh prebivalcev svojega 
okoliša tako, da prireja v svojem za- 
družnom domu strokovna in politična 
predavanja, kulturno prireditve, stro- 
kovne tečaje, razstave, predvajanja fil- 
mov, goji fizkulturo itd. ter ustanovi 
svojo knjižnico. 

Zaradi smotrnega in uspešnejšega izva- 
janja svojih nalog izdela potrebne načrte 
v skladu s splošnim državnim načrtom. 

Zadružni delež znaša 150 din, plača se 
ob vstopu v zadrugo. Upravni odbor lahko 
dovoli • plačilo v obrokih. Delež zadružni- 
kovega družinskega člana znaša 10 din. 
Vsak zadružnik jamči še z desetkratnim 
zneskom vpisanih obveznih deležev. 

Zadruga razglaša važnejše sklepe v 
svojih poslovnih prostorih in na razglasni 
deski. 

Upravni odbor sestavljajo 4 člani- 
Njegova dolžnost traja eno leto. 

Zadrugo zastopa upravni odbor, zanjo 
podpisujeta po dva Člana upravnegf odbo- 
ra,  katerih enega lahko nadomešča  P» 
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upravnem odboru pooblaščeni uslužbenec 
zadruge. 
. Člani upravnega odbora so: 

Goikovič Avgust, učitelj, Krašči, pred- 
»ednik, 

Sinko Jožef, poljedelec, Krašči, taj- 
nik, 

Hari Alojz, kmet, Krašči, 
Sadi Alojzij, poljedelec, ••••, od- 

bornika. 
Okrožno sodišče v Maribora 

dne 25. junija 1948. 
Zadr III 96/2 599C 

# 

ciedež: Ljutomer. 
Dan vpisa: 5. julija 1948. 
Besedilo: Obrtna nabavno prodajna za- 

druga z o. j. v Ljutomeru. 
Zadruga je bilä ustanovljena na s-kup- 

s&ai 20. VI. 1948 za nedoločen čas. 
, Naloga zadruge je: 1. da nabavlja pro- 
dajalna sredstva in surovine za svoje 
člane; 2. da prevzema od svojih članov 
njihove proizvede, jih razvršča po vreti 
•• kakovosti in skrbi za skupno prodajo; 
6- da sodeluje pri načrtu preskrbe in 
pomaga pri vključevanju obrtnikov v 
nacrtno delo; da vodi evidenco o izvr- 
šitvi sprejetih proizvajalnih nalog svojih 
članov in skrbi, da se v celoti izvajajo 
predpisi Mudskih oblasti glede cen; 5 
da zbira za samooskrbo v svojem okoli- 
šu surovine, ki so še neizrabljene in Jih 
razdeljuje med svoje člane. 

Zadružni delež znaša 600 dim, plača 
se ob vstonu v zadrugo. Upravni odbor 
tònko dovoli plačilo v obrokih. Vsak za- 
družnik jamSi še s petkratnim zneskom 
^Pisanih obveznih deležev. 

Zadruga razglaša važnejše sklepe v 
fVojih poslovnih prostorih, po potrebi 
tudi v glasilu Glavne zveze zadrug LRS 
^1 v lokalnem časopisju. 

Upravni odbor sestavlja 5 do 9 članov. 
, Njegova dolžnost traja eno leto. Zadrugo 

zastopa upravni odbor, zanjo podpisujeta 
P° dva člana upravnega odbora, katerih 
^•• lahko nadomešča po upravnem 
^bora pooblaščeni uslužbenec zadruge. 

Člani upravnega odbora so: 
• Semenič    Anton,    kovač,    Ljutomer, 
Prednik, 

. ropolnik Martin, ključavniičar, Križev- 
, ^Podpredsednik, -«_,*. 

h„
ölagovä8 Janez, mizar, Kamenščak, taj- 

Keiner Konrad, sodar, Vuzmetinoi, 
^conja Janez, kolar, Stročja vas, 
«°diga Jožef, čevljar, Kog, 
\*h. Milan, slikar, Ljutomer, 
^evanič Ivan, tapemik, Kog, 

^enartsič Kolomam,   lončar, Sitajova, 
^Wnrki. 

OkroSno sodišče v Mariboru 
dne 5. julija 1948. 

Zadr IV 82/2 6167 

«15. * 
Sedež: Marenberg, okraj Dravograd. 
"an vpiea: 28. junija 1948. 

M°esedilo: Kmetijska zadruga z o. J. v 

w^druga je bila -ustanovljena na skup- 
^i .11. IV. 1948 za nedoloČerTcas 

Naloge zadruge so: 1. da na čim boljši 
m čim kulturnejši način oskrbuje svoje 
člane z vsemi potrebnimi potresnimi 
predmeti: 2. da odkupuje v svojem oko- 
lišu vse kmetijske pridelke in izdelke v 
skladu s postavljenim načrtom za dobro 
oskrbo mest in drugih industrijekih «re- 
dige in sklepa v ta namen pogodbe; 
3. da pospešuje in razvija vse panoge 
kmetijskega gospodarstva na svojem 
področju, tako poljedelstvo, živinorejo, 
sadjarstvo, vinogradništvo, čebelarstvo, 
gojitev industrijskih in drugih kultur, 
gozdarstvo, domačo obrt itd., posebno 
še tiste panoge oziroma kulture, ki 
v danih naravnan pogojih najbolj uspe- 
vajo; 4. da uvaja • povečanje kmetijske 
proizvodnje iv s tem za naraščanje bla- 
gostanja svojih članov naprednejše teh- 
nične in agronomske metode v kmeb.j- 
stvu in v ta namen nabavlja kmetijske 
stroje, umetna gnojila itd., ustanavlja 
ambulante za živino, plemenilne postaje, 
organizira selekcijo živine, gradi alose, 
organizira semensko službo, skrbi .za 
gojitev sadnih, gozdnih in drugih sadik 
itd • 6 da organizira predelavo kmetij- 
skih pridelkov in obrtne delavnice za 
potrebe svojih članov iv izrablja pri tem 
predvsem lokalne surovine; 6. da zbira 
kmečke prihranke v obliki hranilnih 
vlog in notranjih posojil za ustvarjanje 
obratnih sredstev in za dajanje kre- 
ditov svojim članom; 7. da skrbi za go- 
spodarski strokovni, kulturni in pro- 
svetni dvig vseh prebivalcev svojega 
okoliša tako, da prireja v svojem za- 
družnem domu strokovna in politična 
predavanja, kulturne prireditve, stro- 
kovne tečaje, razstave, predvajanja fil- 
mov, goji fizkulturo itd. ter ustanovi 
svojo knjižnico. . 

Zaradi smotrnega in uspešnejšega izva- 
janja svojih nalog izdela potrebne načrte 
v skladu s splošnim državnim načrtom. 

Zadružni delež znaša 160 din, plača se 
ob vstopu v zadrugo. Upravni odbor lahko 
dovoli plačilo v obrokih. Delež zadružni- 
kovega družinskega Člana znaša 20 din. 
Vsak zadružnik jamči še z desetkratnim 
zneskom vpisanih >bveznih deležev. 

Zadruga razglaša važnejše iklepe v 
svojih poslovnih prostorih in na razglasni 

Upravri odbor sestavlja 10 do 14 Čla- 
nov. Njegova dolžnost traja eno leto. 

Zadrugo zastopa upravni odbor, zanjo 
podpisujeta po dva člana upravnega odbo- 
ra, katerih enega lahko aadomešča po 
upravnem odboru pooblaščeni uslužbenec 
zadruge. 

Člani upravnega odbora so: 
Gregi Ivan, nameščen ae, Marenberg, 

predsednik, , 
Medved Ivan, kolonist, Marenberg, 

podpredsednik, 
Repoluek Jožko, mehanik, Marenberg, 

tajnik, „      . 
GaSper Franc, Marenberg, 
Knuplež Stanko, kolonist, Marenberg, 
Brodarič Franc, kolonist, Marenberg, 
Vaje Ivan, kolonist, Marenberg,   / 
Hedl Amalija, poe., Sp. Vižinga, 
Langbauer Lovro, posestnik St. Janž, 

Uršič Franc kolonist, Maronbeirg, 
Šega Josip, pismonoša, Marenberg, 
Ternik Albert, pos. sdn, Marenberg, 

odborniki. 
Okrožno sodišče v Mariboru 

dne 28. junija 1948. 
Zadi. IV 7672 Ö00Ö 

* 
916. 

Sedež: Sladki vrh, okraj Maribor oko- 
lica. 

Dam vpisa: 5. julija 1948.        ^ 
Besedilo: Kmetijska zadruga % o, J. v 

Sladkem vrhu. - 
Zadruga je bila ustanovljena na skup- 

ščini 9. III. 1948' za nedoločen čas. 
Naloge zadruge so: 1. da na čim boljši 

in čim kulturnejši način oskrbuje svoje 
člane z vsemi potrebnimi potresnimi 
predmeti: 2. da odkupuje v svojem oko- 
lišu vse kmetijske pridelke in izdelke v 
skladu s postavljenim načrtom za dobro 
oskrbo mest in drugih industrijskih sre- 
dišč in sklepa v ta namen pogodbe; 
3. da pospešuje in razvija vse panoge 
kmetijskega gospodarstva na svojem 
področju, tako poljedelstvo, živinorejo, 
sadjarstvo, vinogradništvo, čebelarstvo, 
gojitev industrijskih in drugih kultur, 
gozdarstvo, domačo obrt itd., posebno ' 
še tjste panoge oziroma kulture, ki 
v danih naravnih pogojih najbolj uspe- 
vajo; 4. da uvaja za povečanje kmetijske 
proizvodnje in s tem za naraščanje bla- 
gostanja svojih članov naprednejše teh- 
nične in agronomske metode v kmetój- 
stvu in v ta namen nabavlja kmetijske 
stroje, umetna gnojila ud., ustanavlja 
ambulante za živino, plemendlme postaje,. 
organizira selekcijo živine, gradi silose, 
organizira semensko službo, s.krbi za 
gojitev sadnih, gozdnih in drugih sadik 
itd.; 5. da organizira predelavo kmetij- , 
ekih pridelkov in obrtne delavnice za 
potrebe svojih članov in izrablja pri tem 
predvsem lokalne surovine; 6 da zbira 
kmečke prihranke v obliki hranilnih 
vlog in notranjih posojil za ustvarjanje 
obratnih sredstev in za dajanje kre- 
ditov svojim članom; 7. da skrbi za go- 
spodarski strokovni, kulturni in pro- 
svetni dvig vseh prebivalcev svojega 
okoliša tako, da prireja v svojem za- 
družnem domu strokovna in politična 
predavanja, kulturne prireditve, stro- 
kovne tečaje, razstave, predvajanja fil- 
mov, goji fizkulturo itd, ter ustanovi 
svojo knjižnico. 

Zaradi smotrnega in uspešnejšega izvar 
janja svojih nalog izdela potrebne načrte 
v skladu s splošnim državnim načrtom. 

Zadružni delež znaša 150 din, plača se 
ob vstopu v zadrugo. Upravni odbor lahko 
dovoli plačilo v obrokih. Delež zadružni- 
kovega družinskega člana znaša 16 din. 
Vsak zadružnik jamči še z desetkratnim 
zneskom vpisanih obveznih deležev. 

Zadruga razglaša važnejše sklepe v 
svojih poslovnih prostorih in na razglasni 
deski. 

Upravna odbor sestavlja 7 do 9 članov. 
Njegova dolžnost traja eno leto. 

Zadrugo zastopa upravni odbor, zanjo 
podpisujeta po dva člana upravnega odbo- 
ra, katerih enega lahko nadomešča po 
upravnem odboru pooblaščeni uslužbenec 
zadruga 
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Člani upravnega odbora so: 
Niki Janez, mesar, Sladici vrh, pred- 

sednik, 
Porner Ludvik, kmet. Sladki vrh, taj- 

nik, 
Pajnik Oskar, tajnik KLO, Sladki vrh. 
Senčič Franc, čevljar, Vranji vrh, 
Lilek Viktor, kmet, Sladki vrh, 
Ozvald Anica, kmet hči, Vranji vrh, 
Roškar Jožef, kmet, Vranji vrh, 
Raduha Mihael, kmet, Svečane, odbor- 

niki. y 

Okrožno sodišče v Mariboru 
dne 5   julija 1948. 

Zadr TV 81/2 6027 
y* 

917. 
Sedež:  Sotina,  okraj  M.  Sobota. 
Dar.' vpisa: 24. junija 1948. 
Besedilo: Kmetijska zadruga z o. j. v 

Sofini. 
/ Zadruga je bila ustanovljena na skup- 

ščini 22. II. 1948. za nedoločen čas. 
Naloge zadruge so: 1. da na čim boljši 

in čim kulturnejši način oskrbuje svoje 
Člane z vsemi potrebnimi potresnimi 
predmeti: 2. da odkupuje v svojem oko- 
lišu vse kmetijske pridelke in izdelke v 
skladu s postavljenim načrtom za dobro 
oskrbo mest in drugih industrijskih sre- 
dišč in sklepa v ta namen pogodbe; 
3. da pospešuje in razvija vse panoge 
kmetijskega gospodarstva na svojem 
področju, tako poljedelstvo, Živinorejo, 

, sadjarstvo, vinogradništvo, čebelarstvo, 
gojitev industrijskih in drugih kultur, 
gozdarstvo, domačo obrt itd., posebno 
še tiste panoge oziroma kulture, ki 
v danih naravnih pogojih najbolj uspe- 
vajo; 4. da uvaja za povečanje kmetijske 
proizvodnje • s tem za naraščanje bla- 
gostanja svojih članov naprednejše teh- 
nične in agronomske metode v kmetój- 
stvu in v ta namen nabavlja kmetijske 
stroje, umetoa gnojila itd., ustanavlja 
ambulante za živino, plemenilne postaje, 
organizira selekcijo živine, gradi silose, 
organizira semensko službo, skrbi za 

«.gojitev sadnih, gozdnih in drugih sadik 
itd.; 5. da organizira predelavo kmetij- 
skih pridelkov in obrtne delavnice za 
potrebe svojih članov iu izrablja pri tem 
predvsem lokalne surovine; C. da zbira 
kmečke prihranke v obliki hranilnih 
vlog in notranjih posojil za ustvarjanje 
obratnih sredstev in za dajanje kre- 
ditov svojim članom; 7. da skrbi za go* 
spodarski strokovni, kulturni in pro- 
svetni dvig vseh prebivalcev svojega 
okoliša tako, da prireja v svojem za- 
družnem domu strokovna in politična 
predavanja, kulturne prireditve, stro- 
kovne tečaje, razstave, predvajanja fil- 
mov, goji fizkulturo itd. ter ustanovi 
svojo knjižnico. 

Zaradi smotrnega in uspešnejšega izva- 
janja svojih nalog izdela potrebne načrte 
v skladu s splošnim državnim načrtom. 

Zadružni delež iznaša 150 din, plača se 
ob vstopu v zadrugo. Upravni odbor lahko 
dovoli plačilo v obrokih. Delež zadružni- 
kovega družinskega člana-znala 10 din. 
Vsak zadružnik jamči še z desetkratnim 
zneskom vpisanih obveznih deležev. 

Zadruga razglaša važnejše sklepe v 
svojih poslovnih prostorih in na razglasni 
cle=ki. 

Upravni odbor sestavlja 6 članov. 
Njegova dolžnost traja eno leto. 

Zadrugo zastopa upravni odbor, zanjo 
podpisujeta po dva člana upravnega odbo- 
ra,  katerih enega lahko nadomešča  po 
upravnem odboru pooblaščeni uslužbenec 
zadruge. 

Člani upravnega odbora bo: 
Popovič Niko, kmet, predsednik, 
Rogan Karel, kmet, Sotina, podpred- 

sednik, 
Svetanič Alojz, kolar, Sotina, tajnik, 
Gurman Franc, kmet, Sotina, 
Buček Janez, kmet, Sotina, 
Meckar Štefan, kmet Sotina. 

Okrožno sodišče v Mariboru 
dne 24. junija 1948. 

Zadr Tli 95/2 5997 
* 

918. 
Sedež: Št. Hj pod Turjakom, okraj Dra- 

vograd, 
Dan vpisa: 3. julija 1948. / 
Besedilo: Kmetijska zadruga z o. j. v 

St. Ilju pod Turjakom. 
Zadruga je bila ustanovljena na skup- 

ščini dne 23. V. 1948 za nedoločen čas. 
Naloge zadruge so: 1. da na čim boljši 

in čim kulturnejši način oskrbuje svoje 
člane z vsemi potrebnimi potrošnimi. 
predmeti; 2. da odkupuje v svojem oko- 
lišu vse kmetijske pridelke in izdelke v 
skladu s postavljenim načrtom za dobro 
oskrbo mest in drugih industrijskih sre- 
dišč in sklepa v ta namen pogodbe; 
3. da pospešuje in razvija vse panoge 
kmetijskega gospodarstva na svojem 
področju, tako poljedelstvo, živinorejo, 
sadjarstvo, vinogradništvo, čebelarstvo, 
gojitev industrijskih in drugih kultur, 
gozdarstvo, domačo obrt itd., posebno, 
še tiste panoge oziroma kulture, ki v 
danih naravnih pogojih najbolj uspe- 
vajo; 4. da uvaja za povečanje kmetijske 
proizvodnje in s tem za naraščanje bla- 
gostanja svojih članov naprednejše teh- 
nične in agronomske metode v kmetij- 
stvu in v ta namen nabavlja kmetijske 
stroje, umetna gnojila itd., ustanavlja 
ambulante za živino, plemenilne postaje, 
organizira selekcijo 'živine, gradi silose, 
organizira semensko službo, skrbi za 
gojitev sadnih, gozdnih ini drugih sadik 
itd.; 5. da organizira predelavo kmetij- 
skih pridelkov in obrtno delavnice za 
potrebe svojih članov in izrablja pri tem 
predvsem lokalne surovine; "0. da zbira 
kmečke prihranke v obliki hranilnih 
vlog in notranjih posojil za ustvarjanje 
obratnih sredstev in za dajanje kreditov 
svojim članom; 7. da skrbi za gospodar- 
ski strokovni, kulturni in prosvetni dvig 
vseh prebivalcev svojega okoliša tako, da 
prireja v svojem zadružnem domu stro- 
kovna in politična predavanja, kulturne 
prireditve, strokovne tečaje,, razstave, 
predvajanja filmov, goji fizkulturo itd. 
ter ustanovi svojo knjižnico. 

Zaradi smotrnega in uspešnejšega iz- 
vajanja svojih nalog izdela potrebne na- 
črte v skladu s splošnim državnim načr- 
tom. 

Zadružni delež znaša 150 din, plača se 
ob vstopu v zadrugo. Upravni odbor lah- 
ko dovoli plačilo, v obrokih. Delež za- 
družnikovega  družinskega  člana z%iaša 

10 din. Jamstvo te omejeno. Vsak za- 
družnik jamči še s petkratnim zneskom 
vpisanih obveznih deležev. 

Zadruga razglaša važnejše sklepe v 
svojih poslovnih prostorih in na razglas- 
ili deski. 

Upravni odbor sestavlja 7 do 10 članov. 
Njegova dolžnost traja eno leto. Zadru- 
go zastopa upravni odbor, zanjo podpi- 
sujeta po dva člana upravnega odbora 
katerih enega lahko nadomešča ^ po 
upravnem odboru pooblaščeni uslužbe- 
nec zadruge. 

Člani upravnega odbora so: 
Krušič Ivan, delavec, Št. Ilj, predsed- 

sednik, 
Gobec Konrad, kmet, St. Ilj, podpred- 

sednik, 
Suligoj Franc, čevljar, Št. Ilj, tajnik, 
Tovšak Ivan, knjigovodja, St. Ili, 
TasiČ Viktor, uradnik, Straže,        r 
Turičnik Jožef, kmet, M. Mislinje. 
Sovič Ivan, kmet, M. Mislinje, 
Rozman Olga, gospodinja, Št. Ilj, 
Urbancl Franc. kmet. Straže, odbor- 

niki. 
Okrožno sodišče v Mariboru, 

dne 3. julija 1948. 
Zadr. IV 79/2 6025 

* 
919. 

Sedež: St. Janž pri Dravogradu. 
Dan vpisa: 6. julija 1948. ; 
Besedilo: Kmetijska zadruga z o. j. v 

St. Janžu pri Dravogradu. 
Zadruga je bila ustanovljena na skup- 

ščini 4. IV. 1948 za nedoločen čas. 
Naloge zadruge so: 1. da na čim boljši 

in čim kulturnejši način oskrbuje svoje 
člane  z   vsemi   potrebnimi   potrošnimi 
predmeti; 2. da odkupuje v svojem oko- "• 
lišu vse kmetijske pridelke in izdelke v 
skladu s postavljenim načrtom za dobro 
oskrbo mest in drugih industrijskih sre- 
dišč in sklepa v ta namen pogodbe;' 
3. da pospešuje in razvija vse panoge 
kmetijskega   gospodarstva   na   svojem" 
področju,  tako  poljedelstvo, živinorejo, 
sadjarstvo, vinogradništvo,  čebelarstvo. \ 
gojitev industrijskih in drugih kultur, 
gozdarstvo, domačo obrt itd./ posebno 
še tiste panoge oziroma kulture, ki 4. 
danih  naravnih  pogojih  najbolj   usp? 
vajo; 4. da uvaja za povečanje kmetijska 
proizvodnje in« s tem za naraščanje bla 
gostanja svojih članov naprednejše tel; 
nične in agronomske metodo v kmetij' ; 
stvu in v ta namen nabavlja kmetijsko' 
stroje,  umetna  gnojila  itd.,  ustanavlja 
ambulante za živino, plemenilne postaje, 
organizira selekcijo živine, gradi silose, 
organizira  semensko službo,  skrbi" is 

gojitev sadnih, gozdnih in drugih sadik 
itd.; 5. da organizira predelavo kmetij- 
skih pridelkov in obrtne delavnice za , 
potrebe svojih članov in izrablja pri ten1 

predvsem lokalne surovine; 6. da zbira 
kmečke   prihranke v obliki  hranilnih 
vlog in notranjih posojil za ustvarjanje. 
obratnih sredstev in za dajanje kreditov 
svojim članom; 7. da skrbi za gospodar- 
ski strokovni, kulturni in prosvetni dvJ? 
vseli prebivalcev svojega okoliša tako/da : 
prireja v svojem-zadružnem domu 6tro»v 
kovna,in politična predavanja,, kulturne 
prireditve, -strokovne   tečaje,' , razstave. 
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Predvajanja filmov, goji fizkulturo itd. 
'1er ustanovi svojo knjižnico. 

Zaradi smotrnega in uspešnejšega iz- 
dajanja svojih nalog izdela potrebne* na- 
crte v skladu s splošnim državnim načr- 
tom. 

Zadružni delež znaša ISO din, plača se 
ob vstopu v zadrugo. Upravni odbor lah- 
ko dovoli plačilo v obrokih. Delež za- 
družnikovega družinskega člana znaša 
•-Odin. Jamstvo je omejeno. Vsak za- 
družnik jamči še s petkratnim zneskom 
v'pisanih obveznih deležev. 

Zadruga razglaša važnejše sklepe v 
poslovnih prostorih in na razglasni deski. 

Upravni odbor sestavlja 7 do 8 članov, 
gegova dolžnost traja eno leto. Zadru- 
go zastopa upravni odbor, zanjo podpi- 
hujeta po dva člana upravnega odbora 
Katerih enega lahko nadomešča po 
"Pravnem odboru pooblaščeni uslužbe- 
nec zadruge. 

Člani upravnega odbora so: 
Zanoškar- Viktor, kmet, Otiški vrh, 

Predsednik, 
Bežan Slavko, poslovodja, Št Janž, 

Podpredsednik, 
RainAC ,Iv^n' kmet' 0liSki Vfü, tajnik, 
Bart Adolf, kmet. sin, ŠL Janž! 

Janž Le°P°MiHa,   gospodinja,   Št. 

Grilc Franc, kmet, Selovec, 
potnik Simon, kmet, Selovec, odbor- 

Okrožno sodišče v Mariboru 
"toe 6. julija 1948. 

Zadr. IV 83/2 6024 
»t» 

920. 
Sedež: Trato, okraj G. Radgona. 
"an vpisa: 19. junija 1948.    * 

Tratah Kmeti-iska zađruSa *..«• .'• • 

g Zadruga je bila ustanovljena na skup- 
Urw 2. junija •8 za nedoločen čas. • 
Naloge zadruge so: 1. da na čim boljši, 

• cim kulturnejši način oskrbuje svoje 
z vsemi   potrebnimi   potrošnimi 

,,1 cirn kulturnejši način oskrbuje svoje 
*••• z vsemi potrebnimi potrošnimi 

Predmeti; 2. da odkupuje v svojem oko- 
£« vse kmetijske pridelke in izdelke v 
onftu s P°3tavljenim načrtom za dobro 
^Krbo mest in drugih industrijskih sre- 
3Su, *n sklepa v ta namen pogodbe; 
j.' da pospešuje :'n razvija vse panoge 
r,'

n,oliJskega gospodarstva na svojem 
i "aroeju, tako poljedelstvo, živinorejo. 
c',.

larstvo,  vinogradništvo, čebelarstvo, 
' oJ}\Bv industrijskihv in ^drugih kultur, 
| Varstvo, domačo obrt itd;, posebno 
(ja !lsie panoge oziroma kulture, ki v 
v ?«» naravnih pogojih najbolj uspe- 
Prn-' 4' da uvaia za povečanje kmetijske 
',0?,1Zv°dnie in s tem za naraščanje bla- 
••• anJa svojih članov naprednejše teh- 

tne in agronomske metode v kmetij- 
st 

u.in v ta namen nabavlja kmetijske 
•••-  umetna  gnojila itd., ustanavlja 

• o 'oulante za živino, plemenilne postaje, 
o tanizira selekcijo živine, gradi silose, 
goiffIUzira semensko službo,, skrbi za, 
itd. Sa<iniIi. gozdnih in drugih sadik 
su.V 5- da organizira predelavo kmetij- 
Dof ,?ridelkov in obrtne delavnice za 
PnPi e svo'ib članov in izrablja pri tem 
km ISsm lokalno surovine; 6. da zbira 

"lecke  prihranke' v   obliki   hranilnih 

vlog in notranjih posojil za ustvarjanje 
obratnih sredstev in za dajanje kre- 
ditov svojim članom; 7. da skrbi za go- 
spodarski strokovni, kulturni in pro- 
svetni dvig vseh prebivalcev svojega 
okoliša tako, da prireja v svojem za- 
družnem domu strokovna in politična 
predavanja, kulturne prireditve, stro- 
kovne tečaje, razstave, predvajanja •- 
mov, goji fizkulturo itd. ter ustanovi 
svojo knjižnico. 

Zaradi smotrnega in uspešnejšega iz- 
polnjevanja svojllh nalog izdela potrebne 
načrte v skladu s splošnim državnim na- 
črtom. 

Zadružni delež znaša 150 din, placa se 
ob vstopu v zadrugo. Upravni odbor lah- 
ko dovoli plačilo v obrokih. Delež za- 
družnikovcga družinskega člana znaša 
20 din. Jamstvo je omejeno. Vsak za- 
družnik jamči še z desetkratnim zne- 
skom vpisanih obveznih deležev. 

Zadruga razglaša važnejše sklepe v 
svojih poslovnih prostorih in na razglas. 
ni deski - 

Upravni odbor sestavlja o članov. Nje- 
gova dolžnost traja enojeto. Zadrugo za- 
stopa upravni odbor, zanjo podpisujeta 
po dva člana upravnega odbora, katerih 
enega lahko nadomešča po upravnem od- 
boru pooblaščeni uslužbenec zadruge. 

Člani upravnega odbora so. 
Zaje Pavla, kmetïca, Trate, predsed- 

nik< m ,    , 
Bavdek Jože, kmet, Trate, pedpredsed-- 

nik, t . ., 
Ačlco Dragotin, upok., Trate, tajnik, 
Detoni Anica, poslovodkinja, Trate, 
Intihar Angela, pos. hči, Trate, odbor- 

nica, 
Pooblaščenka ' za sopodpisovanje je: 

.Levstik Tončka, .poslovodkiiija zadruge, 
> Trate. ',. 

Okrožno sodišče v Mariboru 
dne 19. junija 1948. 
-.     Zadr. IV 68/2    '        5833 

* 
921. 

Sedež:    Zg. Polskava, okraj Maribor 
okolica, i 

Dan vpisa: 25. junija 1948. 
Besedilo: Kmetijska zadruga z o. j. v 

Zg. Polskavi. 
Zadruga je bila ustanovljena na skup- 

ščini 30. V. 1948 za nedoločen časi 
Naloge zadruge so: 1. da na čini boljši 

in čim kulturnejši način oskrbuje svoje 
člane z vsemi potrebnimi potrošnimi 
predmeti; 2. da odkupuje v svojem oko- 
lišu vse kmetijske pridelke in izdelke v 
skladu s postavljenim načrtom za donro 
oskrbo mest in drugih industrijskih sre- 
dišč in sklepa v ta namen pogodbe; 
3. da pospešuje in- razvija vse panoge 
kmetijskega gospodarstva na svojem 
področju, tako poljedelstvo, živinorejo, 
gozdarstvo, domačo obrt itd., posebno 
še tiste panoge oziroma kulture, ki 
v danih naravnali pogojih najbolj uspe- 
vajo; 4. da uvaja za povečanje kmetijske 
proizvodnje in s tem za naraščanje bla- 
gostanja svojih članov naprednejše teh- 
nične in agronomske metode .v kmetij- 
stvu in v ta namen nabavlja--kmetijske 
stroje; umetna gnojila itd., ustanavlja 
ambulante za živino, plemenilne postaje, 

organizira selekcijo živine, gradi silose, 
organizira semensko službo, skrbi za 
gojitev sadnih, gozdnih in drugih sadik 
itd.; 5. da organizira predelavo kmetij- 
skih pridelkov in obrtne delavnice za 
potrebe svojih članov in izrablja pri tem 
predvsem lokalne surovine; G. da zbira 
kmečke prihranke v obliki hranilnih 
vlog in notranjih posojil za ustvarjanje 
obratnih sredstev in za dajanje kre- 
ditov svojim članom; 7. da skrbi za go- 
spodarski strokovni, kulturni in pro- 
svetni dvig vseh prebivalcev svojega 
okoliša tako, da prireja v ovojem za- 
družnem domu strokovna in politična 
predavanja, kulturne prireditve, stro- 
kovne tečaje, razstave, predvajanja fil- 
mov, goji fizkulturo itd. ter ustanovi 
svojo knjižnico. 

Zaradi smotrnega in uspešnejšega izva- 
janja svojih nalog izdela potrebne načrte 
v skladu s splošnim državnim načrtom. 

Zadružni delež znaša 150 din, plača se 
ob vstopu v zadrugo. Upravni odbor lahko 
dovoli plačilo v obrokih. Delež zadružni- 
kovega družinskega člana znaša 20 din. 
Vsak zadružnik jamči še z desetkratnim 
zneskom vpisanih obveznih deležev. 'V' 

: Zadruga razglaša važnejše sklepe v 
svojih poslovnih prostorih in na razglasni 5< 
deski. 

Upravni odbor sestavlja 5 do 9 članov. 
Njegova dolžnost traja eno leto. 

Zadrugo zastopa upravni odbor^zanjo 
podpisujeta po dva člana upravnega odbo- 

. ra, katerih enega lahko nadomešča po 
upravnem odboru pooblaščeni uslužbenec 
zadruge. 

Člani upravnega odbora so: 
-Dr. Pečovnik Adolf,  gimn. ravnatelj , • 

v pok., Zg. Polskava, predsednik ; 
Obrovnik Ivan, upok. Gabernik, pod- 

predsednik, 
Kalan Jože, kmet, Ogljenšak, tajnik, 
Korošec Adolf, delavec, Zg. Polskava, 
Kancler Ivan, delavec, Zg. Polskava, 
Emih Ivan, kmet, Bukovec, 
Padežnik Franc, mizar, pomočnik, Bu- 

kovec, 
Korojiec Ivan, kmet, Bukovec, 
Goriban Jožef, kmet, Gabrnik. odbor- 

niki. , 
Okrožno sodišče v Mariboru 

dne 25. junija 1948. '» 
Zadr IV. 73/2 '    5998   , 

922. 
* 

Sedež: Zg. Scarnita, okra] G. Radgo- 
na. .   ' 

Dan vpisa: 24. junija 1948. 
Besedilo: IÇmetijska zadruga, z o. j, v 

Zg. Ščavnici. 
Zadruga je bila ustanovljena na skup- 

ščini 30. V. 1948 za nedoločen čas. 
, Naloge zadruge so: da na čim boljši 
in čim kulturnejši način oskrbuje svoje 
člane  z  vsemi  potrebnimi   potrošnimi 
predmeti; 2. da odkupuje v svojem oko 
lišu vse kmetijske pridelke in izdelke v   • 
skladu s postavljenim načrtom za dobro 
oskfbo mest in drugih industrijskih sre- 
dišč  in sklepa v  ta_ namen pogodbe;,, 
3. da pospešuje in razvija vse panoge 
kmetijskega   gesjodarstva   na   svojem 
področju, tako poljedelstvo, živinorejo, 
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sadjarstvo, vinogradništvo, čebelarstvo, 
gojitev industrijskih in drugih kultur, 
gozdarstvo, domačo obrt itd., posebno 
še tiste panoge oziroma kulture, ki v 
danih naravnih pogojih najbolj uspe- 
vajo; 4. da uvaja za povečanje kmetijske 
proizvodnje in s tem za naraščanje bla- 
gostanja svojih članov naprednejše teh- 
nične in agronomske metode v kmetij- 
stvu in v ta namen nabavlja kmetijske 
stroje, umetna gnojila itd., ustanavlja 
ambulante za živino, plemenilne postaje, 
organizira selekcijo živine, gradi silose, 
organizira semensko službo, skrbi za 
gojitev sadnih, gozdnih in drugih sadik 
itd.; 5. da organizira predelavo kmetij- 
skih pridelkov in obrtne delavnice za 
potrebe svojih članov Ln izrablja pri tem 
predvsem lokalne surovine; 6 da zbira 
kmečke prihranke v obliki hranilnih 
vlog in notranjih posojil za ustvarjanje 
obratnih sredstev in za dajanje kre 
ditov svojim članom; 7. da skrbi za go 
spodarski strokovni, kulturni in pro- 
svetni dvig vseh prebivalcev svojega 
okoliša tako, da prireja v svojem za- 
družnem domu strokovna in politična 
predavanja, kulturne prireditve, stro- 
kovne tečaje, razstave, predvajanja fil- 
mov, goji fizkulturo itd ter ustanovi 
svojo knjižnico. 

Zaradi smotrnega in uspešnejšega iz- 
polnjevanja svojih nalog izdela potrebne 
načrte ^yidadu s splošnim državnim na- 
črtom. 

Zadružni delež znaša 150 din, plača se 
ob vstopu v zadrugo. Upravni odbor lah- 
ko dovoli plačilo v obrokih. Jamstvo je 
omejeno. Vsak zadružnik jamči še z de- 
setkratnim zneskom vpisanih obveznih 
deležev. 

Zadruga razglaša važnejše sklepe v 
svojih poslovnih prostorih in na razglas- 
ili deski. 

Upravni odbor sestavlja 7 članov. Nje- 
gova dolžnost traja eno leto. Zadrugo za- 
stopa upravni odbor, zanjo podpisujeta 
po dva člana upravnega odbora, katerih 
enega lahko nadomešča po upravnem 
odboru pooblaščeni uslužbenec zadruge. 

Člani upravnega odbora so. 
Zupec Anton, delavec predsednik, 
Simonič Alojz, kmet, podpredsednik, 
Špmdler Marija, nameščenka, tajnik, 
Žižek Anton, kmet, 
Žižek Franc, kmet, 
Veršič Janez, kmet, 
Hajdinjak Anton, delavec, odborniki, 

vsi iz Zg. Ščavnice. 
Okrožno sodišče v Mariboru 

dne 24. junija 1948. 
Zadr. IV 72/2 5827 

* 
923. 

Sedež: Žepovci, okraj G. Radgona. 
Dan vpisa: 2; junija 1948. 

/ Besedilo: Kmetijska zadruga z o. j. v 
Žepovcih. 

Zadruga Jn bila ustanovljena na skup- 
ščini 25. IV. 1948 za nedoločen čas. 

Naloge zadruge so: 1. da na ••• boljši 
in čim kultuniejši način oskrbuje svoje 
člane   z   vsemi   potrebnimi   pot rosnimi 

J 

predmeti; 2. da odkupuje v svojem oko- 
lišu vse kmetijske pridelke in izdelke v 
skladu s postavljenim načrtom za dobro 
oskrbo mest • drugih industrijskih sre- 
dišč in sklepa v ta namen pogodbe; 
3. da pospešuje in razvija vse panoge 
kmetijskega gospodarstva na svojem 
področju, tako poljedelstvo, živinorejo, 
sadjarstvo, vinogradništvo, čebelarstvo, 
gojitev industrijskih in drugih kultur, 
gozdarstvo, domačo obrt itd., posebno 
še tiste panoge oziroma kulture, ki v 
danih naravnih pogojih, najbolj uspe- 
vajo; 4. da uvaja za povečanje kmetijske 
proizvodnje in s tem za naraščanje bla- 
gostanja svojih članov naprednejše teh- 
nične in agronomske metode v kmetij- 
stvu in v ta namen nabavlja kmetijske 
stroje, umetna gnojila Ud., ustanavlja 
ambulante za živino, plemenilne postaje, 
organizira selekcijo živine, gradi silose, 
organizira semensko službo, skrbi za 
gojitev sadnih, gozdnih in drug'h sadik 
itd.; 5. da organizira predelavo kmetij- 
skih pridelkov in obrtne delavnice za 
potrebo svojih članov in izrablja pri tem 
predvsem lokalne »provine; 6. da zbira 
kmečke prihranke "v obliki hranilnh 
vlog in notranjih posoj.l za ustvarjanje 
obratnih sredstev in za dajanje kreditov 
svojim članom; 7. da skrbi za gospodarski 
strokovni, kulturni in prosvetni dvig vseh 
prebivalcev svojega okoliša, tako, da pri- 
reja v svojem zadružnem domu strokovna 
in -politična predavanja, kulturne prire- 
ditve strokovne tečaje, razstave, predva- 
ianja filmov, goji fizkulturo itd. ter usta- 
novi svojo knjižnico. 

Zaradi smotrnega in uspešnejšega iz- 
polnjevanja svojih nalog izdela potrebne 
načrte v skladu e splošnim državnim na- 
črtom. 

Zadružni delež znaša 150din, plača se 
ob vstopu v zadrugo. Upravni odbor lah- 
ko dovoli plačilo v obrokih. Delež za- 
družnikovega družinskega člana znaša 
10 din. Jamstvo je omejeno. Vsak zadruž- 
nik jamči še z desetkratnim zneskom 
vpisanih obveznih deležev. 

Zadruga razglaša važnejše sklepe v 
svojih poslovnin prostorih in na razglas- 
ni deski. 

Upravni odbor sestavlja 5 do 9 članov. 
Njegova dolžnost traja eno leto. Zadrugo 
za«topa upravni odbor, zanjo podpisujeta 
po dva člana upravnega odbora, katerih 
enega lahko nadomešča po upravnem 
odboru pooblaščeni uslužbenec zadruge. 

Člani upravnega odbora so. 
ŠušteršiČ Franc, kmet, Zepovci, pred- 

sednik, 
Gališič Julij, kovač, Zepovci, tajnik, 
Hrovat Franc, kmet,-Zepovci, 
Lovenjak Gizela, gospodinja, Ziiberci, 
Mohor Valentin, kmet, Ziberci, odbor- 

niki 
Okrožno sodišče v Mariboru 

dne 26  junija 1948. 
Zadr. IV 74/2 5824 

* 
924. 

Sedež: Globoko, okraj Krško. 
Dan vpisa: 10 juniia 1948. 
Besedilo: Kmetijska zadruga z omeje- 

nim jamstvom v Globokem pri Brežicah. 

Zadruga je bila ustanovljena 18. febru- 
arja 1948 za nedoločen čas. 

Naloge zadruge so: 1. da na čim boljši 
in čim kulturnejši način oskrbuje svoje 
člane z vsemi potrebnimi potrošnimi 
predmeti; 2. da odkupuje v svojem oko- 
lišu vse kmetijske pridelke in izdelke v 
skladu s postavljenim načrtom za dobro 
oskrbo mest in drugih industrijskih sre- 
dišč in sklepa v ta namen pogodbe; 
3. da pospešuje in razvija vse panoge 
kmetijskega gospodarstva na svojem 
področju, tako poljedelstvo, živinorejo, 
sadjarstvo, vinogradništvo, čebelarstvo, 
gojitev industrijskih in drugih kultur, 
gozdarstvo, domačo obrt itd., posebno 
Še tiste panoge oziroma kulture, ki v 
danih naravnih pogojih najbolj uspe- 
vajo; 4. da uvaja za povečanje kmetijske 
proizvodnje in s tem za narašačnje bla- 
gostanja svojih članov naprednejše teh- 
nične in agronomske metode v kmetij- 
stvu in v ta namen nabavlja kmetijske 
stroje, umetna gnojila itd., ustanavlja 
ambulante za z.vino, plemenilne postaje, 
organizira selekcijo živine, gradi silose, 
organizira semensko službo, skrbi za 
gojitev sadnih, gozdnih in drugih sadik 
itd.; 5. da organizira predelavo kmetij- 
skih pridelkov in obrtne delavnico za 
potrebe svojih čianov in izrablja pri tem 
predvsem lokalne surovine; 6. da zbira 
kmečke prihranke v obliki hranilnih 
vlog in notranjih posojil za ustvarjanje 
obratnih sredstev in za dajanje kre- 
ditov svojim članom; 7. da skrbi za go- 
spodarski strokovni, kulturni in pro- 
svetni dvig vseh prebivalcev svoicga 
okoliša tako. da prireja v svojem za- 
družnem domu strokovna in politična 
predavanja,' kulturne prireditve, stro- 
kovne tečaje, razstave, predvajanja • 
mov, goji fizkulturo itd. ter ustanovi 
svojo knjižnico. 

Zaradi smotrnega in uspešnejšega i«' 
vajanje svojih nalog izdela potrebne na- 
črte v skladu s splošnim državnim na- 
črtom. „     . nfl 

Temeljni delež zadružn-ka znaša }}» 
dinarjev, delež zadružnikovega družin- 
skega člana pa 20 dip. Jamstvo je omeje- 
no. Vsak zadružnik jamči še z desetkrat- 
nim zneskom vpisanih obveznih deležev- 

Upravni odbor sestavlja "9 ciano?: 
predsednik, podpredsednik, tajnik \n 
odbornikov. Zadrugo zastopa upravni o?" 
bor ali tisti, ki ga ta pooblasti, zanj« 
podpisujeta po dva člana upravnega oo 
bora, ali po en član upravnega odbora ^ ' 
en pooblaščeni uslužbenec zadruge. 

Razglasi zadruge se nabijejo na ^ 
družni razglasni deski,   vabila na zD? 
pa se pošljejo članom še posebej P10 

meno. 
Članj upravnega odbora so. . n 
Kežman Andrej, tes. mojster, Globo*« 

št  68, predsednik, ^, 
Zivič Franc, posestnik, Globoko 3»< 

podpredsednik, , ,r» 
Volčanšek Pavla, poštna uradnic 

Dečna sela 2. tajnik, ,     4l 
Vrstovšek Franc  pweshrk. Bojno*1' 
Strucelj Anton, posestnik. Bojsno 1». 
Slovene Ivan, posestnik. Glnbnko 4 
Kene Ivan, posestnik, Globoko 4.. 
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Hotko Jože, posestnik, Piršenbreg 40, 
Les.inšek  Ivan, posestnik, Piršenbreg 

št. 56, odborniki 
Pooblaščen kn zadruge s pravico sopod- 

Pisovanja jo Zmavač Ivanka, nameščen- 
ca. Bojsno 89 

Okrožno sođ'ščo v Novem mestu 
dne 10. junija 1948. 

Zt 29/48 - Zadr III 57/1     %93 

92 'O. 

Sedež: Hinjo (Okoliš zadruge obsega 
KLO Hi. |e delno KLO Sela-Hinje in 
"atje.) 

Dan vrìisa: 28. junija 1948. 
Besedilo: Km'-tijska zadruga • omejenim 

jamstvom v Uinjnli. okraj Novo mesto. 
Zadruga je bila ustanovljena •• skup- 

ščini 24. IV. 1948 za nedoločen čas 
Naloge zadruge so: 1. da na òm boljši 

«i čim kulturnejši način oskrbuje svoje 
člane z vsemi potrebnimi potrošnim'! 
Predmeti; 2. da odkupuje v svojem oko 
hšu vse kmetijske pridelke in ade'ke v 
skladu s postavljenim načrtom za dobro 
oskrbo me3t • drugih industrijskih sre- 
dišč in sklepa v ta namen pogodbe: 
». da pospešuje in razvija vse panoge 
Kmetijskega gospodarstva na svojem 
Področju, tako poljedelstvo, živinorejo, 
sadjarsko, vinogradništvo čebelarstvo, 
gojitev industr.jskih m drugih kultur, 
gozdarstvo, domaČo obrt itd. posebno 
še tiste panoge oziroma kulture, ki v 
aanih naravnih pogojih najbolj uspe- 
va]«; 4. da uvaja za povečanje kmetijske 
Proizvodna in s tem za naraščanje bla- 
gostanja svojih članov naprednejše teh- 

/menein agronomske metode v kmetij- 
stvu in v ta namen nabavlja kmetijske 
stroje, umetna gnojila itd., ustanavlja 
ambulante za živino, plemenilne postaje, 
organizira selekcijo živine, gradi silose, 
organerà semensko službo, skrbi za 
gojitev sadnih, gozdnih in dragih eadik 
ll-^-> 5. da organizira predelavo kmeti j- 
s*ih pridelkov in obrtne delavnice za 
Potrebe svojih članov in izrablja pri tem 
Predvsem lokalne surovine; 6. da zbira 
^ttečke prihranke v obliki hranilnih 
;'°S in notraniih posojil za ustvarjanje 
^ratnih sredstev in za dajanje kreditov 

' sy°Jim članom; 7.daskrbizagospodarski 
strokovni, kulturni in prosvetni dvig vseh 
Prebivalcev svojega okoliša tako, da pn- 
j6Ja v s/ojem zadružnem domu strokovna 
5 Politična predavanja, kulturne prire- 
{} ,e' strokovne tečaje, razstave, predva- 
J?°Ja fflmov, goji fizkulturo itd. ter ueta- 
aovi svojo knjižnica 
. Zaradi smotrnega in uspešnejšega izva- 
£*% svojih nalog izdela potrebne načrte 

skladu s splošnim državnim načrtom 
d. hmeljni delež zadružnika znaša 200 
j^n- Jamstvo je omejeno. Vsak zadružnik 
i-?51 Se z desetkratnim zneskom vpisa- 
la deležev; deleži se ne obrestujejo in 
^ nanje ne izplačujejo dividende. 
d 

pr[občitve zadruge se razglašajo na za- 
•• • razglasni deski, vabila na zbor pa 
TOleR tega še z javnimi oklici. 
, Zadrugo zastopa upravni odbor ali tisti, 
„ Ba ta pooblasti. Podpisuje se za zadru- 
\•?]{•>- ^ pristavila pod njeno besedilo 

'   • <%w ir>rav-if>sa odbora ali en član 

upravnega odbora in en pooblaščeni usluž- 
benec zadruge svoja lastnoročna podpisa. 

Člani upravnega odbora so: 
Jaklič Jože, kmet, Hrib 11, predsednik; 
Babic Angel, kmet, Hinje 15, tajnik; 
Pečjak Vinko, kmet, Hinje 8, * 
Vidmar Feliks, kovač Hinje 82, 
Čampelj KaroL, knot, Lazina 8, 
Škufca Franc, kmet, Lazina 1, 
Grm Julija, kmetica. Pleš 8, 
Škufca Vinko, kmet, Pleš 1, 
Tekavčič Franc, kmet, Prevol S, 
Turk Janez, kmet, Lopata 18. odborniki 

Okrožno sodišče v Novem mestu 
dne 28 junija 1948. 

Zt 38'48 — Zadr III 62/1—2    5697 
* 

92G. 
Sedež: Krško št. 14. 
Dan vpisa: 14. junija 1948. 
Besedilo: Kmetijska zadruga % omeje- 

nim jamstvom v Krškem. 
Zadruga je bl'la ustanovljena 29. II. 

1948 za nedoločen čas. 
Naloge zadruge so: 1. da na čim boljši 

m čim kulturnejši način oskrbuje svoje 
člane z vsemi potrebnimi potrošnim! 
predmeti; 2 da odkupuje v svojem oko 
ližu vse kmetijske pridelke to izdelke v 
skladu s postavljenim načrtom za dobro 
oskrbo mest In drugih industrijskih sre- 
dišč to sklepa v ta namen pogodbe; 
8. da pospešuje in razvija vse panoge 
kmetijskega gospodarstva na svojem 
področju, tako poljedelstvo, živinorejo, 
sadjarstvo, vinogradništvo, čebelarstvo, 
gojitev Industrijskih in drugih kultur, 
gozdarstvo, domačo obrt itd., posebno 
pa tiste panoge oziroma kulture, ki v 
danih naravnih pogojih najbolj uspe- 
vajo; 4. da uvaja za povečanje kmetijske 
proizvodnje in s tem za naraščanie bla- 
gostanja svojih članov naprednejše teh- 
nične in agronomske metode v kmetij- 
stvu tn v ta namen nabavlja kmetijske 
stroje, umetna gnojila itd., ustanavlja 
ambulante za živino, plemenilne postaje, 
organizira selekcijo živine, gradi silose, 
organizira semensko službo, skrbi za 
gojitev sadnih, gozdnih in drugih sadik 
itd.; •. da organizira predelavo kmetij, 
skih pridelkov in obrtne delavftice za 
potrebe svojih članov in izrablja pri tem 
predvsem lokalne surovine; 6. da zbira 
kmečke prihranke v obliki hranilnih 
vlog in notranjih posojil za ustvarjanje 
obratnih sredstev In za dajanje kre- 
ditov svojim članom; 7. da skrbi za go- 
spodarski strokovni, kulturni in pro- 
svetni dvig veeh prebivalcev svojega 
okoliša tako, da prireja v svojem za- 
družnem domu strokovna to politična 
predavanja, kulturne prireditve, stro- 
kovne tečaje, razstave, predvajanja 'fil- 
mov, goji fizkulturo itd. ter ustanovi 
svojo knjižnico. 

Zaradi smotrnega in uspešnejšega Izva- 
vanja svojih nalog izdela potrebne načrte 
v skladu s splošnim državnim načrtom. 

Jamstvo je omejeno. Temeljni delež za- 
družnika znaša 100 din, delež zadružni- 
kovega družinskega člana 20 din. Vsak 
zadružnik jamči še z 20kratnim zneskom 
vpisanih obveznih deležev. 

Upravni odbor sestavlja 11 članov, 
predsednik, tajnik in 9 odbornikov. Zadru- 
go zastopata in podkujeta zanjo predsed- 
nik ali podpredsednik in tajnik, če so ti 
zadržani, pa najmanj dva člana upravne- 
ga odbora. Upravni odbor pooblasti lahko 
vodilne uslužbence, da skupno s predsed-' 
nikom oziroma podpredsednikom, tajnikom 
ali enim članom upravnega odbora zadru- 
go veljavno zastopajo in zanjo podpisujejo. 

Zadruga razglaša važnejše sklepe v svo- 
jih poslovnih prostorih, vabila tudi tam 
in z javno razglaistvijo.      . , 

Člani upravnega odbora so: 
Gunčar Stanko, kmet. Cretež 1, pred- 

sednik, • 

Ivanuš Edo, vinogradnik, Krško 41, pod- 
predsednik, 

Pfeifer Josip, kmet, Krško 27, tajnik, 
Lokovâek Jože, kmet, Trška »ora 44, 
Rumpret Franc, poslovodja, Krško 38, 
Meršol Filip, kmet. Krško 26, 
Kerin Lojze, kmet. Straža Sv. Lovrenca 

št 18. 
Voglar Jože, kmet. Sp Pijavško 5, 
škerjanc Antonija, gospodinja, Krško 14. 
Zugelj Barica, uradnica, Krško 1C, 
Pompe Jakob, kmet. Trška »gora 16, od- 

borniki 
Okrožno sodišče v Novem ruestu 

dne 14. junija 1948. 
Zt 30/48 — Zadr II 58/2      5694 

* 
927. 

Sedež: Sv, Križ ob Krki, okraj Krško. 
, Dan vpisa: 18. junija 1948. 

Besedilo: Kmetijska zadruga z omejenim 
jamstvom v Sv. Križu ob Krki, okraj Kr- 
ško. 

Zadruga je bila ustanovljena 8. III. 1948 
za nedoločen čas. 

Naloge zadruge so: 1. da na čim boljši 
in čim kulturnejši način oskrbuje svoje 
člane z vsemi potrebnimi potrošnim! 
predmeti; 2. da odkupuje v svojem oko- 
lišu vse kmetijske pridelke to izdelke v 
skladu s postavljenim načrtom za dobro 
oskrbo mest in drugih industrijskih sre- 
dišč in sklepa v ta namen pogodbe; 
8. da pospešuje in razvija vse panoge 
kmetijskega gospodarstva na svojem 
področju, tako poljedelstvo, živinorejo, 
sadjarstvo, vinogradništvo, čebelarstvo, 
gojitev industrijskih in druçih kultur, 
gozdarstvo, domačo obrt itd., posebno 
se tiste panoge oziroma kulture, ki v 
danih naravnih pogojih .najbolj uspe- 
vajo; 4. da uvaja za povečanje kmetijske 
proizvodnje in s tem za naraščanje bla- 
gostanja svojih članov naprednejše teh- 
nične in agronomske metode v kmetij-1 

stvu in v ta namen nabavlja kmetijske 
stroje, umetna gnojila itd., ustanavlja 
ambulante za živino, plemenilne postaje, 
organizira selekcijo živine, gradi silose, 
organizira semensko službo, skrbi za 
gojitev sadnih, gozdnih in drugih sadik 
(ltd.; 5. da organizira predelavo kmetij- 
skih pridelkov in obrtne delavnice za 
potrebe svojih članov in Izrablja pri tem 
predvsem lokalne surovine; 6. da zbira 
kmečke prihranke v obliki hranilnih 
vlog to notranjih posojil ina ustvarjanje 
obratnih sredstev in za dajanje kre- 
ditov svojim članom; .7. da skrbi za go- 
spodarski  strokovni,  kulturni   in   pro- 
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svetni dvig vseh prebivalcev svojega 
okoliša tako, da prireja v svojem za- 
družnem domu strokovna in politična 
predavanja, kulturne prireditve, stro- 
kovne tečaje, razstave, predvajanja fil- 
mov, goji fizkulturo itd. ter ustanovi 
svojo knjižnico. 

Zaradi smotrnega in uspešnejšega izva- 
janja svojih nalog izdela potrebne načrt© 
v skladu s splošnim državnim načrtom. 

Delež zadružnika znaša 100din, delež 
zadružnikovega družinskega člana znaša 
20 din .Jamstvo je omejeno. Vsak član jam- 
či še z desetkratnim zneskom vpisanih 
obveznih deležev. 

Zadruga  razglaša  svoje sklepe na za- 
• družni razglasni deski, yabila na zbor pa 

še z javnim razglasom. 
. Upravni odbor sestavlja 8 članov, pred- 

sednik, podpredsednik in 6 odbornikov. 
Zadrugo zastopata in zanjo podpisujeta 

predsednik ali podpredsednik in tajnik, če 
so ti zadržani, pa najmanj dva člana 
upravnega odbora. Upravni odbor poobla- 
sti lahko vodilne uslužbence, da skupno s 
predsednikom oziroma podpredsednikom, 
tajnikom ali enim članom upravnega odbo- 
ra zadrugo veljavno zastopajo in zanjo pod- 
pisujejo. 

Člani upravnega odbora so: 
Kerin Karol, posestnik, Sv. Križ 36, 

predsednik, 
Stanič Viktor, posestnik, Sv. Križ 77, 

podpredsednik; 
Hribar Frane, posestnik, Sv. Križ 45, 

tajnik; 
Grubič Franc, posestnik, Dobrava 10, 
Colarič Alojz, posestnik, Savink 2, 
Horvat Marija, gospodinja, Sv. Križ 42, 
Kodrič Milka, posestnica, Sv. Križ 56, 
Marolt Franc, posestnik. Sv. Križ 21, 

odborniki. 
Pooblaščenec za sopodpisovanje je Ke- 

zale Anton, poslovodja, Sv. Križ 86. 
Okrožno sodišče v Novem mestu 

dno 18. junija 1948. 
Zadr III 60/1—2 — Zt 82/48   5695 

Sedež: Celje, okraj JI. Bistrica. 
Dan vpisa: 18. junija 1948. 
Besedilo: Kmetijska zadruga z o. j. v 

Celjah. 
Zadruga je bila ustanovljena ina skup- 

ščini 27. V. 1948. 
Naloge zadruge, so: 1. da na čim boljši 

in čim kulturnejši način oskrbuje svoje 
člane % vsemi potrebnimi potrošnimi 
predmeti; 2. dà odkupuje v svojem oko. 
ÎHftt vse kmetijske pridelke in izdelke v 
skladu s postavljenim načrtom za dobro 
oskrbo mest in drugih industrijskih sre- 
dišč in sklepa v ta namen pogodbe; 
3. da pospešuje in razvija vse panoge 
kmetijskega gospodarstva na svojem 
področju, tako poljedelstvo, živinorejo, 
sadjarstvo, vinogradništvo, čebelarstvo, 
gojitev industrijskih in drugih kultur, 
gozdarstvo, domačo obrt itd., posebno 
še tiste panoge oziroma kulture, ki v 
danih. naravnih pogojih. najbolj uspe- 
vajo; 4. da uvaja za povečanje kmetijske 
proizvodnje in s tem za naraščanje bla- 
gostanja svojih' članov naprednejše teh- 
nične in agronomske metode v kmetij- 

stvu in v ta namen nabavlja kmetijske 
stroje, umetna gnojila itd., ustanavlja 
ambulante za živino, plemenilne postaje, 
organizira selekcijo živine, gradi silose, 
organizira semensko službo, skrbi za 
gojitev sadnih, gozdnih in drugih sadik 
itd.; «6. da organizira predelavo kmetij- 
skih pridelkov in obrtne delavnice za 
potrebe svojih članov in izrablja pri tem 
predvsem lokalne surovine; 0, da zbira 
kmečke prihranke v obliki hranilnih 
vlog in notranjih posojil za ustvarjanje 
obratnih sredstev in za dajanje kreditov 
svojim članom; 7. da skrbi za gospodar- 
ski strokovni, kulturni in prosvetni dvig 
vseh prebivalcev svojega okoliša tako, da 
prireja v svojem zadružnem domu stro- 
kovna in politična predavanja, kulturne 
prireditve, strokovne tečaje, razstave, 
predvajanja filmov, goji fizkulturo itd. 
ter ustanovi svojo knjižnico. 

Zaradi smotrnega in uspešnejšega iz- 
vajanja svojih nalog izdela potrebne na- 
črte v skladu s splošnim državnim načr- 
tom. 

Zadružni delež znaša 150 din, delež za- 
družnikovega družinskega člana 30 din. 
Vsak zadružnik "jamči s petkratnim zne- 
skom vpisanih obveznih deležev. 

Prioböitve se razglašajo v poslovnih 
prostorih zadruge in na razglasni de- 
ski. 

Upravni odbor sestavlja 5 članov. Za- 
drugo zastopa upravni odbor, zanjo pod- 
pisujeta po dva člana upravnega odbora, 
katerih enega sme nadomeščati poobla- 
ščeni uslužbenec zadruge. 

Člani upravnega odbora so: 
Vičič Jožef, kmet, Celje 8, predsednik, 
Tomažič Alojz, kmet, Celje 28, tajnik, 
Gril Vinko, kmet, Prelože 8, 
Družina Jožef, kmet, Prelože 9,' 
Frank Ida, administratorka KLO Bit- 

nja 17. 
Okrožno sodišče v Postojni 

dne 18. junija 1948. 
Zt 95/48—2 6261 

ft 
929. 

Sedež: Gorenja Košana, okraj Postoj- 
na. 

Dan vpisa: 25. junija 1948. 
Besedilo: Kmetijska zadruga z o. j. v 

Gor. Košani. 
Zadruga je bila ustanovljena na skup- 

ščini 3. III. 1948. , 
Naloge zadruge so: 1. da na čim boljši 

in čim kulturnejši način oskrbuje svoje 
člane z vsemi potrebnimi potrošnimi 
predmeti; 2. da odkupuje v svojem oko- 
lišu vse kmetijske pridelke in izdelke v 
skladu s postavljenim načrtom za dobro 
oskrbo mest in drugih industrijskih sre- 
dišč in sklepa v ta namen pogodbe; 
3. da .pospešuje in razvija vso panoge 
kmetijskega gospodarstva na svojem 
področju, tako poljedelstvo, živinorejo, 
sadjarstvo, vinogradništvo, čebelarstvo, 
gojitev industrijskih in drugih kultur, 
gozdarstvo, domačo obrt itd., posebno 
še tiste panoge oziroma kulture, ki v 
danih naravnih pogojih najbolj uspe- 
vajo; 4. da uvaja za povečanje kmetijske 
proizvodnje in s tem za naraščanje bla- 
gostanja svojih ' Članov naprednejše teh- 
nične in agronomske metode v kmetij- 

stvu in v ta namen nabavlja kmetijske 
stroje, umetna gnojila itd., ustanavlja 
ambulante za živino, plemenilne postaje, 
organizira selekcijo živine, gradi süose, 
organizira semensko službo, skrbi za 
gojitev sadnih, gozdnih in drugih sadik 
itd.; 5. da organizira predelavo kmetij- 
skih pridelkov in obrtne delavnice za 
potrebe svojih članov in izrablja pri tem 
predvsem lokalne surovine; 6. da zbira 
kmečke prihranke v obliki hranilnih 
vlog in notranjih posojil za ustvarjanje 
obratnih sredstev in za dajanje kreditov 
svojim članom; 7. da skrbi za gospodar- 
ski strokovni, kulturni in prosvetni dvig 
vseh prebivalcev svojega okoliša tako, da 
prireja v svojem zadružnem domu stro- 
kovna in politična predavanja, kulturne 
prireditve, strokovno tečaje, razstave, 
predvajanja filmov, goji fizkulturo itd, 
ter ustanovi svojo knjižnico. 

Zaradi smotrnega in uspešnejšega iz- 
vajanja svojih nalog izdela potrebne na- 
črte v skladu s splošnim državnim načr- 
tom, zz 

Zadružni delež znaša 100 din, delež za- 
družnikovega družinskega člana 20 din. 
Vsak zadružnik jamči s petkratnim zne- 
skom vpisanih obveznih deležev. 

Prioböitve se razglašajo v poslovnih 
prostorih zadruge in na razglasni de- 
ski. 

Upravni odbor sestavlja 5 članov. Za- 
drugo zastopa upravni odbor, zanjo pod- 
pisujeta po dva člana upravnega odbora, 
katerih enega sme nadomeščati poobla- 
ščeni uslužbenec zadruge. 

Člani upravnega odbora so: 
Dolgan Anton, kmet, Voice 18, pred- 

sednik, 
Kranjc Franc, kmet, Čepno, 30, pod- 

predsednik, 
Skuk Franc, uradnik, Gornje Ležeče 

št. 25, tajnik, 
Možel Štefan, kmet, Buje 14, 
Srebot Anton, lernet, Košana 29. 

Okrožno sodišče v Postojni 
dne 25. junija 1948. 

Zt 92/48-2 6273 

i * 
930;        ' * 

Sedež: Kanal, okraj Gorica. 
Dan vpisa: 21. junija 1948. 
Besedilo: Kmetijska zadruga z o. j. r 

Kanalu. 
Zadruga je bila ustanovljena na skup- 

ščini 8 II. 1948. 
Naloge zadruge so: 1. da na čim boljf1 

in čim kulturnejši način oskrbuje svoje 
člane z vsemi potrebnimi potrošnim1 

predmeti; 2. da odkupuje v svojem oko- 
lišu vse kmetijske pridelke in izdelke v. 
skladu s postavljenim načrtom za dobro 
oskrbo mest in drugih industrijskih sre- 
dišč in sklepa v ta namen pogodbe» 
3. da pospešuje in razvija vse panoge 
kmetijskega gospodarstva na svojec 
področju, tako poljedelstvo, živinorejo»' 
sadjarstvo, vinogradništvo, čebelarstvo,, 
gojitev industrijskih in drugih k*"*11^ 
gozdarstvo, domačo obrt itd., posebno 
še tisto panoge oziroma kulture, ki J 
danih naravnih pogojih najbolj uspe* 
vajo; 4. da uvaja za povečanje kmetijske 
proizvodnje in s tem za naraščanje bij»' 

' gostanja " svojih članov naprednejše ten 
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Na predlog očeta Lenščaka Franca, 
posestnika iz Sempasa 102, se- uvede po- 
stopanje za razglasitev za mrtvega in se 
izdaja pozdv, da se o pogrešanem do 31. 
VIII. 1948 poroča sodišču ali skrbniku 
Lenščaku Francu. 
• It 198/48-3 5738 

Škrt Marija rojena Skrt v Levpi, stan. 
v B&jakih 153, je bila 5. VII. 1945 radi 
glavobola odpeljana v splošno bolnico v 
Gorico. Drugi dan je pobegnila iz bol- 
nice lin se od tedaj pogreša. 

Na predlog moža Škrta Jožefa, Bizja- 
ki 153, se uvede postopanje za razglasi- 
tev za mrtvo in se izdaja poz.v, da se o 
Pogrešani do 31. VIII. 1948 poroča so- 
dišču ali skrbniku škrtu Jožefu. 
• R 188/48-3 5740 

Zavrtanik Bruno, roj. 25. VIII. 1926 v 
Solkanu, sin Janeza in Vide rojene Pri- 
ion, dijak v Solkanu, Ulica 9. korpusa 
266, je bil cd 13. IX. 1943 v NOV. Dne 
29. IX. 1943 je bil kot kurir pri Sv. Ga- 
brijelu ujet in odveden- v Nemčijo, od 
koder se • več javu. 

Na predlog matere Zavrtanik Vide iz 
Solkana se uVede postopanje za razgla- 
sitev za mrtvega in se izdaja pozjv, da 
se o pogrešanem do 31. VIII. 1948 poro- 
ča sodišču ali skrbnici Zavrtanik   Vidi. 

Po preteku roka bo sodišče odločilo o 
predlogih. 

Okrajno sodišče v Gorici 
dne 24. junija 1948. 

R 344/48—4 5919 
Vodopivec Alojzij, roj. 25 .XII. 1909 

v Ljubljani, sin Jakoba in Marijo rojene 
Camloli, biv, mornarski vodnik v Ivano- 
vi gorici, okr. Grosuplje, se kot borec 
dolenjskega odreda a bojev na Trški 
gori od 10. X. 1943 pogreša. 
. Na predlog očeta Vodopivca Jakoba 
12 Domžal, Rojska 30, se uvede posto- 
panje za razglasitev za mrtvega in se 
i^aja poaw, da se o pogrešanem do 15. 
IX. 1948 poroča sodišču ali Vodopivcu 
Jakobu. 

Po preteku roka bo sodišče odločilo o 
Predlogu. 

Okrajno sodišče v Grosupljem 
dne 4. julija 1948. 

* 224/48-4       '    * mi 

..Jereb Blaž, roj. 2. II. 1892 v Srednji 
Kanomlji, sin pok. Jakoba in Marijane 
i^eno škvarča, poročen lesni, trgovec, je 
0ll 30. X 1944 od Nemcev aretiran. Od- 
•*• je bil v Dachau, kjer je po poro- 
°Uu RK 29. III. 1945 umrl. 
,, Na predlog žene Jereb Terezije rojene 
velikajne iz Srednje Kanomlje 7, ee 
?Vede postopanje za razglasitev za mr- 
kega in se izdaia poziv, da se o çogre- 
anem do 15. IX. 1948 poroča sodišču. 

• 
po preteku roka bo sodišče odločilo o 

Predir- Uogu. 
Vajno sodišče r Idriji 

dno 8. julija 1948. 
* 6133 & 223/48-3 

».•••••• Viktor, roj. 16. XII. 1905 y 
^i, sin Franca in Marije rojene bi- 

mončič, rudar v Idriji, Rudarska ulica 
št. 32, je bil po kapilulaciji Italije 12. III. 
1943 ustreljen od nekega italijanskega 
majorja v taborišču 551 med vasmi Alta- 
mura in Gravina. Priča njegove smrti 
je bil Permozar Ivan, rudar iz Idrije. 

Na predlog žene Lapajne Valentine 
rojene Vončina, Idrija, Titova ul. 40, se 
uvede postopanje za dekaz smrti in se 
izdaja poziv, da se o pogrešanem do 15. 
IX. 1948 poroča sodišču. 

Okrajno sodišče v Idriji 
dne 10. julija 1948. 

R 279/48*-4 6092 
Pugelj Franc, roj. 25. XI. 1916 v Vel. 

Bukovici, sin pok. Antona in Marije ro- 
jeno Smrdelj, samski, kmečki delavec, je 
bil 16. III. 1939 mobiliziran v italijansko 
vojsko. Ob zlomu Italije je bil v Grčiji 
od Nemcev ujet in ee je leta 1944 oglasil 
iz taborišča v Görlitzu. Po izpovedbi 
Hlanuda Antona iz Veprinca, okr. Opa- 
tija, je 21. II. 1945 v taborišču umrL 

Na predlog matere Pugel Marije, go- 
spodinjo iz Vel Bukovjce 21, se uvede 
postopanje za razglasitev za mrtvega in 
se izdaja poziv, da se o pogrešanem do 
1. IX. 1948 poroča sodišču ali skrbniku 
Žiberni Josipu, sod. uslužbencu v Ilirski 
Bistrici. 

Po preteku roka bo sodišče odločilo o 
predlogu. 

Okrajno sodišče v II. Bistrici 
dne 7. julija 1948. 

.* 
I R 140/48-3 *        6840 

Medja Antonija rojena Gmeiner 3. V. 
1908 v Koroški Beli, hči Franca in Ka- 
tarine rojene Žumer, gospodinja na Je- 
senicah, Titova 39, je bila avgusta 1944 
internirana v Rawensbrück. Po izpoved- 
bi Sivec Eie, gospodinje z Jesenic, Tito- 
va 39, se uvede postopanje za razglasitev 
za mrtvo in se izdaja poziv, da se o po- 
grešani do 15. IX. 1948 poroča sodišču 
ali skrbniku Rihterju Mirku, sod. urad- 
niku na Jesenicah. 

Po preteku roka bo sodišče odloČilo o 
predlogu. 

Okrajno sodišče na Jesenicah 
dne 11. junija 1948. 

* 
I R 120/48-3 5839 

Gregori Jožef, roj. 29. XII. 1875 v 
Gozdu, ein Jožefa in Marije rojene Pin- 
tar, železničar, se od 1945 pogreša. Po 
potrdilu odseka za notr. zadeve pri OLO 
-Jesenice z dne 15. VI. 1943 ni nobenih 
podatkov o njegovem bivališču. 

Na predlog žene i Gregori Jere, gospo- 
dinje iz Gozda 33, se uvede postopanje 
za razglasitev za mrtvega in se izdaja 
poziv, da se o pogrešanem do 1. X. 1948 
poroča sodišču ali skrbniku Rihterju 
Mirku, sod. uradniku na Jesenicah. 

Po preteku roka bo sodišče odločilo o 
predlogu. 

Okrajno sodišče na Jesenicah 
.,     dne 23. junija 1948. 

* 
1•155/4&-2     , .. 5699 

Kočevar Ivan, sin Antona in Antonije 
rojene Zore, je bil konec avgusta 1943 in- 

terniran v Dachau. Maja 1944 je bil od- 
peljan proti švicarski meji in se od te- 
daj pogreša. Po potrdilu OIO, odseka za 
notr. zadeve v Kočevju 24. VI. 1948, ni 
od maja 1944 nobenih podatkov o njego- 
vem bivališču. 

Na predlog brata Kočevarja Antona, 
posestnika iz Koblarjev W, se uvede po- 
stopanje za razglasitev za mrtvega in se 
izdaja poziv, da so o pogrešanem do 30. 
X. 1948 poroča sodišču ali skrbniku Čr- 
nivcu Jožefu, sod. uradniku v Kočevju. 

I R 154/48-2      • 5098 
Perselja Jakob, roj. 23. V. 1903 v Gri- 

žah.pri Celju, sin Perselja Helene, urad- 
nik** Trboveljske premogokopne družbe 
v Kočevju, stan. v Šalki vasi 87, je od- 
šel 8. IX. 1943 v I. bat IX. brigade, 
XVIII divizije NOV. Dne 11. XII. 1943 
je padel v bojih pri Vrbovskem-Gor- 
ski Kotar. Od tedaj se pogreša. Po urad- 
nem potrdilu OIO odseka za notr. zadeve 

•v Kočevju 25. VI. 1948 ni nobenih po- 
datkov o njegovem bivališču. 

Na predlog žene Perselja Ide iz šalke 
vasi 87 se uvede postopanje za razglasi- 
tev za mrtvega in se izdaja poziv, da se 
0 pogrešanem do 2. X. 1948 poroča sodi- 
šču ali skrbniku Črnivcu Jožefu, sod. 
uradniku v Kočevju. 

Kočevar Ivan, in Perselja Jakob, se po- 
zivata, da se zglasita pri sodišču ali dru- 
gače dasta kako vest o sebi. 

Po preteku roka bo sodišče odločilo o 
predlogih. 

Okrajno sodišče v Kočevju 
dne 29. junija 1948. 

1 R 136/48—3 5895 
Krizman Ivan, roj. 26. IX. 1909 v Rib- 

nici, lesni manipulant, je odšel 1942 v 
NOV. Leta 1942 je bil cd Italijanov ujet 
in poslan v Gonars. Po zlomu Italije ee 
je vrnil v Ljubljano, kjer so ga domo- 
branci aretirali in odpeljali v Dachau. 
Baje je 2. II. 1945 umri. 

Križman Anton, roj. 26. I. 1912 v Rib- 
nici, je odšel 1941 v NOV. Bil je pretež- 
no na VeliM gori in je leta 1942 padel. 
Od tedaj se pogreša. 

Na predlog sestre Picek Ane iz Rib- 
nice 67 se uvede postopanje za razglasi- 
tev za mrtva in se izdaja poziv, da se o 
pogrešanih do 8. X. 1948 poroča sodišču 
ali skrbniku Črnivcu Jožefu, sod. urad- 
niku v Kočevju. 

Ivan in Anton Križman se pozivata, 
da se zglasita pri sodišču ali drugače 
dasta kako vest o sebi. 

Po preteku roka bo sodišče odločilo o 
predlogih. 

Okrajno sodišče v Kočevju 
drie 2. julija 1948. ' 

I R 107/48-6 * 5962 
Bambig Alojz, roj. 7. VI. 1899 v Ma- 

lem logu, delavec v Ribnici 223, je bil 
5. VlL 1042 interniran v Renicci. Baje 
je 20. II. 1943 zaradi oslabelosti umrl. Po 
uradnem potrdilu odseka za notr. zadeve 
v Kočevju 28. II. 1948 ni nobenih podat- 
kov o njegovem bivališču- 
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Na predlog žene Bambič Marjete, go 
spod,nje v Ribnici 223, ee uvede posto- 
panje za razglasitev za mrtvega 

. R 113/48—11 59Q3 
Svašn.k Jože, roj. 14. VII. 1912 na Tra- 

vi 26, sin Jožeta in Jere rojene Duzzi, 
delavec, je bil 14. -VII. •42 Interniran 
na Kab Decembra 1942 je bil oddan v 
taboriščno bolnico, kjer je baje 23. XII. 
1942 umrl. Po potrdilu 010 odseka za 
notr. zadeve 30. VI. 1948 ni nobenih po- 
datkov o njegovem bivališču. 

Na predlog žene Svašuik Milke, gospo- 
dinje iz Trave 25, se uvede postopanje 
za razglasitev za mrtvega. 

Vsakdo, kl mu je o pogrešanih kaj 
znano, ee poziva, da to do 10. X. 1948 
poroča sodlžču ali skrbniku Črnivcu Jo- 
žetu, god. uradniku v Kočevju. 

Bambič Alojz in Svašnik Jože ee po- 
zivata, da ee zglasita pri sodišču ali dru- 
gače dasta kako vest o sebi. 

Po preteku roka bo sodišče odločilo o 
predlogih. 

Okrajno sodiščo v Kočevju 
dne 6. julija 1948. 

* 

II R 273/48—6 C094 

Sotler Franc, roj. 3. X. 1898 v Selu 
pri Brežicah, gin Franca in Ane rojene 
Cancer, poročen, bivši orožnik v Kranju, 
Klane 113, je bil 194fnačr2Ku?JžLou4ei 
rišču Seharlotteuburg v Berlinu. Ob zrač- 
nem napadu aprila 1945 je bil baje ubit. 
Od tedaj se pogreša. 

Na predlog ženo Sotler Elizabete, go- 
spodinje, Primskovo 55, se uvede posto- 
panje za razglasitev za mrtvega in se iz- 
daja poziv, da se o pogrešanem do 30. 
IX. 1948 poroča sodišču ali skrbniku Že- 
tezniku Simonu, sod. uradniku v Kra- 
nju. 

Sotler Franc se poziva, da —' zgla. 
81 pri sodišču ali drugače da kako vest 
o sebi. 

Po preteku roka bo sodišče odložilo f 
predlogu. 

Okrajno sodišče v Kranju 
dne 7. julija 1948. 

VI R 1198/48—4 5964 
Jordan Marija rojena Miklavc 17. IX. 

1900 na Janževi gori, KLO Brezno-Rib- 
nica, hči Romana in Marije rojene Fišin- 
ger, omožena, gospodinja v Pekrah' 175 
pri Mariboru, se od 14. I. 1946 pogreša. 

Ni predlog moža Jordana Karla, stroj- 
nika T Domžalah, Ljubljanska 108, se 
uvede postopanje za razglasitev za mr- 
tvo in se izdaja poziv, da ee o pogrešani 
<lo 15. X. 1948 poroča sodišču ali skrbni- 
ku Vetrihu Albinu, sod. uradniku v Ma- 
riboru. 

Jordan Marija se poziva, da &e zgla- 
di pri sodišču ali drugače da kako vest 
o sebi. 

Po preteku roka bo sodišče odločilo o 
predloga 
Okraino sodišče v Mariboru, odd. VI., 

i dne 7. julija 1948. 

I H 12248-6 5730 
Cesntk Jožof ml, roj. 24 XII. 1920 v 

Palčjem, kmečki sin Jožefa in Agate ro 
jene Rebec, samski, je 26. IX. 1943 vsto- 
pi] v Sercerjevo brigado NOV. Nazadnje 
je bil telefonist notranjega odreda in 
se iz bojev jeseni 1944 v bližini Tatre 
pogreša. 

Na piedlog ofeta Cesrtika Jožefa st. se 
uvede postopanje za razglasitev za mr- 
tvega in se izdaja poziv, da se o pogre- 
šanem do 1. X. 1943 poroča «sodišču ali 
skrbniku Mlakarju Ivanu, sod. uelužben- 
cu v Postojni. 

CeSnik Jožef mL se poziva, da ee zgia- 
si pri sodišču ali drugače da kako vest o 
sebi 

Po preteku roka bo sodišče odločilo o 
predlogih. 

Okrajno sodiščo v Postojni 
dne 7. junija 1948. 

* 
R. 269/48—3 5757 

Pučelj Herbert, roj. 4. IV 1920 na 
Prevaljah, sin Ivana in Apolonije rojene 
Pele, elektrotehnik, samski, jo odšel po- 
mladi 1943 kot obveščevalec v XII. bri- 
gado NOV. V bližni Hočevja nad Krko 
pri Grosupljem je bil od be-ga ujet iu 
ubit ter je tam pokopan. 

Na predlog sestre Pučelj Marije, de- 
lavke v železarni v Guštanju, stan. na 
Prevaljah 125, se uvede postopanje za 
razglasitev a mrtvega in se izdaja po- 
ziv, da se o pogrešanem do 15. X. 1948 
poroča sodišču ali skrbniku Cegovniku 
Filipu, sod. uradniku na Prevaljah. 

Po preteku roka bo sodišče odloČilo o 
predlogih. 

Okrajno sodišče na Prevaljah 
dno 30 junija 1948. 

IR 144/48 
Amortizacije 

6407 
Na prošnjo Vovk Marije, zasebnice ii 

Hraä 8, se uvede postopanje m amorti- 
zacijo vrednotnic, ki jih je prosilec baje 
izgubil, in se imetnik poziva, naj uvelja- 
vi svoje pravice v dveh mesecih po ob- 
javi v Uradnem listu, ker se bo sicer po 
preteku roka Izreklo, da sta vrednotnaci 
brez moči. 

Oznamenilo vrednotnic: 
vložna knjižica Mestne hranilnice v Ra- 
dovljici, št. 22.350, za 469 din, in vložna 
knjižica Mestne hranilnice v Radovljici, 
št. 11.630, za 2.370 din, na ime Vovk Ma- 
rija, Hraše. 

Okrajno sodišče na Jesenicah 
dne 14. julija 1948. 

* 
Ok 201/48-3 6410 

Na prošnjo Črtanca Jožeta, železničar- 
ja, Črnuče 78, in Črtanca Ivana, krojača, 
Črnuče 71 pri Ljubljani, se uvede posto- 
panje za amortizacijo vrednotnice, ki jo 
je prosilec baje izgubil, in <c imetnik po- 
ziva, naj uveljavi svoje pravice v dveh 
mesecih po objavi v Uradnem listu, ker 
se bo sicer po preteku roka izreklo, 'da 
je vrednotmea brez moči. 

Oznamenilo vrednotnice: 
vložna knjižica št. 492 Zadružne gospo- 

Ljubljani, št 65.977, z vlogo 6.915.88 din 

Razglasi upravnih oblastev 
St.  Vi— 1812/b «351 

Objava 
Z nalezljivo ohromelostjo prašičev sta 

na novo okužena okiaja Ljubljana okoli- 
ca in Idrija. 

Ljubljana dne 19   julija 194K. 
Ministrstvo za kmetijstvo LRS 

izdano na ime »Novo zavetišče« — dr. 
Merhar Alojzij. 

Okrajno   odišče v Ljubljani 
dne 2. julija 1948. 

Ok 180/48—2 6409 
Na prošnjo Organizacijsko-pravnega 

odseka tajništva MLO za glavno mesto 
Ljubljana se uvede postopanje za amor- 
tizacijo vrednotnice, ki jo je prosilec ba- 
je izgubil, in se imetnik poziva, naj uve- 
ljavi svoje pravice v dveh mesecih po 
objavi v Uradnem listu, ker se bo sicer 
po preteku roka izreklo, dn je vrednot- 
nima brez moči. 

Oznamenilo vrednotnice: 
vložna knjižica št. 292 Zadružne gospo- 

darske banke d. d. v likvidaciji v Ljub- 
ljani s ^aldo-ai 2fi30 din, izdano na ime 
dr. Slavic Matija. 

„    Okrajno sodišče v Ljubljani 
dne 2. julija 1948. 

* 
Ok 209/48-3 6108 

Na prošnjo dr. Sajevica Stanka, sod- 
nega pravnika pri okrožnem sodišču v 
Ljubljani, so uvede postopanje za amor- 
tizacijo vrednostnega papirja, ki ga je 
prosilec baje izgubil, in se imetnik po- 
ziva, naj uveljavi svojo pravice v dveh 
meseiih po objavi v Uradnem listu, ker 
se bo sicer po preteku roka izreklo, da 
je vrednostni papir brez moči. 

Oznamenilo vrednostnega na pi rja: 
življenjska polica št. 4582, izdtma od 

družbe Rosira-Foncier v Beogradu za 
znesek 100.000 din na ime dr. Stanka 
Sajevica, z začetkom 29. IX. 1927 in za 
dobo 20 let. 

Okrajno sodišče v Ljubljani 
dno 12. julija 1948. 

C 17'48 6422 

Poklic neznanih dedičev 
Drobnič Jožefa rojena Adamič, hišna 

posestnica v Ponikvah št 74, jo umrla 
24. XII. 1947 in ni v oporoki imenovala 
dedičev. 

Za skrbnico zapuščino je imenovana 
Mustar Frančiška, gostilničarka v Poni- 
kvah št. 59. 

Polivajo so vsi tisti, Id mislijo, da jim# 
gre dedna pravica do te zapuščine, na] 
so v šestih mesecih priglasijo sodišču za 
dediče, ker se bo sicer zapuščina priso- 
dila tistim, ki so se že in ki se še bodo 
v odrejenem roku priglasili in dokazali 
dedno pravico. Nesprejeti del zapuščin6 

bo pripadel drugim ali morebiti državi. 
Okrajno sođiščo v Grosupljem 

dne 22. julija 194S. 
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Kazni orlasi 
—       "_     

St. 805/48 6340 
Razpis 

_ Dekanat medicinske fakultete v Ljub- 
ljani razpisuje: 

1 mesto docenta za interno medicino, 
3 dooentska mesta za kirurgijo, 
1' mesto asistenta na kirurgični kli- 

niki, 
1 mesto docenta za ginekologijo in po- 

rodništvo. 
Pravilno opremljene prošnje 6 potreb- 

nimi listinami  (20 člen zakona o drž. 
uslužbencih LRS) je treba vložiti na de- 
kanatu medicinske fakultete, Vrazov trg 
•1 do vključno 4. VIII. 1948. 

Dekanat medicinsko fakultete 

St. 821/48     * 6411 
Dekanat medicinske fakultete v Ljub- 

ljani razpisuje eno mesto asistenta v hi- 
stološko-embriološkem institutu. 

Prošnje s potrebnimi listinami (20. čl. 
zakona o drž. uslužbencih LRS), je tre- 
ba vložiti na dekanatu, Vrazov trg 4/1. 
do vključno 14. VIII. 1948. 

Dekanat medicinsko fakultete 

Preklici izffuhlipnih listin 

^ Preklicujem izgubljeno prometno knji- 
žico za moško kolo, št. okvira 253800, iz- 
dano od odseka za notranje zadeve Kr- 
ško na ime Arh Ivan, posestnik, Veliki 
Podlog 23. 
6383 Arh Ivan 

Preklicujem izgubljeno izkaznico za ko- 
lo št. 504720, last Bajt Antona, Sp. Idrija 
st. 14. 
6312 Bajt Anton 

Preklicujeva  izgubljeni osebni izkaz- 
al, izdani na ime Balažek Barica in Jo- 
zef, Velika Polana 140, Crenšovci. 
6324 Balažek Bara in Jmo 

.. Preklicujem izgubljeno prometno knji- 
^co za kolo znamko »Primavera« ìzda- 
S^ od NM v Ljubljani na ime Barle Iza, 
J£đca 93. 
Ö387 Bario Iza 

••^••••••• izgubljeno osebno izkaz- 
j/*\ izdano od NM v Ljubljani na ime 
flS Sonja, Ljubljana, Vodnikova 25. 16 Basa j Sonja 

Preklicujem ^gubljeno ' industrijsko 
gaznioo •-1, serija 1-IV. P, številka 
fcl 35> izdano dne 17. IV. 1948 na ime 
kJ2er   Roži,   kolodvorska   restavracija, 

« ¥4 • 
6*325 Bauer Roži 

. preklicujem ukradeno potrošniško na- 
^nico za tekstiije št. 632/2C2075, izda- 
r° <*1 KLO Sv. Lovrenc na Drav. polju. 
6384   Belšak Alojzija, gradbišče tovarne 

aluminija, Strnišče 
„ fsklicujem   izgubljeno   industrijsko 
paznico T R št 28781, izdano na ime 
*?g-  Benkoviö Janez, Ljubljana, Jelov- 
ä?va L ^2 \ns, Bcnkovič Janez 

Preklicujem izgubljeno odlikovanje 
reda za hrabrost, št. 39716, izdano na 
imo Berus Franc, kapetan NM, v Maribo- 
ru, kazenski poboljševalni zavod. 
6314 Bcrus Franc 

Preklicujem   izgubljeno   industrijsko 
nakaznico, izdano od RLO Bežigrad, Ši- 
ška na ime Blažič Mat, >Megrad« Ljub- 
ljana, šiška. 
(3348 Blažič Mat 

Preklicujem izgubljeno vojaško knji- 
žico št. 916038 in plačilno knjižici serije 
K  101836, oboje na ime Burja Mirko, 
Ljubljana, Dom armije. 
6447 Burja Mirko 

Preklicujem izgubljeno prometno knji- 
žico za kolo tov. št. 198925, izdano od 
NM v Medvodah na ime Cvajner Roža, 
Seničica 19, p. Medvode. 
6444 Cvajner Roža 

Preklicujem izgubljeno prometno knji- 
žicoTkolo znamke »Puehc št. 1002747, 
izdano od NM v Ljubljani na ime Cekada 
Andrej, dijak, Ljubljana, Sv. Petra c. 16. 
6414 Čckafla Andrej 

Preklicujem izgubljeno osebno izkaz- 
nico št. 37, izdano na ime Celak Geza, 
opekarniški delavec, Bokrači, p. Mart- 
janci, in prometno knjižico za kolo 
znamko » Champion«, št. 347.898. 
gggg Čolak Geza 

Preklicujem izgubljeno osebno izkaz- 
nico št. 092800, izdano 16. V. 1940 od NM 
v Ljubljani na ime Dolinar Marija, Ljub- 
ljana, Pred škofijo 11. .. 
6416 D obnar Marija 

Preklicujem izgubljeno šol. spričevalo 
II. raz'.' meščansko šolo v Ribnici, izdano 
1 1936 od ravnateljstva šole na ime 
Drobnič Maks, Ribnica na Dolenjskem. 
6415 Drobnič Maks 

Preklicujem otroški nakaznici za mle- 
ko izdani na ime Horvat Milica in Hor- 
vat Olga, Murska Sobota, iu sicer za otro- 
ka 2—7 let oziroma od 7—14 let. 
6449 Fuis Vilma,.Mur. Sobota, 

Ciril-Metodova 2© 

Preklicujemo izgubljeno prometno knji- 
žico Št 4352 motornega kolesa »Gillera« 
na ime Savinjsko gozdno gospodarstvo, 
Celje. , ,   ^ 
6417 Gozdno gospodarstvo 

Celje 

Preklicujemo izgubljeno prometno knji- 
žico za motorno kolo znamke >NSUc, 
evid št S—00149, in prometno knjižico 
za trokolo reg. št. 027710, izdani od NM 
v Ljubljani na naslov: Gradiš, avtopark 
Ljubljana. ' T. ... 
6375 . Gradiš, avtopark Ljubljana 

Preklicujem izgubljeno osebno izkazni- 
co št 101782, izdano od NO v Beogradu 
na ime Gregorka Ivan, Ljubljana, Loč- 
niškarjeva 6. 
6347 Gregorka Ivan 

Preklicujem izgubljeno osebno izkaz- 
nico št. 219, izdano na ime Herci Ana, 
Gančani 183. # 
6315 • Herci Ana 

Preklicujem ukradeno delovno knjiži- 
co št. 1478849, izdano na ime Hvalic El- 
da, gradbeno podjetje za ceste LRS, grad- 
bišče Gorica. 
6316 Hvalic EJda 

Preklicujem prometno knjižico št. 9261 
za motorno kolo »Horex«, 500 cm, štev. 
okvira 2839, št. motorja X. M. 814150/6, 
izdano od uprave NM, odsek za notranje 
zadeve pri OLO Gornja Radgona. _ 
6372 Ilič Nikola, šofer zdravilišča 

Slatina Radenci 

Preklicujem izgubljeno industrijsko 
nakaznico 1—IV c št. 446546 in bon za 
900 din št. 14637, izdana od RLO Center 
na ime Jakelj Marjan, Ljubljana, Sv. Pe- 
tra nasip 71. 
6377 Jakelj Marjan 

Preklicujem Izgubljeno knjižico za ko- 
lo št 1202902 znamke »Puch« in osebno 
izkaznico na ime Jazbec Franca Franc, 
Ptujska gora. 
6418 Jazbec Frane 

Preklicujem izgubljeno prometno knji- 
žico za kolo evid. št. S—009529, izdano 
od NM v Ljubljani na ime Jeras Eva, 
Ljubljana, Kržičeva 6. 
6374 Jerae Eva 

Preklicujem izgubljeno živilsko nakaz- 
nico za julij, potrošniško nakaznico za 
tekstffije in obutev ter potrošniško na- 
kaznico za gospodinjske potrebščine. 
6321 Jevšenak Antonija, Vuzenica 

Preklicujem   izgubljeno   industrijsko 
nakaznico,  izdano od RLO   Center  na 
ime Kajtna Helena, Ljubljana, Kongres- 
ni trg 18. 
6382 .   Kajtna Helena 

Preklicujem izgubljeno prometno knji- 
žico za kolo znamke »Brandenburg«, Št. 
okvira 20/50093—B, izdano na ime Jan- 
čar Janez, Crnci 35, okraj Gornja Rad- 
gona. >      ** 
6317 Eerec Marija, Ščavnica 41, 

p. Gor. Radgona 

Preklicujem izgubljeno šofersko izkaz- 
nico, izdano od odseka za notranje za- 
deve uprave narodne milice Maribor 
mesto na ime Klančnik Gregor, direktor 
železarne Guštanj. 
6388 Klančnik Gregor 

* Preklicujemo izgubljeno prometno knji- 
žico št. 11049, izdano od uprave narodnp 
milice, odseka za notranje zadeve pri 
OLO Maribor mesto za tovorni avtomo- 
bil znamke »Mercedes-Benz«, št. motorja 
4036717352, S—št—6499, ime zadnjega 
uporabnika: Splošno gradbeno podjetje 
»Konstruktor« v Mariboru. 
6450 »Konstruktor«, Maribor, 

Pri parku 5 
Preklicujemo ukradeno pogodbo štev. 

753, sestavljeno na odseku za delo Mari- 
bor meato, in vajeniško knjižico štev. 
002634, obe na ime Fartek Ignac, zidar- 
ski učenec pri splošnem gradbenem pod- 
jetju »Konstruktor«, Maribor. 
6448 »Konstruktor«, Maribor, 

Pri parku 5 
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Preklicujem izgubljeno osebno izkaz- 
nico št. 14, izdano od KLO Golavabuka 
na ime Krajne Frano, Brde 15. p. Slovenj 
Gradec. 
8419 Krajne Franc 

Preklicujem izgubljeno prometno knji- 
žioo za kolo. 
6318 Kukovoc Jožef, Orešje 37, 

p. Ptuj 
Preklicujem izgubljeno prometno knji- 

žico za kolo tov. št. 1165870, izdano od 
OLO Kamnik na ime Lenarčič Miroslav, 
Bakovnik 14, Kamnik. 
6370 Lenarčič Miroslav 

PrekMcujem izgubljene 3 kom. (taloni) 
vozniške izkaznice I.  reda, izdane na 
ime Menart Franc, Ljubljana, Resljeva 
cesta 29. 
6343 Menart Franc 

Preklicujem izgubljeno izkaznico za 
kolo znamke »Panter Original«, številka 
647745, izdano na ime Roškar Slava od 
okrajnega odseka za notranje zadeve v 
Ljutomeru. 
6451 .   Mesaric Slava roj. Roškar 

' Preklicujem izgubljeno industrijsko 
nakaznico za blago, št. 2750—92, 74 re- 
gister IR—1 MM na ime Metljak Males, 
Sežana 33. 
6319 Metljak Maks 

Sežana 33. 
Preklicujemo izgubljeno evidenčno ta- 

blico avtomobila, št. S—5247. 
6452 Okrajna zveza kmetijskih zadrug 

z o. j., Murska Sobota 
Preklicujemo izgubljeno evidenčno ta- 

blico avtomobla št. S—0357. 
6385 Okrajni LO Ljubljana okolica 

Preklicujemo izgubljeno evidenčno ta- 
blico št. S—02423 motornega kolesa. 
6455 Okrajni odbor OF Krško 

Preklicujem izgubljeno delovno knji- 
žico št. 1247371, izdano od sindikata v 
Mur. Soboti na ime Novak Ludvik, Gor. 
Petrovci Št. 67, okraj. Mur. Sobota. 
6367 Novak Ludvik 

Preklicujem izgubljeno vojaško knjiži- 
co, izdano: na ime Pasarit Peter, Kaste- 
leo 6, p. črni kal. 
6368 Pasarit Peter 

Preklicujem izgubljeno prometno knji- 
žico za kolo znamke >Puch«, št. 05927, 
izdano na ime Graifoner Agica, Lesko- 
vec9. 
6320 Peniek Angela, Mali Okie 13, 

p. Sv. Barbara, v Halozah" 

Preklicujem izgubljeno osebno izkaz- 
nico in železniško izkaznico na ime ing. 
Pire Zvezdana, Ljubljana, Levčeva 11. 
6346 Ing. Pire Zvezdana 

Preklicujem ukradeno osebno izkazni- 
co, izdano od MLO Celje, .prometno knji- 
žico št. 24558, izdano od okrajne NM v 
Krškem, izkaznico OF, izdano cd krajev- 
nega odbora OF Nova vas pri Celju, 

predplačno karto za progo Radeče-Raj- 
henburg, nove izdaje, zeleno, brez ime- 
na, veljavno od 1 VII. do 30. IX. 1948, 
in izkaznico za brezplačno vožnjo na pro- 
gi Celje—Sutla—Trebnje, vse na ime 
Planine Franc, telefonski preglednik. 
Krško. 
6453 Planine Franc 

Preklicujem izgubljeno potrošniško na- 
kaznico št. IR—I 211859, izdano na ime 
Anton Podgrajšek, delavec, Gorica 35, 
KLO Opktfnica. 
6454 Podgrajšek Anton 

Preklicujem izgubljeno vojaško knji- 
žico, osebno izkaznico, izkaznico OF, pro- 
metno knjižico za kolo, izkaznico RKS 
in izkaznico z zveznega dirkališča v Beo- 
gradu, vse na ime Prešeren Janez, Ljub- 
ljana, Prečna ul. 6. 
6446 Prešeren Janez 

Preklicujem izgubljeno prometno knji- 
žico za kolo št. 724957, znamke »Opek 
stari tip. 
«' 13   Rccko Franc, Celje, Mariborska 10 

Preklicujem izgubljeno šolsko spriče- 
valo 4. razr. III. drž. gimnazijo v Mari- 
boru, izdano 1.1945 od ravnateljstva šole 
na ime Ribič Milan, Maribor, Jadranska 
št 21. 
6341 ' Ribič Milan 

Preklicujem izgubljeno osebno izkaz- 
nico št. S/7, izdano na ime Senica Pavla, 
Slov. Konjice 43. 
6386 Senica Pavla 

Preklicujem izgubljeno šolsko spriče- 
valo 4. razreda osnovne šolo Ljubljana- 
Vič, izdano 1. 1942 od ravnateljstva šole 
na ime Skopec Ivanka, Ljubljana, Cesta 
na Brdo 12. 
6380 Skopec Ivanka 

Preklicujem izgubljeno prometno knji- 
žico za kolo, sindikalno izkaznico in ži- 
vilsko nakaznico za mesec julij na ime 
Stoviček Karel, tri živilske nakaznice za 
mesec julij na ime Stoviček Anica st., 
Anica ml. in Vlasta in dve mlečni nakaz- 
nici na ime Stoviček Anica in Vlasta, 
Ljubljana, Cesta na Rožnik 57. 
6413 OfoviČek Karel 

Preklicujem izkaznico za kolo številka 
5042043, izdano od uprave NM Idrija na 
im Savli Justin, Sred. Kanomlja št. 3. 
6345      # Savli Justin 
* Preklicujem prometno knjižico za kolo 

znamke *Dürkopp«, št. 1497759, izdano 
na ime Šebjanič Ludvik, Stanjevci št. 15, 
Petrovci. 
6369 Scbjanič Ludvik 

Preklicujemo izgubljeno knjižico učen- 
cev v gospodarstvu št. -12082 na ime 
Smej Andrej, roj. 16. XI. 1930, stanujoč 
Pobrežje, Nova ulica 19, Maribor. 
6420        »Tovarna pohištva« Maribor, 

Pobrežje, Zrkovska e. 24 

Preklicujem izgubljeno prometno knji- 
žico za Žensko kolo št. 229351. 
6322 Trobenfar Rožo, 

• Maribor. Moljaka 32 

Preklicujem   ukradeno  oblačilno   na- 
kaznico I-R, izdano od MLO Slovenj Gra- 
dec  na  imo Turičnik Marija,  tov.  de- 
lavka. 
6323 Turičnik Marija 

Preklicujemo izgubljene delovne knji- 
žice št. 1243508, 1243525 in 1241985, iz- 
dano od okrajnega LO Murska Sobota v 
juniju 1947 na ime Gorčan Ludvik, Mur- 
ska Sobota, Klar Jožef, Murska Sobota, 
in Gomboši Franc, Krog 75. 
6389 Ustroj, Murska Sobota 

Preklicujem izgubljeno osebno .<skaz- 
nico št. 239, izkaznico OF in vojaško 
knjižico, ves na ime VegiČ Jožko,  roj. 
3. IV. 1048. 
6370 Vegič Jožko 

Preklicujem izgubljeno vojaško knjiži- 
co, izdano od voj. pošte 97.841b, Beo- 
grad. 
6387   Vidmajcr Franc, Sv. Katarina 9, 

Trbovlje II. 

Preklicujem izgubljeno izkaznico OF 
in osebno izkaznico, izdano od KLO Pe- 
kel na ime Vodenik Štefka, Sp. Poljčane 
št. 39. 
6350 Vodenik Stoika 

Preklicujem   izgubljeno   industrijsko 
nakaznico, izdano od RLO Center na ime 
Vodičar   Majda,   Ljubljana,   Kongresni 
trg 18. 
6381 VođiČar Majda 

Preklicujem izgubljeno osebno izkaz- 
nico st. 94886, izdano 11. XII. 1946 od 
KM v Ljubljani na ime Vodopivec Lo- 
vorka, Ljubljana, Rimska 24. 
6376 Vodopivec Lovorka 

Preklicujemo potno dovolilnico števil- 
ka 41022 ser. L na ime zastavnik Plosič 
Gojko, voj. pošta št. 99945 — Zrenjanin. 
6349 Vojni okrug Ljubljana 

Preklicujem izgubljeno vojaško knji-. 
žico št. 759, izdano od OLO Trebnje na 
ime Vrana Jože, Tihaboj 6, p. Sv. Križ 
pri Litiji. , 
6342 Vrana Jožo 

Preklicujem   izgubljeno   industrijsko 
tekstilno nakaznico ÏR—1,   izdano na 
ime Vrhovšek Jožefa, tov. delavka, Sv. 
Lovrenc pri Sterrali 52. 
6456 Vrhovšek JožcI« 

Preklicujem izgubljeno šofersko izkaz- 
nico, izdano v Beogradu na ime Zork° 
Jože, Harje 15, p. Laško. 
6344 Zorko Jože 

Preklicujem izgubljeno vojaško knjiži- , 
co št. 950379 in potrdilo o demobilizaciji, 
izdano na ime Žagar Stane, OZKZ Ljub- 
ljana okolica. 
6445 Žagar Stane 

Preklicujem izgubljeno prometno knji- 
žico za moško kolo, št. 262648, izdano, 
od notranjega odseka Gornja Radgona 
na ime Zeleznjak Jože, Plitvica 5, Apač- 
6371 Žclcznjak Jože 

Izdaja sUradni list LRSî — Ravnatelj in odgovorni urednik:'Božo VoduŠak; tiska Prosvetna tiskarna — oba v Ljubljani. 
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954. 
Sedež: Idrija. 
Besedilo: Ribarska zadruga z o. j. za 

°kraj Idrija. 
Dan vpisa: 28. junija 1948. 
Na podlagi skupščinskega zapisnka se 

izbrišeta odstopivša člana upravnega od- 
bora: mg. Mazi Stàijko, Prebil Anton in 
vpišeta nova izvoljena člana upravnega 
odbora: 

Gostiša Davorin, Idrija, Rožna ul. št. 1, 
Volilna Anton, Idrija, Partizanska uli- 

ca 9. 
Okrožno sodišče v Postojni 

dne 28. junija 1948. 
Zt 57/47—8 62C5 

953. * 
Sedež: Postojna. 
Dan vpisa: 9. junija 1948. 
Besedilo: Kmetijska nabavno-pralajna 

2a«ruga z o. j. v Postojni. 
.  Na skupščini 8 III. 1948 so bila spre- 
jeta nova pravila. 

Besedilo odslej: Kmetijska zadruga z 
"• J. v Postojni. 
. Naloge zadrugo so: 1. da na čim boljši 
* firn UuUurnej.ši način oskrbuje svoje 
tia-ne z vsemi potrebnimi potrošnim! 
Predmeti; 2. da odkupuje v svojem oko- 
h*u vse kmetijske pridelke fa Melke v 

olÄ^cf^f11^ n.aört0m • dobro 
•?• <SJ • dTuglh austrijskih sre- 
dio m sklepa v ta namen pogodbe; 
•'• đa pospešuje in razvija vse panose 
kmeujskega gospodarstva na S 
področju, tako poljedelstvo, živinorejo, 
sadjarstvo, vinogradništvu, čebelarstvo, 
gojitev industrijskih in drugih kultur, 
gozdarstvo, domačo obrt itd., posebno 
»a tiste panoge oziroma kulture, M v 
ganili naravnih pogojih najbolj uspe- 
jo; 4. da uvaja za povečanje kmetijske 
Proizvodnje in. s tem za naraščanje bla- 
gostanja svojih članov naprednejše teh- 
točne in agronomske metode v kmetij- 
stvu in v ta namen nabavlja kmetijske 
stroje, umetna gnojila itd., ustanavlja 
Voulante za Živino, plemenilne postaje, 
0rganizira selekcijo živine, gradi silose, 
0rganizira semensko službo, skrbi za 
gojitev sadnih, gozdnih in drugih sadik 
7-; 5. da organizira predelavo Icmetij- 
SIilb. pridelkov in obrtne delavnice za 
P°trebe svojih članov in izrablja pri tem 
Predvsem lokalne surovine; 0. da zbira 
^ečke prihranke v obliki hranilnih 
S°S in notranjih posojil za ustvarjanje 
,?*atnih sredstev in podeljevanje kre- 
^vt»v svojim članom; 7. da skrbi za go- 
*P°đarski strokovni, kulturni in pro- 
metni d.vi<T vseh prebivalcev svojega 
Colisa tako, da prireja v svojemjza- 
^•••••• domu strokovna in vimena 
Predavanja, kulturne prireditve, # stro- 
«ovne teSaie, razstave, predvajanja ïil- 
S°Y>   goji   îizkulturo itd. ter ustanovi 

VoJo knjižnico. 
Zaradi smotrnega in uspešnejšega iz- 

3anja Svo:ih mlog ;7••1• potrebne na- 
£ e v skladu s splošnim državnim na- 
••••. 
đ Zadružni delež znaša 100 din, delež za- 
^-nikovega družinskega člana 20 dm. 
s£

ak zadružnik jamči s petkratnim zne- 
, *0• vpisanih deležev. 

Priobčitve se razglašajo v poslovnih 
prostorih zadruge in na razglasni de- 
sici. 

Upravni odbor sestavlja • članov. 
Zadrugo zastopa upravni odbor, zanjo 

podpisujeta po dva člana upravnega od- 
bora, katerih enega sme nadomeščati po- 
oblaščeni uslužbenec zadruge. 

Izbrišejo se člani upravnega odbora: 
Kruh Jernej, Saje Franc, Turk Anton, 
Boštjančič Edo, Jurca Stane, Milielčič 
Franc in Milavec Jakob, vpišejo 'se novi 
člani: 

Poropat" Anton, kmet, Zalog IG, 
Kovač Pavel, kmet, Stara vas 7, 
Ogrizek Leopold, kmet, Postojna, Pot 

na Soviö 4, 
Gerzina Andrej, kmet, Postojna, Tom- 

šičeva 22, 
Jordan Franc, kmet, Postojna, Tržaška 

št. 35. 
Okrožno sodišče v Postojni 

dne 9. junija 1948. 
Zt 71/47—7 5770 

* 
95G. 

Sedež: Prcgarje. 
Dan vpisa: 15. julija 1948. 

-Besedilo:  Kmctijskn    'xlelovahia za- 
druga z o. j. v Prcgarjah. 

Na predlog Kmetijske obdelovalne za- 
druge z o. j. v Pregarjah se vpišejo spre- 
membe. 

Besedilo: odslej. Nabavno prodajna za- 
druga z o. j. v Pregarjah. 

Izbrišejo ee odstopivSi člani upravne- 
ga odbora: Bubnič Ivan, Tomažič Ed- 
vard; vpišejo pa novi izvoljeni člaHi 
upravnega odbora: 

Kogovšek  Franc,   Prega rjp  GS,   pod- 
predsednik, 

Konestabo Srečko, Pregarje 110, 
Frank Ivam,  Gaberk 10. 

Okrožno sodišče v Postojni   , 
.   dne 15. julija 1948. 

Zt 30/47—6 S277 
* 

957. 
Sedež: Vipava. 
Dan vpisa: 7. julija 1948. 
Besedilo: Vinarsko sadjarska zadruga 

i o. j. T Vipavi. 
Na podlagi sklepa skupščine z dne 25. 

IV.   1948   se   izbriše   odstopivši   član 
upravnega odbora Besednjak Alojz in 
vpišejo novi izvoljeni člani upravnega 
odbora: 

Fabčič Franc, kmet, Orehovrea 11, 
Furlan Ernest, kmet, Rihemberk 11, 
Premrl Franc, kmet, Vrhpolje 65. 

Okrožno sodišče y Postojni 
dne 7. julija 1948. 

Zt 24/48 G267 

958.    . 
Dan izbrisa: 20. aprila 1948. 
Zaradi prenehanja poslovanja oziroma 

končane likvidacije se izbrišejo iz regi- 
.stira tele zadruge: 

Sedež in besedilo: 
Gornjelendavska posojilnica v Gor. 

Lendavi, r. z. z n. j. (Zadr II 14), 
Kmc•a hranilnica in posojilnica v 

Beltincih, r. z. z n- j. (Zadr II 2§), 
Kmečka hranilnica in . posojilnica . r 

Gcderovcih, r. z. z n. j. (Zadr II 28),, 

Kmečka hranilnica in posojilnica v 
Fokovcih, r. z. z n. j. (Zadr II 70). 

Dan izbrisa: 24. aprila 1948. 
Sedež in besedilo: 
Blond- Vieh- Zuclit-Genossenschaît z 

o. j. v Slovenski Bistrici (9 Gen I 64), 
Zadružna elektrarna v Šmartnem na 

Pohorju, z. z o. j. (Zadr I 35). 
Sedež: Šmartno pri Slovenjem Gradcu. 
Dan izbrisa: 4. marca 1918. 
Besedilo: Hranilnica in posojilnica v 

Šmartnem pri Slovenjem Gradcu, r. z. 
z n. z. v likvidaciji (Zadr IV 18). 

Dan izbrisa: 10. maja 1948. 
Sedež in besedilo:, 
Gospodarska zadruga za Prekmurje v 

Murski Soboti, r. z. z o. z. v likvidaciji 
(Zadr I 77), 

Gospodarska zadruga v SatalioveHi z. z 
o. z. v likvidaciji (Zadr II 94), 

Dijaška gospodarska zadruga z o. j. v 
Murski Soboti, v likvidaciji (Zadr II 3). 

Sedež: Hadcnci. 
Dan izbrisa: 14. maja 1948. 
Besedilo: Kmetijska nakupovalna in 

prodajna zadruga Zveze kmetijskih po- 
družnic v okraju ljutomerskem, r. z. z 
o. j. v likvidaciji (Zadr I 10). 

Dan izbrisa: 25. maja 1948. 
Sedež in besedilo: 
Nabavna in prodajna zadruga v Gor. 

Potrovcih r. z. z o. z. v likvidaciji (Zadr 
II 90), 

Nabavna in prodajna zadruga z o. j. 
v Lucovi s poslovalnico v Adrijancih v 
likvidaciji (Zadr II 125), 

Gospodarska zadruga v Tvrdkovi r. z. 
z o. z. v likvidaciji (Zadr I 9S). 

Sedež: Slovenj Gradec. 
Dan izbrisa: 8. junija 1948.   • 
Besedilo:  Obrtna kreditna zadruga v 

Slovenjem Gradcu r. z. z o. z. v likvida- 
ciji (Zadr IV 53, prej Zadr II 154 Celje). 

Okrožno sodišče v Mariboru 
dne 26. junija 1948 5773 

Vpisi v trgovinski register 
959. 

Sedež: Ljubljana. 
Dan vpisa: 7. julija 1948. 
Besedilo: »Proteza« — Verovšek & Co 

Ljubljana. 
Na podlagi sklepa družbe je prešla 

tvrdfca v likvidacijo. 
Likvidator: Kambič Marija, Ljubljana, 

Tyrseva c. 47a/III. 
Likvidacijska_ firma: kakor doslej s 

pristavkom sv likvidaciji«. 
Likvidator samostojno podpisuje likvi- 

dacijsko firmo. 
Okrožno sodišče v Ljubljani, 

dne 7. julija 1948. 
Rg A VII 248/3 • C281 

* 
960. 

Sedež: Ljubljana. 
Dan vpisa: 12. juïïja 1948.   • 
Besedilo: Rudisk-ruđarska komanditiia 

družba ing. DomladiŠ, Ljubljana. 
Vpiše se Prokurist dr. Josip Tomšič, 

odveMl: v Ljubljani, Levstikova ul. 18, 
ki bo podpisoval za^tvrdbo talko, da bo 
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pod tiskanim ali z žigom odtisnjenim be- 
sedilom tvrdke pristavljal svoj  podpis. 

Na podlagi sklepa družbe se je družba 
razdružila in prešla v likvidacijo. 

Likvidator: Dr. Tomšič Josip, odvet- 
nik v Ljubljani. 

Likvidatorska tvrdka: kakor doslej s 
pristavkom >v likvidaciji« 

Likvidator samostojno podpisuje likvi- 
dacijsko firmo. 

Okrožno sodišče v Ljubljani 
dne 9. junija 1948. 

Rg A VTI 133/3 6280 

961. 
Sedež: Sv. Krištof pri Laškem. 
Dan izbrisa: 2. julija 1948 
Besedilo: Strojno podj<*tj<» Klcpej & 

Kopač Sv. Krištof pri Laškem. 
Zarad' dokončne likvidacije. 

Okrožno sodišče v Celju 
<Lne 2. julija 1948. 

A III 219/20 6217 

962. 
Sedež: Ljubljana s podružnico v Bistri 

>ri Tržiču. 
Dan izbrisa: 7. julija 1948. 
Besedilo: Peter Kozina & Co. 
Zaradi vpisa v register državnih go- 

spodarskih podjetij pri ministrstvu za 
finance LRS. 

Okrožno sodišče v Ljubljani 
dne 7. julija 1948. 

Rg A II 233/26 6279 
* 

963. 
Sedež: Maribor. 
Dan izbrisa: 1. julija 1948. 
Besedilo: »Balkan« Spodbija, agentu- 

ra in komisija, družba z o. j. 
Zaradi prenehanja poslovanja v zvezi 

z odločbo MLO Maribor, poverjeaištvo 
za trgovino in preskrbo z dne 31. V. 
1948, št. 2516/1'—63—48. 

Okrožno sodišče v Maribora 
dne 1. julija 1948. 

C II 3 5995 
* 

964. 
Sedež: Maribor. 
Dan izbrisa: 19. junija 1948. 

,       Besedilo:    4lenc.   Skrinjar  in. drug, 
strojno,  ume'ao in  stavbeno kljuù.mi- 
čarstvo T Mariboru. 

Zaradi prenehauja poslovanja in kon- 
čane likvidacijo. 

Okrožno sodišče v Mariboru 
dne 19. junija 1948. 

A IV 49 6172 

»65. 
Sedež: Maribor. 
Dan izbrisa: 29. julija 1948. 
Besedilo: Monz Alfonz, trgovina z že- 

leznino na drobno. 
Zaradi Mjave obrtne pravice in pre- 

nehanja poslovanja. 

Okrožno sodišče v Mariboru 
29.  junija  1948. 

A III 265. 5996 

4)S6. 
Sedež: Maribor. 
Dan izbrisa   1. julija 1948. 
Bese<iilo: »Radiotchna« družba z o. z. 
Zaradi odvzema obrtne pravice in pre 

tiehan.ia poslovanja po odločbi MLO Ma- 
ribor, poverjeništvo za trgovino in pre- 
skrbo z dne 31. V. 1948, št. 2444<l-521-48, 
in na podlagi 5. člena temeljnega zakona 
o zasebnih trgovinah. 

Okrožno sodiščo v Mariboru 
'dne 1. julija 1948. 

C III 22 6170 

G 508'48—5 6361 
Oklic 

Moser Ferdinand, kmet na Muti št. 86, * 
je vložil proti Moser Mariji, gospodinji 
v Marenbergu št. 44, tožbo na razvezo 
&akona. 

Razprava bo 30. julija 1948 ob 8,30 pri 
okrajnem sodišču na Prevaljah. 

Ker je bivališče toženke neznano, se 
ji postavlja za skrbnika dr. Dušan Ser- 
nec, sodni pravnik na Prevaljah, ki jo 
bo zastopal na njeno nevarnost in stro- 
ške, dokler se sama ne oglasi ali ne ime- 
nuje pooblaščenca. 

Okrožno sodiščo v Mariboru 
dne 17   julija 1948. 

Uvedbe postopanja 
za razglasitev za mrtve 

V R 1398/48 6036 
Toman Anton, roj. 17. XII. 1922 v Li- 

bojah, rudar v Seščah 28, je odšel 20 
VI. 1944 v NOV, Baje je 12. IX. 1944 pa- 
del v bojih z Nemci na položaju Šo- 
štanj— S komo. 

Na predlog žene Toman Amalije roje- 
ne Podkoritnik, posestnice v Šeščah 28, 
se uvede postopanje za razglasitev za 
mrtvega in se izdaja poziv, da ee o po- 
grešanem do 16. X. 1948 poroča sodi- 
šču. 

Toman Anton se poziva, da se zgla- 
si ßri sodišču ali drugače da kako vest 
o sebi 

Po preteku roka bo sodišče odločilo o 
predlogu. 

Okrajno sodišče v Celju 
dne 28. junija 1948. 

V R 1451/48—2 6034 
Felicijan Alojz, roj. 6. VI. 1908 v Vev- 

čah 20, sin Antona in Marije, samski, 
Mozirje, mat. urad, je odšel 25. XI. 1944 
v NOV. Od tedaj se pogreša. 

Na pred'og Sešel Marije, delavke v 
Lipju 61, se uvede postopanje za raz- 
glasitev za mrtvega in se izdaja poziv, 
da se o pogrešanem do 1. XI. 1948 po- 
roča sodišču. 

Grejan Maks, roj. 10. X. 1909 v Gro- 
belnem, sin Jožeta in Alojzije rojene 
Stojan, tov. delavec, je odšel avgusta 
1944 v Bračičevo brigado NOV. Decern- 
bra 1944 je bil v Moziriu težko ranjen in 
prepeljan v bolnico v Ljubno, kje. je de- 
cembra 1915 umrl. Od tedaj se pogreša. 

Na predlog sestre Grejan Ane, zaseb- 
nice na Kamenu 2, se uvede postopanje 
za razglasitev za mrtvega in se izdaja 

poziv, da se o pogrešanem do 10. X. 1948 
poroča sodišču. 

Felicijan Alcjz. in Grejan Maks se po- 
zivata, da se zglasita pri sodišču ali dru- 
gače dasta kako vest o sebi 

Po preteku roka bo sodišče odločalo o 
predlogih 

Okrajno sodiščo v Celju 
dne 6. julija 1948. 

R 199/48—3 3734 
Breščak Evgen, roj. 16. XI. 1916 v 

Crničah, gostilničar v Desklah 108, je 
bil 21. Vil. 1943 od Nemcev interniran. 
Od tedaj se pogreša. 

Na predlog žene Breščak Vilme roje- 
ne Zibernik, Vrtojba 9, se uvede posto- 
panje za razglasitev za mrtvega m ee 
izdaja poziv, da se o pogrešanem do 31. 
VIII. 1948 poroča sodišču ali skrbnici' 
Breščak Vilmi. 
R 177/48—3 5741 

Ferjančič Franc, roj. 17. II. 1879 na 
Gočah 97, sin Mihaela in Ivane rojene 
Volk, poljedelec, je odšel v prvi svetov- 
ni vojni v Galicijo ..n na rusko bojišče. 
Zadnjič se je oglasil aprila 1916, od te- 
daj se pogreša. 

Na predlog sina Ferjančiča Miroslava, 
Goče 97, se uvede postopanje za razgla- 
sitev za mrtvega m se izdaja poziv, da 
se o pogrešanem do 31. VIII. 1948 po- 
roča sodišču ali skrbniku Ferjančiču Mi- 
roslavu, 
II R 195/48—3 5739 

Furlan Slavko, roj. 1. X. 1922 v Po- 
drag/, sir.' posestnika, samski, je po zlo- 
mu Italije vstopil v NOV. Iz bojev v 
Trebušah 21. IV. 1945 se pogreša. 

Na predlog brata Furlana Jožefa, Po;- 
draga 45, se uvede postopanje za raz- 
glasitev za mrtvega in se izdaja poziv, 
da se o pogrešanem do 31. Vili. 1948 
poroča sodišču ali skrbniku Furiami 
Jožetu. ' 
R 200/48—3 * 5736 

Hvauč Cvetko, roj 20. X. 1921 v Pod- 
gori, sin Alojza in Adele rojene Ambro- 
sie, stan. v Solkanu 193, je odšel 9 IX. 
1941 v NOV, Od tedaj se pogreza. 

Na predlog očeta Hvalica Alojza, Sol- 
kan 193. se uvede postopanje za razgla- 
sitev za mrtvega in se izdaja poziv, da 
se o pogrešanem do 31. VIII. 1948 Po- 
roča sodišču ab skrbniku Hvalicu Aloj- 
zu. 
III R 197/48—3 '5733 

Ivanoič   Franc,   roj. 23. XII. 1912 v 
Desklah, sin Jožefa in Valentine rojen© 
Tinta, je odšel 3, XI. 1943 v NOV. Baje 
je v bój;h v Pleternici padel. 

Na predlog žene Ivančič Marije, P®" 
skle 1O0, se uvede postopanje za r^Sj?" 
sitev za mrtvega in se izdaja poziy, <** 
se o pogrešanem do 31. VIII. 1948 po- 
roča sodišču ali skrbnici Ivančič MariJ)- 

I R 201/48-3 Spi 
Lenščak Franc, roj. 26. Vil. 1923 • 

Sempasu, sirv Franca in Jožefe «^"V. 
Komel, je bil baje ob zlomu Italije oa 
Nemcev ujet. Med vožnjo skozi HrvatsK» 
jo skočil a vlaka in se od tedaj po- 
greša. 
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Delovanje štiritaktnega motorja na uplinjač in Dieslo- 
vega motorja. 

Posebnosti dvotaktnega motorja, njegove prednosti 
in hibe. 

Enakomernost teka in prednosti večcilindrskega mo- 
torja. 

Oblika motorno gredi 4, 6 in 8oilindrskega motorja. 
Namen in učinek protiuteži. 
Namen vztrajnika in načelo njegovega delovanja. 
öi«tava in delovanj/naprav za napajanje pri avto- 

mobilih z Dieslovimi motorji 
Naloge, ki jih imajo črpalke za gorivo in šobe. 
Način dovajanja goriva, kadar motor ni v telai. 
Bistvene suačilnosti o uporabnosti maziva za mazanje 

motorja. 
Spreminjanje lastnosti maziva v delovnem procesu 

motorja. Način, kako se ugotovi uporabnost maziva za na- 
daljnie ••••••• motorja. Najvažnejše lastnosti temeljnih 
kovin, Iti se uporabljajo pri izdelavi in popravljanju avto- 
mobilov. 

Deli  avtomobila,  ki se izdelujejo  iz  litega  železa, 
ogljikovega in legiranega jekla, iz barvnih kovin in nji- 

' novih /.litin. 
Spojna sredstva, ki so uporabljajo pri spajanju delov, 

in njihova sesti1 va. 
Bistvene lastnosti eniifrikcijskih zlitin, tei se uporab- 

ljajo za ležaje motorja. 
Zakaj je treba, v katerih presledkih in na kakšen 

način, prevleči glavne in ojnične ležaje novih aH poprav- 
ljenih motorjev z antifrikcijsko zlitino. Tipe ležajev in 
mesta, kjer so uporabljajo. 

Posebnosti in vzdrževanje ležajev iz, kompozicije ali 
brona. 

lavori in potrošniki električnega toka v avtomobilu. 
Odvisnost jakosti toka od Števila vrtljajev motorja.^ 
Odvisnost preskoka iskre pri vžigih cd števila vrtlja- 

jav motorne gredi in obremenitve motorja. _ 
Načini menjavanja predvžiga pri uporabi različnih 

vrst goriva. . » 
Znamenja kratkega etika in način ugotavljanja po 

kvarjenega voda. * 
Ugotavljanje pravilnosti! vezave akumulatorske b&te- 

Mo z maso s pomočjo ampermetra. 
Način in sredstva za preprečitev, da no pnde zrak 

hidravlične zavore. 

c)  'Za voznike I. razreda 

Kandidati  za voznike I. razreda se izprašujejo po 
••ogramu za III. in IL razred, vendar še podrobneje • 

• temilo dopolnitvami: 
Vpliv toplotnih in mehaničnih izgub na ••• motorja. 
Količnik koristnega učinka motorja. 
Iudioirana in dejanska moč motorja. 
Način ugotavljanja časovne in specillane porabe gonva 

•ri različni obremenitvi motorja. _ 
Vpliv različnih faktorjev na mw motorja, stopnja 

kompresije, Število vrtljajev, sestava zmesi, momenti va- 
ca in temperatura. • , 

Vpliv faz (odpiranja in zapiranja ventilov) na moc 

Način ugotavljanja pravilnosti > razstoja med drocoi- 
kom in ventilom in njegovo reguliranje. _ 

Način ugotavljanja pravilnosti poznega vžiga m prea- 
v'žiga. • .    ._ 

Vpliv segrevanja na izhlapevanje goriva m pomicine 
cilindra. 

Priprave, s katerimi ugotavljamo pravilno delovanje 
in reguliramo aparaturo za napajanje Dieslovega motorja 
z gorivom. 

Kako ugotovimo in reguliramo začetek dovajanja go- 
riva. 

Kako reguliramo črpalko za gorivo glede dovajanja 
enake količine goriva vsem cilindrom in kako ugotavlja- 
mo pravilno delovanje šob glede na kvaliteto goriva v 
zvezi z uplinjenjein. 

Naóelo delovanja in način reguliranja relejskega re- 
gulatorja napetosti in jakosti toka. 

Konstrukcijska razlika motorja, ki deluje na vpejni 
plin, od motorja, ki deluje na bencin. 

Bistvene napake bencinske črpalke z diairagmo in 
kako se preprečujejo. 

Primerjava drsnih ležajev (iz kompozicije, brona) in 
krogličnih ter valjčnih ležajev. 

Dopustna in omejena obraba posameznih delov. <> 
Kontrolno merilno orodje, ki se uporablja v garažah 

za ur Javljanje pravilnosti koloteka in reguliranje spred- 
njih koles. 

Metoda nabij. :>ja akumulatorskih baterij v napol- 
njenem in suhem stanju. 

Način ugotavljanja pravilnega delovanja sklopke in 
njeno reguliranje. 

Nadin ugotavljanja praznega giba v kretalnem meha- 
nizmu in njegovo preprecenje. 

Pravilno reguliranje zavor ter način reguliranja za- 
vor z mehaničnim in hidravličnim prenosom ter servo- 
ojače val ceni. 

Bistvena načela termijskega obdelovanja in lastnosti 
kovin po obdelovanju. Deli avtomobila, Id se morajo ter- 
mijsko obdelovati. 

č)   Za  voztiikc  amaterje. 
Bistveni agregati in  mehanizmi avtomobila, njihov 

namen in razvrstitev. _ # 
Pomožni deli avtomobila, .namen in njihova razvr- 

stitev. 
Bistveni mehanizem in deli motorja, njikrv namen in 

razvrstitev. 
Sestava motorja. 
Načelo delovanja motorja z notranjim izgorevanjem. 
Stopnja   kompresije.   Prostornina   cilindrov,   število 

vrtljajev ter moč motorja. 
Vzdrževanje motorja. 
Značilno napake motorja in, kako se preprečijo. 
Popravilo navadnih napak. 
^Potreba mazanja motorja. Deli, ki jih je treba ma- 

zati. 
Maziva, ki se uporabljajo za mazanje motorja. Kateri 

deli avtomobila se morajo mazati. 
Namen, ki ga imajo črpalka, čistilec, manometer in 

priprava za merjenje olja, kje se nahajajo. 
Posledice nezadostnega ali čezmernega mazanja, 
Normalen pritisk olja v trenutku zagona motorja in, 

ko je motor segret. 
Oskrbovanje mazalnih naprav in posebnosti vzdrže-    * 

vanja teh naprav glede na letni čas. 
Znamenja napak v napravah za mazanje. 
Posledice opuščanja normalnega mazanja motorja. 
Normalna temperatura segretega motorja, posledice 

segrevanja, potreba hlajenja. 
Posledice prehitrega ohlajevanja. *> 
Potreba vzdrže\*anja normalne temperature. 
Reguliranje« napetosti vsatilatorjevega jermena. 
Načrt hladilnih naprav. 
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Pomen pribora hladilnih naprav. 
Tekočine z nizkim zmrzisčem, M se uporabljajo za 

hlajenje v zimski dobi. Njihove bistvene lastnosti in ka- 
ko ravnamo z njimi. 

Vzdrževanje hladilnih naprav. Posebnosti pozimi in 
poleti 

Bistvene napake hladilnih naprav in njihovo pre- 
prečenje. 

Vrsta goriva za avtomobilske motorje. 
Oktansko število bencina. 
Zmes in njena sestava. 
Vpliv kakovosti zmesi na moč in ekonomičnost mo- 

torja. 
Detonacije in načini, kako jih preprečimo. 
Namen uplinjača; sestava in njegovo delovanje. 
Namen naprav za napajanje motorja. 

0 Namen, sestava in namestitev bencinskih čistilcev. 
Reguliranje uplinjača na prazen tek motorja. 
Vzdrževanje napram za napajanje. 
Znamenja napak v napravah za napajanje. 
Popravilo navadnih napak. 
Namen akumulatorske baterije v avtomobilu. 
Sestava akumulatorja in načelo delovanja. 
Sestava in pripravljanje elektrolita in nabijanje aku- 

mulatorske baterije. 
Normalno dovoljeno praznjenje akumulatorske bate- 

rije do ponovnega polnjenja. 
Posledice uporabljanja praznega akumulatorja. 
Namen in način delovanja ampermetra. 
Potreba in vzdrževanje nivoja elektrolita v akumu- 

latorju in uporabljanje destilirane vode. 
Posledica nevzdrževanja potrebnega nivoja in če ni 

' elektrolita v akumulatorju. 
Pribor (aparati), ki ga uporabljamo za ugotavljanje 

napetosti akumulatorske baterije, kako se ugotavlja na- 
petost. 

Praktični način ugotavljanja napetosti akumulatorja 
brez uporabe posebnega pribora. 

Vzdrževanje almmulatorskih baterij in načini, kako 
se podaljša njihovo učinkovanje v različnih klimatskih1 po- 
gojih. 

Pravila o čuvanju akumulatorskih baterij. 
Namen in sestava generatorja, zaganjača, releja, 

relejskega regulatorja napetosti in jakosti* toka in kon- 
denzatorja. 

Vzporedno delovanje generatorja in akumulatorske 
baterije. 

Sestava dovoda. k, zaganjaču. Pravila o uporabi za- 
ganjača. 

Namen .naprav za osvetljevanje in ravnanje z njimi 
Namen, sestava in delovanje signalnih priprav. 
Reguliranje žarometov in akustičnih signalnih pri- 

prav. 
Bistvo električnega vžiganja. 
Priprava za dinamo — baterijsko yziganje, njihov 

namen, sestava in načelo delovanja. i 
Sestava vžigalnffi svečic. • 

Ugotavljanje, katera svečica ne deluje. 
Rn7.«tnviy*nje svečic in- •••••• saj (usedlin)'. 

Montaža   .ečic in preizkušanje, če delujejo. 
Reguliranje razstoja med elektrodami. 
Čiščenje kontaktov prekinjevalca. Reguliranje raz- 

dalje med kontakti prekinjevalca. 
Vzdrževanje električne napeljave.   . 
Glavne napake, kako jih preprečimo in kako popra- 

vimo navadne napake. 
Namen sklopke, sestava in načelo delovanja. 
Reguliranje praznega giba sklopke. 
Znamenja napak sklopke. 
Vzdrževanje sklopke in popravila navadnih napak. 
Namen menjalnika hitrosti in reduktorja. Sestava in 

načelo delovanja. 
Maziva, ki ee uporabljajo za mazanje menjalnika hi- 

trosti in reduktorja. 
Čiščenje in mazanje. 
Znamenja napak v menjalniku. 
Namen kardanskega prenosa, njegova sestava in de- 

lovanje. 
Čiščenje in mazanje ležajev in kardanskih zglobov. 
Bistveni mehanizmi in deli zadnje prème. 
Namen glavnega pogona in diferenciala. 
Sestava in načelo delovanja diferenciala. 
Vzdrževanje in mazanje zadnje preme. 
Znamenja napak zadnje preme. 
Bistveni deli sprednje preme, njihov namen in se- 

stava. 
Montaža premnikov in sprednjih koles (kolotek in na- 

gib) in posledice nepravHne montaže. 
Namen vzmeti, njihova sestava in delovanje. 
Namen, mestava in delovanje hidravličnih, blažilcev 
Tekočina, ki se uporablja za hidravlične blažilce. 
Tipe koles, njihovo montiranje. 
Tipe in dimenzije avtogum. Sestava avtogum, zračaic 

in ventilov. 
Normalen notranji pritisk v avtogumah. 
Posledice zmanjšanega in povečanega pritiska. 
Montiranje in demontiranje gum. 
Način tople vulkanizacije zračnic med vožnjo in v 

garaži. 
Vzdrževanje blažilcev, vzmeti in avtogum. 
Bistveni deli kretalnega mehanizma, njihov namen 

in načelo delovanja. 
Skrajna meja prostega teka volana. 
Reguliranje mehanizma za kretanje. 
Tipe avtomobilskih zavor in njihov namen. Sestava 

in delovanje zavor in njihovih dovodov. 
Posledice napak v zavorah. 
Reguliranje zavor. 
Tekočine, ki se uporabljajo za hidravlične zavora 
Vzdrževanje zavor in kretalnega mehanizma. 
Zunanja znamenja napak in popravljanje navadnih 

napak. 
19. Ta navodila začnejo veljati z dnem objave • 

>Uradnem listu LRS«. 
St. IV. 2547/3-48 

•   Ljubljana dne 16. julija 1948. 
Minister za notranje zadeve LRS: 

Krajglicr Boris I. r- 

Izdaja •>Uradni tlet LHS<   -   (invitateli in odgovorni ure.i:i,:kj -Hozo VoduSek; tiska IVoevottia tiskarne — oba » LJubljani. -- 
Narotninai četrtletno GÖ, polletno 120. celoletno 240 din, - l'osaniezns Sterilka: 4 dio za 18 strani. 8 din za 82 stran», 12 din 
za 4& «tranl, 16 din za 84 strani, po poŠti 2.50 din *••. '— Uredništvo Jn upravniStvoi Ljubljana. Gregorčičeva ulica H, 23, r-. 

Telefons ravnateljstvo 4940, uredništvo 48-90, ••.••••••• 65-79, ~ Cek, račun 0—90190—i. 
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LJUDSKE   REPUBLIKE   SLOVENIJE 

Letnik V. V Ljubljani dne 3. avgusta 1948. Številka 33. 

178. Uredba o izdajanju zdravniških epričaval. v       _ 
179. Sprememba   pravilnika  o   izdajanju   enako   ucmkujocin 

zdravil in zdravilnih preparatov. 

VSEBINA ,.• 
USO. .Odredba o pristojbinah za babiško pomoč. 
181:"Odredba o obveznem prijavljanju tuberkuloze in o raz- 

vidu tuberkuloznih. , " • 

UREDBE. ODREDBE, NAVODILA IN ODLOČBE 
VLADE LJUDSKE REPUBLIKE SLOVENIJE 

' ,178.' 
Na podlagi 19. točke 44. člena ustave LRS predpisuje 

vlada LRS na predlog ministra za ljudsko zdravstvo 

uredbo 
o izdajanju zdravniških spričeval 

1. člen 
Za zdravniško spričevalo po tej uredbi velja vsako 

potrdilo, izdano na podlagi strokovnega zdravnikovega 
pregleda o zdravstvenem stanju, bolezni ali poškodbi. 

Znanstveno utemeljena .zdravniška mnenja (eksper- 
tize) se ne štejejo za zdravniško spričevalo." 

• 2. člen 
Zdravniška spričevala smejo izdajati državne zdrav. 

stvene ustanove, državni zdravniki in -zdraviiM, ki imajo 
veljavno dovoljenje za samostojno   izvrševanje  zasebne 

Pralprvenstveno pravico in dolžnost, izdajati zdravniška 
spričevala, imajo državne zdravstvene ustanove • dr- 
žavni zdravniki 

3. člen 
Zdravniška spričevala se morajo izdajati na obrazcu, 

ki ga predpiše ministrstvo za ljudsko zdravstvo 
Zdravniška potrdila, izdana za posebne potrebe so- 

cialnega zavarovanja, šol. internatov dečjih domov, depjah 
jasli ^varovalnih podjetij in podobnih ustanov ah ppd- 
etij,' smejo biti izdana na obrazcih kijih predpišejoJ.e- 

ustanove ali podjetja in ki jih potrdi ministrstvo zal ud- 
sko zdravstvo, oziroma smejo obsegati samo zdravnike 
ugotovitve, M. so tem' ustanovam potrebne za uporaoo. 

4. člen 
Mnenja zdravniških komisij niso vezana na predpi- 

sano obliko in vsebino zdravniškega spričevala,_ morajo 
Pa obsegati natančno vse podatke, ki se zahtevajo glede 
Lebe S naj se preišče. Mnenje zdravniške •••••• mora 
biti podpisano od vseh članov komisije. > 

5. člen 
Zdravniška spričevala, M jih je izdati na zahtevo 

organov državne uprave ali po izrecnem predpisu zakona 

(uradna zdravniška spričevala), smejo izdajati samo dr- 
žavni zdravniki ali državne zdravstvene ustanove. 

Kot uradna veljajo tudi zdravniška spričevala, po- 
trebna za vstop v državno službo, za oprostitev od obvez- 
nega cepljenja, "za dosego živilskih nakaznic za bolne in 
noseče, za oprostitev od eolskih fizkulturnih vaj in telo- 
vadbe, ne pa tudi zdravniška spričevala za opravičenje 
posameznih šolskih izostankov. 

Minister za ljudsko zdravstvo je pooblaščen, da v 
dvomljivih primerih odloči o tem, ali se šteje zdravnišiko 
spričevalo za uradno ali ne. 

••.•••• 
Zdravniška spričevala morajo, biti pisana v državnem 

jeziku^ ~laffisYe~teh~riične izraze je treba navesti v okle- 
paju.  *"     :    ~.   ~ •(-..,..   • _ ~ _ 

—— 7. člen 
Za izdajanje zdravniških: spričeval sinejo državt» 

zdravstvene ustanove in zasebni zdravniki zahtevati 
nagrade po veljavnih predpisih.. 

Za uradua zdravniška spričevala se ne sme zahtevati 
nagrada 

Zdravniki v državni službi ne smejo izdajati zdrav- 
niških spričeval kot zasebni zdravniki tam, kjer so dolžni 
taka spričevala izdajati v okviru svoje službe. 

8. člen 
i 

Državni zdravniki, državne zdravstvene ustanove in 
zasebni zdravniki morajo voditi natančen seznam vsëh na 
zahtevo zasebnih strank in uradno izdanih zdravniških 
spričeval. To ne velja za zdravniška spričevala, izdana 
po drugem odstavku 3. člena.   " " "•    ' 

Iz seznama morajo biti razvidni glavni podatki ozi- 
roma ugotovitve zdravniškega spričevala (priimek, ime, 
poklic, bivališče pregledane osebe; namen izdaje, čas 
izdaje ter kratki in bistveni podatki zdravnikovega izvjda 
in mnenja). 

Stalne zdravniške komisije morajo, če ni s posebnimi 
predpisi drugače določeno, voditi seznam vseh oddanih 
mnenj z njihovo bistveno vsebino. ,• 

'.'"        9. člen 
Zdravniško spričevalo se ne sme iadatd brez poprej&- 

njega zdravniškega pregleda osebe in mora ustrezati ugo- 
tovitvam tega pregleda. .    , ; • 

Pri pregledu mora zdraynik uporabljati metode so- 
dobne medicinske znanosti. Če se na ta način ne da za- 
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aesljivo ugotoviti diagnoza, mora zdravrik napotiti osebo 
v ustrezno specialistično ordinacijo oziroma v bolnico s 
svojim mnenjem in šele na podlagi izvida te ustanove 
izda zdravniško spričevalo. 

10. člen 
če se pri pregledu ugotovi suni nalezljive bolezni 

ali bolezen, ki se mora obvezno prijaviti ali zdraviti, 
je treba ukreniti vse potrebno, kar določajo za take pri- 
mere splošni predpisi za preprečevanje in zatiranje na- 
lezljivih bolezni 

11. člen 
Nadzorstvo nad izvrševanjem te uredbe bodo izvrše- 

vali okrajni (mestni) ljudski odbori po svojih strokovnih 
uslužbencih. 

12. čleo ' 
Kršitve te uredbe bodo kaznovali, če ne gre za sodno 

kaznivo dejanje, okrajni (mestni) izvršilni odbori z de- 
narno kaznijo do 10.000 din ali e kaznijo poboljševalnega 
dela do enega meseca. V hujših primerih ee emeta izreči 
obe kazni hkrati. 

Denarne  kazni ae stekajo v republiški proračun. 
Proti odločbi o prekršku je dopustna pritožba v osmih 

dneh po sporočitvi odločbe na ministrstvo za ljudsko 
zdravstvo. Pritožba se vloži pri državnem organu, ki je 
izdal prvostopno odločbo. 

13. člen 
Minister za ljudsko zdravstvo je pooblaščen, da izda 

Se druge predpise v zvezi z izdajanjem zdravniških spri- 
čeval. 

14. člen 
Ta uredba velja od dneva objave v >Uradnem listu 

LRS«. 
Obenem preneha veljati uredba o izdajanju zdravni- 

ških spričeval v uradne namene, objavljena v Uradnem 
listu SNOS-a in Narodne vlade Slovenije, št. 8—93/45 
z dne 13. VI. 1945. 

Št. S.-zak. 482 
Izubijana dne 28. julija 1948. 

Minister Za predsednika vlade LRS 
za ljudsko zdravstvo LRS: podpredsednik: 

•Dr. Ahčin Marjan L r.        Dr. Marijan Brecelj 1. r. 

PHAVILNIK1.0DREDBE.NAV0DILA,0DL0ČBE 
MINISTRSTEV 

LJUDSKE REPUBLIKE SLOVENIJE 

179. 
Na podlagi prvega odstavka 148. Člena temeljnega 

zakona o prekrških predpisujem tole 

spremembo pravilnika 
o izdajanju enako učinknjočih zdravil in zu-avilnih 

preparatov (Uradni list LRS št. 15—76/47) 

1. člen 
s. člen pravilnika se izpremeni tako, da ee glasi: 
>Kršilce tega pravilnika bodo kaznovali, če ne gre 

za sodno kaznivo dejanje, okrajni (mestni) izvršilni od- 

bori z denarno kaznijo do 10.000 dinarjev ali s kaznijo 
poboljševalnega dela do enega meseca, v hujših primerih 
lahko tudi z obema kaznima. 

Proti odločbi o prekršku jo dopustna pritožba na 
ministrstvo za ljudstvo zdravstvo v osmih dneh po spo- 
ročitvi odločbe. Pritožba se vloži pismeno ali poda ustno 
na zapisnik pri okrajnem (mestnem) izvršilnem odboru, 
ki je odločbo izdal. 

Denarne kazni se stekajo v korist proračuna Ljudske 
republike Slovenije. 

Državni uslužbenci, ki pri opravljanju svoje službe 
kršijo predpise tega pravilnika, se kaznujejo, če ne gre 
za sodno kaznivo'dejanje, samo disciplinsko.« 

2. člen 

Ta pravilnik velja od dneva objave v »Uradnem listu 
LRS«. 

Vb-4578/1 
Ljubljana dne 28. julija 1948. 

Soglašam! 

Za predsednika vlade LRS 
podpredsednik: 

Dr. Marijan Brccclj 1. r. 

Minister 
za ljudsko zdravstvo LRS: 

Dr. Ahčm Marjan L r. 

180. 

Na podlagi 12. člena uredbe o službi krajevnih babic 
(Uradni list LRS št. 18—94/47) predpisujem tole 

odredbo 
o pristojbinah za babiško pomoč 

1. člen 

Za babiško pomoč in druge babiške storitve se po- 
birajo tele pristojbine: 

I 
za rojstvo enega otroka    .    ,    . din 360.— 
za rojstvo dvojčkov  ,, 540.— 
za vodstvo poroda, ki ga je pričela 

babica, a je dokončan v bolnici „ 90.— 
za rojstvo otroka, ki je v prvih dese- 

tih dneh umrl  „ 270.—' 
za rojstvo mrtvorojenega otroka    . » 200.— 
za nego otročnice po porodu, če ba- 

bica ni sodelovala pri porodu    . „ 160,— 
Krajevna babica vpiše v seznam iz 11. Člena uredbe 

o službi krajevnih babic za izterjanje prednjih pristojbin 
tudi porodnice, ki jim je nudila babiško pomoč, ne da 
bi bila poklicana. Isto velja tudi glede porodnic, ki P° 
svoji krivdi niso poklicale k porodu babice zadevnega 
babiškega okoliša. 

II 
Za babiško pomoč, ki jo nudi zdravniku pri dokonča- 

nju splava prejme babica 120 din. 

III 
<D Za dejansko porabljeni sanitetni material (lizol, alko- 

hol, vata, gaza itd.) se zaračunavajo porodnicam pweg 
v I. točki 1. člena omenjenih pristojbin še dejanski strosi 
za ta material. 
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Letnik V. Priloga k 83. kosu z dne 3. avgusta 1948. Številka* 33. 

Eazglas! in oglasi 

Opozorilo naročnikom? 
Vse plačnike oglasov iti naročnine opozarjamo, naj uporabljajo od nas 

poslan? položnice z natančno označbo naročniškega razdobja oziroma 
oglasne številke. Plačila brez takšnih označb ne moremo v reda izknllž,tl 

in jib zaradi njihove nejasnosti ne moremo priznati za ve^dvne; 
Prav -tako opozarjamo naročnike, naj pri evoiib pijJJJ »^Jfg " 

tančno isti naslov, na katerega časopis prejemajo. Ce ta nas..lov zara ,, ,Zpre 

membe naziva ali kraja ni vec pravilen, na nam »lota su epon »»1» ^anji 
pravilni naslov. Opažamo pa, da naročniki večkrat plaCnj.jO sa» ^ 
novim naslovom, starega pa splob ne omenjaj « T ikfti»plačils« • ndS 

nejasna in jib prav tako ne moremo v re.lu izknjižiti m priznati za pravilna. 
Uok za reklamacije izostalib številk je 14 dni. 

• 
V nasi založbi sta izšla: 

Splošni register predpisov 
to je kazalo vseh nrednisov, ki so izšli v uradnem listu FLRJ,v uradnem 
listu LUS, v KdnPih SSlih zveznega urada za cene m v Vesto^urada 
za cene pri predsedstvu VLRS od I. 945 do vštetega I.1M7. V^tem^J• 
so zaznamovani predpisi po vsebini z gesli, razvrščeni so P° ^••••••• 
redu in po časovnem zaporedju (kronološko). Po abecertnem redu so ure- 
jena gesla, ki so Srn vzeta iz naslova, večkrat ;rudi n; vsebinejpreto«. 

Zbrano gradivo na 453 straneh je nepogrealjiv priročnik za vsakogar 
v državni ali privatni praksi. — Cena 60 din. 

Priročnik za krajevne ljudske odbore, _ 
ki ga je izdal Sekretariat za koordinacijo lokalne uprave predsedstva 
vlade LRS. 

Priročnik obravnava tole gradivo: 
1   Planiranje, evidenca in statistika. . 

TT   i Sino tospodarstvo in komunalno gospodarjenje. 
HL FiïnAsnJvanje krajevnih ljudskih odborov. 
Strani 120, cena 20 din. . 
Naročnike   bravce  in 'druge interesente   opozarjamo   na   pnroene 

NffiSÄe zakonov, ki so v zadnjem času izšle v nasi založi*: 
s-Zbirka predpisov o varstvo mater in otrok«, 

gradivi koristen •••»"»"'"^•'!I"LLTene'ta~d"eS.'tóna 17 đta. 

Praktičen priročnik za pravnike, pa tudi za široke nua»* 
oj 206, cena 44 din. ue»e-i «, zbrani temeljni zakoni o Zbirka skrbniških Popisov, v ka erI so ••••• t 
skrbništvu, zakon o posvojitvi in pravilniki • navouu« 
zakonoma; cena 26 din. 

V kratkem bo iziel: 
Komentar splošnega dela kazenskega zakonika. 

Pripravlja se nadalje: 
Zbirka gospodarskih predpisov •. deL »URADNI LIST LRS« 

Vpisi v register 
državnih gospodarskih 

podjetij 

1307. 
Sedež: Bobovek pri Kranju. 
Dan vpisa: 24. julija 1948. 
Besedilo: Bobovžka opekarna. 
Poslovni predmet: Industrijsko izdelo- 

vanje opečnih izdelkov. 
Ustanovitelj podjetja: Vlada LRS, od- 

ločba št. S-zak. 418 z dne 26. VI. 1948. 
Operativni  up avni  voditelj:   Glavna 

direkcija industrije gradbenega  materi- 
ala pri ministrstvu za gradnje LRS. 

Podjetja zastopa: 
Terćelj '• iolf, direktor, ki podpisuje 

samostojno, v obsegu zakonskih poobla- 
stil in pravil podjetja. 

Ministrstvo za finance LR8 
Ljubljana. 

dne 23. julija 1948. 
St 2431077—48 6459 

* 
1308. 

Sedež: Boreči. 
Dan vpisa: 24. julija 1948. 
Beseduo: Ljutomerske opekarne. 
Poslovni' predmet: Industrijsko izdelo- 

vanje opekarskih,-keramičnih • kame- 
ninastih izdelkov. 

Ustanovitelj podjetja: Vlada LRS, od- 
ločba št. S-zak. 413 z dne 26. VI. 1948. 

Operativni upravni voditelj: Glavna 
direkcija industrije gradbenega mate- 
riala pri ministrstvu za gradnje LRS. 

Podjetje ima tele obrate:   • 
Opekarna v Borecih, v Lukavcih, v 

Ljutomeru in v Puooncih. 
Podjetje zastopa: 
Svenšek Rudolf, direktor, kd podpisuje 

samostojno, v obsegu zakonskih poob- 
lastil in pravil podjetja. 

Ministrstvo za finance LRS 
Ljubljana. 

dno 23. julija .1948. • 
Št 2431093—48 6460 

1309. 
Sedež: Britoi pri Kranju. 
Dan vpisa: 24. julija 1948. 
Besedilo: Tovarna olja in firnezev, 

Britof pri Kranju, skrajšano: >01jaraa«, 
Britoi pri Kranju. 

Izbriže se ing. Večerjevič Martin, do- 
sedanji direktor, vpiše *e: 

'Zaiokar Jože, direktor, ki podpisuje 
samostojno, v obsegu zakonslkih poobla- 
stil in pravil podjetja. 

Ministrstvo za finance LBS, 
Ljubljana, 

dne 23. julija 1948. 
St. 24S1051/1—48 6462 
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1310. 
Sedež: Ljubljana. 
Dan vpisa: 24. julija 1948. 
Besedilo: »Trgovsko podjetje »Tka- 

nina«, Ljubljana. 
Izbriše se Lampe Vilko, dosedanji 

v. d. direktorja. 
Ministrstvo za finance LRS, 

Ljubljana. 
•    dne 23. julija 1948. 

Št. 2431073-48 6461 

* 
1311. 

Sedež: Ljubljana. 
Dan vpisa: 24. julija 1948. 
Besedilo: Republiško montažno pod- 

jetje »Toplovod«, skrajšano: »Toplovode 
Ljubljana. 

Izbrise se: Lazar Jože, dosedanji v. d. 
direktorja, vpiše se: 

Krumpak Stanko, direktor, ki podpi- 
suje samostojno, v obsegu zakonskih po- 
oblastil in pravil podjetja. 

Ministrstvo za finance LRS, 
Ljubljana, 

dne 23. julija 1948. 
Št. 2431078—48 6464 

* 
1312. 

Sedež: Zg. Jezersko. 
Dan vpisa: 24. julija 1948. 
Besedilo: Gostinsko podjetje Dom na 

Jezerskem. 
Vpiše se: 
Škulj Istok, tajnik, ki podpisuje J-za 

ravnatelja< dopise, uradna poročila ter 
nujno poŠto in drugo korespondenco, ki 
je zgolj informativne narave. ' 

Ministrstvo za finance LRS, 
Ljubljana, 

dne 23. julija 1948. 
Št. 243998/1—48 6463 

1313. 
Sedež: Ljubljana. 
Dan izbrisa: 23. julija 1948. 
Besedilo: Združene   državne lekarne 

Slovenije v likvidaciji. 
Zaradi končane likvidacije. 

Ministrstvo za finance LRS, 
Ljubljana, 

/        dne 20. julija 1948. 
Št. 2431071—48 6458 

Vpisi 
v register invalidskih podjetij 

1314. 
Sedež: Št. Vid pri Stični. 
Dan vpisa: 23. julija 1948. #   / 
Besedilo: Invalidsko kolarsko podjetje 

T Št Vidu pri Stični. 
Poslovni predmet: Vsa kovaška dela 
Ustanovitelj podjetja: Okrajni odbor 

VVI v Grosupljem, odločba št. 526 z dne 
6. VI. 1947., 

Podjetje zastopata: 
Krištof Jože, upravnik, ki podpisuje 

samostojno, v obsegu pooblastil, določe. 
nih v pravilih podjetja, in 

Kastelic Anica, knjigovodja, ki sopod- 
pisuje vse računovodske listine. 

Ministrstvo za finance LRS, 
Ljubljana, 

dne 20. julija 1948. 
Št. 2431070—48 6465 

* 
1315. 

Sedež: Št. Vid pri Stični. 
Dan vpisa: 23. julija 194S. 
Besedilo: Invalidsko kovaško podjetje 

v št. Vidu pri Stični. 
Poslovni predmet: Vsa kovaška dela 

ter nakup in prodaja izdelkov in poliz- 
delkov na debelo in drobno. 

Ustanovitelj  podjetja:  Okrajni odbor 
VVI v Grosupljem, odločba št. 906 z dne 
2. XII, 1947. 

Podjetje zastopata: 
Krištof Jože, upravnik, ki podpisuje 

samostojno, v obsegu pooblastil, določe. 
nih v pravilih podjetja, in 

Kastelic Anica, knjigovodja, Id soped- 
pisuje vse računovodske listine. 

Ministrstvo za finance LRS, 
Ljubljana, 

dne 20. julija 1948. 
Št. 2431069-48 6467 

1316. 
Sedež: Št. Vid pri Stični. 
Dan vpisa: 23. julija 1948. 
Besedilo: Invalidsko žagarsko podjetje 

v Št. Vidu pri Stični. 
Poslovni predmet: Žaganje lesa na za. 

logo in po naročilu, polizdelki stavbarske 
in mizarske stroke ter nakup in prodaja 
lesa na debelo in drobno. 

Ustanovitelj podjetja: Okrajni odbor 
VVI v Grosupljem, odločba št. 522 z dne 
21. X. 1947. 

Podjetje zastopata: 
Krištof Jože, upravnik, ki podpisuje 

samostojno, v obsegu pooblastil, določe. 
nih v pravilih podjetja, in 

Kastelic Anica, knjigovodja, ki sopod- 
pfcuje vse računovodske listine. 

Ministrstvo za financo LRS, 
Ljubljana, 

dne 20. julija 1948. 
Št. 2431068—48 6466 

1317., 
Sedež: Miren. 
Dan vpisa: 24. julija 1948. 
Besedilo: Okrajna apnenica Miren. 
Poslovni predmet: ^ Izdelovanje apna. 
Ustanovitelj podjetja; OLO Gorica. 
Operativni upravni voditelj: Izvršilni 

odbor OLO Gorica. 
Za podjetje podpisujeta: 
Pahor Ivan, upravnik, 
Pavletič Mira, knjigovodja. 

Okrajni LO Gorica, 
poverjeništvo za finance, 

dne 24. julija 1948. 
Št. 2416/1—48 6491 

* 
1318. 

Sedež: Podkraj. 
Dan vpisa: 31. marca 1948. 
BesedUo: Krajevna gostilna Podkraj. 
Poslovni' predmet: Prodaja alkoholnih 

in brezalkoholnih pijač. 
Ustanovitelj podjetja: KLO Podkraj. 

Operativni upravni voditelj: KLO Pod- 
kraj. 

Za podjetje podpisujeta: 
Mikuž Ivan, predsednik KLO, 
Kobal Anton, tajtik KLO. 

Okrajni LO Gorica, 
poverjeništvo za finance, 

dno 31. marca 194S. 
Št. 1547/1—48 6492 

1319. 
Sedež: Kranjska gora. 
Dan vpisa: 28. julija 1948. 
Besedilo: Brivnica KLO Kranjska, gora. 
PoslovEi predmet: Dela brivske in fri- 

zersko stroke. 
Ustanovitelj podjetja: KLO Kranjska 

gora. 
Operativni upravni voditelj: Izvršilni 

odbor KLO Kranjska gora. 
Podjetje zastopata in zanj podpisujeta: 
Šimenc   Vendelin,   upravnik  podjetij 

KLu Kranjska gora, 
Nartnik Antonija, poslovodja podjetja. 

Okrajni LO Jesenice, 
odsek za finance, 

dne 28. julija 1948. 
Št. V—1758/2—1948 6576 « 

ft 
1320. 

Sedež: Kranjska gora. 
Dan vpisa: 28. julija 1948. 
Besedilo:    Strojno   mizarstvo    KLO 

Kranjska gora. 
Poslovni predmet: Stavbena in pohi- 

štvena mizarska dela in vsa mizaräka 
popravila. 

Ustanovitelj podjetja: KLO Kranjska 
gora. 

Operativni upravni voditelj: Izvršilni 
odbor KLO Kranjska gora. 

Podjetje zastopata in zanj podpisujeta: 
Blažič Henrik, upravnik podjetja, 
Šenk Alojzij, poslovodja podjetja. 

Okrajni LO Jesenice, 
odsek za finance, 

dne 28. julija 1948. 
Št. V—1824/2—1948. 6575 

* 
1321. 

Sedež: Križ. 
Dan vpisa: 6. julija 1948. 
Besedilo: Krajevna ekonomija. 
Poslovni predmet: Gojitev in prodaja 

povrtaine. 
Ustanovitelj podjetja: KLO Komenda. 
Operativni upravni voditelj: Izvršilni 

odbor KLO Komenda. 
Podjetje zastopajo in zanj podpisujejo: 
Juvan Andrej, upravnik in predsednik 

KLO Komenda, 
Grebene Anton, tajnik KLO Komenda, 
Lukan Angela, član KLO Komenda, in 

sicer vsak samostojno do zneska 50.000 
din, nad tem zneskom pa vsi po po- 
prejšnjem sklepu izvršilnega odbora 
KLO Komenda. 

Okrajni LO Kamnik, 
odsek • finance, 

dne 28. julija 1948. . 
Št. 1545/1—III—1948        &>8' 

* 
1322. 

Sedež: Kostanjevica št. 12. 
Daa fciso: 24. julija 1948. 
Besedilo: Okrajna usnjarna v Kosta- 

njevici. 
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Ustanovitelj podjetja: OLO Krško, od- 
ločba št. 0271/1 z dne 10. junija •8. 

Operativni upravnj voditelj: Okrajni 
izvršilni odbor Krško, 

Za podjetje podpisujejo: 
Gliha Ivan, ravnatelj, samostojno, v 

računovodstvenih zadevah pa skupaj z 
njim 

Jelšnik Vlasta, računovodja, za obvez- 
nosti do zneska 50.000 din, nad tem zne. 
skom pa skupaj z njim 

Zdolšek Josip, pravni referent OILO 
Krško! 

Okrajni LO Krško, 
poverjenistvo za finance, 

dne 24. julija 1948. • 
Št. 64/S9 6493 

* 
1323. 

Sedež: Pišcco št. 11. 
Dan vpisa: 24. julija 1948. 
Besedilo: Ljudska gostilna v Pišecah. 
Ustanovitelj podjetja: KLO Pileče, od- 

ločba št. 841 z dne 13. julija 1948. 
Operativni upravni voditelj: KLO Pi- 

šece. 
Za podjetje podpisujeta: 
Medved Stanko, poslovodja. 
Podgoršek Jelka, knjigovodja, in sicer 

oba skupaj. 
Okrajni LO Krško, 

poverjeništvo za finance, 
dno 24. julija 1943, 

St. 10106/3 6494 

1324. * 
Sedež: Št. Lenart 42. 
Dan vpisa: 19. julija 1948. 
Besedilo: Krajevna sedlarsko-tapetni- 

eka delavnica Breïice okolica. 
Ustanovitelj podjetja: KLO Brežice 

okolica. .,.-.,        . \ ' - 
Operativni upravni voditelj:'KLO Bre- 

zico okolica. 
Za podjetje podpisujeta: 
Voglež Franc, poslovodja, 
Šetinc Martin, predsednik KLO, da 

zneska 30.000 din v okviru pooblastil. 
Okrajni LO Krško, 

poverjenistvo za finance,    , 
dne 19. julija 1948. 

Št. 64/37 6390 

* 
1826. 

Sedež: Ljubljana/ Jezica 116. 
Dan vpisa: 27. julija'1948. 
Besedilo: Pečarstvo Jezica. 
Poslovni predmet: Izdelovanje in po- 

stavljanje glinastih peči. 
Ustanovitelj podjetja: KLO Jezica.. 
Operativni upravni voditelj: TiLO Je- 

rica, poverjenistvo za gospodarstvo.    , 
Podjetje zastopajo in zanj podpisujejo: 
Kolenc Otmar, upravnik podjetja, ki 

Podpisuje eamostojno, y računovodskih 
«adevah pa skupaj z njiin 

futnpej Franc, računovodja. 
MLO glavnega mosta Ljubljana, 

poverjenistvo za finance, 
dne 27. julija 1948. •       -> 

-Fin .&.2SÛÔ/48 6080 

1326.     N 
Sedež: Ljubljana, Polje 10. 
Dan vpisa: 27. julija 1948. 
Besedilo: Čevljama Polje. 
Poslovni predmet: Izdelovanje in po- 

pravno obutve. 
Ustanovitelj podjetja: KLO Polje. 
Operativni upravni voditelj: KLO Po- 

lje, uprava gospodarskih podjetij. 
Podjetje zastopajo i^ zanj podpisujejo: 
Rojšek Ivan, upravnik gospodarskih 

podjetij KLO Polje, ki podpisuje samo- 
stojno, v finančnih zadevah pa skupaj z 
njim 

Fdstar Rudolf, računovodja; upravičena 
sta podpisovati v vseh pravnih zadevah, 
ki so v zvezi z rednim delom podjetja. 

MLO glavnega mesta Ljubljana, 
poverjenistvo za finance, 

dne 27. julija 1948. 
Fin. št. 2502/48 6586 

* 
1327. 

Sedež: Cezanjevci pri Ljutomeru. 
Dan vpisa: 24. julija 1948. 
Besedilo: Okrajni mlini Ljutomer. 
Poslovni predmet: Mletje žita. izdelo- 

vanje olja iz oljnatih jederc. 
ustanovitelj podjetja: OLO Ljutomer. 
Operativni upravni voditelj:  Izvršilni 

odbor OLO Ljutomer. 
Za  podjetje podpisujeta  v vseli za- 

devah: 
Štuhec Franc, upravnik. 
Babic Janez, knjigovodja, oba v ob- 

segu pravu. 
Okrajni LO Ljutomer, 

odsek za finance, 
dne 24. julija 1948; 

....   .St. 1157/48     •    '     .6588 

1S28. '-•-•-- ••••'*    * ' 
Sedež: Noršinci pri Ljutomeru.   . 

• Dan.vpfca: 22.'julia'a'1948;:     '      '   . 
Besedüo( Krajevna gostilna NorSin<& 
Poslovni  predmet:  Prodaja  pijač in 

jedil. 
Ustanovitelj podjetja: KLO Noršinci. 
Operativni upravni voditelj:  Izvršilni 

odbor KLO Noršinci. 
Za podjetje podpisuje: 
Karba Terezija, poslovcdiaija, v vseh 

zadevali, v okviru prava podjetja. 
Okrajni LO Ljutomer, 

poverjenistvo za finance, 
dne 22. julija 1948. 

Št. .1142/48 6457 
' ••'  ; * 

1329. 
Sedež: Bace M. 96. 
Dan vpisa: 23. junija 1948. 
Besedilo: »Gostilna KLO %t. i, ReSe. 
Poslovni predmet: Gostilniška obrt. 
Ustanovitelj podjetja: KLO Rače. ;• 
Operativni upravni voditelj: KLO Race, 

pooblaščenec Dergas Ivan. tajnik KLO. 
Poslovodja podjetja: Meli Rosa&ija. 
Za podjetje podpisujeta: Meli Roza- 

lija, poslovodja, - 
Dergas Ivan, za operativno  •••••» 

vodstvo in knjigovodstvo. . -v v 
,  Okrajni, LO Maribor okolica 

finančni odsek, 
, - , . dne 23, junija 1948. 

St. 974/l-vV4     , - 

1830. * 
Sedež: Kače, pri kolodvoru. 
Dan vpisa: 23. julija 1948. 
Besedilo: Gostilna KLO št. 2 v Racah. 
Poslovni predmet: Gostilniška obrt. 
Ustanovitelj podjetja: KLO Rače. 
Operativni upravni voditelj: KLO Race, 

pooblaščenec Dergas Ivan, tajnik KLO. 
Poslovodja podjetja: Levačič Mica. 
Za podjetje podpisujejo: 
Levačič Mica, poslovodja, za operativ. 

no upravno vodstvo pa 
Dergas Ivan in 
Pauman Jože. 

Okrajni LO Maribor okolica 
odsek za finance. 

dne 23. julija 1948. 
Št. 073•—V/4 6582 

* 
1331. 

Sedež: Rače. t 
Dan vpisa: 23. julija J.948. 

. Besedilo: Krojaštvo za ženske obleke 
KLO Rače. 

Poslovrd predmet: Izdelava in popra- 
vilo oblek.     , ,    ' 

Ustanovitelj podjetja: KLO Rgiče. 
Operativni upravni voditelj: KLO Raèe, • 

pooblaščenec Dergas Ivan.       * 
Poslovodja podjetja: Leben Amato ja. 
Za podjetje podpisujejo: 
Leben Amalija, poslovodja, za opera- 

tivno upiavno vodstvo pa 
Dergas Ivan in 
Pauman Jože. 

Okrajni LO Maribor okolice 
finančni odeek, 

dne 23. julija 1948. 
j- Št. 976/1—V/4 6888 

1882.       . - -,     . . 
Sedež: Zg. Potekava. 
Dan vpisa: 22: julija 1948. 
Besedilo:  Krajevna  gostilna  Zg. Poi- •- 

skava. 
Poslovni predmet: Gostilniška obrt.^ 
Ustanovitelj podjetja:  KLO Zg. Pol- 

skava. 
Operativni upravni voditelj: KLO Zg. • 

Potekava.   ' 
Podjetje zastopajo in zanj podpisujejo: 
Cizelj Angela, poslovodja, 
Cvetko Albin, knjigovodja, 
KoTopee Ivan, za opeiatifaio upravno 

vodstvo.' 
Okrajni LO Maribor okolica 

finančni odsek, 
dnß 22. julija 1948. 

Št. 1060/1—V/4 6579 

Sjedež: Zg. Polskava. 
Dan VpSa: 9. |uiija 1948. 
Besedilo: Krajevna mesarija Zg. Pol- 

skava. 
Poslovni predmet: Mesarska obrt. 
Ustanovitelj   podjetja:  KLO  Zg.  Pol- 

lava. '•'•". 
Opèretìnni upravni vođj&elj: KLO-Zg. 

Potìteava, ••••••••  KofOpec  Ivàï;, 
predsednik ••. 
. Potìkyrodja podjetja: Fq* Jožef. 

irti 
• 
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Koropec Ivan, za operativno upravno 
vodatvo, 

Cvetko Albin, knjigovodja. 
Okrajni LO Maribor okolica 

finančni odsek, 
dne 9. julija 1948. 

et. 1061/1-V/4 Ô580 
* 

1384. 
Sedež: Zg. Polskava. 
Dan vpisa: 22. julija 1948. 
Besedilo: Krajema žaga Zg. Polskava. 
Poslovni predmet:    Rezanje lesa za 

krajevne potrebe in vsa dela žagarske 
stroke. 

Ustanovitelj podjetja: KLO Zg. Pol- 
skava. 

Operativni upravni voditelj: KLO Zg. 
Polskava, pooblaščenec Koropec Ivan. 

Poslovodja podjetja: Namestnik Viktor 
Za podjetje podpisujejo: 
Namestnik Viktor, poslovodja, 
Cvetko Albin, knjigovodja, 
Europee Ivan, za operativno upravno 

vodstvo. 
Okrajni LO Maribor okolica 

finančni odsek, 
dne 22. julija 1948. 

Öt. 1069• 6678 
* 

1888. 
Sedež: Gaberje. 
Dan vpisa: 6. julija 1948. ' 
Besedilo: Čevljarsko podjetje 1X0 Ga- 

berje. 
Poslovni predmet: Izdelava in popra- 

vio čevljev. 
Ustanovitelj podjetja: KLO Gaberje. 
Operativni upravni voditelj: KLO Ga- 

berje. 
Za podjetje podpieujeia: 
Pelko Janez, vodja podjetja, 
Luzar Franc, namestnik, oba po pra- 

vom podjetja. 
Okrajni LO Noro mesto, 

odsek za finance, 
t. dne 6. julija 1948. 
' St. 5589/1 5977 

* 
1886, 

Sedeš: Sodna vas. 
Dan vpisa: 12. julija 1948 
Besedilo: Krajevna opekarna KLO 

Sodna ras, pošta Pristava. 
Poslovni predmet: Izdelovanje in pro- 

daja zidne opeke. 
Ustanovitelj podjetja: KLO Sodna ves. 
Operativni upravni voditelj podjetja: 

KLO Sodna vas. 
Podjetje zastopa: Strahovnik Ivan, 

upravnik, ki podpisuje in zastopa pod- 
jetje v okviru zakonitih ••••••• ist 
pravil podjetja. 

Okrajni LO Polj&ne, 
odsek s« finance, 

dne 12. junija 1948. 
.   &t. 2690/48 

* 
1887. 

Sedež: Velka Si. 181, okraj Radgona. 
Dan vpisa: 18. julija 1948. 
Besedilo: Krajevna gostilna KLO na 

Velki. 
Poslovni predmet: Prodaja toplih in 

mrzlih jedil, točenje pijač in tedajanj« 
prenočišč. 

Ustanovitelj podjetja: KLO Velka. 
Operativni    upravni   voditelj:   KLO 

Velka. 
Podjetje zastopajo in zanj podpisujejo: 
Perko Marija, predsednica KLO Velka, 
Tomažič Stanko, tajnik KL ) Velka, 
Oman Marija, poslovodja na Velki, sa- 

mo za interne zadeve. 
Okrajni LO Radgona, 

poverjeništvo za finance, 
dne 21. julija 1948. 
Štev. V—347/13-48 6674 

1388. 
Sedež: Solkan. 
Dan vpisa: 9. julija 1948. 
Besedilo: Mestna lekarna Solkan. 
Izbriše   se   mr.  Derganc    Martina, 

upravnica, vpiše se: 
Za podjetje podpisujeta: 
mr. Prus Olga, upravnica in 
Petejan Janko, tajnik MLO, v odsot- 

nosti upravnika pa podpisujeta tajnik in 
mr. Fabjan Marija, 

Okrajni LO Gorica, 
poverjeništvo za finance, 

dne 9. julija 1948. 
St. 2258/1-48 6490 

1889. 
Sedeš: Bohinjska Bistrica. 
Dan vpisa: 28. julija 1948. 
Besedilo: Krajevno gostinsko podjetje 

»Restavracija-pension  Črna prst«, Boh. 
Bistrica. 

Vpiše se ustanovitev nove posloval- 
nice: »Buifek krajevnega gostinskega 
podjetja Bohinjska Bistrica. 

Izbrišeta se Ažmam Janko kot poslo- 
vodja in pooblaščeni    podpiisovaloc za 
podjetje in Sodja Franc kot sopodpieo- 
valec poslovodje, vpišeta se: 

Pristavec Marica, poslovodja, 
Torkar Janko, glavni knjigovodja kra- 

jevnih podjetij Bohinjska Bistrica. 
Okrajni LO Jesenice, 

odsek za finance, 
dne 28. julija 1948. 
k •-1•12•-1948 6677 

* 
1840. 

Sedeš: Ljubljana. 
Dan vpisa: 21. julija 1948. 
Besedilo: Trgovsko podjetje »Prehra- 

na«, Ljubljana, Trriera 15. 
Operativni   upravni   voditeilj   odslej: 

MLO za glavno mesto Ljubljana, poverje- 
ništvo za trgovino in preskrbo. 

MLO z« glavno mesto Ljubljana, 
poverjeništvo za finance, 

dne 21. julija 1948. 
Fin. št 2448/48 6488 

* 
1841. 

Sedeš: Novo mesto. 
Dan vpisa: 12. iuMja 1948. 
Besedilo: Mestno podjetje »čevljar- 

stvo<, Noro mesto. 
Izbriše se besedilo pod točko 8): »ter 

trgovina z raznovrstiimi izdelkk in pod 
točko 7): >Qlavnl trg št. 17<, vpiše pa 
se pod točko 7): »Ljubljanska cesta št. 
28«. 

Izbriše se dosedanji poslovodja Kova. 
rlk Janez, vpiše se: 

Henigman Anton, poslovodja, ki pod- 
pisuje po pravilih podjetja. 

Okrajni LO Novo mesto, 
odsek za finance, 

dne 12. julija 1948. 
Et. 5712/2 6500 

k št. 1167 
Sedež: Maribor. 
Dan vpisa: 25. maja 1948. _ 
Besedilo: Mestne kemične čistilnice. 
Izbrišeta se kot pooblaščenca za pod- 

pisovanje  Korošec   Harald,   namestnik 
ravnatelja, vpiše  se z istim pooblasti- 
lom: 

Vlzovišek Franc. 
Okrajni LO Maribor mesto, 

odsek za finance, 
dne 25. maja 1948. 
Pov. št. 271/1—48 

1842, 
Sedež: Metlika. 
Dan izbrisa: 16. junija 1948. 
Besedilo: »Naša knjiga«, MLO Metlika. 
Zaradi spremembe iz lokalnega v re- 

publiško podjetja 
Okrajni LO Črnomelj, 

porerjen^tvo za finance, 
dne 16. julija 1948. 

et. 1519/1 6288 

Razglasi sodišč 

Vpisi v zadružni register 
987. 

Sedeš: Celje. 
Dan vpisa: 28. junija 1948. 
Besedilo: Delavsko-namešccnska po- 

trošniška zadruga z o. jamstvom v Celju, 
Tomšičev trg 3. 

Zadruga je bila ustanovljena na skup- 
ščini 11. III. 1948 za nedoločen Čas. 

Naloge zadruge so: 1. da izdela načrt 
potrošnje za svoje člane in izdela v ta 
namen finančni in kreditni načrt; 2. da 
zbira v ta namen statistične podatke, ki 
jih daje v uporabo tudi nadrejenim za- 
družnim in državnim organom; 3. da 
oskrbuje svojo člane z vsemi potrošnimi 
predmeti in sklepa v ta namen pogodbe 
s kmetijskimii nabavnimi in prodajnimi 
zadrugami in z drugimi zadružnimi iD 

državnimi podjetji; 4. da ustanavlja P° 
potrebi lastna gospodarska podjetja i** 
ključno za potrebe svojih članov, tako na 
pr. gostilne, pekarne, obrtne" delavnice» 
5. da dviga svoje prodajalne in podjetja 
na stopnjo racionalne in kulturno ravni? 
6. da s sodelovanjem sindikalnih organa1" 
zacij skrbi za dvig kulturne in prosvetne 
ravni in ß& zadružno vzgojo svojih čla- 
nov. 

Zadružni delež znaša 100 din in & 
mora plačati ob vstopu v zadrugo. Uprav- 
ni odbor lahko dovoli plačilo v obrokih. 
Vsak zadružnik jamči z dosetkrataini 
zneskom vpisanega enkratnega tenieir 
nega deleža. ' 

Priobčitve se, kolikor ni v pravibh do- 
ločeno drugače, nabijejo na zadfl-uz• 
razglaeni deski. v« 

Upravni odbor sestavlja 18 članov, » 
jih voli zbor limed zadružnikov za doDo 
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enega leta. Zadrugo zastopa upravni od- 
bor, zanjo podpisujeta po dva člana 
upravnega odbora, katerih' enega lahko 
nadomešča po upravsem odboru poobla- 
ščeni uslužbenec zadruge. 

Člani upravnega odbora so: 
Kronovšek Alojz, uradnik, Celje, Tom- 

šičev trg 6, predsednik, 
Božnik Anton, ekonom, Zg. Hudinja 42, 

podpredsednik, 
Kos Jože, upokojenec, Breg 7, tajnik, 
PeLko Ivan, ekonom, Celje, Tomšičev 

Mejač Adolf, uradnik, Celje, Sodnijska 
št. 3, 

Hozher Jakob, natakar, Celje, Ponile 
št. 19, * 

Veber Leopold, uradnik, Celje, Tru- 
barjeva 9, 

Brvar Marija, uradnica, Celje, Slom- 
škov trg 7, 

Dobrina Milena, uradnica, Celje, 
Avsenak Neža, uradnica, Celje, Can- 

karjeva 8, 
Merkoš Albert, gradb. nadzornik, Ce- 

lje, Plečnikova 22, 
Kocmur Lucija, uradnica, Kersnikova 

Su 7, 
Komerički Drago, direktor, Celje, To- 

varniška ulica, odborniki. 
Okrožno sodiščo v Celju 

dne 23. junija 1948. - 
Zadr. Vil 144/2. 6360 

968. * 
Sedež: Letuš, okraj Celje okolica. 
Dan vpisa: 8. junija 1948. 

, Besedilo: Kmetijska zadruga z omejc- 
mm jamstvom v Lotušu. 

Zadruga je bila ustanovljena na skup- 
ščini a IV. 1948 za nedoločen čas. 

Naloge zadruge so: 1. da na čim boljši 
•^ cim kulturnejši način oskrbuje svoje 
«lane   z   vsemi   potrebnimi   potrošnim! 
Predmeti; 2. da odkupuje v svojem oko- 
lju vse kmetijsko pridelke in izdelke v 
s&ladu e postavljenim načrtom za dobro 
°skrbo mest in drugih industrijskih sre- 
điS6  in  sklepa  v ta  namen  pogodbe; 
3. da pospešuje in razvija vse panoge 
kmetijskega   gospodarstva   na   svojem 
Področju, tako poljedelstvo, živinorejo, 
sadjarstvo,   vinogradništvo,   čebelarstvo, 
gojitev   industrijskih in drugih kultur, 
gozdarstvo, domačo obrt itd., posebno 
»e tiste panoge oziroma kulture, ki v 
danih   naravnih   pogojih   najbolj   uspe, 
VaJo; 4. da uvaja za povečanje kmetijske 
Proizvodnje in s tem za naraščanje bla- 
gostanja svojih članov naprednejše teh- 
nične in agronomske metode v kmetij- 
stvu in v ta namen nabavlja kmetijske 
8troje,  umetna  gnojila  itd.,  ustanavlja 
ambulante za živino, plemenilne postaje, 
0rganizira selekcijo živine, gradi silose, 
0rganizira  semensko  službo,  skrbi  za 
gojitev sad-dh, gozdnih in drugih sadik 
rtd-; 5. da organizira predelavo kmetij- 
ah pridelkov in obrtne delavnice za 
Potrebe svojih članov in izrablja pri tem 
Predvsem lokalne surovine; 6. da zbira 
kmečke   prihranke  v obliki   hranilnih I 
v{°g in notranjih posojil za ustvarjanje 
Ratnih sredstev in  podeljevanje kre- 
ditov svojim članom: 7. da skrbi za go- 
sPodarski   strokovni,   kulturni   in  pro- 

svetni dvig vseh prebivalcev svojega 
okoliša tako, da prireja v svojem za- 
družnem domu strokovna in politična 
predavanja, kulturne prireditve, stro- 
kovne tečaje, razstave, predvajanja fil- 
mov, goji fizkulturo itd. ter ustanovi 
svojo knjižnico. 

Zaradi smotrnega in uspešnejšega iz- 
vajanja svojih nalog izdela potrebne na- 
črte v skladu s splošnim državnim načr- 
tom. 

Zadružni delež znaša 100 din, delež 
zadružnikovega družinskega člana 10 di- 
narjev in se mora vplačati ob vstopu v 
zadrugo. Upravni odbor lahko dovoli pla- 
čilo v obrokih. Vsak zadružnik jamči s 
petkratnim zneskom vpisanega enkratne- 
ga temeljnega oziroma družinskega de- 
leža. 

Priobčitve se, kolikor nd v pravilih 
določeno drugače, nabijejo na zadružni 
razglasni deski. 

Upravni odbor sestavlja 9 članov, ki 
jih voli zbor izmed zadružnikov za dobo 
enega leta. Zadrugo zastopa upravni od- 
bor, zanjo podpisujeta po dva člana 
upravnega odbora, katerih enega lahko 
nadomešča po upravnem odboru poobla- 
ščeni uslužbenec zadruge. 

Člani upravnega odbora so: 
Remic Ivan, kmet, Letuš 62, predsed- 

nik, 
Napotnik Prane, delavec, Letuš 25, 

podpredsednik, 
Vodovmik Ivan, nameščenec, Letuš 8, 

tajnik, 
Potočnik Krista, gospodinja, Letuš, 
Mogu Franc kmet, Podgorje, 
Mogel Ivan, kmet, Podgorje, 
Vodovnik Franc, kmet, Podgorje, 
RovSnik Alojz, kmet; Letuš, I 
Puncer Frančiška, gospodinja. Letuš, 

odborniki 
Za eopodpisovanje je pooblaščen Ga- 

berSek Franc, poslovodja zadruge. 
Okrožno sodišče v Celju 

dne 8. junija 1948. 
Zadr. VII 132/3. 

pu v zadrugo. Upravni odbor lahko do- 
voli plačilo v obrokih. Vsak zadružnik 
jamči s petkratnim zneskom vpisanega 
enkratnega temeljnega oziroma družin- 
skega deleža. 

Priobčitve se, kolikor ni v pravilih do- 
ločeno drugače, nabijejo na zadružni 
razglasni deski. 

Upravni odbor sestavlja 7 Članov, M 
jih voli zbor izmed zadružnikov za dobo 
enega leta. 

Zadrugo zastopa upravni odbor, pod- 
pisujeta pa zanjo po dva člana upravne- 
ga odbora, katerih enega lahko nadome- 
šča po upravnem odboru pooblaščeni 
uslužbenec zadruge. 

Člani upravnega odbora so: 
Zore Franc, strojni paznik, Zagorje, 

predsednik, 
Ule Anton, upravnik UDT, Toplice, 

podpredsednik, 
Tomažič Franc, rudar, Toplice, tajnik, 
Khikej   Franc,  rudniški   paznik,  To- 

plice, j, 
Sajevdc Anton, rudar, Kisovec, 
Eber! Marija, gospodinja, Zagorje, 
Jerin Leopold, rudar, Loke, odborniki. 

Okrožno sodišče Y Celju 
dne 29. junija 1948. 

Zadr VII 158/2 0181 

969. 
Sedež: Zagorje ob Savi. 
Dan vpisa: 29. jundija 1948. 
Besedilo: Potrošniška zadruga z ome- 

jenim jamstvom v Zagorju ob Savi. 
Zadruga je bila ustanovljena na skup- 

ščini 6. VI. 1948 za nedoločen čas.' 
Naloge zadruge so: L da na čim bolj- 

ši in čim kulrumejši način oskrbuje 
svoje člane in njihove družine z vsemi 
potrebnimi potrošnima predmeti; 2. da 
ustanavlja obrtne delavnice za potrebe 
svojih članov, po potrebi in možnosti pa 
tudi lastno podjetje; 3. da skrbi s sode- 
lovanjem 6indikailnih organizacij za dvig 
kulturne in prosvetne ravni in za zadruž- 
no vzgojo svojih Otonov. 

Zaradi smotrnega in uspešneješga iz- 
polnjevanja svojfli natag izdela potrebne 
načrte v skladu e splošnim državnim na- 
črtom ter sklepa potrebne pogodbe za 
dobavo potrošnih predmetov za svoje 
člane. 

Zadružni del«ž znaša 100 dfim, delež 
zadružnikovega družinskega člana pa 20 . 
dinarjev; delež se mora plača*! ob vsto- I 

970. 
Sedež: Črnuče. 
Dan vpisa: 20. julija 1948. 
Besedilo: Kmetijska zadruga z omeje- 

nim jamstvom Črnuče. 
Zadruga je bila ustanovljena na usta- 

novnem zboru 20. I. 1948 za nedoločen 
čas. 

Naloge zadruge so: 1, da na čim boljši 
in čim kulturnejši način oskrbuje svoje 
člane   z   vsemi   potrebnimi   potresnimi 
predmeti 2.,da odkupuje v svojem oko- 
lišu'vee kmetijske pridelke in izdelke v 
skladu s postavljenim načrtom za dobro 
oskrbo mest in drugih industrijskih sre- 
dišč  in  sklepa  v "ta namen  pogodbe; 
3. da pospešuje in razvija vse panoge 
kmetijskega   gospodarstva   na   svojem 
področju  tako  poljedelstvo,  živinorejo, 
sadjarstvo,  vinogradništvo,  čebelarstvo, 
gojitev industrijskih in drugih kultur, 
gozdarstvo, domaČo obrt itd., posebno 
še tiste panoge oziroma kulture,   ki v 
danih naravnih  pogojih najbolj  uspe- 
vajo; 4. da uvaja za povečanje kmetijske 
proizvodnje in e tem za naraščanje bla- 
gostanja svojih članov naprednejše teh- 
nične< in agronomske metode v kmetij- 
stvu in y ta namen nabavlja kmetijske 
stroje,  umetna  gnojila  itd.,  ustanavlja 
ambulante za živino, plemenilne postaje, 
organizira selekcijo živine, gradi silose, 
organizira  semensko  službo,   skrbi   za 
gojitev sadnih, gozdnih in drugih ••••• 
itd.; 5. "da organizira predelavo kmetij- 
skih pridelkov in obrtne delavnice za 
potrebe svojih članov in izrablja pri tem 
predvsem lokalne surovine; 0. da zbira 
kmečke  prihranke  v  obliki  hranilnih 
vlog in notranjih posojil za ustvarjanje 
obratnih sredstev in podeljevanje kre- 
ditov svojim članom; 7. da ßarbi za go- 
spodarafei  strokovni,  kulturni  in  pro- 
svetni dvig vseh prebivalcev svojega 
okoliša tako, da prireja4 v svojem •- 

0 
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družnem domu strokovna in politična 
predavanja, kulturne prireditve, stro- 
kovne tečaje, razstave, predvajanja fil- 
mov, goji fizkulturo itd. ter ustanovi 
svojo knjižnico. 

Delež znaša 100 din in se lahko pla- 
ča v obrokih. Delež zadružnikovega dru- 
žinskega člana znala 20 din. Člani jam- 
čijo za obveznosti zadruge z desetkrat- 
nim zneskom vpisanega enkratnega te- 
meljnega oziroma družinskega deleža. 

Zadruga razglasa važnejše sklepe v 
svojih poslovnih prostorih in na razglas- 
ni deski. 

Upravni odbor sestavlja 7 do 9 dl-^ov, 
ki jih voli zbor izmed zadružnikov. Nje- 
gova dolžnost traja eno leto. 

Za zadrugo podpisujeta po dva člana 
upravnega odbora, katerih enega lahko 
nadomešča po upravnem odbora poobla- 
ščeni uslužbenec zadruge. 

Člani upravnega odbora so: 
Trček Franc, industrijska in tovarni- 

ška NM; Podboršt, 
Bedenk Jože, vratar, Črnuče 2, 
Čizman Ivan, kmet, Črnuče 44, 
Bolta Franc, kmet, Ježa 6, 
Čebulj Franc, kovač, Ježa 14, 
Smon Simon, kmet, Nadgorica 13," 
Babnik Franc, kmet, Črnuče 20. 

Okrožno sodišče v Ljubljani 
dne 19. julija 1948. 

Zt 143/48 — Zadr VI 103/1    6400 
* 

971. 
Sedež: Sava. 
Dan vpisa: 20. julija 1948. 
Besedilo: Kmetijska zadruga z omeje- 

nim jamstvom, Sara. 
Na ustanovnem zboru 7. marca 1948 

je bila zadruga ustanovljena za nedolo- 
čen čas. 

Naloge zadTuge so: 1. da na čim boljši 
in čim kulturnejŠi način oskrbuje svoje 
člane z vsemi potrebnimi potresnimi 
predmeti; 2. da odkupuje v svojem oko- 
lišu vse kmetijske pradelko in izdelke v 
skladu s postavljenim nacrtom za dobro 
oskrbo mest in drugih industrijskih sre- 
dišč in sklepa v ta namen pogodbe; 
3. da pospešuje in razvija vse panoge 
kmetijskega gospodarstva na svojem 
področju tako poljedelstvo, živinorejo, 
sadjarstvo, vinogradništvo, čebelarstvo, 
gojitev industrijskih in drugih kultur, 
gozdarstvo, domaČo obrt itd., posebno 
še tiste panoge oziroma kulture, ki v 
danih naravnih pogojih najbolj uspe- 
vajo; 4. da uvaja za povečanje kmetijske 
proizvodnje in s tem za naraščanje.bla- 
gostanja svojih članov naprednejše teh- 
nične^ in agronomske metode v kmetij- 
stvu in v ta namen nabavlja kmetijske 
stroje, umetna gnojila itd., ustanavlja 
ambulante za živino, plemenilne postaje, 
organizira selekdjo živine, gradi silose, 
organizira semensko službo, skrbi za 
gojitev sadnih, gozdnih in drugih sadik 
itd.; 5. da organizira predelajo kmetij- 
skih pridelkov in obrtne delavnico za 
potrebe svojih članov in izrablja pri tem 
predvsem lokalne surovine: 0. da zbira 
kmečke prihranke v obliki hranilnih 
vlog in notranjih posojil za ustvarjanje 
obratnih sredstev in podeljevanje kre- 
ditov svojim Članom; 7. da skrbi za go- 

spodarski strokovni, kulturni i. pro- 
svetni dvig vseh prebivalcev svojega 
okoliša tako, da prireja v svojem za- 
družnem domu strokovna in politična 
predavanja, kulturne prireditve, stro- 
kovne tečaje, razstave, predvajanja fil- 
mov, goji fizkulturo itd. ter ustanovi 
svojo knjižnico. 

Delež znaša 100 din in 6e lahko pla- 
ča v obrokih. Delež zadružnikovega dru- 
žinskega člana znaša 20 din. Člani jam- 
čijo za obveznosti zadruge s petkrat- 
nim zneskom vpisanega enkratnega te- 
meljnega oziroma družinskega deleža. 

Zadruga razglaša važnejšo sklepe v 
svojih poslovnih prostorih in na razglas- 
ili deski. 

Upravni odbor sestavlja 7 članov, 
ki jih voli zbor izmed zadružnikov. Nje- 
gova dolžnost traja eno leto. 

Za zadrugo podpisujeta po dva člana 
upravnega odbora, katerih enega lahko 
nadomešča po upravnem odbora poobla- 
ščeni uslužbenec zadruge. 

Člani upravnega odbora so: 
Gombač KaroL pos., Sp. Log 10, 
Kosmač Jože, •••., Mosenik lo, 
Hauptman Leopold, pos., Sp. Log 18, 
Oirar Alojzij, pos., Cirkuse 5, 
Savinc Alojzij, pos., Laže 2 
Simončič Ema, pos., Sp. Log 11, 
Vozelj Ivan, pos., Sp. Log 17. 

Okrožno sodišče v Ljubljani 
.   dne 17. julija 1948. 

Zt 142/48 — Zadr VI 102/1   6401 
* 

972. 
Sedež: Brusnice. 
Dan vpisa: 26. junija 1948. 
Besedilo: Kmetijska zadruga z omeje- 

nim jamstvom v Brusnicah. 
Zadruga je bila ustanovljena 6. V. 1948 

za nedoločen čas. 
Naloge zadruge so: 1. da na čim boljši 

in čim kultumejši na§ìn oskrbuje svoje 
člane z vsemi potrebnimi potrošnim! 
predmeti; 2. da odkupuje v svojem oko- 
lišu vse kmetijske pridelke in izdelke v 
skladu s postavljenim načrtom za dobro 
oskrbo mest in drugih industrijskih sre- 
dišč in sklepa v ta namen pogodbe; 
3. da pospešuje in razvija vse panoge 
kmetijskega gospodaretva na svojem 
področju, tako poljedelstvo, živinorejo, 
sadkrstvo, vinogradndšfcvo, čebelarstvo, 
gozdarstvo, domačo obrt' itd., posebno 
še tiste panogo oziroma kulture, Id v 
danih naravnih pogojih najbolj uspe- 
vajo; 4. da uvaja za povečanje kmetijske 
proizvodnje in e tem za naraščanje bla- 
gostanja svojih članov naprednejle teh- 
nične in agronomske metode v kmetij- 
etvu in v ta namen nabavlja kmetijske 
stroje, umetna' gnojila itd., ustanavlja 
ambulante za Živino, plemenilne postaje, 
organizira selekcijo živine, gradi silose, 
organizira semensko službo, skrbi za 
gojitev sadnih, gozdnih in drugih sadik 
itd.; 5. da organizira predelavo kmetij- 
skih pridelkov in obrtne delavnice za 
potrebe svojih članov in izrablja pri tem 
predvsem lokalne surovine; 6. da zbira 
kmečke prihranke v obliki hranilnih 
vlog in notranjih posojil za ustvarjanje 
obratnih sredstev in podeljevanje kre- 

, ditov svojim članom; 7. da skrbi za go- 

spodarski strokovni, kulturni in pro- 
svetni dvig vseh prebivalcev svojega 
okoliša tako, da prireja v svojem za- 
družnem domu strokovna in politična 
predavanja, kulturne prireditve, stro- 
kovne tečaje, razstave, predvajanja fil- 
mov, goji fizkulturo itd. ter ustanovi 
svojo knjižnico. 

Zaradi smotrnega in uspešnejšega iz- 
vajanja svojih nalog izdela potrebne na- 
črte v skladu s splošnim državnim načr- 
tom. 

Temeljni delež zadružnika znaša 100 
din, delež zadružnikovega družinskega 
člana pa 10 din. Jamstvo je omejeno. De- 
leži se ne obrestujejo in se nanje ne iz- 
plačujejo obresti. Vsak zadružnik jamči 
še z desetkratnim zneskom vpisanih ob- 
veznih deležev. 

Zadrugo zastopata in zanjo podpisuje- 
ta po dva Člana upravnega odbora ali 
pa skupaj z njim od ten pooblaščeni 
uslužbenec zadruge. 

Raizglasi zadruge se nabijejo na raz- 
glasni deski v poslovnih prostorih, va- 
bila na zbor pa še v zadružnem časopi- 
su »Naša zadruga<. 

Člani upravnega odbora so: 
Božič Alojz, delavec, Brusnice 64, 

predsednik, 
Jaro* Franc, delavec, Brusnice 68, bla- 

gajnik, 
Brale Franc, delavec, Brusnice 59, taj- 

nik. 
Okrožno sodišče v Novem mestu 

dne • junija 1948. 
Zt 30/48 - Zadr lit 65/1     6960 

973. 
Sedež: Ilirska Bistrica. 
Dan vpisa: 27. maja 1948. 
Besedilo: Okrajna poslovna zveza 

kmetijsko nabavno prodajnih zadrug f 
11. Bistrici. 

Na sikupščinj 25. IV. 1948 so hfla spre- 
jeta nova pTavdia: 

Besedilo odslej: Okrajna zveza kme- 
tijskih zadrug za okraj Ilirska Bisirica 
z o. j. v Ilirski Bistrici. 

Naloga zveze je: 
Zveza vodi včlanjene zadruge v orga^ 

ni2aoijskem( in gospodarskem pogledu, 
uvaja v njihovo poslovanje planiranje» 
evidenco in kontrolo, skrihi ža vzgojo 
kadrov in zadružnikov sploh, se bori 
za naprednejle oblike v zadružništvu • 
za razvoj svojih članic. 

V. ta namen: 
1. predstavlja in povezuje Vse zadrugo 

kmetijskega značaja svojega okraja, ra- 
zen kmetijskih obdelovalnih zadrug; 

2. pospešuje in razvija s pomočjo svo- 
jih članic vsë paavoge kmetijstva in go- 
zdarstva na svojem področju, posebno 
tiste panoge oziroma kulture, ki v danih 
naravnih pogojih najbolj uspevajo, tfi 
sicer: a) pomaga svojim članicam P1* 
pravilni organizaciji, selekciji živine. P" 
ustanavljanju plemenilnih postaj, ambu- 
lant za žuvino, pri gradbi silosov, nabavi 
in odgoji plemenske živine in reji dron- 
nih živali itd, prav tako skrbi tudì za 
dobro organizacijo mlekarstva wi pro- 
dukcijo živilskih proizvodov, kot mesa», 
kož, volne itd.; b) organizira in POma8* 
izvrševati načrt lesne proizvodnje svo- 
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jim Clamcam, odkupuje, predeluje in 
vnovčuje les ter skrbi po svojih Sami- 
cah za uspešno organizacijo pogozdova- 
nja, posebno za ureditev drevesnic itd.; 
c) pomaga svojim članicam pri pravilni 
organizaciji semenske službe, vzgoji in 
pravilni obdelavi vseh vrst kultur, po- 

l sebno tudi industrijskih kultur, pospe- 
šuje uvajanje naprednejših agrotehničnih 
metod v kmetijstvu M.; č) pomaga svo- 
jim članicam pri pospeševanju sadjar- 
stva in vmogradniâtva, posebno pri ure- 
ditvi drevesnic in trenic, zatiranju raz- 
bili rastlinskih bolezni, obnovi vinogra- 
dov, vzgoji kvalitetnega sadja, šolanju 
vain, vnovčevanju sadja in vin itd.; d) 
pomaga svojim članicam pri pospeševa- 
nju vseh drugih gospodarskih panog, 
nt> pr. čebelarstva itd. in pri mehaniza- 
ciji kmetijstva s tem, da skrbi, da bodo 
zadruge uspešno izrabljale razpoložljive 
kmetijske stroje, nabavljale take stroje, 
da bodo ti stroji stalno v uporabnem 
»tanju; pomaga članicam pri ureditvi 
delavnic za popravilo kmetijskih strojev 
^n ima po potrebi lastno tako delavnico 
m lastne večje kmetijske stroje ter so- 
deluje po potrebi pri sklepanju pogodb 
med članicami in traktorsko postajo. 

4.^ pomaga pri pravilni organizaciji za- 
družne trgovine in sicer: 

.a\,sk.£bi, da bo trgovsko poslovanje 
njenih darne na stopnji racionalne, teh- 
tno dovršene ta kulturne trgovine, da. 
«•• ciaidce zniževale zakonito dopustno 
maržo; 

b) skrbi za dobro tehnično organi- 
zacijo odkupa kmetijskih pridelkov in 
izdelkov, zlasti za pravočasno kontrahi- 
ranje, in ukrene vse potrebno, da je 
°dkup učinkovat, kakor tudi, da se pra- 
lno razvije trgovina po vezanih cenah; 

<0 pomaga svojim članicam pri naro- 
čanju in dobavah blaga, zalaga svoje 

^ članice s trgovskim blagom in sklepa 
Pogodbe z dobavnimi podjetji, če in 
kolikor je to racionalno in gospodarsko 
smotrno. Pri tem skrbi zlasti, da bodo 
vse zadružne trgovine pravočasno in za- 
dostno založene s, sortìmenti, ki odgovar- 
jajo okusu in običajem zadružnikov, prav 
tako pa skribjî, da «e bodo imele zadruge 
na zalogi neKurainfnega blaga; 

•) prevaža trgovsko blago za svoje pla- 
nce z lastnim prevoznim parkom. V ta 
namen koordinira rudi nadmó in racio- 
nalno izrabljanje prevoznih sredstev 
svojih eianäoiiif iiha tudi lastno avtomehat- 
nično delavnico; 5. posreduje in po po- 
trebi razdeljuje med svoje članice kredi- 
te, organizira in povezuje kreditne od- 
seke svojih članic z Narodno banko ter 
P03peguje zbiranje kméofcih. prihrankov; 

6. skrbi za •••••••• dvig kulturno 
Prosvetne ravni zadružnikov in kmečke- 
ga prebivalstva sploh. V ta namen po- 
laga predvsem pri gradnji zadružnih 
domov, prireja predavanja, razstave itd. 

7. vzgaja po načrtu zadružne kadre, jih 
Pravdno razporeja in utrjuje pri njih 
zavestno disciplino; 

8. organizira in usmerja delo svojih 
Slanic, jim daje obvezna navodila orga- 
nizacijskega   •   poslovnega   značaja   v 

skladu z obstoječimi zakonitimi predpisi 
in navodili nadrejenih organov. Organi- 
zira in vrši organizacijsko in revizijsko 
službo, s katero kontrolira sat zboljšuje 
njihovo poslovanje, da bo v vsakem po- 
gledu smotrno in racionalno. 

Zaradi smotrnega in uspešnejšega iz- 
vajanja vseh teh nalog izdela potrebne 
načrte v skladu s splošnim državnim na- 
črtom in skrbi, da izdelujejo te načrte tu- 
di njene članice ter da jih tudi v celoti 
izvajajo in presegajo. V^ta namen vodi 
tudi] vso potrebno evidenčno in statistično 
službo. 

Zadružni delež znaša 5000 din. Vsaka 
članica jamči z desetkratmm zneskom 
vpisanih deležev. 

Priobčitve se razglašajo v poslovnih 
prostorih zveze. 

VaMo na zbor mora biti razglašeno 
vsaj 8 dni prej in se mora poslati tudi 
glavni zvezi kmetijskih zadrug, 

Uprasvni odbor sestavlja 7 članov. 
Zvezo zastopa upravni odbor, zanjo pod- 
pisujeta dva člana upravnega odbora, od 
katerih sme enega nadomeščati poobla- 
ščeni uslužbenec zveze. 

Izbrišejo se odstopivši člani upravne- 
ga odbora: Prosen Jože, Macerol Drago, 
Seles Andrej, Tomšič Anton, Zadnik 
Anton, Kreševič Jože, Grzina Anton, 
Tomažič Franc, vpišejo pa novi izvoljeni 
člani upravnega odbora: 

Mahne Anton-, kmet, Tatre, 
Kocjančič Jakob, kmet, Tominje, 
Pire Jože, ravnatelj banke, II. Bistrica. 

Okrožno sodišče v Postojni 
dne 27. maja 1948. 

•      U 52/47—10'    -        5600 

974.      •     /   • . 
Sedež: Kozana, okraj Gorica, 
Dan vpisa: 14 junija 1948. 
Besedilo: .Kmetijska zadruga z o. j. 

v Kozani. 
Zadruga je bila ustanovljena na skup- 

ščini 8. II. 1948. 
Naloga zadruge je: 1. da izdeluje po 

navodilih pristojnih organov načrt za od- 
kup kmetijskih pridelkov v svojem oko- 
lišu; 2. da izdeluje po navodilih pristoj- 
nih organov načrt potrošnje svojih čla- 
nov; 3. da izdela finančni in kreditni na- 
črt in ga spravi v sklad s finančnim na- 
črtom svoje poslovne "zveze in postavlje- 
nimi normami; 4. da zbira v ta namen 
statistične podatke, ki jih daje v upora- 
bo svoji poslovni zvezi. Glavni zadružni 
zvezi L&S in okrajnim, ljudskim odbo- 
rom; 5. da odkupuje v svojem okolišu 
vse kmetijske pridelke in oskrbuje svoje 
člane s kmetijskim orodjem in drugimi 
kmetijskimi potrebščinami, kakor tudi z 
V3emi potresnimi predmeti po postavlje- 
nem načrtu; 6. da sklepa pogodbe s 
kmetovaM v svojem okolišu za odkup 
kmetijskih pridelkov in izplačuje v ta 
namen predujme (kontrahiranje), 7. da 
sklepa pogodbe z zadružnimi in državni- 
mi podjetji za dobavo kmetijskih pridel- 
kov; 8. da skrbi za večjo produktivnost 
dela svojih članov s postavljanjem raz- 
nih odsekov in delavnic; 9. da skrbi za 

kulturno in prosvetno izobrazbo svojih 
članov in za njihovo zadružno vzgojo. 

Svoje naloge izvršuje zadruga v skia- 
du s splošnim državnim gospodarskim 
načrtom in z nalogami, ki jih dobi od 
svoje poslovne zveze in pristojnih orga- 
nov ljudske oblasti. Zadružni delež zna- 
ša 160 din Vsak zadružnik jamči s pet- 
najstkratnim zneskom vpisanih deležev. 

Priobčitve se razglašajo v poslovnih 
prostorih zadruge in na razglasni deski. 

Upravni odbor sestavlja 7 članov. Za- 
drugo zastopa upravni odbor, zanjo' pod- 
pisujeta po dva člana upravnega odbora, 
katerih enega sme nadomeščati poobla- 
ščeni uslužbenec zadruge. 

Člani upravnega odbora so: 
Dolmark Pavla, hišna, Kozana 147, 

predsednik, 
Reja Milan, kmet, Kozana 187, pod- 

predsednik, 
Debenjak Franc, kmet, Kozana 118, 
Prinčič Franc, delavec, Kozana 116, 

blagajnik, 
Nanut Ivan, upokojenec, Kozana 25, • 
Debenjak Angel, kmet. sin, Kozana 

št. 120, 
Pirinčič Jožef, kmet, Kozana 60, 

Okrožno sodišče v Postojni 
dne 14. junija 1948. 

Zt 91/48—2 6272 

975. 
Sedež: Laze pri Planini, okraj Postoj- 

na. 
Dan vpisa: 25. junija 1948, 
Besedilo: Kmetijska zadruga • o. J. 

Laae. 
Zadruga je bila ustanovljena na skup- 

ščini. 25. II. 1948. 
Naloge zadruge so: 1. da na čim boljiši 

in čim kulturnejši način oskrbuje svoje 
člane z vsemi potrebnimi potresnimi 
predmeti; ,2. da odkupuje v svojem oko- 
lišu vse kmetijske pridelke in izdelke v 
skladu s postavljenim načrtom za dobro 
oskrbo mest in drugih industrijskih sre- 
dišč in sklepa v ta namen pogodbe; 
3. da pospešuje in razvija vse panoge 
kmetijskega gospodarstva na svojem 
področju, tako poljedelstvo, živinorejo, 
sadjarstvo, vinogradništvo, čebelarstvo, 
gojitev industrijskih in dragih kultur, 
gozdarstvo, domačo obrt itd., posebno 
še tiste panoge1 oziroma kulture/ki v 
danih naravnih pogojih najbolj uspe- 
vajo|4. da uvaja za povečanje kmetijske 
proizvodnje in s tem za naraščanje bla- 
gostanja svojih članov naprednejše teh- 
nične in agronomske metode v kmetij- 
stvu in v ta namen nabavlja kmetijske 
stroje, umetna gnojila itd., ustanavlja 
ambulante za živino, plemenilne postaje, 
organizira selekcijo živine, gradi silose, 
organizira semensko službo, skrbi za 
gojitev sadnih, gozdnih 3n drugih sadik 
itd.; 5. da organizira predelavo kmetij- • 
skih pridelkov in obrtne delavnice za 
potrebe svojih članov in izrablja pri tem 
predvsem lokalne surovine; •. da zbira 
kmečke prihranke v obliki hranilnih 
vlog in notranjih posojil za ustvarjanje 
obratnih sredstev in za dajanje kreditov 
svojim članom; 7. da skrbi za gospodar- 
ski strokovni, kulturni in prosvetni dvig 
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vseh prebivalcev svojega okoliša tako, da 
prireja v svojem zadružnem domu stro- 
kovna in politična predavanja, kulturne 
prireditve, strokovne tečaje, razstave, 
predvajanja filmov, goji fizkulturo itd. 
ter ustanovi svojo knjižnico. 

Zaradi smotrnega in uspešnejšega us- 
vajanja svojih nalog izdela potrebne na- 
črte v skladu s splošnim državnim načr- 
tom. 

Zadružni delež znaša 150 din, delež za- 
družmkovega družinskega člana 20 din. 
Vsak zadružnik jamči z desetkratnim 
zneskom vpisanih deležev. 

Priobčitve se razglašajo v poslovnih 
prostorih zadruge in na razglasili deski. 

Upravni odbor sestavlja 5 do 7 članov. 
Zadrugo zastopa upravni odbor, zanjo 
podpisujeta po dva člana upravnega od- 
bora, katerih enega sme nadomeščati po- 
oblaščeni uslužbenec zadruge. 

Člani upravnega odbora so: 
Matičič Ignacij, delavec, Laze 22, pred- 

sednik, 
Tacja Franc kmet, Jakovica 4, pod- 

predsednik, 
Zadek Bogomir, Sol. upravitelj, Laze 

št. 50, tajnik, 
Nemgar Ivana, kmet. hči, Laze 4, bla- 

gajničar, 
Piyk Ivana, gospodinja, Laze 68, 
Kavčič Franc, strojnik, Laize 65, 
Tacja Frančiška, gospodinja, Jakovica 

številka 21.    => 
Okrožno sodišče v Postojni 

dne 25. junija 1948. 
Zt 39/48-2 6271 

876. 
Sedež: Lozice, okraj Gorica. 
Dan vpisa: 25. junija 1948. 
Besedilo: Kmetijsko gospodarska za- 

druga z o. j. v Lozicah. 
Zadruga je bila ustanovljena na skup- 

ščini 3. III. 1948. 
Naloge zadruge so: L da na Čim boljši 

in čim kulturnejšii način oskrbuje svoje 
člane z vsemi potrebnimi potresnimi 
predmeti; 2. da odkupuje v svojem oko- 
lišu vse kmetijske pridelke in izdelke v 
skladu e postavljenim načrtom za dobro 
oskrbo mest in drugih industrijskih sre- 
dišč in sklepa v ta namen pogodbe; 
3. da pospešuje in razvija vse panoge 
kmetijskega gospodarstva na svojem 
področju, tako poljedelstvo, živinorejo, 
sadjarstvo, -vinogradništvo, čebelarstvo, 
gojitev industrijskih in drugih kultur, 
gozdarstvo, domačo obrt itd., posebno 
še tiste panoge oziroma kulture, ki v 
danih naravnih pogojih najbolj uspe- 
vajo; 4. da uvaja za povečanje kmetijske 
proizvodnje in s tem za naraščanje bla- 
gostanja svojih članov naprednejše teh- 
nične in agronomske metode v kmetij- 
stvu in v ta namen nabavlja kmetijske 
stroje, umetna gnojila itd., ustanavlja 
ambulante za živino,-plemenilne postaje, 
organizira selekcijo živine, gradi silose, 
organizira semensko službo, skrbi za 
gojitev sadnih, gozdnih in drugih sadik 
itd.; 5. da organizira predelavo kmetij- 
skih pridelkov in obrtne delavnice za 
potrebe svojih članov in izrablja pri tem 
predvsem lokalne surovine; Ö. da zbira 

kmečke prihranke v obliki hranilnih 
vlog in notranjih posojil za ustvarjanje 
obratnih sredstev in za dajanje kre- 
ditov svojim članom; 7. da skrbi za go- 
spodarski strokovni, kulturni in pro- 
svetni dvig vseh prebivalcev svojega 
okoliša tako, da prireja v svojem za- 
družnem domu strokovna in politična 
predavanja, kulturne prireditve, stro- 
kovne tečaje, razstave, predvajanja fil- 
mov, goji îizkulturo itd. ter ustanovi 
svojo knjižnico. 

Zaradi smotrnega in uspešnejšega iz- 
vajanja svojih nalog izdela potrebne na- 
črte v skladu s splošnim državnim na- 
črtom. 

Zadružni delež znaša 150 din, delež za- 
družnikovega družinskega člana 15 din. 
Vsak zadružnik jamči s petkratnim zne- 
skom vpisanih deležev. 

Priobčitve se razglašajo v poslovnih 
prostorih zadruge in na razglasni deski. 

Upravni odbor sestavlja 7 članov. Za- 
drugo zastopa upravni odbor, zanjo pod- 
pisujeta po dva člana upravnega odbora, 
katerih enega sme nadomeščati poobla- 
ščeni uslužbenec zadruge. 

Člani upravnega odbora so: 
Zvanut Ivan, kmet, Lozice 17, predsed- 

nik, 
Fabčič Albert, kmet, Otošče 10, pod- 

predsednik, 
Andlovec Stanko, Lozice 42, tajnik, 
Pelicon Franc, kmet, Podgrič 29, bla- 

gajnik, 
Zvanut Ivan, Lozice 9, 
Meden Anton, kmet, Lozice 47, 
Semič Stanko, Lozice 60, člani. 

Okrožno sodišče v Postojni 
dne 25. junija 1948. 

Zt 97/48—2 6269 

977. 
Sedež: Buče. 
Dan vpisa: 8. julija 1948. 
Besedilo: Kmetijska zadruga z o. j. v 

Bučah. 
Za podpisovanje je pooblaščen Vah 

Fraine, knjigovodja zadruge. 
Okrožno sodišče v Celju 

dne 8. julija 1948. 
Zadir VII 81-e 6356 

* 
978. 

Sedež: Medlog. 
Dan vpisa: 6. julija 1948. 
Besedilo: Kmetijska zadruga z o. j. v 

Medlogu. 
S sklepom -občnega zbora 4. IV. 1948 

so bila spremenjena pravila. Zadružni 
delež znaša 100 din, delež zadružnikove- 
ga družinskega člana 20 din. 

Upravnii odbor sestavlja 7 članov. 
Izbrišejo se člani upravnega odbora: 

Rajec Evgen, Božič Kristijan, Vidic Fra- 
njo in Krobat Albina; vpišejo novi iz- 
voljeni Člani upravnega odbora: 

Pišek Jože, kmet, Medlog, predsednik. 
Cater Ivan, kmet, Babno 8, tajnik, 
Fazarino Frančiška, kmetica, Medlog 

št. 57, 
Breznik Alojz, kmet, Medlog 27, 
Klinar Franc, kmet, Lcžnica 2, 

Korbar Franc, upravnik, Medlog 18, in 
Perciò Anton, geometer, Ložnica 77, 

odborniki. 
Okrožno sodišče v Celju 

dne 6. julija 1948. 
Zadr VII 74/5 «357 

* 
979, 

Sedež: Slov. Konjice 
Dan vpisa: 15. julija 1948. 
Besedilo: Vinarsko-sadjarska zadruga 

z o. j. v Slov. Konjicah. 
Izbrišejo se izstopiva! člani upravnega 

odbora   Zdovc ^Jože,   Gorenjak Ludvik, 
Krošl Karol in' Gosak Jože, vpišejo se 
rjovi člani: 

Gorenjak Maks, posestnik, Bezina 34, 
Kolar Alojz, posestnik, Škalce 6, 
Nagode Leopold, posestnik, Žice 11, 
Valand Alojz, posestnik, Loče 27. 
Gorenjak Maks je predsednik, 
Krošl Ivan pa tajnik. , 

Okrožno sodišče v Celju 
dne 15. julija 1948. 

Zadr VII 28« 6520 

980. 
Sedež: Oešnjica pri Železnikih. 
Dan vpisa: 27. julija 1948; 
Besedilo: Kmetijska zadruga z omeje- 

nim jamstvom v Cešnjici pri Železnikih. 
Izbrišejo se člani upravnega odbora: 

Veber Peter, Megušar Alojzij,   Nastran 
Leopold,   Šmiid  Valentin  in   Bernard 
Franc, vpišejo se člani upravnega od- 
bora: „ 

Prevc Janez, Studeno 5, 
Ambrožič ••-ko, Cešnjica 1, 
BenediSč Franc, Studeno 13, 
Eržen Franc, Podlonk 7, 
Lotrič Jakob, Cešnjica 15. 

Okrožno sodišče v Ljubljani 
dne 26. julija 1948. 

Žadr VI 45/2 6558 * 

981. 
Sedež: Dobrunje. 
Dan vpisa: 20. julija 1948. 
Besedilo: Kmetijska zadruga z omeje- 

nim jamstvom v Dobrunjah. 
Izbrišejo se člani upravnega odbora 

Porenta Alojz, KozlevCax Vinko, Cerne 
Franc, Kurent •••••^ Svetek Ladislav, 
Jančar Pavel in Lampič Oiril, vpišejo se 
Člani upravnega odbora: 

MikLavec Jože, kmet, Podmolnjik 16, 
Jager Franc, kmet, Dobrunje 12, 
Lampič Franc, kmet, Podmolnók 7, 
Remec Franc, kmet, Zavogle 6, 
Moskrič Janez, kmet, Zadvor 5, 
Trkov Alojz, kmet, Dobrunje .22. 

Okrožno sodišče v Ljubljani 
dne 19. julija 1948. 

Zadr V 98/5 

982. 
Sedež: Ig. 
Dan vpisa: 27. julija 1948. 
Besedilo: Lcsno-produktivna zadruga 

z omejenim jamstvom na Igu. 
Na podlagi sklepa izrednega občnega 

zbora z dne 18. VII. 1948 je zadruga 
prenehala in prešla v likvidacijo. 

Likvidacijska firma: kakor doslej s 
pristavkom >v likvidaciji«. 



Štev. 33-3. Vili. 1948 URADNI LISI LRS Stem €09 

Likvidatorja: 
Zalar Ivan, kmet, Jezero 13, 
Perne Jože, kmet, Brest 28. 
Likvidatorja podpisujeta  likvidacijsko 

zadrugo skupaj tako, da pristavita pod 
besedilo Likvidacijske zadruge svoj pod- 
pis. 

Okrožno sodišče v Ljubljani 
dne 24. julija 1948. 

Zadr V 62/Ó 6657 
* 

983. 
Sedež: Ljubljana. 
Dan vpisa: 21. julija 1948. 
Besedilo: »Dom učiteljic« v Ljubljani, 

zadruga z omejenim jamstvom. 
Po sklepu izrednega občnega zbora 

dne 20. VI. 1948 je zadruga prenehala 
in prešla v likvidacijo. 

Likvidacijska firma: kakor doslej s 
pristavkom »v likvidaciji«. 

Likvidatorja: 
Sodnik Marija, Ljubljana. Zrinjskega 

ät. 14, 
Leveč Anka, učiteljica v Ljubljani. 
Likvidatorja podpisujeta likvidacijsko 

zadrugo skupaj tako, da pod besedilo 
likvidacijske firme pristavita svoj podpis. 

Okrožno sodišče v Ljubljani 
dne 20. julija 1948. 

Zadr I 30/14 
* 

984. 
Sedež: Ljubljana. 
Dan vpisa: 20. julija 1948. 
Besedilo: »Mali dom«, stanovanjska 

zadruga z omejenim jamstvom v Ljub- 
ljani 

•• skupočM 14. VI. 1048 •• se spre- 
menila pTavila v točki 5 s temle dodat- 
kom: 

Ob smrti zadružnega Slana preide 
članstvo na preostalega družinskega po- 
glavarja, če zadosti vsem zadružnim ob. 
veznostim, oziroma na tistega, ki ga je 
član pred svojo smrtjo določil za de- 
diča. 

Okrožno sodišče v Ljubljani 
dne 19. julija 1948. 

Zadr I 104/50 

985. 
Sedež: Ljubljana. 
Dan vpisa: 21. juEja 1948. 
Besedilo: Občekorisrtna zadruga za 

siavbe in stanovanja v Ljubljani, zadruga 
z omejenim jamstvom. 

Izbriše se član upravnega odbora Hro. 
nek Josip, vpiše se novi član: 

Biber Alfred, upokojeni finao&ti urad- 
nik, Ljubljana, Gregorčičeva 7a. 

Okrožno sodišče v Ljubljani 
dne 2. julija 1948. 

Zadr III 84/78 6607 

Sedež: Sovodenj nad Skorjo Loko. 
Dan vpisa: 19. julija 1948. 
Besedilo: Živinorejska zadruga v So- 

vodnju nad Skorjo Loko, zadruga z ome- 
jenim jamstvom. 

Izbrišota se člana upravnega odbora 
Eržen Hilda in Bevk Franc, vpišeta se 
nova člana: 

Kržišnik Ignac, posestnik, Sovodenj 
et. 13, 

Jezeršek Anton, posestnik, Stara Ose- 
Uca35. 

Okrožno sodišče v Ljubljani 
dne 17. julija 1948. 

Zadr I 16/13 6402 
* 

987. 
Sedež: Otoče. 
Dan vpisa: 27. julija 1948. 
Besedilo: Tekstilna zadruga z omeje- 

nim jamstvom v Otočah. 
Na skupščiii 11. aprila 1948 so bila 

sprejeta nova pravila. 
Naloge zadruge so: 
1. da skupno izvršuje tekstilno obrt z 

delovno silo svojih članov, predvsem na 
podlagi akorda; 

2. da nabavlja surovine, material in 
sredstva za lastno proizvodnjo, da pro- 
daja svoje obrtne izdelke in organizira 
kreditiranje svojim članom; 

3. da dviga kulturno in strokovno ra. 
ven svojih članov; 

4. da sprejema učence in jih strokovno 
izobražuje; 

5. da prilagodi svoje delo splošnemu 
državnemu gospodarskemu načrtu. 

Delež znaša 500 din. Člani jamčijo za 
obveznosti zadruge z enkratnim zneskom 
vpisanih obveznih deležev. 

Upravni odbor sestavlja •—9 člaoov. 
Njegova dolžnost traja eno leto. 

Izbriše se član upravnega odbora Bajd 
Karol, vpiše se član upravnega odbora: 

Pavlic Jože,   tkalec,   Kranj,   Gorenja 
Sava 78. 

Okrožno sodišče v Ljubljani 
dne 24. julija 1948. 

Zadr II 124/12 6656 

Sedež: Zg. Tuhinj. 
Dan vpisa: 14. julija 1948. 
Besedilo: Obnovitvena zadruga z ome- 

jenim jamstvom Tuhinjska dolina v Zg. 
Tuhinju. 

Ixbrieejo se člani upravnega odbora: 
Jeglič Franc, Podibregeir Marija, Zore 
Franc in Zibert Anton; vpišejo ee novi 
člani upravnoga odbora: 

Baloh Jože, kmet, Zg. Tuhinj 36, 
Hribar Jože, Zg. Tuhinj 30, 
Čairf, ••••, Zg. Tuhinj 20, 
Kodra Frano, Zg. Tuhinj 81, 

Okrožno sodišče v Ljubljani 
dne 14. julija 1048. 

Zadr. V 40/2 6285 

Sedeš: Maribor, Meljski hrib. 
Dan vpiea: 8. julija 1948. 
Besedilo: Vinogradniška zadrug» z o. 

j. Meljski hrib. 
Z odločbo komiteja za zadružništvo pri 

VLRS se je spremenil naziv zadruge. 
Besedilo odslej: >Vinogradniška obde- 

lovalna zadruga z o. j. Meljski hrib.« 
Okrožno sodišče v Mariboru 

dne 3. julija 1048. 
Zadr IL, 115. 2820 

990. 
Sedež: Ljubljana. 
Dan izbrisa: 9. julija 1948. 
Besedilo: Nabavna in prodajna zadru- 

ga samoprodajalcev sadja, in zelenjave I 
omejenim jamstvom. 

Zaradi končane likvidacije. 
Okrožno sodišče • Ljubljani 

dne 7. julija 1948. 
Zadr. IV 129/18 6(282 

Vpisi v trgovinski register 
991. 

Sedež: Ljubljana. 
Dan vpisa: 27. julija 1948. 
Besedilo: Avtomontaia d. d. Ljubljana. 
Na podlagi odločbe ministrstva za lo- 

kalni promet LRS, št. 1-1-774/10 z dne 
31. I. 1948, je tvrdka prenehala i« pre- 
šla v likvidacijo. 

Likvidacijska firma; kakor doslej i 
pristavkom >v likvidaciji«. 

Likvidator: Naglic Milan, Ljubljana, 
Kamniška 25. 

Likvidator podpisuje likvidacijsko fir- 
mo na ta način, da pristavi pod besedilo 
likvidacijske firme svoj podpis. 

Okrožno sodiščo v Ljubljani 
dne 24. julija 1948. 

Rg B III 121/17 6365 
* 

992. 
Sedež: Ljubljana. 
Dan vpisa: 27. julija 1048. 
Besedilo:  »Zarja«, splošno  pečarstvo 

Kozelj-Kovče, Ljubljana. 
Besedilo .odslej: Zarja, splošno pečar- 

stvo, Koželj Franc. 
Izbriše se javni družbenik in solastnik 

tvrdke Kavče Anton. 
Okrožno sodišče v Ljubljani 

dne 24. julija 1048. 
Rg A VIII 77/2 6664 

* 
998. 

Sedež: Vrhnika. 
Dan vpisa: 19. julija 1948. 
Beeeduo: »Pristava« družba > omejeno 

zavezo Vrhnika. 
Izbrišeta BO poslovodji Kunetel Joža ki 

Švajger Slavo. 
Po sklepu občnega zbora z dne 18. 

VIL 1948 se je družba rafcdružua ia pre- 
šla v Bkvidaciio. 

Likvidacijska firma:   kakor doslej t 
pristavkom »v likvidaciji«. 
'  Likvidator: Kunetel Joža, vdova po in- 
dustrijalcu, Vrhnika, Nova cesta 8. 

Likvidator samostojno podpisuje MkvA- 
daoijsko firmo. 

Okrožno sodišče v Ljubljani 
dne 17, Julija 1048. 

Rg 0 V 341/4. «809 

994, 
Sedel: Celje. 
Dan izbrisa: 6. julija 1048. 
Besedilo: F. S. Lukas, Celje — Rast- 

linska destilacija. 
Zeradii prenehanja obratovanja. 

•   Okrožno sodišče v Celju 
dne 6. julija 10«. 

A II 178 6618 
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Sedež: Zagreb, podružnica Kranj. 
Dan izbrisa: 19. julija 1948. 
Besedilo: Julio Moiiil. d. d. podružnica 

Kranj. 
Zaradi končane likvidacije. 

Okrožno sodišče v Ljubliani 
dne 19 julija 1948. * 

Rg B IIT 127/4 6396 

Oklici 
G 437/48—5 6441 

Kolarič Rudolf, uradnik, Ljubljana, 
Aarlovška c. 5, ki ga zastopa dr. Jos. 
C. Oblak, odvetnik v Ljubljani, je vložil 
proti svoji ženi Kolarič Mariji, stanujoči 
poprej na Brezovici, tožbo zaradi razveze 
zakona. 

Razprava bo 11. avgusta 1948 ob 7.S0 
pri tem sodjšču v sobi št. 112. 

Za skrbnika je imenovan dr. Sajovic 
Stanko, sodni pravnik v Ljubljani, ki 
bo zastopal tožehko na njeno nevarnost 
in stroške, dokler se ne oglasi sama ali 
ne imenuje pooblaščenca. 

Okrožno sodišče v Ljubljani 
dne 29. junija 1948, 

* 
G 327/48 6604 

Markoja Katarina, poljedelka v Gomi- 
li<4 145, p. Turnišče, je vložila proti Mar* 
koju Štefanu, pos. iz Gomilice, sedaj ne. 
kje v Ameriki, tožbo za razvezo zakona. 

Razprava bo 5. avgusta 1948 ob 9. uri 
pri okrajnem sodišču v Dolnji Lendavi. 
Ker toženčevo prebivališče ni znano, mu 
je postavljen za skrbnika Roudi Ivan, 
pos. v Gomilici 117, ki ga bo zastopal na 
njegovo nevarnost in stroške, dokler se 
sam ne zglasi ali ne imenuje poobla- 
ščenca. 

Okrožno sodišče v Mariboru 
dne 27. julija 1948. 

Uvedbe postopanja 
za razglasitev za mrtve 

I R 156/48-3 6Ì37 
Nosan Janez, roj. 2. VI. 1•• v logo- 

rici, 
Nosan Karol, roj. 29. VI. 1917 v Pri- 

gorki, zidarski pomočnik, 
Nosan Josip, roj. 18. III. 1927, čevlj. va- 

jenec, sinovi Janeza in Frančiške rojene 
Horvat, se od maja 1945 pogrešajo. 

Na predlog sestre Nosan Karoline iz 
Prigorice 87 se uvede postopanje za raz-4 
glasitev za mrtve in se izdaja poziv, da 
se o pogrešanih do 1. XI. 1948 poroča 
sodišču ali skrbniku Črnivcu Jožefu, sod. 
uradniku v Kočevju. 

Nosan Janez, Karol dn Josip se pozi- 
vajo, da se zglasijo pri sodišču ali dru- 
gače dajo kako vest o sebi. 

Po preteku roka bo sodišče odločilo o 
predlogih. 

Okrajno sodišče v Kočevju 
dne 10. julija 1048. 

* 
II R 241/48—3 6093 

Ajdovec Janez, roj. 18. V. 1913 v Šen- 
čurju, sin Janeza in Frančiške rojene 
Zupan, poročen, se od maja 1945 pogrela 

in ni nobenih podatkov o njegovem biva- 
lišču. 

Na predlog žene Ajdovec Marije iz 
Šenčurja 14 se uvede postopanje za raz- 
glasitev za mrtvega in se izdaja poziv, 
da se o pogrešanem do 31. I. 1949 poro- 
ča sodišču ali skrbniku Zelezniku Simo- 
nu, sod. uradniku v Kranju. 

_ Ajdovec Franc se poziva, da se zgla- 
si pri sodišču ali drugače da kako vest 
o sebi 

Po preteku roka bo sodišče odločilo o 
predlogu. 

Okrajno sodišče v Kranju 
dne 8. julija 1948. 

* 
Ok 107/48—5 5774 

Zinkovič Franc, roj. 11. XI. 1917 na 
Janševem vrhu pri Kapeli, sin Franca in 
Katarine rojene Gabroveo, mlinar, poro- 
čen na Bregu 36 pri Borovnici, se od 
leta 1945 pogreša. 

Na predlog Zinkovič Marjete rojene 
Kržič, gosp. pomočnice, Breg 1, p. Bo- 
rovnica, se uvede postopanje za razgla- 
sitev za mrtvega in se izdaja poziv, da ee 
o pogrešanem v dveh mesecih po objavi 
v Uradnem listu LRS poroča 60dišcu ali 
skrbniku Žinkovič Marjeti 

Zinkovič Franc se poziva, da se zgla- 
si pri sodišču ali drugače da kako vest 
o sebi 

•   Po preteku roka bo sodišče odločilo o 
predlogu. 

Okrajno sodišče v Ljubljani 
dne 2o. junija 1948. 

V R 1141/48—7 
* 

5701 
Pongrac Ivan, roj. 22. IV. 1908 ma Mu- 

ti, ein Ivana in Ljudmile rojene Cerkov- 
nik, oženjen, pek. mojster v Podvelki, 
se od maja 1945 pogreša. 

Na predlog žene Pongrac Angele, go- 
spodinje v Podvelki 71, se uvede posto- 
panje za razglasitev za mrtvega. 
V R 1140/48-6 5700 

Voh Martin, roj. 8. XI. 1908 v iVuzenici, 
sin Velenth-» in Marije rojene Robnik, 
oženjen, kroj, pomočnik v Podvelki, ee 
od maja 1945 pogreša. 

Na predlog žene Voh Martine, gospo- 
dinje v Činžatu 9, p. Fala, se uvede 
postopanje za razglasitev za mrtvega. 

Vsakdo, ki mu je o pogrešanih kaj 
znano, se poziva, da to do 13. X. 1948 
poroča sodišču ali skrbniku Vetrihu Al- 
binu, 6od. uradniku v Mariboru; 

Pongrao Ivan in Voh Martin se pozi- 
vata, da se zglasita pri sodišču ali dru- 
gače dasta kako vest o sebi. 

Pe preteku roka bo sodišče odločilo o 
predlogih. 
Okrajno sodišče v Mariboru, odd. V., 

dne 30. "junifâ 1948. 

VI K 1201/48—3 5779 
Hameršak Vinko, roj. 25. IV. 1907 pri 

Sy. Urbanu pri Ptuju, sin Alojza in Ma- 
rije rojene Silec, oženjen, obč. uradnik v 
Mariboru, se od maja 1945 pogreša. 

Na predlog žene Hameršak Valburge, 
1 uradnice na Sladkem vrhu.pri Št. Ilju. se 

uvede postopanje za razglasitev m mr- 
tvega. 
VI R 1200/48-3 5776 

Jenčič Franc, roj. 29. L 1913 v Hrast- 
niku pri Trbovljah, sin Franca in Marije 
rojene Kramžar, oženjen, železničar v 
.Vlariboru, je odšel 9. XI. 1944 v NOV. 
Baje je 6. V. 1945 padel v bojih z ustaši 
pri Rimskih Toplicah. 

Na predlog žene Jenčič Angele, gospo- 
dinje v Mariboru, Splavarski prehod 7, 
se uvede postopanje za razglasitev za mr- 
tvega. 
VI R 1199/48 5777 

Kartin Konrad, roj. 12. XL 1914 v Zg. 
Polskavi, sin Otona in Alojzije rojene 
Zurman, trg. pomočnik v Mariboru, je 
bil pomladi 1944 prisilno mobiliziran v 
nemško vojsko. Od novembra 1944 se po- 
greša. 

Na predlog žene Kartin Marije, name- 
ščenke v Mariboru, Praprotnikova 9, se 
uvede postopanje za razglasitev za mr- 
tvega. 
VI R 1197/48-3 5778 

Oman Franc, roj. 28. IV. 1921 v Kam- 
nici pri Mariboru, sin Franca in Katari- 
ne rojene Lubec, oženjen, soboslikar v 
Mariboru, Studenci, Cankarjeva 7, je bil 
11. VI. 1942 prisilno mobiliziran v nem- 
ško vojsko. Od junija 1943 se pogreša. 

Na predlog žene Oman Frančiške, fri- 
zerke v Mariboru, Ruška 54, se uvede 
postopanje za razglasitev, za .mrtvega. 

Vsakdo, M mu je o pogrešanih „ 
znano, se poziva, da to do lo. X. 19„ 
pproča sodišču aH skrbniku Vetrihu Al 
binu, eod. uradniku v Mariboru.      % 

Hameršak Vinko, Jenčič Franc, Kar- 
tin Konrad in Oman Franc se pozivajo, 
da se zglasijo pri sodišču ali drugače 
dajo kako vest o sebi 

Po preteku roka bo sodišče odločilo o 
predlogih. 
Okrajno sodišče y Mariboru, odd. VI., 

dne 1, julija 1948. 

VI R 1205/48—3 6135 
Goričan Ivan, roj. 19. V. 1016 v Le- 

s.kovcu pri Pragerskem, sin Ivana in 
Ane rojene Ekart, oženjen, tov. delavec 
v Mariboru, Nova vas, je bil 28. VIL 
1944 mobiliziran v nemško vojsko. Od 
oktobra 1944 se pogreša. 

Na predlog žene Goričan Julijane, tov. 
delavke v Mariboru, Studenci, Limbuška 
176, se uvede postopanje za razglasitev 
za mrtvega. 
VI R 1204/48 6136 

Vouk Karol, roj. 1. XI. 1907 v Lju- 
tomeru, ein Florjana in Katarine rojene 
Farkaš, oženjen, instalater v Mariboru, 
Pobreije, Cvetlična 4, se od 5. XII. 1945 
pogreša. 

Na predlog žene Vouk Helene, urad- 
nice v Mariboru, Ppbrežje, Cvetlična 4* 
se uvede postopanje za razglasitev za 
mrtvega. 

Vsakdo, ki mu jo o pogrešanih kaj 
znano, ee poziva, da to do 31. X. 1948 
poroča sodišču ali skrbniku Vetrihu Al- 
binu, sod. uradniku v Mariboru. 
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Goričan Ivan in Vouk Karal se pozi- 
vata, da se zglasita pri sodišču ali dru- 
gače dasta kako vest o sebi. 

Po preteku roka bo sodišče odločilo o 
predlogu. 
Okrajno sodišče v Mariboru, odd. VI., 

dne 12. julija 1948. 

URADNI LIST m 
 S  

Stan 611 

IR 89/4S—5 6443 
Amortizacija 

Na prošnjo Vrenko Marjete, delavke iz 
••••••• 167, se uvede postopanje za 
amortizacijo vrednostnega papirja, ki je 
baje zgorel med okupacijo, in se imetnik 
poziva, naj uveljavi svoje pravice v še- 
stih mesecih po objavi v Uradnem listu 
LRS, ker se bo sicer po preteku roka 
izreklo, da je vrednostni papir brez moči 

Oznamenilo vrednostnega papirja: 
zavarovalna polica bivše Vzajemne za- 

varovalnice Ljubljana, oddelek Caritas, 
št. K 12410, v korist Puntar Frančiške 
iz Cerknice 167, za primer smrti v zne- 
sku predvojnih 4500 din, glaseča se na 
prinositelja. 

Okrajno sodišče v Postojni 
dne 20. julija 1948. 

O 876/48—4 6406 
Poziv 

dedičem neznanega bivališča 
Kavčič Ivan, učitelj, rojen 6. V. 1899 v 

Ljubljani, nazadnje stanujoč v Lokali 27 
pri Zagorju ob Savi, je leta 1944 vstopil 
k partizanom, bil od okupatorja ujet in e 
sklepom okrajnega sodišča v Trbovljah 
III R 745/47—3 z dne 19. I. 1948 raz- 
glašen za mrtvega. Izjave poslednje vo- 
lje ni. Dediči sodišču niso znani. 

Za skrbnika zapuščine je postavljen. 
Goričan Ivan, predsednik KLO Loke- 
Kisovec. 

Vsi, ki mislijo, da jim gre dedna pra- 
vica, se pozivajo, naj se v 6 mesecih od 
dneva te objave zglasijo pri sodišču in 
podajo svojo dedno izjavo, ker se bo si- 
cer zapuščina obravnavala s tistimi, ki 
so podali dedno izjavo in dokazali na- 
slov dedne pravice, nesprejeti del za- 
puščine pa bi pripadel kot premoženje 
brez dediča splošnemu ljudskemu pre- 
moženju. 

Okrajno sodišče .v Trbovljah 
dne 19. julija 1948. 

Razni oglasi 

Kor. št. 1918C48 6538 
Poziv upnikom 

Živinorejsika zadruga z omejenem jam- 
stvom in Zadružna elektrarna z ome- 
jenim jamstvom, obe pri Sv. Lenartu v 
Slov. goricah, sta se združili s Kmetijsko 
zadrugo v omejenim jamstvom pri Sv. 
Lenartu v Slov. goricah in z dnem 20. 
VI. 1948 prenehale delovati. 

Upniki obeh prvih zadrug naj prigla- 
sijo svoje terjatve, ki so nastale do vpisa 
združitve v zadružni register, najpozneje 

do 20. oktobra 1948 pri Kmetijski za- 
drugi pri Sv. Lenartu. 

Kmetijska zadruga z o. j. 

Preklici izgubljenih listin 

Preklicujem izgubljeno osebno izkaz- 
nico št 56, izdat» od MLO Trač na imo 
Behediik Marija, Tržič, Ljubljanska c. 64. 
6482 Benedik 3farija 

Preklicujemo izgubljeno evidenčno ta- 
blico S-1559 osebnega avtomobila Fiat. 

Bolnišnica v Celju, 
6474 oddelek za otroške bolezni 

Preklicujem   izgubljeno   izkaznico za 
kolo št. 504661, izdano od uprave NM v 
Idriji na ime Bončina Ignacij, Gor, Ka- 
nomlja 4, Idrija. 
6545 Bončina Ignacij 

PreMlicujem izgubljeno plačilno knji- 
žico št. 11S120, oblačilno knjižico št. 
44806, brezplačno oblačilno knjižico št. 
50943, izdane od vojaške pošte 35143/B 
Ljubljana. 

Brus Niko, podporočnik, 
6603 voj. pošta 88967 P, Pulj 

Preklicujem izgubljeno prometno knji- 
žico za moško kolo znamke >NSU«, št. 
1676839. 

Bučar Rupert, 
6563 Maribor. Ulica talcev št. 14 

Preklicujem ukradeno industrijsko na- 
kaznico ID 2, št. 593.563, izdano od MLO 
Murska Sobota na   ime   Cer Majdica, 
Murska Sobota, Titova ul. 2. 
6565 Ccr Elizabeta 

Preklicujem osobno izkaznico št. 254, 
izdano od kotarskega NO Batina na ime 
Cigan Mirko, šofersko izkaznico II. raz- 
reda, št. 227, s tremi taloni, izdano od 
GNO Osijek, oddelek za notranje zadeve, 
prometni odsek, na ime Cigan Mirko. 

Cigan Mirko, šoier, Crenšovci 31, 
6535 Prekmurje 

Preklicujem. izgubljeno prometno knji. 
žico za žensko kolo znamke >ExeHenz« 
in osebno izkaznico št. 3, izdano na ime 
Dobrovmk Elza, Maribor, Spod. Radva. 
nje 45. 
6560 DofoFOvnik Efaa 

Preklicujem izgubljeno vojaško knji- 
žico, izdano od alpinskega bataljona IV. 
jugoslovanske arnjade na ime Draksìèr 
Alojz, Mamo št. iO, ••••• Trbovlje. 
6536 Draksler Alojz 

Preklicujem preklic o izgubljeni oseb- 
ni •••••••, ki je bil objavljen v 30. 
Stovilki Uradnega lista LRS z dne 13. 
VII. 1948, ker se je izkaroica medtem 
našla. 
6476   Eriah Vida, Ljubljana, Gajeva 3 

Preklicujem izgubljeno vojaško knji- 
žico, izdano v Skoplju na ime Ferlič 
Alojz, Ljubljana, Rakovniška 6. 
6542 Ferlič Alojz 

Preklicujem ukradeno osebi«) izkaznico 
št. 051210, sindikalno izkaznico št. 48366., 
izkaznico FZS, izkaznico ÓF, prometno 

knjižico za kolo, izkaznico s proge Ša- 
raac-Sarajevo in potrdilo o vpisu ljud- 
skega posojila za 1000 din, vse na ime 
Fon Danilo, Ljubljana, Hruševska c. 21. 
64S6 Fon Danilo 

Preklicujem izgubljeno osebno izkaz- 
nico št.  069228, izdano 12.  VIII. 1948 
od NM v Ljubljani na ime Franchetti 
Vilibald, Ljubljana, Bleiweisova 16. 
6534 Franchetti Vilibald 

Preklicujemo izgubljeno prometno 
knjižico za osebni avtomobil znamke 
>Mercedes<:, eviid. št. S-1882, izdano od 
NM v Ljubljani na ime Geodetska upra- 
va pri PVLRS, Ljubljana. • 

Geodetska uprava pri PVLRS, 
6567 Ljubljana 

Preklicujemo izgubljeno evidenčno ta- 
blico št S-C236 za osebna avtomobil 
znamke >Hansac, evidenčno tablico št. 
S-0572 za osebni avtomobil znamke 
^Chevrolet« in prometno knjižico št. 2915 
za poltovorni avtomobil znamke »Dodge«, 
evid. št. S-2015. 

Glavna direkcija republiških gozd- 
nih gospodarstev, avfopark, Ljub- 

6543 ljana, Tržaška c. 69 
Preklicujem izgubljeno prometno knji- 

žico za kolo tov. št. 732505, izdano od 
NM v Ljubljani na ime Gliha Marija, 
Ljubljana, Rudnik 32. 
6568 Gliha Marija 

Preklicujem izgubljeno osebno izkaz- 
nico št. 094998, izdano 21. XII. 1946 od 
NM v Ljubljani na ime Gorenc Silvester, 
Ljubljana, Gestrinova 8. 
6569 Gorenc Silvester 

Preklicujem izgubljeno nakaznico za 
kurivo, izdano 1. 1948 od rajona BeŽi- 
grad-Siška na ime Habjan Gregor, Ljub- 
ljana, Celovška 41. 
6548 Habjan Gregor 

Preklicujem izgubljeno prometno knji. 
žico za kolo št. 35010, izdano od NM v 
Ljubljani i£ ime Heyffel Majda, Ljub- 
ljana, Jegliceva 5. 
6481 Hcyîïel Majda 

Preklicujem izgubijeno potrdilo o de- . 
mobilizaciji na ime   Hladnik   Zdravko,   / 
Centralni avtopark, Črnuče. 
6571 Hladnik Zđravko 

Prekücujem izgubljeno  izkaznico   za 
kolo znamke :>••-•••, št. 705896, izdano 
od uprave NM, v Kamniku na ime Hra- 
sto Ivan, Preserje pri Kamniku 74. 
6483 Hrastar Ivan 

Preklicujem izgubljeno vojaško knji- 
žico in prometno knjižico za kolo, oboje 
na ime Jelpvča.n Franc, Jelovica, p. Po- 
ljane nad Škoijo Loko. '  " • 
6560                             Jelovčan Franc 

•••••••• izgubljeno vojaško knji- 
žico št. 963283, izdano na ime Jerau Do- 
minik, vodnik, voj. posïa 56742/U, Dnu 
vograd. 
6475 ••••• •••••• 

••••••••••• dve uta^denj. industrijski 
nakazaiici št. 3-13488 in ••0§, •&• •• 
irne  Kapa,«i6 Mamja in Josip, Št. Vld- 
Poljane 54. 

••••• Mariée 
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Preklicujem izgubljeno prometno knjL 
žico za žensko kolo št. 713753. 

Kos Emilija, 
6595 Gor. Lakence 7 pn Mokronogu 

Preklicujem izgubljeno osebno izkaz- 
nico št. 028296 in oblačilno izkaznico 
št. 801395, izdani na ime Kump Božena, 
dentista, Ljubljana, Šelenburgova ulica 
št L 
6596 Kump Božena 

Preklicujem ukradeno osebno in sin- 
dikalno izkaznico, izkaznico OF, delavsko 
in vojaško knjižico, spričevalo o kvali- 
fikaciji in druge listine, vse na ime Li- 
kozar Franc, Ljubljana,  Florjanska 19. 

Likozar Franc, 
6600 Ljubljana, kurilnica Šiška 

Preklicujem izgubljeno osebno izkaz- 
nico, izdano na ime Litrop Marija. Tur- 
uišče 173. 
6539 Litrop Marija * 

Preklicujem izgubljeno osebno izkaz- 
nico in vojaško knjižico, izdani na ime 
Makovec Franjo, Ljubljana, Tavčarjeva 1. 
6533 Makovec Franjo 

Preklicujemo izgubljeno uslužbensko 
knjižico, izdano od ministrstva za pravo- 
sodje LRS pod št. 19786 dne 30. V. 1947 
na ime Ažman Cvetko, rojen 1. IX. 1895 
v Ljubljani, sodni pravnik okrožnega so- 
dišča v Mariboru. 
6616      Ministrstvo za pravosodje LRS 

Preklicujem izgubljeno prometno knji- 
žico za kolo znamke »Prior«, št. 420132, 
izdano od NM v Ljubljani na ime Mohor- 
čič Jože, Ljubljana, Celovška 204. 
6598 Mohorčič Jože 

Preklicujem izgubljeno prometno knji- 
žico za kolo, izdano od NM v Ljubljani 
na ime Možina Jože, Ljubljana, Jurčkova 
pot 100. 
6487 Možina Jože 

Preklicujemo izgubljeno evidenčno ta- 
blico tovornega avtomobila znamke 
>Dodge«, evid. št. S-7602, izdano v Sol- 
kanu na ime Okrajna poslovna zveza, 
Kamnik. 
6485   Okrajna poslovna zveza, Kamnik 

Preklicujem izgubljeno osebno izkaz- 
nico, izdano od NM v Ljubljani na ime 
Okretič Herman, Ljubljana, Hubadova 2. 
6530 ' Okrctič Herman 

Preklicujem izgubljeno industrijsko na- 
kaznico na ime Peternel Jelena in pri- 
glasitev za prebivanje, izdani na ime 
Peternel Pavle in Jelena, Ljubljana, Ce- 
lovška .162. 
6573 Peternel Pavel 

Preklicujemo ukradeno prometno knji- 
žico št. 10244 za poltorni avtomobil 
znamke >Dodge« S-5892, vozniško knji- 
žico št. 2376 na ime Santej Jožef in oseb. 
no izkaznico na ime Santej Jožef.. 

Lesno-industrijsko podjetje 
6564 >Ponorjc«, Maribor 

Preklicujemizgubljeno prometno knji- 
žico za tovorni avtomobil št. 5086, znam. 
ke >Foat«, številka motorja AT 102411, 
evid. št. S-2887, izdano od 0L0 Jese- 
nice na ime Poljšak Franc, Jesenice. 
6531 Poljšak Franc 

Preklicujem izgubljeno osebno izkaz- 
nico, sindikalno izkaznico, izkaznico OF 
in prometno knjižico za kolo, vse na ime 
Potočnik Ciril, Ljubljana, Zaloška c. 
(Bolnica). 
6570 Potočnik Ciril 

Preklicujem izgubljeno diploma male 
mature na meščanski šoli za Bežigra- 
dom, izdano v šolskem letu 1943/44 od 
ravnateljstva te šole na ime Prelesnik 
Jože, Ljubljana, Janševa 2. 
6544 Prelesnik Jože 

Preklicujem izgubljeno prometno knji- 
žico za kolo znamke »Stana« št. 194 E, 
izdano od NM v Ljubljani na ime Pu- 
har Stana, St. Vid 77 nad Ljubljano. 
6489 Puhar Stona 

Preklicujem izgubljeno industrijsko 
nakaznico IR, izdano od K LO Menge! na 
ime Repnik Marija, Loka 16, p. Mengeš. 
6488 Repnik Marija 

Preklicujem ukradeno izkaznico OF, 
prometno knjižico za kolo, osebno izkaz- 
nico, živilsko bolniško izkaznico, zdrav- 
niško potrdilo o zdravljenju in živilsko 
nakaznico za mesec julij na ime Repnik 
Marija in tri živilske nakaznice za me- 
sec julij 1948 na ime Repnik Brigita, An- 
ton in Jedert, Loka 16, p. Mengeš. 
6478 Repnik  Marija 

Preklicujem izgubljeno prometno knji- 
žico za kolo št. 27116, osebno izkaznico 
in sindikalno izkaznico, vse na ime Ro- 
gelj Franc, Jezero 57, p. Preserje. 
6480 Rogelj Franc 

Preklicujem izgubljeno osebno izkaz- 
nico št. 789, izdano v rudniku Zletovo- 
Kratovsko (Makedonija)   na  ime Sosic 
Mara, Ljubljana, Miklošičeva 19. 
6477 Sosio Mara 

Preklicujem osebno izkaznico št. 182, 
izdano od OF Stranje na ime Srdar Jo- 
žefa, Sp. Stranje 17. 
6593 Srdar Jožela 

Preklicujem izgubljeno industrijsko 
nakaznico IR-1, št. 110642, izdano od 
KLO Ruše z reg. št. 1731 na ime Kramer 
Marija por. Strnad, trg. pomočnica, Ruše, 
Bezena 54. 
6540 Strnađ Marija 

Preklicujem izgubljeno osebno izkaz- 
nico št. 2936, dopisniško izkaznico št. 31 
>Slov. poročevalca« in izkaznico direk- 
cije PTT, št. 7185 E—48, vse na ime Suš- 
nik Matija, Jesenice, Prešernova- 27. 
6479 Sušnik Matija 

Preklicujem izgubljeno oficirsko izkaz, 
nico serije Pu-00010, št. 5591, izdano od 
voj. pošte 63881 na ime Škerget Štefan, 
voj. pošta 63881, Ljubljana. 
6602 Škerget Štefan 

Preklicujem   izgubljeno izkaznico OF, 
izdano od RLO Šiška na ime Špacapan 
Leopold, Ljubljana, Vodnikova 5. 
6532 Špacapan Leopold 

Preklicujem izgubljeno osebno izkaz- 
nico, izdano od NM v Ljubljani na ime 
Štempihar Andrej, Ljubljana, Pred ško. 
Hjo 19. 
6599 Štempihar Andrej 

Preklicujem izgubljeno  nakaznico za 
kurivo, izdano L 1948 od rajona  Beži- 
grad-Šiška na ime Štrekelj Anton, Ljub- 
ljana, Celovška 41. 
6547 Štrekelj Anton 

Preklicujem izgubljeno prometno knji- 
žico št. 42347 za kolo št. 518519. 

Šušmelj Franc, Lokev 199, 
6541 p. Sežana 

Preklicujem   evidenčno tablico oseb- 
nega avtomobila evid. št. S-1863, izdano 
od NM v Ljubljani na ime >Tkanina«, 
Ljubljana. 
6552 Tkanina, Ljubljana 

Preklicujemo ukradeno prometno knji- 
žico št. 3714 za osebni avtomobil znamke 
»Mercedes Benz«, št. S-2392, izdano od 
narodne milice v Kamniku na ime To- 
varna upognjenega pohištva, Duplica pri 
Kammku. 

Tovarna upognjenega pohištva, 
6561 Duplica pri Kamniku 

Preklicujem dva izgubljena indeksa 
tehnične fakultete ljubljanske univerze, 
izdana na ime Trilic Dušan, Ljubljana, 
Mirje 1, in Nikolć Velbor, Ljubljana, Tr- 
žaška 99. 
6551 Trišić Dušan 

Preklicujem preklic, objavljen v 26. 
številki Uradnega lista z dne 15'. VI. 1948 
o izgubljeni osebni izkaznici, izkaznici 
OF, železniški izkazidci za prosto vož- 
njo,, potrdilu o zaposlitvi in industrij- 
ski nakaznici, vse na ime Turk Roža por; 
Ham, Ljubljana, Mandeljčeva 15. 
6546 Turk Roža por. Ham 

Preklicujem izgubljeno prometno knji- 
žico za kolo tov. št. 1544662, izdano od 
NM Dol pri Ljubljani na ime Vidmar 
Martin, Podgora 8, p. Dol. 
6566 Vidmar Martin 

Preklicujem izgubljeno osebno izkaz- 
nico, izdano od NM v Ljubljani na ime 
Uranič Stanko, Jarše 14, p. Moste. 
6601 UraniČ Sta'-ko 

Preklicujem izgubljeno delavsko knji- 
žico, izdano na ime  Vižintin Valerija, 
rojena 5. III. 1927 v Šempetra pri Go- 
rici št. 290. 
6594 Vižintin Valerija 

Preklicujem osebno izkaznico št. 526, 
izdano od KLO Cerkno na ime Zaje Vik- 
torija, Cerkno 88, Slov, Primorje. 
6566 Zaje Viktorija 

Preklicujem ukradeno osebno izkaz- 
nico in izkaznico OF, obe na ime Zalar 
Anton, tesarski mojster, Ljubljana, Lan- 
gusova 11/a. 
6549 Zalar Anton 

Izdaja >Uradni list LRŠ« — Ravnatelj in odgovorni urednik: Božo VoduSek; tiska Prosvetna tiskarna — oba v Ljubljani 
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Pii piacila nezmožnih, socialno nezavarovanih porod- 
nicah izda krajevni zdravnik krajevni babici za vsak po- 
samezen porod za sanitetni material recept na ime po- 
rodnice, ki ga lekarna predloži v izplačilo okrajnemu 
ljudskemu odboru po predpisih 11. in 12. člena uredbe 
o zdravljenju nepremožnih. 

Pri porodnicah, ki so socialno zavarovane, izda zdrav, 
nik socialnega zavarovanja oziroma, če tega ni, krajevni 
zdravnik na ime porodnice in na račun Državnega za- 
voda za socialno zavarovanje recept za zavoj s porodni- 
škim sanitetnim materialom, kjer socialno zavarovalne 
takšne zavoje daje, sicer pa recept za potrebni sanitetni 
material. 

Pri plačila zmožnih, socialno nezavarovanih porod- 
nicah izda krajevni zdravnik krajevni babici za uporab- 
ljeni sanitetni material na ime in račun porodnice recept, 
M ga mora porodnica neposredno plačati lekarni. 

2. Sen 

Te pristojbine veljajo za babiško pomoč in druge 
storitve, ki jih nudijo krajevne in zasebne babice pre- 
možnim ali socialno zavarovanim porodnicam. 

3. člen 

Babiška pomoč, ki jo nudijo krajevne babice plačila 
nezmožnim in socialno nezavarovanim porodnicam, jo 
brezplačna. Ce taki porodnici nudi babiško pomoč v sili 
in zaradi zadržanosti krajevne babice zasebna babica, 
ima pravico do nagrade po tej tarifi. Nagrado ji izplača 
okrajni ljudski odbor na podlagi potrdila krajevne babice, 
da je bila zadržana in z navedbo vzroka zadržnosti. 

4. člen 

Kršilce te odredbe bodo kaznovali okrajni (mestni) 
izvršilni odbori z denarno kaznijo do 1500 din ali s kaz- 
nijo poboljševalnega dela do 15 dni. V hujših primerih 
se smeta izreči obe kazni. 

Denarne kazni se stekajo v korist proračuna LRS. 
Proti odločbi o prekršku je dovoljena pritožba na 

ministrstvo za ljudsko zdravstvo v 8 dneh po sporočitvi 
odločbe. Pritožba se vloži pismeno ali poda ustno na 
zapisnik pri okrajnem (mestnem) izvršilnem odboru, ki je 
izdal prvostopno odločbo. 

6. člen 

Ta odredba velja od dneva objave v »Uradnem listu 
LRS«. 

Hkrati prenehata veljati odredba o pristojbinah za 
babiško pomoč z dne 30. maja 1947 (Uradni list LRS 
št. 23—139/47) in sprememba te odredbe z dne 9. okto- 
bra 1947 (Uradni Ust LRS št. 44—267/47). 

St. Vb-3139/• 
Ljubljana dne 28. julija 1948. 

Soglašam! *•' 

Za predsednika vlade LRS 
podpredsednik: 

Dr. Marijan Brecclj I. r 

Minister 
za ljudsko 7/lrav^tvo LRS: 

14 r Ah tin Marjan t r. 

181. 

Na podlagi 12. člena splošnega zakona o preprečeva- 
nju in zatiranju nalezljivih bolezni in 3. člena temeljnega 
zakona o prekrških izdajam 

odredbo 
o obveznom prijavljanju tuberkuloze in o razvidu 

tuberkuloznih 

1. člen 

Obvezno se morajo prijavljati vsi primeri aktivne 
manifestacije tuberkuloze in vsi primeri smrti zaradi 
tuberkuloze. 

2. člen 

Aktivno manifestacijo tuberkuloze morajo prijavljati: 
1. ambulantne poliklinične zdravstvene ustanove, 
2. stacionarne zdravstvene ustanove in ustanove za 

varstvo mater in otrok, 
3. laboratoriji, ki se pečajo s pregledi materiala za- 

radi diagnosticiranja bolezni, 
4. vsi zdravniki s pravico zdravniške prakse, 
5. vse drugo zdravstveno osebje. 
Smrtne primere zaradi tuberkuloze prijavljajo pri- 

stojni matičarji. 
3. člen 

Aktivna manifestacija tuberkuloze se mora prijaviti, 
brž ko se ugotovi. 

Prijava se opravi na posebnih obrazcih (Tb 1). 
Obrazce si morajo prijavni obvezanci sami oskrbeti pri 
krajevno pristojnem socialnozdravstvenem odseku okraj- 
nega (mestnega) ljudskega odbora. 

4. člen 
Izpolnjeni prijavni obrazci (Tb 1) se morajo poslati 

socialnozdravstvenemu odseku tistega okrajnega (mest- 
nega) ljudskega odbora, v območju katerega tuberkulozni 
bolnik živi. 

Prijavitelj mora voditi seznam vseh prijavljenih pri- 
merov aktivne manifestacije tuberkuloze. 

5. člen 

Okrajni (mestni) ljudski odbor vpiše v vsako pri- 
javo svojo zaporedno številko in prepis prijave takoj 
pošlje krajevno pristojnemu proti tuberkuloznemu dispan- 
zerju, razen ako ni prejel prijave od njega samega. 

Vse prejete prijave tuberkuloze mora imeti okrajni 
(mestni) ljudski odbor kartotečno urejeno na način, ki 
daje natančen pregled o razširjenosti tuberkuloze po kra- 
jih, ki so ogroženi od tuberkuloze. 

Okrajni (mestni) ljudski odbor mora pošiljati do 
3. vsakega meseca ministrstvu za ljudsko zdravstvo (od- 
seku za statistiko) prepise vseh prijav, ki jih je prejel 
v preteklem mesecu. 

6. člen 

Vsak protituberkulozni dispanzer mora voditi za vse 
svoje delovno področje po posebnem obrazcu (Tb 2) 
kartotečni pregled prijavljenih primerov tuberkuloze, 
urejen po krajih 

Podlaga kartoteki so prijave, prejete od okrajnega 
(mestnega) ljudskega odbora (prv. odstavek'5. člena), 

| in lastne ugotovitve dispanzerja. 
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Protituberkulozni dispanzer obvešča krajevne in 
okrajne ljudske odbore na njihovo zahtevo o stanju tuber- 
kuloze v njihovem območju. 

7. člen 
Kršilce te odredbe bo kaznoval okrajni (mestni) 

ljudski odbor z denarno kaznijo do 5000 dinarjev ali s 
kaznijo poboljševalnega dela do 15 dni. V hujših primerih 
se smeta izreči obe kazni. 

Denarne kazni se stekajo v korist proračuna LRS. 
Proti odločbi o prekršku je dovoljena pritožba na 

ministrstvo za ljudsko zdravstvo v 8 dneh po sporočitvi 
odločbe. Pritožba se vloži pismeno aH poda ustno na za- 
pisnik pri okrajnem (mestnem) izvršilnem odboru, ki je 
izdal prvostopno odločbo. 

8. člen 
Ta odredba velja od dneva objave v >Uradnem listu 

LRS«. 
Obenem preneha veljati odredba o obveznem prijav- 

ljanju tuberkuloze in o evidenci tuberkuloznih (Uradni 
list LRS št. 31—129/46). 

Vb 4302/2 
Ljubljana dne 28. julija 1948. 

Soglašam! 

Za predsednika vlade LRS Minister 
podpredsednik: za ljudsko zdravstvo LRS: 

Dr. Marijan Brecelj L r.        Dr. Ahïin Marjan 1. r. 

Pregled »Uradnega lista FLRJ« 
št. 62 z dne 21. julija 1948: 

499. Temeljna uredba o podeljevanju prehodnih zastav 
najzaslužnejšim delovnim kolektivom. 

600. Uredba o izdajanju bonov za nakup blaga po nižjih 
"enotnih cenah za odkup prostih deviz in valut. 

501. Uredba o vzpostavitvi carinske meje med Federativ- 
no ljudsko republiko Jugoslavijo in republiko Al- 
banijo. 

502. Odredba o zavarovanju posevkov pred požarom. 
503. Odločba o splošni stopnji dobička, ki je sestavni del 

prodajne cene sa prevozne storitve v eksploataciji 
avtomobilskega prometa. 

504. Pravilnik o državnih loviščih splošnega državnega 
pomena. 

505. Navodilo, kako uporabljajo gospodarska podjetja 
družbenih in invalidskih organizacij amortizacijske 
odpise. 

506. Navodilo it. II o postopku pri vnovčevanju razlike 
(regresa) za blago, prodano potrošnikom, ki so pre- 
vzeti v zvezno zagotovljeno preskrbo, po nižjih enot- 
nih cenah' na podlagi bonov za dodatno preskrbo. 

507. Odredba o potrditvi začasne veljavnosti pravilnika o 
nagradah-premijah za uslužbence v premogovnikih 
FLRJ in njih centralnih ustanovah. 

508. Odredba o potrditvi začasne veljavnosti predpisov o 
določanju povračila uslužbencem glavne geodetske 
uprave. 

509. Odredba o ureditvi prometa z žitom do konca obvez- 
nega odkupa. 

510. Odločba o določitvi odstotka za obračunavanje pri- 
spevka za amortizacijo osnovnih sredstev (inventar- 
ja, naprav in prevoznih sredstev) državnih trgovskih 
podjetij. 

511. Odločba o trgovskih maržah za kmetijske pridelke, 
ki se kupujejo od pridelovalcev po določenih držav- 
nih (vezanih) cenah, ter o načinu formiranja prodaj- 
nih cen za take pridelke. 

512. Odločba o določitvi odstotka za obračunavanje pri- 
spevka za vzgojo kadrov v državnih trgovskih pod- 
jetjih. 

513. Odločba o določitvi odstotka za obračunavanje pri- 
spevka v sklad za racionalizacijo poslovanja in po- 
vzdigo ravni kulturnega trgovanja državnih trgovökih 
podjetij. 

514. Odločba o razdelitvi določenih celotnih rabatov za 
proizvode oziroma skupino proizvodov, Id se proda- 
jajo po višjih enotnih (trgovskih) cenah. 

515. Odločba v rabatih in maržah za proizvode oziroma 
skupine proizvodov, za katere so predpisane enotno 
cene, veljavne za vso Federativno ljudsko republiko 
Jugoslavijo. 

516. Odločba o določitvi odstotka za obračunavanje pri- 
spevka zasklad vodstva državnih trgovskih podjetij. 

513. Odločba o določitvi odstotka za obračunavaje pri- 
spevka za sklad za najemnine poslovnih prostorov 
državnih trgovskih podjetij. 

518. Odločba o določitvi sorazmernega odnosa (računske- 
ga faktorja) za mlečne izdelke, zelenjavo in sadje. 

519. Odločba o izročitvi v promet priložnostnih 'poštnih 
znamk v spomin Lovrenca Koširja. 

Št. 63 z dne 24. julija 1948: 

520. Obvezna razlaga 1. člena zakona o reševanju delovnih 
sporov. 

521. Obvezna razlaga četrtega odstavka 3. člena zakona 
o spremembah in dopolnitvah zakona o nacionalizaciji 
zasebnih gospodarskih podjetij. 

522. Obvezna razlaga prvega odstavka 18. člena zakona o 
državnih uslužbencih. 

523. Obvezna razlaga 12. člena zakona o ugotovitvi pra- 
vice do pokojnine in o upokojitvi državnih usluž- 
bencev. 

524. Obvezna razlaga četrtega odstavka 36. člena zakona 
o ugotovitvi pravice do pokojnine in o upokojitvi 
državnih uslužbencev. 

525. Obvezna razlaga 45. člena zakona o ugotovitvi pra- 
vice do pokojnine in o upokojitvi državnih usluž- 
bencev, 

526. Pravilnik o pripravniškem stažu, strokovnih izpitih 
in tečajih v geološki stroki. 

527. Pravilnik o razvrstitvi del v kmetijstvu v skupine, 
v ok*viru skupine pa v razrede. 

528. Pravilnik o terenskem dodatku za carinske usluž- 
bence. 

529. Navodilo o vplačevanju in uporabi dela dobička, na- 
menjenega za financiranje investicij. 

Izdaja »Uradni ltet LRS«. —'Ravnatelj in odgovorni uredniki Božo VoduSek; tiska Prosvetna tiskarna — oba v Liubljani. 
Naročnina: četrtletno 60, polletno 120, celoletno 240 din. — Posamezna Številka: 4 din za 16 tìtxani, 8 din za 32 strani, 12 dm 
za 48 strani, 16 din za 64 eterni, po pošti 2.50 din več. — Uredništvo in upravniätvo: Ljubljana, Gregorčičeva ulica St. 23. 

Teletom: ravnateljfltvo 49-40, uredniStro 49-90, upramistvo 55-79. — Cek. račun 6—90190—1 



PoStnina plačana • gotovini. 

URADNI LI 
LJUDSKE   REPUBLIKE   SLOVENIJE 

Letnik V. V Ljubljani dne 10. avgusta 1948. Številka 34. 

VSEBINA. 
182. Uredba o ustanovitvi Glaivne direkcije za elektrilikacijo I 183. Navodila   za izvajanje uredbe o davku na dediščino   in 

LRS. I darila. 

UREDBE. ODREDBE. NAVODILA IN ODLOČBE 
VLADE LJUDSKE REPUBLIKE SLOVENIJE 

182. 

Na podlagi 78. člena ustavo LRS izdaja vlada Ljudske 
republike Slovenije po predlogu ministra za industrijo in 
rudarstvo LRS. 

uredbo 
o ustanovitvi Glavne direkcije za elektroindustrijo 

LUS 

1. člen 

Pri ministrstvu za industrijo in rudarstvo LRS se usta- 
novi kot operativni upravni organ za elektroindustrijska 
podjetja republiškega pomena Glavna direkcija za elek- 
troindustrijo LR3. v 

2. člen 

Minister za industrijo in rudarstvo se pooblašča, da 
odredi, katera že obstoječa podjetja iz pristojnosti njegovega 
področja preidejo pod operativno upravno vodstvo ustanov- 
ljene direkcije. 

3. člen 

Za glavno direkcijo elektroindustrije veljajo v celoti do- 
ločbe uredbe vlade LRS o ustanovitvi glavnih direkcij mini- 
strstva za industrijo in rudarstvo LRS z dne 28. februarja 
1947 (Uradni list LRS št 12-60/47). 

4. člen 

Ta uredba velja od dneva objave v >Uradnem listu 
LRS«. 

S—zak. 393 
Ljubljana dne 3, avgusta 1048. 

Podpredsednik vlade in 
minister za industrijo 

in rudarstvo LRS: 
Marijan Bre.celj 1. r. 

Za predsednika vlade LRS 
podpredsednik vlade LRS: 

Ivan Maček 1. r. 

PRAVILNIK1.0DREBBE.RAVUDILA.0DLQČBE 
MINISTRSTEV 

LJUDSKE REPUBLIKE SLOVENIJE 

183. t 

Na podlagi 39. člena uredbe o davku na dediščine 
in darila z dne 18. marca 1947 (Uradni list FLRJ št. 25 
z dne 25. marca 1947) predpisujem 

navodila 
za izvajanje uredbe o davku na dediščine in darila 

I 

K 1. členu 

Po predpisih te uredbe plačajo davek na dediščine 
in darila fizične in pravne osebe, ne glede na njihovo 
.državljanstvo in prebivališče, Jki pridobijo v območju Ljud- 
ske Republike Slovenije z dedovanjem, naklonitvijo volila 
ali obdarovanjem kako premično ali nepremično premože- 
nje aH pravico na njem. 

Ta davek plačajo naši državljani tudi od podedovanih 
ali podarjenih premičnin, ki so v inozemstvu, razen-v pri- 
meru vzajemnosti. 

Davek na dediščine se plača zlasti: 
a) od dediščin in voliL, vštevši tu tudi prejemke iz 

pravice do zakonitega. nujnega deleža; 
b) od darila za primer smrti; 
c) od prejemkov iz ženitnih pogodb, če se premože- 

nje iz teh pogodb prenese šele po smrti enega izmed 
zakoncev (skupnost premoženja za primer smrti, zaženilo, 
vdovščina itd.); 

č) od daritev med živimi, ki jih je treba izvršiti šele 
po smrti darovalca. 

Če mora dedič iz prejetega premoženja opraviti do- 
ločeno naklonitev kaki tretji osebi in ta sprejme naklo- 
nitev brez proüdajatev, plača davek na dediščine za to 
naklonitev tretja oseba kot volilojemnik. Osebi, ki opravi 
tako naklonitev, je treba davčno podlago za odmero davka 
na dediščino znižati za vrednost te naklonitve.      S 

Naklonitve, katerih izvršitev je prepustil zapustnik 
dedičevi prosti volji, se ne priznajo dediču pri odmeri 
davka kot breme. Če take. naklonitve dedič izvrši, jih je 
treba šteti za darilo dediča prejemniku naklonila. 

Z darili oziroma naklonitvami (dedni odpravki itd.), 
•ki jih je dal zapustnik pred svojo smrtjo, a zanje ni bil 
plačan, davek na darilo še med živimi, je treba ravnati, 
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kakor da bi • odredi zapustnik naklonitev za primer 
svoje smrti, t, j. odmeriti je treba davek na dediščine. 

Davka na deducine ne plača oseba, ki se pred dedno 
Izjavo aH pred sprejemom volila odpove dediščini aH 
darilu in ne navede tistega, v čigar korist se odpoveduje. 
V tem primera plača davek na dediščine od celotnega pre. 
vzetega premoženja oseba, ki je zaradi odpovedi preklica- 
nega dediča prevzela dediščino, m sicer po stopnji sorod- 
stva z zapustnikom in po višini svojega davčnega predpisa. 

Kdor se odpove dediščini v korist določene osebe, 
mora plačati davek na dediščine po stopnji svojega sorod- 
stva z zapustnikom in po višini svojega davčnega pred. 
pisa. Oseba pa, ki je zaradi take odpovedi sprejela dedi' 
scino, plača davek na darila, jn sicer po stopnji sorodstva 
đo tistega, ki se je dediščini odpovedal, uv po višini svoje 
dohodnine. 

Ce sklenejo dediči pri zapuščinski razpravi dedni do- 
govor, mora vsak izmed njih plačati davek na dediščine 
od vrednosti dela, ki bi mu pripadel, če dogovora ne bi 
bilo. Ce je prejel kdo izmed dedičev brez odmene več, 
kakor mu po •••••• oxlroma po oporoki pripada, se mu 
odmeri davek na darila tudi glede presežka, ki ga je 
prejel na podlagi dednega dogovora. 

Vrednosti zapuščine je prišteti tudi tiste terjatve, ki 
jih je imel zapustnik proti dedičem, 

Dokazane neizterljive terjatve se ne prištejejo vred- 
nosti zapuščine Dokaz o neizterljivosti je treba predložiti 
okrajnemu izvršilnemu odboru, preden ta izda odločbo 
o odmeri davka na dediščine. Če dediči ne morejo o pra- 
vem času preskrbeti dokaza o neizterljivosti, jim okrajni 
izvršilni odbor dovoli rok, ki je lahko po potrebi tudi 
daljši. 

Z dvomljivimi terjatvami je treba ravnati kakor z ne- 
izterljivimi, Kolikor se take terjatve pozneje izterjajo, 
jih je treba prišteti k že ugotovljeni vrednosti zapuščine 
in tudi •• ta dej odmeriti davek na dediščine. 

Med bremena zapuščine spadajo stroški zadnjo za- 
pustnikove bolezni, če niso bili še m njegovega življenja 
poravnani iz njegova premoženja, Nadalje spadajo med 
bremena tudi pogrebni stroški fn stroški • spomenik, če 
in kolikor odgovarjajo zapustnikovim premoženjskim raz- 
meram ter se priznajo v ustreznih mejah P© napovedi 
dedičev. 

Za priznanje obstoja drugih dolgov in bremen so 
potrebni verodostojni dokazi; listine, ki jih je izdal §am 
zapustnik ali njegov pooblaščenec; potrjeni Izpiski }z jav- 
nih knjig; potrjeni izpiski is poslovnih knjig; pravno- 
močne godne odločbe (jzvzemli sodbe zaradi priznanja na 
eodjlšu ali izjave poslednje volje itd,), uradne pobotnice 
državnih organov itd. V dvomu, aH obstoje dolgovi in 
bremena, sme okrajni izvršilni odbor poleg navedenih 
zahtevati še droga dokazila. Za dolgove, za katere se 
domneva, da so zastareli; je treba predložiti doka?, da je 
bilo zastaranje prekinjeno, ker se siçer ne smejo pri- 
znati kot odbitki, Dolg, katerega obstoj je prizivan V opo- 
roki, se šteje zg volilo, pe se dejanski obstoj dolga ne 
doka?e z l!§tino. 

Ce prevzame prezadolženo nepremično zapuščino za- 
pustnikov upnik proti temu, da poravna dolgove, • obre- 
menjujejo zapuščino, je treba ravnati kakor v primeru 
prenosa proti plačilu (kupna pogodba), Odmeriti Je treba 
davek na promet proizvodov po tar, števllkf 714 tarife A 

Davim na darila ?o zavezana darila, ki imajo naravo 
pridobitno obogatitve v Wist obdarjenca in v ••••• da- 
rovalca. Ce darilo sprejemata dve ali več •§§• skupaj ne- 

razdelno, je vsaka izmed teh oseb solidarno zavezana 
plačati celoten znesek davka na darila, ima pa pravico 
do povračila od ostalih, 

Ce so predmet daritvo dvomljivo in neizterljive ter- 
jatve, je treba glede njih ravnati kakor je to določeno 
za take terjatve pri odmeri davka na dediščine. Tudi 
glede dokazovanja it.' priznavanja dolgov in bremen je 
treba pri odmerjanju davka na darila ustrezno ravnati 
kakor pri odmerjanju davka na dediščine. 

II 

K 2. členu 

Davčna obveznost nast.aie, ko prevzame dedič dedi- 
ščino. Zapuščina se oceni po vrednosti ki jo je imela v 
trenutku nastanka davčne obveznosti, Ta trenutek je od- 
ločilen tudi za ugotavljanje višine davčnega predpisa na 
dohodnini dediča. Višino davčnega predpisa ugotavlja za 
dediča finančni odsek iz svojega Knjigovodstvenoga raz- 
vida. Ce pa ima dedič davčni predpis v kakem drugem 
okraju, mora dedič pred odmero davka na dediščine 
predložiti potrdilo o predpisu dohodnine. 

• 

K 4. členu 

Kot enoletno vrednost Uživanja predmeta se vzame 
dvajseti del vrednosti stvari samo v tistih izjemnih pri- 
merih, kjer bi so sicer enoletna vrednost uživanja z oce- 
nitvijo ne mogla ugotoviti. 

Po dedičih ali obdarjencih napovedane vrednosti 
užitka mora okrajni izvršilni odbor preizkusiti in skleniti 
z njimi morebiten sporazum o vrednosti, 

IV 

K 5. členu 

Predpisi 5. člena uredbe se bodo do nadaljnjega upo- 
rabljali pri vseh osebah, ki so zaradi dobljenih poškodb 
in ran umrle takoj ali v enem letu. Kot dokaz o poškod- 
bah so dedičj dolžni predložiti potrdilo pristojnih ljud- 
skih oblasti. 

V 

K 6. členu 

Poleg oseb, navedenih v fl. členu uredbe, so oproščeni 
davka na dediščine tudi država, člani kmečkih delovnih 
zadrug in njih mladoletni otroci od dediščin, ki obsegajo 
premoženje, ki je že vneseno ali se* vnaša v kmečko 
delovno zadrugo. Siromašnost po 4. in 5. točki 6. člena 
uredbe se presoja po določbah uredbo o davku na do- 
hodek. Potrdila o siromaštvu in prošnje za taka potrdila 
so oproščene takse. 

VI 

K 7. členu 
Za navadna oziroma običajna darila med sorodniki 

in prijatelji ge ne morejo šteti darila v nepremičninah, 
čeprav njih vređrost ne presega 10,000 din. 

VII 

K 9. členu 
' Olajšava po 9. členu Sß prizna samo s pogojem, da 

je bil zapustnik kmet. 
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etroje, umetna gnojila Ud., ustanavlja 
ambulante za živino, plemenilne postaje, 
organizira selekcijo sivine, gradi silose, 
organizira semensko službo, skrbi za 
gojitev sadnih, gozdu .'h in drugih sadik 
itd.; 5. da organizira predelavo kmetij- 
skih pridelkov in obrtne delavnice za 
potrebe svojih članov in izrablja pri tem 
predvsem lokalne surovine; b' da zbira 
kmečke prihranke v obliki hranilnih 
vlog in notranjih posojil za ustvarjanje 
obratnih sredstev in podeljevanje kre- 
ditom evojim članom; 7. da skrbi za go- 
spodarski strokovni, kulturni in pro- 
svetni dvig vseh prebivalcev svojega 
okoliša tako, da prireja v svojem za- 
družnem domu-strokovna in politična 
predavanja, kulturne prireditve, stro- 
kovne tečajo, razstave, predvajanja fil- 
mov, goji fizkulturo itd. ter ustanovi 
svojo knjižnico. 

Zaradi smotrnega in uspešnejšega iz- 
vajanja svojih nalog izdela potrebne na- 
črte v skladu e splošnim državnim na- 
črtom. 

Zadružni delež znaša 100 din, delež 
zadružnikovega družinskega člana 10 di- 
narjev. Vsak zadružnik jamči z deset- 
kratnim zneskom  vpisanih deležev. 

Priobčitvo se razglašajo v poslovnih 
prostorih zadruge in na razglasni deakl 

Upravni odbor sestavlja 7 članov. 
Zadrugo zastopa upravni odbor, zanjo 

podpisujeta dva člana upravnega odbo- 
ra, katerih enega lahko nadomešča po- 
oblaščeni uslužbenec zadruge. 

Člani upravnega odbora so: 
Mozetič Ivan, kmet, Miren 90, pred- 

sednik, 
Klančič Emil, kmet, Orohovlje 30, 

podpredsednik, 
SiliS Jožef, čevljar, Orohovlje 1, taj- 

nik, 
Dnifovka Franc, kmet, Miren 22, bla- 

gajnik, 
Malic Just, kmet, Miron 201, 
Učaj Albert, kmet, Orehovlje 37, 
Leâtanj Stanislav, kmet, Orehovlje 18, 

odborniki. 
Okrožno sodiamo v Postojni 

dno 1. julija 1048. 
Zt 116/43—2 6506 

1032. 
Sedež: Planina, okraj Gorica. 
Dam vpisa: 17. junija 1048. 
Besedilo: Kmetijska zadruga z o. j. 

v Planini. 
Zadruga je bila ustanovljena na skup- 

ščini 4. IV. 1048. 
Naloge zadruge so: 1. da na čim boljši 

in čim kulturnejši način oskrbuje svoje 
člane z vsemi potrebnimi potrošnim! 
predmeti', 2. da odkupuje v svojem oko. 
fošu vso kmetijske pridelke in izdelke v 
skladu s postavljenim načrtom za dobro 
oskrbo mes» in drugih industrijskih sre- 
dišč In sklepa v ta namen pogodbe; 
3. da pospeSujo in razvija vse panoge 
kmetijskega gospodarstva na svojem 
področju, tako po!j<4Ì»Istvo. živinorejo, 
sadjarstvo, vinogradništvo, čebelarstvo 
p^jitpv industrijskih :n rlrujih kultur, 
gozdarstvo, domačo obrt itd., posobno 
še tiste panoge oziroma kulture, ki v 
danih   naravni»   pogoja   najbolj   uspe- 

vajo; 4. da uvaja za povečanje kmetijske 
proizvodnje nv s tem za naraščanje bla- 
goatanja svojih članov naprednejše teh- 
nične in agronomske metode v kmetij- 
stvu in v ta namen nabavlja kmetijske 
stroje, umetna gnojila itd., ustanavlja 
ambulante za živino, jHemeiulne postaje, 
organizira selekcijo živine, gradi silose, 
organizira semensko službo, skrbi za 
gojitev sadnih, gozdnih In drugih sadik 
itd.; 6. da organizira predelavo kmetij- 
skih pridelkov in obrtne delavniee za 
potrebe svojih članov in izrablj4 pri tein 
predvsem lokali.« surovine; 6. da zbira 
kmečke prihranke v obliki hranila h 
vlog in notranjih posojil' za ustvarjanje 
obratnih "redstev in za-dajanje kre- 
ditov svojim Članom; 7, da skrbi za go- 
spodarski »trakovni, kulturni in pro- 
svetni dvig vseh prebivalcev svojega 
okoliša tako, da prireja v svojem za- 
družnem domu strokovna in politična 
predavanja, kulturne prireditve, stro- 
kovne tečaje, razstave, predvajanja . fil- 
mov, goji fizkulturo itd. ter ustanovi 
svojo knjižnico 

Zaradi smotrnega in uspešnejšega iz- 
vajanja svojih nalog izdela potrebne na- 
črte v skladu s splošnim državnim načr- 
tom. 

Zadružni delež znaša 160 din, delež 
zadružnikovega družinskega člana 1• di- 
nrrjev. Vsak zadružnik jamči z deset- 
kratnim zneskom vpisanih deležev. 

Priobčitve so razglašajo v poslovnih 
prostorih zadruge in na razglasni de- 
eki. 

Upravni odbor sestavlja 7 članov. 
Zadrugo zastopa upravni odbor, zanjo 

podpisujeta dva člana upravnega odbo- 
ra, katerih enega sme nadomeščati po- 
oblaščeni uslužbenec zadruge. 

Člani upravnega odbora so: 
Božič Jožef, Planina 119, kmet, 
Pangerc Anton, kmet. Planina HC, 
Marc Viktor, kmet, Planina 29, 
Frbižan Angelj, kmot, Planina 10, 
Kobal Marija, šivilja Planina 104, 
Božič Antan, delavec, Planina 170. 

Okrožno sodišče v Postojni 
dne 17. junija 1948. 

Zt 94/48-2 6301 
* 

1038. 
Sedež: Pođraga, okraj Gorica. 
Dan vpisa: 12. julija 1948. 
Besedilo: Kmetijska zadruga z o. j. v 

Po dragi. 
Zadruga je bila ustanovljena na skup. 

ščini 7. marca 1948. 
Naloge zadruge so: 1. da na čim boijSi 

in čim kulturnejsi način oskrbuje svoje 
člane z vsemi potrebotmi potresnimi 
predmeti; 2, da odkupuje v svojem oko-* 
ligu vse kmetijeko pridelke in izdelke v 
skkdu s postavljenim načrtom za dobro 
oskrbo mest In drugih industrijskih »re- 
dilo in sklepa v ta namen pogodbe; 
3. da pospešuje in razvija vse panoge 
kmetijskega gospodarstva na svojem 
področju, tako poljedelstvo, živinorejo, 
sadjarstvo, vinogradništvo, čebelarstvo 
gojitev industrijskih in drugih kultur, 
gozdarstvo, domačo obrt itd., posebno 
Se tiste panoge oziroma kulture, ki v 
danih   naravnih »pogojih   najbolj  uspe- 

vajo; 4. da uvaja za povečanje kmetijske 
proizvodnje irv s tem za naraščanje bla- 
gostanja svojih članov naprednejše teh- 
nične in agronomske m»tode v kmetij- 
stvu in v ta namen nabavlja kmebjske 
stroje, umetna gnojila itd., ustanavlja 
ambulante za živino, julemenilae postaje, 
organizira selekoijo zjvine, gradi silose, 
organizira semensko duibo, skrbi za 
gojitev sadnih, gozdnih m drugih sadik 
itd.; 5. da organizira predelavo kmetij- 
skih pridelkov in obrtao delavniee za 
potrebe svojih članov in izrablja pri tem 
predvsem lokalte surovine; 6. da zbira 
kmečke prihranke v obliki hranun'Ti 
vlog in notranjih posojil za ustvarjanje 
obratnih sredstev in za dajanje kre- 
ditov svojim članom; 7. da skrbi za go- 
spodarski strokovni, kulturni in pro- 
svetni dvig vseh prebivaleev svojega 
okoliša tako, da prireja v svojem za- 
družnem domu strokovna râ politična 
predavanja, kulturne prireditve, stro- 
kovne tečaje, razstave, predvajanja fil- 
mov, goji fizkulturo itd- ter ustanova 
svojo knjižnico. 

Zaradi smotrnega in uspešnejšega Iz- 
vajanja svojih nalog izdela- potrebne na- 
črte v skladu s splošnim državnim 
načrtom. 

Zadružni delež znaša 150 din- Vsak 
zadružnik jamči s petkratnim zneskom 
vpisanih deležev. 

Priobčitve se  razglašajo v poslovnih 
prostorih zadrugo in  na razglasni de- 
ski. 

Upravni odbor sestavlja 7 članov. 
Zadrugo zastopa upravni odbor, zanjo 

podpisujeta dva člana upravnega odbo- 
ra, Icaterih enega smo nadomeJòati po- 
oblaščeni uslužbenec zadruge. 

Člani uprav»o#a odbora so: 
Pestelj Franc, km&t, Podraga 109, 
Hrib Frww, kmet, Podraga 6, 
Furtan Jože, kmet Podraga 96, 
Zgur Jožef, kmet, Pcdr&ga 118, 
Furlan Alojz, kmet, Podraga 98, 
Zvanut Ciril, kmet, Podraga 37, 
Furlan Franc, kmet, Podraga 81. 

Okrožno sodiïuo v Postojni 
dne 12. juü£a 1946. 

Zt 118'48-2 6508 

1034. 
Sedež: •*1•*1•••, okr«j Tehnin. 
Dau vpisa: 24. junija 1948. 
Beeedflo: Kmetijska zadruga z o. j. 

PoljufciMJ. 
Zadrug* je bik •*••••*•«•• *a skup- 

ščini C. marie 1948. 
Naloge zadruge s«: 1. dB na Am bolßi 

. in čim kultumejši način oskrbuje svoje 
člane z vsemi potrebnimi potresnimi pred- 
meti; 2. da odkupuje v svojem okolišu vse 
kmetijske pridelke In Izdelke v skleda e 
postavljenim načrtom za dobra oskrbo 
mest in dragih industrijsUti sr*U*č m 
sklepa v ta namen pogodbe; 8. da pospeln- 
je in razvija vse panoge kmetijskega V>- 
spodarstva na svojem podrotju, tako polje- 
deletvo, Savinoreio, 9»•»«**>, riooemàm. 
štro, čebelar*«», goJJiev todusfrtlAih m 
drugih kultur, «eo^rt^/demefccbrt nU; 
posebno i« ••••••••• "»«««J*"«* 
fei v daolh am**lb P<^* Mjboü «- 
vajo; 4. da nvajn za povečanje kmetij 
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proizvodnje in s tem za naraščanje bla- 
gostanja svojih članov naprednejše teh- 
nične in agronomske metode v kmetijstvu 
in v ta namen nabavlja kmetijske stroje, 
umetna gnojila itf ustanavlja ambulante 
za živino, plemenilne postaje, organizira 
selekcijo živino, gcadi silose, organizira se- 
mensko službo, skrbi m gojitev samih, 
gozdnih in drugih sadik itd.; 5. da orgaai- 
žira predelavo kmetijskih prldulkov in 
obrtne delavnice za potrebe evojih činov 
in izrablja pri tem predvsem lokalne suro- 
vine; 6 da zbira kmečke prihranke v 
obliki hranilnih vlog in notranjih posojU 
za ustvarjanje obratnih sredstev in pode- 
ljevanje kreditov svojim članom; 7. da 
skrbi za gospodarski strokovni, kulturni in 
prosvetni dvig vseh prebivalcev svojsga 
okoliša tako, da prireja v svojem zadruž- 
nem domu strokovna in politična predava- 
nja, kulturne prireditve, strokovne tečaje, 
razstave, predvajanja filmov, goji fizkul- 
turo itd. ter ustanovi svojo knjižnico. 

Zaradi smotrnega in uspešnejšega iz- 
polnjevanja svojih nalog izdela potrebne 
načrte v skladu s splošnim državnim na- 
črtom. 

Zadružni delež znaša 150 din, delež 
zadružnikovega družinskega člana 15 di- 
narjev. Vsak zadružnik jamči e petkrat- 
nini zaes.'i'vn vpisanih deležev. 

Priobčitve se razglašajo v poslovnih 
prostorih zadruge in  na  razglasni  de- 

Upravni odbor sestavlja 7 članov. 
Zadrugo zastopa upravni odbor, zanjo 

podpisujeta dva člana upravnega odbo- 
ra, katerih enega sme nadomeščati po- 
oblaščeni uslužbenec zadruge. 

Člani upravnega odbora so: 
Krivec Alojz, kmet, Prapetno 9, 
Gaberaček Jožef, pek, Poljubinj 62, 
Kenda Andrej, kmet, Prapetno 18, 
Kozorog Mirko, delavec, Poljubinj 34, 
Manfreda Slavko,   delavec,   Poljubinj 

St. 86, 
Manfreda Anton, kmet,   Poljubin 23, 
Manfreda  Jožefa,  gospodinja.   Polju- 

binj 55, 
Okrožno sodišče v Postojni 

dne 24. junija 1948. 
Zt 99/48—2 6504 

* 
1035. 

Sedež: Potoce — KLO Karanje, okraj 
Gorica. 

Dan vpisa: 12 junija 1948. 
Besedilo: Kmetijska zadruga z o. j. 

v Kamnjah. 
Zadruga je bila ustanovljena na skup- 

ščini 16. V. 1948. 
Naloge zadruge so: 1. da na čim boljši 

in čim kulturnejži način oskrbuje svoje 
člane z vsemi potrebnimi potrošnlmi 
predmeti; 2. da odkupuje v svojem oko- 
lišu vse kmetijske pridelke in izdelke v 
skladu s postavljenim načrtom za dobro 
oskrbo mest in drugih industrijskih sre- 
dišč in sklepa^ v ta namen pogodbe; 
3 da pospošuje in razvija vse panoge 
kmetijskega gospodarstva na svojem 
področju, tako poljedelstvo, živinorejo, 
sadjarstvo, vinogradništvo, čebelarstvo, 
gojitev industrijskih in drugih kultur, 
giozdarstvo, domaČo obrt itd., posebno 
le tiste panoge oziroma kulture,  ki v 

danih naravnih pogojih najbolj uspe- 
vajo; 4. da uvaja za povečanje kmetijske 
proizvodnje Ln s tem za naraščanje bla- 
gostanja evojih članov naprednejše teh- 
nične in agronomske metode v kmetij- 
stvu in v ta namen nabavlja kmetijske 
stroje, umetna gnojila itd., ustanavlja 
ambulante za živino, plemenilne postaje, 
organizira selekcijo živine, gradi silose, 
organizira semensko službo, skrbi za 
gojitev sadnih, gozdnih in drugih sadik 
itd.; 5. da organizira predelavo kmetij- 
skih pridelkov in obrtne delavnice za 
potrebe svojih članov in izrablja pri tem 
predvsem lokalne surovine; 6. da zbira 
kmečke pr.hranke v obliki hranilnih 
vlofc in notranjih posojil za ustvarjanje 
obratnih sredstev in za dajanje kre- 
ditov svojim članom; 7. da skrbi •• go- 
spodarski strokovni, kulturni in pro 
svetni dvig vseh prebivalcev svojega 
okoliša tako, da prireja v svojem za- 
družnem domu strokovna in politična 
predavanja, kulturne prireditve, stro- 
kovne tečaje, razstave, predvajanja fil- 
mov, goji fizkulturo itd. ter u?tanovi 
svojo knjižnico. 

Zaradi smotrnega in uspešnejšega iz- 
vajanja svojih nalog izdela potrebne na 
črte v skladu s splošnim državnim načr- 
tom. 

Zadružni delež znaša 150 din, delež 
zadružnikovega družinskega člana 15 di- 
narjev. Vsak zadružnik jamči z deset- 
kratnim zneskom vpisanih deležev. 

Priobčitve se razglašajo v poslovnih 
prostorih zadruge in na razglasni deski. 

Upravni odbor sestavlja 7 članov. Za- 
drugo zastopa upravni odbor, zanjo pod- 
pisujeta po dva člana upravnega odbora, 
katerih enega sme nadomeščati poobla- 
ščeni uslužbenec zadruge. 

Člani upravnega odbora ©o: 
Rovtar Jožef, kmot, Kaïnnje 77, pred- 

sednik, 
Možina Jožef, mizar, Potoče 5, pod- 

predsednik, 
Vodopivec Anton, čevljar, Kamnje 28, 

tajnik, 
Bizjak Anton, kmet, Potoče 10, bla- 

gajnik, 
Vodopivec Franc, kmet, Kamnje 46, 
Cermelj Rudi, kmet, Kamnje 67, 
Vodopivec Fran, zidar, Kamnje 93. 

Okrožno sodišče v Postojni 
dne 12. junija 1948. 

Zt 90/48—2 0276 
* 

1036. '     ' 
Solež: Ravnik, okraj Postojna. 
Dao vpisa: 9. julija 1948. 
Besedilo: Kmetijska zadruga z o. j. 

v Ravniku. 
Zadruga jo bila ustanovljena na skup- 

ščini 29. II. 1948. 
Naloge zadruge so: 1. da na čim boljši 

in am kulturnejši način oskrbuje svoje 
člane z vsemi potrebni mf potresnimi 
predmeti; 2. da odkupuje v svojem oko- 
lišu vse kmetijtke pridelke ln izdelke v 
skladu s postavljenim načrtom za dobro 
oskrbo mest in drugih industrijskih sre- 
dSč in sklepa v ta namen pogodbe; 
3. da pospešuje fa razvija vse panoge 
kmetijskega gospodarstva na svojem 
področju, tako  poljedelstvo, živinorejo. 

sadjarstvo, vinogradništvo, čebelarstvo, 
gojitev industrijskih in drugih kultur, 
gozdarstvo, domačo obrt itd., posebno 
še tiste panoge oziroma kulture, ki 
v danih naravnih pogojih najbolj uspe- 
vajo; 4 da uvaja za povečanje kmetijske 
proizvodnje • s tem za naraščanje bla- 
gostanja svojih članov naprednejše teh- 
nične in agronomske metode v kmetij- 
stvu in v ta namen nabavlja kmetijske 
stroje, umetna gnojila itd., ustanavlja 
ambulante za živino, plemenilne postaje, 
organizira selekcijo živine, gradi silose, 
organizira semensko službo, skrbi za 
gojitev sadnih, gozdnih in drugih sadik 
itd.; 5. da organizsa predelavo kmetij- 
skih pridelkov in obrtne delavnice za 
potrebe svojih članov uv izrablja pri tem 
predvsem lokalne surovine; 6 da zbira 
kmečke prihranke v obliki hranilnih 
vlog in notranjih posojU za ustvarjanje 
obratnih sredstev in podeljevanje kre- 
ditov svojim članom; 7. da skrbi za go- 
spodarski strokovni, kulturni in pro- 
svetni dvig vseh prebivalcev svojega 
okoliša tako, da prireja v svcjem za- 
družnem domu strokovna in politična 
predavanja, kulturne prireditve, stro- 
kovne tečaje, razstave, predvajanja fil- 
mov, goji fizkulturo itd. ter ustanovi 
svojo knjižnico. 

Zaradi smotrnega in uspešnejšega iz- 
vajanja svojih nalog izdela potrebne na- 
črte v skladu s splošnim državnim načr- 
tom. •    ' 

Zadružni delež znaša 100 din, delež 
zadružnikovega družinskega člana 20 di- 
narjev. Vsak zadružnik jamči z deset- 
kratnim zneskom vpLsanih deležev. 

Priobčitve se razglašajo v poslovnih 
prostorih zadruge in na razglasni de- 
ski. 

Upravni odbor sestavlja 5 članov. 
Zadrugo zastopa upravni odbor, zanjo 

podpisujeta dva člana upravnega odbo- 
ra, katerih enega sme nadomeščati po- 
oblaščeni uslužbenec zadruge. 

Člani upravnega odbora so: 
Hiti Janez, kmet, Lepi vrh 1. 
Zniidaršio Julijama, gospodinja, Mra- 

morovo 5, 
Turk Feliks, kmet, Ravnik 22, 
Zgonc Rafael, kmečki sin, Strmca 5,    ' 
Baraga Marija, gospodinja, Zavrh IL 

Okrožno sodišče v Postojni 
dne 12. julija 1948. 

Zt 114/48-2 6505 

1087. 
Sedež: Studeno, okraj Postojna. 
Dan vpisa: 17. junija 1948. 
Besedilo: Kmetijska zadruga z o. j. v 

Studonem. 
Zadruga Je bila ustanovljena na skup- 

ščini 4. III. 1948 za nedoločen tčas. 
Naloge zadruge so: 1. da na 2im boljši 

ln čim kulturnejši •••• oskrbuje svoje 
člane z vsemi potrebnimi potresnimi pred- 
meti; 2. da odkupuje v svojem okolišu vse 
kmetijske pridelke in izdelke v sldadu s 
postavljenim načrtom, za dobro oskrbo 
mest in drugih industrijskih središč in 
sklepa v ta namen pogodbe; 3 da pospešu- 
je in razvija vse panoge kmetijskega go- 
spodarstva na svojem področju, tako polje- 
delstvo, živinorejo, sadjarstvo, vinogradni- 
štvo,  čebelarstvo, goiitev  industrijskih in 
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drugih kultur, gozdarstvo, domačo obrt itd.; 
posebno še tiste panoge oziroma kulture, 
ki v danih naravnih pogojih najbolj uspe. 
vajo; 4. da uvaja za povečanje kmetijske 
proizvodnje in s tem za naraščanje bla 
gostanja svojih članov naprednejši, teh- 
nične in agronomske metode v kmetijstvu 
in v ta namen nabavlja kmetijske stroje, 
umetna gnojila itd., ustanavlja ambulante 
za živino, plemenilne postaje, organtzi.a 
selekcijo živino, gradi silose, organizira se- 
mensko službo, skrbi za gojitev sadnih, 
gozdnih in drugih adik itd.; 5 da organi- 
zira predelavo kmetijskih pridelkov In 
obrtne delavnice za potrebe svojih ^anov 
in izrablja pri tem predvsem lokalne suro- 
vine; 6. da zbira kmečke prihranke v 
obliki hranilnih vlog in notranjih posojil 
za ustvarjanje obratnih sredstev in pode- 
ljevanje kreditov svojim članom; 7. da 
skrbi za gospodarski strokovni, kulturni in 
prosvetni dvig v»eh prebivalcev svojega 
okoliša talco, da prireja v svojem zadruž- 
nem domu strokovna in politična predava- 
nja, kulturne prireditve, strokovne tečaje, 
razstave, predvajanja filmov,- goji fizkul- 
turo itd. ter ustanovi svojo knjižnico. 

Zaradi smotrnega in uspešnejšega iz- 
polnjevanja svojih nalog izdela potrebne 
načrte v skladu e šibanim državnim na- 
črtom. 

Zadružni delež znaša 100 din, delež 
zadružnllaovega družinskega člana 20 
dinarjev. Vsak zadružnik jamči s pet- 
kratnim zneskom vpisanih deležev. 

Prlobčitve se   razglašajo v poslovnih 
prostorih zadruge  in  na  razglasni  de- 
ski.      '   » 

Upravni odbor sestavlja 5 članov. 
Zadrugo zastopa upravni odbor, zanjo 

podpisujeta dva člana upravnega odbo- 
ra, katerih enega sme nadomeščati po- 
oblaščeni uslužbenoo zadruge. 

Člani upravnega odbora so: 
Benčan Franc, kmet, Studeno 1, 
Simôic Jakob, kmet, Studeno 47, 
Krizman Anton, delavec, Studeno 82. 
Sirca Ivan, kmet, Strmca 3, 
Bauman Leo, nameS%nec. Studeno 73. 

Okrožno sodišče v Postojni 
dne 17. Junija 1948. 

Zt 85/40—2 6503 

1088. 
Sedež: Šmarje, okraj Gorica. 
Dan vpisa: 8. julija 1948. 
Besedilo: Kmetijska zadruga z o. j. 

Šmarje. 
Zadruga je bila ustanovljena na ekup- 

Sčtoi 9. aprila 1948. 
Naloge zadruge so: 1. da na čim boljši 

in čim kulturnejši način oskrbuje svoje 
Člane z vsemi potrebnimi potresnimi 
predmeti; 2. da odkupuje v svojem oko- 
lišu vse kmetijske pridelke in Melke v 
skladu s postavljenim načrtom za dobro 
oskrbo mest in drugih industrijskih sre- 
dišč in sklepa v ta namen pogodbe: 
3. da pospešuje in razvija vse panoge 
kmetijskega gospodarstva na svojem 
področju tako poljedelstvo, • živinorejo, 
sadjarstvo, vinogradništvo, čebelarstvo, 
gojitev indu«trijekib in drugih kultur, 
gozdarstvo, dom*6o. obrt itd., posebno 
Se tiste psnoge odroma kulture,  ki v 

danih naravnih, pogojih najbolj usoe- 
vajo; 4. da uvaja za povečanje kmetijsne 
proizvodnje in s tem za naraSčanje bla 
gostanja svojih članov naprednejše teh- 
nične in agronomske metode v kmetij 
stvu in v ta namen nabavlja kmetijske 
stroje, umetna gnojila itd., ustanavlja 
ambulante za živino, plemenilne posta,e, 
organizira selekcijo živine, gradi silose, 
organizira semensko službo, skrbi za 
gojitev sadnih, gozdnih in drugih sadik 
itd.; 5. da organizira predelavo kmetij- 
skih prkleikov in obrtne deh ,CJ za 
potret * svojih članov in iZ4 .blja pi tem 
predvsem lokalne surovine; 6 da zbira 
1•.•••• prihranke v obliki hranilnih 
vlog in notrai. posojil za ustvarjanje 
obratnih sredstev in ^podeljevanje kre- 
ditov svojim članom; 7 da skrbi za go- 
spodarski strokovni, kulturni in pro- 
svetni dvig vseh prebivalcev »vojega 
okoliša tako, da prireja v svojem za- 
družnem domu strokovna In politična 
predavanja, kulturne prireditve, etro 
kovne tečaje, razstave, predvajanja tU 
mov. goji fizkulturo itd ter ustanovi 
•*vojo knjižnico 

Zaradi smotrnega in uspešnejšega iz- 
polnjevanja svojih nalog izdela potrebne 
nacrte v skladu e splošnim državnim na- 
črtom. 

Zadružni delež znaša 150 din, delež 
zadružnikovega družinskega člana 15 di- 
narjev. Vsak zadružnik jamči s petkrat- 
nim zneskom vpisanih deležev. 

Priobčitve s« razglašajo v poslovnih 
prostorih zadruge in na razglaeni de- 
ski. 

Upr-vni odbor sestavlja 7 članov. 
Zadrugo zastopa upravni odbor, zanjo 

podpisujeta dva člana upravnega odbo- 
ra, katerih enega sme nadomeščali po- 
oblaščeni uslužbenec zadruge. 

Člani upravnega odbora eo: 
""sfoula Alojz, kmet, Šmarje 8, pred- 

sednik, 
Kante Dominik, kmet, •••••• 77, 

podpredsednik, 
Furlan Franc, kmet, Zavfoio 30. tajnik, 
•Poljšak Erna, gospodinja, gmarje 49, 

blagajnik, 
Bakoveo Vence, kmet, Vrtovce 40, 
Kante Marija, çoapodlnja, Smarie 5,1 
I-avec Jtožef, kmet, Potok 90, odbor- 

niki. 
Okrožno sodišče v Postojni 

dne 8.\ julija 1948. 
Zt 113/48-2 6507 

1039. 
Sedež: Gornji grad. 
Dan vpisa: 8. julija 1948. 
Besedi»: Kmetijska nabavno prodaj- 

na zadruga z o. j. v Gornjem gradu. 
Na občnem zboru 6. II. 1948 so bila 

sprejeta nova pravila. 
Besedilo odslej: Kmetijska zadruga z 

o. j. v Gornjem gradu. 
Naloge zadruge so: 1. da na Čim boljši 

in čim kulturnejši način oskrbuje svoje 
člane z vsemi potrebnimi potresnimi 
predmeti; 2. da odkupuje v svojem oko- 
lišu vse kmetijske pridelke in izdelke v 
»kladu s postavljenim načrtom za dobro 
oskrbo mest in drugih'industrijskih ere» 

1 disc in sklepa  v  ta namen  pogodbe; 

3. da pospešuje in razvija vse panoge 
kmetijskega gospodarstva na svojem 
področju tako poljedelstvo, živinorejo, 
sadjarstvo, vinogradništvo, čebelarstvo, 
gojitev industrijskih in drugih kultur, 
gozdarstvo, domačo obrt itd., posebno 
š'o tiste panoge oziroma kulture, ki v 
danih naravnih pogojih najbolj uspe- 
vajo; 4. da uvaja za poveôanjekmetijske 
proizvodnje in e tem za naraščanje bla- 
gostanja svojih članev naprednejše teh- 
nične in agronomske melode v kmetij- 
stvu in v ta namen nabavlja kmetijske 
stroje, umetna gnojila itd., ustanavlja 
ambulante za živino, plemenilne postaje, 
organizira selekcijo živine, gradi silose, 
organizira semensko službo, skrbi za 
gojitev sadnih, gozdnih in drugih sadik 
itd.; 5. da organizira predelavo kmetij- 
skih pridelkov in obrtno delavnice za 
potrebe svojih članov in izrablja pri tem 
predvsem lokalne surovine; Ö da zbira 
kmečke prihranke v obliki hranilnih 
viopr in notranjih prssojil z ustvarjanje 
obratnih sredstev in podeljevanje kre- 
ditov svojim članom; 7. da skrbi za go- 
spodarski rokovni. k Mu, in »pro- 
svetni dvig vseh prebivalcev svojega 
okoliša tako, da prireja v svojem za- 
družnem domu strokovna in politična 
predavanja, kulturne prireditve, stro- 
kovne tečaje, raastave, predvajanja fil- 
mov, goji fizkulturo itd, ter ustanovi 
svojo knjižnico. 

Zaradi smotrnega ia uspešnejšega iz- 
polnjevanja svojih nalog iidela potrebne 
načrte v skladu s splošnim državnim na- 
črtom. 

Delež znaša 1O0 din, delež zadruini- 
kovega druitnekeca člana pa 10 din. 
Zadrulnik jamu! za obveauoeti zadruge 
z desetkratnim zneekom vpisanega en- 
kratnega temeljnega oziroma družinske- 
ga deleža. 

Upravni odbor sestavlja 9 članov, kâ 
jih voli zbor izmed zadružnikov za dobo 
enega leta. 

Zadrugo zastopa upravni odbor, pod- 
pisujeta pa zanjo po dva člana unravne- 
ga odbora, katerih enega lahko nadome- 
šča po upravnem odboru pooblaščeni 
uslužbenec. 

Izbrišejo •• člani upravnega odbora* 
Bergant-Topolovec Mara, Speb Jože, 
Gluk Rafael, Glojek Jože, Remic Ferdo 
in Zavolovšek Berto, vpišejo se novi 
člani: 

Tratnik Anton, mizarski mojster, Gor- 
nji grad, podpredsednik. 

Hren Alfonz, lesni manipulant, Gor- 
nji grad, tajnik, 

Mikek Jože, poskrvedja, Gornji grad, 
Podlinlek Ivan, kmet, Gornji grad, 
Zaleenlk Ivan, kmet. Gornji grad, 
Omladlč Ivan, strojnik. Gornji grad, 
Presečnik Ivan, kmet, Gornji grad, in 
Rojten Rudolf, kovač, Gornji grad, od- 

borniku „ 
Za sopodpisovanje je pooblaščen 

Zmavc Franjo, uslnibenec zadruge, Gor- 
nji grad , ' 

Okrožno Eodliie v Celju 
dne 8. julija 1948. 

-     Zadr VII 59/7 6623 
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1040. 
Sedež: ilarnc-Sv. Jedert. 
Dan vpisa: 2S. juaija 1048. 
Besedilo: Bfektrarniška zaârnga z o. j. 

Marne-Sv. Jedert. 
Na podlagi odločbe OLO Celje okatioa 

z dne 3. V. 1948, št. I-SaOS/l, je zadru- 
ga prenehala in preÄa v likvidacijo. 

Besedilo: kakor doslej s pristarvfeom 
JV likvidaciji«. 

Likvidatorja: 
Kušar Ivan, kojeovodski kontrolor pri 

glavni (Mrekcddi za ••••••••••••• in elek- 
troindustrijo LRS v Ljubljani, 

Stokovnik Znaako, sodavičar pri Sv. 
Jederti, ki podpisujeta za zadrugo na ta 
način, da dodasta besedilu še: »v likvi- 
daciji«, svojemu natipkanemu oziroma 
odtisnjenemu imenu pa svojeročiđ pod- 
pis. 

Okrožno sodišče v Celju 
dne 28. junija 1948. 

Zadr V 29S/11 0• 

1041. 
Sedež: Jesenice. 
Dan vpisa: 25. junija 1948. 
Besedilo Okrajna zadružna poslovna 

zveza z omejenim jamstvom na Jeseni- 
cah. 

Na zboru 19. IV. 194S so bila sprejeta 
nova pravila. 

Besedilo odslej: Okrajma zveza ••••: 
tijs-kih zadrug za ekraj Jesenice, zadru- 
ga z omejenim jamstvom •••••••. 

Naloge zvexe so: 1. predstavlja in po- 
vezuje vse zadruge kmetijekega pomena 
svojega okraja razen kmeajslzh obdeèo- 
valnôh zadrug; 2. pospešuje in razvija 
s pomočjo svojih čkmio vse panoge kme- 
tijstva in goadarstva na svojem področ- 
ja, posebno pa tiste panoge o&iroma kul- 
ture, ki/v danih naravmh pogojih naj- 
bolj uspevajo, in sieer: a) pomaga svo- 
jim članicam pri praviM orgsaiaaciji 
seiekoije živine, pri ustanavljanju pte- 
menilnih postaj, ambulant za živino, pri 
graditvi silosov, pri nabavi ia reji ple- 
menske živine, pri reji drobnih žfcvjli 
itd., da skrbi tudi za dobro organizacijo 
mlekarstva in za produkcijo  živinskih, 
Eroiavodov, kot mesa, kož, volne itd.; 

) organizira ki pomaga svojim člani- 
cam iapokjjwratì načrt l«ene proizvodnje, 
odkupuje predeluje in vnovcaje les ter 
skrbi po svojih &•••*• za uspešno 
organizacijo pogoedovacja, posebno aa 
ureditev dreveweae itd.; o) pomaga svo- 
jim Članicam pri pravilni organizaeji se- 
menske službe, pri vzgoji ki pravilni ob- 
delavi vseh vrst kultur, poeebno še in- 
dustrijskih kultur, poepeSuje uvajanje 
naprednejših a^otehračnih metod v 
kmetijstvu itd.;ß) pomaga svojim člani- 
cam pri pospeševanju sadjaretva ki vi- 
nogradništva, poeebno pri ureditvi dre- 
vesnic in trsoio, pri «attnmju raeümekih 
bolezni, pri obnovi vmogrAIov, pri vzgo- 
ji kvalitetnega sadja pri šolanju vki, pri 
vnovcevanju sadja in vin itdj d) pomaga 
svojim članicam pni poepeievanju veoh 
drugih go*podar*tóh panog, na primer 
čebelarstva itd.; 3. pomaga svojim Òlam- 
cam pri mtbantaooiji kmetijetva s tem, 
da skrbi, da bodo zadruge uspešno iz- 
rabljale razpoložljive  kmetijske  stroje, 

nabavljale take stroje, .da bodo ti stroji 
staèno v uporabnem stanju, da pomaga 
Sanicam pri ureditvi delavnic za popra- 
vilo kmetij»km strojev, da ima po potre- 
bi svoio delavnico te viete in druge večje 
kmetijske stroje, ••• da sodeluje po po- 
trebi pri sklepanju pogodb med člani- 
cami in traktorako çoetajo; 4> pomaga pri 
praväm organizaciji zadružne trgovine, 
in eioer: a) skrbi, da bo trgovsko poslo- 
vanje njenih članic na stopnji racional- 
ne, tehaično dovršene • ••••••• tareo- 
vžne, in dsa bodo čkmice zniževalo zako- 
nito dopustno morao; b) skrbi za dobro 
tehnično organizacijo odkupa kmetijskih 
pridelkov in izdelkov, posebno za pra- 
voäafino koabraiaranje, in ukrene vse po- 
trebno, da ie odkup učinkovit in tudi 
da se ptavifeo razvije trgovina po veza- 
ni» cenah; c) pomaga svojim članicam 
pri naročanju in dobavah blaga, jih za- 
laga s trgovskim blagom in sklepa po- 
godbe z dobavnimi podjetji, kolikor je 
to racionalno in gospodarsko smotrno, 
pri tem ekrbi v prvi vrsti, da bodo, vse 
zadružne trgovine pravočasno in za- 
dostno založene s sortkneoti, ki ustreza- 
jo okusu in običajem zadružnikov, prav 
tako pa skrbi, da ne bodo iaaeie zadruge 
na zalogi nekurantnega blaga; č) pre- 
važa trgovsko b*a>go za svoje članiee s 
evojeim prevoznim parkom, v ta namen 
koordinira tudi plansko in načelno iz- 
korišča prevoœuh sredstev svoph «lanac 
in ima tudi svojo arvto>mehenÄ»o delav- 
nico; 5. posreduje in po potrebi razde- 
ljuje med svoje članice kredite, organ»- 
zana in povezuje kreditne odseke svojfil 
čšaiao z •••••• banko ter pospešuje 
zbiranje kmečkih prihrankov; 6. skrbi 
za sistematičen dvijg kulturo© in pro- 
svetne ravni zadružnikov in kmečkega 
prebivalstva spioh, v ta namen pomaga 
predvsem pri graditvi zadružnih domov, 
prireja razetave, preda/venja itd.; 
7. naértno vzgaja zadružni kader, ga pra- 
vilno razvršča in utrjuje pri njem za- 
vestno disciplino; 8. organiaira • urav- 
o*»va delo svojim oiaoic, jim daje ob- 
vezna navodna orgaxiizad^re in poslov- 
ile narave v skladu z •••••••••- pred- 
pisi in navodili nadrejenih organov, 
organizira in opravlja organzacijsko, 
instruktorsfeo in revizijsko službo, e ka- 
tero nadzoruje in zbolj&uje njihovo po- 
slovanje, da bo res smotrno in racio- 
nalno. 

Delež znaša 5000 dki MI se lahko vpla- 
ča v obrokih. članice •••••• za obvez- 
nosti zadruge z desetfcra&ffim zneskom 
vpisar:!-'    '-veznih deležev. 

Zveza razglaša sklepe in poročata več- 
jega pomena v svojim poslovnih prosto- 
rih, po možnosti pa tudi v uradnem gla- 
silu glavne zveee kmetijekm z«drue aK 
v dnevnem ali krajervnem ti«ku. 

Upravni odbor sestavlja 9 člamov. Nje- 
gova dolžnost traja eno leto. 

Za zveeo podpisujeta tuo dva člana 
upravnega odbora, katerih enega lahko 
nadomešča po upravnem odbora poobk- 
Š•tsi usCu-Sbenec zadruge. 

Izbrišejo se Člani upravnega odbora: 
âubic aril, Potočnik Blaï, Taler Franc, 
Smoiej Igaä»c, Gradnik Rafloo, Re>e Vin- 

ko, Robio Janez in Petrač Janez, vpišejo 
se novi òlanì: 

Come Andrej, posestnik, Kranjska 
gora 159, 

Mežek Franc, posestnik, Begunje-Za- 
••••. 

Ogris Krišpin, gozdar, Podnom 34, 
Golmajer Franc^ posestnik, Radovljica, 

StaJingrajska 23. 
Okrasno sodišče v Ljubljani 

dne 25. junija 1Ö48. 
Zadr V 169/3 Ö424 

« 
•2. 

Sedež: Kranj. 
Dan vpisa: 17. julija 1948. 
Besedilo: Čevljarska produktivna za- 

druga z omejenim jamstvom v Kranju. 
Na skupščini 19. III. 1948 so bila spre- 

jeta nova pravila. 
Besedilo odslej: Obrtniška proizvajalna 

ia predelovalna zadruga z o. j. v Kranju. 
Naloge zadruge eo: 1. da skupno iz- 

vršuj© čevljarsko obrt z delovno süo 
svojih članov, predvsem na podlagi akor- 
da; 2. da nabavlja surovine, material 
m sredstva za lastno proizvodnjo, da 
predaja svoje obrtne izdelke in organi- 
zira kreditiranje svojim članom; 3. da 
dviga kulturno in strokovno raven svojih 
Stanov; 4. da sprejema in strokovno iz- 
obražuje svoje učence in 5. da prilagodi 
svoje dek> splošnemu državnemu gospo- 
darskem nacrtu- 

Delež znaša 500 din. 
Upravni odbor sestavlja 5 do 9 čla- 

nov, ki jih voli zbor izmed zadružnikov. 
Njegova dolžnost traja eno leto: 

Zadrugo zastopata predsednik in taj- 
nik upravnega odbora. 

Izbrišejo se člani upravnega odbora: 
Bizjak Ignacij, Grašič Ignacij, Policajr 
PaveL Strniša Franc, Potočnik Jožef, vpi- 
šejo ee novi člani: 

Bizovičar Jože, delovodja, StražLšoe 34, 
Razpotnflt Stefan, Klane 80, 
Maarcan Anton, Kranj, Huje 18, 
Oodnjavec Joie, Kranj, Huje 29, 
Kawäj Valentin, Kranj, Klaneo 10. 

Okromo sodttto v Ljubljani 
dne 16. julija 1948. 

Zadr V 5/5 6*408 

1043. 
Sedež: Ljubljana. 
Dan vpisa: 10. maja 1948. 

k Besedilo: »Usnjeni izdelki«, produktiv- 
na in prodajna zadruga z omejenim jam- 
stvo« v Ljubljani. 

Na skupščini 4. aprila 1948 so boa 
»prejeta nova pravila. 

BeeedOo odslej: »Usnjeni izdelki«, 
obrtniška produktivna in predelovalna 
zadruga z omejenim jamstvom r Ljub- 
ljani. 

Naloge zadruge so: 1. da skupno iz- 
vršuje lorbarsko obrt z delovno silo svo- 
jih članov, predvsem na podlagi akorda 
aK norme; 2. da nabavlja surovine, ma- 
terial in sredatva za lastno proizvodnjo, 
da prodaja svoje obrtne izdelke in or- 
ganizira kreditiranje svojim članom; 
3. da dvigne kulturno in strokovno raven 
svojih članov; 4. da sprejema učence in 
jih strokovno izobražuje in 6. da prila- 
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godi svojo dolo splošnemu   državnemu 
gospodarskemu načrtu. 

Delež znaša BOOdin. Vsak član jamči 
za obveznosti zadrugo s petnajstkratnim 
zneskom vpisanih obveznih deležev. 

Upravni odbor sestavlja 5 do 9 članov. 
Njegova dolžnost traja eno leto. 

Zadrugo zastopata predsednik in taj- 
nik upravnega odbora. 

Vpiše se nov član upravnega odbora: 
Peterka Martin, Ljubljana, Jenkova 20. 

Okrožno sodišče v Ljubljani 
dno 7. maja 1948. 

Zadr IV 132/2 6'553 
* 

1044. 
Sedež! Medvode. 
Dan vpisa: 23. julija 1948. 
Besedilo: Nabavna in prodajna zadru- 

ga z omejenim jamstvom v Medvodah. 
Na skupščini 19. X. 1947 so bib spre- 

jeta nova pravila. 
Besedilo odslej: Kmetijska zadruga z 

omejenim jamstvom Medvode. 
Nalogo zadrugo so: 1. da na čim boljši 

in čim kulturnejši način oskrbuje svoje 
ciano z vsemi potrebnimi potrošil imi 
predmeti; 2. da odkupuje v svojem oko- 
lišu vse kmetijsko pridelke in izdelke v 
skladu s postavljenim načrtom za dobro 
oskrbo mest in drugih industrijskih sre- 
dišč in sklepa v ta namen pogodbe; 
3. da pospešuje in razvija vse panoge 
kmetijskega gospodarstva na svojem 
področju tako poljedelstvo, živinorejo, 
sadjarstvo, vinogradništvo, čebelarstvo, 
gojitev industrijskih in drugih kultur, 
gozdarstvo, domačo obrt itd., posebno 
še tiste panoge oziroma kulture, l.i v 
danih naravnih pogojih najbolj uspe- 
vajo; 4.' da uvaja za povečanje kmetijske 
proizvodnjo in s tem za naraščanje bla- 
gostanja svojih članov naprednejše teh- 
nične in agronomske metode v kmetij- 
stvu in v ta namen nabavlja kmetijske 
stroje, umetna gnojila itd., ustanavlja, 
ambulante za živino, plemenilne postaje, 
organizira selekcijo živino, gradi silose, 
organizira semensko službo, skrbi za 
gojitev sadnih, gozdnih in drugih sadik 
itd.; 5. da organizira predelavo kmetij- 
skih pridelkov in obrtne delavnico za 
potrebe svojih članov in izrablja pri tem 
predvsem lokalne surovine; Ö. da zbira 
kmečke prihranite v obliki hranilnih 
vlog in notranjih posojil za ustvarjanje 
obratnih eredstev in podeljevanje kre- 
ditov svojim članom; 7. da skrbi za go- 
spodarski strokovni, kultur;ii in pro- 
svetni dvig vseh prebivalcev svojega 
okoliša- tako, da prireja v svojem za- 
družnem domu strokovna in politična 
predavanja, kulfurno prireditve, stro- 
kovne tečaje, razstave, predvajanja fil- 
mov, goji fizkulturo itd. ter ustanovi 
svoto knjižnico. 

Zaradi smotrnega in uspešnejšega iz- 
polnjevanja svojih nalog izdela potrebne 
načrte v skladu e splošnim državnim na- 
črtom. 

Delež znaša 100 din, delež zadružni- 
kovega družinskega člana pa 20 din in 
se lahko plača v obrokih. 

Izbrišeta se člana upravnega odbora: 
Polak Ivan in Jenko Ivanka, vpišeta se 
nova člana: 

Erjavec Mihael, kmet, Žlebe 9, 
Gabrovšek Jože,  železničar,  Preska 

št. 01. 
Okrožno sodišče y Ljubljani 

dne 21. julija 1948. 
Zadr V 135/2 6440 

1045. 
Sedež: Sv. Lenart v Slov. goricah. 
Dan vpisa: 20. junija 1948. 
Besedilo: Nabavna in prodajna zadru- 

ga pri Sv. Lenartu v Slov. gor. 
Na podlagi sklepov skupščin se s Kme- 

tijsko zadrugo z o. j. pri Sv. Lenartu 
v Slov. gor. ••••••: Živinorejska zadruga 
z o. j. pri Sv. Lenartu v Slov. gor. (Zadr. 
II 130) in Zadružna elektrarna z o. j. pri 
Sv. Lenartu v Slov. gor. (Zadr. II). 

Na skupščni 7. II. 1948 so bila spre- 
jeta nova pravila: 

Besedilo odslej: Kmetijska zadruga z 
o. j. pri Sv. Lenartu v Slov. goricah. 

Naloge zadruge so: L da na čim boljši 
in čim kulturnejši način oskrbuje svoje 
člane z vsemi potrebnimi potrošnim! 
predmeti: 2. da odkupuje v svojem oko- 
lišu vse kmetijske pridelke in izdelke v 
skladu s postavljenim načrtom za dobro 
oskrbo mest in drugih industrijskih ere- 
d'M in sklepa v ta namen pogodbe; 
3. da pospešuje in razvija vse panoge 
kmetijskega gospodarstva na svojem 
področju, tako poljedelstvo, živinorejo, 
sadjarstvo, vinogradništvo, čebelarstvo, 
gojitev industrijskih in drugih kultur, 
gozdarstvo, domačo obrt itd., posebno 
še tiste panoge oziroma kulture, ki 
v danih naravnih pogojih najbolj^uspe- 
vajo; 4. da uvaja za povečanje kmetijske 
proizvodnje hv s tem za naraščanje bla- 
gostanja svojih članov naprednejše teh- 
nične in agronomske metode v kmetij- 
stvu in v te namen nabavlja kmetijske 
stroje, umetta gnojila itd., ustanavlja 
ambulante za živino, plemenilne postaje, 
organizira selekcijo živine, gradi silose, 
organizira semensko službo, skrbi za 
gojitev sadnih, gozdnih in drugih sadili 
itd.; 5, da organizira predelavo kmetij- 
skih pridelkov in obrtne delavnice za 
potrebe svojih članov • izrablja pri tem 
predvsem lokalne surovine; G. da zbira 
kmečke piuhranke v obliki hranilnih 
vlog in notranjih posojil ztì ustvarjanje 
obratnih sredstev in podeljevanje kre- 
ditov svojim članom; 7. da skrbi za go- 
spodarski strokovni, kulturni in pro- 
svetni dvig vseh prebivalcev svojega 
okoliša talco, da prireja v svojem za- 
družnem domu strokovna in politična 
predavanja, kulturne prireditve, stro- 
kovne tečaje, razstave, predvajanja fil- 
mov, goji fizkulturo itd. ter ustanovi 
svojo ImjKnioo. 

Zaradi smotrnega in uspešnejšega izva- 
janja svojih nalog izdela potrebne načrte 
v skladu s splošnim državnim načrtom. 

Zadružni delež znaša 160 din, plača se 
ob vstopu v zadrugo. Upravni odbor lahko 
dovoli plačilo v obrokih. Delež zadružni- 
kovega družinskega člana znaša 20 din. 
Vsak zadružnik jamči še z desetkratnim 
zneskom vpisanih obveznih deležev. 

Zadruga razglaša važnejše sklepe v 
svojih poslovnih prostorih ita na razglasni 
deski. 

Upravni odbor sestavlja 4 do 7 članov. 
Njegova dolžnost traja eno leto. 

Zadrugo zastopa upravni odbor, zanjo 
podpisujeta po dva člana upravnega odbo- 
ra, katerih enega lahko nadomešča po 
upravnem odboru pooblaščeni uslužbenec 
zadruge. , 

Izbrišejo se dosedanji člani upravnega 
odbora: Filipič Ivan, Kurečič Slavko, 
Kramberger Jelica. Ledinek Jožef, Ceh 
Jožef, Spindler Janez, Paluc Jožef in 
Senekovič Franc; vpišeta pa se nova iz- 
vožena člana upravnega odbora: 

Fräs Stefan, kmet, Sv. Lenart v Slov. 
gor,, 

Senekovič Jožef, kmet, Setarova. 
Okrožno sodišče v Mariboru 

dne 20. junija 1948. 
Zadr II 127 6028 

1046. 
Sedež: Črnomelj. (Okoliš zadruge ob- 

sega kraje Črnomelj in Loko.) 
Dan vpisa 4. julija 1948. 
Besedilo: Nabavna in prodajna zadru- 

ga i o. j. T Črnomlju. 
Na podlagi zapisnikov občnih zborov 

se vpišejo spremembe. 
Besedilo odslej: Kmetijska zadruga z 

o. j, v Črnomlju. 
Zadruga je ustanovljena za nedoločen 

čas. 
Naloge zadruge so: 1. da na čim boljši 

in čim kulturnejši način oskrbuje svoje 
člane z vsemi potrebnimi potrošnimi 
predmeti; 2. da odkupuje v svojem oko- 
lišu vse kmetijske pndelke in izdelke v 
skladu s postavljenim načrtom za dobro 
oskrbo mest in drugih industrijskih sre- 
dišč in sklepa v ta namen pogodbe; 
3. da pospešuje in razvija vse panoge 
kmetijskega gospodarstva na svojem 
področju, tako poljedeljstvo, živinorejo, 
sadjarstvo, vinogradništvo, čebelarstvo, 
gojitev industrijskih in drugih kultur, 
gozdarstvo, domačo obrt itd., posebno 
še tiste panoge oziroma kulture, ki v 
danih naravnih pogojih najbolj uspe- 
vajo; 4. da uvaja za povečanje kmetijske 
proizvodnje in e tom za naraščanje bla- 
gostanja svojih članov naprednejše teh- 
nič"? in aeronomske metode v kmetij- 
stvu in v ta namen nabavlja kmetijske 
stroje, umetna gnojila itd, ustanavlja 
anJbulante za živino, plemenilne postaje, 
organizira selekcijo živine, gradi silose, 
organizira semensko službo, skrbi za 
gojitev sadnih, gozdnih in drugih sadik 
itd.; 5. da organizira predelavo kmetij- 
skih pridelkov im obrtne delr.vmce za 
potreoe svojih članov in izrablja pri tem 
predvsem lokalne surovine; Ö. da zbira 
kmečko prihranite v obliki hranilnih 
vloa in notranjih posojil za ustvarjanje 
obratnih sredstev in za dajanje kre- 
ditov svojim članom; 7. da skrbi za go- 
spodarskj '-okovni, kulturni in pro- 
svetni dvig vseh prebivalcev svojega 
obolîsa tako. da prireja v svojem za- 
družnem domu strokovna in politična 
predavanja, kulturno prireditve, stro- 
kovne tečaje, razstave, predvajanja fil- 
mov, goli fizkulturo itd. ter ueUuwvi 
svofo knfižnSco.  ' 



Stran 634 URADNI LIST LRS Štev. 84 — 10. VIII. 1948 

Zaradi smotrnega in uspešnejšega iz- 
vajanja svojih nalog izdela potrebne na- 
črte v 6kladu s splošnim državnim na- 
črtom. 

Zadružni delež znaša 100 din, oni za- 
družnikovega družinskega člana pa 10 
din. Jamstvo je omejeno. Vsak član jam- 
či se z dvajsefckratnim zneskom vpisanih 
obveznih deležev. 

Upravni odbor sestavlja 9 članov, 
predsednik, podpredsednik, tajnik, bla- 
gajnik in 5 odbornikov. 

Zadrugo zastopa upravni odbor, zanjo 
se podpisuje tako, da pod besedilo firme 
pristavita po dva člana odbora svoja 
lastnoročna podpisa. 

Razglasi in sklepi zadruge članom se 
nabijejo na zadružni razglasni deski v 
poslovnih prostorih. 

Izbrišejo se člani upravnega odbora: 
Medic Franc, Vranešič Janko, Malic Ni- 
ko, Fortun Peter, Rade Jože, Kukar Jo- 
že, Sterbenc Janez, Malerič Katka, Tr- 
dič Jože, Kump Alojz, Sedlar Jože, Ile- 
nič Janez, Kovačič Milan, Šterk Miha, 
Štrucelj Zan, Banovec Matija; vpišejo se 
novi člani upravnega odbora: 

Vajs Štefan, posestnik, Črnomelj 164, 
predsednik, 

Einsiedler Franc, mehanik, Črnomelj 
št. 116, podpredsednik, 

KobetiČ Ljudmila, nameščenka, Črno- 
melj 90, tajnik, 

Fabjan Vinko, posestnik, Črnomelj 53, 
blagajnik, 

Malerič Anton, nameščenec, Črnomelj 
št. 26, 

Jerman Leopold, posestnik, Črnomelj 
št 135, 

Kolbezen Slava, kmetovalka, Črnomelj 
št. 75, 

Senica Franc, pos. v Loki 46. 
Vrščaj Anton, krojač, Črnomelj 175, 

odborniki. 
Okrožno sodišče r Novem mestu 

dne 4. julija 1948. 
Zadr I 72/12—14 6957 

* 
1047. 

Sedež: Novo mesto, Sokolska ul. št. 3. 
Dan vpisa:.25. maja 1948. 
Besedilo: Nabavna in prodajna zadru- 

ga % omejenim jamstvom v Novem me- 
stu. 

Na zboru 24. III. 1948 so bila sprejeta 
nova pravila. 

Besedilo' odslej: Kmetijska zadruga z 
omejenim jamstvom v Novem mestu. 

Okoliš zadruge obsega kraje: Novo 
mesto, Ragovo in Irca vas. 

Zadruga je bila ustanovljena za nedo- 
ločen čas. 

Naloge zadruge so: 1. da na čim boljši 
in čim kulturnejši način oskrbuje svoje 
člane z vsemi potrebnimi potrošnima 
predmeti; 2. da odkupuje v svojem oko- 
lišu vse kmetijske pridelke in izdelke v 
skladu s postavljenim načrtom za dobro 
oskrbo mest in drugih industrijskih sre- 
dišč in sklepa v ta namen pogodbe; 
3. da pospešuje in razvija vse panoge 
kmetijskega gospodarstva na svojem 
področju tako poljedelstvo, živinorejo, 
sadjarstvo, vinogradništvo, čebelarstvo, 
gojitev industrijskih  in drugih  kultur, 

gozdarstvo, domačo obrt itd., posebno 
še tiste panoge oziroma kulture, ki v 
danih naravnih pogojih najbolj uspe- 
vajo; 4. da uvaja za povečanje kmetijske 
proizvodnje in e tem za naraščanje bla- 
gostanja svojih članov naprednejše teh- 
nične in agronomske metode v kmetij- 
stvu in v ta namen nabavlja kmetijske 
stroje, umetna gnojila itd., ustanavlja 
ambulante za živino, plemenilne postaje, 
organizira selekcijo živine, gradi silose, 
organizira semensko službo, skrbi za 
gojitev sadnih, gozdnih in drugih sadik 
itd.; 5. da organizira predelavo kmetij- 
skih pridelkov in obrtne delavnico za 
potrebe svojih članov in izrablja pri tem 
predvsem lokalne surovine; 0. da zbira 
kmečke prihranke v obliki hranilnih 
vlog in notranjih posojil za ustvarjanje 
obratnih sredstev in podeljevanje kre- 
ditov svojimi članom; 7. da skrbi za go- 
spodarski strokovni, kulturni in pro- 
svetni dvig vseh prebivalcev svojega 
okoliša tako, da prireja v svojem za- 
družnem domu strokovna in politična 
predavanja^ kulturne prireditve, stro- 
kovne tečaje, razstave, predvajanja fil- 
mov, goji fizkulturo itd. ter ustanovi 
svojo knjižnico. 

Zaradi smotrnega in uspešnejšega iz- 
vajanja svojih nalog izdela potrebne na- 
črte v skladu s splošnim državnim načr- 
tom. • 

Zadružni delež znaša 100 din. Vsak 
član • jamči še z desetkratnim zneskom 
vpisanih deležev. Deleži so ne obrestu- 
jejo.   ,., \ 

Zadruga razglaša svoje eklepe v po- 
slovnih prostorih in na razglasni deski. 

upravni odbor sestavlja 5 do 8 članov. 
Zadrugo zastopa upravni odbor ali ti- 

sti, ki ga ta pooblasti, zanjo pa podpisu- 
jeta po dva člana upravnega odbora ali 
en pooblaščeni uslužbenec zadruge. 

Izbrišejo se izstopivši člani upravnega 
odbora: Gačnik Franc, Šuštar Jože, Še- 
tinc Lado, Burger Avgust, Kolemc 
Milka, Avbar Alojzij, Kump Jože, Božič 
Franc Zupančič Alojzij, Klarič Milka 
ter pooblaščeni uradnik Picek Edi; vpi- 
šejo se novi člani upravnega odbora: 

Teropšič Franc, kmet, Ragovo 13, 
predsednik, 

Savnik Vinko, orož. narednik v pok., 
Novo mesto, Prešernova ulica 14, tajnik, 

Zupevc Alojz, kmet, Žabja vas 13, 
Širne Franc, kmet, Irca vas 8, 

, Oigioj Karolina, gospodinja, Dilančeva 
ulica 1, odborniki. 

Pooblaščenec za sopodpisovanje je 
Kotnik Viktor, poslovodja, NOTO mçsto, 
Glavni trg 14. 

Okrožno sodišče v Novem mestu 
dne 25. maja 1948. . 

Zadr I 20/39 4676 
* 

1048 
Sedež: Skocjan. 
Dan vpisa: 26. junija 1948. 
Besedilo: Nabavna in prodajna zadru- 

ga z omejenim jamstvom v Skocjànu. 
Na obenem zboru 11. IV. Ì948 so bila 

sprejeta nova pravila. 
Besedilo odslej: Kmetijska zadrnga z 

omejenim jamstvom v Škocjanu, ••••• 
Novo mesto.   , 

Naloge zadruge so: 1. da na čim boljši 
in čim kulturnejši način oskrbuje svoje 
člane z vsemi potrebnimi potrošnimi 
predmeti; 2. da odkupuje v svojem oko- 
lišu vse kmetijske pridelke in izdelke v 
skladu s ^ostavljenim načrtom za dobro 
oskrbo mest in drugih industrijskih sre- 
dišč in sklepa v ta namen pogodbe; 
3. da pospešuje in razvija vse panoge" 
kmetijskega gospodarstva na svojem 
področju tako poljedelstvo, živinorejo, 
sadjarstvo, vinogradništvo, čebelarstvo, 
gojitev industrijskih in drugih kultur, 
gozdarstvo, domačo obrt itd., posebno 
še tiste panoge oziroma kulture, ki v 
danih naravnih pogojih najbolj uspe- 
vajo; 4. da uvaja za povečanje kmetijske 
proizvodnje in extern za naraščanje bla- 
gostanja svojih članov naprednejše teh- 
nične in agronomske metode v kmetij- 
stvu in v ta namen nabavlja kmetijske 
stroje, umetna gnojila itd., ustanavlja 
ambulante za živino, plemenilne postaja, 
organizira selekcijo živine, gradi silose, 
organizira semensko službo, skrbi za 
gojitev sadnih, gozdnih in drugih eadik 
itd.; 5. da organizira predelavo kaietij- 
skih pridelkov in obrtne delavnice za 
potrebe svojih članov in izrablja pri tem 
predvsem lokalne surovine; Ö. da zbira 
kmečke prihranke v obliki hranilnih 
vlor? in notranjih posojil za ustvarjanje 
obratnih sredstev in podeljevanje kre- 
ditov svojim članom; 7. da skrbi za go- . 
spodarski strokovni, kulturni in pro- 
svetni dvig vseh prebivalcev svojega 
okoliša tako, da prireja v svojem za- 
družnem domu strokovna in politična 
predavanja, kulturne prireditve, stro- 
kovne tečaje, razstave, predvajanja fil- 
mov, goji ' fizkulturo itd. ter ustanovi 
svojo knjižnico. 

Zaradi smotrnega in uspešnejšega iz- 
vajanja svojih nalog izdela potrebne na- 
črte v skladu s splošnim državnim na- 
črtom. 

Temeljni delež zadružnika znaša 100 
din, delež zadružnikovega družinskega 
člana 10 din. Vsak Član jamči še z de- 
setkratnim zneskom vpisanih obveznih 
deležev. 

Zadruga razglaša svoje sklepe na za- 
družni razglasni deski in na običajni 
krajevni način ali v dnevnem časopisju. 

Upravni odbor sestavlja 7 članov, 
predsednika, tajnika in pet odbornikov. 

Zadrugo zastopa upravni odbor ali ti- 
sti, ki ga ta pooblasti, njeno firmo pa 
podpisujeta vedno po dva Člana uprav- 
nega odbora. 

Izbrišejo se izstopivši člani upravnega 
odbora: Salmič Anton, Moro Avgust, Vi- 
dovič Pavel, Povše Janez, Hočevar Jože, 
Gorenc   Tončka,   Kirar   Janez,   Kralj 
Franc, Lindič Franc, Frkolj Janez, Pov- 
šič Matija, Meglic Pepca in Jarkovič Jo- 
že. Ze registrami člana upravnega od- 
bora: Šutar Blarž, Stara vas 21, predsed- 
nik, in Smrekar Ivan, Stara Bučjsa 21, 
tajnak, ostaneta še v odboru. V'I^N0 6» 
novi izvoljeni člani upravnega oebora: 

Oberč Janez, čevljar, Škocjan 52, 
Novšak Ivan, posestnik, škoejan 6, 
Zgonc Anton, posestnik, Skocjan 26, 
Jerele Janez, posestnik, Stana vas 23, 
Peterlin Jože, cestar, Hrastulje 33, od- 

borniki. 
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Letnik V. Priloga k 34. kosu z dne 10. avgusta 1948. Številka 3*. 

azjjlaisl in oglasi 

Opozorilo naročnikom? 
Vse plačnike oglasov in naročnine opozarjamo, naj uporabljajo od ava 

poslano položnice z natanc.no označbo naročniškega razdobja oziroma 
oglasne številke. Plačila brez takšnih označi» ne moremo y redu izknjižiti 
in jih zaradi njihove nejasnosti ne moremo priznati za veljavne. 

Prav tako opozarjamo naročnike, naj pri svojih plačilih navedejo na- 
tančno isti naslov, na katerega časopis prejemajo. Če ta naslov zaradi izpre- 
mombe naziva aH kraja ni več pravilen, naj nam istočasno sporočijo sedanji 
pravilni naslov. Opažamo pa, da naročniki večkrat plačujejo samo pod 
novim naslovom, starega pa sploh ne omenjajo. Takšna plačila so za nas 
nejasna in jih prav tako ne moremo v redu izknjižiti in priznati za pravilna. 

Rok za reklamacije izostalih številk je 14 dni. 

V naši založbi so izšli: 

Komentar h kazenskemu zakoniku, splošni del • 
v slovenskem prevodu. Komentar so pod splošnim uredništvom Mose Pijađo 
in pod strokovnim uredništvom dr. Jovana Djordjevića napisali: Moša 
Pijade, dr. Jovan Djordjpvié. Nikola Srzentić, Predrag Vlasinić, Vladimir 
Timošicin in Mirko Perović. Komentar je zamišljen in izdelan v prvi 
vrsti kot olajšava in pomoč za pravilno izvajanje načel splošnega dela ka- 
zenskega zakonika pri uporabi predpisov posebnih kazenskih zakonov. 
Lično opremljena knjiga bo v pomoč vsakomur pri praktični uporabi naše 
kazenske zakonodaje ali pri njenem teoretičnem Droučavanju. Strani 804, 
cena 90 din. 

Splošni register predpisov 
to jo kazalo vseh predpisov, ki so izšli v Uradnem listu FLRJ, v Uradnem 
listu LUS, v Uradnih obvestilih zveznega urada za cene in v Vestnikn urada 
za cene pri predsedstvu VLRS od I. 1945 do vštetega I. 1947. V tem registru 
so zaznamovani predpisi po vsebini z gesli, razvrščeni so po abecednem- 
redu in po časovnem zaporedju (kronološko). Po abecednem redu so ure- 
jena gesla, ki so načeloma vzeta iz naslova, večkrat tudi iz vsebine predpisa. 

Zbrano gradivo na 453 straneh je nepogrešljiv priročnik za vsakogar 
v državni ali privatni praksi. — Cena 60 din. 

1 Priročnik za krajevne ljudske odbore, 
ki ga je izdal Sekretariat za koordinacijo lokalne uprave predsedstva 
vlade LRS. 

Priročnik obravnava tole gradivo: 
I. Planiranje, evidenca in statistika. 

H. Lokalno gospodarstvo in komunalno gospodarjenje. 
III. Finančno poslovanje krajevnih ljudskih odborov. 
Strani 120, cena 20 din. 

»Zbirka predpisov o varstvu mater in otrok«, 
v kateri so zbrani predpisi o dečiih jaslih, o ustanavljanju, ureditvi in 
delovanju dečjih domov. Knjižici, ki vsebuje 105 strani,-so dodani izvlečki 
iz drugih važnejših predpisov za varstvo mater in otrok in bo zbrano 
gradivo koristen pripomoček vsem, ki se hočejo in morajo spoznati z zdrav- 
stveno in socialno zakonodajo v korist naše žene in dece. Cena 17 din. 

V tisku je: 
Zbirka gospodarskih predpisov II. del. 

»URADNI LIST LRS« 

Vpisi v register 
državnih gospodarskih 

podjetij 

1343. 
Sedež:  Ljubljana. 
Dan vpisa: 28. julija 1948. 
Besedilo: >Zvezda«, ročno izdelovanje 

modnih   čevljev,  Ljubljana,  skrajšano: 
»Gevljarstvo-Zvezda«, Ljubljana. 

Poslovni predmet: Uoò.a izdelovanje 
vseh vrst mod   j'in specialnih čevljev. 

Ustanovitelj podjetja: Vlada -LRS, od- 
ločba St. S-zak. 39S z dne 17. VL 1948. 

Operativni upravni   voditelj:   Glavna 
direkcija       jarske Ladu.-.'rije LRS. 

Podjetje zastopata: 
Bizjak Ignac, v. d. •       stelja, ki pod- 

•pisuje  samostojno,  v   obsegu  zak.   po- 
oblastil in pravil-pi ",etj-, ter 

Zagai Marija, računovodja, ki eonod- 
pisuje vse listine po 47. členu sploš- 
nega zakona o drž. gospodarskih pod- 
jetjih. 

Ministrstvo za finance LRS, 
Ljubljana, 

dne 26  julija 1948. 
St., 2431113-48 6628 

6629 

1344. 
Sedež: Draga pri Ljubljani. 
Dan vpisa: 28  julija 1948. 
Besedilo: Centralni  delavnice kmetij- 

ske strojne službe, Ljubljana. 
Izbriše se Gaber Rudi, dosedanji rav- 

natelj, vpise se 
Golob Nace, ravnatelj, ki podpisuje sa- 

mostojno, v obsegu zak. pooblastil in 
pravil podjetja. 

Ministrstvo za finance LRS, 
Ljubljana, 

dne 26. julija 1948. 
Št. 2431111-48 

1345. * 
Sede2: Bled. 
Dan vpisa: 31. julija 1948. 
Besedilo: Lesno industrijsko podjetje 

Bled. 
Izbriše se Holy Ernest, dosedanji di- 

rektor, vpiše se 
Lukman Rajko, direktor, ki podpisuje 

samostojno, v obsegu zak. pooblastil ir 
pravil podjetja. 

-   Ministrstvo za finance LRS, 
Ljubljana, 

dne 30. julija 1948., 
St 2431129—48'•- 675C 

if. 

1846. 
Sedež: Ljubljana. 
Dan vpiel: 81. julija 1048. 
Besedilo: >Blasnikova tiskarna«, Ljub- 

ljana. 
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S podjetjem »Blasnikova tiskarna« se 
združijo doslej samostojna podjetja: 

Prosvetna tiskarna. Ljubljana, 
Um-UiSki zavod •• litografijo, Ljub- 

ljana, 
Celjska tiskarna, Celje, in 
Tiskarna >Nanosc v Postojni 
Podjetje ima odslej téle obrate: 
obrat št. 1, Ljubljana, Gregorčičeva 23, 
obrat št 2, Ljubljana, Igriška 6, 
obrat št. 3, Postojna, Tržaška 3, in 
obrat št 4, Celje, Razlagova 14. 
Izbrišeta se: Jenko Drago, dosedanji 

diirektor, in Košak Janez, gl. računovod- 
ja; vpišeta se: 

Bručan Henrik, direktor, ki podpisuje 
samostojno, v. obsegu zak. pooblastil in 
pravil podjetja, ter 

Abe M'či, računovođi;', ki sopodpisu- 
je listine, navedene v 47. členu sploš. 
zakona o drž, gospodarskih podjetjih. 

Ministrstvo za finance LRS, 
Ljubljana, 

4   dne 27. julija 1948. 
Št 2431037/1, 2—48 6751 

* . 
1347. 

Sedež: Ljubljana. 
Dan vpisa: 31. julija 1948. 
Besedilo: Državno avtobusno in pre- 

vozniško podjetje Slovenijo sDAPPS«, 
Ljubljana. 

Po odločbi vlade LRS št. S—zale. 229 
z dne 23. VI. 1948 je podjetje prešlo v 
likvidacijo. 

Likvidacijsko komisiijo tvorijo: 
dr. Vrečko Franc, predsednik, 
dr. Frantar Svetozar in 
Prek Janez, člana komisije. 
Likvidatorji podpisujejo takole: načel- 

ne in važnejše odločbe ter spise pred- 
sednik in °den izmed članov komisije 
kolektivno, manj važne in tekoče dopise 
pa predsednik likvidacijske komisije ozi- 
roma njegov namestnik sam. 

Ministrstvo za finance LRS, 
Ljubljana. 

dne 2& julija 1948. 
Št. 2431161—48 6758 

1348. 
Sedež: Ljubljana. 
Dan vpisa: 31. julija 1948. 
Besedilo: sRadio Ljubljana, Maribor 

in Slovensko Primorje«, Ljubljana. 
Izbrišejo se: Eržen Janez, dosedanji 

direktor, Vošnjak Mitja, namestnik di- 
rektorja, Poljanšek Franc, gl. računovod- 
ja, Beza Franka, namestnik gl. računo- 
vodje; vpišeta ee: 

Onič Franc, direktor, ki podpisuje sa- 
mostojno, v obsegu zak. pooblastil in 
pravil podjetja, ter 
7 Czurda Danica, v. d. računovodje, ki 
sopodpisuj- vse listine, navedene v 47. 
členu eplcš. zakona o drž. gospodarskih 
podjetjih. 

Ministrstvo za finance LRS, 
Ljubljana,. 

dne 30. julija 1948. 
Št. 2431079—48 6757 

1349. 
Sed rž: Ljubljana. 
Dan vpisa: 31. julija 1948. 
Besedilo: Tovarna konzerv, Ljubljana. 
' briše se Obersnel Avgust, doseda- 

nji ravnatelj, vpiše se 
Šuštar Martin, direktor. La podpisuje 

samostojno, v obsegu zak. poblastil in 
pravil podjetja. 

Ministrstvo za îinanco LRS, 
Ljubljana, 

dne 30. julija 1948. 
Št. 2431120—48 6766 

& 
1350. 

Sedež: Maribor. 
Dan vpisa: 31   julija 1948. 
Besedilo: Mariborska tiskarna. 
Izbrišeta se: Selinšek Milivoj, dose- 

danji direktor, in Duh Janko, namestnik 
direktorja, vpišeta ee: 

Demšar Karel, direktor, ki podpisuje 
eamostojno, v obsegu zak. pooblastil in 
pravil podjetja, ter 

Notar Karel, sekretar, ki podpisuje za 
podjetje v Isotnosti direktorja, v istem 
obsegu kot oni. 

Min"    stvo za finance LRS, 
Ljubljana, 

dne 27  julija 1948. 
Št. 2431114—48 6753 

1351. 
Sedež: Zg. Jezersko. 
Dan vpisa: 20. julija 1948. 
Besedilo: Gostinsko podjetje Dom na 

Jezerskem. » 
Izbriše ee Korenčan Frake, dosedanji 

gl. računovodja; vpišo se 
Auersperg Lidija, gL računovodja, ki 

sopodpisuje vse listine po 47 členu ^pL 
zakona o drž. gospodarskih podjetjih. 

Ministrstvo za finance LRS, 
Ljubljano, 

dne 16. julija 1948. 
Št 243998/1—48 6430 

1352. 
Sedež: Celje. 
Dan izbrisa: 31. julija 1948. 
Besedilo: Celjska tiskarna, Celje. 
Zaradi združitve s podjetjem: >Blaa- 

nikova tiskarna«, Ljubljana. 
Ministrstvo za finance LRS, 

Ljubljana, 
dne 27. julija 1948. 

Št. 2431091—48 6752 

1353. * 
Sedež: Ljubljana. 
Dan izbrisa: 31. julija .1948. 
Besedilo: Prosvetna tiskarna, Ljublja- 

na. 
Zaradi spojitve e podjetjem: >Blasni- 

kova tiskarna«, Ljubljana. 
Mir!*.trstvo za îinanco LRS, 

1 Ljubljana, 
dne 27. julija 1948. 

Št. 2431092—48 6755 

1354. * 
Sedež: Ljubljana. 
Dan izbrisa: 31. julija 1948. 
Besedilo: Umetniški zavod za litogra- 

fijo, Ljubljana. 

Zaradi spojitve s podjetjem: »Blasni- 
kova tisktirr-", T ' bljana 

Ministrstvo za finance LRS, 
Ljubljana, 

dne 27. julija 1948. 
Št •-> «1090—48 6754 

1355. 
Sedež: Trbovlje. 
Dan  vpisa: 28. julija 1948. 
Besedüo: Invalidsko podjetje sSoda- 

vica in pokalica«, Trbovlje. 
Poslovni predmet: Obrtno proizvaja- 

nje slane gazirane vode, pokalice, šabese 
in sifona ter prodaja teh proizvodov na 
debelo in drobno. 

Ustanovitelj podjetja: Okrajni odbor 
VVI v Trbovljah, odločba št. 878/1 z dne 
3. IX. 1947. 

Podjetje zastopata: 
Dolničar Franc, poslovodja, ki podpi- 

suje eamostojno. v obsegu pooblastil 
po pravilih podjetja, ter 

Pavšek Ladislava, knjigovodja, M so- 
podpisuje računovodske listine. 

Ministrstvo za finance LRS, 
Ljubljana, 

dne 26  julija  1948. 
Št. 2431086-48 6630 

1356. 
Sedež: Mežica. 
Dan vpisa: 10. julija 1948. 
Besedilo: Krajevna brivnica Mežica, 
Poslovni predmet: Britje in striženje, 

trajno kodranje las in vsa v to stroko 
spadajoča dela. 

Ustanovitelj   podjetja:  KLO  Mežtica. 
Za podjetje podpisujejo: 
Kuljad Franc, upravnik, v vseh zade- 

vah podjetja, in 
Serno Martin, njegov namestnik, Li- 

stine po 47. členu splošnega zakona *o 
državnih gospodarskih podjetjih sopod- 
pisuje 

Majer ••••••, blagajničarka; do zne- 
ska 5000 din podpisuje lahko sama, nad 
tem zneskom pa z en&m izmed prvih 
dveh. 

Okrajni LO Dravograd, 
odsek za finance, 

dne 15. julija 1948. 
Št. 370/4—48/V/3 6230 

* 
1357. 

Sedež: Solkan. 
Dan vpisa: 29. julija 1948. 
Besedilo:   Mestna   mlekarna   Solkan. 
Poslovni predmet: Prodaja oziroma 

razdelitev mleka, jajc, masla in mlečnih 
izdelkov. 

Ustanovitelj podjetja: MLO Solkan. 
Operativni upravni voditelj: Izvršilni 

odbor MLO Solkan, 
Za podjetje podpisujejo: 
Ptadberčič Ivanka, upravnik, 
Štucin Jože, predsednik MLO, ali 
Petojan Janko, tajnik MLO Solkan. 

Okrajni LO Gorica, 
poverjeništvo za finance, 

dno 29. julija 1948. 
Št 1818/2-48 0661 
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1358. 
Sedež: Grosuplje. 
Dan vpisa: 2. julija 1948. 
Besedilo: Krajevni valjčni mlin Gro- 

suplje ali ek,<ijšano »Mlin r~osupljc«. 
Poslovni predmet: Izvrševanje vseb 

poslov mlinarske stroke predvsem mlet- 
je in luščenje žita. 

Ustanovitelj podjetja: KLO Grosuplje 
odločba št 890/48 z dne 18. V. 1948. 

Operativni upravni voditelj: KLO 
Grosuplje. 

Za podjetje podpisujeta: 
Božjak Vladislav, poslovodja, in 
Trpii) Rudi, knjigovodja, s pooblasti- 

lom po 2. členu pravil podjetja. 
Okrajni LO Grosuplje 

odsek za finance, 
dne 2. julija 1948. 

St.  128/2-48 6648 

1359. 
Sedež:  Grosuplje. 
Dan vpisa; 2. julija 1948. 
Besedilo: Krajevno podjetje žaga Gro- 

suplje. 
Poslovni predmet: Rezanje vseh vrst 

lesa. 
Ustanovitelj podjetja: KLO Grosuplje, 

odločba št. 890/48 z dne 18. V. 1948. 
Operativni upravni voditelj: KLO Gro- 

suplje. 
Za podjetje podpisujeta: 
Sile Janez, poslovodja, in 
Trpin Rudi, knjigovodja podjetja, po 

pooblastilu iz 2 člena pravil podjetja. 

Okraj LO Grosuplje, 
odsek za finance, 

dne 2. julija  1948. 
Št. 128/2-48 6650 

1860. 
Sedež: Št. Vid. 
Dan vpisa: 9. julija 1948. 
Besedilo: Okrajno strojno pletilj&tvo 

Grosuplje ali skrajšano: »Plctiljstvo St. 
Vid«. 

Poslovni predmet: Izdelovanje plete- 
nin. 

Ustan. t .j podjetja: KLO Grosuplje, 
odločba št. 1876/7 z dne 7. junija 1948. 

Operativni upravni voditelj: Okra|ni 
IO Grosuplje. 

Za podjetje podpisujeta: 
Zupančič Janez, poslovodja in 
Potokar Gabriela, računovodja, s po- 

oblastilom DO 6.   členu pravil  podjetja. 
Okraj LO Grosuplje 

odsek za finance, 
dne 9. julija 1948. 

St 524•-48 6649 
* 

1861. 
Sedež: Kranjska gora. 
Dan vpisa: 29. julija 1948. 
Besedilo: »Klavnica in mesarija« KLO 

Kranjska gora. 
Poslovni predmet: Nabava in klanje 

živine ter predelava in prodaja mesa in 
mesnih izdelkov. 

Ustanovitelj podjetja: KLO Kranjska 
gora, 

Operativni upravni voditelj: Izvršilni 
odbor KLO Kranjska gora. 

Podjetje zastopata in zanj podpisujeta: 
Šimenc   Vendelin,  upravnik  podjetij 

KLO Kranjska gora. 
Potočnik Ivan, poslovodja podjetja. 

Okrajni L0 Jesenice, 
odsek za finance, 

dne 29. julija  1948. 
St. V-1881/2-48 6081 

1362. 
Sedež: Radomlje št. 75. 
Dan vpisa: 28. julija 1948. 
R? Krajevno gostinsko podjetje, 

Kadomlje. 
Poslovni oredmet: Točeuje vsah alko- 

holnih in brezalkoholnih pijač in pro- 
daja jestvin. 

Ustanovi t eli nod j et ja: KLO Radomlje. 
Operativni upravni voditelj: KLO Ra- 

domlje. 
Podjetje zastopajo in zanj podpisujejo: 
Ulčar Jakob, 
Pirš Ivan in 
Jerman I- -vro, vsi iz Radomelj. 

Okrajni LO Kamnik, 
odsek za finance, 

dno 28.   julija   1948. 
Št. 1680/1-III-48 6682 

* 
1363. 

Sedež: Ljubljana, St. Vid. Kamna Go- 
rica 18. 

Dan  vnisa: 29. julijo 1048. 
Besedilo: Kamnolom-apncnica Št. Vid. 
Poslovni predmet: Pridelovanje in 

prodaja kamna in apnenioe. 
Ustanovitelj podjetja: KLO St. Vid. 
Operativni upravni voditelj: KLO 

Št. Vid. 
Podjetje zastopajo in zanj podpisuje- 

jo: 
Sinmovčič Lovro,'v vseh zadevah sa- 

mostojno, v računovodskih pa skupno z 
njim 

Rihar Vladimir, računovodja. 
MLO glavnega mesta Ljubljana, 

povorjenfštvo za finance, 
dne 29. julija  1948. 

Št. 2584/48 6654 
* 

1364. 
Sedež: Plintovec št. 9 KLO Zg. Kun- 

gota. 
Dan vpisa: 23. julija 1948. 
B   ^ilo: »Krajevna mesarija Zg. Kun- 

gota pooblaščenec Capi Zofka. 
Poslovni predmet: Izvrševanje vseh 

poslov mesarske stroke. 
Podjetje je ustanovil: KLO Zg. Kun- 

gota, pooblaščenec Capi Zofka. 
Za podjetje podpisujeta: 
Kovačič Henrik, porfovoctya podjetja, 
Capi Zofka,   za  operativno   upravno 

vodstvo. 
Okrajni L0 Maribor okolica, 

finančni odsek, 
dne 28. julija 1948. 

Št. 822/8-V/4 •••• 
* 

1869. 
Sedež: Raco št. 198. 
Dan vpisa: 28. julija 1948. 
Besedilo: »Krojaštvo KLO Race«. 
Poslovni  predmet:  Izvrševanje vseh 

poslov krojaške stroke. 

Pfcdjatje je ustanovil: KLO Rače. 
Operativni upravni voditelj: KLO Ra- 

ce      ublasoenec P. uman Jože, predsed- 
nik KLO. 

Za podjetje podpisujejo: 
Jaro Ivan, poslovodja podjetja, 
Dergas Ivan, knjigovodja in 
Pauman Jože, za operativno upravno 

vodstvo. 
Okrajni L0 Maribor okolica, 

finančni  odsek, 
dne 23. julija 1948. 

St. 977/1-V/4 6659 

* 
1886. 

Sedež: Rače št. 73. 
Dan vpisa: 23. julija 1G48. 
Besedilo: »Čevljarstvo KLO Rače«. 
Poslovni   predmet:  Izvrševanje  vseh 

poslov čevljarske stroke. 
Podjetje je ustanovil: KLO Rače. 
Operativni upravni voditelj: KLO Ra- 

ce, pooblaščenec Pauman Jože. 
Poslovodja podjetja: Greif Stefan. * 
Za podjetje podpisujejo: 
Greif steian,  pcslovodja,  neomejeno, 
Dergas Ivan, knjigovodja, 
Pauman Jože,   predsednik   KLO,   za 

operativno upravno vodstvo. 
Okrajni  L0  Maribor  okoKca 

finanziti  odsek, 
dne 23.  julija 1948. 

Št. 978/1-V/4 6655 
* 

1367. 
Sedež: Sv. Jurij 0b Pesnici. 
Dan vpisa: 23. julija 1948. 
Besedilo: »Krajevna gostilna Sv. Ju- 

rij ob Pcsnick. 
Poslovni predmet: Izvrševanje vseh po- 

slov gosî-'lniake stroke. 
Podjetje je ustanovil: KLO Sv. Jurij 

ob PesnieL 
Operativni    upravni    voditelj: KLO 

Sv. Jurij ob Pesmici, pooblaščenca pjed- 
sedni1    Vračko   Jože   in   tajnik KLO 
Hlade Ivan. 

Poslovodja podjetja: Podlipnik Fran- 
čiška. 

Za podjetje podpisujejo: 
•••••••• FraaučiSka, poslovodja, 
Vraoko Jože in 
Hlade Ivan, za operativno upravno 

vodstvo. 
Okrajci  L0  Maribor  okoKea 

fiuaaôai  edsek, 
dne 23. julija 1948. 

Št. 1108/1-V/4 6056 

1368. 
Sedež: Dolnja Laudava. 
Dan vpisa: 28. julija 1948. 
Besedilo: Okrajni magazin Dolnja 

Lendava. 
Od pooblaščencev za podpisovanje ^e 

izbriše Novak Jurij, ravnatelj, vpi&e pa 
Flegatr Mirko, ••••••••. 

Okrajni LO Laudava, 
odsek za •••&•••, 

dne 2& Julija 1948. 
et 666/1—1948 eeeo 
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1369. 
Sedež: Dravograd. 
Dan vpisa: 28. julija 1948. 
Besedilo: Okrajni magazin Dravograd. 
Vpišejo se nove poslovalnice: 
Gostilna Gortina, 
Dravograd — prosti trg, 
Vuzeniea, 
Okrajni magazin, oddelek za odkup 

prastih viškov. 
Okrajni LO Dravograd, 

odsek za finance, 
dne 28. julija 1948.   ' 
Št 414/1—48/V/3 6651 

* 
1370. 

Sedež: Ljubljana. 
Dan vpisa: 29  julija 1948. 
Besedilo: Trgovsko podjetje »Prehra- 

na«. 
Ustanovila se je nova poslovalnica: 
Trgovsko   podjetje   »Prehrana«,   Can- 

karjeva cesta 4, 
MLO glavnega mesta Ljubljana, 

*      poverjen'stvo za finance, 
dne 29  julija 1948. 

Fin. št 2521/48 6634 
* < 

1371. 
Sedež: Ljubljana. 
Dan vpisa: 2. avgusta 1948. 
Besedilo: Podjetje MLO »Stavbeno mi- 

zarstvo«, Ljubljana, Slomškova uHca 16. 
Besedilo odslej: ^Stavbeno mizarstvo« 

Ljubljana. 
MLO glavnega mesta Ljubljana, 

povcrjenlstvo za finance, 
dne 2. avgusta 1948. 

Fin. št 1847/48 6720 
* 

1372. 
Sedež: Ljubljana. 
Dan vpisa: 29  julija 1948. 
Besedilo:  »Sumiš,  tovarna bonbonov, 

čokolade in poriva, Ljubljana, Gradišče 
7—9. 

Izbriše se Podkrajšek Maksa, khji- 
govodkinja in pooblaačenka za podpiso- 
vanje podjetja, 

MLQ davnega mosta Ljubljana, 
poverjontštvo za finance, 

dne 29  julija 1948. 
Fin. št 965/48 6653 

1878. * 
Sedež: Ljubljana. 
Dan vpisa: 2. avgusta 1948. 
Besedilo: Trgovsko podjetje »Vinotrg« 

Ljubljana. 
Ukinja se prodajalna v Prešernovi 

ulici 12 in skladišče v Dvoržakovi ulioi 
št 12. 

MLO glavnega mesta Ljubljana, 
poverjeništvo za finance, 

dne 2 avgusta 1948. 
Fin. št 2570/48 6718 

* 
1*74. 

Sedež: Ljubljana. 
Dan vpisa: 2. avgusta 1948. 
Besedilo:   s>Žika«   mestna   industrija 

•••••. Ljubljana, Predjamaka nI. 45. 
Izbriše se Smrekar Jožef, namesto 

••••• pa vpiše 
Glavač Stane. Ici bo podpisoval po za- 

lwK*kib pooblastilih. 

Operativni upravni vcdiitelj odslej: Di- 
rekcija živilske industrije MLO v Ljub 
Ijani. 

MLO glavnega mesta Ljubljana, 
; pove-jen:štvo za finance, 

dne 2. avgusta 1948. 
Fin. St. 1235/48 6719 

* 
1375. 

Sedež: Ljutomer. 
Dan vpisa: 2. avgusta 1948. 

*   Besedilo:    Mestne    obrtno    delavnice 
Ljutomer. 

Vpiše se 
Urarska delavnica. 

Okrajni LO Ljutomer, 
odsek za finance, 

dne 2. avgusta 1948. 
Št. 1168 6721 

* 
k 864. 

Sedež: Pragersko št. 28. 
Dan vpisa: 21. aprila 1948. 
Besedilo: Krajevna gostilna Pragersko. 
Za podjetje podpisujeta: 
Finžgar Anton (ne Angela, kakor je 

bilo pomotoma   objavljeno),   poslovodja 
podjetja, in 

Luršak Alojz ml., za operativno uprav, 
no vodstvo. 

Okrajni LO Maribor okolica, 
odsek za finance, 

dne 21  aprila 1948. 
Št. 607/1-V/4 

fta7{?!ast sodišč 

Vpisi v zadružni register 
986. 

Sedež: Liboje. 
Dan vpisa: 25. junija 1948. 
Besedilo: Kmetijska zadruga z omeje- 

nim jamstvom v Libojah. 
Zadruga je bila ustanovljena na skup. 

ščini 18. III. 1948 za nedoločen čas. 
Naloge zadruge so: 1 da na čim boljši 

in čim kulturnejši način oskrbuje svoje 
člane z vsemi potrebnimi potresnimi 
predmeti; 2. da odkupuje v svojem oko- 
lišu vse kmetijske pridelke in izdelke v 
skladu e postavljenim načrtom za dobro 
oskrbo mest in drugih industrijskih sre- 
dišč in sklepa v ta namen pogodbe; 
3. da pospešuje in razvija vse panoge 
kmetijskega gospodarstva na svojem 
področju, tako poljedelstvo, živinorejo, 
sadjarstvo, vinogradništvo, čebelarstvo, 
gojitev industrijskih in drugih kultur, 
gozdarstvo, domačo obrt itd., posebno 
še tiste panoge oziroma kulture, ki v 
danih naravnih pogojih najbolj uspe- 
vajo; 4 da uvaja za povečanje kmetijske 
proizvodnje in 9 tem za naraščanje bla- 
gostanja svojih članov naprednejše teh- 
nične in agronomske metode v kmetij 
stvu in v ta namen nabavlja kmetijske 
stroje, umetna gnojila itd, ustanavlja 
ambulante za živino. plçmenilne postaje, 
organizira selekcijo živine, gradi silose, 
organizira semensko službo, skrbi za 
gojitev sadnih, gozdnth in drugih sadik 
itd.; 5 da organizira predelavo kmetij- 
skih pridelkov in obrtne delavnice za 
potrebe svojih članov in izrablja pri tem 

predvsem lokalne surovine: G!, da zbira 
kmečke pribrankp v obliki hranilnih 
vlog • notranjih posojil za ustvarjanje 
obratnih sredstev in podeljevanje kre- 
ditov svojim članom; 7. da skrbi za go- 
spodarski okovn.. kulturni in pro- 
svetni dvig vseh prebivalcev svojega 
okoliša tako, da prireja v svojem za- 
družnem domu strokovna • politična 
predavanja, kulturne prireditve, stro- 
kovne tečaje, razstave, predvajanja •- 
mov, goji fizkulturo itd. ter ustanovi 
svojo knjižnico 

Zaradi smotrnega in uspešnejšega izvar 
Janja svojih nalog izdela ;x>tretue načrte 
v skladu s splošnim državnim načrtom. 

Zadružni delež znaša 100 din in ee 
mora plačati ob vstopu v zadrugo; 
upravni odbor lahko dovoli plačilo v 
obrokih. Vsak zadružnik jamči z deset- 
kratnim zneskom vpisanega enkratnega 
temeljnega deleža. 

Priobčitve se, kolikor ni v pravilih do. 
ločeno drugače, nabijejo na zadružni 
razglaani deski. 

Upravni odbor sestavlja 9 članov, ki 
jih voli zbor izmed zadružnikov zp dobo 
enega leta. 

Zadrugo zastopa upravni odbor, pod- 
pisujeta pa zanjo po dva člana uprav- 
nega odbora, katerih enega lahko nado- 
mešča po upravnem odboru pooblaščeni 
uslužbenec zadruge. 

Člani upravnega odbora so: 
Dvojmoč Tone, direktor, Kasaze 51, 

predsednik, ^ 
Germadnik Franc, nameščenec, Zabu- 

kovica 108, tajnik, 
Srebre Anton, nameščenec, Kanaze 118, 
Govek Anica, kmetica, Kasaze, 
Krašovec Franc, kmet, Liboje, 
Vočko Leopold, kmečki sin, Liboje, 
Lovrinc Stanko, kmečki sin, Kasaze, 
CilenŠek Leopold, gozdar, Kasaze 118, 
Vizjak Jože, kmet, Liboje, odborniki. 
Za sopodpisovanje je pooblaščena Sko- ' 

berne Angela, poslovodja zadruge. 
Okrožno sodišče v Celju 

dne 25. junija 1948. 
Zadr VII 151/2 6517 

* 
997. 

Sode: Loška gora, okraj Poljčane. 
Dan vpisa: 17. julija 1948. 
Besedilo: Kmetijska zadruga z omeje- 

nim jamstvom v Loški gori. 
Zadruga je bila ustanovljena na skup- 

ščini 14. IV. 1948 za nedoločen čas. 
Naloge zadrugo so: 1. da na čim boljši 

in čim kulturnejši način oskrbuje svoje 
člane z vsemi potrebnimi potrošnimi ^ 
predmeti; 2. da odkupuje v evojem oko- 
lišu vse kmetijske pridelke in izdelke v • 
skladu s postavljenim načrtom za dobro 
oskrbo mest in drugih industrijskih sre- 
dišč in sklepa v ta namen pogodbe; 
3. da pospešuje in razvija vse panoge 
kmetijskega gospodarstva na svojem 
področju, tako poljedelstvo, živinorejo, 
sadjarstvo, vinogradništvo, čebelarstvo, 
gojitev industrijskih in drugih kultur, 
gozdarstvo, domačo obrt itd., posebno 
še liste panoge oziroma kulture, ki v 
danih naravnih pogojih najbolj uspe- 
vajo; 4. da uvaja za povečanje kmetijske 
proizvodnje in s tem za naraščanje bla- 
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gcstanja svojih članov naprednejše teh- 
nično in agronomske metode v kmetij- 
stvu ra v ta namen nabavlja kmetijske 
stroje, umetna gLOjila itd., ustanavlja 
ambulante za živino, plemenilne postaje, 
organizira selekcijo živine, gradi silose, 
organizira semensko službo, skrbi za 
gojitev sadnih, gozdnih in drugih sadik 
itd.; 5. da organizira predelavo kmetij- 
skih pridelkov in obrtne delavnice za 
potrebe svojih članov in izrablja pri tem 
predvsem lokalne surovine; 6. da zbira 
kmečke prihranke v obliki hranilnih 
vlog in notranjih posojil za ustvarjanje 
obratnih sredstev in podeljevanje kre- 
ditov svojim članom; 7. da skrbi za go- 
spodarski strokovni, kulturni in pro- 
svetni dvig vseh prebivalcev svojega 
okoliša tako, da prireja v svojem za- 
družnem domu strokovna ir; politična 
predavanja, kulturne prireditve, stro- 
kovne tečaje, razstave, predvajanja fil- 
mov, goji fizkulturo itd. ter ustanovi 
svojo knjižnico. 

Zaradi smotrnega in uspešnejšega iz- 
vajanja svojih nalog izdela potrebne 
načrte v skladu s splošnim državnim 
načrtom. 

Zadružni delež znaša 50 din, delež za- 
družnikovega družinskega člar,at 15 din 
in se mora plačati ob vstopu v zadrugo. 
Upravni odbor lahko dovoli plačilo v 
obrokih. Vsak zadružnik jamči z deset- 
kratnim zneskom vpisanega enkratnega 
temeljnega oziroma družinskega deleža. 

Priobčitve se, kolikor ni v pravilih 
določeno drugače, nabijejo na razglasni 
deski. 

Upravni odbor sestavlja 7 do 10 čla- 
nov, ki jih voli zbor izmed zadružnikov 
za dobo enega leta. Zadrugo zastopa 
upravni odbor, zanjo podpisujeta po dva 
člana upravnega odbora, katerih enega 
lahko nadomešča po upravnem odboru 
pooblaščeni uslužbenec zadruge. 

Ciani upravnega odboTa so: 
Ravničar  Alojz,  kmet,  Boharina  15, 

predsednik. 
Hren Ignac, kmet, Loška gora 10, pod- 

predsednik, 
Brdnik   Pavla,   nameščeivka.   Loška 

gora 9, tajnik, 
čečko Franc, čevljar. Loška gora 31, 
Brdn!k Janez, kmet, Loška gora 9, 
Ifcovše Franc, kmet, Resnik 10, 
Kovše Alojz, kmet, Boharina 18, od- 

borniki. 
Okrožno sodišče v Celju 

dne 17. julija 1948. 
Zadr. VII 163/2 0628 

Sedež: Pesje, okraji Mozirje. . 
Dan vpisa: 2, julija 1948, 
Besedilo: Kmetijska zadruga z omeje- 

nim jamstvom v Pesjem. 
Zadruga je bila ustanovljena na skup- 

ščini 28. II. 1948 za nedoločen čas. 
Naloge zadruge so: ,1. da nà čim boljši 

in' čim kulturnejši način oskrbuje svoje 
člane z vsemi potrebnimi potresnimi 
predmeti; 2. da odkupuj« v svojem oko- 

lišu vse kmetijske pridelke in izdelke v 
skladu s postavljenim načrtom za dobro 
oskrbo meat in drugih industrijskih sre- 
dišč in sklepa v ta Lamen pogodbe; 
3. da pospešuje in razvija vse panoge 
kmetijskega gospodarstva na svojem 
področju, tako poljedelstvo, živinorejo, 
sadjarstvo, vinogradništvo, čebelarstvo, 
gojitev industrijskih in drugih kultur, 
gozdarstvo, domačo obrt itd., posebno 
še tiste panoge oziroma kulture, ki v 
danih naravnih pogojih najbolj uspe- 
vajo; 4. da uvaja za povečanje kmetijske 
proizvodnje in s. tem za naraščanje bla- 
gostanja svojih članov naprednejše teh- 
nične in agronomske metode v kmetij- 
stvu in v ta namen nabavlja kmetijske 
stroje, umetna gnojila itd., ustanavlja 
ambulante za živino, plemenilne postaje, 
organizira selekcijo živine, gradi silose, 
organizira semensko službo, skrbi za 
gojitev sadnih, gozdnih in drugih sadik 
itd.; 5. da organizira predelavo kmetij- 
skih pridelkov in obrtne delavnice za 
potrebe svojih članov in izrablja pri tem 
predvsem lokalne surovine; 6. da zbira 
kmečke pr.hranke v obliki hranilnih 
vlog in notranjih posojil za ustvarjanje 
obratnih sredstev in podeljevanje kre- 
ditov svojim članom; 7. da skrbi za go- 
spodarski strokovni, kulturni in pro- 
svetni dvig vseh prebivalcev svojega 
okoliša tako, da prireja v svojem za- 
družnem domu strokovna ir„« politična 
predavanja, kulturne prireditve, stro- 
kovne tečaje, razstave, predvajanja fil- 
mov, goji fizkulturo itd. ter ustanovi 
svojo knjižnico. 

Zaradi smotrnega in uspešnejšega iz- 
vajanja svojih nalog izdela potrebne 
načrte v skladu s splošnim državnim 
načrtom. 

Zadružni delež znaša 100 din, delež za- 
družnikovega družinskega člana 10 din 
in se mora plačati ob vstopu v zadrugo. 
Upravnj odbor lahko dovoli plačilo v 
obrokih. Vsak zadružnik jamči z deset- 
kratnim zneskom vpisanega enkratnega 
temeljnega oziroma družinskega deleža. 

Priobčitve se, kolikor ni v pravilih 
določeno drugače, nabijejo na zadružni 
razglasni deski. 

Upravni odbor sestavlja 9 članov, ki 
jih voli zbor izmed zadružnikov za dobo 
enega leta. Zadrugo zastopa upravni od- 
bor, zanjo podpisujeta po dva ciana 
upravnega odbora, katerih enega lahko 
nadomešča po upravnem odboru poobla- 
ščeni uslužbenec zadruge. 

Ciani upravivega odbora po: 
Bizjak Ivan, Preloge, predsednik, 
Ulrih Jože, rudar, Pesje, podpredsed- 

nik, 
Kavčič Justina, Pesje. tajnik, 
Glažar Franc, kmet, Pesje, 
Medved Jože, kmet, Preloge, 
Plazi Ivan, kmet, Peeje, 
Dobrš-ek Jože, kmet «n, Podgorje, 
Štrbenk Ana, nameSčenka, Peeje, 
Biagofcnšek Friderik, Preloge, odbor- 

niki. 
Okroino -sodfóe • Celju , 

dne 2. julija 1948.. 
Zadr VII 160-2 6621 

889. 
Sedež: Polje ob Sotli, okraj Polj&uje. 
Dan vpiea: 29. junija 1948. 
Besedilo: Kmetijska zadruga z ome- 

jenim jamstvom v Polju ob Sotli. 
Zadruga je bila ustanovljena na skup- 

ščini 7 ul. 1948 za nedoločen čas. 
Naloge zadruge so: 1. da na čim boljši 

in čim kulturnejši način oskrbuje svoje 
Člane z vsemi potrebnimi potrošnimi 
predmeti; 2. da odkupuje v evojem oko- 
lišu vse kmetijske pridelke in izdelke v 
skladu s postavljenim načrtom za dobro 
oskrbo mest in drugih industrijskih sre- 
dišč in sklepa v ta namen pogodbe: 
3. da pospešuje in razvija vse panoge 
kmetijskega gospodarstva na svojem 
področju, tako poljedelstvo, živinorejo, 
sadjarstvo, vinogradništvo, čebelarstvo, 
gojitev industrijskih in drugih kultur, 
gozdarstvo, domačo obrt itd., posebno 
se tiste panoge oziroma kulture, ki v 
danih naravnih pogojih najbolj uspe- 
vajo; 4 da uvaja za povečanje kmetijske 
proizvodnje in s tem za naraščanje bla- 
gostanja svojih članov naprednejše teh- 
nične in agronomske metode v kmetij- 
stvu in v ta namen nabavlja kmetijske 
stroje, umetna gnojila itd., ustanav'.ja 
ambulante za živino, plemenilne postaje, 
organizira selekcijo živinej gradi silose, 
organizira semensko službo, skrbi aa 
gojitev sadnih, gozdnih in drugih sadik 
itd.; 5. da organizira predelavo kmetij- 
skih pridelkov in obrtne delavnice za 
potrebe svojih '.anov in izrablja pri tem 
predveem lokalne surovine; 6. da zbira 
kmečke prihranke v obliki hranilnih 
vlog in notranjih posojil za ustvarjanje 
obratnih sredstev in podeljevanje kre- 
ditov svojim članom; 7. da skrbi za go- 
spodarski strokovni, kulturni in pro- 
svetni dvig vseh prebivalcev svojega 
okoliša tako, da prireja v evojem ssa-' 
družnem domu strokovna in politična 
predavanja, kulturne prireditve, stro- 
kovne tečaje, razstave, predvajanja fil- 
mov, goji fizkulturo itd. ter ustanovi 
svojo knjižnico. 

Zaradi smotrnega in uspešnega izva- 
janja evojih nalog Izdela potrebne načrte 
v skladu e splošnim državnim načrtom. 

Zadružni delež znaSa 50 dm, delež m~ 
družnikovega družinskega, člana 10 din 
In se mora plečeti ob vstopu v zadrugo. 
Upravni odboT lahko dovoli placito V 
obrokih. Vsak zadružnik jamči s pet 
kratnim zneskom vpisanega enkratnega 
temeljnega oziroma družinskega deleža. 

Priobčitve »e kolikor ni v pravilih do- 
ločeno drugače, nabijejo na zadružni 
razglasni deski. 

Upravni odbor sestavlja 7 članov, ki 
jih voli abor izmed zadružnikov za dobo 
enega leta. Zadrugo zastopa upravni od- 
bor. Zanjo podpisujeta po dva ' člana 
upravnega odbora, katerih enega IalAo 
nadomešča po upravnem odboru poobla- 
ščeni uslužbenec zadruge. 

Claoi upravnega odbora *>'• 
, 'Kunej Ivan, posestnik, Sedlarjeve B, 
predsednik, 

Debelak Mafce, poeeetoft, Preteško 7, 
poclpred»ednfk, 

Dobravec Avgeet, powetnik, Polje M, 
tajnik, 
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Juričan Jožef, posestnik, Brezovec 42, 
Zučko Karel, posestnik, Laetnič, 
Penič Ivan, posestnik, Lastnic, odbor- 

niki. 
Okrožno sodišče v Celju 

dne 29. julija 1948. 
. Zadr VII 155/4 6619 

jfc 

1000. 
Sedež: Razbor, okraj Trbovlje. 
Dan vpisa: 21. julija 1948. 
Besedilo: Kmetijska zadruga z omeje- 

nim jamstvom na Razborju. 
Zadruga je bila ustanovljena na skup- 

ščini 25. II. 1948 za nedoločen čas. 
Naloge zadruge so: L da na čim boljši 

in čim kulturnejši način oskrbuje svoje 
člane z vsemi potrebnimi potrošnim! 
predmeti; 2. da odkupuje v svojem oko- 
lišu vse kmetijske pridelke in izdelke v 
skladu a postavljenim načrtom za dobro 
oskrbo mest in drugih industrijskih sre- 
dišč in *V >r>a v ta Kamen pogodbe; 
3. da pospešuje in razvija vse panoge 
kmetijskega gospodarstva tia svojem 
področju, tako poljedelstvo, živinorejo, 
sadjarstvo, vinogradništvo, čebelarstvo, 
gojitev industrijskih in drugih kultur, 
gozdarstvo, domačo obrt itd., posebno 
še tiste panoge oziroma kulture, ki v 
danih naravnih pogojih najbolj uspe- 
vajo; 4. da uvaja za povečanje kmetijske 
proizvodnje in s tem za naraščanje bla- 
gostanja svojih članov naprednejše teh- 
nične in agronomske metode v kmetij- 
stvu in v ta. namen nabavlja kmetijske 
stroje, umetna gnojila itd., ustanavlja 
ambulante za živino, plemenüne postaje, 
organizira selekcijo živine, gradi silose, 
organizira semensko službo, skrbi za 
gojitev sadnih, gozdnih in drugih sadik 
itd.; 6. da organizira predelavo kmetij- 
skih pridelkov in obrtne delavnice za 
potrebe svojih članov in izrablja pri tem 
predvsem lokalne surovine; 6. da zbira 
kmečke prihranke v obliki hranilnih 
vlog in notranjih posojil za ustvarjanje 
obratnih sredstev in podeljevanje kre- 
ditov svojim članom; 7. da skrbi za go- 
spodarski strokovni, kulturni in pro- 
svetni dvig vseh prebivalcev svojega 
okoliša tako, da prireja v svojem za- 
družnem domu strokovna to politična 
predavanja, kulturne prireditve, stro- 
kovne tečaje razstave, predvajanja fil- 
mov, goji fizkulturo itd. ter ustanovi 
svojo knjižnico. 

Zaradi smotrnega in uspešnejšega iz- 
vajanja svojih nalog iadela potrebne 
načrte v skladu s^ spk&nim državnim 
načrtom. 

Zadružni delož znaša 100 din, delež za- 
družnikovega družin«kega člana 20 <Bn 
in so mora plačati ob vstopu v zadrugo. 
Upravni odbor lahko dovoli plačilo v 
obrokih. Vsak zadružnik jamöi z deset- 
kratnim zneskom vpisanega enkratnega 
temeljnega oziroma družinskega deleža. 

Priobčitve se, kolikor ni v pravilih do- 
ločeno drugače, nabijejo na zadružni 
razglasni deski. 

Upravni odbor sestavlja 7 članov, tei 
jih voli zbor izmed zadružnikov za dobo 
enega leta] Zadrugo zastopa upravni od- 
bor, zanjo podpisujeta po dva diana 
upravnega odbora, katerih enega lahko 

nadomešča po upravnem • odboru poobla- 
ščeni uslužbenec zadruge. 

Ciani upravnega odbora cso: 
Pompe Ivan, kmet, Razbor, predsed 

nik, 
Kosem Karel, kmet, Razbor, podpred 

sednik; 
Senica Franc, upokojenec, Razbor, taj- 

nik, 
Seško Ludvik, čevljar, Razbor, 
Mervtič Anton, kmet, Razbor, 
Dežan Rudolf, kmet, Razbor, 
Poplaz Fortunat, cestar. Razbor, od- 

borniki. 
Za sopodpisovanje je pooblaščen Im- 

peri Ferdo, poslovodja zadruge, Razbor 
št. 88. 

Okrožno sodišče v Celju 
dne 21. julija 1948. 

Zadr VII 173/2 6625 

1001. 
Sedež: Sv. Peter na Medvedjem selu, 

okraj Poljčanc. 
Dan vpisa: 29. junija 1948. 
BesedUo: Kmetijska zadruga z omeje- 

nim jamstvom v Sv. Petru na Medvedjem 
selu. 

Zadruga je bila ustanovljena na skup- 
ščini 7. III. 1948 za nedoločen čas. 

Naloge zadruge so: 1. da na čim boljši 
in čim kulturnejši način oskrbuje svoje 
člane z vsemi potrebnimi,, potresnimi 
predmeti; 2. da odkupuje v svojem oko- 
lišu vse kmetijske pridelke in izdelke v 
skladu s postavljenim načrtom za dobro 
oskrbo mest in drugih industrijskih sre- 
dišč in sklepa v ta namen pogodbe; 
3. da pospešuje in razvija vse panoge 
kmetijskega gospodarstva na svojem 
področju, tako poljedelstvo, živinorejo, 
sadjarstvo, vinogradništvo, čebelarstvo, 
gojitev industrijskih in drugih kultur, 
gozdarstvo, domačo obrt itd., posebno 
še tiste panoge oziroma kulture, ki v 
danih naravnih pogojih najbolj uspe- 
vajo; 4. da uvaja za povečanje kmetijske 
proizvodnje in s tem za naraščanje bla- 
gostanja svojih članov naprednejše teh- 
nične in agronomske metode v kmetij- 
stvu m v ta namen nabavlja kmetijske 
stroje, umetna gnojila itd., ustanavlja 
ambulante za živino, plemenüne postaje, 
organizira selekcijo živine, gradi silose, 
organizira semensko službo, skrbi za 
gojitev sadnih, gozdnih in drugih sadik 
itd.; 5. da organizira predelavo kmetij- 
skih pridelkov in obrtne delavnice za 
potrebe svojih članov in izrablja pri tem 
predvsem lokalne surovine; 6. da zbira 
kmečke prihranke v obliki hranilnih 
vlog in notranjih posojil za ustvarjanje 
obratnih sredstev in podeljevanje kre- 
ditov svojim članom; 7. da skrbi za go- 
spodarski strokovni, kulturni in pro- 
svetni dvig vseh prebivalcev svojega 
okoliša tako, da prireja v svojem za- 
družnem domu strokovna Iv politična 
predavanja, kulturne prireditve, stro- 
kovne tečaje, razstave, predvajanja fil- 
mov, goji fkkulturo itd. ter ustanovi 
svojo knjižnico. 

Zaradi smotrnega in *uspeSnejeega iz- 
vajanja svojih nalog Izdela potrebne 
načrte v skladu s splofoim državnim 
načrtom. 

Zadružni delež zuasa 100 diu, delež za- 
družnikovega družinskega člana 10 din 
n se mora plačati ob vstopu v zadrugo. 
Upravni odbor lahko dovoli plačilo v 
obrokih. Vsak zadružnik jamči s pet- 
kratnim zneskom vpisanega enkratnega 
temeljnega oziroma družinskega deleža. 

Priobčitve se, kolikor ni v pravilih 
določeno drugače, nabijejo na zadružni 
razglasni deski. 

Upravni odbor sestavlja 7 članov, ki 
jih voli zbor izmed zadružnikov za dobo 
enega leta. Zadrugo zastopa upravni od- 
bor, zanjo podpisujeta po dva člana 
upravnega odbora, katerih enega lahko 
nadomešča po upravnem odboru poobla- 
ščeni uslužbenec zadruge. 

Člani upravnega odbora so: 
Belej Mihael, pos. sir.'. Kristan vrh 65, 

predsednik, 
Turnšek Anton, kmet, Kristan vrh 6, 

podpredsednik, 
Rupnik  Anton,  kmet.  Loše 8, tajnik, 
Kužner Franc, kmet, Kačji dol 36, 
Čok] Alojz, zidar, Grlice 9, 
Kolar Ivan, kmet, Hajusko 20. 
Kužner Janez, kmet, Kristan vrh 6, 

odborniki.   • 
Okrožno sodišče v Celju 

dne 29 junija 1948. 
Zadr.  VII/157/4 6620 

1002. *' 
Sedež: Sv. Rupert nad Laškim. 
Dan vpisa: 25 junija 1948. 
Besedilo: Kmetijska zadruga z ome- 

jenim jamstvom v Sv. Rupcrtu nad La- 
škim. 

Zadruga je bila ustanovljena na skup- 
ščini 29  II. 1948 za nedoločen čas. 

Naloge zadruge so: 1. da ua čim boljši 
in čim kulturnejši način oskrbujt svoje 
člane z vsemi potrebnimi potrošniku pred- 
meti; 2. da odkupuje v svojem okolišu vse 
kmetijske pridelke in izdelke v skladu s 
postavljenim načrtom za dobro oskrbo 
mest in drugih industrijskih središč in 
sklepa v ta namen pogodbe; 3. da pospešu- 
je in razvija vse panoge kmetijskega go- 
spodarstva na svojem področju, tako polje- 
delstvo, živinorejo, sadjarstvo, vinogradni- 
štvo, čebelarstvo, gojitev industrij?k-b in 
drugih kultur, gozdarstvo, domačo obrt itd.; 
posebno še tiste panoge oziroma kulture, 
ki v danih naravnih pogojih najbolj uspe- 
vajo; 4. da uvaja za povečanje kmetijske 
proizvodnje in e tem aa naraščanje bla- 
gostanja svojih članov naprednejšo teh- 
nične in agronomske metode v kmetijstvu 
in v ta namen nabavlja kmetijske stroje, 
umema gnojila itd., ustanavlja ambulante 
za živino, plemenilne postaje, organisi-a 
selekcijo živine, gradi silose, organizira se- 
mensko službo, skrbi za gojitev sadnih, 
gozdnih in drugih sadik itd.; 5. da organi- 
zira predelavo kmetijskih pridelkov in 
obrtne delavnice za potrebe svojih članov 
in izrablja pri tem predvsem lokalne suro- 
vine; 6. da zbira kmečke prihranke v 
obliki hranilnih vlog in notranjih oosojfl 
za ustvarjanje obratnih sredstev in pode- 
ljevanje kreditov svojim članom; 7. da 
skrbi za gospodarski strokovai, Imlturni in 
proevemi dvig vseh prebivalcev svojega 
okoiiSe MK>, da prireja v svojem zadruž- 
nem domu strokovna in politična predava- 
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nja, kulturne prireditve, strokovne tečaje, 
razstave, predvajanja filmov, goji fukul- 
turo itd. ter ustanovi svojo knjižnico. 

Zaradi smotrnega in uspešnejšega iz- 
polnjevanja svojih nalog izdela potrebne 
načrte v skladu s splošnim državnim na- 
črtom. 

Zadružni delež znaša 100 din delež 
zadružnikovega družinskega člana 50 d in 
in se mora plaćati ob vstopu v zadrugo; 
upravni odbor lahko dovoli plačilo v 
obrokih. Vsak zadružnik jamči z deset- 
kratnim zneskom vpisanega enkratnega 
oziroma družinskega deleža. 

Priobčitve se, kolikor ni' v pravilih 
določeno drugače, nabijejo na zadružni 
razglasni desici. 

Upravni odbor sestavlja 7 članov, ki 
jih voli zbor imed zadružnikov za dobo 
enega leta. 

Zadrugo zastopa upravni odbor, pod- 
pisujeta pa zanjo po dva člana uprav- 
nega odbora, katerih enega lahko nado- 
mešča po upravnem odboru pooblaščeni 
uslužbenec zadrugo. 

Člani upravnega odbora so: 
Centrih Franc, posestnik, Sv. Rupert 

nad Laškim 56, predsednik, 
Romih Franc, posestnik, Sv. Rupert 

nad Laškim 4, podpredsednik, 
Podpečan Vdnko, posestnik, Sv. Ru- 

pert jiad Laškim 71, tajnik, 
Hörjak Jakob, posestnik, Mačkovec 6, 
Tuhtar Franc, posestnik, Sv. Rupert 

nad Laškim 45, 
Centrih Ivan. posestnik, Sv. Rupert 

nad Laškim 103, 
Centrih Jernej, posestnik, Trobom- 

dol 18, odborniki. 
Okrožno sodišče v Celju 

dne 25. junija 1948. 
Zadr  VII. 152/5 6516 

* 
1008. 

Sedež: Sv. Jurij pod Kumom, okraj 
Trbovlje. 

Dan vpisa: 21. julija 1948. 
Besedilo: Kmetijska zadruga z o. jam- 

stvom v Sv. Juriju pod Kumom. 
Zadruga je bila ustanovljena na skup- 

ščini 29. II. 1948 za nedoločen čas. 
tfaloge zadruge so: 1. da na čim boljši 

in Sm kulturnejSi način oskrbuje svoje 
člane   z   vsemi   potrebnimi   potrošnimi 
Îredmeti; 2. da odkupuje v svojem oko- 
•• vse kmetijske pridelke in izdelke v 

skladu s postavljenim načrtom za dobro 
oskrbo mest in drugih industrijskih sre- 
dišč in sklopa v ta namen pogodbe; 
3. da pospešuje in razvija vse panogo 
kmetijskega gospodarstva na svojem 
področju, tako poljedelstvo, živinorejo,- 
sadjarstvo, vinogradništvo, čebelarstvo, 
gojitev industrijekih in drugih kultur, 
gozdarstvo, domaČo obrt itd., posebno 
še tiste panoge oziroma kulture, ki v 
danih naravnih pogojih najbolj uspe- 
vajo; 4. da uvaja za povečanje kmetijske 
proizvodnje in s tem za naraščanje bla- 
gostanja svojih članov naprednejše teh- 
nične in agronomske metode v kmetij- 
stvu in v ta namen nabavila kmetijske 
stroje, umetna gnojila itd., ustanavlja 
ambulante za živino, tilemmilne postaje, 
organizira seleß'ö'jo živine, gradi silose, 
otganizira  semensko   službo,  skrbi  za 

gojitev sadnih, gozdnih in drugih sadik 
itd.; 5. da organizira predelavo kmetij- 
skih pridelkov in obrtne delavnice za 
potrebe svojih članov in izrablja pri tem 
predvsem lokalne surovine; 6. da zbira 
kmečke prihranile v obliki hranilnih 
vlog in notranjih posojil za ustvarjanje 
obratnih sredstev in podeljevanje kre- 
ditov svojim članom; 7. da skrbi za go- 
spodarski strokovni, kulturni in pro- 
svetni dvig vseh prebivalcev svojega 
okoliša tako, da prireja v svojem za- 
družnem domu strokovna in politična 
predavanja, kulturne prireditve, stro- 
kovne tečaje, razstave, predvajanja fil- 
mov, goji fizkulturo itd ter ustanovi 
•svojo knjižnico. 

Zaradi smotrnega in uspešnejšega iz- 
vajanja svojih nalog izdela potrebne 
načrte v skladu s splošnim državnim 
načrtom. 

Zadružni delež znaša 200 din, delež za- 
družnikovega družinskega člana 20 din 
in se mora vplačati ob vstopu v zadrugo. 
Upravni odbor lahko dovoli plačilo v 
obrokih. Vsak zadružnik jamči s pet- 
kratnim zneskom vpisanega enkratnega 
temeljnega oziroma družinskega deleža. 

Priobčitve se, kolikor ni v pravilih 
določeno drugače, nabijejo na zadružni 
razglasni deski 

Upravni odbor sestavlja 7 do 9 čla- 
nov, ki jih voli zbor izmed zadružnikov 
za dobo enega leta. Zadrugo zastopa 
upravni odbor, zanjo podpisujeta po dva 
člana upravnega odbora, katerih enega 
lahko nadomešča po upravnem odboru 
pooblaščeni uslužbenec zadruge. 

Člani upravnega odbora so: 
Kovač Franc, Žagar, Sv. Jurij pod 

Kumom 7, predsednik, 
Zupaoc Franc, posestnik, Borovak 3, 

podpredsednik, 
Ključevšek Franc, posestnik, Briše 30, 

tajnik; 
Čadež Franc, posestnik. Padež 58, 
Smagur Jože, posestnik, Vrh 15, 
Jamfek Joie, posestnik, Osredek 10, 
Čop Jože, trg. pomočnik, Sv. Jurij 1, 

odborniki. 
Okrožno sodišge v Celju 

dne 21. iuttia 1948. 
Zadr VII 134/2 6626 

1004. 
Sedeš: Skalce, okraj Poljčane. 

• Dan vpisa: 2. iuMk ••. 
Besedilo: Kmetijska zadruga z o. j. v 

Skuicoli. 
Zadruga je bila ustanovljena na skup- 

ščini 25. II. 1948 za «nedoločen čas. 
Naloge zadruge so: 1. da na čim boljši 

in čim kufojroejSi način oskrbuje svoje 
člane z vsemi potrefooimi potrošnimi 
predmetì: 2. da odkupuj© v svojem oko- 
lišu vse kmetijske pridelke tn zdHkc v 
skladu s postavljenim načrtom •• dnhro 
oskrbo mest in drugäi industrijskih sre- 
dSo In sklepa v ta namen pogodbe; 
3. da pospêfuje io. ••••• vse panoge 
kmetijskega gospodarstva na svojem 
področju, tako poÇedefctvo, živinorejo, 
sadjarstvo, vino^^niško, čebelarstvo, 
gojitev M-usM^feli • dWib katóur, 
§ozdarstvt>, doTitaÖoJ dbtl itd., posebno 
še   tiste   panoge   •••••••   kuttsre,   là 

v danih naravuJi pogojih najbolj uspe- 
vajo; 4. da uvaja za povečanje kmetrjake 
proizvodnje iv s tem za oaraJčanje bla- 
gostanja evojih Članov i|aprednej*e teh- 
nične in agronomske metode v kmetij- 
stvu in v ta namen nabavlja kmetijske 
stroje, umetni gnojila itd., ustanavlja 
umbulante za živino, plemenilne postaje, 
organizira selekcijo živine, gradi silose, 
organizira semensko službo, skrbi za 
gojitev sadnih, gozdnih in drugih sadik 
itd.; 5. da organizira predelavo kmetij- 
skih pridelkov • obrtne delavnice asa 
potrebe svojih članov • izrablja pri tem 
predvsem lokalne surovine; 6. da zbira 
kmečke prJiranke v obliki hranilnih 
vlog in notranjih posojil za ustvarjanje 
obratnih sredstev in za dajanje kre- 
ditov svojim čkuiom; 7. da skrbi aa go- 
spodarski strokovni, kulturni In pro- 
svetn, dvig #veeh prebivalcev svojega 
okoliša tako," da prireja v svojem M- 
družnem domu strokovna in politična 
predavanja, kulturne prireditve, stro- 
kovne tečaje, razstave, predvajanja ftt- 
mov, goj? fizkulturo itd ter ustanovi 
svojo knjižnico. 

Zaradi smotrnega in uspešnejšega izva- 
janja svojih nalog izdela potrebne načrte 
v skladu s splošnim državnim načrtom. 

Zadružni delež znaša 50 din in s© 
mora plačati ob vstopu v zadrugo; uprav, 
ni odbor lahko dovoli plačilo v obrokih. 
Vsak zadružnik jamči z desetkratnim 
zneskom vpisanega enkratnega temelj- 
nega deleža. 

Priobčitve se, kolikor ni v pravudfa do- 
ločeno drugače, tabi jejo na zadružni raß- 
glasni dedci. 

Upravni odbor sestavlja 7 do 9 čla- 
nov, ki jih voli zbor izmed zadružnikov 
za dobo enega leta. 

Zadrugo zastopa upravni odbor, pod- 
pisujeta pa zanjo po dva člana uprav- 
nega odbora, katerih enega lahko nado- 
mešča po upravnem odboru pooblaščeni 
uslužbenec zadruge. / 

Člani upravnega odbora &o: 
Soderžnik Vinko, delavec, SkaJoe, pred- 

•sednik, 
Kolar Mina, mesar, Gabrovije 8, pod- 

predsednik, 
Mozetič Vida, pos. hči, Žeča  tajnica, 
Medved Ivanka, pos., Blato 10, 
Vodemk Pavel, kmet, Qobmv]fe'7 
Berglez Tfflta admtóstratarka, Žeče 

St. 21, 
Pozeb Ema, delavka, Dobrova, odbor- 

niki. 
Okrožno sodišče v Celfu 

dae 2. julija 1046 
ŽadT VII 130•2 * 6518 

* 
1005. s 

Sedež: Velika Pircgica, okraj ••• 
okcfea. 

Dan vpisa: 19. julija 
Besedilo: Kmcfrjskn zadruga z o. j. • 

Vefrki Presici. 
Zadruga je bila ustanovljena na skup- 

ščini 10. marca 1948 za nedoločen čw. 
haloge zadruge so: 1. da na oîm boljlî 

in čim kultumejsi nauki oskrbuje gvoje 
cla>ao z vrtani' potrebnimi potrošnimi 
predmeti-; 2. da odkupuj© .v svojem oko- 
•• ••© kmetijske ptAdetke in izdeH» • 



Siran 626 URADNI LIST LRS Stev. 34 — 10. VIII. 1948 

skladu s postavljenim načrtom za dobro 
oskrbo mest in drugih industrijskih sre- 
dišč in sklepa v ta namen pogodbe; 
3. da pospešuje in razvija vse panoge 
kmetijskega gospodarstva na svojem 
področju tako poljedelstvo, živinorejo, 
sadjarstvo, vinogradništvo, čebelarstvo, 
gojitev industrijskih in drugih kultur, 
gozdarstvo, domačo obrt itd., posebno 
še tisto panoge oziroma kulture, ki v 
danih naravnih pogojih najbolj uspe- 
vajo; 4. da uvaja za povečanje kmetijske 
proizvodnje in s tem za naraščanje bla- 
gostanja svojih članov naprednejše teh- 
••~• in agronomske metode v kmetij- 
stvu in v ta namen nabavlja kmetijske 
stroje, umetna gnojila itd., ustanavlja 
ambulante za živino, plemenilne poätaje, 
organizira "selekcijo živine, gradi silose, 
organizira semensko službo, skrbi za 
gojitev sadnih, gozdnih in drugih sadik 
itd.; 5. da organizira predelavo kmetij- 
skih pridelkov in obrtne delavnice za 
potrebe svojih članov in izrablja pri tem 
predvsem lokalne surovine; 6. da zbira 
kmečke prihranke v obliki hranilnih 
vlog in notranjih posojil za ustvarjanje 
obratnih sredstev in podeljevanje kre- 
ditov svojim članom; 7. da skrbi za go- 
spodarski strokovni, kulturni in pro- 
svetni dvig vseh prebivalcev svojega 
okoliša tako, da prireja v svojem za- 
družnem domu strokovna in politična 
predavanja, kulturne prireditve, stro- 
kovne tečaje, razstave, predvajanja fil- 
mov, goji fizkulturo itd. ter ustanovi 
svojo knjižnico. 

Zaradi smotrnega in uspešnejšega* iz- 
polnjevanja svojih nalog izdela potrebne 
načrte v skladu s eplošnim državnim na- 
črtom. 

Zadružni delež znaša 100 din in se 
mòra plačati ob vstopu v zadrugo. 
Upravni odbor lahko dovoli plačilo v 
obrokih. Vsak zadružnik jamči s pet- 
najstkratnim zneskom vpisanega enkrat- 
nega temeljnega deleža.. 

Upravni odbor sestavlja 5 do 7 članov, 
ki jih' voli zbor izmed zadružnikov za 
dobo enega leta. 

Zadrugo zastopa upravni odbor, pod- 
pisujeta pa zanjo po dva člana upravne- 
ga odbora, katerih enega lahko nadome- 
šča pò upravnem odboru pooblaščeni 
uslužbenec. 

Claai upravnega odbora so: 
Hrovat Franc, mesar, Velika Pirešica, 

predsednik, 
Grobelnik Franc, delavec, Železno 7, 

podpredsednik, 
Roje Âvrelij, nameščenec, Velika K- 

rešica 57, tajnik, 
Toman Ivan, traktorist, Vel. PireSfca 

št. 6, 
Toman Franc, kmet, Pernovo 33, 
Tkalec Frančiška, ' gospodinja, Želez- 

no 16, 
" OpWik Marija, gospodinja, Vel. Pi- 
rešiea Ž, odborniki. 

Okrožno sodišče v Celju, 
•    •    dne 19. julija 1948. 

»adr VII 166/2 6522 

1006. 
Sedež: VrhoYO, okraj Trbovlje 
Dan vpisa: 21. julija 1948. 
Besedilo: Kmetijska zadruga z o. jam- 

stvom v Vrhovem. 
Zadruga je bua ustanovljena na skup- 

ščini 26. II. 1948. 
Naloge zadruge so: L da na čim boljši 

in čim kulturnejši način oskrbuje svoje 
člane z vsemi potrebnimi potresnimi 
predmeti; 2. da odkupuje v svojem oko- 
lišu vse kmetijske pridelke in izdelke v 
skladu s postavljenim načrtom za dobro 
oskrbo mest in drugih industrijskih sre- 
dišč in sklepa v ta ramen pogodbe; 
3. da pospešuje in razvija vse panoge 
kmetijskega gospodarstva na svojem 
področju, tako poljedelstvo, živinorejo, 
sadjarstvo, vmogradništvo, čebelarstvo, 
gojitev industrijskih in drugih kultur, 
gozdarstvo, domačo obrt itd., posebno 
še tiste panoge oziroma kulture, ki v 
danih naravnih pogojih najbolj uspe- 
vajo; 4. da uvaja za povečanje kmetijske 
proizvodnje in s tem za naraščanje bla- 
gostanja svojih članov naprednejše teh- 
nične in agronomske metode v kmetij- 
stvu in v ta namen nabavlja kmetijske 
stroje, umetna gnojila itd., ustanavlja 
ambulante za živino, plemenilne postaje, 
organizira selekcijo živine, gradi silose, 
organizira semensiko službo, skrbi za 
gojitev sadnih, gozdnih in drugih sadik 
itd.; 5. da organizira predelavo kmetij- 
skih pridelkov in obrtne delavnice za 
potrebe svojih članov in izrablja pri tem 
predvsem lokalne surovine; 6. da zbira 
kmečke prihranke v. obliki hranilnih 
vlog in notranjih posojil za ustvarjanje 
obratnih sredstev in podeljevanje kre- 
ditov svojim članom; 7. da skrbi za go- 
spodarski strokovni, kulturni in pro- 
svetni dvig vseh prebivalcev svojega 
okoliša tako, da prireja v svojem za- 
družnem domu strokovna • politična 
predavanja, kulturno prireditve, stro- 
kovne tečaje, razstave, predvajanja fil- 
mov, goji fizkulturo itd. ter ustanovi 
svojo knjižnico. 
' Zaradi smotrnega in uspešnejšega iz- 
vajanja svojih nalog izdela potrebne 
načrte v skladu s splošnim državnim 
načrtom. 

Zadružni delež znaša 100 din, delež za- 
družnikovega družinskega člana 20 din 
in se mora plačati ob vstopu v zadrugo. 
Upravni odbor lahko dovoli plačilo v 
obrokih. Vsak zadružnik jamči z deset- 
kratnim zneskom vpisanega enkratnega 
temeljnega oziroma družinskega deleža. 

Priobčitve se, kolikor ni v pravilih do- 
ločeno drugače, nabijejo nà zadružni 
razglasni deski. 

Upravni odbor sestavlja sedem članov, 
ki jih voli zbor izmed zadružnikov za 
dobo enega leta. Zadrugo zastopa uprav- 
ni odbor, zanjo podpisujeta po dva člana 
upravnega odbora, katerih enega lahko 
nadomešča po upravnem odboru poobla- 
ščeni uslužbenec zadruge. 

Ölani upravnega odbora so:    • 
Medved Jože, poštni uslužbenec, Pra- 

pretno, predsednik, 
Jevševar Mavricij, kmet,   Vrhovo 2, 

podpredsednik, 

Burkelc Leopold, železničar, Vrhovo 
št. 36, tajnik, 

Rešeta Antonija, kmetica, Novi grad 
št. 19, 

Sotler Alojzija, gospodinja, Log, 
Brečko Jakob, kmet, Prapretno, 
Zupan Štefka, hiš. pomočnica, Vrhovo, 

odborniki. 
Okrajno sodišče v Celju 

dne 21. julija 1948. 
Zadr VII 175/2 6627 

1007. 
Sedež Dravlje. 
Dan vpisa: 28. julija 1948. 
Besedilo: Kmetijska zadruga z omeje- 

nim jamstvom Dravljo-Šiška. 
Zadruga je bila ustanovljena na 

ustanovnem zboru 16. VII. 1948 za ne- 
določen čas. 

Nalogo zadruge so: L da na čim boljši 
in čim kulturnejši način oskrbuje svoje 
člane z vsemi potrebnimi potresnimi 
predmeti; 2. da odkupuje v svojem oko- 
lišu vse kmetijske pridelke in izdelke v 
skladu e postavljenim načrtom za dobro 
oskrbo mest in drugih industrijskih sre- 
dišč in sklepa v ta namen pogodbe; 
3. da pospešuje in razvija vso panoge 
kmetijskega gospodarstva na ' svojem 
področju, talco poljedelstvo, živinorejo, 
sadjarstvo, vinogradništvo, čebelarstvo, 
gojitev industrijskih in drugih kultur, 
gozdarstvo, domačo obrt it<L, posebno 
še tiste panoge oziroma kulture, ki v 
danili naravnih pogojih najbolj, uspe- 
vajo; 4. da uvaja za povečanje kmetijske 
proizvodnje in s tem za naraščanje bla- 
gostanja svojih članov naprednejše teh- 
nične in agronomske metode v kmetij- 
stvu in v ta namen nabavija kmetijske 
stroje, umetna gnojila itd., ustanavlja 
ambulante za živino, plemenilne postaje, 
organizira selekcijo živine, gradi silose, 
organizira semensko službo, skrbi za 
gojitev sadnih, gozdnih in drugih sadik 
itd.; 5. da organizira predelavo kmetij- 
skih pridelkov in obrtne delavnice za 
potrebe svojih članov in izrablja pri tem 
predvsem lokalne surovine; Ö. da zbira 
kmečko prihranke v obliki hranilnih 
vlog in notranjih posojil za ustvarjanje 
obratnih sredstev in podeljevanje kre- 
ditov svojim Članom; 7. da skrbi za. go- 
spodarski strokovni, kulturni in T>ror 
svetni dvig vseh prebivalcev svojega 
okoliša tako, da prireja v svojem za- 
družnem domu strokovna in ' politična 
predavanja, kulturne prireditve, stro- 
kovne tečaje, razstave, predvajanja fil- 
mov, goji fizkulturo itd. ter ustanovi 
svojo knjižnico. 

Zaradi smotrnega in uspešnejšega iz- 
vajanja svojih nalog izdela potrebne na- 
črte v skladu e splošnim državnim, na- 
črtom. 

Zadružni delež znaša 150 din,; ki se 
lahko plača v obrokih. Delež zadružni- 
kovega družinskega člana znaša 10 din. 
Člani jamčijo za obveznosti zadruge z 
desetkratnim zneskom vpisanega^ enkrat- 
nega temeljnega oziroma družinskega 
deleža. 

Zadruga razglaša važnejše sklepe v 
svojih poslovnih prostorih in na razglas- 
ni deski. 
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Upravni odbor sestavlja 7 do 11 čla- 
nov, ki ji" voli zbor izmed zadružnikov. 
Njegova dolžnost traja eno leto. Za zadru- 
go podpisujeta po dva čla: . upravnega 
odbora, katerih euer?a lahko nac'' mešča 
po upravnem odboru pooblaščeni usluž- 
benec zać   ,'o. 

Ciani upravnega odbora *•: 
»   Avšič Alojz, kmet, Draga 48, 

Črnivec Feliks, kmet, Za krajem 17, 
Šušteršič Dana, kmetica, Ljubljana, 

Celovška c. 264, 
Hubad Feliks, kmet, Ljubljana, Celov- 

ška c. 297, 
Grum Anton, kmet, Ljubljana, Vodni- 

kova 214, 
Jarc Alojzij, kmet, Ljubljana, Vodni- 

kova 99, 
Bizjan Miha, kmet, Ljubljana, Jernc- 

jeva c. 17, 
Marinko Vinko, kmet, Ljubljana, Jer- 

nejeva 33, 
Novali Jakob, kmet, Za vasjo 8. 

, Okrožno sodišče v Ljubljani 
dno 27. julija 1948. 

Zt  158/48 —'Zadr VI 115/1 ÖG99 

1008. 
Sedež: Gor. Logatec. 
Dan vpisa 27. julija 1948. 
Besedilo: Kmetijska zadruga z omnjn- 

• nim jamstvom v Gor. Logatcu. 
Zadruga je bila ustanovljena na usta- 

novnem zboru 26 II. 1948 za nedoločen 
čas. 

Naloge zadruge «o: 1. da na čim boljši 
in čim kulturuejšj način oskrbuje svoje 
člane z vsemi potrebnimi potrošnimi pred- 
meti; 2. da odkupuje v svojem okolišu vse 
kmetijske pridelke in izdelke v skladu s 
postavljenim načrtom za dobro oskrbo 
mest in drugih industrijskih središč in 
sklepa v ta namen pogodbe; 3. da pospešu- 
je in razvija vse panoge kmetijskega go- 
spodarstva na svojem področju, tako polje- 
delstvo, živinorejo, sadjarstvo, vinogradni- 
štvo, čebelarstvo, gojitev industrijskih • 
drugih kultur, gozdarstvo, domačo obrt itd.; 
posebno še tiste panoge oziroma kulture, 
ki v danih naravnih pogojih najbolj uspe- 
vajo; 4. da uvaja za povečanje kmetijske 
proizvodnje in s tem za naraščanje bla- 
gostanja svojih članov naprednejše teh- 
nične in agronomske metode v kmetijstvu 
in v ta namnn nabavlja kmetijske stroje, 
umetna gnojila .itd., ustanavlja ambulante 
za živino, piemeailne postaje, organizira 
selekcijo Živino, gradi silose,'organizira se- 
mensko službo, skrbi za gojitev sadnih, 
gozdnih in drugili sadik itd.; 5. da organi- 
zira predelavo kmetijskih pridelkov in 
obrtne delavnice za' potrebe svojih članov 
in izrablja pri tem predvsem lokalne suro- 
vine; 6. da zbira kmečke prihranke v 
obliki hranilnih vlog in notranjih posojil 
za ustvarjanje obratnih sredstev in pode- 
ljevanje kreditov svojim članom; 7. da 
skrbi za gospodarski strokovni, kulturni in 
prosvetni dvig vseh prebivalcev evoje^a 
okoliša talco, da prireja v svojem zadruž- 
nem domu strokovna in politična predava- 
nja, kulturne prireditve, strokovne tečaje, 
razstave, predvajanja filmov, goji fizkul- 
turo itd. ter ustanovi svojo knjižnico. 

Zaradi smotrnega in uspešnejšega iz- 
vajanja svojih nalog izdela potrebne 
načrte v skladu s splošnim državnim 
načrtom. 

Zadružni delež znaša 100 din, delež 
z-'đružnikoVega družinskega člana 20 din 
ki se lahko vplača v obrokih. Člani jam- 
čijo za obveznosti, zadruge z. desetkrat- 
nim zneskom vpisanega enkratnega te- 
meljnega oziroma družinskega deleža. 

Zadruga razglaša važnejšo sklepe v 
svojih poslovnih prostorih in na razglas- 
ni desici. 

Upravni odbor sestavlja. 5 do 9 članov, 
ki jih voli zbor izmed zadružnikov. Nje- 
gova dolžnost traja eno leto. Za zadrugo 
podpisujeta po dva člana upravnega od- 
bora, katerih enega lahko nadomešča po 
upravner   -dboru pooblaščeni uslužbe- 
nec zadruge. 

Ciani unravnega odbora so: 
Pišlar Franc, kmet, Gorenja vas 48, 
Kavčič "•, kmet, Blekova vas 14, 
Doljak Valentin,  učitelj,   Gor. Loga- 

tec 58, 
Lenassi Franc, Gor. Logatec 33, 
Marinko Franc, kmet, Kalee 5. 
Poioblaščenka   za   sopodpisovanje 'je 

Pečkaj  Majda, poslovodJdnja, Dol.  Lo- 
gatec, Cevica 57. 

Okrožno sodišče v Ljubljani , 
dne 27. julija 1948. 

Zt 153/48 - Zadr VI 110/48 6701 

1009. 
Sedež: Ljubljana, Celovška cesta 260. 
Dan vpisa: 81. julija 1948. 
Besedilo: Potrošniška zadruga z ome- 

jenim jamstvom, Ljubljana 24. 
Zadruga je bila ustanovljena na usta- 

novnem zboru 17. junija 1948 za nedo- 
ločen čas. 

Naloge zadruge so: 
1. da na čim.boljši, čim kulturnejšiin 

gospodarstveni način oskrbuje svoj e člane 
z vsemi potrebnimi potrošnimi predmeti. 
V ta namen: a) ugotavlja potrebe svo- 
jih članov in sestavi na podlagi ugotovi- 
tev načrt potrošnje; b) sklepa pogodbe 
z proizvajalnimi podjetji, z državnimi 
trgovskimi podjetji in s kmetijskimi 
zadrugami oziroma njihovimi zvezami za 
dobavo industrijskih in kmetijskih pro- 
izvodov, posebno skrbi tudi za dobavo 
povrtnin, sadja, mleka itd.; c) skrbi, da 
bo trgovsko poslovanje vvsakem pogledu 
racionalno, tehnično dovršeno in kulturno, 
da bodo člani dobro^postreženi, da bo 
trgovina stalno založena s potrošnimi 
predmeti, da ne bo imela nekoristnega 
blaga, da znižuje zakonito «dopustne mar- 
že, da bodo lokali ih izložbe okusno 
opremljene &L; 

2. da ustanavlja za potrebe svojib čla- 
nov po potrebi in možnosti lastna poä- 
jeitja, n.pr. corine delavnice, podjetja za 
konserviranje sadja, povrtninè, jajc itd.; 

3. da skrbi ob sodelovanju sendiikaïnili 
organizacij za dvig kulturne in prosvetne 
ravni in za zadruz-no vzgojo svojih članov. 

Zaradi smotrnega in uspešnejšega iz- 
polnjevanja svojih nalog izdela potrebne 
načrte v skladu s splošnim državnim 
načrtom.  , 

Zadružni delež znaša 1£Q din, ki se 
lahko vplača v obrokih!. Deteg iaOm&- 

nikovega družinskega člana znaša 10 din. 
Člani jamčijo za obveznosti zadruge z 
desetkratnim zneskom vpisanega enkrat- 
nega temeljnega oziroma družinskega 
deleža. 

Zadruga razglaša važnejše sklepe v 
svojih poslovnih prostorih in na razglas- 
nih, deskah svojih poslovalnic. 

Upravni odbor sestavlja 5 do 7 članov, 
ki jih voli zbor izmed zadružnikov. Nje- 
gova dolžnost traja eno leto. Za zadrugo 
podpisujeta po dva člana upravnega od- 
bora, katerih enega lahko nadomešča po 
upravnem odboru   pooblaščeni uslužbe- 
nec zadruge. 

Člani upravnega odbora so: 
Mravlje Teodor,   upokojenec,   Stegne 

10/a, 
Okršlar Jože, uslužbenec, Sojerjeva 23, 
MikliČ Jože, uslužbenec, Celovška ce- 

sta 225/a, 
Minodraž Andrej, delavec, Stegne 10/a, 
Kušar Jože, delavec, Vodnikova 226, 
Rabnik  Franc,  uslužbenec.  Čebelar- 

ska 28, \si iz Ljubljane. 
Okrožno sodišče y Ljubljani 

dne 30. julija 1938. 
Zt 170/48 — Zadr Vi 1-25/1 

1010. 
Sedež: Ljubljana, Cerkvena ul. 21. 
Dan vpisa: 28. julija 1948. 
Besedilo: Potrošniška    - 7ruga z ome- 

jenim jamstvom, Ljubljana 17. 
Zadruga je bila ustanovljena na usta- 

novnem zboru 28. junija 19-lS za nedo- 
ločen čas. 

Naloge zadruge so: 
1. da na čim boljši, čim kulturnejši in 

gospodarstveni način oskrbuje svoje člane 
z vsemi potrebnimi potrošnimi predmeti. 
V ta,namen: a) ugotavlja potrebe svo- 
jih članov in sestavi na podlagi ugotovi- 
tev načrt potrošnje; b) sklepa pogodbe 
z proizvajalnimi podjetji, z državnimi 
trgovskimi podjetji in s kmetijskimi 
zadrugami ozirom^ njihovimi zvezami za 
dobavo industrijskih in kmetijskih pro- 
izvodov, posebno skrbi tudi za dobavo 
povrtnin, sadja, mleka itd.; c) skrbi, da 
bo trgovsko poslovanje v vsakem pogledu 
racionalno, tehnično dovršeno in kulturno, 
da bodo Člani dobro postreženi, da bo 
trgovina staäno založena s potrošnimi 
predmeti, da ne bo imela nekoristnega 
blaga, da znižuje zakonito dopustne mar- 
že, da bodo lokaii in, izložbe okusno 
opremljene itd.; 

2. da ustanavlja za potrebe svojih čla- 
nov po potrebi ih možnosti lastna pod- 
jeitja, n.pr. obrtne delavnice, podjetja za 
koBse^vkaole sàtlja, povftnine, jajc itd.; 

3. da SîSFDÎ ob sodelovanju sindikalnih 
organ^zacif za dvig kulturne in prosvetne 
ravni in za zadružno vzgojo svojih članov. 

Zaradi smotrnega in uspešnejšega iz- 
polnjevanja svojih nalog izdela potrebne 
načrte v sMadu s splošnim državnim 
načrtom. '     . . 

Zadružni delež znaša 150 din,*ki se 
lahko vplača v obrokih. Delež zadruž- 
nikovegâ družinskega âtoa znaša 10 din. 
Člani jamčijo za obveznosti zadruge z 
dese&Batnim znesfcom vpisanega enkrat- 
nega temeljnega oziroma 
déïeëa. 
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Zadruga razglasa važnejše sklepe v 
svojih poslovnih prostorih in na razglas- 
nih deskah svojih poslovalnic 

Upravni odbor sestavlja • do 7 članov, 
ki jih voli zbor izmed zadružnikov. Nje- 
gova dolžnost traja eno leto. Za zadrugo 
podpisujeta po dva člana upravnega od- 
bora, katerih enega lahko nadomešča po 
upravnem odboru pooblaščeni uslužbe- 
nec zadruge. 

Člani upravnega odbora so: 
Jean Maks, uradnik, Ljubljana, Ko- 

pališka 20, 
Kramar Angela, zasebnica, Ljubljana, 

Zeljarska 8, 
Gorzr. Kliman, uradnik, Ljubljana, 

Cesta v Mestni log 7, 
Lisjak Ivan, mizar, Ljubljana, Rihar- 

jeva 2, 
Slovša Franc, trafikant, Ljubljana, 

Cerkvena 3, 
Lipovž Lojze, uradnik, Vogelna 5, 
Goršič Leopold, upokojenec, Vel. Stra- 

don 11, i 
Okrožno sodišče v Ljubljani 

dne 27. julija 1948. 
Zt 157/48 — Zadr VI 114/1 

v 
1011. ' 

Sedež: Ljubljana, Jezica št. 97. 
Dan vpisa: 28. julija 1948. 
Besedilo: Potrošniška zadruga z ome- 

jenim jamstvom, Ljubljana 28. 
Zadruga je büa ustanovljena na usta- 

novnem zboru 23. junija 1948 za nedolo- 
čen čas. 

Naloge zadruge so: 
1. da na čim boljši, čim kulturnejši in 

gospodarstveni način oskrbuje svoje člane 
z vsemi potrebnimi potrošnimi predmeti. 
V ta namen: a) ugotavlja potrebe svo- 
jih članov in sestavi na podlagi ugotovi- 
tev načrt potrošnje; b) sklepa pogodbe 
9 proizvajalnimi podjetji, z državnimi 
trgovskimi podjetji in s kmetijskimi 
zadrugami oziroma njihovimi zvezami za 
dobavo industrijskih i» kmetijskih pro- 
izvodov, posebno skrbi tudi za dobavo 
povrtnin, sadja, mleka itd.; c) skrbi, da 
bo trgovsko poslovanje v vsakem pogledu 
racionalno, tehnično dovršeno in kulturno, 
da bodo äani dobro postreženi, da bo 
trgovina stalno založena e potrošnimi 
predmeti, da ne bo imela nekoristnega 
blaga, da znižuje zakonito dopustne mar- 
že, da bodo lokali in izložbe" okusno 
opremljene itd.; ' 

2. da ustanavlja za potrebe svojih čla- 
nov po potrebi in možnosti lastna pod- 
jetja, n.pr. obrtne delavnice, podjetja za 
konserviranje sadja, povrtnine, jajc itd.; 

3. da skrbi ob sodelovanju sindikalnih 
organizacij za dvig kulturne in prosvetne 
ravni in za zadružno vzgojo svojih članov. 

Zaradi smotrnega in uspešnejšega iz- 
polnjevanja svojih nalog izdela potrebne 
načrte ,v skladu s splošnim državnim 
načrtom. 

Zadružni delež znaša 150 din, ki se 
lahko vplača v obrokih. Delež zadruž- 
nikovega družinskega člana znaša 10 din. 
Člani jamčijo za obveznosti zadruge z 
desetkratnim zneskom vpisanega enkrat- 

nega temeljnega oziroma družinskega 
deleža. 

Zadruga razglasa važnejše sklepe v 
svojih poslovnih prostorih in na razglas- 
nih deskah svojih poslovalnic. 

Upravni odbor sestavlja 5 do 7 članov, 
ki jih voli zbor izmed zadružnikov. Nje- 
gova dolžnost traja eno leto. Za zadrugo 
podpisujeta po dva člana upravnega od- 
bora, katerih enega lahko nadomešča po 
upravnem odboru pooblaščeni uslužbe- 
nec zadruge. 

Člani upravnega odbora so: 
Cerne Dragotin, nameščenec. Mala vas 

št. 64, 
Hvastija Niko, nameščenec, Savije 55, 
Klopčič Jožef, nameščenec, Mala vas 

št. 14, 
Kerševan Leander, strojnik, Ljublja- 

na, Vodovodna 192, 
Sonc Franc, nameščenec, Jezica 74, 
Pavlic  Mihael,  železničar,  Savije  77, 
Podbevšek Anica, gospodinja, Mala vas. 

Okrožno sodišče v Ljubljani 
dne 27 julija 1948. 

Zt 154/48 '— Zadr VI 112/1 
* 

1012. 
Sedež: Ljubljana, Resljeva cesta 12•. 
Dan vpisa: 31. julija 1948. 

a Besedilo:  Obrtna   nabavno   prodajna 
zadruga z omejenim jamstvom Ljubljana 
okolica. 

Zadruga je bila ustanovljena na usta- 
novnem zboru 18. VII. 1948 za nedolo- 
čen čas. 

Naloge zadruge so: 1. da nabavlja pro- 
izvajalna sredstva in surovine za svoje 
člane; 2. da prevzema od svojih članov 
njihove proizvode, jih razvršča po vrsti 
in kakovosti in skrbi za skupno prodajo; 
3. sodeluje pri načrtu oskrbe in pomaga 
pri vključevanju obrtništva v načrtno 
delo; 4. da vodi razvid o izpolnitvi spre- 
jetih proizvajalnih nalog svojih članov 
in skrbi, da se v celoti izpolnjujejo 
predpisi ljudskih oblasti glede cen, in 
5. da zbira zaradi samooskrbe v svojem 
okolišu surovine, ki so še neizrabljene 
in jih razdeljuje med svoje člane. 

Zadružni delež znaša 250 din (ne sme 
biti višji kot 500 din), ki se lahko vplača 
v obrokih. Člani jamčijo za obveznosti 
zadruge s petkratnim zneskom vpisanih 
obveznih deležev. 

Zadruga razglaša važnejše sklepe v 
prostorih zadruge; po možnosti tudi v 
glasilu zadružne zveze LRS, ali v lokal- 
nem dnevnem časopis/u. 

Upravni odbor sestavlja 5 do 9 članov, 
ki jih voli zbor izmed zadružnikov. Nje- 
gova dolžnost traja eno leto. 

Za zadrugo podpisujejo predsednik ali 
podpredsednik in tajnik, če so ti zadrža- 
ni, pa najmanj dva člana upravnega od- 
bora, katerih enega lahko nadomešča po 
upravnem odbora pooblaščeni uslužbe- 
nec zadruge. 

Člani upravnega odbora so: 
šuštaršič Franc, ključavničar, Vrhnika, 
Zaletel Franc, mizar, Stacežiče, 
Letnar Franc, čevljar, Piata, 
Grom Lovro, mizar, Dol. Logatec, # 
Dolžan Ivan, čevljar, Gradec pri Litiji, 
Simčič Mirko, mehanik, Škofljica, 

Stanovnik Anton, krojač, Vrhnika, 
Pervanje Malis, kovač, Brezovica, 
Kočevar Janez, soboslikar. Borovnica. 

Okrožno sodišče v Ljubljani 
dne 30. julija 1948. 

Zt 171/48 - Zadr VI 126/1   6707 
* 

1013. j 
Sedež: Ljubljana, Rožna dolina C. V/26. 
Dan vpisa: 31. julija 1948. 
Besedilo: Potrošniška zadruga z ome- 

jenim jamstvom, Ljubljana 18. 
Zadruga je bila ustanovljena na usta- 

novnem zboru 24. VI. 1948 za nedolo- 
čen čas. 

Naloge zadruge so: 
1. da na cim boljši, čim kulturnejši in 

gospodarstveni način oskrbuje svoje člane 
z vsemi potrebnimi potrošnimi predmeti. 
V ta namen: a) ugotavlja potrebe svo- 
jih članov in sestavi na podlagi ugotovi- 
tev načrt potrošnje; b) sklepa pogodbe 
z proizvajalnimi podjetji, z državnimi 
trgovskimi podjetji in s kmetijskimi 
zadrugami oziroma njihovimi zvezami za 
dobavo industrijskih iv kmetijskih pro- 
izvodov, posebno skrbi tudi za dobavo 
povrtnin, sadja, mleka itd.; c) skrbi, da 
bo trgovsko poslovanje v vsakem pogledu 
racionalno, tehnično dovršeno in kulturno, 
da bodo člani dobro postreženi, da bo 
trgovina stalno založena s potrošnim; 
predmeti, da ne bo imela nekoristnega 
blaga, da znižuje zakonito dopustne mar- 
že, da bodo iokali in izložbe okusno 
opremljene itd.; 

2. da ustanavlja za potrebe svojih čla- 
nov po potrebi in možnosti lastna pod- 
jetja, n. pr. obrtno delavnice, podjetja za 
konserviranje sadja, povrtnine, jajc itd.; 

3. da s'.r'.i ob sodelovanju sindikalnih 
organizacij za dvig kulturne in prosvetne 
ravni in za zadružno vzgojo svojih članov. 

Zaradi smotrnega in uspešnejšega iz- 
polnjevanja svojih nalog izdela potrebne 
načrte v skladu s splošnim državnim 
načrtom. 

Zadružni delež znaša 150 din, ki se 
lahko vplača v obrokih. Delež zadruž- 
nikovega družinskega člana znaša 10 din. 
Člani jamčijo za obveznosti zadruge z 
desetkratnim zneskom vpisanega enkrat- 
nega temeljnega oziroma družinskega 
deleža. 

Zadruga razglaša važnejše sklepe v 
svojih poslovnih prostorih ih na razglas- 
nih deskah svojih poslovalnic. 

Upravni odbor sestavlja 5 do .7 članov, 
ki jih voli zbor izmed zadružnikov. Nje- 
gova dolžnost traja eno leto. Za zadrugo 
podpisujeta po dva člana upravnega od- 
bora, katerih enega lahko nadomešča po 
upravnem odbora pooblaščeni us•be- 
nec zadruge. 

Clantì upravnega odbora so: 
Hočevar Jurij, drž. nameščenec, Ljub- 

ljana, Rožna dolina, C. VII/8, 9 
VidenJč Jože. komercialist, Ljubljana, 

Rofoa dolina, C. IX/10, 
äpToc Pavla, zadr. uslužbenka, Ljrob- 

Ijapa, Levstikova ul. 21, 
Trček Janko, nameščenec, Ljubljana, 

Levöeva ul. 11, 
Vrhovec Slavka, nameščenka, Ljublja- 

na, Rožna douma, C. VII/9, 

\. 



Štev. 34 - 10. VllL 1948 UKADNi LISI LKS SUan UZo 

Tesar  Franjo,   upokojenec,  Ljubljana, 
Kožna dolina, C. VII/3, 

Bajt   Franjo,    upokojenec,   Ljubljana, 
Kožna dolina, Cesta V/12, 

Okrožno sodišče v Ljubljani 
dne 30. julija 1948. 

Zt 169/48 - Zadr VI 124/1 

1014. 
* 

Sedež: Ljubljana, Sv. Jakoba trg. 
Dan vpisa: 31. julija 1948. 
Besedilo: Potrošniška zadruga z ome- 

jenim jamstvom v Ljubljani 8. 
Zadruga je bila ustanovljena na usta- 

novnem'zboru 28. VI. 1948 za nedolo- 
čen čas. 

Naloge zadruge so: 
1. da na čim boljši, čim kulturnejši in 

gospodarstveni način oskrbuje svoje člane 
z vsem. potrebnimi potrebnimi predmeti 
V ta namen: a) ugotavlja potrebe svo- 
jih članov in sestavi na podlagi ugotovi- 
tev načrt potrošnje; b) sklepa pogodbe 
z proizvajalnimi podjetji, z državnimi 
trgovskimi podjetji in s -kmetijskimi 
zadrugami oziroma njihovimi zvezami za 
dobavo industrijskih m kmetijskih pro- 
izvodov,, posebno skrbi tudi za dobavo 
povrtnin, sadja, mleka itd.; c) skrbi, da 
bo trgovsko poslovanje -v vsakem pogledu 
racionalno, tehnično dovršeno in kulturno, 
da bodo člani dobro postreženi. da bo 
trgovina stalno založena s potresnimi 
predmeti, da ne bo imela nekoristnega 
blaga, da znižuje zakonito dopustne mar- 
že, da bodo lokali in izložbe okusno 
opremljene itd.; 

2. da ustanavlja za potrebe svojih čla- 
nov po potrebi in možnosti lastna pod- 
jetja, n. pr. obrtne delavnice, podjetja za 
konserviranje sadja, povrtnine, jajc itd.; 

3. da skrbi ob sodelovanju sindikalnih 
organizacij za dvig kulturne in prosvetne 
ravni in zà zadružno vzgojo svojih članov. 

Zaradi smotrnega in uspešnejšega iz- 
polnjevanja svojih nalog izdela potrebne 
načrte v skladu s splošnim državnim 
načrtom. 

Zadružni delež znaša 150 din, ki se 
lahko vplača v obrokih. Delež^ zadruž- 
nikovega družinskega člana znaša 10 din. 
Člani jamčijo za obveznosti zadruge z 
desetkratnim zneskom vpisanega^ enkrat- 
nega temeljnega oziroma družinskega 
deleža. 

Zadruga razglaša važnejše sklepe v 
svojih poslovnih prostorih in na razglas- 
nih deskah svojih poslovalnic. 

Upravni odbor sestavlja 5 do 7 članov, 
ki j!h voli zbor izmed zadružnikov. Nje- 

, gova dolžnost traja eno leto. Za zadrugo 
podpisujeta po dva člana upravnega od- 
bora, katerih enega lahiko nadomešča po 
upravnem odboru pooblaščeni uslužbe- 
nec zadruge. 

GiaM upravnega odbora so: 
Verhek Mihael, klobučar, Ljubljana, 

Mestni trg 19, 
Haiti  Polonca,   gospodinja, Florjanska 

St. 19, 
Šinkovec Ludvik, železničar, Ljublja- 

na, Ulica na grad 7/a, 
Verhek Tda, gospodinja, Ljubljana. 

Mestni trg 19, 
Pavlic Anton, nameščenec. Ljubljana, 

Florjanska 18, 

Cenčič Karol, nameščenec, Ljubljana, 
Stari trg 24, 

Pecnik Francka, nameščenka, Ljublja- 
na, Ulica na grad 5. 

Okrožno sodišče v Ljubljani 
dne 30. julija 1948. 

Zt 167/48 - Zadr VI 122/1 
* 

1015. 
Sedež: Ljubljana, Št. Vid. 
Dan vpisa: 31. julija 1948. 
Besedilo: Potrošniška zadruga z ome- 

jenim jamstvom Ljubljana 2I>, Št. Vid. 
Zadruga je bila ustanovljena na usta- 

novnem zboru 18. VI. 1948 za nedoločen 
čas. 

Naloge zadruge so: 
1. da na čim boljši, čim kulturnejši in 

gospodarstveni način oskrbuje svoje člane 
z vsemi potrebnimi potrošnimi predmeti. 
V ta namen: a) ugotavlja potrebe svo- 
jih članov in sestavi na podlagi ugotovi- 
tev načrt potrošnje; b) sklepa pogodbe 
z proizvajalnimi • podjetji, z državnimi 
trgovskimi podjetji in s kmetijskimi 
zadrugami oziroma njihovimi zvezami za 
dobavo industrijskih uv kmetijskih pro- 
izvodov, posebno skrbi tudi za dobavo 
povrtnin, sadja, mleka itd.; c) skrbi, da 
bo trgovsko poslovanje v vsakem pogledu 
racionalno, tehnično dovršeno in kulturno, 
da bodo člani dobro postreženi, da bo 
trgovina stalno založena s potresnimi 
predmeti, da ne bo imela nekoristnega 
blaga, da znižuje zakonito dopustne mar- 
že, da bodo lokali in izložbe okusno 
opremljene itd.; 

2. da ustanavlja za potrebe svojih čla- 
nov po potrebi in možnosti lastna pod- 
jetja, n. pr. obrtne delavnice, podjetja za 
konserviranje sadja, povrtnine, jajc itd.; 

3. da skrbi ob sodelovanju sindikalnih 
organizacij za dvig kulturne in prosvetne 
ravni in za zadružno vzgojo svojih članov. 

Zaradi smotrnega in uspešnejšega iz- 
polnjevanja svojih nalog izdela potrebne 
načrte v skladu s splošnim državnim 
načrtom. 

Zadružni delež znaša 150 din, ki se 
lahko vplača v obrokih. Delež zadruž- 
nikovega družinskega člana znaša 10 din. 
Člani jamčijo za obveznosti zadruge z 
desetkratnim zneskom vpisanega enkrat- 
nega temeljnega oziroma družinskega 
defeža. 

Zadruga razglaša važnejše sklepe v 
svojih poslovnih prostorih in na razglas- 
nih deskah svojih poslovalnic. 

Upravni odbor sestavlja 5 do 7 članov, 
ki jih voli zbor izmed zadružnikov. Nje- 
gova dolžnost traja eno leto. Za zadrugo 
podpisujeta po dva člana upravnega od- 
bora, katerih enega lahfco nadomešča po 
upravnem odboru pooblaščeni uslužbe- 
nec zadruge. 

Clami upravnega odbora so: 
Bučar Ludovšk, upokojenec, št. Vid 14, 
Kralj Ivan, mizar. Št. Vid 91, 
Kos Franc, upokojenec, Podgora 38, J 

Pavlic Franc, sMadišcnik, Vižmarje 146, 
Pregi Mirko, upravnik, Št. Vid 3*7. 

Okrožno sodišče v Ljubljani 
dne 20. julija 1048. 

Zt 160/48 - Zadr. VI 119/1   6714 

1016. 
Sedež: Ljubljana, Tvršova 37 a. 
Dan vpisa: 31. julija 194:8. 
BesedJo: Potrošniška zadruga z ome- 

jenim jamstvom Ljubljana 7. 
Zadruga je bila ustanovljena na usta- 

novnem zboru 24. VI. 1946 za nedoločen 
čas. 

Naloge zadruge so: 
1. da na čim boljši, čim kulturnejši in 

gospodarstveni način oskrbuje svoje člane 
z vsemi potrebnimi poitrošmnii predmeti. 
V ta namen: a) ugotavlja potrebe svo- 
jih članov in sestavi na podlagi ugotovi- 
tev načrt potrošnje; b) sklepa pogodbe 
z proizvajalnimi podjetji, z državnimi 
trgovskimi podjetji in s kmetijskimi 
zadrugami oziroma njihovimi zvezami za 
dobavo industrijskih in' kmetijskih pro- ' 
izvodov, posebno skrbi tudi za dobavo 
povrtnin, sadja, mleka itd.; c) skrbi, da 
bo trgovsko poslovanje v vsakem pogledu 
racionalno, tehnično dovršeno in kulturno, 
da bodo člani dobro postreženi, da bo 
trgovina stalno založena s potro3nimi 
predmeti, da ne bo imela nekoristnega 
blaga, da znižuje zakonito dopustne mar- 
že, da bodo lokali in izložbe okusno 
opremljene itd.; 

2. da ustanavlja za potrebe svojih čla- 
nov po potrebi in možnosti lastna pod- 
jetja, n. pr. obrtne delavnice, podjetja za 
konserviranje sadja, povrtnine, jajc itd-; 

3. da skrbi ob sodelovanju •••••••• 
organizacij za dvig kulturne in prosvetne 
ravni in za zadružno vzgojo svojih članov. 

Zaradi smotrnega in uspešnejšega iz- 
polnjevanja svojih nalog izdela potrebne 
načrte v skladu s spaošnhn državnim 
načrtom. 

Zadružni delež ziiaSa 150 din, ki se 
lahko vplača v obrdkih. Delež zadruz- 
n&ovega družinskega člana znaša 10 din. 
člani jamčijo za obveznosti zadruge z 
desetkratnim zneskom vpisanega enkrat- 
nega temeljnega oziroma družinskega 
deleža. 

Zadruga razglaša važnejše sklope v 
svojih poslovnih prostorih in na razglae- 
nih deskah svojih poslovalnic. 

Upravni odbor sestavlja 5 do 7 članov, 
ki pH voli zbor izmed zadružnikov. Nje- 
gova doižnost traja eno leto. Za zadrugo 
podpisujeta po dva člana upravnega od- 
bora, katerih enega lahko nadomešča po 
upravnem odboru pooblaščeni uslužbe- 
nec zadruge. 

Čla»i upravnega odbora so: 
Knez Danka, poslovodkinia, Za vasjo 

št. 24, 
Pokovec Jože, nameščenec, Parmova 

uiica, 
Zaipanič Karel, upokojenec, Pleterlro- 

kovaw, 
Pležfeo Tončka, gospodinja. VoSnjakova 

št 10, 
LuSk Marija, gospodinja, Livarska S, 

vsi v Ljubljani. 
01cro£no sodišče v Ljubljani 

dne' 30. julija 1946. 
zt 106/43 — ZadT vi mu   eras 

•7. 
Sedež: LjaMju», Trfaška <*s4a W. 
pan TOiea: •. jnU*a 1048. 
Beeedflo: PotrolcSka mdruga z •••- 

vntm •••••••••. Ljubljana 16. 
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Zadruga je bila ustanovljena na usta- 
novnem zbora 25. VI. 1948 za nedoločen 
čas. 

Naloge zadruge so: 
1. da na Čim boljši, čim kulturnejši in 

gospodarstveni način oskrbuje svoje člane 
L vsemi potrebnimi potresnimi predmeti. 
V ta namen: a) ugotavlja potrebe svo- 
jih članov in sestavi na podlagi ugotovi- 
tev naòrt potrošnje; b) sldepa pogodbe 
L proizvajalnimi podjetji, z državnimi 
trgovskimi podjetji in s kmetijskimi 
zadrugami oziroma njihovimi zvezami za 
dobavo industrijskih vu kmetijskih pro- 
izvodov, posebno skrbi tudi za dobavo 
povrtnin, sadja, mleka itd.; c) skrbi, da 
bo trgovsko poslovanje v vsakem pogledu 
racionalno, tehnično dovršeno in kurturno, 

•da bodo člani dobro postreženi, da bo 
trgovina stalno zakžona e potrošnim; 
predmeti, da ne bo imela nekoristnega 
blaga, da znižuje zakonito dopustne mar- 
že, da bodo lokala in izložbe ol -no 
opremljena itd.; 

2. da ustanavlja za potrebe svojih čla- 
nov po potrebi in možnosti lastna pod- 
jetja, n. pr. obrtne delavnice, podjetja za 
koöserviraaie sadja, povrtoiße, jajc itd.; 

3. da fvkrbi »b sodelovanju sindikalnih 
organizacij za dvig kulturne in prosvetne 
ravni in za zadružno vzgojo svojih članov. 

Zaradi smotrnega in uspešnejšega iz- 
polnjevanja svojih nalog izdela potrebne 
načrte v skladu s splošnim državnim 
načrtom. 

Zadružni delež znaša 150 din, ki se 
lahko vplača v obrokih. Delež zadruž- 
nikovega družinskega člana znaša 10 din. 
Člani Jamčijo za obveznosti zadruge z 
desetkratnim zneskom vpisanega enkrat- 
nega temeljnega oziroma družinskega 
defeža. 

Zadruga razglaša važnejše sklepe v 
svojih poslovnih prostorih in na razglas- 
nih deskah svojih poslovalnic. 

Upravni odbor sestavlja 5 do 7 članov, 
ki jih voli zbor izmed zadružnikov. ÎTji 
gova dolžnost traja eno leto. Za zadrugo 
podpisujeta po dva člana upravnega od- 
bora, katerih enega lahko nadomešča po 
upravnem odboru pooblaščeni uslužbe- 
nec zadrage. 

Ölend upravnega odbora so: 
Pirnat Franc, poslovodja, Ljubljana, 

Tržaška cesta 107. 
Wohiaz Wuà, uradnica, Ljubljana, 

Gregorinova 10, 
Petrovčič JoMa, gospodinja, Ljublja- 

na, Predjamska 105, 
Petrič Avgust, stroj, delavec, Ljublja- 

na, Vinöarjeva 5, 
Stermensky Marija, gospodinja, Lji- 

ljana, Martinova 177. s 
Okrožno sodišče v Ljubljani 

dne 27. julija 1946. 
Zt 136/48 - Zadr 71 113/1   0700 

* 
1018. 

Sedež: Ljubljana, Vodnikov trg 5. 
Dan vpisa: 81. julija 1948.    ' 
Besedilo: Po-trcsniSka zadruga z ome- 

jenim jamstvom, Ljubljana 1.. , 
Zadruga je bila ustanovljena na usta- 

novnem riwwu 24. VI. 1548 za nedoločen 
•••. 

Naloge zadruge so: 
1. da na čim boljši, čim kul turnejši in 

gospodarstveni uačin oskrbuje svoje člane 
z vsemi potrebnimi potrošnim] predmeti. 
V ta namen: a) ugotavlja potrebe svo- 
jih članov in sestavi na podlagi ugotovi- 
tev načrt potrošnje; b) sklepa pogodbe 
z proizvajalnim! podjetji, z državnimi 
trgovskimi podjetji in s kmetijskimi 
zadrugami oziroma njihovimi zvezami za 
dobavo industrijskih &• kmetijskih pro- 
izvodov, posebno skrbi tudi za dobavo 
povruiin, sadja, mleka itd.; c) skrbi, da 
bo trgovsko poslovanje v vsakem pogledu 
racionalno, tehnično dovršeno in kulturno, 
da bodo Člani dobro postreženi, da bo 
trgovina stalno založena a potresnimi 
predmeti, da ne bo imela nekoristnega 
blaga, da znižuje zakonito dopustne mar- 
že, da bodo lokali in izložbe okusno 
opremljene itd.; 

2. da ustanavlja za potrebe svojih čla- 
nov po potrebi in možnosti lastna pod- 
jetja, n. pr. obrtno delavnice, podjetja za 
konserviranje sadja, povrtnine, jajc itd.; 

, 3. da skrbi ob sodelovanju sindikalnih 
organizacij za dvig kulturne in prometne 
ravni in za zadružno vzgojo svojih članov. 

Zaradi smotrnega in uspešnejšega iz- 
polnjevanja svojih nalog Izdela potrebne 
načrte v skladu s splošnim državnim 
načrtom. 

Zadružni delež znaša 150 din, ki se 
lahko vplača v obrokih. Delež zadruž- 
nikov ega družinskega člana znaša 10 din. 
Člani jamčijo za obveznosti zadruge z 
desetkratnim zneskom vpisanega enkrat- 
nega temeljnega oziroma družinskega 
defeža. 

Zadruga razglaša važnejše sklepe v 
svojih poslovnih prostorih in na razglas- 
•• deskah svojih poslovalnic. 

Upravni odbor sestavlja 5 do 7 članov, 
ki jih voli zbor izmed zadružnikov. Nje- 
gova doiznost traja eno leto. Za zadrugo 
podpisujeta po dva člana upravnega od- 
bora, katerih enega lahko nadomešča po 
upravnem odboru pooblaščeni uslužbe- 
nec zadruge. 

Člai>i upravnega odbora so: 
Stanoič Anton, poslovodja, Vodnikov 

trg 5 
•• Alojzij, gasilski miličnik, Krekov 

trg 2, 
Uzelac Miroslav, uradnik, Strosmarje- 

va 3, 
Mogla Alojzij, upokojenec, Vodnikov 

trg 5 
Hribar Fani, gospodinja, Poljanska 1, 
Kozak Vlasta, gospodinja, Poljanski 

nasip 14, 
Stary Bogdan, urad., Študentovska 3, 

vsi v LJubljani. » 
Okrožno sodišče v Ljubljani 

dne 29. julija 1948. 
Zt 161/48 - Zadr VI 118/1   6715 

101». 
Sedež: Ljubljana, Vrli07ci 17. 
••• vpisa: 27. julija 1048. 
Besedilo: Potrošniška zaòruga z ome- 

jenim jamstvom, Ljubljana 20. 
Zadruga je bila ustanovljena "na usta- 

novuem zboru 24. VI. 1048 za nedoločen 

Naloge zadruge so: 
1. da na čim boljši, čim kulturnejšj in 

gospodarstveni način oskrbuje svoje člane 
z vsemi potrebnimi potresnimi predmeti 
V ta namen: a) ugotavlja potrebe svo- 
jih članov in sestavi na podlagi ugotovi- 
tev načrt potrošnje; b) sklepa pogodbe 
z proizvajalnimi podjetji, z državnimi 
trgovskimi podjetji m ^ s kmetijskimi 
zadrugami oziroma nj&ovimi zvezami za 
dobavo industrijskih ir»' kmetijskih pro- 
izvodov, posebno skrbi tudi za dobavo 
povrtnin, sadja, mleka itd.; c) skrbi, da 
bo trgovsko poslovanje v vsakem pogledu 
racionalno, tehnično dovršeno in kulturno, 
da bodo člani dobro postreženi, da bo 
trgovina stalno založena s potresnimi 
predmeti, da ne bo imela nekoristnega 
blaga, da znižuje zakonito dopustno mar- 
že, da bodo lokali in izložbe okusno 
opremljene itd.; 

2. da ustanavlja za potrebe svojih čla- 
nov po potrebi m možnosti lastna pod- 
jetja, n. pr. obrtne delavnice, podjetja za 
konserviranje sadja, povrtnine, jajc itd.; 

3. da skrbi ob sodelovanju smdikalrrih 
organizacij za /dvig kulturne in prosvetne 
ravni in za zadružno vzgojo svojih članov. 

Zaradi smotrnega in uspešnejšega iz- 
polnjevanja svojih nalog izdela potrebne 
načrte v skladu, s splošnim državnim 
načrtom. 

Zadružni delež znaša 150 din, ki se 
lahko vplača v obrokih. Delež zadruž- 
nikovega družinskega člana znaša 10 din. 
Člani jamčijo za obveznosti zadruge z 
desetkratnim zneskom vpisanega enkrat- 
uega temeljnega oziroma družinskega 
deleža. 

Zadruga razglaša važnejše sklepe v 
svojih poslovnih prostorih in na razglas- 
nih deskah svojih poslovalnic. 

Upravni odbor sestavlja 5 do 7 članov, 
ki jih voli zbor izmed zadružnikov. Nje- 
gova dolžnost traja eno leto. Za zadrugo 
podpisujeta po dva člana upravnega od- 
bora, katerih enega lahko nadomešča po 
upravnem odboru pooblaščeni uslužbe- 
nec zadruge. 

člani upravnega odbora so: 
Vrenjak Janez, gl. poslovodja, Ljub- 

ljana, RoŽLa dolina VII/22, 
Kestner Rok, državni nameščenec, Ko- 

žarje 82, 
Certanc Jernej, drž. nameščenec, Brd- 

nikova 18, Ljubljana, 
Dovč Franc, drž. nameščenec, Pre- 

valse 3, 
Založnik Ivan, elektr. mehanik, Ko- 

žarje 146, 
Tome Alojz, poslovodja, Vrhovcd 72, 
Albreht Karel, poslovodja; Vrhovci 47. 

Okrožno sodišče v Ljubljani 
dne 27. julija 1948. 

Zt 155/48 - Zadr VI 111/1   6704 

1020. 
Sedež: Ljubljana, Zaloška cesta 86. 
Dan vpisa: 28. julija 1948. 
Besedilo: Potrošniška zadruga z ome- 

jenim jamstvom Ljubljana 18. 
Zadruga je bila ustanovljena na usta- 

novnem zboru 23. 'VI. 1048 za nedoločen 
čas.   , 

Naloge zadruge so: 
1. da na čim boljši, čim kulturnejši in 

goepodaretvenl način oskrbuje svoje člane 
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z vsemi potrebnimi potresnimi predmeti. 
V ta namen: a) ugotavlja potrebe svo- 
jih članov in sestavi ua podlagi ugotovi, 
tev načrt potrošnje; b) sklepa pogodbe 
z proizvajalnimi podjetji, z državnimi 
trgovskimi podjetji in s kmetijskimi 
zadrugami oziroma njihovimi zvezami za 
dobavo industrijskih iv kmetijskih pro- 
izvodov, posebno skrbi tudi za dobavo 
povrtnin, sadja, mleka itd.; c) skrbi, da 
bo trgovsko poslovanje v vsakem pogledu 
racionalno, tehnično dovršeno in kulturno, 
da bodo člani dobro postreženi, da bo 
trgovina stalno založena e potresnimi 
predmeti, da ne bo imela nekoristnega 
blaga, da znižuje zakonito dopustne mar- 
že, da bodo lokali in izložbe okusno 
opremljene itd.; 

2. da ustanavlja za potrebe svojih čla- 
nov po potrebi- in možnosti lastna pod- 
jetja, n. pr. obrtne delavnice, podjetja za 
kcnserviranje sadja, povrtnine, jajc itd.; 

3. da skrbi ob sodelovanju sindikalnih 
organizacij za dvig kulturne in prosvetne 
ravni in za zadružno vzgojo svojih članov. 

Zaradi smotrnega in uspešnejšega iz- 
polnjevanja svojih nalog izdela potrebne 
načrte v skladu s splošnim državnim 
nacrtom. 

Zadružni delež znaša 150 din, ki se 
lahko vplača v obrokih. Delež zadruž- 
nikovega družinskega člana znaša 10 din. 
Člani jamčijo za obveznosti zadruge z 
desetkratnim zneskom vpisanega enkrat- 
nega temeljnega oziroma družinskega 
deleža. 

Zadruga razglaša važnejše sklepe v 
svojih poslovnih prositorih in na razglas- 
nih deskah svojih poslovalnic. 

Upravni odbor sestavlja 5 do 7 članov, 
ki jih voli zbor izmed zadružnikov. Nje- 
gova dolžnost traja eno leto. Za zadrugo 
podpisujeta po dva člana upravnega od- 
bora, katerih enega lahko nadomešča po 
upravnem odboru pooblaščeni uslužbe- 
nec zadruge. 

Člani upravnega odbora so: 
Kosiček Amalija, poslovodja, Ljubljana, 

Kolezijska 1, 
Vrhovnik Milka, gospodinja, Ljubljana, 

Društvena ulica 4, 
Zavašnik Jernej, nameščenec, Na 

Mančku 7, 
Kralj France, nameščenec, Zaloška 

§t. 119, 
Žužek Lojzka, gospodinja, Pod ježami 

št. 17, 
Koprivec Stane, vulkanizer, Ljubljana, 

Zaloška 119, 
Štebe Andrej, tesar, Ljubljana, Zalo-ri 

Ska S2. 
Okrožno sodišče v Ljubljani 

dne 27. julija 1948.     , 
Zt 159/48 - Zadr VI 116/1 , 

* ' 
1021. 

Sedež: Ratečc-Planica. 
Dan vpisa: 31. julija 1948. 
Besedilo: Kmetijska zadruga z ome- 

jenim jamstvom v Ratečah-Planici. 
Zadruga je bila ustanovljena na usta- 

novnem zboru 1. III. 1948 za nedoločen 
čas. 

Naloge zadruge so: 1. da na čiru boljši 
in čim kulturaejši način oskrbuje svoje 
člane z vsemi potrebnimi potresnimi pred- 
meti; 2. da odkupuje v svojem okolišu vse 
kmetijske pridelke in izdelke v skladu s 
postavljenim načrtom za dobro oskrbo 
mest in drugih industrijskih središč in 
sklepa v ta namen pogodba; 3. da pospešu- 
je in razvija vse_ panoge kmetijskega go- 
spodarstva na svojem področju, tako polje- 
delstvo, živinorejo, sadjarstvo, vinogradni- 
štvo, čebelarstvo, gojitev industrijskih in 
drugih kultur, gozdarstvo, domačo obrt itd.; 
posebno še tiste panoge oziroma kulture, 
ki v danih naravnih pogojih najbolj uspe- 
vajo; 4. da uvaja za povečanje kmetijske 
proizvodnje in s tem za naraščanje bla- 
gostanja svojih članov naprednejše teh- 
nične in agronomske metode v kmetijstvu 
in v ta namen nabavlja kmetijske stroje, 
umetna gnojila itd., ustanavlja ambulants 
za živino, plemenilne postaje, organizira 
selekcijo živine, gradi silese, organizira 
semensko službo, skrbi za gojitev sadnih, 
gozdnih in drugih sadik itd.; 5. da organi- 
zira predelavo kmetijskih pridelkov in 
obrtne delavnice za potrebe svojih članov 
in izrablja pri tam predvsem lokalne suro- 
vine; 6. da zbira kmečke prihranke v 
obliki hranilnih vlog in notranjih posojil 
za ustvarjanje obratnih sredstev in pode- 
ljevanje kreditov svojim članom; 7. da 
skrbi za gospodarski strokovni, kulturni in 
prosvetni dvip vseh prebivalcev wojega 
okoliša tako, da prireja v svojem zadruž- 
nem domu strokovna in politična predava- 
nja, kulturne prireditve, strokovne tečaje, 
razstave, predvajanja filmov, goji Hzkul- 
turo itd. 1er ustanovi svojo knjižnico. 

Zaradi smotrnega in uspešnejšega izr 
polnjevanja svojih nalog izdela potrebne 
načrte v skladu s splošnim državnim na- 
črtom. 

Zadružni delež znaša 150 din, Id se 
lahko plača v obrokih. Delež zadrufcuko- 
vega družinskega člana znaša 25 din. 
Člani jamčijo za obveznosti zadruge s 
petkratnim zneskom vpisanega enkrat- 
nega temeljnega oziroma družinskega 
deleža. ' 

Zadruga razglaša važnejše sklepe v 
svojih poslovnih prostorih in na raz- 
glasili deski. 

Upravni odbor sestavlja 11 članov, Id 
jih  voli zbor  izmed  zadružnikov.  Nji- 
hova dolžnost traja,eno leto. Za zadrugo 
podpisujeja po dva' člana upravnega od- 
bora, katerih enega lahko nadomeača po 
upravnem odboru pooblaščeni uslužbe- 
nec zadruge. ' 

Člani upravnega odbora so: 
Pintbab. Jože, kmet, Rateče 4, 
Erlah Janez," kmet, Rateče 93, 
Kavalar Janez, kmet, Rateče 16, 
Rogar Antom, kmet, Rateče 31, 
Dolinar Jože, vaš. svetnik v pokoju, 

Rateče 3, 
Makc-vec Jože, km. delavu, Rateče 25, 
Keržtanj Janez,   km.   delavec,  Rate- 

če 104, 
Benet Anton, kmet, Rateče 23, 
Martine Luka, delavec, Rateče 138, 
Markolj Franc, km. delavec, Rateče 38,- 
Kopavnik Pavel, kmet, Rateče 86, 

Pooblaščenca   za   sopodp.isovan.je  eta, 
Lipnik Jože, poslovodja, Rateče 7, Ma- 
kovec Alojzij, knjigovodja, Rateče 54. 

Okrožno sodišče v Ljubljani 
dne 29. julija 1948.' 

Zt 162/48 - Zadr VI 117/1   6716 

1022. 
Sedež: Skaručna. 
Dan vpisa: 31. julija 1948. 
Besedilo: Kmetijska zadruga z ome- 

jenim jamstvom v Skaručni. 
Zadruga je bila ustanovljeaa na usta- 

novnem zboru 29. II. 1848 za »«določen 
čas. 

Naloge zadruge so: 1. da na čim boljši 
in čim kulturaejši način oskrbuje svoje 
člane z vsemi potrebnimi potresnimi 
predmeti; 2. da odkupuje v svojem oko- 
lišu vse kmetijske pridelke in izdelke v 
skladu s postavljenim načrtom za dobro 
oskrbo mest in drugih industrijskih sre- 
dišč in sklepa v ta namen pogodbe; 
3. da pospešuje in razvija vse panoge 
kmetijskega    gospodarstva    na svojem 

•^trrčiu. tako poljedelstvo, živinorejo, 
sadjarstvo, vinogradništvo, čebelarstvo, 
gojitev industrijskih in draqib kultur, 
gozdarstvo, domačo obrt itd., posebno 
še tiste panoge oziroma kulture, ki v 
danih naravnih pogojih najbolj uspe- 
vajo; 4. da uvaja za povečanje kmetijske 
proizvodnje in s tem za narašeenje bla- 
gostanja svojih članov naprednejše teh- 
nične in agronomske metode v kmetij- 
stvu in v ta namen nabavlja kmetijske 
stroje, umetna Riiojila itd., ustaaavlja 
ambulante za živino, pleraenüne postaje, 
organizira selekcijo živine, gredi, silose, 
organizira s&meeslto stažbe, skrbi za 
gojitev sadnih, gozdnih in drugih sadik 
Ud.; 5. da organizira predelavo kmetij- 
skih pridelkov in obrtne delavoioe za 
potrebe svojih flanev in izrablja pri tem 
predvsem lokalne, surovine; 6. da zbira 
kme&e prihranke v obliki hranilnih 
vlog m notranjih posojil za ustvarjanje 
obratnih sredsiev in oodeljevauje kre- 
ditov svojim člaoom; 7. da skrbi za go- 
spodarski strokovni, kulturni in pro- 
svetni dvig vseh prebivalcev svojega 
okoliša tako, da prireja v svojem za- 
družnem domu strokovna in politična 
predavanja, kulturne prireditve, stro- 
kovne tečaje, rassfave, predvajanja tü- 
mov, soji frzlïulturo itd. ter ustanovi 
svojo karižseco. 

Zaradi smotrnega ic uspešnejšega ic- 
polnjevaaia svojih nalog izdela potrebne 
načrte v skladu s splošnim državnim na- 
črtom. 

Zadružni deleč zjuwa 100 din^ ki se 
lahko plača v ebrokib. Delež zadružni- 
kovega družinskega člana znaša 20 din. 
Člani jamčijo za obveznosti zadruge z 
desetkratnim zneskom vpisanega enkrat- 
nega temeljnega oziroma drofiaskega 
deleža. 

Zadruga razglaša važnejše sklepe v 
svojih poslovmli prostorth in na raz- 
gtaanà deski. 

Upravni odbor sestavlja 7 do 9 Sanov, 
ki jüi voli zbor izmed zadružnikov. Nje- 
gova doänoet traje eno leto. 

Za zadrugo podpihujeta po 4w 
upravnega odbora, katerih enega ' 
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nadomešča po upravnem odboru poobla- 
ščeni uslužbenec zadruge. 

Člani upravnega odbora so: 
Fujan Franc, obrtnik, Polje, 
Zorman Valentin, obrtnik, Skaručna, 
Brank Slavko, pleskar, Polje, 
Vode Mirko, kmet, Skaručna, 
Ovijač Jože, kmet, Polje, 
Ovčak Tine, k.-.et, Povodnje, 
Kosec Ludvik, kmet, Vojsko. 

Okrožno sodišče v Ljubljani 
dne 30. julija 1948. 

Zt 168/48 — Zadr VI 123/1   6710 
* 

1023. 
Sedež: Sv. Duh. 
Dan vpisa: 2. avgusta 1948. 
Besedilo: Kmetijska zadruga z ome- 

jenim jamstvom Virmašc-Sv. Duh. 
Zadruga je bila ustanovljena na usta- 

novnem zboru 20. VI. 1948 za nedoločen 
čas. 

Naloge zadruge so: 1. da na čim boljši 
in čim kulturnejši uačin oskrbuje svoje 
člane z vsemi potrebnimi potrošnimi 
predmeti; 2. da odkupuje v svojem oko- 
lišu vse kmetijske pridelke in izdelke v 

r- skladu s postavljenim načrtom za dobro 
oskrbo mest in drugih industrijskih sre- 
dišč in sklepa v ta namen pogodbe; 
3. da pospešuje in  razvija  vse panoge 

! kmetijskega gospodarstva na svojem 
področju, tako poljedelstvo, živinorejo, 
sadjarstvo, vinogradništvo, čebelarstvo 
gojitev industrijskih in drugih kultur, 
gozdarstvo, domačo obrt itd., posebno 
še tiste panoge oziroma kulture, ki v 
danih naravni pogojih najbolj uspe- 
vajo; 4. da uvaja za povečanje kmetijske 
proizvodnje hv s tem za naraščanje bla- 
gostanja svojih članov naprednejše teh- 
nične-in agronomske metode v kmetij- 
stvu in v ta namen nabavlja kmetijske 
sitroje, umetna gnojila itd., ustanavlja 
ambulante za živino, plemenilne postaje, 
organizira selekcijo živine, gradi silose, 
organizira semensko službo, skrbi za 
gojitev sadnih, gozdnih iin drugih sadik 
itd.; 5. da organizira predelavo kmetij- 
skih pridelkov in obrtne delavnice za 
potrebe svojih članov in izrablja pri tem 
predvsem lokalne surovino; 6. da zbfra 
kmečke prihranke v obliki hraniln:h 
vlog in notranjih posojil za ustvarjanje 
obratnih sredstev in za dajanje kre- 
ditov svojim članom; 7. da skrbi za go- 
spodarski strokovni, kulturni in pro- 
svetni dvig vseh prebivalcev svojega 
okoliša tako, da prireja v svojem za- 
družnem, domu strokovna in politična 
predavanja, 'kulturne prireditve, stro- 

. kovne tečaje, razstave, predvajanja fil- 
mov, goji fizkulturo itd. ter ustanovo 
svojo knjižnico. 

Zaradi smotrnega jn uspešnejšega iz- 
vajanja svojih nalog izdela potrebne na- 
črte v skladu s sploinim državnim 
načrtom. 

Zadružni delež znaša 100 din, ki se 
lahko plača v obrokih. Delež zadružni- 
kovega družinskega Člana znaša 20 din. 
Člani jamčijo za obveznosti zadruge z 
desetkratnim zneskom vpisanega enkrat- 
nega temeljnega oziroma družinskega 
deleža. 

Zadruga razglaša važneji- sklepe v 
dvojih poslovnih prostorih in na raz- 
glasili deski. 

Upravni odbor sestavlja 10 članov, k) 
jih voli  zbor izmed  zadružnikov.  Nje- 
gova dolžnost traja e..o leto. Za zadrugo 
pod^l.jjeta po dva člana upravnega od- 
bora, katerih enega lahko nadomešča po 
upravnem odboru pooblaščeni uslužbe- 
nec zadruge. 

Člani upravnega odbora so: 
Rupar Peter, kmet Grenc •, 
Dolinar Valentin, kmet, Sv. Duh 26, 
Kajzer Peter, torbar, Virmaše 27, 
Pivk Janez, kmet, Sv. Duh 2, 
Volgemut Jožef, kmet, Grenc 3, 
Žontar Franc, kmetski sin, Sv. Duh 24, 
Triler Alojz, kmet, Virmaše 5, 
Jenko Franc, kmet, Virmaše 18, 
UrŠič Anton, kmet, Sv. Duh 29, 
Porenta Peter, tesar, Sv. Duh 39. 

Okrožno sodišče v Ljubljani 
.dne 81. julija 1948. 

Zt 172/48 — ZadT VI 128/1   6705 

* 
1024. 

Sedež: Zminec. 
Dan vpisa: 81. julija 1948. 
Besedilo: Kmetijska zadruga z ome- 

jenim jamstvom v Zmincu. 
Zadruga jo bila ustanovljena na usta- 

novnem zboru 7. III 1948 za nedoločen 
čas. 

Nalogo zadruge so: 1. da na čim boljši 
in čim kulturnejši način oskrbuje svoje 
člane z vsemi potrebnimi potresnimi 
predmeti; 2. da odkupuje v svojem oko- 
lišu vse kmetijske pridelke in izdelke v 
skladu e postavljenim načrtom za dobro 
oskrbo mest in drugih industrijskih sre- 
dišč in sklepa v ta namen pogodbe; 
3. da pospešuje in razvija vse panoge 
kmetijskega gospodarstva na svojem 
področju, tako poljedelstvo, živinorejo, 
sadjarstvo, vinogradništvo, čebelarstvo, 
gojitev industrijskih in drugih kultur, 
gozdarstvo, domačo obrt itd., posebno 
š? tiste pinoge oziroma kulture, ki v 
danih naravnih pogojih najbolj uspe- 
vajo; 4. da uvaja za povečanje kmetijske 
proizvodnje In s tem za naraščanje bla- 
gostanja svojih Članov naprednejše teh- 
nične in agronomske metode v kmetij, 
stvu in v ta namen nabavlja kmetijske 
stroje, umetna gnojila itd., ustanavlja 
ambulanto za živino, plemenilne postaje, 
organizira selekcijo živine, gradi silose, 
organizira semensko službo, skrbi za 
gojitev sadnih, gozdnih in drugih sadik 
itd.; 5. da organizira predelavo kmetij- 
skih pridelkov in obrtno delavnice za 
potrebe svojih članov in izrablja pri tem 
predvsem lokalne surovine; 6. da zbira 
kmečke prihranke v obliki hranilnih 
vlog in notranjih posojil za ustvarjanje 
obratnih sredstev in podeljevanje kre- 
ditov svojim članom; 7. da skrbi za go- 
spodarski strokovni, kulturni in pro- 
svetni dvig vseh prebivalcev svojega 
okoliša tako, da prireja v svojem za- 
družnem domu strokovna in politična 
predavanja, kulturne prireditve, stro- 
kovne tečaje, razstave, predavanja fil- 
mov, goji fizkulturo itd. ter ustanovi 
svojo knjižnico. 

Zaradi smotrnega in uspešnejšega iz- 
vaj nja svojih nalog izdela potrebne na- 
črte v skladu e splošnim državnim 
načrtom. 

Zaradi smotrnega in uspešnejšega iz- 
vajanja svojih nalog izdela potrebne na- 
črte v skladu e splošnim državnim 
načrtom. 

Zadružni delež znaša 100 din, ki se 
lahko plača v obrokih. Delež zadružni- 
kovega družinskega člana znaša 20 din. 
Člani jamčijo za obveznosti zadruge z 
desetkratnim zneskom vpisanega enkrat- 
nega temeljnega oziroma družinskega 
deleža. 

Zadruga razglaša važnejše sklepe v 
svojih poslovnih prostorih in na raz- 
glasili deski. 

Upravni odbor sestavlja 7 članov, ki 
jih voli  zbor izmed zadružnikov.  Nje- 
gova dolžnost traja eno leto. Za zadrugo 
podpisujeta po 'va člana upravnega od- 
bora, kato ih enega lahko nadomešča po 
ur   vneii. odboru pooblaščeni uslužbe- 
nec zadruge. 

Člani upravnega odbora so: 
Kožuh Jože, delavec, Bodovlje, 
Habjan Blaž, kmet, Sopotnica 5, 
Prevodnik Janez, kmet, Bodovlje, 
Kalan Marija, gospodinja, Zminec, 
Sink Jakob, kmet, Breznica, 
Starman Jožo, delavec, Sv. Petra hrib, 
Bergant Jože, kmet, Sv. Florijan 3. 

Okrožno sodišče v Ljubljani 
dne 30. julija  1948. 

Zt 165/48 — Zadr VI 120/1   6713 
* 

1025. 
Sedež: Slovenska vas, okraj Trebnje. 

(Okoliš zadruge obsega kraje: Slovenska 
vas, Straža, Trstenik, Rakovnik, KLO Št. 
Rupert.) 

Nan vpisa: 1. julija 1948. 
Besdeilo: Kmetijska zadruga z omeje- 

nim jamstvom v Slovenski vasi, p, öt. 
Rupert. 

Zadruga je bila ustanovljena 7. IIL' 
1948 za nedoločen čas. 

Naloge zadruge so: 1. da na dim boljši 
in čim kulturnejši način oskrbuje svoje 
člane z vsemi potrebnimi potrošnimi 
predmeti; 2. da odkupuje v svojem oko- 
liš vse kmetijske pridelke itf izdelke v 
skladu s postavljenim načrtom za dobro 
oskrbo mest in drugih industrijskih sre- 
dišč in sklepa v ta namen pogodbe; 
8. da pospešuje in razvija vso panoge 
kmetijskega gospodarstva na svojem 
področju tako poljedelstvo, živinorejo, 
sadjarstvo, vinogradništvo, čebelarstvo, 
gojitev industrijskih in drugih kultur, 
Éozdarstvo, domačo obrt itd., posebno 
se tiste panoge oziroma kulture, ki v 
danih naravnih pogojih najbolj uspe- 
vajo; 4. da uvaja za povečanje kmetijsko 
proizvodnje in s tem za naraščanje bla- 
gostanja svojih članov naprednejše teh- 
nične in agronomske metode v kmetij- 
stvu hi v ta namen nabavlja kmetijske 
stroje, umetna gnojila itd., ustanavlja 
ambulante za živino, plemenilne postaje, 
organizira eolokcijo živino, gradi silose, 
organizira semensko službo, skrbi za 
gojitev sadnih, gozdnih in drugih sadik 
itd.; 5. da organizira predelavo kmetij- 
skih pridelkov in obrtne delavnice za 
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potrebe svojih članov in izrablja pri tem 
predvsem lokalne surovine; 8. da zbira 
kmečke pnhranko v obliki hranilnih 
vlog in notranjih posojil za ustvarjanje 
obratnih sredstev in podeljevanje kre- 
ditov svojim danom; 7. da skrbi za go- 
spodar l;i 'rokovni. kulturni in pro- 
svetni dvig vseh prebivalcev svojega 
okoliša tako, da prireja v svojem za- 
držnem domu strokovna in politična 
predavanja, kulturne prireditve, stro- 
kovne tečaje, razstave, predvajanja '*.]• 
mov, goji fizkulturo itd. ter ustanovi 
svojo knjižnico. 

Zaradi smotrnega in uspešnejšega iz- 
vajanja svojih nalog izdela potrebne na- 
črte v skladu s splošnim državnim na- 
crtom. 

Delež zadružnika znaša 100 din, delež 
zadružnikovega družinskega člana 10 di- 
narjev Vsak član jamči še s dvajsetkrat, 
nim zneskom vpisanih obveznih deležev. 
Deleži se ne obrestujejo in se nanje ne 
izplačujejo obresti. 

Zadruga razglaša sklepe na zadružni 
razglasni deski v svojih poslovnih pro- 
storih. 

Upravni odbor sestavlja pet članov, 
predsednika, podpredsednika, tajnika in 
dva odbornika. 

Zadrugo zastopa upravni odbor, zanjo 
podpisujeta po dva člana upravnega od- 
bora ali en član upravnega odbora in 
en pooblaščeni uslužbenec zadruge. 

Člani upravnega odbora so: 
Vidmar Konrad, kmet, Grilov hrib 11, 

predsednik, 
Kalčičlvan, sedlar, Rakovnik 24, pod- 

predsednik, 
Lovše Ivan, uslužbenec, Rakovnik 30, 

tajnik, 
Butola Viktor, brzojavni nadzornik, 

Trstenik 10, 
Beve Leopold, kmet, Straža 7, odbor- 

nika. 
Pooblaščenec za sopodpisovanje je 

Kašteli c Bara, poslovodja zadruge, Slo- 
vanska vas 19. 

Okrožno sodišče v Novem mestu 
dnö 1. julija 1948. 

Zt 89/48 - Zadr III 66/1-2   5961 
* 

1026. 
Sedež: Bilje, okraj Gonca 
Dan vpisa: 12. julija 1948. 
BesedUo: Kmetijska zadruga z o. j. 

v Blljah. 
Zadruga je bila ustanovljena na skup- 

ščini 14. II. 1948. 
. Naloge zadruge so: 1. da na čim boljši 
in čim kulturnejši način oskrbuje svoje 
elane z vsemi potrebnimi potresnimi 
predmeti; 2. da odkupuj© v svojem oko- 
lišu vse kmetijske pridelke in izdelke v 
skladu s postavljenim načrtom za dobro 
oskrbo mest in drugih industrijskih ere- 
disc in sklepa v ta namen pogodbe; 
3. da pospešuje in razvija vse panoge 
kmetijskega gospodarstva na svojem 
področju tako poljedelstvo, živinorejo, 
sadjarstvo, vinogradništvo, čebelarstvo, 
gojitev industrijskih in drugih kultur, 
gozdarstvo, domačo obrt itd., posebno 
le tiste panoge oziroma kulture, ki v 
danih naravnih pogojih najbolj uspe- 
vajo; 4. da uvaja za povečanje kmetijske 

proizvodnje in s tem za naraščanje bla- 
gostanja svojih članov naprednejše teh- 
nično in agronomske metode v kmetij- 
stvu m v ta nam nabavlja kuietij«.'.e 
stroje, umetna gnojila itd., ustanavlja 
ambulante -1 živino, plemenilne postaje, 
organizira selekcijo živine, gradi silose, 
organizira semensko službo, skrbi za 
gojitev sadnih, gozdnih in drugih sadik 
itd.; 6. da organizira predelavo kmetij- 
ski] pri'Mkov in obrtne delavii za 
l >trebe svojih čianov in izrablja pri tem 
predvsem lokalne surovine; 6. da zbira 
knu :ke prihranke v obliki ••••••• 
vlog in notranjih posojil za ustvarjanje 
obratnih sredstev in podeljevanje kre- 
ditov svojim članom; 7. da skrbi za go- 
spodarski strokovni kulturni in oro- 
svetni dvig vseh prebivalcev svojega 
okoliša talco, da prireja v svojem za- 
d. nem domu strokovna in politična 
predavanja, kulturne prireditve, stro- 
kovne tečaje, razstave, predvajanja fil- 
mov, goji fizkulturo itd. ter ustanovi 
svojo knjižnico. I 

Zaradi smotrnega in uspešnejšega iz- 
vajanja svojih nalog izdela potrebne na- 
črte v skladu s eplošnim državnim načr- 
tom. 

Zadružni delež znaša 100 din,- delfcž 
zadružnikovega družinskega člana 10 di- 
narjev Vsak zadružnik jamči z deset- 
kratnim zneskom vpisanih deležev. 

Priobčitve se razglašajo v poslovnih 
prostorih zadruge in na razglasni de- 
ski. 

Upravni odbor sestavlja 7 do 9 članov. 
Zadrugo zastopa upravni odbor, zanjo 

podpisujeta dva člana upravnega odbo- 
ra, katerih enega sme nadomeščati po- 
oblaščeni uslužbenec zadruge. 

Člani upravnega odbora so: 
Peric Franc, kmet, Bilje 178, predsed- 

nik, 
Domiinko Ivan, delavec, Bilje 36, pod- 

predsednik, 
Saunik Avgust, kmet, BUjo 22, tajnik, 
Nemec Tomaž, km i, Bilje 121, blagaj- 

nik, 
Čeme Franc, kmet, Bilje 184, 
Franoeškin Franc, električar, Bilje 17, 
Saunik Ludvik, zidar, Bilje 8, 
Mermolja VenÖeslav, ključavničar. Bi- 

lje 111, 
Draiinko MMan, kmet, Cilje 47, odbor- 

niki. 
Okrožno sodišče v Postojni 

dne 12. julija 1048. 
Zt 115/48-2 6512 

* 
102?. 

Sedež: Dolenja Tribuša, okraj Tolmin. 
Dan vpisa: 1. julija 1948. 
Besedilo: Kmetijska zadruga z o. j. 

Dolenja Tribuša. 
Zadruga je bila ustanovljena na skup- 

ščini 4. maroa 1948. 
Naloge zadruge so: 1. da na čim boljši 

in čim kulturnejši način oskrbuje svoje 
člane z vsemi potrebnimi potrošnim! 
predmeti; 2. da odkupuje v svojem oko- 
lišu vse kmetijske pridelke in izdelke v 
skladu s postavljenim načrtom za dobro 
oskrbo mest in drugih industrijskih sre- 
dišč in sklepa v ta namen pogodbe; 
3. da pospešuje in razvija vse panoge 

kmetijskega gospodarstva na svojem 
področju, tako poljedelstvo, živinorejo, 
sadjarstvo, vinogradništvo, čebelarstvo, 
gojitev industrijskih in drugih kultur, 
gozdarstvo, domačo obrt itd., posebno 
se tiste panoge oziroma kulture, ki v 
danih naravnih pogojih najbolj uspe- 
vajo; 4. da uvaja za povečanje kmetijske 
proizvodnje in s tem za naraščanje bla- 
gostanja svojih članov naprednejše teh- 
nične in agronomske metode v kmetij- 
stvu in v ta namen nabavlja kmetijske 
stroje, umetna gnojila itd., ustanavlja 
ambulante za živino, plemenilne postaje, 
organizira selekcijo živine, gradi silose, 
organizira semensko službo, skrbi za 
gojitev sadnih, gozdnih in drugih sadik 
itd.; 5. da organizira predelavo kmetij- 
skih pridelkov in obrtne delavnice za 
potrebe svojih članov in izrablja pri tem 
predvsem lokalne surovine; 6. da zbira 
kmečke prihranke v obliki hranilnih 
vlog in n'ctranijh posojil za ustvarjanje 
obratnih sredstev in podeljevanje kre- 
ditov svojim članom; 7. da skrbi za go- 
spodarski strokovni, kulturni in pro- 
svetni dvig vseh prebivalcev svojega 
okoliša tako, da prireja v svojem za- 
družnem domu strokovna in politična 
predavanja, kulturne prireditve, stro- 
kovne tečaje, razstave, predvajanja fil- 
mov, goji fizkulturo itd. ter ustanovi 
svojo knjižnico. 

Zaradi smotrnega in uspešnejšega iz- 
vajanja svojih nalog izdela potrebne na- 
črte v skladu s eplošnim državnim načr- 
tom.  - 

Zadružni delež znaša 150 din, delež 
zadružnikovega družinskega člana 30 di- 
narjev. Vsak zadružnik jamči s petkrat- 
nim zneskom vpisanih deležev. 

Priobčitve se razglašajo v poslovnih 
prostorih zadruge • na razglasni de- 
ski. „ 

Upravni odbor sestavlja 7 članov. 
Zadrugo zastopa upravni odbor, zanjo 

podpisujeta dva člana upravnega odbo- 
ra, katerih enega sme nadomeščati po- 
oblaščeni uslužbenec zadruge. 
/  člani upravnega odbora so: 

Krivec Alojz, kmet, Dol. Tribuša 14, 
predsednik, 

Pavšič Ludvik, kmet, Del Tribuša 14, 
podpedsednik, 

Lipušček Peter, kmet, Dol. Tribu- 
ša 16, tajnu, 

Bencina Ferdinand, kmet, DoL Tribu- 
ša 58, 

Ozebek Alojz, kmet, DoL Tribuša 9, 
Jan Moji, Ofvljar, Dol. Tribuša 44, 
Mrak Jernej, kmet, Dol. Tribuša 95, 

odborniki. 
Okrožno sodiščo v Postojni 

Zt 103/48—2 6310 
dne 1. julija 1948. 

* 
10|8. 

Sedež: Lokovcc, okraj Gorica. 
Dan vpisa: 80. junija 1948. 
Besedilo:   Kmetijska  zadruga z o. j. 

Lokovoc. 
Zadrega je bila ustanovljena na skup- 

ščini 8. 1•. 1948. 
Nalogo zadruge so: 1. da na «im boljši 

in čim kulturnejši nafin oskrbuje svoje 
člane  z   vsemi  potrebnimi  potrošmmi 
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predmeti; 2. đa odkupuje v svojem oko- 
lišu vse kmetijske pridelke io izdelke y 
skladu s postavljenim načrtom za dobro 
oskrbo mest in drugih industrijskih sre- 
dišč in sklepa v ta namen pogodbe; 
3. da pospešuje in razvija vse panoge 
kmetijskega gospodarstva na svojem 
področju, tako poljedelstvo, živinorejo, 
gozdarstvo, domačo obrt itd., posebno 
le tiste panoge oziroma kulture, ki 
? danih naravnih pogojih najbolj uspe- 
vajo; 4. da uvaja za povečanje kmetijske 
proizvodnje ht s tem za naraščanje bla- 
gostanja svojih članov naprednejše teh- 
nične in agronomske metode v kmetij- 
stvu in v ta namen nabavlja kmetijske 
stroje, umetta gnojila itd., ustanavlja 
ambulante za živino, plemenilne postaje, 
organizira selekcijo živine, gradi silose, 
organizira semensko službo, skrbi za 
gojitev sadnih, gozdnih in drugih sadik 
itd.; 5. da organizira predelavo kmetij- 
skih pridelkov in obrtne delavnice za 
potrebe svojih članov • izrablja pri tem 
predvsem lokalne surovine; 6. da zbira 
kmečke prihranke v obliki hranilnih 
vlog in notranjih posojiL za ustvarjanje 
obratnih sredstev in podeljevanje kre- 
ditov svojim članom; 7. da skrbi za go- 
spodarski strokovni, kulturni in pro- 
svetni dvig vseh prebivalcev svojega 
okoKša tako, da prireja v svojem za- 
družnem domu strokovna in politična 
predavanja, kutturne prireditve, stro- 
kovne tečaje, razstave, predvajanja fil- 
mov, goji fizkulturo itd. ter ustanovi 
svojo knjižnico. 

Zaradi smotrnega in uspešnejšega izva- 
janja svojih nalog izdela potrebne načrte 
v skladu s splošnim državnim načrtom. 

Zadružni delež znaša 150 din, delež 
zadruinikovega družinskega člana 30 di- 
narjev. Vsak zadružnik jamči s pet- 
kratnim zneskom vpisanih deležev. 

Priobčitve se razglašajo v poslovnih 
prostorih zadmge in na razglasni de- 
ski. 

Upravni odbor sestavlja 9 članov. 
Zadrugo zastopa upravni odbor, zanjo 

podpisujeta dva člana upravnega odbo- 
ra, katerih enega sme nadomeščati po- 
oblaščeni uslužbenec zadruge. 

Člani upravnega odbora so? 
Siokar Franc, kmet, Lokovec 64, 

predsednik, 
Blažko Stefan, mizar, Lokovec 136/ 

podpredsednik, 
Valič Karlo, skladiščnik, Lokovec 197, 

tajnik. 
Batic Prane, mesar, Lokovec ISO, bla- 

gajnik, 
, Bolko Julijan, kmet, Lokovec §8, 

Kovač Pavla, hišna, Lokovec 22, 
Del Fabro Henrik, čevljar Lokovec 

št 198, 
Novinec Alojz, Žagar, Lokovec 8ft 
Kompara Miroslav, kmet, Lokovec 

št. 159, člani. 
Okrožno sodišče v Postojni 

dne §0. junija 1948. 
Zt 96/48—2 6502 

* 
1029. 

Sedež: Mire«, okraj Gorica, 
Dan vpisa: 13. julija 1948. 
Besedilo: Dclavsko-namešfonska po- 

trošniška zadruga, z o. j. r ffinra. 

Zadruga je bila ustanovljena na skup- 
ščini 9. V. 1948. 

Naloge zadruge so: 1. da izdela načrt 
potrošnje za svoje člane in izdela v ta 
namen finančni in kreditni načrt; 2. da 
zbira v ta namen statistične podatke, ki 
jih daje v uporabo tudi nadrejenhn za- 
družnim in državnim organom; 3. da 
oskrbuje evoje člane z vsemi potresnimi 
predmeti in sklepa v ta namen pogodbe 
s kmetijskimi nabavnimi in prodajnimi 
zadrugami in z drugimi zadružnimi in 
državnimi podjetji; 4. da ustanavlja po 
potrebi lastna gospodarska podjetja iz- 
ključno za potrebe svojih članov; 6. da 
dviga evoje prodajalne in podjetja> na 
stopnjo racionalne in kulturne ravni; 6. 
da s sodelovanjem sindikalnih organi- 
zacij skrbi za dvig kulturne in prosvetne 
ravni in za zadružno vzgojo svojih čla- 
nov. 

Vsak zadružnik jamči z desetkratnim 
zneskom vpisanih deležev. 

Priobčitve se razglašajo v poslovnih 
prostorih zadruge in na razglasni deski. 

Upravni odbor eestavlja 5 članov. Za- 
drugo zastopa upravni odbor, za njo 
podpisujeta po dva člana upravnega od- 
bora, . katerih enega sme nadomeščati 
pooblaščeni uslužbenec zadruge. 

Člani upravnega odbora sio: 
Pahor Ernest, karoser, Miren 105, 

predsednik, 
Budin Jožef, čevljar, Miren 219, pod- 

predsedsnfk, 
Budin Ve&eslav, čevljar, Miren, 15, 

tajnik, 
Bacar Karl, krojač, Miren 89, blagaj- 

nik, 
Boner Edo, čevljar, Miren 168, 
Ožbot Jožef, Miren 253, 
Petrovčič Olga, Orehovlje 56. 

Okrožno sodišče v Postojni, 
dne 13. julija 1948. 

Zt 117/48-2 / 6511 
* 

1030. 
Sedež: Opatje selo, okraj Gorica. 
Dan vpisa: 25. junija 1948 
Besedilo: Kmetijska zadruga z o. j. 

Opatjo Selo. 
Zadruga je bila ustanovljena na skup- 

ščini 29. II. 1948. 
Naloge zadruge so: 1. 'da na čim boljši 

in čim kulturaejsi način oskrbuje svoje 
člane z vsemi potrebnimi potrošniki 
predmeti; 2. da odkupuje v svojem oko- 
lišu vse kmetijske pridelke în izdelke v 
skladu s postavljenim načrtom za dobro 
oskrbo mest in drugih industrijskih sre-' 
•• in eklepa v ta namen pogodbe; 
3. daw pospešuje in razvija vse panoge 
kmetijskega gospodarstva na svojem 
področju, tako poljedelstvo, živinorejo, 
sadjfaretvo, vinogradništvo, čebelarstvo, 
gojitev industrijskih in drugih kultur, 
gozdarstvo, domaČo obrt itd., posebno 
še tiste panoge oziroma kulture, ki v 
danih naravnih pogojih najbolj uspe- 
vajo; 4. da uvaja, za povečanje kmetijske 
proizvodnje in s tem naraščanje bk- 
gostamja svojih Članov naprednejše teh- 
nične in agronomske metode v kmetij- 
stvu^ in v ta namen nabavlja kmeto'jake 
stroje, umetm,a gnojila itd., ustanavlja 
ambulante za Živino, plemenilne postaje, 

organizira eelekcijo živine, gradi silose, 
organizira semensko službo, skrbi za 
gojitev sadnih, gozdnih in drugih sadik 
itd.; 5. da organizira predelavo kmetij- 
skih pridelkov in obrtne delavnice za 
potrebe evojih članov in izrablja pri tem 
predvsem' lokalne surovine; 6. da zbira 
kmečke prihranke v obliki hranilnih 
vlog in notranjih posojil za ustvarjanje 
obratnih sredstev in za dajanje kre- 
ditov svojim članom; 7. da skrbi za go- 
spodarski strokovni, kulturni in pro- 
svetni dvig vseh prebivalcev svojega 
okoliša tako, da prireja v svojem za- 
družnem domu strokovna in politična 
predavanja, kulturne prireditve stro- 
kovne tečaje, razstave, predvajanja fil- 
mov, goji fizkulturo itd. ter 'istanovl 
svojo knjižnico. 

Zaradi smotrnega in uspešnejšega iz- 
vajanja svojih nalog izdela potrebne na- 
črte v skladu e splošnim, državnim načr- 
tom. 

Zadružni delež znaša 150 din, delež 
zadružnikovega družinskega člana 25 din 
Vsak zadružnik jamči z desetkratnim 
zneskom vpisanih deležev. 

Priobčitve se razglašajo v  poslovnih 
prostorih zadruge in na razglasni deski 

Upravni odbor sestavlja 7 članov. Za- 
drugo zastopa upravni odbor, zanjo pod- 
pisujeta po dva Člana upravnega odbora, 
katerih enega sme nadomeščati poobla- 
ščeni uslužbenec zadruge. 

Člani upravnega odbora so: 
Blažtč Anton, Lokvica 26, predsednik, 
Pahor Ivan, Opatje. selo 29, podpred- 

sednik, 
Jelen Karel, Opatje selo 27, tajnik, 
Gorjan Anton, Opatje selo 62, blagaj- 

nik, 
Tomažinčič Ciril, Lokvica 2, 
Mozetič Ciril, Hudi log 2, 
Pahor KaroL Nova vas 6, odborniki 

Okrožno sodišče v Postojni 
dne 25. junija 1948. 

Zt 71/48-3 6274 

1031. 
Sedež: 0rehovl|e, okraj Gorica. 
Dan vpisa: 12. julija 1948. 
Besedilo: Kmetijska zadruga z o. J. • 

Orehovljah. ( 
Zadruga je bua ustanovljena na skup- 

ščini 22. II. 1948. 
Naloge zadruge so: 1. da na Čim boljši 

in čim kulturaejsi način oskrbuje svoje 
člane z vsemi potrebnim] potresnimi 
predmeti; 2. da odkupuje v svojem oko-. 
Iišu vse kmetijske pridelke in izdelke v 
skladu e postavljenim načrtom za dobro 
oskrbo meet in drugi:7 industrijskih sre- 
dišč m sklepa v ta namen pogodbe; 
3. da pospešuje m razvija vse panoge 
kmetijskega gospodarstva na svojem 
področju, tako poljedelstvo, živinorejo, 
sadjarstvo, vinogradništvo, čebelarstvo, 
gojitev industrijskih in drusph kultar, 
gozdarstvo, domačo obrt itd., posebno 
še tiste panoge ••••••• kulture, ki v 
danih natpàvMh pogoja nafbolj uspe- 
vajo; .4. da uvaja za povečanje kmetijske 
proizvodnje m s tem za naraščanje bla- 
gostanja svojSi članov naprednejše teh- 
nične in agronomske metode v kmetij- 
stvu m v ta namen nabavlja kmetijske 
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Pooblaščenca za eopodpisovanje sta 
Barbo Rudolf, poslovodja, Skocjan 26, in 
Težak Joie, knjigovodja, Škocjan 26, 
ki podpisujeta v zadevali ^ notranjega 
poslovanja in tehničnega značaja, skupaj. 

Okrožno sodišču v Novem mestu 
dno 29. junija 1948. 

Zadr II 80/2 6958 

1049. 
Sedež: Ivančna gorica. 
Dan vpisa: 10. julija 1948. 
Besedilo: Kmetjska nabavno prodaj- 

na zadruga z omejenim jamstvom v 
Stični. 

Na občnem zboru 18. IV. 1948 so bila 
sprejeta nova pravila. 

Sedež: Ivančna gorica. Okoliš obsega 
naselja: Ivančna gorica, Mleščevo, Hudo, 
Stranska vas, Sp. Draga, Studenec, Mrzlo 
polje, Malo Cernelo, Vel. Cernelo, Škr- 
janče, Gorenja vas. 

Besedilo odslej: Kmetijska zadruga 
z o. j. v Ivančni gorici, okraj Grosuplje. 

Zadruga je bila ustanovljena za nedo- 
ločen čas. 

Naloge zadruge so: 1. da na čim boljši 
in čim kulturnejši način oskrbuje svoje 
Člane z vsemi potrebnimi potrošnimi 
predmeti; 2. da odkupuje v svojem oko- 
lišu vse kmetijske pridelke in izdelke v 
skladu s postavljenim načrtom za dobro 
oskrbo mest in drugih industrijskih sre- 
dišč in sklepa v ta namen pogodbe; 
3. da pospešuje in razvija vse panoge 
kmetijskega gospodarstva na svojem 
področju, tako poljedelstvo, živinorejo, 
sadjarstvo, vinogradništvo, čebelarstvo, 
gojitev industrijskih in drugih kultur, 
gozdarstvo, domačo obrt itd., posebno 
še tiste panoge oziroma kulture, ki v 
danih naravnih pogojih najbolj uspe- 
vajo; 4. da uvaja za povečanje kmetijske 
proizvodnje in e tem za naraščanje bla- 
gostanja svojih članov naprednejše teh- 
nične in agronomske metode v kmetij- 
stvu in v ta namen nabavlja kmetijske 
stroje, umetna gnojila Itd-, ustanavlja 
ambulante za živino, plemenilne postaje, 
organizira selekcijo živine, gradi eilose, 
organizira semensko službo, skrbi za 

. gojitev sadnih, gozdnih in drugih sadik 
itd.; 5. da organizira predelavo kmetij- 
skih pridelkov in obrtno delavnice za 
potrebe svojih članov in izrablja pri tem 
predvsem lokalno surovine; 6. da zbira 
kmečke prihranke v obliki hranilnih 
vlog in notranjih posojil za ustvarjanje 
obratnih sredstev in podeljevanje kre- 
ditov svojim članom; 7. da skrbi za go- 
spodarski strokovni, kulturni in pro- 
svetni dvig vseh prebivalcev svojega 
okoliša tako, da prireja v svojem za- 
družnem dram strokovna in politična 
predavanja, kulturne prireditve, stro- 
kovne tečaje, razstave, predvajanja fil- 
mov, goji fizkulturo itd. ter ustanovi 
svojo knjižnico. 

Zaradi smotrnega in uspešnega izva- 
janja eviojih nalog izdela potrebne načrte 
v skladu s splošnim državnim načrtom. 

Delež zadružnika znaša 100 din, delež 
zadružnikovega družinskega člana pa 
20 din. Vsak član jamči šo s 25 kratnim 
zneskom vpisanih obveznih deležev. 
Upravni odbor sestavlja 7 do 9 članov. 

predsednik, podpredsednik, tajnik, bla- 
gajnik in trije odborniku 

Zadrugo zastopa upravni odbor, zanjo 
se podpisuje tako, da pristavita pod be- 
sedilo firme po dva člana upravnega od- 
bora svoja lastnoročna podpisa. Sedaj so 
upravičeni podpisovati za zadrugo pred- 
sednik Marolt, blagajnik Beršnjak in taj- 
nik Klavs. 

Zadruga razglaša sklepe članom na 
razglasni deski v zadružnih prostorih." 

Izbrišejo ee iztopivši člani upravnega 
odbora: Hrovat Ivan, Mestnik Jože, Smo- 
lej Franc, Molek Ignac, Kovačič Anton, 
Nadrah Ignac, Fajdiga Janez, Bregar 
Lovro; od registriranih članov upravne- 
ga odbora ostanejo Marolt Janko, pred- 
sednik, Vidic Jože, odslej podpredsed- 
nik, Kavšek Ignac, odslej odbornik. 

Vpišejo se novi izvoljeni člani uprav- 
nega odbora: 

Klavs Stefan, nameščenec Naproze, 
Mleščevo 44, tajnik; 

Beršnjak Gaber, posestnik, Hudo 20, 
blagajnik, 

Medved Jože, kmet, Mrzlo polje 4, 
Jakoš Franc, kmet, Hudo 16, odbor- 

nika. 
Okrožno sodišče v Novem mestu 

dne 10. julija 1948. 
Zadr II 38/9-10 6685 

* 
1050. 

Sedež: Cerknica. 
Dan vpisa: 28. junija 1948. 
Besedilo: Kmetijska nabavno prodaj- 

na zadruga z o. j. 
Na skupščini 11. IV. 1948 so bila spre- 

jeta nova pravila. 
Besedilo odslej: Kmetijska zadruga 

z o. j. v Cerknici. 
Naloge zadruge so: 1. da na čim boljši 

in čim kulturnejši način oskrbuje 6voje 
člane z vsemi potrebnimi potrošnimi 
predmeti; 2. da odkupuje v svojem oko- 
lišu vse kmetijske pridelke in izdelke v 
skladu s postavljenim načrtom za dobro 
oskrbo mest in drugih industrijskih sre- 
dišč in sklepa v ta namen pogodbe; 
3. da pospešuje in razvija vse panoge 
kmetijskega gospodarstva na svojem 
področju, tako poljedelstvo, živinorejo, 
sadjarstvo, vinogradništvo, čebelarstvo, 
gojitev industrijskih in drugih kultur, 
gozdarstvo, domačo obrt itd,, posebno 
še tiste panoge oziroma kulture, ki v 
danih naravnih pogojih najbolj uspe- 
vajo; 4 da uvaja za povečanje kmetijske 
proizvodnje in s tem za naraščanje bla- 
gostanja svojih članov naprednejše teh- 
nične in agronomske metode v kmetij, 
stvu in v ta namen nabavlja kmetijske 
stroje, umetna gnojila itd., ustanavlja 
ambulante za živino,j>lemenilue postaje, 
organizira selekcijo živiftie, gradi silose, 
organizira semensko službo, skrbi za 
gojitev sadnih, gozdnih in drugih sadik 
itd.; 5. da organizira predelavo kmetij- 
skih pridelkov in obrtne delavnice za 
potrebe svojih članov in izrablja pri tem 
predvsem lokalne surovine; 0. da zbira 
kmečko prihranke v obliki hranilnih 
vlog in notranjih posojil za ustvarjanje 
obratnih sredstev in za dajanje kreditov 
s-ojim članom; 7. da skrbi za gospodar- 
ski strokovni, kulturni in prosvetni dvig 

vseh prebivalcev svojega okoliša tako, da 
prireja v svojem zadružnem domu stro- 
kovna in politična predavanja, kulturne 
prireditve, strokovne tečaje, razstave, 
predvajanja, filmov, goji fizkulturo itd. 
ter ustanovi svojo knjižnico. 

Zaradi smotrnega in uspešnejšega iz- 
vajanja svojih nalog izdela potrebne na- 
črte v skladu s splošnim državnim načr- 
tom. 

Zadružni delež znaša 100 din, delež za- 
družnikovega družinskega člana 20 din. 
Vsak zadružnik jamči z desetkratnim 
zneskom vpisanih deležev. 

PriobStve se razglašajo v poslovnih 
prostorih zadruge in na razglasni de- 
ski 

Upravni odbor sestavlja 7 članov. Za- 
drugo zastopa upravni odbor, zanjo pod- 
pisujeta dva člana upravnega odbora, ka- 
terih enega sme nadomeščati pooblašče- 
ni uslužbenec zadruge. 

Izbrišejo se odstopivši člani upravne- 
ga odbora: Hren Alojz, Kebe Franc, 
Obreza Franc, Gelerman Slava, Martin, 
čič Franc; vpišejo pa novi izvoljeni čla- 
ni upravnega odbora: 

Melo Stanislav, Cerknica, 
Sparenblek Janez, Dolenje Jezero, 
Mole Franc, Cerknica, 
Lovko Marija, Cerknica, 
Caserman Anton, Cernikca, 
Mele Franc Zelše. 

Okrožno sodišče v Postojni 
dne 28. junija 1948. 

Zt 100/48-5 6260 

1051. 
Sedež: Grahovo. 
Dan vpisa: 284 junija 1948. 
Besedilo: Kmetijsko nabavno prodaj- 

na zadruga z o. j. Y Grahovem. 
Na skupščini 20. IV. 1948 so bila spre- 

jeta nova pravila. 
Besedilo  odslej:   Kmetijska   zadruga 

z o. j. v Grahovem. 
Naloge zadruge so: 1. da na čim boljši 

in čim kulturnejši način oskrbuje svoje 
člane z vsemi potrebnimi potrošnimi 
predmeti; 2. da odkupuje v svojem oko- 
lišu vse kmetijske pridelke in izdelke v 
skladu s. postavljenim načrtom za dobro 
oskrbo mest in drugih industrijskih sre- 
dišč in sklepa v ta namen pogodbe; 
3. da pospešuje in razvija vse panoge 
kmetijskega gospodarstva na svojem 
področju, tako poljedelstvo, živinerejo, 
sadjarstvo, vinogradništvo, čebelarstvo, 
gojitev industrijskih in drugih kultur, 
gozdarstvo, domačo obrt itd-, posebno 
še tiste panoge oziroma kulture, ki v 
danih naravnih pogojih najbolj uspe- 
vajo^ 4 da, uvaja za povečanje kmetijske 
proizvodnje in s tem za naraščanje bla- 
gostanja svojih članov naprednejše teh- 
nične in agronomske metode v kmetij- 
stvu in v ta namen nabavlja kmetijske 
stroje, umetna gnojila itd, ustanavlja 
ambulante za živino, plemenilne postaje, 
organizira selekcijo živine, gradi silose, 
organizira semensko ßluzbo, skrbi za 
gojitev sadnih, gozdnih' in drugih sadik 
itd.; 5. da organizira predelavo kmetij- 
skih pridelkov-in obrtne delavnice za 
potrebe svojih članov in izrablja pri tem 
predvsem lokalne, surovine; 9. da zbira 
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kmečke prihranke v obliki hranilnih 
vlog in notranjih posojil za ustvarjanje 
obratnih sredstev in za dajanje kreditov 
sv jim članom; 7. da skrbi za gospodar- 
ski strokovni, kulturni in prosvetni dvig 
vseh prebivalcev svojega okoliša tako, da 
prireja v svojem zadružnem domu stro- 
kovna in politična predavanja, kulturne 
prireditve, strokovne tečaje, razstave 
predvajanja filmov, goji fizkulturo itd. 
ter ustanovi evojo knjižnico. 

Zaradi smotrnega in uspešnejšega iz- 
vajanja sv, jih nalog izdela potrebne na- 
črte v skladu s splošnim državnim načr- 
tom. 

Zadružni delež znaša 100 din, delež za- 
družnikovega družinskegaj člana 20 din. 
Vsak zadružnik jamči z desetkratnim 
zneskom vpisanih obveznih deležev, 

Priobčitve ee razglašajo v poslovnih 
prostorih zadruge in na razglas.ni de- 
ski. 

Upravni odbor sestavlja 7 članov. Za- 
drugo zastopa upravni odbor, zanjo pod- 
pisujeta po dva člana upravnega odbora, 
katerih enega sme nadomeščati poobla- 
ščeni uslužbenec zadruge. 

Izbrišejo se na isti skupščini odstopiv- 
ši člani upravnega odbora: Levar Franc, 
Kotnik Franc, Markovič Franc, Avsec 
Janez,, in se vpišejo novi izvoljeni člani 
upravnega odbora: 

Funda Andrej, Grahovo, 
Markovič Janez, Bločice, 
Grebene Ivana, Lipsenj« 
Janežič Andrej, Gor. Jezero., 

Okrožno sodišče v Postojni 
dne 28. junija 1948. 

Zt 102/48—5 6263 
* 

1052. 
Sedež: Knežak. okraj Ilirska Bistrica. 
Dan vpisa: 18. junija 1948. 
Besedilo: Nabavna in prodajna zadru- 

ga z o. j. v Kncžaku. 
Na skunšoini 20. III. 1948 so bila 

sprejeta nova pravila. 
Besedilo Idej: Kmetijska zadruga z 

o. j. v Kncžaku. 
Naloge zadruge so: 1. da na čim boljši 

In čim kulturnejši način oskrbuje svoje 
člane z vsemi potrebnimi potrosnimi 
predmeti; 2. da odkupuje v svojem oko- 
lišu vse kmetijske pridelke in izdelke v 
skladu s postavljenim načrtom za dobro 
oskrbo mest in drugih industrijskih sre- 
dišč in sklepa v ta namen pogodbe; 
3. da pospešuje in razvija vse panoge 
kmetijskega gospodarstva na svojem 
področju, tako poljedelstvo, živinorejo, 
sadjarstvo, vinogradništvo, čebelarstvo, 
gozdarstvo, domačo obrt itd., posebno 
še tiste panoge oziroma kulture, ki v 
danih naravnih pogojih najbolj uspe- 
vajo; 4. da uvaja za povečanje kmetijske 
proizvodnje in s tem za naraščanje bla- 
gostanja svojih članov naprednejše teh- 
nično In agronomske metode v kmetij- 
stvu in v ta namen nabavlja kmetijske 
stroje, umetna gnojila Itd., ustanavlja 
ambulante za živino, clementine postaje, 
organizira selekcijo živine, gradi silose, 
organizira semensko službo, skrbi za 
gojitev sadnih, gozdnih in drugih sadik 
itd., 5. da organizira predelavo kmetij- 
skih pridelkov in obrtno delavnico za 

potrebe svojih članov in izrablja pri tem 
predvsem lokalne surovine; 6. da zbira 
kmečke prihranke v obliki hranilnih 
vlog in notranjih posojil za ustvarjanje 
obratnih sredstev in podeljevanje kre- 
ditov svojim članom; 7. da skrbi i... go- 
spodarski strokovni, kulturni in pro- 
svetni dvig vseh prebivalcev svojega 
okoliša tako, da prireja v svojem za- 
družnem domu strokovna in politična 
predavanja, kulturne prireditve, stro- 
kovne tečaje, razstavo, predvajanji. lil- 
mov, goji iizkulturo itd ter ustanovi 
svojo knjižnico. 

Zaradi smotrnega in uspešnejšega iz- 
vajanja svojih nalog izdela potrebne na- 
črte v skladu s splošnim državnim načr- 
tom. 

Zadružni delež znaša 150 din, delež 
zadružnikovega družinskega člana pa 20 
dinarjev. Vsak zadružnik jamči z deset- 
kratnim /.leskom vpisanih deležev. 

Priobčitve se razglašajo v poelovnih 
prostorih zadruge in na razglasni de- 
ski. 

Upravni odbor sestavlia 7 članov. 
Zadrugo zastopa upravni odbor, zanjo 

podpisujeta dva člana upravnega odbo- 
ra, katerih enega sme nadomeščati po- 
oblaščeni uslužbenec zadruge. 

Na podlagi sklepa iste «Li ' le se 
izbrišejo člani upravnega odbora: Fatur 
Alojzij, Maslo Miha, Slaveo Mi1 i in 
Spdmak J&sipina; vpišejo so novj člani: 

Urbančič F   .it-, kmet, Knežak 68, 
Tomšič Pavel, delavec, Knežak 30, 
Mihelj Anton, kmet, Knežak 206, 
Knafelc Anton, km°t. Koritnico 1. 

Okrožno sodišče v Postojni 
dne 18. junija 1948. 

Zt 37/47-8 GÓ09 

1053. 
Sedež: Nova vas. 
Dan vpisa: 28. junija 1948. 
Besedilo: Kmetijska nabavno prodajna 

zadruga z o. j. v Nori vasi. 
Na skupščini 18. IV. 1948 so bila spre- 

jeta nova pravila. 
Naloge zadrugo (so: 1. da na čim boljši 

in čim kulturnejši način oskrbuje svoje 
člane z vsemi potrebnimi potrosnimi 
predmeti; 2. da odkupuje v svojem oko- 
lišu vso kmetijsko pridelke in izdelke v 
skladu s postavljenim načrtom za dobro 
oskrbo mest in drugih industrijskih sre- 
dišč in sklepa v ta namen pogodbe; 
3. da pospešuje in razvija vse panoge 
kmetijskega gospodarstva na svojem 
področju, tako poljedelstvo, živinorejo, 
sadjarstvo, vinogradništvo, čebelarstvo, 
gojitev industrijskih in drugih kultur, 
gozdarstvo, domačo obrt itd., posebno 
še tiste panoge oziroma kulturo, ki v 
danih naravnih .pogojih najbolj uspe- 
vajo; 4. da uvaja za povečanje kmetijske 
proizvodnje in e tem za naraščanje bla- 
gostanja svojih članov naprednejše teh- 
nične in agronomsko metodo v kmetij- 
stvu in v ta namen nabavlja kmotijske 
strojo, umotna gnojila itd., ustanavlja 
ambulanto za živino, plemenilne postaje, 
organizira selekcijo živino, gradi silose, 
organizira semensko službo, skrbi za 
gojitev sadnih, gozdnih in drugih sadik 
itd.; 5. da organizira predelavo kmetij- 

skih pridelkov in obrtne delavnice za 
potrebe svojih öIU-.JV in izrablja pri tem 
predvsem lokalne surovine; 6. da zbira 
kmečke prihranke v obliki hranilnih 
vlog in notranjih posojil za ustvarjanje 
obratnih sredstev in podeljevanje kre- 
ditov svojim članom; 7. da skrbi za go- 
spodarski strokovni, kulturni in pro- 
svetni dvig vseh prebivalcev svojega 
okoliša tako, da prireja v bvojem za- 
družnem domu strokovna in politična 
predavanja, kulturne prireditvo, stro- 
kovne tečaje, razstave, predvajanja fil- 
mov, goji fizkulturo itd. ter ustanovi 
svojo knjižnico. 

Zaradi smotrnega in uspešnejšega iz- 
vajanja svojih nalog izdela potrebne na- 
črte v skladu s splošnim državnim načr- 
tom. 

Zadružni delež'znaša 100 din, delež 
zadružnikovega družinskega člana znaša 
20 din. Veak zadružnik jamči z deset- 
kratnim zneskom vpisanih deležev. 

Priobčitve se razglašajo v poslovnih 
prostorih zadrugo in na razglasni deski. 

Upravni odbor sestavlja 7 članov. Za- 
drugo zastopa upravni odbor, zanjo pod- 
pisujeta po dva člana upravnega odbora, 
katorih enega sme nadomeščati poobla- 
ščeni uslužbenec zadruge. 

Izbrišejo se razrešeni člani upravnega 
odbora: Kovačič Janez, Zakrajšek Franc, 
Medic Janez, Hiti Amalija; vpišejo se 
novi izvoljeni člani: 

Lah Janez, kmet, Volčje, 
Zgonc Jože, kmet, Fara, 
Kočevar Franc, kmet, Ravne, 
Kraševec Jakob, kmet, Metulje. 

Okrožno sodišče v Postojni 
dne 23. junija 1948. 

Zt 104/48—5 6262 

1054. 
Sedež: Rakek. 
Dan vpisa: 28. junija 1948. 
Beesdilo: Kmetijska nabavno prodajna 

zadruga z o. j. na Rakeku. 
.    Na skupščini 11. V. 1948 so bila spre- 
jeta nova pravila. 

Besedilo odslej: Kmetijska zadruga a 
o. j. na Rakeku. 

Naloge zadrugo so: 1. da na čim boljši 
in čim kulturnejši način oskrbuje svoje 
člane z vsemi potrebnimi potrosnimi 
predmeti; 2. da odkupuje v svojem oko- 
lišu vse kmetijske pridelke In izdelke v 
skladu s postavljenim načrtom za dobro 
oskrbo mest in drugih industrijskih sre- 
dišč in sklepa v ta namen pogodbe; 
3. da pospešuje in razvija vse panpge 
kmetijskega gospodarstva na 6vojem 
področju, tako poljedelstvo, živinorejo, 
sadjarstvo, vinogradništvo, čebelarstvo, 
gojitev industrijskih in drugih kultur, 
gozdarstvo, domačo obrt itd., posebno 
še tiste panoge oziroma kulture, ki v 
danih naravnih pogojih najbolj uspe- 
vajo; 4. da uvaja za povečanje^kmetijske 
proizvodnje in s tem za naraščanje bla- 
gostanja evojih članov naprednejše teh- 
nične in agronomske metode v kmetij- 
stvu in v ta namen nabavlja kmetijske 
stroje, umetna gnojila Ud., ustanavlja 
ambulante za živino, plemenilne postaje, • 
organizira selekcijo živine, gradi silose, 
organizira semensko službo, skrbi za' 
gojitev sadnih, gozdnih in drugih sadile 
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itd.; 5. da organizira predelavo kmetij- 
skih pridelkov in obrtne delavnice za 
potrebe svojih članov in izrablja r>ri tem 
predvsem lokalne surovine; 6. da zbira 
kmečke prihranke v obliki hranilnih 
vlog in notranjih posojil za ustvarjanje 
obratnih sredstev in podeljevani«1 kre- 
ditov svojim članom; 7. da skrbi za go- 
spodarski strokovni, kulturni in pro- 
svetni dvig vseh prebivalcev svojega 
okoliša tako, da prireja v c -ojem za- 
družnem domu strokovna in poUtična 
predavanja, kulturne prireditve, stro- 
kovne tečaje, razstave, predvajanja fil- 
mov, goji fizkulturo itd. ter ustanovi 
svojo knjižnico. 

Zaradi smotrnega in uspešnejšega iz- 
vajanja svojih nalog izdela potrebne na- 
črte v ekladni e splošnim dreavnim načr- 
tom. 

Zadružni delež znaša 100 din,  delež 
zadružnjkovega družinskega člana 20 di 
narjev. Vsak zadružnik jamči z deset- 
kratnim zneskom vpisanih deležev. 

Prioböitve se razglašajo v poslovnih 
prostorih zadrug« in na razglasu! deski. 

Upravni odbor sestavlja 5 članov. Za- 
drugo zastopa upravni odbor, zanjo pod- 
pisujeta po dva člana upravnega odbora, 
katerih enega sme nadomeščati poobla- 
ščeni uslužbenec zadruge. 

Issbrišejo se izstopivši člani upravnega 
odbora: Mrhar Qlçk, Horvatiček Vilma, 
•••• Ivam, üroäs Lovrenc, Perko 
Franc, Hotno«; Franc, Nagode Jo&eia; 
vpüejo so novd izvoljeni čteak upravnega 
odbora: 

Moddc Alojz, kmet, Rakek, tajnik, 
Sraj Blaž, delavec, Rakek, 
TroSt Miran, delavec, Rakek, odbor- 

nika. 
Okroiao sodišče v Postojni 

dne 28. Junija 1948. 
Zt 108/48—5 6264 

* 
10B5. 

Sedei: Slopoik, okraj Idrija. 
Dan vpisa: 26. Junija 1048. 
Sedež: Kmetjska nabavno prodajna 

I aadruga z o. j. v Šebroljah-Stopniku. 
Na skupščini 3. marca 1948 so bila 

sprejeta nova pravila. 
Besedilo odslej: Kmetijska »druga z 

o. j. v Sebreljab, 
Naloge zadruge so: 1. da na čim boljü 

in čim kulturnejêi način oskrbuje svoje 
elane z vsemi potrebnimi potrošniku 
predmeti; 2. de odkupuje v svojem oko- 
lišu vse kmetijske pridelke in izdelke v 
skladu s postavljenim načrtom za dobro 
oskrbo mest in drugih induetrijekih sre- 
dišč in sklepe v ta namen pogodbe; 
8. da pospešuje in razvija vse panoge 
kmetijskega gospodarstva na svojem 
področju, tako poljedelstvo, živinorejo, 
sadjarstvo, vinogradništvo, čebelarstvo, 
gojitev induetrijekih in drugih kultur, 
grfâdaretvo, domačo obrt itd., posebno 
ite tiete panoge oziroma kulture, ki v 
danih naravnih pogojih najbolj uspe- 
vajo; 4. da uvaja za povečanje kmetijske 
proizvodnje in s tem za naraščanje bla- 
gostanja svojih članov naprednejše teh- 

nične io agronomske metode v kmetij- 
stvu in v ta namen nabavlja kmetijske 
stroje, umetna gnojila itd., ustanavlja 
ambulante za živino, plemenilne postaje, 
orgaakrira selekcijo živine, gradi eikwe, 
organizira -semeneko sluabo, skrbi za 
gojitev sadnih, gozdnih in drugih sadik 
Ltd.; 5. da organizira predelavo kmetij- 
skih pridelkov in obrtne delavnice za 
potrebe svojih članov in izrablja pri tem 
predvsem lokalne surovine; 6. da zbira 
kmečke prihranke v obliki hranilnih 
vlog in notranjih posojil za ustvarjanje 
obratnih sredstev in za dajanje kre- 
ditov svojim članom; 7. da skrbi za go- 
spodarski strokovni, kulturni in pro- 
svetni dvig vseh prebivalcev svojega 
okoliša tako, da prireja v svojem aa- 
družnem domu strokovna in politična 
predavanja, kulturne prireditve, stro- 
kovne tečaje, razstave, predvajanja fil- 
mov, goji fizkulturo itd. ter ustanovi 
svojo knjižnico. 

Zaradi smotrnega in uspešnejšega iz- 
vajanja svojih nalog izdeia potrebne na- 
črte v skladu s splošnim državnim načr- 
tom. 

Zadružni delež znaša 150 din, delež 
zadražnikovega družinskega člana 30 di- 
narjev. Vsak zadružnik jamči s petkrat- 
nim zneskom vpisanih deležev. 

Priobčitve se razglašajo v poslovnih 
prostorih zadruge in na razglasni deski. 

Upravni odbor sestavlja 7 Članov. Za- 
drugo zastopa upravni odbor, zanjo pod- 
pisujeta po dva Člana upravnega odbora, 
katerih enega sme nadoraeSSati poobk- 
39eai mimai« zadruge. 

Okrotno sodil*« v P08t0|Bi 
dne 26. junija 1948. 

Zt 42/47—12 

Rs 200/46 6788 
OUfe 

o začetku poizvedb zaradi oenoraaj» no- 
ve •••••• knjige za katastrsko oMino 

Šaiarsko v sodnem okraja Ljutomer. 
Z dnem 9. septembra 1946 ee začno 

Eoievedbe zaradi osnovanja nove zem- 
iške knjige za katastrsko obömo Ša- 

farsko. 
Poizvedbe bodo v času od 9. septem- 

bra 1948 dalje vsak delavnik od-8. do 
15. ure na Safarekem St 89, 

K poizvedbam naj pridejo vsi posest- 
niki, hipotekami upniki in ve© osebe, 
ki imajo pravno korist od tega, da se 
poiavedo lastninske pravice ali da se 
ugotovi istovetnost sedanjih označb par- 
cel s prejšnjimi označbami. Navajati 
smejo vee, kar utegne služiti aa to, da 
so pojasni stanje stvari in da ee oduvajo 
njihove pravice. 

Poaestniki zemljišč in drugi upravi- 
čenci morajo prinesti k poizvedbam v 
izvirniku ali v prepisu vae spise, izpi- 
ske iz zemljiške knjige, sodne odločbe ali 
druge listine, kolikor so potrebne aa 
osnovanje nove zemljlSke knjige in kolikor 
jih imajo oni ali njihovi zaetopnüri. 

Da se vsakomur orocgoCi vpogled v 
podatke, ki jih je sodilce do sedaj ie 
zbralo, bodo razgrnjeni posestni lieti, 
seznami parcel in lastnikov ter zemlji- 

škoknjižne mape od 25. avgueta  1948 
do 8. septembra 1948    vsak dan od 8. 
do 16. ure na Salarskem st 29. 

Okrajno sodišče v Ljelomeru, 
dne • julija 1048. 

* 
G 188/48-4 6767 

Oklic 
Martinšek Ana, gospodinja, Titova 26. 

Jesenice, je vložila proti Martinšku Bo- 
gomlrju, kovaču, neznanega bivališča, 
tožbo za razvezo zakona. 

Razprava bo 7. septembra 1948 ob 
8,30 uri pred tem sodiščem, soba št 140. 

Za skrbnika je imenovan dr. Sajovic 
Stanko, tajnik okrožnega sodiiča v Ljub- 
ljani, ki bo zastopal toženca na njegovo 
nevarnost in stroške, dokler se ne oglasi 
sam ali ne imenuje pooblaščenca. 

Okrožno sodišče v Ljubljani, 
dne 2. avgusta 1948, 

Uvedbe postopanja 
za razglasitev za mrtve 

R 242/48-4 6664 
Likar Peter, roj. na Vojskem 1. VIII, 

1887, sin Franca in Terezije rojene Ko- 
gej, delavec, na Vojskem št. 70, je bil 
2». VI. 1943 interniran, po razpadu Ita- 
lije pa odpeljan v Nemčijo, kjer je baje 
okoli božiča 1943. v Mauthausenu umfl. 

Na predlog žene Likar Marije, gospo- 
dinje, Vojsko št. 70, se uvede postopanje 
za razglasitev m mrtvega in se Izdaja 
poxiv, da se o pogreSancu do 15. X. 1948 
poroča eodMöu. 

Po preteku roka bo sodišče odlodik) o 
predlogu. 

Okrajno sođiifo • Idriji 
dne 39. julija 1946. 

* 
Y R 120W48-8 0000 

Visočnik Ivan, roj. 28. XIL 1910 v •••- 
kern Pohorju, sin Franca in Rože rojene 
TotHSč, ošenjen, kmet v Ranci, je btt 9. XI. 
1944 od gestapa aretiran, prepeljan v Da- 
hau in se od 14. I. 1945 pogreza. 

Na predlog žene Visočnik Justine, kme- 
tioe, Ranče, KL0 Koprivnik, so uvede po- 
stopanje za razglasitev za mrtvega in se iz- 
daja poziv, da se o pogrešanem do 15. XI. 
1948 proča sodiicu ali 6krbniku VetrJhu 
Albina, uradniku tuk. sodišča, 

Viaoonik Ivan se poziva, da se zglasi pri 
sodSBÖu ali drugače da kako vest o sebi. 

Po preteku roka bo sodišče odlofitlo 
o predlogu. 

Okrajno sodiSče T Mariboru, odd. V., 
dne 90. julija 1948. 

VR •1/48-4 * 0728 
Vodueek Jožef, roj. 21.1. 1911 v Mari- 

boru, Studenci, sin Andreja in Alojzije 
rojene Pavlic, samski, livar v Zg. Hočah 
90, je vstopil 12. I. 1948 v NOV in je 
baje marca 1946 padel v boju z Nemci 
na Moziraki  planini 

Na predlog Božič Ane, zasebnice v 
Sp. Hočah 67, ee uvede postopanje za 
razglasitev za mrtvega in ee Izdaja po- 
ziv, da ee o pogrešanem do 15. XI. 1948 
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poroča  sodišču ali   skrbniku,   Vetriira 
Albiuu, uradniku tuk. sodišča. 

Vodušek Jože se poziva, da se zglasi 
pri sodišču ali drugače da kako vest o 
sebi. 

Po preteku roka bo sodišče odločilo 
o predlogu. 

Okrajno sodišče v Mariboru odđ. V, 
dne 31. julija 1948. 

IR 145/48-2 * 6SS8 
. Vovko Jo2ef, roj. 19. IX 1916 na Rais- 

žu, sin Antona in Frančiške rojene Medle, 
oženjen, pos. sin iz Rateža 21, se od 1. 
maja 1945 pogreša 

Na predlog žene Vovko Marije, delavke 
na Ratežu št. 21. se uvede postopanje za 
razglasitev za mrtvega iu se izdaja poziv, 
da se o pogrešanem do 1. I. 1949 poroča 
sodišču ali predlagateljici Vovko Mariji. 

Po preteku roka bo sodišče odločilo 
o predlogu. 

Okrajno sodišče v Novem mestu 
dne 25   r.mija 1948. 

¥ 
IR 86/48—4 6771 

Klemenčič Janez, roj. 31. V 1903 v 
Hruški 35, KLO Stopiče, siu Franca in 
Ane rojene Bruljec, oženjen, iimet v Hru- 
šici 35, se od 12. VL 1945 pogreša. 

Na predlog žene Klemenčic Marije, go- 
spodinje iz Hrašice št. 35, se uvede posto- 
•&••• za -azglasitev za mrtvega in se iz- 
daja poziv, da se o pogrešanem do 1. III. 
1949 poroča sodarti ali predlagateljici 
Kleroeorač Mariji. 
• •/48-4 6773 

Nemeček Karel, roj. 15. V. 1899 na 
Vranskem pri Celju, sin RHdelfa in Roza- 
lije rojene Kcčka, pristojen v Kostelec 
nad Labo, Češkoslovaška, artfet in lastnik 
vrtiljaka, nazadnje v Novem mestu, Br- 
šijin, oženjen, oče šestih otrok, so od za- 
četka novembra 1943 pogreša. 

Na predlog žene Jožefe Kemeček, artist- 
ke ie Splita, se uvede postopanje za raz- 
glaöiW za mrtvega in se izdaja poziv, da 
se o pogrešanem do 1. XII. 1948 poroča 
sodišČH ali pre«Begaieì|ici Nemeček Jožefi. 
Hl 107/48—5 6772 

Zapanorč Anton, roj. 6. VL 1903 v Do- 
r&vêa $9, sin Astoria in Mxrije rojene 
3atai&, zandarmerijsta narednik v pokoju, 

•|•^••? starajoč v Dcrbravici, se od maja 
1WK> pogreta. 

Na preoBteg žene Zupančič Neg©, gospo- 
dine k DoL Ms&arovea, sedaj v Mariboru, 
^o*04vorska 3, se uvede postopanje sa 
KH^lasitev za mrtvega in se tedaja pcarv, 
da^se o pogrešoaera do 1. •. 1949 poroöa 
socWtt ali preàtegaèeljiei županom NežL 

Po preteku roka bo, sodMe ••••• 
o p*6<Sogih. 

Otorafao scô#«e v Nerom mestu 
dne 3. avguste 194& 

I R 57/48 
öqe Anton, roi, 3. I. 1895 v Polencih 

31. sai •••• in Marije rojene Janžekovič, 
twovet v Pdencih 31, je odšel 14. IV. 
W5 k 26. domobranakemu polku. V bojib 
•* ïjobwdobu "j5 16. X. 1917 padpl in se 
od teömat pogreša,   .4. 

Na predlog sestre Petek Matilde, posest- 
nice v Poleneih 31, se uvede postopanje za 
razglasitev za mrtvega in se izdajo poziv, 
da se o pogrešanem do 1. XI. 1948 poroča 
sodišču ali skrbniku Zepaau Gašperju, sod- 
nemu uradniku v Ptuju. 

Po  preteku  roka bo sodišče odločilo 
0 predloga 

Okraji» sodišže v Ptaiu. odd. L, 
dne 28. julija •8. 

1 R 144/48—6 6662 
Pcčkaj Albert, roj. l! V. 1913 na Veli- 

kem Ubeljskem, sin Ivana in Ivane rojene 
Fabcič, kmet na Vel. Ubeljskem 42, sam- 
ski, se je kot borec I. bat. 9. brig. XVIII. 
divizije, VII. korpusa udeležil bojev • 
Nemci v januarju 1945 v blizini Novega 
mesta in se od tedaj pogreša. 

Na predlog sestre FcSkaj Cite, kmetice, 
Vel. UbeljsJ -• 42, se uvede postopanje za 
razglasitev za mfhraga in -e izdala ;oziv, 
da se o pogrešanem do 20. IX. Ì948 po- 
roča scdfcšSu ali skrbn&u Bltnsrju Oîoou, 
vodji zemlj&ke knjigo v Postojni 

Poölcai Afoert se poziva, da se zglasi 
pri sdïléëu ali tžrngače da kako vest o 
sebi. ^ 

Po  preteku  roka bo sodišče  odloSlo 
0 predlogu 

• Okrajno soduïc v Trebnjem 
dne 22. junija 1Ö48. 

1 R 203/48-7 6770 
Marn Milan, roj. 2•. IV. 1921, Jezero 

št. 2, KLO Lnkevek, čevljarski pomočnik 
na Jezeru št. 2, je vstopil februarja 1944 
k domobraoeem v Grosupljem in se od 
1945 pogreša. 

Na predlog brata Marea Janeza, posest- 
nika, Jezero št. 2, se uvede postopanje za 
razglasitev za mrtvega in se izdaja poziv, 
da se o pogrešanem do 15. XII. 1948 po- 
roča sodtóSn ali skrbniku Grintalu Janezu, 
sod. usJtóbencu v Trebnjem. 

Po preteku roka bo sodišče odločilo 
o predlogu. 

Okrajno sodišče v Trebnjem 
dne 2Š. julija 1948. 

Amorfeacne 
III R 888/47—9 6635 

Na prošnjo Brodarica Antona, posestni- 
ka iz Rosateic št. 37, se uvede postopanje 
za amortizacijo vrednotaice, ki jo je pro- 
silec baje izgubil in se cjen Imemik pozi- 
va, da v dveh mesetih po objavi v Urad- 
nem listu LRS uveljavi svoie pravice, sicor 
se bo po preteku roka izreklo, da je vred- 
notnica izgubila svojo pravno veljavnost. 

Oznamenilo vrednotaice: 
hranilna knjižica at. 12808/12817 na 

ime Brodaric-Anton, Rosalnice 38, z vlogo 
â.997.50 din por 29. IL 1S48. 

••••• sodišče v Črnomlju 
dne 27. julije 1948. 

IV R 281/48 6590 
Lastnik aemljiäca vi. St. 19 k. o. Dol- 

nja Lendava je predlagal uvedbo posto- 
panja za amortizacijo no i&m zemljišču. 
pod C 29 vfcnjUeue terjatve, ki ie več 

kot 30 let ne obstoji in sicer na korist 
Občinske kreditne blagajno Pinkafö iz 
obveznice z dne 2. novembra 1909 v zne. 
sira 16.000 kron. 

Hipotekami upniki oziroma njihovi 
pravni nasledniki se pozivajo, naj v teku 
2 mesecev, najpozneje pa do 20. septem- 
bra 1948 priglasijo zoper amortizacijo 
svoje ugovore, ker bi se sicer po pre- 
teku roka iarckl-! terjatev za amortizi- 
rano in se bo dovolil izbris zastavne 
pravice- 

Okrajno sodišče v Dol. Lendavi 
dne 24. julija 1948. 

* 
IV R 282/48 6589 

Lastnik zemljišča vi. št. 1013 k. o. 
Dolga vas je predlagal uvedbo postopa- 
nja za amortizacijo na tem zemljišču pod 
C 4 vknj tiene terjatve, ki že nad 80 let 
ne obstoji in je vknjižena na korist Sploš- 
r»e domačo zavarovalne, delniške družbe 
v Budimpešti, in sicer na podlagi knjiž. 
nega izvlečka z dne 21. septembra, 1915 
v znesku 180.33 kron. 

Hipotekami upniki oziroma njihovi 
pravni nasledniki se pozivajo, naj v dveh 
mesecih, najpozneje pa do 20. septem- 
bra 1948, priglasijo zoper amortizacijo 
svoje ugovore, ker bi so sicer po pre- 
teku roka izrekla vknjižena terjatev za 
amortizirano in ee dovolil izbris zastavne 
pravice. 

Okrajno sodišče v Dol. Lendavi 
dne 23. julija 1948. 

* 
IR 149/48 6769 

Na prošnjo Škofica Magdalene, posest- 
nice v Ivanji vasi št. 3, ee uvede posto- 
panje za amortizaoljo vrednotnlc, ki jih 
je prosilec baje izgubil, in se njihov 
imetnik poziva, da v šestih mesecih po 
objavi v Uradnem listu LRS uveljavi svoje 
pravice eicer se bo po preteku roka iz- 
reklo, da so vrednotaice izgubile svojo 
pravno veljavnost. 

Oznamenilo vrednotnic: 
hranilna knjižica Ljudeke hranilnice 

in posojilnico Mirna peč šL 194 na ime 
Škofic Filip, v nominalni vrednosti 
2.033,61 din; 

hranilna knjižica Ljudske hranilnice in 
posojilnice v Mimi peči št. 288 na ime 
Bobnar Janez, v nominalni vrednosti 
1729.06 dn; 

hranilna knjižica Ljudske hranilnice '.n 
posojilnice v Mirni peči št. 278 na ime 
Bobnar Janez, v nominalni vrednosti 
737.28 din. 

Okrajno sodišče v Novem meat«! 
dne 2. avgusta 1948. 

I R 66/48—5 6687 
Na prošnjo Šega Marjete rojene Intihar, 

prevZitkarice iz Zerovnice 37, Grahovo, 
se uvede postopanje za amortizacijo vred- 
notaice, ki je bila uničena med vojno in se 
njen imetnik poziva, da v dveh mesecih 
po objavi v Uradnem listu LRS uveljavi 
svoje pravice, sicer se bo po preteku- roka 

. Izreklo, da je vrednotnica izgubila svojo 
pravno veljavnost. 

-   Oznamenilo vrednotaice: 
hranilna knjižica Kmetske hranilnice in 

posojilnice v Starem trg1) prj Rakeku štev. 

Ük-^i^,. 
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4846 na ime Sega Terezija, Zerovnica 37, 
s stanjem dne 30. IV. 1947 9.443.50 din. 

Okrajno sodišče v Postojni 
dne 22   julija  1948 

St. 6690'l-48 0765 

Poziv upnikom in dolžnikom 
Okrajni ljudski odbor Postojna ob- 

vešča vse dolžnike, da v roku od 1. avgu- 
sta 1948 do 1. septembra 15)48 poravnajo 
svoje obveznosti, ter uprike, da pred- 
lože svoje terjatve za podjetja: 

Lesno industrijsko podjetje >Krajner< 
Postojna, 

Lesno industrijsko podjetje ?Srebot- 
njak« Postojna, 

Lesno industrijsko podjetje :>Lavren- 
čič<: Postojna. 

Opozarjamo vse zainteresirane osebe, da 
točno v roku predlože svoje terjatve in 
poravnajo svoje obveznosti. V nasprotnem 
primeru njihovih terjatev ne bomo upo- 
števali, dolžnike pa izročili v izterjatev 
eodišču. 

Okrajni izvršilni LO Postojna 

Preklici izguhl ionih listin 
Preklicujem     izgubljeno     industrijsko 

nakaznico št. 078516, izdano od RLO Ra- 
kovnik-Vič   na  ime  Accetto   Valentin, 
Ljubljana, Rož. dolina c. IX/30. 
6'812 Accetto Valentin 

Preklicujem ukradeno osebno izkaz- 
nico na ime Ambrož Marija, industrijski 
nakaznici z boriom za 900 diD na ime 
Zupane Marija in Zupane Ivan, tri in- 
dustrijske nakaznice na Imo Ambrož 
Jože si, Jože ml. in Marija, Ljubljana, 
Kopališka 12. 
6733 Ambrož Jože 

Preklicujem izgubljeno maturitetno 
spričevalo Drž. učiteljišča v Ljubljani 
izdano 1. 1941 od ravnateljstva učitelji- 
šča na ime Bidovec Janko, Sorica, okraj 
Kranj. 
6642 Biđovec Janko 

Preklicujem izgubljeno osebno izkaz- 
nico, izdano, od NM v Ljubljani na ime 
Bokavšek Franc, Ljubljana, Na peči 29 
(Kcdeljevo). 
6809 Bokavšek Franc 

Preklicujem izgubljeno osebno izkaz- 
nico na ime Božič Amalija, Šmihel 
pri Novem mestu in nakaznico za kurivo 
na ime Fujs Anton, Ljubljana, Poljan- 
ski nasip 10. 
6805 Božič Amalija in Fujs Anton 

Preklicujem tri izgubljene industrij- 
ske   nakaznice   z   boni   št.   6716654, 
št. 1703249 na ime Breznik Pavla, Her- 
man in Viktor, Vuhred 11. 
6668 Breznik Pavla 

4 Preklicujem izgubljeno osebno izkaz- 
nico St. 90, izkaznico OF št. 374458, pro- 
metno knjižico za kolo, evid. št. S-15Đ414, 

\ vse na ime Buh Marjana in osebno iz- 
kaznico št. 91 na ime Buli Frančiška, 
Plan'na 17, p. Horjul. 
6643 Bub Marjana 

Proklicujôm iz»ublj&ni oblačilni knji- 
žici (plačilno isi brezplačno) v Ljubljani 
na imo ßukviö Rade, Grosuplje, V, p. 
113/3. 
6C67 Bukvič Itadc. 

Preklicujem izgubljeno prometno knji- 
žico za kolo znamke »Erma« št. 8491, iz- 
dano od NM v Ljubljani na ime Bužga 
Stanislava. Ljubljana, Nunska št 4. 
6725 Bužga Stanislava 

Preklicujem izgjubUeno oblačilno knji- 
žico (brezplačno) st 25249, izdano od V. 
p. 1101, Postojna na ime Cipčič Toma, V. 
p. 1101, Postojna. 
66SÖ Oipčič Toma 

Preklicujem izgubljoao osebno izkaz- 
nico št. 035730 in prometno knjižico za 
kolo št. 5101461, izdani od NM'v Ljub- 
ljani na ime Cvirn Leopold. Ljubljana, 
Pot na Rakovo jelšo 77. 
6807 Cvirn Leopold 

Preklicujem izgubljeno prometno knji- 
žico za kok> znamke »Čepek, št. knjižice 
S-455890 št. okvira G. 187163 na ime 
Dano Mihael, Kamovci, Dubrovnik Prek- 
murje. 
•2 Danč Mihael 

Preklicujem i<zgublj»oo prometno knji- 
žico za moško  krio   znamke   ^Styria«, 
tov. št. 49, na ime Dekleva Dušan, Mari- 
bor-Kosaki št. 60. 
6S46 Dekleva Dušan 

Preklioujemo izgubljeno evidenčno tab- 
lico poltovomega avtomobila evid. št 
S-4885, izdaao ©d NM v Ljubljani na 
ime Klekroprenos, centralni avtepark, 
••••••. 
6742 
Elokroprenos, eentralui avtopark, Oruučo 

Preklioujemo izgubljeno prometno knji- 
žico za kolo znamke »Kierna«, tov. št. 
1212890, izdano od NM v Ljubljani na 
imo FD Enotnost, Ljubljana. 
&JM FD Enotaost, Ljubljana 

Preklicujem tejrubljeao osebno izkaz- 
nico, izdano od NM v Ljubljani na ime 
Ivetac Janko, Ljubljana, ZaloSka c. 63. 
6695 Ivetac Janko 

Preklicujom izgubljeno vojaško knji- 
žico o stalni nesposobnosti, osebno iz- 
kaznico, industrij«!«) nakasaico z bonom 
za 900 din, izkatnioo OF, izkaznico RKS 
in nakaznico za kurivo, vso na ime Jakič 
Alojz, Ljubljana, Linhartova 16. 
6996 Jakič  Alojz 

Preklicujem izsrubljeno osebno izkaz- 
nico, izkaznico' OF in dekret o onemo 
glostni pokojnini, vse na ime Janežič 
Marija, Glince 2 pri Kamni gorici, p. 
Št. Vid nad Ljubljano. 
6811 Janežič Marija 

Prefclioujem iearu&ljeco prometno knji- 
žico za žensko kolo rdeòe barve, znamke 
>Nag-Rad-Chemntte«, št. kolesa 761330 
izdano od odseka za notranje zadeve 
okraj Jesenice na ime Jelene Mihaela, 
Jesenice, Industrijska 8. 
6640 Jelene Mihaela 

Preklicujem izgubljeno šok spričevalo 
6. razreda masiSne gimnazije v Ljubljani, 

izdano  1.  1940/41 cd  ravnateljstva gi- 
mnazije na ime Jenko Olga. Studenci 
23, p. Hrastnik 
6745 Jenko Olga 

Preklicujem izgubljeno osebno izkaz- 
nico LMS in živilsko nakaznico za mesec 
julij 19-18, vso na ime Jereb MiUsa, Ljub- 
ljana, Stepanja vas 9. 
G620 Jereb Milka 

Preklicujem izgubljene pr,omotno knji- 
žico za kolo, izkaznico OF, nabavno knji- 
žico »Naprozec v Dobrunjah, industrij- 
sko nakaznico št 829906 z bonom za 
90 dia in nakaznico za kurivo, vse na ime 
Kavšek Marija, industrijsko nakaznico 
št 08SS56 z bonom za 450 din na ime 
Kavšek Pavel in bon za 900 din •• i*»e 
Marinka Kavšek, Zadvor 69f p. Dobru- 
nje. 
6670. Kavšek Marija 

Preklicujem izgubljeno sindikalno zi- 
kaznico št. 235351 na ime Kelbič Anica, 
Ljubljana, Predovičeva 10. 
6814 Kelbič Anka 

Preklicujem izgubljeno prometno knji- 
žico za kolo in železniško izkaznico, oboje 
na ime Kersnič Tončka, Ljubljana, Sv. 
Petra c. 43. 
6813 Kersnič Tončka 

Preklicujem izgubljeno delavsko knji- 
žico  št.   1499717,  osebno  izkaznico  in 
izkaznico OF na ime Kladnik Vida, Z*- 
price 32, p. Kamnik. 
6694 Kladnik Vida 

Preklicujem izgubljeno osebno izkaz- 
nico, št. 1118, izdano cd KLO Treteajk 
(Srbija) na ime Kobenter Boaflka, Ra- 
dovljica, Gorenjska 24. 
G730 Kobeirfer Boeilka 

Preklicujem izgubljeno osebno in sin- 
dikalno izkaznico, izkazico OF in po- 
trdilo o zaposlitvi na ime Kooevar Alojz 
ter prometno knjižico za kolo na ime 
Kočevar Lidija, Ljubljana, Ciglarjeva 32. 
6734 Kočevar Alojz 

Preklicujem kgubljeino prometno kpji- 
Zico za moško kolo znamke >Torpedo<, 
tov. št 83785. 
6738 Košir Julij, 

Maribor, Počehova 21 
Preklicujem izgubljeno osebno iafcaz- 

nico št. 98034, invalidsko odločbo m 
oficirsko živilsko nakaznico za avgupt ; 
1948, vse na ime Kucler Vinko, LJub- 
ljana, Tomačevska 61. • , 
6740                                   Kweter Vinko 

Preklicujem   izgubljeno   ushizbensko 
knjižico št. 28476, izdano od ministwtva 
za industrijo in rudarstvo, Ljubljana »a. 
ime Kupljenrk Miro, Ljubljana, • Cdor- 
ška42. 
6743- Kupljenih M*ro 

Preklicujem izgubljeno osebno izkaz- 
nico in izkaznico OF na inn© LIH*B**I 
Pavla, Ljubljana, Korytkova 29. 
6691 ••••••• Parla 

Preklicujem izguW|eoo prometno knji- 
žico za možko ko*o •••••• >WSU<, tov. 
št 636119. -     • 
6737 • Majer Zrnato 

pribor, .Belokranjska S 
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Preklicujem izgubljeno osebno izkaz- 
aico št. 2993, službeno izkaznico št. 51, 
padobransko instruktorsko knjižico JA, 
št 41, industrijsko nakaznico št. IR 
1-052330 in izkaznico LMS, vse na ime 
Majnik Stanko, Ljubljana, Celovška 23. 
6746 Majnik  Stanko 

Preklicujem   izgubljeno   industrijsko 
nakaznico 1 IV. A št 168427, izdano od 
RLO  Center na  ime  Makovec  Franjo, 
Ljubljana, Tavčarjeva 1. 
6729 Makovec Franjo 

Preklicujem izgubljeno osebno in uni- 
verzitetno izkaznico ter prometno knji- 
žico za kolo, vse na ime Maric Franc, 
Ljubljana, Livarska 3. 
6735 Maric Franc 

Preklicujem izgubljeno plačilno knji- 
žico serija G št. 73976, na ime Marković 
Rodomir, vodnik, Radovljica, V. p. 
3882/28. 
6747 Marković Radomir 

Preklicujemo izgubljene knjižice za 
učence v gospodarstvu, izdane od oddelka 
za delo in delovne odnose pri MLO 
Ljubljana in sicer: 

knjižico št 81, izdano 29. III. 1947 na 
ime Gabrio Albert, klep. vajence, Za- 
dvor št. 87; 

knjižico št. 81, izdano 29. III. 1947 na 
ime Gačnik Peter, klep. vajenec, Ljub- 
ljana, Žabjek 3; 

knjižico št. 82, izdano 29. lil. 1947 na 
ime Jaklič Frane, klep. vajenec, Ljub- 
ljana, Žabjek 3; 

knjižico št 83, izdano 29. III. 1947 na 
ime Kotar Valentin, klep. vajenec, Ljub- 
ljana,  Kersnikova  ul.,- Vajeniški dom; 

knjižico št. 84, izdano 29. 111. 1947 na 
imo Skubic Viktor, klep. • vajenec, Lu- 
kovica 13 in 

knjižico št. 85; izdano 29. III. 1947 na 
ime Tratar Josip, klep. vajenec, Ljub- 
ljana, Krakovski nasip 12. 

6728   Mestno kleparsko in instalacijsko 
podjetje, 

oddelek »Kleparatvo« 
Ljubljana, Slomškova ul. 4 

Preklicujem ukradeno osebno izkaz- 
nico, izkaznico OF, živilsko nakaznico za 
mesec avgust 1948 (LD), nakaznico za 
kurivo in industrijsko nakaznico z bo- 
nom za 450 din, vee na ime Mikoč Ma- 
rija st: industrijsko nakaznico, živilsko 
nakaznico za mesec avgust 1948 (SD) in 
izkaznico OF, vse na ime Mikoč Marija 
mL, industrijski bon za 450 din in ži- 
vilsko nakaznico za avgust 1948 (TD), 
vse na ime Mikoč Stanislava, Ljubljana, 
Cesta na Brdo 12. 
6741 Mikoč Marija 

Preklicujem izgubljeno osebno izkaz- 
nico, izdano od KLO, Sv. Ožbalt ob Dra- 
vi in izkaznico OF, oboje na ime Mlade- 
nič Jožefa. 
6671 Mladenič Jožefa 

Javnik 18, p. Sv. Ožbalt ob Dravi 

Preklicujem izgubljeno osebno izkaz- 
nico, izdano od NM Dol pri Ljubljani na 
ime Moder Anica, Ljubljana, Tyrsova 53. 
6692 Moder Anica 

Preklicujem ukradeno osebno izkaz- 
nico, izdano od OF Maribor maja 1945 
in potrošniško izkaznico IR-2 št. 441528 
in reg. št. 360, na ime Murmayr Rudolf, 
rojen IL HI. 1877 v Gradcu. 
6645 Murmayr Rudolf 

poštni uradnik v pokoju, Mozirje 

Preklicujem preklic o izgubljenem 
potnem listu iz Juge ' :vije v Avstrijo in 
obratno, objavljen v Uradnem listu 
FLRJ z dne 27. V. 1047 pod št. 1112/2 
ker se je isti med tem našel. 
6815 Nabergoj Danilo 

Čemeče  3  pri   Dravogradu 

Preklicujem izgubljeno delavsko knji- 
žico št 1472273, izdano 12. VI. 1948 od 
KLO Murska Sobota na ime Novak 
Franc, Bakovci št. 186, pošta Murska 
Sobota. 
6775 Novak Franc 

Preklicujem izgubljeno prometno knji- 
žico za kolo znamke »Standard«, 
št. 78693, izdano od' NM v Ljubljani na 
ime Velkavrh Franc, Brezovica 10 pri 
Ljubljanu 
6724 Oven Ivan 

Podsmreka 16  pri Ljubljani 

Preklicujem izgubljeno spričevalo pr- 
vega razreda državne nižje gimnazije v 
Logatcu, izdano na ime Pečnik Franc, 
dijik, Dol. Logatec. 
6617 Pečnik Franc 

Blrkova vas 1, p. Dol. Logatec 

Preklicujem izgubljeno prometno knji- 
žico za kolo evid. št. S-171464, izdano od 
NM v Ljubljani na ime Peršin  Danica, 
Brest 12, p. Ig pri Ljubljani. 
6641 Peršin Danica 

.Preklicujem ukradeno prometno knji- 
žico   za kolo  na   ime  Petrovčič Anton, 
Malo UbelJ3ko 8, Postojna. 
6727 Petrovčič Anton 

Preklicujem izgubljeno industrijsko 
nakaznico z bonom za 450 din, izdano od 
RLO Moste na ime Potočnik Ciril, Ljub- 
ljana, Zaloška c. 2. 
6748 Potočnik Ciril 

Preklicujem izgubljeno osebno izkaz- 
nico št. 038288, izdano od NM v Ljub- 
ljani na  ime Prebil Franc, Ljubljana, 
Tržaška e. 64. 
6Ö97 Prebil Frane 

Preklicujem izgubljeno prometno knji- 
žico za kolo tov. št. 428812, izdano od 
NM v Polju, Ljubljana na ime Prošek 
Frančiška, Snebrje 75. 
6782 Prošek Frančiška 

Preklicujem izgubljeno prometno knji- 
žico za moško kolo znamke »Miele* 
št 51•7. 
6749 Reheušek Ludvik 

Celje,   Aškerčeva 2 

Proklicujem ukradene industrijske na- 
kaznice, izdane od KLO Dolsko, okraj 
Krško na imena: Slivšek Jože, SHvšek 
Franc in Slivšek Jožefa, Dobrova št. 8, 
KLO Dolsko, p. Senovo. 
6739 Slivšek Franc 

Preklicujem izgubljeno oblačilno knji- 
žico št. 1625/0, izdano v Ljubljani na 
ime Stipanov Zvonko, Ljubljana, Reslje- 
va 4/a. 
6726 Stipanov Zvonko 

Preklicujem ukradene tri živileke na- 
kaznice za avgust 1948 na ime Sušnik 
Katarina,  Lucija  in Jernej,  industrij 
sko nakaznico na ime Sušnik Katarina 
in člansko izkaznico Naproze. 
6810 Sušnik Katarina 

Praproče 1, p. Šmartno pri Tuhinju 

Preklicujem izgubljeno uslužbensko 
knjižico, osebno in sindikalno izkaznico, 
izkaznico OF in bolniški list Zavoda za 
soc. zavarovanje, vee na ime Silovinac 
Ernest Ljubljana, Gajeva 3/II. 
6669 Silovinac Ernest 

Preklicujem izgubljeno osebno izkaz- 
nico na ime Trobec Marjana, pet indu- 
strijskih nakaznic na ime Trobec Ivana, 
Marjana, Peter, Jože, in Ivan, Crni vrh 
št. 74. p. Polhov Gradec. 
&806 Trobec Marjana 

Preklicujem izgubljeno osebno izkaz- 
nico, izkaznico OF, vojaško potrdilo o 
stalni nespoeobnosti in sindikata' izkaz- 
nico št 1283246, vse na ime Turnšek 
Anton, Zavrsmik p. Šnjartno pri Litiji, 
dalje kn ji žico za kolo znrfmke, »Mars-Ho- 
rizont« tov. št. 665837, na naslov Trg. 
podjetje »Navod« Ljubljana okolica, 
Ljubljana. 
6774 Turnïek Anton 

Litija štev. 19 

Preklicujem izgubljeno oblačilno iz- 
kaznico IR I št. 212379, reg. št. 435, iz- 
dano od KLO Kebelj na ime Tomažič 
Simon, gozdni delavec, Modric 24, p. Oplot- 
nica. 
6847 Tomažič Simon 

Preklicujemo izgubljeno avtomobilsko 
tablico   S-0822   tovornega   avtomobila 
»Ford«,   last tovarne   »Utensilia«,   Ljub- 
ljana, Rudnik 24. 
•6 »Utensilia« 

tovarna tekstilnih potrebščin, 
Ljubljana, Rudnik 24 

Prefelicujem ukradeno sindikalno, 
osebno, šofersko in vojaško izkaznico, iz- 
kn lieo OF in prometno knjižico za ko- 
lo, vso na ime Vidgoj Bogomir, Ljub- 
ljana, Levičnikova št. 16. 
6781 Viđgoj Bogomir 

Preklicujem   izgubljeno   industrijsko 
nakaznico od RLO Bežigrad, Šiška, na 
ime   Vodopivec  Konstantin,   Ljubljana, 
Kržlčeva 6/1. 
6689 Vodopivec Konstantin 

Izdaja »Uradni list LRS« — Ravnatelj In odgovorni urednik: Boio Voduäok; ttaka Prosvetna tiskarna — oba v LJubljani. 
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Olajšavo uživajo vsi njegovi otroci do 14 let starosti, 
starejši pu a pogojem, da so se skupno z zapustnikom 
bavili s kmetijstvom na podedovanem posestvu oziroma 
posestvu, Id je predmet uživanja. 

Drugim dedičem ee priznajo olajšave iz tega člena 
samo, če so živeli z zapustnikom v skupnosti najmanj 5 let, 
neposredno pred njegovo smrtjo in so se bavil} s kme- 
tijstvom na podedovanem kmetijskem posestvu oziroma 
na kmetijskem posestvu, ki je predmet uživanja. 

Potrdila, da so Izpolnjeni spredaj pavedeni pogoji, 
izda krajevni ljudski odbor in so zavezana plačilu takse 
20 din. 

Kmečke davčno olajšavo so po spremembi uredbe 
deležni tudi člani kmečki]) delovnih zadrug jn njih mlado- 
letni otroci, če podedujejo premoženje, 

7tß priznanje olajšav je odločilna vrednost dediščine, 
ki pripade posameznemu dediču, ne •• vrednost VSe za- 
puščine, Cp n, pr. izmed treh dedjfev pripade prvemu 
dediščina v vrednosti 20.000 din, drugemu v vrednosti 
at.000 din, tretjemu pa v vrednosti 82.000 din, so prvemu 
zmnnjSfl davek za 50 odstotkov, drugemu m 40 odstotkov, 
tretjemu  pa za 2Q odstotkov, 

VHI 

K 10. členu 
Na podlagi 10. člena uredbe je svezni fjnančpi mi- 

nister oprostil davka pa dediščine vse zavarovalne zneske, 
ki se iz življenjskega zavarovanja izplačajo najbližjim so- 
rodnikom prostovoljnih delavcev, ki so izgubili življenje 
pri izgradnji in obnovi dežele, ne glede na to, na katerem 
gradbišču so ti  delavci delali. 

IX 

K 11. členu 

Zapisnik o popisu in ocepitvi zapustnikovega premo- 
ženja jp treba napraviti v 80 dne}] pp pjpgovj smrti 
na predpisanem obrazcu, ki ga krajevni ljudski odbor 
pošlje svojemu okrajnemu izvršilnemu odboru, če ta ne 
sprejme po krajevnem ljudskem odboru opravljene ce- 
nitve, povabi dediča zaradi sporazuma O vrednosti; Č0 
se sporazum ne doseže, odredi okrajni izvršilni pdbor novo 
komisijsko cenitev. Dediči smejo prisostvovat} komisijski 
cenitvi }p dajati članom komisije zahtevana pojasnila, 
vendar je veljavnost cenitve neo4vispa od navzočnosti 
dedičev. Izid pepitve po krajevnem ljudskem odbora raz. 
glasa krajevni ljudski odbor na krajevno običajen način 
(na uradni deski, na zboru vol}vpev). 

Pri krajevnih ljudskih odborih opravi popis in ceni- 
tev zapuščine posebna cenilna komisija, sestoječa jz prpfl? 
spdnika krajevnega ljudskoga odbora in še enega člana 
Odbora, kj pozna krajevne razmere.-K cenitvi Jahko pri- 
vzapio še kakega gospodarskega izvedenca- Okrajno cerni- 
ne komisijo sestavljajo trije č]anl, in sicer en član izvršil- 
nega odbora, kmeii|ski, gozdarski ali gradbeni strokov- 
njak iz tiste stroke, ki ustreza stvari, ki jo je treba peniti, 
Jn §e en clap, kateremu so krajevne razmero dobro znane, 

K 1§. členu 
Ko pošlje okrajno sodšče po opravljeni zapuščinski 

razpravi okrajnemu izvršilnemu odboru odločbo o dedo- 
vanju zapuščine (prispjilo), v kater; je navedeno, kolikšen 
dej odpade na vsakega 4•4$•, odmeri izvršilni •4••• 

na   podlagi   cenilnega   zapisnika  posameznim   dedičem 
ustrezni davek. 

XI 

K 13. členu 
Davek na darilo se plača od vsakega darila posebej. 

Co podarita zakonca, ki sta solastnika posestva, vrednega 
100.0UO din to posestvo svojemu sinu, se sinu ne odmeri 
davek od ceiotr/e vrednosti 10Ü.OOO din s 7%, marveč od 
vsakega darila posebej, In ßicer od očetovega darila v 
vrednosti 50.000 din s 4% in prav tako od materinega 
darila v vrednosti 50.000 din s 4%. Če je pa v eni po- 
godbi omenjenih več daril, ki jih n. pr. da oče svojemu 
sinu, se vrednost vseh daril sešteje in davek odmeri od 
skupne vsoto. 

XII -»   , 

K 15, členu 
Od dedičev — obdarjepcpv spadajo? 
V I. kategorijo: ptropi; med zakonskimi, nezakonski? 

ml, posvojenimi in pozakonjenimi otroci Pi nobene razr 
like; 

v II. kategorijo: vnuki, pravpuki, oče, mati, mož in 
žena (mož oziroma žena "samo, če nista razvezana ob času 
nastanka davon« obveznosti) j 

v III. kategorijo: stari oče, stara mati, praded, pra- 
babica ter bratje in sestre, četudi samo polbratje in pol- 
sestre; 

v IV. kategorijo: nečaki in nerakinje; 
v V. kategorijo: strici, ujci, tete in bratranci ter se- 

strične; 
v VI. kateg ,rijo! vsi drugi, kakor n. pr. tast, tašča, 

moževi starši, zet, snaha, očim, mačeha, adoptivni oče, 
adoptivna mati, pastorki in' pastorko, pranečaki ter vse 
druge fizične in pravne osebe, 

Če se dajo darila •••4 ženinom in nevesto za primer, 
da skleneta zakonsko zvezo, se jima od takih daril (izro- 
čitev polovico posestva v last na podlagi obče skupnosti 
premoženja med živimi) odmeri davek po IÏ, kategoriji, 
kakor med možem in ženo, ker daritev velja samo s po- 
gojem, če se zaročenca poročila. 

. XIII 

K 18. členu 
Če je premoženje zapuščine v območju YPÖ okrajnih 

(mestrui) ljudskih odborov, se odmerjeni davek razdeli 
iped te odbore sorazmerno po vrednosti premoženja. 

Primer: Vrednost zapuspipg znaša 210.000 din; od 
tega odpade na posestvo, ki leži v področju okrajnega 
ljudskega odbora A, 180.00Q dia in na parcelo v področju 
okrajnega ljudskega odbora B 80.000 din. 

Na področje okrajnega ljudskega odbora A epada to- 
rej P/T in pa področje okrajnega ljudskega odbora B V? za- 
pustnikovega premoženja. V tem primeru pripada tudi 
od odmerjenega davka na dediščine % okrajnemu izvr- 
šilnemu odboru A jn Vr okrajnemu izvrSilnemu odboru Bi 

XIV 
K 10. členu 

O izvršeni odmeri davka izda okrajni izvrêiini odbor 
dedičem (obdarjencem) odločbo. Če je podedovano aH dar 
rovano premoženje •• področju dveh ali več okrajnih' 
ljudskih odborov, je treba na koncu odločbe ločeno poka- 
zati zneske, ki pripadajo posftmezium okrajnim ••••••••• 
Odborom. 
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•• 
K 23. členu 

Prošnje za povračilo davka na dediščine in darila se 
vlagajo pri okrajnem izvršilnem odboru, ki odloča o proš- 
nji. Odločbo o povračilu predloži izvršilni odbor v treh 
izvodih z odmernim spisom vred ministrstvu za finance 
v pogled in odobritev. Povračilo se opravi po Narodni 
banki. Prošnje za povračilo so oproščene takse; če se pro- 
šnja zavrne, mora prosilec naknadno plačati takso za 
vlogo in za odločbo o zavrnitvi. 

XVI 

K 37. členu 
Ce je nastala davčna obveznost pred 25. III. 1947, 

t. j. preden je uredba o davku na dediščine dobila velja- 
vo, ali če je pri dedičih po žrtvah osvobodilnega boja na- 
stala davčna obveznost pred 8. V. 1947, do katerega dne 
je zakon o neposrednih davkih priznaval davčno prostost 
tem dedičem, se davek na dediščine odmeri po predpisih 
zakona o neposrednih davkih z dne 11. VIII. 1946. 

V vseh teh primerih se priznavajo davčne oprostitve 
in olajšave po navedenem zakonu, čeprav se davek od- 
meri v Času, ko je dobila veljavo nova uredba. 

Glede vsega drugega veljajo tudi za te primere pred- 
pisi te uredbe, če pa so izpolnjeni pogoji iz 6. člena 
te uredbe, tudi predpisi tega člena. 

XVII 

Ta navodila veljajo od dneva objave v »Uradnem li- 
irtu LRS<. 

6t. 312104/26—1948 
Ljubljana dne 30. julija 1948. 

Minister za finance LRS: 
Polič Zoran 1. r. 

Preçled »Uradnega lista FLRJ« 

630. Odredba o spremembi temeljne plače za poklica 
>nižji knjigovodja« in »nižji kreditni komercialist« 
v finančni stroki. 

531. Odločba o prenosu amortizacijskih skladov za pod- 
jetja lokalnega pomena od državne investicijske banke 
na Narodno banko FLRJ. 

532. Odločba o izročitvi v promet izdaje priložnostnih 
poštnih frankovnih znamk brez pribitka >V. kongres 
KPJ«. 

Pristop Beloruske sovjetske socialistične republike K 
mednarodni konvenciji za zatiranje trgovine z dekleti 
in otroki. 

Pristop Poljske k ustavi Svetovne zdravstvene organiza- 
cije k sporazumu, ki so ga sklenile vlade, zastopane 
na mednarodni zdravstveni Konferenci, in E proto- 
kolu, ki se nanaša na Mednarodni urad za javno 
higieno. 

Ratifikacija ustave Svetovne zdravstvene organizacije po 
Franciji. 

Ratifikacija ustavo Svetovne zdravstvene organizacije in 
sporazuma, ki so ga sklenile vlade, zastopane na 
mednarodni zdravstveni konferenci, ter protokola, 
ki ee nanaša na Mednarodni urad za javno higieno, 
po Braziliji. 

Odpoved konvencije o mednarodni uniji za pomoč po 
Veliki Britaniji. 

Izjava Pakistana v zvezi z mirovno pogodbo z Italijo. 
Št. 64 z dno 28. julija 1948: 

533. Ukaz o določitvi Seizmološkega zavoda v Beogradu 
za ustanovo splošnega državnega pomena. 

534. Ukaz o določitvi podjetja »Velika Srbija« v Beogradu 
za podjetje splošnega državnega pomena. 

535. Pravilnik o spremembi pravilnika o premijskih do- 
datkih za uslužbence civilnega letalskega prometa. 

536. Pravilnik o pripravniškem stažu, strokovnih izpitih 
in tečajih za stroko civilnega letalskega prometa. 

537. Pravilnik o spremembi pravilnika o postopku pri 
razlastitvi ter o načinu ugotavljanja m izplačevanja 
odškodnine lastnikom razlaščenega premoženja po 
uredbi o razlastitvi nepremične imovine, potrebne za 
izgradnjo avtomobilske ceste Beograd—Zagreb. 

538. Navodilo, kako obračunajo operativna upravna vod- 
stva z zveznim proračunom razliko pri povprečni 
prevozni postavki. 

539. Navodilo, kako se določi obvezna oddaja živine za 
kmetijska gospodarstva in sklepajo pogodbe o pita- 
nju prašičev. 

540. Navodilo o načinu prodaje velikih in srednjih kmetij- 
skih strojev kmečkim obdelovalnim in kmetijskim 

•    zadrugam. 
541. Navodilo o dopolnitvi navodila o postopku za uveljav- 

ljanje pravic iz 81. člena uredbe o izvajanju social- 
nega zavarovanja po predpisih zakona o socialnem 
zavarovanju delavcev, nameščencev in uslužbencev. 

542. Navodilo o izkoriščanju in uporabi velikih in sred- 
njih kmetijskih strojev, ki jih kupijo zadruge po 
predpisih uredbe o prodaji velikih in srednjih kme. 
tijskih strojev kmetskim obdelovalnim zadrugam in 
kmetijskim zadrugam. 

643. Odredba o tretji spremembi in dopolnitvi odredbe 
o državnih (vezanih) cenah za industrijske rastline 
po njih vrsti in kakovosti ter o pogojih za sklepanje 
pogodb za industrijske rastline letine 1948. 

544. Odredba o uvedbi novega poklica »gradbeni čuvaj« 
in o spremembi že uvedenega poklica »gradbenk 
nadzornik« v gradbeni stroki. 

545. Odločba o določitvi kmetijskih strojev, ki se štejejo 
za velike in srednje. 

546. Odločba o določitvi amortizacijslče -stopnje,' ki pride 
v polno lastno ceno v eksploataciji tovornega avto- 
mobilskega prometa, o absolutnem znesku amorti- 
zacije, ki pride v polno lastno ceno v eksploataciji 
potniškega avtomobilskega prometa in o načinu iz- 
računavanja amortizacije za osebna in specialna mo- 
torna vozila. 

Popravek' pravilnika o razvrstitvi del v grafični industriji. 
Popravek uredbe o obračunavanju oskrbnine v državnih 

zdravstvenih ustanovah. 
Popravek odredbe o dopolnitvi odredbe št. II. o državnih 

vezanih cenah za kmetijske pridelke. 

Izdaja >Uradni Hat LBS«. — Ravnatelj lo oùg<mnrni urednik: Božo VoduSek; tiska Prosvetna tiskarna — oba v Ljubljani. 
Naročnina: četrtletno • polletno 1Ž0, celoletno 340 'din. — Posamezna številka: 4 din za 16 stami, 8 din za 82 strani, 12 din 
za 48 strani, 16 dfa t& 64 etrani, ••> v<&& 2-5P ••• •«•. — Uredniätvo in upravništvo: Ljubljana. Greaorïiceva ulica St. 23 

Telefon: ••••••• 49-40, uteđniStivo 49-90, upravniätvo 65-79. — Cet ra&ra 6—90190—1 



f'oštniua plaîana ? gotoFlm. 

LJUDSKE   REPUBLIKE   SLOVENIJE 

Letnik V. V Ljubljani dne 17. avgusta 1948. , Številka 35. 

VSEBINA 
184. Ukaz o potrditvi prezidenta Slovenske akademije znanosti 

in umetnosti. 
185. Uredba  o prejemkih  funkcionarjev   in članov  Slovenske 

akademije znanosti in umetnosti. 
186. Uredba  o  spremembi   uredbe  o   ustanovitvi  in  območju 

mestnih in okrajnih državnih arbitraž, 
187. Uredba o spremembah in dopolnitvah uredbe o omejitvi 

porabe električne energije na območju LRS. 
188. Odredba o spremembi temeljne plače za poklica »nižji knji- 

govodja« in >nižji kreditni komercialiste v finančni stroki. 

189. 

190. 

191. 

192. 

193. 

Odredba o sestavi in predložitvi linančnih planov držav- 
nih gospodarskih podjetij lokalnega pomena za leto 1SMS. 
Navodila za imenovanje arbitrov in uslužbencev mestnih in 
okrajnih državnih arbitraž. 
Odločba o ustanovitvi nižje tekstilu«   industrijske sole pri 
državnem tekstilnem tehnikumu v Kranju. 
Odločba o ustanovitvi nižje elektrotehnično industrijske šole 
v Črnučah. 
Odločba o ustanovitvi nižje elektrotehnične industrijske šole 
v Mariboru — Tezno. 

PREZIDI) LJUDSKE SKUPŠČINE LRS 

184. 

' Ukaü 
o potrditvi prezidenta Slovenske akademije znanosti 

in umetnosti 

Na podlagi 4. točke 72. člena ustave LRS in 17. člena 
zakona o Slovenski akademiji znanosti in umetnosti z dre 
21. V. 19*8 predsedstvo Prezidija Ljudske skupščine LRS 

potrjuje 
«zvolitev akademika Franceta Kidriča za prezidenta 
Slovenske akademije znanosti in umetnosti za dobo treh 
let, ki je bila v smislu 26. člena cit. zakona izvršena na 
skupščini Slovenske akademije znanosti in umetnosti dne 
24. julija 1948. 

U št. 108 
Glavno mesto Ljubljana dne 6. avgusta 1948. 

PREZIDU LJUDSKE SKUPŠČINE 
LJUDSKE REPUBLIKE SLOVENIJE 

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

UREDBE. ODREDBE, NAVODILA IN ODLOČBE 
VLADE LJUDSKE REPUBLIKE SLOVENIJE 

185. 

Na podlagi 9. 61ena zakona o Slovenski akademiji 
znanosti in umetnosti izdaja vlada LRS po predlogu 
ministra za prosveto LRS 

uredbo 
o prejemkih funkcionarjev in članov Slovenske 

akademije znanosti in umetnosti 
1. člen 

Članom Slovenske akademije znanosti in umetaosti 
se 'določajo prejemki v obliki stalne nagrade, ki znaša 

za redne člane po 5000 dinarjev in za dopisne člane po 
3000 dinarjev mesečno. 

2. člen    ^ 
Funkcionarjem   Slovenske   akademije   znanosti   in 

umetnosti se določa poleg nagrade po 1. členu še posebna 
funkcijska doklada, ki znaša za predsednika Akademije 
po 6000 dinarjev, za generalnega sekretarja po 4000 
dinarjev in za razredne sekretarje po 3000 dinarjev 
mesečno. 

3. člen ' 
Prejemki po tej uredbi se izplačujejo od 1. VIII. 

1948 dalje, in sicer v breme predračuna Akademije me- 
sečno vnaprej. 

Za leto 1948 da potrebna sredstva na razpolago mi- 
nister za finance LRS v breme proračuna LRS 

4. člen 
Ta uredba velja od dneva objave v »Uradnem listu 

LRS«. 
St. 500 
Ljubljana dne 10. avgusta 1948. 

Minister za prosveto LRS: V zastopstvu predsednika 
Dr. Jože Potrč 1. r. vlade LRS 

Minister za finance LRS: P^P•*«»«** vlade LRS: 

Zoran Polič 1. r. Dr- *"*» •••••,• l T- 

186. 

Na podlagi tretjega odstavka 8. člena zakona o držav- 
ni arbitraži in v zvezi s 4. in 5. členom zakona o upravni 
razdelitvi Ljudske Republike Slovenijo izdaja vlada LRS 

uredbo 
o spremembi uredbe o ustanovitvi in območju mestnih 

in okrajnih državnih arbitraž 

1. čTen 
v, x, cienu luuuuo oc 

a) v 1. točki za 'besedo >Kranj-s nadomesti vejica z 
besedo >in«, za besedama >Ljubljana okolica< postavi 
podpičje, besede >in Škof ja Loka< pa črtajo; 
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b) v 2. točk za besedi) »Ptuj« nadomesti vejica z 
besedo »in«, za besedo »Radgona« postavi dvopičje, 
besede »iii Slovenska districa« pa črtajo; 

c) v 3, točki črtajo besede »Konjice« iii »Šmarje pri 
Jelšah« ter se te besede nadomestijo • besedo »Poijčane; 

č) v 5. točki črta beseda »Rakek«. 

2. člen 
Ta uredba velja od dneva objave v >Uradnem listu 

LES«. 
St. S-zak 493 
Ljubljana dne 7. avgusta 1948. 

Po pooblastilu 
predsednika vlade  LRS 

podpredsednik vlade LRS: 
Dr. Marijan Brecelj 1, r. 

187. 

Na podlagi 1. člena zakona o pooblastilu vladi LRS 
za iz/lajanje uredb na področju narodnega gospodarstva 
izdaja vlada LRS po predlogu ministra za industrijo in 
rudarstvo 

uredbo 
o spremembah in dopolnitvah uredbe o omejitvi 

porabe električne energije na območju LRS 

Uredba o omejitvi porabe električne energije na ob- 
močju LRS z dne 14, novembra 1947 (Uradni list LRS 
št. 47—284/47) se spremeni in dopolni tako, da se pre- 
čiščeno in spremenjeno besedilo glasi: 

* L člen 

Potrošniki električne energije  na ozemlju Ljudske 
Republike Slovenije se razvrstijo v 4 skupine (A, B, C, Č), 
po katerih se določi poraba električne energije v pri- 
merih, kadar je treba porabo električne energije omejiti 

\ 
2. člen 

Kadar je potrebna omejitev porabe električne ener- 
gije, obratujejo posamezne skupine potrošnikov  takole: 

Skupina A obratuje normalno brez omejitev, 
Skupina B obratuje z manjšimi omejitvami; v primeru 

kvara ab' preobremenitve kaloričnih central se obrat delno 
ustavi. 

Skupina C obratuje z večjimi omejitvami; v primeru 
kvara ali preobremenitve kaloričnih central se obrat po- 
polnoma ustavL 

Skupini C je prepovedana kakršna koli uporaba 
električne energije. 

3. člen 

Potrošnike električne energije razvrsti v ustrezne 
skupine ministrstvo za industrijo in rudarstvo. 

4. člen 
Glavni bremenilec pri ministrstvu za industrijo in 

rudarstvo odredi v sporazumu z zveznim bremenilcem 
omejitev porabe električne energije in stopnjo oziroma 
obseg te omejitve, ki je lahko tudi manjša, kot je določeno 
v 2. členu. 

5. člen 
Državne elektrarne Slovenije (DES) morajo nemudo- 

ma izvesti na terenu od glavnega bremenilca odrejeno 
omejitev porabp električnega toka. 

DES oziroma njeni uslužbenci so pooblaščeni, da 
nadzorujejo [>otrošnike električne energije, ali obratujejo 
z upoštevanjem odrejenih omejitev. V ta namen imajo 
dostop v vse potrosnikove prostore. 

6. člen 

Kdor ne upošteva odredb o omejitvi porabe električne 
energije, se kaznuje z denarno kaznijo do 50.000 din i» 
z odvzemom predmetov, s katerimi je bil prekršek stor- 
jen. V težjih primerih in za prekrške, storjene v po- 
vratku, se storilec kaznuje z odvzemom prostosti do treh 
mesecev in z odvzemom predmetov, s katerimi je bil 
prekršek storjen. 

7. člen 

Minister za industrijo in rudarstvo izdaja navodila za 
izvajanje te uredbe. 

8. člen 

Ta uredba velja od dneva objave v >Uradnem listu 
LRS«. 

St. S-zak 495 
Ljubljana dne 7. avgusta 1948. 

Podpredsednik vlade LRS V  zastopstvu  predsednika 
in minister za industrijo vlade LRS 

in rudarstvo LRS: podpredsednik vlade LRS: 
D^ Marijan Brecelj 1. r. Ivan Maček L r. 

P•aNIBMDREDBE.NAV0DILA.0DL0ČBE 
MINISTRSTEV 

LJUDSKE REPUBLIKE SLOVENIJE 

188. 
Na podlagi 1. člena uredbe o dopolnitvi uredbe o 

prejemkih republiških državnih uslužbencev in državnih 
uslužbencev ljudskih odborov z dne 18. novembra 1948 
(Uradni list LRS št. 48—288/47) izdajam 

odredbo 
o spremembi temeljno plače za poklica »nižji knjigo- 
vodja« in »nižji kreditni komercialist« v finančni stroki 

1. Temeljna plača za poklica »nižji knjigovodja« in 
»nižji kreditni komercialist« v finančni stroki, določena v 
3. členu uredbe o prejemkih republiških državnih usluž 
bencev in državnih uslužbencev ljudskih odborov (Ur. lisi 
LRS št. 42—242/47) se spremeni in določi v tehlf! 
zneskih: 

a) nižji knjigovodja ....   3500 do 4200 din 
b) nižji kreditni komercialist   3500  „ 4200   „ 
2. Plače po tej uredbi se bodo izplačevale od 1. avgu- 

sta 1948. 
3. Uslužbenci, ki so na dan uveljavitve te odredbe 

v poklicu nižjega kreditnega komercialista, in priprav- 
niki za nižjega kreditnega komercialista bodo prejemali 
svojo dosedanjo plačo. 
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•i. Ta odredba velja od dneva objave v >Uradnem 
listu LRS«. 

S—zak. št. 498 
Ljubljana dne 6. avgusta  1948. 

« 
V zastopstvu predsednika 

vlade LRS 
podpredsednik vlade LRS: 

Iran Maček L r. 

189. 

V zvezi z odredbo ministra za finance FLRJ pod IV 
št 8500 z dne 25, II. 1948 o sestavljanju in predložitv. 
predlogov fiuuičnili planov državnih gospodarskih podje 
tij zveznega, republiškega, pokraj,nskega in oblastnega 
poniena za leto 1948 in zaradi pravilnega izvajanja pred- 
pisov 24., 25., 26. in 27. člena temeljnega zakona o pro- 
računu m 52. • 54. člena splošnega zakona o državnih 
gospodarskih podjetju] izdajam 

odredbo 
o sestavi in predložitvi finančnih planov državnih 
gospodarskih podjetij lokalnega pomena za leto 1948 

1. Državna gospodarska podjetja lokalnega pomena 
morajo sestaviti predloge ••••••• planov za leto 1948 
po določbah »začasnega navod.la za sestavljanje finančnih 
planov za leto 1948 za državna gospodarska podjelja lokal- 
nega pomena«, ki so objavljena v posebni izdaji »Fi- 
nančnega zbornika«. 

2. Tako sestavljene predloge finančni] planov za leto 
1948 morajo podjetja predložiti pristojnemu ljudskemu 
odboru, in sicer okrajna (mestna) okrajnemu (mestne- 
mu), krajevna pa krajevnemu ljudskemu odboru, najpo- 
zneje do 30. avgusta 1948. 

3. Predložene finančne plane podjetij morajo ljudski 
odbori v roku 10 dni pregledati, odpraviti morebitne na- 
pake in vpisati popravke ter na podlagi tako izpopolnje- 
nih finančnih planov sestaviti zbiralnike. 

4. Zbiralnike finančnih planov podjetij morajo okraj- 
ni (mestni) ljudski odbori poslati z vsemi izpopolnjenimi 
obrazci vsakega posameznega podjetja najpozneje do 
20. septembra 1948 ministrstvu za finance LRS in mini- 
strstvu za komunalne zadeve LRS, in sicer za okrajna 
(mestna) podjetja po podjetjih in panogah, za krajevna 
podjetja pa po krajevnih ljudskih odborih. 

5. Kakor hitro oddajo letne finančne plane, morajo 
vsa podjetja lokalnega pomena začeti sestavljati finančne 
plane za IV. četrtletje 1948. 

Četrtletne plane morajo predložiti podjetja pristojnim 
ljudskim odborom najpozneje do 15. septembra 1948. 
Ljudski odbori jih morajo obdelati tako kakor letne fi- 
nančne plane in z zbiralniki poslati ministrstvu za finance 
in ministrstvu za komunalne zadeve najpozneje do 30. 
septembra 1948. 

6. Ta odredba velja od dneva objave v >Uradnem 
listu LRS«. 

Št. 200-1203/1948. 
Ljubljana dne 10. avgusta 1948. 

Minister za finance LRS: 
Polič Zoran L r. 

190. 

Na podlagi 3. člena zakona o državni arbitraži v zve- 
zi z navodil, vlade FLRJ IV. št. 3720/48 z dne 3. junija 
1948 izdajam tale 

navodila 
za imenovanje arbitrov in uslužbencev mestnih 

in okrajnih državnih arbitraž 

I 

Z uredbo vlade LRS o ustanovitvi in območju mest- 
nih in okrajnih državnih arbitraž z dne 30. XII. 1947 
(Uradni list LRS št. 1—4/48) so bile ustanovljene mestni 
državni arbitraži v Ljubljani in Mariboru in okrajne dr- 
žavne arbitraže v Celju, Novem mestu in Postojni. Ob- 
močje posamezne arbitraže obsega več okrajev in mest 
in se sklada z območjem posameznih okrožnih sodišč. Za- 
radi b,trega in nemotenega poslovanja lokalnih arbitraž 
so stalne • občasne arbitre kakor tudi druge uslužbence 
lokalnih arbitraž imenovali oziroma postavili kar tisti 
mestni oziroma okrajni ljudski odbori, pri katerih se je 
lokalna arbitraža ustanovila oziroma kjer je imela lokal- 
na arbitraža svoj sedež. Toda po 3. členu zakona o državni 
arbitraži bi se državne arbitraže ustanovile sploh pri okraj- 
nih in mestnih ljudskih odborih. Po 6. členu Istega zakona 
pa imenuje vse arbitre tisti državni organ, pri katerem je 
državna arbitraža. Ker so po uvodoma navedeni uredbi 
prišli v območje posamezne arbitraže tudi drugi okrajni 
ali mestni ljudski odbori, pri katerih se arbitraža ni usta- 
novila, so ti dejansko izgubili možnost, da bi izvajali pra- 
vico, ki jim jo daje zakon o državni arbitraži glede ime- 
novanja arbitrov Vsi okrajni in mestni ljudski odbori v 
območju posamezne državne-arbitraže so pa prav gotov« 
neposredno zaititeresirani na tem, kako se bo arbitraža 
sestavila in kdo bo imenovan za arbitra. Po navodilu 
zvezne vlade naj bi okrajni in mestni ljudski odbori iste- 
ga arbitražnega območja prenesli dolžnost in pravico, ime- 
novati arbitre, na skupno predstavniško telo, v katerem 
bi bili zastopani vsi tj ljudski odbori. 

Zaradi smotrne in praktične izvedbe te naloge daje- 
mo tale navodila: 

1. Okrajni ljudski odbori in mestni ljudski'odbori 
okrajnega pomena istega arbitražnega območja naj po- 
oblastijo po 2 svoja odbornika, ki sta izvoljena za dele- 
girana odbornika okrožnega zbora, ki voli predsednika, 
sodrike in sodnike porotnike okrožnih sodišč po uredbi 
vlade LRS (Uradni list LRS št 23—134/47), da se udele- 
žita zasedanja zbora za imenovanje arbitrov mestne ozi- 
roma okrajne državne arbitraže in da sodelujeta pri ime- 
novanju arbitrov. » 

2. Izvoljena in pooblaščena delegata se morata ude- 
ležiti zasedanja zbora za imenovanje arbitrov lokalne ar- 
bitraže, ki ga bo sklical v sporazumu s pristojnimi okraj- 
nimi in mestnimi ljudskimi odbori predsednik republi- 
ške državne arbitraže. 

3. Okrajni in mestni ljudski odbori morajo predlo- 
žiti predsedniku republiške državne arbitraže v roku, ki 
jim ga določi, seznam kandidatov za stalne in občasne 
arbitre po navodilu, ki jim ga pošlje. 

4. Predsednik republiške arbitraže bo iz poslanih 
imen oseb sestavil kandidatno listo arbitrov in jo predložil 
zboru delegiranih odbornikov za imenovanje arbitrov 
lokalne arbitraže. 
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5. Zbor delegiranih odbornikov za imenovanje arbi- 
trov lokalne arbitraže si izvoli svoje predsedstvo, ki vodi 
zasedanje zbora • opravlja vse upravne zadeve. 

6. Predsedstvo zbora pošlje overjen prepis zapisnika 
o zasedanju zbora predsedniku republiške državne ar- 
bitraže. 

7. Predsednik republiške državne arbitraže bo sproti 
določil število stalnih in občasnih arbitrov za posamezne 
lokalne arbitraže. 

II 

Z navodili predsedstva vlade FLRJ IV št. 3820/48 
z dne 3. VI. 1948 je predsednik republiške državne ar- 
bitraže pooblaščen, da postavlja vse uslužbence arbitraž 
v območju ljudske republike, ker se po 10. členu zakona 
o državni arbitraži potrebe okrajnih in mestnih državnih 
arbitraž krijejo centralno iz predračuna republiške držav- 
ne arbitraže. 

Zaradi tega uslužbenci mestnih in okrajnih državnih 
arbitraž ne bodo več v personalnem razvidu izvrsiltdh 
odborov mestnih in okrajnih ljudskih odborov in preidejo 
z dnem 1. avgusta 1948 v personalni razvid republiške 
državne arbitraže. V zvezi s tem naj mestna ljudska od- 
bora v Ljubljani in Mariboru in okrajni ljudski odbori 
v Celju, Novem mestu in Postojni pošljejo republiški dr- 
žavni arbitraž' uslužbenske liste in druge listine, ki se 
nanašajo na uslužbence mestnih oziroma okrajnih držav- 
nih arbitraž in ki so jih dosedaj imeli v svojem perso- 
nalnem razvidu. 

Št. S—zak 494 
Ljubljana dne 7. avgusta 1948. 

Po pooblastilu 
predsednika vlade LRS 

podpredsednik vlade LRS: 
Dr. Marijan Brecelj L r. 

191. 

Minister za industrijo in rudarstvo LRS izdaja spo- 
razumno s predsednikom komiteja za srednje in nižje 
strokovne šole pri vladi LRS 

odločbo 
o ustanovitvi nižje tekstilne industrijske šole pri 

državnem tekstilnem tehnikumu y Kranju 

1. člen 
Pri državnem tekstilnem tehnikumu v Kranju se 

ustanovi nižja tekstilna industrijska žola. 

2. člen 

Namen nižje 'tekstilne industrijske šole je, da uspo- 
sobi učence teoretično in praktično za kvalificirane delav- 
ce tekstilne stroke. 

3. člen 

Nižja tekstilna industrijska šola v Kranju spada v 
sestav državnega tekstilnega tehnikuma v Kranju;,vodi 

jo direktor tega tehiikuma, poučuje pa  na njej  učno 
osebje istega zavoda. 

4. člen 

V nižjo tekstilno industrijsko šolo v Kranju se spre- 
jemajo učeuci, ka so najmanj 14 in največ 17 let stari, te- 
lesno in duševno zdravi ter imajo najmanj 6 razredov 
osnovne šole. 

Pouk na šoli traja tri leta 

5. člen 

Podrobnejše določbe o ustroju te šole predpiše mini- 
ster za industrijo in rudarstvo LRS, ko aide uredba ô 
specialnih strokovnih šolah. 

G. člen 

Ta odločba velja od dLeva objave v »Uradnem listu 
LRS<. 

St. P-6692/1-48 
Ljubljana dne 12. julija 1948. 

Predsednik komiteja . 
za srednje in nižje stro- 
kovne šole pri VLRS ter 
minister za komunalne 

zadeve LRS: 
Lidija Šentjurc 1. r. 

Podpredsednik vlade LRS. 
in minister za industrijo 

in rudarstvo LRS: 
Dr. Marijan Brecelj 1, r. 

192. * 
Minister za industrijo in rudarstvo LRS izdaja spo- 

razumno s predsednikom komiteja za srednje in nižje 
strokovne šole pri vladi LRS 

odločbo 
o ustanovitvi nižje elektrotehnične industrijske šole 

v Črnučah 

1. člen 

Ustanovi se nižja elektrotehnična industrijska šola v 
Črnučah. 

2. člen 
Namen te šole je, da usposobi učence teoretično in 

praktično za kvalificirane delavce elektrotehnične stroke. 

3. člen 

Nižjo elektrotehnično industrijsko šolo v Črnučah 
vzdržuje centralna direkcija Državnih elektrarn Slovenije 
v Ljubljani • 

4. člen 

V to šolo se sprejemajo telesno in duševno zdravi 
učenci, ki so najmanj 14 in največ 17 let stari in ki inîajo 
najmanj C razredov osnovne šole. 

Pouk na šoli traja tri leta. 

5. člen 
Solo vodi upravnik, ki ga po predlogu centralne di- 

rekcije Državnih elektrarn Slovenije imenuje minister za 
industrijo in rudarstvo LRS. 
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okoliša tako, da prireja v evojem za- 
družnem domu strokovna in politična 
predavanja, kulturne prireditve, stro- 
kovne tečaje, razstave, predvajanja fil- 
mov, goji fizkulturo Ud. ter ustanovi 
svojo knjižnico. 

Zaradi smotrnega in uspešnejšega izva- 
janja ovojih ualog izdela potrebne načrte 
v skladu s splošnim državnim načrtom. 

Zadružni delež maša 150 din, plača se 
ob vstopu v zadrugo. Upravni odbor lahko 
dovoli plačilo v obrokih Jamstvo je ome- 
jen. Vsak zadružnik jamči še z desetkrat- 
nim  zneskom vpisanih obveznih deležev. 

Zadruga razglaša važnejše sklepe v svo- 
jih poslovnih prostorih in na razglasni de- 
ski. 

Upravni odbor sestavlja 8 članov. Njego- 
va dolžnost traja eno leto. 

Zadrugo zastopa upravni oubor, zanjo 
podpisujeta po dva člana upravnega od- 
bora, katerih enega lahko nadomešča po 
upravnem odboru pooblaščeni uslužbenec 
zadruge. 

Ciani upravnega odbora so: 
Sinrajh Jožef, Dovže, predsednik, 
Pušnik Vinko, kmet, Dovže, podpred- 

sednik, 
Hamler Jakob, kmet, Dovže, tajnik, 
Ošlak Ferdo, kmet, Razbor, 
Uroanek Bogomir, kmet, Dovže, 
Urbanek Avgust, kolar, Dovže, 
Sušeč Franc. Žagar  Dovže 
Jeromelj Jožko, trgovec, Dovže, odbor 

niki. 
Okrožna sodišf« v Mariboru 

dne 11. junija 1948. 
Zadr IV 55/2 6674 

1082. 
Sedež: Kapca, okraj Dol. Lendava, 
Dan vpisa: 12. Julija 1948. 
Besedilo: Kmetijska ladruga z o. j. v 

Kapci. 
Zadruga je bila ustanovljena na skupšči- 

ni 4. IV. 1948 za nedoločen čas. 
Naloge zadruge so: 1. da na čim boljfi 

in čim kulturnejši način oskrbuje svoje 
člane z vsemi potrebnimi potroštiimi 
predmeti; 2. da odkupuje v evojem oko- 
lišu vse kmetijske pridelke in izdelke v 
skladu s postavljenim načrtom za dobro 
oskrbo mest in drugih industrijskih sre- 
dišč in sklepa v ta namen pogodbe; 
3. da pospešuje in razvija vse panoge 
kmetijskega gospodarstva na svojem 
področju, tako poljedelstvo, živinorejo, 
sadjarstvo, vinogradništvo, čebelarstvo, 
gojitev industrijskih in drugih kultur, 
gozdarstvo, domačo obrt itd., posebno 
še tiste panoge oziroma kulture, ki v 
danih naravnih pogojih najbolj uspe- 
vajo; 4 da uvaja za povečanje kmetijske 
proizvodnje in s tem za naraščanje bla- 
gostanja svojih članov naprednejše teh- 
nične in agronomske metode v kmetij- 
stvu in v ta namen nabavlja kmetijske 
stroje, umetna gnojila itd., ustanav'ja 
ambulante za živino, plemenilne postaje, 
organizira selekcijo živine, gradi 6ilose, 
organizira semensko službo, skrbi za 
gojitev sadnih, gozdnih in drugih sadik 
Ud.;' 5. da organizira predelavo kmetij- 
skih pridelkov in obrtne delavnice za 
potrebe svojih članov in izrablja pri tem 
predveem lokalne surovine; 6. da zbira 

kmečke prihranke v obliki hranilnih 
vlog in notranjih posojil za ustvarjanje 
obratnih sredstev in podeljevanje kre- 
ditov svojim članom; 7. da skrbi za go- 
spodarski strokovni, kulturni in pro- 
evetm dvig vseh prebivalcev svojega 
okoliša tako, da prireja v svojem za 
družnem domu strokovna In politična 
•redavanja, kulturne prireditve, stro- 

kovne tečaje, razstave, predvajanja fil- 
mov, goji fizkulturo itd. ter ustanovi 
svojo knjižnico. 

Zaradi smotrnega in uspešnejšega iz- 
polnjevanja svojih nalog izdela potreb- 
ne načrte v skladu s splošnim državnim 
načrtom. 

Zadružni delež maša 150 din. plača se 
ob vstopu v zadrugo. Upravni odbor lahko 
dovoli plačilo v obrokih. Delež zadružniko- 
vega družinskega člana znaša 20 din Jam- 
stvo je omejeno. Vsak zadružnik jamči še 
i sedemkratnim zneskom vpisanih obvez- 
nih deležev. 

Zadruga razglaša važnejše sklepe v svo- 
jih poslovnih prostorih in na razglasni de 
ski. 

Upravni odbor sestavlja 5 do "* članov 
Njegova dolžnost traja eno leto. 

Zadrugo zastopa upravni odbor, zanjo 
podpisujeta po dva člana upravnega od- 
bora, katerih enega lahko nadomešča po 
upravnem odboru pooblaščeni uslužbenec 
zadruge. 

Člani upravnega odbora so: 
Bernât Franc, kmet, Kapca, 
Vida Stefan, kmet, Kapca. 
Kirb'š Emerika učiteljica. Kapca, 
Voroš Mihael, poljedplec. Kot, 
Ftičar Štefan, kmet, Kapca. 

Okrožno sodišfo » Mariboru 
dne 12  julija 1948. 

Zadr. III 102-2 
1083- .      o  •.  , Sedež: Kuštanovci, okraj Murska Sobota. 

Dan vpisa: 10. julija 1948 
Besedilo: Kmetijska zadruga z o. j. v 

Kuštanovcih. 
Zadruga je bila ustanovljena na skupšči- 

ni 3. III. 1948. w> 
Naloge zadruge so: 1. da na cim boljši 

in čim kulturnejši način oskrbuje svoje 
člane z vsemi potrebnimi potrošnimi 
predmeti; 2. da odkupuje v svojem oko- 
lišu vse kmetijske pridelke in izdelke v 
skladu s postavljenim načrtom za dobro 
oskrbo mest in drugih industrijskih sre- 
dišč in sklepa v ta namen pogodbe; 
3. da pospešuje in razvija vse panoge 
kmetijskega gospodarstva na svojem 
področju, tako poljedelstvo, živinorejo, 
sadjarstvo, vinogradništvo, čebelarstvo, 
gojitev industrijskih in drugih kultur, 
gozdarstvo, domačo obrt itd., posebno 
še tiste, panoge oziroma kulture, ki v 
danih naravnih pogojih "najbolj uspe- 
vajo; 4. da uvaja za povečanje^ kmetijeke 
proizvodnje in s tem za naraščanje bla- 
gostanja svojih članov naprednejše teh- 
nične in agronomske metode v kmetij- 
stvu in v ta namen nabavlja kmetijske 
stroje, umetna gnojila itd., ustanavlja 
ambulante za živino, ^plemenilne postaje, 
organizira selekcijo živine, gradi eilose, 
organizira semensko elužbo, skrbi za 
gojitev sadnih, gozdnih in drugih sadik 

Itd.; 5. da organizira predelavo kmetij- 
skih pridelkov • obrtne delavnice za 
potrebe svojih članov in izrablja pri tem 
predvsem lokalne surovine; 6. da zbira 
kmečke prihranke v obliki hranilnih 
vlog in notranjih posojil za ustvarjanje 
obratnih sredstev in podeljevanje kre- 

| ditov svojim članom; 7. da skrbi za go- 
spodarski strokovni, kulturni in pro- 
svetni dvig vseh prebivalcev svojega 
okoliša tako, da prireja v svojem za- 
družnem domu strokovne in politična 
predavanja, kulturne prireditve, stro- 
kovne tečaje, razstave, predvajanja •- 
mov> goji fizkulturo itd. ter ustanovi 
svojo knjižnico. 

Zaradi smotrnega in uspešnejšega • iz- 
polnjevanja svoji nalog izdela potrebne 
načrte v skladu s splošnim državnim 
načrtom 

Zadružni delež znaša 150 din, plača ee 
ob vstopu v zadrugo. Upravni odbor lahko 
dovoli plačilo v obrokih. Delež zadružni- 
kovega družinskega člana znaša 10 din. 
Jamstvo je omejepo. Vsak zadružnik jamči 
še z desetkratnim zn°skom vpisanih obvez- 
nih deležev. 

Zadruga razglaša važnejše sklepe v svo- 
jih poslovnih prostorih in na razglasni de- 
ski. 

Upravni odbor sestavlja 7 članov. Nje- 
gova dolžnost traja eno leto. 

Zadrugo zastopa upravni odbor, zanjo 
podpisujeta po dva člana upravnega od- 
bora, katerih enega lahko nadomešča po 
upravnem odboru pooblaščeni uslužbenec 
zadruge. 

Člani upravnega odbora so: 
Oček Aleksander, predsedniki 
'Zakoč Ludvik, podpredsednik, 
Zavec Jurij, tajnik. 
Rituper Franc, 
Novak Franc, > 
Temlin Aleksander^ 
Zavec Viljem, odborniki, vsi posesbr'ki 

v Kuštanovcih. 
Okrožno sodišče v Maribora 

dne 10. julija 1948. 
Zadr III 101/2 6676 

1084. 
Sedež: Prevalje, okraj Dravograd. 
Dan vp'.sa: 8. julija 1948. 
Besedilo: Kmetijska zadruga z o. Jj. 

na Prevaljah. 
Zadruga je bila ustanovljena na skup- 

ščini 4. IV. 1948 za nedoločen čas. 
Naloge zadruge so: 1. da na čim boljši 

in čim kulturnejši način oskrbuje svoje 
člane z vsemi potrebnimi potrošnimi pred- 
meti; 2. da odkupuje v svojem okolišu vse 
kmetijske pridelke m izdelke v skladu s 
postavljenim načrtom za dobro oskrbo 
mest in drugih industrijskih središč in 
sklepa v ta namen pogodbe; 3. da pospešu- 
je in razvija vse panoge kmetijskega go- 
spodarstva na svojem področju, tako polje- 
delstvo, živinorejo, sadjarstvo, vinogradni- 
štvo, čebelarstvo, gojitev industrijskih in 
drugih kultur, gozdarstvo, domačo obrt itd., 
posebno še tiste panoge oziroma kulture, 
ki v danih naravnih pogojih najbolj uspe- 
vajo; 4. da uvaja za povečanje kmetijske 
proizvodnje in s tem za naraščanje bla- 
gostanja svojih članov naprednejše teh- 
nične in agronomske metode, v kmetij- 
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KOV in obrtne delavnice za potrebe svojb 
stroje, umetna gnojila itd.; ustanavlja 
ambulante za živino, plemeuiine postaje, 
organizira selekcijo živine, gradi silose, 
organizira semensko službo, skrbi za goji- 
tev sadnib, gozdnih in drugih sadik itd.; 5 
da organizira predelavo kmetijskih pridel- 
kov in obrtne delavnice za potrebe svojih 
članov in izrablja pri tem predvsem lokal- 
ne surovine; 6. da zbira kmečke prihranke 
v obliki hranilnih vlog in notranjih poso- 
jil za ustvarjanje obratnih sredstev in 
podeljevanje kreditov svojim članom; 7. da 
skrbi za gospodarski strokovni, kulturni in 
prosvetni dvig vseh prebivalcev svojega 
okoliša tako, da prireja v svojem zadruž- 
nem domu strokovna in politična predava- 
nja, kulturne prireditve, strokovne tscaje, 
razstave, predvajanja filmov, goji fizkultu- 
ro itd. ter ustanovi svojo knjižnico. 

Zarad smotrnega in uspešnejšega iz- 
vajanja svojih nalog izdela potrebne na- 
črte v skladu s splošnim državnim na- 
črtom. 

Zadružni delež znača 150 din, plača 
se ob vstopu v zadrugo. Upravni odbor 
lahko dovoli plačilo v obrokih. Delež 
zadružnikovega družinskega člana zna- 
ša 20 din. Jamstvo je omejeno. Vsak za- 
družnik jamči še s petkratnim zneskom 
vpisanih obveznih deležev. 

Zadruga razglaša važnejše sklepe v 
s: -jih poslovnih prostorih in na razglas- 
ili deski.  • 

Upravni odbor sestavlja 7 do 16 čla- 
nov. Njegova dolžnost traja eno leto. 

Zadrugo zastopa upravni odbor, zanjo 
podpisujeta dva člana upravnega odbo- 
ra, katerih enega sme nadomeščati po- 
oblaščeni uslužbenec zadruge. 

Člani upravnega odbora so: 
Kordež Ivan, kmet, Farna vas. pred- 

sednik, 
Doberšek Kari, učitelj, Farna vas, 

podpredsednik, 
Hudopisk Rudolf, kmet, Stražišče, taj- 

nik, 
Konečnik Franc, kmet, Farna vas, 
Osojnik Filip, kmet, Farna vas, 
Juvančič Marija, gospodinja, Farna vas. 
Sonjak Franc, kmet, Jamnica, 
Prevalnik Jože, kmet, Stražišče, 
Rožej Marjeta, kmetica, Stražišče, 
Sterban  Leopold, kmet, Breznica, 
Perše Alojz, kmet, Lokavica, 
MerkaČ (Hudopisk) Maks, kmet, Stra- 

žišče, 
Kacl Peter, delavec, Farna vas, 
Butolen Eliza gospodinja. Farna vas, 
Grobelnik Franc, strugar, Farna vas, 

odborniki 

Okrožno sodišče v Mariboru 
dne 8. julija 1948. 

Zadr. IV 85—2 7012 

* 
1085. 

Sedež: Rački vrh, okraj Gor. Radgona. 
Dan vpisa: 8. julija 1948. 
Besedilo; Kmetijska zadruga z o. j. Rač- 

ki vrh-Murščak. 
Zadruga je bila ustanovljena na skupšči- 

ni 4. IV. 1948 za nedoločen čas. 
Naloge zadruge so: 1. da na čim boljši 

in čim kulturnejši način oskrbuje svoje 
člane   z  vsemi   potrebnimi   potrošnimi 

predmeti; 2. da odkupuje v svojem oko 
lišu vse kmetijske pridelke in izdeike v 
skladu s postavljenim načrtom za dobro 
uskrbo mest in drugih industrijskih sre 
dišč in sklepa v ta t namen pogodbe, 
3. da pospešuje in razvija vse panoge 
kmetijskega gospodarstva na svojem 
področju, tako poljedelstvo, živinorejo, 
sadjarstvo, vinogradništvo, čebelarstvo, 
goj;tev industrijskih in drugih kultur, 
gozdarstvo, domačo obrt itd., posebno 
še tiste panoge oziroma kulture, ki v 
danih naravnih pogojih pajbolj uspe- 
vajo; 4. da uvaja za povečanje kmetijske' 
proizvodnje in s tem za naraščanje bla- 
gostanja svojih članov naprednejše teh- 
nične in agronomske metode v kmetij- 
stvu in v ta namen nabavlja kmetijske 
stroje, umetna gnojila itd., ustanavlja 
ambulanto za živino, plemenilne postaje, 
organizira selekcijo živine, gradi eilose, 
organizira semensko službo, skrbi za 
gojitev sadnih, gozdnih in drugih sadik 
ud.; 5. da organizira predelavo kmetij- 
skih pridelkov • obrtne delavnice za 
potrebe svojih članov in izrablja pri tem 
predvsem lokalne surovine; 6. da zbira 
kmečke prihranke v obliki hranilnih 
vlog in notranjih posojil za ustvarjanje 
obratnih sredstev in podeljevanje kre- 
ditov svojim članom; 7. da skrbi za go- 
spodarski strokovni, kulturni in pro- 
evetni dvig vseh prebivalcev svojega 
okoliša tako, da prireja v svojem za- 
družnem domu strokovna in politična 
predavanja, kulturne prireditve, stro- 
kovne tečaje, razstave, predvajanja fil- 
mov, goji fizkulturo itd. ter ustanovi 
svojo knjižnico. 

Zaradi smotrnega in uspešnejšega iz- 
polnjevanja svojih nalog izdela potrebne 
načrte v skladu s splošnim državnim 
načrte. 

Zadružni delež znaša 150 din, plača se 
ob vstopu v zadrugo. Uoravni odbor lahko 
dovoli plačilo v obrokih. Delež zadružniko- 
vega družinskega člana znaša 10 din Jam- 
stvo je omejeno. Vsak zadružnik jamči še 
s petkratnim zneskom vpisan:;, bveznih 
deležev. 

Zadruga razglaša važnejše sklepe v svo- 
jih poslovnih prostorih in na razglasni de- 
ski. 

Upravni odbor sestav., 7 članov. Nje- 
gova dolžnost traja eno leto. 

Zadrugo zastopa upravni odbor, zanjo 
podpisujeta po dva člana upravnega od- 
bora, katerih enega lahko nadomešča po 
upravnem odboru pooblaščeni uslužbenec 
zadruge. 

Člani upravnega odbora so: 
Stuhec Ivan, posestnik, Murščak, pred- 

sednik, 
Ketiš Janko, delavec, Rački vrh, pod- 

predsednik, 
Divjak Janko, ekonom Rački vrh, taj- 

nik, 
Zunič Ivan, posestni!'   Murščak, 
Fras Anton, posestnik. Murščak, 
KovačiČ Alojz. Hrašenski   ,' 
Cimerman Anton, viničar, Turjanski 

vrh, odborniki. 
Okrožno sodišče v Mariboru 

dne 8 julija 1948. 
Zadr IV 84/2 G675 

1086. 
Sedež: Novo nie=to, Sokolska ulica 2. 

iUkoiiš obsega krajevn^ ljudske Ddbore: 
Movo mesto in okolico.; 

Dan  vpisa:  29.  julija   1948. 
Besedilo. Potrošniška zadruga z ome- 

jenim jamstvom  v  Novem  mestu. 
Poslovalnice zadruge so v Novem me- 

stu, Sokolska ulica št. 2, Glavni trg št 29 
in Breg št. 1. 

Zadruga je bila ustanovljena i/, juli- 
ja 1948 za nedoločen čas. 

Naloge zadruge so: 1. da na čim boljši, 
čim kulturnejši in gospodarstveni način 
oskrbuje svoje člane z vsemi potrebnimi 
potrošnimi predmeti. V ta namen: a) ugo- 
tavlja potrebe svojih članov in sestavi 
na podlagi ugotovljenih potreb načrt 
potrošnje; b) sklepa pogodbe s proizva- 
jalnimi podjetji, L državnimi trgovskimi 
podjetji in s kmetijskimi zadrugami ozi- 
roma njihovimi zvezami za dobavo indu- 
strijskih in kmetijskih proizvodov; po- 
sebno skrbi za dobavo povrtnin, sadja, 
mleka itd.; c) skrbi, da bo trgovsko po- 
slovanje v vsakem pogledu racionalno 
tehnično dovršeno in kulturno, da bodo 
člani dobro postrežem, da bo trgovina 
tekočo založena s potrošnimi predmeti, 
da ne bo imela nekoristnega blaga, da 
znižuje zakonito dopustno maržo, da bo- 
do lokali in izložbe okusno opremljene 
itd. 

2. da ustanavlja za potrebe svojih čla- 
nov po potrebi in možnosti lastna pod- 
jetja n. pr. obrtne delavnice, podjetja 
za konserviranje sadja, p-ovrtnine. jajc 
itd.; 

3. da skrbi za sodelovanje sindikalnih 
organizacij, za dvig kulturne in prosvet- 
ne ravni in za zadružno vzgojo svojih 
članov. 

Zaradi smotrnega in uspešnega izpol- 
njevanja svojih nalog izdela potrebne 
načrte v skladu g splošnim državnim na- 
črtom. 

Zadruga oskrbuje izključno svoje čla- 
ne in njihove družine. 

Temeljni delež zadružnika znaša 
100 din, delež zadružnikovega družinske- 
ga člana znaša 50 din Vsak član jamči 
še z desetkratnim zneskom vpisanih de- 
ležev. 

Zadrugo zastopa upravni odbor, zanjo 
podpisuje tako, da po dva člana uprav- 
nega odbora ali en član upravnega od- 
bora in en za to pooblaščeni uslužbenec 
zadruge pristavita pod besedilom firme 
svoja lastnoročna podpisa. 

Razglasi zadruge članom se objavljajo 
na zadružni razglasni deski v poslovnih 
prostorih, vabila na zbor pa še na oglas- 
nih deskah mesta, v Naši zadrugi in v 
dnevnem časopisju. 

Upravni odbor sestavlja 7 do 9 članov, 
predsednik, podpredsednik tajnik, in 4 
odborniki. 

Člani upravnega odbora so: 
Gričar Jože, trg. nameščenec, rav- 

natelj oskrbe, Novo mesto, Kapiteljska 
ul  1, predsednik, 

Plevnik Valentin, žel. upokojenec, 
êmihel 60, podpredsednik. 

Šet'nc Lado, namr>è>np(\ Movo mesto, 
Prešernova 7. tajnik. 

Gutman Albin, skladiščnik, Novo me- 
sto, Florjanov trg 7, - 
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Zupančič Janez, strojai mojster, 2r' \a 
vas 35, 

Košiček Ladislav, klep. mojster. Novo 
mesto, Sokolska nüca 1Ü. 

Pibernik M.Ci. nainoščenka. Novo me 
sto, Irdiimva c 8, odborniki. 

Poobl.wotii uslužbenec zadruge - pra- 
vico do so|Kidpisovanja je. Unetič Jože. 
trg. nameščenec. Novo mesto. Florjanov 
trg 6. 

Okrožno sodišče v Novem mestu 
dne 29. julija 1948 

Zt 51 /48 -  Zadr   lil 78/1    6683 

1087. 
Sedež: Sv. Lenart (Brežice okolica), 

okraj Krško. 
Dan vpisa: 29   junija  1948. 
Besedilo: Kmetijska zadruga z omeje- 

nim jam>' m v Brežicah okolici (Sv. 
Lenì*- > 

Zadruga je bila ustanovljena 26 II. 
1948 za nedoločen čas. 

Naloge zadruge so: 1. da na čim boljši 
in čim kulturnejši način oskrbuje svoje 
člane z vsemi potrebnimi potrošnim! 
predmetj; 2. da odkupuje v svojem oko- 
lišu vse kmetijske pridelke in izdeLke v 
skladu s postavljenim načrtom za dobro 
oskrbo mest in drugib industrijskih s re- 
diso in sklepa v ta namen pogodbe; 
3. da pospešuje in razvija vse panoge 
kmetijskega gospodarstva na svojem 
področju, tako poljedelstvo, živinorejo, 
sadjarstvo, vinogradništvo, čebelarstvo, 
gojitev industrijskih in drugih kultur, 
gozdarstvo, domač obrt itd., posebno 
še tiste panoge ziroma kulture, ki v 
danih naravnih pogojih najbolj uspe- 
vajo; 4. da uvaja za povečanje kmetijske 
proizvodnje in s tem za naraščanje bla- 
gostanja svojih članov naprednejše teh- 
nične in agronomske metode v kmetij- 
stvu tn v ta namen nabavlja kmetijske 
stroje, umetna irnojila itd. ustanaviia 
ambulante za živino, plememlne postaje, 
organizira selekcijo živine, gradi silose, 
organizira semensko službo, skrbi za 
gojitev sadnih, gozdnih in drugih sadik 
itd.; 5. da organizira predelavo kmetij- 
skih pridelkov in obrtne delavnice za 
potrebe svojih članov in izrablja pri tem 
predvsem lokalne surovine; G. da zbira 
kmečke prihranke v obliki hranilnih 
vlog in notranjih posojil za ustvarjanje 
obratnih sredstev in podeljevanje kre- 
ditov svojim članom; 7. da skrbi za go- 
spodarski strokovni, kulturni in pro- 
svetni dvig vseh prebivalcev svojega 
okoliša tako, da prireja v svojem za- 
družnem domu strokovna In politična 
predavanja, kulturnj prireditve, stro- 
kovne tečaje, razstave, predvajanja fil- 
mov, goji fizkulturo itd. ter ustanovi 
svojo knjižnico. 

Zaradi smotrnega in uspešnejšega iz- 
polnjevanja svojih nalog izdela potrebne 
načrte v skladu s splošnim  državnim 
načrtom. 

Temeljni delež zadružnika znaša 100 
din, delež zadrožnikovega družinskega 
člana pa °0 din. Vsak član jamči še z 
dvaifptkratnim zneskom vpisanih obvez- 
nih deležev. 

Zadrugo zastopa predsednik ali pod- 
predsednik   in tajnik,  če so ti  zadrža- 

ni pa najmanj dva člana upravnega od- 
oora. Isto velja za podp.sovanje zadru 
go. Upravni odbor pooblasti lahko vodil 
ne uslužbence, da skupLO s predsedni- 
kom oziroma podpredsednikom, tajni- 
kom ali en.m članom upravnega odbora 
za igo veljavno zastopajo in zanjo pod- 
pisujejo. 

Razglasi člar.om in važnejši sklep, 
zbora se nab.jejo na zadružni razglasni 
deski v poslovnih prostorih zadruge, va- 
bila na zbor pa še v listih »Nova zadru- 
ga« in >Kmetski  glas«. 

Upravni odbor sestavlja 11 člaiAjv, 
pred?ed- i, I dpred-ednika, tajnika in 
-< odbornikov. 

Člani upravnega odbora so: 
Kragelj Franc, stavbenik. Brezina, 76, 

predsednik, 
Zabkar Anton, kmet, Crnc 17. pod- 

predsednik, 
Novak /franc, kmet. Brezina 9. taj- 

nik, 
Ogorevc Jože, kmet, Cundrovec 3. bla- 

gajnik, 
Zorko Franjo, kmet, Sv   Ler.art 13, 
Predanič Martin, kmet, Zg. Sv. Le- 

nart 1, 
TCratanič Franc, kmet, Bukošek 11, 
Držič Miha, kmet,   Zakot 6, 
Simon Miroslav, uradnik. Trnje 18, 
Šetinc Martin, kmet, Sv. Lenart 11. 
Rauter Ferdo, uslužbenec. Brezina 10, 

odbornik . 
Pooblaščenec za  sopodpisovanje s še 

enim '"•lanom upravnega odbora je Canj- 
ko Anion, upokojenec. Sv. Lenart. 

Okrožno sodišče v Novem mestu 
Ine 29. junija 1948. 

Zt 31/48 — Zadr III 59/1-2-3 6686 
* 

1088. 
Sedež: Trebnje. 
Dan vpisa: 13. julija 1948. 
Besedilo: Obrtna nabavno-prodajna za- 

druga z omejenim jamstvim v Trebnjem 
na Dolenjskem . 

Zadruga je bila ustanovljena 13. juni- 
ja 1948 za nedoločen čas. 

Naloge zadruge so: 1. da nabavlja pro- 
izvajalna sredstva in surovine za svoje 
člane; 2. da prevzema od svojih članov 
njihove proizvode jih razvršča po vrsti 
in kakovosti in skrbi za skupno prodajo; 
3. da sodeluje pri načrtu oskrbe in po- 
maga pri vključevanju obrtnikov v na- 
črtno delo; 4. da vodi razvid o izvršitvi 
sprejetih proizvajalnih nalog članov in 
skrbi da se v celoti izvajajo predpisi 
ljudskih oblasti glede cen; in 5. da zbira 
zaradi samooskrbe v svojem okolišu su- 
rovine, ki so še neizrabljene in jih raz- 
deljuje med svoje člane. 

Zadruga oskrbuje izključno svoje čla- 
ne ter zbira in prodaja samo njihove 
proizvode. 

Delež zadružnika znaša 300 din. Jam- 
stvo je omejeno. Vsak zadružnik jamči 
še s petkratnim zneskom vpisanih ob- 
veznih deležev. 

Upravni odbor zastopa zadrugo in 
podpisuje zanjo tako, da pristavita pod 
besedilo zadružne firme * ino po dva 
člana upravnega odbora svoja lastnoro- 
čna podpisa. 

Upravni odbor sestavlja 7 članov, 
predsednik^ tajnik blagajnik in 4 odbor- 
niki. 

Razglasi in sklepi zadruge članom se 
m bi jejo ua zadružni razglasni deski v 
poslovnih prostorih zadruge. 

Člani prvega upravnega odbora so: 
Juhart Franc, kovač, Trebnje 22a, 

oredsednik; 
UrŠ.č Fibpina šivilja, Trebnje 26, 

tajnik; 
Požes Ladislav, mizar. Studenac 5, 

oUigajnik; 
Kalčič Ivan. sedlar, Rakovnik 24, pri 

St. Rupertu; 
Hočevar Danijel, ključavničar, Mokro- 

nog 12; 
Žgajna   Bogomir, klepar, Mirna 72; 
Marolt Josipina, pletilja. Sv. Štefan 13, 

odbormk: 

Okrožno sodišče v Novem mestu 
dne 13. julija  1948. 

Zt 42/48 —  Zadr III  6*9/1   6682 
* 

1089. 
Sedež: Bukovje, ikraj Postojna. 
Dan vpisa. 23. julija 1948. 
Besedilo: Kmetijska zadruga z omejenim 

jamstvom v Bukovju. 
Zadruga je bila ustanovljena ua skupšči- 

ni 13. VI. 1948. 
Naloge zadruge so: 1. da na čim boljši 

in čim  kulturnejši  način oskrbuje svoje 
•'1••• z vsemi potrebnimi potrošmmi pred- 
meti; 2. da odkupuje v svojem okolišu vse 
kmetijske pridelke in izdelke v skladu s 
postavljenim   načrtom   za  dobro  oskrbo 
mest  in drugih  industrijskih   središč  in 
sklepa v ta namen pogodbe; 3. da pospešu- 
je in razvija vse panoge kmetijskega go- 
spodarstva na svojem področju, tako polje- 
delstvo, živinorejo, sadjarstvo, vinogradni- 
štvo, čebelarstvo, gojitev industrijskih in 
drugih kultur, gozdarstvo, domačo obrt itd., 
posebno še tiste panoge oziroma kulture, 
ki v danih naravnih pogojih najbolj uspe- 
vajo; 4. da uvaja za povečanje kmet;jske 
proizvodnje in s tem za naraščanje bla- 
gostanja  svojih  članov   naprednejše  teh- 
nične  in  agronomske  metode  v  kmetij- 
stvu  in v ta  namen dobavlja kmetijske 
stroje,   umetna   gnojila   itd.;   ustanavlja 
ambulante za živino, plemenilne postaje, 
organizira selekcijo živine, gradi  silose, 
organizira semensko službo, skrbi za goji- 
tev sadnih, gozdnih in drugih sadik itd.; 5. 
da organizira predelavo kmetijskih pridel- 
kov in obrtne delavnice za potrebe svojih 
članov in izrablja pri tem predvsem lokal- 
ne surovine; 6. da zbira kmečke prihranke 
v obliki hranilnih vlog in notranjih poso- 
jil  za ustvarjanje obratnih 'Sredstev  in 
podeljevanje kreditov svojim članom; 7. da 
skrbi za gospodarski strokovni, kulturni in 
prosvetni dvig vseh  prebivalcev svojega 
okoliša tako, da prireja v svojem zadruž- 
nem domu strokovna in politična predava- 
nja, kulturne prireditve, strokovne tečaje, 
razstave, predvajanja filmov, goji fizkultu- 
ro itd. ter ustanovi svojo knjižnico. 

Zaradi smotrnega in uspešnejšega izpol- 
njevanja svojih nalog izdela potrebne na- 
črte v skladu s splošnim državnim načr- 
tom. Zadružni.delež znaša 100 din, delež 
zadružnikovega družinskega člana 20 din- 
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Vsak zadružnik jamči  • petkratnim «le- 
-kom vpisanih deležev. 

Priobčitve se razglašajo v poslovnih pro 
•iorih zadruge in na razglasni deski. 

Upravni odbor sestavlja 5 članov, ki jih 
izvolijo izmed zadružnikov. Zadrugo zasto- 
pa upravni odbor   zanjo podpisujeta dva 
člana  upravnega   odbora,   katerih  enega 
sme nadomeščati  pooblaščeni  uslužbenec 
udruge. 

Ciani  upravnega odbora so: 
Požar Anton, Beljsko 16, predsednik, 
Premro Jožef,  Bukovje 3, podpredsed- 

nik, 
Požar Andrej, Predjama 34, 
Debevc Franc, Bukovje 81, 
Jurca Viktor, Gorenje 10, odborniki. 

Okrožno sodišče v Postojni 
dne 23. julija 1948. 

Zt 119/48—2 6934 
* 

1090. 
Sedež: Col. 
Dan vpisa: 20. julija 1948. 
Besedilo: Kmetijska zadruga z omejenim 

jamstvom na Colu. 
Zadruga je bila ustanovljena na skup- 

ščini 23. III. 1948. 
Naloge zadruge so: 1. da na čim boljši 

in čim kulturnejši način oskrbuje svoj* 
člane z vsemi potrebnimi potresnimi pred 
meti; 2. da odkupuje v svojem okolišu vse 
kmetijske pridelke in izdelke v skladu s 
iostavljenim načrtom za dobro oskrto 
jiest in drugih industrijskih središč in 
sklepa v ta namen pogodbe; 3. da pospešu- 
je in razvija vse panoge kmetijskega go- 
spodarstva na svojem področju, tako polje- 
delstvo, živinorejo, sadjarstvo, vinogradni- 
štvo, čebelarstvo, goiitev industrijskih in 
drugih kultur, gozdarstvo, domačo obrt itd., 
posebno še tiste panoge oziroma kulture, 
ki v danih naravnih pogojih najbolj uspe- 
vajo; 4. da uvaja za povečanje kmetijske 
; roizvodnje in s tem za naraščanje bla- 
gostanja svojih članov naprednejše teh- 
nične in agronomske metode v kmetij- 
stvu in v ta namen dobavlja .kmetijske 
stroje, umetna gnojila itd.; ustanavlja 
ambulante za živino, plemenilne postaje, 
organizira selekcijo živine, gradi silose, 
organizira semensko službo, skrbi za goji- 
tev sadnih, gozdnih in drugih sadik itd.; 6. 
da organizira predelavo kmetijskih pridel- 
kov in obrtne delavnice za potrebe svojh 
članov in izrablja pri tem predvesm lokal- 
ne surovine; 6, da zbira kmečke prihranke 
v obliki hranilnih vlog in notranjih poso- 
li! za ustvarjanje obratnih sredstev in 
podeljevanje kreditov svojim članom; 7. da 
skrbi za gospodarski, strokovni, kulturni in 
prosvetni dvig vseh prebivalcev svojega 
okoliša tako, da prireja v svojem zadruž- 
nem domu strokovna in politična predava- 
nja, kulturne prireditve, strokovne tečaje, 
razstave, predvajanja filmov, goji fizkultu- 
ro itd. ter ustanovi svojo knjižnico. 

Zaradi smotrnega in uspešnejšega izva- 
janja svojih nalog izdela potrebne plane v 
skladu s splošnim državnim planom. 

Zadružni delež znaša 150 din, delež za- 
drunžikovega družinskega Člana 15 din. 
Vsak zadružnik jamci s petkratnim zne- 
skom vpisanih deležev. Priobčitve se raz- 

(lašajo v poslovnih prostori!) zadruge in 
ia razjasni deski. 

Upravni odbor sestavlja 5 članov, ki » 
volijo izmed zadružnikov. Zadrugo zasto- 
pa upravni odbor, zanjo podpisujeta dva 
;iana upravnega odbora, katerih enega sme 
adonieščati pooblaščeni uslužbenec za- 

I ruge. 
Člani upravnega odbora so: 
Koren Anton, kmet, Orešje, predsednik, 
Krapež Anton, kmet, Gozd 8, podpred- 

sednik, 
Mikuž Alojz, kmet, Zagolič. tajnik, 
Tratnik Alojz, gostilničar, Col 13, bla- 

gajnik, 
Pregelj   Franc,  kmet, Križna gora  1. 

Član. 
Okrožno sodišče v Postojni 

dne 20. julija 1948. 
Zt 22/48—3 6947 

Vpisi v trgovinski register 
1091. 

Sedež: Kamnik, 
Dan vpisa: 31. julija 1948. 
Besedilo: »Eta«, tovarna gorčice, druž- 

ba z o. z. 
Po 18. členu o nacionalizaciji zaseb- 

nih gospodarskih podjetij z dne 5. XII. 
1946 v zvezi z 11. točko 1. člena zakona 
o spremembah in dopolnitvah tega za- 
kona z dne 28. IV. 1948 se vpiše prehod 
tvrdke v last splošnega ljudskega pre- 
moženja. 

Okrožno sodišče v Ljubljani 
dne 31. julija 1948. 

Rg C II 67/29 6717 

1092. 
Sedež: Prcdoslje. 
Dan vpisa: 31. julija 1948. 
Besedilo: Gašpcrlin Franc, izdelovanje 

in prodaja lanenoga olja in firneža. 
Po 18. členu zakona o nacionalizaciji 

zasebnih gospodarskih podjetij z dne 
5. XII. 1946 v zvezi z 11. točko 1. člena 
zakona o spremembah in dopolnitvah 
tega zakona z dne 28. IV. 1948 ee vpise 
prehod tvrdke v last splošnega ljudske- 
ga premoženja.. 

Okrožno sodišče v Ljubljani 
dne 31. julija 1948. 

Rg A VII 220/2 6722 
* 

1093. 
Sedež: Osilnica. 
Dan vpisa: 10. julija 1948. 
Besedilo: Hranilnica in posojilnica v 

Osilnici, zadruga z neomejenim jam- 
stvom. 

Zadruga je prešla v likvidacijo. 
Likvidatorji: 
Kovač Franc, uradnik Narodne banke, 

Kočevje št. 239; 
Šmaljc Anton, posestnik" in trgovec, 

Ribnica na Dol. št. 78; 
Arko Mirko, finančni uradnik, Ribni- 

ca št. 57. 
Besedilo firme: kakor doslej e pristav- 

kom v likvidaciji. 
Likvidatorji bodo podpisovali za firmo 

tako, da bosta po dva izmed njih pri- 

stavila pod naslov firme svoj lastnoročni 
(M)dpie. 

Izbrišejo ee vsi člani uprave zadruge. 
Okrožno sodišče na Reki 

dne 10. julija 1948. 
R 237/48 664* 

1094. 
Sedež* Ljubljana. 
Dan izbrisa: 10. maja 1948. 
Besedilo: S. Jurčič, trgovina z meša- 

nJiii blagom. 
Zaradi  prenehanja obratovanja. 

Okrožno sodišče v Ljubljani 
dne •. maja 1948. 

Rg A VI 183/2 6618 

I R 370/48—A/16 7081 
Oklic 

o začetku poizvedb zaradi osnovanja no- 
vo  zemljiško knjigo za del  katastrsko 
občine Dolenja vas v sodnem okraju Po- 

stojna 
Z dnem 11. IX. 1948 se začno poizved- 

be zaradi osnovala nove zemljiške 
knjige za katastrsko občino Dolenja vas 
(del). Poizvedbe bodo v času od 11. IX. 
1948 do 1. X. 1948 vsak delavnik od 8. do 
15. ure v Dolenji vasi pri Senožečah h. šte- 
vilka 18. 

K poizvedbam naj pridejo vsi posest- 
niki, hipotekami upniki in vse druge 
osebe, ki imajo pravno korist od tega, 
da se poizvedo lastninske pravice ali da 
se ugotovi istovetnost sedanjih označb 
parcel s prejšnjimi označbami. Navajati 
smejo vse, kar utegne služiti za to, da se 
pojasni stanje stvari in da se očuvajo 
njihove pravice. 

Oni, ki imajo na teh zemljiščih ali na 
njihovih delih zastavne, služnostne ali 
druge pravice, prikladne za knjižni 
vpis, naj te pravice prijavijo, če želijo, 
da se vpišejo v novo zemljiško knjigo 
kot stara bremena. Prijave teh pravic 
se morejo podajati pismeno ali ustno na 
zapisnik pri okrajnem sodišču v Postoj- 
ni, soba št. 1, v času med 27. Vin. 1948 
in 1. X. 1948 pa v Ddlenji vasi h. št. 18. 

V prijavah je točno navesti pravico in 
vrstni red, ki se zanjo zahteva, kakor 
tudi zemljiškoknjižne vložke, v katerih 
naj se izvrši vpfe. Navesti je tudi, na kaj 
se opira prijavljena pravica in na kaj 
zahtevani vrstni red. Prijavne dolžnosti 
v ničemer ne spreminja to, da je pravica, 
ki jo je treba prijavita, morda očitna iz 
kakšne listine, ki je že pri sodišču, ali 
iz kakšne sodne rešitve itd. Edino pra- 
vice iu činjenice, ki so že razvidne iz li- 
stin, položenih pri sodišču za pridobitev 
stvarnih pravic, ni treba vnovič prijav- 
ljati. To se bo uradno upoštevalo. 

Posestniki zemljišč in drugi upravi- 
čenci morajo prinesti k poizvedbam ozi- 
roma priložiti svojim prijavam v izvir- 
niku a'Ii prepisu vse spise, izpiske iz 
zemljiške knjige, sodne odločbe ali dru- 
ge listine, kolikor eo potrebne za obno- 
vitev zemljiške knjige lin kolikor jih 
imajo oni ali njihovi zastopniki. 

Da se. vsakomur omogoči vpogled v 
podatke, ki jih je sodišče do sedaj že 

1 zbralo, bodo   razgrnjeni  posestni listi, 

«•.•<••-• 
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Letnik V. Priloga k 35. kosu z dne 17. avgusta 1948. Številka 35. 

RaLZgyiasî in o&lasi 

Opozorilo naročnikom! 
Vse plačnike oglasov m naročnino opozarjamo, naj uporabljajo od nas 

poslano položnice z natančno označbo naročniškega razdobja oziroma 
oglasne številke. Plačila brez takšnih označb ne moremo y redu izknjižiti 
in jih zaradi njihove nejasnosti no moremo priznati za veljavne. 

Prav tako opozarjamo naročnike, naj pri svojih plačilih navedejo na- 
tančno isti naslov, na katerega časopis prejemajo. Ce ta naslov zaradi izpre- 
membo naziva ali kraja ni več pravilen, naj nam istočasno sporočijo sedanji 
pravilni naslov. Opažamo pa, da naročniki večkrat plačujejo samo pod 
novim naslovom, starega pa sploh ne omenjajo. Takšna plačila so za nas 
nejasna in jih prav tako no moremo v redu izknjižiti in priznati za pravilna. 

Rok za reklamacije izostalih številk je 14 dni. 

V naši založbi so izšli: 

Komentar h kazenskemu zakoniku, splošni del 
Y slovenskem prevodu. Komentar so pod splošnim uredništvom Aloše Pijade 
in' pod strokovnim aredništvom dr. Jovana Djorđjevića napisali: Moša 
Pijade, dr. Jovan Djordjcvić, Nikola Srzentić, Predrag Vlasinić, Vladimir 
Timoškin in Mirko Perović. Komentar je zamišljen in izdelan v prvi 
vrsti kot olajšava in pomoč za pravilno izvajanje načel splošnega dela ka- 
zenskega zakonika pri uporabi predpisov posebnih kazenska zakonov. 
Lično opremljena knjiga bo v pomoč vsakomur pri praktični uporabi naše 
kazenske zakonodaje ali pri njenem teoretičnem proučavanju. Strani 304, 
cena 90 din. 

Splošni register predpisov 
to je kazalo vseh predpisov, ki so izšli v Uradnem listu FLRJ, v Uradnem 
listu LRS, v Uradnih obvestilih zveznega urada za cene in v Vestniku urada 
za cene pri predsedstvu VLRS od 1.1945 do vštetega 1.1947. V tem registru 
so zaznamovani predpisi po vsebini z gesli, razvrščeni so po abecednem 
redu in po časovnem zaporedju (kronološko). Po abecednem redu so ure- 
jena gesla, ki so načeloma vzeta iz naslova, večkrat tudi h vsebine predpisa. 

Zbrano gradivo na 453 straneh je nepogrešljiv priročnik za vsakogar 
v državni ali privatni praksi. — Cena 60 din. 

Priročnik za krajevne ljudske odbore, 
ki ga je izdal Sekretariat za koordinacijo lokalne uprave predsedstva 
vlade LRS. 

Priročnik obravnava tole gradivo: 
I. Planiranje, evidenca in statistika. 

II. Lokalno gospodarstvo in komunalno gospodarjenje. 
III. Finančno poslovanje krajevnih ljudskih odborov. 
Strani 120, cena 20 din. 

»Zbirka predpisov o varstvu mater in otrok«, 
v kateri so zbrani predpisi o dečjih jaslih, o ustanavljanja, ureflitvi • 
delovanju dečjih domov. Knjižici, ki vsebuje 105 strani, so dodani izvlečki 
iz drugih važnejših predpisov za varstvo mater in otrok in bo zbrano 
gradivo koristen pripomoček vsem, ki se hočejo in morajo spoanati z zdrav- 
stveno in socialno zakonodajo v korist naše žene in dece. Cena 17 dm. 

V tisku je: 
Zbirka gospodarskih predpisov II. del. 

»URADNI CIST ERS« 

Vpisi v register 
državnih gospodarskih 

podjetij 

1376. 
Sedež: Ajdovščina. 
Dan vpisa: 5. avgusta 1946. 
Besedilo: Podjetje za generalna in 

srednja popravila avtomobilov, Ajdov- 
ščina, skrajšano: >Avioobnova-Ajdovšči- 
na«. 

Poslovni predmet: Generalna ip sred- 
nja popravila ter rekonstiuelje avtomo- 
bilov. 

Ustanovitelj podjetja: Vlada LRS, od- 
ločba št S-zak. 240 z dne 23. VI. 1948. 

Operativni upravni vodttelj: Glavna 
direkcija za avtodelavmee v Ljubljana. 

Podjetje zastopajo: 
Klančič Roman, v. d. direktorja, ki 

podpisuje samostojno, v obsegu poobla- 
stil zakona in pravil podjetja; 

Klančič Julij, pomočnik direktorja, ki 
podpisuje v odsotnosti direktorja, v 
istem obsegu, kot oni, in 

Zajec ZdTavko, računovodja, ki sopod- 
pisuje listine po 47. členu spi zakona o 
drž. gospodarskih podjetjih. 

Ministrstvo za finance LRS, 
Ljubljana, 

dne 2. avgusta 1948. 
St. 2431151-48 0912 

* 
1377. 

Sedež: Brežice. 
Dan vpisa: G. avgusta 1948. 
Besedilo: ^Brežiška opekarna.« 
Poslovni predmet: Izdelovanje opečnih 

izdelkov na industrijski način. 
Ustanovitelj podjetja: Vlada LRS, od- 

ločba št S-zak. 417 z dne 26. VI. 1948. 
Operativni upravni voditelj:   Glavna 

' direkcija  industrije  gradbenega  mate- 
riala pri ministrstvu za gradnje LRS. 

Podjetje zastopa: 
Sajevic Prane, direktor, ki podpisuje 

samostojno, v obsegu zak. pooblastil ih 
pravil podjetja. 

Ministrstvo za finance LRS, s 
Ljubljana, 

dne 5. avgusta 1948. 
št. 2401168-48 6064 

* 
im, 

Sedež: Oeljc. 
Dan vpisa: 5. avgusta 1948. 
Besedno: Podjetje za generalna in 

srednja popravna avtomobilov, Celje, 
skrajšano: »Avtoobnova-Cclje«. 

Poslovni predmet* Genen&hm in sred- 
•• popravila ter rekonstrukcije avtomo- 
bilov. 

Ustanovitelj podjetja? Vlada LRS, 
Io8ba.lt S-zakH3H dne 23. VI. H 
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Operativni upravni voditelj: Glavna di- 
rekcija za avtodelavnice v Ljubljani. 

Podjetje zastopajo: 
Planinšek Ivan, v. <L direktorja, ki 

podpisuje 6amostojno, v obsegu zak. po. 
oblastil in pravil podjetja; 

Tanko Josip, pomočnik direktorja, ki 
podpisuje v odsotnosti direktorja, v 
is^eni obsegu kot oni; 

Stojan Andrej, v. d. glavnega računo- 
vodje, ki eopodpisuje vse listine po 47. 
členu spL zakona o drž. gospodarskih 
podjetjih, in 

Terče Silva, namestnik glavnega ra- 
čunovodje. 

Ministrstvo za finance LRS, 
Ljubljana, 

dne 2. avgusta 1048. 
St. 2431152-48 6913 

* 
1379. 

Sedež: Ljubljana. 
Dan vpisa: 6. avgusta 1948. 
Besedilo: Zavod za konstrukcijo stro- 

jev in naprav, Ljubljana, skrajšano: 
»Konstrukcijski zavod«, Ljubljana. 

Poslovni predmet: Izdelovanje kon- 
strukcijskih načrtov za stroje ter etrojne 
in industrijske naprave samostojno ali 
po naročilu ter organizacija in kontrola 
izdelave teh strojev in naprav. 

Ustanovitelj podjetja: Vlada LRS, od- 
ločba št. S-zak. 395 z dne 17. VI. 1948. 

Operativni upravni voditelj: Ministr- 
stvo za industrijo in rudarstvo LRS. 

Podjetje zastopata: 
ing. Humek Milivoj, direktor, ki pod- 

pisuje samostojno, v obsegu zak. poobla- 
stil in pravil podjetja, ter 

Gatnik Mira, računovodja, ki sopod- 
pisnje vse listine po 47. členu spi. zak. 
o drž. gospodarskih podjetjih. 

Ministrstvo za finance LRS, 
Ljubljana, 

ine 5. avgusta 1948. 
Št. 2431167-48 6965 

& 
1380. ^ 

Sedež: Maribor. 
Dan vpisa: 5. avgusta 1943. 
Besedilo: Podjetje za generalna in 

srednja popravila avtomobilov, Maribor, 
skrajšano: »Avtoobnova-Maribor«. 

Poslovni predmet: Generalna in sred- 
nja popravila ter rekonstrukcije avto- 
mobilov. 

Ustanovitelj podjetja: Vlada LRS, od- 
ločba Št S-zak. 242 z dne 23. VI. 1948. 

Operativni upravni voditelj: Glavna 
direkcija za avtodelavnice v Ljubljani. 

Podjetje zastopajo: 
Zupančič Anton, v. d. direktorja, ki 

podpisuje samostojno, v obsegu zak. po- 
oblastil in pravil podjetja; 

Bicman Stanislav, pomočnik direktor- 
ja, ki podpisuje v odsotnosti direktorja, 
v istem obsegu kot oni; 

Kocjan Elza, glavni računovodja, ki so- 
podpisuje vse listine po 47. členu spL 
zak. o drž. gospodarskih podjetjih, in 

Sirec Krista, namestnik glavnega ra- 
čunovodje. 

Ministrstvo za finance LRS, 
Ljubljana, 

dne 2. avgusta 1948. 
Št 2431163-48 6914 

1381. 
Sedež: Maribor. 
Dan vpisa: 5. avgusta 1948. 
Besedilo: Tovarna avtobusnih karose- 

rij, Maribor, skrajšano: »Avtokaroserija«, 
Maribor«, 

Poslovni predmet: Gradnja karoserij 
ua tovarniški način.. 

Ustanovitelj podjetja: Vlada LRS, od- 
ločba št. S-zak. 243 z dne 23. VI. 1948. 

Onerativni upravni voditelj: Glavam 
direkcija za  avtodelavnic-e  v Ljubljani. 

Podjetje zastopajo: 
Otič Franc, v. d. direktorja, M podpi- 

suje samostojno, v obsegu zak, poobla- 
stil in pravil podjetja; 

Soban .Marjan, pomočnik direktorja, ki 
podpisuje v odsotnosti direktorja, v 
istem obsegu kot oni; 

Jelen Ivan, gLvni računovodja, ki so- 
podpisuje vse listine po 47. členu spi. 
zak. o drž. gospodarskih podjetjih, in 

T^mažič Jožica, pomočnik glavi ga 
računovodje. 

Ministrstvo za finance LRS, 
Ljubljana, 

dne 5. avgusta 1948. 
Št. 2431154-48 6915 

1382./83. 
Sedež: Črnomelj, 
Dan vpisa: 6. avgusta 1948. 
Besedilo: »Belsad«, tovarna sadnih iz- 

delkov, Črnomelj. 
Izbriše se Zupančič Janez, poslovodja; 

vpiše se: 
•••^•• Jože, diuktor, Ici podpisuje 

samostojno,4v obsegu zak. pooblastil in 
pravil podjetja. 

Ministrstvo za finance LRS, 
Ljubljana, 

dne 5. avgusta 1048. 
Št. 24•49-48 6967 

1384. 
Sedež: Kranjska gora. 
Dan vpisa: 5. avgusta 1948.      ; 
Beeedüo: Gostinsko poujeijo Dom pođ 
r^ojnikomj KranjsKa 0ura, •••-jŠaL >'• 

»Dom po Pnsoinikoni     Kranjska ~ora«. 
Izbriše se Miklavčti Marija, dosedanji 

glavni računovodja, vpiše se: 
Žitnik Iva, glavni račuiiovodia, ki so- 

podpisuje vse listine po 47. členu epi. 
zak. o drl    aspedarakih pediot'-'h*. 

Ministrstvo za finance LRS, 
Ljubljana, 

dne 2. avgusta 1948. 
Št. 2431141-48 6916 

sH 
1386. 

Sedež: Ljubljana. 
Dan vpisa: 6. avgusta 1948. 
Besedilo: Državno trgovsko podjetje 

»Koloniale«, Ljubljana. 
Izbriše se MejaČ Iva, dosedanji rav- 

natelj; vpiše se: 
Petemian Franjo, v. d. ravnatelja, ki 

podpisuje samostojno,.v obsegu zak. po- 
oblastil in   ,ravil podjetja. 

Ministrstvo za finance LRS, 
Ljubljana, 

dne 4. avgusta 1948, 
Št. 2431126/1—48 

1386. 
Sedež: Ljubljana. 
Dan vpisa: 6. avgusta 1948. 
Besedilo: Trgovsko podjetje »Slovcni- 

ja-avto«, Ljubljana, skrajšano: Slovonija- 
avto, Ljubljana. 

Podjetje Ima novo poslovalnico: 
»Servis«, Resljeva c. 26; 
Za podpisovanje računov za blago, ki 

ga dobavlja »Servis«, je pooblaščena 
Milavec Tončka, adm. manipulant. 

Ministrstvo za finance LRS, 
Ljubljana, 

dne 5. avgusta 1948. 
Št. 2431169—48 6968 

1387. 
Sedež: Ljubljana. 
Dan izbrisa: 5. avgusta 1948. 
Besedilo: Trgovsko podjetje ».Narodni 

magazin«, Ljubljana, skrajšano: »Na- 
ma«, Ljubljana. 

Zaradi prehoda v upravo MLO glav- 
nega mesta Ljubljana. 

Ministrstvo za finance LRS, 
Ljubljana, 

dne 2. avgusta 1948. 
Št 2481140-48 6917 

* 
1388. 

Sedež: Dravograd. 
Dan vpisa: 30. julija 1948. 
Besedilo: čevljarstvo Dravograd. 
Poslovni predmet: Izdelovanje in po- 

pravilo obutve. 
• Ustanovitelj   podjetja:   KLO   Dravo- 
grad. 

Operativni upravni voditelj: KLO Dra- 
vograd. 

Za podjetje podpisujejo: 
Zivko Aleksander, upravnik, v vseh 

zadevah podjetja, v njegovi odsotnosti 
in listine po 47. členu spi. zakona o 
drž. gospodarskih podjetjih pa sopodpi- 
suje računovodja 

Milhberger Jože. 

Okrajni LO Dravograd, 
odsek za finance« 

dne 4. avgusta 1948. 
Št. 414/5-48/V/3 6Ï83 

* 
1380. 

Sedež: Dravograd. 
Dan vpisa: 30. julija 1948. 
Besedilo: Ekonomija Dravograd. 
Poslovni predmet: Gojitev vseh vrst 

poljskih pridelkov, zlasti povrtnine. 
Ustanovitelj podjetja: KLO Dravo- 

grad. 
Operativni upravni voditelj: KLO Dra- 

vograd. 
Za podjetje podpisujejo: 
Zivko Aleksander, upravnik, v vseh 

zadevah podjetja, v njegovi odsotnosti 
in listine po m. členu epi. zakona o 
drž. gospodareldh podjetjih pa sODodpi- 
suje računovodja 

Milhberger Jože. 
Okrajni LO Dravograd, 

odsek za finance, 
dne 4. avgusta 1Ô48. 

Št. 414/8-48/V/8 6785 
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1390. 
Sedež: Dravograd. 
Dan vpisa: 3U  julija 1948. 
Besedilo:  Kino Dravograd. 
Poslovni predmet: Predvajanje fil- 

mov. 
Ustanovitelj podjetja: KLO Dravo- 

grad. 
Operativni upravni voditelj: KLO Dra- 

vograd. 
Za podjetje podpisujejo: 
Klobučar Herman, vodja kina, v vseh 

zadevah podjetja, v njegovi odsotnosti 
in listine po 47. členu spL zakona o 
drž. gospodarskih podjetjih pa sopodpi- 
suje 

Zlvko   Aleksander,  upravnik  gospo- 
darskih podjetij KLO Dravograd, 

Okrajni LO Dravograd, 
odsek za finance, 

dne 4. avgusta 1948. 
Št   414y6--48/V/3 6782 

1391. 
Sedež: Dravograd. 
Dan vpisa: 30. julija 1948. 
Besedilo: Mesarija Dravograd. 
Poslovni  predmet:  Prodaja  mesa  in 

mesnih izdelkov. 
Ustanovitelj podjetja: KLO Dravo- 

grad. 
Operativni upravni voditelj: KLO Dra- 

vograd. 
Za podjetje podpisujejo:,, 
Živko   Aleksander, upravnik,  v vseh 

zadevah  podjetja,  v  njegovi odsotnosti 
m listine po 47. Senu epi. zakona o 
drž. gospodarskih podjetjih pa sopodpi- 
suje računovodja 

Milhberger Jože. 
Okrajni LO " Dravograd, 

odsek za finance, 
dne 4. avgusta 1948. 
Št. 414/4—48/V/S-K 6784 

* 
1892. 

Sedež: Dravograd. 
Dan vpisa: 30. julija 1948. 

"Besedilo: Pekarna Dravograd. 
Poslovni predmet:  Peka in prodaja 

kruha. 
Ustanovitelj podjetja: KLO Dravo- 

grad.* 
Operativni upravni voditelj: KLO Dra- 

vograd. 
Za podjetje podpisujejo: 
Živko  Aleksander, upravnik,  v vseh 

zadevah  podjetja, v njegovi odsotnosti 
in listine po  47.  členu spi.  zakona o 
drž. gospodarskih podjetjih pa sopodpi- 
suje računovodja 

Mjlhberger Jože. 
Okrajni LO Dravograd, 

odsek za finance, 
dne 4. avgusta 1948. 

Št 414/2—48/V/S 6786 

1893. 
Sedež: Sv. Danijel. 
Dan vpisa: 30. julija 1948. 
Besedilo: Krajevna gostilna II. Sv. 

Danijel. 
Poslovni predmet: Točenje alkoholnih 

In brezalkoholnih pijač. 
Ustanovitelj podjetja: KLO Sv. Dani- 

jel' 

Operativni upravni voditelj: KLO 
Dravograd. 

Za podjetje podpisujejo: 
Senica Valentin, upravnik, v vseh za- 

devah podjetja samostojno, v flnancqem 
pa do 5.000 din to vsoto skupno s pred- 
sednikom in tajnikom KLO. Listine po 
47. členu spL zakona o drž. gospodar- 
skih podjetjih podpisuje poleg upravni- 
ka predsednik KLO. 

Okrajni LO Dravograd, 
odsek za finance, 

dne 4. avgusta 1948. 
Št. 414/11—48/V/3 6781 

* 
1894. 

Sedež: Šmartno. 
Dan vpisa: 30, julija 1948. 
Besedilo: Umetni mlin Šmartno. 
Poslovni predmet: Nakup žita in pro- 

daja mlinskih izdelkov, mletje žita proti 
oddaji merice In pro i plačilu. 

Ustanovitelj   podjetja:   KLO  Šmartno. 
Operativni    upravni    voditelj:    KLO 

Šmartno. 
Za podjetje podpisujejo: 
Ràzdevaek Franc, upravnik samostoj- 

no, v vseh  zadevah  obratovanja, v  fi- 
nančnih zadevah pa sopodpisujeta nad- 
zorna organa KLO Šmartno Štibler Kri- 
stina  in Strmčnik   Avgust.   Listine  po 
47. členu spi. zakona o drž. gospodar- 
skih  podjetjih,  podpisuje upravnik in 
eden izmed navedenih nadzornih orga- 
nov. 

Okrajni L0 Dravograd, 
odsek za finance, 

dne 4. avgusta 1948. 
Št. 414/10-48/V/3 * 6787 

1895.    . 
Sedež: Goče. 
Dan vpisa: 9. avgusta 1948. 
Besedilo: Krajevna gostilna Triglav v 

Goeah. 
Poslovni predmet: Prodaja alkoholnih 

in brezalkoholnih pijač. 
Ustanovitelj podjetja: KLO Goče. 
Operativni upravni voditelj: KLO Goče. 
Za podjetje podpisujeta;    * 
Fenančič Alojz, upravnik, in 
Kodre   Vladimir,   predsednik   KLO 

Goče. 
Okrajni LO Gorica, 

poverjoništvo za finance, 
dne 9. avgusta 1948. 

St.  21556/1—48 7051 
* 

1396. x 

Sedež: Miren. 
Dan vpisa: 10. avgusta 1948. 
Besedilo: Krajevno krojaško podjetje 

— Miren. 
Poslovni predmet: Izdelava oblek. 
Ustanovitelj podjetja: KLO Miren. 
Operativni upravni voditelj; KLO Mi- 

ren. 
Za podjetje podpisujeta: 
Oïbot  Danijel,  upravnik  in 
Saksida Ivan, predsednik KLO ••••• 

oba »kupaj. 
Okrajni LO Gorica, 

poverjoništvo za finance, 
dne 10. avgusta 1948. 

Št 2642/1-48 70ÖO 

1897. 
Sedež: Št. Peter fri Gorici. 
Dan vpisa: 9. avgusta 1948. 
Besedilo. Okrajno elektroinštalatersko 

podjetje Gorica. 
Poslovni predmet: izvrševanje elek- 

troinštalaterskih del in naprav, uprava 
in vzdrževanje električnih vodov in na- 
prav ter razširitev električne mreže. 

Ustanovitelj podjetja: OLO Gorica. 
Operativni upravni voditelj: Izvršilni 

odbor OLO Gorica. 
Za podjetje podpisujeta: 
Hvalic Alojz, upravnik, in 
Špacapan Miro, knjigovodja, oba sku- 

Okrajni LO Gorica, 
poverjeništvo za finance, 

dne 9. avgusta 1948. 
Št   2024•-48 7049 

1398. 
Sedež: Jesenice. 
Dan vpisa: 6. avgusta 1948. 
Besedilo: Okrajno elektroinštalacijsko 

podjetje Jesenice. 
Poslovni predmet: Izdelovanje novih 

del in popravila elektroinštalacijskega 
značaja 

Ustanovitelj podjetja: Okrajni LO Je- 
senice. 

Operativni upravni voditelj: Izvršilni 
odbor OLO Jesenice. 

Podjetje zastopajo in zanj podpisujejo: 
Fležar Ignac, poslovodja, po spi. zako- 

nu o drž. gospodarskih podetjih in pra- 
vilih podjetja; 

Marmšek Ivana, računovodkinja in 
namestnik poslovodje, podpisuje v nje- 
govi odsotnosti vse listine' po 47. členu 
spi. zakona o drž. gospodarskih podjet-, 
jih. 

Okrajni LO Jesenice, 
odsek za finance, 

dne 6. avgusta 1943. 
Št. V—1864/2-1948 

1399. 
Sedež: Jesenice. 
Dan vpisa: 6. avgusta 1948. 
Besedilo: Okrajno ključavničarsko pod- 

jetje Jesenice. 
Poslovni predmet: Izdelovanje stavbe- 

nih ključavničarskih izdelkov in popra- 
vil v manjšem obeegu. 

Ustanovitelj podjetja: OLO Jeseniee- 
Operativni upravni voditelj: Izvrlilni 

odbor OLO Jesenice. 
Podjetje zastopajo in zanj podpisujejo: 
Rajhman Ivan, Jesenice, poslovodja, 

po spi. zakonu o drž. gospodarskih pod- 
jetjih in pravilih podjetja; 

Kogoj Milena, računovodja, nedomeiföa 
poslovodjo v njegovi odeotnoeti in pod-    / 
pisaje s poeloTodjem v»e listine po 47. 
členu" spi. •••••• o drž. gospodarskih 
podjetjih. 

Okrajni LO Jeseniee, 
odsek m finance, 

dne 6. avgu*ta 1M8. 
, St. V—1•/2-1948 6836 

1400. * 
Sedei: Jeeeniee. 
Dan vpiaa: 6. arguita 1948. 
Besedilo: Okrajno lesno galanterijsko 

podjetje. Jesenice. 
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Poslovni predmet:  Izdelovanje tesno 
galanterijskih  predmetov in  igrač. 

Ustanovitelj podjetja: OLO Jesenice. 
Operativni  upravni voditelj: Izvršilni 

odbor OLO Jesenice. 
Podjetje zastopajo in zanj podpisujejo. 
Kopitar Ciril, poslovodja, po spi. za 

konu o drž. gospodarskih  podjetjih in 
pravilih, podjetja; 

Zupan Zora, računovodja, namestnik 
poslovodje, podpisuje v  njegovi odsot- 
nosti vse listine po 47. členu spi. zakona 
o drž. gospodarskih podjetjih. 

Okrajni LO Jesenice, 
odsek za finance,   / 

dne 6. avgusta 1948. 
Et. V—1858/2-1948 6834 

* 
1401. 

Sedež: Lesce. 
Dan vpisa: 6. avgusta 1948. 
Besedilo: Okrajno tekstilno podjetje, 

Tovarna nogavic Lesce« ali skrajšano 
»Tovarna nogavic Lesce«. 

Poslovni predmet: Izdelovanje noga- 
vic na industrijsld način. 

Ustanovitelj podjetja: OLO Jesenice. 
Operativni upravni voditelj: Izvršilni 

odbor OLO Jesenice. 
Podjetje zastopajo in zanj podpisujejo: 
Petrač Pavlina, upravnik, po spi. za- 

konu o drž. gu.podarskih podjetjih in 
pravilih podjetja; ; 

Langus Danica, namestnik upravnika, 
v nfegovi odsotnosti in v istih mejal/. 

Torkar Iva, knjigovoJldnja, poleg 
upravnika oziroma namestnika vse listi- 
ne po 47. členu epi. zakona o d*! go- 
spodara!.'h pr d jet jih. 

Okrajni LO Jesenice, 
* odsek za finance, 

dne 6. avgusta 1948. 
St. V—1855/2-1048 6885 

* 
1402. 

Sedež: Čatež ođ Savi št. 58. 
Dan vpisa: 30  julija  1948. 
Besedilo: Krajevna gostilna, v Čatežu 

St. 58. P 

Ustanovitelj podjetja: KLO Čatež ob 
Savi, odločba št. 890 z dne 22. VII. 1948. 

Operativni upravni voditelj: KLO Ča- 
tež ob Savi 

Poslovni predmet: Vsa obratovanja go- 
stinske stroke. 

Za podjetje podpisujejo: 
Bortas Drago, upravnik samostojno, v 

računovodskih zadevah  skupaj  z njim 
Budič Zinka, računovodkinja, in sicer 

do zneska 10.000 din, nad tem zneskom 
pa skupaj s predsednikom KLO Čatež, 

Dvornikom Mihaelom. 
Okrajni LO Krško, 

poverjenistvo za finance,  - 
dne SO. julija 1948. 

Št. 46/40 

1403. 
Sedež: Bistrica, Borovnica. 
Dan vpisa: 7. aprila 1948Ì 
Besedilo: Krajevno podjetje »Valjèni 

mlin« Bistra, Borovnica. 
Poslovni predmet: Mletje žita. 
Ustanovitelj podjetja: KLO Borovnica, 

odločba' št. 762 z dne 7. IV. 1948. 

Operativni upravni voditelj: Izvršilni 
•Klbor KLO Borovu,ca. 

Podjetje zastopajo • •••• podpisu 
jejo: 

Leben Jakob, poslovodja, po 3. in 6. čle 
iu pravil, 

Ganatar Rudolf, namestnik poslovodje \ 
istem obsegu v odsotnosti poslovodje, 

Grimšič Alojz, knjigovodja, poleg pošlo 
vodja oziroma namestnika vse listine po 
47. členu spi zakona o drž. gospodarskih 
podjetjih. 

Okrajni LO Ljubljana okolica, 
poverjenistvo za finance, 

dne 7. aprila 1948. 
St. 3693       6761 

1404. 
Sedež: Črnuče. 
Dan vpisa: 23. junija 1948. 
Besedilo: »Krajevna obrtna podjetja« 

Črnuče. 
Poslovni predmet: Krojaštvo in izdelava 

raznega usnjatega materiala. 
Ustanovitelj podjetja: KLO Črnuče, od- 

ločba št. 433-48 z dne 23. VI. 1948. 
Operativni upravni voditelj: Izvršilni 

odbor KLO Črnuče. 
Podjetje zastopajo in zanj podpisu- 

jejo: 
Lavrič Pavel, poslovodja, po 2. do 7. čle- 

nu pravil podjetja, 
Burkelca Rudi, namestnik poslovodje, v 

istem obsegu in v odsotnosti poslovodje, 
Lampič Ivan, knjigovodja, poleg poslo- 

vodje oziroma namestnika vse listine po 
47. členu sploš. zakona o drž. gospodarskih 
podjetjih. 

Okrajni LO Ljubljana okolica, 
poverjenistvo za finance, 

dne 23. junija 1948.    - 
Št. 3786 ,     6762 

* 
1405. 

Sedež: Črnuče. 
Dan vpisa: 8. junija 1948. 
Besedilo: Okrajna opekarna Črnuče. 
Poslovni predmet: Izdelava zidne in 

strešne opeke. 
Ustanovite!} podjetja: KLO Črnuče, od- 

ločba št; 534—1 z dne 8. VI. 1948. 
Operativni upravni voditelj: Izvršilni 

odbor KLO Črnuče. 
Podjetje zastopata in zanj podpisu- 

jeta: 
Črtane Herman, poslovodja, po 3. in^6. 

členu pravil podjetja, 
Rotar Frančiška, lmjigovodkinja, listine 

po 47. členu spi. zakona o drž. gospodar- 
skih podjetjih. 

Okrajni LO Ljubljana okolica, 
poverjenistvo za finance, 

dne'8. junija 1948. 
St. 3785 6760 

1406. 
Sedež: Litija. 
Dan vpisa: 8. junija 1948. 
Besedilo: Krajevna lesna pridelovalna 

industrija, Litija. 
Poslovni predmet: Rezanje lesa, izdela- 

va furnirja, lesno struženje, izdelava stavb- 
nega pohištva, izdelava zabojev in drugih 
predmetov. 

Ustanovitelj podjetja: KLO Litija, odloč- 
>a št. Ò31/1 / dne 8. VI. 1948. 
Operativni upravni voditelj: Izvršilni 

u bor  KLO  Litija. 
Podjetje   nastopata   in   zanj   podpisu- 

jöta: 
Nagode Krane, upravnik, po 3. in členu 

pravil podjetja, 
Kunstler Franc, knjigovodja, poleg poslo- 

odje oziroma namestnika vse listine po 
47. členu spi. zakona o državnih gospodar- 
skih podjetjih. 

Okrajni LO Ljubljana okolica, 
poverjenistvo za finance, 

dne 8. junija 1948. 
Št. 3787 «763 

* 
1407. 

Sedež: Vrhnika. 
Dan vpisa: 10. maja 1948. 
Besedilo:   Krajevno   trgovsko   podjetje 

»Sadje in zelenjava Vrhnika«. 
Poslovni predmet: Trgovanje s sadjem in 

zelenjavo. 
Ustanovitelj podjetja: KLO Vrhnika, 

odločba št 1155-k-5 z dne 10. V 1948. 
Operativni upravni voditelj: Izvršilni 

odbor KLO Vrhnika. 
Podjetje zastopajo in zanj podpisu- 

jejo: 
Bermež Janko, poslovodja, po 3. in 6. 

členu pravil podjetja, 
Čepon Polda, namestnik poslovodje, v 

istem obsegu in v odsotnosti poslovodje, 
Kek Zdravko, računovodja, poleg poslo- 

vodje oziroma namestnika vse listine po 
47. členu spi. zakona o drž. gospodarskih 
podjetjih. 

'      Okrajni LO Ljubljana okolica, 
poverjenistvo za finance, 

dne 10. maja 1948. 
Št. 3475 6764 

1408. 
Sedež: Gor. Lendava, 
Dan vpisa: 9. avgusta 1948. 
Besedilo: , Krajevna gostilna v  Gor. 

Lendavi. 
Poslovni predmet: Nakup in prodaja 

alkoholnih in brezalkoholnih pijač, 
oskrba z jedili. 

Ustanovitelj podjetja: KLO Gor. Len- 
dava. 

Operativni upravni voditelj:  KLO v 
Gor. Lendavi. 

Podjetje vodi in zanj podpisuje; 
Baligac Rudolf, poslovodja,, do zneska 

5.000 diru 
Okrajni LO Murska Sobota, 

odsek za finance, 
dne 9. avgusta 1948. ' 

Št. 1227/2 7052 

1409. 
Sedež: Bakovci. 
Dan vpisa: 19. julija 1948. 
Besedilo: Okrajno mlinsko podjetje 

y Bakovcih. 
Poslovni predmet: Vsestransko izbolj- 

šanje mlinske delavnosti in zamenjava 
žitnih pridelkov za izgotovljene proiz- 
vede. 

Ustanovitelj podjetja: MLO Murska 
Sobota, ' 
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Operativni upravni voditelj: Izvršilni 
odbor MLO Murska Sobota. 

Podjetje zastopajo in zanj podpisujejo- 
Maric Franc, poslovodja, 
Perhavec Edvard, upravnik, 
Mataj Stefan, računovodja, v njegovi 

odsotnosti 
Kuzma Danica, v obsegu pravil pod- 

jetja. 
Okrajni LO Murska Sobota, 

odsek za finance, 
dne 4. avgusta 1948. 

Št 1158/48 6850 

1410. 
Sedež: Beltinci. 
Dan vpisa: 20. julija 1948. 
Besedilo: Okrajna žaga v Beltincih. 
Poslovni predmet: Žaganje lesa na 

razne načine. 
Ustanovitelj podjetja: MLO Murska 

Sobota. 
Operativni upravni voditelj: Izvršilni 

odbor MLO Murska Sobota. 
Podjetje  vodijo  in  zanj   podpisujejo: 
Koltaj Josip, poslovodja, 
Perhavec Edvard, upravnik, 
Mataj Stefan, glavni računovodja in 
Kramberger Kuzma Danica, v obsegu 

pravil podjetja. 
Okrajni LO Murska Sobota, 

odsek za finance, 
dne 4. avgusta 1948. 

Št. 1161/48 6857 

1411. 
Sedež: Bclfinci. 
Dan vpisa: 0. julija 1948. 
Besedilo: Strojno pletilstvo KLO Bel- 

tinci. 
Poslovni predmet: Izdelovanje plete- 

nin. 
Ustanovitelj podjetja: KLO Beltinci. ' 
Operativni upravni voditelj: Izvršilni 

odbor KLO Beltinci. 
Podjetje zastopa in zanj podpisuje: 

'   Antolin Andrej, poslovodja in  pred- 
sednik KLO; 

Veres Janez, v obsegu pravil podjet- 
ja. 

Okrajni LO Murska Sobota, 
odsok za finance, 

dne 4. avgusta 1948. 
Št. 1078/48 6840 

* 
1412. » 

Sedež: Dolič. 
Dan vpisa: 19. julija 1948. 
Besedilo: Krajevna gostilna v Doliču. 
Poslovni predmet: Prodaja jedil in pi- 

jač na gostinski način. 
Ustanovitelj podjetja: KLO Dolič. 
Operativni upravni voditelj: Izvršilni 

odbor KLO Dolič. 
Podjetje zastopata in zanj podpisujeta: 
Špilak Rudolf, poslovodja, v odsotno- 

sti pa i 
Skaper Štefan, predsednik KLO. 

Okrajni L0 Murska Sobota, 
odsok za finance, 

.            dne 4. avgusta 1948. 
Št. 1130/48 68-19 

1413. 
Sedež: Gor. Potrovci.       *, 
Dan vpisa: 9. julija 1948. 
Besedilo: Krajevna restavracija v Gor. 

i'etrovcih. 
Poslovni predmet: Nakup in prodaja 

alkoholnih in brezalkoholnih pijač ter 
priprava jedil na gostinski način. 

Ustanovitelj podjetja: KLO Gor. Pe- 
trova. 

Operativni upravni voditelj: Izvršilni 
odbor  KLO Gor. Petrovci 

Podjetje zastopa in zanj podpisuje: 
Kučan Ludvik, poslovodja, do zneska 

100.000 din. 
Okrajni LO Murska Sobota, 

odsek za finance, 
dne 4. avgusta 1948. 

Št. 1045/48 6843 
* 

1414. 
Sedež: Gor. Petrovci. 
Dan vpisa: 9 julija 1948. 
Besedilo: Krajevno gostinsko mesar- 

sko podjetje v Gor. Petrovi-ih. 
Poslovni predmet: Nakup in prodaja 

mesnih izdelkov ter pijač in drugih je- 
dil na gostinsk'i način. 

Ustanovtelj podjetja: KLO v Gor. Pe- 
trovcih. 

Operativni upravni voditelj: Izvršilni 
odbor  KLO Gornji Petrovci. 

Podjetje zastopa in zanj podpisuje: 
Perš Janez, poslovodja, do zneska 

40.000 din. 
Okrajni LO Murska Sobeta, 

odsek za finance, 
dne 4. avgusta 1948. 

Št  1093/48 6844 
*7      . 

1415. 
Sedež: Gor. Slaveči. 
Dan vpisa: 3. avgusta 1948. 
Poslovni predmet: Prodaja in točenje 

alkoholnih   in  brezalkoholnih  pijač ter 
priprava jedil na gostinski način 

Ustanovitelj podjetja: KLO Gor. Sla- 
veči. 

Operativni upravni voditelj: Izvršilni 
odbor KLO Gor   Slaveči. 

Podjetje vodita  in  zanj  podpisujeta" 
Fartek   Franc,  poslovodja, do 30.000 

dinarjev, v njegovi odsotnosti pa 
Osko Josip,  predsednik  KLO. 

Okrajni LO Murska Sobota, 
odsek za finance, 

dne 4. avgusta 1948. 
Št. 1196/48 6859 

1416. 
Sedež: Hodoš. , 
Dan vpisa: 19. junija 1948. 
Besedilo: »Okrajna žaga na Hodoïu«. 
Poslovni predmet: Žaganje lesa na 

razno načine. 
Ustanovitelj podjetja: MLO Murska 

Sobota. 
Operativni upravni voditelj: Izvršilni 

odbor MLO Murska Sobota. 
Podjetje vodijo  in zanj  podpisujejo: 
Beznec Bela, poslovodja, 
Perhavec Edvard, upravnik, 
Mataj Štefan, glavni računovodja in 

Kramberger Kuzma Danica, v obsegu 
pravil podjetja. 

Okrajni LO Murska Sobota, 
odsek za finance, 

dne 4  avgusta 1948. 
Št   1154/48 6852 

1417. 
Sedež: Hodoš. 
Dan vpisa: 18 junija 1948. 
Besedilo: Okrajno ml'nsko podjetje v 

Hodošu. 
Ustanovitelj podjetja: MLO Murska 

Sobota. 
Operativni upravni voditelj: Izvršilni 

odbor MLO Murska Sobota. 
Podjetje vodijo  m  zanj  podpisujejo: 
Beznec Bela, poslovodja, 
Perhavec Edvard, upravnik, in 
Kramberger Kuzma Danica, gl. raču- 

novodja, v obsegu pravil podjetja. 
Okrajni LO Murska Sobota, 

odsek za finance, 
dne 4. avgusta 1948. 

Št. 1155/48 6851 

1418. 
Sedež: Lipovci. 
Dan vpisa: 6   juuja 1948. 
Besedilo: Krajevna gostilna ob cesti 

v Lipovcih. 
Poslovni predmet:Prodaja jedil in pi- 

jač. 
Ustanovitelj  podjetja: KLO Lipovci, 
Operativni upravni voditelj: Izvršilni 

cdbor  KLO  Lipovci 
Podjetje zastopata in zanj podpisujeta: 
Zorko Andrej, poslovodja, do zneska 

25.000 din. 
Okrajni LO Murske Sobvta. 

odsek za finance; 
dne 4. avgusta 1948. 

Št 1084/48 6889 

1419. 
Sedež: MaČkovci. „ , 
Dan vpisa: 20. avgusta 1948. 
Besedilo: Okrajna žaga v Mačkovcih. 
Poslovni   predmet:  Žaganje lesa  na 

razne načine. 
Ustanovitelj   podjetja:   MLO   Murska 

Sobota. 
Operativni upravni voditelj: Izvršilni 

odbor MLO Murska Sobota. 
Podjetje vodijo  in zanj  podpisujejo: 
Perhavec Edvard, upravnik, 
Mataj Stefan, gl. računovodja in 
Kramberger Kuzma Danica, v obsegu 

pravil  podjetja. 
Okrajni LO Murska Sobote, 

odsek za finance, 
dno 4. avgusta 1948. 

Št. 1167/48 6854 

1420. 
Sedež: Moravci. 
Dan vpisa: 28. junija 1948. 
Besedilo: Krajevna gospina v, •••••- 

cih. , 
Poslovni predmet: Nabava in predaja 

pijač in priprava jedil, na gostinski na- 
čin. 

Ustanovitelj podjetja: KLO Moravci. 
Operativni upravni voditelj! Izvršilni 

odbor KLO MoravcL 
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Podjetje zastopa in zanj podpisuje: 
Titan Karoiina, poslovodja, do zneska 

40.000 din. 
Okrajni LO Murska Sobota, 

odsek za finance, 
dne 4 avgusta 1948. 

Št. 1019/48 6838 
* 

1421. 
Sedež: Moravci. 
Dan vpisa: 20. julija 1948. 
Besedilo: Okrajna žaga v Moravcih. 
Poslovni   predmet:  Zaga^njé   lesa  na 

razne načine. 
Ustanovitelj   podjetja:   MLO   Murska 

Sobota. 
Operativni upravni voditelj: Izvršilni 

odbor MLO Murska Sobota. 
Podjetje zastopajo in zanj podpisujejo: 
Perhavec Edvard, upravnik, 
Mataj Štefan, glavni računovodja in 
Kramberger Kuzma Danica, v obsegu 

pravil podjetja. 
Okrajni LO Murska Sobota, 

odsek za finance, 
dne 4. avgusta 1948. 

Št. 1153/48 6856 

1422. 
Sedež: Murska Sobota. 
Dan vpisa:. 3. avgusta 1948. 
Besedilo:   Mestna   zajtrkovalnica   in 

bufo. 
Poslovni  predmet:  Nakup in pripra- 

va jedil ter raznih pijač. 
Ustanovitelj   podjetja:   MLO   Murska 

Sobota. 
Operativni upravni voditelj: Izvršilni 

odbor MLO Murska Sobota. 
Podjetje  vodita  in  zanj  podpisujeta: 
Talanji Franc, ravnatelj, do 10.000din, 

v njegovi odsotnosti, 
Franko Jolanka, v. d. računovodje. 

Okrajni LO Murska Sobota, 
odsek za finance, 

dne 4. avgusta 1948. 
Št. 1113/48 6858 

^* 
1423. 

Sede2:Murska Sobota, 
Dan vpisa: 9. julija 1948. 
Besedilo: Mestno gradbeno podjetje v 

M. Soboti. 
Poslovni   predmet:   Gradnja   visokih 

in nizkih 6tavb. 
Ustanovitelj   podjetja:   MLO   Murska 

Sobota. 
Operativni upravni voditelj: Izvršilni 

odbor MLO ' M.  Sobota. 
Podjetje zastopata in zanj podpisujeta: 
Kos Franc, ravnatelj, in 
Celeč  Gustav,  računovodja v znesku 

do 100 000 din. 
Okrajni LO Murska Soboto, 

odsek za finance, 
dne 4. avgusta 1948. 

Št. 1097/48 6845 
* 

1424. 
Sedež: Mnska Sobote. 
Dan vpisa: 14. julija 1948. 
Besedilo: Mestno miaarsko podjetje v 

Murski Soboti. 
Poslovni predmet: Izdelovanje pohiš- 

tva in mizarskih izdelkov ter popravilo 
istih. 

Ustanovitelj   podjetja:   MLO   Murska 
Sobota.       A 

Operativni upravni  voditelj: Izvršilm 
odbor Murska Sobota. 

Podjetje vodita  in  zanj   podpisujeta: 
Hojer Janez, ravnatelj, in 
Polanic Slavko,  računovodja,  oba  v 

obsegu pravil podjetja. 
Okrajni L0 Murska Sobota, 

odsek za finance, 
dne 4. avgusta 1948. 

Št. 1118/48 

1425. 
Sedež: Murska Sobota. 
Dan vpisa: 20. julija 1948. 
Besedilo: Okrajna žaga v Murski So- 

boti. 
Poslovni predmet: Žaganje lesa na 

razne načine. 
Ustanovitelj podjetja: MLO Murska 

Sobota. 
Operativni upravni voditelj: Izvršilni 

odbor MLO Murska Sobota. 
Podjetje vodijo  in  zanj   podpisujejo: 
Perhavec Edvard, upravnik, 
Mataj Štefan, glavni računovodja in 
Kramberger Kuzma Danica, v obsegu 

pravil podjetja. 
Okrajni L0 Murska Sobota, 

odsek za finance, 
dne 4. avgusta 1948. 

Št. 1152/48 6855 
* 

1426. 
Sedež: Murska Sobota. 
Dan vpisa: 20. julija 1948. 
Besedilo: Okrajno mlinsko podjetje v 

M. Soboti. 
Poslovni predmet: Vsestransko izbolj- 

šanje mlinsk* delavnosti m zamenjava 
žitnih pridelkov za izgotovljene proiz- 
vode. 

Ustanovitelj podjetja: MLO Murska 
Sobota. 

Operativni upravni voditelj: Izvršilni 
odbor MLO Murska Sobota. 

Podjetje vodijo  in  zanj   podpisujejo: 
Perhavec Edvard, upravnik, 
Mataj Štefan, glavni računovodja in 
Kramberger Kuzma Danica, v obsegu 

pravil podjetja. 
Okrajni L0 Murska Sobote, 

odsek za finance, 
dne 4. avgusta 1948. 

Št. 1156/48     g        6853 

1427. 
Sedež: Nuskova. 
Dan vpisa: 14  julija 1948. 
Besedilo: Krajevno gostinsko podjetje 

v Nuskovi. 
Poslovni predmet: Trgovinska in me- 

sarska obrt 
Ustanovitelj podjetja: KLO Nuskova. 
Operativni upravni voditelj: Izvršilni 

odbor KLO Nuskova. 
Podjele vodi in zanj podpisuje: 
Mekiš Štefan, poslovodja, v obsegu 

pravil podjetja. 

Okrajni L0 Murska Sobote, 
odsek M finance, 

dne 4. avgusta 1948. 
Št. 1131/48 '    6847 

1428. 
Sedež:  Proscnjakovci. 
Dan vpisu: 14. julija 1948, 
Besedilo:   Strojno   pletilstvo   KLO v 

.'losenjaliovcib. 
Poslovni predmet: Izdelovanje plete- 

nin. 
Ustanovitelj  podjetja: KLO  v  Prose- 

njakovcih. 
Operativni upravni voditelj: Izvršilni 

odbor KLO Prosenjakovci. 
Podjetje vodijo in  zanj  podpisujejo: 
Antalič Štefan, poslovodja, 
Kučan   Aleksander,    računovodja,   v 

njegovi odsotnosti pa predsednik KLO 
Veres Kaiman, v obsegu do 40.000 di- 

narjev. 
Okrajni LO Murska Sobota, 

odsek za finance, 
dne 4   avgusta 1948. 

Št. 1129/48 6846 

1429. 
Sedež: Rakičan. 
Dan vpisa: 25. junija 1948. 
Besedilo: Krajevna gostilna v Rakica- 

nu. 
Poslovni predmet: Točenje alkoholnih 

in brezalkoholnih pijač, priprava jedil 
na drobno. 

Ustanovitelj podjetja: KLO Rakičan. 
•   Operativni upravni voditelj: Izvršilni 
odbor KLO Rakičan. 

Podjetje vodi in zanj podpisuje: 
Groza Marija, poslovodja, v njeni od- 

sotnosti pa 
Rajnar Franc, tajnik KLO, v znesku 

do 70.000 din. 

Okrajni L0 Murska Sobota, 
odsek za finance, 

dno 4. avgusta 1948. 
Št. 1015/48 «837 

» * 
1430. 

Sedež: Šulinci. 
Dan vpisa: 9. julija 1948. 
Besedilo: Krajevna gostilna v Sulin-. 

cih. 
Poslovni predmet: Gostinski obrat, 

prodaja pijač in priprava jedil na go- 
stinski  način. 

Ustanovitelj podjetja: KLO Šulinci. 
Operativni upravni voditelj: Izvršilni 

odbor KLO Šulinci. 
Podjetje zastopa in zanj podpisuje: 
Žieko Štefan, poslovodja, do zne- 

ska 100.000 din. ' 
Okrajni L0 Murska Soboto, 

odsek za finance, 
dne 4 avgusta 1948, 

Št. 1090/48 r 6842 

* 
1431. 

Sedež: VcšiSica. 
Dan vpisa: 9. julija 1948. 
Besedilo: Krajovna gostilna v VcŠcl- 

ci. 
Poslovni predmet: Prodaja vina na 

drobno. 
Ustanovitelj podjetja: KLO Vescica. 
Operativni upravni voditelj: Izvršilni 

odbor KLO Vescica. •' 
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Podjetjo zastopa in zanj podpisuje: 
Zibrik Jolanka, poslovodja, v obsegu 

pravil podjetja. 
Okrajni LO Murska Sobota, 

odsek za finance, 
dne 4. avgusta 1948. 

gt. 1033/48 6841 
•j; 

1432. 
Sedež: Ptuj, Dominikanski trg št. 1. 
Dan vpisa: 14. avgusta 1948. 
Besedilo: Mehanična tkalnica Ptuj. 
Poslovni predmet: Mehanično tkanje. 
Podjetje je ustanovil: OLO Ptuj. 
Operativni upravni voditelj: Izvršilni 

odbor OLO Ptuj. 
Za podjetje podpisuje: Maučič Albert, 

upravnik. 
Okrajni LO Ptuj, 
finančni odsek, 

dne 4. avgusta 1948. 
Št. 621/1-48 6788 

1433. 
Sedež: Plave. 
Dan vpisa: 81. julija 1948. 
Besedilo: Gramoz-Pcsck v Plaveh. 
Besedilo odslej: Gramoz-Pcsck-Ka- 

men v Plaveb. 
Poslovni predmet: Prodaja gramoza, 

peska in kamna. 
Za  podjetje podpisujeta: 
Drnovšek Alojz, upravnik in 
Gabrijelčič Marto, administratorka. 

Okrajni LO Gorica, 
poverjeništvo za finance, 

dne 31. julija 1948. 
Št 1766/45-48 6766 

* 
1434. 

Sedež: Ljubljana. 
•» Dan vpisa: 4. avgusta 1948. 

Besedilo: Mestna hranilnica ljubljan- 
ska, Ljubljana, Prešernova 3. 

Izbrišejo se dr. Zupan France v. d. di- 
rektorja, namesto njega se vpiše: 

Cesnik Vladimir, v, d. direktorja z 
istimi pooblastili. 

MLO glavnega mesta Ljubljana, 
poverjeništvo za finance, 

dne 4. avgusta 1948. 
Fin. št. 2537/48 6918 

1435. 
Sedež: Ljubljana, Viška cesta 23. 
Dan vpisa: 5. avgusta 1948. 
Besedilo: »Viški mfin« Ljubljana, Vi- 

ška cesia 48. 
Izbriše se Smrekar Jože in namesto 

njega vpiše: 
Bamik Stane, z istimi pooblastili 

MLO glavnega mesta Ljubljana, 
poverjeništvo za finance, 

dne 6. avgueia 1948. 
Fin. št. 2567/48 6918 

* 

1496. 
Sedež: Maribor. 
Dan vpisa: 3. avgusta 1948. 
Besedilo: Mariborska mestna ekono- 

mija »Pesniški dvor«. 
Izbriše se pooblastilo za podpisovanje, 

Holerju Simonu, ravnatelju in Šenveter 

Ivanu, v. d. računovodje, vpišeta se z 
istim pooblastilom: 

Družovič Jože, ravnatelj, 
Podlesek Viktor, glavni računovodja. 

Okrajni LO Maribor, mesto, 
odsek za finance, 

dne 3. avgusta 1948. 
St. pov. ad 284-1-48 6793 

* 
1437. 

Sedež: Maribor. 
Dan vpisa: 28. julija 1948. 
Besedilo: Mestno trgovsko podjetje 

>Hrana>. 
Nove poslovalnice so: 
Vetrinjska ul. 115, 
Ulica 14 divizije 2-9, 
Masarykova ul. 24, 
Glavni trg 20, 
Dvoržakova ul   14, 
Tržaška c. 59, 
Limbuška c. 19, 
Frankopanova ul. 55, 
Ruška c. 47, 
Ptujska c. 34, 
Vetrinj sica ul. 12, ' 
Gubčeva ul. 8, 
Heroja Vojka uL 26, 
Ruška c. 37, 
Levčeva uL 56, 
Stritarjeva ul.  15, 
Partizanska c. 17, 
Glavni trg 2, 
Gosposka ul 7, 
Meljska c. 2, 
Koroška c. 7, 
Radvanjska c. 35, 
Glavna zaloga kvasa: Cankarjeva uli- 

ca 22. 
Okrajni LO Maribor mesto, 

odsek za finance, 
dne 28. julija 1948. 

St. pov. 369-1-48 6794 

1438. 
Sedež: Maribor. 
Dan vpisa: 20. julija 1948. 
Besedilo: Mestno podjetjo »Kurivo«. 
Poslovalnica: Skladišče št 6, Pobrež- 

je, Ulica XIV. divizije 34, 
Vpiše se namestnik gl računovodje: 
Kolar Marija. 

Okrajni LO Maribor mesto, 
odsek za finance, 

dne 22. julija 1948, 
Št. pov. 334-1-48        ' 6791 

* 
1489. 

Sedež: Maribor. 
Dan vpisa: 2. avgusta 1048. 
Besedilo: Mestno podjetje  »Oprema«. 
Izbriše se pooblastilo aa podpisova- 

nje Slavincu Francu, gL računovodji in 
namestniku ravnatelja, vpišeta se z istim 
pooblastilom. 

Slavine c Vlado, glavni računovodja, 
Rogelj Rudolf, pomočnik ravnatelja. 

Okrajni LO Maribor mesto, 
odsek za finance, 

dne 2. avgusta 1948. 
St. pov. 238-1-48 6789 

1440. 
Sedež: Maribor. 

'Dan vpisa: 20. jub'ja 1948. 
Besedilo: Mestno trgovsko podjetje 

»Papir«. 
Izbriše se pooblastilo za podpisovanje 

Kokot Blanki, računovodji, vpiše se z 
istim pooblastilom: 

Štuhec Vera, v. d. računovodje. 
Okrajni L0 Maribor mesto, 

odsek za finance, 
dne 20. julija 1948. 

St. pov. 362-1-48 6790 

• * 
1441. 

Sedež: Maribor. 
Dan vpisa: 27. julija 1948. 
Besedilo: Tovarna nožev. 
Izbriše se pooblastilo za podpisovanje 

Faninger Gabrieli, računovodji, vpišejo 
se z istim pooblastilom: 

Tonejc Avgust, glavni računovodja, 
Perse Drago, namestnik gL računo- 

vodje, 
Kramžer Stevo, namestnik ravnatelja. 

Okrajni L0 Maribor mesto, 
odsek za finance, 

dne 27, julija 1948. 
Št pov. 368-1-48 0792 

1442. 
Sedež: Rakek. 
Dan vpisa: 4. avgusta 1948. 
Besedilo: Okrajno gospodarsko podjet- 

je »Obutev« Rakek, skrajšano: Obuter- 
Rakek. 

Izbriše  se  dosedanji  poslovodja  Tru- 
den Janez; vpišeta se: 

Korošec Ivan, upravnik, in 
Znidaršio Andrej, namestnik. 

Okrajni LO Postojna 
odsek za finance, 

dne 4. avgusta 1948. 
Št 1496/ -48. 6830 

1443. 
Sedež: Vir št. 6. 
Dan izbrisa: 2. avgusta 1948. 
Besedilo: Krajevna trgovina Vir. 
Zaradi preimenovanja v okrajno trgo- 

vino. 
Okrajni LO Kamnik, 

odsek za finance, 
dne 2, avgusta 1948. 

St. 1663/1-111 6757 
* 

1444. 
Sedô2:Dravograd. 
Dan izbrisa: 30. julija 1948. 
Besedilo: Javna mostna tehtaiea Dra- 

vograd, 
Ker podjetje no bo več obratovalo 

samostojno. 

Okrajni LO Dravograd, 
odsek za finance. 

dne 4. avgusta 1948. 
St. 414/7-48 V/8 0780 
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Razglasi sodišč 

V pliai v zadružni register 
1056. 

Sedež: Drcusko rebro, okraj Celjo 
okolica. 

Dan vpisa: 24. julija 1948. 
Besedilo: Kmetijska zadruga z omeje- 

nim jamstvom Drensko rebro, 
Zadruga je bila ustanovljena na skup- 

ščini 7. 111. 1048 za nedoločen čas. 
Naloge zadruge so: 1 da oa čim boljši 

m čim kulturnejši način oskrbuje svoje 
člane i vsemi potrebnimi potrošniki 
predmeti; 2. da odkupuje v svojem oko- 
lišu vse kmetijske pridelke in izdelke v 
skladu s postavljenim načrtom za dobro 
oskrbo mest in drugih industrijskih sre- 
dišč in sklepa v ta namen pogodbe; 
3. da pospešuje in razvija vse panoge 
kmetijskega gospodarstva na svojem 
področju, tako poljedelstvo, živinorejo, 
sadjarstvo, vinogradništvo, čebelarstvo, 
gojitev industrijskih in drugih kultur, 
gozdarstvo, domačo obrt itd., posebno 
še tiste panoge oziroma kulture, ki v 
danih naravnih pogojih najbolj uspe- 
vajo; 4. da uvaja za povečanje kmetijske 
proizvodnje in s tem za naraščanje bla- 
gostanja svojih članov naprednejše teh- 
nične in agronomske metode v kmetij- 
stvu in v ta namen nabavlja kmetijske 
stroje, umetna gnojila itd., ustanavlja 
ambulante za živino, plemenilne postaje, 
organizira selekcijo živine, gradi silose, 
organizira semensko službo, skrbi za 
gojitev sadnih, gozdnih in drugih^sadik 
itd.; 5. da organizira predelavo kmetij- 
skih pridelkov in obrtne delavnice za 
potrebe svojih članov in izrablja pri tem 
predvsem lokalne surovine; 6. da zbira 
kmečke prihranke v obliki hranilnih 
vlog in notranjih posojil za ustvarianje 
obratnih sredstev in za dajanje kre- 
ditov svojim članom; 7. da skrbi v go- 
spodarski strokovni, kulturni 'n pro- 
svetni dvig vseh prebivalcev svojega 
okoliša tako, da prireja av ovojen za- 
družnem domu strokovna in politična 
predavanja, kulturne prireditve, stro- 
kovne tečaje, razstave, predvajanja fil- 
mov, goji fizkulturo itd. ter ustanovi 
svojo knjižnico. 

Zaradi smotrnega in uspešnejšega iz- 
vajanja svojih nalog izdela potrebne na- 
črte v skladu s splošnim državnim načr- 
tom. 

Zadružni delež znaša 100 din, delež za- 
družnikovega družinskega Člana 10 din 
in se mora plačati ob vstopu v zadrugo. 
Upravni odbor lahko dovoli plačilo v 
obrokih. Vsak zadružnik jamči z deset- 
kratnim zneskom vpisanega enkratnega 
temeljnega oziroma družinskega deleža. 

Priobčitve se, kolikor ni v pravilih 
določeno drugače, nabijejo na zadružni 
razgktsni deski. 

Upravni odbor sestavlja 7 do 9 članov, 
ki jifa voli zbor izmed zadružnikov za 
döbo enega leta. Zadrugo zastopa uprav- 
ni odbor, zanjo podpisujeta po dva člana 
upravnega oobora, katerih eo*ga lahko 
nadomewSa po upravnem odbora poobla- 
ščeni urfasfiben**. zadruge. 

Člani upravnega odbora so: 
Jazbinšek Anton, kmet, Gubno 8, pred- 

sednik, 
Križnik Anton, kmetski sin, Drensko 

rebro 16, podpredsednik, 
Belak Alojz, kmetski sin, Gubno 13, 
Turnšek Andrej, kmet, Drensko rebro 

št. 39, 
Potočnik Milan, kmet, Gubno 44, 
Zakošek Janko, kmet, Drensko rebro 

št 18, 
Amon Janez, kmet, Drensko rebro 13, 

odborniki. 
Okrožno sodišče v Celju 

dne 24. julija 1948. 
Zadr. VIII 2/2 6920 

* 
1057. 

Sede: Loka pri Žusmu, okraj Celjo 
okolica. 

Dan vpisa: 19. julija 1948. 
Besedilo: Kmetijska zadruga z omeje- 

nim jamstvom v Loki pri Žusmu. 
Zadruga je bila ustanovljena na skup- 

ščini 10, III. 1948 za nedoločen čas. 
Naloge zadruge so: 1. da na čim boljši 

in čim kulturnejši način oskrbuje svoje 
člane z vsemi potrebnimi potrošnim! 
predmeti; 2. da odkupuje v svojem oko- 
liši1 vse kmetijske pridelke in izdelke v 
skladu s postavljenim načrtom za dobro 
oskrbo mest in drugih industrijskih sre- 
dišč in sklepa v ta namen pogodbe; 
3: da pospešuje m razvija vse panoge 
kmetijskega gospodarstva na svojem 
področju, tako poljedelstvo, živinorejo, 
sadjarstvo, vinogradništvo, čebelarstvo 
gojitev industrijskih in drugih kultur, 
gozdarstvo, domačo obrt itd., posebno 
le tiste panoge oziroma kulture, ki v 
danih naravnih pogojih najbolj uspe- 
vajo; 4. da uvaja za povečanje kmetijske 
proizvodnje • s tem za naraščanje bla- 
gostanja svojih članov naprednejše teh- 
nične in agronomske metode v kmetij- 
stvu in v ta namen nabavlja kmetijske 
stroje, umetna gnojila itd., ustanavlja 
ambulante za živino, plemenilne postaje, 
organizira selekcijo živine, gradi silose, 
organizira semensko službo, skrbi za 
gojitev sadnih, gozdnih in drugih sadik 
itd.; 5. da organizira predelavo kmetij- 
skih pridelkov in obrtne delavnice za 
potrebe svojih članov in izrablja pri tem 
predvsem lokalne surovine; 6. da zbira 
kmečke prihranke v obliki hranilnih 
vlog in notranjih posojil za ustvarjanje 
obratnih sredstev in za dajanje kre- 
ditov svojim Slanom; 7. da skrbi za go- 
spodarski strokovni, kulturni in pro- 
svetni dvig vseh prebivalcev svojega 
okoliša tako, da prireja v svojem za- 
družnem domu strokovna in politična 
predavanja, kulturne prireditve, stro- 
kovne tečaje, razstave, predvajanja fil- 
mov, goji ffakulturo itd. ter ustanova 
svojo knjižnico. 

Zaradi smotrnega in uspešnejšega iz- 
vajanja svojih nalog izdela potrebne na- 
črte v sktedu s splošnim državnim 
načrtom. 

Zadružni delež znaša 160 din, delež za- 
družnikovega družinskega člana 50 din 
m ee mora plačati ob vstopu v zadrugo. 
Upravni odbor lahko dovoli plačilo v 
obrokih. Vsak zadružnik jamci s petkrat- 

nim zneskom vpisanega enkratnega te- 
meljnega oziroma družinskega deleža. 

Priobčitve se, kolikor ni v pravilih 
določeno drugače, nabijejo na zadružni 
razglasni deski. 

Upravni odbor sestavlja 7 do 11 čla- 
nov, ki jih voli zbor izmed zadružnikov 
za dobo enega leta. 

Zadrugo zastopa upravrd odbor. Za za- 
drugo podpisujeta po dva člana uprav- 
nega odbora, katerih enega lahko nado- 
mešča po upravnem odboru pooblaščeni 
uslužbenec zadruge. 

Člani upravnega odbora so: 
Peterlin Vera, vinogradnica, Sp. Tin- 

sko 47, predsednik, 
Drobne Franc, kmet, Dobrina 3, pod- 

predsednik, 
Pejha Jakobina, šol. uprav.. Loka 8, 

tajnik, 
Novak Ivan, kmet, Zg. Tinsko 32, 
Zlof Jože, kmet, Dobrina 4, 
Coki Anton, kmet, Št. Janž, 
Kotnik Miha, kmet, Loke 24, odbor- 

niki. 
Za eopodpisovat'je sta pooblaščena 

Korun Stane in Vrešak Fanika, name- 
ščenca zadruge. 

Okrožno sodišče v Celju 
dne 19. julija 1948. 

Zadr. 170/2 6929 
* 

1058. 
Sedež: Makole, okraj Poljčane. 
Dan vpisa: 7. julija 1948. 
Besedilo: Kmetijska zadruga z omeje- 

nim jamstvom v Makolah. 
Zadruga je bila ustanovljena na skup- 

ščini 28. XII. 1947 za nedoločen čas. 
Naloge zadruge so: 1. da na čim boljši 

in čim kulturnejši način oskrbuje svoje 
člane z vsemi potrebnimi potrošnim! 
predmeti; 2. da odkupuje v svojem oko- " 
lišu vse kmetijske pridelke in izdelke v 
skladu s postavljenim načrtom za dobro 
oskrbo mest in drugih industrijskih sre- 
dišč in sklepa v ta namen pogodbe; 
3. da pospešuje in razvija vse panoge 
kmetijskega gospodarstva na svojem 
področju tako poljedelstvo, živinorejo, 
sadjarstvo, vinogradništvo, čebelarstvo, 
gojitev industrijskih in drugih kultur, 
gozdarstvo, domačo obrt itd., posebno 
še tiste panoge oziroma kulture, ki v 
danih naravnih pogojih najbolj uspe- 
vajo; 4. da uvaja za povečanje kmetijske 
proizvodnje in e tem za naraščanje bla- 
gostanja svojih članov naprednejše teh- 
nične in agronomske metode v kmetij- 
stvu in v ta namen nabavlja kmetijske 
stroje, umetna gnojila itd., ustanavlja 
ambulante za živino, plemenilne postaje, 
organizira selekcijo živine, gradi silose, 
organizira semensko službo, skrbi za 
gojitev sadnih, gozdnih in drugih 6adik 
itd.; 6. da organizira predelavo kmetij- 

skih pridelkov in obrtne delavnice za 
potrebe svojih članov in izrablja pri tem 
predvsem lokalne surovine; Ö. da zbira 
kmečke prihranke v obliki hranilnih 
vlog in notranjih posojil za ustvarjanje 
obratnih sredstev in podeljevanje kre- 
ditov ^svojim članom; 7. da skrbi za go- 
spodarski strokovni, kultur in pro- 
svetni dvig vseh prebivalcev svojega 
okoliša tafeo, da  prireja v svojem, za- 
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družnem domu strokovna in politična 
predavanja, kulturne prireditve, stro- 
kovne tečaje, razstave, predvajanja fil- 
mov, goji fizkulturo itd. ter ustanovi 
svojo knjižnico. 

Zaradi smotrnega in uspešnejšega iz- 
polnjevanja svojih nalog izdela potrebne 
načrte v skladu s splošnim državnim na- 
črtom. 

Zadružni delež znaša 100 din, delež za- 
družnikovega družinskega člana 20 din 
in se mora plačati ob vstopu v zadrugo. 
Upravni odbor lahko dovoli plačilo v 
obrokih. Vsak zadružnik jamči s petnajst- 
kratnim zneskom vpisanega enkratnega 
temeljnega oziroma družinskega deleža. 

Priobčitve se, kolikor ni v pravilih 
določeno drugače, nabijejo na zadružni 
razglasni deski. 

Upravni odbor sestavlja 9 do 13 čla- 
nov, ki jih voli zbor izmed zadružnikov. 
Zadrugo zastopa upravni odbor, zanjo 
podpisujeta po dva člana upravnega od- 
bora, katerih enega lahko nadomešča po 
upravnem odboru pooblaščeni uslužbe- 
nec zadruge. 

Člani upravnega odbora so: 
Kunaj Vinko, kmet, Makole, predsed- 

nik, 
Kolar Anton, kmet, Sv. Ana, podpred- 

sednik, 
Babšek Franc, kmet, Jalovec, tajnik, 
Jančič Janko, kmet. Sv. Ana, 
Mlakar Katarina, kmetica, Lužnica, 
Skrbiš Poldka, pos. hči, Mostečno, 
Esih Karel, kmet, Strug, 
Babšek Franc, kmet, Str. Makole, 
Vtič Štefan, mali kmet, Sv. Ana, od- 

borniki. 
Okrožno sodišče v Celju 

dne 7. julija 1948. 
Zadr. VII 1G2/2 6925 

* 
1059. N 

Sedež: Oplotnica, okraj Poljčanc. 
Dan vpisa: 17. julija 1948. 
Besedilo: Potrošniška zadruga z ome- 

jenim jamstvom v Oplotnici. 
Zadruga je bila ustanovljena na skup- 

ščini 18. IV. 1048 za nedoločen čas. 
Naloge zadruge so: 1. da na čim bolj- 

ši, kulturnejsi in gospodarstveni način 
oskrbuje svoje člane z vsemi potrebnimi 
potrošnim! predmeti. V ta namen a) 
ugotavlja potrebe svojih članov in se- 
stavi na podlagi -ugotovljenih potreb na- 
črt potrošnje in b) sklepa pogodbe e pro- 
izvajalidimi podjetji, z državnimi trgov- 
skimi podjetji in s kmetijskimi zadruga- 
mi oziroma njihovimi zvezami za dobavo 
povrtnin, sadja, mleka itd.; c) skrbi, 
da bo trgovsko poslovanje v vsakem po- 
gledu racionalno, tehnično dovršeno in 
kulturno, da bodo člani dobro postre- 
žem, da bo trgovina eproti založena s 
potrošnim! predmeti, da ne bo imela ne- 
koristnega blaga, da znižuje zakonito do- 
pustne marže, da bodo lokali in izložbe 
okusno opremljeni itd. 

2. Ustanavlja za potrebe svojih članov 
po potrebi in možnosti lastna podjetja, 
na pr. obrtne delavnice, podjetja za kon- 
serviranje sadja, povrtnine, jajc itd. 

3. Skrbi ob sodelovanju sindikalnih 
organizacij za dvig kulturne in prosvet- 

ne ravni in za zadružno vzgojo svojih 
članov. 

Zaradi smotrnega in uspešnejšega iz- 
vajanja svojih nalog izdela potrebne na- 
črte v skladu s splošLim državnim na- 
črtom. 

Zadružni delež znaša , 50 din, delež 
zadružnikovega družinskega člana 15 din 
in se mora plačati ob vstopu v zadrugo. 
Upravni odbor lahko dovoli plačilo v 
obrokih. Vsak zadružnik jamči z deset- 
kratnim zneskom vpisanega enkratnega 
temeljnega oziroma družinskega deleža. 

Priobčitve se, kolikor ni v pravilih 
določeno drugače, nabijejo na zadružni 
razglasni deski. 

Upravni odbor sestavlja 7 članov, ki 
jih izvoli zbor za dobo enega leta. Za- 
drugo zastopa upravni odbor, zanjo 
podpisujeta dva člana upravnega odbo- 
ra, katerih enega lahko nadomešča po 
upravnem odboru pooblaščeni uslužbe- 
nec zadruge. 

Člani upravnega odbora so: 
Zigant Jože, delavec, Oplotnica, pred- 

sednik, 
Sentočnik Jože, čevljar, Oplotnica, 

podpredsednik, 
Lekše Mara, učiteljica, Cadram, taj- 

nik, 
Sekirnik Eia, učiteljica, Čadram, 
Grešnar Jože, kmet, Malahorna, 
Globovnik Franc kmet, Kebelj, 
Rajh Vinko, kmet, Božje, 
Tajnikar Maks, delavec, Koritno, od- 

borniki. 
Okrožno sodišče v Celju 

dne 17. julija 1948. 
Zadr VII 164/2 6624 

* 
1060. 

Sedež: Petrovce, okraj Celje okolica. 
Dan vpisa: 24. julija 1948. 
Besedilo: Kmetijska zadruga z omeje- 

nim jamstvom v Petrovčah. 
Zadruga je bila ustanovljena na skup- 

ščini 9. III. 1948 za nedoločen čas. 
Naloge zadruge so: 1, da na čim boljši 

in čim kuliumejši način oskrbuje svoje 
člane z vsemi potrebnimi potrošnim! 
predmeti; 2. da odkupuje v svojem oko- 
lišu vse kmetijske ptidelfee in izdelke v 
skladu s poitavljemm načrtom za dobro 
oskrbo mest in drugih industrijskih sre- 
dišč in sklepa v ta namen pogodbe; 
3. da pospešuje in razvija vse panoge 
kmetijskega gospodarstva na svojem 
področju tako poljedelstvo, živinorejo, 
sadjarstvo, vinogradništvo, čebelarstvo, 
gojitev industrijskih in drugih kultur, 
gozdarstvo, domačo obrt itd,, posebno 
še tiste •••••• oziroma kulture, ki v 
danih naravnih" pogojih" najbolj uspe- 
vajo; 4. da uvaja za povečanje kmetijske 
proizvodnje in s tem za narašSanie bla- 
gostanja svojih članov napTednejse teh- 
nične in agronomske metode v kmetij- 
stvu in v m namen nabavlja kmetijske 
stroje, umetna gnojila itd., ustanavlja 
ambulante za živino, plemenito© postaje, 
organizira selekcijo žrvine, gradi silose, 
organizira semensko službo, skrbi za 
gojitev sadnih, gozdnih in drugih sadik 
itd.; 5. da organizira predelava kmetij- 
skih pridelkov in obrtne delavnice za 

potrebe svojih članov iij izrablja pri tem 
predvsem lokalne surovine; ö. da zbira 
kmečke prihranke v obliki hranilnih 
vlog in notraL posojil za ustvarjanje 
obratnih sredstev in podeljevanje kre- 
ditov svojim članom; 7. da skrbi za go- 
spodarski strokovni, kulturni in pro- 
svetni dvig vseh prebivalcev tvojega 
okoliša tako, da prireja v svojem za- 
družnem domu strokovna in politična 
predavanja, kulturne prireditve, stro- 
kovne tečaje, razstave, predvajanja fil- 
mov, goji fizkulturo itd. ter ustanovi 
svojo knjižnico. 

Zaradi smotrnega in uspešnejšega iz- 
polnjevanja svojih nalog izdela potrebne 
načrte v skladu s splošnim državnim na- 
črtom. 

Zadružni delež znaša 100 din, delež za-, 
družnikovega družinskega člana 50 din 
in se mora plačati ob vstopu v zadrugo. 
Upravni odbor lahko dovoli plačilo v 
obrokih. Vsak zadružnik jamči z deset- 
kratnim zneskom vpisanega enkratnega 
temeljnega oziroma družinskega deleža. 

Priobčitve se, kolikor ni v pravilih 
določeno drugače, nabijejo na zadružni 
razglasni deski. 

Upravni odbor sestavlja 11 članov, Id 
jih voli zbor. izmed zadružnikov za dobo 
enega leta. Zadrugo zastopa upravni od- 
bor, zatjo podpisujeta po dva Sana 
upravnega odbora, katerih enega lahko 
nadomešča po upravnem odboru poobla- 
ščeni uslužbenec zadruge. 

Člani upravnega odbora so: 
Zupane Ivan, strojnik, Petrovce, pred- 

sednik, 
Ulaga Franc, upravnik, Arja vas, pod- 

predsednik, 
Teržan Drago, uradnik, Petrovce, taj- 

nik, 
Jelovšek Jože, kmet, Petrovce, 
Ivnik  Terezija,   gospodinja,   Drešinja 

vas, 
Delakorda Martin, uradnik, Petrovce, 
Mutec Ignac, kmet, Drešinja vas, 
Sedovnik Jože, kmet, Drešinja vas, 
Siemberger Stanko, mizar, Leveč, 
VanovSek Anton, sHkar, Drešinja vas, 
Potekô Jože, kmet. Arja vas, odbor- 

niki 
Za sopodpisovanje je pooblaščen Roz- 

man Peter, poslovodja zadruge. 
Okrožno sodišče v Celju 

d^e 24. julija 1948. 
Zadr. Viti 16/b-2 6931 

* 
1061. 

Sedež: Planina, okraj Celje okolica, 
Dan vpisa: 19. julija 1948. 
Besedooî Kmetijska zadruga z. o. j. • 

Planini. 
Zadruga je bila ustanovljena na skup- 

ščini 20. VI. 1948 za nedoločen čas. 
Naloge zadruge so: 1. da na čim boljši 

in čim koliumejši način oskrbuje 6voJe 
claae z _ vsemi potrebnimi potresnimi 
predmeti; 2. da odkupuje v svojem oko- 
lišu vse kmetijske pridelke in izdelke y 
skladu s postavljenim načrtom za dobro 
oskrbo mest in drugih industrijskih sre: 
•• va sMepa v tà namen pogodbe; 
3. da pospešuj© in razvija vse panoge 
kmetijskega gospodarstva n'a svojem 
pifcìroeju, iako pwjedeMvo, živinorejo, 
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sadjarstvo, vinogradništvo, čebelarstvo, 
gojitev industrijskih in drugih kultur, 
gozdarstvo, domačo obrt itd., posebno 
še tiste panoge oziroma kulture, ki v 
danih naravnih pogojih najbolj uspe- 
vajo; 4. da uvaja za povečanje kmetijske 
proizvodnje in s tem za naraščanje bla- 
gostanja svojih članov naprednejše teh- 
nične in agronomske metode v kmetij, 
stvu in v ta namen nabavlja kmetijske 
stroje, umetna gnojila itd., ustanavlja 
ambulante za živino, plemenilne postaje, 
organizira selekcijo živine, gradi silose, 
organizira semensko službo, *krbi za 
gojitev sadnih, gozdnih in drugih sadik 
itd.; 5. da organizira predelavo kmetij- 
skih pridelkov in obrtne delavnice za 
potrebe svojih članov in izrablja pri tem 
predvsem lokalne surovine; 6. da zbira 
kmečke prihranke v obliki hranilnih 
violin notranjih posojil za ustvarjanje 
obratnih sredstev in za dajanje kreditov 
svojim članom; 7. da skrbi za gospodar- 
ski strokovni, kulturni in prosvetni dvig 
vseh prebivalcev svojega okoliša tako, da 
prireja v svojem zadružnem domu stro- 
kovna in politična predavanja, kulturne 
prireditve, strokovne tečaje, razstave, 
predvajanja filmov, goji tizkulturo itd. 
ter ustanovi svojo knjižnico. 

Zaradi smotrnega in uspešnejšega iz- 
vajanja svojih nalog izdela potrebne na- 
črte v skladu s splošnim državnim načr- 
tom. 

Zadružni delež znaša 100 din, delež za. 
družnikovega družinskega člana 10 din 
in se mora plačati ob vstopu v zadrugo. 
Upravni odbor lahko dovoli plačilo v 
obrokih. Vsak zadružnik jamči z deset- 
kratnim zneskom vpisanega enkratnega 
temeljnega oziroma družinskega deleža. 

Priobčitve se, kolikor ni v pravilih 
določeno drugače, nabijejo na zadružni 
razglasni deski 

Upravni odbor sestavlja 9 do 11 čla- 
nov, ki jih voli zbor izmed zadružnikov 
za dobo enega  leta. Zadrugo zastopa 
upravni odbor, zanjo podpisujeta po dva 
člana upravnega odbora, katerih enega 
lahko radomelča po upravnem odboru 
pooblaščeni uslužbenec zadruge. 

Ciani upravnega odbora so: 
Zdolšek Ivan, kmet, Dol 19, predsed- 

nik. 
Koprive Franc, kmet, Loke 20, tajnik, 
Dobersek Ivan, kmet, Gotobinjek 4, 
Poljane Jože, kmet, Visoče 4, 
Tiselj Janko, kmet, Rožni dol 17, 
Gračner Karel, kmet, Praprotno 3, 
Koprive Anion, kmet, Brdo 4, 
Tiselj Viktor, kmet, Planina 48 in 
Jelenec Bogomir, uöHelf, franine 34, 

odborniki. 
Okrožno sođiiSe v Colpi 

dne 19. julija 1946. 
zadr. vu 166/2        esao 

1062. 
Sedež: Ponikva, okraj Celje okolica. 
Dan vpisa: 34. julija 1048. 
Besedilo: Kmetijska zadruga z omeje- 

nim jamstvom v Ponikvi pri Grobelnem. 
Zadruga je bila ustanovljena na skup. 

ščmi 8. III. 1948 za ••••••••• čas. 
Naloge zadruge so: 1. da na čim boljši 

in čim kulturnejšil način oskrbuje svoje 

člane z vsemi potrebnimi potrošnim! 
predmeti; 2. da odkupuje v svojem oko. 
lišu vse kmetijske pridelke in izdelke v 
skladu s postavljenim načrtom za dobro 
oskrbo mest in drugih industrijskih sre- 
dlšč in sklepa v ta namen pogodbe; 
3. da pospešuje in razvija vse panoge 
kmetijskega gospodarstva na svojem 
področju, tako poljedelstvo, živinorejo, 
sadjarstvo, vinogradništvo, čebelarstvo 
gojitev industrijskih in drug:h kultur, 
gozdarstvo, domačo obrt itd., posebno 
še tiste panoge oziroma kulture, ki v 
danih naravnih pogojih oajbolj uspe- 
vajo; 4. da uvaja za povečanje kmetijske 
proizvodnje • s tem za naraäöanje bla- 
gostanja svojih članov naprednejše teh- 
nične in agronomske metode v kmetij- 
stvu in v ta namen nabavlja kmetijske 
stroje, umetna gnojila itd., ustanavlja 
ambulante za živino, plemenilne postaje, 
organizira selekcijo živine, gradi silose, 
organizira semensko službo, skrbi za 
gojitev sadnih, gozdnih m drugih sadik 
itd.; 5. da organizira predelavo kmetij- 
skih pridelkov in obrtne delavnice •• 
potrebe svojih članov in izrablja pri tem 
predvsem lokali« surovine; 6. da zbira 
kmečke prihranke v obliki hranilna 
vlog in notranjih posojil za ustvarjanje 
obratnih "redstov in za dajanje kre- 
ditov svojim članom; 7, da stirbt za go- 
spodarski strokovni, kulturni in pro- 
svetni dvig vseh prebivalcev svojega 
okoliša tako, da prireja^ v svojem za- 
družnem domu strokovna to politična 
predavanja, kulturne prireditve, stro- 
kovne tečaje, razstave, predvajanja fil- 
mov, goji fizkuJturo itd., ter ustanovi 
svojo knjižnico 

Zaradi smotrnega in uspešnejšega iz- 
vajanja svojih nalog izdela potrebne na- 
črte v skladu s eplošnim državnim načr- 
tom. 

Zadružni delež znaša 100 din, delež za, 
družnikovega družinskega člana 10 din 
in se mora clačati ob vstopu v zadrugo. 
Upravni odbor lahko dovoli plačilo v 
obrokih. Vsak zadružnik jamči z deset- 
kratnim zneskom vpisanega enkratnega 
temeljnega oziroma družinskega deleža. 

Priobčitve se, kolikor ni v pravilih 
določeno drugače, /nabijejo na zadružni' 
razglasni deski. 

Upravni odbor sestavlja 7 članov, ki 
jih volijo izmed zadružnikov. Zadrugo za- 
stopa upravni odbor, zanjo podpisujeta 
po dva člana upravnega odbora, katerih 
enega lahko nadom elča po upravnem 
odboru pooblaščeni uslužbenec zadruge. 

Člani upravnega odbora so: 
Masten Franc, kmet, Hotunje, pred- 

sednik. 
ZdoKek Ivan, kmet, Ponikva, podpred- 

sednik, 
Stainko Ferdinand, tajfcak. 
Zlicar Slavko, kmet, Ponikva, 
Zdofiek Jurij, kmet, Ponikva, 
Kamušič Jožef, upokojenec, Ponikva, 
Leber Franc, upokojenec, Ponikva, od- 

borniki, 
Okrožno sodišče v Celju 

dne 24. julija 1948. 
Zadr. VIII 1/2 6912 

1068. 
Sedež: Slov. Konjice. 
Dan vpisa: 2. julija 1948. 
Besedilo: Obrtno-prodajna nabavna za- 

druga z o. j. v Slov. Konjicah. 
Zadruga je bila ustanovljena na skup- 

ščini 23. V. 1948 za nedoločen čas. 
Naloge zadruge so: 1. da nabavlja pro- 

izvajalna sredstva lo surovine za svoje 
člane; 2. da prevzema od svojih članov 
njihove proizvode, jih razvršča po vrsti 
in kakovosti in skrbi za skupno prodajo; 
3. da sodeluje pri načrtu oskrbe in po- 
maga pri vključevanju obrtnikov v na- 
črtno delo; 4. da vodi razvid o Izvršitvi 
sprejetih proizvajalnih nalog svojih čla- 
nov, skrbi, da se v celoti izvajajo pred- 
pisi ljudskih oblasti glede cen, in 5. da 
zbira zaradi samooskrbe v svojem okoli- 
šu surovine, ki so še neizrabljene in jih 
razdeljuje med svoje člane. 

Zadružni delež znaša 500 din in ee 
mora plačati ob vstopu v zadrugo. 
Upravni odbor lahko dovoli plačilo v 
obrokih. 

Vsak zadružnik jamči s petkratnim 
zneskom vpisanega enkratnega teme- 
ljnega in družinskega deleža. 

Priobčitve se, kolikor ni v pravilih do- 
ločeno drugače, nabijejo na zadružni 
razglasni deski. 

Upravni odbor sestavlja 5 do 9 Članov, 
ki jih voli zbor izmed zadružnikov za 
dobo enega leta. Zadrugo zastopa uprav- 
ni odbor, za zadrugo podpisujeta po dva 
člana upravnega odbora, katerih enega 
lahko nadomešča po upravnem odboru 
pooblaščeni uslužbenec zadruge. 

Člani upravnega odbora so: 
Straus Joie, klepar, Slov. Konjice 136, 

predsednik, 
Kosak Ivan, mizar, Slov, Konjice, taj- 

nik. 
Frim Jožef, krojač, Slov. Konjice, 
Vodučar Andrej, krojač, Slov. Bistrica, 
Fric Drago, krojač, Slov. Bistrica. 
Jug Ivan, brivec, Slov. Bistrica, 
Hrovat Ivan, krojač, Šmarje pri Jel- 

šah, 
Kidrič Franc, čevljar, Strojno selo-Ro- 

gatec, odborniki. 
Okrožno sodiičo v Celju 

dne 2. julija 1948. 
Zadr VII 161/2 6622 

1064. 
Sedež: Sv. Jornoj^okraj Poljčane. 
Dan vpisa: 17. julija 1048. 
Besedilo: Kmetijska zadruga z ome- 

jenim jamstvom v Sv. Jerneju. 
Zadruga je bila ustanovljena na skup- 

ščini 26. II. 1948 
Naloge zadruge eo: 1. da na čim boljši 

in čim kulturnejši način oskrbuje svoje 
člaoe z vsemi potrebnimi potrošnimi 
predmeti; 2. d« odkupuj« v svojem oko- 
lju vse kmeti Jeke pridelke in izdelke v 
sklada s postavljenim načrtom za dobro 
oskrbo mest in drugih industrijskih sre- 
dišč in sklepa v ta namen pogodbe; 
3 da pospešuje in razvija vse panoge 
kmetijskega gospodarstva na svojem 
področju, tako poljedelstvo, živinoreio, 
sadjarstvo, vinogradništvo, čebelarstvo, 
gojitev  industrijskih in drugih  kultur, 
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gozdarstvo, domačo obrt Ud., posebno 
še tiste panoge oziroma kulture, ki v 
danih uaravnib pogojih najbolj uspe- 
vajo; 4. da uvaja za povećanje aaietijske 
proizvodnje in s tem ta naraščanje bla- 
gostanja svojih članov naprednejše teh- 
nične in agronomske metode v kmetij- 
stvu in v ta namen nabavlja kmetijske 
stroje, umetna gnojila itd., ustanavlja 
ambulante za živina plemenilne postaje, 
organizira selekcijo živine, gradi silose, 
organizira semensko službo, skrbi za 
gojitev sadnih, gozdnih m drugih sadik 
itd..; 5. da organizira predelavo kmetij- 
skih pridelkov in obrtne delavnice •• 
potrebe svojih članov in izrablja pri tem 
predvsem lokalne surovine; 6. da zbira 
kmečke prihranke v obliki hra ilnib 
vlog • notranjih posojil za ustvarjanje 
obratnih sredstev in podeljevanje kre- 
ditov svojim članom; 7. da skrbi za go- 
spodarski strokovni, kulturni in pro- 
svetni dvig vseh prebivalcev svojega 
okoliša tako, da prireja v ovojem za- 
družnem domu strokovna in politična 
predavanja, kulturne prireditve, stro- 
kovne tečaje, razstave, predvajanja fil- 
mov, goji fizkulturo itd. ter ustanovi 
svojo  knjižnico. 

Zaradi smotrnega in uspešnejšega iz- 
vajanja svojih nalog izdela potrebne na- 
črte v skladu e splošnim državnim načr- 
tom. 

Zadružni delež znaša 50 din, delež 
zadružnikovega družinskega člana 20 
din in se mora plačati ob vstopu v zadru- 
go. Upravni odbor lahko dovoli plačilo 
v obrokih. Vsak zadružnik jamči z de- 
setkratnim zneskom vpisanega enkrat- 
nega temeljnega oziroma družinskega 
deleža. 

Priobčitve se, kolikor ni v pravilih 
določeno drugače, nabijejo na zadružni 
razglasni deski. 

Upravni odbor sestavlja 5 do 9 članov, 
ki jih volj zbor izmed zadružnikov za 
dobo enega leta. 

Zadrugo zastopa upravni odbor, zanjo 
podpisujeta po dva člana upravnega od- 
bora, katerih enega lahko nadomešča po 
upravnem odboru pooblaščeni uslužbe- 
nec zadruge. 

Člani upravnega odbora so: 
Cvahte Ludvik, kmet, Petelinjek 8, 

predsednik, 
Forman Terezija delavka, Sv. Jernej 

31, podpredsednik, 
Ovante Anton, kmet, Licenca, 1 taj- 

nik, 
Pučnik Anton, kolar, Kravjek 10, in 
Majcen Jože, mali kmet, Petelinjek, 

odbornika. 
Okrožno sodiačo v Celju 

dne 17. julija 1948. 
Zadr VII 165/4 6924 

* 
1065. 

Sedež: Sv. Rok ob Sotli, okraj Polj- 
••••. 

Dan vpisa: 31. maja 1948 
Besedilo: Kmetijska zadruga z omeje- 

nim jamstvom Sv Rok ob "Sotli. 
Zadruga je bila ustanovljena na skup- 

ščini 7. marca 1948 za nedoločen čas. 

Naloge zadruge so: 1. da na čim boljši 
in čim kulturnejii način oskrbuje svoje 
člane z vsemi potrebnimi potrošnimi 
predmeti;.2. da odkupuje v svojem oko- 
lišu vse kmetijske pridelke in izdelke v 
skladu s postavljenim načrtom za dobro 
oskrbo mest in drugih industrijskih sre- 
dišč in sklepa v ta namen pogodbe; 
3. da pospešuje in razvija vse panoge 
kmetijskega gospodarstva na svojem 
področju, tako poljedelstvo, živinorejo, 
sadjarstvo, vinogradništvo, čebelarstvo, 
gojitev industrijskih in drugih kultur, 
gozdarstvo, domačo obrt itd., posebno 
še tiste panoge oziroma kulture, ki v 
danih naravnih pogojih najbolj uspe- 
vajo; 4. da uvaja za povečanje kmetjjeke 
proizvodnje in s tem za naraščanje bla- 
gostanja svojih članov naprednejše teh- 
nične in agronomske metode v kmetij- 
stvu in v ta namen nabavlja kmetijske 
stroje, umetna gnojila itd-, ustanavlja 
ambulante za živino, plemenilne postaje, 
organizira selekcijo živine, gradi silose, 
organizira semensko službo, skrbi za 
gojitev sadnih, gozdnih in drugih sadik 
itd.; 5. da organizira predelavo kmetij- 
skih pridelkov in obrtne delavnice za 
potrebe svojih članov in izrablja pri tem 
predvsem lokalne surovine; 6. da zbira 
kmečke prihranke v obliki hranilnih 
vlog in notranjih posojil ta ustvarjanje 
obratnih sredstev in podeljevanje kre- 
ditov svojim članom; 7. da skrbi za. go- 
spodarski strokovni, kulturni in pro- 
svetni dvig vseh prebivalcev svojega 
okoliša tako, da prireja v svojem za- 
družnem domu strokovna in politična 
predavanja, kulturne prireditve, stro- 
kovne tečaje, razstave, predvajanja fil- 
mov, goji fizkulturo itd. ter ustanovi 
svojo knjižnico. 

Zaradi smotrnega in uspešnejšega iz- 
polnjevanja svojih nalog izdela potrebne 
načrte v skladu s splošnim državnim 
načrtom. 

Zadružni delež znaša 150 din, delež 
zadružnikovega družinskega člana 20 di- 
narjev in se mora plačati ob vstopu v za- 
drugo. Upravni odbor lahko dovoli pla- 
čilo v obrokih. Vsak zadružnik jamči s 
trikratnim zneskom vpisanega enkratne- 
ga temeljnega oziroma družinskega de- 
leža. . 

Priobčitve se, kolikor ni v pravilih do- 
ločeno drugače, nabijejo na r-adružni raz- 
glasni deski. 

Upravni odbor sestavlja 5 do 9 članov, 
kijih voli zbor izmed zadružnikov. 

Zadrugo zastopa upravni odbor, zanjo 
podpisujeta po dva Slana upravnega od- 
bora, katerih enega lahko nadomežča po 
upravnem odboru pooblaščeni uslužbe- 
nec zadruge. 

Upravni odbor lahko določi v poseb- 
nem pravilniku, da podpisujeta •• zadru- 
go r notranjih in tehničnih zadevah po 
dva uslužbenca zadruge.     , 

Člani upravnega odbora so: 
Fric Jožef, posestnik, Dobovec 12, 

predsednik, 
Vodušek Franc, kamenar, Dobovec 33, 

podpredsednik, 
Kužner Franc, posestnik, Triičoo 9, 

tajnik,      » 
Potočnik Antonija poijedelka, Trlično 

št. 50, 

Vres Jože, posestnik, Trlično 65, 
D rev Valentin, žel. upokojene, Trlično 

št. 44, 
Artič Jurij, progovni delavec, Dobovec 

št. 16, odborniki. 
Okrožno sodišče v Celju 

dne 29. junija 1948. 
Zadr VII 156/4 6515 

Sedež: Št. Andraž, okraj Celje oko- 
lica. 

Dan vpisa: 10. julija 1948. 
Besedilo: Kmetijska zadruga z o. j. v 

Št, Andražu. 
Zadruga je bila ustanovljena na skup- 

ščini 7. III. 1948 za nedoločen čas. 
Naloge zadruge so: 1. da na čim boljši 

in čim kulturnejši način oskrbuje svoje 
člane z vsemi potrebnimi potrošnimi 
predmeti; 2. da odkupuje v svojem oko- 
lišu vse kmetijske pridelke in izdelke v 
skladu s postavljenim načrtom za dobro 
oskrbo mest in drugih industrijskih sre- 
dišč in sklepa v ta namen pogodbe; 
3. da pospešuje in razvija vse panoge 
kmetijskega gospodarstva na svojem 
področju, tako poljedelstvo, živinorejo, 
sadjarstvo, vinogradništvo, čebelarstvo, 
gojitev industrijskih in drugih kultur, 
gozdarstvo, domačo obrt itd., posebno 
še tiste panoge oziroma kulture, ki v 
danih naravnih pogojih najbolj uspe- 
vajo; 4. da uvaja za povečanje kmetijske 
proizvodnje in e tem za naraščanje bla- 
gostanja svojih članov naprednejše teh- 
nične in agronomske metode v kmetij- 
stvu in v ta namen nabavlja kmetijske 
stroje, umetna gnojila itd., ustanavlja 
ambulante za živino, plemenilne postaje, 
organizira selekcijo živine, gradi silose, 
organizira semensko službo, skrbi za 
gojitev sadnih, gozdnih in drugih sadik 
itd.; 5. da organizira predelavo kmetij- 
skih pridelkov in obrtne delavnice ts. 
potrebe svojih članoj in izrablja pri tem 
predvsem lokalne surovine; 6. da zbira 
kmečke prihranke v obliki hranilnih" 
vlog in noiranjih posojil za ustvarjanje 
obratnih sredstev in za dajanje kre- 
ditov svojim članom; 7. da skrbi za go- 
spodarski strokovni, kulturni in pro- 
svetni dvig vseh prebivalcev svojega 
okoliša tako, da prireja v svojom za- 
družnem domu strokovna in politična 
predavanja, kulturne prireditve, stro- 
kovne tečaje, razetave, predvajanja fil- 
mov, goji fizkulturo itd. ter u»tanovi 
svojo knjižnico. 

Zaradi smotrnega in uspešnejšega iz- 
vajanja svoifh nalog izdela potrebne na- 
črte v skladu s splošnim državnim načr- 
tom. 

Zadružni delež znaša 100 din in •• 
mora plačati ob vstopu v zadrugo. 
Upravni odbor lahko dovoli plačilo v 
obrokih. Vsak zadružnik jamči z deset- 
kratnim zneskom vpisanega enkratnega 
deleža. 

Priobčitve se, kolikor ni v pravSàh* 
določeno drugače, nabijejo na zadružni 
razplasni deski. 

Upravni odbor sestavlja 9 članov, • 
jih voli zbor izmed zadružnikov za dobo 
eneoa leta, , 
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Zadrugo zastopa upravni odbor, zanjo 
podpisujeta po dva člana upravnega od- 
bora, katerih enega lahko nadomešča po 
upravnem odboru pooblaščeni uslužbe- 
nec zadruge. 

Člani upravnega odbora so: 
Praprotnik Ivan, posestnik, Dobrnič 

15, predsednik, 
Blagotinšek Ferdo, ekonom, Sv. An- 

draž. 80, tajnik, 
Plaskan Franc, posestnik, Št. Andraž 

št. 44, 
Bršek Ferdo, posestnik. Št. Andraž 

št. 148, 
Bizjak Martin, nameščenec. Št. Andraž 

št. 71, 
Rebernik Jakob, kmet. Št. Andraž 

št. 154, 
Jelen Franc, kmet, St. Andraž 145, 
Meklav Konrad, kmet. Št. Andraž 

št. 155, 
Vaši Ferdo, kmet, Št. Andraž 71, 

odborniki. 
Okrožno sodišče v Celju 

dne 19. julija 1948. 
Zadr VII 167/2 692S 

1067. 
Sede?: SC Ilj, Celje okolica. 
Dan vpisa: 24. julija 1948. 
Besedilo: Kmetijska zadruga z omeje- 

nim jamstvom v Št. IIju pri Velenju. 
Zadruga je bila ustanovljena na skup- 

ščini 2. III. 1948 za nedoločen čas. 
Naloge zadruge so: 1. da na čim boljši 

in čim kulturnejši način oskrbuje svoje 
člane z vsemi potrebnimi potresnimi 
predmeti; 2. da odkupuje v svojem oko- 
lišu vse kmetijske pridelke in izdelke v 
skladu s postavljenim načrtom za dobro 
oskrbo mest in drugih industrijskih sre- 
dišč in sklepa v ta namen pogodbe; 
3. da pospešuje in razvija vse panoge 
kmetijskega gospodarstva na svojem 
področju tako poljedelstvo, živinorejo, 
sadjarstvo, vinogradništvo, čebelarstvo, 
gojitev industrijskih- in drugi'.! kultur, 
•jozdarätvo, domačo obrt itd., posebno 
še tisto panoge oziroma kultu e, ki v 
danih ••••••• pogojih najbolj uspe-' 
vajo; 4. da uvaja za povečanje kmetijske 
proizvodnje in s tem za naraščanje bla- 
gostanja svojih članov naprednejše teh- 
nične in agronomske metode v kmetij- 
stvu in v ta namen nabavlja kmetijske 
stroje, umetna gnojila itd-, ustanavlja 
ambulante za živino, plemenilne postaje, 
organizira-selekcijo živine, gradi silose, 
organizira semensko službo, skrbi za 
gojitev sadnih, gozdnih in drugih sadik 
itd.; 5. da organizira predelavo kmetij- 
skih pridlkov in obrtne delavnice za 
potrebe svojih članov in izrablja pri tem 
predvsem lokalne surovine; 8. da zbira 
kmečke prihranke v obliki hranilnih 
vlog in notranjih posojil za ustvarjanje 
obratnih sredstev in podeljevanje kre- 
ditov svojim članom; 7. da ekrbi za go- 
spodarski strokovni, kulturni in pro- 
svetni dvig vseh prebivalcev svojega 
okoliša tako, da prireja v svojem za- 
družnem domu strokovna in politična 
predavanja, kulturne prireditve, stro- 
kovne tečaje, razstave, predvajanja fil- 
mov, goji fizkulturo itd. ter ustanovi 
-vojo knjižnico. 

Zaradi smotrnega in uspešnejšega iz- 
vajanja svojih i^alog iz^la potrebne na- 
črte v skladu s splošnim državnim načr- 
bom. 

Zadružni delež znaša 100 din, delež za- 
družnikovega družinskega člana 20 din 
in se mora plačati ob vstopu v zadrugo. 
Upravni odbor lahko dovoli plačilo v 
obrokih. Vsak zadružnik jamči z deset- 
kratnim zneskom vpisanega enkratnega 
temeljnega oziroma družinskega deleža. 

Priobčitve se, kolikor ni v pravilih 
določeno drugače, nabijejo na zadružni 
razglasni deski. 

Upravni odbor sestavlja 7 do 9 članov, 
ki jih voli zbor izmed zadružnikov. Za- 
drugo zastopa upravni odbor, zanjo pod- 
pisujeta po dva člana upravnega odbora, 
katerih enega lahko nadomešča po 
upravnem odbora pooblaščeni uslužbenec 
zadruge. 

Člani upravnega odbora so: 
Čanč Jože, p. miličar, Arnoče, pred- 

sednik, 
Hostnik Miha, kmet, Podkraj, pod- 

predsednik, 
Lipnik  Antonija,  zasebnica,  Arnoče, 

tajnik, 
Jezernik Baltezar, kmet, Podkraj, 
Jelen Baltezar, kmet, Podkraj, 
Glinšek Ivan. kmet/Lužnica, 
Skaza Ciril, mizar, Silova, odborniki. 

, Okrožno sodišče v Celju 
•     °   dne 24. julija 1948. 

Zadr. VII 177/2 6927 
* 

1068. 
Sedež: Št. Janž, okraj Coljo okolica. 
Dan vpisa: 26. julija 1948. 
Besedilo: Kmetijska zadruga z omeje- 

nim jamstvom v Št. Janžu. 
Zadruga je bila ustanovljena na skup- 

ščini 15. III. 1948 za nedoločen čas. 
Naloge zadruge so: 1. da na čim boljši 

in čim kulturnejši način oskrbuje svoje 
člane z vsemi potrebnimi potrošnimi 
predmeti; 2. da odkupuje v svojem oko. 
lišu vse kmetijske pridelke in izdelke v 
skladu s postavljenim načrtom za dobro 
oskrbo mest in drugih industrijskih sre- 
dišč in sklepa v ta namen pogodbe; 
3. da pospešuje in razvija vse panoge 

^kmetijskega gospodarstva na svojem 
področju, tako poljedelstvo, živinorejo, 
sadjarstvo, vinogradništvo, čebelarstvo, 
gojitev industrijskih in drugih kultur, 
gozdarstvo, domačo obrt itd., posebno 
se tiste panoge oziroma kulture, ki v 
danih naravnih pogojih najbolj uspe- 
vajo; 4. da uvaja za povečanje kmetijske 
proizvodnje In s tem za naraščanje bla- 
gostanja svojih članov naprednejše teh- 
nične in agronomske metode v kmetij. 
6tvu in 'v ta namen nabavlja kmetijske 
stroje, umetna gnojila itd., ustanavlja 
ambulante za živino, plemenilne postaje, 
organizira selekcijo živine, gradi silose, 
organizira semensko službo, skrbi za 
gojitev sadnih, gozdnih in drugih sadik 
itd.; 5. da organizira predelavo kmetij- 
skih pridelkov in obrtne delavnico za 
potrebe svojih članov in izrablja pri tem 
predvsem lokalne surovine; 6. da zbira 
kmečke prihranke v obliki^ hranilnih 
vlog in notranijb posojil za ustvarjanje 
obratnih .sredstev in podeljevanje kre- 

ditov svojim članom; 7. da skrbi za go- 
spodarski strokovni, kulturni in pro- 
svetni dvig vseh prebivalcev svojega 
okoliša tako, da prireja v svojem za- 
družnem domu strokovna in politična 
predavanja, kulturne prireditve, stro- 
kovne tečaje, razstave, predvajanja fil- 
mov, goji fizkulturo itd. ter ustanovi 
svojo knjižnico., 

Zaradi smotrnega in uspešnejšega iz- 
vajanja svojih nalog izdela potrebne na- 
črte v skladu s splošnim državnim načr- 
tom. 

Zadružni delež znaša 100 din, delež za- 
družnikovega družinskega člana 20 din 
in se mora plačati ob vstopu v zadrugo. 
Upravni odbor lahko dovoli plačilo v 
obrokih. Vsak zadružnik jamči z deset- 
kratnim zneskom vpisanega enkratnega 
temeljnega oziroma družinskega deleža. 

Priobčitve se, kolikor ni v pravilih 
določeno drugače, nabijejo na zadružni 
razglasni deski. 

Upravni odbor sestavlja 7 članov, ki 
jih voli zbor izmed zadružnikov. Zadru- 
go zastopa upravni odbor, zanjo podpi- 
sujeta po dva člana upravnega odbora, 
katerih.enega lahko nadomešča po uprav- 
nem odboru pooblaščeni uslužbenec za- 
druge. 

Člani upravnega odbora so: : 
D rev Janez, kmečki sin. Št. Janž 27, 

predsednik, 
Plešnik Stanko, kmečki sin, Pirešica 

št. 19, podpredsednik, 
Arliö Blaž, kmečki sin, Preleka 3, taj- 

nik, 
Uranjek Franc, kmečki sin, Černova 5, 
Žerjav Franc, kmet, Pirešica 17, 
Avbreht Baltazar, kmet, Lipje 58, 
,Košan Ivan, kmetski sin, Črnova 27, 

odborniki. 
Pooblaščenec   za   sopodpisovanje   je 

Kolšek Danilo, poslovodja zadruge. 
Okrožno sodišče v Colju 

dne 26. julija 1948. 
'    Zadr. VIII 6/2 6919 

* 
1069. 

Sedež: Višnja vas, okraj Celjo okolica,   i 
Dan vpisa: 10. julija 1948. 
Besedilo: Kmetijska zadruga z o, j. v 

Višnji vasi. 
Zadruga je bila ustanovljena na skup- 

ščini 3. III. 1948 za nedoločen čas. 
Naloge zadruge so: 1. da na čim boljši 

in čim kulturnejši način oskrbuje svoje 
člane z vsemi potrebnimi potrošnimi 
predmeti; 2. da odkupuje v svojem oko- 
lišu vse kmetijske pridelke in izdelke v 
skladu s postavljenim načrtom •• dobro 
oskrbo mest in drugih industrijskih sre- 
dišč in sklepa v ta namen pogodbe; 
3. da pospešuje in razvija vse panoge 
kmetijskega gospodarstva na svojem 
področju tako poljedelstvo, živinorejo, 
sadjarstvo, vinogradništvo, čebelarstvo, 
gojitev industrijskih in drugih kultur, 
gozdarstvo, domačo obrt itd., posebno 
še tiste panoge oziroma kulture. Id v 
danih naravnih pogojih najbolj uspe- 
vajo; 4. da uvaja za povečanje kmetijske 
proizvodnje in e tè-m za naraščanje bla- 
gostanja svojih članov naprednejše teh- 
nične in agronomske meu.de v kmetij- 
stvu in v ta namen nabavlja kmetijske 



Štev. 35 — 17. Vili. 1948. •URADNI LIST LRS Stran 653 

stroje, umetna gnojila itd., ustanavlja 
ambulante za živino, plemenilne postaje, 
organizira selekcijo živine, gradi silose, 
organizira semensko službo, skrbi za 
gojitev sadnih, gozdnih m drugih sadik 
Ud., 5. da ..^anizira predelavo kmetij- 
skih prkk'lkov in obrtne d 'avuice za 
potrebo svojih članov in izrablja pri tem 
predvsem lokalne surovine; 0. <la zbira 
kmečke prihranke v obliki hranilnih 
vlog in notranjih posojil za ustvarjanje 
obratnih sredstev m podeljevanje kre- 
ditov svojim članom; 7. da skrbi za go- 
spodarski rokovni, k '.tu. in pro- 
svetni dvig vseh prebivalcev svojega 
okoliša tako, da prireja v svojem za- 
dr-žnem domu strokovna in politična 
predavanja, kulturne prireditve, stro- 
kovne tečaje, razstave, predvajanja •- 
mov, goji îizkulturo itd. ter ustanovi 
svojo knjižnico 

Zaradi smotrnega in uspešnejšega iz- 
polnjevanja svojih nalog izdela potrebne 
načrte v skladu s splošnim državnim na. 
crtom. 

Zadružni delež znaäa 100 din in se 
mora plačati ob vstopu v zadrugo. Vsak 
zadružnik jamči s petkratnim zneskom 
vpisanega enkratnega temeljnega oziro- 
ma družinskega deleža. 

Priobčitve se, kolikor ni v pravilih 
določeno drugače, nabijejo na zadružni 
razglasni deski. 

Upravni odbor sestavlja 9 članov, ki 
jih vol, »boj- izmed zadružnikov za dobo 
enega leta. 

« Zadrugo zastopa upravni odbor, zanjo 
podpisujeta po dva člana upravnega od- 
bora, katerih enega lahko nadomešča po 
upravnem odboru pooblaščeni uslužbe- 
nec zadruge. 

Člani upravnega odbora so: 
Zerovnik Ivan, kmet, Ivenca, predsed- 

nik, 
Kranjc Alojz, kmet, Višnja vas 16, 

podpredsednik, 
MurŠič Mirko, nameščenec,'Ivenca 3, 

tajnik, 
Vrisk Anton, krnet, Ivenca 13, 
Sentočnik Milan, šofer, Ivenca 2, 
Grilec Friderik, posestnik, Ivenca 10, 
Kožuh Gašper, posestnik, Ivenca 1, 
Žlaus Kari, posestnik, Ivenca 3, 
Ravnak   Anton,   posestnik,   Iveuca   3, 

odborniki. 
Okrožno sodišče v Celju 

dne 19. julija 1948. 
Zadr VII 169/2 6923 

* 
1070. 

Sedež: Britof. 
Dan vpisa: 2. avgusta 1948. 
Besedilo: Potrošniška zadruga z ome- 

jenim jamstvom v Britoîii. 
Zadruga je bila ustanovljena na usta- 

novnem zboru 11. IV. 1948 za nedoločen 
čas. 

Naloge zadruge so: 1. da na čim bolj- 
ši in cim kulturnejši način oskrbuje 
svoje člane in njihove družine z vsemi 
potrošnimi predmeti; 2. da ustanavlja 
obrtne delavnice za potrebe svojih čla- 
nov, po potrebi in možnosti pa tudi last- 
na podjetja; 3. da skrbi s sodelovanjem 
sindikalnih organizacij za dvig kultur- 

ne in prosvetne ravni in za zadružno 
vzgojo svojih članov. 

Zaradi smotrnega in uspešnejšega iz- 
vajanja svojih nalog izdela potreba na- 
črte v skladu s splošnim državnim na- 
črtom ter sklepa potrebne pogodbe za 
dobavo potrošnih predmetov za svoje 
člane. 

Zadružni delež znaša 100 din, Id se 
lahko plača v obrokih. Delež zadružni- 
kovega družinskega člana znaša 20 din. 
Člani jamčijo za obveznosti zadruge z 
desetkratnim zneskom vpisanega en- 
kratnega temeljnega oziroma družinske- 
ga deleža. 

Zadruga razglaša važnejšo sklepe v 
svojih poslovnih" prostorih in na raz- 
glasni deski svojih poslovalnic. 

Upravni, odbor sestavlja 6 članov, ki 
jih voli zbor izmed zadružnikov. Nje- 
gova dolžnost traja eno leto. 

Za zadrugo podpisujeta po dva člana 
upravnega odbora, katerih enega lahko 
nadomešča po upravnem odboru poobla- 
ščeni uslužbenec zadruge. 

Člani upravnega odbora so: 
Babic Andrej,  trg.  pomočnik, Britof 

štev. 66, 
Logar Janez, delavec, Suha 13, 
Markovič Jože, delavec, Predoslje 85, 
Mubi Ivan, nameščenec, Predoslje 4, 
Mubi Jože, delavec, Predoslje 42 
Mubi Franc, delavec, Predoslje 46. 

Okrožno sodišče v Ljubljani 
dne 31. julija 1948. 

Zt 130/48 — Zadr VI 127/i   6766' 
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1071, 
Sedež: Davca^ 
Dan vpisa: 6. avgusta 1948. 
Besedilo: Kmetijska zadruga z omeje- 

n'm jamstvom v Davo. 
Zadruga je bila ustanovljena na usta- 

novnem zboru 27. VI. 1948 za nedoločen 
čas. 

iNaloge zadruge so: 1. da na čim boljši 
in čim kulturnejši način oskrbuje svoje 
člane z vsemi potrebnimi potrošnimi 
predmeti; 2. da odkupuje v svojem oko- 
lišu vse kmetijske pridelke in izdelke v 
skladu s postavljenim načrtom za dobro 
oskrbo mest in drugih industrijskih sre- 

dišč in sklepa v ta namen pogodbe; 
3. da pospešuje in razvija vse panoge 
kmetijskega gospodarstva na svojem 
področju, tako poljedelstvo, živinorejo, 
sadjarstvo, vinogradništvo, čebelarstvo, 
gojitev industrijskih in drugih kultur, 
gozdarstvo, domačo obrt itd., posebno 
še tiste panoge oziroma kulture, ki v 
danih naravnih pogojih najbolj uspe- 
vajo; 4. da uvaja za povečanje^kmetijske 
proizvodnje in s tem za naraščanje bla- 
gostanja svojih članov naprednejše teh- 
nične in agronomske metode v kmetij- 
stvu in v ta namen nabavlja kmetijske 
stroje, umetna gnojila itd., ustanavlja 
ambulante za živino, plemenilne postaje, 
organizira selekcijo živine, gradi sflose, 
organizira semensko službo, skrbi za 
gojitev sadnih, gozdnih in drugih sadik 
itd.; 5. da organizira predelavo kmetij- 
skih pridelkov in obrtne delavnice za 
potrebe svojih članov in izrablja pri tem 
predvsem lokalne surovine; 6. da zbira 
kmečke   prihranke v  obliki  hranilnih 

vlog in notranjih posojil za ustvarjanje 
ourutuib sredstev in dajanje kreditov 
svojim članom; 7. da skrbi za gospodar- 
ski strokovni, kulturni in prosvetni dvig 
vseh prebivalcev svojega okoliša tako, da 
prireja v svojem zadružnem domu stro- 
kovna in politična predavanja, kulturne 
prireditve, strokovne tečaje, razstave, 
predvajanja filmov, soji fizkulturo itd. 
ter ustanovi svojo knjižnico. 

Zaradi smotrnega in uspešnejšega Ì2r 
vajanja svojih nalog izdela potrebne na- 
črte v skladu s splošnim državnim načr- 
tom. « 

Zadružni delež znaša 100 din, ki se 
lahko plača v obrokih. Delež zadružni- 
kovega družinskega člana znaša 20 din. 
Ciani jamčijo za obveznosti zadruge z 
desetkratnim zneskom vpisanega en- 
kratnega temeljnega oziroma družinske- 
ga deleža. 

Zadruga razglaša važnejše sklepe v 
svojih poslovnih prostorih in na razglas- 
ni deski 

Upravni odbor sestavlja 7 članov, ki 
jih voli zbor izmed zadružnikov. Njego- 
va dolžnost traja eno leto. Za zadrugo 
podpisujeta po dva člana upravnega od- 
bora, katerih enega lahko nadomešča po 
upravnem odboru pooblaščeni uslužbe- 
nec zadruge. 

Člani upravnega odbora so: 
Bernard Peter, tesar, Davča 44, 
Prežel j Ivan, kmet, Davča 51, 
Frelih Alojzij, čevljar, Davča 2, 
Bevk Anton, kmet, Davča 18, 
Rosic Jcsip, delavec, Davča 40, 
Kejžar Anton, delavec, Davča 9, 
Kejžar Mihael, kmet, Davča 77. 

Okrožno sodišče Y Ljubljani 
dne 5. avgusta 1948. 

Zt 162/48 — Zadr VI 185/1   6958 

* 
1072. 

Sedež: Gorenja vas. 
Dan vpisa: 4. 'avgusta 1948. 
Besedilo: Kmetijska zadruga z omeje- 

nim jamstvom v Gorenji vasi. 
Zadruga je bila ustanovljena na usta- 

novnem zboru 17. 111. 1948 za nedoločen 
čas. 

Nalogo zadruge so: 1. da na čim boljši 
in čim kulturnejši način oskrbuje svoje 
člane z vsemi potrebnimi potrošnimi 
predmeti; 2. da odkupuje v svojem oko- 
lišu vse kmetijske pridelke in izdelke v 
skladu s postavljenim načrtom za dobro 
oskrbo mest in drugih industrijskih sre- 
dišč in sklepa v ta namen pogodbe; 
3. da pospešuje in razvija vse panoge 
kmetijskega gospodarstva jjp. svojem 
področju, Jako poljedelstvo, živinorejo, 
sadjarstvo', vinogradništvo, čebelarstvo, 
gojitev industrijskih in drugih kultur, 
gozdarstvo, domačoi obrt itd., posebno 
âe tiste panoge oziroma kulture, ki v 
danih naravnih pogojih najbolj uspe- 
vajo; 4. da uvaja za povečanje kmetijske, 
proizvodnje in s tem za naraščanje bla- 
gostanja svojih članov naprednejše teh- 
nične in agronomske metode v kmetij- 
stvu in v ta namen nabavlja kmetijske 
stroje, umetna gnojila itd.,' ustanavlja 
ambulante za živino, plemenilne postaje, 
organizira selekcijo fivine, eradi silose. 
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organizira semensko službo, skrbi za 
gojitev sadnih, gozdnih m drugih sadik 
itd.; 5. da organizira predelavo kmetij 
skih pridelkov in obrtne delavnice za 
potrebe svojih članov in izrablja pri tem 
jredv?em lok ulne surovine; Ö. ua zbira 
kmečke prihranke v oblim hranilnih 
vlOtj • notranjih posojil za ustvarjanje 
obratnih sredstev in dajanje kreditov 
svojim članom; 7. da skrbi za gospodar- 
ski strokovni, kulturni in prosvetni dvig 
vs°h prebivalcev svojega okoliša tako, da 
prireja v svojem zadružnem domu stro- 
kovna in politična predavanja, kulturne 
prireditve, strokovne tečaje, razstave 
predvajanja filmov, goji fizkulturo itd. 
ter ustanovi evojo knjižnico. 

Zaradi smotrnega • uspešnejšega iz- 
vajanja svojih nalog izdela potrebne na- 
črte v skladu s splošnim državnim na- 
črtom. 

Zadružni delež znaša 100 din, ki se 
lahko plača v obrokih. Delež zadružni- 
kovega družinskega člana znaša 20 din. 

Člani jamčijo za obveznosti zadruge 
z desetkratnim zneskom vpisanega en- 
kratnega temeljnega oziroma družinske- 
ga deleža. 

Zadruga razglaša važnejše sklepe v 
svojih poslovnih prostorih in na razglas- 
ili deski. 

Upravni odbor sestavlja 6 do 9 čla- 
nov, ki jih voli. zbor izmed zadružni- 
kov. Njegova dolžnost Jraja eno leto. 
Za zadrugo podpisujeta po dva člana 
upravnega odbora katerih enega Lahko 
nadomešča po upravnem odboru poobla- 
ščeni uslužbenec zadruge. 

Člani upravnega odbora so: 
Demšar Jože. kmet, Gorenja vas, 
Iglic Matevž, kmet, Gorenja vas, 
Cadež Pavel, monter, DoL Dobrava, 
Kavčič Janez, kmet, Gor.  Dobrava, 
Tušek Franc, kmet, Trata, 
Miklavčič Alojzija, gospodinja, Se- 

stranska vas, 
Ferlan Franc, avtoprevoznik, Gore- 

nja vas, 
Ferlan Alojz, kolar, Gorenja vas. 

Okrožno sodišče v Ljubljani 
dne 3. avgusta 1948. 

Zt 139/48 — Zadr VI 129/1' 6951 

1073. 
Sedež: Jezersko. 
Dan vpisa: 22. julija 1918. 
Besedilo: Potrošniška zadruga z ome- 

jenim jamstvom Jezersko. 
Zadruga je bila ustanovljena na usta- 

novnem zboru 27. V. 1948 za nedoločen 
čas. 

Naloge za#uge so: Ì. da na čim bolj- 
ši in čim kulturnejSi način oskrbuje 
svoje člane in njihove družine z vsemi 
potresnimi predmeti; 2. da ustanavlja 
obrtne delavnice za potrebe svojih čla- 
nov, po potrebi in možnosti pa tudi last- 
na podjetja; 3. da skrbi e sodelovanjem 
sindikalnih organizacij za dvig kultur- 
ne in proevetne ravnb in za zadružno 
vzgojo svojih članov.    { 

Zaradi smotrnega in uspešnejšega iz 
•vajanja svojih nalog izdela notrebne na- 
črte v skladu s splošnim državnim na- 
črtom ter sklepa potrebne pogodbe za 

dobavo   potrošnih  predmetov  za  svoje 
•liane. 

Zadružni delež znaša 100 din, ki se 
lahko plača v obrokih, Delež zadružni- 
Kovega ' iž! nekega člana znaša 20 din. 
Člani jamčijo za obveznosti zadruge z 
desetkra' im zneskom vpisanega en- 
kratnega temeljnega oziroma družinske- 
ga deleža. 

Zadruga razglaša važnejše sklepe v 
svojih poslovnih prostorih in na raz- 
glaeni deski svojih poslovalnic. 

Upravni odbor sestavlja 7 Članov, ki 
jih voli zbor Izmed zadružnikov. Nje- 
gova dolžnost traja eno leto. 

Za zadrugo, podpihujeta po dva člana 
upravnega odbora, katerih enega lahko 
nadomešča po upravnem odboru poobla- 
ščeni uslužbenec zadruge. 

Člani upravnega odbora M: 
Žagar Anton, Žagar, Jezersko 114, 
Siberie Janez, Žagar, Jezersko 52, 
Stibelj Janez, gozd. delavec, Jezersko 

štev. 3, 
Stern Franc, gozd. delavec, Jezersko 

štev. 35, 
Krč Venčeslav, knjigovodja, Jezersko 

štev. 109, 
Lipicer Tončka, gospodinja, Jezersko 

štev. 101, 
Henigman Pavel, upravnik doma na 

Jezerskem. 
Okrožno sodišče v Ljubljani 

dne 21. julija 1948. 
Zt 147/48 — Zadr VI 106/1   6495 

1074. 
'   Sedež: Ljubljana, Bozenškova 22. 
Dan vpisa: 24. julija  1948. 

Besedilo: Potrošn'ška zadruga z ome- 
jenim jamstvom v Ljubljani 12. 

Zadruga je bila ustanovljena na usta- 
novnem zboru 22. VI. 1948 za nedoločen 
čas. 

Naloge zadruge eo: 1. da na čim bolj- 
ši, čim kulturnejši in gospodarstveni na- 
čin oskrbuje svoje člane z vsemi potroš- 
nimi predmeti. V ta namen: a) ugotav- 
lja potrebe svojih članov in sestavi na 
podlagi ugotovljenih potreb načrt po- 
trošnje; b) sklepa pogodbe e proizvajal- 
nimi podjetji, z državnimi trgovskimi 
podjetji in s kmetijskimi zadrugami ozi- 
roma njihovimi zvezami za dobavo in- 
dustrijskih in kmetijskih proizvodov; 
posebno ekrbi tudi za dobavo povrtnin, 
sadja, mleka itd c) skrbi, da bo trgov- 
sko poslovanje v vsakem pogledu racio- 
nalno, tehnično dovršeno in kulturno, 
da bodo člani dobro postreženi, da bo 
trgovina vedno založena s potrošnimi 
predmeti, da ne bo imela nekoristnega 
blaga, da znižuje zakonito dopustne 
marže, da bodo lokali in izložbe okusno 
opremljene itd.; 2. da ustanavlja za po- 
trebe svojih članov po potrebi in možno- 
sti lastna podjetja, n. pr. obrtne delav- 
nice, podjetja za konserviranje sadja, 
povrtnine,^ jajc, itd.; 3. da skrbi ob so- 
delovanju" sindikalnih organizacij za 
dvig kulturne in prosvetne ravni in za 
zadružno vzgojo svojih članov. 

Zaradi smotrnega in uspešnejšega iz- 
polnjevanja svojih nalog izdela potrebne 
načrte v skladu s splošnim državnim 
načrtom. 

Zadružni delež znaša 150 din, ki se 
lahko vplača v obrokih. Delež zadružni- 
kovega družinskega člana znaša 10 din. 
Člani jamčijo za obveznosti zadruge z 
desetkratnim zneskom vpisanega te- 
meljnega  oziroma  družinskega  deleža. 

Zadruga raggia "a važnejše sklepe v 
svojih poslovnih prostorih in na razglas- 
oih deskah svojih poslovalnic. 

Upravni odbor sestavlja 5 do 7 čla- 
nov, ki jih voli zbor izmed zadružnikov. 
Njegova dolžnost traja eno leto. Za. za- 
drugo podpisujeta po dva člans. uprav- 
nega odbora, katerih enega lahko nado- 
mešča po upravnem odboru pooblaščeni 
uslužbenec zadruge. 

Člani upravnega odbora so: 
Kavčič Milan, poslovodja, Stara pot 10, 
Kavčič Marjan, reierent MTP, Sredi- 

ška 8, 
Pere Anton, žel. upokojenec, KoroŠče- 

va 11, 
Kocjan Milka, nameščenka, Bavdkova 

štev. 22, 
Dobrilovič Marija, gospodinja, Mokro- 

noška 4, 
Ilaš Hinko, poštni upokojenec, Bezen- 

škova 34, 
Kordin Fani, gospodinja, Tovarniška 

štev. 16, vsi v Ljubljani. 
Okrožno sodišče v Ljubljani 

dne 22. julija 1948. 
Zt 149/48 — Zadr VI 107/1   6497 

* 
1075. 

Sede?   Ljubljana, Dolonjska cesta 23. 
Dan vpisa: 24. julija 1948. 
Besedilo: Potrošniška zndruga z omo-* 

jenim jamstvom Ljubljana 22. 
Zadruga je bila ustanovljena, na usta- 

novnem zboru 25. VI. 1948 za nedoločen 
čas. 

Nalogo zadruge so: 1. da na čim bolj- 
ši, čim kulturnejši in gospodarstveni na- 
čin oskrbuje svoje člane'z vsemi potroš- 
nimi predmeti. V ta namen: a) ugotav- 
lja potrebe svojih članov in sestavi na 
podlagi ugotovljenih potreb načrt po- 
trošnje; b) sklepa pogodbe s proizvajal- 
nimi podjetji, z državnimi trgovskimi 
podjetji in s kmetijskimi zadrugami ozi- 
roma njihovimi zvezami za dobavo in- 
dustrijskih in kmetijskih proizvodov; 
posebno ekrbi tudi za dobavo povrtnin, 
sadja, mleka itd. c) skrbi, da bo trgov- 
sko poslovanje v vsakem pogledu racio- 
nalno, tehnično dovršeno in kulturno, 
da bodo člani dobro postreženi, da bo 
trgovina vedno založena s potrošnimi 
predmeti, da ne bo imela nekoristnega 
blaga, da znižuje zakonito dopustne 
marže, da bodo lokali in izložbe okusno 
opremljene itd.; 2. da ustanavlja za po- 
trebe svojih članov po potrebi in možno- 
sti lastna podjetja, n. pr. obrtne delav- 
nice, podjetja za konserviranje sadja, 
povrtnine, jajc, itd.; 3. da skrbi ob so- 
delovanju sindikalnih organizacij za 
dvig kulturne in prosvetne ravni in za 
zadružno vzgojo svojih članov. 

Zaradi smotrnega in uspešnejšega iz- 
polnjevanja svojih nalog izdela potrebne 
načrte v skladu s splošnim državnih 
načrtom. 

Zadružni delež znaša 150 din, ki se 
lahko vplača v obrokih. Delež zadružni- 
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kovega družinskega člana znaša 10 din. 
Člani jamčijo za obveznosti zadruge z 
desetkratnim zneskom vpisanega te- 
meljnega  oziroma  družinskega  deleža. 

Zadruga razglaša važnejše sklepe v 
svojih poslovnih prostorih in na razglas- 
nih deskah svojih poslovalnic. 

Upravni odbor sestavlja 5 do 7 čla- 
nov, ki jih voli zbor izmed zadružnikov. 
Njegova dolžnost traja eno leto. Za za- 
drugo podpisujeta po dva člana uprav- 
nega odbora, katerih «nega lahko nado- 
mešča po upravnem odboru pooblaščeni 
uslužbenec zadruge. 

Člani upravnega odbora so: 
Žagar Ida, poslovodja, JanežiČeva 12, 

Ljubljana, 
Kušar Miha, delavec, Rudnik 96, 
Mahne Anton, delavec, Ljubljana, 

Jurčkova pot 55, 
^ Valjavec   Franc,  delavec,  Ljubljana, 

Ižanska cesta 34, 
Pencelj Baldomir, plesk. mojster Ga- 

ljevica 198, Ljubljana, 
Sterle Jakob, uradnik, Galjevica 170, 

Ljubljana, 
Kunej Franja, gospodinja, Galjevica 

152, Ljubljana. 
Okrožno sodišče v Ljubljani 

dne 22. julija 1948. 
Zt 161/48 — Zadr VI 109/1   6496 

1076. 
Sedež: Ljubljana, Medvedova ulica 38. 
Dan vpisa: 22. julija 1948. 
Besedilo: Potrošniška zadruga z ome- 

jenim jamstvom Ljubljana 9. 
Zadruga je bila ustanovljena na usta- 

novnem zboru 1. VII. 1948 za nedoločen 
čas. 

Naloge zadruge so: 1, da na čim bolj- 
ši, čim kulturnejäi in gospodarstveni na- 
čin oskrbuje svoje člane z vsemi potroš- 
nim! predmeti. V ta namen: a) ugotav- 
lja potrebe svojih članov in sestavi na 
podlagi ugotovljenih potreb načrt po- 
trošnje; b) sklopa pogodbe s proizvajal- 
nimi podjetji, z državnimi trgovskimi 
podjetji in s kmetijskimi zadrugami ozi- 
roma njihovimi zvezami za dobavo in- 
dustrijskih in kmetijskih proizvodpv; 
posebno skrbi tudi za dobavo povrtnin, 
sadja, mleka itd. c) skrbi, da bo trgov- 
sko 'poslovanje v vsakem pogledu racio- 
nalno, tehnično dovršeno in kulturno, 
da bodo člani dobro postreženi, da bo 
trgovina vedno založena s potrošnimi 
predmeti, da no bo imela nekoristnega 
blaga, da znižuje zakonito dopuetne 
marže, da bodo laicali in izložbe okusno 
opremljeno üd.; 2. da ustanavlja za po- 
trebe svojih članov po potrebi in možno- 
sti lastna podjetja, n. pr. obrtne delav- 
nice, podjetja za konserviranje sadje, 
povrtnine, jajc, itd.; 3. da skrbi ob so- 
delovanju sindikalnih organizacij za 
dvig kulturne in prosvetne ravni in za 
zadružno vzgojo svojih članov. 

Zaradi smotrnega in uspešnejšega iz- 
polnjevanja svojih nalog izdela potrebne 
načrte v skladu s splošnim državnim 
načrtom. 

Zadružni delež znaša 160 din, ki se 
lahko vplača v obrokih. Delež zadružni- 
jsovega družinskega člana znaša 10 din. 
Člani jamčijo za obveznosti zadruge z | 

desetkratnim   zneskom   vpisanega   te- 
meljnega oziroma  družinskega   deleža. 

Zadruga razglaša važnejše sklepe v 
svojih poslovnih prostorih in na razglae- 
nih deskah svojih poslovalnic. 

Upravni odbor sestavlja 5 do 7 čla- 
nov, ki jih voli zbor izmed zadružnikov. 
Njegova dolžnost traja eno leto. Za za- 
drugo podpisujeta po dva člana uprav- 
nega odbora, katerih enega lahko nado- 
mešča po upravnem odboru pooblaščeni 
uslužbenec zadruge. 

Ciani upravnega odbora so: 
Vuk Jurij, gl. poslovodja, Medvedova 

ul. 38, 
Jošt Ivan, nameščenec, Malgajeva 10, 
Lavrih Vida, nameščenka, Celovška 

štev. 99, 
Smrdelj Julija, gospodinja, Kavškova 

štev. 7, 
Korošec Blaž, upokojenec, Poljanska 

štev. 17, 
Marolt Marija, gospodinja, Jernejeva 

štev. 39a, vsi v Ljubljani. 
Okrožno sodiščo v Ljubljani 

dne 21. julija 1948. 
Zt 146/48 — Zadr VI 105/1   6498 

1077. 
Sedež: Ljubljana, Smartinska c. 107. 
Dan vpisa: 24. julija 1948. 
Besedilo: Potrošniška zadruga z ome- 

jenim jamstvom v Ljubljani 14. 
Zadruga je bila ustanovljena na usta- 

novnem zboru 23. VI. 1948 za nedoločen 
čas. 

Naloge zadruge so: 1. da na čim bolj- 
ši, čim kulturnejši in gospodarstveni na- 
čin oskrbuje svoje člane z vsemi potres- 
nimi predmeti. V ta namen: a) ugotav- 
lja potrebe svojih članov in sestavi na 
podlagi ugotovljenih potreb načrt po- 
trošnje; b) sklepa pogodbe s proizvajal- 
nimi podjetji, z državnimi trgovskimi 
podjetji In s kmetijskimi zadrugami ozi- 
roma njihovimi zvezami za dobavo in- 
dustrijskih in kmetijskih proizvodov; 
posebno skrbi tudi za dobavo povrtnin, 
sadja, mleka itd. c) skrbi, da bo trgov- 
sko poslovanje v vsakem pogledu racio- 
nalno, tehnično dovršeno In kulturno, 
da bodo člani dobro postreženi, da bo 
trgovina vedno založena s potrošnimi 
predmeti, da ne bo imela nekoristnega 
blaga, da znižuje zakonito dopuetne 
marae, da bodo lokali in izložbe okusno 
opremljeno itd.; 2. da ustanavlja za po- 
trebe svojih članov po potrebi in možno- 
sti lastna podjetja, n. pr. obrtne delav- 
nice, podjetja za konservimnjo sadja, 
povrtnine, jaic, Üd,; 3. da skrbi ob so- 
delovanju sfcdikalnih organizacij za 
dvig kulturne in prosvetne ravni in za 
zadružno vegojo svojih članov. 

Zaradi smotrnega in uspešnejšega iz- 
polnjevanja svojih nalog izdela potrebne 
načrte v skladu s splošnim defevirim 
na&tom. 

Zadružni delež znaša IčO din, M s« 
lahko vplača v obrokih. D*iež zadroini- 
kovega družinskega člana znaSa 10 din. 
Člani jamčijo za obreomesti zadruge z 
desetkratnim zneskom vpisanem te- 
meljnega odroma družinskega deleža. 

Zadruga razglaša važnejše sklepe v 
svojih poslovnih prostorih in na razglas, 
nih deskah svojih poslovalnic. 

Upravni odbor sestavlja 5 do 7 čla- 
nov, ki jih voli zbur izmed zadružnikov. 
Njegova dolžnost traja eno leto. Za za- 
drugo podj).»ujeta po dva člana uprav- 
nega odbora, katerih enega lahko nado- 
mešča po upravnem odboru pooblaščeni 
uslužbenec zadruge. 

Ciani upravnega odbora so: 
Juno Vida, poslovodja, Pražakova 15, 
Presetnik Franc, nameščenec, Smar- 

tinska 136, 
Rihar Ana, nameščenka, Rožičeva uli- 

ca 31, 
Skarja Franc, nameščenec, Križna uli- 

ca 64, 
Bratkovič Rafael, delavec. Križna uli- 

ca 78, - 
Novak Ivan, delavec, Smartinska 143, 
Bau  Anton, nameščenec,  Smartinska 

štev. 107, vsi v Ljubljani 
Okrožno'sodišče v Ljubljani 

dne 22. julija 1948. 
Zt 150/48 — Zadr VI 108/1   6499 

1078. 
Sedež: Stražišče. 
Dan vpisa: 21. julija 1948. 
Besedilo: Potrošniška zadruga • ome- 

jenim jamstvom v Stražišcu. 
Na ustanovnem zboru 10. marca 1048 

je bila zadruga ustanovljena za nedolo- 
čen čas. 

Naloge zadruge so: 1. da izdela načrt 
potrošnje za svoje člane in izdela v ta 
namen finančni in kreditni načrt; 2. da 
zbira v ta namen statistične podatke, ki 
jih daje v uporabo tudi nadrejenim za- 
družnim in državnim organom; 3. da 
oskrbuje svoje člane z vsemi potrošnimi 
predmeti in sklepa v ta namen pogod- 
be s kmetijskimi nabavnimi in prodaj- 
nimi zadrugami in z drugimi zadružni- 
mi in državnimi podjetji; 4. da ustanav- 
lja po potrebi svoja gospodarska pod- 
jetja izključno za potrebe svojih članov; 
5. da dviga svoje prodajalne in podjet- 
ja na racionalno in kulturno raven; 6 da 
s sodelovanjem sindikalnih organizacij 
skrbi za dvig kulturne in prosvetne 
ravni in za zadružno vzgojo svojih Čla- 
nov. 

Delež znaša lOOdin in se lahko vpla- 
ča v obrokih. Delež zadružnikovega dru- 
žinskega člana znaSa 20 din. Člani jam- 
čijo za obvesnoeti zadruge z desetkrat- 
nim zneskom vpisanih obvemih dele- 
žev. 

Zadruga razgiaäa važnejše sklepe v 
6Vo|lh poslovnih prostorih. 

Upravni odbor sestavlja '7 članov, ki 
j* voli abor uuned zadružnikov. Njeso- 
gova dolžnost traja eno leto. 

Za zadrugo podpisujeta po dva člana 
upravnega odbora, katerih enega lahko 
nadomešča po upravnem odboru poobla- 
ščeni ueuibenec zadruge. 

Člani upravnega odbora so: 
BisoviGar Joie, upravnik čevljarske 

zadruge, 
Erjavec Ludovik, železniški namešče- 

nec, Smarjetna gora 19, 
Dnnota Jernej, tov. delavec Straži- 

šče •, 
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Jugovic Terezi1 , gospodinja, Kalva- 
rija 53, 

Preisinger Rozalija, gospodinja, Stra- 
žišče 83, 

Hribar Jože, dijak ind. šole, Gorenja 
Sava 77, 

Pogačnik Valentin, čevljarski mojster, 
Stražišče 292. 

Okrožno sodišče v Ljubljani 
dne 19. julija 1948. 

Zt 63/48 — Zadr VI 104/1    6391 
•I» 

1070. 
Sedež: žiri. 
.Dan vpisa: 5. avgusta 1948. 
Besedilo: Kmetijska zadruga z omeje- 

nim jamstvom v Žirch. 
Zadruga je bila ustanovljena na usta- 

novnem zboru 19. III 1948. za nedoločen 
čas. 

Naloge zadruge so: 1. da na čim boljši 
in čim kulturnejši način oskrbuje svoje 
člane z vsemi potrebnimi potresnimi 
predmeti; 2. da odkupuje v svojem oko- 
lišu vse kmetijske pridelke in izdelke v 
skladu s postavljenim načrtom za dobro 
oskrbo mest in drugih industrijskih sre- 
dišč in sklepa v ta namen pogodbe; 
3. da pospešuje in razvija vse panoge 
kmetijskega gospodarstva na svojem 
področju, tako poljedelstvo, živinorejo, 
sadjarstvo, vinogradništvo, čebelarstvo, 
gojitev industrijskih in drugih kultur, 
gozdarstvo, domačo obrt itd., posebno 
še tiste panoge oziroma kulture, ki v 
danih naravnih pogojih najbolj uspe- 
vajo; 4. da uvaja za povečanje kmetijske 
proizvodnje in s tem za naraščanje bla- 
gostanja svojih članov naprednejše teh- 
nične in agronomske metode v kmetij- 
stvu in v ta namen nabavlja kmetijske 
stroje, umetna gnojila itd., ustanavlja 
ambulante za živino, plemenilne postaje, 
organizira selekcijo živine, gradi silose, 
organizira semensko službo, skrbi za 
gojitev sadnih, gozdnih in drugih sadik 
itd.; 5» da organizira predelavo kmetij- 
skih pridelkov in obrtne delavnice za 
potrebe svojih članov in izrablja pri tem 
predvsem lokalne surovine; 6L da zbira 
kmečke prihranke v obliki hranilnih 
vlog in notranjih posojil za ustvarjanje 
obratnih sredstev in podeljevanje kre- 
ditov svojim članom; 7. da skrbi za go- 
spodarski strokovni, kulturni in pro- 
svetni dvig vseh prebivalcev svojega 
okoliša tako, da prireja v svojem za- 
družnem domu strokovna in politična, 
predavanja, kulturne prireditve, stro- 
kovne tečaje, razstave, predvajanja fil- 
mov, goji fizkulturo itd. ter ustanovi 
svojo knjižnico. 

Zaradi smotrnega in uspešnejšega iz- 
vajanja svojih nalog izdela potrebne na- 
črte v skladu s splošnim državnim na- 
črtom. 

Zadružni delež znaša 100 din, ki se 
lahko plača v obrokih. Delež zadružni- 
kovega družinskega člana znaša 20 din. 

Člani jamčijo za obveznosti zadruge 
z desetkratnim _ zneskom vpisanega en- 
kratnega temeljnega oziroma družinske- 
ga deleža. 

Zadruga razglaša važnejše sklepe v 
svojih poslovnih prostorih in na razglas- 
ni deski. 

Upravni odbor sestavlja 9 do 13 čla- 
nov, ki jih voli zbor izmed  zadružni- 
kov.   Njegova dolžnost   traja   eno   leto. 
Za  zadrugo  podpisujeta   po dva člana 
upravnega odbora, katerih enega lahko 
nadomešča po upravnem odboru poobla- 
ščeni uslužbenec zadruge. 

Člani upravnega odbora so: 
Blažič Ivan, kmet, Dobračeva 9, 
Rupert Franc, mali kmet, Nova vas 20, 
Jesenko Angelca, čipk. učiteljica, Sta- 

ra vas 72, 
Kavčič Janez, mali posestnik, Zirov- 

ski vrh 14, 
Kavčič Karel, pos. sin, Nova vas 

štev. 23, 
Zakelj Vinko, mali posestnik, Dobra- 

čeva 59, 
Erznožnik   Leopold,   posestnik, Pod- 

klanc 2, 
Luznar Ivan, posestnik, Stara vas 19, 
Osredkar  Viktor,  posestnik, Osojnica 

štev. 85, 
Mrovlje Feliks, posestnik, Zabrežnik 8, 
Dolenc Stanko, posestnik. Ziri, 
Kavčič Tomaž, posestnik, Ledinica 9. 
Pooblaščenec   za   sopodpisovanje   je 

Kosmač Lado, krojač, Dobračeva 91. 
Okrožno sodišče v Ljubljani 

dne 5. avgusta 1948. 
Zt 130/48 - Zadr VI 134/1   6957 

* 
1080. 

Sedež: Ücntiba, okraj Dol. Lendava» 
Dan vpisa: 12. junija 1948. 
Besedilo: Kmetijska zadruga z o. j. v 

čentibi. 
Zadruga je büa ustanovljena na skupšči- 

ni 3. VII. 1948 za nedoločen čas. 
Naloge zadruge so: 1. da na čim boljši 

in čim kulturnejši način oskrbuje svoje 
člane z vsemi potrebnimi potrošnim! 
predmeti; 2. da odkupuje v svojem oko- 
lišu vse kmetijske pridelke in izdelke v 
skladu s postavljenim načrtom za dobro 
oskrbo mest in drugih industrijskih sre- 
dišč in sklepa v ta namen pogodbe; 
3. da pospešuje in razvija vse panpge 
kmetijskega gospodarstva na svojem 
področju, tako poljedelstvo, živinorejo, 
sadjarstvo, vinogradništvo, čebelarstvo, 
gojitev industrijskih in drugih kultur, 
gozdarstvo, domačo obrt itd., posebno 
še tiste panoge oziroma kulture, ki v 
danih naravnih pogojih najbolj uspe- 
vajo; 4. da uvaja za povečanje kmetijske 
proizvodnje in e tem za naraščanje bla- 
gostanja svojih članov naprednejše teh- 
nično in agronomske 'metode v kmetij- 
stvu in v ta namen nabavlja kmetijske 
stroje, umetna gnojila itd., ustanavlja 
ambulante za živino, plemenilne postajo, 
organizira selekcijo živine, gradi «silose, 
organizira semensko službo, skrbi za 
gojitev sadnih, gozdnih in drugih sadik 
Ud-; 5. da organizira predelavo kmetij- 
skih pridelkov in obrtne delavnico za 
potrebe svojih članov in izrablja pri tem 
predvsem lokalne surovine; 6. da zbira 
kmečke prihranke v obliki hranilnih 
vlog in notranjih posojil za ustvarjapje 
obratnih sredstev in podeljevanje kre- 
ditov svojim članom; 7. da skrbi za go- 
spodarski strokovni, kulturni in pro- 
svetni dvig vseh prebivalcev svojega 
okoliša tako, da prireja v svojem za- 

družnem domu strokovna in politična 
predavanja, kulturne prireditve, str./- 
kovne tečaje, razstave, predvajanja fil- 
mov, goji fizkulturo itd. ter ustanovi 
svojo knjižnico. 

Zaradi smotrnega in uspešnega izva- 
janja svojih nalog izdela potrebne načrte 
v skladu s splošnim državnim načrtom. 

Zadružni delež znaša 100 din, plača so 
ob vstopu v zadrugo. Upravni odbor lahko 
dovoli plačilo v obrokih.^Delež zadružni- 
kovega družinskega člana znaša 20 din. 
Jamstvo je omejeno. Vsak zadružnik jamči 
še s trikratnim zneskom vpisanih obveznih 
deležev. 

Zadruga razglaša važnejše sldepe v svo- 
jih poslovnih prostorih in na razglasni de- 
ski. 

Upravni odbor sestavlja 3 do 9 članov. 
Njegova dolžnost traja eno leto. 

Zadrugo zastopa upravni odbor, zanjo 
podpisujeta po dva člana upravnega od- 
bora, katerih enega lahko nadomešča po 
upravnem odboru pooblaščeni uslužbenec 
zadruge. 

Člani upravnega odbora so: 
Ševegeš Franc, 
Koša Štefan, 
Marton Marija, vsi poljedelci v Centibi. 

Okrožno sodišče v Mariboru 
dne' 12. julija 1948. 

Zadr III 103 6677 

1081. 
Sedež: Dovžc, okraj Dravograd. 
Dan vpisa: 11. junija 1948. 
Besedilo: Kmetijska zadruga z o. j. v 

Dovžah. 
Zadruga je bila ustanovljena na skupšči- 

ni 25. III. 1948 za nedoločen čas. 
Naloge zadruge so: 1. da na čim boljši 

in čim kulturnejši način oskrbuje svoje 
člane z vsemi potrebnimi potrošriimi 
predmeti; 2. da odkupuje v svojem oko- 
lišu vse kmetijske pridelke in tedelke v 
skladu s postavljenim načrtom za dobro 
oskrbo mest in drugih industrijskih sre- 
dišč in sklepa v ta namen pogodbe; 
3. da pospešuje in razvija vse panoge 
kmetijskega gospodarstva na svojem 
področju, tako poljedelstvo, živinorejo, 
sadjarstvo, vinogradništvo, čebelarstvo, 
gojitev industrijskih in drugih kultur, 
gozdarstvo, domačo obrt itd., posebno 
še tiste panoge oziroma kulture, ki v 
danih naravnih pogojih najbolj uspe- 
vajo; 4. da uvaja za povečanje^ kmetijske 
proizvodnje in s tem za naraščanje bla- 
gostanja svojih članov naprednejše teh- 
nične in agronomske metode v kmetij- 
stvu in v ta namen nabavlja kmetijske 
stroje, umetna gnojila itd., ustanavlja 
ambulante za živino, plemenilne postaje, 
organizira selekcijo živine, gradi eilose, 
organizira eemensko službo, skrbi za 
gojitev sadnih, gozdnih in drugih sadik 
itd.; 5. da organizira predelavo kmetij- 
skih pridelkov in obrtne delavnice za 
potrebe svojih članov in izrablja pri tem 
predvsem lokalne surovine; 6. da zbira 
kmečko prihranke v obliki hranilnih 
vlog in notranjih posojil za ustvarjanje 
obratnih sredstev in podeljevanje kre- 
ditov svojim članom; 7. da skrbi za go- 
spodarski strokovni, kulturni in pro- 
evetni  dvig  vseh  prebivalcev  svojega 
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Po preteku roka bo sodišče odločilo o 
Dredlogih. 

Okrajno sodišče v Postojni 
dne 6. maja 1948. 

* 
I R 134/48-9 6405 

Preveč Viktor, roj. 24, II. 1907 v Vi- 
ševku, kmečki sin pok. Jerneja in Ma- 
rije rojene Strle, samski, je jeseni 1943 
odšel v NOV. Oktobra 1943 je baje v 
bojih pri Mačkovcu na Dolenjskem pa- 
del. Od tedaj se pogreša. 

Na predlog matere Prevee Marije iz 
Viševka 42, se uvede postopanje za raz 
glasitev za mrtvega in se izdaja poziv, 
da se o pogrešanem do 1. IX. 1948 po- 
roča sodišču ali skrbniku Jeranču Slav- 
ku, uradniku zemljiške knjige v Po- 
stojni. 

Preveč Viktor se poziva, da se zgm- 
si pri sodišču ali drugače da kako vest 
0 sebi. 

Po preteku roka bo sodišče odločilo o 
predlogu. 

Okrajno sodišče v Postojni 
dne 19. maja 1948. 

* 
Popravek 

V 34. štev. Uradnega lista LRS se mora 
na 638. strani pod objavo proglasitve Poč- 
kaja Alberta za mrtvega podpis pravilno 
plašiti: 

Okrajno sodišče v Postojni 
dne 22. julija 1948. 

* 
III. R 116/48-3 58t7 

Jakomin Severin, roj. 21. XII. 1922 v 
Kubedu, sin Antona in Marije rojene 
Udovič, kmet, samski, je odšel januar- 
ja 1941 v italijansko vojsko. Junija 1942 
je bil poslan s III. bat. Mortalo na rusko 
bojišče. Zadnjic se je oglasil 21. XII. 
1942 iz bližine Stalingrado Od tedaj se 
pogreša. . .. 

Na predlog matere Jakomin Marije, 
kmetice iz Kubeda 66, se uvede postopa- 
nje za razglasitev za mrtvega. 
Ili R 114/48-3 5846 

PalSo Roman, roj. 1. VI. 1914 v Tulja- 
kih, sin Ivana in Ane rojene Tuljak, 
kmet, je bil 1944 poslan v Mauthausen, 
kjer je baje 13. IV. 1945 umrl. 

Na predlog žene Palčič Marije, gospo- 
dinje iz Tuljakov 11, se uvede postopa- 
nje za razglasitev za mrtvega. 

Vsakdo, ki mu je o pogrešanih kaj 
znano, se poziva, da to do 1. IX. 1948 
poroča sodišču. 

Jakomin Severin in Palčič Roman se 
pozivata, da se zglasita pri sodišču ali 
drugače dasta kako vest o sebi. 

Po preteku roka bo sodišče odloČilo o 
predlogih. 

Okrajno sodišče v Sežani 
dne 3. julija 1948. 

* 
1 R 268/48 6799 

Kumar Alojz, rojen 21. II. 1908 v Be- 
zovju 9, sin Jurija in Marijo rojene Bo- 
bik, delavec, Bezovje 12, p. Oplotnica, se 
od leta 1945 pogreša. 

Na predlog žene Kumar Justine, go- 

spodinje, Bezovje 12, Oplotnica, se uve- 
de postopanje za razglasitev za mrtvega. 

Vsakdo, ki o pogrešanem kaj ve, se 
poziva, da to do 31. XII. 1948 poroča so- 
dišču ali skrbniku Ralci Francu, sod. 
uslužbencu, ali pa pogrešančevi ženi. 

Kumar Alojz se poziva, da se zgla- 
si pri sodišču ali drugače da kako vest 
0 sebi 

P » ßreteku roka bo sodišče odločilo o 
predlogu. 

Okrajno sodišče v Slov. Bistrici 
dne 28. julija 1948. 

1 R 374/48 6302 
Trupej Ivan, roj. 21. I. 1916 v Viršta- 

nju, kmečki sin Janeza in Julijane roje- 
ne Plevnik, je bil 21. I. 1945 kot parti- 
zan ujet. Odpeljan je bü v Maribor, kjer 
je bil baje 8. IV. 1945 ustreljen. 

Na predlog očeta Trapeja Ivana, po- 
sestnika v Virštanju 65, p. Podčetrtek, 
se uvede postopanje za razglasitev za 
mrtvega in se izdaja poziv, da se o po- 
grešanem do 31. VIII. 1948 poroča sodi- 
šču ali skrbniku Kolarju Jožetu, sod. 
uslužbencu v Slov. Bistrici, 

Trupej Ivan se poziva, da se zgla- 
si pri sodišču ali drugače da kako vest 
o sebi. 

Po preteku roka bo sodišče odločilo o 
predlogu. 

Okrajno  sodiščo v Slov. Bistrici 
dne 13. julija 1948. 

* 
Ok 48/48 6615 

Kikelj Jernej, roj. 18. VIII. 1893 v 
Znojilah, KLO Huda Južna, sin pok. Va- 
lentina in pok. Ane rojene Grehar, 
kmet, poročen, je odšel 5. II. 1943 v 
NOV. Od tedaj je pogreša. 
Ok 38/48 6612 

Kobal Milan, roj. 20. II. 1924 v Logu 
pri Sv. Luciji ob Soči, sin Ivana in Ma- 
rije rojene Bremec, mesarski pomočnik 
v Zatolminu, je odšel novembra 1942 v 
NOV. Od tedaj se pogreša. 
Ok 46/48 6614 

Obrekar Andrej, roj. 3. XI. 1886 v 
Dol. Trebuši, sin pok. Janeza in pok. 
Marijane, kmet, samski, je odšel febru- 
arja 1915 v avstroogrsko vojsko. Od te- 
daj se pogreša. 
Ok 46/48 6613 

Obrekar Valentin, roj. 6. IL 1898 v 
Dol. Trebuši, sin pok. Janeza in pok. 
Marijane rojene Munih, je odšel 25. VIL 
1914 v avstroogrsko vojsko. Od tedaj se 
pogreša. 

Na predlog najbližnjih sorodnikov se 
uvede postopanje za razglasitev za mr- 
tvo in se izdaja poziVj da se o pogreša- 
nih do 1. IX. 1948 poroča sodišču ali 
skrbniku Fđlliju Vinku, sod. uradniku v 
Tolminu. 

Kikelj Jernej, Kobal Milan, Obrekar 
Andrej in Valentin se pozivajo, da se 
zglasijo pri sodišču ali drugače dajo ka- 
ko vest o sebi. 

Po preteku roka bo sodišče odločilo o 
predlogih. 

Okrajno sodišče v Tolminu 
dne 28. julija 1948. 

III R 847/48—2 5845 
Visner Franc, roj. 1. VIII. 1923 v Stu- 

dencih pri Hrastniku, rudar, je odšel 
marca 1942 v štajerski bataljon NOV. Od 
tedaj se pogreša. 

" Na predlog očeta Višnerja Franca st., 
rudarja v Hrastniku, Studenci 43, se 
uvede postopanje za razglasitev za mr- 
tvega in se izdaja poziv, da se o pogre- 
šanem do 1. IX. 1948 poroča sodišču. 

Po preteku roka bo sodišče odločilo o 
predlogu. 

Okrajno sodišče v Trbovljah 
dne 25. junija 1948. 

Amortizacije 
Ok 201/48—3 6410 

Na prošnjo Črtanca Jožeta, železničar- 
ja, Črnuče 78, in 

Crtanca Ivana, krojača, Črnuče 71 pri 
Ljubljani, se uvede postopanje za amor- 
tizacijo vrednotnice, Ici jo je prosilec baje 
izgubil, in se imetnik poziva, naj uve- 
ljavi svoje pravice v dveh mesecih po 
objavi v Uradnem listu LRS, ker se bo 
sicer po preteku roka izreklo, da je 
vrednotnica brez moči. 

Oznamenilo vrednotnice: 
vložna knjižica Ljudske posojilnice v 

Ljubljani št. 65.977, z vlogo 6,915.88 din, 
izdana na ime >Novo zavetišče« — dr. 
Merhar Alojzij. 

Okrajno eodiščo v Ljubljanu 
dne 2. julija 1948. 

Ok 240/48—3 6828 
Na prošnjo Kisela Božidarja, visoko- 

šolca v Ljubljani-, Poljanski nasip 16, 
kot skrbnika dr. Kisela Božidarja, 
zdravnika, ravno tam, se uvede posto- 
panje za amortizacijo vrednostnega pa- 
pirja, ki ga je prosilec baje izgubil in 
se njen imetnik poziva, da v dveh me- 
secih po objavi v Uradnem listu LRS 
uveljavi svoje pravice, »ker se ho po 
preteku roka izreklo, da je vrednostni 
papir izgubil svojo pravno veljavnost. 

Oznamenilo vrednostnega papirja; 
zavarovalna polica zavarovalne družbe 

La Nationale v Parizu za zavarovalno 
vsoto 20.000 din in z dospelostjo 5. VI. 
1942. Številka police 421.433, dan njene 
izdaje 5. VI. 1922. 

Okrajno sodišče v Ljubljana 
dne 30. julija 1948. 

O 505/48—5 7Î38 
Oklic 

dedičem neznanega bivališča 
V zapuščinski zadevi po Ani Zupančič 

roj. Jeraša, kočarici iz Zalega loga 34, ki 
je umrla 2. IV. 1948 brez sporočila po- 
slednje volje, se njen sin Franoe Zupan- 
čič, neznanega bivališča, poziva da v še- 
stih mesecih od danes vloži ustno ali 
pismeno priglasitev za dediča ali pa vsaj 
sporoči sodišču svoj naslov, sicer se bo 
zapuščina obravnavala z drugimi dedni, 
mi upravičenci m s skrbnikom. 

Okrajno sodišče v Kranju 
dne 11. avgusta 1948. 

Ì 
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Raziiì oglasi 

Pozivi upnikom 
7107-3—1 

»Uom ačiteljic« z. z o. j. v Ljubljani 
|e uà podlagi sklepa izrednega občne- 
ga zbora dne 20. junija 1948 prešla v 
likvidacijo. 

Likvidatorja: Leveč Anka, Sodnik Ma 
rija. 

Upniki se pozivajo, da v enem mese- 
cu po tej objavj priglase svoje morebit- 
ne terjatve. 

Likvidatorja •!• »*" 
6826 

Tvrdka »Pristava«, družba z o. z.  na 
Vrhnji se je razdružila in je prešla v 
likvdacijo. 

Vsi morebitni upn;ld se pozivajo, da v 
roku 30 dni od objave tega poziva pn- 
glasijo svoje tarjetve likvidatonci Joži 
Kunstel,  Vrhnika, Nova cesta  8. 

Po poteku roka se bo tvrdk:no pre- 
moženje razdelilo ne glede uz morebit- 
ne neprijavljene terjatve. 

Kunstclj Joža, 
likvidatorica 

* 
6808 

Lesno produktivna zadruga z o. j. na 
Igu, sede/ Podpeč, p Preserje. v likvi- 
daciji poziva upnike, da prijavijo likvi- 
dacijski zadrugi svoje terjatve najpozneje 
do 31. avgusta 1948. 

Likvidatorja: 
Permo Jože l. r., Zalar Ivan L r 

* 
7034 

Objava 
Kmetijski zadrugi Sv. Miklavž pri Or- 

možu je bila ukradena štampiljka z be- 
sedilom: Kmetijska zadruga t o. j. Sv. 
Miklavž pri Ormožu, S tem jo preklicu- 
jemo. 

Nova štampiljka ima besedilo: Kmetij- 
ska zadruga z o. j. Sv. Miklavž pri Lju- 
tomeru. 
Kmetijska nabavno-prođajna zadruga, 

r. z. z o. j. 
Sv   Miklavž, okraj Ljutomer 

Preklici iziruhlienih listin 

Prekiicujern ukradeno knjižico za kolo 
znamke »Neger« št. 1004 in osebno izkaz- 
nico št. 066027, izdat-o v Mariboru, Po- 
brežje, oboje na ime Antolič Ja i\ 

\ntolič Jakob, 
7001 Maribor, Pobrežje, Lovska 10 

Prekiicujern izgubljeno prometne knji- 
žico za kolo znamke »Wanderer« številka 
567750 in osebno izkaznico, izdano od 
0L0 Radvanje 

Arnuš Angela, 
7003 Zg. Radvanje, Grisoldova 26 

Prekiicujern izgjbljeno sindikalno knji- 
žico št. 916334 na ime Avšič Franc, reč. 
nadzornik, roj. 1907. 
6991 Avšic Frane 

Prekiicujern  Izgubljeno oblačilno  knji- 
žico št, 1067,  izdano    od IV. armade v 
Ljubljani na ime Bajevič Miloš, Ljubljana 
Dom armije. 
6978 Bajević Miloš 

Prekiicujern izgubljeno izkaznico ta kolo. 
òuamke »Hermes« št. 745260. 

Banfi Karel, 
6816 Kapca  46,  DoL   Lendava 

Prekiicujern   izgubljeno  evidenčno  šte- 
vilko motornega kolesa, evid. št. S-01965. 
izdano od OLO Jesenice na ime BenediU 
Gabriel, Bled, Grad 151. 
6906 Bencdik Gabriel 

Prekiicujern štiri industrijske nakaznice 
št  370086. št. 205029, št.  495370 • št. 
896626 na imena Bensa Rudolf, Vida. Al 
tnira in Vavpotič Marija ter nakaznico za 
gospodinjstvo št. 192611 na ime B-jsa Ru 
dolf, Količevo 34 pri Domžalah. 
8896 Bensa Rudolf 

Prekiicujern izgubljeno šoL spričevalo i.. 
2., in 3.v raz. Obrtne nadaljevalne šole v 
Ljubljani (prj Sv. Jakobu), izdano leta 
1934/35 in 1936 od ravnateljstva šole na 
ime Bergant Meri, Ljubljana, Sv. Petra 
c. 38. 
6900 Bergant Meri per. Mohar, 

Ljubljana, Vidovdanska 9. 

Prekiicujern  potrošniško nakaznico za 
tekstilije in obutev 4. 282249 na ime Bre- 
zavšček Jožef, Zavrh št. 89. 
7022 Brezavšeck Jožef 

Prekiicujern  izgubljeno spoznavno  tab- 
lico motornega vozila št. S-02451. 
6983 Butara Franc, 

ravnatelj USTROJ-a Brežice 

Prekiicujern izgubJjeno vojaško izkazni- 
co, delavsko knjižico, osebno izkaznico, iz- 
kaznico OF in potrdilo o internaciji, vse na 
ime Capuder Peregrin, Stožice 6. 
6908 Capuder Peregrin 

Prekiicujern ukradeni krstni Ust, potr- 
dilo o nekaznovanju, potrdilo o lomovinski 
pravici, industrijsko nakaznico, sindikalno 
izkaznico in osebno izkaznico, vs; na ime 
Adi Cih, Ljubljana, Cesta v Mestni log 47. 
6981 Cih Adi 

Prekiicujern izgubljeno prometno knjiži- 
co za kolo št. 662102. 

Cvirn Jurij, 
7002 Maribor, Melje, ^redilniška 3 

Prekiicujern izgubljeno vojaško knjižico 
na ime Čater Ivan, dimn. mojster iz Ruš. 
7088 Cater Ivan 

Prekiicujern ukradeno osebno izkaznico, 
prometno knjižico za kolo št. 625875, iz- 
kaznico OF, železniško režijsko karto, in- 
dustrijski bon za 900 din in živilsko naka- 
znico za avgust 1948, ,vse na ime Cermelj 
Fanika, živilsko nakaznico -a avgust 1948, 
industrijski bon za 900 din in železniško 
režijsko karto, vse na ime Cermelj Marjan 
mL, živilsko nakaznico za avgust 1948 in 
industrijski bon za 450 din ia ime Cermelj 
Marjan st., Ljubljana, Polje 112. 

! 6977 Cermelj Fanika 

Prekiicujern  izgubljeno prometno knji- 
žice za kolo st. 38Ö731, ,izdano od NM v 
Ljubljani na ime Cik Štefanija. Ljubljana, 
Ižanska c. 151. 
6893 Cik Štefanija 

Prekiicujern izgubljeno knjižico za pre- 
brano št. 44, izdano od KTP 20 na ime 
ihkic Desimir, Voj. pošta, 42932, Ilirska 
Bistrica. 

Dikié Desimir 

Prekiicujern izgubljeno osebno izkaznico 
št. 200, izdano od NM v Ljubljani na ime 
Dingbauzer Tomaž, Ljubljana, Vrhovčeva 
št. 1. 
7067 Dingbauzer Tomaž 

Prekiicujern izgubljeno osebno izkaznico, 
izdano od KLO Črnuče in prometno knji- 
žico za kolo znamke »Diirkopp« evid. št. 
160794, izdano od OLO, odsek notr. za- 
devo Ljubljana okolica na ime Dornik An- 
gela, Črnuče 77. 
7065 Dornik Angela 

Prekiicujern izgubljeno prometno knjiži- 
co za kolo št. 62, brez znamke, izdano od 
NM v Kamniku na ime Galin Matevž. 
7090 Galin Matevž, 

Kališe št. 4, 
KLO Crna pri Kamniku 

Prekiicujern izgubljeno prometno knji- 
žico za kolo znamke »Puch«, št. 11441 na 
ime Bukovnik Oto. Zg. Vižinga št. 3, ok aj 
Prevalje. 
7091 Gorican Mirko, 

Zg. Vižinga 13, p. Marenberg. 

Prekiicujern izgubljeno prometno knjiži- 
co za kolo tov. št. 198921, izdano od NM 
Ljubljana okolica, Ljubljana na ime Grda- 
dolnik Pepca, Ljubljana, Iška v s 82. 
6895 Grdadolnik Pepca 

Prekiicujern izgubljeno izkaznico za kolo 
znamke »Alba« št. 20246 na ime Hajnc 
Bogomir. 
6990 Hajnc Bogomir, 

Marčinkova 'L 6, Studenci, Maribor 

Prekiicujern izgubljeno delavsko knjiži- 
co na ime Horvat Jožefa Ludvik, rojen 
18. V. 1902 v Dolnji Lendavi. 
6817 Horvat Ludvik 

Prekiicujern izgubljeno prometno knji- 
žico za kolo znamke »V.O.V.« 4. 38528. 
7023 Horvat Pavel, Prosenjakovci 

Prekiicujern   izgubljeno     nakaznico za 
mleko (Doj), izdano od RLO Bežigrad-Si- 
ška na ime Ivanič Srečko, Ljubljana, Ce- 
lovška 7L 
6905 Ivanič Srečko 

Prekiicujern izgubljeno industrijsko na- 
kaznico IR, izdano od RLO Rakovnik-Vič 
na ime Jenko Marija, Ljubljana, Languso- 
va 21. 
6898 - Jenko Marija 

Prekiicujern izgubljeno oblačilno izkaz- 
nico IR1 št. 198035 na ime Juhart Gregor 
in oblačilno izkazmeo I-G št. 7JG819 na 
ime Juhart Ivana. 
6818 Juhart Gregor 
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Preklicujem izgubljeno oblačilno nakaz- 
nico IR-1, izdano od KLO Rogaška Slati- 
na na ime Kajtna Drago, gozd. praktikant. 
Drž. gozdna uprava Nazarje. 
7092 Kajtua Drago 

Preklicujem ukradeno osebno izkaznico, 
prometno knjižico za kolo, sindikalno iz- 
kaznico OF, vse na ime Kirič Alojz, Ljub- 
ljana, Cesta dveh ».cesarjev št. 52. 
6982 Kirič Alojz 

Preklicujem ukradeno osebno izkaznico, 
U 48, izdano od KLO Ziče na ime Kobale 
Marija, Žice št. 3, Poljčane. 
7024 Kobale Marija 

Preklicujem ukradeno osebno izkaznico 
i': izkaznico OF. 
7025 Kolar Blaž, 

Gornja vas št. 2, 
p. Sv. Vid pri Grobelnein 

Preklicujem izgubljeno osebno izkaznico 
šl. 87, izdano od KLO Tepanje na ime Ko- 
rošec Jožef, roj. 21. TV. 1901, Lušečka vas 
16, Poljčane, izkaznico OF št. 219237 na 
isto ime, izkaznico za kolo, št. okvirja 
1906501, izdano od OLO  Poljčane.     • 
6992 Korošec Jožef, 

mizar. 
Dobrnež št. 12, SI. Konjice 

Preklicujem ukradeno zač. osebno iz- 
kaznico, izdano od KLO Kor. Bela, izkaz- 
nico OF, knjižico „a kolo, industrijsko iz- 
kaznico IR na imo K o run Anton in izkaz- 
nico IG na ime Korun Terezija. 
6993 Korun Anton, Jesenice. 

Stalingrajska c. št. 61 
Preklicujem   izgubljeno  sindikalno   iz- 

kaznico št. 276184, izdano od sind, podruž- 
nice Tobačne tovarne v Ljubljani na ime 
Kozjek Ivan, Log iri Brezovici. 
6897 Kozjek Ivan 

Preklicujem izgubljeno prometno knjiži, 
co za moško kolo znamke »Viktoria«, tov. 
št. 1215302. 
6822 Kracina Ivan, 

Maribor, Pobrežje. Muršičeva 24 

Preklicujem izgrbljeno izkaznico za kolo 
na ime Krajne Anton. Velika Pirešica št. 
6. pri Žalcu. 
6994 Krajne Anton 

Preklicujem izgubljeno vojaško knjižico 
izdano v Banji Luki in voj. potrdilo na 
ime Kranjc Stane. 
7093 Kranjc Stane, 

Loke 227, Trbovlje 

Preklicujem izgubljeno osebno izkazni- 
co, izdano od OLO Maribor na ime Krnič- 
nik Vanda, Maribor, Turnerjeva 23. 
6907 Krničnik Vanda 

Preklicujem izgubljeno osebno izkaznico, 
industrijsko nakaznico, sindikalno izkazni- 
co in potrdilo osvoboditve iz taborišča, vse 
na ime Krukk Wili, Ljubljana, Hranilni- 
ška 1. „        „,.,. 
6899 •••• Will 

Preklicujem izgubljeno osebno izkaznico 
št. 338, izdano od KLO Rogatec in izkazni- 
co za kolo št. 170453. 
7094 Kunst'č Anton, 

• klep. moj?tpr Rogatec 

Preklicujem izgubljeno šofersko izkazni- 
co št. 561 na ime Langerholc Stanko, šo- 

*fer. 
7004 Langerholc Stanko, Gorica 5, 

p. Oplotnica 
Preklicujemo izkaznico za kolo številka 

303774, izdano od notr. odseka pri ML0 
Celje mesto na naslov kontrolne komisije 
LRS za celjsko okrožje. 
6821 Ljudska mladina Slovenije 

okrajni odbor Celje okolica 

Preklicujem izgubljeno prometno knjiži- 
co št. 302999 za kolo znamke »Diamant«. 
6995 Malej Kati 

Preklicujem  izgubljeno prometno knji- 
žico za kolo, izdano v bivši Jugoslaviji od 
policije v Ljubljani na ime Marinšek An- 
drej, Pšata 33, p. Dol pri Ljubljani. 
7047 Marinšek Andrej 

Preklicujem izgubljeno prometno knjiži- 
co za kolo št. 413212. 
7028 Markovič Dušanka, 

Maribor, Meljski hrib 19 

Preklicujem izgubljeno vojaško knjižico 
na ime Markovič Ranic. 
6819 Markovič  Kanič, 

Maribor, Meljski hrib št. 19 

Preklicujem ukradeno prometno knjižico 
za kolo znamke >Puch«, tov. št. 17842. 

Matejek Leopold, 
Maribor, Vrtna ulica 12 

Preklicujem izgubljeno prometno knji- 
žico za kolo znamke »Wanderer« tov. št. 
1860635, izdano od uprave NM, notr. od- 
sek v Murski Soboti na ime Maučec Ivan, 
Gančani št. 32, okraj Murska Sobota. 
7095 Maučec Ivan 

Preklicujem izgubljeno osebno izkaznico 
št  070875, izdano od NM v Ljubljani na 
ime Medvešček Josip,  Ljubljana, Mihov 
stradon 16. 
7039 Medvešček Josip 

Preklicujem ukradeno vojaško knjižico, 
prometno knjižico za kolo št. 694351 in in- 
dustrijsko nakaznico št. IR 186612, vse na 
ime Mlakar KaroL Domžale, Ljubljanska 
cesta 46. 
7064 Mlakar Karol 

Preklicujem izgubljeno osebno izkaznico 
in   izkaznico OF na    ime Mramor Ivan, 
Ljubljana, Lavričeva 15. 
6892 Mramor Ivan 

Preklicujem prometno knjižico za ko- 
lo št. 12646 znamke »Puch« na ime Moj- 
strovič Franc, Kočarija št. 5. p. Kostanje- 
vica na Krki. 
6824 Mojstrovič Franc 

Preklicujem izgubljeno plačilno knjižico 
ser. G št. 74536. 
7027    » Ncdeljkovic   Srctcn, 

vodnik, voj. pošta 1266, Vipava 
Preklicujemo izgubljeno spoznavno tab- 

lico osebnega avtomobila št. S-2331. 
6984 Okrajni komitet KPS, 

Kamnik 
Preklicujemo izgubljeno avid, številko 

S-3140 tovornega avtomobila »Ford 8«. 
6820 Okrajni magazin Novo mesto 

Preklicujemo izgubljeno prometno knji- 
žico št. 1600 za tovorni avtomobil znamke 
FVD, evid. tablica S-03000. Knjižica se 
glasi na »Navod«, Ljubljana okolica. 
7096 Okrajni magazin,  Postojna 

Preklicujem izgubljeno prometno knjiži- 
co za žensko kolo št. 13445, znamke »Her- 
kules« na ime Orban Jožefa, Dolga vas št. 
80, p. Dol. Lendava. 
6985 Orban Jožef 

Preklicujem izgubljeno prometno knjiži- 
co za moško kolo znamke »Brermabor«. 
7029 Pcrko Franc, 

Maribor, Nova vas, Ertlova 5 

Preklicujem izgubljeno vojaško knjižico, 
izdano v Trbovljah na ime Perše Franc, 
Loke 83, p. Trbovlje. 
7046 Peršo Franc 

Preklicujem ukradeno osebno izkaznico, 
prometno knjižico za kolo in sindikalno iz- 
kaznico št. 17454 na ime Podboršek Anto- 
nija. Šmartno 10, p. D. M. v Polju. 
6909 Podboršek Antonija 

Preklicujemo izgubljeno prometno knjiži- 
co za kolo št. 633508, izdano od NM v 
Ljubljani na ime Podjetje za razdelilne na- 
prave, avtopark, Ljubljana. 
6903 Podjetje za razdelilno naprave, 

avtopark,   Ljubljana 

Preklicujem izgubljeno prometno knjiži- 
co za kolo št. 115249, izdano od OLO Po- 
stojna na ime Podobnik Matija, Rakek 114. 
7042 ' Podobnik Matija 

Preklicujem oficirsko izkaznica na ime 
Podviz Andreja Andrej, rez. poručnik, 
rojen 10. II. 1913, Sora, Škofja Loka, 
okraj Kranj pod serijo P.U. 000 K. št. 72, 
in osebno izkaznico št. 127 na moje ime. 
7097 Pođviz Andrej 

Preklicujem ukradeno izkaznico za kolo 
znamke »Tordpedo« št. 597637 in osebno 
izkaznico št. 4821 na ime Jernej Pogač- 
nik, rudar, Čma pri Prevaljah. 
6996 Pogačnik Jernej 

Preklicujem izgubljeno izkaznico za .ko- 
lo št. 41700 na ime Poharc Marjan, Celje, 
Partizanska 35. 
7021 Poharc Marjan 

" Preklicujemo izgubljeno evidenčno tablico 
S-0958 in prometno knjižico tovornega av- 
tomobila »Fordson« 0.75 t. evid. številka 
S-0958, št. motorja 7158848, moč motorja 
KS85. 
6904 Poštna direkcija v Ljubljani 

Preklicujem izgubljeno izkaznico OF št. 
520221 in delavsko knjižico, št. 1448537. 
7098 Poznaj Anton, 

miner, Prilipe, Brežice 

Preklicujem ukradeno šofersko izkazni- 
co št. 5501, izdano 5. XII. '1947 od NM, 
Ljubljana na ime Presin Dominik, Ljim- 
ljana, Jernejeva 5, in prometno vozno 
knjižico št. 1830, avtomobila »Ford Eifek, 
last Mestnega odbora LMS, Ljubljana, iz- 
dano od NM Ljubljana. 
7063 Presin Dominik 
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Preklicujem potrdilo o posojilu v me- 
tto 2.000 din in potrdilo za prejem živil- 
ske nakaznice, oboje na ime Remec Mirke, 
7099 Remce Mirko, 

Užiče 6, p. Šempas pri Gorici 

Preklicujem izgubljeno osebno izkazni- 
co, izdano 1. 1945 od NM Ljubljana, Polje, 
ežlezniško režijsko karto, izdano od žel. 
gradj. preduzeća št. 1 v Sarajevu, sindikal- 
no izkaznico, izdano od podružnice sindi- 
katov žel. delavcev in nameščencev v Ze- 
nici, izkaznico OF izdano od NTF v Zenici, 
izkaznico z Om!. proge, izdano od žel. 
gradj. preduzeća št. 1 \ Zenici, vse na mo- 
je ime. 
6997 Repše Maksimiljan, 

knjigovodja. Maribor   Krekova 1.6 
i 

Preklicujem izgubljeno osebno izkaznico 
št. 18711 na ime Rozman Janez, Kočna. 
Jesenice. 
7100' Rozman Janez 

Preklicujem izgubljeno osebno izkaznico, 
izkaznico OF, prometno knjižico za kolo, 
izkaznico alpinističnega društva in rstni 
list na ime Rozman Štefanija, Ljubljana. 
Poljanska c. 13. 
6902 Rozman Steianija 

Preklicujem  indeks tehniške  fakultete, 
izdan od rektorata univerze v Ljubljani, 
na ime Rusanov Olga Černičova, Ljubljana. 

'   Dvoržakova 12. 
7041 Rusanov Olga Černičova 

Preklicujem osebno izkaznico št. 9847, 
izdano od odseka zä notr. zadeve Ljutomer 
19.XII. 1945 na ime Ružič Ivan iz Vuz- 
metincev, nakupno knjigo kmetijske za- 
druge z o. j. Sv. Miklavž pri Ormožu št. 
852 na ime Ružič Karol, roj. 4. XI. 1915 
in člansko izkaznico Zveze kmečkih delav- 
cev In nameščencev Sv. Miklavž pri Or- 
možu št. 223661, št. zveze 242184. 
7026 Ružič Ivan, Vuzmetinci 42, 

p.    Sv.   Miklavž    pri    Ormožu 

Preklicujem izgubljeno industrijsko na- 
kaznico št. 269848 a, izdano od KLO Ra- 
kek na ime Sežun Anica, Rakek št. 12. 
7102 Sežun Anica, 

Okr. zveza kmetijskih zadrug, 
Postojna 

Preklicujem ukradeno prometno knjiži- 
co št. 302474    za žensko kolo    znamke 
>Puch«. 
7030 Simler Maks, 

Medlog št. 10, Celje 

Preklicujem osebno izkaznico št. 343, 
izdano od MLO Tržič na ime Sitar Ivica, 
Tržč, Pristava 34. 
6823 Sitar Ivica, 

Tržič, Ljubljanska 1 e 

Preklicujem ukradeno vojaško knjižico 
št. 587, izdano od voj. odseka v Mozirju 
11. VII. 1947 na ime Skaza Anton, Vele- 
nje, Stara vas št. 66. 
6986 Skaza Anton 

Preklicujem izgubljeni živilski nakazni- 
ci aa avgust 1948, izdani od RLO Ra- 

kovnik-Vič na ime Skubic Pavel in Nelly 
Ljubljana, Rožna  Ialina 13. 
6894 Skultii- Pavel   * 

Preklicujem izgubljeno osebno izkazni 
co in izkaznico OF št. 4093 i 0 na ime So 
bočan Jožef, Gomilica št. 95 ter prometne 
knjižico za kolo znamke »Dürkopp«, reg. 
st. 454234, št. okvira 0180742. izdano od 
OLO DoL Lendava. 
7031 Sobofan Jože! 

Preklicujem izgubljeno prometno knjiži, 
co za kolo tov. št. 13872, izdano od NM v 
Ljubljani na ime Srpčič Jože. Trata 26. 
Ljubljana. 
7040 Srpčič Jože 

Preklicujem izgubljeno prometno knjiži 
co št. 304411 na ime Stanič Jožef, Celje, 
Kovinska 1. 
7032 Stanič Jožef • 

Preklicujem izgubljeno vojaško izkazni- 
co št. 499-6376 ca ime Strašek Kari, dalje 
industrijske nakaznice na ime Strašek 
Kari, 1-IV E št. I 766737, Strašek Dragi- 
ca, 1-IV E št. I 766838, Strašek Kari, 1 
IV D št. 1 651331, Strašek Nada, 1-IV D 
at. I 655649 ter uslužbensko knjižico na 
ime Stadler Jože. pek. pomočnik, Brežice 
št. 8. 
6982 Strašek Kari, 

Zakot št. 41, KLO Brežice okolica 

Preklicujem izgubljeno prometno knjiži- 
co za kolo, izdano od NM D. M. v Polju na 
ime Šircelj Jožefa, Zg. Kašelj 79. 
7043 . Šircelj Jožefa 

Preklicujem izgubljeno osebno izkazni- 
co št. 090551 in prometno knjižico za ko- 
lo, tov. št. 1794092, izdani od NM v Ljub- 
ljani ter sindikalno izkaznico, vse na ime 
Škof Matevž, Ljubljana, Sp. Hrušica 26. 
7048 Škof Matevž 

Preklicujem izgubljeno dovoljenje za bi- 
vanje, izdano od    OLO Kranj    na ime 
Franc Šramek, klepar iz Tržiča, državljan 
CSR. 
7103 Sramek Franc 

Preklicujem izgubljeno evid. tablico št. 
S-03865 motornega' kolesa znamke »Zun- 
dapc, izdano od uprave NM v Gornji Rad. 
goni na ime Sukič Leopold, Radgona, Pod- 
grad št. 17. / 
*n°a ' Toplak Anton 

Preklicujem izgubljeno prometno knji- 
žico za kolo znamke îJunior«,  tov. št. 
23831. 
6999 Trefalt Adolf, 

Maribor, Pekel št. 1 

Preklicujem preklic o izgubljenih doku- 
mentih, objavljen ' Uradnem listu LRS št. 
34 z dne 10. VIII. 1948, ker so se isti 
medtem našli. 
7044 Trobec Marjana, 

Crni vrh 47, p. PolhoV Gradec 

Preklicujem izgubljeno osebno izkaz- 
nico, izdano od NM v Ljubljani na ime 
Turk Julka, Ljubljana, Cesta na Brdo 
št. 33. 
6910 ' Turk Julka 

Preklicujem   ukradeno potrošniško  na- 
kaznico za  tekat ili j e  št.  501589  na  ime 
Varga   Vid,  Gradbeno  podjetje •• ceste 
LHS, gradbišče Vrhnika. 
"033 Varca Vid 

Preklicujem izgubljeno knjižico za ko- 
to, znamke »Diirkopp«, št. 663727 na ime 
Weber Ivan, Sp. Korena 87, p. Sv. Bar- 
bara pri Mariboru. 
7036 Weber  Ivan 

Preklicujem izgubljeno prometno knji- 
žico za kolo št. 54520, izdano od  NM v 
Ljubljani na ime Vodnik Valentina, Ljub- 
ljana, Litijska 53. 
7068 Vodnik Valentina 

Preklicujemo izgubljeno plačilno knji- 
žico na ime vodnika Poropat Ivana Ivan. 
6911 Vojni okrug Ljubljana 

Preklicujem izgubljeno osebno in OF iz. 
kazmeo na  ime Vovk  Ivana, Ljubljana, 
kazneo  na  ime Vovk Ivana,  Ljubljana. 
Poljane- 59. 
6980 Vovk Anton 

Preklicujem  izgubljeno prometno knji- 
žico za kolo, izdano od NM  Domžale na 
ime Vrankar Pavla, Domžale, Ljubljanska 
cesta 22. 
7045 Vrankar Pavla 

Preklicujem izgubljeno prometno knji- 
žico št. 8922 za  motorno  kolo znamke 
>Puch< 125 CM, reg. št. 03759, izdano na 
ime Zupanek Štefan, Beltinci. 
6989 Desetar Vukmirović Vukmir, 

Voj. pošta 3920/T, Murska Sobota 

Preklicujemo izgubljeno priznanico K/ 
228 na 3000 din, izdano od postaje Mari- 
bor-Studenci na ime Thoma & Co, Mari- 
bor. 
7037 Združene tovarne svile, Maribor 

Preklicujem izgubljeno osebno izkaz- 
nico, izdano od NM v Ljubljani na ime 
Zanoškar Josipina, Ljubljana, Tugomer- 
jeva 7. 
6901 Zanoškar Josipina 

Preklicujem delavsko knjižico številka 
1330862 na ime Zofič Anton, roj. 23. II. 
1921 v Cirniku pri Vel. Dolini. 
7000 Zofij Anton, 

Podčetrtek 

Preklicujem  izgubljeno osebno izkazni- 
co, izdano od KLO Medvode, sindikalno 
izkaznico in šofersko    izkaznico, vse na 
ime Zupan Franc, Medvode, št. 11. 
6979 Zupan Franc 

Preklicujem izgubljeno osebno izkaznico 
št. 046615, izdano od NM v Ljubljani na 
ime Zupan Julij, Ljubljana, Drenikova 12. 
7066 Zupan Julij 

Preklicujem izgubljeno osebno izkaznico 
št. 122, izdano od KLO Dol. Nemška vas. 
7001 Zupančič Marija, 

Dečja vas 17 

Preklicujem izgubljeno osebno izkazni- 
co in prometno knjižico za kolo na ime 
Brigita Žibret, roj.' 5. VIII.  1923, stan. 
Celje, Zagata 4. 
6825 Zibrct Briglia 

izdaja >Uradni list LRS« — Ravnatelj in odgovorni urednik: Božo Vodušek; tiska Blasnikova tiskarna, obrat 1 — oba v Ljubljani. 
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seznami parcel in lastnikov ter zemlji- 
škoknjižne mape od 12. VIII. 1948 do 
26. VIII. 1948 prj okrajnem sodišču v 
Postojni, soba št. 1, a od 27. VIII. 1948 
do 1. X. 1948 v Dolenji vasi pri Senože- 
čah h. št. 18. 

Okrajno sodišče v Postojni 
dne 12. avgusta 1Ö4S. 

To 471/47—16 ' 7139 
Oklic 

Gerencer Ana, poljedelka v Strehov- 
cih 23, p. Dubrovnik, je vložila proti 
Gerencerju Vincencu, poljedelcu iz Stre- 
hovcev, nazadnje v Calle Cesar Dies, 
Montevideo, Urugvaj, Južna Amerika, 
tožbo zaradi razveze zakona. 

Ker je bivališče toženca neznano, se 
mu postavlja Toplak Jožef, posestnik v 
Strehovcih 36 za skrbnika, Ici ga bo za- 
stopal v tej stvari, dokler se toženec 
sam ne oglasi ali ne imenuje poobla- 
ščenca. 

Okrožno sodišče v Mariboru 
dno 4. avgusta 1948. 

Uvedbe postopanja 
za razglasitev za mrtve 

IV R 81/48 C887 
Sen.ca  Urnest,  roj. 20. XII.  1909 v 

Šmarju, sin Luke in Marije rojene Gu- 
ček, nazadnje v Šmarju pri Sevnici, je 
bil kot borec NOV od Nemcev ujet, pre- 
peljan v taborišče v Dachau, kjer je po 
izpovedi Robarja Ivana zbolel na tifusu 
kt v bolnišnici začetek 1945 umrl. 

Na predlog matere Senica Marije v 
Sevnici št. 12, se uvede postopanje za 
razglasitev za mrtvega in se izdaja po- 
ziv, da se o pogrešanem do 10. IX. 1948 
poroča sodišču ali skrbniku dr. Jesenku 
Roku, odvetniku v Sevnici. 

Senica Ernest se poziva, da se zgla- 
si pri sodišču ali drugače da kako vest 
o sebi. 

Po preteku roka bo sodišče odločilo o 
predlogu. 

Okrajno sodišče v Brežicah 
za okraj Krško 

dne 6. avgusta 194S. 
* 

V R 1474/48—2 6886 
Vclavc Jože, roj. 1. II. 1925 v Lokovi- 

ni, KLO Dobrna, sm Lovra in Frančiške 
rojene Kraiger samski, poljedelec v Lo- 
kovini 7, je bil v NOV in se od 1. 1944 
pogreša. 

Na predlog očeta Volavca Lovra, po- 
sestnika na Lokovini 7, se uvede posto- 
panje za razglasitev za mrtvega in se 
izdaja poziv, da se o pogrešanem do 15. 
X. 1948 poroča sodišču. 

Volavc Jože se poziva, da se zglasi 
pri sodJšču ali drugače da kako vest o 
sebi. 

Po preteku roka bo sodišče odločilo o 
predlogu, 

Okrajno sodišče v Celju 
dne 22. julija 1948. 

v R 6484/48-3 6883 
Kurier Timotej, roj. 14. XII. 1911 v 

«radcu, nez. sin Neže, oženjen z Veroniko 

Majcen, vrtnar v Celju, Drapšinova 4, se 
cd januarja 1946 pogreša. 

Na predlog žene Kugler Veronike, go- 
spodinje v Celju, Drapšinova 4, se uvede 
postopanje za razglasitev za mrtvega. 
V R 1472/48—2 ' 6885 

Planico Stanislav, roj. 15. IX. 1922 v 
Zegru, nez. sin Pianto Neže poročene Bo- 
bek, pc^edelec, v Zegru pri Prevorju št. 
33, je odšel v NOV in se od 2. XII. 1944 
pogreša. 

Na predlog polbrata Bobeka Franca, 
ključ, vajenca v Celju, se uvede postopa- 
nje za razglasitev za mrtvega. 

V R 1471/48—2 6884 
Urbanček Jožef, roj. 12. II. 1897 na Je- 

zerskem, sin Andreja in Helene rojene Po- 
točnik, oženjen s Heleno Preložnik, na- 
zadnje stanujoč v Sv. Hju pri Dramljah 33, 
se od 3. XI. 1944 pogreša. 

Na predlog sina Urbančka Oton^, kmet. 
sina v Sv. Ilju pri Dramljah 33, se uvede 
postopanje za razglasitev za mrtvega. 

Vsakdo, ki mu ie o pogrešanih kaj zna- 
no, se poziva, da o tem do 15. X. 1948 po- 
roča sodišču. 

Kugler Timotej, Planko Stanislav in Ur- 
banček Jožef se pozivajo, da se zglasijo pri 
sodišču ali da drugače dajo kako vest o 
sebi. 

Po preteku roka bo sodišče sklepalo o 
predlogih. 

Okrajno sodišče v Celju, 
dne 21 julija 1948. 

V R 1490/48 
* 

6876 
Petelinšek Mira, roj. 25. IV. 1921 v 'Bu- 

gi Resi, hči Ivana in Marije rojene Vozlič, 
samska, uradnica pri Sv. Pavlu pri Pre- 
boldu, se od 28. XII. 1944 pogreša. - 

Na predlog matere Petelinšek Marije, 
gospodinje v Gradcu pri Litiji Št. 59, se 
uvede postopanje za razglasitev za mrtvo 
in se izdaja poziv, da se o pogrešani do 
15. X. 1948 poroča sodišču. 

Petelinšek Mira se poziva, da se zglasi 
pri sodišču ali drugače da kako vest o sebi. 

Po preteku roka bo sodišče odločilo o 
predlogu. 

Okrajno sodišče v Celju, 
dne 28. julija 1948. 

V R 1460/48-2 6880 
Basle Jože, roj. 24. IV. 1905 v Sv. Pav- 

lu pri Preboldu, sin Basle Ivane, samski, 
pos. sin v Latkovi vasi št. 1, se od junija 
1945 pogreša. 

Na predlog matere Basle Ivane, posestni- 
ce v Latkovi vasi, se uvede postopanje za 
razglasitev za mrtvega. 
V R 1448/48-2 6879 

Breznikar Franc, roj. 20. X. 1910 v Ma- 
li Reki, KLO Marija Reka, sin Franca in 
Frančiške rojene Završnik, oženjen z An- 
gelo Koran, kmet. sin v Mariji Reki št. 
77, se od začetka leta 1945 pogreša. 

Na predlog žene Breznikar Angele, go- 
spodinje v Kaplji vasi It. 62, se uvede po- 
stopanje za razglasitev za mrtvega. 
V R 1459/48-2 6881 

Cadej Alojz, roj. 2. VI. 1909 v Završih, 
KLO Dobje, samski, kmetski sia iz Zavrî 
»t. 13, se od oktobra 1944 pogrda. 

Na predlog očeta Cadeja Janeza, kmeta 
v Završih št. 13, KLO Dobje, šS uvede 
potepanje za razglasitev za nntvega. 

V R 1445/48-2 6878 
Dečman Herbert, roj. 14. II. 1903 v Ce- 

lju, oženjen z Natalijo Fegic, biv. orožnik 
v Celju, Oblakova ul. 3, se od konca leta 
1944 pogreša. 

Na predlog žene Dečman Nataše iz Kra- 
nja, Ljubljanska cesta 1, se uvede posto- 
panje za razglasitev za mrtvega. 

V R 1464/48-2 6882 
Jurko Martin, roj. 9. XI. 1896 v Strm- 

cu, KLO Dobrna, sin Jakoba in Marije, 
roj. Borovnik, oženjen z Ivano Ramšak, 
poljedelec v Klancu št. 73, se ôd februarja 
1945 pogreša. 

Na predlog žene Jurko Ivane, poljske 
delavke v Klancu 73, se uvede postopanje 
za razglasitev za mrtvega. 

Vsakdo, ki mu je o pogrešanih kaj zna- 
no, se poziva, da o tem do 15. X. 1948 po- 
roča sodišču. 

Basle Jožef, Breznikar Franc, Čadej 
Alojz, Dečman Herbert in Jurko Martin •> 
pozivajo, da se zglasijo pri sodišču ali 
da drugače dajo kako vest o sebi. 

Po preteku roka bo sodišče odločilo o 
predlogih. 

Okrajno sodišče v Celju, 
dne 30. julija 1948. 

V R 1497/48 6877 
Matevžak Anten, roj. 26. IV. 1918 v Do- 

brovljah pri Braslovčah, KLO Braslovče, 
nez. sin Matevžak Jerice, samski, poljede- 
lec v Dobrovljah št. 26, se od 6. I. 1943 
pogreša. Baje je v koncentracijskem ta- 
borišču v Auschwitzu umrl. 

Na predlog matere Matevžak Jerice, 
poljske delavke v Parižljah pri Polzeli 
št. 18, se uvede postopanje za razglasitev 
za mrtvega in se izdaja poziv, da se o po- 
grešanem do 15. X. 1948 poroča sodišču. 

Matevžak Anton se poziva, da se zglasi 
pri sodišču ali drugače da vest o sebi. 

Po preteku roka bo sodišče odločilo o 
predlogu. 

Okrajno sodišče v Celju, 
dne 31. julija 1948. 

I R 4/48—3 6469 
Ferenčak Jožef, roj. 20. III. 1915, srn 

Martina in Ane rojene Skledar, poljedelec 
iz Lipe, je odšel 17. IV. 1939 k vojakom 
v Plevlje, kjer je baje 1. V. 1939 umrl na 
pljučnici. Od tedaj se pogreša. 

Na predlog žene Ferenčak Barbare, roje- 
ne Lebar, poljedelke iz Beltincev 124, se 
uvede postopanje za razglasitev za mrtve- 
ga in se izdaja poziv, da se o pogrešanem 
do 30. VIII. 1948 poroča sodišču ali skrb- 
niku Legnu Štefanu, sod. -uslužbencu v 
Dol. Lendavi. 

Ferenčak Jožef se poziva, da se zglasi 
pri sodišču ali drugače da kako vest o. 
sebi. 

Po preteku roka bo sodišče odločilo o 
predlogu. ; 

Okrajno sodišče v Dolnji Lendavi, odd. I., 
doe 20. julije 1048. 
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I R 261/48—2 6889 
Geratič Alojz, roj. 4. VI. 1876 v Negoy- 

skem vrhu, mali kmet v Negovikem vrhu 
73, se od maja 1945 pogreša. Po uradnem 
potrdilu odseka za notranje zadeve v Rad- 
goni z dne 9. V. 1948 ni nobenih podat- 
kov o njegovem bivališču in se ni moglo 
ugotoviti, da bi bil izven meja FLRJ. 

Na predlog hčerke Geratič Rozalije, de- 
lavke, Negova št. 63, p. Ivanjci, se uvede 
postopanje za razglasitev za mrtvega in se 
izdaja poziv, da se o pogrešanei. do 
15. X. 1948 poroča sodišču <di skrbnici. 
I R 265/48—2 6890 

Pravdič Magdalena, roj. Ferlin 1. V. 
1907, hči Antona in Marije rojene Zorko, 
stanujoča v- Andrencih 22, je pomladi 1933 
odšla na sezonsko delo v La-Frere v Fran- 
cijo, kjer je bila uslužbena v restavrantu 
Aubert. Po sporočilu nemškega RK je bi- 
la 1939 iz Francije neznano kam izgnana 
in se od takrat pogreša. 

Na predlog moža Pravdiča Franca, po- 
sestnika v Andrencih 22, p. Sv. Anton v 
Slov. gor., se uvede postopanje za razglasi- 
tev za mrtvo ter se izdaja poziv, da se o 
pogrešani do 15. X. 1948 poroča sodišču 
ali skrbniku. 
I R 302/48—2 6891 

Znidarič Franc, roj. 30. V. 1916 na Me- 
lah,-sin Martina in Marije rojene Rihtarič, 
stanujoč na Meleh 20, je bil pomladi 1944 
prisilno mobiliziran v nemško vojsko. 

Z dopisom z dne 30. VI. 1948 je nem- 
ški urad za obvestitev najbližnjih svojcev 
padlih Berlin-Dahlen sporočil, da je po- 
grešani padel. 

Na predlog sestre Cer Ane, kmetice na 
Meleh 20, p. Slatina Radenci, •• uv°de 
postopanje za razglasitev za mrtvega m 
se izdaja poziv, da se o pogrešanem do 
15. X. 1948 poroča sodišču üi skrtrnia 
Cer Ani, kmetici na Meleh 20. 

Geratič Alojz. Pravdič Magdalena in 
Znidarič Franc se pozivajo, da se zglaeijo 
pri sodišču ali drugače dajo kako vest o 
sebi. 

Po preteku roka bo sodišče odločilo o 
predlogih. 

Okrajno sodišče v Gor. Radgoni 
dne 4. avgusta 1948. 

* 
R 246/48—2 6860 

Makuc Anton, roj. 17. I. 1901, v Šebre- 
Ijah, sin Petra in Marije rojene Brelih, 
kmečki delavec v Šebreljah, je bil 9. VI. 
1944. od Nemcev neznano kam odpeljan in 
se od tedaj pogreša. 

Vsakdo, ki mu je o pogrešanem kaj 
znano, se poziva, da to do 31. X. 1948 po- 
roča sodišču. 

Po preteku roka se bo na predlog Makuc 
Alojzije iz šebrelj izvedla razglasitev za 
mrtvega. 

Okrajno sodišče r Idriji 
dne 4. avgusta 1948. 

R 248/48-3 " 6962 
Lahajnar Gabriel, kmečki delavec v 

Celjezu, sin Jerneja in Marija rojene Biz- 
jak, je služil v Šercerjevi brigadi NOV. 
Od pomladi 1943 se iz, bojev z Italijani na 
Dolenjskem pogreša. 

Poziva se vsakdo, ki mu je o pogreša- 
nem kaj znano, dp o tem poroča sodišču 
do 31. X. 1948, ker se bo sicer po pred- 
logu Lahajnarja Jerneja sklepalo o raz- 
glasitvi za mrtvega. 

Okrajno sodišče v Idriji 
dne 6. avgusta 1948. 

I R 122/48—7 6637 
Zvan Martin, roj. 15. X. 1902 v Boh. 

Srednji vasi, sin Jožefa in Marije, po- 
sestnik, se od 20. IX. 1944 pogreša. Po 
uradnem potrdilu odseka za notr. zadeve 
pri OLO Jesenice z dne 12. VII. 1948 ui 
nobenih podatkov o njegovem bivališču. 

Na predlog brata Zvana Jožefa, delav- 
ca iz Boh. Srednje vasi 34, se uvede po- 
stopanje za razglasitev za mrtvega in se 
vzdaja poziv, da se o pogrešanem do 1. 
IX. 1948 poroča sodišču ali skrbniku 
Rihterju Mirku, sod. uradniku na Je>tm- 
cah. 

Po preteku roka bo sodišče odločilo o 
predlogu. 

••••••• sodišče na Jesenicah 
dne 22. julija 1948. 

«J; 
IR 148/48-5 0963 

Jan Matevž, roj. 19. IX. 1910 v Višel- 
nici, sin Mateja in Mine, tov. delavec v 
Višelnici št. 1, je bil po poročilu K LO 
Zg. Gorje z dne 20. XII. 1948, št. 735/44 
jeseni 1941 od Nemcev aretiran, odpe- 
ljan v zapore v Begunje in od tam v ta- 
borišče v Mauthausen, kjer je baje • 
1942 umrl. 

Na predlog očeta Jana Matevža, po- 
sestnika iz Višelnice 1, se uvede posto- 
panje za razglasitev za mrtvega \a se 
izdaja poziv, da se o pogrešanei-; do 15. 
XI. 1948 poroča sodišču aH skrbmicu R'li- 
terju Mirku, sod. uradniku na Jeseni- 
cah. 

Po preteku roka bo sodišče odločilo o 
predlogu. 

Okrajno sodišče na Jesenicah 
dne 3. avgusta 1948. 

% 
Ok 141/48—9 7020 

Habic Frančišek, roj. I. 1927 v Cešnji- 
cah, sin Janeza in Helene rojene Cerne, 
bivajoč v Škofljici 51, je odšel po kapi- 
tulaciji Italije k partizanom ter je.baje 
decembra istega leta padel. 

Na predlog Habič Helene rojene Cer- 
ne, gospodinje v Škofljici 51, se uvede 
postopanje za razglasitev za mrtvega in 
se izdaja poziv, da se o pogrešanem po- 
roča sodišču ali skrbniku Novaku Ivanu, 
kmetu v Škofljici 49 ali predlagateljici. 

Habic Frančišek se poziva, da se zgla- 
si pri sodišču ali drugače da kako vest 
o sebi. 

' Po preteku dveh mesecev od objave 
tega oglasa v Uradnem listu LRS bo so- 
dišče odločilo o predlogu. 

Okrajno sodišče v Ljubljani 
dne 22. julija 1948. 

Ok 76/48-8 6862 
Kiauta Viktor, roj. 26. II. 1910 v Pu- 

Iju, sin pok. Viktorja in Antonije, letal- 
ski podporočnik v bivši jug. vojski, na 
zadnje v Ljubljani, Svetogorska ul. 23, 
se od maja 1945 pogreša. 

Po poročilu oddelka za notranje zade- 
ve pri MLO v Ljubljani ni nobenih po- 
datkov o bivališču  pogrešanega. 

Na predlog žene Kiauta Dese rojene 
Terzič. iz Mostara, Carina Zvoniča ul. 
št. 2, se uvede postopanje za razglasitev 
za mrtvega in ee izdaja poziv, da se o 
pogrešanem do 15. X. 1948 poroča so- 
dišču ali skrbniku Campi Viktorju, 
Ljubljana, Mencingerjeva uiica št. 57. 
Ok 198/48—4 6872 

Usenik Jožef, roj. 19. IX. 1908 v Ro- 
bu pri Vel. Laičah, srn Janeza in Mar- 
jete rojene Zgonc, pek. pomočnik, Ljub- 
ljana, Korunova 3. je bil po kapitulaciji 
Italije odpeljan v internacijo v Nemčijo 
in je po poročilu uprave policije v Ljub- 
ljani z dne 29. VI. 1944 baje 20. VI. 1944 
v koncentracijskem taborišču v Bergen- 
Belseuu umrl. 

Na predlog Usenik Ane gospodinje v 
Ljubljani, Korunova ulica 3, se uvede 
postopanje za razglasitev za mrtvega in 
se izdaja poziv, da se o pogrešanem do 
15. X. 1948 poroča sodišču ali skrbniku 
Kuharju Ivanu v Ljubljana, Cerkvena 
ulica 25. 

Kiauta Viktor in Usenik Jožef se po- 
zivata, da se zglasita pri sodišču ali dru- 
gače dasta kako vest o sebi. 

Po preteku roka bo sodišče odločilo o 
predlogih. 

Okrajno sodišče v Ljubljani 
dne 23. julija 1948. 

V R 1188/48—4 4848 
Razboršek Matilda rojena Šibenik 14. 

III. 1911 v Trstu, hči Matije in Franči- 
ške rojene Lenarčič, omožena, gospodi- 
nja v Mariboru, je bila \. X. 1944 v Tr- 
stu aretirana od nemške SS policije. Od 
11. XI. 1944 se pogreša. 

Na predlog moža Razborška Alojza, 
tehničnega urednika >Prosvete«, Beo- 
grad, Gospodara Vučica ulica 102, se 
uvede postopanje za razglasitev za mr- 
tvo in se izdaja poziv, da se o pogrešani 
do 15. IX. 1948 poroča sodišču ali skrb- 
niku Vetrihu Albinu, sod, uradniku v 
Mariboru 

Razboršek Matilda se poziva, da ee 
zglasi pri sodišču ali drugače da kako 
vest o sebi. 

Po preteku roka bo sodišče odločilo 
o predlogu. 

Okrajno sodišče r Mariboru, odd. V., 
dne L junija 1948. 

•j; 

IR 142/48-3 6424 
Kovačič Janez, roj. 26. VIII. 1907 v 

Polšečah, sin pok. Janeza in pok. Mar- 
jane rojene Pajk. posestnik, se od maja 
1945 pogreša in ni nobenih podatkov o 
njegovem bivališču. 

Na predlog žene Kovačič Marije, go- 
spodinje iz Polšeč 4, se uvede postopa- 
nje za razglasitev za mrtvega in se iz- 
daia poziv da se o pogrešanem do 1 IX. 
1948 poroča sodišču al' skrbniku Mla- 
kariu Tvanu. sod. uradniku v Postom'. 

Kovačič Janez so poziva da se zela- 
si pri sodišču ali drugače da kako vest 
o sebi. 
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6. člon 

Podrobnejše določbe o ustroju le šole predpiše mini- 
ster za industrijo in rudarstvo, ko izide uredba o 
specialmb strokovnih šolah. 

7. člen 

Ta odločba velja od dneva objave v >Uradnem listu 
LRS«. 

St. P-6692/1-48 
Ljubljana dne 12. julija 1948. 

Predsednik komiteja 
za srednje in  nižje stro- 
kovne šole pri V LRS ter 

minister za komunalne 
zadeve LRS: 

Lidija Šcntjurc 1. r. 

V 

Podpredsednik vlade LRS 
ici minister za industrijo 

in rudarstvo LRS: 
Dr. Marijan Brccelj 1. r. 

193. 

Minister za industrijo in rudarstvo LRS izdaja spo- 
razumno s predsednikom komiteja za srednje in nižje 
strokovne šole pri vladi LRS 

odločbo 
o ustanovitvi nižje elektrotehnične industrijske šole 

v Mariboru-Tezno 

1. člen 

Ustanovi se nižja elektrotehnična industrijska šola v 
Mariboru-Tezno. 

2. člen 

Namen te šole je, da usposobi ucsirc« teoretično in 
praktično za kvalificirane delavce elektrotelmične stroke. 

3. člen 

Nižjo elektrotehnično industrijsko šolo v Mariboru- 
Tezno vzdržuje centralna direkcija Državnih elektrarn 
Slovenije v Ljubljani. 

i 4. člen . 

V to šolo se sprejemajo telesno in duševno zdravi 
učenci, ki so najmanj 14 in največ 17 let stari in ki imajo 
najmanj 6 razredov osnovne šole. 

Pouk na šoli traja tri leta. 

6. člen 

Šolo vodi upravnik, ki ga po predlogu centralne-di- 
rekcijo Državnih elektrarn Slovenije imenuje minister za 
industrijo in rudarâvo LRS. 

6. člen 

Podrobnejše določbe o ustroju te šole predpiše mini- 
ster za industrijo in rudarstvo, ko izide uredba o 
specialnih strokovnih šolah.   • 

7. člen 

Ta odločba velja od dneva objave v > Uradnem listu 
1JIS«. 

Št. P-6G92/1-48 
Ljubljana dne 12. julija 1948. 

Predsednik komiteja        Podpredsednik vlade LRS 
ta  srednje in nižje stro- 
kovne šole pri V LRS ter 
minister za komunalne 

zadeve LRS: 

Lidija Šcntjurc L r. 

in minister  za  industrijo 
in rudarstvo LRS: 

Dr. Marijan Brccelj L r. 

Pregled »Uradnega lista FLRJ« 

St. C5 z dno 28. julija 1918: 

547. Pravilnik o pripravniški službi, strokovnih izpitih 
in strokovnih tečajih v finančni stroki. 

548. Navodilo za izvajanje planskega prevoza blaga v reč- 
nem prometu, 

549. Navodilo o izdajanju bonov za nakup industrijskih 
izdelkov po nižjb enotnih cenah za pogodbene pre- 
vozne storitve z zaprežnimi vozili in vprežno živino 
ter za prenosne storitve s tovorno živino. 

550. Odredba o mletju žita. 

551. Odredba o načinu oddaje belih žit, ki imajo večji 
odstotek vlage od normalnega. 

Popravek uredbe o plačah delavcev in vajencev v grafični 
industriji, 

Stcv. 66 z dno 4. avgusta 1948: 

552. Pravilnik o pripravniškem stažu, strokovnih izpitih 
in tečajih za stroko eksploatacije železnice. 

553. Pravilnik o spremembi pravilnika o premijskih dodat- 
kih za uslužbence jugoslovanskih državnih železnic. 

654. Pravilnik o spremembi in dopolnitvi pravilnika o f unk- 
cijskih in premijskih dodatkih za uslužbence notranje 
plovbe in za druge člane posadke na plovnih objektih. 

555. Navodilo o dopolnitvi navodila za izvajanje uredbe o 
plačanem letnem dopustu delavcev, nameščencev in 
uslužbencev. 

556. Odredba o vplačevanju davka na dohodek delavcev, 
nameščencev in uslužbencev na blagajnah kreditnih' 
podjetij. 

557. Odločba o izročitvi v promet dopolnilnih priložnostnih 
postnih frankovnih znamk >V. kongres KPJ« po dva 
dinarja. 

558. Odločba o izročitvi v promet priložnostnih poštnih 
frankovnih znamk brez pribitka ^Donavska konferenca 
— Beograd 1948«. 

559. Odločba o drugi dopolnitvi odločbe o določitvi nežito- 
rodnih predelov in prodaji koruze kmetom v teh pre- 
delih v vezani trgovini 
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Stev. 67 z dne 7. avgusta 1048: 

ó60. Pravilnik o plačali po delovnem učinku in o pre- 
mijskih dodatkih zveznih državnih uslužbencev, ki 
so zaposleni pri projektiranju. 

561. Pravilnik o premijskih dodatkih Za spremljanje po- 
šte za uslužbence resora ministrstva za pošto. 

562. Pravilnik o proizvodnji, uvozu in izročanju v promet 
zdravih in za zdravljenje potrebnih sredstev. 

563. Navodilo za sklepanje pogodb o prodaji belih žit po 
začetku obveznega odkupa. 

664. Odredba o določitvi temeljne plače za novouvedeni 
poklic »gradbeni Čuvaj«. 

565. Odredba o razvrstitvi novouvedenega poklica »grad- 
beni čuvaj< v gradbeni stroki. 

566. Odredba o plačanju davka od prometa proizvodov ob 
vnovčevanju faktur pri kreditnih podjetjih. 

567. Odločba o računskem faktorju za radijske postaje. 

668. Odločba o dnevu ustanovitve skladov vodstva in 
osrednjih skladov gospodarskih podjetij na ozemlju, 
priključenem po mirovni pogodbi z Italijo, in o zne- 
skih dobička teh podjetij za leto 1947, ki jih podjetja 
vplačajo v sklad vodstva. 

669. Odločba o znižanju delovnega časa za delavce-sluša- 
telje delavskih tehnikumov. 

570. Odločba o pogojni prodaji jedilnega olja in oljnih 
pogač pridelovalcem makovega in sezamovega seme- 
na v trgovini po vezanih cenah. 

Ratifikacija ustave Mednarodne zdravstvene organizacije, 
sporazuma, ki so ga sklenile vlade, zastopane na 
mednarodni zdravstveni konferenci in protokola o 
mednarodnem uradu za javno higieno po Madžarski 
in Belgiji. 

Ustava Mednarodne zdravstvene organizacije. Pristop 
Islandije in ratifikacija Salvadorja in Dominikanske 
republike. 

Ratifikacija Mednarodne zdravstvene organizacije in pro- 
tokola o Mednarodnem uradu za javno higieno po 
Pakistanu. 

Bernska konvencija za zaščito književnih in umetniških 
deL Pristop Pakistana in izjava Avstrije. 

St. 68 z dne 11. avgusta 1948: 

67L Obvezno tolmačenje 1. odstavka 148. člena temelj- 
nega zakona o prekrških. 

572. Obvezno tolmačenje lß. člena zakona o vojaških 
vojnih invalidih. 

573. Odredba št. XII o državnih (vezanih) cenah za vinski 
kamen. 

574. Navodilo za izvajanje uredbe o izdajanju bonov za 
nakup blaga po nižjih enotnih cenah za odkup pro- 
stih deviz in valut. 

576. Odredba o spremembi odredbe o oprostitvi kmetij- 
skih strojnih postaj javnih davščin, 

576. Odredba o zneskih, ki se lahko dvignejo z vloži.« 
knjižico Narodne banke FLRJ. 

577. Odredba o obveznem vplačevanju prispevkov za 
socialno zavarovanje na blagajnah' kreditnih podjetij, 

578. Odločba o okvirnih normah delovnega učinka v kme- 
tijstvu. 

579. Odločba o določitvi prostih deviz in valut. 

580. Odločba o določitvi sorazmernega odnosa (računske- 
ga faktorja) za žita. 

581. Odločba o spremembi odločbe o pogojni prodaji 
kavstične sode v trgovini po vezanih cenah. 

582. Odločba o ustanovitvi delavskih tehnikumov v zvezni 
industriji usnja in gume. 

Popravek odločbe o določitvi odstotka za obračunavanje 
prispevka za sklad vodstva državnih trgovskih pod- 
jetij. 

St. 69 z dno 14. avgusta 1948. 

583. Odločba o enotnih obračunskih prodajnih cenah na 
debelo za semensko blago belih žit v gospodarskem 
letu 1948/49, veljavnih za vso Federativno ljudsko 
republiko Jugoslavijo. 

584. Pravilnik o prejemkih in drugih ugodnostih pripad 
nikov industrijsko-zavodske narodne milice. 

585. Pravilnik o higienskih in tehničnih varnostnih ukre- 
pih pri delu v kamnolomih in opekarnah ter pri 
kopanju gline, peska in gramoza. 

586. Pravilnik o pouku na medicit-skih fakultetah v Fede- 
rativni ljudski republiki Jugoslaviji. 

587. Odredba o globokem jesensko-zimskem oranju. 

Ratifikacija mirovne pogodbe z Bolgarijo in Madžarsko po 
Avstraliji. 

Ratifikacija ustave Mednarodne zdravstvene organizacije 
po Venezueli. 

Pristop Združenih ameriških držav k ustavi Mednarodne 
zdravstvene organizacije. 

Pristop Burme k ustavi Mednarodne zdravstvene organi- 
zacije, k sporazumu, ki so ga sklenile vlade, zasto- 
pane na mednarodni zdravstveni konferenci, in 1 
protokolu o mednarodnem uradu za javno higiwi' 
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'nStuiüu platanu r notorial 

LJUDSKE   REPUBLIKE   SLOVENIJE 

Letnik V. V Ljubljani dne 24. avgusta 1948. Številka 36. 

VSEBINA: 
194. Uredba o odkupu krompirja v gospodarskem letu 1948/49. 
193. Uredba o ustanovitvi Komiteja za turizem in gostinstvo pri 

vladi LRS. 

188. Odločba o trgovskih, maržah za kmetijske pridelke, ki ee 
kupujejo od pridelovalcev po določenih državnih (vezanih) 
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••31••. ODREDBE. NAVODILA IH ÛBLQÊBE 
VLADE LJUDSKE REPUBLIKE SLOVENIJE 

IÖ4. 

Na podlagi 1. člena zakona o pooblastilu vlade 
Ljudske republike Slovenije za izdajanje uredb na pod- 
ročju narodnega gospodarstva izdaja vlada LRS po pred- 
logu ministra za trgovino in preskrbo 

uredbo 
o odkupu krompirja v gospodarskem letu 1948/49 

1. Splošno določbe 

1. Člen 

Da se zagotovi preskrba delovnega prebivalstva s 
krompirjem, se bo v gospodarskem letu 1948/49 izvajal 
obvezen odkup krompilrja. 

Z obveznim odkupom se razume doEnost kmetovalcev, 
kmetijskih obdelovalnih zadrug in državnih kmetijskih 
posestev, da prodajo država po predpisih te uredbe dolo- 
čeno količino krompirja po določenih cenah brez pravice 
do prejema bonov za nakup industrijskega blaga po niž- 
jih enotnih cenah, z izjemo primerov, navedenih v 3. Čle- 
nu te uredbe. 

2. člen 

Razen količin krompirja, ki so jih dolžni prodati dr- 
žavi po predpisih te uredbe, prodajo lahko kmetovalci 
în kmetijske obdelovalne zadruge državi tud] preostale 
proste presežke krompirja po določenih državnih (veza- 
nih) cenah, s pravico do prejema bonov za nakup indu- 
strijskega blaga ali do prejema nakazila na nakup koruze 
v razmerju 1 kg koruze za 2 kg krompirja. 

Kmetovalci in kmetijske obdelovalne zadroge lahko 
prodajo te preostale proste presežke krompirja tuài po 
poteku Boüsa za sklepanje kupoprodajnih pogodb po veza- 
nih cenah, vendar brez pravice do 25%>nega poviška do- 
ločenih državnih cen. 

8. Člen 

Emetovatei in kmetjjslće obdelovalne zadruge îaOJÇ0 

vnaprej sklepajo pogoäbe tako o prodaji tistih količin 
krompirja, ki so juh dolžni prodati po pređpisiiih te ured- 

be, kakor tudi o prodaji prostih presežkov. Količine 
krompirja, lei jih prodajajo kmetovalci in kmetijske ob- 
delovalne zadruge na podlagi sklenjenih pogodb, se ra- 
čunajo v obvezni odkup. 

Posamezni kmetovalci lahko s kontrahiraigem pro- 
dajo največ 10.000 kg krompirja. Ta omejitev ne velja za 
kmetijske obdelovalno zadruge. 

Krompir se kontrahira po določenih državnih cenah, 
povečanih za 25%. 

Za vse pogodbene (kontrahirane) količine dobijo 
kmetijska gospodarstva poleg kupnino v gotovini tudi bo- 
ne za nakup industrijskega blaga v višini kupnine. 

Pridelovalcu, ki sklenejo vnaprej z državo pogodbo o 
prodaji večje količine krompirja, Icakor ee glasi predpis 
za obvezno prodajo, prejmejo lahko namesto bonov za 
nakup industrijskega blaga nakazilo za nakup koruze po 
določenih prodajnih cenah, in sicer v temle razmerju: 

a) za količine, ki presegajo celotni predpis obvezne 
prodaje do 25%, nakazilo za nakup 1 kg koruze za vsak 
1.5 kg prodanega krompirja, ki presega količino obvezne 
prodaje; 

b) za količine, ki presegajo celotni predpis obvezne 
prodaje nad 25%, nakazilo za nakup 1 kg koruzo za vsak 
kilogram prodanega krompirja, ki presega količino ob- 
vezne prodaje. 

Za pogodbene (kontrahirane) količine, ki jih prodajo 
tisti kmetovalci, ki nimajo predpisa za obvezno prodajo, 
prejmejo po izbiri bone za nakup industrijskega Maga ali 
nakazilo za nakup koruze v razmerju 1:1 za vse količine 
s pogodbo prodanega krompirja. 

Pridelovalci, Id sklenejo viaprej pogodbe o prodaji 
krompirja, imajo pravico do prejema predujma v višini 
30% vrednosti pogodbene kupnine v gotovini in bonih 
za nakup industrijskega blaga. 

Sklepanje kupoprodajam pogodb se začne, kakor hi- 
tro so kmetovalci obveščeni o višini odmere obvezne pro-'* 
daje po 11. členu te uredbe, ip se neha z dnevom, ko se 
začne odkup v posameznem o&aju. 

Natančnejše predpise o sklepanju pogodb izda •••- 
stor za tagovino in preskrbo LRS. 

4. čleo 

Kmetovalci^ M imajo manj kot 2ha oföieiovalne zem- 
lje, so oproščeni obvezne prodaje krompirja, 
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II. Planiranje odkupa 

6. člen 

Količine krompirja, kil se morajo obvezno odkupiti 
na področju posameznih okrajnih ljudskih odborov, do- 
loči s planom vlada LRS po predlogu ministra za trgovino 
in preskrbo v sporazumu z ministrom za kmetijstvo. 

Pri sestavljanju odkupnega plana in določanju kolfi- 
čiin krompirja za posamezne okraje, je treba upoštevati 
gospodarsko strukturo, pogoje in intenzivnost pridelova- 
nja krompirja y okraju. 

6. Sen 

Na podlagi prejetega republiškega piana sestavi 
okrajni iizvršilni odbor plan odkupa krompirja za svoje 
področje in določi količine, ki ee morajo odkupiti v ob- 
močju posameznih krajevnih ljudskih odborov. 

Pri sestavljanju planov odkupa za posamezne kra- 
jevne ljudske odbore morajo okrajni izvršilni odbori upo- 
števati gospodarsko moč, gospodarsko strukturo, rodovit- 
nost in površine, posejane s krompirjem v območju po- 
sameznega krajevnega ljudskega odbora. 

7. člen 

Na podlagi prejetega plana sestavil krajevni ljudsko 
odbor plan odkupa za svoje območje tako, da določi ko- 
ličine, ki so jih dolžni prodati posamezna kmetovalci. 

•. Kako se določi količina obveznega odkupa za posa- 
mezno gospodarstvo 

8. člen 

Da krajevna ljudski odbori lahko določijo > koEoimo 
obvezne oddaje krompirja, morajo za posamezne pridelo- 
valce ugotoviti pred spravljanjem krompirja skupni pride- 
lek krompirja in presežek pridelka. Skupni pridelek ugo- 
tovijo na ta način, da ugotovijo hektarske donose krom- 
pirja v posameznih delih področja (po skupinah parcel in 
njiv). 

Presežek pridelka krompirja ugotovijo krajevni ljud- 
ski odbori tako, da od skupnega pridelka odštejejo: 

a) po 130—200 kg za prehrano vsakega člana pride- 
lovalčevega gospodinjstva. Za posamezne predele bo do- 
ločil to' količino minister za trgovino in preskrbo LES po 
predlogu okrajnih izvršilnih odborov; 

b) po 300 kg za vsakega prašiča, ki ga pridelovalec 
redi za pleme al: za obvezno prodajo. Za domači zakol 
se .prizna enak odbitek pri gospodarstvih s 3 družinskimi 
člani za 1 prašiča, s 4—6 družinskimi člani za največ 
2 prašiča, s 7—10 družinskimi člani za največ 3 prašiče in 
z več kakor 10 družinskimi Člani za največ 4 prašiče; 

c) po 1800—2000 kg za semena 1 ha. V tem okviru 
določ: okrajni izvršilni odbor po predlogu krajevnega 
ljudskega odbora količino, ki ostane za seme v posamez- 
nih predelih v okraju. 

9. Člen 

Zaradi določitve količin krompirja, ki so jih posa- 
mezni kmetovalci dolžni' prodati državi, sestavijo krajevni 
ljudski odbori sezname kmetovalcev v. 3 izvodih, ki ima- 
jo podatke: 

ar) äime in priimek kmetovalca; 

b) •••••• površino obdelovalne zemlje (njiv, trav- 
nikov, vinogradov, sadovnjakov in vrtov); 

c) površino, posejano s krompirjem; 

5) pridelek krompirja na 1 hektar; 

d) skupni pridelek krompirja; 
e) priznane odbitke za prehrano družinskih članov, 

za krmo in za seme; 
f) odstotek presežka, določen za obvezno prodajo; 

•) količino krompirja, ki jo mora kmetovalec obvez- 
no prodati državi. 

10. člen 

Eo ugotovijo krajevni ljudski odbor; presežek, dolo- 
čijo količine krompirja, ki so jih posamezai kmetovalci 
dolžni prodati državi v odstotku ugotovljenega presežka, 
iln sicer v teh mejah: 

Obdelovalna površina % 
ha od presežk 

I. kategorija      2—3 25—30 
II. kategorija      3-5 30-40 

III. kategorija      6—8 40—55 
IV. kategorja      8—10 60—65 
V. kategorija     10—15 65—75 
VL kategorija    nad 15 75—85 

V okviru prednjih odstotkov določi krajevni ljudski 
odbor odstotek za vsakega kmetovalca, upoštevajoč pni 
tem gospodarsko strukturo, gospodarsko moč jn druge 
pogoje, ki lahko vplivajo r.a velikost obvezne prodaje. 

11. člen 

Izpolnjene sezname po 9. Členu pošlje krajevni ljud- 
ski odbor okrajnemu izvršilnemu odboru v potrdiltev. 
Okrajni izvršilni odbor pregleda na svoji eeji predložene 
sezname. Ce misli, da odmera obvezne prodaje ni pra- 
vilna, izvrši potrebne popravke. Po opravljenem pregledu 
pošlje okrajni izvršilni odbor en izvod potrjenega sezna- 
ma krajevnemu ljudskemu odboru, drugi izvod kmetijski 
zadrugi, ki bo izvajala odkup, tretja izvod si pa pridrži. 

Na podlagi potrjenega seznama izda krajevni ljudski 
odbor kmetovalcem pismeno odločbo o odmeri obvezne 
prodaje krompirja in predpiše rok, v katerem jo treba 
opraviti obvezno prodajo. 

Proti tej odločbi se kmetovalec lahko pritoži v 3 dneh 
po prejemu odločbe, in sicer pri krajevnem ljudskem od- 
boru, ki pošlje pritožbo okrajnemu izvršilnemu odboru v 
rešitev. Okrajni izvršLlu; odbor mora ïresiiti pritožbo v 
3 dneh in svojo odločbo takoj poslati krajevnemu ljudske- 
mu odboru. Morebitno spremembe so morajo popraviti 
tudi v seznamu. 

IV. Kmetijsko obdelovalno zadrugo 

12. člen 

Presežek krompirja pri kmetijskih obdelovalnih za- 
drugah ugotovi okrajni izvršilni odbor po 8, členu te 
uredbe. Odbitek po 300 kg krompirja za krmo za vsakega 
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prašiča se pr zna tako za praâie, ki •• zadruga že redi, 
kakor tudi za tiste prašiče, ki jih bo redila po planu 
vzreje 

iwuetjska obdelovalna zadruga je dolžna prodati od 
30—70«/o ugotovljenega presežka, kar določi okrajni iz- 
vršilni odbor na podlagi površine obdelovalne zemlje, to 
odpade povprečno oa eno zadružno gospodinjstvo. Odsto- 
tek ne sme biti v nobenem primeru večji od odstotka, 
po katerem se določa obvezna prodaja za privatna gospo- 
darstva. 

Proti odločbi o odmeri obvezne prodaje lahko vloži 
kmetijska obdelovalna zadruga pritožbo na ministrstvo za 
trgovino m preskrbo v 3 dneh po vročitvi odločbe. 

V. Državna kmetijska posestva 

18. člen 

Državna kmetijska posestva so dolžna prodati vse 
presežke krompirja. Obveznost državnih kmetijskih po- 
sestev se določi vnaprej na podlagi njihovega proizvajal- 
nega plana. 

Podrobnejše predpise o določitvi obveznosti državnih 
kmetijskih posestev izda minister za kmetjetvo v spo- 
razumu z münietrom za trgovino in preskrbo. 

VI. Kazenske določbe 

14. člen 

Kolikor prekrak' tè uredbe ne vsebujejo sodno kaz- 
nivih dejanj, kaznuje okrajni izvršilni odbor i denarno 
kaznijo do 50.000 din ali s poboljševalnim delom do 8 me- 
secev tistega, ki je dolžan prodat] krompir po predpwib 
te uredbe: 

a) če brez utemeljenega razloga io namenoma ne 
Izpolni obveznosti v določenem  roku; 

b) če ima možnosti, pa ne izpolni obvezne dobave v 
določeni količin»; 

c) če prikriva krompir; 

•) če da netočne podatke in 

d) če po lastni krivdi ne izpolni pogodbe o prodaji 
krompirja. 

VII. Končne določbe 

16. Sen 

Podrobnejša navodila za Izvajanje te uredbe bo ifr 
dal minister za trgovino m preskrbo LRS. 

16. člen 

Ta uredba velja od dneva objave v »uradnem listu 
LRS<. 

Št. S-zak. 506. 
Ljubljana dne 21. avgusta 1948. 

Minister V zastopstvu predsednika 
za trgov no in preskrbo LRS; viade LRS: 

Viktor Rcpié L r. podpred*edn V  vlade LRS 
•»•. Maxijan Brccclj i r. 

1Ö5. 

Na podlagi 78. člena ustave LRS izdaja vlada LRS po 
predlogu mmstra za trgovino in preskrbo LRS 

uredbo 
o ustanovitvi Komitoj» za tu-izem in gostinstvo 

pri vladi LRS 

1. člen 

Zaracfa pospeševanja turizma in gostinstva v Ljudski 
republiki Slovenija se ustanovi Komite za turizem • go- 
stinstvo pri vladi LRS. 

2. člen 

Komite za turizem in gostinstvo ima zlasti tele na- 
loge: 

1. uresničuje smernice vlade LRS in komiteja za tu- 
rizem in gostinstvo pri vladi FLRJ na področju turizma 
in gostinstva in skrbi za ustvarjanje potrebnih pogojev 
za razvoj turizma; 

2. sestavlja predlog plana za razvoj turizma in go- 
stinstva, daje navodila  m nadzira  izvajanje plana; 

3. skrb, za razširitev mreže turističnih in gostinskih 
ustanov in podjetij ter dv^ga njihovo raven; 

4. daje navodila za organizacijo in poslovanje turama 
in goat natva v Lfudskj republiki Sloveiiji ter nadzira nji- 
hovo izvajanje; 

5. proučuje problemo v turizmu In go«t;n*tvu, sode- 
luje pri urejevanju in varstvu prirodnih znamenitosti ia 
kulturnih spomenikov; 

6. skrbi za produkcijo, distribucijo in izvoz slatin; 

• 7. skrbi ob sodelovanju pristojn b  republiških orga- 
nov za redno oekrbo turističnih in gostinskih podjet j; 

8. skrbi là napredek in povzd^o turizma"; v ta na- 
men vodi propagando za pospeševanje tur.znia in gostin- 
stva ter skrbi za izdajanje strokovni) knjig in publi- 
kacij; 

9. skrbi za strokovno šoletvo, vzgojo in izpopolnitev 
kadrov v turwnu im gostinstvu; 

10. sodeluje z ljudskimi odbori, z množičnimi orga- 
nizacijami, s prometnimi in drugjmi ustanovami, orga- 
nizacijami in podjetji zaradi koordinacije dela na pod- 
ročju turizma in gostinstva; 

11. vodi tele republičke ustanove in podjetja: 

a) republiške turistične in gostinske ustanove ter 
turistična, zdravaiško-goetmeka in gostinska podjetja; 

b) republiška podjetja za turistično izrabljanje pri- 
rodnih znamenitosti in kulturnih spomenikov; 

o) republiška «taEnika podjetja; 

12. izdaja splošne predpise na področju turizma In 
gostinstva v okviru zveziih predpisov in predlaga vladi 
LRS predpise o akumulaciji in cenah, kolikor ni to ure- 
jeno z zveznim' predpisi; 

13. opravlja druga opravila, M so mu naložena t po- 
sebnimi predpisi. ! 



Stran 278. •••••  LIST 1RS Štev. 36 — 24   VIR. 

3. člen 

Komite sestavljajo predsednik, sekretar in potre bn- 
StevJo članov. 

Imenuje jih vlada LRS po predlogu predsednika via 
de LRS. 

4. •1•• 

Predsednik komiteja vodi delo komiteja m ekrbi, da 
se njihovi sklep: izvajajo. Predsednik sklicuje seje komi- 
teja in jim predseduje. 

6. člen 

Za opravljanje svojega dela ima komite potrebno Šte- 
vilo strokovnega Jn drugega osebja. 

6. člen 

Komite za turizem in gostinstvo ima samostojen 
predračun dohodkov in izdatkov v okv-ru republiškega 
proračuna LRS. 

Predsednik komiteja je odredbodajalec za izvajanje 
predračuna. 

7. člen 

Natančnejše določbo o organizaciji iin delu komiteja 
predpiše Komite za turizem ils gostinstvo prt vladi LRS 
v sporazumu s prodsedmkom vlade LRS. 

8. člen 

Z uveljavitvijo te uredbe preneha veljati uredba o 
ustanovitv' Uprave za turizem • gostinstvo LRS prt tm- 
nistrstvu za trgovino in preskrbo LRS z dne 30. maja 
1948, št. S—zak. 283. Posli te uprave preidejo na ko- 
mite. 

9. člen 

Ta. uredba velja od dneva objave v >Uradnem listu 
LRS«. 

St. S—zak. 507. 
Ljubljana dne 20. avgusta 1948. 

* Minister 
•• trgovino in preskrbo LRS: 

Viktor Ropi« L r. 

Predsednük vlade LRS: 
Miha Marinko L r. 

PRAmNK1.0DHEDBE.NAV0DILA.0DLa£B£ 
MINISTRSTEV 

LJUDSKE REPUBLIKE SLOVENIJE 

1»S. 

Na podlagi XI. točke odločbe mmästrstva za trgovino 
In preskrbo FLRJ o maržah trgovine za poljedelske pro- 
izvode, ki se odkupujejo od prdelovaleev po določenih dr- 
žavnih (vezanih) cenah, ter o načinu formiranja prodaiiib 
cen zajtake izdelke (Ur. list FLPJ št. 62-511/48) in v so- 

glasnosti z ministrom za trgovino in preskrbo FLRJ iz- 
dajam 

odločbo 
o trgovskih maržah za kmetijske pridelke, ki se kupu- 
|••• od prid 'lovalcev po določenih državnih (vezanih) 
cenah ter o načinu formiranja prodajnih cen za take 

; pridelke 

A. MARŽE 

I 
Za kmetijske pridelke, ki se kupujejo od prideloval- 

cev po določenih državnih (vezanih) cenah, se določijo 
tele trgovske marže: 

Pridelek Enota 
mere 

Ä. SADJE IN ZELENJAVA 

1. Češnje, višnje, marelice, breskve in podobno   ...» 100 kg 

2. Jagode, maline, robide in podobno ...,«•• „ 

8. Jabolka, sveže slive, hruške ta podobno . , . « • » 

4. Orehi, lešniki, kostanj, mandeljni in podobno , . • „ 

6. Grozdje       ,   , „ 

6. Zgodnje zelje,  koleraba,  stročji fižol,  grah,  paprika, 
zgodba čebula in podobno    ....,,... „ 

7. čebula  to  češenj       ,..   ,.,••,»,,,» „ 

8. Pozno  zelje       .«.,«.,.»««iil. „ 

B. RIBE 

1. Ribe (morske, jezerske, rečne)   ,.•«>••,, „ 

Trgovska 
marža v 

dia 

90 

90 

60 

80 

90 

80 

60 

40 

Izgube na 
tlagu pri 
prevozu na 
oddaljenost 
do 30 km 

8 % 

3.5% 

2 % 

0.5% 

2.5% 

3 % 

1.5% 

1.5%' 

1.5% 

Izgube na 
blagu pri 

prevozu na 
oddaljenost 
nad 80 km 

7 %| 

4 %' 

1 %l 

5 % 

3   % 

1.5% 
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1184. 
Sedež: Braslovčc. 
Dan izbrisa: 15. julija 1948. 
Besedilo: Obnovitvena zadruga t o. J. 

z o. j. v Braslovčah. 
Zaradi združitve s Kmetijsko zadrugo 

z o. j. v Braslovčah. 
Okrožno sodišče v Colju 

dne 15. julija 1948. 
Zadr VI 140/10 6521 

* 
1135. 

Sedež: Dol pri Hrastnik«. 
Dan izbrisa: 15. julija 1948. 
Besedilo: Živinorejska zadruga z o. j. 

Dol pri Hrastniku, 
Zaradi združitve s Kmetijsko zadrugo 

z o. j. Dol. pri Hrastniku. 
Okrožno sodišče v Colju 

dne 15. julija 1948. 
Zadr VI 36/29 6519 

ft 
1186. 

Sedež: Jurklošt« 
Dan izbrisa: 6. avgusta 1948. 
Besedilo: Živinorejska solckcijska za- 

druga z. o. j. v Jurkloštru. 
Zaradi spojitve s kmetijsko zadrugo 

z o. j. v Jurkloštru. 
Okrožno sodišče v Celju, 

dne 6. avgusta 1948. 
Zadr. VI 136-5 7080 

& 
1137. 

Sedež: Planina, okraj Coljr okofira. 
Dan izbrisa: 6. avgusta 1948 
Besedilo: Živinorejska zadruga z o. j. 

v Planini. 
Zaradi spojitve s kmetijsko zadrugo 

z o. j. na Planini, okraj Celje okolica. 
Okrožno sodišče v Celju, 

da© 6, avgusta 1948. 
Zadr. VI 170 7079 

* 
1138. 

Sedež: Ljubljana. 
Dan izbrisa: 19. julija 1948". 
Besedilo: Obrtniška stavbna zadruga z 

omejenim jamstvom v likvidaciji. 
Zaradi končane likvidacije. 

Okrožno sodiščo v Ljnbljani 
dne 19. julija 1948. 

Zadr III 123/21 6395 
* 

1189. 
Sedež: LJubljana. 
Dan izbrisa: 20. julija 1948. 
Besedilo: Stavbna zadruga >Dclavski 

dom« z omejenim jamstvom. 
Zaradi končane likvidacije. 

Okrožno sodišče v Ljubljani 
dne 19. julija 1948. 

Zadr II 58/29 6393 
* 

1140. 
Sedež: ProvaMc. 
Dam izbrisa: Ö. avgusta 1948. 
Besedilo: Zadruga državnih službeni- 

ka   za  nabavko   kredita  v  Prcvaljah, 
s. z o. j. v likvidaciji. 

Zaradi končane likvidacije. 
Okrožno sodiščo v Mariboru, 

dne 3. avgusta 1948. 
Zadr V 101 7135 

Vpisi v trgovinski register 
1141. 

Sedež: Frani. 
Dam vpisa: 2. avgusta 1948. 
Besedilo: Bezjak Ivan, tovarna bučne- 

ga olja, Fram pri Mariboru. 
Podjetje je na podlagi ukaza Prezidija 

Ljudske skupščine LRS z dne 28. IV. 
1948 ter določb zakona o nacionalizaciji 
zasebnih gospodarskih podjetij prešlo v 
last splošnega ljudskega premoženja. 

Okrožno sodiščo v Mariboru 
dne 2. avgusta 1948. 

A III 83 7136 

1142. 
Sedež: Celje. 
Dan izbrisa: 28. julija 1948. 
Besedilo: Hotelska družba v Celju. 
Zaradi nacionalizacije v zvezi z uka- 

zom  Prezidija  Ljudske skupščine LRS 
z dne 28. IV. 1948 

Okrožno sodiščo v Celju, 
dne 28. julija 1948. 

C  I  32/o4 7014 s 

1143. 
Sedež: Celje. 
Dan izbrisa: 28  julija 1948. 
Besedilo: Persil družba z omejeno za- 

vezo. 
Zaradi končane likvidacije. 

Okrožno sodišče v Celju, 
dne 28   julija 1948. 

C II 62/36 7013 

1144. 
Sedež: Ljubljana. 
Dan izbrisa: 4. avgusta 1948. 
Besedilo: A. Šarabon & Co, v likvi- 

daciju' 
Zaradi končane likvidacije. 

Okrožno sodišče v Ljnbljani 
I dne 3. avgusta 1948. 

Rg A Vh 262/6 6950 

Oklici 
sa; 

Su 107 — 1/48-8 
sa dvig saifôli pologov 

7057 
Okrajno sodišče v Kranju hrani večje 

število starih sodnih pologov, Id so bili 
položeni v času pred 15. V. 1945 pri biv- 
ših sodiščih Kranj, Tržič in Škoija Loka. 

Med hranjenimi pologi so lile v vred- 
nosti nad 1.000 din (za tok. številko je leto 
pologa, priimek, ime in bivališče korist- 
nika 1er položeni znesek v dinarjih); 

1. Okrajno sodišče Kranj 
1) 1928, Novalt Janez, neznanega biva- 

lišča, 1.801 
2) 1933, Vidmar Alojz iz Šenčurja, 2.101 
3) 1921, Šetina Gašper, neznanega biva- 

lišča, 1.438 
4) 1935, Vehar Angela, rojena Zelnik, 

Gnezda Ivana, rojena Zelnik, Zelnik 
Jožef, vsi neznanega bivališča, 3.845 

5) 1923, Globočnik Janez, neznanega bi- 
vališča, 2.756 

6) 1930, Perno Mana in Kular Marija, 
neznanega bivališča 1.585 

7) 1924, Gaber Franc, neznanega bivali- 
šča, 4.006 

8) 1922, Zumer Janez, neznanega bivali- 
šča, 1.018 

9) 1906, Lužovec Miha, neznanega biva- 
lišča, 1.260 

10) 1906, Lužovec Josip, neznanega biva- 
lišča, 1.260 

II. Okrajno sodišče Tržič 
1) 1940, varščina, položena po dr. Scwa- 

bu Polu, neznanega bivališča, 1.204 

III. Okrajno sodiščo Škoija Loka 
(vsi koristniki .so neznanega bivališSa) 
1) 1932, Stržinar Matevž, 2.499 
2) 1933, Božnar Jožefa, 2.141 
3) 1934, Benčič Anton, 1.071 
4) 1934, Benčič Ivana, 1.077 
5) 1936, Debeljak Stanislav, 4.005 
6) 1936, Benedičič Martina, 1.157 
7) 1937, Pogačnik Marija, 2.215 
8) 1937, Zaletel Antonija, 1.179 
9) 1938, Volčič Leopold, 1.661 

10) 1938, Bajt Alojz, 1.056 
11) 1938, Jesenko Antonija, 2.301 
12) 1939, Hafner Anton, 2.289 
13) 1939, Kavčič Veronika, 1.432 
14) 1939, Jesenko Blaž, 1.255 
15) 1939 Grohar Frančiška, 1.255 
16) 1939, Hafner  "vanka,  1.369 
17) 1940, Rehberger Ana, 4.006 
18) 1940, Košir Helena, 1.105 
19) 1917, Peternel Pavel, 1.069 
20) 1917, Lavrič Anton. 1.083 
21) 1917, Lavrič Franc, 1.083 
22) 1917, Lavrič ,vana, 1.083 
23) 1917, Lavrič Alojz, 1.083 
24) 1918, Debelak Janez, 1.117 
25) 1919, Fortuna Jožef, 1.214 
26) 1919, Luzner Ivana, 1.511 
27) 1919, Hafner Marjeta, 1.520 
28) 1920, Jesenko Gregor, 1.336 
29) 1921, Pečelin Vinko, 1.059 
30) 1921, Florjančič Veronika, 1.187 
31) 1921, Demašr Alojz, 1.463 
32) 1922, Grohap Janez, 1.945 
33) 1993, Pintar Marija, 1.295 
34) 1923, Frelih Franc, 3.966 
35) 1925, Tavčar Marija, 1.803 
36) 1924, Jelovčan Miroslav, 2.200 
37) 1924, Hafner Anton, 1.275 
88) 1927, Trilar rAngeIa, 2.567 
39) 1927, Tušek Angela, 1.282.16 
40) 1927, Komatar Anica, ••545.82 
41) 1927, Mrak Josip, 1.672 
42) 1927, Mrak Anton, 1.697 
43) 1927, Kalan Gregor, 1.211 
44) 1927, Kavčič Tomaž, 3.906 
45) 1927, Marenk Valentin, 3.212 
46) 1927, Mravlja Franc, 1.245 
47) 1928, Tavčar Amalija, 2.390 
48) 1928, Tavčar Venceslav, 2.391 
49) 1928, Demšar Alojz, 1.254 
50) 1928, Urha Pavel, 1.681 
51) 1928, Lavtar Jožefa, 1.054 
52) 1928, Alič Ivana, 2.567 
53) 1930, Ziherl Stanko 11.280 
54) 1930) Ziherl Marica, 11.280 
55) 1930, Cadež Zofija, 1.726 
56) 1930, Ambrožič Janko, 1.594 
57) 1930, Jesenko Marjana, 1.741 
58) 1931, Kalan Janez, 1.290 
59) 1931, Bezovičar Stanislav, 1376 
60) 1931, Dolinar Janez in Martin 1.456 
59) 1931, Bezovičar Stanislav, 1.37.3 
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61) 1931, Hafner Peter, 3.742 
62) 1931, Hainer Janer, 2.842 
68) 1932, Ceferin Ivana, 1.552 
64) 1933, Likar arance, 1.583 
65) 1989, Smid Jernej I, 2.046 
66) 1939, Smid Jernej II, 3.742 
67) 1939, Smid Jernej IH, 1.073 

'    68) 1940, Maček Julij, 1.172 
69) 1940, Maček Janez, 1.172 
70) 1940, Smid Jernej, 2.771 
71) 1940, Mesec Ivana, 1.857 
72) 1940, Mesec Alojzija, t Qö7 
73) 1940, Subie Alojz. 1.693 
74) 1940, Weber Franc, 1.278 
76) 1940, Kovačič Toma, 1.932 
76) 1940, Prevodnik Leopold, 1.040 
77) 1940, Zbontar Ivan, 1.591 
78) 1931, Heinrihar Darženka, 8.118 
79) 1931, Smid Jakob, 1.446 
80) 1931, Smid Anton, 1.446 
81) 1940, Jurjevič" Ana. 2.274 
82) 1940, Oblak Jožef, 1.292 
83) 1940, Mur Franc, 1.930 
84) 1941, Debeljak Helena. 1.490 
85) 19-14, Žagar Anton, 1.222 
86) 1944, Cerne Ivan, 18.811 

Nadalje so v sodni hrambi pologi na 
hranilno knjižice: 

I. Okrajno »Miti Skolja Leka 
a) Mostne   hranilnice   Ljubljanske  v 

Ljubljani: 
hranilna knjižica št. 10.418 na ime Hri- 

bernik Janez z vlogo 1. IV. 1931 ~ 
70.300 dta, 

b) Kmetske posojilnice Ljubljanske oko- 
lice v Ljubljani: 

hranilna knjižiea št. 41.901 na ime Hri. 
bemik Janez z vlogo 1. I. 1938 — 11.938 
din, 

c) Ljudske hranilnice • posojilnice v 
Škof ji Loki: 

hranilni lmjiiica Št. 2.564 na trne Hri- 
bernik Marjana z vlogo 4. III. 1939 — 
21.937 din. 

II. Okrajno sodišee v Kranju 
Hranilno knjižice Mestne hranilnice v 

Kranju: 
(za tek. številko je leto pologa, številka 
knjižice, ime komtnika in vioženi znesek 
v dinarjih) » 

1) 1932, 20.458, Galjot Jožef, 1.989.82 
2 ) 1943,25.950, Marinžek Marija, 1.078.56 
8) 1919, 26.218, Ékofij Jožef, 2.580.14 
4) 1920,  27.914,  ustanova  Gab. Scalia, 

1.774.48 
5) 1922, 29.893, Graiič Štefan, 1.624.67 
6) 1923,30.314, Burgar Lavrenc, 2.812.25 
7) 1923, 30.477, Ulčar Alojz, 3.218.62 
8) 1925, 31.872, Dolžan Ana, 1.044.76 
9) 1925, 81.905, Erlah Marija, 1-703.25 

10) 1926, 32.277, Pollak Ana 1.097.86 
11) 1927, 82.875, Erzar Angela, 1.114.56 
12) 1928, 84.183, Zevnik Andrej, 11.703.99 
13) 1929, 34.438, izvršilni sklad Dollnšek 

Janez, 3.742.85 
14) 10 9, 34.890, Drajc Matevž, 8.742.85 
15) 1929, 34.066, Vehovec Janez, 1.849.40 
16) 1929, 35.004, Mavec Francis., 1.625.71 
17) 1930, 35.195, Kavčič Dušan, 1.479.68 
18) 1927, 33.376. Bernard Jurij, 1.390.08 
19) 1930, 36.641, ?">htnc Franc, 1.684.68 
20) 1930, 36.642, Bohinc Stanko, 1.684.68 
21) 1930, 36.807, Svetelj Ivan, 1.501.66 

22) 1931, 35.848, Koželj Ana, 3354.77 
28) 1931, 36.039, Kotar Metod, 1.940.85 
24) 1931,36.128,  Irak Marija, 2.162.82 
25) 1931, 86.129, • ak Ivana, 2.16Ì.32 
26) 1931,86.1269, Habjan Nikolaj, 2.416.40 
27) 1932,  36.486,  Dobolšek  RudolI, din 

1.204.92 
28) 1932, 36.488,  Zelnik  Frančiška, din 

8.742.85 
29;  1936,   37.561,   Veršnik Marija,   dai 

1.09036 
30) 1933, 37.578,    Grašič    Alojzij,    din 

1.479.88 
31) 1936, 37.560, Veržnik Mirko, 1.090.36 
32) 1939, 41.224, Jubad Bernard, 1.894.62 
33) 1940,    41.303,    Rozman    Franc, din 

2.679.68 
34) 1940,  41371, Sluga  Fran&eka, din 

1.283.20 
36) 1940, 41.383, skrbstveni sklad Sajovic 

Miha, 2.240.80 
36) 1940, 41.436, Dr. Beno Sabotby, din 

8.797.98 
37) 1940, 41. 440 Ahem Andrej, 1.624.16 
38) 1940, 41.452,   Kremiar   Marija,  din 

3.742.85 
39) 1940, 41.480,   Fonde   Frančiška,   din 

2.498.48 
40) 1940, 41.531, izvršilni sklad Petek Mi- 

ho, 1.193.76 
4•)  1940. 41.505  Kuhar Marija, 2.962.97 
42) 1940, 41.593,   Bertoncelj   Janez,   din 

1.323.60 
43) 1940. 41.595, skrbstveni eklad Sajovic 

Josip, 1.830.56 
44) 1941, 41.680, Zupan Antonija, 2.186.48 
45) 1941, 41.710,izvräilni sklad Novak Jo- 

sip, 1.656.91 
48) 1941, 41.724. Pollak Ada, 2.427.68 
47) 1941, 41.753,  zapuščinski sklad  Ku- 

ralt Franc, 2398.63 
48) 1942, 41.872, Luznar Mihael, 1.343.95 
49) 1939,   41.219,   sporni   sklad   Mestne 

hranilnice ca Šimenc Franc, 1379.60 
60) 1944, 42.865,  Markun  Ludmila,  din 

1.774.88 
61) 1944, 42.489, Ažman Marija, 1.861.72 
52) 1940, 41.441, Resman Jožef, 1.844.81 
53) 1927, 83.203,   Slapar   Kristijan,   din 

1.896.32 
54) 1983, 37.446, Kocjančič Filip, 8.865.67 

Poleg navedeniL sodnih pologov je v 
sodni hrambi tudi večje število pologov, 
kakor tudi hranilnih knjižic v zneskih pod 
1000 din. Podrobnejši -oznam teh sodnih 
pologov je razviden iz seznama na oglasni 
deski okrajnega sodišča Kranj in bivših 
prostorov okrajnega sodišča Skofja Lo- 
ka ter na oglasnih deskah MLO Tržič ter 
KL0 Ziri, Gorenja vas in Železniki. 

Po 18. členu uredbe o likvidaciji starih 
sodnih pologov z dne 11. II. 1948. (Uradni 
list LRS št. 8/51) se pozivajo vsi upravičen- 
ci, ki imajo pravice do teh pologov, da se 
v treh mesecih zglaaijo in zahtevajo naj se 
jim polog iada. Po preteku tega roka se 
bo Izreklo, da so pologi zapadli. 

Okrajno sodišče v Kranja, 
dne 8. julija 1946. 

Su 47/48 
* 

6424 

Pri podpfeanem sodišču se vodijo wtar' 
šo nerealizirani eodnj pologi, hranjeni 
pri Državni inveetcijski banki v Mestni 

braaUnici v Mar. boru, katerih koristniki 
so: 

1. Ajd Romana, 1.185 din, v nadevi S 
Vi 189/34, 

2. >Agrumanju« ca  Prah, 1.366 din, 
v zadevi E IX 1721,29, 

3. Brus Kari, 1332 <Ln, v zadevi O 
318/42, 

4. Baumeister Herta, 3.966, din v za- 
devi P V 295/18, 

5. Brezočnik Sonja, 1.168 din, v za- 
devi P VI  193/26, 

6. Dr. Bartol   Anton, 4.142 din, v za- 
devi Ne  III 85632, 

7. Andrei Peter, 2.893 din, v zadevi 
A V 742/43, 

8. Andre. Kornelija, 2.893 din, v za- 
devi A V 742.43, 

9. Čepe Jožefa, Jurjevskj vrh, 2.501 
din, v varstveni zadevi P V 234/30, 

1U. Čepe Andrej, 2.526 din, v zadevi 
P V 305/38, 

11. Čelan  Stanislav, 1.173 din, v  za- 
P VI 288/23, 

12. Dolenc  Jernej,  Sp.   Gorica,  1.145 
dinarjev, v zadev  A VI 56/31, 

13. Duh   Marija,  1.690 din,  v  zadevi 
A VI 796/25,    . 

14. Fornezi Štefanija, 2.560 din, v za- 
devi S VI 24/25, 

16. Graiič Jožefa. 768 din, v zadevi S 
VI  147/34, 

16. Gerii? -Matija, 1.249 din, v zadevi 
A  VI 609/29, 

17. Hrastnik Alojzij, 2.450 din, v za- 
devi P V 195/23, 

18. Kac   Anton   in   Eliza,   ca  Lova- 
äö 1.770 din, v zadevi R VI —/41, 

19. Kampuš Evald, 2.225 din, v zadevi 
P VI 82/38, 

20. Kermeli Emilija, 3.624 din, v za- 
devi P VI 157.81, 

21. Kitek ca Uršlč, 1.984 din, v lade- 
vi C VI 243/34, 

22. Kuder Matija, 1.690 din, v zadevi 
I V 818/39. 

23. Dr.   Kartin  Emü,   3.966  din   in 
1.295 din, v zadevi A V 4/20, 

24  Kolar Konrad, 1.993 din, v zadevi 
P VI 442/28, 

26. Kac Peter, 2363 din, v zadevi A 
VI 475.26, 

20. Krabina Viljemina, 1.105 din, v za- 
devi A V 800/19, 

27. Janiš ca Devetak, 2.464 din, v za- 
devi A IV 2528/80, 

28. Ltpič Bogomir, 2.667 din, v zadevi 
P V 12/21, 

29. Lamprebt Oto, 2.599 din, v zadevi 
P V 99/31, 

30. Lampreht Miha, 24.437 dm. v za- 
devi P V 99/31, 

31. Lešnik  Antonija, 1.977 din, v za- 
devi P VI 133/27, 

32. Maček Herman, Maribor. 1493 din, 
v varstve-üi zadevi P V 146/38, 

33. Mohorko Martin, 1.124 din, v za- 
devi P V 254/26. 

34. Majhenič Ernest, din 1.478 din, v 
zadevi P VI 314/28, 

85. Robert Marija. Trčova 3.927 din  v 
varstveni zadevi P VT 24fi">8, 

36. Novak Knk, 1 083 d n, v zadevi P 
VT 385/22, 

37. Pi^elnfk Kurolina, din 1.333  v za- 
devi O TV 3509••. 
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38. Požar Boris, 1.309, v zadevi P V 
228/20, 

39. Požar Milena, 1.309 dm, v zadevi 
P V 288/29, 

40. Posti Alojz, 3.490 diu, v zadevi E 
1518/43, 

•!1. Pjpuš Zdenko, 10.41)8 din, v zadevi 
E 1514/43, 

42. ••••• Franc, 2.255 din, v zadevi 
P V 155/29, 

43. Pernat Mihael, 1.401 din v zadevi 
Sp VI 60/40, 

44. Kostalič Terezija in Apeit Marija 
rojena (imajner, Ribnica na Poh. 1.401 
din, v de pozi Uli zadevi Ne V 1223/33, 

45. Radiseli Maks, Meijski hrib, 1.952 
din, v zap. zadevi V A 367/43, 

46. Rusler Marija, ß.801 din, v zadevi 
P VI 282/28, 

47. llapoc Aleksander, 2.124 din, v 
zadevi P VI 230/18, 

48. Tüte Rudolf, 1.478 din, v zadevi P 
V 108/27, 

40. Rcö'ker Josip, 1.718 din, v zadevi 
P V 161/09, 

50. Rokavec Marija, 1.694 din, v za- 
devi P VI 118/27, 

51. Sovič Gotìnda, 1.040 din, v zadevi 
P VI 470/43, 

52. Sichert Adolf, 1.197 din, v zadevi 
P VI 162/27, 

53. Sever Franc in Apolonija, 3.110 
din, v zadevi Vs VI 37/48, 

5-1. Šumer Feliks, 1.277 din, v zadevi 
P VI 148/23, 

55, Selila Rafaela, 3.966 din, v zadevi 
S V l53/:is, 

56. ŠUTCC Feliks, 4.884 din, v zadevi 
0 S 785/40, 

5?. Stefanie Marija, 1.052 din, v za- 
devi P VI 314/28, 

58. Škrabl Horst, 1.265 dim, v zadevi 
P V 364/42, 

59. Škrabl Greta, 1.265 din, v zadevi 
P V 304/42, 

60. Sporea Barbara, 2.893. din, v za- 
devi A V 742/43, 

61. Vehovec Alojz, H rastje, 1.582 din, 
v zapuščinski zadevi A VI 116/28, 

62. Vruše Vekoslava, 1.261 din, v za- 
dev; S VI 276/36, 

â 63. Vrabl Milica, 1.866 din, v zadevi 
A VI 72/23, 

64. Vrabl Milica, 1.866 din, v zadevi 
A VI 72/23, 

65. Vešner Ivan, 1.732 din, v zadevi 
P V 74/26, 

66. Žižek Stanislava, 1.471 din. v za- 
devi P V 117/32, 

P ?11•27••••0'  L522 ^ V ZadeVÌ 

68. Kuri Jožefa, vložno knjižico Občin- 
ske hranilnice v Mariboru, št. 149.189 
per 1000 kron, v zadevi A W 97/21, 

69. Spvec C. Gradišnik, vložno knjižico 
Mestne hranilnice v Mariboru št 1309 
de 1000 din, v zadevi J IV 1679/33, 

70. Ralern Ivana, vlož. knjižica Mest- 
ne hranilnice v Mariboru št. 182835 de 
6138.75 din, v zadevi VI O 447/34, 

71. Krambergcr Jakob, hran. knjižico 
••••••.•• dravske banovine v Mariboru 
št. 231/2 de 21 9''8 50 din, v zadevi V S 
16/36, 

72. ••••••••••• Tvan, vlož. knjižico 
Me Une hrarvlivice v Mariboru št. 181456 
de 2473 din, v zadevi V S 16/36. 

73. Kramberger Jakob, vložno knjižico 
Mestne hranilnice v Mariboru št 177.346 
de 4780 din, v zadevi V S 16/36, 

74. Bole Matevž, vložno knjižico Po- 
sojilnice v Mariboru št. 31.039 de 1556.86 
din, v zadevi V S 447/36, 

75. Maček Franc, hranilno knjižico 
Kozjaške posojilnico Sv. Križ nad Mari- 
borom, št. 1 de 3000 din, v zadevi V P 
259/24, 

76. Hiter Boleslav, hraiilno knjižico 
Hranilnice dravske banovine v Mariboru 
št. 314/V-314 de 30.000 din, v zadevi 
P IV 834/37, 

77. Posojilno društvo ca Fluher Ivan, 
hranilno knjižico Posojilnega društva 
Sv. Lenart v SL g., št. 65/3 de 2421 din 
in hranilno knjižico istega denarnega za- 
voda št 138/3 3821 din, v zadevi J IV 
1/40, 

78. Dr. Marin ca Cucek, hranilno knji- 
žico Kmetske hranilnice in posojilnice 
Stari trg pri Ložu št. 4914 de 31.054.74, 
v zadevi IV J 1438/40, 

79. Venger Jožef, hranilno knjižico 
Hranilnice in posojilnice v Jarenini 
št. 923 de 10.337.75 din, v zadevi P V 
203/28, 

80. Domicelj Alojzija, vložno knjižico 
Zadružne gospodarske banice, podruž- 
nice Maribor, št. 02043 de 66.526.43 din, 
v zadevi V S 39/35, 

81. Šlebinger ca Seifrit, hranilno knji- 
žico Posojilnice pri Sv. Trojici v Si. gor. 
št. 2612 in hranilno knjižico Posojilnice 
v Gor. Radgoni št. 7821 z manjšimi vso- 
hmi v zadevi J 365/34, 

82. Hole ca Pravdič, hranilno knjÄico 
Kmečke posojilnice v Murski Soboti št. 
1413 de 2700 din, v zadevi J 802/36, 

83. Ritonja Ivan, 1 komad življenjske 
zavarovalne police zav. družbe >Feiiksc 
št. 2697245 de 10.000 din, na ime Rito- 
nja Tomaž, v zadevi P VI 373/28, 

84. Knauer Ana, hranilne knjižice Po- 
sojilnice v Mariboru, št. 1722, 166 in 194 
z razlioninvi vsotami, 

85. Eigner Albin, hranilno knjižico 
Hranilnice v Rušah, št. 195/V do 2300 
kron, v zadevi A VI 172/18, 

86. Koražija Ivan, vložno knjižico Po- 
sojilnice v Mariboru, št 27496 de 2062 
din, v zadevi E IX 995/30, 

87. Lovec Tereaija, hranilno knjižico 
Spodnještajerske ljudske posojilnice v 
Mariboru, št 18698 de 2612.25 din, v za- 
devi P 0 78/34, 

88. Rožič Matilda, hranilno knjižico 
Posojilnice iu hraniMce v Kamnici, šl 
352 de •••• din, v zadsvi P V 44/26, 

89. Androrač Karel, vlažni knjižici Po- 
sojilnice v Mariboru, št 32170 in 32171 
de 2877.50 din, v zadevi V 0 546/38, 

90. Horvat Janez, hranikio knjižico 
Hranilnico in posopoice v Slivnici, št 
152 de 8000 din, v zadevi VI O 83Š/39, 

91. Oplot Marija, hrauOup knjižico Po- 
sojilnice v Fraiftu, št. 4004 do 6490 din, 
v zadevi VI O 349/89, 

92. Zabukovec Frida, vložno knjižico 
Hranilnice in posojilnice v Velikih La- 
ščah, št. 3992 de 1-3Ö5 din, v zadevi S V 
177/40, 

93. Zabukovec Joežfa, vložno knjižico 
Hraniilnice in posojilnice v Velikih La- 
ščah, št. 3992 de 1505 din-, v zadev S V 
177-/40. 

94. Peterin Vida, hranilno knjižico 
PosojiIii.ee v Mariboru, št. 30431 a de 
1130.24 din, v zadevi S VI 269/34, 

95. Čepe Franc, 2504 din, v zadevi P V 
208/25, 

93. Cigan Edvard, 3175 din, v zadevi 
P V 92/26, 

97. Domiter Jožef, 1080 din, v zadevi 
P 54/44, 

98. Domiter Terezija, 10S0 din, v za- 
devi 0 54/44, 

99. Potnik Anton, 1388 din, v zadevi 
P V 197/27. 

Poleg teh zneskov in hranilnih knjižic 
hrani sodišče Je precejšnje število po- 
logov do zneska 1000 (tiaoč) dinarjev, 
hranilnic knjižic do istega zneska, ur in 
drugih predmetov. Vei ti pogoji so raz- 
vidni iz seznama na sodid deski in na 
vseh krajevnih odborih okraja Maribor 
mesto in Maribor okolica. 

Po 3. členu uredbe o likvidaciji starih 
sodnih pologov z dne 11. •. 1948 (Urad- 
ni list LRS št. 8/51) se pozivajo vsi, ki 
imajo pravico do pologov, da v treh me- 
secih od dneva objave tega oklica v 
Uradnem listu LRS zahtevajo pri pod- 
pisanem sodišču izročitev pologov, sicer 
bodo pologi zapadli 

Ta oklic velja tudi za tiste, kijih je 
sodišče posebej pozvalo, naj zahtevajo 
izdajo pologa in v •• oklicu niso na- 
vedeni. 

Okrapo sodišče v Mariboru 
dne 20. julija 1948. 

Su 71-20/48-8 6584 
Okrajno sodišče v Murski Soboti hrani 

več sodidh pologov, ki so bili položeni 
pred 15. V. 1945. 

Sodni pologi se nanašajo na téle skla- 
de: 

1. Kiseiak Janez,   Poznanovci, 1006 
dànarj èv, 

2. Sučar     Marija,     Viljem,    Josip, 
1.161.40 din 

3. Slavic    Rozalija    rojena    Perša, 
1.177.20 din, 

4. Balaško Ana, 4.058.83 din, 
5. Kardoš Josip, 1.3G8.50 din, 
6. Svetec Franc, 2.489.50 din, 
7. Terplan Karel, Markovci. 1.089.74 

dinarjev, 
8. Papié  Štefan,  Markovci,  1.152.50 

dinarjev, 
9. Šebek Franc in Lucija, M. Sobota, 

L420.44 din, 
10. Gomboc Marija, Fikšinci; 1245 din, 
14. Jugoslovanska   udružena   banka, 
•69 diK, 

12. Sira Andrej, 2,899 din, 
f8. Škerget Karel, 4.337 din, 
14. Kreditno dtuStvo Maribor, 2r201 

dinarjev, 
15. Kreditna banka, 1/261 din 
16. Pitz Verner, 1.358 din, 
17. Török Marija, 2.22&63 din, 
18. Janič Emerik, 2.647 din, 
19. Mestò Neža in ftferifo Dol. Sla- 

veči, 1.434 din. 
Poleg zgoraj navedenih pologov (de- 

pozitov) jè pri sodišou Še nad wû polo- 
gov do zheslìa ÌOO0 din. Podroben oklic 
o teh je nattt na. sodni oglasni deató 
podpisanega sodišča in pri vseh krajo-v- 
nilh ljudskih odborih •••••^ MursfcaJsfc- 
bflfe; 
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V smislu uredbe o likvidacij starih 
sodnih pologov (depozitov) z dae 11 II. 
1948), se pozivajo vsi upravičenci, da se 
1948, se pozivajo vsi upravičenci, da se 
v roku treu mesecev od dneva objave 
tega oklica v tiraduem listu LRS oglasi- 
jo pri okrajnem sodišču v Murski So- 
boti in zahtevajo, da se jim polog izda, 
sicer se bo polog izrekel ZA zapadel. 

Okrajno sodišče v Murski Soboti 
dne 26. julija 1948. 

* 
Su 170/20—48 " 6605 

Okrajno sodišče y Tolminu hratl téle, 
do danes še nedvignjene sodne pologe 
(hranilne knjižice) v vrednosti! od 1000 
dinarjev dalje: 

I. Mestne hranilnice ljubljanske: 
št. 49.737 na ime Munih Josip za 

1488 din, 
št. 102.803 na ime Kovačič Alojzij za 

1743 din, 
št. 133.329 na ime Ortar Anton za 

1148 din, 
št. 109.523 na ime Fabjan Josip, žup- 

nik, zapuščina za 1809 din, 
št. 102.444 na ime Kronenîels mj. 

Bernardin R von za 1116 din, 

II. Kmetske posojilnice v Ljubljani: 
št. 24.991 na ime Kusterle Jožefa za 

1125 din#> 

III. Mestne hranilnice v Kranju: 
št. 25.595 na ime Kustrin Marija za 

1170.50 din. 
Podrobnosti o pologih v znesku pod 

1000 din, ki jih tudi hrani to sodišče, so 
razvidne z oglasne deske na podpisanem 
sodišču. 

Po 3. členu uredbe o likvidaciji 6tarih 
sodnih pdlogov z dne 11. februarja 1948 
(Uradni list LRS št. 8/51) se pozivajo 
vsi, ki imajo pravico do pologov, da v 
treh mesecih od dneva objave tega 
oklica v Uradnem listu LRS, zahtevajo 
pri sodišču, naj jim hranjene pologe iz- 
roči, sicer bodo pologi zapadli, 

okrajno sodišče v Tolminu 
dne 24. julija 1948, 

Oklici 
G 559/48 7306 

Berlič Marjeta rojena Kralj, uslužben- 
ka prj Splošni stavbeni družbi v Mari- 
boru, stanujoča Mladinska 4, je vložila 
proti Berliču Francu, šoferju, stanujo- 
Čem Motam, sedaj neznanega bivališča, 
tožbo na razvazo zakona. 

Razprava bo 14. septembra 1948 ob" 
8. uri priJ tem sodišču, v sobi št. 84/IÏ. 

Tožencu se postavlja za skrbnika Oro- 
zel Ivanka, uradnica sodišča, le ga bo 
zastopala na njegovo Lievarnost in stro- 
ške, dokler se sam no oglasi ali ne ime- 
nuje pooblaščenca. 

Okrožno sodišče v Mariboru 
dne 19. avgusta 1948. 

* 
G, 283/48 7307 

Glavaš Marija, delavka v Mariboru, 
Razvanje št. 31, ß 30 zastopa dr. ffinko 

Šreiner, odvetnik v Mariboru, je vložila 
proti Glavašu Stjepanu, tipografu, sedaj 
neznanega bivališča, tožbo na razvezo 
zakona. 

Razprava bo 14. septembra 1948 ob 
8.30 uri pri tem eodišču, v sobi št. 84/11. 

Tožencu se postavlja za skrbnika Oro- 
zel Ivanka, uradnica sodišča, kil ga bo 
zastopala na njegovo L-evarnost in stro- 
ške, dokler se sam ne oglasi alii ne ime- 
nuje pooblaščenca. 

Okrožno sodiščo v Mariboru 
dne 19. avgusta 1948. 

Uvedbe postopanja 
za razglasitev za mrtve 

I R 3/48-2 6591 
Magdič Štefan, roj. 14. XI. 1898, sin 

Štefana in Barbare rojene Čiček, polje- 
delec iz Renkovcev 61, je bil konec 1944 
mobiliziran in je služil v Szombathelyu. 
Februarja 1945 je baje v bolnici umrl. 

Na predlog Magdiča Franca, poljedelca 
iz Renkovcev 61, se uvede postopanje 
za razglasitev za mrtvega in se izdaja 
poziv, da se o pogrešanem do 1. X. 1948 
poroča sodišču aH skrbniku Legnu Šte- 
fanu, sod. uslužbencu v Pol. Lendavi. 

Magdič Štefan se poziva, da se zglasi 
pri sodišču ali drugače da kako vest o 
sebi. 

Po preteku roka bo sodišče odločilo 
predlogu. 

Okrajno souišCo v Dolnji Lendavi, 
odd. L, 

dne 26. julija 1948. 
* 

R 212/48—7 6471 
Krašovec Josip, rojen 20. VIII. 1914 

v Selu 18, KLO Rob, poljski delavec, je 
odšel poleti 1941 v NOV. Čez 3 mesece 
je bil ujet in interniran v Italijo. Po 
zlomu Italije septembra 1943 je odšel 
zopet v NOV h komandi na Robu in se 
od tedaj pogreša. 

Na predlog očeta Krašovca Matije, 
delavca na Rašici 31, KLO Turjak, se 
uvede postopanje za razglasitev za mr- 
tvega in se izdaja poziv, da se o pogre- 
šanem do 15. X. 1948 poroča sodišču 
ali skrbniku Grabnarju Stnnku, sodne- 
mu uslužbencu v Grosupljem. 

Krašovec Jpsip so poziva, da se zglasi 
pri sodišču aH drugače da kako vest o 
SO1D

' 
Po preteku roka bo sodišče odločilo 

o predlogu. 
Okrajno sođiščo v Grosupljem 

dne 21. julija 1948. 

R 549/48—5 6470 
Babnik Jože, roj. 30. IIL 1899 v Laši- 

cah, sin Janeza in Terezije rojene Klavs, 
poročen, delavec v Vel. Laščah 91, je bil 
19. III. 1942 interniran v Gonars. Po- 
zneje je bil premeščen v Reniccil, kjer je 
22. XIL v bolnici umrl Javne listine o 
njegovi smrti ni mogoče dobiti. 

NTa predlog žene Blatnik Marije, gospo- 
dinje na Kalcih 25, se uvede postopanje 
za razglasitev za mrtvega in se izdaja 
poziv, da ee o pogrešanem do 15. X. 1948 

poroča sodišču ali skrbniku  Grabnarju 
Stanku, sod. uslužbencu v Grosupljem. 

Po preteku roka bo sodišče odločilo o 
predlogu. 

Okrajno sodiščo v Grosupljem 
dne 22. julija 1948. 

R 238/48—2 6303 
Kavčič Andrej, roj. 21. XI. 1903 v 

Čekovniku, sin Ivana in Ivane rojene 
Tratnik, kmet, poročen, je bil 17. II. 1943 
vpoklican v italijansko vojsko. Poslan je 
M v Sardinijo, kjer je po potrdilu tabo- 
riščne boluice št. 866, umrl 18. XI. 1943. 
Uradnega mrliškega lista ni. 

Na predlog žene Kavčič Marije iz če- 
kovnika 18, se uvede postopanje za raz- 
glasitev za mrtvega in se izdaja poziv, 
da se o pogrešanem do 1. X. 1948 po- 
roča sodišču. 

Po preteku roka bo sodišče odločilo o 
predlogu. 

Okrajno sodiščo v Idriji 
dne 17. julija 1948. 

R 237/48—3 6468 
Stajer Ivan, roj. 2. XII. 1921 v Idriji, 

sin Ivana in Gabrijelo rojene Pelhan, 
uradnik, jo odšel 1939 k vojakom v itali- 
jansko mornarico. Vojaški starešina je 
sporočil domačim, da se od 14. I. 1943 
pogreša. 

Na predlog očeta Stajerja Ivana se 
uvede postopanje za razglasitev za mr- 
tvega in se izdaja poziv, da se o pogre- 
šanem do X. XI. 1948 poroča sodišču. 

Po preteku roka bo sodišče odločilo o 
predlogu. 

Okrajno sodiščo v Idriji 
•     dne 22. julija 1948. 

* 
I R 162/48-3 6222 

Perušek Anton, roj. 20. IV. 1925 v 
Žigmaricah 64, sin Franceta in Frančiške 
rojene Korošec, je odšel 17. II. 1943 v 
ljubljansko brigado NOV. Baje je jeseni 
1943 padel v bojih z Nemci na Ilovi gori. 
Od tedaj se pogreša. 

Na predlog matere Perušek Frančiške 
iz Žigmaric 64, se uvede postopanje za 
razglasitev za mrtvega in so izdaja po- 
ziv, da se o pogrešanem do 20. X. 1948 
poroča sodišču ali skrbniku Črnivcu 
Jožefu. 

Perušek Anton se poziva, da se zglasi 
pri sodišču ali drugače da kako vest o 
£ebi. 

Po preteku roka bo sodišče odločilo o 
predlogu. 

Okrajno sodiščo T Kočevju 
dne 14. julija 1948. 

R 262/48-2 7305 
Roljih" Aleksander, roj. 18. XI. 1919 v 

Zarečju, sin polt. Alojza in pok. Ane 
rojene Logar, samski, delavec, se od 
septembra 1944 pogreša. 

Na predlog svakinje Rolih Marte roje- 
ne Metlika, gospodinje :'z Zarečja 46, se 
uvedo postopanje za razglasitev za mr- 
tvega in se izdaja poziv, da se o pogre- 
šanem do 20. X. 1948 poroča sodišču a'lö 
skrbniku Ziberni Josipu, sod. uslužbencu 
v Ilirski Bostrici. 



URADNI LIST 
LJUDSKE KEPUBLSKE  »L0VEN1JE 

Letnik V. Priloga k 36. kosu z dne 24. avgusta 1948. Številka 36. 

Ha^plasI ist ogrûasB 

ìpozoiilo naročnikom 1 
Vso plačnike oglasov in naročnino opozarjamo, naj uporabljajo ođ nas 

poslano položnice z natančno označbo naročniškega razdobja oziroma 
oglasno številke. Plačila brez takšnih označb no moremo y reda izknjižiti 
in jih zaradi njihove nejasnosti ne moremo priznati za veljavne. 

Prav tako opozarjamo naročnike, naj pri svojih plačilih navedejo na- 
tančno isti naslov, na katerega Časopis prejemajo. Ce ta naslov zaradi izpre- 
membo naziva ali kraja ni več pravilen, naj nam istočasao sporočijo sedanji 
nmvitni   nnclmi    tU\n'/ntnn   n:i    «In   nnrnntlilrî   cfiì-lrrat  niaciiiifììo   samo   TlOfl 

nejasna in jih prav 
Rok za reklamacijo izostalih številk je 14 dnu 

* 
V naši založbi so izšli: 

Komentar h kazenskemu zakoniku, splošni del 
v slovenskem prevodu. Komentar so pod splošnim uredništvom Mošo Pijade 
in pod strokovnim uredništvom di'. Jovana Bjordjevića napisali: Moša 
Pijađe, dr. Jovan Djorđjević, Nikola Srzentić, Predrag Vlasinić, Vladimir 
Timoškin in Mirko Perović. Komentar je zamišljen in izdelan v prvi 
vrsti kot olajšava in pomoč za pravilno izvajanje načel splošnega dela ka- 
zenskega zakonika pri uporabi predpisov posebnih kazenskih zakonov. 
Lično opremljena knjiga bo v pomoč vsakomur pri praktični uporabi naše 
kazenske zakonodaje ali pri njenem teoretičnem proučavanja. Strani 304, 
cena 90 din. 

Splošni register predpisov 
to je kazalo vseh predpisov, ki so izšli v Uradnem listu FLRJ, v uradnem 
listu LRS, v Uradnih obvestilih zveznega urada za cene in v Vcstniku urada 
za cene pri predsedstvu VLRS od 1. 1.945 do vštetega 1.1947. V tem registru 
so zaznamovani predpisi po vsebini z gesli, razvrščeni so po abecednem 

v.» redu in po časovnem zaporedju (kronološko). Po abecednem redu so ure- 
jena gesla, ki so načeloma vzeta iz naslova, večkrat tudi iz vsebino predpisa. 

Zbrano gradivo na 453 straneh je nepogrešljiv priročnik za vsakogar 
v državni ali privatni praksi. — Cena 60 din. 

Priročnik za krajevne ljudske odbore, 
»ki ga je izdal Sekretariat za -koordinacijo lokalne uprave predsedstva 
vlade LRS. 

Priročnik obravnava tole gradivo: 
I. Planiranje, evidenca in statistika. 

II. Lokalno gospodarstvo in komunalno gospodarjenje. 
III. Finančno poslovanje krajevnih ljudskih odborov. 
Strani 120, cena 20 din. 

5>Zbirka predpisov o varstvu mater in otrok«, 
v kateri so zbrani predpisi o dečjili jaslih, o ustanavljanju, ureditvi in 
delovanju decjih domov. Knjižici, ki vsebuje 105 strani, so dodani izvlečki, 
iz drugih važnejših predpisov za varstvo mater in otrok in bo zbrano 
gradivo koristen pripomoček vsem, ki se hočejo in morajo spoznati z zdrav- 
stveno in socialno zakonodajo v korist naše žene in dece. Cena 17 din. 

V tisku je: 
Zbirka gospodarskih predpisov II. del. 

»URADNI LIST LRS« 

Razglasi upravnih oblastev 
Št. 1812/10 

Objava 
Z nalezljivo ohromelostjo prašičev so 

okuženi okraji: 
Celje okolica, Dravograd, Gorica, 

Ljubljana mesto, Ljubljana okolica, Lju- 
tomer, Maribor okolica Mozirje, Murska 
Sobota, Poljčane in Radgona. 

Prenehala je pa v okrajih: 
Celje mesto, Idrija, Maribor mesto in< 

Trbovlje. 
Ljubljana dne 16. avgusta 1948. 

Ministrstvo za kmetijstvo LRS 

Vpisi v register 
državnih gospodarskih 

podjetij 
1445. 

Sedež: Ljubljana. 
Dan vpisa: 9. avgusta 1948. 
Besedlo: »Industrija naravnega kam- 

na.« 
Poslovili predmet: Obdelovanje narav- 

nega kamna na industrijski način in 
montaža kamnoseških izdelkov na stav- 
bah. 

"Ustanovitelj podjetja: Vlada LRS, od- 
ločba gt. S—zak. 412 z dno 26. VI. 1948. 

Operativni  upravni voditelj:    Glavna 
direkcija  industrije   gradbenega  mate- 
riala.. 

Podjetje ima naslednje kamnoseške 
obrate: 

I. Ljubljana, Kolodvorska uL, 
IL Ljubljana, Tomačevska c, 

III. Kranj, Blejska c. 
Podjetje zastopa: 
Valant Janko, direktor, ki podpisuj« 

samostojno, v obsegu zak. pooblastil in 
pravil podjetja. 

Ministrstvo za finance LRS, 
Ljubljana, 

dne 7. avgusta 1948. 
Št. 2431182—48 7070 

jI- 

1446. 
Sedež: Ljubljana. 
Dan vpisa: 9. avgusta 1948. 
Besedilo^ Podjetje za promet z 

veterinarskimi potrebščinami, Ljubljana, 
skrajšano: »Vctpromet« — Ljubljana. 

Poslovni predmet: Nakup in prodaja 
veterinarskih instrumentov, kemičnih in 
bioloških veterinarskih preparatov ter 
uvoz in izvoz teh predmetov.      * 

Ustanovitelj podjetja: Vlada LRS, od- 
ločba št S—zale. 212 z dne 80. IV. 1Ö48. 

Operativni upravni voditelj: Uprava za 
veterinarstvo pri ministrstvu za: kmetijr 
stvo LRS. 
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Podjetje zastopa: 
Vet. Drolc Jože, ravnatelj, ki podpi- 

suje samostojno, v obsegu zak. poobla- 
stil in pravil podjetja 

Ministrstvo za finance LUS, 
Ljubljana, 

dne 7. avgusta 1948. 
Št. 2431186—48 7069 

1447. 
Sedež: Maribor. 
Dati vpisa: 14. avgusta 1948. 
Besedilo: Tovarna trakov in sukanca, 

Maribor. 
Poslovni predmet: Izdelovanje trakov 

in vezalk ter bombažnega in lanenega 
sukanca na industrijski način. 

Ustanovitelj podjetja: Vlada LRS, od- 
ločb? št. S-zak.33zdne 8. X. 1947. (Pod- 
jetje je po ukazu Prezidija Ljudske 
skupščine LES U, št 107 z dne 16. VII. 
1948 prešlo iz uprave MLO Maribor v 
upravo Ljudske republike Slovenije. 

Operativni upravni voditelj: Glavna 
direkcija tekstilne industrije LRS. 

Podjetje zastopa: j 
Cakš Janko, direktor, ki podpisuje sa- 

mostojno, v obsegu zak. pooblastil in 
pravil podjetja. 

Ministrstvo za financ« LRS, 
Ljubljana, 

dne 12. avgusta 1948. 
Št. 2431128/1—48 7223 

1448. 
Sedež: Celje. 
Dan vpisa: 9. avgusta 1948. 
Besedilo: Tovarna tehtnic, Celje. 
Vpiše se Veber Vladimir, tehnični 

vodja, ki podpisuje za podjetje v odsot- 
nosti ravnatelja, v istem obsegu kot oni. 

Ministrstvo za finance LRS, 
Ljubljana, 

dne 7. avgusta 1948. 
Št. 243117—48 7072 

# 
1449. 

Sedež: Bled. 
Dan vpisa: 12. avgusta 1948. 
Besedilo:  Gostinsko  podjetje  »Grand 

hotel Toplice«, Bled. 
Izbrišeta se Zamanja Pero, dosedanji 

ravnatelj, in Božič Marija, dosedanji 
gL računovodja; vpišeta se: 

Renko Stane, ravnatelj, ki podpisuje 
samostojno, v obsegu zak. pooblastil in 
pravil podjetja, ter 

Seničar Marjan, glavni računovodja, 
ki sopodpisuje vse listine po 47. členu 
6pl. zakona o drž. gospodarskih pod- 
jetjih. 

Ministrstvo za finance LRS, 
Ljubljana, 

dne 11. avgusta 1948. 
Št 243•90/1—48 7225 

1450. 
Sedež: Kranj. 
Dan vpisa: 9. avgusta 1948. 
Besedilo: »TekstHinđus«, bombažna 

tkalnica, Kranj. 
Izbriše se Marine •••••, dosedanji 

ravnatelj, vpiše se; 

Jere Alojzij, direktor, ki podpisuje sa- 
mostojno, v obsegu zak. pooblastil in 
pravil podjetja. 

Ministrstvo za finance LRS, 
Ljubljana, 

dne 7. avgusta 1948. 
Št. 2431181—48 7071 

.'* »*• 
1451. 

Sedež: Kropa. 
Dan vpisa: 9. avgusta 1948. 
Besedilo: »Plamen«, tovarna vijakov 

in žebljev, Kropa. 
Vpiše se Lazar Anton, tehnični vodja, 

Id podpisuje za podjetje v odsotnosti 
ravnatelja, v istem obsegu kot oni. 

Ministrstvo za finance LRS, 
Ljubljana, 

dne 7. avgusta 1948. 
Št 2431170—48 7073 

* 
1452. 

Sedež: Ljubljana. 
Dan vpisa: 11. avgusta 1948. 
Besedilo: izvozno podjetje »Slovenija- 

Sadje«, Ljubljana-Jugoslavija, skrajšano: 
»Slovenija-Sadje«, Ljubljana. 

Vpišeta se ekspozituri v Mariboru in 
Novi Gorici. 

Ekspozituri zastopata: 
Lutar Rudi, šef ekspoziture Maribor, 

in 
Kumar Alojz, šef ekspozituro Nova 

Gorica, ki podpisujeta v obsegu poobla- 
stil, določenih v pravilih podjetja. 

Ministrstvo za finance LRS, 
Ljubljana, 

dne 9, avgusta 1948. 
Št 243986/1—48 7075 

K' 
1453. 

Sedež: Rateče—Planica. 
Dan vpisa: 12. avgusta 1948. 
Besedilo: Gostinsko podjetje »Dom na 

Planici«. 
Izbriše se Epih Ančka, dosedanji rav- 

natelj, vpiše se: 
Kveder Vinko, ravnatelj, ki podpisuje 

samostojno, v obsegu zak. pooblastil in 
pravil podjetja. 

Ministrstvo za finance LRS, 
Ljubljana, 

dne 11. avgusta 1948. 
Št. 2431197—48 7224 

* 
1454. 

Sedež: Srednja vas v Bohinju. 
Dan vpisa: 12. avgusta 1948. 
Besedilo: Gostinsko podjetje »Dom na 

Pokljuki«, skrajšano »Dom na Pokljuki«. 
Izbriše se Konic Jože, dosedanji gl. 

računovodja, vpiše se:   * 
Miklavčič Marija, glavni računovodja, 

ki sopodpisuje vse listino po 47. členu 
spi. zak. o državnih gospodarskih pod- 
jetjih. 

Ministrstvo za finance LRS, 
Ljubljana, 

dne 11. avgusta 1948. 
Št 2431196-48 7226 

1455. 
Sedež: Tržie. 
Dan vpisa: 11. avgusta 1948. 
"esedilo: >Tržiška tovarna kos in sr- 

pov«, Tržič. 
Vpiše še Javornik Ivo, računovodja, 

ki podpisuje za podjetje v odsotnosti di- 
rektorja, v istem obsegu kot oni, sicer 
pa sopodpisuje listine po 47. členu spL 
zakona o drž. gospodarskih podjetjih. 
-       Ministrstvo za finance LRS, " 

Ljubljana, 
dne 9. avgusta 1948. 

Št. 2431188—48 7074 
* 

145G. 
Sedež: Zidani most. 
Dan vpisa: 12. avgusta 1948. 
Besedilo: Apnenicc Zidani most. 
Operativni upravni voditelj je odslej: 

Glavna direkcija industrije gradbenega   • 
materiala   pri   ministrstvu   za   gradnje 
LRS. 

Ministrstvo za finance LRS, 
Ljubljana, 

dne 11. avguste 1948. 
Št. 2431018/1—48 7227 

1457. 
Sedež: Celje. 
Dan vpisa: 10. avgusta 1948. 
Besedilo: Potujoči kino Celje okolica. 
Poslovni predmet: Predvajanje zvoč- 

nih in nemih filmov po območju okraj- 
nega LO Celje okolica in sosednih okra- 
jev. 

Ustanovitelj podjetja: Okrajni LO Ce- 
lje okolica, odločba št. 9492/1 z dne 15. 
VII. 1948. 

Podjetje zastopa in zanj podpisuje: 
Mikek Ivan, upravnik, v obsegu do- 

ločb   spi.  zakona  o drž.   gospodarskih 
podjetjfih in potrjenih pravil. 

Okrajni LO Celjo okolica, 
odsek za finance, 

dne 10. avgusta 1948.        * 
Št 3319/1 7006 

* 
1458. 

Sedež: Vrb jo št. 35. 
Dan vpisa: 13. avgusta 1948. 
Besedilo: Umetni mlin Vrbjo — KLO 

Žalec". 
Poslovni predmet: Mletje žitaric. 
Ustanovitelj podjetja: KLO Žalec, od- 

ločba St. 913/1 z dne 15. maja 1948. 
Operativni upravni voditelj: Izvršilni 

odbor KLO Žalec. 
Podjetje zastopajo in zanj podpisujejo: 
Saj evie Anton, upravnik, 
Jošt  Martin,   predsednik   hmeljarske 

zadruge Žalec, 
Aubreht Jože, vodja trgovskega od- 

delka »Hmezat«, Žalec, in sicer poleg 
upravnika še po en član navedenih, v 
obsegu, določenem v splošnem zakonu o 
drž. gospodarskih podjetjih in potrjenih 
pravil 

Okrajni LO Celje okolica, 
odšel: za finance, 

dne 13. avgusta 1948. 
Št. 3041/1 7116 
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1459. 
bedež: Kamna gorica. 
Dan vpisa: 12. avgusta 1948. 
Besedilo: Okrajna uuclovalniea pohiš- 

tvenega okovja Kamna gorica. 
Poslovni predmet: l&Uelovanje pohiš- 

tvenega okovja. 
Ustanovitelj   podjetja:  OLO  Jesenice. 
Operativni upravni voditelj: Izvršilni 

odbor OLO Jesenice. 
Podjetje zastopata in •••• podpisujeta: 
Rešek Matija, upravnik. 
Kalan  Ida, računovodja podjetja. 

Okrajni LO Jesenice, 
odsek za iinance, 

dne 12. avgusta 1948. 
St.   V—1857/3—1948 7118 

1460. 
Sedež: Ljubljana, Dolenjska cesta 23. 
Dan vpisa: o   avgusta 1948. 
Besedilo:   Gostinstvo   Rakovnik—Vič. 
Poslovni predmet: Nakup in prodaja 

alkoholnih in nealkfholnih pijač ter 
toplih in mrzlih jedil. 

Podružnice podjetja so: 
Brdo, Brdnikova 20, 
Rožna dolina, cesta 11/6, 
Gerbičeva ulica 7, 
Krakovski nasip 18, 
Rudnik 30, 
Tržaška cesta 77, 
Rožna dolina, Cesta VIII/6 
Pred konjušnico 2, 
Dolenjska cesta 20. 
Ustanovitelj podjetja: RLO IV Rakov- 

nik, Vič. 
Operativni upravni voditelj: Izvršilni 

odbor RLO IV Rakovnik, Vič. 
Podjetje zastopajo in podpisujejo: 
Zaplatil Vilko, samostojno, v računo- 

vodskih zadevah pa skupaj z njim 
Cehovin Nerina, knjigovodja. 

MLO glavnega mesta Ljubljana, 
poverjeništvo  za financo, 

dne 3. avgusta 1948. 
Fin. št2569/48 6777 

* 
1461. 

Sedež: Ljubljana, Wolîova ul. 1. 
Dan vpisa: 7. avgusta 1948. 
Besedilo: Trgovsko podjetje »Narodni 

magazin«, skrajšano »Na-ma«. 
Poslovni predmet: 
a) Trgovina z vsemi industrijskimi, 

obrtnimi, kmetijskimi, gozdnimi in ko- 
lonialnimi proizvodi; 

b) uvoz vseh proizvodov omenjenih 
pod a); ' 

c) trgovina z mineralno vodo, alko- 
holnimi • nealkoholnimi pijačami; 

o) proizvodnja in predelava naštetih 
artiklov za potrebe podjetja v lastnih 
delavnicah; d) organizacija in opravlja- 
nje zadev, ki so v zvezi z rednim po- 
slovanjem podjetja. 

Ustanovitelj podjetja: MTPFLRJ (Ur 
Ust DFJ 33'45), P V LRS št. S-zak 340 
z dne 2. VII. 1947, MLO glavnega mesta 
Ljub'i-ia, poverjeništvo za trgovino in 
prekrbo 

Or^rrtivni upravni voditelj: MLO 
LjuM'-r>a) poverjeništvo za trgovino in 
pre~k-bo. 

Pci'sfje zastopajo in wnl podpisujejo: 
Triler T por. direktor, sopodpisuje pri 

•&•••••^-••• zwVvnh. 

Robežnik Vinko, šef računovodstva, v 
njegovi odsotnosti pa 
.Žagar Vladimir, šef kalkulacije. 

MLO glavnega mesta Ljubljana, 
poverjeništvo za finance, 

dne 7. avgusta 1948. 
Fin. št 2524/48 6969 

1462. 
Sedež: Dolnji Slaveči. 
Dan vpisa: 6. julija 1948. 
Besedilo: Krajevna gostilna v Dol. Sla- 

večih. 
Poslovni predmet: Nabava in prodaja 

-alkoholnih in brezalkoholnih pijač, pri- 
prava jedil na gostinski nat;m. 

Ustanovitelj podjetja: KLO Dol. Sla- 
veči. 

Operativni upravni voditelj: KLO Dol. 
Slaveči 

Podjetje  vodita   in  zanj   podpisujeta: 
Širjato Josip,   poslovodja,  do  zneska 

30.0OUdin, v njegovi odsotnosti pa 
Pozvik Franc, predsednik KLO. 

Okrajni L0 Murska Sobota, 
odsek za finance, 

dne 61. avgusta 1948. 
Št.   1226 7053 

•j- 

1463. 
Sedež: Gor. Lendava. 
Dan vpisa: 9 avgusta 1948. 
Besedilo: Krajevna gostilna v Gor. 

Lendavi. 
Poslovni predmet: Nakup in prodaja 

alkoholnih in brezalkoholnih pijač, pri- 
prava jedil na gostinski način. 

Ustanovitelj podjetja: KLO Gor. Len- 
dava. 

Operativni upravni voditelj: KLO Gor. 
Lendava. 

Podjetje vodi in zanj podpisuje: 
Kreft Alojz, poslovodja, do zneska 

5000 din. 
Okrajni L0 Murska Sobota, 

odsek za finance, 
dne 9. avgpsta 1948. 

St. 1227/1 7056 

1464. 
Sedež: Murska Sobota. 
Dan vpisa: 12. avgusta 1948. 
Besedilo: Gostilna pri Lovcu v M. So- 

boti. 
Poslovni predmet: Nakup in prodaja 

alkoholnih in brezalkoholnih pijač, na- 
kup in prodaja živilskih potrebščin. 

Ustanovitelj podjetja: MLO M. Sobota. 
Operativni upravni voditelj: Izvršilni 

odbor OLO M. Sobota. i 
Podjetje vodi in zanj podpisuje: 
Talanji Franc, ravnatelj, do zneska 

lOO.OOOdin, v odsotnosti pa 
Franko Jolanka, v. d. računovodje, ki 

poleg ravnatelja podpisuje vse računo- 
vodske listine. 

Okrajni LO Mursia Sobota, 
odsek za finance, 

dne 12. avgusta 1948 
St.  1249 7103 

1465. 
Sedež: Murska Sobota. 
Dan vpisa: 9. avgusta 1948. 
Besedilo: »Kolodvorska restavracija v 

Murski Ssboik. 

Poslovni predmet: Nakup in prodaja 
aikonolnih in brezalkoholnih pijač na- 
kup in prodaja živilskih potrebščin. 

Ustanovitelj podjetja: MLO M. Sobota, 
odbor MLO M. Sobota. 

Operativni  upravni   voditelj:  Izvršilni 
odbor MLO M. Sobota. 

Podjetje vodita in zanj podpisujeta: 
Talanji   Franc,   ravnatelj,  do   zneska 

lOO.OOOdin, v odsotnosti pa 
Franko  Jolanka,  ki   podpisuje  poleg 

ravnatelja tudi vse računovodske listine. 
Okrajni LO Murska Sobota, 

odsek za finance. 
dne 12. avgusta 1948. 

Št. 1248 7164 
* 

1468. 
Sedež: Murska Sobota. 
Dan vpisa: 9. avgusta 1948. 
Besedilo: Mestno radio in elektroteh- 

nično podjetje v M. Soboti. 
Poslovni predmet: Nakup in prodaja 

radijskih aparatov, raznih radijskih de- 
lov, loto aparatov, elektroinštalacijskega 
materiala   in   vseh  podobnih tehničnih 
predmetov, izvrševanje elektroinštalacij- 
skih in monterai h del. 
.   Ustanovitelj podjeija: MLO M. Sobota. 

Operativni    upravni    voditelj:    MLO 
M. Sobota. 

Podjetje  vodita in zanj  podpisujeta: 
Hojer   Janez,   ravnatelj,   do   zneska 

lOO.OOOdin, v njegovi odsotnosti pa 
Polanič Slavko,  računovodja, ki pod- 

pisuje poleg ravnatelja tudi vse listine. 
Okrajni LO Murska Sobota, 

odsek za finance, 
dne 9. avgusta 1918. 

Št 1229/1—48 7054 

1467. 
Sedež: Murska Sobota.   \ 
Dan vpisa: 9. avgusta 1948. 
Besedilo: Trgovsko podjetje e povrt- 

ninami in sadjem v M. Soboti. 
Poslovni predmet: Nakup in prodala 

zelenjave, sadik, povrtnin, frtnin in sad- 
ja, kakor tudi cvetlic. 

Ustanovitelj podjetja: MLO 11 Sobota. 
Operativni upravni voditelj: MLO 

M. Sobota. 
Podjetje vodita in zanj  podpisujeta: 
Hojer Janez, ravnatelj, do zneska 

lOO.OOOdin, v njegovi odsotnosti pa 
Polanič Slavko, računovodja, ki podpi- 

suje poleg ravnatelja tudi vse fistine. 
Okrajni LO Murska Sobota, 

odsek za finance, 
dne 9. avgusta 1948. 

St.  1229. 7065 
* 

1468. 
Sedež: Središče ob Dravi. 
Dan vpisa: 5. avgusta 1948. 
Besedilo: Mlin in oljarna Si'3dB3o ob 

Dravi. 
Poslovni predmert: Vsa v mlinsko etrp- 

ko spadajoča dela in predelava oljaric. 
Podjetje jo ustanovil: OLO Ptuj. 
Operativni uoravni voditelj: Izvršilni 

odbor OLO Ptuj. 
Za podjetje  podpisujeta: 
Polanec Ivan, upravnik, Središče fri 
Pučnik Vera, računovodja, Središče in 

sicer pogodbe oziroma obveznosti do 
50.000 din,   kolikor   iu   izvršilni  odbor 
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ne pooblasti podpisovati za večji znesek 
e posebnim  pooblastilom. 

Okrajni LO  Ptuj, 
odsek za finanze, 

dne 5. avgusta 1948. 
St. 331/2—48 6795 

1469. 
Sedež: Mirna. 
Dan vpisa: 12. avgusta 1948. 
Besedilo: čevljarsko podjetje Mirna. 
Poslovni predmet: Izdelava in popra- 

vilo vseh čevljarskih izdelkov. 
Ustanovitelj podjetja: KLO Mirna. 
Operativni upravni voditelj: Izvršilni 

odbor KLO Mirna. 
Za podjetje podpisujeta: 
Prosenik Anton, poslovodja, v obsegu 

spL zakona o drž. gospodarskih podjet- 
jih, v  odsotnosti  pa njegov  namestnik 

Zakrajšek Janez ml., čevljarski po- 
močnik podjetja. 

Okrajni LO Trebnje, 
poverjeništvo  za finance, 

dne 12. avgusta 1948. 
Št. 1328/2 7117 

ft 
K St. 1323. 

Sedež: Pišece št. 11. 
Dan vpisa: 24. julija 1948. 
Besedilo: Ljudska gostilna v Pišccah. 
Ustanovitelj podjetja: KLO Pileče, od- 

ločba št. 841 z dne 13. julija 1948. 
Operativni upravni voditelj: KLO Pi- 

šece. 
" \ podjetje podpisujeta: 
Medved Vinko, poslovodja, 
Podgoršek Jelka, knjigovodja, in sicer 

oba skupaj. 
Okrajni LO Krško, 

poverjeništvo za finance, 
dne 24. julija 1948. 

Št. 10106/3 6494 

1470. 
Sedež: Sv. ïurij pri Celju. 
Dan vpisa: 9. avgusta 1948. 
Besedilo: Gostinsko podjetje KLO Sv. 

Jurij pri Celju. 
Izbrišeta se upravičenca za zastopanje s 

in podpisovanje Krumpak Ivan, pošlo-* 
vodja, Štajner Cvetko, namestnik, in vpi- 
šeta: 

Kincl Ivan, poslovodja, 
Branca Florjan, namestnik, ki podpi- 

sujeta v obsegu, določenem v 6plošnem 
zakonu o drž. gospodarskih podjetjih in 
v potrjenih pravilih. 

Okrajni LO Celje okolica, 
odsek za finance, 

dne 9. avgusta 1948. 
Št. 2039/1 6970 

1471. 
Sedež: Dolnja Lendava. 
Dan vpisa: 30. julija 1948. 
Besedilo: ^Okrajna opekarna Dolnja 

Lendava«. 
Besedilo odslej: »Okrajno opekarne 

Dolnja Lendava«. 
K dosedanjemu obratu Dolga' vas se 

priključijo: obrat Dolnja Lendava, obrat 
Dubrovnik in obrat Kobilje. 

Izbrišejo se pooblaščenci za sopodpi- 
sovanje: od operativno uprave Litrop, 
Ignac, Utroša Anton, Kotnjek Ivan, na- 
mesto njih se  vpišejo: 

Vučko Štefan, 
Vučk i  Konrad in 
Gyöfi Štefan, člani izvršilnega odbora 

OLO. 
Od uprave podjetja se izbriše Vukan 

Ladislav, računovodja, vpiše pa 
Požgaj Evfren, računovodja. 

Okrajni OLO Lendava, 
odsek za finance, 

dne 30. julija 1948. 
Št. 668/1—48 6796 

* 
1472. 

Sedež: Ivančna gorica. 
Dan vpisa: 9. avgusta 1948. 
Besedilo:   Čevljarska   delavnica KLO 

Ivančna gorica. 
Izbriše se Kovačič Anica, knjigovodja, 

vpiše se z istimi pooblastili 
Vidic Meri, novi knjigovodja. ' 

Okrajni LO Grosuplje, 
odsek  za finance, 

dne 9. avgusta 1948. 
Št. 587/4—1948 6574 

1473. 
Sedež: Ivančna gorica. 
Dan vpisa: 9. avgusta 1948. 
Besedilo: Kino KLO Ivanćna gorica. 
Izbriše se Kovačič Anica, knjigovodja, 

vpiše se z istimi pooblastili 
Vidic Meri, novi knjigovodja. 

Okrajni LO Grosuplje, 
odsek  za finance, 

dne 9. avgusta 1948. 
Št. 656/1—1948 6373 

1474. 
Sedež: Ivančna gorica. 
Dan vpisa: 9. avgusta 1948. _ 
Besedilo:    Krojaška   delavnica   KLO 

Ivančna gorica. 
Izbriše se Kovačič Anica, knjigovodja, 

vpiše se z istimi pooblastili 
Vidic Meri, novi knjigovodja. 

Okrajni LO Grosuplje, 
odsek  za finance, 

dne 9. avgusta 1948. 
Št. 655/1—1948 0971 

1475. 
Sedež: Velike Lašćo. 
Dan vpisa: 9. avgusta 1948. 
Besedilo: Gostilna KLO Velike Lašče. 
Izbrišeta se Koščak Anton, poslovodja 

in Hočevar Mimi, knjigovodja, vpišeta 
se z istimi pooblastili 

Rigler Franc, poslovodja in 
Andolšek Angela, knjigovodja. 

Okrajni LO Grosuplje, 
odsek za finance, 

dno 9. avgusta 1948. 
Št. 592/3—1948 

Izbriše se dosedanji ravnatelj podjet- 
ja Stare Avgust, vpiše se 

Baraga Stane, v. d. ravnatelja. 
MLO glavnega mesta  Ljubljana, 

poverjeništvo za finance, 
dne 11. avgusta 1948. 

Fin. št. 2742/48 7076 

mi. 
Sedež: Ljubljana. 
Dan vpisa: 9. avgusta 1948. 
Besedilo: »Meprom« mestno prevozno 

podjetje in mehanična delavnica, Ljub- 
ljana, Tyrseva 38. 

Izbriše se Papež Frančiška, računo- 
vodja, namesto njo se vpiše 

Kokal Dušanka. 

MLO glavnega mesta Ljubljana, 
poverjeništvo za finance, 

dne 9. avgusta 1948. 
Fin. št 2693/48 7005 

* 
1478. 

Sedež: Ljubljana. 
Dan vpisa: 10. avgusta 1948. 
Besedilo: Mestni vodovod, Ljubljana. 
Operativni upravni voditelj podjetja 

je odslej poverjeništvo za komunalno go- 
spodarjenje pri MLO Ljubljana. 

Izbriše se ing. Kavčič Kajetan, v. d. 
ravnatelja, vpišo se 
' ŠeMc Ludvik, v. d. ravnatelja. 

MLO glavnega mesta Ljubljana, 
poverjeništvo  za finance, 

dne 10. avgusta 1S4S. 
Fin. št. 2640/48 7077 

6972 

\ 1476. 
Sedež: Ljubljana, Miklošičeva 15. 
Dan vpisa: 11. avgusta 1948. 
Besedilo: Trgovsko podjetje »Kurivo« 

Ljubljana, Miklošičeva c. 15. 

1479. 
Sedež: Dobrovnik. 
Dan izbrisa: 30. julija 1948. 
Besedilo: Krajevna opekarna Dobrov- 

nik. 
Z odločbo KLO Dobrovnik Št. 695/1-48 

z dne 21. VII. 1948 zaradi priključitve 
k Okrajnim opekarnam Dolnja Lendava. 

Okrajn L0 Lendava, 
odseli za finance, 

dne 30  julija 1948. 
Št. 669/1—1948 6798 

1480. 
Sedež: Kobilje. 
Dan izbrisa: 30. julija 1948. 

•   Besedilo: Krajevna opekarna Kobilje. 
Z odločbo KLO Kobilje z dne 21. VII. 

1948, št. 766/1-48 zaradi priključitve k 
Okrajnim opekarnam v Dolnji Lendavi. 

Okrajni 0L0 Lendava, 
odsek za finance, 

dne 30. julija 1948. 
Št. 670/1-48 6797 

* 
1481. 

Sedež: Dravograd. 
Dan izbrisa: 30. julija 1948. 
Besedilo: Pokopališče Dravograd. 
Ker  ped jet j e ne bo  več obratovalo 

samostojno. » 
Okrajni LO Dravograd, 

odsek za finance, 
dne 4. avgusta 1948. 

Št. 414/8-48/V/3 6779 
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1482. 
Sedež: Dravograd. 
Dan izbrisa: 30. julija 1948. 
Besedilo: Sejmišče Dravograd. 
Ker podjetje ne bo več obratovalo 

samostojno. 
Okrajni LO Dravograd, 

odsek za finance, 
ine 4. avgusta 1948. 
Št. 414/9-48/V/3-K 6778 

* 
1483. 

Sedež: Ljubljana, Tyrsova cesta 75. 
Dan izbrisa: 30. julija 1948 
Besedilo:  Tovarna  dekorativnih  tka- 

nin, preprog in pliiev, Ljubljana, Tyr« 
ševa cesia 75. 

Na podlagi ukaza Prezidija Ljudske 
skupščine LRS, Ü St. 107 z dne 16 VIL 
1948. 

MLO glavnega mesta Ljubljana, 
poverjeništvo za finance, 

dne 30. julija 1948. 
Fin. št. 2551/48 6652 

* 
1484. 

Sedež: Rušo. 
Dan izbrisa: 1. julija 1948. 
Besedilo: »Gospodarsko podjetje KLO 

Ruše«. 
Ker so ee posamezna podjetja v sklo- 

pu tega podjetja osamosvojila in samo- 
stojno registrirala.. 

Okrajni LO Maribor okolica, 
finančni odsek, 

dne 1. julija 1948. 
Št. 823/3-V/4 6657 

Razglasi sodišč 

Vpisi v zadružni register 
1095. 

Sedež: Ljubljana, Tržaška cesta 46. 
Dan vpisa: 4 avgusta 1948. 
Besedilo: Potrošniška zadruga z ome- 

jenim jamstvom Ljubljana 19. 
Zadruga je bila ustanovljena na usta- 

novnem zboru 25. VI. 1948 za nedoločen 
čas. 

Nalogo zadruge so: 1. da na čim boljši 
in čim kulturnejši in gospodarstveni na- 
čin oskrbuje svoje člane z vsemi potresni- 
mi predmeti V ta namen: a) ugotavlja po- 
trebe svojih članov in sestavi na podlagi 
•ugotovljenih potreb načrt potrošnje; b) 
sklepa _ pogodbe z proizvajalnimi podjetji, 
državnimi trgovskimi podjetji in s kme- 
tijskimi zadrugami oz. njihovimi zveza- 
mi za dobave industrijskih proizvodov; 
posebno skrbi tudi za dobavo povrinin, 
sadja, mleka itd.; c) skrbi, da bo trgovsko 
poslovanje v vsakem pogledu na stopnji 
rar naine, tehnične in kulturno dovrše- 
ne trgovine, to je, da bodo člani dobro 
postreženi, da bo trgovina vedno zalo- 
žena e potrošnimi predmeti, da ne bo 
imela nekoristnega blaga, da znižuje za. 
konito dopustne marže, da bodo lokali 
in izložbe okusno opremljene itd.; 

2. da ustanavlja za potrebe svojih čla- 
nov po potrebi in možnosti lastna pod- 
jetja, kot n. pr. obrtne delavnice, pod- 
jetja za konseTviranje sadja, povrtni- 
ne itd.; 

3. da skrbi ob sodelovanju sindika' 
nih organizacij za dvig kulturne in pn 
svetne ravni in za zadružno vzgojo sv- 
jih članov. 

Zaradi smotrnega in uspešnega izva 
janja svojih nalog izdela potrebne načrt 
v skladu s splošnim državnim naòrtoiii 
Delež znaša 150 d,n, ki se lahko plac 
v obrokih. Delež zadružnikovega družin 
skega člana znaša 10 din. Člani jamčijo 
za obveznosti zadruge z desetkratnim 
zneskom vpisanega enkratnega temelj 
nega oziroma družinskega deleža. 

Zadruga razglaša važnejše sklepe v 
svojih poslovnih prostorih in na razglas 
nih deskah  svojih  poslovalnic. 

Upravni odbor sestavlja 5. do 7 članov, 
ki jih voli zbor izmed zadružnikov. Nje- 
gova dolžnost traja eno leto. 

Za zadrugo podpisujeta po dva člana 
upravnega odbora, katerih enega lahko 
nadomešča po upravnem odboru poobla- 
ščeni uslužbenec zadruge. 

Člani upravnega odbora so: 
Dermastja Jakob, mizar, Postojnska 

o. 56', 
Saje Ivan, tapetnik, Tržaška cesta 52, 
Godec Ludvik, delavec, Glinška 7. 
Koželj Jože, ključavničar, Zavetiška 3, 
Mar Josip, uradnik, Predjamska 44, 

vsi v Ljubljani. 
Okrožno sodišče v Ljubljani 

dne 4. avgusta 1948. 
Zt 176/48 - Zadr VI 133/1   6955 

109G. 
Sedež: Ljubljana, Zaloška cesta 15. 
Dan vpisa: 4. avgusta 1948. 
Besedilo: Potrošniška zadruga Ljub- 

ljana 6 z omejenim jamstvom. 
Zadruga je bila ustanovljena na usta- 

novnem zboru 22. VI. 1948 za nedoločen 
čas. 

Naloge zadruge so: 1. da na čim boljši 
in čim kulturnejši in gospodarstveni na- 
čin oskrbuje svoje člane z vsemi potresni- 
mi predmeti. V ta namen: a) ugotavlja po- 
trebe svojih članov in sestavi na podlagi 
ugoto\ljeniu potreb načrt potrošnje; b) 
sklepa pogodbe s proizvajalnimi podjetji, 
državnimi trgovskimi podjetji in s kme- 
tijskimi zadrugami oz. njihovimi zveza- 
mi za dobave industrijskih proizvodov; 
zlasti skrbi tudi za dobavo povrtnin, 
sadja mleka itd; c) skrbi, da bo trgovsko 
poslovanje v vsakem pogledu nâ stopnji 
racionalne, tehnične in kulturno dovrše- 
ne trgovine, to je, da bodo člani dobro 
postreženi, da bo trgovina vedno zalo- 
žena s potresnimi predmeti, da ne bo 
imela nekoristnega blaga, da znižuje za- 
konito dopustne marže, da bodo lokali 
in izložbe okusno opremljene itd.; 

2. da ustanavlja za potrebo svojih čla- 
nov po potrebi in po možnosti lastna 
podjetja, kot n. pr. obrtne delavnice, 
podjetja za_ konserviranje sadja, povrt- 
nine, jajc itd.; 

3. da 6krbi ob sodelovanju sindikal- 
nih organizacij za dvig kulturne in pro- 
svetne ravni in za zadružno vzgojo svo- 
jih članov. 

Zaradi smotrnega in uspešnej-ega izva- 
janja svojih nalog izdela potrebn. načrte 
v skladu s splošnimi državnim načrtom. 

Delež znaša 150 din, ki se lahko plača 
obrok.h  Delež zadružnikovega družin- 
;ega člana znaša 10 din  Člani jamčijo 

.a  obveznosti  zadruge  z desetkratnim 
neskom vpisanega enkratnega temelj- 
lega oziroma družinskega deleža. 

Zadruga   razglaša   važnejše  sklepe v 
vojih poslovnih prostorih in na razglas- 
iih deskah svojih poslovalnic. 

Upravni  jdbor sestavlja 5 do 7 čla- 
iov, ki jih voli zbor izmed zadružnikov. 

Dolžnost   upravnega  odbora  traja   eno 
leto. Za zadrugo podpisujeta po dva čla- 
na  upravnega   odbora,   katerih   enega 
lahko nadomešča po upravnem odboru 
pooblaščeni uslužbenec zadruge. 

Člani upravnega odbora so: 
Mehle Franc, glavni poslovodja Lav- 

rica 13, 
Jenčič Mitjeva, administr. Ljubljana, 

Domžalska 13, 
Bunič Pavle, upokojenec. Ljubljana, 

Cegnarjeva 4, 
Horvat Andrej, upokojenec, Ljubljana, 

Povšetova 71, 
Križaj Frano, kroj. mojster, Ljubljana, 

Bolgarska 23, 
K ran je Marija, gospodinja. Ljubljana, 

Zaloška c. 13, 
Kramar Janez, trafikant, Ljubljana, 

Holzapflova 17. 
Okrožno sodišče v Ljubljani 

dne 3. avgusta 1948. 
Zt 174/48 — Zadr VI 131/1   6953 

* 
1037. 

Sedež: Polje št. 15. 
Dan vpisa: 6. avgusta 1948. 
Besedilo: Potrošniška zadruga z ome- 

jenim jamstvom Ljubljana 26. 
Zadruga je bila ustanovljena na usta- 

novnem zboru 24. VI. 1943 za nedoločen 
čas. 

Naloge zadruge so: 1. da na čim boljši 
in čim kulturnejši način oskrbuje svojo 
člane in njihove družine z vsemi potreb- 
nim^ potrošnima predmeti; 2. da usta- 
navlja obrtne delavnice za potrebe 
svojih članov, po potrebi in možnosti 
pa tudi lastna podjetja; 3. da skrbi s 
sodelovanjem sindikalnih organizacij za 
dvig kulturne in prosvetne ravni in za 
zadružno vzgojo svojih članov. 

Zaradi smotrnega in uspešnejšega iz- 
vajanja svojih nalog izdela potrebne 
načrte v skladu s splošnim državnim 
načrtom ter sklepa v ta namen pogodbe 
za dobavo potrošnih predmetov za svoje 
člane. 

Delež znaša 150 din, ki se lahko pla- 
ča v obrokih. Delež zadružnikovega dru- 
žinskega člana znaša 10 din. Ciani jam- 
čijo za obveznosti zadruge z desetkrat- 
nim zneskem vpisanega enkratnega te- 
meljnega  oziroma družinskega deleža. 

Zadruga razglaša važnejše sklepe v 
svojih poslovnih prostorih in na razglas- 
nih deskah svojih poslovalnic. 

_ Upravni odbor sestavlja 5 do 7 članov, 
ki jih voli zbor izmed zadružnikov. 
Dolžnost upravnega odbora traja eno 
leto. Za zadrugo podpisujeta po dva čla- 
na upravnega odbora, katerih enega 
lahko nadomešča po upravnem odbera 
pooblaščeni uslužbenec zadruge. 
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Hani upravnega odbora so: 
l rusnik   Marija,   nameščenka,   Polje 

žt 100, 
Kogej Mirko, nameščenec, Polje 31, 
Zlebnik Franc, nameščenec, Polje 192, 
Okretič Jože, žeL uslužbenec, Zg. Za- 

dobrova 44, 
Tekavec Rudolf, drž. nameščenec, Stu- 

denec 23, 
Erbežnik   Adolf, delavec, Zg. Kašelj 

št 130, 
Blaž Franc, železničar, Zg. Kašelj 39. 

Okrožno sodišče v Ljubljani 
dne 3. avgusta 1948. 

Zt 177/48 — Zadr VI 136/1   6959 
•ft« 

1008. 
Sedež: Zg. Zadobrova. 
Dan vpisa: 4. avgusta 1948. 
Besedilo: Potrošniška zadruga z ome- 

jenim jamstvom Ljubljana 25. 
Zadruga je bila ustanovljena na usta- 

novnem zboru 24. VI. 1948 za nedoločen 
čas. 

Naloge zadruge so: 1, da na čim bolj- 
ši in čim kuiturnejši način oskrbuje 
svoje člane in njihove družine z vsemi 
potrebnimi potresnimi predmeti; 2. da 
ustanavlja obrtne delavnice za potrebe 
evojih članov, po potrebi in možnosti pa 
tudi lastna podjetja; 3. da skrbi s sode- 
lovanjem sindikalnih organizacij za dvig 
kulturne in prosvetne ravni in za za- 
družno vzgojo svojih članov. 

Zaradi smotrnega • uspešnejšega iz- 
vajanja svojih nalog izdela potrebne na- 
črte v skladu s splošnim državnim na- 
črtom in sklepa potrebne pogodbe za 
dobavo potrošnih predmetov za svoje 
člane. 

Delež znaša 150 din, ki se lahko pla- 
ča v obrokih. Delež zadružnikovega 
družinskega člana znaša 10 din. Člani 
jamčijo za obveznosti zadruge z deset- 
kratnim zneskom vpisanega enkratnega 
temeljnega oziroma družinskega deleža. 

Zadruga razglaša važnejše sklepe v 
svojih poslovnih prostorih in na raz- 
glasnih deskah svojih poslovalnic. 

Upravni odbor sestavlja 5 do 7 čla- 
nov, ki jih voli zbor izmed zadružnikov 
Njegova dolžnost traja eno leto. Za 
zadrugo podpisujeta po dva člana uprav, 
nega odbora, katerih enega lahko nado- 
mešča po upravnem odboru pooblašče- 
ni uslužbenec zadruge. 

Člani upravnega odbora so: 
Veber Franc, gl. poslovodja, Zg. Za- 

dobrova 7, 
Zaje Ignac,  nameščenec, Zg. Zadobro- 

va 26, 
Mihelič Franc, delovodja, Sneberje 78, 
Vodiškar Jože, obratovodja, Sneberje 

št. 58 
Marolt Franc, livar, Zg. Zadobrova 49, 
Velepič Stane, trg. pomočnik, Hrastje 

št. 22,' 
Vodnik Ivan, železničar, Sneberje 61. 

Okrožno sodišče v Ljubljani 
dne 3. avgu-.ta 1948. 

Zt 175/48 — Zadr VI/132/1   6954 

1099. 
Sedež: Apače, okraj Radgona, 
Dan vpisa: 5. avgu.-.ta 194« 
Besedilo: Kmetijska zadruga z o. j. v 

Apačah. 
Zadruga je bila ustanovljena na skup- 

ščini 18. IV. 1948 za nedoločen čas. 
Naloge zadruge o: 1. da ua čim boljši 

in čim kuiturnejši način oskrbuje svoje 
člane z vsemi potrebnimi potresnimi 
predmeti; 2. da odkupuje v svojem oke- 
iiiu vse kmetijske pridi • ìD izdelke v 
-kla-d;t -. 4avljenirn načrtom za ! .bio 
oskrbo mest in drugih industrijskih ere- 
d;šč in sklepa v ta namen pogodbe; 
3. da pospešuje in razvija vse panoge 
kmetijskega gospodarstva na svojem 
( ' očju tako poljedelstvo, živinorejo, 
sadjarstvo, vinogradništvo, čebelarstvo, 
gojitev industrijskih in drugih kultur, 
gozdarstvo,  domačo   obrt   itd.,   (asebao 

is tisle [)•••«• ozi i oma ! 'are, ki v 
danih naravnih pogojih najbolj uspe- 
vajo; 4 da uvaja za povečanje kmetijske 
proizvodnje in s tem za naraščanje bla- 
gostanj- svojih članov naprednejše teh- 
ni i. . "ronojnske metode v kmetij- 
stvu in v ta namen nabavlja kmetijske 
-li"i',e. ur. trsa gnoj i'a .i), n-larn, Iju 
ambulante za živino, plemenilne postaja 
organizira selekcijo živine, gradi silose, 
organizira semensko službo, skrbi za 
gojitev sadnih, gozdnih in drugih sadik 
id.; 5. da organizira predelavo kmetij- 

sV' pridelkov in "brine del ,i za 
.potrebe svojih članov in izrablja pri tem 
predvsem lokalne surovine; 9 da zbira 
kmečke prihranke v obliki hranilnih 
vlo in ranjih o. soiil m ustvarjanje 
obratnih sredstev in podeljevanje kre- 
ditov svojim članom; 7 da skrbi za go- 
spodarski strokovni, kulturni in pro- 
svetni dvig vseh prebivalcev svojega 
oKoliša tako, da prireja v svojem za- 
družnem domu strokovna in politična 
predavanja, kulturne prireditve, stro- 
kovne tečaje, razstave, predvajanja fil- 
mov, goji fizkulturo itd ter ustanovi 
svojo knjižnico. 

Zaradi smotrnega in uspešnejšega iz- 
vajanja svojih nalog izdela potrebne na- 
črte v skladu s splošnim državnim načr- 
tom. 

Zadružni delež znaša 150din, plača 
se ob vstopu v zadrugo. Upravni odbor 
lahko dovoli plačilo v obrokih. Delež za- 
družnikovega družinskega člana znaša 
50 din. Jamstvo je omejeno. Vsak za- 
družnik jamči še z desefkratnim zne- 
skom  vpisanih obveznih deležev. 

Zadruga razglaša važnejše sklepe v 
svojih poslovnih prostorih in na razglas- 
ili deski. 

Upravni odbor sestavlja 7 do 9 čla- 
nov. Njegova dolžnost traja  eno leto. 

Zadrugo zastopa upravni odbor, za- 
njo podpisujeta po dva člana upravnega 
odbora, katerih enega lahko nadomešča 
po upravnem odboru pooblaščeni usluž- 
benec zadruge. 

Člani upravnega odbora so: 
Uhan   Vinko, kmet  Apače,  predsed- 

nik, 
Jančar Hedvika, delavka, Lesane, pod- 

predsednik, 

Markon Alojz, kmet, Apače   tajnik, 
Valzer   Franc, kmet, Apače, 
Jesi h Janez, kmet, Apače 
Groza Jožel, kmet, Apače, 
Domer Ivan, kmet, Lesane, odborniki. 

Okrožno sodišče v Mariboru 
dne ">. avgusta  1948. 

Zadr IV 86 7134 

* 
1100. 

Sedež: Novo mesto. (Okoliš obsega ves 
okraj.) 

Dan vpisa: 30. junija 1948. 
Besedilo: Okrajna poslovna zveza na- 

bavno prodajnih zadrug z omejenim jam- 
stvom v Novem mestu. 

Na skupščini 4. maja 1948 so bila 
sprejeta nova pravila. 

Besedilo odslej: Okrajna zveza kme- 
tijskih zadrug z omejenim jamstvom v 
Novem mostu. 

Zveza je ustanovljena za nedoločen 
čas. 

Namen zveze je, da voda včlanjene za- 
druge v organizacijskem in gospodar- 
skem pogledu, da uvaja v njihovo po- 
slovanje planiranje, razvid in kontrolo, 
skrbi za vzgojo kadrov in za vzgojo za- 
družnikov sploh, se bori za naprednejše 
oblike v zadružništvu in za pravilni raz- 
voj članic 

V ta namen: 1. predstavlja in povezuje 
vse zadruge kmetijskega značaja svojega 
okraja, razen kmetijskih obdelovalnih 
zadrug; 

2- pospešuje in razvija s pomočjo 
svojih članic vse panoge kmetij- 
stva in gozdarstva na svojem področju, 
zlasti tiste panoge oziroma kulture, ki 
v danih naravnih pogoj-.h najbolj uspe- 
vrjo, in sicer; a) pomaga svojim člani- 
cam pri pravilni organizaciji selekcije 
živine, pri ustanavljanju plemenibnih po- 
staj, ambulant za živino, pri gradnji si- 
losov, pri nabavi in odgoji plemenske 
živine, pri reji drobnih živali itd., prav 
tako skrbi pa tudi za dobro organizacijo 
mlekarstva in za produkcijo živinskih 
proizvodov, kot mesa, kož, wine itd.; 
b) organizira in pomaga svojim člani- 
cam, izvrševati načrt lesne proizvodnjo 
odkupuje in predeluje ter vnoveuje les 
in skrbi po svojih članicah za uspešno 
organizacijo pogozdovanja, posebno za 
ureditev drevesnic itd-; c) pomaga svo- 
jim članicam pri pravilni organizaciji 
semenske službe, pri vzgoji in pravilni 
obdelavi vseh vrst kultur, posebno in- 
dustrijskih kultur, pospešuje uvajanje 
naprednejših agrotehničnih metod v 
kmetijstvu itd.; č) pomaga svojim čla- 
nicam pri pospeševanju sadjarstva in 
vinogradništva, posebno pri ureditvi 
drevesnic in trsnic, pri zatiranju raznih 
rastlinskih bolezni, pri obnovi vinogra- 
dov, pri vzgoji kvalitetnega sadja, pri 
šolanju vfii, pri vnovčevanju sadja in vin 
itd. d) pomaga svojim članicam pri po- 
speševanju vseh' drugih gospodarskih 
panog, n. pr. čebelarstva itd.; 

3. pomaga svojim članicam pri mehani- 
zaciji kmetijstva s tem. da skrbi, da bodo 
zadruge uspešno izrabljale razpoložljive 
km^tiijské stroje, nabavljale take stroj*», 
da   bodo  ti stroji  stalno v  upornbn^m 
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stanju, da pomaga svojim članicam pri 
ureditvi delavnic sa popravil» kmetij- 
skih strojev ter da sodeluje po potrebi 
pri sklepanju pogodb med članicami in 
traktorsko postajo; 

4. pomaga pri pravilni organizaciji 
zadružne trgovine in eicex a) skrbi, da 
bo trgovsko poslovanje njenih članic na 
stopnji racionalne, tehnično dovršeno in 
kulturne trgovine, da bodo članice zni- 
ževale zakonito dopustno maržo; b) skr- 
bi za dobro tehnično organizacijo odkupa 
kmetijskih pridelkov in izdelkov, bo- 
sebno za pravočasno kontrahiranje, in 
ukrene vse potrebno, da je odkup učin- 
kovit, kakor tudi, da se pravilno raz- 
vije po vezanih cenah; c) pomaga svojim 
članicam pri naročanju blaga, jih 
zalaga s trgovskim blagom in sklepa 
pogodbe z dobavnimi podjetji, če in ko- 
likor bo to racionalno in gospodarsko 
smotrno. Pri tem skrbi, da bodo vse 
zadružne trgovine pravočasno in zadost- 
no založene s sortimenti, ki ustrezajo 
okusu in običajem zadružnikov, prav 
tako pa skrbi, da ne bodo imele zadru- 
ge na zalogi nekoristnega blaga; č) ore- 
važa trgovsko blago za svoje članice z 
lastnim -prevoznim parkom, in v ta na- 
men koordinira tudi načrtno in racional- 
no avtomehanično delavnico; 

5. posreduje in po potrebi razdeljuje 
med svoje članice kredite, organizira in 
povezuje kreditne odseke svojih članic 
z Narodno banko ter pospešuje zbira- 
nje kmečkih  prihrankov; 

6. skrbi za sistematičen dvig kulturne 
in prosvetne ravni zadružnikov in kmeč- 
kega prebivalstva sploh, in v ta namen 
pomaga predvsem pri gradnji zadružnih 
domov, prireja predavanja, razstave itd.; 
_ 7. vzgaja po načrtu zadružne kadre, 
jih pravilno razporeja in utrjuje pri njih 
zavestno disciplino; 

8. organizira in usmerja delo svojih 
članic, jim daje obvezna navodila organi- 
zacijskega in poslovnega značaja v skla- 
du z obstoječimi zakonitimi predpisi in 
navodili nadrejenih organov. Organizira 
in opravlja organizacijsko inštruktorsko 
in revizijsko služIjo, s katero kcntro- 
Lira in zboljluje njihovo poslovanje, da 
bo v vsakem pogledu smotrno in racio- 
nalno. 

Zaradi smortnega in uspešnega izva- 
janja vseh teh nalog izdela potrebne 
načrte v skladu s splošnim državnim 
načrtom in skrbi, da izdelujejo te načrte 
tudi njene članice ter da jih tudi v celoti 
izvajajo in presegajo. V ta namen vodi 
vse potcebno evidenčno in statistično 
službo 

~J?ft
e!.®ž vs

T
ake aailjice zadruge znaša 

/UOOdin. Jamstvo je omejeno. Vsaka 
članica jamci •• z desetkratnim inesktom 
vpisanih deležev. 

Upravii odbor sestavlja 9 članov, 
predsednik, podpredsednik, tajn" in 
G odbornikov. Zadru/Jo zastopa«jij^avnii 
odbor ali tisti, ki ga ta pooblasti, njeno 
firmo pa podpisujeja po dva člana uprav- 
nega cdb"ra in en pooblaščeni' uslužbe- 
nec zveze. 

Razglasi zadruge se izvrše s noseb- 
nim obvestilom vsem članom zveze. 

Izbrišejo se člani upravnega odbora: 
Skuïca Stanko, Šetinc Lado, Strumbelj 
Viktor, Doli&ar Valentin, Ferkolj Franc, 
Jerman Jože, Lindič Anton, Cretnik 
Franc, Picek Rajko, Staniša Tilka in do- 
slej pooblaščeni uslužbenec Novak Ivan. 
Od registriranih članov upravnega od- 
bora ostanejo še Aš Franc, predsed- 
nik, Henigman Viktor, tajnik in od- 
borniki: Pečaver Franc, Franko Jože in 
Gačnik Franc. 

Vpišejo se novi člani upravnega od- 
bora: 

Kump Jože, krojač, Laze 19, 
Strgar Franc, uslužbenec OLO, Novo 

mesto, 
Bradač Alojzij, kmet, Podhosta, 
Sali Rudolf, posestnik, Češča vas, od- 

borniki. 
Pooblaščeni uslužbenec zveze s pra- 

vico za siopodpisovanje e še enim čla- 
nom upravnega odbora je Zupan Miha, 
trg. pomočnik, Novo mesto, Seidlova 
ulica 12.    - 

Okrožno sodeče v Novem mestu 
dne 30. junija 1948. 

Zadr III  1673 5959 
* 

1101. 
Sedež: Begunje, okraj Postojna. 
Dan vpisa: 6. avgusta 1948. 
Besedilo: Kmetijska zadruga z omeje- 

nim jamstvom v Begunjah. 
Zadruga je bila ustanovljena na skup- 

ščini dne 2.  V.  1918. 
Naloge z-druge so: 1. da na čim boljši 

in čim  kulturnejši • načm  oskrbuje  svoje 
člane z vsemi potrebnimi potrosn.mi pred- 
meti; 2. da odkupuje v svojem okolišu vse 
kmetijsko pridelke in izdelke v skladu s 
postavljenim   načrtom   za   dobro   oskrbo 
mest  in drugih   industrijskih   središč   in 
sklepa v ta namen pogodbe; 3. da pospešu- 
je in razvija vse panoge kmetijskega go- 
spodarstva na svojem področju, tako polje- 
delstvo, živinorejo, sadjarstvo, vinogradni- 
štvo, čebelarstvo, gojitev  industrijskih in 
drugih kultur, gozdarstvo, domačo obrt itd., 
posebno še tiste panoge oziroma kulture, 
ki v danih naravnih pogojih najbolj uspe- 
vajo; 4. da uvaja za povečanje •••¥;•-.•• 
proizvodnje in s tem za naraščanje bla- 
gostanja  svojih članov  naprednejše  teh- 
nične  in  agronomske  metode  v  kmetij- 
stvu in v ta namen dobavlja kmetijske 
stroje,   umetna   gnojila   itd.,   ustanavlja 
ambulante za živino,^ plemenilne postaje, 
organizira selekcijo  živine, gradi  silose, 
organizira semensko službo, skrbi za goji- 
tev sadnih, gozdnih in drugih sadik itd.; 
5. da organizira  predelavo kmeti jskili pri- 
delkov in obrtne delavnice za potrebe svojih 
članov in izrablja prHem predvsem lokal- 
ne surovine; 6. da zbira kmečke prihranke 
v obliki ^hranilnih vlog in notranjih poso- 
jil za ustvarjanje obratnih sredstev in 
podeljevanje kreditov svojim članom; 7. da 
skrbi za gospodarski strokovni, kupun.i in 
prosvetni dvig vseh prebivalcev svojega 
okoliša tako, da prireja v svojem zadruž- 
nem domu strokovna in politična predava- 
nja, kulturne prireditve, strokovie tečaje, 
raz-tave, predvajanja filmov. n;o|i fizkultu- 
ro itd. ter ustanovi svojo knjižnico. 

Zaradi smotrnega in uspešnejšega iz- 
polnjevanja svojih nalog izdela potrebne 
načrte v skladu s splošnim državnim na- 
črtom. 

Zadružni delež znaša 100 din, delež 
zadružmkovega družinskega člana 20 di- 
narjev. Vsak zadružnik jamči z deset- 
kratnin zneskom vpisanih deležev. 

Pr.občitve se razglašajo v poslovnih 
prostorih in na razglasni deski. 

Upravni odbor sestavlja 7 članov. 
Zadrugo zastopa upravni odbor, zanjo 

podpisujeta dva člana upravnega odbo- 
ra, katerih enega sme nadomeščati po- 
oblaščeni uslužbenec zadruge. 

Člani upravnega odbora 6o: 
Urh Franc, tesar, Begunje, predsed- 

nik, 
Drezec Janez, kmet, Begunje, tajnik, 
Tursi? Milan, kmet, Begunje, 
Meden  Jože,  kmet,  Selšček, 
Borštnik Janez, kmet, Otave, 
Tomšič Jože.  (cmet, Brezje, 
Rožanc  Anton, delavec, Begunje, od- 

bornki. 

Okrožno sodišFo v Postojni 
dne 6. avgusta 1948. 

Zt 112/48—2 7121 

1102. 
Sedež:  Dolenja vas  pri  Cerknici. 
Dan vpisa: 20. julija 1948. 
Besedilo: Kmetijska zadruga z omeje- 

nim jamstvom v Dolenji vasi pri Cer- 
knici. 

Zadruga je bila ustanovljena na skup- 
ščini 23. II. 1948. 

Naloge zadruge so: 1. da na čim boljši 
in čim kulturnejši način oskrbuje svoje 
čiane z vsemi potrebnimi potroimnii pred- 
meti; 2. da odkupuje v svojem okolišu vse 
kmetijske pridelke in izdelke v skladu s 
postavljenim načrtom za dobro oskrbo 
mest in drugih industrijskih središč in 
sklepa v ta namen pogodbe; 3. da pospešu- 
je in razvija vse panoge kmetijskega go- 
spodarstva na svojem področju, tako polje- 
delstvo, živinorejo, sadjarstvo, vinogradni- 
štvo, čebelarstvo, gojitev industrijskih in 
drugih kultur, gozdarstvo, domačo obrt itd., 
posebno še tiste panoge oziroma kulture, 
ki v danih naravnih pogojih najbolj uspe- 
vajo; 4. da uvaja za povečanje kmetijske 
proizvodnjo in s tem za naraščanje bla- 
gostanja svojih članov naprednejše teh- 
nične in agronomske metode v kmetij- 
stvu in v ta namen dobavlja kmetijske 
s'roje, umetna gnojila itd., ustanavlja 
ambulanto za živino, plemenilne postaje, 
organizira selekcijo živine, gradi silose, 
organizira semensko službo, skrbi za goji- 
tev sadnih, gozdnih in drugih sadik itd.; 
5. da organizira predelavo kmetijskih pri- 
delkov in obrtne d-lavnice za potrebe svojih 
članov in izrablja pri tem predvsem lokal- 
ne surovine; 6. da zbira kmečke prihranke 
v obliki hranilnih vlog in notranjih poso- 
jil za ustvarjanje obratnih sredstev in 
podeljevanje kreditov svojim članom; 7. da 
skrbi za gospodarski strokovni, kulturni in 
prosvetni dvig vseh prebivalcev svojega 
okoliša tako, da prireja v svojem zadruž- 
nem domu strokovna in politična predava- 
nja, kulturne prireditve, strokovne tečaje, 
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razstave, predvajanja filmov, goji fizkultu- 
ro itd. ter ustanovi svojo knjižnico. 

Zaradi smotrnega in uspešnejšega iz- 
polnjevanja svojih nalog izdela potrebne 
načrte v skladu s splošnim državnim na- 
črtom. 

Zadružni delež znaša 100 din, delež 
zadružnikovega družinskega člana 20 di- 
narjev, Vsak zadružnik jamči z deset- 
kratnim zneskom vpisauih deležev. 

Priobčitve se razglašajo v poslovnih 
prostorih zadruge in na razglasni deski 

Upravni odbor sestavlja 5 članov, Id 
jih voli zbor izmed zadružnikov. 

Zadrugo zastopa upravni odbor, zanjo 
podpisujeta dva člana upravnega odbo- 
ra, katerih enega sme nadomeščati po- 
oblaščeni uslužbenec zadruge. 

Člani upravnega odbora so: 
Švale   Franc,  kmet,   Dolenja  vas 6, 

predsednik, 
Obreza Anton', delavec, Dolenja vas 

št. 41, podpredsednik. 
Mlinar Terezija, gospodinja, Dolenja 

vas 40, tajnica, 
Mlinar Franc, zidar, Dolenja vas 4, 
Lie Terezija, hišna gospodinja, Dole- 

nja vas 101, odbornika. 
Okrožno sodišče v Postojni 

dne 20. julija 1048. 
Zt 105/48—2 - 7126 

«I. 
•i- 

1103. 
Sedež: Gornja Braniča, okraj Sežana. 
Dan vpisa: 8. avgusta 1948. 
Besedilo: Kmetijska zadruga z omeje- 

nim jamstvom v Gornji Branici. 
Zadruga je bila ustanovljena •• skup- 

ščin 25. II. 1948. 
Naloge zadruge so: 1. da na čim boljši 

in čim kulturnejši način oskrbuje svoje 
člane z vsemi potrebnimi potresnimi 
predmeti; 2. da odkupuje v svojem oko- 
lišu vse kmetijske pridelke in izdelke v 
skladu s postavljenim načrtom za dobro 
oskrbo mest in drugih industrijskih sre- 
dišč in sk'^na v ta ramen pogodbe; 
3. da pospešuje in razvija vso panoge 
kmetijskega gospodarstva na svojem 
področju, tako poljedelstvo, živinorejo, 
sadjarstvo, vinogradništvo, čebelarstvo, 
gojitev industrijskih in drugih kultur, 
gozdarstvo, domačo obrt itd., posebno 
še tiste panoge oziroma kulture, ki v 
danili naravnih pogojih najbolj uspe- 
vajo; 4. da uvaja za povečanje kmetijske 
proizvodnje in s tem za naraščanje bla- 
gostanja svojih članov naprednejše teh- 
nične in agronomske metode v kmetij- 
stvu in v ta namen nabavlja kmetijske 
stroje, umetna gnojila itd., ustanavlja 
ambulante za živino, plemenilne postaje, 
organizira selekcijo živine, gradi silose, 
organizira semensko službo, skrbi za 
gojitev sadnih, gozdnih in drugih sadik 
itd.; 5. da organizira predelavo kmetij- 
skib pridelkov in obrtne delavnice za 
potrebe svojih članov in izrablja pri tem 
predvsem lokalne surovine; 6. da zbira 
kmečke prihranke v obliki hranilnih 
vlog in notranjih posojil za ustvarjanje 
obratnih sredstev in podeljevanje kre- 
ditov svojim članom; 7. da skrbi za go- 
spodarski strokovni, kulturni in pro- 
svetni   dvig   vjeh   prebivalcev   svojega 

okoliša tako, da prireja v svojem za- 
družnem domu strokovna ir,' politična 
predavanja, kulturne prireditve, stro- 
kovne tečaje, razstave, predvajanja fil- 
mov, goji fizkulturo itd. ter ustanovi 
svojo knjižnico. 

Zaradi smotrnega in uspešnejšega iz- 
polnjevanja svojih nalog izdela potrebne 
načrte v skladu s splošnim državnim na- 
črtom. 

Zadružni delež z&aša 150 din, delež 
zadružnikovega družinskega člana zna- 
ša ?0 din. Vsak zadružnik jamči s pet- 
kratnim zneskom vpisanih deležev. 

Priobčitve se razglašajo v poslovnih 
prostorih zadruge in na razglasni desici. 

Upravni odbor sestavlja pet članov. 
Zadrugo zastopa upravni odbor, zanjo 

podpisujeta dva člana upravnega odbo- 
ra, katerih enega sme nadomeščati po- 
oblaščeni uslužbenec zadruge. 

Člani upravnega odbora so. 
Trampuž Jožef, uradnik, Čehovina 6, 

predsednik, 
Fabjan Jožef, kmet, Kobali 8, pod- 

predsednik, 
Stemberger Danica, hišna, Kodreti 10, 

tajnik, 
Kobal Stanko, kmet, Dolanci 114, 
Obraht Franc, kmet, Trebižani 3, od- 

borniki. 
Okrožno sodišče r Postojni 

dne 5. avgusta 1948. 
Zt, 135/48—2 7119 

1104. 
Sedež: Hum, p. Kojsko. 
Dan vpisa: 23. julija 1948. 
Besedilo: Kmetijska zadruga z omejenim 

jamstvom na Humu p. Kojsko. 
Zadruga je bila ustanovljena na skup- 

ščini 3. VII. 1948. 
Naloge zadruge so: 1. da na Čim boljši 

in čim kulturnejši način oskrbuje svoje 
člane z vsemi potrebnimi potresnimi pred- 
meti; 2. da odkupuje v svojem okolišu vse 
kmetijske pridelke in izdelke v skladu s 
postavljenim načrtom za dobro oskrbo 
mest in drugih industrijskih središč in 

.sklepa v ta namen pogodbe; 3. da pospešu- 
je in razvija vse panoge kmetijskega go- 
spodarstva na svojem področju, tako polje- 
delstvo, živinorejo, sadjarstvo, vinogradni- 
štvo, čebelarstvo, gojitev industrijskih in 
drugih"kultur, gozdarstvo, domačo obrt itd., 
posebno še tiste panoge oziroma kulture, 
ki v danih naravnih pogojih najbolj uspe- 
vajo; 4. da uvaja za povečanje kmetijske 
proizvodnje in s tem za naraščanje bla- 
gostanja svojih članov naprednejše teh- 
nične in agronomske metode v kmetij- 
stvu in v ta namen dobavlja kmetijske 
stroje, umetna gnojila itd.; ustanavlja 
ambulante za živino, plemenilne postaje, 
organizira selekcijo živine, gradi silose, 
organizira semensko službo, skrbi za goji- 
tev sadnih, gozdnih in drugih sadik itd.; 5. 
da organizira predelavo kmetijskih pridel- 
kov in obrtne delavnice za potrebe svojih 
članov in izrablja pri tem predvsem lokal- 
ne surovine; 6. da zbira kmečke prihranite 
v obliki hranilnih vlog in notranjih poso- 
jil za ustvarjanje obratnih sredstev in 
podeljevanje kreditov svojim članom; 7. da 
skrbi za gospodarski strokovni, kulturni in 

prosvetni dvig vseh prebivalcev svojega 
okoliša tako, da prireja v svojem zadruž- 
nem domu strokovna in politična predava- 
nja, kulturne prireditve, strokovne tečaje, 
razstave, predvajanja filmov, goji fizkultu- 
ro itd. ter ustanovi svojo knjižnico. 

Zaradi smotrnega in uspešnejšega izva- 
janja svojih nalog izdela potrebne načrte 
v skladu a splošnim državnim načrtom. 

Zadružni delež znaša 150 din, delež za- 
družnikovega družinskega člana 50din. Vsak 
družnik jamči z dvajsetkratnim zneskom 
vpisanih deležev. Priobčitve se razglašajo 
v poslovnih prostorih zadruge in na oglas- 
ni deski. 

Upravni odbor sestavlja 7 članov, ki jih 
izvolijo izmed zadružnikov. Zadrugo za- 
stopa upravni odbor, zanjo podpisujeta dva 
člana upravnega odbora, katerih enega 
smo nadomeščati pooblaščeni uslužbenec 
zadruge. 

Člani upravnega odbora so: 
Grauner Ivan, kmet, Hum 46, predsed- 

nik, 
Znidarčič Mirko, kmet, Podsabotin, pod- 

predsednik, 
Marinič Jožef, kmet, Podsabotin 2, taj- 

nik, 
Obidič Oskar, kmet, Snežetno 31, bla- 

gajnik, 
Štakolič Jožef, kmet, Hum 43, 
Tomažič Jožef, kmet, Snežetno 89, 
Kumar Franc, kmet, Hum 38, člani. 

Okrožno sodiščo v Postojni 
.      dne 23. julija 1948. 

Zt 126/48—2 6943 

1ÎQ5. 
Sedež: Kojsko, okraj Gorica. 
Dan vpisa: 5. avgusta 1948. 
Besedilo: Kmetijska zadruga z omeje- 

nim jamstvom v Kojskem. 
Zadruga je bila ustanovljena •• skup- 

ščini 25. VI. 1948. 
Naloge zadruge so: 1. da na čim boljši 

in čim lculturnejši način oskrbuje svojo 
člane z vsemi potrebnimi potrošnimi 
predmeti; 2. da odkupuje v svojem oko- 
lišu vse kmetijske pridelke in izdelke v 
skladu s postavljenim načrtom za dobro 
oskrbo mest in drugih industrijskih sre- 
dišč in sklepa v ta namen pogodbe; 
3. da pospešuje in razvija vse panoge 
kmetijskega gospodarstva na svojem 
področju, tako poljedelstvo, živinorejo, 
sadjarstvo, vinogradništvo, čebelarstvo, 
gojitev industrijskih in drugih kultur, 
gozdarstvo, domačo obrt itd., posebno 
še tiste panoge oziroma kulture, ki v 
danih naravnih pogojih najbolj uspe- 
vajo; 4. da uvaja za povečanje kmetijske 
proizvodnjo in s tem za naraščanje bla- 
gostanja svojih članov naprednejše teh- 
nične in agronomske metode v kmetij- 
stvu in v ta namen nabavlja kmetijske 
stroje, umetna gnojila itd., ustanavlja 
ambulante za živino, plemenilne postaje, 
organizira selekcijo živine, gradi silose, 
organizira semensko službo, fikrbi za 
gojitev 'sadnih, gozdnih in drugih sadik 
itd.; 5. da organizira predelavo kmetij- 
skih pridelkov in obrtne delavnice za 
potrebe svojih članov in izrablja pri fem 
predvsem lokalne surovine; 6 da zbira 
kmečke prihranke v _oblikj hranilnih 
vlog in notranjih posojil za ustvarjanje 
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obratnih sredstev in podeljevanje kre- 
ditov svojim članom; 7. da skrbi za go- 
spodarski strokovni, kulturni in pro- 
svetni dvig vseb prebivalcev svojega 
okoliša tako, da prireja v svojem za- 
družnem domu strokovna irj politična 
predavanja, kulturne prireditve, stro- 
kovne tečaje, razstave, predvajanja fil- 
mov, goji fizkulturo itd. ter ustanovi 
svojo knjižnico. 

Zadružni delež znaša 150 dam, delež 
zadružnikovega družinskega člana znaša 
50 diu. Vsak zadružnik jamči z deset 
kratnim  zneskom vpisanih deležev. 

Zaradi smotrnega in uspešnejšega iz- 
polnjevanja svojih nalog izdela potrebne 
načrte v skladu s splošnim državnim na- 
črtom. 

Priobčitve se razglašajo v poslovnih 
prostorih zadruge in na razglasni deski. 

Upravni odbor sestavlja 9 članov. 
Zadrugo zastopa upravni odbor, zanjo 

podpisujeta dva člana upravnega odbo- 
ra, katerih enega sme nadomeščati po- 
oblaščeni uslužbenec zadruge. 

Člani upravnega odbora so. 
Fintar Alojz, Brestje 1, predsednik, 
Tomažič Jožko, Kojsko 5, podpred- 

sednik, 
Pahor Franc, Kojsko 28, tajnik, 
Modere Anton, Brestje 22, blagajnik, 
Vendramin Ivo, Kojsko 3, 
Simčič Jožef, Vedrijan 1, 
Vuga Zora, Vedrijan 1, 
Bizjak Anton, Vrhovlje 50, 
Zimic Anton, Vrhovlje 45, člani. 

Okrožno sodišče v Postojni 
dne 5. avgusta 1948. 

Zt 139/48—2 7124 
•JU 

1106. 
Sedež: Kovk, okraj Gorica. < 
Dan vpisa: 8. julija 1948. 
Besedilo: Kmetijska zadruga z o. j. v 

Kovku. 
Zadruga je bila ustanovljena na skup- 

ščini 20. VI. 1948. 
Naloge zadruge so: 1. da nai čim boljši 

in čim kulturnejši način oskrbuje svoje 
Člane z vsemi potrebnimi potresnimi pred- 
meti; 2. da odkupuje v svojem okolišu vse 
kmetijske pridelke in izdelke v skladu s 
postavljenim načrtom za dobra oskrbo 
mest in drugih industrijskih središč in 
sklepa v ta namen pogodbe; 3. da pospešu- 
je in razvija vso panoge kmetijskega go- 
spodarstva na svojem področju, tako polje- 
delstvo, živinorejo, sadjarstvo, vinogradni- 
ki vo, čebelarstvo, gojitev industrijskih in 
drugih kultur, gozdarstvo, domaČo obrt itd., 
posebno še tiste panoge oziroma kulture, 
ki v danih naravnih pogojih najbolj uspe- 
vajo; 4. da uvaja za povečanje kmetijske 
proizvodnje in s^tem za naraščanje bla- 
gostanja svojih članov naprednejše teh- 
nične in agronomske metode v kœeUj- 
stvu in v ta namen dobavlja kmetijske 
stroje, umetna gnojila itd., ustanavlja 
ambulante za živino, plemenilne postaje, 
organizira selekcijo živine, gradi silose, 
organizira semensko službo, skrbi za goji- 
tev sadnih, goadnih in drugih sadile itd.; 
5. da organizira predelavo kmetijskih pri- 
delkov in obrtne delavnice za potrebe svojih 
članov in izrablja pri tem predvsem lokal- 
ne surovine; 6. da zbira kmečke prihranke 

v obliki hranilnih vlog in notranjih poso- 
jil za ustvarjanje obratnih sredstev in 
podeljevanje kreditov svojim članom; 7. da 
skrbi za gospodarski strokovni, kulturni in 
prosvetni dvig vseh prebivalcev svojega 
okoliša tako, da prireja v svojem zadruž- 
nem domu strokovna in politična predava- 
nja, kulturne prireditve, strokovne tečaje,, 
razstave, predvajanja filmov, goji fizkultu- 
ro itd. ter ustanovi svojo knjižnico. 

Zaradi smotrnega in uspešnejšega izva- 
janja svojih nalog izdela potrebne načrte, 
v skladu s splošnim državnim načrtom. 

Zadružni delež znaša 150 din, delež za- 
družnikovega družinskega člana 15 din. 
Vsak zadružnik jamči z osemkratnim zne- 
skom vpisanih deležev. Priobčitve se raz- 
glašajo v poslovnih prostorih zadruge in 
na razglasni deski. 

Upravni odbor sestavlja 5 do 9 članov. 
Zadrugo zastopa upravni odbor, zanjo 

podpisujeta dva člana upravnega odbora, 
katerih enega sme nadomeščati pooblašče- 
ni uslužbenec zadruge. 

Člani upravnega odbora so: 
Krapež Jožef, delavec, Kovk 272, pred- 

sednik. 
Kovšca Alojz, kmet, Kovk .305, pod- 

predsednik, 
Ipavec Ivanka, gospodinja, Kovk 304, 

tajnik, 
Vidmar Vera, bišna, Kovk 293, blagaj- 

nik, 
Vidmar Ivan, invalid, Kovk 282, 
Černigoj Jurij, delavec, Kovk 285, 
Škvarc Dora, hišna, Kovk 308, člani* 

Okrožno sodišče v Postojni 
dne 8. julija 1948. 

Zt 107/48—2 6935 

1107. 
Sedež: Ljubinj, okraj Tolmin. 
Dan vpisa: 23. julija 1948. 
Besedâo: Kmetijska zadruga z omeje- 

nim jamstvom na Ljubinju. 
Zadruga je bua ustanovljena na skup- 

ščini 6. III. 1948. 
Naloge zadruge so: 1. da na čim boljši 

in čim kulturnejši način oskrbuje svoje 
člane z vsemi potrebnimi potrošnimi pred- 
meti; 2. da odkupuje v svojem okolišu vse 
kmetijsko pridelke in izdelke v skladu s 
postavljenim načrtom za dobro oskrbo 
mest in drugih industrijskih središč in 
sklepa v ta namen pogodbe; 3. da pospešu- 
je in razvija vse panoge kmetijskega go- 
spodarstva na svojem področju, tako polje- 
delstvo, živinorejo, sadjarstvo, vinogradni- 
štvo, čebelarstvo, gojitev industrijskih in 
drugih kultur, gozdarstvo, domaČo oT>rt itd, 
posebno še tiste panoge oziroma kulture, 
ki v danih naravnih pogojih najbolj uspe- 
vajo; 4. da uvaja za povečanje kmetijske 
proizvodnje in s tem za naraščanje bla- 
gostanja svojih članov naprednejše teh- 
nične in agronomske rnotode v kmetij- 
stvu In v ta namen dobavlja kmetijske 
stroje, umetna gnojila itd., ustanavlja 
ambulante za živino, plemenilne postaje, 
organizira selekcijo živine, gradi silose, 
organizira semensko službo, skrbi za goji- 
tev sadnih, gozdnih in drugih sadik itd.; 
5. da organizira predelavo kmetijskih pri- 
delkov in obrtne delavnico za potrebe svojih 
članov in izrablja pri tem predvsem lokal- 

ne surovine; 6. da zbira kmečke prihranke 
v obliki hranilnih vlog in notranjih poso- 
jil za ustvarjanje obratnih sredstev in 
podeljevanje kreditov svojim članom; 7. da 
skrbi za gospodarski strokovni, kulturni in 
prosvetni dvig vseh prebivalcev svojega 
okoliša tako, da prireja v svojem zadruž- 
nem domu strokovna hrpolitična predava- 
nja, lnilturne prireditve, strokovne tečaje, 
razstave, predvajanja filmov, goji fizkultu- 
ro itd. ter ustanovi svojo knjižnico. 

Zaradi smotrnega in uspešnejšega izva- 
janja svojih nalog izdela potrebne načrte 
v skladu s splošnim državnim načrtom- 

Zadružni delež znaša 150 din, delež 
zadružnikovega družinskega člana 30 di- 
narjev. Vsak zadružnik jamči s petkrat- 
nim zneskom vpisanih deležev. 

Priobčitve se razglašajo v poslovnih 
prostorih in na razglasni deski. 

Upravni odbor sestavlja 7 do 9 čla- 
nov,  Id  jih  volijo izmed,  zadružnikov. 

Zadrugo zastopa upravnj odbor, zanjo 
podpisujeta dva člana upravnega odbo- 
ra, katerih enega sme nadomeščati po- 
oblaščeni uslužbenec zadruge. 

Člani upravnega odbora so: 
Rutar Jožef, kmet, Ljubinj 26, pred- 

sednik, 
Rutar Andrej, Ljubinj 27, podpred- 

sednik, 
Kavčič Ivan, kmet, Ljubinj 46, taj- 

nik, 
Oolja Mirko, kmet, Ljubinj 40, 
Leben Alojz, kmet, Ljubinj 16, 
Rutar Ivanj kmet, Ljubinj. 52, 
Kavčič Ivan, kmet, Ljubinj 4, odbor- 

niki. 
Okrožno sodišče v Postojni 

dne 21. julija 1948. 
Zt 121/48—2 0940 

1108. 
Sedež: Otaye, okraj Postojna. 
Dan vpisa: 4. avgusta 1948. 
Besedilo: Kmetijska zadruga z omeje- 

nim jamstvom r Ofavali. 
Zadruga je bila ustanovljena na skup- 

ščini 14. III. 1948. 
Naloge zadruge so: 1. da na čim boljši 

in čim kulturnejši način oskrbuje svoje 
člane z vsemi potrebnimi potrošnimi pred- 
meti; 2. da odkupuje v svojem okolišu vse 
kmetijske pridelke in izdelke v skladu s 
postavljenim načrtom za dobro oskrbo 
mest in drugih industrijskih središč in 
sklepa v ta namen pogodbe; 3. da pospešu- 
je in razvija vse panoge kmetijskega go- 
spodarstva na svojem področju, tako polje- 
delstvo, živinorejo, sadjarstvo, vinogradni- 
štvo, čebelarstvo, gojitev industrijskih in 
drugih kultur, gozdarstvo, domačo obrt itd, 
posebno še tiste panoge oziroma kulture, 
ki v danih naravnih pogojih najbolj uspe- 
vajo; 4. da uvaja za povečanje kmetijske 
proizvodnje in s tem za naraščanje bla- 
gostanja svojih članov naprednejše teh- 
nične _ in agronomske metode v kmetij- 
stvu in v ta namen dobavlja kmetijske 
stroje, umetna gnojila itd., ustanavlja 
ambulante za živino, plemenilne postaje, 
organizira selekcijo živine, gradi silose, 
organizira semensko službo, skrbi za goji- 
tev sadnih, gozdnih in drugih sadile itd.; 
5. da organizira predelavo kmetijskih pri. 
delko v in obrtne delavnice za potrebe svojih 
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članov in izrablja pri tem predvsem lokal- 
ne surovine; 6. da zbira kmečke prihranke 
v obliki hranilnih vlog in notranjih poso- 
jil za ustvarjanje ooratnih sredstev in 
podeljevanje kreditov svojim članom; 7. da 
skrbi /,a gospodarski strokovni, kulturni in 
prosvetni dvig vseh prebivalcev svojega 
okoliša tako, da prireja v svojem zadruž- 
nem domu strokovna in politična predava- 
nja, kulturne prireditve, strokovne tečaje, 
razstave, predvajanja îilmov, goji fizkultu- 
ro itd. ter ustanovi svojo knjižnico. 

Zaradi smotrnega in uspešnejšega iz- 
polnjevanja svojih nalog izdela potrebne 
načrte v skladu s splošnim državnim na- 
črtom. 

Zadružni delež znaša 100 din, delež 
zadružnikovega družinskega člana 20 di- 
narjev. Vsak zadružnik jamči z devet- 
kratnim zneskom vpisanih deležev. 

Probčitve se razglašajo v poslovnih 
prostorih zadruge in na razglasni deski. 

Upravni odbor sestavlja 5 do 7 članov. 
Zadrugo zastopa upravni odbor, zanjo 

podpisujeta dva člana upravnega odbo- 
ra, katerih enega sme nadomeščati po- 
oblaščeni uslužbenec zadruge. 

Ciani upravnega odbora so: 
Zalar Karol, kmet, Gor. Atave, pred- 

sednik. 
Zalar Karol, kmet, Gor. Otave, pred- 

nik, 
Rupar Anton-, kmet, Zupeno 5, 
Korošec Franja, kmetica, Kranjce 8, 
Hiti Matija, kmet, Straž'šče 2, 
Zalar Franja, delavka. Dol. Otave 3, 

odborniki, 
Tomšič Draga, poslovodja, Gor. Otave 

št. 1. 
Okrožno sodišče v Postojni 

dne 4. avgusta 1948. 
Zt 106/48—2 7128 

1109 
Sedež: Ponikve, okraj Tolmin. 
Dan vpisa: 23. julija 1948. 
Besedilo: Kmetijska zadruga z omeje- 

nim jamstvom na Ponikvi. 
Zadruga je bila ustanovljena na skup- 

ščini 9. III. 1948. 
Naloge zadruge so: 1. da na čim boljši 

in čim kultumejši način oskrbuje svoje 
člane z vsemi potrebnimi potrošnimi pred- 
meti; 2. da odkupuje v svojem okolišu vse 
kmetijske pridelke in izdelke v skladu s 
postavljenim načrtom za dobro oskrbo 
mest in drugih industrijskih središč in 
sklepa v ta namen pogodbe; 3. da pospešu- 
je in razvija vse panoge kmetijskega go- 
spodarstva na svojem področju, tako polje- 
delstvo, živinorejo, sadjarstvo, vinogradni- 
štvo, čebelarstvo, gojitev industrijskih in 
drugih kultur, gozdarstvo, domačo obrt itd., 
posebno še tiste panoge oziroma kulture, 
ki v danih naravnih pogojih najbolj uspe- 
vajo; 4. da uvaja za povečanje kmeti'ske 

V proizvodnje in s tem za naraščanje bla- 
gostanja svojih članov naprednejše teh- 
nične in agronomske metode v kmet- 
stvu in v ta namen dobavlja kmetijske 
stro;p umetna spojila itd., usranivlja 
ambulante za živjno^plemenilne postaje, 
organizira selekcijo živine, gradi silose, 
organizira semensko službo, skrbi za goji- 
tev cadnih, rrozdnib in dragih sadik itd.: 
5. da organizira  predelavo kmetijskih pri- 

delkov in obrtne delavnice za potrebe svojih 
članov in izrablja pri tem predvsem lokal- 
ne surovine; 6. da zbira kmečke prihranke 
v obliki hranilnih vlog in notranjih poso- 
jil za ustvarjanje obratnih sredstev in 
podeljevanje kreditov svojim članom; 7. da 
skrbi za gospodarski strokovni, kulcurai in 
prosvetni dvig vseh prebivalcev svojega 
okoliša tako/ da prireja v svojem zadruž- 
nem domu strokovna in politična predava- 
nja, kulturne prireditve, strokovne tečaje, 
razstave, predvajanja lilmov, goji fizkultu- 
ro itd. ter ustanovi svojo knjižnico. 

Zaradi smotrnega in uspešnejšega iz- 
vajanja svojih nalog izdela potrebne načrte 
v skladu s splošnim državnim načrtom. 

Zadružni delež znaša 150 dinarjev, de- 
lež zadružnikovega družinskega Člana 
15 din. Vsak zadružnik jamči s petkratnim 
zneskom vpisanih deležev. Priobčitve se 
razglašajo v poslovnih prostorih zadruge 
in na oglasni deski. 

Upravni odbor sestavlja 7 do 9 članov, 
ki jih volijo izmed zadružnikov. Zadrugo 
zastopa upravni odbor, zanjo podpisujeta 
dva člana upravnega odbora, katerih 
enega sme nadomeščati pooblaščeni usluž- 
benec zadruge. 

Člani upravnega odbora so: 
Krivec Ivan, kmet, Ponikve 61, pred- 

sednik, 
Laharnar Albina, Ponikve 71, pod- 

predsednik, 
Lapajna Ivan, Ponikve 49, tajnik, 
Kobal Karol, kmet, Ponikve 26, 
Hvala Ignac, kmet, Ponikve 43, 
Hvala Leopold, kmet, Ponikve 19, 
Koiol Bogomili, kmet, Ponikve 94, 
Kranjc Andrej, kmet, Ponikve 39, 
Fenda   Ivan, kmet,  Ponikve  54, od- 

borniki. 
Okrožno sodišče v Postojni 

dne 23. julija 1948. 
Zt 122/48—2 6941 

* 
1110. 

Sedež: Prcstranck, okraj Postojna. 
Dan vpisa: 5. avgusta 1948. 
Besedilo: Kmetijska zadruga z omeje- 

nim jamstvom v Prestranku. 
Zadruga je bila ustanovljena na skup- 

ščini 7. III. 1948. 
Naloge zadruge so: 1. da na čim boljši 

in čim kultumejši način oskrbuje svoje 
člane z vsemi potrebnimi potrošnimi pred- 
meti; 2. da odkupuje v svojem okolišu vse 
kmetijske pridelke in izdelke v skladu s 
postavljenim načrtom za dobro oskrbo 
mest in drugih industrijskih središč in 
sklepa v ta namen pogodbe; 3. da pospešu- 
je in razvija vse panoge kmetijskega go- 
spodarstva na svojem področju, tako polje- 
delstvo, živinorejo, sadjarstvo, vinogradni- 
štvo, Čebelarstvo, gojitev industrijskih in 
drugih kultur, gozdarstvo, domačo obrt itd., 
posebno še tiste panoge oziroma kulture, 
ki v danih naravnih pogojih najbolj uspe- 
vajo; 4. da uvaja za povečanje kmetijske 
proizvodnje in s tem za naraščanje bla- 
gostanja svojih članov naprednejše teh- 
nične in agronomske metode v kmetij- 
stvu in v ta namen dobavlja kmetijske 
stroje, umetna gnojila itd., ustanavlja 
ambulante za živino, plemenilne postaje, 
organizira selekcijo  živine,  gradi  silose, 

organizira semensko službo, skrbi za goji- 
tev sadnih, gozdnih in drugih sadik itd.; 
5. da organizira predelavo kmetijskih pri- 
delkov in obrtne delavnice za potrebe svojih 
članov in izrablja pri tem predvsem lokal- 
ne surovine; 6. da zbira kmečke prihranke 
v obliki hranilnih vlog in notranjih pripo- 
jil za ustvarjanje obratnih sredste-v in 
podeljevanje kreditov svojim članom; 7. da 
skrbi za gospodarski strokovni, kulturm in 
prosvetni dvig vseh prebivalcev svojega 
okoliša tako, da prireja v svojem zadruž- 
nem domu strokovna in politična predava- 
nja, kulturne prireditve, strokovne tečaje, 
razstave, predvajanja filmov, goji fizkultu- 
ro itd. ter ustanovi svoio knjižnico. 

Zaradi smotrnega in uspešnejšega iz- 
polnjevanja svojih nalog izdela potrebne 
načrte v skladu s splošnim državnim na- 
črtom. 

Zadružni delež znaša 100 din, delež 
zadružnikovega družinskega člana 20 di- 
narjev. Vsak zadružnik jamči s pet- 
kratnim zneskom vpisanih deležev. 

Priobčitve se razglašajo v poslovnih 
prostorih in na razglasni deski. 

Upravni odbor sestavlja 5 do 7 čla- 
nov. 

Zadrugo zastopa upravni odbor, zanjo 
podpisujeta dva člana upravnega odbo- 
ra, katerih enega sme nadomeščati po- 
oblaščeni uslužbenec zadruge. 

Člani upravnega odbora so. 
Sluga Fran«, kmet, Žeja 17, predsed- 

nik, 
Žele Peter, knjigovodja, Prestrane.k, 

št.   24,  tajnik. 
Bole Franc, kmet, Koče 69, 
Boštjančič Edi, kmet, Orehek 
Milharčič Jakob, kmet, Matenja vas *r7, 
Skrij Anton, delavec, Rakitni); 41, 
Ceč Franc, kmet, GrobRe, odborniki. 

Okrožno sodišče v Postojni 
dne 5. avgusta 1948. 

Zt 30/48—3 7129 
* 

1111. 
Sedež: Slap ob Idrijci. 
Dan vpisa: 22. junija 1948. 
Besedilo: Kmetijska radnica z o. j. v 

Slapu ob Idrijci. 
Zadruga jo bila ustanovljena r,a skup- 

ini 13  IV. 1948 
Naloge zadruge so: 1. da na čim boljši 

in čim kultumejši način oskrbuje svoje 
člane z vsemi potrebnimi potrošnimi pred- 
meti; 2. da odkupuje v svojem okolišu vse 
kmetijske pridelke in izdelke v skladu s 

. postavljenim načrtom za dobro oskrbo 
mest in drugih industrijskih središč in 
sklepa v ta namen pogodbe; 3. da pospešu- 
je in razvija vso panoge kmetijskega go- 
spodarstva na svojem področju, tako poij^ 
delstvo, živinorejo, sadjarstvo, vinogradni- 
štvo, čebelarstvo, gojitev industrijskih in 
drugih kultur, gozdarstvo, domačo obrt itd., 
posebno še tiste panoge oziroma kulture, 
ki v danih naravnih pogojih najbolj uspe- 
vajo; 4. da uvaja za povečanje ••••.••• 
proizvodnje in s tem za' naraščanje bla- 
gostanja svojih članov naprednejše teh- 
nične in agronomske metodo v kmetij- 
stvu in v ta namen dobavlja kmetijske 
Mroje, umetna gnojila itd., ustanavlja 
ambulante za živino, plemenilne postaje, 
organizira selekcijo  živine,  gradi  silose, 
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organizira semensko službo, skrbi za goji- 
tev sadnih, gozdnih in drugih sadik itd.; 
5. da organizira predelavo kmetijskih pn. 
delkov in obrtne delavnice za potreba svojih 
članov in izrablja pri tem predvsem lokal- 
ne surovine; 6. da zbira kmečke prihranke 
v obliki hranilnih vlog in notranjih poso- 
jil za ustvarjanje obratnih sredstev in 
podeljevanje kreditov svojim članom; 7. da 
skrbi za gospodarski strokovni, kulturni in 
prosvetni dvig vseh prebivalcev svojega 
okoliša tako, da prireja v svojem zadruž- 
nem domu strokovna in politična predava- 
nja, kulturne prireditve, strokovne tečaje, 
razstave, predvajanja filmov, goji fizkultu- 
ro itd. ter "ustanovi svojo knjižnico. 

Zaradi smotrnega in uspešnejšega iz- 
vajanja svojih nalog izdela potrebne na- 
črte v skladu s splošnim državnim načr 
tom. 

Zadružni delež znaša 150 din, delež 
zadružnikovega družinskega člana 15 di- 
narjev. Vsak zadružnik jamči s petkrat- 
nim zneskom vpisanih deležev. 

Priobčitve se razglašajo v poslovnih 
prostorih zadruge in na razglasni deski. 

Upravni odbor sestavlja 7 do 9 čla- 
nov. 

Zadrugo zastopa upravni odbor, zanjo 
podpisujeta dva člana upravnega odbo- 
ra, katerih enega sme nadomeščati po- 
oblaščeni uslužbenec zadruge. 

Člani upravnega odbora so: 
Vončina Andrej, kmet, Slap 25. pred- 

sednik, 
Kuštrin Ivan, mizar, Roče 16, pod- 

predsednik, 
Kosmač Ivanka, uradnica. Slap 15, taj- 

nica, 
Rejc  Albert, kmet, Slap 44, 
Hvala Milan, kmet. Slap 41, 
Suligoj Albin, del. invalid, Slap 8, 

•Kafol Jožef, kmet, Grudnica 5, odbor- 
niki. 

Okrožno sodišče v Postojni 
dne 22. junija 1948. 

Zt 110/48—3 6939 
* 

1112. 
Sedež: Sveto, okraj Sežana, 
Dan vpisa: 5. avgusta 1948. 
Besedilo: Kmetijska zadruga z omeje- 

nim jamstvom v Svetem. 
Zadruga je bila ustanovljena •• skup- 

ščini 21. II. 1948. 
• Naloge zadruge so: 1. da na čim boljši 
m čim kulturnejši način oskrbuje svoje 

S? Z •vsemi potrebnimi potrošnimi 
predmeti; 2. da odkupuje v svojem oko- 
lišu vse kmetijske pridelke in izdelke v 
skladu s postavljenim načrtom za dobro 
oskrbo mest in drugih industrijskih sre- 
dišč in sklepa v ta namen pogodbe: 
3. da pospešuje in razvija vse panoge 
kmetijskega gospodarstva na svojem 
področju, tako poljedelstvo, živinorejo, 
sadjarstvo, vinogradništvo, čebelarstvo, 
gojitev industrijskih in drugih kultur! 
gozdarstvo, domačo obrt itd., ••••••• 
še tiste panoge oziroma kulture, ki v 
danih naravnih pogojih najbolj uspe- 
vaJo; 4 da uvaja za povečanje kmetijske 
proizvodnje m s tem za naraščanje bla- 
gostanja svojih članov naprednejše teh- 
nične in agronomske metode v kmetij- 
stvu • v ta namen nabavlja kmetijske 

stroje, umetna gnojila itd., ustanav'ja 
ambulante za živino, plemenilne postaje, 
organizira selekcijo živine, gradi silose, 
organizira semensko službo, skrbi za 
gojitev sadnih, gozdnih m drugih sadik 
itd.; 5. da organizira predelavo kmetij- 
skih pridelkov in obrtne delavnice za 
potrebe svojih članov in izrablja pri tem 
predvsem lokalne surovine; 6. da zbira 
kmečke prihranke v obliki hranilnih 
vlog in notranjih posojil za ustvarjanje 
obratnih sredstev in podeljevanje kre- 
ditov svojim članom; 7. da skrbi za go- 
spodarski strokovni, kulturni in pro- 
svetni dvig vseh prebivalcev svojega 
okoliša tako, da prireja v svojem za- 
družnem domu strokovna in politična 
predavanja, kulturne prireditve, stro- 
kovne tečaje, razstave, predvajanja fil- 
mov, goji fizkulturo itd. ter ustanovi 
svojo knjižnico. 

Zaradi smotrnega in uspešnejšega iz- 
polnjevanja svojih nalog izdela potrebne 
načrte v skladu s splošnim državnim na- 
črtom. 

Zadružni delež znaša 150 din, delež 
zadružnikovega družinskega člana 50 di- 
narjev. Vsak zadružnik jamči s štirikrat- 
nim zneskom vpisanih deležev. 

Priobčitve se razglašajo v poslovnih 
prostorih zadruge in na razglasni deski 

Upravni odbor sestavlja 5 članov. 
Zadrugo zastopa upravni odbor, zanjo 

podpisujeta dva člana upravnega odbo- 
ra, katerih enega sme nadomeščati po- 
oblaščeni uslužbenec zadruge. 

Člani upravnega odbora eo. 
Zvokelj Alojz, kmet, Sveto 2, predsed- 

nik, , 
Cotar Karlo, kmet, Ivanjigrad 28, pod- 

predsednik, 
Kosovel Karlo, kmet, Zagraje 1, taj- 

nik, 
Pahor Rafael, kmet, Sveto 44,' 
Abram Jožef, kmet, Sveto 70, odbor- 

nika. 
Okrožno sodišče v Postojni 

dne 5. avgusta 1048. 
Zt 186/48—2 .    7120 

* 
1113. 

Sedež: Tatre, okraj Ilirska Bfetriea. 
Dan vpisa: 5. julija 1948. 
Besedilo: Kmetijska zadrug,, • o. j v 

Tatrah. 
Zadruga je bila ustanovljene na skup- 

ščini 1. II. 1948. 
Nalogo zadruge »o: 1. da na čim boljši 

in čim kulturnejši način oskrbuje svoje 
člane z vsemi potrebnimi potrošnimi pred- 
meti; 2. da odkupuje v svojem okolišu vse 
kmetijske pridelke in izdelke v skladu s 
postavljenim načrtom za dobro oskrbo 
mest in drugih industrijskih središč in 
sklepa v ta namen pogodbe; 3. da pospešu- 
je in razvija vse panoge kmetijskega go- 
spodarstva na svojem področju, tako polje- 
delstvo, živinorejo, sadjarstvo, vinogradni- 
štvo, čebelarstvo, gojitev industrijskih in 
drugih kultur, gozdarstvo, domačo obrt itd., 
posebno še tiste panoge oziroma kulture, 
ki v danih naravnih pogojih najbolj uspe- 
vajo; 4. da uvaja za povečanje kmetijske 
proizvodnje in s tem za naraščanje bla- 
gostanja svojih članov naprednejše .teh- 
nike in agronomske metode v kmetij- 

stvu in v ta namen dobavlja kmetijske 
stroje, umetna gnojila itd., ustanavlja 
ambulante za živino, plemenilne postaje, 
organizira selekcijo živine, gradi silose, 
organizira semensko službo, skrbi za goji- 
tev sadnih, gozdnih in dragih sadik itd.; 
5. da organizira predelavo kmetijskih pri- 
delkov in obrtne delavnice za potrebe svojih 
članov in izrablja pri tem predvsem lokal- 
ne surovine; 6. da zbira kmečke prihranke 
v obliki hranilnih vlog in notranjih poso- 
jil za ustvarjanje obratnih sredstev in 
podeljevanje kreditov svojim članom; 7. da 
skrbi za gospodarski strokovni, kulturni in 
prosvetni dvig vseh prebivalcev svojega 
okoliša tako, da prireja v svojem zadruž- 
nem domu strokovna in politična predava- 
nja, kulturne prireditve, strokovne tečaje, 
razstave, predvajanja filmov, goji fizkultu- 
ro itd. ter ustanovi svojo knjižnico. 

Zaradi smotrnega in uspešnejšega iz- 
vajanja svojih nalog izdela potrebne na- 
črte v skia'u ,s splošnim državnim 
načrtom. 

Zadružni delež znaša 150 din, délei 
zi. 'ružnikovega družinskega člana 20 di- 
narjev. Vsak zadružuk jamči z deset- 
kratnim zneskom vpisanih deležev. 

Priobčitve se razglašajo v poslovna 
prostorih zadruge in na razglasni deski. 

Upravni odbor sestavlja 7 članov. 
Zadrugo zastopa upravni odbor, zanjo 

podpisujeta dva člana upravnega odbo- 
ra, katerih enega sme nadomeščati po- 
oblaščeni uslužbenec zadruge. 

Člani upravnega odbora so: 
Bombic Jožef, kmet, Kozjane, predsed- 

nik, 
Mahne Mihael, kmet. Tatre, podpred- 

sednik, 
Sluga Marija, kmetica, Erjavce, taf- 

niča, 
Filipčič Anton, kmet, Tatre, blagaj- 

nik, 
Filipčič Peter,   kmet,   Tatre, 
Sluga Karlo, kmet, Kozjane, 
Mahne Anton, kmet, Erjavce, clami. 

Okrožno sodišče v Postojni 
dne 5. julija 1048. 

Zt 78/48-2 

1114. 
Sedež: Trnovo, okraj Gorica. 
Dan vpisa: 4. avgusta 1948. 
Besedilo: Kmetijska zadruga z ome)e- 

nim jamstvom na Trnovem. 
Zadruga je bila ustanovljena Lia skup- 

ščini 26. II. 1948. 
Naloge zadruge so: 1. da na čim boìjÉi 

in čim kulturnejši način oskrbuje svoje 
člane z vsemi potrebnimi potrošnimi 
predmeti; 2. da odkupuje v svojem oko- 
lišu vse kmetijske pridelke in izdelke v 
skladu s postavljenim načrtom za dobro 
oskrbo mest in drugih industrijskih sre- 
dišč in sklepa v ta namen pogodbe; 
3. da pospešuje in razvija vse panoge 
kmetijskega gospodarstva na svojem 
področju, tako poljedelstvo, živinorejo, 
sadjarstvo, vinogradništvo, cebeîarefcro, 
gojitev industrijskih in drugih baltnr, 
gozdarstvo, domačo obrt itd., posebno 
se tiste panoge oziroma kulture, ki v 
danih naravnih pogojih najbolj uepe- 
vajo; 4. de uvaja aa povečanje kmetšeke 
proizvodnje k g tem m. oaraSCanJe btè> 
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gostanja svojih članov naprednejše teh- 
nične in agronomske metode v kmetij- 
stvu in v ta namen nabavlja kmetijske 
stroje, umetna gtajila itd., ustanavlja 
ambulante za živino, plemenilne postaje, 
organizira selekcijo živine, gradi silose, 
organizira semensko službo, skrbi za 
gojitev sadnih, gozdnih in drugih sadik 
itd.; 5. da organizira predelavo kmetij- 
skih pridelkov in obrtne delavnice za 
potrebo svojih članov in izrablja pri tem 
predvsem lokalna surovine; 6. da zbira 
kmečke prihranke v obliki hranilnih 
vlog in notranjih posojil za ustvarjanje 
obratnih sredstev in podeljevanje kre- 
ditov svojim članom; 7. da skrbi za go- 
spodarski strokovni, kulturni in pro- 
svetni dvig vseh prebivalcev svojega 
okoliša tako, da prireja v svojem za- 
družnem domu strokovna • politična 
predavanja, kulturne prireditve, stro- 
kovne tečaje, razstave, predvajanja fil- 
mov, goji îizkulturo itd. ter ustanovi 
svojo knjižnico. 

Zaradi smotrnega in uspešnejšega iz- 
polnjevanja svojih nalog izdela potrebne 
načrte v skladu s splošnim državnim na- 
črtom. 

Zadružni delež znaša 150 din. Vsak 
zadružnik jamči s desetkratnim zne- 
skom vpisanih deležev. 

Priobčitve se razglašajo, v poslovnih 
prostorih zadruge in na razglasni deski. 

Upravni odbor sestavlja 7 članov. 
Zadrugo zastopa upravni odbor, zanjo 

podpisujeta dva člana upravnega odbo- 
ra, katerih enega sme nadomeščati po- 
oblaščeni uslužbenec zadruge. 

Člani upravnega odbora so: 
Cej Jožef, gozdni čuvaj. Trnovo-Vo. 

glarji 32, predsednik, 
Plesničar Jožef, delavec, Tmovo-Vo- 

glarji 38, podpredsednik, 
Volk Leopold, kovač, Trnovo-Voglar- 

ji 55, tajnik, 
Strosar Izidor, delavec. Trnovo-Voglar- 

ji 10, tajnik, 
Plesničar Leopold, delavec, Trnovo- 

Voglarji 52, 
Volk Viktor, voznik, Trnovo 70, 
Rijavec Leopold voznik. Trnovo 1, od- 

borniki. 
Okrožno sodišče r Postojni 

dne 4. avgusta 1948. 
Zt 109/48-8 ' 7125 

•J. •v 
•5. 

Sedež: Voice okraj Tolmin. 
Dan vpisa: 7. julija 1948. 
BesedUo: Kmetijska zadruga z o. j. T 

Volčah. 
Zadruga je bua ustanovljena »a skup- 

ščini 2. III, 1948. 
Naloge zadruge so: 1. da na čim boljši 

in čim kulturnejši način oskrbuje svoje 
člane z vsemi potrebnimi potrošnimi pred- 
meti; 2. da odkupuje v svojem okolišu vse 
kmetijske pridelke in izdelke v skladu s 
postavljenim načrtom za dobro oskrbo 
mest in drugih industrijskih središč in 
sklepa v ta namen pogodbe; 3. da pospešu- 
je in razvija vse panoge kmetijskega go- 
spodarstva na svojem področju, tako polje- 
delstvo, živinorejo, sadjarstvo, vinogradni- 
štvo, čebelarstvo, gojitev industrijskih in 
drugih kultur, gozdarstvo, domačo obrt itd, 

posebno še tiste panoge oziroma kulture, 
ki v danih naravnih pogojih najbolj uspe- 
vajo; 4. da uvaja za povečanje kmetijske 
proizvodnje in s tem za naraščanje bla- 
gostanja svojih članov naprednejše teh- 
nične in agronomske metode v kmetij- 
stvu in v ta namen dobavlja kmetijske 
stroje, umetna gnojila itd., ustanavlja 
ambulante za živino, plemenilne postaje, 
organizira selekcijo živine, gradi silose, 
organizira semensko službo, skrbi za goji- 
tev sadnih, gozdnih in drugih sadili itd.; 
5. da organizira predelavo kmetijskih pri- 
delkov in obrtne delavnice za potrebe svojih 
članov in krablja pri tem predvsem lokal- 
ne surovine; 6. da zbira kmečke prihranke 
v obliki hranilnih vlog in notranjih poso- 
jil za ustvarjanje obratnih sredstev in 
podeljevanje kreditov svojim članom; 7. da 
skrbi za gospodarski strokovni, kulturni in 
prosvetni dvig vseh prebivalcev svojega 
okoliša tako, da prireja v svojem zadruž- 
nem domu strokovna in politična predava- 
nja, kulturne prireditve, strokovne tečaje, 
razstave, predvajanja filmov, goji fizkultu- 
o itd. ter ustanovi svojo knjižnico. 
Zaradi smotrnega in uspešnejšega iz- 

vajanja svojih nalog izdela potrebne na- 
črte v skladu s eplošnim državnim načr- 
tom. 

Zadružni delež znaša 150 din, delež 
zadružnikovega družinskega člana 15 di- 
narjev. Vsak zadružnik jamči s trikrat- 
nim zneskom vpisanih deležev. 

Priobčitve se razglašajo v poslovnih 
prostorih in na razglasni deski. 

Upravni odbor sestavlja 9 članov. 
Zadrugo zasioga upravni odbor, zanjo 

podpisujeta dva člana upravnega odbo- 
ra, katerih enega sme nadomeščati po- 
oblaščeni uslužbenec zadruge. 

Člani upravnega odbora so: 
Gaberšček Josip, kmet, Voice 15, 
Fortunat Mihael, kmet, Voice 84, 
Fortunat Ludvik, kmet, Voice 19, 
Zorzut, Josip, kmet, Voice 36, 
Tušar Blaž, kmet, Voice 80, 
Eäleüc Mirko, kmet, Voice 12, 
Jug Ciril, kmet. Volčo 131, 
Pitamič JcŠ*i*Miet, Voice 104. 
Hvala ••••••, kmet. Voice 104. 

Okrožno sodišče v Postojni 
dne 7. julija 1948. 

Zt 111/48—2 6937 

1116. 
Sedež: Slovenska Bistrica. 
Dan vpisa: 24. julija 1948. 
Besedilo: Nabavna prodajna zadruga z 

o, j. v Slovenski Bistrici. 
Na občnem zboru 15. V, 1948 so bila 

sprejeta nova pravila. 
Besedilo odslej: Kmetijska zadruga z 

o. j. v Slovenski Bistrici. 
Naloge zadruge so: 1. da na čim boljši 

in čim kulturnejši način oskrbuje svoje 
člane z vsemi potrebnimi potrošnimi 
predmeti; 2. da odkupuje v svojem oko- 
lišu vse kmetijske pridelke in izdelke v 
skladu s postavljenim načrtom za dobro 
oskrbo mest in drugih industrijskih sre, 
dišč in sklepa v ta namen pogodbe; 
3. da pospešuje in razvija vse panoge 
kmetijskega gospodarstva na svojem 
področju, tako poljedelstvo,  živinorejo, 

sadjarstvo, vinogradništvo, čebelarstvo, 
gojitev industrijskih in drugih kultur, 
gozdarstvo, domačo obrt itd., posebno 
še tiste panoge oziroma kulture, ki v 
danih naravnih pogojih najbolj uspe- 
vajo; 4 da uvaja za povečanje kmetijske 
proizvodnje in e tem za naraščanje bla- 
gostanja svojih članov naprednejše teh- ' 
nične in agronomske metode v kmetij- 
stvu in v ta namen nabavlja kmetijske 
stroje, umetna gnojila itd., ustanavlja 
ambulante za živino, plemenilne postaje, 
organizira selekcijo živine, gradi «lose, 
organizira semensko službo, skrbi za 
gojitev sadnih, gozdnih in drugih sadik 
itd.; 5. da organizira predelavo kmetij- 
skih pridelkov in obrtne delavnice m 
potrebe svojih članov in izrablja pri tem 
predvsem lokalne surovine; 6. da zbira 
kmečke prihranke v obliki hranilnih 
vlog in notranjih posojil za ustvarjanje 
obratnih sredstev in podeljevanje kre- 
ditov svojim članom; 7. da skrbi za go- 
spodarski strokovni, kulturni in pro- 
svetni dvig vseh prebivalcev svojega 
okoliša tako, da prireja v svojem za- 
družnem domu strokovna in politična 
predavanja, kulturne prireditve, stro- 
kovne tečaje, razstave, predvajanja fil- 
mov, goji fizkulturo itd. ter ustanovi 
svojo knjižnico. 

Zaradi smotrnega in uspešnega izva- 
janja evojih nalog izdela potrebne načrte 
v skladu s splošnim državnim načrtom. 

Zadružni delež znala 150 diu. Zadruž- 
nik jamči za obveznosti zadruge s sedem- 
kratnim zneskom vpisanega enkratnega 
temeljnega deleža. 

Upravni odbor sestavlja 7 članov, Id 
jih voli zbor izmed zadružnikov za dobo 
enega leta. 

Za sopodpisovanje je pooblaščena 
Tomšič Božena, knjigovodja zadruge. 

Izbrišejo se člani upravnega odbora 
Beve Maks, Brumen Vinko, Prime An- 
ton in Tratnjak Marija, vpišejo pa novi 
izvoljeni člani; 

Ipavec Svetozar, poljedelec, 
Terčič Vencel, 
Kapun Anton, posestnik, 
Gornjak Vfcko, ehonora, vsi iz Slo- 

venske Bistrice, 
Jerovšek Ivan in 
Koropec Ivana, oba posestnika v Sp. 

Novi vasi. 
Okrožno sodiščo v Celju 

dne 24. julija 1948. 
Zadr. VIII 7/19 

* 

6922 

1117. 
Sedež: Žalec: 
Dam vpisa: 9. avgusta 1948. 
Besedilo: Obnovitvena zadruga z o. j. 

v Žalcu. 
Izbrišeta so člana upravnega odbora 

Jošt Milica in Boršnik Martina, vpišeta 
se nova izvoljena člana: 

Žagar Ivan, železoetrugar, Dobriša vas 
št. 12 in 

Ahac Matevž, kmet, Kaplja  vas. 
Okrožno sodišče v Celju, 

dne 9. avgusta 1948. 
Zadr. VII 44-4 7078 



Štev. 36 — ai Vili. 1948 URADNI LIST LES Stran 079 

•8/19. •' ""V "•• 

Sede/-- Gro3upIjc. 
Dan vpisa- (j. avgusta 1948. 
Besedilo: Okrajna poslovna zveza na- 

bavao-proi!ajiii]i zadrug okraja Grosup- 
lje, zadruga % omejenim jamstvom. 

Na skupščini 25. IV. 1948 so bila spre- 
jela nova pravila. 

Naloge zadruge so: 1. predstavlja in po- 
vezuje  v.;«  kmetijske  zadruge svojega 
okraja razen kmetijskih obdelovalnih za- 
drug; 2. pospešuje in razvija s pomočjo 
svojih članic vse panoge kmetijstva in 
gozdarstva na evojem področju,  poseb- 
no panoge oziroma kulture, ki v danih 
naravnih pogojih najbolj uspevajo; po- 
niaga svojim članicam pri ustanavljanju 
plemenilnih postaj, ambulant za živino, 
pri gradnji silosov, pri nabavi in odgo- 
ji  plemenske  živine,  pri  reji drobnih 
živali itd., skrbi za dobro organizacijo 
mlekarstva in produkcijo živinskih pro- 
izvodov, mesa, kož, volne itd-; organizira 
in pomaga izvrševati načrt lesno proiz- 
vodnjo članicam, odkupuje, predeluje, in 
vnovčuje les ter ekrbi po svojih članicah 
7.• u>peSno   organizacijo   pogozdovanja, 
zlasti za ureditev drevesnic itd.; poma- 
ga  članicam  pri   pravilni organizadji 
semenske službe, pri vzgoji in pravilni 
obdelavi vseh vrst kultur, posebno indu- 
strijskih    kultur,    pospešuje    uvajanje 
naprednejših    agrotehničnih    metod   v 
kmetijfivu   itd.;   pomaga   članicam   pri 
pospe:cvanju sadjarstva in vinogradni- 
štva, posebno pri ureditvi drevesnic in 
trsnic,  pri  zatiranju raznih  rastlinskih 
bolezni, pri cbnovi vinogradov, pri vzgo- 
ji kvalitetnega  sadja,  pri  šolanju  vin, 
pri vnovčevanju sadja in vin itd; poma- 
ga   svojim  članicam   pri  pospeševanju 
•••• drugih gospodarskih panog n. pr. 
čebelarstva itd.; 3. pomaga članicam pri 
mehanizaciji kmetijstva, skrbi, da bodo 
zadruge uspešno izrabljale razpoložljive 
kmetijske  «troje,  nabavlja take stroje, 
skrbi,da bodo ti stroji stalno vuporabnem 
stanju, da pomaga članicam pri uredit- 
vi delavnic za popravila kmetijskih stro- 
jev, da ima po potrebi lastno tako de- 
lavnico in lastne večje kmetijske stroje, 
sodeluje p0 potrebi  pri sklepanju po- 
godb med članicami in traktorsko po- 
stajo; 4. pomaga pri pravilni organiza- 
ciji trgovino in skrbi, da bo trgovsko po- 
slovanje članic racionalno, tehnično do- 
vršeno   m  kulturno,  da   bodo  članice 
znizato zakonito dopustno maržo; skrbi 
T Al*!, tehnj2?° organizacijo odkupa 
kmetijskih pridelkov in izdelkov, poseb- 
no za pravočasno kontrahiranje in ukre- 
ne vse potrebno, da jo odkup učinkovit, 
kakor tudi, da se pravilno razvile trgo- 
vina po vezanih cenah; pomaga Članicam 
pri naročanju in dobavah bla^a, jih za- 
laga s trgovskim blagom in sklepa po- 
godbe z dobavnimi podjetji, če in koli- 
kor bo  to   racionalno  in   gospodarsko 
smotrno. Pri tem skrbi, da bodo •••• za- 
družne trgovine pravočasno in vdostno 
založeno z blagom, ki ustreza okusu in 
in   običajem   zadružnikom,   prav   tako 
skrbi, da ne bodo imelo zadruge na za- 
logi nekoristnega blaga; prevaža trgov- 
sko  blago za   svoje članice  z lastnim 

prevoznim parkom. V ta namen koor- 
dinira tudi načrtno in racionalno izrab- 
ljanje provoznih sredstev, svojih čla- 
nic in ima tudi lastno aviomehanično 
delavnico; 5. posreduje in po potrebi 
razdeljuje med članice kredite, organi- 
zira in povezuje kreditne odseke članic 
z Narodno banico ter pospešuje zbiranje 
kmečkih prihrankov; skrbi za sistema- 
tičen dvig kujturne in prosvetne ravni 
zadružnikov m kmečkega prebivalstva 
sploh. V ta namen pomaga predvsem 
pri gradnji zadružnih 'domov, prireja 
predavanja, razstave itd.; 7. vzgaja po 
načrtu zadružne kadre, jih pravilno raz- 
poreja in utrjuje pri njih zavestno disci- 
plino; 8. organizira in usmerja delo čla- 
nic, jim daje obvezna organizacij sica in 
poslovna navodila v eldadu z zakonitimi 
predpisi in navodili nadrejenih organov. 
Organizira m opravlja organzacijsko, 
inštruktorsko in revizijsko službo, s ka- 
tero kontrolira in zboljšuje njihovo po- 
slovanje, da bo v vsakem pogledu smo- 
trno in racionalno. 

Delež znala 2O0Odin za 100 članov, 
ki so lahko vplača v obrokih. Članice 
jamčijo za obveznosti zadruge z deset- 
kratnim zneskom pri zadrugi vpisanih 
deležev. 

Vse sklepe in poročila večjega pome- 
na objavlja zadruga v svojih poslovnih 
prostorih, po možnosti pa tudi v urad- 
nem glasilu Glavne zveze kmetijskih za- 
drug ali v dnevnem ali krajevnem tisku. 

Upravni odbor sestavlja 9 do 13 čla- 
nov. Njegova dolžnost traja eno leto. Za 
zadrugo podpisujeta po dva člana uprav- 
nega odbora, katerih enega lahko nado- 
mešča po upravnem cdboru pooblaščeni 
uslužbenec zadruge. 

Izbrišejo se člani upravnega odbora: 
Marolt Janko, Perhaj Anton, Žitnik 
Lojze, Zevnik Pavel, Hrovat Ivan, Pre- 
lesnik Anton, Smolej Franc, Mehle 
Franc, Jakoš Franc; vpišejo se novi čla- 
ni upravnega odbora: 

Urbančio Karel, mlinar, Grosuplje, 
Mencin Pepca, nameščenka, Grosup- 

lje, 
Perko Anton, kmet, Ponova vas, 
Kovačič Anton, kmet, Selo 2, 
Jakoš Jože, kmet, Dolenja vas 1. 

Okrožno sodišče v Ljubljani 
dne 6. avgusta 1948, 

zadr. v 1•• eeeo 

1120. 
Sedež: Ljubljana. 
Dan vpisa1: 4. avgusta 194S. 
Besedilo: Gospodarska zadruga mimr- 

skili mojstrov, zadruga z omejenim jam- 
stvom T Ljubljani. 

Na skupščini 23. V. 1948 so bila spre- 
jeta nova pravila. 

Naloge zadruge so: Ì. da nabavlja pro- 
izvajalna sredstva in surovine za svoje 
člane; 2. da prevzema od svojih članov 
njihove proizvode, jih razvršča po vrsti 
in kakovosti in skrbi za skupno prodajo; 
3. da sodeluje pri načrtu oskrbe in po- 

; maga pri vključevanju obrtnikov v na- 

črtna dela; 4. da vodi kontrolo o izvršitvi 
sprejetih proizvajalnih nalog svojih čla- 
nov in skrbi, da se v celoti izvajajo 
predpisi ljudskih oblasti glede cen, in 
5. da zbira zaradi samooskrbe v svojem 
okolišu surovine, ki so še neizrabljene 
in jih razdeljuje med svoje člane. 

Zadružni delež znaša 150 din, ki se 
lahko vplača v obrokih. Člani jamčijo 
za obveznosti zadruge s petkratnim zne- 
skom vpisanih obveznih deležev. 

Zadruga razglaša važnejše sklepe v 
prostorih zadruge, po možnosti pa tudi 
v glasilu Glavne zadružne zveze LRS ali 
v lokalnem dnevnem časopisju. 

Upravni odbor sestavlja 5 do 9 čla- 
nov, ki jih voli zbor izmed zadružnikov. 
Njegova dolžnost traja eno leto. Za za- 
drugo podpisujeta predsednik ali pod- 
predsednik in tajnik, če so ti zadržani, 
pa najmanj dva člana upravnega odbora. 
Upravni odbor more pooblastiti tudi vo- 
dilne uslužbence zadruge, da skupno s 
predsednikom aH podpredsednikom, taj- 
nikom ali enim članom upravnega odbo- 
ra 4 zadrugo veljavno zastopajo in zanjo 
podpisujejo. 

Izbrišeta se člana upravnega odbora 
Semrl Ivan in Gobec Anton; vpišejo se 
člani upravnega odbora: 

Habiht Ciril, miz. mojster, Triglavska 
štev. 6, 

Erjavec Egidij, miz. mojster, Bred 5, 
Zor Josip, miz. mojster, Aljaževa 14, 
Kušar   Jože,   miz.   mojster,   Uršičev 

stradon 50, 
Jevnikar Anton, miz. mojster, Ravni- 

karjeva ul. 4, vsi v Ljubljani. 

Okrožno sodišče r Ljubljani, 
dne 4. avgusta 1048. 

Zadr IV 120/9 095« 

* 
1121. 

Sedež: Naklo. 
Dan vpisa: 4. avgusta 1948. 
Besedilo: Kmetijska zadruga z omeje- 

nim jam&tvom v Naklem. 
Izbriše se član upravnega odbora Po- 

ličar Peter; vpiše se novi član upravne- 
ga cdbora: 

Tiringer Martin, kmet, Stcalrinje G2. 
Okroino sodišče v, Ljubljani, 

dae 4. avgusta 1Ô48. 
Zadr. VI Si/2 6• 

Sedež: Preserie. 
Dan vpisa: 6. avgusta 1948. 
Besedilo: Kmetijska zadrug» z •••- 

n»m jamstvom v Preserju. 
Izbrišejo se člani upravnega odd/••: 

Gardina Lovro, item Ivan, SùhadòfeJk 
Jože, Umek Anton, Pete#n Matija, Jam- 
nik Pavla; vpišejo se člani ujrretwaega 
odbora: 

Debevec Jože, kmet, Kamnik 2, 
Bovha Alojzij, kmét, Dòl. Bréaòivica^, 
Mazi Franc, kmet, Goraéim 10 
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Hladnik Franc, kmet, Kamnik 39, 
Brancelj Ju nez, kmet, Gorička 6, 
Ulaga Janez, kmet, Kamnik 25, 
Petrič Albert, kmet, Kamnik 47, 
Šuštar Franc, km. sin., Kamnik 37, 
Repac Matevž, kmet, Preserje 17, 
Smole Franc,  kmet, Kamnik 38  pri 

Preserju. 
Okrožno sodišče v Ljubljani 

dne 5. avgusta 1948. 
Zadr V 209/2 6956 

* 
1123. 

Sedež: Cirkulane. 
Dan vpisa: 12. julija 1948. 
Besedilo: Kmetijska zadruga z o. j. v 

Cirkulanah. 
izbrišejo se dosedanji člani upravnega 

odbora: Rajher Stanko, Korenjak Fra- 
njo in Arbajter Štefan; vpišejo se novi 
člani upravnega odbora: 

Rakuä Alojz, kmet, Pohorje 25, 
Zuram Ivan, kmet, Cirkulane 39, 
Fajfar Jožef, kmet, Gradišče 25. 

Okrožno sodišče v Mariboru 
dne 12. julija 1948. 

Zadr III 1 6680 
* 

1124. 
Sedež: Dol. Lendava. 
Dan vpisa: 6. julija 1948. 
Besedilo: Okrajna poslovna zveza na. 

bavno-prodajnih zadrug v Dol. Lendavi. 
Na skupščini 25. IV. 1948 so bila spre- 

jeta nova pravila. 
Besedilo odslej: Okrajna zveza kmetij- 

skih zadrug za okraj Dol. Lendava z o. j. 
T Dol. Lendavi. 

Naloge zadruge so: 1. predstavlja in po- 
vezuje vse kmetijske zadruge svojega 
okraja razen kmetijskih obdelovalnih za- 
drug; 2. pospešuje in razvija s pomočjo 
svojih članic vse panoge kmetijstva in 
gozdarstva na svojem področju, poseb- 
no panoge oziroma kulture, ki v danih 
naravnih' pogojih najbolj uspevajo; po- 
maga svojim članicam pri ustanavljanju 
plemenilnih postaj, ambulant za živino, 
pri gradnji silosov, pri nabavi in odgo- 
ji plemenske živine, pri reji drobnih 
živali itd., skrbi za dobro organizacijo 
mlekarstva in produkcijo živinskih pro- 
izvodov, mesa, kož, volne itd.; organizira 
in pomaga izvrševati načrt lesne proiz- 
vodnje članicam, odkupuje, predeluje in 
vnovčuje les ter skrbi po svojih članicah 
za uspešno organizacijo pogozdovanja, 
zlasti za ureditev drevesnic itd.; poma- 
ga članicam pri pravilni organizaciji 
6emenske službe, pri vzgoji in pravilni 
obdelavi vseh vrst kultur, posebno indu- 
strijskih kultur, pospešuje uvajanje 
naprednejših agrotehničnih metod v 
kmetijstvu itd.; pomaga članicam pri 
pospeševanju sadjarstva in vinogradni- 
štva, posebno pri ureditvi drevesnic in 
trsnic, pri zatiranju raznih rastlinskih 
bolezni, pri obnovi vinogradov, pri vzgo- 
ji kvalitetnega sadja, pri šolanju vin, 
pri vnovčevanju sadja in vin itd; poma- 
ga svojim članicam pri pospeševanju 
vseh drugih gospodarskih panog n. pr. 

čebelarstva itd.; 3. pomaga članicam pri 
mehanizaciji kmetijstva, skrbi, da bodo 
zadruge uspešno izrabljale razpoložljive 
kmetijske stroje, nabavlja take stroje, 
skrbi, da bodo ti stroji stalno v uporabnem 
stanju, da pomaga članicam pri uredit- 
vi delavnic za popravila kmetijskih stro- 
jev, da ima po potrebi lastno tako de- 
lavnico in lastne večje kmetijske stroje, 
sodeluje po potrebi pri sklepanju po- 
godb med članicami in traktorsko po- 
stajo; 4. pomaga pri pravilni organiza- 
ciji trgovine in skrbi, da bo trgovsko po- 
slovanje članic racionalno, tehnično do- 
vršeno in kulturno, da bodo članice 
znižale zakonito dopustno maržo; skrbi 
za dobro tehnično organizacijo odkupa 
kmetijskih pridelkov in izdelkov, poseb- 
no za pravočasno kontrahiranje in ukre- 
ne vse potrebno, da je odkup učinkovit, 
kakor tudi, da s© pravilno razvije trgo- 
vina po vezanih cenah; pomaga Članicam 
pri naročanju in dobavah blaga, jih za- 
laga s trgovskim blagom in sklepa po- 
godbe z dobavnimi podjetji, če in koli- 
kor bo to racionalno in gospodarsko 
smotrno. Pri tem skrbi, da bodo vse za- 
družno trgovine pravočasno in zadostno 
založene z blagom, ki ustreza okusu in 
in običajem zadružnikom, prav tako 
skrbi, da ne bodo imele zadruge na za- 
logi nekoristnega blaga; prevaža trgov- 
sko blago za svoje članice z lastnim 
prevoznim parkom. V ta namen koor- 
dinira tudi načrtno in racionalno izrab- 
ljanje prevoznih sredstev svojih čla- 
nic in ima tudi lastno avtomehanično 
delavnico; 6. posreduje in po potrebi 
razdeljuje med Članice kredite, organi- 
zira in povezuje kreditne odseke članic 
z Narodno banko ter pospešuje zbiranje 
kmečkih prihrankov; skrbi za sistema- 
tičen dvig kulturne in prosvetne ravni 
zadružnikov in kmečkega prebivalstva 
sploh. V ta namen pomaga predvsem 
pri gradnji zadružnih domov, prireja 
predavanja, razstave itd.; 7. vzgaja po 
načrtu zadružne kadre, jih pravilno raz- 
poreja in utrjuje pri njih zavestno disci- 
plino; 8. organizira in usmerja delo čla- 
nic, jim daje obvezna organizacijska in 
poslovna navodila v skladu z zakonitimi 
predpisi in navodili nadrejenih organov. 
Organizira in opravlja organizacijsko, 
inštruktorsko in revizijsko službo, s ka- 
tero kontrolira in zboljšuje njihovo po- 
slovanje, da bo v vsakem pogledu smo- 
trno in racionalno. 

Zaradi smotrnega in uspešnejšega iz- 
polnjevanja vseh svojih nalog izdela po- 
trebno načrte v skladu s splošnim dr- 
žavnim načrtom in skrbi, da jih izdelu- 
jejo tudi članice, jih v celoti izvajajo in 
presegajo. V ta namen vodi tudi vso po- 
trebno statistično službo. 

Zadružni delež znaša 5000 din. Vsaka 
zadruga-čTanica jamči še z desetkratnim 
zneskom vpisanih odveznih deležev. 

Upravni odbor sestavlja 7 do 9 čla- 
nov. Zadrugo zastopa upravni odbor, za- 
njo podpisujeta po dva člana upravne- 
ga odbora, katerih enega lahko nadome- 
šča po upravnem odboru pooblaščeni 
uslužbenec zadruge. 

Izbrišejo se dosedanji člani upravne- 
ga odbora: Stanko Ivan, Lindič Dragu 

tin, Sobočan Štefan, Koroša Mihael, Tom- 
pa Stefan, Legen Martin, Petek Andrej; 
vpišejo se novi izvoljeni člani upravne- 
ga odbora: 

Pavšic Jože, uradnik, DoL Lendava, 
predsednik, 

Jakulin Savo, uradnik. Dol. Lendava, 
tajnik, 

Gutman Anton, kmet, Bogojma, 
Gjura Martin, kmet, Gor  Bistrica 
Horvat Ivan, kmet, Lipa. 

Okrožno sodišče v Mariboru 
dne 6   julija 1948. 

Zadr V. 133 7009 
ft 

1125. 
Sedež: Maribor. 
Dan vpisa: 6. avgusta 1948. 
Besedilo: Nabavna iu prodajna zadru- 

ga z o. j. v Mariboru. 
Na podlagi sklepov občnih zborov se 

je s to zadrugo »pojil »Zadružni dom«, 
stavbena zadruga z o~ j. v Mariboru, ki 
se je s tem izbrisala iz zadružnega re- 
gistra. 

Okrožno sodišče v Mariboru 
dne €   avgusta 1948. 

Zadr II  85 7181 
* 

1126. 
Sedež: Ormož. 
Dan vpisa: 9. julija 1948. 
Besedilo: Posojilnica za Sv. Miklavž 

in okolico pri Sv. Miklavžu pri Ormožu, 
r. z. z o. z. v likvidaciji. 

Izbriše se dosedanji likvidator Škra- 
bar Jakob, vpišejo se novi likvidatorji: 

Petrovič Janez, nameščenec, 0L0 Ptuj, 
Spod. Breg, 

Vidmar Franc, upravnik podruž. Na- 
rodne banke v Ptuju, 

Skaza Saša, pomočnik upravnika podr. 
Narodne banke v Ptuju,   • 

F ras Ferdo, zadružni poslovodja v 
Ptuju, 

Puklovec Martin, poslovodja vinarske 
zadruge v Ormožu. 

Izbriše se zastopstvena pravica zadru- 
ge po sReiffeisenverband Steiermark«. 

Okrožno sodišče v Mariboru, 
dne 9. julija 1948. 

Zadr. I 32 , 7008 
* 

1127. 
Sedež: Proscnjakovci. 
Dan vpisa: 28. junija 1948. 
Besedilo: Kmetijska nabavno-prodajna 

zadruga z o. j. v Prosenjakovcih. 
Na skupščini 11. IV 1948 so bila spre- 

jeta nova pravila. 
Besedilo odslej: Kmetijska zadruga z 

o. j. v Prosenjakovcih. 
Naloge zadruge so: 1. da na čim boljši 

in čim kulturnejši način oskrbuje svoje 
člane z vsemi potrebnimi potrošnim! 
predmeti; 2. da odkupuje v svojem oko- 
lišu vse kmetijske pridelke in izdelke v 
skladu s postavljenim načrtom za dobro 
oskrbo mest in drugih industrijskih sre- 
dišč in sklepa v ta namen pogodbe; 
3. da pospešuje in razvija vse panoge 
kmetijekega gospodarstva na svojem 
področju, tako pdjedpl^tvo, živinorejo, 
sadjarstvo, vinogradu "'Ivo, čebelarstvo, 
gojitev itidv^trij^k-'h in ^trih kultur, 
gozdarstvo,  domačo  cbrt  itd.,   posebno 
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še tiste panoge oziroma kulture, ki v 
damh naravnih pogojih najbolj uspe- 
vajo; 4 da uvaja za povećanje kmetijeke 
proizvodnje in s tem za naraščanje bla- 
go anja svojih članov naprednejše teh- 
nične in agronomske metode v kmetij- 
stvu m v ta namen nabavlja kmetijsko 
stroje, umetna gnojila itd., ustanavlja 
ambulante za živino, plemenilne posttje, 
organizira selekcijo živine, gradi silose, 
organizira semensko službo, ' skrbi za 
gojitev sadnih, gozdnih in drugih sadik 
itd.; 5. da organizira predelavo kmetij- 
skih pridelkov in obrtne delavnice za 
potrebe svojih članov In izrablja pri tem 
predvsem lokalne surovine; 6. da zbira 
kmečke prihranke v oblila hranilnih 
vlog in notranjih posojil za ustvarjanje 
obratnih sredstev in podeljevanje kre- 
ditov svojim članom; 7. da skrbi za go- 
spodarski strokovni, kulturni in pro- 
svetni dvig vseh prebivalcev svojega 
okoliša talco, da prireja v svojem za- 
družnem domu strokovna in politična 
predavanja, kulturne prireditve, stro- 
kovno tečaje, razstave, predvajanja fil- 
mov, goji fizkulturo itd. ter ustanovi 
svojo knjižnico. 

Zaradi smotrnega in uspešnejšega iz- 
polnjevanja svojih nalog izdela potrebne 
načrte v skladu s splošnim državnim 
načrtom. 

Zadružni delež znaša 160 din, delež 
zadružnikovega družinskega člana 10 di- 
nariov. 

Upravni odbor sestavlja 6 do 8 članov. 
Izbrišeta se dosedanja člana upravne- 

ga odbom: Farkaš Ivan in Lepeša Kolo- 
man, vpiše se novi izvoljeni član uprav- 
nega odbora: 

Carni Aleksander, poljedelec. Kan- 
čevci. 

Okrožno sodišče v Mariboru 
dne 28. junija 1948. 

Zadr III 3 6673 
* 

1128. 
Sedež: Stogovci. 

Dan vpisa: 12. julija 1948. 
Besedilo: Kmetijska obdelovalna za- 

druga »Matija Gubcc« z o. j. v Stogov- 
cih. 

Izbrišejo se dosedanji člani upravnega 
odbora: Pušenjak Rudolf, Ferlič Nežka, 
Puntar Anton, Bulic Ilija, Galičič Ja- 
kob; vpišejo se novi izvoljeni člani 
upravnoga odbora: 

preSnikfteîaD'   Zadružnik<   Sto^ci- 
Rus Jože, zadružnik, Stogovci, pod- 

predsednik, * * 
Andrijašič Karel, zadružftik, Stogovci, 
gc• prijel   zadružnik, Stogovci 
Po.el!  M.mi,  zadružnik. Drobtinci, 
Puntar Angela, zadružnik, Drobtinci 
Papič Aîojz, zadružnik, Drobtinci. 

Okrožno sodišče v Mariboru, 
dne 12. julija 1948. 

Zadr II 118 Ö679 
* 

11?!). 
S'ïdoz": !Wa cerkev. 
Dan vpisa: 26. julija 1948. 
Besedilo: Kmetijska tir.bnvno prodajn« 

zadruga z o. j. r Beli cerkvi. 

Na občnem zboru 29. II. 1948 so bila 
sprejeta nova pravila. 

Besedilo odslej: Kmetijska zadruga z 
o. j. v Beli cerkvfi pri Novem mestu. 

Zadruga jo bila ustanovljena za nedo- 
ločen čas. 

Naloge zadruge so: 1. da na čim boljši 
in čim kulturnejši način oskrbuje svoje 
člane z vsemi potrebnimi potresnimi pred- 
meti; 2. da odkupuje v svojem okolišu «e 
kmetijske pridelke in izdelke v skladu s 
postavljenim načrtom za dobro oskrbo 
mest in drugih industrijskih središč in 
sklepa v ta namen pogodbe; 3. da pospešu- 
je in razvija vse panoge kmetijskega go- 
spodarstva na svojem področju, tako polje- 
delstvo, živinorejo, sadjarstvo, vinogradni- 
štvo, Čebelarstvo, gojitev industrijskih in 
drugih kultur, gozdarstvo, domačo obrt itd., 
posebno še tiste panoge oziroma kulture, 
ki v danih naravnih pogojih najbolj uspe- 
vajo; 4. da uvaja za povečanje kmetijske 
proizvodnje in s tem za naraščanje' bla- 
gostanja svojih članov naprednejše teh- 
nične in agronomske metode v kmetij- 
stvu in v ta namen dobavlja kmetijske 
stroje, umetna gnojila itd., ustanavlja 
ambulante za živino, plemenilne postaje, 
organizira selekcijo živine, gradi silose, 
organizira semensko službo, skrbi za goji- 
tev sadnih, gozdnih in drugih sadile itd.; 
6. da organizira predelavo kmetijskih pri- 
delkov in obrtne delavnice za potreb,' svojih 
članov in izrablja pri tem predvsem lokal- 
ne surovine; 6. da zbira kmečke prihranke 
v obliki hranilnih vlog in notranjih poso- 
jil za ustvarjanje obratnih sredstev in 
podeljevanje kreditov svojim članom; 7. da 
skrbi za gospodarski strokovni, kulturni in 
prosvetni dvig vseh prebivalcev svojega 
okoliša tako, da prireja v svojem zadruž- 
nem domu strokovna in politična predava- 
nja, kulturne prireditve, strokovne tečaje, 
razstave, predvajanja filmov, goji fizkultu- 
ro itd. ter ustanovi svojo knjižnico.  - 

Zaradi smotrnega in uspešnejšega iz- 
vajanja svojih nalog^ izdela potrebne na- 
črte v skladu s splošnim državnim na- 
črtom. 

Jamstvo je omejeno. Temeljni delež 
zadružnika znaša 100 din, delež zadruž- 
nikovega .družinskega člana 10 din. Vsak 
član jamči še z dvajsetln-atnim zneskom 
vpisanih obveznih deležev. Deleži so ne 
obrestujejo in se nanje ne izplačujejo 
dividende. 

Sklepi zbora in objave zadruge se 
nabijejo na zadružni razglasni deski, va- 
bila na zbor pa še v zadružnem časo- 
pisju. 

Upravni odbor sestavlja 9 članov, 
predsednik, tajnik in sedem odborni- 
kov. 

Zadrugo zastopa upravni odbor po 
predsedniku, oziroma podpredsedniku in 
tajniku, če so ti zadržani pa po dveh 
članih upravnega odbora. Upravni odbor 
lahko pooblasti svoje uslužbence, da 
smejo s še enim članom upravnega 
odbora zadrugo veljavno zastopati in za- 
njo podpisovati. 

Izbriišejo se izstopivši člani, upravne- 
ga odbora Rešene Ivan, Oadraže 7, 
predsednik. Makovec Franc, Hrib 6, taj- 
nik, Rožič Franc, Tomažja vas 13, bla- 
gajnik, in Pavliu Všnko, čadreže 8, od- 

bornik ter dosedanji uslužbenec zadruge 
Šprajcar Jože, trg. pomoćnik, Bela cer- 
kev. 

Člani upravnega odbora so: 
Vodopivec Alojz, predsednik, 
Cvelbar Jožefa, posestnica, Čadreže 

št 3, tajnica, 
Drcbež Andrej,'pos., Čadreže 16, bla- 

gajnik, 
Košak Jože, poa. in mlinar, Družinska 

vas 2, 
Lipar Janez, 
Turk Alojz, 
Vrtačič Janez, kmet, Pristavica 2, 
Dežman Franc in 
Pevec Anton, posestnik, Vinji vrh 21, 

odborniki. 
Pooblaščenca za »»podpisovanje sta 

Zorko Majda, knjigovodkinja, Bela cer- 
kev, in Lenart Mirko poslovodja. Bela 
cerkev 17. 

Okrožno sodišče v Novem mestu 
dne 26. julija 1948. 

Zadr III 24/2 C945 
* 

1130. 
Sedež: Trebnje. 
Dan vpisa: 10. julija 1948. 
Besedilo: Kmetijska nabavno prodaj- 

na zadruga z omejenim jamstvom v 
Trebnjem. 

Na občnem zboru 27. V. 1948 so bila 
sprejeta nova pravila. 

Besedilo odslej: Kmetijska zadruga z 
omejenim jamstvom v Trebnjem. 

Zadruga je bila ustanovljena za delo- 
čen čas. 

Naloge zadruge so: 1. da na čim boljši 
in čim lculturnejši način oskrbuje svoje 
člane z vsemi potrebnimi potresnimi 
predmeti; 2. da odkupuje v svojem oko- 
lišu vse kmetijske pridelke in izdelke v 
skladu a postavljenim načrtom za dobro 
oskrbo mest in drugih industrijskih sre- 
dišč in sklepa v ta namen pogodbe; 
3. da pospešuje in razvija vse pano- 
ge kmetijsaega gospodarstva na svojem 
področju, tako poljedelstvo, živinorejo, 
sadjarstvo, vinogradništvo, čebelarstvo, 
gojitev industrijskih in drugih kultur, 
gozdarstvo, domačo obrt itd. posebno 
še tiste panoge oziroma kulture, ki v 
dan h naravnih pogojih najbolj uspe- 
vajo; 4. da uvaja za povečanje kmetijske 
proizvodnje in s tem za naraščanje bla- 
gostanja evojih članov naprednejše teh- 
nične in agronomske metode v kmetij- 
stvu in v ta namen nabavlja kmetijske 
stroje, umetna gnojila itd., ustanavlja 
ambulanto za živino, plemenilne postaje, 
organizira selekcijo živine, gradi silose, 
organizira semensko 6lužbo, skrbi za 
gojitev sadnih, gozdnih in drugih sadik 
td.: 5. da organizira predelavo Irmetij- 
elkih pridelkov m obrtne delavnice za 
potrebo svojih članov in izrablja pri tem 
predvsem lokalne surovine; 6. da zbira 
kmečke prihranke v obliki hranilnih 
vlog in notranjih posojil za ustvarjanje 
obratnih sredstev in dajanje kreditov 
svojim članom; 7. da skrbi za gopodarski 
strokovni, kulturni in prosvetni dvig 
vseh prebivalcev svojega okoliša ts'ro. da 
prireia v svojem zadružnem dovnv stro- 
kovna in politična predavanja. loiT^me 
prireditve,   strokovne tečaje,   razstave, 
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predvajanja filmov, goji fizkulturo itd. 
ter ustanovi svojo knjižnico. 

Zaradi smotrnega in uspešnejšega iz- 
vajanja svojih nalog izdela potrebne na- 
črte v skladu s splošnim državnim na- 
črtom. 

Delež zadružnika"znaša 100 din, delež 
zadružnikovega družinskega člana 10 di- 
narjev. Jamstvo je omejeno. Vsak član 
jamči še z dvajsetkratnim zneskom vpi- 
sanih deležev. Deleži se ne obrestujejo 
in se zanje ne izplačuje dividende. 

Razglasi zadruge se uabijejo na za- 
družni razglasni deski, razpis občnega 
zbora pa še posebej s pismenim vabi- 
lom članom. 

Upravni odbor sestavlja 7 članov, 
predsednik, podpredsednik tajnik, bla- 
gajnik in trije odborniki 

Zadrugo zastopa upravni odbor ali ti- 
sti, ki ga ta pooblasti, zanjo pa podpisu- 
jetja po dva člana upravnega odbora ali 
en član upravnega odbora in en po- 
oblaščeni uslužbenec zadruge. 

Izbrišejo se izstopivši člani upravnega 
odbora: Koštal Stane, Pavli Rafael, Ko- 
lesc Alojz, Novak Ivan, Slak Franc, 
Jare Bernard. Smrekar Ignac. 

V upravnem odboru ostane še nada- 
lje Eržen Anton predsednik, in Colane 
Franc, tajnik; na novo se vpišejo novi 
izvoljeni člani upravnega odbora: 

Slavinec Avgust, predsednik OLO, 
Trebnje 26, podpredsednik, 

Huč Franc, Medvedje selo 8, blagaj- 
nik, 

Kolenc Statïko, nameščenec OLO, 
Trebnje 7, 

Grmovšek Anton, posestnik, Vrhtreb- 
nje 17. 

Smolič Anton, posestnik, Repče 13, 
odborniki. 

Poohlaščenka za sopodpisovanje je 
Sila Malči, poslovodkinja, Trebnje 28. 

.Okrožno sodiščo v Novem mestu 
dne 10. julija 1948. 

Zadr. I 71/25 6681 
* 

1131. 
Sedež: Slapnik, okraj Idrija. 
Dan vpisa: 20. julija 1948. 
Besedilo: Kmetijska zadruga z omeje- 

nim jamstvom v Sebrcljah. 
Izbrišeta se člana upravnega odbora: 

Pervanje Polda in Povšič Mohor, oba 
iz Slapnika, vpišeta se nova izvoljena 
člana upravnega odbora: 

Pervanje Viljem, mali kmet, Slapnik 
št. 30, 

Ozebek Janez, mali kmet, Sebreljo šte- 
vilka 12. 

Okrožno sodišče v Postojni 
dne 20. julija 1948. 

Zt. 42/47—14 7122, 

* 
1132. 

Sedež: Stari irg;> 
Besedilo: Kmetijska nabavno prodajna 

ïadruga z o. j. Loška dolina. 
Na skupščini 29. III, 1948 so bua spre- 

jeta nova pravila. 
Besedilo odslej: Kmetijska zadruga z 

o. j. x Starem trgu. • 

Naloge zadruge so: 1. da na čim boljši 
tii čim kulturnejši način oskrbuje svoje 
člane z vsemi potrebnimi potrošnimi pred- 
meti; 2. da odkupuje v svojem okolišu vse 
kmetijske pridelke in izdelke v skladu s 
postavljenim načrtom za dobro oskrbo 
mest in drugih industrijskih središč in 
sklepa v ta namen pogodbe; 3. da pospešu- 
je in razvija vse panoge kmetijskega go- 
spodarstva na svojem področju, tako polje- 
delstvo, živinorejo, sadjarstvo, vinogradni- 
štvo, čebelarstvo, gojitev industrijskih in 
dragih kultur, gozdarstvo, domačo obrt itd., 
posebno še tiste panoge oziroma kulture, 
ki v danih naravnih pogojih najbolj uspe- 
vajo; 4. da uvaja za povečanje kmetijske 
proizvodnje in s tem za naraščanje bla- 
gostanja svojih članov naprednejše teh- 
nične in agronomske metode v kmetij- 
stvu in v ta namen dobavlja kmetijske 
slroje, umetna gnojila itd., ustanavlja 
ambulante za živino, plemenilne postaje, 
organizira selekcijo živine, gradi silose, 
organizira semensko službo, skrbi za goji- 
tev sadnih, gozdnih in drugih sadik itd.; 
5. da organizira predelavo kmetijskih pri- 
delkov in obrtne delavnice za potrebe svojih 
članov in izrablja pri tem predvsem lokal- 
ne surovine; 6. da zbira kmečke prihranke 
v obliki hranilnih vlog in notranjih poso- 
jil za ustvarjanje obratnih sredstev in 
podeljevanje kreditov svojim članom; 7. da 
skrbi za gospodarski strokovni, kulturni in 
prosvetni dvig vseh prebivalcev svojega 
okoliša tako, da prireja v svojem zadruž- 
nem domu strokovna in politična predava- 
nja, kulturne prireditve, strokovne tečaje, 
razstave, predvajanja filmov, goji fizkultu- 
ro itd. ter ustanovi svojo knjižnico. 

Zaradi smotrnega *in -uspešnejšega iz- 
polnjevanja svojih nalog izdela potrebne 
načrte v skladu s" splošnim državnim na- 
črtom. 

Zadružni delež znaša 100 din, delež 
zadružnikovega družinskega člana 20 di- 
nar Uv. Vsak zadružnik jamči z deset- 
kratnim zneskom vpisanih, deležev. 

Priobčitve se razglašajo v poslovnih 
prostorih zadruge in na razglasni deski. 

Upravni odbor sestavlja 5 ^do 7 čla- 
nov. L Zadrugo zastopa upravni odbor, zanjo 
podpisujeta dva člana upravnega odbo- 
ra, katerih enega sme nadomeščati po- 
oblaščeni uslužbenec zadruge. 

Izbrišejo se odstopivši člani upravnega 
odbora: Bravec Janez, posestnik, Lož 16f/ 
blagajnik, Strle Janez posestnik in go- 
stilničar, Kozarce 16, Sepec Mirko, sobo- 
slikar, Dane, Troha Frančiška, pos. in 
gostilničarka, Babuo polje 57, Mihelčič 
Franc, delavec, Markovec 25, Kropanc 
Janez, kmet, Iga vas; vpišejo pa novi 
izvoljeni člani upravnega odbora: 

Avsec Josip, Stari trg. 
- Mihelie Janez, Markovec, 
Bavec Franc, Podcerkev, 
Petrič Franc, Dane, 
Truden Franc, Nadlesk. 

Okrožno sodišče v Postojni 
dne 28. junija 1948. 

Zt 101/48 7127 

1133. 
Sedež: Sv. Lucija, okraj Tolmin. 
Dan vpisa: 7. julija 1948. 
Besedilo: Kmetijsko nabavno prodajna 

zadruga z o. j. pri Sv. Luciji. 
Na skupščini 18. maja 1948 so bila spre- 

jeta nova pravila. 
Besedilo odslej: Kmetijska zadruga z o. 

j. pri Sv. Luciji ob Soči. 
Naloge zadruge so: 1. da na čim boljši 

in čim kulturnejši način oskrbuje svoje 
člane z vsemi potrebnimi potrošnimi pred- 
meti; 2. da odkupuje v svojem okolišu vse 
kmetijske pridelke in izdelke v skladu s 
postavljenim načrtom za dobro oskrbo 
mest in drugih industrijskih središč in 
sklepa v ta namen pogodbe; 3. da pospešu- 
je ir razvija vse panoge kmetijskega go- 
spodarstva na svojem področju, tako polje- 
delstvo, živinorejo, sadjarstvo, vinogradni- 
štvo, čebelarstvo, gojitev industrijskih in 
drugih kultur, gozdarstvo, domačo obrt itd., 
posebno še tiste panoge oziroma kulture, 
ki v danih naravnih pogojih najbolj uspe- 
vajo; 4. da uvaja za povečanje kmetijske 
proizvodnje in s tem za naraščanje bla- 
gostanja svojih članov naprednejše teh- 
nične in agronomske metode v taiotij- 
stvu in v ta namen dobavlja kmetijske 
stroje, umetna gnojila itd., ustanavlja 
ambulante za živino, plemenilne postaje, 
organizira selekcijo živine, gradi silose, 
organizira semensko službo, skrbi za goji- 
tev sadnih, gozdnih in drugih sadik itd.; 
5. da organizira predelavo kmetijskih pri- 
delkov in obrtne delavnice za potrebe svojih 
članov in izrablja pri tem predvsem lokal- 
ne surovine; 6. da zbira kmečke prihranke 
v obliki hranilnih vlo? in notranjih poso- 
jil za ustvarjanje obratnih sredstev in 
podeljevanje kreditov svojim članom; 7. da 
skrbi za gospodarski strokovni, kulturnr in 
prosvetni dvig vseh prebivalcev svojega 
okoliša tako, da prireja v svojem zadruž- 
nem domu strokovna in politična predava- 
nja, kulturne prireditve, strokovne tečaje, 
razstave, predvajanja filmov, goji fizkultu- 
ro itd. ter ustanovi svojo knjižnico. 

Zaradi smotrnega in uspešnejšega izva- 
janja svojih nalog izdela potrebne načrte 
v skladu s splošnim državnim načrtom. 

Zadružni delež znaša 150 din, delež za- 
družnikovega družinskega člana 30 din. 
Vsak zadružnik jamči s petkratnim zne- 
skom vpisanih deležev. 

Priobčitve se razglašajo v poslovnih pro- 
storih zadrugo in na razglasni deski. 

Upravni odbor zastopa 7 članov. Zadru- 
go zastopa upravni odbor, zanjo podpisu- 
jeta dva člana upravnega odbora, katerih 
enega sme nadomeščati pooblaščeni usluž- 
benec zadruge. 

Izbrišejo se odstopivši člani upravnega 
odbora: Matias Darinko, Štrukelj Marija, 
Pangerc Jožef, Kavčič Franc; vpišejo se 
novi izvoljeni člani upravnega odbora: 

Krivec Ciril, kmet, Modrejce 3, 
Rusič Peter, kmet, Sv. Lucija 41, 
Mervič Danilo, kmet, Sv. Lucija, 
Leban Lambert, kmet, Modrej 44. 

Okrcžno sodišče r Postojni 
dne 7. julija 1948. 

Zt 56/47-6 s 6936 
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Po preteku roka bo sodišče odločilo 
0 predlogu. 

Okrajno sodišče na Provaljah 
dne 21. julija 1948. 

* 
1 R 443/48—2 6473 

Cviitak Janko, roj. 18. •. 1907 v Kar- 
lovcu, sin Marka in Rože rojene Sopor, 
sodarski pomočnik, Slov. Konjice 133, 
je bil 24. XI. 1944 odpeljan v Dachau, 
od koder se ni več vrnil. 

Na predlog žene Cvitak Jožefe, delav- 
ke, pomožna ekonomija v Slov. Konjicah, 
se uvede postopanje za razglasitev za 
mrtvega. Vsakdo, ki bi o pogrešanem 
kaj vedel, se poziva, da o tem do 15. IX. 
1948 poroča sodišču, ženi ali skrbniku 
Kolarju Jožefu, sod. uslužbencu. 

Cvitak Janko se poziva, da se zglasi 
na sodišču ali kako drugače da vest o 
sebi. 

Po preteku roka bo sodišče odločilo, 
o predlogu. 

Okrajno sodišče v Slovensku Bistrici, 
dne 20. julija 1948. 

.t, 

III R 854/48-2 6592 
Kovač Rudolf, roj. 3. II. 1921 v Zagor- 

ju, ključavničar v Zagorju-Toplitah št. 9, 
je bil avgusta 1942 poklican v nemško 
vojsko. Od leta 1944 se pogreša. 

Na predlog žene Kovač Silve, Zagorje- 
Kisovec 52, se uvede postopanje za raz- 
glasitev za mrtvega in se ilzdaja poziv, 
da se o pogrešanem do 1. X. 1948 po- 
roča sodišču. 

Po preteku roka bo sodišče odločilo 
0 predlogu. 

Okrajno sodišče v Trbovljah 
dne 27. julija Ì948. 

Amortizacije 
IR 154/48 6961 

Na prošnjo Markun Anice, gospodinje, 
Zabreznica št. 30, se uvede postopanje za 
amortizacijo vrednostnega papirja, ki ga 
je prosilka baje izgubila in se njegov 
imetnik poziva, da v dveh mesecih po 
objavi v Uradnem listu LRS uveljavi 
svoje pravice, sicer se bo po preteku ro- 
ka izreklo, da je vrednostni papir izgu- 
bil svojo pravno veljavnost. 

Oznaanenilo vrednostnega papirja: 
„/vS^t^111*1 Polica zavarovalnega za- 
voda >Karitas< v Ljubljani, št 22252 z 
Evf? vsoto 180O dia na ime Ogris 
Marija, Luže, p. Šenčur. 

Okrajno sodišče na Jesenicah' 
dne 3. avgusta 1948. 

1 R 176/48-4 * 7m 

Na prošnjo Petek Karoliine omožene 
Berberović iz Zagreba, Vrhovac Št. 0(3, 
se uvede postopanje zajamorjazacifo bajó 
izgubljene vložne knjiace bivali •••••- 
nice m posojilnice v Ribnici št. 6969 na 
ime Petek Karolina, Zagreb, z vlogo 
dne 1. I. 1948 1009.70 din DFJ. ö 

Imejitelj te knjižice se pozüva, da jo 
v roku treh mesecev od dneva objave 
tega oglasa predloži sodišču. Tudi drugi 
"udeleženci, loi uveljavljajo svoje pravice 
do te knjižice, naj v istem roku priglasijo 

svoje ugovore proti predlogu za amorti- 
zacijo, ker jo bo sodišče v nasprotnem 
primeru razglasilo za neveljavno. 

Okrajno sodišče v Kočevju 
dne 17. avgusta 1948. 

% 
I R 63/4S-4 7058 

Na prošnjo Carja Ivana, obrtnika v 
Slov. Bistrici, se uvede postopanje za 
amortizacijo med okupacijo izgubljene 
hranilne knjižice bivše Posojilnice v 
Slov. Bistrici št. 5864/5984 na ime Car 
Ivanka, Slov. Bistrica, s stanjem 22. I. 
1941 — 6.812.33 din. 

Imetnik knjižice se poziva, da v treh 
mesecih po objavi v Uradnem listu LRS 
uveljavi svoje pravice, sicer se bo po 
preteku roka izreklo, da je vrednotnica 
izgubila svojo pravno veljavnost. 
Okrajno sodišče v Slov. Bistrici, odd. I., 

dne 8. maja 1948. 

I R 269/48—4 7220 
Na prošnjo Fiderška Antona, posestni- 

ka, Ložno št. 15, p. Rogatec, se uvede 
postopanje za amortizacijo vrednotnice, 
ki jo je prosilec baje med okupacijo iz- 
gubil an se imejitelj poziva, da v dveh 
mesecih od te objave uveljavi svoje pra- 
vice, siicer se bo to po preteku roka iz- 
reklo, da je vrednotnica brez moči 

Oznamenilo vrednotnice: 
vložna knjižica Posojilnice v Makolah, št. 
7314 na ime »Štefanca« z vlogo 2387.67 
dinarjev. 

Okrajno sodišče v Slov. Bistrici, 
odd. I., 

dne 4. avgusta 1948. 

Poziv upnikom 
7038 

Upniki sedaj nacionaliziranih podjetij 
na našem področju, in sicer: Tovarne 
barv Coricar in drug, Mozirje-Ljubija; 
žage Klemenšek Jože v Solčavi; žage Ba_ 
čun v Ljubnem; žage Goričar in drug, 
MozirjerJjjubija; žage Mešič v Šoštanju; 
hotela MešiS v Šoštanju; elektrarne Ko- 
lenc y Radmirju in elektrarne Kolenc v 
Gornjem gradu, se pozivajo da najpoz- 
neje do 10. septembra 1948 priglasijo 
svoje terjatve in obveznosti v dzogîb iz- 
gube, ker se na poznejšo prijave ne bo- 
mo mogli ozirati oin račune za poedina 
podjetja zaključili 

Okrajni izvršilni odbor • 
Mozirje ' 

J&mni oglasi 

Pozivi upnikom in dolžnikom 
Št. •-2-460-•8 7320 

Glavna direkcija za eksploatacijo že- 
leznic v Ljubljani ima v svojih depozitih 
varščine (kavcije) raznih straük iz pred- 
vojne iu okupacijske dobe. 

Glavna direkcija železnic v Ljubljani 
poziva vse prizadete lastnike (državna, 
privatim in nacionalizirana podjetja), da 

vložijo do 31. VIII. 1948 nekolkovane 
zahteve za vrnitev teb depozitov. 

Vračljive so varščine položene v goto- 
vini, v hranilnih knjižicah in v vrednost- 
nih papirjih, kolikor je za slednje konver- 
zija izvedena: 

Zahtevam za vrritev varščin pnložite 
reverze o položeni varščini. 

Po tem roku bodo nedvignjene varšči- 
ne šle y korist državne blagajne. 

Glavna direkcija 
za eksploatacijo železnic, 

Ljubljana 
* 

Tvrdka M. Tičar, družba z o. z. Ljub- 
ljana, Sv. Petra c. 26, je prešla 16. VIIT. 
1948 v likvidacijo. 

Likvidator: šušteršič Jernej, poslovod- 
ja v Ljubljani, Igriška 6. 

Upniki se pozivajo, da v enem mese- 
cu po objavi v Uradnem listu LRS pri- 
glasijo  morebitne  terjatve likvidatorju. 

Likvidator 
* 

7309 
Na podlagi 7. člena zakona št 781 (Ur. 

list FLRJ št. 106 z dne 13. XII. 1947) o 
ureditvi bremen, vknjiženih na nepre- 
mičninah, M so prešle po zakonu o 
agrarni reformi, kolonizaciji in razgla- 
sitvi v last države, pozivamo vse upnike, 
ki imajo vknjižene terjatve na nepremič- 
ninah bivših lastnikov: 

Rizzato^ Anton in sinovi, industrialec 
v Ajdovščini, 

Rizzatto Angela rojena Zetko, zaeebni- 
ca v Ajdovščini, 

Lutman Maks in Peter, industrialca 
in trgovca v Vipavi in v Ajdovščini, 

Drobnig Hanibal, žaga in parketaraa 
na Golu nad Vipavo, da priglasijo svoje 
terjatve do 30. avgusta 1948 na Lesno 
industrijsko podjetje L. 1. P. Ajdovščina. 

Kdor v določenem roku ne bo prigla- 
sil svojih zahtev, mu bo zapadla pravica 
odplačila v korist podjetja. 

Lesno industrijsko podjetje 
Ajdovščina 

7231 
* 

Živinorejska zadruga z o. j. v Zetalah 
poziva zaradi fuzije s Kmetijsko zadrugo 
v Zetalah vse upntjke in dolžnike, da 
priglasijo svoje terjatve oziroma porav- 
najo svoje dolgove pri omenjeni zadrugi 
najpozneje do 16. septembra 1948. Od 
teg4 dne' Öalje se priglasi ne bodo več 
sprejemal. 

Živinorejska zadruga z o. j* 
7.342 žckilo 

7107—3-2 
>Dom učiteljice z. z o. J. v Ljubljaui 

je na podlagi sklepa izrednega občne- 
ga ztfora dne 20. junija 1948 prešla v 
lürodac'ijo. 

Likvidatorja: L'evec Anta, Sodnik Ma- 
rija. 

Upniki se.pozivajo. 3a v eoenrmeee- 
cu po tej objavi priglase svnie"*rrioTe'b•' 
ue terjatve. * 

Likvidatorja 
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Preklici izgub! ienib üstin 
Preklumjem ukradene ind. nakaznice: 

1Q štev. 8G8550 na ime Arko Angela, 
IR štev. 141590 na ime Mlakar Viljem, 
IG štev. 868519 na ime Zaje Franc, iz- 
dane od KLO Kočevje, dalje kupon za 
900 din K2 na ime Arko Angela, kupon 
za 900 din št. 125684 na ime Zaje Franc, 
bon za 100 din št. 645070, bona za 10 din 
št. H 978193 in št. H 978194, izdani vsi 
od Kmetijske nabavne zadruge v Kočevju 
na ime Muhič Terezija jiz Starega loga 
pri Kočevju. 
7282 Arko Angela 

Preklicujem ukradeno osebno izkaz- 
nico, izdano v Mariboru, Studencih in pro. 
metno knjižico za kolo znamke »Gloria«. 

, Baumkirhner Ivan, 
7288       Maribor-Studenccl, Obrežna c. 13 

Preklicujem ukradeno osebno izkaznico, 
izdano v Dravogradu na ime Bencina 
Jože. Dravograd 29. 
7109 Bencina Jože 

Preklicujem izgubljeno vojaško knjižico, 
izkaznico nogometnih sodnikov in izkazni- 
co fizkulturnega društva »Joža Gregorči- 
ča« na Jesenicah, vse na ime Berlisk Sla- 
van, Slov. Javornik, Kosovelova ulica 12. 
7087 Berlisk Slavan 

Preklicujem izgubljeno prometno knji- 
žico za kolo št. 749537, izdano od NM v 
Ljubljani na ime Beater Tine, Ljubljana, 
Gradišče 11. 
7352 Bester Tino 

Preklicujem izgubljeno živilsko nakaz- 
nico   -i mesec avgust 1948 (TD), izdano 
cd OLO Jesenice na ime mg. Beve Edo, 
Jesenice, Titova 9. 
7256 Ing. Bove Edo 

Preklicujem ukradeno mladinsko iz- 
kaznico, izdano v 1. 1948 od kraj. mla- 
dinskega odbora LMS Polje pri Ljublja- 
ni, ^sindikalno izkaznico, izdano v 1. 1948 
od papirnice v Vevčah, izkaznico mla- 
dinske proge Samac—Sarajevo od I. šti- 
rikratne udarne ljubljanske mladinske 
delovne brigade Toneta Tomšiča, vse na 
ime: Bizjak Albin, Polje pri Ljubljani. 
7234 Bizjak Albin 

•••••••••• izgubljeno prometno 
•••••• za motorno kolo znamke »Victo- 
ria« evid. št. S—01416, izdano od NM v 
Kranju na ime Bolka Vinko, Domžale, 
Ljubljanska 69. 
7258 Bolite Vinko 

Preklicujem izgubljeno prometno knji- 
žico za kolo ät. 587939 znamke »Stelir« 
S-447242, osebno izkaznico št. 152, izdano 
od notr. odseka v Ptuju in osebno izkaznico 
Št. 223 na ime Brumen Antonija, Gomilice 
št. 9. 
7110 Brumen Ignac 

Preklicujem vojaško knjižico štev. 
243/1632, Mano 1. 1947 na voj. odseku 
v Kamniku na «me Cene Ivan, rojen 3. V. 
1909 v Essen-West (Nemčija), sedaj 
Jastrobljah št! 37, KLO Spitalie pri Mot- 
n/iiku, Kamnik. 
7206 Cene Ivan 

Preklicujem izgubljeno voj. objavo št 
82577 izdano 26. lil. 1917 od KRVJ, se- 
rija X. na ime Cimperman Rudolf, pod- 
poročnik, Ljubljana, Gledališka 3. 
7228 Cimperman Rudolf 

Preklicujem izgubljeno osebno .izkaz- 
nico in izkaznico OF, izdamo na ume Oir- 
mau Ivanka, Ljubljana, Tržaška 111. 
7259 Cirman Ivanka 

Preklicujem izgubljeno plačilno knji- 
žica serije G. št. 70219 in oblačilno knji- 
žico serije O. št. 16174. 

Colaković Peter, zastavnik 
7283     voj. pošta 1693, C. F„ Ajdovščina 

• eklicujem izgubljeno osebno izkazni- 
co, izdano od uprave NM v Ljubljani na 
ime Dellfabro Norma, Ljubljana, Rutar- 
jeva 4a. 
7230 Deilîabro Norma 

Preklicujem izgubljeno knjiž.co za kolo 
znamke »Turnir«, S-300185, št. 142382 
na ime Deželak Rudolf. 

Deželak Rudolf, 
7311 Celje, Zavodna 19 

Preklicujem   izgubljeno  tablico  motor- 
nega kolesa evid. št. S-00535, izdano od 
NM v Ljubljani na ime Dobovičnik Ivan, 
Ljubljana, Lončarska 8. 
7148 Dobovičnik Ivan 

Preklicujem izgubljeno uslužbensko 
knjižico št. 18630 na ime Doltar Alojzija, 
sedaj pom, inšpektor na inšpektoratu 
kontrolne komisije LRS Maribor, Leni- 
nov trg 5. 
7207 Doltar Alojzija 

Preklicujem vojno knjižico št. 46/380, 
izdano od voj. pošte št. 6348   na   ime 
Evangelist Marjan,   Selce št. 25,   okraj 
Postojna. 
7151 Evangelist Marjan 

Prekliicujemo prometno knjižico za kolo 
znamke »Standard«, tov. št. 22.800 na 
imo Fistor Anton, bivajoč v Celju, Pod 
Kalvarijo 21. 
7310 Fistcr Anton 

Preklicujem izgubljeno osebno Izkaznico 
št. 033938, izdano od NM v Ljubljani na 
ime Gjud Katarina, Ljubljana, Gradišče 4. 
7106 Gjud Katarina 

Preklicujemo izgubljeno dovolilnico za 
garažno št. S-O-89 št. 8/246, izdano 1948 
od NM Ljubljana na ime Avtopark, de- 
lavnico, Ljubljana, Tržaška c. 69. 
7236 Glavna direkcija republiških gozd- 

nlih gospodarstev LRS, Avtopark 
Ljubljana 

Preklicujerao izgubljeno evid. tablilco 
osebnega avtomobila znamke »Opel-Su. 
per« št. S—6402, izdano od uprave NM 
v Mariboru tia ime Glavna uprava za ce- 
sto LRS, Ljubljana, Stari trg 34, 
7229 Glavna uprava za cesto LRS 

Preklicujem ukradeno ind. karto 
IR I. št. I 041262, izdano aprila 1948 od 
KLO Center, Ljubljana na ime Golob 
Anton, Ljubljana, Kersnikova 4. 
7237 Golob Anton 

Preklicujem -zgubljeno prometno knji- 
žico za kolo, evid. št. S-158525, izdano 
od NM Blatna Brezovica na ime Gostiša 
Antonija, Bevke 58, p. Vrhnika. 
729G Gostiša Antonija 

Preklscujemo     izgubljeno     prometno 
knjiž.co za kolo znamke »Eterna« štev. 
213061  na ime Državna gozdna uprava 
Kostanjevica. 
7312        Gozdna uprava Kostanjevica 

Preklicujemo izgubljeno evid. tablico 
št. S-4099 tovornega avtomobila znamke 
»Chevrolet«. 

Gozdno gospodarstvo, 
7248 avtopark, Celje 

Preklicujemo izgubljeno evid. tablico 
za prikolico tovor,  avtomobila evid. št. 
S-0235, izdano od NM v Ljubljani na ime 
Gradiš — avtopark, Ljubljana. 
7105 Gradiš, avtopark, Ljubljana 

Preklicujem izgubljeno spr.čevalo o 
završnem izpitu 4. razreda meščanske 
šole (mala matura), izdano 1935/36 na 
ime Gričnik Drago, roj. 18. VII. 1920, 
Zg. Radvanje, Maribor, Engelsova ul. 76. 
7308 Gričnik Drago 

Preklicujem izgubljeno delavsko knji- 
žico št. 1300637, izdano v Mariboru na 
ime Gros Antonija, roj. 14. I. 1924. 
7152   Gros Antonija, Vodnikov trg št. 3, 

Maribor 

Preklicujem izgubljeno šofersko izkazni- 
co š"t. 394, izdano v Gorici na ime Groser 
Jože, Ljubljana, Napreza, îJasarykova uli- 
ca. 
7108 Groser Jožo 

Preklicujem izgubljeno osebno izkaz- 
nico It. 4 in sind, izkaznico št. 58134 • 
ime  Guzelj Terezija roj. škafar,  Ljub- 
ljana, Poklukarjeva 15. 
7295 Guzolj Terezija roj. Škafar 

Preklicujem tegubljeno šolsko spriče- 
valo 7. razreda III. žen. realno gimna- 
zijo v Ljubljani, izdano 1946/47 od rav- 
nateljstva šole na ime Habbe Tatjana, 
Ljubljana, Tržaška 4L 
7257 nabbo Tatjana 

Preklicujem izgubljeno osebno in sin- 
dikalno izkaznico in industrijsko nakaz- 
nico, vse na ime Habič Anton, Fužine 5. 
7847 Habič Anton 

Preklicujem ukradeno osebno in sin- 
dikalno izkaznico, prometno knjižico za 
kolo, izkaznico OF in industrijsko nakaz- 
nico z bonom za 450 din, vse na ime 
Hedžet Viktorija, Ljubljana, Aleševčeva 
štev 7. 
7198 Hedžet Viktorija 

Preklicujem izgubljeno prometno knji- 
žico za kolo, evid. št. S-231757, tov. št. 
133082, izdano od NM v Ljubljani, na ime 
Humek-Pegan Djordja, Ljubljana, Mar- 
mor-tova 15. 
7345 Humek-Peçan Djordja 

Preklicujem ukradeno osebno izkazni- 
co in knjižico za kolo znamke »Wande- 
rer« št. 1,354.529 na ime Ivanković Ru- 
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žira, roj. '•>.  Vil.  1931) v Zagrebu, sta- 
nujoča  v Mar boru, Pobrežje, Jurančiče 
va  18. 
72M1 Ivanković Ruža 

Preklicujem izgubljeno v> ;a.;ko, sindi- 
kalno i^ osebiio izkaznico, vso na me 
Jenko Drago, Ljubljana, Rimska o 21/a. 
7343 ••••• Drago 

PiekLcujem   delavsko   knjižico   štev. 
1491161 na imo Jeras Siva, izdano od 
odseka   «i delo Mar:bor  dne 6.  avgu- 
sta  1948 
7353 Jeras Silva 

Prekl.čujem  sindikalno izkaznico štev. 
24-21430, izdano 8. I. 1918 od zveze de- 
lavcev in naniPMeneev tg. p. d. Ljublja- 
na,  Karlovška  22. 
7196 Jurkovif Ivanka 

Preklicujem izgubljeno prometno knji- 
žico za kolo brez znamke, št, 399192. 

KaSman Rudolf, 
7815 Sp. Duplek prt Mariboru 127 

Preklicujem ukradeno prometno knji- 
žico za kolo znamke »Baronia«, št. 22607. 

* Klančnik Ivan, 
7316 Maribor, Mejna ulica 13 

Preklicujem ukradeno prometno knji- 
žico za  kolo znamke  >Dir,gent«, tovar- 
niška štev. 62916, na ime Kmetic Tere- 
zija. Žik&rci št. 43. 
7163 Kmeti« Terezija 

Preklicujem prometno knjižico za kolo 
znamke »WaHenrad«, št. okvira 110277, 
na ime Knifllč Janko, Gor. Radgona 78. 
7111 Knilllž Janko 

Preklicujem    izgubljeno   industrijsko 
nakaznico št. 57999, izdano od RLO Beži. 
grad-Ši&ka   ••   -me   Kocjan   Franöiska, 
Ljubljana, Vodnikova 22. 
7846 Kocjan Frančiška 

Preklicujem izkaznico za kolo znamke 
»Dürkopp«, št. okvira 49358, izdano od 
upravo NM v Domžalah na ime Kokalj 
Zdravko, Gorici ca 15, p. Domžale. 
7102 Kokalj Zdravko 

Preklicujomo azgubljeuo evid, tablina 
osebnega avtomobila »Fiat« št. S—0909, 
izdano od uprave NM v Li ubijani na ime 
Kontrolna komisija LRS, Ljubljana, Gle- 
dališka 8, 
7194 Kontrolna komisija LRS 

Preklicujem izgubljeno vojaško knjiži- 
co m potrdilo o demobilizaciji, izdano od 
20. divizije IV JA v Pazinu na ime Ko- 
sane Ivan, Ljubljana, Reeljeva c. 27. 
7260 Kosanc Ivan 

Preklicujem izgubljeno prometno knji- 
žico za kolo znamke »Triumph« štev 
689540, izdano r.a ime Krolliò" Anton 
rojen 24. VI. 1928, KLO Višnja vae, okraj 
Celje, in prometno knjižico za kolo znam- 
ke >Puch«, št. 28028, izdano na ime 
Kroflič Slavko. Jankova 3, KLO Višnja 
vas, okraj Colje, izdano od postaje NM 
Vojnik. 
7208 Kroflič Anton 

Preklicujem osebno izkaznico št. 1086 
in nromotno knjiž-Vo za kolo znamke 
»Wanderer«,  št.  221939, oboje   na  ime 

Kuzmič Jožef, Murska Sobota, Cvetkova 
ulca 28. 
7209 Kuzmic, Jožo 

Preklicujem prometno knjižico za kolo 
mamke »Aiglon«, št. 001801, izdano od 
NM v Ljubljani na ime Lah Alojz, Ljub. 
Ijana, Sv. Petra cesta 42. 
7349 Lah Alojz 

Preklicujem izkaznico za kolo znamke 
»Puch«   št.   okvira   230493,   izdano  od 
uprave NM v  Lj"bljanl na  ime Lavrič 
Mitja, Ljubljana, -sopoLjeva 22. 
7195 Lavriö Mitja 

Preklicujem osebno izkaznico na ime 
Lipoglavšek Ivana, rojena 10. VIÜ. 1927, 
železniško izkaznico, prosto karte, izkaz- 
nico LMS, potrdilo o cepljenju proti 
tifusu in potrdilo št. 15680/a o vpisu 
ljudskega posojila. 

Lipoglavšek Ivana, 
7284 Maribor, Gorkega ulica 26 

Preklicujem izgubljeno prometno knji>- 
žico* za  žensko kolo znamke  »Westfa- 
len« št. 778801. 
7166 Ljubic Franc, 

Maribor, Smetanova 39 
Preklicujem  Izgubljeno prometno knji- 

žico za žensko kolo znamke »NSU«. 
7158 Lokaj Elza, 

Maribor, Ulica talcev 25 

Preklicujem izgubljeno knjižico za ko- 
lo, št. S—517656, znamke »Faggi«, štev. 
okvira 7:278, na ime Lozej Jožef, roj. 
31. III. 1922 na Ivanjem gradu 1, okraj 
Sežana. 
7155 Loeej JoM 

Preklicujem izgubljeno prometno knjL 
žico za moško kolo znamke »Premier«, 
tov. št. 424421,   izdano   na   ime   Marile 
Alojz, Pertoča 26, p. Rogaèevci. 
7286 Maric Alojz 

Preklicujem izgubljeno prometno knji- 
žico za kolo znamke »Mirna« št. 19.233 
na ime Maučec Martin, GanSai4 št. 177, 
Murska Sobota. 
7818 Maučec Martin 

Preklicujem izgubljeno tablico s šte- 
vilko 04453 za motorno kolo. 

Medved Jakob, 
7817   Zikaroe pri Sv. Barbari, Slov. gor. 

Preklicujem izgubljeno industrijsko 
nakaznico št. 052429 in živilsko nakaz- 
nico za avgust št. 22770, izdano 1948 na 
ime Mikič Živomir, Ljubljana, Vetesejem. 
7201 Mlktó Živomir 

Preklicujem izgubljeno vojaško knjiži- 
co na ime Mikić Živomir, Ljubljana, Ve- 
lesejem. 
7147 Milo« Živomir 

Preklicujem izgubljeno prometno knjii- 
žico št. 634932, izdano od KLO Škofja 
vas na ime Milanez Evgen, Tmovlje 117, 
p. Celje. 
7233 Milanea Evgen 

Preklicujemo ukradene industrijske 
nakaznice IR-1 št. 183174, IG 050855, 
IG 956856 in IG 956869, Mane na KLO 
Movraž, okraj Sežana na imena: Šav Jo- 
žef, šav Ivana, Šav Branko, Movraž ži 

66 in Stepanoič Katerina. Movraž št. 77, 
p. Sočerga, okraj Sežana. 
7154 KLO  Movraž 

Preklicujem izgubljeno vojno knjiži- 
co, izdano 27. XII. 1946 od štaba 111. 
brigade morn, pehote jugosl. vojne mor- 
narice na ime Mrše Semidraga Miho, 
Ljubljana, Pesjakova 12/V1. 
7189 Mrše Semidraga Miho 

Preklicujem osebno izkaznico na ime 
Mulej Nada, rojena 1911, Radovljica. 
7286 Mulej Nada 

Preklicujem izgubljeno potrdilo o od- 
javi živilske nakaznice, izdano v Zagre- 
bu na ime Munda Marjan, Ljubljana, 
Aleševčeva 8. •«,. 
7254 Munda Marjan 

Preklicujem    izgubljeuo    industrijsko 
nakazn.co IR št. 301791, izdano  marca 
1948 od KLO Žirovnica  na ime Muro- 
veo Leopold, Moste, p. Žirovnica. 
7197 Muroveo Leopold 

Prekl-cujem izgubljeno osebno izkaz- 
nico in izkaznico OF na ime Nemec Ja- 
nez, Polana, p. Puconci 
7255 Nemec Janez 

Preklicujem izgubljeno šolsko spriče- 
valo II. a gimnazije za šolsko 1. 1947/48, 
izdano 26. VII. 1948 od V. mešane drž. 
gimnazije na Poljanah, Ljubljana na 
une Novak Drago, Ljubljana, Dom Iva- 
na Cankarja, Poljanska c. 30. 
7232 Novali Drago 

Preklicujem   izgubljeno   industrijsko 
nakaznico IR, izdano 1. 1948 od KLO 
Dev. Manija v Polju na ime Novak Na- 
da, Zg. Zadobrova. 89. 
7191 Novak Nada 

Preklicujemo spoznavno tablico mo- 
tornega kolesa znamke »Viktorija« štev. 
S-05098. 
7221   »Odpad« podjetje za promet z od- 

padki, podružnica Postojna 

Preklicujemo izgubljeno delavsko 
knjižico št. 1329790, izdano od odseka 
za delo pri OLO Šmarje pri Jelšah, reg. 
št. 790 na ime Mlakar Rudo", rojen 29. 
I. 1916 v Šmarju pro Jelš^U. uslužbe.K 
pri trgovskem podjetju »Navod« v 
Šmarju pri Jelšah. 
7143   Okrajna zveza kmetijskih zadrug, 

PoljSano 
Preklicujemo izgubljeno evid. št, 4282 

osebnega avtomobila. / 
7314 Okrajni LO Celje okolica 

Preklicujemo izgubljeno prometno 
knjižico za tritonski tovorni avtomobil 
znamke »Chevrolet«, reg. št. 84, št. pro- 
metne knjižhce 6187, izdano od OILO Kr- 
ško. 
7210  Okrajno gospodarstvo, Rajhenburg 

Preklicujem izgubljeno osebno izkaz- 
nico in potrdilo o zaposlitvi na ime 
Oplotnik Martin, Ljubljana, Koroščeva 6. 
7362 Oplotnik Martin 

Preklioujem izgubljeno osebno izkaz- 
nico na ime Pauor Ana in prometno 
knjižico za kolo, izdano od NM v Ljub- 
ljani na ime Pauor Liljaoa, Ljubljana, 
Gospodraijeka 4. 
7261 Pauer Uljana 



Stran 692 URADNI LIST LES Štev. 36 — 24. VIIL 1948 

Preklicujem izgubljeno oblačilno na- 
kaznico št. 304818, izdano od KLO Boh. 
Bistrica na ime Pavlic Ivan, rojen 1021, 
gozdni delavec pri gozdni uprava v Boh. 
Bistrici. 
7319 Pavlic Ivan 

Preklicujem   izgubljeno   industrijsko 
nakaznico IG serija 1-IV-E, št. 834118, 
izdano od KLO  Vero? na ime Pečliu 
Frančiška, Bistra 14, p. Borovnica. 
7293 Pcčlin Frančiška 

Preklicujem izgubljeno člansko izkaz- 
nico ZPDJ št. 13130 in št zveze 60.041 
na ime Pejha Jakobina. 
7211 '       Pejha Jakobina 

Preklicujem izgubljeno osebno izkaz- 
nico, izdano od uprave NM v Ljubljani 
na ime Perko Alojz, Kamnik. 
7188 Perko Alojz 

Preklicujem izgubljeno osebno izkaz- 
nico in železniško izkaznico na ime Per- 
par Miha Ljubljana, Ob Zeleni jama 7. 
7253 Pcrpar Miha, 

Ljubljana, Karlovška 20 

Preklcujem šest industrijskih nakaz- 
nic, izdanih cd RLO Rakovnik-Vič na 
me Pikovnik Frančišlta, Edvard, VšMor, 
Ema, Marjan in Jože, in osebno izkaz- 
nico št. 089572 na üme Pukovnik Franči- 
ška, Ljubljana. Cesta v Zeleni log 37. 
7292 Pikovnik Frančiška 

Preklicujem   izgubljeno   industrijsko 
inkazndco, izdano  od RLO Center  na 
ime Pjirc Ivanka, Ljubljana, Lončarska 
št. 2. 
7250 Pire Ivanka 

Preklicujem izgubljeno potrošniško na- 
kaznico IR 1 St. 184677, Mano od KLO 
Mengeš pri Domžalah. 
7112 Plohi Konrad, Bukovci, 

Sv. Marko pri Ptuju 
Preklicujem ukradeno potrošniško na- 

kaznico na ume Praprctaik Stanko, rojen 
18. X. 1912, PireSica & 12, št. Jama pri 
Velenja. 
7289 Praprotnik Stanko 

Preklicujem izkaznico za kolo znamke 
>Styria< štev. okvira 557678, številka 
S—160822, izdajo od uprave NM Dol 
pri Ljubljana na ime Psenar Ana, Nad- 
goAa 1, p. Črnuče. 
7199 Psenar Ana 

i 
Preklicujem izgubljeno osebno iskaz- 

nico, izdano od MLO Jesenice na ime 
Rajhard Rajmund. 
7113 Rajhard Rajmund, Jesenice 

Preklicujem izgubljeno vajeniäko 
knjižico za učence v gospodarstvu Štev, 
10958 na ime Rep. Ernest, MjučavniSar- 
ski vajenec, Studenci pri Mariboru, 
Obrežna 40, zaposlen pri >Gradisu< na 
gradbišču hidrocentrale Mariborski otok. 
72S7 Rep Ernest 

Preklicujem izgubljeno nakaznico za 
kurivo (šestčlanska) na ime Rous Marija, 
Ljubljana, Dolente, cesta 48/a. 
7350 Rone Marija 

Preiklicujemo izgubljeno evad. tablico 
tovornega  avtornomla   S-4254   na  ime 
Savinjska tovarna nogavic v Polzeli. 

Savinjska tovarna nogavic, 
7290 Polzela pri Celju 

Preklicujem ukradeno živilsko težko 
dodatno karto, industrijsko nakaznico z 
bonom z& 450 din in nakaznico za ku- 
rivo, vse na ime Sančič Stojan, živilsko 
srednjo dodatno karto, industrijsko na- 
kaznico z bonom za 450 din, izkaznico 
OF, sindikalL» in udarniško izkaznico, 
vse na ime Siimčič Marija, Ljubljana, 
Rožna dolina, C. VIII/7. 
7149 Simčič Stojan 

•••••••••• fegufrljeno izkaznico za 
kolo znamko ^Presto« št. 737391} izdano 
na ime Skok Anton, Oemšenik 23, po- 
šta Meddja-Izlake. 
7200 Skok Anton 

Preklicujem izgubljeno prometno •••. 
žico št. 4148 in šofersko izkaznico 6t 
4148, aizdano 21. IX. 1947, od uprave 
NM v Ljubljani na ime Sočan Julij, Ljub- 
ljana, Nunska ulica 4. 
7193 Sočan Jnlij 

Preklicujem izgubljeno vojaško knji- 
žico in osebn» izkaznico na ime Strle- 
kar Vid, Škofljica 30. 
7249 Strlekar Vid. 

Preklicujem izgubljeno osebno izkaz- 
nico, izdano od KLO Trzin in izkaznico 
OF, oboje na ime Strmole Slavko, Trzin 
št. 58. 
7S51 Strmole Slavko 

Preklicujem dobropcö za zdravilna ze- 
lišča št. 3—1, izdan 2. VIII. 1948 od- 
Naproze v Kamniku na ime Sušnik Jer- 
nej (Pavel), Praproče 1, p. Šmartno pri 
Tuhinju. 
7146 Sušnik Jernej 

Preklicujem izgubljeno šofersko izkaz- 
nico in šofersko spričevalo na ime Šercer 
Anton, rojon v Papežih, stanujoč v Ko- 
čevski Reki, šofer pri Kmetijski obdelo- 
valni zadrugi v Kočevski Reka, 
7318 Sercer Anton 

Rre&loicujera izgubljeno člansko izkaz- 
nico št. 644 na ime Šerona Marija, Sp, 
Breg 87-, Ptuj. 
7159 Scrona Marija 

Preklicujem ukradeno iizkazmeo za 
kolo znamke »Pax«, tov. štev. 24528, 
8—163666, izdano od uprave NM v Med- 
vodah na ime Šetina Vinko, Zg. Pomiče 
št 126. 
7201 Setma Vinko 

•••••••••• izgubljeno potrošniško po- 
trdilo LD reg. št. 9103 za mesec septem- 
ber, izdano od rajona Center na ime 
aftrar Boža, Ljubljana, Pražakova 11. 
7190 Sifrar Boža 

PreMicujem izgubljeno usluzbensko 
knjižico, železn.&iko, osebno in sindikal- 
no izkaznico,, industrijsko in živdsko 
nakaznico za avgust 1948, vse na ime 

Škorjanc Ebzabeta, Ljubljana, Ketteje- 
va 8. 
7150 Škorjanc Elizabeta 

Preklicujem izgubljeno prometno knji- 
žico  za   koîo   št 2031274,  osebno   iz- 
kaznico, izdano od MLO Maribor in šo- 
fersko izkaznico, izdano 1. VII. 1948. 
715?. Strucelj Oton, 

Maribor, Tezno, Moskovska 48 
Preklicujem izgubljeno vojaško knjiži- 

co, osebno izkaznico iu sindikalno izkaz- 
nico, vse na ume Šurk Anton, Ljubljana, 
Dolenjska c. 64. 
7144 Surfe Anton 

Preklicujem izgubljeno osebno izkaz- 
nico, izdano od NM v Ljubljani na ime 
Turk Julka, Ljubljana, Cesta na Brdo 
št 33. 
6910 Turk Julka 

Preklicujem izgubljeno šolsko spriče- 
vilo II. letnika ženske obrtne šole v 
Ljubljani, izdano 1. 1947 od ravnateljstva 
šole na ime Turk Marica, Ljubljana, 
Tvrševa 187. 
7344 Turk Marica <• 

Preklicujem izgubljeno vojaško knjiži- 
co, izdano od voj. odseka Jesenice na 
ime Ulčar Vladimir, Spodnja gora pri 
Bledu 105. 
7140 Ulčar Vladimir 

PreklrJcujem    izgubljeno    kolesarsko 
knjižico za kolo znamke >NM« številka 
44.892, na ime Veršič Jakob, posestnik, 
Nova vas, Sv. Marko. 
7114 Veršič Jakob 

Preklicujem vojaško knjjžico št. Por 
1-808-48 na ime Volk Franc (Martina), 
rojen 26. VII. 1915 v Lokovici št. 98 pri 
Šoštanju, 0L0 Mozirje. 
7116 Volk Franc 

Preklicujem Izgubljeno osebno izkaz- 
nico, izdano od NM v Ljubljani na ime 
Zanoškar Josipina, Ljubljana, Tugomer- 
jeva 7. 
6901 Zanoškar Josipina 

Preklicujem   izgubljeno   industrijsko 
nakaznico,    izdano od RLO Rakovnik, 
Vič, na ime Zgonc Franc, Ljubljana, Pot 
na Rakovo jelâo 71. 
7104 Zgonc Franc 

Preklicujem izgubljeno prometno knji- 
žico za kolo znamke > Viktoria«, štev. 
1301500, izdano od NM v Ljubljani na 
ime Zupan Julij, Ljubljana, Drerrikova 
ulica 12. 
7348 Zupan Julij 

Prekücujem   izgubljeno   medaljo   za 
hrabrost St. 46. 
7160 Žagar Alojz, Stogovci 

Preklicujem izgubljeno osebno iij sin- 
dikalno izkaznico, izkaznico OF, usluz- 
bensko knjiZico FLRJ, šofersko legiti- 
macijo, vojaško in prometno knjižico, re- 
žijsko karto za vožnjo na železrjJci, tem- 
porerko za vse proge in potno dovolilni- 
co, vse na ime Žagar Ivan, Ljubljana, 
Tyrêeva (Fondove). 
7235 Žagar Ivan 

Izdaja >Uradni list LRS« — Ravnatelj in odgovorni urednik: Božo Vodušek; tiska Blasnikova tiskarna, obrat 1 — oba v Ljubljani. 
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Po preteku roka bo sodišče odločilo 
0 predlogu. 

Okrajno sodište v Ilirsku Bistrici 
dne 18. avgusta 1948. 

* 
R 875/48—6 7184 

Gram Pavel, roj. 15. I. 1912 v Idriji, 
srn Antona in Marij© rojene Rupnik, de- 
lavec v Kamniku, Sutna, je bil novem- 
bra 1943 mobiliziran v nemško vojsko. 
Bil je na Holandskem. Dne 2. V. 1944 
so evojci prejeli od poveljstva vrnjen 
njegov kovčeg. Od tedaj se pogreša. 

Na predlog Mikuž Ivane, rudarjeve 
žene iz Idrije, Rudarska 4, se uvede po- 
stopanje za razglasitev za mrtvega in 

> se izdaja poziv, da se o pogrešanem do 
15. XI. 1948 poroča sodišču ali skrbn:lra 
Kolencu Angelu, uslužbencu sodišča v 
Kamniku. 

Po preteku roka bo sodišče odločilo ò 
predlogu. 

Okrajno sodišče v Kamniku 
<ine 14. avgusta 1948. 

* 
1 R 174/48-8 7186 

Mihič Franc, roj. 19. IV. 1886 v Ko- 
blarjih št. 36, sin Jakoba in Jožefe ro- 
jene Kren, poljski delavec v Gor. Loži- 
nah 24, je odšel leta 1910 v Ameriko v 
Brooklyn blizu New Yorka. Zadnjič se 
je oglasil 1915, od takrat se pogreša. 

Na predlog žene Mihič Marije, gospo- 
dinje v Brežicah, baraka 5, se uvede po- 
stopanje za razglasitev za mrtvega in 
se izdaja poziv, da se o pogrešanem do 
15. XI. 1948 poroča sodišču ali skrbniku 
Črnivcu Jožefu, sod. uradniku v Ko- 
čevju. 

Mihič Franc se poziva, da se zgla- 
si pri sodišču ali drugače da kako vest 
o sebi. 

Po preteku roka bo sodišče odločilo o 
predlogu. 

Okrajno sodišče v» Kočevju 
dne 12. avgusta 1948. 

II R 276/48—4 7341 
Stanonk Franc, roj. 1. XII. 1924 v Ča- 

Draçah št. 10, sin Martina m Marije roje- 
ni IQ^ 

km- 8in v Cabračah št. 10, je 
°u 1J43 mobiliziran v nemško vojsko, 
in se iz, bojev 12. IX. 1944 pri Valken- 
Durgu v južni Nizozemski pogreša. 

"*••,•<11•8 očeta Martina Stanonika, 
posestnika v Cabračah, se uvede posto- 
P vini A 

ra^la8»ev za mrtvega. 
Vsakdo, ka mu je o pogrešanem kai 
••• »Ä • Ämtern S 1. XI. 1948 sodišču ali skrbniku Simonu 
Zelezmku, sod. uradniku v KranhT 

Stanonik Franc se poziva, da se 
zglasi pri sodišču •• drugače da kako 
vest o sebi. 

Po preteku roka bo sodiSče odločilo 
o predlogu. 

Okrajno sodišče v Kranja 
dne 19. avgusta 1948. 

* 
Ok 127/48-6 6363 

Grdadolnik Stanko, roj. 16. XI. 1920 
v Št. Joštu, 

Grdadolnik Pavel, roj. 4. VIL 1924 v 
St. Joštu, 

Grdadolnik Andrej, roj. 29. XI. 1925 
v St. Joštu, sinovi Matije in Frančiške 
rojene Jesenovec, delavci, se od pomladi 
1945 pogrešajo. 

\'a predlog Grdadolnik Frančiške roje- 
ne Jesenovec, gospodinje v St. Joštu 8, 
se uvede postopanje za razglasitev za 
mrtve in se izdaja poziv, da se o pogre- 
šanih v dveh mesecih po objavi v Urad- 
nem listu LRS poroča sodišču ali skrb- 
niku obiaku Jožefu iz Št. Jošta 18, oziro- 
ma predlagateljici. 

Ok 162/48—3 6364 
Reya Marjan, roj. 24. XI. 1923, sin 

Jožefa in Štefanije rojene Podveršič, 
mizarski pomočnik v Brodu pri Št. Vidu 
št. 22, se kot partizan od pomladi 1945 
pogreša. 

Na predlog Muhvič Štefanije, vdove 
Reya rojene Podveršič se uvede posto- 
panje za razglasitev za mrtvega in se 
izdaja poziv, da se o pogrešanem v dveh 
mesecih po objavi v Uradnem listu LRS 
poroča sodišču ali skrbniku Slaviču Zor- 
ku, oziroma predlagateljici. 

Grdadolnik Stanko, Pavel in An- 
drej ter Reya Marjan se pozivajo, da 
se zglasijo pri sodišču ali drugače dajo 
kako vest o sebi. 

Po preteku roka bo sodišče odločilo o 
predlogih. 

Okrajno sodišče v Ljubljani 
dne 28. junija 1948. 

Ok 114/48-3 6365 
Trampuš Ivan, roj. 9. XII. 1912 v Pre- 

ski pri Medvodah, sin Jožefa in Marije 
rojene Bezlaj, delavec na Golem brdu 
št 25, se od maja 1945 pogreša. 

Na predlog Trampuš Frančiške rojene 
Praprotnik, gospodinje na Golem brdu 
št. 18, p. Medvode, se uvede postopanje 
za razglasitev za mrtvega in se izdaja 
poziv, da se o pogrešanem v dveh me- 
secih po objavi v Uradnem listu LRS 
poroča sodišču ali skrbniku Praproüaku 
Francu, delavcu v Zlebeh 2 pri Medvo- 
dah ali predlagateljici 

Ok 123/48-6 6362 
Zupan Zvonimir, roj. 15. IX. 1920 v 

Obirskem 82, sin Antona in Ane rojene 
ZupanG, poštni uradnik v Ljubljani, Sta- 
ničeva 13, se kot partizan od 15. IX. 
1943 pogreša. 

Na predlog Zupan Ane, gospodinje v 
Ljubljani, Staničeva 13, se uvede posto- 
pamo za razglasitev za mrtvega in se 
izdaja ffoziv, da se o pogrešanem v 
dveh mesecih po objavi v Uradnem listu 
LRS poroča sodišču ali skrbnici Miljavec 
Ani, Ljubljana, Ulica Sv, Marka 25, ozi- 
roma predlagateljici 

TrampuS Ivan in Zupan Zvonimir se 
pozivata, da se zglasita pri'sodišču ali 
drugače dasta kako vest o sebi. 

Po preteku roka bo sodišče odločilo o 
predlogu/   " 

Okrajno sodilïo v Ljubljani 
dne 2. julija 1948. 

Ok 145/48-6 6184 
Kajfež Matija, roj. 17. L 1911 v Su- 

horju, sin Andreja in Uršule roj. Rupe, 
poročen, delavec v Ljubljani, Florjan- 
ska 21, se od maja 1945 pogreša. 

Na predlog Kajfež Marije rojene Jur- 
kovič, Podstena 10 pri Banji Loki, se 
uvede postopanje za razglasitev za 
mrtvega in se izdaja poziv, da se o 
pogrešanem v dveh mesecih po objavi 
v Uradnem listu LRS poroča sodišču ali 
skrbniku MatjaSču Francu v Ljubljani, 
Janežičeva 12, oziroma predlagateljici. 
Ok 202/48—3 6253 

Krča Franc Jožef, roj. 18. VIII. 1915 
v Retju, Trbovlje, sin Janeza in Marije 
rojene Slokan, učitelj v Rovtah nad Lo- 
gatcem, samski, je baje padel kot parti- 
zan februarja 1913. 

Na predlog Krča Marije rojene Slokan, 
gospodinje v Ljubljani, Cesta v Rožno 
dolino 27, se uvede postopanje za raz- 
glasitev za mrtvega in se izdaja poziv, 
da se o pogrešanem v dveh mesecih po 
objavi v Uradnem Hstu LRS poroča so- 
dišču ali skrbniku Martinšku Francu, 
posestniku v Rovtah, oziroma pred- 
lagateljici 

Ok 188/48—3 6224 
Kršinar Ivan, rojen 24. XII. 1923 v 

Osredku pod Sv. Katarino, sin Matije 
in Marije rojene Mrhar, kmet, je odšel 
septembra 1943 v NOV. Od februarja 
1945 se pogreša. 

Na predlog Zdešar Ane rojene Krši- 
nar, kmetice iz Šujice 20, KLO Dobrova, 
se uvede postopanje za razglasitev za 
mrtvega in se izdaja poziv, da se o po- 
grešanem v dveh mesecih po objavi v 
Uradnem listu LRS poroča sodišču ali 
skrbniku Albertu Karlu iz ••••••• 47, 
oziroma predlagateljici. 
Ok 203/48—3 6225 

Trček Jakob, roj;. IL VIII. 1904 v 
Smrečju, KLO Bufcajnova, sin Franca in 
Marije rojene Kogovšek, poročen, zidar 
v Dragomerju 8, se od pomladi 1945 
pogreša. 

Na predlog Trček Frančiške, gospodi- 
nje v Dragomerju 31, p. Brezovica pri 
Ljubljani, se uvede postopanje za raz- 
glasitev za mrtvega in se izdaja poziv, 
da se o pogrešanem v dveh mesecih po 
objavi v Uradnem listu LRS poroča so- 
dišču aH skrbniku Kozjeku Francu, pred- 
sedniku KLO Log ali predlagateljici 

Kajfež Matija, Krča Franc,1 Kršinar 
Ivan in Trček Jakob se pozivajo, da se 
zglasijo pri sodišču ali drugače dajo 
kako vest o sebi 

Po preteku roka bo sodišče odločilo 
o predlogih. 

Okrajno sodište v Ljubljani 
dne 6. julija 1948. 

Oß 195/48-4 6252 
Pukelsiein Albin Jožef, roj. 16. II. 

1914 v Ljubljani, sin Pukeletein Jožefe, 
pripravnik fin. kontrole v Ljubljani, Sv. 
Petra cesta 46, se od pomladi 1945 po- 
greša. 

Na predlog Logar Štefanije, gospodi- 
nje y Ljubljani, Sv. Petra cesta 46, se 
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uvede postopanje za razglasitev za mr- 
tvega in »e jadaja po;iv, da se o pogre- 
šanem v dveh Meseca po objavi v 
Uradnem lietu LRS poroča sodišču ali 
skrbniku Irfđču Načetu, uradniku D appsa 
v Ljubljani, Sv. Petra 65, oziroma pred- 
lagateljici. 

Pukelstein Albin se poziva, da se 
zglasi pri sodišču ali drugače da kako 
vest o sebi. 

Po preteku roka bo sodišče odločilo o 
predlogih. 

Okrajuo  sodišče v Ljubljani 
dne 12. julija 1948. 

R 268/48—3 £428 
Podgorelec Franc, roj. 21, III. 1905 v 

Stanetineih, sin pok. Franca in Uršule, 
posestnik v Jastrebcih, je bil 30. IV. 
1945 o<l gesta povcev od doma odpeljan 
na Vinski vrh št. 30 k zaslišanju. Od 
tedaj se pogreša. 

Na prellag žene Podgorelec Manje, 
kmetice iz Jastrebcev 28, se uvede po- 
stopanje za razglasitev za mrtvega m se 
izdaja poziv, da se o pogrešanem do 
15. IX. 1948 poroča sodišču ali skrbniku 
Zuniču Ignacu, sod. uslužbencu v Ljuto- 
meru, 

Po preteku roka bo sodišče odločilo 
o predlogu. 

Okrajno sodišče v Ljutomeru 
dne 19. julija 1948. 

R 297/48—2 6524 
Ozvatič Franc, roj. 9. VIII. 1904 v 

Zvabu, sin pok. Jakoba in Ane rojene 
Dunaj, poročen, kmet, je bil 18. IV. 1944 
od gestapovcev aretiran. Odpeljan je bil 
v zapore v Ptuj, od tam pa v Dachau. 
Pozneje je bil odveden v Leonberg pn 
Stuttgartu, kjer je bil baje marca 1945 
likvidiran. 

Na predlog žene Ozvatič Marije, po- 
sestmce v Zvabu 16, se uvede postopa- 
nje za razglasitev za mrtvega in se iz- 
daja poziv, da se o pogrešanem do 1. X. 
1948 poroča sodišču ali skrbniku Zuniču 
Ignacu, sod. uslužbencu v Ljutomera 

Po preteku roka bo sodišče odločilo 
o nredlogu. 

Okraino sodišče v Ljutomeru 
dne 24. julija 1948. 

V R 1203/48—4 6886 
Bogabč Karol, roj. 3. III. 1911 v Fra- 

mu, sin Franca in pok. Ivar;e rojene 
Finžgar, eametd, mlinar, je odšel maia 
1944 v NOV. Baje je 8. IX. 1944 v bojih 
pri Trebnjem padel. 

Na predlog Bogateča Franca, posest- 
nika v Framu, se uvede postopanje za 
razglasitev za mrtvega in se izdaja po- 
ziv, da se o pogfeSanem do 31. X. 1948 
poroča sodišču aH skrbnâku Vetrihu Al- 
binu, sod, uradniku v Mariboru. 

Bogatič Karol se poziva, da se zglasi 
pri sodišču ali drogitče da kako vest o 
sebi 

Po preteku roka bo sodišče ••&••• 
o predlogu. 

Okrajno sodišče v Maribora 
dne 16. julija 1948. 

IR 141/48-6 6875 
Kovačič Stanislav, roj. 13. XI. •1 v 

Crmošnjicah 16, sin Mauje ip Frančiške 
rojene Mercun, samski, stan, v Novem 
mestu, Zagrebška cesta 12, je vstopil 10. 
IX. 1943 v NOV in se od novembra 1943 
pogreša. 

Na predlog očeta Kovačiča Matije, biv- 
šega orožniškega narednika v pokoju iz 
Novega mesta, Zagrebška cesta 1^, se 
uvede postopanje za razglasitev za mr- 
tvega in se izdaja poziv, da se o pogre- 
šanem do 1. 1. 1949 poroča sodišču ali 
predlagatelju Kovaciču Matiji. 

Po preteku roka bo sodišče odločilo o 
predlogu. 

Okrajno sodišče v Novem mestu 
dne 4. avgusta 1948. 

* 
IR 165/48—3 7083 

Gimermanoič Alojz, roj. 12. I. 1912 v 
Gornji iezKi vodi 19, sin Matije in Ma- 
rije roje&e Šinkovec, oženjen, poljedelec 
na Vrhu št. 1 pri Dolžu, se od 9. VIL 
1945 pogreša. 

Na predlog žene Oimermančič Marije 
rojene Kobe, poljedelke z Vrha št» 1 pri 
Dolžu, se uvede postopanje za razglasa 
tev za mrtvega in se izdaja poziv, da so 
0 pogrešanem do 1. XI. 1948 poroča so- 
dišču ali skrbnici Cimermančič Mariji 

Po preteku roka bo sodišče odločilo o 
predlogu. 

Okrajno sodišče v Novem mestu 
dne 10. avgusta 1948. 

* 
1 R 49/48—4 7279 

Legan Jože, roj. 20. III. 1915 v Pod- 
gozdu 2, sin Martina in Ane roj. Legan, 
stanujoč v Starem trgu, se od 14. VIII. 
1942 pogreša. 

Na predlog očeta Legna Martna, po- 
sestnika iz Podgozda 2, se uvede posto- 
panje za razglasitev za mrtvega in se 
izdaja poziv, da se o pogrešanom do 
L I. 1949 poroča sodišču aS, predlagate- 
lju Legami Martinu, 

Po preteku roka bo sodišče odJočao 
0 predlogu. 

Okrajno sodišče y Norem mestu 
dne 16. avgusta 1948. 

* 
1 R 121/48—7 7082 

Celhar Anton, roj. 9. VI. 1913 v Oreh- 
ku, sin Franca in Frančiške rojene Gor- 
iaoc, pok iartotam št. 28, sameki, se je 
kot borec VI. lilke brigade udeležil bo- 
jev pri Drvarju in se od avgua^a 1943 
pogreša. 

Na predlog brata čolnarja Franca, 
kmeta iz Orehka 28, se uvede postopanje 
za razglasitev za mrtvega. 

Celhar Anton se poziva, da se zglasi 
pni sodišču ali ekrbriku Bittnerju Otonu, 
vodji zemljiške knjige v Postojni ali ka- 
ko drugače da kako vest o sebi naj- 
pozneje do 30. IX. 1948. 

Po preteku roka bo sodišče odloČilo o 
predlogu. 

Okrajno sodiSS© v Postojni 
dne 22. jundja 1948. 

I R 149/48—4 6427 
Brezec Franc, roj 23. IV. 1900 v Stu- 

denem pri Postojni. - T.- pok MaLje in 
Marije ,roj. Marinâek, lesri manipulant 
v Cerknci 126, je bil 8. XI. 1943 od be-ga 
odpHjan v Ljubljano. Pozneje je b.l od- 
veden v Dachau, od koder se je zadnjič 
oglasil februarja 1945. Od tedaj le po- 
greša. 

Na predlog hčere Brezec Antonije iz 
Postojne, Cankarjeva 6, se uvede posto- 
panje za razglasitev za mrtvega. 

* 
I R 146/48—7 6428 

Mlakar Rudolf, roj. 8. IV. 1902 v Vi- 
ševku, sin pok. Antona m pok. Neže, 
lesni manipulant, je bil 25. III. 1944 kot » 
partizan v bližini, Ribnice od Nemcev 
ujet in odpeljan v policijske zapore v 
Ljubljano. Oktobra 1944 je bil odveden 
neznauo kam in se od tedaj pogreša. 

Na predlog žene Mlakar Amalije, go- 
spodinje iz Starega trga 20, se uvede 
postopanje  za   razglasitev   za  mrtvega. 

Vsakdo, ki mu jo o potresanih kaj 
znano, se poziva, da io do 30. IX. 1948 
poroča sodišču ali skrbniku Jeranču 
Slavku, zemljiškoknjižnemu referentu v 
Postojni. 

Brezec Franc in Mlakar Rudolf se po- 
zivata, da se zglasita pri sodžču ali dru- 
gače dasta kako vest o sebi. 

Po preteku roka bo sodišče odločilo 
o predlogih 

Okrajno sodišče v Postojni 
dno 22. junija 1948. 

I R 143/48—4 6442 
Šturm Anton, roj. 27. X. 1908, sin An- 

tona in Karolino rojeno Meden, poročen, 
uradnik na občini v Senožečah, je bil 
8. V. 1944 od Nemcev odpeljan v Trst 
v zaporo Coroneo. Baje je bil 22. VI. 
1944 v Rižarni pri Sv. Soboti z 39 drugi- 
mi sežgan. Od tedaj ee pogreša. 

Na predlog žene Sturm Ane, gospodi- 
nje iz Senožeč 138, so uvede postopanje 
za razglasitev za mrtvega in se izdaja 
poziv, da se o pogrešanem do 1. X. 1948 
poroča sodišču ali skrbu.ku Mlakarju 
Ivanu, sod. uradniku v Postojni, 

Sturm. Anton se poziva, da se zglasi 
pri sodišču ala drugače da kako vest o 
sebi 

Po proteku roika bo ©odlšce odločilo 
o predlogu. 

Okrajno sodišče v Postojni 
dno 16. julija 1940. 

* 
R 304/48 6528 

Gregom.Franc, roj. 19. X. 1906 na Pre- 
valjah, sin Gregorja in Marije rojene Na- 
jevnik, žel. invalid v Zagradu 25, se od 
pomladi 1945 pogreša. 

Na predlog žene Gregom Alojzijo, za. 
sebnice v Zagradu 25, se uvede posto- 
panje za razglasitev za mrtvoga ìD se 
izdaja poziv, da se o pogrdan em do 
1. XI. 1948 poroča sodišču ali skrbnku 
Cegovnilra Filcpu, sod. uradniku na Pre- 
valjah. 

Gregorn Franc se poziva, da se ^glasdl 
pri sodišču ali drugače da kako vest o 
sebi. 
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Izgube na Izgube na 
Trgovska tlagu pri blagu pri 
marža v prevozu na prevozu na 

dia oddaljenost oddaljenost 
do 30 km nad 30 km 

1 — 0.5% 

1.5% — »      0.5% 

3 1.5% 8   % 

Pridelek 

C. MLEKO IN sm 

1. Mleko nepasterizirano v trgovini 

2. Mleko pasterizirano v trgovini   . 

3. Sir       *   i 

C. SUHOMESNATI IZDELKI 

1. Slanina, suho meso in drugi polmastni todelki   .   .   . 

Podlaga za zaračunavanje gornjih marž je vedno pro- 
dajna cena odkupnega podjetja. 

Kot prodajna cena odkupnega podjetja je mišljena 
cena, ki jo zaračuna odkupno podjetje pri prodaji kme- 
tijskih pridelkov franko naloženo v vagon, vlačilec ali 
ladjo nakladalne postaje oziroma prevozno sredstvo, če se 
blago ne pošlje po železnici ali z ladjo. 

II 

Iz marž, določenih v I. točki, krijejo trgovska pod- 
jetja vse stroške od prevzema blaga na svoji razkladala 
postaji pa do prodaje blaga potrošnikom, razen odvisnih 
stroškov, Odvisne stroške (stroški za nakladanje, razkla- 
danje, prevoz in dostavo) zaračunajo trgovska podjetja 
posebej po •. toekii te odločbe. 

III 

Odvisni stroški, ki jih trgovsko podjetje posebej za- 
računa, obsegajo: 

a) stroške za prevoz in dostavo blaga od nakladalne 
postaje odkupnega podjetja do razkladalne postaje trgov- 
skega podjetja; 

b) stroSke razkladanja in nakladanja na razkladalni 
postaji; 

c) stroške za prevoz blaga od razkladaino postaje do 
skladišča trgovskega podjetja. 

Trgovsko podjetje zaračuna odvisne stroške v dejan- 
sko plačanih znçskin, ki ustrezajo predpisani tarifu) za 
zadevno vrsto storitev. 

IV > 

Pri nabava kmetijskih pridelkov neposredno od od- 
kupnega podjetja ima trgovsko podjetje pravico, da razen' 
marže, ki mu pripada po tej odločbi, posebej zaračuna 
pri prodajni ceni odkupnega podjetja tudi izgube na bla- 
gu pri prevozu od nakladalne postaje odkupnega podjetja 
do svoje razkladalne postaje. Če ee blago ne prevaža po 
železnici ali z ladjo, temveč s kaikilm drugim prevoznim 
sredstvom, zaračuna trgovsko podjetje izgube pri prevozu 
od kraja nakladanja na prevozno sredstvo do svojega 
skladišča. Te izgube zaračuna trgovsko podjetje takole: 

a) za prevoz do 30 km polovico odstoKka, kal je pred- 
pisan za zadevni pridelek v odredbi o normah izgub pri 
blagu v trgovskem prometu (Ur. list FLRJ št. 81-554/47); 

b) za prevoz nad 30 km cel odstoteJt, • je za zadevni 
pridelek predpisan v odredbi Iz točke a). 

Za kmetijske pridelke iz 1. točke te odločbe, za ka- 
tere v odredbi o maržah izgub pri blagu \r trgovskem 

Enota 
mere 

1 liter 

kg 

1 kg 2.5 0.5% 1   % 

prometu niso predpisane izgube na blagu pri prevozu, 
veljajo odstotki, ki so za zadevni pridelek predpisani v 
I. točki te odločbe. 

Trgovska podjetja na drobno nabavljajo praviloma 
pridelke iz I. točke te odločbe neposredno od odkupnega 
podjetja ali pr.delovalca (državnega kmetijskega po- 
sestva, kmečke obdelovalne zadruge in dr.). Če pa morajo 
izjemoma nabavljati pridelke iz I. točke od prodajalca 
na debelo, pripada prodajalcu na debelo ena četrtina do- 
ločene marže, ostanek pa prodajalcu na drobno. 

VI 

Ce trgovsko podjetje na drobno izjemoma nabavi pri- 
delke iz I. točke te odločbe od trgovskega podjetja na 
debelo, ima pravico, da razen marže, ki mu pripada po 
prednji točki, zaračuna samo dejansko plačane stroške 
od skladišča trgovskega podjetja na debelo do svojega 
skladišča. 

B. FORMIRANJE PRODAJNE CENE 

VII '•* 

1. Ce nabavi trgovsko podjetje na drobno blago ne- 
posredno od odkupnega podjetja, formira ceno v prodaji 
na drobno takole: 

Od prodajne cene odkupnega podjetja najprej zara- 
čuna maržo, ki je določena s to odločbo, nato pa še doda: 

a) izračunani odstotek za izgube na blagu prti pre- 
vozu, ki mu pri tem pripada: 

b) dejansko plačano odvisne stroške na potil od na- 
kladalne postaje odkupnega podjetja do svojega ekladišča. 

2. Öo nabavi trgovsko podjetje na drobno blago od 
trgovskega podjetja na debelo, formira ceno v prodaji na 
drobno takole: 

Od prodajne cene odkupnega podjetja najprej zaraču- 
na del marže, Id mu pripada po V. točki (75%: določene 
marže), nato pa še doda: 

a) razliko med prodajno ceno odkupnega podjetja in 
prodajno ceno trgovskega podjetja na debelo (prodajna 
•••• trgovskega podjetja na debelo manj prodajna cena 
odkupnega podjetja); 

b) dejansko plačane odvisne stroške na poti od na« 
dišča trgovskega   podjetja na debelo do ssojega   skia* 
dišča. " 
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Vili 

Ce sodeluje trgovsko podjetje na debelo v prometu, 
formira svojo prodajno ceno takole: Üd prodajne cene 
odkupnega podjetja zaračuna najprej del marže, ki 'mu 
pripada po V. točki (25% določene marže) nato pa še 
doda: 

a) izračunani odstotek za ïzgube na blagu pri pre- 
vozu, ki mu pri tem pripada, in 

b) dejansko plačane odvisne stroške na poti od na- 
kladalne postaje odkupnega podjetja do svojega skla- 
dba. 

IX, 

Ce se trgovsko podjetje razen prodaje kmetijskih pri. 
delkov bavi tudi še z njih predelavo (n. pr. mast, perut- 
nina rtd.), se mu stroški predelave obračunajo po poseb- 
nih predpisih. 

X 

Odkupno podjetje je dolžno pri prodaji kmetijskih 
pridelkov trgovskim podjetjem zaračunati tisto ceno, ki 
ustreza ceni določene kakovost) dobavljenega  pridelka. 

Ce dobi trgovsko podjetje od tistega, ki je naveden v 
računu odkupnega podjetja, pridelke slabše kakovosti, 
ima trgovsko podjetje pravico, da plača odkupnemu pod- 
jetju sorazmerno nižjo ceno. 

XI 

Ta odločba velja od dneva objave v >Uradnem lietu 
Ljudske republike Slovenije«. 

S/P št. 4279/2. 
Ljubljana dne 21. avgusta 1948. 

i Minister 
za trgovino in preskrbo LRS: 

Ropi6 ViktoT l. r. 

Pregled »Uradnega lista PLRJ« 

St. 70 i dne IS. avgusta 1948: 

688. Ukaz o razglasitvi podjetja >Brodogradilište Martin- 
ščica« za podjetje splošnega državnega pomena. 

589. Navodilo za inšpekcijo dohodkov. 

690. Navodilo o elementih, ia katerih sestoje skupni stro- 
ški radijskih postaj. 

591. Navodilo o načinu priprave sadnih in zelenjavnih 
mdelkov, namenjenih za izvoz. 

592. Odredba o petih spremembah in dopolnitvah tarife 
davka od prometa proizvodov. 

f 
593. Odredba o prijavljanju voznikov motornih vozu. 

694. Odločba o odstotkih normiranih elementov upravnu. 
in prodajnih stroškov, prispevka za racionalizacijo 
in priepevka za kadre pri radijskih postajah ter o 
razdelitvi prispevka za kadre. 

Št. 71 z dne 21. avgusta 1948: 

595. Ukaz o ratifikaciji trgovinskega sporazuma med 
Federativno ljudsko republiko Jugoslavijo in repu- 
bliko Argentino. 

598. Uredba o davku na dohodek (dohodnini). 

597. Temeljna uredba o državnih bankah za kreditira- 
nje kmetijskih zadrug. 

598. Uredba o komunalnih bankah iin krajevnih hranil- 
nicah. 

599. Uredba o izplačilu obveznic 3% posojila narodu« 
osvoboditve, izdanih na podlagi uredbe Antifašistič- 
nega sveta narodne osvoboditve Jugoslavije z dne 
15. januarja 19-13. 

600. Uredba o planski uporabi gotovine v gospodarstvu. 

601. Uredba o maksimiranju obrestnih mer. 

602. Uredba o reviziji državnih gospodarskih podjetij, 
uradov in ustanov. 

603. Uredba o spremembi in dopolnitvi uredbe o usta- 
novitvi in organizaciji generalne poštne direkcije, 
poštnih direkcij in okrajnih pošt 

604. Uredba o spremembi in dopolnitvi uredbe o usta- 
novitvi in organizaciji generalne direkcije telegrafa 
in telefona, direkcij telegrafa to telefona ter telegraf- 
sko-telefonskh centrov. 

605. Uredba o spremembi, in dopolnitvi uredbe o zdrav- 
stvenem pregledu (fitopatološkem nadzorstvu) sadja 
v notranjem prometu in sadja, namenjenega za izvoz. 

606. Odločba o davčnih stopnjah davka na dohodek de- 
lavcev^ nameščencev in uslužbencev. 

607. Pravilnik o pripravniški službi, strokovnih izpitih 
in strokovnih tečajih v pravni stroki in o prehodu 
uslužbencev in drugih strok v pravno stroko. 

608. Navodilo o vplačevanju in izplačevanju razlik, na- 
stalih v strukturi cen v elektrogospodarstvu za L1948. 

609. Odredba o likvidaciji zasebnih delniških družb. 

610. Odredba o obveznem vlaganju prijav za planski pre- 
voz blaga za izvoz in uvoz. 

Popravek pravilnika o pripravniški službi, strokovnih iz- 
pitih in strokovnih tečajih v finančni strola. 

Popravek pravilnika o pripravniški službi, strokovnih iz- 
pitih in tečajih v strokah pomorske in notranje plovbe 
(kolikor se nanaša na notranjo plovbo)'. 

Izdaja >UradnI list LRS«. — Ravnatelj in odgovorni urednik: Božo Vodušek; tiska Biasnikova tiskarna, obpat 1 —.oba v Ljubljani. 
Naročnina: četrtletno 60, polletno 1Ö0, celoletno 240 din. — Posamezna Številka: 4 din ža 16 strani, 8 dm za 82 strani, 12 din 
za 48 strani, 16 din za 64 strani, po pošti 250 din v.eč. — Uredništvo in up/itv^ištvo: Ljubljena, Gregô&fêëva ulica št. 23. — 

Telefon: ravnateljstvo 49-40, uredništvo 49-90, upravništvo 55-79. — Ček, raöuh 0—90190—1. 
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NI LIST 
LJUDSKE   REPUBLIKE   SLOVENIJE 

Letnik V. V Ljubljani dne 81. avgusta 1948. Številka 37. 

VSEBINA: 
197. .Odločba o ureditvi odkupa hmelja po vezami ceni. 

Popravek. 

•••1••1.00••03•,!•0•!.•,••1.0••• 
MINISTRSTEV 

LJUDSKE REPUBLIKE SLOVENIJE 

197. 

Na podlagi odredbe o državnih (vezanih) cenah za 
industrijske rastline po njih vrsti in kakovosti ter o po- 
gojih za sklepanje pogodb za industrijske rastline letine 
1948 (Uradni Ust FLRJ št. 30—227/48) izdajam v soglasju 
z ministrom za trgovino in preskrbo FLRJ, ministrom 
za industrijo in rudarstvo LRS in z ministrom za kme- 
tijstvo LRS 

oaločbo 
o ureditvi odkupa hmelja po rezani ceni 

1. Pridelovalci hmelja, ki prodajajo odkupnim pod- 
jetjem ali zadrugam hmelj po vezani ceni, so upravičeni 
do prejema bonov za nakup industrijskih izdelkov po 
nižjih enotnih cenah po naslednji lestvici: 

Upravičenost pridelovalcev 
Pridelovalci do prejema bonov v odstotkih 

hmelja od vrednosti prodanih količin 
z obdelovalno ...      _     . . 

površino 
v ha 
do 2 
2-3 
3-4 
4-5 
5-6 . 
6—7 
7—8 

nad 8 

Vendar posamezno kmečko gospodarstvo ne more 
dobiti bonov za nabavo industrijskega blaga pa nižjih 
enotnih cenah v višjem znesku kot za vrednost 40.000 
dinarjev. 

2. Kmetijske obdelovalne zadruge so upravičene do 
prejema bonov za celotno vrednost količin, prodanih po 
vezani ceni. 

3. Pridelovalci hmelja, ki že vnaprej sklenejo z od- 
kupnimi podjetji ali kmetijskimi zadrugami pogodbo o 
prodaji hmelja, lahko dobijo na podlagi take pogodbe 

čo so izpolnili 
plan setve 

če plana 
niso izpc 

-100 -90 

— 90 — 80 

— 80 — 70 
—  70 — 60 
—  55 — 45 
— 50 — 40 
— 45 — 35 
—  40 — 30 

predujem (avans) v akreditivnih čekih do 20% pogod- 
bene vrednosti prodanega hmelja, kakor tudi predujem 
v bonih do 20%, od katerih pa ostane 10% v odkupnem 
podjetju ali zadrugi za obračuu pridelovalca hmelja z 
obiralci hmelja, ki so upravičeni do prejema bonov. 

Kmetijske obdelovalne zadruge lahko prejmejo pred- 
ujem (avans) v akreditivnih čekih ali bonih do 30% po- 
godbene vrednosti prodanega hmelja, medtem ko ostane 
10% v bonih za obračun zadruge z obiralci hmelja. 

S-zak. št. 508 
Ljubljana dne 20. avgusta 1948. 

Minister za trgovino 
in preskrbo LRS: 

Viktor Rcpič L r. 
Minister za kmetijstvo LRS:  Dr, Marijan Brecelj 1. r. 

Ing. Jože Levstik 1. r. 

Podpredsednik vlade LRS 
in minister za industrijo 

in rudarstvo LRS; 

Popravek 

V 36. številki >Uradnega lista LRS« z dne 24. avgu- 
sta 1948 je treba v uredbi o ustanovitvi Komiteja za 
turizem in gostinstvo na strani 277 popraviti 7. vnsto od 
spodaj, ki se pravilno glasi: 

c) republiška slatinska podjetja. 

Pregled »Uradnega lista FLRJ« 
Št. 72 x dne 25. avgusta 1948: 

611. Odločba o povečanju količin kruha za potrošnike, 
ki so v zagotovljeni preskrbi. 

612. Pravilnik o spremembah pravilnika o razvrstitvi del 
v grafični industriji. 

613. Navodilo o povračilu (regresu) državnih proizvajal- 
nih podjetij lokalnega pomena, kadar dobavljajo 
blago po nižjih enotnih prodajnih cenah. 

614. Navodilo kako uveljavljajo 'državna trgovska pod- 
jetja in zadružne organizacije pravico povračila (re- 
gresa) za odkupljeno konopljino seme. 

615. Navodilo št. II za postopek pri izdaji in plačilu faktur 
•»a,   (računov)  za dobavljeno sol  in   petrolej okrajnim 

zadružnim   poslovnim  zvezam oziroma kmetijskim 
nabavljalnim in prodajnim zadrugam. 

i      i 
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616. Odredba o odpiranju tekočih računov pri kreditnih 
podjetjih. 

617  Odredba o obrestnih merah. 

618. Odločba o spremembi in dopolnitvi točke I odločbe 
o rabatih in maržah za proizvode oziroma skupin« 
proizvodov, za katere so predpisane enotne cene 
veljavne za vso Federativno ljudsko republiko Jugo- 
slavijo. 

619. Odločba o preskrbi kmetov v pasivnih in med vojno 
opustošenih krajih z žitom. 

620. Odločba o razveljavitvi odločbe o pogojni prodaji 
suhih rezancev sladkorne pese, jedilnega olja in 
oljnih pogač v trgovini po vezanih cenah. 

621. Odločba o tarifi radijskih postaj. 

Ratifikacija mirovne pogodbe z Italijo po Avstraliji 

Pristop Cejlona k ustavi Mednarodne zdravstvene organi- 
zacije. 

Pristop Filipinov k ustavi Mednarodne zdravstvene orga- 
nizacije in k protokolu o Mednarodnem uradu za 
javno higieno. 

Popravek odločbe o enotnih obračunskih prodajnih cenah 
na debelo za semensko blago belih žit v gospodar- 

skem   letu   1948/49,   veljavnih   za   vso  Federativno 
ljudsko republiko Jugoslavijo. 

Št. 73 z dne 28. avgusta 1948; 

622. Pravilnik za  izvajanje uredbe o finansiranju inve- 
sticij zveznega, republiškega in lokalnega pomena 
in finančni kontroli nad njimi. 

623. Navodilo za sestavljanje predlogov gotovinskega pla- 
na za dobo oktober—december 1948. 

624. Odredba  o  sestavljanju  in   predlaganju   predlogov 
gotovinskega plana za dobo oktober—decem- 
ber 1948. 

625. Odredba o sestavljanju in predlaganju predlogov fi- 
nančnih planov državnih trgovskih in gostinskih 
podjetij zveznega, republiškega pokrajinskega, 
oblastnega in lokalnega pomena za leto 1948. 

026. Odločba št XI. o kupovanju gosjega in račjega per- 
ja po vezanih cenah. 

Popravek navodila o dopolnitvi navodila za izvajanje 
uredbe o plačanem letnem dopustu delavcev, na- 
meščencev in uslužbencev. 

v  •-> 

i/.laja  »Ura i nt list LKS< 
J\     '"-ìiiia    Mitlet'io 6(1 

Ravnatelj In odgovorni urednik   B 
olletno  120   celoletno 240   "       """' 

urednik Božo V >duS-k. UsU« Blatnik •• twU-rtm ..biat t - oba v Ljubljani 
l din -^Po.-ani-v.iia ovitka 4 din ia Ifi strani, H din za 32 strani, 12dhi 
veS.  -   Ur- Imštvo •  upruvmStvo: Ljubljana. Omgorišičcvu uuca SL 23. — 

iSlvr»   iCl.nn       i,nmuni»im   KK-7Q     _   f!ob      rnJCiin    ft—fiOlSO—1. 

i\      -  -una     i'iiNi'i'io ovi    ,'OliCino   l*-u    uci-'iuiiio ctv uni     —-i ||.••- Mirt   -'--.lin«     • vini   a   in  siiaui. o uni  t<v   -»* 
ia 48 strani. 16 din za ßl strani, po p"šti 2 50 din več.  -   Ur- Imštvo •  upruvmStvo: Ljubljana. OmgorSičcva 

Telefon: ravnateljstvo 40-40, uredništvo 49-90,   upravništvo 65-79. — Cek, račun 6—90190—1. 
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6. da organizira predelavo kmetijskih pri. 
delkov in obrtne delavnice za potrebe svojih 
članov • urabija |>• teui predvsem lokal- 
ne surovine; 6. da zbira kmečke prihranke 
v obliki hranilnih vlog in notranjih poso- 
jil ca ustvarjanje ooratnih sredstev :n 
podeljevanje kreditov svojim članom; 7. da 
skrbi za gospodarski strokovni, kiil'urui in 
prosvetni dvig vseh prebivalcev svojega 
okoliša tako, da prireja ^ svojem zadruž- 
nem domu «trokovoa in politična predava- 
nja, kulturne prireditve, strokovne tečaje, 
razstave, predvajanja filmov, goji fizkultu- 
ro itd. ter ustanovi svojo knjižnico. 

diradi smotrnega in uspešnejšega fc 
polnjevanja svojih nalog izdela potrebne 
načrte v skladu e splošnim državnim na- 
črtom. 

Zadružni delež znaša 150 din, plača se 
ob vstopu v zadrugo. Upravni odbor la- 
hko dovoli plačilo v obrokih. Delež za- 
družnikovega družinskega člana znaša 
20 din. Jamstvo je omejeno. Vsak za- 
družnik jamči še s petkratnim zneskom 
vpisanih  obveznih deležev. 

Zadruga razglaša važnejše • sklepe v 
svojih poslovnih prostorih in na razglas- 
ni deski. 

Upravni odbor sestavlja 5 do 9 članov 
Njegova dolžnost traja eno leto. 

Zadrugo zastopa upravni odbor, zanjo 
podpisujeta po dva člana upravnega od- 
bora, katerih enega lahko nadomešča po 
upravnem odboru pooblaščeni uslužbe 
nec zadruge. 

Ciani upravnega odbora so: 
Slana Lovro, posestnik, Šratovci, pred- 

sednik, 
Koza Kari, posestnik. Mele, podpred- 

sednik. 
Stanek Pavla, gospodinja, Mele, tajnik. 
Banfi Alojz, posestnik. Mele, 
Klobasa Franc, pos. sin, Šratovci, 
Veberič Anton, posestnik, Šratovci, 
Škrlec Anton, nameščenec, odborniki. 

Okrožni sodišče V Mariboru 
dne 8. avgusta 1948. 

Zadr. IV  90-2 7269 
* 

1180. 
Sedež: Turiška vas, okraj Dravograd. 
Dan vpisa: 10. avgusta 1948. 
Besedilo: Kmetijska zadruga z o. j. v 

Turiški vasi. 
Zadruga je bila ustanovljena na skup- 

ščini 6. VI. 1948 za nedoločen čas. 
Naloge zadruge so: 1. da na čim boljši 

in čim kulturhejši način oskrbuje svoje 
člane z vsemi potrebnimi potrošntimi 
predmeti; 2. da odkupuje v svojem oko- 
lišu vse kmetijske pridelke :in tedelke v 
skladu v postavljenim načrtom-za lobro 
oskrbo mest in drugih ilndustrijskih sre- 
dišč in sklepa v ta namen pogodbe; 
3. da pospešuje in razvija vse panoge 
kmetijskega gospodarstva na svojem 
področju, tako poljedelstvo, živinorejo, 
sadjarstvo, vinogradništvo, čebelarstvo, 
gojiiev industrijskih fn drug!h kultur, 
gozdarstvo, domačo obrt itd., posebno 
še tiste panoge oziroma kulture, ki v 
danti naravnih pogojih najbolj uspe- 
vajo; 4. da uvaja za povečanje kmetijske 
proizvodnje im s tem za naraščanje bla-> 
gostanja svojih članov naprednejše teh- 
nične m agronomske metode v kmet- 

stvu in v ta namen nabavlja kmetijske 
stroje, umetna gnojila iti, ustanavlja 
ambulante za živino, plemenilne postaje, 
organizira selekcijo živine, gradi silose, 
organizira semensko službo, skrbi za 
gojitev sadnih, gozdnih in drug.h sadik 
itd.; 5. da organizira predelavo kmetij- 
skih pridelkov in obrtne delavnice za 
potrebe svojih članov in izrablja pri tem 
predvsem lokalne surovine; 6. da zbira 
kmečke prihranke v obliki hranilnih 
vlog m notranjih posojil za ustvarjanje 
obratnih sredstev in podeljevanje kre- 
ditov svojim članom; 7. da skrbi za go 
spodarski strokovni, kulturi^ in pro- 
svetni dvig vseh prebivalcev svojega 
okoliša tako, da prireja v svopm za- 
družnem domu strokovna in politična 
predavanja, kulturne prireditve, stro- 
kovne tečaje, razstave, predvajanja fil- 
mov, goji fizkulturo itd. ter ustanovi 
svojo knjižnico. 

Zaradi smotrnega in uspešnejšega iz- 
vajanja svojih nalog izdela potrebne na- 
črte v skladu s splošnim državnim na- 
črtom 

Zadružni delež znaša 150 din, plača 
se ob vstopu v zadrugo. Upravni odbor 
lahko dovoli plačilo v obrokih. Delež za- 
družnikovega družinskega člana znaša 
80 din. Jamstvo je omejeno. Vsak za- 
družnik jamči še s petkratnim zneskom 
vpisanih obveznih deležev. 

Zadruga razglaša važi/ejše sklepe v 
svojih poslovnih prostorih in na razglas- 
ili deski. 

Upravni odbor sestavlja 9 do 15 čla- 
nov. Njegova dolžnost traja eno leto. 

Zadrugo zastopa upravu' odbor, zanjo 
podpisujeta po dva člana upravnega od- 
bora, katerih enega lahko nadomešči po 
upravnem odboru pooblaščeni uslužbe- 
nec zadruge. 

Člani upravnega odbora so: 
Krevb Alojz, kmet, Dobrava, pred- 

sednik, 
Marzel Alojz, kmeč. sin, Golavabuka, 

podpredsednik, 
Plazovnik Marija, delavka, Turiška 

vas, tajnica. 
Čas Ivan, kmet, Turiška vas, 
Ošlak Jožef, kmet,  Dobrava, 
Kac Ivan, kmet, Turiška vas, 
Čas Jožef, kmet. Dobrava, 
Zorman Alojzija, gospodinja, Turiška 

vas, 
Sušeč Albert, krneč, sin, Brde, odbor- 

niki. 
Okrožno sodišče v Mariboru 

dne 10. avgusta 1948. 
Zadr IV 97/2 7398 

* 
1181. 

Sedež: Žiikovci, okraj Dol.  Lendava, 
Dan vpLsa: 5. avgusta 1948. 
Besedilo: Kmetijska zadruga z o. j. 

v žitkovcih. 
Zadruga je bila ustanovljena na skup- 

ščina 2. III. 1948. 
Naloge zadruge so: 1. da na čim boljši 

in čim kulturnejši način oskrbuje svoje 
člane z vsemi potrebnimi potrošnim! 
predmeti; 2. da odkupuje v svojem oko- 
lišu vse kmetijske pridelke In izdelke v 
skladu s postavljenim načrtom za dobro 
oskrbo mest In drugih industrijskih sre- 
dišč In sklepa v ta  namen  pogodbe; 

3. da pospešuje in razvija vse panoge 
kmetijskega gospodarstva na svojem 
področju, tako poljedelstvo, živinorejo, 
sadjarstvo, vinogradništvo, čebelarstvo, 
gojitev industrijskih in drugih kultur, 
gozdarstvo, domačo obrt itd., posebno 
še tiste panoge oziroma kulture, ki v 
danih naravnih pogojih najbolj uspe- 
vajo; 4. da uvaja za povečanje kmetijske 
proizvodnje in s tem za naraščanje bla- 
gostanja svojih članov naprednejše teh- 
nične in agronomske metode v kmetij- 
stvu in v ta namen nabavlja kmetijske 
stroje, umetna gnojila itd., ustanav ta 
ambulante za živino, plemenilne postaje, 
organizira selekcijo živine, gradi eilose, 
organizira semensko 6lužbo. skrbi za 
gojitev sadnih, gozdnih in drugih sadik 
itd.; 5. da organizira predelavo kmetij- 
skih pridelkov in obrtne delavnice za 
potrebe svojih članov in izrablja pri tem 
predveem lokalne surovine; 6. da zbira 
kmečke prihranke v obliki hranilnih 
vlog in notranjih posojil za ustvarjanje 
obratnih sredstev in podeljevanje kre- 
ditov svojim članom; 7. da skrbi za go- 
spodarski strokovni, kulturni in pro- 
svetni dvig vseh prebivalcev svojega 
okoliša tako, da prireja v svojem za- 
družnem domu strokovna in politična 
predavanja, kulturne prireditve, sti 
kovne tečaje, razstave, predvajanja fil- 
mov, goji fizkulturo itd. ter ustanovi 
-svojo knjižnico 

Zaradi smotrnega in uspešnejšega iz- 
vajanja svojih nalog izdela' potrebne re. 
črte v skladu s splošnim državnim na- 
črtom. 

Zadružni delež znaša 100 din, plače 
se ob vstopu v zadrugo. Upravni odbor 
lahko dovoli plačilo v obrokih. Delež 
zadružn:!kovega družinskega •1•• znaša 
20 din. Jamstvo je omejeno. Vsak za- 
družnik jamči še s štirikratnim zne- 
skom vpisanih deležev. 

Zadruga razglaša važnejše sklepe v 
svojih poslovnah prostorih in na ra*- 
glasni deski. 

Upravni odbor sestavlja 3do9 članov, 
Njegova dolžnost traja eno leto. 

Zadrugo zastopa upravna odbor, zanjo 
podpisujeta dva člana upravnega odbo- 
ra, katerih enega sme nadomeščati po- 
oblaščeni uslužbenec zadruge. 

Člani upravnega odbora so: 
Vutek Ludvik, poljedelec, predsed- 

nik, 
Nemeth Ludvik, poljedelec, tajnik, 
Vegi Jožef, poljedelec, 
Nemec Jožef, poljedelec, 
Horvat Franc, usnjar, odborniki, v» fc 

Ziitkovcev. 
Okrožno sodišče v Mariboru 

dne 5. avgusta 1948. 
Zadr III 106/2 7181 

1182. 
Sedež: Žižki, okraj Dol. Lendava. 
Dan vpisa: 19. avgusta 1948. 
Besedilo:  Kmetijska zadruga z  o. \. 

v Žižkih. 
Zadruga je bila ustanovljena na skup- 

ščini 14. III. 1948 za nedoločen čas. • 
Naloge zadruge so: 1. da na čim boljši 

in čim kulturnejši načan oskrbuje svoje 
člane   z  vsemi  potrebuiimd   potroïnâmi 
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predmeti; 2. da odkupuje v svojem oko- 
lišu vse kmetijske pridelke m izdelke v 
skladu v postavljenim načrtom za dobro 
oskrbo mest in drugih .industrijskih sre- 
dišč in sklepa v ta namen pogodbe; 
3. da pospešuje in razvja vse panoge 
kmetijskega gospodarstva na svojem 
področju, tako poljedelstvo, živinorejo, 
sadjarstvo, vinogradništvo, čebelarstvo, 
gojitev industrijskih in drugb kultur, 
gozdarstvo, domačo obrt itd., posebno 
še tiste panoge oziroma kulture, ki v 
dan.li naravnih pogojih najbolj uspe- 
vajo; 4. da uvaja za povečanje kmetijske 
proizvodnje Cn s tem za naraščanje bla- 
gostanja svojih članov naprednejše teh- 
nične • agronomske metode v kmet- 
stvu in v ta namen nabavlja kmetijske 
stroje, umetna gnojila itd., ustanavlja 
ambulante za živino, plemenilne postaje, 
organizira selekcijo živine, gradi silose, 
organizira semensko službo, skrbj za 
gojitev sadnih, gozdnih in drug;h >-adik 
itd.; 5. da organizira predelavo kmetj- 
skih pridelkov m obrtne delavnice za 
potrebe svojih članov in izrablja pri tem 
predvsem lokalne surovine; 6 da zb ra 
kmečke prihranke v obliki hranilnih 
vlog in notranjih posojil za ustvarjanje 
obratnih sredstev in podeljevanje kre- 
ditov svojim članbm; 7. da skrbi za go- 
spodarski strokovni, kulturni in pro- 
svetni dvig vseb prebivalcev mojega 
okoliša tako, da prireja v svojem za- 
družnem domu strokovna in politična 
predavanja, kulturne prireditve, stro- 
kovne tečaje, razstave, predvajanja fil- 
mov, goji fizkulturo Itd, ter ustanovi 
svojo knjižnico. 

Zaradi smotrnega in uspešnejšega iz- 
vajanja svojih nalog izdela potrebne na- 
črte v skladu s splošnim državnim na- 
črtom. 

Zadružni delež znaša 150 din in se 
plača ob vstopu v zadrugo ÜD.-avni od 
bor lahko dovoli plačilo v obrokih De- 
lež zadružnikovega družinskega člana 
znaša 10 din. Jamstvo je omejeno. Vsak 
zadružnik jamči še e tr'kratnim zneskom 
vpisanih obveznih deležev. 

Zadruga razglaša važneiše sklepe v 
svojih poslovnih prostorih in na razglas- 
ni deski. 

Upravni odbor <estavlja 6 do 9 članov. 
Njegova dolžnost traja eno leto. 

Zadrugo zastopa upravni odbor, zanjo 
podpisujeta po dva člana upravnega od- 
bora, katerih enega lahko nadomešča po 
upravnem odboru pooblaščeni uslužbe- 
nec zadruge. 

Člani upravnega odbora so: 
Horvat Anton, predsednik, 
Prša Martin, tajnik, 
Zizek Ivan, 
Slanko Ivan, 
Gjerek Štefan, odborniki, vsi poljedel- 

ci v Žižkih. 
Okrožno sodišče v Mariboru 

dne 19. avgusta 1948. 
Zadr III 114/2 7395 

* 
1183. 

Sedež: Jesenice na Dolenjskem. 
Dan vpisa: 27. julija 1948., 
Besedilo: Kmetijska zadruga z omejenim 

jamstvom v Jesenicah na Dolenjskem. 

Zadruga je bil.«? ustanovljena 24. juT'i 
1948 za nedoločen •••. 

Naloge zadruge so: 1. da na čim boljši 
in čim kulturnejài način oskrbuje svoje 
člane z vsemi potrebnimi potresnimi pred- 
meti; 2. da odkupuje v svojem okolišu vse 
kioetijske pridelke • Udelke v skladu s 
postavljenim načrtom za dobro œkrbo 
mest in drugih industrijskih središč in 
sklepa v ta namen pogodbe; 3. da pospešu- 
je in razvija vse panoge kmetijskega go- 
spodarstva na svojem področju, tako polje- 
delstvo, živinorejo, sadjarstvo, vinogradni- 
štvo, čebelarstvo, gojitev industrijskih in 
drugih kultur, gozdarstvo, domačo obrt itd., 
posebno se tiste panoge oziror a kulture, 
ki v danih naravnih pogojih najbolj uspe- 
vajo; 4. da uvaja za povečanje kmetijske 
proizvodnje in s tem za naraščanje bla- 
gostanja svojih članov naprednejše teh- 
nične in agronomske metode v kmetij- 
stvu in v ta namen dobavlja kmetijske 
stroje, umetna gnojila itd., ustanavlja 
ambulante za živino, plemenilne postaje, 
organizira selekcijo živine, gradi silose, 
organizira semensko službo, skrbi za goji- 
tev sadnih, gozdnih in drugih sadik itd.; 
5. da organizira predelavo kmetijskih pri- 
delkov in obrtne delavnice za potrebe svojih 
članov in izrablja j-ii tem predvsem lokal- 
ne surovine; 6./ da zbira kmečke prihranke 
v obliki hranilnih vlog in notranjih poso- 
jil za ustvarjanje obratnih sredstev in 
podeljevanje kreditov svojim članom; 7. da 
skrbi za gospodarski strokovni, kulturni in 
prosvetni dvig vseh prebivalcev svojega 
okoliša tako, da prireja v svojem zadruž- 
nem domu strokovna in,politična predava- 
nja, kulturne prireditve, strokovne tečaje, 
razstave, predvajanja filmov, goji fizkultu- 
ro itd. ter ustanovi svojo knjižnico. 

Zaradi smotrnega in uspešnejšega izva- 
janjp svojih alog izdela potrebne načrte 
v skladu s splošnim državnim načrtom. 

Delež zadružnika znaša 100 din, delež 
zadružnikovega družinskega •._•• 20 din. 
Vsak član jamči še z dvakratnim zneskom 
vpisanih obveznih deležev. Deleži se ne 
obrestujejo in nanje se ne izplačujejo divi- 
dende. 

Upravni odbor -estavlja 9 članov, pred- 
sednik, podpredsednik, tajnik in 6 odborni- 
kov. 

Zadrugo zastopa upravni odbor, podpisu- 
je se zanjo tako, da pristavita vedno po 
dva člana upravnega odbora napisanemu, 
natisnjenemu ali s štanipilf-to odtisnjene- 
mu besedilu fi"me svoja lastnoročna pod- 
pisa. 

Razglas in sklepi zadruge se razglašajo 
v zadružnih prostorih na razglasni deski. 

Člani upravnega odbora so: 
Bukovinski Andrej, posestnik, Dol. Rib- 

nica 7, predsednik, 
BudiS Alojz, posestnik, Podgračeno 12, 

podpredsednik, 
Šetinc  Anton   gostilničar,  Jesenice  7, 

tajnik, 
Brlič Ivan, posestnik, Jesenice 30, 
Podkrajšek Jože, posestnik, Nova vas 2, 
Kalin Jože, posestnik, Obrežje 18, 
Bajs Martin, posestnik, Nova vas 5, 
Brce Anton, mizar, Bregansko selo 2, 

Zavor Ana, gospodinja, Obrežje 13, xl- 
. borniki. 

Okrožno sodišče v  Novem mestu, 
dne 27. julija 1948. 

Zt 35/48 — Zadr. III 64/1 6947 
* 

1184. 
Sedež: Cerovo, okraj Gorica. 
Dan vpjsa: 22. junija 1948. 
Besedilo: Kmetijska zadruga a o. j. 

Cerovo. 
Zadruga je bila ustanovljena na skup- 

ščini 27. II. 1948. 
Naloge zadruge so: 1 da na čim boljši 

in čim kulturnejši način oskrbuje svoje 
člane «z vsemi potrebnimi potrošnimi 
predmeti; 2. da odkupuje v svojem oko- 
lišu vse kmetijske pridelke in izdelke v 
skladu s postavljenim načrtom za dobro 
oskrbo mest in drugih industrijskih sre- 
dišč in sklepa v ta namen pogodbe; 
3. da pospešuje in razvija vse panoge 
kmetijskega gospodarstva na svojem 
področju, tako poljedelstvo, živinorejo, 
sadjarstvo, vinogradništvo, čebelarstvo, 
gojitev industrijskih in drugih kultur, 
gozdarstvo, domačo obrt itd., posebno 
še tiste panoge oziroma kulture, ki 
v danih naravnih pogojih najbolj uspe- 
vajo; 4. da uvaja za povečanje kmetijske 
proizvodnje m s tem za naraščanje bla- 
gostanja svojih članov naprednejše teh- 
nične in agronomske metode v kmetij- 
stvu in v ta namen nabavlja kmetijske 
stroje, umetna gnojila itd., ustanavlja 
ambulante za živino, plemenilne postaje, 
organizira selekcijo živine, gradi silose, 
organizira semensko službo, skrbi za 
gojitev sadnih, gozdnih in drugo sadik 
itd.; 5 da organizsa predelavo kmetij: 
ekih pridelkov in obrtne delavnice za 
potrebo svojih članov in izrablja pri tem 
predvsem lokalne surovine; 6. da zbira 
kmečke pr.h ranke v obliki hranilnih 
vlog in notranjih posojil za ustvarjanje 
obratnih sredstev in podeljevanje kre- 
ditov svojim članom; 7. da skrbi za go- 
spodarski strokovni, kulturni in pro- 
svetni dvig vseh prebivalcev svojega 
okoliša tako, da prireja v svejem za- 
družnem domu strokovna in politična 
predavanja, kulturne prireditve, stro- 
kovne tečaje, razstave, predvajanja fil- 
mov, goji fizkulturo itd. ter ustanovi 
svojo knjižnico. 

Zaradi smotrnega 'n uspešnejšega iz- 
vajanja svojih nalog izdela potrebne na. 
črte v skladu s splošnim državnim na- 
črtom. 

Zadružni delež znaša 150 din, delež 
zadružnikovega družinskega člana 15 dni- 
narjev. Vsak zadružnik jamči z dvajset- 
kratmim zneskom vpisanih deležev. 

Priobčitve se razglašajo v poslovnih 
prostorih zadruge lin na razglasni de- 
ski. 

Zadrugo zastopa upravni odbor, zanjo 
podpisujeta dva člana upravnega^ odbo- 
ra, katerih enega sme nadomeščati po- 
oblaščeni uslužbenec zadruge. 

'Člani upravnega odbora so: 
Stekar Franc, kmet, Dol. Cerovo 39, 

predsednik, 
Terkuč Amalija, kmet«ca, Gor. Cero- 

vo 63, tajnik. 
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Bregantič  Jožef, kmet,   Gor.   Cerovo 1 
št. 187, 

Sfiligoj Ivan, kmet, DoL Cerovo 2, 
Kumar Alojz, kmet, Üor. Cerovo 5-1, 
Prinčič Franc, kmet. Gor. Cerovo 22, 
Prinčič Darinko, kmet. Gor. Cerovo 77. 

člani. 
Okrožno sodišče v Postojni 

Zt 98'48—2 7210 
dne 22. junija 1948. 

* 
1185. 

Sedež: Dobravlje. 
Dan vpisa: 20. juLja 1948. 
Besedilo: Kmetijska zadruga t omeje- 

nim jamstvom v  DobraVljah. 
Zadruga je bila ustanovljena na skup- 

šc:mi 24. II. 1948. 
Naloge zadruge so; 1 da na čim bol jat 

In čim kulturnejš način oskrbuje svoje 
člane z vsemi potrebnimi potresnimi 
predmeti; 2 da odkupuje v svojem oko 
lišu vse kmetijske pridelke in izdelke v 
skladu e postavljenim načrtom za dobro 
oskrbo mest in drugih industrijskih sre- 
dišč in sklepa v ta namen pogodbe; 
3. da pospešuje In razvija vse panoge 
kmetijskega gospodarstva na svojem 
področju, tako poljedelstvo, živinorejo, 
sadjarstvo, vinogradništvo, čebelarstvo, 
gojitev industrijskih in drugih kultur 
gozdarstvo, domačo obrt itd., posebne 
še tiste panoge oziroma kulture, ki v 
danih naravnih pogojih najbolj uspe 
vajo; 4 da uvaja za povečanje kmetijske 
proizvodni^ in « tem •• naraščanje bla 
postanja svojih članov naprednejše teb 
nične in agronomske metode v kmetij 
stvu in v ta namen nabavlja kmetijskp 
stroje, umetna gnojila itd ustanavlja 
ambulante •• živino, plemenilne postaje, 
organizira selekcijo živine, gradi silose, 
organizira semensko službo, *krbi za 
gojitev sadnih gozdn'h in drugih sadik 
itd.; 5 da organizira predelavo kmetij 
skih pridelkov in obrtne delavnice aa 
potrebe svojih članov in izrablja pri tem 
predvsem lokalne surovine: 6 da zbira 
kmečke prihranke v obliki hranilnih 
vlog in notranjih posojil •• ustvarjanje 
obratnih sredstev in podeljevanje kre- 
ditov Rvoffm člnnom 7 da «»krbf za go 
spodarski strokovni kulturni in pro- 
svetni dvig vseh prebivalcev svojega 
okoliša tako, da prireja v svojem za- 
družnem domu strokovna in politična 
predavanja, kulturne prireditve, ^tro 
kovne tečaje, razstave, predvajanja fil- 
mov, goji fizkulturo itd ter ustanovi 
svojo knjižnico 

Zaradi smotrnega in uspešnejšega iz- 
polnjevanja svojih nalog izdela potrebne 
načrte v skladu s splošnim državnim na- 
črtom. 

Zadružni delež znaša 150 din, delež 
zadružnikovega družinskega člana 20 di- 
narjev. Vsak zadružrjls jamči z deset- 
kratnim zr/eskom vpisanih deležev. 

Pr.občitvo se  razglašajo v poslovnih 
prostorih zadruge to  na razglasnj de--j 
ski 

Upravni odbor sestavlja 7 članov, ki 
jih voli zbor tsmed zadružnikov. 

Zadrugo zastopa upravni odbor, zanjo 
Podpisujeta dva člana upravnega odbo- 1 

r&, katerih enega sme nadomeščati po- 
oblaščeni uslužbenec zadruge. 

Člani upravnega oubora --" 
Kalin Jožef, kmet, Skrilje 22,  pred- 

sednik, 
Možina Franc, kmet, Dobravlje 22, 

podpredsednik, 
S.nigoj     Anatolija,    administratorka, 

Dobravlje 23, 
Mihelj Josip, kmet, Dobravlje 71, 
Rustja Franc, kmet, Skrilje 74, 
Valič Jožef, zidar, Skrilje 38, 
ČermeJj   Benedikt,   kmet,  Skrije  10, 

odborniki. 
Okrožno sodišče v Postojni 

dne 20 julija 1948. 
Zt 123/48—2 7218 

1186 
Sedež; Ccšnjica. 
Dan izbrisa: 7. avgusta 1948 
Besedilo: Lesna zadruga za Selško do- 

lino, zadruga z omejenim jamstvom na 
tfešnjici. 

Zaradi spojitve s kmetijsko zadrugo 
• omejenim jamstvom na Cešnjici pri 
Zeleznildh. 

Okrožno sodišče v Ljubljani 
dne 7. avgusta 1948. 

Zadr III 92/8 6975 
* 

1187. 
Sedež: Trboje. 
Dan vpisa: 12 avgusta 1948. 
Besedilo: Kmetijska zadruga z omeje- 

nim jamstvom v Trbojah. 
Na skupščini dne 25 Vil. 1948 se je 

spojila s to zadrugo Kmetijska strojna 
zadruga z omejenim jamstvom v Trbo- 
jah. 

Okrožno sodišče v Ljubljani 
dne 12 avgusta 1948. 

Zadr. VI 16/3 7173 

1188. 
Sedež: Nova fitfta. 
Dan izbrisa: 14. avgusta 1948. 
Besedilo: Obnovitvena zadruga z. o. j. 

v Novi Štifti. 
. Zaradi spojitve z Kmetijsko zadrugo 

z. o. j. v Novi Štifti. 
Okrožno sodišče v Celju 

dne 14 avgusta 1948. 
Zadr VI139/16 7302 

* 
1190. 

Sedež: Trboje. 
Dan {zbrisa: 12. avgusta 1048. 
Besedilo: Kmetijska strojna zadruga • 

omejenim jamstvom v Trbojah. 
Zaradi spojitve z Kmetijsko zadrugo 

z omejenim jamstvom v Trbovljah. 
Okrožno sodišče v Ljubljani 

dne 12. avgusta 1048. 
Zadr II 117/3S 7170 

ÏÏ89. 
Sedež: Ljubljana. 
Dan izbrisa: 18. avgusta 1948 
Besedilo: Delavska nahavljalna gospo- 

darska  zadruga,   zadruga   z  omejenim 
jamstvom v Ljubliani  v likvidaciji. 

Okrožno sodišče v Ljubljani 
dne 18. avgusta 1948. 

Zadr. I 137/10 7331 

Oklici 
Z2 č:~*z sjd;.Hi pologov 

Su 27-20/48 6827 
Okrajno sodišče v Celju razglaša: 
Na podlagi uredbe o likvidaciji starih 

sodnih pologov (depozitov) i dne 11. II. 
1948 (Uradn. list LRS št. 8 z dne 17. II. 
1948) 6e pozivajo upravičenci sodnih po- 
logov, naloženih pred 9. V. 1945 pri tem 
eod-šču, kakor tudi pn bivših okrajnih 
sodiščih v Laškem, Kozjem in V ranskem, 
da se v roku treh mesecev po objavi 
tega oklica v Uradnem listu LRS zglasi- 
jo pri okrajnem sodišču v Celju ali na 
uradnem dnevu v Kozjem in zahtevajo, 
da se jim polog izda, sicer se bo polog 
izrekel za zapadel. 

Sodni   pologi   (depoziti)  se  nanašajo 
na téle sklade: 

1. Pri okrajnem sodišču v Celju: 
din 

1. Sonnerberg Ivan 2377,— 
2. Pistivšek Franc 1543,— 
8. Mavc Stanislav 1780.— 
4. Potnik Berta 1301.— 
5. Kozi kar Jožefa, Zavrh, 

Dobna 2425.— 
6. It bič Lenart-Kostanjiek 3783.— 
7. Plahuta Anton 2114.05 
8 Teppey Rihard, otroci 1594.44 
9. Altziebler Marija 1296.63 

10. Trobiš-Gorensek 2016.15 
11. Zelc Zdravko, Kapla vas 1860.30 
12. Ljudska posojilnica Celje, 

Korošec 201252 
13. Lapuh Josip 1130.64 
14. Mak Adolf 2945.50 
15. Mak Viljem 2965.50 
16. Mak Angela 2945.50 
17. Mohor Jožef 1697.46 
18. Soline Roža 1703.42 
19. Jošt Marija 1847.34 
20. Zupane Karol 1009.64 
21 Trbovo Marija 1009.64 
22. Ban Terezja 1287.56 
23  Ban Fra&jo 1287.56 
24. Trobiš Štefanija 2638.06 
25. Kogej Karol-Beneš Alojzija 8392.56 
26. Kukovnik Rudolf 5594.72 
27. Mastnak Ljudmila 3778.60 
28. Pušnik Mlia 1841.85 

29. Dr. Rajh-Francel Jožefa 1511.50 
30 Mestna hranilnica, Stožir 

Franjo 1894.87 
31. Tramšak Karol, Celje 1028.68 
32. Glušič Viktor. Podkraj 1801.90 
33. Vzdrževanje groba, Tepej 

Karol    ' 1S99.56 
34 Zonerberg Ivan 3778.50 
36. Just Kdeltraut 1177.04 
36. Volavšek Edvard 1068.65 
37. Rebernik Franc 1313.56 
38. Tome Marija 3778.50 
39. Trupej Ivan 1399.88 
40 Jošt Marija 1305.48 
41. Omlad'F Marija 1600.32 
42. ZliČar Martin 1307.20 
43. Fidler Stefania 3675.65 
44. Dr Sernec Josip in 

dr. Serner Janko 1•7• 
45   Veber AUil .     1987.33 
46< Kunei Jasna 2047.42 
47. Kunej Peter 2047.42 
48. Kunej Dagner 2047.42 

4i 
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din 
49. Golouh Ivan 1465.53 
50. Moćnik Ivan, Katarina, 

Ana, Elizabeta 2368.70 
51. Škoilek Ana 2958.44 
52. Kranjc Martin 1073.68 
53. Podgoršek Frate 1075.64 
54. Zonerberg Ivan 3778.60 
55. Avžner Anton 1318.50 
56. Petrič Edvard - 1147.24 
57. Petriö Emilija 1147.24 
58. Mazej, otroci 3298.81 
59. Lipovšek Martin 1027.83 
60. Rozman Milan 1392.96 
61. Ermenc Sonja 34.266.— 
62. Štrajhar Josip 15.236.— 
63. Podgoršek Karol in Josip  15.126.50 

2. Pri okrajnem sodišču v Laškem: 
64. Vodišek Frančiška, 

Marija Gradec 1325.— 
65. Videč Jožef, Sv. Lenart 

nad Laškim 1615.— 
66. Tramte Jakobina, Sv. Le- 

nart, p. Hrastnik 3151.— 
67. Pintar Marija, Troben- 

dol 11 1243- 
68. Gande Alojz 1560.— 
69. Bobnič Karol, Laška vas 21 1453 — 
70. Vidovič Franc, Planinska 

vas 3 2451 — 
71. Vidovič Marija, Planinska 

vas 3 2451 — 
72. Trbovc Edica, Rifengozd 5 1317.— 
73. Budna Roman, Huda jama 1751.— 
74 Jelene Matija, Trobni dol 3081.— 
75. Sv. Krištof, p. Laško 1463.— 
76. Seme Frančiška, Selo, 

p. Laško 1079 — 
77. Klenovšek Vinko, Jevše 24, 

Loka pri Zidanem mostu 2103.— 
78. Gams Martin, Brnca, p. Dol 

pri Hrastniku 3136 — 
79. Smid Elica, Trbovlje, Loke 1368.— 
80. Gradiš Viktor, Podgorje 6 1248.— 
81. Lončar Jurij-Mastnak Matija 1594.— 
82. Lenart Liza-Jakopič Jože 1208.— 
83. Kajtna Anton 1054— 
84. Vidmar Marija, Lisce 31, 

Loka 1538 — 
85. Hladin Anton, Dežno, 

Jurklošter 1713.— 
86. Hladin Terezija 1713.— 
87. Hladin Marta 171&— 
88. Tomše Pavla, Trbovlje- 

Retje 1148,— 
89. Tomše Ljudmila 1148.— 
90. Sirk Pavla 1090 — 
91. Klenovšek Hedvika, Jevše- 

Loka 2067.— 
92. sipek Antonija, Slivu> 14 1568.— 
93. Gorišek Lovrenc, Rečica, 

p. Laško 1154— 
94 Rotar Ciril, Prapretno 1 1111.— 
95. Rotar Edvard 1111.— 
96. Žagar Marija, Sv. Katarina 

št. 29 2714— 
97. Kušer Ivana 1208.— 
98. Gajšek Franc, Sv. Štefan, 

Hrastnik 1141.— 
99. Babic Ana, Zg. Rečica 1184— 

100. Babic Anton 1184— 
101. Cvetko Norbert, Hrastnik 1848.— 
102. Salobir Ivan 1008.— 
103. Maidič Gizela, Trbovlje 1033.— 
104 Blatnik Anton, Paneče 1068.— 

din 
105. Jelene Matija, TroBendoi     205ö.- 
106. Horjak Jožetma, St. Rupert  1975.- 
107. Horjak Frane 
108. Horjak Franc, Zidani most 
109. Toplišek Josip, Reka 
110. Spora, Trbovlje 
111. Blatnik Vinko, Vel. Sirje 
112. Trbovc Angela, Rečica, 

p. Laško 
113- Sotier Danijela, Pamece 
114. Petek Vida, Gabersko 
115. Matek Ana, Hrastnik 
116. Stangelj Alojz 
117. Valenčak Marija 
118. Gracier Jurij, Brodnica, 

Laško 
119. Odlazak Aleksandra, Loke  3996.— 
120. Mohor Vid, Sv. Katarina     1896.— 
121. Soje Ar.ton, Št. Rupert 
122. Zalokar Jakob, Rečica, 

p. Laško 
123. Skoberne Anton, Sv. Lenart, 

Laško 2397.— 
124. Senear Ludvik, Sv. Katarina 1064— 
125. Frajle Ludvik, Sv. Marko, 

Hrastnik 
126. Lokošek Jožef 
127. Lesjak Srečko, Trbovlje- 

Loke 
128. Krajne Justina 
129. Lipovšek Jožefa, Vodiško 
130. Brenčič Anton 
131. Brenčič Josip 
132. Zelič Karol, Curnovec 
133. Laznik Vida 
134. Jager Avgust 
135. Jančič Edvard 
136. Roth Jurij-Jakše Ivan 
137. Kostanjšek Boris, 

Trbovlje 
138. Poboljšaj Dragotin, 

Trbovlje 
139. Pavčnik Irena, Trnov 

hrib 
140. Drnovšek otroci. Sv. Ka- 

tarina 
141. Košak Ivan 
142. Keršo Jože, Gabersko 
143. Zorko Julijana, Trbovlje 
144. Zorko Pavlina 
145. Zorko Amalija, Trbovlje 
146. Bizjak Martin, Retje, 
147. Perše Henrik, Gračnica 
148. Glavan Štefanija, Kovk 
149. Kolenc Marija, Loš 
150. Brečko Franc, Čurnovci 
151. Menegaliia Marija, Hrastnik 4500.— 
152. Gačnik   Štefanija,  Lahov 

graben 3000.— 
153. Ojsteršek Ida. Modric       14.813.— 
154. Hribar Mihael, Suhadol     11.241.— 
155. Prek Franc, Trbovlje, 

Loke 
156. Knez Josip 
157. Knez Krislina 
158. Košič Marija 
159. Laponik Jožef, Sv Jedert  51.200.- 
160. Lapornik Anton. Sedraž    12.416 89 
161. Zupan Mihael, Dol 39.40930 
162. Rotar Viktorija 20.927.47 
163. Blatnik Benedikt 12.785.45 

3. Pri okrajnem sodišču v Koziom: 
1fi4. Preskar Janez 2387.- 
165. Preakar Frančiška 2387.— 

1975.- 
1975.— 
1064— 
2145.— 
1193.- 

1042.- 
1528.- 
1665.— 
1713.- 
1561,— 
1457.— 

1698.— 

1135.— 

1123.— 

1578.- 
2091.— 

1045.— 
2071.— 
1137.— J 
1210.— 
1210.— 
1130.— 
1163.— 
1165.— 
1485.— 
1378.— 

32.329.— 

5000- 

5132.— 

25.680.— 
7310.— 
2500.— 
4.500.— 
4500.— 
450O.— 
5350.— 

12.879 — 
3000.— 

12.399.- 
3.500.— 

59.601.— 
21.969.19 
21 969.19 
16.126.93 

din 
166. Zakosek  Lud v.k 2284.— 
167. Avgustinćič Jožef 2630.— 
168. Jug Anton 1158.— 
169. Jug Karol 1158.— 
170. Gube» * k Anton 4005,— 
171. •     ina Stanko 1137.— 
172. Artnak Martin 1384— 
173. Kramer Edvard 1463.— 
174 Kramer Herman 1463.— 
175. ' anc Terez.ja 1847.— 
176. Planine Jožef 1196.— 
177. K.:', er Marija, Podsreda 21    1684— 
178. Umek Vladka 3235.— 
179. Kos Marija 1167.— 
180. Cplajt Marija 1696.— 
181. Strenšak Franc 2500.— 
182. Horjak Franc in Ivan 1143.— 
183. Šrbec Jožefa 1478.— 
184 Cešek Ivana 1.248.— 
185. Turk Miroslav 1163.— 
186. Plevnik Franc, Zagorje 2367.— 
187. Šinkovič Filip 1119.— 
188. Kavčič Marko 1163.— 
189. Kuželj Ivan 9819.— 
190. Klavžer Jože 4310,— 
191. Kunej Jože 2234.— 
192. Kunst Marija 1804.75 
193. Keiner Antonija 2183.— 
194. Kuhar Jožef 1097.90 
195. Kuhar Martin 1266.15 
196. Kunej Emilija 1043.46 
197. Kunej Emilija 3836.35 
198. Lukežič Terezija, Kozje 9503.67 
199. Lončar Franc in Jožef 2652.70 
200. Omerzu Marija 3084.30 
201. Po-žek Amalija 1041.05 
202. Planinšek Ciril 8040.55 
203. Polak Katarina 1551.90 
204 Poljanec Antonija 1265.— 
205. Senica Ludvik 3836.40 
206. Senica Janez 2070.— 
207. Ulčnik Matilda 1380.10 
2C8. Zupane Franc 1523.75 
209 Zalokar Avguštin 1085.45 
210. Zagozda Janez 1608.95 
211. Božak, izvršilni sklad 1107.25 
212. Ahačič Karol, izvršilni 

sklad 1370.30 
213. Zidar, izvršilni sklad 3260,92 
214 Jazbec, izvršilni sklad 2743.30 
215. Venturini, izvršilni sklad 1980.40 
216. Škorc Anton 2751.90 
217. Stadler Stanislav 1049.02 
218. Beve Ivanka 1456.19 
219. Zupan Ana 146K.S0 
220. Kunej Angela 1375.80 
221. Lukežič Terezija, Kozje 1340.25 
222. Trboveljska premogokopna 

družba 1750.15 

4. Pri okrajnem sodišču na Vranskem: 

223. Klančnik Terezija 1133.— 
224. Cvenk Anton 1207.— 
225. Podbregar Emerioijana 1851.— 
226. Vasle Terezija 1157.— 
227. Klančnik Ana 1456,— 
228. Klančnik Marija 1456.— 
229. Ropaš Ana 1293.— 
230. Cestnik,Anton 1125.— 
231. Kobale Marta 5212.— 
282. Kos Rozika 1660.— 
233. Pike! Janko in Ana 6179— 
234. Zupančič Ivan 1695.89 
235 HuŠ Jakob 1229.0S 
236 Vahfer Viljemina 1441.50 
237. Savre Lea •?9114 
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din 
238. Turnšek Matevž in Antonija 1631.43 
289 Borštner Ivan 1032.64 
240. Poznič Ivan 1837.39 
241. Gobek Marija 1743 33 
242. Sestir Ivan 8.103.90 
243. Strajhar Jurij 1109.54 
244. Stober Josip 1680.89 
245. Zmrzlak Frančiška 1217.60 
246. Zunter Josip 8787.50 
247. 2ilnik Stanislava 17C3.45 

Poleg zgoraj navedenih pologov (de- 
• pozitov) je še večje Število pologov do 

zneska 1000 din in hranilnih knjižnic do 
zneska 1000 din, ki so razvidni iz sezna- 
ma, nabitega na sodni deski sodišča. Tak 
seznam je tudi na razpolago pri krajev- 
nih ljudskih odborih Laško, Kozje in 
Vransko. 

Okrajno sodiščo v Celju 
dne 5. avgusta 1948. 

* 
Su 83 20/48—5 7169 

Okrajno sodišče v Grosupljem hrani 
denarne pologe (depozite) iz dobe pred 
15. V. 1945, ki 60 bili položeni pri biv- 
šem okrajnem sodišču v Višnji gori in 
Vel  Laščah. 

Sodni pologi se nanašajo na téle 
sklade: 

a) pri bivšem okrajnem sodišču 
v Višnji gori: 

din 
Manfreda Alojz 1879 
Podržaj Olga, Vel. Lese 1920 
Matjašič Janez 3854 
Mrzel Marija, Vel Gaber 1376 
Erjavec Vinko, Podsmreka 6 1698 
Novak Anton 1823 
Skrjanc Jože 3497 
Piškur Terezija, Bratenci 5942 
Jakoš Ivan, Prapreče 1323 
Jančar Franc in Janez 2269 
Žerjav Ivan 1055 
Žerjav Josip 1055 
Žerjav Marija 1071 
Zakrajšek ndl. otroci 1052 

1. 
2. 
3. 
4. 
5. 
6. 
7. 
8. 
9. 

10. 
11. 
12. 
13. 
14. 
15. 
16. 
17. 
18. 
19. 
20. 
21. 
22. 
23. 
24. 
25. 
26. 
27. 
28. 
29. 
80. 
31. 
32. 
S3. 
34. 

Zupančič Martin 3852 
Zupančič Anton        \ 3852 
Goljat Franc 1157 
Hočevar Ciril 1170 
Zupančič Marija 3852 
Erjavec Jakob   .. 1425 
Zaje Marija 3679 
Geršak Anton 1003 
Ceglar Janez 2648 
Strinole Leopold 1162 
Sever Jože 3889 
Sever Marija 1777 
Sever Vincete 2620 
Zaje Franc, Dol 1769 
Fine Vinko, Kuželjevec 1544 
Selan Olga 1068 
Zavodnik Angela, Plešivica        2794 
Pograjc Rozalija 3889 
Zaletel] Janez 1219 
Kutnar Janez 1721 

bi pri bivšom okramem sodišču 
v Vel. Laščah 

35. Erčulj Jože, in drugi 1232 
36. Kralj Jelena, Zagorka 3255 
37. Vidmar Franc, Rašica 2410 
38. Novak Janez, Zagorica 3561 

39. Giovani Milena, ^Srnjaki 6 
40. ivančič Karolina, Kotel 
41. Vidmar Franc, Amerika 
42. Vidmar Marija 
43. Tomšič Anton 
44. Tomšič Jožefa 
45. Zgonc Ciril 
46. Lovšin Karol 
47. Mramor Janez 
48. Klančar Alojz 
49. Brinšek Janez 
50. Zgonc Franc 
51. Modic Julijana 
52. Modic  Alojzija 
53. Jančar Mar.ja 
54. Hočevar Lucija 
55. Krese Marija 
56. Virant Marija 
57. Stebla j Ana 
58. Steblaj Albina 
59. Okorn Uršula 
60. Virant Ivana 
61. Matevžič Ivana 
62. Novak Ivan 
63. Intihar Antonija 
64. Rigler Marija 
65. Rigler Alojz 
66. Rigler Ivana 
67. Rigler Jože 
68. Dolščak Antonija 
69. Dolščak Karol, Lužarji 
70. Dolščak Franc, Lužarji 
71. Miklč Kristina 
72. Ahčin Franc, Cetež 
73. Lohkar Roža 
74. Lohkar Ana 
75. Lohkar Vida 
76. Lohkar Albina 
77. Hiti Janez  Rob 
78. Kralj Rozalija, Zagorica 
79. Drobnič Katarina 
80. Lunder Ljudmila 
81.Pavlin John, Amerika 

din 
1333 
1570 
16o9 
16JÖ 
1541) 
1241 
36V9 
1861 
1999 
1133 
1586 
1050 
1485 
1485 
1690 
1332 
3351 
1866 
1088 
1088 
1736 
1301 
1644 
1339 
1197 
2983 
2983 
2983 
2983 
2260 
2260 
1115 
1144 
1133 
14S6 
1486 
14M 
1486 
1008 
2877 
1677 
1030 
7752 

Poleg zgoraj navedenih je še večje 
število pologov do zneska 1000 din. lü so 
razvidni iz seznama, nabitega na sodni 
oglasni deski pri podp'sanem sodišču. 
Taki seznami so na razpolago tudi pri 
vseh okoliških krajevnih odborih. 

V smislu uredbe o likvidaciji starih 
sodnih pologov z dne 11. II. 1948 (Urad- 
•• list LRS št. 8-51/48) se pozivajo 
upravičenci pologov, da v roku treh me- 
secev po objavi tega oklica zahtevajo pri 
okrajnem sodišču v Grosupljem, da se 
jim polog izda, sicer bo po preteku tega 
roka po 4. členu cit. uredbe zapadel v. 
korist države. 

Okrajno sodiščo v Grosupljem 
dne 8. julija 1948. 

Su 329/25/48-4 7222 

Okrajno sodišče v Kamniku hrani téle 
pologe, naložene pri bivših okrajnh so- 
diščih v Kamniku in na Brdu, ki prese- 
gajo znesek lOOOdin: 

1. Izvršilni sklad, Poljanšek Janez, 
E 956/27, 4663 din, 

2. Skrbstveni sklad: Bergant Franc, P 
97/06, 1164 din, 

3. Skrbstveni sklad: Bergant Miha, P 
161/09, 1006 din, 

4. Skrbstveni sklad, OberwaJder   To- 
maž, P 89/07, 2560 din, 

5. Varstveni sklaa: Hočevar Marija in 
Ivana P 173/18, 1420 din, 

6   Varstveni sklad: Grošelj Antonia, 
P 57/31, 4006 din, 

7. Varstveni sklad:    Brleč  Alfred, P 
23/31, 1487 din,       » 

8. Skrbstveni   sklad:   Rems   Jože,   P 
112/04, 1317 din. 

9. Varstveni sklad:    Ovčak Janez, P 
74/29, 1197 din, 

10. Varstveni sklad: Pibernik Antoni- 
ja, P 70/29, 2584 din, 

11. Va., .veni sklad, Mencinger Janez, 
S 104/38, 1797 din, 

12. Varstveni sklad: Mencinger Mari- 
ja, S 104/38, 1782 din, 

13. Varstveni sklad:  Mencinger Ana, 
S 104/38, 2336 din, 

14. Skrbstveni sklad:    Peterlin Mana, 
S 81/35, 3350 din, 

15. Skrbstveni sklad: Hočevar Marija, 
P 286/40, 1100 din, 

16. Skrbstveni sklad: Hočevar Ivana, 
P 286/40, 1100 din, 

17. Izvršilni   sklad;   Bolka   Miha,    I 
199/37. 2859 din, 

18. Zapuščinski sklad: Rihtar Franca 
otroci, A 177/31, 1479 din, 

19. Varstveni sklad: Konšek Franc, P 
85/36, 4899 din, 

20. Zapuščinski  sklad:    Rode Ferdi- 
nand, A 153/32, 1087 din, 

21. Varstni skiad:  Prašnikar Lucija, 
Milica, S 36/36, 1169 din, 

22. Varstveni sklad: Prašnikar Lucija, 
S 1/34, 1672 din. 

23. Skrbstveni sklad:    Golob   Franc, 
P 120/20, 1387 din, ' 

24. Varstveni  sklad:   Lebar Jože, S 
21/37, 1704 din, 

25. Varstveni sklad: Lokar Frančiška 
S 21/37, 1704 din, 

26. Varstveni  sklad: Lokar Tereziji. 
S 21/37, 1639 din, 

27. Varstveni sklad:    Lokar Ivan,    S 
21/37, 1704 din, 

28. Varstveni sklad:    Kosec Jože,    S 
34/37, 1922 din, 

29. Varstveni sklad:   Janež Janez,   S 
27/35, 2377 din, 

30. Izvršilni sklad:   Resnik Franc,   I 
268/39, 2290 dint 

31. Izvršilni sklad:    Štor Martin,    I 
377/99, 1041 din, 

32. Zapuščinski sklad: Bokal Jai;ez, A 
326/16, 1027 din, 

33. Skrbstveni sklad: Vozel Ignac, P 
2506, 1344 din, 

34. Skrbstveni sklad: Bervar Franc. P 
109/20, 2305, 

35. Zapuščinski sklad: Urbani ja   ^na, 
A 21/25, 1422 din, 

36. Skrbstveni   sklad:   Zore Mihaela, 
P 27/22, 1178 din, 

37. Skrbstveni sklad; Hrovat Matilda, 
P 5/28, 3725 din, 

38. Nesporni sklad:   Cijah Neža,   Ne 
493/30,  1823 din, 

39. Skrbstveni sklad: Majdič Ivana, P 
23/18, 13,82 din, 

40. Zapuščinski sklad: Mezek Stanko: 
A 109/30, 1040 din, 
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41. Zapuščinski slad: Tom Karel, A 
46/31, 1615 din, 

42. Zapuščinski sklad: Kralj Vincenc, 
A 36/31, 3458 din, 

43. Skrbstveni sklad: Svetlin Kari, P 
46/28, 1453 din, 

44. Zapuščinski sklad: Jamšek Peter, 
A 104/30, 1477 din,   - 

45. Zapuščinski sklad: Stražar Marija, 
A 59/30, 1477 din; 

46. Skrbstveni sklad: Klopčič Vladi- 
slava, P 54/27, 1239 din, 

47 Skrbstveni sklad, Slapar Ana, 
S 33/35, 1209 din, 

48. Izvršilni sklad: Kokalj Jakob, E 
262/25, 1173 din, 

49. Nesporni sklad: Balch Janez, R 
541/41, 2938 din. 

Poleg zgoraj navedenih pologov je še 
večje števuo pologov do zneska 1000 din, 
ki so razvidni iz seznama nabitega na 
sodni deski podpisanega sodišča in pri 
vseh KLO okraja Kamnik. 

Na podlagi uredbe o likvidaciji starih 
sodnih pologov (depozitov) z dne 11. II. 
1948 (Uradni list LRS št. 8 z dne 17. II. 
1" ') se pozivajo upravičenci sodnih po- 
logov, da se v roku treh mesecev po ob- 
javi tega oklica v Uradnem listu LRS 
zglasijo pri podpisanem sodišču in zah- 
tevajo, da se jim polog izda, sicer se bo 
izreklo, da je polog zapadel. 

Okrajno sodišče v Kamniku 
dne 14. avgusta 1948. 

* 
Su 114/48—16 , 7425 

Okrajno sodišče v Ptuju hrani večje 
število starih sodnih pologov (depozitov), 
ki so bili položeni pri sodišču v Ptuju in 
bivšem okrajnem sodišču v Ormožu. 

Po 3. členu uredbe vlade LRS z dne 
11. II 1948 (Uradni list LRS št. 8 z dne 
17. II. 1948) se pozivajo vsi upravičenci, 
ki imajo pravico do teh pologov, da se v 
3 mesecih po objavi tega oklica v Urad- 
nem listu LRS zglasijo pri podpisanem 
sodišču in zahtevajo izročitev pologa, si- 
cer se bo izreklo, da je polog zapadel. 

Pologi, M presegajo 1000 din so: 
1. Irgl Ivan, 2.398 din; 
2. Markež Simon, 1421 din, 
3. Majcen Janez, 1636 din, 
4. Antolič Stanko, 1500 din, 
5. Ploj Janez, 1420 din, 
6. Verlak Roman, 1058 din, 
7. Kukec Peter, 1217 din, 
8. Zalar Marija, 1015 din, 
9. Kovačič Marija, 1432 din, 

10. Bratušek  Franc,  2010 din, 
11. Reisinger Marjeta, 1512 din, 
12. Šešerko Martin, 1280 din, 
13. Markež Ivan, 1554 din, 
14. Repič Terezija, 1601 din, 
15. Bezjak Marjeta. 1654 din, 
16. Dragonar Miroslava, 1165 din, 
17. R'tonja Stanko, 1950 din, 
18. Maro Hubert, 1239 din, 
19. Znidarič Angela, 1267 din, 
20. Majerič Ljudmila, 1038 din, 
21 Sever Matevž. 1200 din, 
22. Tomažic Pavla, 1400 din, 
23. Žuran Franc, 1075 din, 
24. Ritonja Leopold, 1647 din? 
25. ^osi Mariia, 1064 din, 
26. Štiberc Franc, 1116 din, 

27. Kodrič Marija, 1529 din, 
28. Ozmec Ivan, 1349 din, 
29. Šrol Viljem, lili din, 
30. Rakovec Franc, 1226 din, 
31. Škvorc Amalija, 1256 din, 
32. Kovačec Anton, 1568 din, 
33. Rojko Jožef, 1755 din, 
34. Pavlinič Elizabeta, 2433 din, 
35. Kosi Jožef, 2073 din, 
36. Vesenjak Marija, 1003 din, 
37. Sulek Franc, Marija, 2836 din, 
38. Skrinjar Marija, Hildegarda 3743 

dinarjev, 
39. Hrnčič Alojzija, 1585 din, 
40. Aleksid Julijana, 1438 din, 
41. Kelenc Ivan, 1682 din, 
42. Vernar Stanko, 1353 din, 
43. Peserl Marija, 2221 din, 
44. Fakin Jožef, 1455 din, 
45. Krajne Janez, 1226 din, 
46. Kokot Alojz, 1045 din, 
47. Cešič Karla, 1158 din, 
48. Petrovič Maks, 1257 din, 
49. Cezar Adolf, 1503 din, 
50. Lorbek Marija, 5561 din, 
51. Regvart Marija, 1544 din, 
52. Peršak Franc, 1050 din, 
53. Gorjup Adolf, 1272 din, 
54. Benedik Blaž in Marija 2029 din, 
55. Lončarič Avgust, 1312 din, 
56. Hvaleč Martin, 1072 din, 
57. Vaupotič Franc, 1038 din, 
58. Pernek Rozalija, 1861 din, 
59. Mitzky Lavy, 3228 din, 
60. Meško Liza, 1455 din, 
61. Lazar Anton, 1910 din, 
62. Cimerman Hinko in Marija, 

1.161.08 din, 
63. Rojs Karol in Martin, 3743 din, 
64. Pr,eac Leander, Jožefa, 2322.17 din, 
65. Bogša Terezija, 1678 din, 
66. Kovačič Ju'lka, 2696 din. 

Poleg teh pologov je še večje število 
pologov do zneska 1000 din, ki so raz- 
vidni iz seznama na sodni deski podpi- 
sanega sodišča. Tak seznam je tudi na 
razpolago pri mestnih oziroma krajev- 
nih ljudskih odborih v Ptuju, Ljutome- 
ru, Ormožu, Središču, Derbetincih, Tr- 
novski vasi, Markovcih, Desterniku, Jur- 
šincih, Vurberku, Sv. Marjeti n. P., Po- 
lenšaku, Vel. Nedelji, Sv. Lenartu pri 
Vel. Nedelji, Hajdini, Sv. Lovrencu na 
Drav. polju, Cirkovtih, Sv. Janžu na 
Drav. poljuj Sv. Marjeti na Drav. polju, 
Ptujski gori, Majšpergu, Stopercah, Šv. 
Trojici v Hal., Zetalah, Sv. Vidu, Leskov- 
cu, Sv. Barbari v Hal. in Zavrču. 

Okrajno sodišče v Ptuju 
dne 14. avgusta 1948. 

Oklici 
G 549/48^7 7523 

Viher Marija, posirežnica v Zagrebu, 
Pasaričeva ul. 20, je vložila proti Viher 
Ivanu, biv. ekonomu v Plješivici 33, 
p. Sv. Miklavž pri Ormožu, tožbo za raz- 
vezo zakona. 

Razprava bo 8. septembra 1948 ob pol 
12. pri okrajnem sodišču v Ptuju, soba 
Št. 18. 

Ker toženčevo bivališče ni znano, mu 
je  bil   postavljen   za  skrbnika   Dokler 

Zvonko, sodni pravnik v Ptuju, ki ga bo 
zastopal na njegovo nevarnost in stroške, 
dokler se sam ne zglasi ali ne imenuje 
pooblaščenca. 

Okrožno sodišče v Mariboru 
dne 12. avgusta 1948. 

G 254/48 7522 

Germič Avgust, kovač v Oplotnici, -?e- 
dai ^znanega bivaLižča, je vložil zoper 
Ger..iič Vegino, modistinjo, Zagreb, eel- 
s'    "esta Gè, tožbo za razvezo zakona. 

Ker je tožaikovo sedanje bivališče ne- 
znano, se mu postavlja za skrbnika Štros 
Franc, sodni uradnik v Celju, ki ga bo 
zastopal in varoval njegove koristi, do- 
kler se sam ne zglasi. 

Okrožno sodišče v Celju 
dne 24. avgusta 1948. 

Uvedbe postopanja 
za razglasitev za mrtve 

IV R 94/48—4 6888 

Šetinc Marija, prej vdova Strgar roje- 
na šepec, posestnica v Bukovšku, kjer 
je bila rojena 22. II. 1863, hči Mar- 
tina in Marije, bivajoča v Trnju 2, se je 
po končani vojni kot izseljenka vračala 
v domovino. 

Blizu jugoslovanske meje na Madžar- 
skem jo je Rdeči križ onemoglo odpre- 
mil v bolnišnico in se od takrat pogreša 

Na predlog vnuka Benkoča Jožefa v 
Trnju 2, se uvede postopanje za razgla- 
sitev za mrtvo in se izdaja poziv, da se 
do 1. X. 1948 poroča sodišču ali skrbni- 
ku Somerju Ludviku, sod. uradniku. 

Šetinc Marija se poziva, da se zgla- 
si pri sodišču ali drugače da kako vest 
o sebi. 

Po preteku roka bo sodišče odločilo o 
predlogu. 

Okrajno sodišče v Brežicah 
za okraj Krško 

dne 6. avgusta 1948. 

IV R 115/48-4 7245 

Brilej Anton, roj. 13. V. 1912 v Mei- 
nem vrhu 24, KLO Sevnica, sin Janera 
in Cecilije rojene Veber, stanujoč istotam, 
je odšel 10. VIII. 1944 k partizanom v 
kozjanski odred. Po izpovedbi priče 
Vovka Ivana iz Podvrha št. 38 je bd 
premeščen "k IX. brigadi na Dolenjsko. 
Z neke patrulje v oktobru 1944 se po- 
greša. 

Na predlog očeta Bnileja Ivana, po- 
sestnika iz Metnega vrha 24, se uvede 
postopanje za razglasitev za mrtvega. 

Vsakdo, komur je o pogrešanem kaj 
znano, se naproša, da to do 13. X. 1948 
poroča sodrisču ali skrbniku Somerju 
Ludviku, sod. uradniku v Brežicah. 

Brilej Anton se poziva, da se zgla- 
si pro sodišču ali drugače da kako vest 
o sebi. 
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Letuik V. Priloga k 37. kosu t dne 81. avgusta 1948. Številka 37. 

UtaLzpIast ira optasi 

Opozorilo naročnikom? 
ibljajo od nas 

oziroma 
oglasne Številke. Plačila brez takšnih označb ne moremo v redu izknjižili 
in jih zaradi njihove nejasnosti no moremo priznati za veljavne. 

Prav tako opozarjamo naročnike, naj pri svojih plačilih navedejo na- 
tančno isti naslov, na katerega časopis prejemajo. Ce ta naslov zaradi izpre- 
mem bo naziva aH kraja ni več pravilen, naj nam istočasno sporočijo sedanji 
pravilni naslov. Opažamo pa, da naročniki večkrat plačujejo samo pod 
novim naslovom, starega pa sploh ne omenjajo. Takšna plačila so za nas 
nejasna in jih prav tako ne moremo v redn izknjižiti in priznati za pravilna. 

Rok za reklamacijo izostalih številk je 14 dni 

V naši založbi so izšli: 

Komentar h kazenskemu zakoniku, splošni del 
Y slovenskem prevodu. Komentar so pod splošnim uredništvom Moše Pijade 
in pod strokovnim uredništvom dr. Jovana Djorđjevića napisali: Moša 
Pijađe, dr. Jovan Djordjović, Nikola Srzentić, Predrag Vlasinić, Vladimir 
Timoškin in Mirko Perović. Komentar je zamišljen in izdelan v prvi 
vrsti kot olajšava in pomoč za pravilno izvajanje načel splošnega dela ka- 
zenskega zakonika pri uporabi predpisov posebnih kazenskih zakonov. 
Lično opremljena knjiga bo v pomoč vsakomur pri praktični uporabi naše 
kazenske zakonodaje ali pri njenem teoretičnem proučavanju. Strani 304, 
cena 90 din. 

Splošni register predpisov 
to jo kazalo vseh predpisov, ki so izšli v Uradnem listu FLRJ, v Uradnem 
listu LUS, v Uradnih obvestilih zveznega urada za cene in v Vestniku urada 
za cene pri predsedstvu VLRS od 1. 1945 do vštetega 1.1947, V tem registru 
so zaznamovani predpisi po vsebini z gesli, razvrščeni so po abecednem 
redu in po časovnem zaporedju (kronološko). Po abecednem redu so ure- 
jena gesla, ki so načeloma vzeta iz naslova, večkrat tudi iz vsebine predpisa. 

Zbrano gradivo na 453 straneh je nepogrešljiv priročnik za vsakogar 
v državni ali privatni praksi. — Cena 60 din. 

Priročnik za krajevne ljudske odbore, 
ki ga je izdal Sekretariat za koordinacijo lokalne uprave predsedstva 
vlade LRS. 

Priročnik obravnava tole gradivo: 
I. Planiranje, evidenca in statistika. 

II. Lokalno gospodarstvo in komunalno gospodarjenje. 
III. Finančno poslovanje krajevnih ljudskih cdboror. 
Strani 120, cena 20 din. 

»Zbirka predpisov o varstvu mater in otrok«, 
v kateri so zbrani predpisi o dećjih jaslih, o ustanavljanju, ureditvi in 
delovanju dečjih domov. Knjižici, ki vsebuje 105 strani, •• dodani izvlečki 
iz drugih važnejših predpisov za varstvo mater in otrok in bo zbrano 
gradivo koristen pripomoček vsem, ki se hočejo in morajo spoznati z zdrav- 
stveno in socialno zakonodajo v korist naše žene in dece. Cena 17 din. 

V tisku je: 
Zbirka gospodarskih predpisov IL del. 

3-URADNI LIST LRS« 

Vpisi v register 
državnih gospodarskih 

podjetij 
1485. " 

Sedež: Stranska vas. 
Dan vpisa: 17. avgusta 1948. 
Besedilo: Krajevni mlin Stranska vas. 
Poslovni predmet: Mlelje žita. 
Podjetje je ustanovil:  KLO  Stranska, 

vas. 
Operativni upravni voditelj: KLO Stran- 

ska vas. 
Podjetje zastopa in zanj podpisuje: 
Ivanetič Ivan, upravnik, samostojno po 

zakonskih   pooblastilih   in pravilih pod- 
jetja, v finančnem pogledu do 20.000 din. 

Okrajni LO Črnomelj, 
poverjeništvo za finance, 
dne 17. avgusta 1048. 

Št. 1697/1 7242 
* 

I486. 
Sedež: Straže. 
Dan vpisa: 23. avgusta 1948. 
Besedilo: Krajevna pekarna Straže. 
Poslovni  predmet: Peka in prodal» 

kruha. 
Ustanovitelj podjetja: KLO Straže. 
Operativni upravni voditelj: KLO Stra- 

že. 
Za podjetje podpisujejo: 
Omerzo  Jožef, upravnik, v vseh  ••- 

derah, v njegovi odsotnosti 
Bregar Roža, blagajničarka; listine iz 

47.  člena  zakona  o  drž.   gospodarskih 
podjetjih podpisuje poleg upravnika 

Kranjc Anton, clan upravnega odbora. 
Okrajni LO Dravograd, 

odsek za îinanec, 
dne'2ó. avgusta 1948.    , 

St. 470/12-48/7/3 7506 
* 

1487. 
Sedež: Kočevje. 
Dan vpisa: 19. julija 1948. 
BesedHo:   Gospodarska podjetja >Ko- 

vaštvo in kolarstvo«, Kočevje. 
Poslovni   predmet:   Izvrševanje  pod- 

kovskih, kovaških in kolarskih deL 
Ustanovitelj podjetja: KLO Kočevje. 
Operativni upravni voditelj: Izvršilni 

odbor KLO Kočevje. 
Za podjetje podpisujejo: 
Klun Ivan, poslovodja podjetja, samo- 

stojno v vseh zadevah. Listine finanč- 
nega značaja podpisuje poleg poslovodje 

Rigler Janez,  upravnik gospodarskih 
podjetij, in 

Amersek Jože, računovodja. V odsot- 
nosti ravnatelja podpisuje zanj 

Korelc Franc, knjigovodja, do višine 
zneska, ki je določen s pravilnikom. 

. Okrajni L0 Kočevje, 
odsek za finance, 

dne 14. avgusta 1948. 
Št. 1339/3 7330 
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i488. 
Sedež: Kočevje. 
Dan vpisa: 12. julija 1948. 
Besedilo: Gospodarska podjetja »Kro- 

jaštvo«. 
Poslovni predmet: Izdelava in popra- 

vilo moških • ženskih oblek. 
Ustanovitelj   podjetja:   K LO  Kočevje. 
Operativni  upravni  voditelj:  Izvršilni, 

odbor KLO Kočevje. 
Podjetje zastopajo in zanj podpisujejo: 
Glad Anton, poslovodja, samostojno v 

vseh zadevah. Listine finančnega značaja 
^podpisujeta 

Rigler Janez, ravnatelj UGP. in 
Ameršek Jože. računovodja. V odsot- 

')sti ravnatelja podpisuje zanj 
Üorelc   Franc,   knjigovodja   UGP,  do 

zneska 20.000 din, za večje zneske je 
potrebno dovoljenje operativnega uprav- 
nega vodje. 

Okrajni LO Kočevje, 
odsek za finance, 

dne 14. avgusta 1948. 
Št. 1339 7322 

* 

^dež: Kočevje. 
>un vpisa: 18. julija 1948. 

Besedilo: Gospodarska podjetja ••- 
sarija«. 

Poslovni predmet: Oskrbovanje pre- 
bivalstva z mesom in mesnimi  zdelki. 

Ustanovitelj   podjetja:  KLO  Kočevje. 
Operativni upravi4 voditelj: Izvršilni 

odbor KLO Kočevje. 
P./Jjetje zastopajo in zanj pod )isujejo: 
Bpiletič Anton, poslovodja, samostoj- 

no v vseh zadevah, v finančnih zadevah 
Pa 

Rigler Janez, ravnatelj, in 
Ameršek   Jože,  računovodja.   V  od- 

sotnosti ravnatelja podpisuje zanj 
Korelc Franc, knjigovodja, po pravi- 

lih UGP. Za večje zneske je potreb- 
no -dovoljenje operativnega upravnega 
voditelja. 

Okrajni LO Kočevje, 
odsek za finance, 

dne 14. avgusta 0.948. 
St 1339/2 7928 

1490. 
•  Sedež: Kočevska Reka. 

\ Dan vpisa: 10. julija 1948. 
Besedilo: Gostilna KLO Kočevska Re- 

ka. 
Ustanovitelj podjetja: KLO Kočevska 

Reka. 
Operativni upravni voditelj: Izvršilni 

odbor KLO Kočevska Reka. 
Podjetje zastopajo in zanj podpisu- 

sujejo: 
Krkovič Matija, poslovodja, samostoj- 

no v vseh zadevah. Listine finančnega 
zn- 'aia do 100.000 din pa poleg poslo- 
vodje 

Poje Marija, računovodja. Zneske nad 
100.000 din' podpisujeta za operativno 
upravno vodstvo 

Poje Anton, predsednik KLO, in 
Poje M«rija, tainik KLO Kočevska Re- 

Okrajni LO Kočevje,* 
odsek za finance, 

dne 14. avgusta 1948. 
St. 1846 7829 

1491. 
Sedež: Morava. 
Dan vpisa: 20. julija 1948. 
Besedilo: Gostinsko podjetje KLO Mo- 

rava. 
Poslovni predmet: Nabava in prodaja 

alkoholnih in brezalkoholnih pijač, od- 
daja toplih in mrzlih jedil, prenočišča. 

Ustanovitelj   podjetja:  KLO   -forava. 
Operativni upravi^ voditelj: Izvršilni 

öL bor KLO Morava. 
Podružnice: štalrarji in Novih lazi 

št. 16. 
Podjetje zastopajo in zanj podpisu- 

jejo: 
Butina Katarina, poslovodja, za poslo- 

valnico v Moravi, 
Ozanič Peter, poslovodja, za posloval- 

nico v Štalcarjih, 
Cetinski Kristina, poslovodja, za po- 

slovalnico v Novih lazih, vsak samostoj- 
no v vseh zadevah. Listine finančnega 
značaja do zneska 120.000 <Jia podpi- 
sujeta za operativno upravno vodstvo 

Špiletič Anton,   predsednik KLO,   in 
Poje Ernst, tajnik KLO Morava. 

Okrajni L0 Kočevje, 
odsek za finance, 

dne 14. avgusta 1048. 
St. 1437 7825 

1492. 
Sedež: Sodražica. 
Dan vpisa: 11. julija 1948. 
Besedilo: Krajevno gostinsko podjetje 

Sodražica. 
Poslovni predmet: Nabava in točenje 

alkoholnih in brezalkoholnih pijač, od- 
daja gorkih in mrzlih jedil, oddaja tuj- 
skih sob. 

Ustanovitelj podjetja: KLO Sodražica. 
Operativni upravni voditelj: Izvršilni 

odbor KLO Sodražica. 
Podjetje zastopa in zanj podpisuje: 
Vesel Janez, poslovodja, v vseh zade- 

vah samostojno. Listine finančnega zna- 
čaja in listine poslovnih dogovorov so- 
podpisuje. 

Arko Janez, računovodja, do zneska 
120.000 dm; za večje zneske je treba 
poprejšnjega dovoljenja operativnega 
upravnega voditelja. 

Okrajni L0 Kočevje, 
odsek za finance, 

dne 14. avgusta 1948. 
Št. 1389 7820 

4* 
1498. 

Sedež: Sodražica. 
, Dan vpisa: 19. julija 1948. 

Besedilo: Lcsostrugarski in mizarski 
obrat. 

Poslovni predmet: Izvrševanje vseh 
lesostrugarskih in mizarskih del. 

Ustanovitelj podjetja: KLO Sodražica. 
Operativni upravni voditelj: Izvršilni 

odbor KLO Sodražica. 
Podjetje zastopata in zanj podpisujeta: 
Veeel Stane, ravnatelj, samostojno v 

vseh zadevah, v finamčnib zadevah do 
100.000 din pa skupaj z njim 

A»ko Ivan, računovodja. 

Izbriše se dosedanji ravnatelj Kova- 
čič Ivan, vpiše se 

Vesel Stane, novi ravnatelj. 
Okrajni LO Kočevje, 

odsek za finance, 
dne 14. avgusta 1948. 

Št.  1296 7324 

1494. 
Sedež: Vas — Fara, 
Dan vpisa: 13. avgusta 1948. 
Besedilo: Gostilna KLO Vas — Para. 
Poslovni predmet: Nabava in prodaja 

alkoholnih in brezalkoholnih pijač na 
drobno, oddaja toplih in mrzlih jedil, od- 
dajanje prenočišč tujcem. 

Ustanovitelj podjetja: KLO Vas — 
Fara. 

Operativni upravni voditelj: Izvršilni 
odbor KLO Vas — Fara. 

Podružnica: Petrina št. 6. 
Podjetje zastopajo in zanj podpisujejo: 
Papež Martin, poslovodja, za posloval- 

nico Vas — Fara, 
_ Baučar Marija, poslovodja, za posloval- 

nico v Petrini, samostojno v vseh zade- 
vah. Listine finančnega značaja podpi- 
sujeta poleg poslovodje za operativnega 
upravnega voditelja 

Rogale Ivan, predsednik KLO in 
Marinč Alojz, tajnik KLO Vas — Fara, 

in sicer skupaj do zneska 100.000 din. 
Okrajni LO Kočevje, 

odsek za finance, 
dne 14. avgusta 1948. 

Št.  1439 7Ö27 
* 

1495. 
Sedež: Kostanjevica. 
Dan vpisa: 14. avgusta 1948. 
Besedilo: Gostinstvo MLO Kostanje- 

vica. 
Poslovni predmet: Prodaja pijač in je- 

dil. 
Ustanovitelj podjetja: MLO Kostanje- 

vica. 
Operativni upravni voditelj: MLO Ko- 

stanjevica. 
Za podjetje podpisujejo: 
Selan   Ludvik,   predsednik   MLO   in 
Bizjak Marija, upravnica, za vse raču- 

novodstvene, denarne, obračunske in kre- 
ditne zadeve. 

Okrajni L0 Krško, 
povcrjenišfvo za finance, 
dne 14. avgusta 1948. 

Št. 64/42 7218 

1496. 
Sedež: Makofc,, 
Dan vpisa: 21. avgusta 1048. 
Besedilo: Krajevna gospodarska pod- 

jetja KLO Makolc. 
Poslovni predmet: Rezanje hlodovino 

na tuj račun; gradbeno in pohištveno 
mizarstvo; proizvodnja zidno opeke; 
ferojaštvo in šiviljstvo; pridobivanje in 
prodaja premoga; pridobivanje in pre- 
delava naravnega kanraa; izvrševanje 
gostinske obrti. 

Ustanovitelj  podjetja:  KLO Makole. 
Operativni upravni voditelj: KLO Ma- 

kole. 
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Za podjetje podpisuje: 
Brglez Jožef, upravnik, v   mejah  ••- 

kotutib določi] • pravil. 
Okrajni LO Poljčane, 

odsek za finance, 
dne 21   avgusta 1948 

St. Ill 3UU/48 7387 
* 

1497. 
Sedež: Poljčane. 
Dan vpisa: 12. avgusta 1948. 
Besedilo:   Okrajni   kamnolomi    *Boc4 

Poljčane. 
Poslovni predmet: Pridobivanje in pre. 

delava naravnega kamna. 
Ustanovitelj  podjetja: OLO  Poljčane. 
Operativni upravni voditelj: Okrajni iz- 

vršilni odbor Poljčane. 
Podjetje zastopa in zanj podpisuje: 
Erker Tomaž, upravnik, v vseh zade- 

vah. 
Okrajai LO Poljčane, 

odsek za finance, 
dne 12. avgusta 1948. 

Št. 3015 7215 

1498. 
Sedež: Rogaška Slatina. 
Dan vpisa: 21. avgusta 1948. 
Besedilo: Gospodarska podjetja KLO 

Rogaška Slatina, obrat; Gostilna pri KLO 
Rogaška Slatina. 

Poslovni predmet: Gostinske storitve. 
Ustanovitelj   podjetja:  KLO  Rogaška 

Slatina. 
Operativni upravni voditelj: KLO Ro- 

gaška Slatina. 
Za podjetje podpisujejo: 
Gajšek Stanko, upravnik, 
Valgum Menei, računovodja, 
Lipovnik Mira, poslovodja. 

Okrajni LO Poljčane, 
odsek za finance, 

dne 21. avgusta 1948. 
St.3109/48 7388 

* 
1499. 

Sedež: Rogaška Slatina. 
Dan vpisa: 21. avgusta 1948. 
Besedilo:' Gospodarska podjetja KLO 

Eogaška Slatina, obrat: Urarska delav- 
nica. 

Poslovni predmet: Popravila ur, očal, 
prstanov, zlatarska dela, prodaja očal, 
prstanov, ur in drugih urarskih pred- 
metov. 

Ustanovitelj podjetja: KLO Rogaška 
gaška Slatina. 

Operativni upravni voditelj: KLO Ro- 
gaška Slatina. 

Za podjetje podpisujejo: 
Gajšek Stanko, upravnik, 
Valguni Menei, računovodja, 
Veri Henrik, poslovodja obrata. 

Okrajni LO Poljčane, 
odsek za finance, 

dno 21. avgusta 1948. 
Št. 3118/48 7889 

Ss 
1500. 

Sedež: Hruševjc. 
Dan vpisa: 14. avgusta. 
Besedilo: Krajevno gostinsko podjetje 

ali kratko Gostilna Nanos v Hrušcvju. 

Poslovui   prodmet:   Točenje alkoholnih 
in brezalkoholnih pijač, prodaja topi1'!) m 
airzlin |e=tvin in   xidaju -•>• za potujoče. 

Ustanovitelj   podjetja:   KLO   Hruševje. 
Operativni upravni voditelj: KLO Hru- 

ševje. 
Podjetje /.askipata iu •••  podpisujeta: 
•Sajovfc Jakob,  poslovodja,  in 
Leoni  Ivan     računovodja. 

Okrajni LO Postojna, 
odsok za financ©, 

f dne 17. avgusta  1948. 
St. 1617/4 7243 

ft 
k št. 1405. 

Sedež: Črnuče. 
Dan vpisa: 30   julija  1948. 
Besedilo. Okrajno  opekarno  Črnuče. 
Poslovni predmet: Izdelava zidne in 

strešne opeke. 
Ustanovitelj podjetja: Okrajni LO 

Ornuče, odločba št. 534-1 z dne 8. VI. 
1948. 

Podjetje zastopajo in zanj podpisujejo: 
Črtano Herman, poslovodja, po 3. in 

6. členu pravil podjetja. 
Rotar Frančiška, knjigovodja, listine 

po 47. členu spi. zakona o drž. gospo- 
darskih  podjetjih. 

Okrajni LO Ljubljana okiiica, 
poverjeništvo za finance, 

dne 30. julija 1948. 
St. 378ó 6760 

k št. 1406. 
SMež: Litija. 
Ban  vpisa: 30. julija 1948. 
Besedilo: Okrajna lesna predelovalna 

industrija, Litija. 
Poslovni predmet: Rezanje lesa, izde- 

lava furnirja, lesno struženje, izdelava 
zabojev in drugih predmetov. 

Ustanovitelj podjetja: Okrajni LO 
Litija, odločba št. 531-1 z dne 8. VI. 1948. 

Podjetje zastopata in zanj podpisujeta: 
Nagode Franc, upravnik, po 3. in 6. 

členu pravil podjetja; 
Kunstler Franc, knjigovodja, poleg po- 

slovodje oziroma namestnika vse listine 
po 47. členu spi. zakona o državnih go- 
spodarskih podjetjih. 

Okrajni LO Ljubljana okolica,     - 
poverjeništvo za finance, 

dne 80. julija 1948. 
Št. 3787 6763 

1501. 
Sedež: Celje. 
Dan vpisa: 28. avgusta 1948. 
Besedilo: Uprava stanovanjskih zgradb 

MLO Celje. 
Izbriše se Jarh Jože, ravnatelj, vpiše 

se 
Ručigaj Ivan, ravnatelj. 

Mestni L0 Celje, 
poverjenitvo za finance, 
dne 23. avgusta 1948. 

ät. 2323-•8 7428 

1502. 
>,edež: Celje. 
Dan vpisa: 23 avgusta 1948. 
Besedilo. Vodovod SILO Cel jo. 
Izbriše   se   računovodja   Brili   Mila. 

Mestni LO Celje, 
pov< -ioništvo za finance, 
dne 23. avgusta 1948. 

St 2321-1948 7427 
* 

1503. 
Sedež: Krško. 
Dan vpisa: 14. avgusta 1948. 
Besedilo: Okrajni magazin Krško. 
Poslovanje odslej: Nakup in prodaja na 

debelo in drobno vseh vrst Industrijskih in 
kmetijskih proizvodov. 

Okrajni LO Krško, 
poverjeništvo za finance, 

dne 14. avgusta 1948. 
St 64/41 7212 

* 
1504. 

Sedež: Ljubljana. 
Dan vpisa: 21. avgusta 1948. 
Besedilo: Tovarna kemičnih izdelkov 

»Ilirija«, Ljubljana, Vič. 
Izbriše se dosedanji ravnatelj Žagar 

Janez, vpiše se: 
Glavač Stane, ravnatelj, ki podpisuje 

samostojno, v računskih zadevah pa sku- 
paj z računovodje!' 

MLO glavnega mesta Ljubljana, 
poverjeništvo za finance, 

dne 21. avgusta 1948. 
Fin. št. 2869/48 7393 

* 
1505. 

Sedež: Ljubljana. 
Dan vpisa: 14., avgusta ''948. 
Besedilo:   Trgovsko   podjetje   »Mlckoc 

Ljubljana, Maistrova ul 10. 
Izbriše se Kuha. Bla?, v. d. pomočr'a 

ravnatelja, na njegovo mesto se vpiše 
Potokar  Vladimir, ki zastopa. ravnate- 

lja v odsotnosti in   »odpisuje samostojno. 
MLO glavnega mesta Ljubljana, 

poverjeništvo za finance, 
dne 14. ..vgusta 1948. 

Fin. št. 2735/48        7241 

150G. 
Sedež: Ljubljana. 
Dan vpisa: 20. avgusta 1948. 
Besedilo: Trgovsko podjetje »Micko«, 

Ljubljana, Maistrova ul. 10. 
Operativni upravni voditelj odslej: Di- 

rekcija odkupnih podjetij MLO. 
MLO za glavno mesto Ljubljana, 

poverjeništvo za finance, 
dne 20. avgusta 1948. 

Fia št 2848/48 7392 

* 
1507. 

Sedež: Ljubljana. 
Dan vpsa: 14. avgusta 1948. 
Besedilo: »Pecivo«, mestno pekarne 

in slaščičarne Ljubljana. 
Operativni upravni voditelj je odslej: 

Poverjenitvo za živilsko proizvodnjo pri 
MLO za glavno mesto Ljubljana. 

Začasno se pooblašča za podpisovanje 
tov. Šporar Stane, v. d. pomočnika rav- 
natelja. 
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Ustanovijo se poslovalnice: 

a) slaščičarne: 
poslovalnica la Tyrseva cesta 9, 
poslovaln.ca 2a Mestni trg 17, 
poslovalnica ••   Gradišće  4, 
poslovalnica 4a Dalmatinova ul.ca 13, 
poslovalnica 5a VVoltova ulica 14, 
poslovalnica 6a Stan trg 8, 
poslovalnica 7a Frančiškanska ulica 5, 
poslovalnica •• Tržaška cesta 28; 

b) pekarne: 
poslovalnica • Zaloška cesta 33, 
poslovalnica 6 Tržaška cesia 24, 
poslovalnica 7 Rimska cesta 6, 
poslovalnca 8 Tyrseva cesta 7, 
poslovalnica 9 Gradišče 5, 
poslovalnica 10 Uosposvetska cesta 7, 
poslovalnica 11 Celovška cesta 60, 
poslovalnica 12 Cerkvena ulica 19, 
poslovalnica 13 Sv. Petra c. 75, 
poslovaln ca  14 na Bregu 4, 
poslovalnica 15 Karlovska cesia 30, 
poslovalnica 16 Galjev.ca 2, 
poslovalnica 17  na vogalu Cemetove 

in Srbske ulice, 
poslovaln ca  18 Smartinska  cesta 18, 
poslovalnica 19 Medvedova ulica 30, 
poslovalnica 20 Sv. Petra cesta 84, 
poslovalnica 21 Slomškova ulica 15, 
poslovalnca 22 Pokopališka ulica 8, 
poslovalnica 23 Tyrseva cesta 97, 
poslovalnica 24 VJS 16, 
poslovalnica 25 Vodnikova cesia 69, 
poslovalnica 26 Ljubljanska ulica 63, 
poslovalnica 27 Tržaška cesta 4, 
poslovalnca 28 Tyrseva cesta 58, 
poslovalnica 29 Tržaška cesta 54, 
poslovalnca 30 St. Vid 8, 
poslovalnica 31 Št.  Vid 22, 
poslovalnica 32 Tyrseva cesta 77, 
poslovalnica 33 Sv. Petra cesta 25, 
poslovalnica 34 Večna pot 246, 
poslovalnica 35 Bernekarjeva ulica 10, 
poslovalnica 36 Rožna dol., C. XI/14, 
poslovalnica 37 Klunova ulica 10, 
poslovalnica 38 Na  Peči 32, 
poslovalnica 39 Stančeva ulica 17, 
poslovalnica 40 Kolezijska ulica 23, 
poslovalnica 41 Zaloška cesta 139, 
poslovalnica 42 Kladezna ulica 19, 
poslovalnica 43 Smartinska "-esta 132 
poslovalnica 44 Ižanska cesta 46, 
poslovalnica 45 Celovška cesta 250 In 
poslovalnica 46 Celovška cesta 144. 

MLO glavnega mesta Ljubljana, 
poverjeništvo za finance, 

dne 14. avgusta 1948. 
Fin. št. 2719/48 7240 

* 
1508. 

Sedež: Ljubljana, 
Dan vpisa: 13. avgusta 1948. 
Besedilo: Stavbeno mizarstvo, Ljublja- 

na, Slomškova ul. 16. 
Izbriše se upravnik  podjetja   Vrbinc 

Jože, vpiše se 
Barič Ivan, novi upravnik, z istimi po- 

oblastili. 
MOL glavnega mesta Ljubljana, 

poverjeništvo za finance, 
dne 13. avgusta 1948. 

Fin. št. 2759/48 7239 

1509. 
Sedež: Ljubljana. 
i)an vpisa: 13. avgusta 1948. 
Besedilo:    Uprava   zgradb   RLO   II., 

Ljubljana, ('«-lovska ci-sta 
Izbriše se dosedanji upravni« Uršič 

Vlad mir, vpiše se 
Jamnikar Drago, novi upravn;k, ki 

podpisuje samostojno, v računskih zade- 
vah pa skupaj z računovodjem. 

MOL glavnega mesta Ljubljana, 
poverjeništvo za finance, 

dne 13. avgusta 1948. 
Fin. št. 2762/48 7238 

* 
1510. 

Sedež: Ljubljana. 
Dan vpisa: 21. avgusta 1948. 
Besedilo: Industrijsko podjetje »Vino- 

cote, Ljubljana. Viška c. 60. 
Ker je bilo podjetje pomotoma dvakrat 

registrirano, se razveljavlja odločba Fin. 
št. 851/48 z dne 1. III. 1948. Obenem 
se vpiše sprememba naslova pri pod- 
jetju: Industrijsko podjetje MLO >Živil- 
ski kombinate, tovarna za predelavo 
poljskih oridolkov in kisarna, Ljublja- 
na, Viška c. 60, skrajšano: »Živilski kom- 
binate. 

Besedilo odslej: Industrijsko podjetje 
»Vinoeete, tovarna za kis • predelavo 
poljskih pridelkov, Ljubljana, Viška re- 
sta 60, skrajšano: »Vinocci«. 

Izbriše se Aman Mirko, v   d: ravna- 
telja, m se na njegovo mesto vpiše: 

Uratnik Edo, z istimi pooblastili. 
MLO za glavno mesto Ljubi ima, 

poverjeništvo  za finance, 
dne 21   avgusta 1948. 

Fin. št. 2840/48 in 2841/48   7391 

1511. 
Sedež: Ljubljana, Zaloška cesta 30. 
Dan vpisa: 23. avgusta 1948. 
Besedilo: Uprava gostinskih podjetij 

RLO Moste. 
Poslovni predmet: Nakup in prodaja 

alkoholnih  in  brezalkoholnih  pijač ter 
mrzlih in toplih jedil. 

Ustanovitelj  podjetja: RLO Moste. 
Operativni upravni voditelj: Izvršilni 

odbor RLO Moste.. 
Podjetje zastopajo in zanj podpisujejo: 
Pravica Drago,  poslovodja, samostoj- 

no, v računovodskih zadevah pa skupaj 
z njim 

Smole Evgenija, računovodja. Med od- 
sotnostjo računovodje podpisuje pravno- 
veljavno 

Delkin-Ostanek Marija. 
MLO za glavno mesto Ljubljana, 

poverjeništvo za  finance, 
dne 23. avgusta 1048. 

Fin. št. 2852/48 7426 
* 

Popravek 
V Uradnem listu LRS št. 35 z dne 17. 

.VIII. 1948 je v oglasnem delu lista na 
strani 645. pod tek številko 1415 pomo- 
toma izostalo besedilo podjetja, ki se 
glasi: 

Krajevna gostilna Gor. Slaveči. 

Razglasi sodišč 

Vpisi v zadružni register 
1145 

Sedež. Celje, Mariborska c. 7. 
Dan vpisa: 10. avgusta 1948. 
Besedilo: Kmetijska zadruga z o. j. v 

Sp. Hudinji. 
Zadruga je bila ustanovljena na skup- 

ščini 7. III. 1948 za nedoločen čas. 
Naloge iadruge so: 1. da na čim boljši 

in čim kultu rnejši uačin oskrbuje svoje 
Slane i vsemi potrebnimi potrošnmn pred- 
meti; 2. da odkupuje v svojem okolišu vse 
kmetijske pridelke In izdelke v skladu s 

navijenim načrtom za dobro oskrro 
mest in drugih industrijskih središč in 
sklepa v ta namen pogodbe; 3. da pospešu- 
je in razvija vse panoge kmetijskega go- 
spodarstva na svojem področju, tako i olje- 
delstvo, živinorejo, sadjarstvo, vinogradni- 
štvo, čebelarstvo, goiitev industi jskm in 
drugih kultur, 'ozdarstvo, d' 'lačoobrt itd., 
posebno še tiste panoge oziroma kulture, 
ki v danih naravnih pogojih tiajbolj uspe- 
vajo; 4. da uvaja •• povečanje kmetijske 
, roizvodrije in s tem za naraščanje bla- 
gostanja ovojih članov naprednejše teh- 
nične in agronomske metode v kmetij- 
stvu In v ta ramen dobavlja kmetijske 
«troje umetna gnojila itd.; ustanavlja 
ambulante za živino, plemenilne postaje, 
organizira selekcijo živine, gradi silose, 
organi/.ira *etnenskn «Ju 7 ho skrbi za tioii- 
tev sadnih, gozdnih in drugih sadik itd.; 
5. da organerà predelavo kmetijskih pri- 
delkov in obrtne delavnice za nofr^be 
članov in izrablja pri tem predvsem lokal- 
ne surovine, 6. da ibi t a hinečlte prihranke 
v obliki hranilnih Aw in notranjih oo*o- 
jil za ustvarjanje obratnih sredstev in 
[MW<Hli>jvqiiip i '«ii'(i> ivoiitii (•••••. ? da 
skrbi za gospodarski strokovni, kulturni 
in prosvetni dvig vseh prebivalcev svojega 
okoliša tako. da prireja v svojem zadruž- 
nem domu strokovna in politična predava- 
nja, kulturne prireditve, strokovne tečaje, 
razstave, predvajanja filmov, goji fizkulra- 
ro itd  ter ustanovi svojo knjižniro 

Zaradi smotrnega in uspešnejšega iz- 
polnjevanja svojih nalog izdela potrebne 
načrte v skladu s splošnim državnim na- 
črtom 

Zadružni delež znaša 100 din, delež za- 
družnikovega družinskega člana 20 din 
in se mora plačati ob vstopu v zadrugo. 
Upravni odbor lahko dovoli plačilo v 
obrokih Vsak zadružnik jamči z deset- 
kratnim zneskom vpisanega enkratnega 
temeljnega oziroma družinskega deleža. 

Priobčitve se, kolikor ni v pravilih 
določeno drugače, nabijajo na zadružni 
razglasu! deski. 

Upravni odbor sestavlja 9 članov, ki 
jih voli zbor izmed zadružnikov za do- 
bo enega leta. Zadrugo zastopa upravni 
odbor, za zadrugo podpisujeta po dva 
člana upravnega odbora, katerih enega 
lahko nadomešča po upravnem odboru 
pooblaščeni uslužbenec zadruge. 

Člani upravnega odbora so- 
Turnšek Anton, kmet, Za. Hudinje 5, 
Vaš Štefka, kmetica, Celje, Maribor- 

i ska 96, 'podpredsednik, 
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Plevčak Ernest, kmet, Sp. Hudinje 8, 
tajnik, 

• Zupan   Franc,  kmet,  Celje,  Maribor- 
ska 122, 

Seničar Rudi, delavec, Celje, MariboT- 
ska 121, 

Vaš Terezija, kmetica, Zg. Hudi- 
nja 21, 

Bence Avgust, delavec, Zg. Hudi- 
nja ÖS, 

Vuöko Ivan, nameščenec, Celje, Ga- 
berje, odborniki. 

Okrožuo sodišče v Celju, 
dne 10, avgusta 194S. 

Zadr.  Vili 1S-2 7§03 

1146. 
Sedež: Gotorljo, okraj Celje okolica. 
Dan vpisa: 10. avgusta 194S. 
Besedilo: Kmetijska zadruga ! o. j. T 

Gotovljab. 
Zadruga je bila ustanovljena na skup- 

ščini 6. II. 1948 za nedoločen čas. 
Naloge zadruge so: 1- da na čim boljši 

in čim kulturnejši način oskrbuje svoje 
člane z vssmi potrebnimi potrošnimi 
predmeti; 2. da odkupuje v evojeui oko- 
lišu vse kmetijske pridelke in izdelke v 
skladu s postavljenim načrtom za dobro 
oskrbo mest in drugih industrijskih sre- 
dišč • sklepa v ta namen pogodbe; 
3. da pospešuje in razvija vse panoge 
kmetijskega gospodarstva na svojem 
področju, tako poljedelstvo, živinorejo, 
sadjarstvo, vinogradnik ivi., čebelarstvo, 
gojitev industrijskih in dolgih kultur 
gozdarstvo, domačo obrt itd., posebno 
še tiste panoge oziroma kulture, ki v 
danih naravnih pogojih najbolj uspe- 
vajo; 4 da uvaja za povečanje kmetijske 
proizvodnje in s tem za naraščanje bla- 
gostanja svojih članov naprednejše teh- 
nične in agronomske metode v kmetij- 
stvu in v ta namen nabavlja kmetijske 
stroje, umetna gnojila itd-, ustanavlja 
ambulante za živino, plemenilne postaje, 
organizira selekcij« živine, gradi silose, 
organizira semensko službo, skrbi za 
gojitev sadnih, gozdnih in drugih sadik 
itd-; 5. da organizira predelavo kmetij- 
skih pridelkov !n obrtne delavnice za 
potrebe svojih članov in izrablja pri tem 
predv&em lokalne surovine; 6. da zbira 
kmečke prihranke v obliki hranilnih 
vlog in notranjih posojil za ustvarjanje 
obratnih sredstev in podeljevanje kre- 
ditov svojim članom; 7. da skrbi za go- 
spodarski strokovni, kulturni in pro- 
svetni dvig vseh prebivalcev svojega 
okoPša tako, da prireja v svojem za- 
družnem domu strokovna in politična 
predavanja, kulturno prireditve, stro- 
kovne tečaje, razstave, predvajanja fil- 
mov, goji fjzkulturo itd. ter ustanovi 
svojo knjižnico. 

Zaradi smotrnega in uspešnega Izva- 
janja evojib nalog izdela potrebne načrte 
v skladu s splošnim državnim načrtom. 

Zadružni delež znaaa 100 din in sa 
mora plačati ob vstopu v zadrugo. 
Upravni odbor lahko dovoli plačilo v 
obrokih. 7~ak zodnttuQt •••-•• z deset- 
kratnim zrakom vpisanega enkratnega 
temeljnega deleža, 

Priobčitve se, kolikor ni v pravilih 
določeno drugače, nabijejo na zadružni 
razglasni deski. 

Upravni odbor sestavlja li članov, ki 
jih voli zbor izmed zadružnikov za dobo 
emega lota. Zadrugo zastopa upravni od- 
bor, zanjo podpisujeta po dva člana 
upravnega odbora, katerih enega lahko 
nadomešča po upravnem odboru poobla- 
ščeni nameščenec zadruge. 

Člani upravnega odbora so; < 
Bizjak Ivan, kmet, Gotovlje 21, pred- 

sednik, 
Antloga Franc, kmet, Gotovlje 40, pod- 

predsednik, 
Pečarič  Boris,  učitelj,  Gotovlje  144, 

tajnik in blagajnik, 
Trobiš Jakob, kmet, Gotovlje 1, 
Jordan Ivan, kmet, Gotovlje 123, 
Ékafar Anton, kmet, Gotovlje 8, 
Stajner Anton, kmet, Gotovlje 54, 
Jordan Vinko, kmet, Gotovlje 181, 
Hropot Maks,  kmet,  Gotovlje 20, 
JoiSt Anton, kmet, Gotovlje 16 in 
Piki Jakob, mizar, Gotovlje 120, od- 

borniki. 
Za Eopodpisovanje je pooblaščen Ant- 

loga Franc, poslovodja zadruge, Gotov- 
lje 8. 

Okrožno sodišče v Celju, 
dne 10. avgusta 1948. 

Zadr   VIII-12-2 7304 
* 

1147. 
Sedež: Laško, 
Dan vpisa: 24. julija 1948. 
Besedilo: Kmetijska zadruga z omeje- 

nim jamstvom v Ilifengozdu. 
Zidrnga je bila ustanovljena na skup- 

ačini 11. IV. 1948 za nedoločen čas. 
Naloge zadruge so: 1. da na čim boljši 

in čim kulturnejši način oskrbuje svoje 
člane z vsemi potrebnimi potrošnimi pred- 
meti; 2. da odkupuje v svojem okolišu vse 
kmetijske pridelke in Izdelke v skladu s 
postavljenim načrtom za dobro oekrbo 
mest m drugih industrijskih središč in 
sklepa v ta namen pogodbe; 3. da pospešu- 
je in razvija vse panoge kmetijskega go- 
spodarstva na svojem področju, tako >;>!]'&- 
delstvo, živinorejo, sadjarstvo, vinogradni- 
štvo, čebelarstvo, gojilev industrijskih in 
drugih kultur, gozdarstvo, domačo obrt itd., 
posebno še tiste panoge oziroma kulture, 
ki v danih naravnih pogojih najbolj uspe- 
vajo; 4. da uvaja za povečanje kmetijske 
proizvodnje in s tem za naraščanje bla- 
gostanja svojih članov naprednejše teh- 
nične in agronomske metode v kmetij- 
stvu in v ta namen dobavlja kmetijske 
stroje, umetna^ gnojila itd., ustanavlja 
ambulante za živino,_ plemenilne postaje, 
organizira selekcijo živine, gradi silose, 
organizira semensko službo, skrbi za goji- 
tev sadnih, gozdnih in drugih eadik itd.; 
5. da organizira predelavo kmetijskih pri- 
delkov • obrtne delavnice za potrebe svojih 
članov in izrablja pri tem predvsem lokal- 
ne surovine; 6. da zbira kme&e prihranke 
v obliki hranilnih vlog in notranjih poso- 
jil za ustvarjanje obratnih sredstev in 
podeljevanje krcdlîav swfim îîîirrai; 7. da 
skrbi ZA Eccnoiari' «trdbvri 'r.-l^irni in 

. prosvetni dvt vseji preblv^ev evcje~a 
1 ••••• tako, da prireja v svojem zadruž- 

nem domu strokovna in politična p. <iva* 
nja, kulturne prireditve, strokovne t^aje, 
razstave, predvajanja filmov, goji fiziuiltu- 
ro itd. ter ustanovi svojo knjižnico. 

Zaradi smotrnega in uspešnejšega izva- 
janja svojih nalog izdela potrebne načrte 
v skladu s splošnim državnim načrtom. 

Zadružni delež znaša 100 din, aeiež z 
družnikovega družinskega člana znaša 20 
din in se mora plačati ob /stopu v zadru- 
go. Upravni odbor lahko dovoli plačilo v 
obrokih. Vsak zadružnik jamči z deset- 
kratnim zneskom vpisanega enkratnega te- 
meljnega oziroma družinskega deleža. 

Upravni odbor sestavlja 7 do 9 članov, 
ki jih voli zbor izmed zadružnikov za do- 
bo enega leta. Zadrugo zastopa upravni od- 
' or, zanjo podpisujeta po dva člana uprav- 
nega odbora, katerih enega lahko nado- 
mešča po upravnem odboru pooblaščeni 
uslužbenec zadruge. 

Priobčitve se, kolikor ni v pravilih do- 
ločeno drugače, nabijejo na zadružni raz- 
glasni deski. 

Za sopodpisovanje je pooblaïcena Her- 
lnh Pavla, nameščenka zadruge. 

Člani upravnega odbora so: 
Krajne Matija, kmet, Ojstro 30, pred- 

sednik, 
Lu':ašček Ivan, upokojenec, Ojstro 15, 

tajnik 
Ojsleršek Jožef, nameščenec, Jagoče 18, 
Skorja Franc, kmet, Tovsto 23, 
Peganc Jernej, kmet. Doblatina 14, 
Planl-o Marija, gospodinja, Jagoče 84, 
Zikov>k Franc, kmet, Ojstro 18, odbor- 

niki. 
Okrožno sodišče v Celja 

dne 24. julija 1918. 
Zadr. VIII. 3/2 7018 

* 
1118. 

Sedež: Loče, okraj Polj&me. 
Dan vpisa: 29. julija 1948 
Besedilo: Delavsko.nnmcščenska po- 

trošniška zadruga z omejenim jamstvom 
v Ločah. 

Zadruga je bila ustanovljena na skup- 
ščini 12. IV. 1948 za nedoločen čas. 

Naloge zadruge so: 1. da izdela načrt po- 
trošnje za 6voje člane in izdela v ta na- 
men finančni in kreditni načrt; 2. da zbi- 
ra v ta namen statistične podatke, ki jih 
daje v uporabo tudi nadrejenim zadruž- 
nim in državnim organom; 3. da oskrbu- 
je svoje člane z vsemi potrošnimi pred- 
meti in sklepa v ta namen pogodb« » 
kmetijskimi nabavnimi in prodajnimi 
zadrugami in drugimi zadružnimi in dr- 
žavnimi podjetji; 4. da ustanavlja po po- 
trebi lastna gospodarska podjetja izkljiiS- 
no za potrebe svojih članov; 5. da dviga 
svoje prodajalne in podjetja na stopnjo 
racionalne in kulturne ravni; •. da s so- 
delovanjem sindikalnih crgani-zadj 'skrbi 
za dvig kulturno in prosvetne ravni In 
za zadružno vzgojo svojih članov. 

Zadružni delež znaš* 50 din in se mora 
placati ob vstopu v zadrugo. Upravni 
odbor lahko dovoli plačilo v obrokih. 
Vsak zadružnik jamči z desetkratnim 
zneskom vpisanih obveenih deležev. 

Pr'orrUtve se, kolikor ni v r" viL^b do- 
ločeno <li4'ija?9, ,nabijejo na zadružni 
razglasni deski. 
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Upravni cdbor sestavlja 7 Članov, k1 

jih voli zbor izmed zadružnikov. Zadru 
go zastopa upravni odbor, zanjo podpi 
sujeta dva člana upravnega odbora, ka- 
terih enega lahko nadomešča po uprav- 
nem odboru pooblaščeni uslužbenec za 
druge. 

Člani upravnega odbora so: 
Pastirk   Matilda,   šol.    upraviteljica, 

Loče, predsednik, 
Ojster.'J.   Stefan, ključavničar.  Loče, 

podpredsednik, 
Dolar Jo. in, nameščenec, Loče, tajnik, 
Klokočovnik Adolf, mizar, Loče, 
Kamenšek   Viljem,   prc.gov.   delavec, 

Lipoglav 
Prah Amalija, pletilja. Loče, 
Matavž Pavel, obratovodja, Loče, od- 

borniki. 
Za sopodpisovanje je pooblaščena Do- 

lar Ljudmila, pcslovodkinja zadruge, 
Loče št. 17. 

Okrožno sodišče v Celju, 
dne 29. julija 1948. 

Zadr. VIII 8/3 7015 

1149. 
Sedež: Prišteva, okraj Poljcanc. 
Dan vpisa: 25. julija 1948. 
Besedilo: Kmetijska zadruga z omeje- 

nim jamstrom v Pristavi. 
Zadruga je bila ustanovljena na skup- 

ščini 7. VI 1948 za nedoločen čas. 
Naloge zadruge so: 1. da na čim boljši 

in čim kulturnejši način oskrbuje svoje 
člane z vsemi potrebnimi potrošnimi 
predmeti; 2. da odkupuje v svojem oko- 
lišu vse kmetijske pridelke in izdelke v 
skladu s postavljenim načrtom za dobro 
oskrbo mest in drugih industrijskih sre- 
dišč in sklepa v ta namen pogodbe; 
3. da^pospešuje in razvija vse panoge 
kmetijskega gospodarstva na svojem 
področju, tako poljedelstvo, živinorejo, 
sadjarstvo, vinogradništvo, čebelarstvo, 
gojitev industrijskih in drugih kultur, 
gozdarstvo, domačo obrt itd., posebno 
še tiste panoge oziroma kulture, ki v 
danih naravnih pogojih najbolj uspe- 
vajo; 4. da uvaja za povečanje kmetijske 
proizvodnje in s tem za naraščanje bla- 
gostanja svojih članov naprednejše teh- 
nične in agronomske metode v kmetij- 
stvu in v ta namen nabavlja kmetijske 
stroje, umetna gnojila itd., ustanav'ja 
ambulante za živino, plem&nilne postaje, 
organizira selekcijo živine, gradi eilose, 
organizira semensko službo, skrbi za 
gojitev sadnih, gozdnih in drugih sadik 
Itd.; 5. da organizira predelavo kmetij- 
skih pridelkov in obrtne delavnice za 
potrebe svojih članov in izrablja pri tem 
predveem 'okalne surovine; 6. da zbira 
kmečke prihranke v obliki hranilnih 
vlog in notranjih posojil za ustvarjanje 
obratnih sredstev in podeljevanje kre- 
ditov svojim članom; 7. da skrbi za go- 
spodarski strokovni, kulturni in pro- 
svetni dvig vseh prebivalcev svojega 
okoliša tako, da prireja y svojem za- 
družnem domu strokovna in politična 
predavanja, kulturne prireditve, stro- 
kovne tečaje, razstessj «predvajanja ••. 

mov,  goji   fizkijlturo  itd.   ter   ustanovi I 
v,ijo knjižnico I 
Zaradi smotrnega • uspešnejšega iz- 

polnjevanja svojih ualug izdela potreb 
ue načrte v skladu s splošnim državnim 
načrtom. 

Zadružni delež znaša 150 din, delež 
zadru^.alkovega družinskega člana 10 
dinarjev in se mora pLoati ob vstopu v 
zadrugo. Upravni odbor lahko'dovoli 
plačilo v obrokih. Vsak zadružnik jamči 
i t->ttkrafcnim zneskom vn'-anega enkrat- 
ne ,* ozir^-na družinskega deleža. 

Priol/čiitve se, kolikor ni v pravilih 
določerjo drugače, nabijejo na zadružni 
razglasni deski. 

Upravni odbor sestavlja pet članov, ki 
jih voli zbor izmed zadružnikov za dobo 
enega leta. 

Zadrugu zastopa upravni odbor, zanjo 
podpisujeta po dva člana upravnega od- 
bora, katerih enega lahko nadomešča po 
upravnem odboru pooblaščeni uslužbe- 
nec. 

Člani upravnega odbora eo: 
Lah Jožef, posestnik, Sodna vas, pred- 

sednik, 
Šket Slavko, posestnik, Pristava, pod- 

predsednik, 
Grobin Anton, posestnik, Roginska 

gorca, tajnik, 
Anderlič Rajmund, posestnik, Sv. 

Ema, 
Cepin Franc, posestnik, Sv, Vid, od- 

bornika. 
Okrožno sodišče v Celju 

dne 26. julija 1948. 
Zadr VII 4/7 7017 

* 
1150. 

Sedež: Radeče, okraj Trbovlje. 
Dan vpisa: 6. avgusta 1948. 
Besedilo: Kmetijska zadruga z ome- 

jenim jamstvom v Radečah. 
Zadruga je bila ustanovljena na skup- 

ščini 29. II. 1948 za nedoločen čas. 
Naloge zadruge so: 1. da na čim boljši 

in čim kulturnejši način oskrbuje svoje 
člane z vsemi potrebnimi potrošnimi pred- 
meti; 2. da odkupuje v svojem okolišu vae 
kmetijske pridelke in izdelke v skladu s 
postavljenim načrtom za dobro oskrbo 
mest in drugih industrijskih središč in 
sklepa v ta namen pogodbe; 3. da pospešu- 
je in razvija vse panoge kmetijskega go- 
spodarstva na svojem področju, tako polje- 
delstvo, živinorejo, sadjarstvo, vinogradni- 
štvo, čebelarstvo, gojitev industrijskih in 
drugih kultur, gozdarstvo, domačo obrt itd., 
posebno še tiste panoge oziroma kulture, 
ki v danih naravnih pogojih najbolj uspe- 
vajo; 4. da uvaja za povečanje kmeti 'ske 
proizvodnje in s tem za naraščanje bla- 
gostanja svojih članov naprednejše teh- 
nične in agronomske metode v kmetij- 
stvu in v ta namen dobavlja kmetijske 
stroje, umetna gnojila itd., ustanivlja 
ambulante za živino, plemenilne postaje, 
organizira eelekoijo živine, gradi silose, 
organizira semensko službo, skrbi za goji- 
tev sadnih, gozdnih in drugih sadik itd.; 
5. da organizira predelavo kmetijskih pri- 
delkov in obrtne delavnice za potrebe svojih 

1 členov in izrablja pri tem predvsem lokal- 

ne surovine; ö. la ibira kmečke prihranke 
v obliki hrauilnih vkia in notraujih poso- 
jil za ustvarjanje obratnih sredstev • 
podeljevanje kreditov svojim članom; 7. da 
skrbi za gospodarski strokovtAi. kulumi • 
prosvetni dvig vseb prebivalcev svojega 
okoliša tako. da prireja v svojem zadruž- 
nem dumu strokovna in politična predava- 
aja. kulturne prireditve, strokovne tečaje, 
razstave, predvajanja filmov, goii fizkultu- 
ro itd. ter ustanovi svojo knjižnico. 

Zaradi smotrnega in uspešnejšega iz- 
vajanja svojih nalog izdela potrebne načrte 
v skladu s splošnimi državnim uačitom. 

Zadružni delež znaša 100 din, delež 
zadružnikovega družinskega člana 20 din 
in se mora plačati ob vstopu v zadrugo. 
Upravni odbor lahko dovoli plačilo v . 
obrokih. Vsak zadružnik jamči z deset- 
kratnim zneskom vpisanega enkratnega 
temeljnega oziroma družinskega deleža. 

Priobčitve se, v kolikor ni v pravililb, 
določeno drugače, nabijejo na zadružni 
razglasni deski. 

Upravni odbor sestavlja 9 članov, ki 
jih voli zbor izmed zadružnikov za dobo 
enega leta. Zadrugo zastopa upravni od- 
bor, zanjo podpisujeta po dva člana 
upravnega odbora, katerih enega lahko 
nadomešča po upravnem odboru po- 
oblaščeni uslužbenec zadruge. 

Člani upravnega odbora so: 
Hudoklin Tone, trg. pomočnik, Rade- 

če 51, predsednik, 
Vodenav Ivan, železničar, Radeče 199, 

podpredsednik, 
Lašič Milica, administratorka, Rade- 

če 65, tajnica, 
Krajšek Franc, kmet, Svibno 41, 
Slak Jože, kmet, Svibno, 
Novak Tone, kmet, Njivico 30, 
Ravnikar Benko, kmet, Njivice 14, 
Kovačio Jože, kmet, Brunška gora 4, 
Vec Anton, kmet, Podkraj 38, odbor- 

niki. 
Za sopodpisovanje je pooblaščen Žarn 

Alfonz, nameščenec zadruge Radeče. 
Okrožno sodiščo v Celju, 

dne 6. avgusta 1948. 
Zadr. VIII 10/2. 7217 

* 
1151. 

Sedež: Slov. Bistrica. 
Dan vpisa: 19. julija 1948. 
Besedilo: Delavsko nameščonska po- 

trošniška zadruga z o. j. v Slov. Bistrici. 
Zadruga je büa ustanovljena na skup- 

ščini 12. II. 1948 za nedoločen čas. 
Naloge zadruge so: 1. da na čim boljši 

in čim kulturnejši način oskrbuje svoj© 
člane z vsemi potrebnimi potrošnimi 
predmeti; 2. da nabavlja in prodaja go- 
spodarske in življenjske potrebščine za 
članstvo brez posrednikov; 3. da vnov- 
čujo pridelke in izdelke članov brez po- 
srednikov; 4. da najema in kupuje in- 
ventar in premičnine, kolikor jo to v za- 
družno korist; 6. da ustanavlja in sode- 
luje pri ustanavljanju poslovalnic in od- 
da jališč za zadružne gostilne in podjetij 
za boljšo in cenejšo preskrbo svojih čla- 
nov; 0. da sklicuje člansko sestanke, pri- 
reja predavanja in tečaje za poglobitev 
zadružne vzgoje in aktivnejšo sodelova- 
nje ter prebujanje zadružno zavesti. 
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Zadružni delež znaša 150 din io ee mo- 
ra plačati ob vstopu v zadrugo ali v 
mesečnih obrokih. Vsak zadružnik jam- 
či z desetkratnim zneskom vpisanih de- 
ležev. 

Priobčitve se> kolikor ni v pravilih 
določeno drugače, nabijejo na zadružni 
razglasni deski. 

Upravni odbor sestavlja 16 članov, ki 
jih voli zbor izmed zadružnikov za do- 
bo enega leta. Zadrugo zastopa upravni 
odbor, zanjo podpisujeta predsednik in 
en član upravnega odbora oziroma dva 
člana upravnega odbora ali pa po en 
član upravnega odbora in po en name- 
ščenec, Id ga upravni odbor pooblasti. 

Za sopodpisovanje je poblaščen Kolar 
Rado, poslovodja zadruge. 

Člani upravnega odbora eo: 
Kapun Dušan, direktor, Slov. Bistri- 

ca 219, predsednik; 
Erker Jože, upravnik pošte, Slov. Bi- 

strica  130,  podpredsednik, 
Prime Anton, personalni referent, 

Slov. Bistrica 109, tajnik; 
Ulaga Martin, statističar. Slov. Bistri- 

ca; 
Prosenc Bogomir, poslovodja. Slov. Bi- 

strica; 
dr. Tribnik Drago, predsednik okraj, 

sodišča; 
Počovnik Viljem, knjigovodja; 
Poznič Ivan, nameščenec; 
Kamer Pavel, nameščenec; 
Cvelbar Pavla, delavka; 
Stritof Janez, železničar; 
Moškotevc Rudolf, nameščenec; 
Vivod Zora, profesor; 
Javornik Martin, delavec; 
Tomažič Ivan, upokojenec; 
Kolar Alojz, kovač; 
Žirovnik Milica, nameščenka, in 
Stopar Štefan, obratovedja, vsi iz Slov. 

Bistrice, odborniki. 
Okrožno sodišče r Celju 

dno 19.  julija 1948. 
Zadr VII 172/6  _ 6926 

* 
1152. 

Sedež: Sv. Lenart, okraj Celje okolica. 
Dan vpisa: 12. avgusta 1948. 
Besedilo: Kmetijska zadruga z omeje- 

nim jamstvom pri Sv. Lenartu. 
Zadruga je bila ustanovljena na skup- 

ščini 18. VIL 1948 za nedoločen čas, 
Naloge zadruge so: 1. da na čim boljši 

in čim kulturnejši način oskrbuje svoje 
člane z vsemi potrebnimi potrošnimi pred- 
meti; 2. da odkupuje v svojem okolišu vse 
kmetijske pridelke in fcdelke v skladu s 
postavljenim načrtom za dobro oskrbo 
mest in drugih industrijskih središč in 
sklepa v ta namen pogodbe; 8. da pospešu- 
je in razvija vse panoge kmetijskega go- 
spodarstva na svojem področju, tako polje- 
delstvo, živinorejo, sadjarstvo, vinogradni- 

> ('pbelarstvo. gojitev industrijskih in 
drugih kultur, gozdarstvo, domačo obrt itd., 
posebno še tiste panoge oziroma kulture, 
ki v danih naravnih pogojih najbolj uspe- 
vajo; 4. da uvaja za povečanje kmetijske 
proizvodnje in s tem za naraščanje bla- 
gostanja svojih članov naprednejše teh- 
nične in agronomske metode v •••••- 
stvu in v ta namen dobavlja kmetijske 
stroje    umetna   gnojila   itd., .ustavlja 

ambulante za živino, plemenilne postaje, 
organizira selekcijo živine, gradi silose, 
organizira semensko službo, skrbi za goji- 
tev sadnih, gozdnih in drigih sadik itd.; 
5. da organizira predelavo kmetijskih pri- 
delkov • obrtne delavnice za potrebe svojih 
članov in izrablja pri tem predvsem lokal- 
ne surovine; 6. da zbira kmečke prihranke 
v obliki hranilnih vlog in notranjih puso- 
jU za ustvarjanje obratnih sredstev in 
podeljevanje kreditov svojim članom; 7. da 
skrbi za gospodarski strokovni, kulturni in 
prosvetni dvig vseh prebivalcev svojega 
okoliša tako, da prireja v svojem zadruž- 
nem domu strokovna in politična predava- 
nja, kulturne prireditve, strokovne tečaje, 
razstave, predvajanja filmov, goji fizkultu- 
ro itd. ter ustanovi svojo knjižnico. 

Zaradi smotrnega in uspešnejšega iz- 
vajanja svojih nalog izdela potrebne na- 
črte v skladu s splošnim državnim na- 
črtom. 

Zadružni delež znaša 100 din, dielež 
zadružnikovega družinskega člana 10 di- 
narjev in se mora plačati ob vstopu 
v zadrugo; upravni odbor lahko dovoli 
plačilo v obrokih. Vsak zadružnik jam- 
či z desetkratnim zneskom vpisanega 
enkratnega temeljnega oziroma družin- 
skega deleža. 

Priobčitve se, kolikor ni v pravilih do- 
ločeno drugače, nabijejo na zadružni 
razglasni deski. 

Upravni odbor sestavlja 7 članov, ki 
jih voli zbor izmed zadružnikov. Zadru- 
go zastopa upravni odbor, podpisujeta 
payzanjo po dva člana upravnega odbora, 
katerih enega lahko nadomešča po uprav- 
nem odboru pooblaščeni uslužbenec za- 
druge. 

Člani upravnega odbora so: 
Deželak Jože, administrator, Vrh 9, 

predsednik, 
Brečko Valentin, kmet, Laška vas 15, 

podpredsednik,  - 
Ločičnik Hermina, učiteljica, Vrh 4, 
Tovornik Filip, delavec, Laška vas 4, 
Pemik Fordo, delavec, Trate 23, 
Zavšek Ivan, kmet, Gozdec 1, 
Žveplan Anica, pos. hči, Brodnice 16, 

odborniki. 
Okrožno sodišče v Celju, 

dne 10. avgusta 1948. 
Zadr VIII — 16 — 2 7836 

* 
•153. 

Sedež: Borovnica. 
Dan vpisa: 16. avgusta 1948. 
Besedilo: Nabavna in prodajna zadru- 

ga z omejenim jamstvom v Borovnici. 
Na skupščini 14. III. 1948 so bila spre- 

jeta nova pravila. 
Besedilo odslej: Kmetijska zadruga z 

omejenim jamstvom v Borovnici. 
Naloge zadruge so: 1. da na čim boljši 

In čim kulturnejši način oskrbuje svoje 
Sinne z vsemi potrebnimi potrošnimi pred- 
meti; 2. da odkupuje v svojem okolišu vse 
kmetijske pridelke in izdelke v skladu s 
postavljenim načrtom za dobro oskrbo 
mest in drugih industrijskih središč in 
sklepa v ta namen pogodbe; 8. da pospešu- 
je in razvija vse panoge kmetijskega go- 
spodarstva na svojem področju, tako polje- 
delstvo, živinorejo, 6adjarsivo, vinogradni- 
štvo. Čebelarstva, gojitev industrijskih in 

drugih kultur, gozdarstvo, domačo obrt itd., 
posebno eo tiste panoge oziroma kulture, 
ki v danih naravnih pogojih najbolj uspe- 
vajo; 4. da uvaja za povečanje kmet-jske 
proizvodnje • s tem za naraščanje bla- 
gostanja svojih članov naprednejše teh- 
nične in agronomske metode </ kmetij- 
stvu ìD v ta namen dobavlja kmetijske 
stroje, umetna gnojila itd.; ustanavlja 
ambulante« za živino, plemenilne postaje, 
organizira selekcijo živine, gradi silose, 
organizira semensko službo, skrbi za goji- 
jev sadnih, gozdnih in drugih sadik itd.; 
o. da organizira predelavo kmetijskih 
pridelkov in obrtne delavnice za potrebe 
članov in izrablja pri tem predvsem lokal- 
ne surovine; 6. da zbira kmečke prihranke 
v obliki hranilnih vlog in notranjih poso- 
jil za ustvarjanje obratnih sredstev in 
podeljevanje kreditov svojim članom; 7. da 
skrbi za gospodarski strokovni, kulturni in 
prosvetni dvig vseh prebivalcev svojega 
okoliša tako, da prireja v svojem zadruž- 
nem domu strokovna in politična predava- 
nja, kulturne prireditve, strokovne tečaje, 
razstave, predvajanja filmov, goji fizkuliu- 
ro itd. ter ustanovi svojo knjižnico. 

Zaradi smotrnega in uspešnejšega iz- 
polnjevanja svojih nalog izdela potrebne 
načrte v skladu s splošnim državnim na- 
črtom. 

Zadružni delež znaša 100 din, ki ee 
lahko vplača v obrokih. Delež zadružni- 
kovega družinskega člana znaša 20 din. 
Člani jamčijo za obveznosti zadruge s 
petkratnim zneskom vpisanega enkrat- 
nega temeljnega oziroma družinskega 
deleža. 

Zadruga razglaša važnejše sklepe v 
svojih poslovnih prostorih in na razglas- 
ni deski. 

Upravni odbor sestavlja 5 do 9 članov, 
ki jih voli zbor izmed zadružnikov. Nje- 
gova dolžnost traja eno leto. Za zadrugo 
podpisujeta po dva člana upravnega od- 
bora, katerih enega lahko nadomešča po 
upravnem odboru pooblaščeni uslužbe- 
nec zadruge. 

Izbrišejo se člani upravnega odbora: 
Strumelj Anton, Mejač Vlado, Palčič An- 
ton, Turšič Kari, Jereb Ignacij, Debevec 
Janez, Kremžar Janez, Mekinda Kari; 
vpišejo se člani upravnega odbora: 

Novačan   Franc,   posestnik,   Borovni- 
ca 13, 

Leben Anton, posesnik, Borovnica 75, 
Turšič Ludvik, posestnik, Brezovica 6, 
Cerk Rudolf, posestnik, Borovnica 36, 

Okrožno sodišče v Ljubljani, 
dne 16. avgusta 1948. 

Zadr. V 32/3 72ff7 
* 

1154. 
Sedež: Lancovo. 
Dan vpisa: 18. avgusta 194«. 
Besedilo: Kmetijska zadruga t ome- 

jenim jamstvom na Lancovcm. 
Zadruga je bila ustanovljena na usta- 

novnem zboru 14. marca-1948 za nedolo- 
čen čas. 

Naloge zadruge so: 1. da na čim boljši 
in Mm kulturnejši način oskrbuje svoje 
člane z vsemi potrebnimi potroSn'mi 
predmeti; 2 da odkupuje v svojem oko- 
lišu vse kmetijske pridelke bi izdelka v 
skladu s postavljenim načrtom za dobro 
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oskrbo mest in drugih industrijskih sre- 
dišč in sklepa v ta namen pogodbe; 
3. da pospešuje in razvija vse panoge 
kmetijskega gospodarstva na svojem 
področju, tako poljedelstvo, živinorejo, 
sadjarstvo, vinogradništvo, čebelarstvo, 
gojitev industrijskih in drugih kultur, 
gozdarstvo, domačo obrt itd., posebno 
še tiste panoge oziroma kulture, ki v 
danih naravnih pogojih najbolj uspe- 
vajo; 4. da uvaja za povečanje kmetijske 
proizvodnje in s tem za naraščanje bla- 
gostanja svojih članov naprednejše teh- 
nične in agronomske metode v kmetij- 
stvu in v ta namen nabavlja kmetijske 
stroje, umetna gnojila itd-, ustanavija 
ambulante za živino, plemenilne postaje, 
organizira selekcijo živine, gradi silose, 
organizira semensko službo, skrbi za 
gojitev sadnih, gozdnih in drugih sadik 
itd.; 5. da organizira predelavo kmetij- 
skih pridelkov in obrtne delavnice za 
potrebe svojih članov in izrablja pri tem 
predvsem lokalne surovine; 6. da zbira 
kmečke prihranke v obliki hranilnih 
vlog in notranjih posojil ta ustvarjanje 
obratnih sredstev in podeljevanje kre- 
ditov svojim članom; 7. da skrbi za go- 
spodarski strokovni, kulturni in pro- 
svetni dvig vseh prebivalcev svojega 
okoliša tako, da prireja v svojem za- 
družnem domu strokovna in politična 
predavanja, kulturne prireditve, stro-" 
kovne tečaje, razstave, predvajanja fil- 
mov, goji fizkulturo itd. ter ustanovi 
svojo knjižnico. 

Delež znaša 100 din in se lahko plača 
v obrokih. Delež zadružnikovega družin- 
skega člana znaša 20 din. Člani jamčijo 
za obveznosti zadruge s petkratnim zne- 
skom vpisanega enkratnega temeljnega 
oziroma družinskega deleža. 

Zadruga razglaša važnejše sklepe v 
svojih poslovnih prostorih in na razgla- 
ani deski. 

Upravni odbor sestavlja 7 do 9 članov, 
ki jih voli zbor izmed zadružnikov. Dol- 
žnost upravnega odbora traja eno leto. 

Za zadrugo podpisujeta po dva člana 
upravnega odbora, katerih enega lahko 
nadomešča po upravnem odboru po- 
oblašščeni uslužbenec zadruge. 

Člani upravnega odbora so: 
Golmajer Franc, posestnik, Sp. Lip- 

nica 1, 
Mulej Janko, pos. sin, Sp. Lipniea 27, 
Erman Alojz, pos., Zg. Lipniea 
Fister Ivanka, gosp. pomočnica, Brda, 
Dežman Franc, pos. Lancovo 3, 
Dežman Alojz, pos. Selce, 
Koselj Franc, tov. delavec. Sp. Lipni- 

ea 24, 
Mulej Rudolf, pos. Lancovo. 
Pooblaščenec za sopodpisovanje je Mu- 

lej Jožef, poslovodja, Sp. Lipniea 27. 
Okrožno sodišče v Ljubljani, 

dne 18. avgusta 1948. 
Zt 144/48 — Zadr VI 144/1 7334 

* 
1155. 

Sedež: Ljubljana. 
Dan vpisa: 11. avgusta 1948. 
Besedilo: Potrošniška zadruga z ome- 

jenim jamstvom Ljubljana 3. 

Zadruga je bila ustanovljena na usta- 
novnem zboru 24. VI. 1948 za nedolo- 
čen čas. 

Naloge zadruge eo: 1. da na čim boljši, 
čim kulturnejši in gospodarstveni način 
oskrbuje svoje člane z vsemi potrebni- 
mi potresnimi predmeti. 

V ta namen: a) ugotavlja potrebe svo- 
jih članov in sestavi na podlagi ugotov- 
ljenih potreb načrt potrošnje; b) sklepa 
pogodbe s proizvajalnimi podjetji, z dr- 
žavnimi trgovskimi podjetji in s kmetij- 
skimi zadrugami oziroma njihovimi zve- 
zami za dobave industrijskih in knîetij- 
skih proizvodov; posebno skrbi tudi za 
dobave povrtnin, sadja, mleka itd.; c) 
skrbi, da bo trgovsko poslovanje v vsa- 
kem pogledu racionalno, tehnično dovr- 
šeno in kulturno, da bodo člani dobro 
postreženi, da bo trgovina vedno zalo- 
žena s potrošnimi predmeti, da ne bo 
imela nekoristnega blaga, da znižuje za- 
konito dopustno maržo, da bodo lokali 
in izložbe okusno opremljene itd.; 

2. da ustanavlja za potrebe svojih čla- 
nov po potrebi in možnosti lastna pod- 
jetja, n. pr. obrtne delavnice, podjetja za 
konserviranje sadja, povrmine, jajc itd.; 

3. da skrbi ob sodelovanju sindikalnih 
organizacij za dvig kulturne in prosvet- 
no ravni in za zadružno vzgojo svojih 
članov. 

Zadružni delež znaša 160 din, ki se 
lahko vplača v obrokih. Delež zadruž- 
nikovega družinskega člana znaša 10 din. 
Člani jamčijo za obveznosti zadruge z 
desetkratnim zneskom vpisanega en- 
kratnega temeljnega oziroma družinske^ 
ga deleža. S 

Zadruga razglaša važnejše ßklepe v 
svojih poslovnih prostorih in na razglas- 
ni deski. 

Upravni odbor sestavlja 5 do 7 članov, 
ki jih voli zbor izmed zadružnikov. Nje- 
gova dolžnost traja eno leto. Za zadrugo 
podpisujeta po dva člana upravnega od- 
bora, katerih enega lahko nadomešča 
po upravnem odboru pooblaščeni usluž- 
benec zadruge. 

Člani upravnega odbora so: 
Strojan Franc, gl. poslovodja, Slapni- 

čarjeva 5, 
Jenčič Rudoli, železničar, Domžalska 

št. 13, 
Likovnik Avgust, upokojenec, Šmar- 

tinska 22, 
Cimperman Cilka, gospodinja, Močni- 

kova 3, 
Gregorio Dragica, nameščenka, Slom- 

škova 12, 
Lampret Minka, gospodinja, Kolodvor- 

ska 18, 
Virens Franc, žel. upokojenec, Res- 

ljeva 25, vsi v Ljubljani. 
Okrožno sodišče v Ljubljani 

dne 9. avgusta 1948. 
Zt 180/1 - Zadr. VI 189/1   717S 

1156. 
Sedež: Ljubljana. 
Dan vpisa: 11. avgusta 1948. 
Besedilo: Potrošniška zadruga z ome- 

jenim jamstvom Ljubljana 4. 
Zadruga je bila ustanovljena na usta- 

novnem zboru 24. VI. 1948 za nedolo- 
čen čas. 
n 
č 

Naloge zadruge so: 1. da na čim boljši, 
čim kulturnejši in gospodarstveni način 
oskrbuje svoje člane z vsemi potrebni- 
mi potrošnimi predmeti. 

V ta namen: a) ugotavlja potrebe svo- 
jih članov in sestavi na podlagi ugotov- 
ljenih potreb načrt potrošnje; b) sklepa 
pogodbe a proizvajalnimi podjetji, z dr- 
žavnimi trgovskimi podjetjiin s kmetij- 
skimi zadrugami oziroma njihovimi zve- 
zami za dobave industrijskih in kmetij- 
skih proizvodov; posebno skrbi tudi za 
dobave povrtnin, sadja, mleka itd.; c) 
skrbi, da bo trgovsko poslovanje v vsa- 
kem pogledu racionalno, tehnično dovr- 
šeno in kulturno, da bodo člani dobro 
postreženi, da bo trgovina vedno zalo- 
žena s potrošnimi predmeti, da ne bo 
imela nekoristnega blaga, da znižuj© za- 
konito dopustno maržo, da bodo lokali 
in izložbe okusno opremljene itd.; 

2. da ustanavlja za potrebe svojih čla- 
nov po potrebi in možnosti lastna podjet- 
ja, n. pr. obrtne delavnice, podjetja za 
konserviranje sadja, povrtnine, jajc itd.; 

3. da skrbi ob sodelovanju sindikalnih 
organizacij za dvig kulturne in prosvet- 
ne ravni in za zadružno vzgojo svojih 
članov. 

Zaradi smotrnega in uspešnejšega iz- 
vajanja svojih nalog izdela potrebne na- 
črte v skladu s splošnim državnim na- 
črtom. - 

Zadružni delež znaša 150 din, ki se 
lahko vplača v obrokih. Delež zadruž- 
nikovega družinskega člana znaša 10 din. 
Člani jamčijo za obveznosti zadruge z 
desetkratnim zneskom vpisanega en- 
kratnega temeljnega oziroma družinske- 
ga deleža. 

Zadruga razglaša važnejše sklepe v 
svojih poslovnih prostorih in na razglas- 
ni deski. 

Upravni odbor sestavlja 5 do 7 članov, 
ki jih voli zbor izmed zadružnikov. Nje- 
gova dolžnost traja eno leto. Za zadrugo 
podpisujeta po dva člana upravnega od- 
bora, katerih enega lahko nadomešča 
po upravnem odboru pooblaščeni usluž- 
benec zadruge. 

Člani upravnega odbora so: 
ing. Bajec Viktor, drž. uslužbenec, Ži- 

dovska steza 2, 
Ivanetič Alojzij, nameščenec, Wollo- 

va ul. 2, 
Krese Franc, nameščenec, Kongresni 

trg 5, 
Povše Anton, gl. poslovodja, Zelena 

jama 13, 
Kordelič Mihaela, gospodinja, Rimska 

cesta 6, 
Beznik Albin, drž. uslužbenec, Novi 

trg 2, vsi v Ljubljani. 
Okrožno sodišče v Ljubljani 

dne 11. avgusta 1948. 
Zt 181/1 - Zadr. VI 140/1    7177 

* v 

1157. 
Sedež: Ljubljana. 
Dan vpisa: 21. avgusta 1948. 
Besedilo: Potrošniška zadruga z ome- 

jenim jamstvom Ljubljana 6. 
Zadruga je bila ustanovljena na usta- 

novnem zboru 25. VI. 1948 za nedoločen 
Čas. 

Naloge zadruge 6o: 1. da na čim boljši, 
čim kulturnejši in eosoodarstveni način 
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oskrbuje svoje člane z vsemi potrebni- 
mi potresnimi predmeti. 
.. v ta namen: a) ugotavlja potrebe svo- 
jih članov in sestavi na podlagi ugotov- 
ljenih potreb načrt potrošnje; b) sklepa 
pogodbe s proizvajalnimi podjetji, z dr- 
žavnimi trgovskimi podjetji in s kmetij- 
skimi zadrugami oziroma njihovimi zve- 
zami za dobave industrijskih in kmetij- 
skih proizvodov; 'posebno skrbi tudi za 
dobavo povrtnin, sadja, mleka itd.; c) 
skrbi, da bo trgovsko poslovanje v vsa- 
kem pogledu racionalno, tehnično dovr- 
šeno in kulturno, da bodo člani dobro 
postreženi, da bo trgovina vedno zalo- 
žena e potrošnimi predmeti, da ne bo 
imela nekoristnega blaga, da znižuje za- 
konito dopustno maržo, da bodo lokali 
in izložbe okusno opremljene itd.; 

2. da ustanavlja za potrebe svojih čla- 
nov po potrebi in možnosti lastna podjet- 
ja, n. pr. obrtne delavnice, podjetja za 
konserviranje sadja, povrtnine, jajc itd.; 

3. da skrbi ob sodelovanju sindikalnih 
organizacij za dvig kulturne in prosvet- 
ne ravni in za zadružno vzgojo svojih 
članov. 

Zadružni delež znaša 150 din, ki se 
lahko vplača v obrokih. Delež zadruž- 
nikovega družinskega člana znaša 10 din. 
Člani jamčijo za obveznosti zadruge L 
desetkratnim zneskom vpisanega en- 
kratnega temeljnega oziroma družinske- 
ga deleža. 

Zadruga razglaša važnejše sklepe v 
svojih poslovnih prostorih in na razglas- 
ni deski. 

Upravni odbor sestavlja 5 do 7 članov, 
ki jih voli zbor izmed zadružnikov. Nje- 
gova dolžnost traja eno leto. Za zadrugo 
podpisujeta po dva Člana upravnega od- 
bora, katerih enega lahko nadomešča 
po upravnem odboru pooblaščeni usluž- 
benec zadruge. 

Vpišejo se člani upravnega odbora: 
Srakar Marjan, poslovodja, Ljubljana, 

Vodnikova 129, 
Lipoid Jože, nameščenec, Ilirska 14, 
Završnik Srečko, upokojenec, Ilirska 

Štev. 28, 
Petročnik Ana, gospodinja, Škoija 54, 
Follvs  Karol, nameščenec, Poljanska 

št. 54, 
Wedam Eleta, nameščenka, Ambro- 

žev trg 3, 
Porenta Marija, gospodinja, Poljanska 

cesta 54. 
Okrožno sodišče v Ljubljani 

w    dne 20. avgusta 1948. 
Zt 192/48 - Zadr. VI 150/1  7412 

* 
1158. 

Sedež: Ljubljana, Karlovška c. 19. 
Dan vpisa: 11. avgusta 1948. 
Besedilo: Potrošniška zadruga z ome- 

jenim jamstvom v Ljubljani 21. 
Zadruga je bila ustanovljena na usta- 

novnem zboru 24. VI. 1948 za nedolo- 
čen čas. 

Naloge zadruge so: 1. da na čim boljši, 
čim kultuniejsf in gospodarstveni način 
oskrbuje svoje člane z vsemi potrebni- 
mi potrošnimi predmeti. 

V ta namen: à) ugotavlja potrebo svo- 
jih članov in sestavi na podlagi ugotov- 

ljenih potreb načrt potrošnje; b) sklepa 
pogodbe s proizvajalnimi podjetji, z dr- 
žavnimi trgovskimi podjetji in s kmetij- 
skimi zadrugami oziroma njihovimi zve- 
zami za dobave industrijskih in kmetij- 
skih proizvodov; posebno skrbi tudi za 
dobavo povrtnin, sadja, mleka itd.; c) 
skrbi, da bo trgovsko poslovanje v vsa- 
kem pogledu racionalno, tehnično dovr- 
šeno in kulturno, da bodo člani dobro 
postreženi, da bo trgovina vedno zalo- 
žena s potrošnimi predmeti, da ne bo 
imela nekoristnega blaga, da znižuje za- 
konito dopustno maržo, da bodo lokali 
in izložbe okusno opremljene itd.; 

2. da ustanavlja za potrebe svojih čla- 
nov po potrebi in možnosti lastna podjet- 
ja, n. pr. obrtne delavnice, podjetja za 
konserviranje sadja, povrtnine, jajc itd.; 

3. da skrbi ob sodelovanju sindikalnih 
organizacij za dvig kulturne in prosvet- 
ne ravni in za zadružno vzgojo svojih 
članov. 

Zadružni delež znaša 160 din, ki se 
lahko vplača v obrokih. Delež zadruž- 
nikovega družinskega člana znaša 10 din 
Člani jamčijo za obveznosti zadruge z 
desetkratnim zneskom vpisanega en- 
kratnega temeljnega oziroma družinske- 
ga deleža. 

Zadruga razglaša važnejše sklepe v 
svojih poslovnih prostorih in na razglas- 
ni detskL 

Upravni odbor sestavlja 5 do 7 članov, 
ki jib voli zbor izmed zadružnikov. Nje- 
gova dolžnost traja eno leto. Za zadrugo 
podpisujeta po dva člana upravnega od- 
bora, katerih enega lahko nadomešča 
po upravnem odboru pooblaščeni usluž- 
benec zadruge. 

Ciani upravnega odbora so: 
Blaž Mirko, vodja meh. delavnice, 

Zabjak 8, 
RaZem Milka, gosp., Žabjak 3, 
Mihelič Josipina, učiteljica v p., Pri- 

jateljeva 8, 
Završan Frančiška, učiteljica v p., 

Karlovška c. 19, 
Tavčar Konrad, faktor, Karlovška ce- 

sta 15, 
Ros Zdenka, gosp., Dolenjska c. 10, 
Gerzinič Ivan, poslovodja, Galjevica 

Št. 52a, vsi v Ljubljani. 
Pooblaščenec   za   sopodpisovanje   j© 

Marinčič MalS, blagajniČarka, Ljublja- - 
na, Celovška c. 97, 

Okrožno sodišče v Postojni 
dne 9. avgusta 1948. 

Zt 179/48 - Zadr VI 138/1  71-75 
* 

1159. 
Sedež: Ljubljana, Resljeva c. 3. 
Dan vpisa: 4. avgusta 1948. 
Besedilo: Potrošnika zadruga % ome- 

jenim jamstvom Ljubljana 2. 
Zadruga je bila ustanov]|ena na usta- 

novnem zboru 23. jufója 1948 za nedo- 
ločen cas. t 

Naloge zadruge so: 1. da na Čim bolj- 
ši, òlm kulturnejSi in gospodarstveni na- 
čin oskrbuje svoje člane z vsemi potroš- 
nimi predmeta. V ta namen: a) ugotav- 
lja potrebe svojih članov in sestavi na 
podlagi ugotovitev načrt potrošnje; b) 
sklepa pogodbe z proizvajalnimi podjet- 
ji, z državnimi trgovskimi podjetji in s 

kmetijskimi zadrugami oziroma njihovi- 
mi zvezami za dobavo industrijskih in 
kmetijskih proizvodov; posebno skrbi 
tudi za dobavo povrtnin, sadja, mleka 
itd.; c) skrbi, da bo trgovsko poslovanje 
v vsakem pogledu racionalno, tehnično 
dovršeno in kulturno, da bodo člani do- 
bro postreženi, da bo trgovina vedno za- 
ložena s potrošnimi predmeti, da ne bo 
imela nekoristnega blaga, da znižuje za- 
konito dopustne marže, da bodo lokali 

»in izložbe okusno opremljene itd.; 
2. da ustanavlja za potrebe svojih čla- 

nov po potrebi in možnosti lasna pod- 
jetja IL pr. obrtne delavnice, podjetja za 
konserviranje sadja, povrtnin, jajc, itd. 

3. da skrbi ob sodelovanju sindikalnih 
organizacij za dvig kulturne in prosvet- 
ne ravni in za zadružno vzgojo svojih 
članov. 

Zaradi smotrnejšega in uspešnejšega 
izpolnjevanja svojih nalog izdela potreb- 
ne^ načrt v sMadu s splošnim državnim 
načrtom. 

Zadružni delež znaša 160 din, ki se la- 
hko plača v obrokih. Delež zadružniko- 
vega družinskega člana znaša 10 dm. 
Ciani jamčijo za obveznosti zadruge z 
desetkratnim zneskom vpisanega enkrat- 
nega temeljnega oziroma družinskega 
deleža. 

Zadruga razglaša važnejše sklepe v 
svojih poslovnih prostorih in na razglas- 
nih deskah svojih poslovalnic. 

Upravni odbor sestavlja 5 do 7 Čla- 
nov, ki jih voli zbor izmed zadružnikov. 
Njegova dolžnost traja eno leto. Za za- 
drugo podpisujeta po dva člana uprav- 
nega odbora, katerih enega lahko nado- 
mešča po upravnem odboru pooblaščeni 
uslužbenec zadruge. 

Člani zadruge &o: 
FuTlan Alojz, poslovodja, Maribor- 

ska 27, 
Sotler Avgust, usL, Sv. Petra c 53/a, 
Čopič Elizabeta, učiteljica, "Čopova 21, 
Eržen Albin, čevljar, Resljeva c. 4/b, 
Pogačnik Maks, natnešc., Komenškega 

ul. 16, s 

Stopar Anton, žel. v pok., Sv. Petra 
c 14, 

Maric Lojze, nameščenec, Miklošičeva 
c. 10, vsljv Ljubljani. 

Pooblaščenec za sopcdpisQvanje je 
Kavšek Majda, nameščenka, Ljubljana, 
Opekarska 7. 

Okrožno sodišče v Ljubljani, 
dne 2. avgusta 1948. 

Zt •I4S — Zadr VI 130/1   6952 

IMO. l 

S,edež: Sostro. 
Besedilo: Potrošniška zadruga z ome- 

jenim jamstvom r Sostrem. 
Zadruga je bila ustanovljena na usta- 

novnem zboru 29. VI. 1948 za nedoločen 
čas. 
vi Na|oge zadruge so: 1. da na čim boljši, 
cim kmtunrejsi m gospodarstveni način 
oskrbuje vsyojè ciane z vsemi potrebni- 
mi potrošnimi predmeti. 
_ V ta namen: a) ugotavlja potrebe svo- 
jih članov in sestavi na podlagi ugotov- 
ljenih potreb nacrt potrošnje; b) sldepa 
pogodbe s proizvajalnimi podjetji, z dr- 
žavnimi trgovskimi podjetji in s kmetij- 
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oskrbo mest in drugih industrijskih sre- 
dišč in sklepa v ta namen pogodbe; 
3. da pospešuje in razvija vse panoge 
kmetijskega gospodarstva na svojem 
področju, tako poljedelstvo, živinorejo, 
sadjarstvo, vinogradništvo, čebelarstvo, 
gojitev industrijskih in drugih kultur, 
gozdarstvo, domačo obrt itd., posebno 
še tiste panoge oziroma kulture, ki v 
danih naravnih pogojih najbolj uspe- 
vajo; 4. da uvaja za povečanje .kmetijske 
proizvodnje in s tem za naraščanje bla- 
gostanja svojih članov naprednejše teh- 
nične in agronomske metode v kmetij- 
stvu in v ta namen nabavlja kmetijske 
stroje, umetna gnojila itd., ustanavlja 
ambulante za živino, plemenilne postaje, 
organizira selekcijo živine, gradi silose, 
organizira semensko službo, skrbi za 
gojitev sadnih, gozdnih in drugih sadik 
itd.; 5. da organizira predelavo kmetij- 
skih pridelkov in obrtne delavnice za 
potrebe svojih članov in izrablja pri tem 
predvsem lokalne surovine; 6. da zbira 
kmečke prihranke v obliki hranilnih 
vlog in notranjih posojil •• ustvarjanje 
obratnih sredstev in podeljevanje kre- 
ditov svojim članom; 7. da skrbi za go- 
spodarski strokovni, kulturni in pro- 
svetni dvig vseh prebivalcev svojega 
okoliša tako, da prireja v svojem za- 
družnem domu strokovna in politična 
predavanja, kulturne prireditve, stro-v 

kovne tečaje, razstave, predvajanja fil- 
mov, goji fizkulturo itd. ter ustanovi 
svojo knjižnico. 

Delež znaša 100 din in ee lahko plača 
v obrokih. Delež zadružnikovega družin- 
skega člana znaša 20 din. Člani jamčijo 
za obveznosti zadruge s petkratnim zne- 
skom vpisanega enkratnega temeljnega 
oziroma družinskega deleža. 

Zadruga razglaša važnejše sklepe v 
svojih poslovnih prostorih in na razgla- 
sili deski. 

Upravni odbor sestavlja 7 do 9 članov, 
ki jih voli zbor izmed zadružnikov. Dol- 
žnost upravnega odbora traja eno leto. 

Za zadrugo podpisujeta po dva člana 
upravnega odbora, katerih enega lahko 
nadomešča po upravnem odboru po- 
oblašščeni uslužbenec zadruge. 

Člani upravnega odbora so: 
Golmajer Franc, posestnik, Sp. Lip- 

nica 1, 
Mulej Janko, pos. sin, Sp. Lipnica 27, 
Erman Alojz, pos., Zg. Lipnica 
Fister Ivanka, gosp. pomočnica, Brda, 
Dežman Franc, pos. Lancovo 3, 
Dežman Alojz, pos. Selce, 
Koselj Franc, tov. delavec. Sp. Lipni- 

ca 24, 
Mulej Rudolf, pos. Lancovo. 
Pooblaščenec za sopodpisovanje je Mu- 

lej Jožef, poslovodja, Sp. Lipnica 27. 
Okrožno sodišče y Ljubljani, 

dne 18. avgusta 1948. 
Zt 144/48 — Zadr VI 144/1 7334 

* 
1155. 

Sedež: Ljubljana. 
Dan vpisa: 11. avgusta 1948. 
Besedilo: Potrošniška zadruga z ome- 

jenim jamstvom Ljubljana 3. 

Zadruga je bila ustanovljena na usta- 
novnem zboru 24. VI. 1948 za nedolo- 
čen čas. 

Naloge zadruge so: 1. da na čim boljši, 
čim kuiturnejši in gospodarstveni način 
oskrbuje svoje člane z vsemi potrebni- 
mi potresnimi predmeti. 

V ta namen: a) ugotavlja potrebe svo- 
jih članov in sestavi na podlagi ugotov- 
ljenih potreb načrt potrošnje; b) eklepa 
pogodbe s proizvajalnimi podjetji, z dr- 
žavnimi trgovskimi podjetji in s kmetij- 
skimi zadrugami oziroma njihovimi zve- 
zami za dobave industrijskih in knîetij- 
skih proizvodov; posebno skrbi tudi za 
dobave povrtnin, sadja, mleka itd.; c) 
skrbi, da bo trgovsko poslovanje v vsa- 
kem pogledu racionalno, tehnično dovr- 
šeno in kulturno, da bodo člani dobro 
postreženi, da bo trgovina vedno zalo- 
žena s potresnimi predmeti, da ne bo 
imela nekoristnega blaga, da znižuje za- 
konito dopustno maržo, da bodo lokali 
in izložbe okusno opremljene itd.; 

2. da ustanavlja za potrebe svojih čla- 
nov po potrebi in možnosti lastna pod- 
jetja, n. pr. obrtne delavnice, podjetja za 
konserviranje sadja, povrtnine, jajc itd.; 

3. da skrbi ob sodelovanju sindikalnih 
organizacij za dvig kulturne in prosvet- 
ne ravni in za zadružno vzgojo svojih 
članov. 

Zadružni delež znaša 150 din, ki se 
lahko vplača v obrokih. Delež zadruž- 
nikovega družinskega člana znaša 10 din. 
Člani jamčijo za obveznosti zadruge z 
desetkratnim zneskom vpisanega en- 
kratnega temeljnega oziroma družinska- 
ga deleža. S 

Zadruga razglaša važnejše sklepe v 
svojih poslovnih prostorih in na razglas- 
ni deski. 

Upravni odbor sestavlja 5 do 7 članov, 
ki jih voli zbor izmed zadružnikov. Nje- 
gova dolžnost traja eno leto. Za zadrugo 
podpisujeta po dva člana upravnega od- 
bora, katerih enega lahko nadomešča 
po upravnem odboru pooblaščeni usluž- 
benec zadruge. 

Člani upravnega odbora so: 
Strojan Franc, gL poslovodja, Slapni- 

čarjeva 5, 
Jenčič Rudolf, železničar, Domžalska 

št. 13, 
Likovnik Avgust, upokojenec, Šmar- 

tinska 22, 
Cimperman Cilka, gospodinja, Močni- 

kova 3, 
Gregorio Dragica, nameščenka, Slom- 

škova 12, 
Lampret Minka, gospodinja, Kolodvor- 

ska 18, 
_ Virens Franc, žel. upokojenec, Res- 

ljeva 25, vsi v Ljubljani. 
Okrožno sodiščo v Ljubljani 

<ine 9. avgusta 1948. 
Zt 180/1 - Zadr. VI 139/1   7170 

1156. 
Sedež: Ljubljana. 
Dan vpisa: 11. avgusta 1948. 
Besedilo: Potrošniška zadruga z ome- 

jenim jamstvom Ljubljana 4. 
Zadruga je bila ustanovljena na usta- 

novnem zboru 24. VI. 1948 za nedolo- 
čen čas. 

Naloge zadruge so: 1. da na čim boljši, 
čim kuiturnejši in gospodarstveni način 
oskrbuje svoje člane z vsemi potrebni- 
mi potresnimi predmeti. 

V ta namen: a) ugotavlja potrebe svo- 
jih članov in sestavi na podlagi ugotov- 
ljenih potreb načrt potrošnje; b) sklepa 
pogodbe s proizvajalnimi podjetji, z dr- 
žavnimi trgovskimi podjetji in s kmetij- 
skimi zadrugami oziroma njihovimi zve- 
zami za dobave industrijskih in kmetij- 
skih proizvodov; posebno skrbi tudi za 
dobave povrtnin, sadja, mleka itd.; c) 
skrbi, da bo trgovsko poslovanje v vsa- 
kem pogledu racionalno, tehnično dovr- 
šeno in kulturno, da bodo člani dobro 
postreženi, da bo trgovina vedno zalo- 
žena s potresnimi predmeti, da ne bo 
imela nekoristnega blaga, da znižuje za- 
konito dopustno maržo, da bodo lokali 
in izložbe okusno opremljene itd.; 

2. da ustanavlja za potrebe svojih čla- 
nov po potrebi in možnosti lastna podjet- 
ja, n. pr. obrtne delavnice, podjetja za 
konserviranje sadja, povrtnine, jajc itd.; 

3. da skrbi ob sodelovanju sindikalnih 
organizacij za dvig kulturne in prosvet- 
ne ravni in za zadružno vzgojo svojih 
članov. 

Zaradi smotrnega in uspešnejšega iz- 
vajanja svojih nalog izdela potrebne na- 
črte v skladu s splošnim državnim na- 
črtom. - 

Zadružni delež znaša 160 din, ki se 
lahko vplača v obrokih. Delež zadruž- 
nikovega družinskega člana znaša 10 din. 
Člani jamčijo za obveznosti zadruge z 
desetkratnim zneskom vpisanega en- 
kratnega temeljnega oziroma družinske- 
ga deleža. 

Zadruga razglaša važnejše sklepe v 
svojih poslovnih prostorih in na razglas- 
ni deski. 

Upravni odbor sestavlja 5 do 7 članov, 
ki jih voli zbor izmed zadružnikov. Nje- 
gova dolžnost traja eno leto. Za zadrugo 
podpisujeta po dva člana upravnega od- 
bora, katerih enega lahko nadomešča 
po upravnem odboru pooblaščeni usluž- 
benec zadruge. 

Člani upravnega odbora so: 
ing. Bajec Viktor, drž. uslužbenec, Ži- 

dovska steza 2, 
Ivanetič Alojzij, nameščenec, WoHo- 

va til. 2, 
Krese Franc, nameščenec, Kongresni 

trg 5, 
Povše Anton, gl. poslovodja, Zelena 

jama 13, 
Kordelič Mihaela, gospodinja, Rimska 

cesta 6, 
Beznik Albin, drž. uslužbenec, Novi 

trg 2, vsi v Ljubljani. 
Okrožno sodišče v Ljubljani 

dne 11. avgusta 1948. 
Zt 181/1 — Zadr. VI 140/1   7177 

* • 

1157. 
Sedež: Ljubljana. 
Dan vpisa: 21. avgusta 1948. 
Besedilo: Potrošniška zadruga z ome- 

jenim jamstvom Ljubljana 5. 
Zadruga je bila ustanovljena na usta- 

novnem zboru 25. VI. 1948 za nedoločen 
Čas. 

Naloge zadruge so: 1. da na Čim boljši, 
čim kuiturnejši in cosDodarstveni način 

«5ki 
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oskrbuje svoje člane z vsemi potrebni- 
mi potrošnimi predmeti. 

V ta namen: a) ugotavlja potrebe svo- 
jih članov in sestavi na podlagi ugotov- 
ljenih potreb načrt potrošnje; b) sklepa 
pogodbe e proizvajalnimi podjetji, z dr- 
žavnimi trgovskimi podjetji in s kmetij- 
skimi zadrugami oziroma njihovimi zve- 
zami za dobave industrijskih in kmetij- 
skih proizvodov; 'posebno skrbi tudi za 
dobave povrtnin, sadja, mleka itd.; c) 
skrbi, da bo trgovsko poslovanje v vsa- 
kem pogledu racionalno, tehnično dovr- 
šeno in kulturno, da bodo člani dobro 
postreženi, da bo trgovina vedno zalo- 
žena e potrošnimi predmeti, da ne bo 
imela nekoristnega blaga, da znižuje za- 
konito dopustno maržo, da bodo lokali 
in izložbe okusno opremljene itd.; 

2. da ustanavlja za potrebe svojih čla- 
nov po potrebi in možnosti lastna podjet- 
ja, n. pr. obrtne delavnice, podjetja za 
konzerviranje sadja, povrtnine, jajc itd.; 

3. da skrbi ob sodelovanju sindikalnih 
organizacij za dvig kulturne in prosvet- 
ne ravni ìD za zadružno vzgojo svojih 
članov. 

Zadružni delež znaša 150 din, ki se 
lahko vplača v obrokih. Delež zadruž- 
nikovega družinskega člana znaša 10 din. 
Člani jamčijo za obveznosti zadruge i 
desetkratnim zneskom vpisanega en- 
kratnega temeljnega oziroma družinske- 
ga deleža. 

Zadruga razglaša važnejše sklepe v 
svojih poslovnih prostorih in na razglas- 
ni deski. 

upravni odbor sestavlja 5 do 7 članov, 
ki jih voli zbor izmed zadružnikov. Nje- 
gova dolžnost traja eno leto. Za zadrugo 
podpisujeta po dva člana upravnega od- 
bora, katerih enega lahko nadomešča 
po upravnem odboru pooblaščeni usluž- 
benec zadruge. 

Vpišejo se člani upravnega odbora: 
Srakar Marjan, poslovodja, Ljubljana, 

Vodnikova 129, 
Lipoid Jože, nameščenec, Ilirska 14, 
Završnik Srečko, upokojenec, Ilirska 

štev. 28, 
Petročnik Ana, gospodinja, Škofja 54, 
Foltvö Karol, nameščenec, Poljanska 

št. 54, 
Wedam Eleta, nameščenka, Ambro- 

žev trg 3, 

cental?* ••^ Sospodinja, Poljanska 

Okrožno sodišče v Ljubljani 
m  <&e 20- avgusta 1948. 
Zt 192/48 - Zadr. VI 150/1  7412 

* 
1158. 

Sedež: Ljubljana, Karlovška c. 19. 
Dan vpisa: 11. avgusta 1948. 
Besedilo: Potrošniška zadruga z ome- 

jenim jamstvom v Ljubljani 21. 
Zadruga je bila ustanovljena na usta- 

novnem zboru 24. VI. 1948 za nedolo- 
čen čas. 

Naloge zadruge so: 1. da na čim boljši, 
čim kulturnetëf jn gospodarstveni način 
oskrbuje svoje Člane z vsemi potrebni- 
mi potrošnimi predmeti. 

V ta namen: a) ugotavlja potrebe svo- 
jih članov in sestavi na podlagi ugotov- 

ljenih potreb načrt potrošnje; b) sklepa 
pogodbe s proizvajalnimi podjetji, z dr- 
žavnimi trgovskimi podjetji in s kmetij- 
skimi zadrugami oziroma njihovimi zve- 
zami za dobave industrijskih in kmetij- 
skih proizvodov; posebno skrbi tudi za 
dobavo povrtnin, sadja, mleka itd.; c) 
skrbi, da bo trgovsko poslovanje v vsa- 
kem pogledu racionalno, tehnično dovr- 
šeno in kulturno, da bodo člani dobro 
postreženi, da bo trgovina vedno zalo- 
žena s potrošnimi predmeti, da ne bo 
imela nekoristnega blaga, da znižuje za- 
konito dopustno maržo, da bodo lokali 
in izložbe okusno opremljene itd.; 

2. da ustanavlja za potrebe svojih čla- 
nov po potrebi in možnosti lastna podjet- 
ja, n. pr. obrtne delavnice, podjetja za 
konserviranje sadja, povrtnine, jajc itd.; 

3. da skrbi ob sodelovanju sindikalnih 
organizacij za dvig kulturne in prosvet- 
ne ravni in za zadružno vzgojo svojih 
članov. 

Zadružni delež znaša 150 din, ki se 
lahko vplača v obrokih. Delež zadruž- 
nikovega družinskega člana znaša 10 din 
Člani jamčijo za obveznosti zadruge z 
desetkratnim zneskom vpisanega en- 
kratnega temeljnega oziroma družinske- 
ga deleža. 

Zadruga razglaša važnejše sklepe v 
svojih poslovnih prostorih in na razglas- 
ili deski 

Upravni odbor sestavlja 5 do 7 članov, 
ki jih voli zbor izmed zadružnikov. Nje- 
gova dolžnost traja eno leto. Za zadrugo 
podpisujeta po dva člana upravnega od- 
bora, katerih enega lahko nadomešča 
po upravnem odboru pooblaščeni usluž- 
benec zadruge. 

Člani upravnega odbora so: 
Blaž Mirko, vodja meh. delavnice, 

2abjak 8, 
Ražem Milka, gosp., Zabjak 3, 
Mihelič Josiphîâ, učiteljica v p., Pri- 

jateljeva 8, 
Završan Frančiška, učiteljica v p., 

Karlovška c. 19, 
Tavčar Konrad, faktor, Karlovška ce- 

sta 15, 
Ros Zdenka, gosp., Dolenjska c 10, 
Gerzinič Ivan, poslovodja, Galjevica 

št. 52a, vsi v Ljubljani. 
Pooblaščenec   za   sopodpisovanje   j© 

MarinČiž Malči, blagajničarka, Ljublja- - 
na, Celovška c. 97. 

Okrožno sodišče v Postojni 
dne 9. avgusta 1948. 

Zt 179/48 — Zadr VÏ 138/1  71-75 

1159. 
$edež: Ljubljana, Kesljeva c. S. 
Dan vpisa: 4. avgusta 1948. 
Besedilo: Potrošniška zadruga z ome- 

jenim jamstvom Ljubljana 2. 
Zadruga je bila ustanoivj|ena na usta- 

novnem zboru 23. jtrMja 194*8 zâ nédó- 
laSen cas. t 

Naloge zadruge soi 1. da na čim bolj- 
ši, öhn kulturnejSi in gospodarstveni na- 
čin oskrbuje svoje Člane z vsemi potroš- 
nimi predmeti. V ta namen: a) ugotav- 
lja potrebe svojih članov in sestavi na 
podlagi ugotovitev načrt potrošnje; b) 
sklepa pogodbe z proizvajalnimi podjet- 
ji z državnimi trgovskimi podjetji in s f 

kmetijskimi zadrugami oziroma njihovi- 
mi zvezami za dobavo industrijskih in 
kmetijskih proizvodov; posebno skrbi 
tudi za dobavo povrtnin, sadja, mleka 
itd.; c) skrbi, da bo trgovsko poslovanje 
v vsakem pogledu racionalno, tehnično 
dovršeno in kulturno, da bodo člani do- 
bro postreženi da bo trgovina vedno za- 
ložena s potrošnimi predmeti, da ne bo 
imela nekoristnega blaga, da znižuje za- 
konito dopustne marže, da bodo lokali 
•in izložbe okusno opremljene itd.; 

2. da ustanavlja za potrebe svojih čla- 
nov po potrebi in možnosti lasna pod- 
jetja n. pr. obrtne delavnice, podjetja za 
konserviranje sadja, povrtnin, jajc, itd. 

3. da skrbi ob sodelovanju sindikalnih 
organizacij za dvig kulturne in prosvet- 
ne ravni in za zadružno vzgojo svojih 
članov. 

Zaradi smotrnejšega in uspešnejšega 
izpolnjevanja svojih nalog izdela potreb- 
ne načrt v fikladu s splošnim državnim 
načrtom. 

Zadružni delež znaša 150 din, ki se la- 
hko plača v obrokih. Delež zadružniko- 
vega družinskega člana znaša 10 àia. 
Člani jamčijo za obveznosti zadruge z 
desetkratnim zneskom vpisanega enkrat- 
nega temeljnega oziroma družinskega 
deleža. 

Zadruga razglaša važnejše sklepe v 
svojih poslovnih prostorih in na razglas- 
nih deskah svojih poslovalnic. 

Upravni odbor sestavlja 5 do 7 čla- 
nov, ki jih voli zbor izmed zadružnikov. 
Njegova dolžnost traja eno leto. Za za- 
drugo podpisujeta po dva člana uprav- 
nega odbora, katerih enega lahko nado- 
mešča po upravnem odboru pooblaščeni 
uslužbenec zadruge. 

Člani zadruge so: 
Furlan Alojz, poslovodna, Maribor- 

ska 27, 
Sotler Avgust, usL, Sv. Petra c 53/a, 
Čopič Elizabeta, učdteljica,'"čopova 21, 
Eržen Albin, čevljar, Resljeva c. 4/b, 
Pogačnik Maks, nameša, Komenškega 

ul. 16, 
Stopar Anton, žel. v pok., Sv. Petra 

c 14, t 
Maric Lojze, nameščenec, Miklošičeva 

c. 10, vsi y Ljubljani. 
Pooblaščenec za sopodpisovanje je 

Kavšek Majda, nameščenka, Ljubljana, 
Opekarska 7. 

Okrožno sodišče r Ljubljani, 
dne 2. avgusta 1948. 

Zt 173748 — -   -   • Zadr VI 130/1 

( 

6952 

1160. 
Efedež: Sostro. 
Besedilo: Potrošniška zadruga z ome- 

jenim jamstvom v Sosfrern. 
Zadruga je bila ustanovljena na usta- 

novnem zboru 29. VI. 1948 za nedoločen 
čas. 
v Na?^! "^4^0 s°: L da na čim boljši, 
čim kupuniejsi jn gospodarstveni način 
oskrbuje svoje člane z vsemi potrebni- 
mi potrošnimi predmeti 

V ta namen: a) ugotavlja potrebe svo- 
jih članov in sestavi na podlagi ugotov- 
ljenih potreb načrt potrošnje; b) sklepa 
pogodbe s proizvajalnimi podjetji, z dr- 
žavnimi trgovskimi podjetji in s kmetij- 
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skimi zadrugami oziroma njihovimi zve- 
zami za dobave industrijskih in kmetij- 
skih proizvodov; posebno ekrbi tudi za 
dobave povrtnin, sadja, mleka itd.; c) 
skrbi da bo trgovsko poslovanje v vsa- 
kem pogledu racionalno, tehnično dovr- 
šeno in kulturno, da bodo člani dobro 
postreženi, da bo trgovina vedno zalo- 
žena e potrošnima predmeti, da ne bo 
imela nekoristnega blaga, da znižuje za- 
konito dopustno maržo, da bodo lokali 
in izložbe okusno opremljene itd.; 

2. da ustanavlja za potrebe svojih čla- 
nov po potrebi in možnosti lastna podjet- 
ja, n. pr, obrtne delavnice, podjetja za 
konserv'ranje sadja, povrtame, jajc itJ.; 

3. da skrbi ob sodelovanju sindikalnih 
organizacij za dvig kulturne in prosvet- 
ne ravni in za zadružno vzgojo svojih 
članov. 

Zadružni delež znaša 160 din, ki se 
lahko vplača v obrokih. Delež zadruž- 
nikovega družinskega Qana znaša 20 din. 
Člani jamčijo za obveznosti zadruge z 
desetkratnim zneskom vpisanega en- 
kratnega temeljnega oziroma družinske- 
ga deleža. 

Zadruga razglaša važnejše eklepe v 
svojih poslovnih prostorih in na razglas- 
nih deskah svojih poslovalnic. 

Upravni odbor sestavlja 7 članov, ki 
jih  voli  zbor  izmed zadružnikov.  Nje- 
gova dolžnost traja eno leto. Za zadrugo 
podpisujeta po dva Člana upravnega od- 
bora, katerih enega lahko nadomešča po 
upravnem   odboru   pooblaščeni   usluž- 
benec zadruge. 

Člani upravnega odbora so: 
Omahen Jože, železničar, Sostro 19, 
Miklič Jože, klepar, Št. Pavel 6, 
Kocjančič   Vera,   gospodinja,   Sadinja 

vas 21, 
Vid ergar«^Avgust,   šofer, Sadinja vas 

štev. 21, 
Cerne Feliks, delavec, Sostro 78, 
Muzga Jože, zidar, Sostro 88, 
Pere Jože, delavec, Podli poglav 13. - 

Okrožno sodiïëo v Ljubljani 
dne 19. avgusta 1948. 

Zt   188/48 —   Zadr.   146/1   7408 
* 

1161. 
Sedež: Borejci, okraj Murska Sobota. 
Dan vpisa: 5. avgusta 1948. 
Besedilo: Kmetijska zadruga z o. j. 

T Borejcih. 
Zadruga je bila ustanovljena na skup- 

ščini 5. III. 1948 za nedoločen čas. 
Naloge zadruge so: 1. da na čim boljStf 

in čim kulturnejš' način oskrbuje svoje 
člane z veemi potrebnimi potresnimi 
predmeti; 2. da odkupuje v svojem oko. 
lilu vse kmetijske pridelke in izdelke v 
skladu •> postavljenim načrtom za dobro 
oskrbo mest in drugih industrijskih ere- 
disc in sklepa v ta namen pogodbe; 
3. da pospešuje in razvija vse panojje 
kmetijskega gospodaretva na svojem 
področju, tako poljedelstvo, živinorejo, 
sadjarstvo, vinogradništvo, čebelarstvo, 
gojitev Jndustrijekib in drugih kultur, 
gozdarstvo, domačo obrt itd., posebno 
so tiste panoge o*iroma kulture, ki v 
danfh naravnih pogojih najbolj uspe- 
vajo; 4. da uvaja za povečanje kmetijske 

proizvodnje in s tem za naraščanje bla- 
gostanja svojih 'Tanov naprednejše teh- 
nične in agronomske metode v kmetij, 
-itvu in v ta namen nabavlja kmetijske 
stroje, umetna gnojila itd., ustanavlja 
ambulante za živino, pleuienilue postaje, 
organizira selekcijo živine, gradi silose, 
organizira semensko službo, skrbi •• 
gojitev sadnih, gozdnib in drugih sadik 
itd.; 5. da organizira predelavo kmetij- 
skih pridelkov in obrtne delavnice za 
potrebe svojih članov in izrablja pri tem 
predvsem lokalne surovine; ft da zbira 
kmečke prihranke v oblilo hranilnih 
vlog in notranjih posojil za ustvarjanje 
obratnih sredstev in podeljevanje kre- 
ditov svojim članom; 7. da skrbi za go- 
spodarski strokovni, kulturni in pro- 
svetni dvig vseh prebivalcev svojega 
okoliša tako, da prireja v svojem za- 
družnem domu strokovna in politična 
predava n in, kulturno prireditve, stro- 
kovne tečaje, razstave, predvajanja ffl- 
mov, goji fizkulturo itd. ter ustanovi 
svojo knjižnico. 

Zaradi smotrnega in uspešnejšega iz- 
vajanja svojih nalog izdela potrebne na- 
črte v skladu s splošnim državnim na- 
črtom. 

Zadružni delež znaša 150 din, plača 
se ob vstopu v zadrugo. Upravni odbor 
lahko dovoli plačilo v obrokih. Delež 
zadružnnkovega družinskega člana znaša 
10 diin. Jamstvo je omejeno. Vsak za- 
družnik jamči še z desetkratnim zne- 
skom vpisanih obveznih deležev. 

Zadruga razglaša važnejše sklepe v 
6vojih poslovnu prostorih in na raz- 
glasni deski. 

Upravni odboj sestavlja 4 do 7 članov. 
Njegova dolžnost traja eno leto. 

Zadrugo zastopa upravni odbor, zanjo 
podpisujeta dva člata upravnega odbo- 
ra, katerih enega sme nadomeščati po- 
oblaščeni uslužbenec zadruge. 

Člani upravnega odbora so: 
Gergek Karel, predsednik, 
PUeer Franc, podpredsednik, 
Farič Ferdo, tajnik, 
Gomboc Štefan, 
Kolmanič Janez, odbornika, vsi kmet- 

je v •••••••. 
Okrožno sodišče v Mariboru 

dne 5. avgusta 1948. 
Zadr III 105/2 7182 

* 
1162. 

Sedež: Corkvcnjak, okraj Radgona. 
Don vpfea: 9. avgusta 1948. 
Besedilo: Kmetijska zadruga z o. j. 

v Ccrkvcnjaku. 
Zadruga je bila ustanovljena m skup- 

ščini 4. IV. 1948 za- nedoločen čas. 
Naloge zadruge so: 1. da na čim boljSl 

in čim kulturnejši način oskrbuje svoje 
člane z vsemi potrebnimi potrošnim! 
predmeti; 2. da odkupuje v svojem oko- 
lišu vse kmetijske pridelke in izdelke v 
skladu e postavljenim načrtom za dobro 
oArbo mest in drugih industrijskih ere- 
dtëc in sklepa v ta namen pogodbe: 
3. d« pospešuje in razvija vse panoge 
kmetijskega gospodarstva na ovojem 
področni, tako poljedelstvo, živinorejo, 
fladjar&vo. vinogradništvo, čebelarstvo, 
gojitev  industrijskih in drugih kultur. 

gozdarstvo, domačo obrt itd., posebno 
š tiste pinoge oziroma kulture, ki v 
danih naravnih pogojih najbolj uspe- 
vajo; 4 da uvaja za povečanje kmetijske 
proizvodnje In s tem za naraščanje bla- 
gostanja svojih članov naprednejše teh- 
nične in agronomske metode v kmetij- 
stvu in v ta namen nabavlja kmetijske 
stroje, umetna gnojila itd., ustanavlja 
ambulante za živino, plemenilne postaje, 
organizira selekcijo živine, gradi silose, 
organizira semensko službo, ekrbi za 
gojitev sadnih, gozdnih in drugih sadik 
itd.; 6 da organizira predelavo kmetij- 
skih pridelkov in obrtne delavnice za 
potrebe svojih članov in izrablja pri tem 
predvsem lokalne surovine; ft da zbira 
kmečke prihranke v obliki hranilnih 
vlog in notranjih posojil za ustvarjanje 
obratnih sredstev in podeljevanje kre- 
ditov svojim ("lanom; 7. da skrbi za go- 
spodarski «strokovni, kulturni in pro- 
svetni dvig vseh prebivalcev svojega 
okoliša tako, da prireja v svojem za- 
družnem domu strokovna in politična 
predavanja, kulturne prireditve, stro- 
kovne tečaje, razstave, predavanja fil- 
mov, goji fizkulturo itd. ter ustanovi 
svojo knjižnico. 

Zaradi smotrnega in uspešnejšega iz- 
vajanja svojiih nalog izdela potrebrk na- 
črte v skladu s splošnim državnim na- 
črtom. . 

Zadružni delež znaša 150 din, plača 
se ob vstopu v zadrugo. Upravni odbor 
lahko dovoli plačilo v obrokih. Delež 
zadružrckovega družinskega •1••,• znaša 
20 din. Jamstvo je omejeno. Vsak za- 
družnik jamši še s petkratnim zneskom 
vpisanih obveznih deležev. 

Zadruga razglaša važnejše sklepe v 
svojih poslovnih prostorih in na raz- 
glasni deski. 

'pravni odbor sestavlja 9 članov. Nje- 
gova dolžnost traja eno leto. 

Zadrugo zastopa upravni odbor, zanjo 
podpisujeta dva člar.a upravnega odbo- 
ra, katerih enega-sme nadomeščati po-' 
oblaščeni uslužbenec zadruge. 

OLanj upravnega odbora so: 
Bezjak Marko, pos., StaneMnoi, pred- 

sednik, 
Mohorič Slavko, miz. mojster, Stanetin- 

ci, podpredsednik, 
Tušafc Vlado, pos. Cerkvenjak, tajnik, 
Paluc Jože, pos., Cerkvenjak, 
Lovrenc Tomaž, pos., Andrenci, 
Maguša Ferdo, pos. sin, Andrenci, 
Koobek Janez, pos.,  Andrenci, 
Fekonja Anton, pos., Stanetinci, 
Benko Marija, pos., Andrenci, odbor- 

niki. 
Pooblaščenec za sopodpisovanje je 

Kurniik Edvard, poslovodja, Cogetinci. 
Okrožno sodišče v Mariboru i 

dne 9. avgusta 1948. 
Zadr IV 89—2 7178 

* 
1163 

Sedež: Črcšnjerci, okraj Radgona 
Dan vpisa: 9. avgusta 1948. 
Besedilo:  Kmetijska  zadruga  •  0.  \. 

v CrcšnjcTcih. 
Zadruga je bila ustanovljena na skup- 

ščini 2. V. 1948 za nedoločen čas. 
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Naloge zadruge so: 1. da na čim boljši 
In črni kulturnejši način oskrbuje svec- 
ciane z vsemi potrebnimi potrosnimi pred- 
meti; 2. da odkupuje v svojem okolišu vse 
kmetijske pridelke • izdelke v skladu s, 
postavljenim načrtom za dobro oskrbo 
mest in drugih industrijskih središč in 
sklepa v ta namen pogodbe; 3. da pospešu- 
je in razvija vse panoge kmetijskega go- 
spodarstva na svojem področju, tako polje- 
delstvo, živinorejo, sadjarstvo, vinogradni- 
štvo, čebelarstvo, gojitev industrijskih in 
drugih kultur, gozdarstvo, domačo obrt itd., 
posebno še tiste panoge oziroma kulture. 
ki v danih naravnih pogojih najbolj uspe- 
vajo; 4. da uvaja za povečanje kmetijske 
proizvod >je in s tem za naraščanje bla- 
gostanja svojih članov naprednejše teh- 
nične m agronomske metode v kmetij- 
stvu in v ta namen dobavlja kmetijske 
stroje, umetna gnojila itd., ustanavlja 
ambulante za živino, plemenilne postaje, 
organizira selekcijo živine, gradi silose, 
organizira semensko službo, skrbi za goji- 
tev sadnih, gozdnih in drugih adik itd.; 
6. da organizira predelavo kmetijskih pri- 
delkov in obrtne delavnice ta. potrebe svojih 
članov in ' rablja pri tem predvsem lokal- 
ne surovine; 6. da zbira kmečke prihranke 
v obliki hranilnih vlog in notranjih poso- 
jil za ustvarjanje obratnih sredstev in 
podeljevanje kreditov svojim čianom; 7. da 
skrbi za gospodarski strokovni, kulturni m 
prosvetni dvig vseb prebivalcev svojega 
okoliša tako, da prireja v svojem zadruž- 
nem domu strokovna in politična predava- 
nja, kulturne prireditve, strokovne tečaje, 
razstave, predvajanja filmov, goji fizkultu- 
"f> itd. ter ustanovi svojo knjižnico. 

Zaradi smotrnega in uspešnejšega iz- 
vajanja svojih nalog izdela potrebne na- 
crte v skladu s splošnim državnim na- 
črtom. 

Zadružni delež znaša 150 din, plača 
se ob vstopu v zadrugo Upravni odbor 
lahko dovoli plačilo v obrokih. Delež 
zadružnikovega družinskega člana zna- 
ša 10 dm. Jamstvo je omejeno. Vsak za- 
družnik jamši še z desetkratnim zne- 
skom vpisanih obveznih deležev. 

Zadruga razglaša važnejše sklepe v 
svojih poslovnih prostorih in na raz- 
glasni deski. 

Upravni odbor sestavlja 6 do 9 članov. 
Njegova dolžnost traja eno leto. 

Zadrugo zastopa upravni odbor, zanjo 
podpisujeta po dva člana upravnega od- 
bora, katerih enega lahko nadomešča po 
upravnem odboru pooblaščeni uslužbe- 
nec zadruge. 

člani upravnega odbora so; 
Škol Franjo, posestnik, Crešnjevci, 

predsednik, 
Mulec Leopold, posestnik, Črešr^evei, 

podpredsednik, 
Kovačio Alojz, posestnik, Crešnjevci, 

Korat Ivan, posestnik, Crešnjevci, 
Žemljic Jakob, Crešnjevci, 
Osojmk Jožef, posestnik, Zbigovci, 
Tirkl Franc, posestnik, Zbigovci,-od- 

borniki. 
Okrožno sodišče v Mariboru 

dno 9. avgusta 1948. 
Zadr IV 94/2 7278 

1164. 
S  ;ež: Crnci, okrai Hadgoiia, 
Dan "p.tìa: W. «vgupta ••48. 
besedilo: Kmetijska zadruga z o. j. 

v Crucili. 
Zadruga je bila ustanovljena na skup- 

ščini     J '  :v. in   . 
Naloge zadruge so: 1. da na čini boljši 

in čim kulturnejši nacln oskrbuje svoje 
člane z vsemi potrebnuni potrošnumi 
predmeti; 2. da odkupuje v svojem oko- 
lišu vse kmetijske pridelke jn izdelke v 
skladu v postavljenim načrtom za dobro 
oskrbo mest in drugih imdustrijskih sre- 
dišč in sklepa v ta namen pogodbe; 
3. da pospešuje in razv;ja vse panoge 
kmetijskega gospodarstva na svojem 
področju, tako poljedelstvo, živinorejo, 
sadjarstvo, vinogradništvo, čebelarstvo, 
gojitev industrijski in drugih kultur, 
gozdarstvo, domačo obrt itd., posebno 
še tiste panoge ozi/roma kulture, ki v 
danil naravnih pogojih najbolj uspe- 
vajo; 4, da uvaja za povečanje kmetijske 
proizvodnje iin s tem za naraščanje bla- 
gostanja svojih članov naprednejše teh- 
nične iti agronomske metode v kmetij- 
stvu in v ta namen nabavlja kmetijsko 
stroje, umetna gnojila itd., ustanavlja 
ambulante za živino, plemenilne postaje, 
organizira selekcijo živine, gradi silose, 
organizira semensko službo, skrbi za 
gojitev sadnih, gozdnih in drugih sadik 
itd.; 5. da organizira predelavo kmetij- 
skih pridelkov in obrtne delavnice za 
potrebe svojih članov in izrablja pri tem 
predvsem lokalne surovine; 6. da zb'ra 
kmečke prihranke v obliki hranilnih 
vlog in notranjih posojil za ustvarjanje 
obratnih sredstev in podeljevanje kre- 
ditov svojim članom; 7. da skrbi za go- 
spodarski strokovni, kulturni in pro- 
svetni dvig vseh prebivalcev s7ojega 
okoliša tako, da prireja v svo.fem za- 
družnem domu strokovna in politična 
predavanja, kulturne prireditve, stro- 
kovne tečaje, razstave, predvajanja fil- 
mov, goji fizkulturo itd. ter ustanovi 
svojo knjižnico. 

Zaradi smotrnega in uspešnejšega iz- 
vajamia svojih nalog izdela potrebne na- 
črte v skladu s splošnim državnim na- 
črtom. 

Zadružni delež znaša 150 din in se 
plača ob vstopu v zadrugo. Upravni od- 
bor lahko dovoli plačilo, v obrokih. De- 
lež zadružnikovega družinskega člana 
znača 50 din. Jamstva je omejeno. Vsak 
zadružnik jamči še z desetkratnim zne- 
skom vpisanih obveznih deležev. 

Zadruga razglaša važnejše sklepe v 
svojih poslovnih prostorih in na razglas- 
ni deski. 

Upravni odbor sestavlja 5 do 9 članov. 
Njegova dolžnost traja eno leto. 

Zadrugo zastopa upravni odbor, zanjo 
podpisujeta po dva člana upravnega od- 
bora, katerih enega lahko nadomešča po 
upravnem odboru pooblaščeni uslužbe- 
nec zadruge. 

Člani upravnega odbora so: 
Žemljic Matko, upravnik drž. oos., 

Črnci, nredsednik, 
Korelc Ivan, kmet, črnci >odi redsed- 

nik, 
Vidmar Milan, uprav-:;, loma •••••- 

glih, tajn'k, 

be meri Tončka, delavka, Črnci, 
Sčap Steian, delavec, Mahovci, odbor- 

ijniki 
Okiožno s o diši c y Mariboru 

dne 10. avgusta 1948. 
Zadr IV 98/2 7397 

* 
1165. 

Sedež: Dol. Bistrica, okraj Dol, Len- 
dava. 

Dan vpisa: 12. avgusta 1948. 
Besedilo:   Kmetijska zadruua  z  o. j. 

v Dolnji Bistrici. 
Zadruga je bila ustanovljena na skup- 

ščini 24, VII. 1948 za nedoločen čas. 
Naloge zadruge so: 1. da na čim boljši 

in čim kulturnejši naivm oskrbuje svoje 
člane z vsemi potrebnimi potrosnimi 
predmeti; 2. da odkupuje v svojem oko- 
lišu vse kmetijske pridelke un izdelke v 
skladu v postavljenim načrtom za dobro 
oskrbo mest in drugih industrijskih sre- 
dišč in sklepa v ta namen pogodbe; 
3. da pospešuje in razvija vse panoge 
kmetijskega gospodarstva na svojem 
področju, tako poljedelstvo, živinorejo, 
sadjarstvo, vinogradništvo, čebelarstvo, 
gojitev industrijskih in drugih kultur, 
gozdarstvo, domačo obrt itd.,/ posebno 
še tiste panoge oziroma kulture, ki v 
danih naravnih pogojih najbolj uspe- 
vajo; 4. da uvaja za povečanje kmetijske 
proizvodnje im s tem za naraščanje bla- 
gostanja svojih članov naprednejše teh- 
nične iu agronomske metode v kmetij- 
stvu in v ta namen nabavlja kmetijske 
stroje, umetna gnojila itd., ustanavlja 
ambulante za živino, plemenilne postaje, 
organčara selekcijo živine, gradi silose, 
organizira semensko službo, skrbi za 
gojitev sadnih, gozdnih in drugih sadik 
itd.; 5. da organizira predelavo kmetij- 
skih pridelkov in obrtne delavnice za 
potrebe svojih članov in izrablja pri fem 
predvsem lokalne surovine; 6. da zbira 
kmečke prihranke v obliki hranilnih 
vlog in notranjih posojil za ustvarjanje 
obratnih sredstev in podeljevanje kre- 
ditov svojim članom; 7. da skrbi za go- 
spodarski strokovni, kulturni in pro- 
svetni dvig vseh prebivalcev «vojega 
okoliša tako, da prireja v svoteir- za- 
družnem domu strokovna in politična 
predavanja, kulturne prireditve, stro- 
kovne tečaje, razstave, predvajanja fil- 
mov, goji fizkulturo itd. ter ustanovi 
svojo knjižnico. 

Zaradi smotrnega in uspešnejšega iz- 
vajanja svojih nalog izdela potrebne na- 
črte v skladu s splošnim državnim na- 
črtom. 

Zadružni delež znaša 150 din in ee 
plača ob vstopu v zadrugo. Upravni od- 
bor lahko dovoli plačilo v obrokih. De- 
lež zadružnikovega družinskegi člana 
znala 20 din. Jamstvo je omejeno. Vsak 
zadružnik jamči še s trikratnim zne- 
skom vpisanih obveznih deležev. 

Zadruga razglaša važnejše sklepe v 
svojih poslovnih prostorih in na razglas- 
ni deski. 

Upravni odbor sestavlja 5 do 9 članov. 
Njegova dolžnost traja eno leto. 

Zadrugo zastopa upravni odbor, zanjo 
podpisujeta po dva člana upravnega od- 
bora, katerih enega lahko nadomešča po 
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upravnem odboru pooblaščeni  uslužbe- 
nec zadruge, 

člani upravnega odbora so: 
Gjura Mirko, kolar, 
Vugnnee Matija, kmet, 
Žabot Stepati, tesar, 
Kreslin Danijel, kmet. 
Koren Jožef, kmet, 
Lebar Teodor, traktorist, 
Saiajko Ivan, kmet, vsi v Dol. Bistrici. 

Okrožno sodišče v Mariboru 
dne 12. avgusta 1948. 

Zadr III   112/2 7395 

* 
1166. 

Sedei: Drašcu vrh, Gor. Radgona. 
Dan vpisa: 6. avgusta 194S. 
Besedilo: Kmetijska zadruga z o. j. v 

Dražen vrhu. 
Zadruga je bila ustanovljena na skup- 

ščini 14. V. 1948 za nedoločen čas. 
Naloge zadruge so: 1. da na čim boljši 

in čim kulturnejši način oskrbuje svoje 
člane z vsemi potrebnimi potroîumi 
predmeti; 2. <ta odkupuje v svojem oko- 
lišu vse kmetijske pridelke in izdelke v 
skladu s postavljenim načrtom za dobro 
oskrbo mest in drugih industrijskih sre- 
dišč in sklepa v ta namen pogodbe; 
3, da pospešuje in razvija vse panoge 
kmetijskega gospodarstva na svojem 
področju, tako poljedelstvo, živinorejo, 
sadjarstvo, vinogradništvo, čebelarstvo, 
gojitev industrijskih in drugih kultur, 
gozdarstvo, domačo obrt itd., posebno 
še tiste panoge oziroma kulture, ki v 
danih naravnih pogojih najbolj uspe- 
vajo; 4. da uvaja za povečanje kmetijske 
proizvodnje in s tem za naraščarlje bla- 
gostanja svojih članov naprednejše teh- 
nične in agronomske metode v kmetij- 
stvu in v ta namen nabavlja kmetijske 
stroje, umetna gnojila itd., ustanavlja 
ambulante za živino, plemenilne postaje, 
organizira selekcijo živine, gradi silose, 
organizira semensko službo, skrbi za 
gojitev sadnih, gozdnih in drugih sadik 
Itd.; 5. da organizira predelavo kmetij- 
skih pridelkov in obrtne delavnice za 
potrebe svojih članov in izrablja pritem 
predvsem lokalne surovine; 6. da zbira 
kmečke prihranke v obliki hranilnih 
vlog in notranjih posojil za ustvarjanje 
obratnih sredstev in podeljevanje kre- 
ditov svojim članom; 7. da skrbi •• go- 
spodarski strokovni, kulturni in pro- 
svetni dvig vëeh prebivalcev svojega 
okoliša tako, da prireja v svojec za- 
družnem domu strokovna in politična 
predavanja, kulturne prireditve, stro- 
kovne tečaje, razstave, predvajanja fil- 
mov, goji fizkulturo itd. ter ustanovi 
svojo knjižnico. 

Zaradi smotrnega in uspešnejšega iz- 
vajanja svojih nalog izdela potrebne na- 
črte v skladu v splošnim drž. načrtom. 

Zadružni delež znaša 150 din, plača 
ee ob vstopu v zadrugo. Upravni odbor 
lahko dovoli plačilo v obrokiih. Jamstvo 
je omejeno. Vsak zadružnik jamči še z 
desetkratnim zneskom vpisana deležev. 

Zadruga razglaša važnejše sklope v 
sy.. i; jKtfiloTiLih prostorih in na razglas- 
ni deski. 

Upravni odbor sestavlja S članov. Nje- 
gova dolžnost traja eoo loto. 

Zadrugo zastopa upravni odbor, zanjo 
podpisujeta po dva ciana upravnega od- 
bora, katerih enega lahko nadomešča 
po upravnem odboru pooblaščeni usluž- 
benec zadruge. 

Člani upravnega odbora so: 
Plaznik Ivan, kmet, Rožeugrund, pred- 

sednik, 
Vajnhandl Kari, kmet, Dražen vrh, 

podpredsednik, 
Goričan Martin, pes. sin,, Rožengrund, 

tajnik, 
Klobasa Franc, kmet, Rožengrund, 
ïrdin Anton, kmet, Dražen vrh, od- 

bornika. 
Okrožno sodišče v Maribora 

dno 5. avgusta 1948. 
Zadr IV 87 7133 

1167. 
^edež: Drvanja, okra^ Gor. Rachcna, 
Daa - .-T.-.a: 13. avgusta 194S. 
Besedilo:  Kmetijska  zadruga  z  o. j. 

v Drvanji, 
Zadruga je bila ustanovljena na ••••- 

ščir.i 6. VI. 1948 za nedoločen <4 . 
Naloge zadruge so: 1. da na čkn boljši 

in čim kulturnejši na&n oskrbuje svoje 
člane z vsemi potrebuimi potresnimi 
predmeti; 2. da odkupuje v svojem oko- 
lišu vse kmetijske pridelke .in izdelke v 
skladu v postavljenim načrtom za dobro 
oskrbo mest in drug3i äadustrijskili sre- 
dišč in sklepa v ta namen pogodbe; 
3. da pospešuje in razvija vse panoge 
kmetijskega gospodarstva na svojem 
področju, tako poljedelstvo, živinorejo, 
sadjarstvo, vinogradništvo, čebelarstvo, 
gojitev industrijskih in drugih ku'tur 
gozdarstvo, domačo obrt itd., posebno 
še tiste panoge oziroma kulture, ki v 
danil naravnih pogojih najbolj uspe- 
vajo; 4. da uvaja za povečanje kmetijske 
proizvodnje rn s tem za naraščanje bla- 
gostanja svojih članov naprednejše teh- 
nične • agronomske metode v kmetij- 
stvu in v ta namen nabavlja kmetijsko 
stroje, umetna gnojila itd., ustenavlja 
ambulante za živino, plemenilne qtaje, 
organizira selekcijo živine, gradi silose, 
organizira semensko službo, skrbi za 
gojitev sadnih, gozdnih in drugih sadik 
itd.; 5. da organizira predelavo kmetij- 
skih pridelkov in obrtne delavnice za 
potrebe svojih članov in izrablja pri tem 
predvsem lokalne surovine; 6. da zbira 
kmečke prihranke v obliki hranilnih 
vlog in notranjih posojil za ustvarjanj« 
obratnih sredstev • podeljevanje kre- 
ditov svojim članom; 7. da skrbi za go- 
spodarski strokovni, kulturni in pro- 
svetni dvig vseh prebivalcev svojega 
okoliša tako, da prireja v svojem za- 
družnem domu strokovna in politična 
predavanja, kulturne prireditve, stro- 
kovne tečaje, razstave, predvajanja fil- 
mov, goji fizkulturo itd. ter ustanovi 
svojo knjižnico. 

Zaradi smotrnega in uspešnejšega iz- 
vajanja svojih nalog izdela potrebne na- 
crte v skladu s splošnim državnim na- 
črtom. 

Zadružni delež znaša  150 din in  ee 
plača ob vetopu v zadrugo. Upravni o4- 

j bor lahko dovoli plačilo v obrokih. De- 
1 lež   zadružnikovega   družinskega  člana 

znaša 20 din. Jamstvo je omejeno Vsak 
zadružnik jamči še z desetkratnim /.no- 
skom vpisanih obveznih deležev. 

Zadruga   razglaša  važnejše  sklepo 
svojih poslovnih prostorih in na razglas- 
ni deski. 

Upravni odbor sestavlja 5 do 9 članov. 
Njegova dolžnost traja eno leto. 

Zadrugo zastopa upravni odbor, eanjo 
podpisujeta po dva člana upravnega od- 
bora, katerih enega lahko nadomešča po 
upravnem odboru pooblaščeni uslužbe- 
nec zadruge. 

Člani upravnega odbora so: 
Rupnik Andrej, po^., Drvanja, pred- 

sednik, 
Panier Matevž, pas., Bačkova, pod- 

predsednik, 
Auber Stefan, pos., Bačkova, tajnik. 
Jelovnik Peter, •••., Drvanja, 
VcgrmSo Gizela, pos., Bačkova, od- 

bornika. 
Okrožno sodišče v Mariboru 

dne 13. * •gusla 1948. 
Zadr IV •• 7404 

1168. 
Sedež:   Gradišče,   okraj  Murska  So- 

bote. 
Dan vpi*a: 5 avgusta 1948. 
Besedilo: Kmetijska  zadruga s o.  j. 

v Gradišču. 
Zadruga je bila ustanovljena na skup- 

ščini za nedoločen čas. 
Naloge zadruge so: 1. da na čim boljši 

in čim kulturnejši način oskrbuje svoje 
člane z vsemi . potrebnimi potresnimi 
predmeti: 2. da odkupuje v svojem oko- 
lišu vse kmetijske pridelke in izdelke v 
skladu s postavljenim načrtom za dobro 
oskrbo mest in drugih industrijskih ere- 
dSS in sklepa v ta namen pogodbe; 
3. da pospešuje in razvija vse panoge 
kmetijskega gospodarstva na svojem 
področju, tako poljedelstvo, živinorejo, 
sadjarstvo, vinogradništvo, čebelarstvo, 
gojitev industrijskih in drugih kultur, 
gozdarstvo, domačo obrt itd., posebno 
še tiste panoge oziroma kulture, ki 
v danih naravnah pogojih najbolj uspe- 
vajo; 4. da uvaja za povečanje kmetijske 
proizvodnje iv s tem za naraščanje bla- 
gostanja 6vojih članov naprednejše teh- 
nične in agronomske metode v kmefcj- 
etvu in v ta namen nabavlja kmetijsko 
stroje, umetna gnojila itd., ustanavlja 
ambulante za živino, plemenilne postaje, 
organizira selekcijo živine, gradi silose, 
orgauizara eemensko službo, skrbi za 
gojitev sadnih, gozdnih in drugih sadik 
itcL; 5. da organizira predelavo kmetij- 
skih pridelkov in obrtne delavnice za 
potrebe svojih članov • izrablja pri tem 
predvsem lokalne surovine; 6. da zbira 
kmečke prihranke v obliki hranilnih 
vlog in notranjih posojil za ustvarjanje 
obratnih sredstev in podeljevanje kre- 
ditov svojim članom; 7. da skrbi za go- 
spodarski strokovni, kulturni in pro- 
svetni dvig vseh prebivalcev svnjega 
okoliša tako, da prireja v svojem za- 
draži^m domu etrokovna in politična 
predavanja, kulturne pr r«*iitve, stro 
kovne tečaje, razstave pn ivajanja fi' 
móv, goji fizkulturo itd. ter ustamr. 
»vojo knjižnico. 
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zaradi smotrnega in uspešnejšega iz- 
vajanja svoj.h nalog izdela potrebne na- 
črte v skladu ö splošnim državnim na- 
črtom. 

Zadruin. delež znaša 1Ô0 din, plača 
se ob vstopu v zadrugo. Upravni odbor 
lahko dovoli plačilo v obrokih. Delež 
zadružnikovega družinskega člaia znaša 
10 din. Jamstvo je omejeno. Vsak za- 
družnik jamči se z desetkratnim me- 
skom vpisanih deležev, 

Zadruga razglaša važnejše sklep© v 
svojih poslovođi prostorih in na raz- 
glasm deski 

Upravni odbor sestavlja 7 članov. Nje- 
gova dolžnost traja eno lota 

Zadrugo zastopa upravni odbor, zanjo 
podpisujeta dva člam upravnega^ odbo- 
ra, katerih enega sme nadomeščati, po- 
oblaščeni uslužbenec zadruge. 

Ciani upravnega odbora so: 
Bedok Alojz, predsednik, 
Horvat Karol, podpredsednik, 
Perkič Aleksander, tajnik, 
Hašaj Štefan, 
Flegar Janez, 
Flegar Jožef, 
Horvat Alek^^pr. odhorriflki. 

Okrožno sodiSče v Mariboru 
dne 5. avgusta 1948. 

Zadr III 107/2 7180 
«JU 

1169. 
Sedež: Ivanovci, okraj Murska Sob«ta. 
Dan vpisa: 6. avgusta 1948. 
Besed lo: Kmetijska zadruga z o. j. v 

Ivanovem. 
Zadruga je bila ustanovljena na skup- 

ščini 26. IL 1948 za nedoločen čas. 
Naloge zadruge so: 1 da na čim boljši 

in čim Imlturnejši način oskrbuje svoje 
člane ,, vsemi potrebnimi potrošniki 
predmeti; 2 da odkupuje v svojem oko- 
lišu v«e kmetijske pridelke in izdelke v 
skladu s postavljenim načrtom za dobro 
oskrbi' mest in drugih industrijskih sre- 
dišč In eklfipa v ta namen pogodbe; 
3. da pospešuje in razvija vse panoge 
kmetijskega gospodarstva na svojem 
področju, tako poljedelstvo, živinorejo, 
sadjarstvo, vinogradništvo, čebelarstvo, 
gojitev industrijskih in drugih ku.tur, 
gozdarstvo, domačo\obrt itd., posebno 
še tiste panoge oziroma kulture, ki v 
danih naravnih pogojih najbolj uspe- 
vajo; 4. da uvaja za povečanje kmetijske 
proizvodnje in s tem za naraščanje bla- 
gostanja svojih članov naprednejše teh- 
nične in agronomske metode v kmetij- 
stvu in v ta namen nabavlja kmetijske 
stroje, umetna gnojila itd., ustanavlja 
ambulante za živino, pleménilne postaje, 
organizira selekcijo živine, gradi silose, 
organizira semensko službo, skrbi za 
gojitev sadnih, gozdnih in drugih sadik 
itd.; 5. da • .^anizira predelavo kmetij- 
skih pridelkov in obrtne delavnice za 
potrebe ovojih članov in izrablja pri tem 
predvsem lokalne surovine; 6. da zbira 
kr ečke prihranke v obliki hranilnih 
vlog in notranjih posojil za ustvarmnje 
obratn.ih sredstev in za dajanje kre- 
ditov svojim članom; 7. da skrbi zi go- 
spodarski strokovni, kulturni in pro- 
svetni dvig vseh prebivalcev svojega 
okoliša tako,   da prireja v evojep za- 

družnem domu strokovna in pulitina 
predavanja, kulturne prireditve, stro- 
kovne tečaje, razstave, predvajanja •- 
mov. goji fizJiuIturo itd. ter ustanovi 
svojo knjižnico. 

Zaradi smotrnega in uspešnejšega iz- 
vajanja svojih naiog izdela potrebne na- 
črte v skladu s splošnim državnim načr- 
tom. 

Zadružni delež znaša 150 din, plača 
se ob vstopu v zadrugo. Upravna odbor 
lahko dovoli plačilo v obrokih. Delež 
zadružnikovega dnižiT.rekega člana zna- 
ša 10 dim. Jamstvo je omejeno. Vsak za- 
družnik jamči še z desetkratnim zne- 
skom vpisanih obveznih deležev. 

Zadruga razglaša važnejše sklepe v 
svojih poslovnih prostorih in na razglas- 
ni deski. 

Upravni odbor sestavlja 7 do 8 članov. 
Njegova dolžnost traja eno leto. 

Zadrugo zastopa upravni odbor, zanjo 
podpisujeta po dva člana upravnega od- 
bora, katerih enega lahko nadomešča 
po upravnem odboru pooblaščena usluž- 
benec zadruge. 

Člani upravnega odbora so: 
Hujs Josip, poljedelec, Ivanovci, pred- 

sednik, 
Pečic Vincenc,   poljedelec,   Ivanovci, 

podpr&dsednrilk, 
Čahuk GozaJ, poljedelec, Ivanovci, 
Zrinski Franc, poljedelec, Ivanovci, 
Kerčmar Janez, poljedelec, Kukcč. 
Jakiša Vincenc, Ivanovo, 
Oškola Vladimir,  poljedelec. Pauovci, 

odborniki,, 
Okrožno sodišče v Mariboru 

dne 6. avgusta 1948. 
Zadr III 103 71B2 

1170. 
Sedež: Korovci, okraj Slur. Sobota. 
Dan vpisa: 9. avgusta 1948. 
Besedilo: Kmetijska, zadruga z o. j. 

v Koroveili. 
Zadruga je bila ustanovljena na skup- 

ščini 4. VII. 1948 za nedoločen čas. 
Naloge zadruge so: 1. da na čim boljši 

in čim kulturnejši način oskrbuje svoje 
člane z vsemi potrebnimi potrošnimi pred- 
meti; 2. da odkupuje v svojem okolišu vse 
kmetijske pridelke in izdelke v skladu s 
postavljenim načrtom za dobro oskrbo 
mest in drugih industrijskih središč in 
sklepa v ta namen pogodbe; 3. da pospešu- 
je in razvija vse panoge 'kmetijskega go- 
spodarstva na svojem področju, tako polje- 
delstvo, živinorejo, sadjarstvo, vinogradni- 
štvo, čebelarstvo, gojitev industrijskih in 
drugih kultur, gozdarstvo, domačo obrt itd., 
posebno še tiste panoge oziroma kulture, 
ki v danih naravnih pogojih najbolj uspe- 
vajo; 4. da uvaja za povečanje kmetijske 
proizvodnjo in s tem za naraščanje bla- 
gostanja svojih članov naprednejše teh- 
nične in agronomske metode v kmetij- 
stvu in v ta namen dobavlja kmetijske 
stroje, umetna gnojila itd., ustanavlja 
ambulante za živino, plemenilne po3taje, 
organizira selekcijo živine, gradi silose, 
organizira semensko službo, skrbi za goji- 
tev sadnih, gozdnih in drugih sadik itd.; 
5. da organizira predelavo kmetijskih pri- 
delkov in obrtne delavnice za potrebe svojih 
članov in izrablja pri tem predvsem lokal- 

ne surovine; 6. da zbira kmečke prihranke 
v obliki hranilnih ;log in notranjih poso- 
jil za ustvarjanje obratnih sredstev m 
podeljevanje kreditov svojim članom; 7. da 
skrbi za gospodarski strokovni, kulturni in 
prosvetni dvig vseh prebivalcev svojega 
okoliša tako, da prireja v svojem zadruž- 
nem domu strokovna in politična predava- 
nja, kulturne prireditve, strokovne tečaje, 
razstave, predvajanja filmov, goji fizkultu- 
ro itd. ter ustanovi svojo knjižnico. 

Zaradi smotrnega in uspešnejšega iz- 
vajanja svojih nalog izdela potrebne na- 
črte v skladu s splošnim državnim na- 
črtom. 

Zadružni delež znaša 150 din, piača 
se ob vstopu v zadrugo.. Upravni odbor 
lahko dovoli plačilo v obrokih. Delež 
zadružnikovega družinskega člana zna- 
ša 10 diii. Jamstvo je omejeno. Vsak za- 
družnik jamči še s trikratnim zne- 
skom vpisanih obveznih deležev. 

Zadruga razglaša važnejše sklepe v 
svojih poslovnih prostorih in na raz- 
glasu! deski. 

Upravni odbor sestavlja 8 do 10 čla- 
nov. Njegova dolžnost traja eno leto. 

Zadrugo zastopa upravni odbor, zanjo 
podpisujeta po dva člana upravnega od- 
bora, katerih enega lahko nadomešča po 
upravnem odboru pooblaščeni uslužbe- 
nec zadruge. 

Člani up.-avnega odbora so: 
Kelmanko Aloja, kmet. Korovci, pred- 

sednik, 
Kolmanko Alojz, kmet, Korovci, pred- 

predsednik, 
Benko Anton, tesar, Korovci, tajiak, 
Zilavec Jožef, kmet, Korovci, 
Gurman Alojz, kmet, Korovci, 
Grah Jožef, kmet, Korovci, 
KuzmiS Mihael, kmet, Korovci, 
Lulik Ferdinand, kmet, Korovci, 
Ciglar Mihael, kmet, Korovci, cdbor- 

Okrožno sodišče v Mariboru 
dne 9. avgusta 1948. 

Zadr III 111/2 7273 

1171. 
Sedež: Kramarovci, okraj Murska, So- 

bota 
Dan vpisa: IS. julija 1948. 
Besedilo: Kmetijska zadruga z o, j, • 

Kramarovcih. 
Zadruga je bila ustanovljena na skup- 

ščini 29. II. 1948 za nedoločen čas. 
Naloge zadruge so: 1. da na čim boljši 

in čim kulturnejši način oskrbuje svoje 
člane z vsemi potrebnimi potrošnimi 
predmeti; 2. da odkupuje v svojem oko- 
lišu vse kmetijske pridelke in izdelke v 
skladu s postavljenim načrtom za dobro 
oskrbo mest in drugih industrijskih sre- 
dišč in sklepa v ta namen .pogodbe; 
3. da pospešuje in razvija vse panoge 
kmetijskega gospodarstva na svojem 
področju, tako poljedelstvo, živinorejo, 
eadjarstvo, vinogradništvo, čebelarstvo, 
gojitev industrijskih in drugih kultur, 
gozdarstvo, domačo obrt itd., posebno 
èe tiste panoge oziroma kulture, ki v 
danih naravnih pogojih najbolj uspe- N 
vajo; 4 da uvaja za povečanje kmetijske 
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proizvodnje in s tem za naraščanje bla- 
gostanja svojih člam v naprednejše teh 
nične in agronomske metode v kmetij 
sivu m v ta namen nabavlja kmetijske 
stroja, umetna gnojila itd., ustanavlja 
ambulante za živino, plemen ilne postaje, 
organizira selekcij* živine gra<' siluse, 
organizira semensko službo, skrbi za 
gojitev sadnih, gozdnih • drugih sadik 
itd.; 5. da organizira predelavo kmetij- 
skih pridelkov in obrtne delavnice za 
potrebe svojih članov • izrablja pri tem 
predvsem lokalne surovine; 6. da zbira 
kmečke prihranke v obliki hranilnih vlog 
in notranjih posojil zaradi ustvarjanja 
obratnih sredstev in za dajanje kreditov 
svojini članom; 7. da skrbi za gospodar- 
ski strokovni, kulturni in prosvetni dvig 
vseh prebivalcev svojega okoliša tako, da 
prireja v svojem zadružnem domu stro- 
kovna in politična predavanja, kulturne 
prireditve, strokovne- tečaje, razstave 
predvajanja filmov, goji fizkulturo itd. 
ter ustanovi svojo knjižnico 

Zaradi smotrnega in uspešnejšega iz- 
vajanja svojih nalog izdela potrebne na- 
črte v skladu s splošnim državnim na- 
črtom. 

Zadružni delež znaša 150 din, plača 
se ob vstopu v zadrugo,. Upravni odbor 
lahko dovoli plačilo v obrokih. Delež 
zadružnikovega družinskega člana znaša 
10 din. Jamstvo je ome,; no. Vsak za- 
družnik jamči še z desetkratnim zne- 
skom vpsanih obveznih deležev. 

Zadruga razglaša važnejše sklepe v 
svojih poslovnih prostorih in na razglas- 
ili deski. 

Upravni odbor sestavlja 8 članov. Nje- 
gova dolžnost traja eno leto. 

Zadrugo zastopa upravni odbor, zanjo 
podpisujeta po dva člana upravnega od- 
bora, katerih enega lahko nadomešča 
po upravnem odboru pooblaščeni usluž- 
benec zadruge. 

Člani upravnega odbora so: 
Težak Janez, Kramarovci, predsed- 

nik, 
Sočič Ludvik, Kramarovci, podpred- 

eedmk, 
Mikola Jožef, Kramarovci, tajnik, 
Ver.<celj  Friderik, Kramorovci, 
Zagore Franc, Kramarovci, 
Kiselak Franc, Ocinjê, 
Škodnik Jurij, Ocanje, 
Cehner Rok, vsi poljedelci, Ocinje, od- 

borniki. 
Okrožno sodišče v Mariboru 

dne 15. julija 1948. 
Zadr HI/104 7007 

* 
1172. 

Sedež: Mihovci, okraj Ptuj. 
Dan vpisa: 12. avgusta 1948. 
Besedilo: Kmetijska zadruga z o. j. 

v Mihovcih. 
Zadruga je bila ustanovljena na skup- 

ščini 29. II. 1948 za nedoločen čas. 
Naloge zadruge so: 1. da na čim boljši 

in čim kulturnejši način oskrbuje svoje 
člane z vsemi potrebrimi potrošmmi 
predmeti; 2, da odkupuje v svojem oko- 
lišu vse kmetijske pridelke im izdelke v 
skladu v postavljenim načrtom za dobro 
oskrbo mest in drugih industrijskih sre- 
dišč in sklepa  v  ta namen   pogodbe; 

3 da pospešuje in razvija vse panoge 
kui^tijticega gospodarstva na svojem 
področju, tako poljedelstvo, živinorejo 
sadjarstvo, vinogradništvo, čebelarstvo, 
gojitev industrijak.h in drugih kultur 
gozdarstvo, domačo obrt itd., posebno 
še tiste panoge oziroma kulture, ki v 
dani) naravnih pogojih najbolj uspe- 
vajo, 4 da uvaja za povećanje kmetijske 
proizvodnje in s tem za naraščanje bla- 
gostanja svojih članov naprednejše teh- 
nične in- agronomske metode v kmetig- 
stvu in v ta namen nabavlja kmetijske 
stroje, umetna gnojila itd., ustanavlja 
ambulante za živino, plemenilne postaje, 
organizira selekcijo živine, gradi silose, 
organizira semensko službo, skrbj za 
gojitev sadnih, gozdnih in drugih sadil? 
itd.; 5. da organizira predelavo kmetij- 
skih pridelkov in obrtne delavnice za 
potrebe svojih članov in izrablja pri tem 
predvsem lokalne surovine; 6 da zfrra 
kmečke prihranke v obliki hranilnih 
vlog in notranjih posojil za ustvarjanje 
obratnih sredstev in podeljevanje kre- 
ditov svojim članom; 7. da skrbi za go- 
spodarski strokovni, kulturiid in pro- 
svetni dvig, vseh prebivalcev svojega 
okoliša tako, da prireja v avotem za- 
družnem domu strokovna in politična 
predavanja, kulturne prireditve, stro- 
kovne tečaje, razstave, predvajanja fil- 
mov, goji fizkulturo itd. ter ustanovi 
svojo knjižnico. 

Zaradi smotrnega in uspešnejšega iz- 
vajanja svojih nalog izdela potrebne na- 
črte v skladu s splošnim državnim na- 
črtom. 

Zadružni delež znaša 150 din in se 
plača ob vstopu v zadrugo. Upravni od- 
bor lahko dovoli plačilo v obrokih. De* 
lež zadružnikovega družinskega <4ana 
znaša 20 din. Jamstvo je omejeno. Vsak 
zadružnik jamči še z desetkratnim zne- 
skom vpisanih obveznih deležev. 

Zadruga razglaša važnejše sklepe v 
svojih poslovnih prostorih in na razglas- 
ili deski. 

Upravni odbor sestavlja 5 do 9 članov. 
Njegova dolžnost traja eno leto. 

Zadrugo zastopa upravni odbor, zanjo 
podpisujeta po dva člana upravnega od- 
bora, katerih enega lahko nadomešča po 
upravnem odboru -ooblaščeni uslužbe- 
nec zadruge. 

Člani upravnega odbora so: 
Medved Ivan, ,kmet, Mihovci, predsed- 

nik, 
Sagadin Andrej, kmet, Mihovci, tajnik, 
Pleteršek Anton, kmet, Mihovci, 
Sagadin Simoni, kmet, Mihovci, 
Gajzer Anton, kmet, Mihovci, 
Klasinc Jože,  kmet,  Mihovci, odbor- 

niki. 
Okrožno sodišče v Mariboru 

dne 12. avgusta 1948. 
Zadr IV 101/2 7399 

* 
1173. 

Sedež:' Murski Crnci,    okraj Murska 
Sobota. 

Dan vpisa: 9. avgusta 1948. 
Besedilo: Kmetijska »adruga 2 o. j. 

V Murskih Črncih. 
Zadruga je bila ustanovljena na skup- 

ščini 27.. II. 1948 za nedoločen čas. 

Naloge zadruge so: 1. da na čim boljši 
in čim kulturnejši način oskrbuje svoje 
člane /. vsemi potrebnimi potrošnim! 
predmeti; 2. da odkupuje v svojem oko- 
lišu vse kmetijske pridelke In izdelke v 
skladu g postavljenim načrtom za dobro 
oskrbo mest in drugih industrijskih sre- 
dišč in sklepa v ta namen pogodbe; 
3. da pospešuje in razvija vse panoge 
kmetijskega gospodarstva na svojem 
področju, tako poljedelstvo, živinorejo, 
sadjarstvo, vinogradništvo, čebelarstvo, 
gojitev industrijskih in drugih kultur, 
gozdarstvo, domačo obrt itd., posebno 
lo tiste panoge oziroma kulture, ki v 
danih naravnih pogojih najbolj uspe- 
vajo; 4. da uvaja za povečanje kmetijske 
proizvodnje in s tem za naraščanje bla- 
gostanja svojih članov naprednejše teh- 
nične in agronomske metode v kmetij- 
stvu in v ta namen nabavlja kmetijske 
stroje, umetna gnojila itd., ustanavlja 
ambulante za živino, plemenilne postajo, 
organizira selekcijo živine, gradi eilose, 
organizira semensko službo, skrbi za 
gojitev sadnih, gozdnih in drugih sadik 
Ud.; 5. da oçganizira predelavo kmetij- 
skih pridelkov in obrtne delavnice za 
potrebe svojih članov in izrablja pri tem 
predv&em lokalne surovine; 6. da zbira 
kmečke prihranke v obliki hranilnih 
vlog in notranjih posojil za ustvarjanje 
obratnih sredstev in podeljevanje kre- 
ditov svojim članom; 7. da skrbi za go- 
spodarski strokovni, kulturni in pro- 
svetni dvig vseh prebivalcev svojega 
okoliša tako, da prireja v svojem za- 
družnem domu strokovne in politična 
predavanja, kulturne prireditve, stro- 
kovne tečaje, razstave, predvajanja fil- 
mov, goji fizkulturo Itd. ter ustanovi 
svojo knjižnico. 

Zaradj smotrnega in uspešnejšega iz- 
vajanja svojih nalog izdela '.ou-a'jne na. 
črte v skladu s splošnim državnim na- 
črtom. 

Zadružni delež znaša 150 din, plača 
se ob vstopu v zadrugo. Upravni odbor 
lahko dovoli plačilo v obrokih. Delež 
zadružnikovega družinskega člana znaša 
10. din Jamstvo je omejeno. Zadružnik 
jamči še z desetkratnim zneskom vpisa- 
nih obveznih deležev. 

Zadruga razglaša važnejše sklepe v 
svojih poslovnih prostorih' in na raz- 
glasni deski. 

Upravni odbor sestavlja 7 članov. 
Njegova dolžnost traja eno loto. 

Zadrugo zastopa upravna odbor, zanjo 
podpisujeta dva člana upravnega odbo- 
ra, katerih enega sme nadomeščati po- 
oblaščeni uslužbenec zadruge. 

Ciani upravnega odbora so: 
Granfol Koloman, predsednik, 
Flisar Stefan, podpredsednik, 
Maric Koloman, tajnik, 
Rajner Vincenc, 
Maric Stefan', 
Kosednar Alojz, 
Forjan Janez, odborniki 
Poe' 'alč   .M    za    sopodoisovanje je 

Firs* Ida, poslovodkinja, Murski Crnci. 
Okrožno sodiščo v Mariboru 

dne 9. avgusta 1948. 
Zadr III 109/2 7179 
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1174. 
Sedež: Sovjak, okraj Gor. Radgona. 
Dan vpisa: 12. avgusta 1948. 
Besedlo: Kmetijska zadruga z o. j. v 

Sovjaku 
Zadruga je bila ustanovljena na skup- 

ščin, 28. IV. 1948 za nedoločen čas. 
Naloge zadruge so: 1. da na ••• boljši 

in čim kulturnejši način oskrbuje svoje 
člane z vsemi potrebnimi potro?nrjmi 
predmeti; 2. da odkupuje v svojem oko- 
lišu vse kmetijske pridelke • izdelke v 
skladu v postavljenim načrtom za dobro 
oskrbo mest in drugih industrijskih sre- 
di«- in sklepa v ta namen pogodbe; 
3. da pospešuje in razvija vse panoge 
kmeb.ij&kega gospodarstva na svojem 
področju, tako poljedelstvo, živinorejo, 
sadjarstvo, vinogradništvo, čebelarstvo, 
gojitev industrijskih in drugih kulta, 
gozdarstvo, domačo obrt itd., posebno 
še tiste panoge oziroma kulture, Iti v 
danih naravnih pogojih najbolj uspe- 
vajo; 4. da uvaja za povečanje kmetijske 
proizvodnje itn s tem za naraščanje bla- 
gostanja svojih članov naprednejše teh- 
nične ir.' agronomske metode v kmetij- 
stvu in v ta namen nabavlja kmetijske 
stroje, umetna gnojila itd., ustanavlja 
ambulante za živino, plemenllne postaje, 
organizira selekcijo živine, gradi silose, 
organizira semensko službo, skrbi za 
gojitev sadnih, gozdnih iu drug'h sadik 
itd.; 5. da organizira predelavo kmetij- 
skih pridelkov in obrtne delavnice za 
potrebe svojih članov in izrablja pri tem 
predvsem lokalne surovine; 6, da /-bira 
kmečke prihranke v obliki hranilnih 
vlog in notranjih posojil za ustvarjanje 
obratnih sredstev in podeljevanje kre- 
ditov svojim članom; 7. da skrbi za go- 
spodarski strokovni, kulturni "in pro- 
svetni dvig vseh prebivalcev svojega 
okoliša tako, da prireja v svojom za- 
družnem domu strokovna in politična 
predavanja, kulturne prireditve, stro- 
kovne tečaje, razstave, predvajanja Ml- 
inov, goji fizkulturo itd. ter ustanovi 
svojo knjižnico. 

Zaradi smotrnega in uspešnejšega iz- 
vajanja svojih nalog izdela potrebne na- 
črte v skladu s splošnim državnim na- 
črtom. 

Zadružni delež znaša 150 din in se 
plača ob vstopu v zadrugo. Upravni od- 
bor lahko dovoli plačilo v obrokih. De- 
lež zadružnikovega družinskega člaia 
znaša 10 din. Jamstvo je omejeno. Vsak 
zadružnik jjamči Se s petnajetkratnim 
zneskom vpisanih obveenih deležev. 

Zadruga razglaša važnejše sklepe v 
svojih poslovnih prostorih in na razglas- 
ni deski. 

Upravni odbor sestavlja 6 do 7 članov. 
Njegova dolžnost traja eno leto. 

Zadrugo zastopa upravni odbor, zanjo 
podpisujeta po dva Člana upravnega od- 
bora, katerih enega lahko nadomešča po 
upravnem odboru pooblaščeni uslužbe- 
nec zadruge. 

Člani upravnega odbora so: 
Knez Boris, kmet, Rinkovci, predsed- 

nik. 
Oolnar Anton, kmet. Sovjak, podpred- 

> 'uik. 

Feronc Ivan, kmet, Sovjak, tajnik, 
. Matekovič Ivan, kmet, Sovjak, 

Kurbos Avgust, kmet, Sovjak, 
Kreft Jakob, kmet, Kutinci, odborniki 

Okrožno sodišče v Mariboru 
dne 12. avgusta 1948. 

Zadr IV 103/48 7401 
* 

1175. 
Sedež: Stogovci, okraj Gor. Radgona. 
Dan vpisa: 12. avgusta 1048. 
Besedilo: Kmetijska zadruga z o. j. 

v Stogovcih. 
Zadruga je bila ustanovljena na skup- 

ščini 24  IV. 1948 za nedoločen čas. 
Naloge zadruge so: 1. da na čim boljši 

in čim kulturnejši način oskrbuje svoje 
člane z vsemi potrebnimi potresnimi 
predmeti; 2. da odkupuje v svojem oko- 
lišu vse kmetijske pridelke in izdelke v 
skladu v postavljenim načrtom za dobro 
oskrbo mest in drugih industrijskih sre- 
dišč in sklepa v ta namen pogodbe; 
3. da pospešuje in razvija vse panoge 
kmetijskega gospodarstva na svojem 
področju, tako poljedelstvo, živinorejo, 
sadjarstvo, vinogradništvo, čebelarstvo, 
gojitev industrijskih in drugih kultur, 
gozdarstvo, domačo obrt itd., posebno 
še tiste panogo oziroma kulture, ki v 
danih naravnih pogojih najbolj uspe- 
vajo; 4. da uvaja za povečanje kmetijske 
proizvodnje ta s tem za naraščanje bla- 
gostanja svojih članov naprednejše teh- 
nične in agronomske metode v kmetij- 
stvu in v ta namen nabavlja kmetijske 
stroje, umetna gnojila itd., ustanavlja 
ambulante za živino, plemenilne postaje, 
organizira selekcijo živine, gradi silose, 
organizira semensko službo, skrbi za 
gojitev sadnih, gozdnih in drugih sadik 
itd.; 6. da organizira predelavo kmet'j- 
skih pridelkov in obrtne, delavnice za 
potrebe svojih Članov in izrablja pri tem 
predvsem lokalne surovine; 6. da zbira 
kmečke prihranke v obliki hranilnih 
vlog in notranjih posojil za ustvarjanje 
obratnih sredstev in podeljevanje kre- 
ditov svojim Članom; 7. da skrbi za go- 
spodarski strokovni, kultund in •••- 
svetni dvig vseh prebivalcev svojega 
okoliša tako, da prireja v svojim za- 
družnem domu strokovna in politična 
predavanja, kulturne prireditve, stro- 
kovne tečaje, razstave, predvajanja fil- 
mov, goji fizkulturo itd. ter ustanovi 
svojo knjižnico. 

Zaradi smotrnega in uspešnejšega iz- 
vajanja svojih nalog izdela potrebne na- 
črte v skladu s splošnim državnim na- 
črtom. 

Zadružni delež znaša 150 din in se 
plača ob vstopu v zadrugo. Upravni od- 
bor lahko dovoli plačilo v obrokih. De- 
lež zadružnikovega družinskega člana 
znaSa 50 din. Jamstvo je omejeno. Vsak 
zadružnik jamči še z desetkratnim zne- 
skom vpisanih obveznih deležev. • 

Zadruga razglaša važnejše sklepe v 
svojih poslovnih prostorih in na razglas- 
ni deeki. 

Upravni odbor sestavlja 5 do 9 članov. 
Njegova dolžnost traja eno leto. 

Zadrugo zastopa upravni odbor, zanjo 
podpisujeta rio dva Člana upravnega od- 
bora, katerfh.'enega lahko nadomešča po 

upravnem odboru pooblaščeni uslužbe- 
nec zadruge. 

Člani upravnega odbora so: 
Rus Jože, zadružnik, Stogovci, pred- 

sednik, 
Vidmar Jože, kmet, Grabe, podpred- 

sednik, 
Gerič Stefan, kmet, KonjišČe, tajnik, 
Kogoj Janei, kmet, Grabo, 
Brancoli Janez, kmet, Grabe, odbor- 

nika. 
Okrožno sodišče v Mariboru 

dne la. avgusta 1048. 
Zadr IV 104/2 7402 

* 
UK. 

Sedež: Sv. Ana, Gor. Radgona. 
Dan vpisa: 18. avgusta 1948. 
Besedilo: Kmetijska zadruga z o. j. 

v Lcdineku. 
Zadruga je bila ustanovljena na skup- 

ščini 27. V. 1948 za nedoločen čas. 
Naloge zadruge so: 1. da na čim boljäi 

in čim kulturnejši načvn oskrbuje svoje 
člane z vsemi potrebnimi potrošnmii 
predmeti; 2. da odkupuje v svojem oko- 
lišu ve» kmetijske pridelke un ixdelke v 
skladu v postavljenim načrtom za dobro 
oskrbo mest in drugih industrijskih sre- 
dišč in sklepa v ta namen pogodbe; 
3. da pospešuje in razvija vse panoge 
kmetijskega gospodarstva na svojem 
področju, tako poljedelstvo, živinorejo, 
sadjarstvo, vinogradništvo, čebelarstvo, 
gojitev industrijalcih in drugih kultur, 
gozdarstvo, domačo obrt itd., posobno 
se tiste panoge oziroma kulture, ki v 
danih naravnih pogojih najbolj uspe- 
vajo; 4. da uvaja za povečanje kmetijske 
proišvodnje iln s tem za naraščanje bla- 
gostanja svojih članov naprednejše teh- 
nične in agronomske metode v kmetij- 
stvu in v ta namen nabavlja kmetijske 
stroje, umetna gnojila itcL, ustanavlja 
ambulante za živino, plemenilne poetaje, 
organkira selekcijo živine, gradj silose, 
organiiira semensko službo, skrbi za 
oojitev sadnih, goxdnia in drug'h sadik 
itd.; 5. da organkira predelavo kmetij- 
skih pridelkov in obrtne delavnice za 
potrebe svojih članov in izrablja pri tem 
predvsem lokalne surovine; 6. da zb'ra 
kmečke prihranke v obliki hranilnih 
vlog in notranjih posojil za ustvarjanje 
obratnih sredstev in podeljevanje kre- 
ditov svojim članom; 7. da skrbi za go- 
spodarski strokovni, kulturni in pro- 
svetni dvig vaeh prebivalcev svojega 
okoliša tako, da prireja v svojem za- 
družnem domu strokovna in polltiîna 
predavanja, kulturne prireditve, stro- 
kovne tečaje, razstave, predvajanja fil- 
mov, goji fizkulturo itd. ter ustanovi 
svojo knjižnico. 

Zaradi smotrnega in uspešnejšega iz- 
vajanja svojih nalog- izdela potrebne na- 
črte v skladu s splošnim državnim na- 
črtom. 

Zadružni delež znaša 160 din in se 
plača ob vstopu v zadrugo Uor&vni od- 
bor lahko dovoli plačilo v obrokih. De- 
lež zadružnikovega družinskega člana 
maša 20 din. Jamstvo jo omejeno. Vsak 
zadružnik jamči 5e z desetkratnim zne- 
skom vpisanih deležev. 
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Zadruga razglaša važnejše sklepe v 
svojih poslovnih prostorih in na razglas- 
ili deski. 

Upravni odbor sestavlja 5 do 9 članov. 
Njegova dolžnost traja eno leto. 

Zadrugo zastopa upravni odbor, zanjo 
podpisujeta po dva člana upravnega od- 
bora, katerih enega lahko nadomešča po 
upravnem odboru pooblaščeni uslužbe- 
nec zadruge. 

Člani upravnega odbora so: 
Žugman Valentin, predsednik, 
Ornik Janez, podpredsednik, 
Kaučič Tomaž, tajnik, 
Bauman Jožef, 
Kolman Franc, odbornika, vsi kmetje 

v Krembergu. 
Pooblašeeivec za sopodpisovanje: 
Štrakl Ivan, poslovodja, Sv. Ana v SL 

goricah. 
Okrožno sodišče v Mariboru 

dne 13. avgusta 1948. 
Zadr IV 105/2 7403 

* 
1177. 

Sedež: Sv. Florijan v Dolicu, okraj 
Dravograd. 

Dan vpisa: 9. avgusta 1948. 
Besedilo: Kmetijska zadruga z o. j. 

Sr. Florijan v Doliču. 
Zadruga je bila ustanovljena na skup- 

ščini 5. IV. 1948 za nedoločen cas. 
Naloge zadruge so: 1. da na čim boljši 

in čim kultumejši način oskrbuje svoje 
člane z vsemi potrebnimi potrošnimi pred- 
meti; 2. da odkupuje v svojem okolišu vse. 
kmetijske pridelke in izdelke v skladu s 
postavljenim načrtom za dobro oskrbo 
mest in drugih industrijskih središč in* 
sklepa v ta namen pogodbe; 3. da pospešu- 
je in razvija vse panoge kmetijskega go- 
spodarstva na svojem področju, tako polje- 
delstvo, živinorejo, sadjarstvo, vinogradni- 
štvo, čebelarstvo, gojitev industrijskih in 
drugih kultur, gozdarstvo, domačo obrt itd., 
posebno še tiste panoge oziroma kulture, 
ki v danih naravnih pogojih najbolj uspe- 
vajo; 4. da uvaja za povečanje kmetijske 
proizvodnje in s tem za naraščanje bla- 
gostanja svojih članov naprednejše teh- 
nične in agronomske metode v kmetij- 
stvu in v ta namen dobavlja kmetijske 
stroje, umetna gnojila itd.; ustanavlja 
ambulante za živino, plemenilne postaje, 
organizira selekcijo živine, gradi silose, 
organizira semensko službo, skrbi za goji- 
tev sadnih, gozdnih in drugih sadik itd.; 5, 
da organizira predelavo kmetijskih pridel- 
kov in obrtne delavnice za potrebe svojih 
članov in izrablja pri tem predvsem lokal- 
ne surovine; 6, da zbira kmečke prihranke 
v obliki hranilnih vlog in notranjih poso- 
jil za ustvarjanje obratnih sredstev in 
podeljevanje kreditov svojim članom; 7. da 
skrbi za gospodarski strokovni, kulturni in 
prosvetni dvig vseh prebivalcev svojega 
okoliša tako, da prireja v svojem zadruž- 
nem domu strokovna in politična predava- 
nja, kulturne prireditve, strokovne tečaje, 
razstave, predvajanja filmov, goji fizkultu- 
ro itd. ter ustanovi svojo knjižnico. 

Zaradi smotrnega in uspešnejšega iz- 
vajanja .svojih nalog izdela potrebne na- 
črte v skladu s splošnim državnim na- 
črtom. " 

Zadružni delež znaša 150 din, plača 
se ob vstopu v zadrugo Upravni odbor 
lahko dovoli plačilo v obrokih. Delež 
zadružnikovega družinskega člana zna- 
ša 10 d'in. Jamstvo je omejeno. Vsak za- 
družnik jamči še s petkratnim zne- 
skom vpisanih obveznih deležev. 

Zadruga razglaša važnejše sklepe v 
svojih poslovnih prostorih in na raz- 
glasni deski. • 

Upravni odbor sestavlja 7 do 10 čla- 
nov. Njegova dolžnost traja eno leto. 

Zadrugo zastopa upravni odbor, zanjo 
podpisujeta po dva člana upravnega od- 
bora, katerih enega lahko nadomešča po 
upravnem odboru pooblaščeni uslužbe- 
nec zadruge. 

člani upravnega odbora so: 
Grušovnik Franc, kmet, Gor. Dolič, 

predsednik, 
Kumer Rajko, delavec, Tolsti vrh, 

podpredsednik, 
Jastrobnik Ivan, kmet, Gor. Dolič, taj- 

nik, 
Vanovšek Ferdo, kmet, Kozjak, 
Naveršnik Ivan, kmet, Gor. Dolič, 
Lušnic Stefan, poslovodja, Gor. Do- 

lič, 
Podjaveržek Anton, kmet, Kozjak, 
Gerenšek Ignac, stavbenik, Gor. Do- 

lič, 
Hudovernik Ivan, obrtnik, Gor. Dolič, 

odborniki. 
Okrožno sodišče v Mariboru 

dne 9. avgusta 1948. 
Zadr IV 95 , 7277 

* 
1178. 

Sedež: Sv. Jurij, okraj Murska So- 
bota. 

Dan vpüsa: 9. aygusta 1948. 
Besedilo: Kmetijska zadruga z o. j. 

v. Sv. Juriju. 
Zadruga je bila .ustanovljena na skup- 

ščini 29. IV. 1948 za nedoločen čas. 
Naloge zadruge so: 1. da na čim boljši 

in čim kultumejši način oskrbuje svoje 
člane z vsemi potrebnimi potrošnimi pred- 
meti; 2. da odkupuje v svojem okolišu vse 
kmetijske pridelke in izdelke v skladu s 
postavljenim načrtom za dobro oskrbo 
mest in drugih industrijskih središč in 
sklepa v ta namen pogodbe; 3. da pospešu- 
je in razvija vse panoge kmetijskega go- 
spodarstva na svojem področju, tako polje- 
delstvo, živinorejo, sadjarstvo, vinogradni- 
štvo, Čebelarstvo, gojitev industrijskih in 
drugih kultur, gozdarstvo, domačo obrt itd., 
posebno še tiste panoge oziroma kulture, 
ki v danih naravnih pogojih najbolj uspe- 
vajo; 4. da uvaja za povečanje kmetijske 
proizvodnje in s tem za naraščanje bla- 
gostanja svojih članov naprednejše teh- 
nične in agronomske metode v kmetij- 
stvu in v ta namen dobavlja kmetijske 
stroje, umetna gnojila itd., ustanavlja 
ambulante za živino, plemenilne postaje, 
organizira selekcijo živine, gradi silose, 
organizira semensko službo, skrbi za goji- 
tev sadnih, gozdnih in drugih sadik itd.; 
5. da organizira predelavo kmetijskih pri. 
delkov in obrtne delavnice za potrebe svojih 
članov in izrablja pri tem predvsem lokal- 
ne surovine; 6. da zbira kmečke prihranke 
v obliki hranilnih vlog in notranjih poso- 
jil za ustvarjanje obratnih sredstev in 

podeljevanje kreditov svojim članom; 7. da 
skrbi za gospodarski strokovni, kulturni in 
prosvetni dvig vseh prebivalcev svojega 
okoliša tako, da prireja v svojem zadruž- 
nem domu strokovna in politična predava- 
nja, kulturne prireditve, strokovne tečaje, 
razstave, predvajanja filmov, goji fizkultu- 
ro itd. ter ustanovi svojo knjižnico. 

Zaradi smotrnega in uspešnejšega iz- 
vajanja svojih nalog izdela potrebne na- 
črte v skladu s splošnim državnim na- 
črtom. 

Zadružni delež znaša 150 din, plača 
se ob vstopu v zadrugo Upravni odbor 
lahko dovoli plačilo v obrokih. Delež 
zadružnikovega družinskega člana zna- 
ša 10 din. Jamstvo je omejeno. Vsak za- 
družnik jamči še z desetkratnim zne- 
skom vpisanih obveznih deležev. 

Zadruga razglaša važnejše sklepe v 
svojih poslovnih prostorih in na raz- 
glasni deski. 

Upravni odbor sestavlja 5 do 7 čla- 
nov. Njegova dolžnost traja eno leto. 

Zadrugo zastopa upravni odbor, zanjo 
podpisujeta po dva člana upravnega od- 
bora, katerih enega lahko nadomešča po 
upravnem odboru pooblaščeni uslužbe- 
nec zadruge. 

Člani upravnega odbora so: 
Frumen Jožef, kmet, Sv, Jurij, pred- 

sednik, 
Celeč Štefan, kmet, Sv. Jurij, pod- 

predsednik, 
Škrabar Rudolf, cestar, Sv. Jurij, taj- 

nik, 
Donosa Jožef, kmet, Sv. Jurij, 
Pirše Andrej, kmet, Sv. Jurij, 
Hajdinjak Viljem, mizar, Sv. Jurij, od- 

borniki. 
Okrožno sodišče v Mariboru 

drve 9. avgusta 1948. 
Zadr III 110/2 7274 

* 
1179. 

Sedež: Sratovei, okraj Radgona. 
Dan vpisa: 9. avgusta 1948. 
Besedilo: Kmetijska zadruga z o. j. v 

Sratovci-Mclo. 
Zadruga je bila ustanovljena na skup- 

ščini 23. IV. 1948 za nedoločen čas. 
Naloge zadrugo so: 1. da na čim boljši 

in čim kultumejši način oskrbuje svoje 
člane z vsemi potrebnimi potrošnimi pred- 
meti; 2. da odkupuje v svojem okolišu vse 
kmetijsko pridelke in izdelke v skladu s 
postavljenim načrtom za dobro oskrbo 
mest in drugih industrijskih središč in 
sklepa v ta namen pogodbe; 3. da pospešu- 
je in razvija vse panoge kmetijskega go- 
spodarstva na svojem področju, tako polje- 
delstvo, živinorejo, sadjarstvo, vinogradni- 
štvo, čebelarstvo, gojitev industrijskih in 
drugih kultur, gozdarstvo, domačo obrt itd., 
posebno še tiste panoge oziroma kulture, 
ki v danih naravnih pogojih najbolj uspe- 
vajo; 4. da uvaja za povečanje krnetij?ke 
proizvodnje in s tem za naraščanje bla- 
gostanja svojih članov naprednejše teh- 
nične in agronomske metode v kmetij- 
stvu in v ta namen dobavlja kmetijske 
stroje, umetna gnojila itd., ustanavlja 

' ambulante za živino,^ plemenilne postaje, 
organizira selekcijo živine, gradi silose, 
organizira semensko službo, skrbi za goji- 

, tev sadnih, gozdnih in drugih sadik itd.; 
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tev za mrtvega in se izdaja poziv, da se 
o pogrešanem do 15. X. 1948 poroča so- 
dišču ali skrbniku Skrjancu Stanetu, 
Ljubljana, Rožna dolina. Cesta -VI št. 56. 
Ok 170/4S—4 6865 

Oven Vinko roj. 29. III. 1908 v Ljub- 
ljani, sin Franca in Marije rojene Mohar, 
knjigovodja v Ljubljani, Obirska 20, je 
bil pri domobrancih in se od 3. III. 1945 
pogrela. 

Oven Gabrijel roj. 17. II. 1920 v Ljub- 
ljani, sin Franca in Marije rojene Mo- 
har, uradnik v Ljubljani, Moste, Cankar- 
jeva ul. 14, je odšel 1. 1942 v Nemčijo 
na del-o. Zadnjic se je javil 1, 1944 iz 
Salzburga. 

1\> poročilu oddelka za notranje zade- 
ve pri MLO Ljubljana • nikakih podat- 
kov o bivališču pogrešanih. 

Na predlog Oven Jožefe, postrežnice, 
Ljubljana, Obirska c. 20, se uvede po- 
stopanje za razglasitev za mrtva in se 
izdaja poziv da se o pogrešanima do 15. 
X. 1948 poroča sodišču ali skrbniku Pod. 
bevšku Francu, Ljubljana, Obirska 4. 
Ok 182/48-4 6867 

Suhadolnik Franc, roj. 29. XI. 1922 v 
Ljubljani, sin Franca in Ane rojene Be- 
lič, železničar v Ljubljani, Rožna dolina, 
C. II št. 16a), in 

Suhadolnik Marjan roj. 3. IX. 1924 v 
Ljubljani, sin Franca in Ane roj. Belič, 
mes. vajenec v Ljubljani, Rožna dolina, 
C. II št. 16 a), sta odšla 1. 1942 k par- 
tizanom in se od takrat pogrešata. 

Na predlog Suhadolnik Ane rojene Be- 
lič, delavke v Ljubljani, Rožna dolina, 
C. II št. 16 a), so uvede postopanje za 
razglasitev za mrtva in se izdaja poziv, 
da_ se o pogrešanima do 15. X. 1945 po- 
roča sodišču ali skrbnici Simončič Veri 
v Ljubljani, Rožna dolina, C. X št. 6. 

Ižanc Anton, Jakelj Dragotin, Jurkas 
Viktor, Kolenik Alojz, Maček Ivan, Oven 
Vinko in Gabrijel, Suhadolnik Franc in 
Marjan se pozivajo, da se zglasijo pri 
sodišču ali drugače dajo kako vest o 
sebi. 

Po preteku roka bo sodišče odločilo o 
predlogih. 

Okrajno sodišče v Ljubljani 
dne 29. julija 1948. 

* 
Ok 242/48—4 6874 

.Prošek Alojzij, roj. 18. VII. 1922 v 
Ljubljani, sm Alojzija in Frančiške ro- 
jene Šuštaršič, pleskar v Sp. Hruški 24, 
je baje padel' kot partizan aprila 1944. 

Na predlog Prošek Frančiške rojene 
Šuštaršič, gospodinje v Sp. Hrušiči 24, 
Ljubljana, se uvede postopanje za raz- 
glasitev za mrtvega in se izdaja poziv, 
da se o pogrešanem poroča sodišču ali 
skrbnici Zrnec Jožefi, Sp. Hrušica 34, 
oziroma predlagateljici. 

Prošek Alojzij se poziva, da se zgla- 
i pri sodišču ali drugače da kako vest 

• ^ebi. 

Ok 238/48-3 '       6801 
Dr. Vagaja Franc, roj. 10. I. 1916 v 

Ljubljani, sin Gregorja in Marije rojene 
Lašič. uradnik drž. železnic v Ljubljani, 
Pptričeva ul 1, se od maja 1945 pogreša. 

si 

Po obvestilu oddelka za notranje za- 
deve pri MLO Ljubljana ni nikakih po- 
datkov o bivališču pogrešanega. 

Na predlog Vagaja Elizabete, gospodi- 
nje v Ljubljani, Hradeckega cesta 74, se 
uvede postopanje za razglasitev za mr- 
tvega in se izdaja poziv, da se o pogre- 
šanem poroča sodišču ali skrbniku Juva- 
nu Alojzu, Ljubljana, Ciglarjeva ulica 
št. 6. 

Dr. Vagaja Franc se poziva, dasezgla- 
si pri sodišču ali drugače da kako vest 
o sebi. 

Po preteku dveh mesecev po objavi v 
Uradnem listu LRS bo sodišče odločilo 
o predlogih. 

Okrajno sodišče v Ljubljani 
dne 29. julija 1948. 

* 
Ok 181/48—8 6873 

Gantar Peter, roj. 10. IV. 1909 v Pet- 
kovcu št. 1, KLO Rovte pri Logatcu, sin 
Janeza in Marijane rojene Homovec, mi- 
zar, v Rovtah 1, poročen', se od junija 
1945 pogreša. 

Na predlog Gantar Amalije, gospodi- 
nje v Črnolici 31, p. Sv. Jurij pri Celju, 
se uvede postopanje za razglasitev za 
mrtvega in se izdaja poziv, da se o po- 
grešanem poroča sodišču ali skrbniku 
Martinčku Francu, Rovte 7, oziroma 
predlagateljici. 

Gantar Peter se poziva, da se zgla- 
si pri sodišču ali drugače da kako vest 
o sebi. 

Po preteku dveh mesecev od objave 
tega oklica v Uradnem listu LRS bo so- 
dišče odločilo o predlogu. 

Okrajno sodišče v Ljubljani 
dne 30. julija 1948. 

*     • 

R 292/48-2 / 6185 
Šantej Vincenc, roj. 17. VII. 1916 v 

Panečah pri Rimskih Toplicah, sin pok. 
Janeza ir; Marije rojene Zagorišek, žel. 
delavec na Pavlovskem vrhu 58, oženjen, 
je bil 27. VI. 1944,prisilno mobiliziran 
v nemško vojsko. Po poročilu vojaške 
komande je 6. X. 1944 padel v bližini 
Kölna. Od tedaj se pogreša. 

Na predlog žene Santej Marije rojene 
Fekonja, posestnice na Pavlovskem vrhu 
št. 58, se uvede postopanje za razglasi- 
tev za mrtvega in se izdaja poziv, da 
se o pogrešanem do 30. IX. 1948 poroča 
sodišču ali skrbniiku Čuku Francu, sod. 
uslužbencu v Ljutomeru. 

Po preteku roka bo sodišče odločilo o 
predlogu. 

Okrajno sodišče v Ljutomeru 
dne 12. julija Ì948. 

* 
V R 1214/48-3 j 6604 

Cvetko Franc, roj. 30. X. 1923 v Lim- 
busu pri Mariboru, sin Antona in Aloj- 
zije rojene4 Bigec, žel. delavec v Limbu- 
šu 35, poročen s Cvetko Alojzijo, po- 
sestnico v Zg. Bistrici 45, je bil 3. I. 
1942 prisilno mobiliziran v nemško voj- 
sko in se od 3. III. 1945 pogreša. 

Na predlog žene Cvetko Alojzije se 
uvede postopanje za razglasitev za mr- 
tvega in se izdaja poziv da se o pogreša- 
nem do 30. XI. 1948 poroča sodišču ali 

skrbniku Vetrihu Albinu, sod. uradniku 
v Mariboru. 

Cvetko Franc se poziva, da se zgla- 
si pri sodišču ali drugače da kako vest 
0 sebi 

Po preteku roka bo sodišče odločilo o 
predlogu. 

Okrajno sodiščo v Mariboru, odd. V., 
dne 5. avgusta 1948. 

* 
IR 153/48-2 7203 

Vrtočic Franc, roj. 14. XL 1921 v Ma- 
lih Brusnicah, sin Alojza in Terezije ro- 
jeno Šinkovec, posestnik na Ratežu, ože- 
njen, se od maja 1945 pogreša. 

Na predlog žene se uvede postopanje 
za razglasitev za mrtvega in se izdaja 
poziv, da se o pogrešanem do 1. I. 1949 
poroča predlagateljici Vrtačič Mariji ali 
pa sodišču. 

Po preteku roka bo sodišče odločilo o 
predlogu. 

Okrajno sodišče r Novem mestu 
dne 25. •••••.1948.    * 

* 
1 R 155/48—2 7265 

Zbogar Oskar, roj. 18. I. 1906 v Gori- 
ci, sin Silvestra in Agate rojene Mačus, 
bivši uradnik Hranilnice in posojilnice 
v Novem mestu, Kandiji, stanujoč v No. 
vem mestu, Štemburjeva ulica 4, se od 
junija 1945 pogreša. 

Na predlog žene Zbogar Lili iz Nove- 
ga mesta, Štemburjeva 4, se uvede po- 
stopanje za razglasitev za mrtvega in se 
izdaja poziv, da se o pogrešanem do 15. 
II. 1949 poroča sodišču ali predlagate- 
ljici. 

Po preteku roka bo sodišče odločilo o 
predlogu. 

Okrajno sodišče v Novem mestu  > 
dne 12. avgusta 1948. 

* 
IR 156(48-3 7204 

Pavlic Anton, roj. 12. I. 1907 v Mali 
Strmca 4, KLO Šmarjeta, sin Janeza in 
Marije rojene Nečimer, poljedelec v Ma- 
li Strmci 4, KLO Šmarjeta, ee od maja 
1945 pogreša. 

Na predlog brata Pavlica Franca, po- 
sestnika -Jz Gorenje vasi št. 32, KLO 
Šmarjeta, se uvede postopanje za razgla- 
sitev za mrtvega in se izdaja poziv, da 
se o pogrešanem do 1. III. 1949 poroča 
sodišču aB predlagatelju. 

Po preteku roka bo sodišče odločilo o 
predlogu. 

Okrajno sodišče v Novem mestu 
óve 13. avgusta 1048. 

II R 249/47-2 6425 
Rupnik Andrej, roj. 21. X. 1869 v Za- 

gorju, sin Andreja in Jožefe roj. Umefe, 
poročen, stan. v Arrowu, provinca So- 
merset CO SA (Pensilvanija, Severna 
Amerika), je odšel v Ameriko še pred 
svetovno vojno. Zadnjič se je oglasil 
domačim pred izbruhom prve svetovne 
vojue. Baje je 1918 umrl. 

Na predlog Rupnika 'Karfa, delavca iz 
Matenje vasi 45, se uvede postopanje za 
razglasitev za mrtvega' in se izdaja po- 
ziv, da se o pogrešanem do 1. XII. 1948 
noroča sodišču ali skrbniku Rupniku 
Karlu. 
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Rupnik Andrej se poziva, da se zglasä 
pri sodišču au drugače da kako vest o 
sebi. 

Po preteku roka bo sodišče odločilo 
0 predlogu. 

Okrajno sodišče v Postojni, odd. L, 
dne 5. decembra 1947. 

1 R 150/48—7 7140 
Požar Jože, roj. 8. X. 1Q09 v Belskem, 

sai Matevža in Marije roj. Simčič, kovač 
v Studenem št 6, je 15. X. 1943 odšel 
od svojega doma proti Podk/aju v Čr- 
nem vrhu in se od tedaj pogreša. 

Na predlog žene Požar Antonije, go- 
spodinje, Studeno št. 105, se uvede po- 
stopanje za razglasitev za mrtvega. 

Požar Jože se poziva, da se najpozne- 
je do 30. X. 1948 zglasj pri sodišču ali 
skrbniku Mlakarju Ivanu, sod. uradniku 
v Postojni. 

Po preteku roka bo sodišče odločilo o 
predlopu. 

Okrajno sodišče v Postojni 
dne Î9. julija 1948. 

* 
I R 155/48—10 7202 

rolene Ivana, roj. 18. X. 1913 v Čer- 
melicah, hči Jakoba in Marije roj, Ižane, 
kmečka delavka iz Matenje vasi št, 30, 
samska, je bla marca 1945 od Nemcev 
odpeljana v Trst. Od tedaj se pogreša. 

*•• predlog matere Dolenc Marije, 
Kmečke delavke iz Matenje vasi St. 30, 
se uvede postopanje za razglasitev za 
mrtvo. 

Dolenc Ivana se poziva, da se naj- 
pozneje do 1. XI. 1948 zglasi pri sodršču 
ali skrbniku Mlakarju Ivanu, sod. usluž- 
bencu v Postojni. 

Po preteku roka bo sodišče odločilo 
o predlogu. 

Okrajno sodišče v Postojni 
dne 13. avgusta 1948. 

* 
R 306/48 6611 

Pečnik Alojz, rojen 17. VI. 1906 v 
Šmartnem, sin Simona in Frančiške roje- 
ne Kumer, delavec v Gradišču 33, je 
odšel leta 1944 v NOV. Še istega leta je 
bil od Nemcev ujet In odpeljan v Da- 
chau. Od tedaj 66 pogreša. 

Na predlog žene Pečnik Frančiške, 
dninarice v Gradišču 83, p. Slovenj Gra- 
dec, se uvede postopanje za razglasitev 
za mrtvega in se izdaja poziv, da se o 
pogrešanem do 1. XI. 1948 poroča sodi- 
šču ali skrbniku Čegovniku Filipu, sod. 
uradniku na Prevaljah. 

Pečnik Alojz se poziva, da se zglasi 
pri sodišču alj drugače da kako vest o 
sebi. 

Po preteku roka bo sodišče odločilo 
o predlogih. 

Okrajno sodišče na Prevaljah 
dne 12, julija 1948. 

* 
R 294/48        • 6529 

Zavrl Franc, roj. 26. III, 1883 v Stra- 
žah pri MisUnji, posestnik, poročen, je ] 

bil leta 1942 odpeljan v Auschwitz. Baje j 
je 1943 umrl, ker se od tedaj ni več 
oglasu 1 

Na predlog sina Zavrla Vladimira, 
visokošolca v Stražah 21 pri Mislinji, se 
uvede postopanje za razglastev za mr- 
tvega in 66 Izdaja poziv, da se o pogre- 
šanem do 1. XI. 1948 poroča sodišču ali 
skrbniku Čegovniku Filipu, sod. urad- 
niku na Prevaljah. 

Zavrl Franc se poziva, da se zglasi 
pri sodišču ali drugače da kako vest o 
eehi. 

Po preteku roka bo sodišče odlo&lo 
o predlogu. 

Okrajno sodišče na Prevaljah 
dne 19. julija 1948. 

* 
R 316/48 6802 

Pilih Rudolf, roj. 12, III. 1901 v Ma- 
Mariboru, sin Jožefa In Marije .rojene 
Orthaber, profesor glasbe, Celje, Miklo- 
šičeva uL 3, se od 1945 pogreša. 

Na predlog žen© Pilih Eie, uradnice v 
Slovenjem Gradcu, 6e uvede postopanje 
za razglasitev za mrtvega in se izdaja 
poziv, da se o pogrešanem do 15. XI. 
1948 poroča sodišču ali skrbniku Čegov- 
niku Filipu, sod. uradniku na Prevaljah. 

Pilih Rudolf se poziva, da se zgla- 
si pri sodišču ali drugače da kako vest 
o sebi 

Po preteku roka bo sodišče odločilo o 
predlogu. 

Okrajno sodišče na Prevaljah 
dne 1. avgusta 1948. 

* 
R 343/48—1 7019 

Sedar Jožef, roj. 13. IV. 1013 v Sta- 
rem trgu 10 in tam stanujoč, sin Matev- 
ža in Helene, posestnik, oženjen, je od- 
šel 5. V. 1944 v Šercerjevo brigado NOV 
in je 22. V. 1944 v boju z Nemci pri Za. 
vodnji padel. Od tedaj se pogreša. 

Na predlog žene Sedar Ane, posestni- 
ce v Starem trgu 10, se uvede postopa- 
nje za razglasitev za mrtvega in se izda- 
ja poziv, da se o pogrešanem do 5. XI. 
1948 poroča sodišču ali skrbniku Če- 
govniku Filipu, sod. uradniku na Preva- 
ljah. 

Sedar Jožef se poziva, da. 6e zgla- 
si pri sodišču ali drugače da kako vesl 
o sebi. 

Po preteku roka bo sodišče odločilo o 
predlogu. 

Okrajno sodišče na Prevaljah 
dne 5. avgusta 1948. 

* 
VII R 148/48 5733 

Kmetec Martin, roj. 9. XI. 1897, sin 
Jurija • Julijane, Cirkovci 16 pri Ptuju, 
je 1917 padel na italijanskem bojišču 
med Tržičem • Devinom. 

Na predlog matere Kmetec Julijane, 
užitkarice v 43irkovcih 16, so uvede po- 
stopanje za razglasitev za mrtvega in se 
izdaja poziv, da se o pogrešanem do 
1. X. 1948 poroča sodišču ali ekrbmku 
Kmetcu Francu, železničarju v Cirkovcih 
št. 16. 

Po preteku roka bo sodišče odločilo 
i- predlogu. 

Okrajno sodišče v Ptuju, odd. VII., 
dne 25. junija 1948. 

VII R 128/48 6031 
Fajt Franc, roj. 30. VIII. 1911 na Maj- 

skem vrhu, sin Fajt Marije, samski, je 
odšel v 2. četo, 2. bat., 11. pohorske bri- 
gade v NOV. V dneh od 12. do 15. XI. 
1944 je bila njegova edinica na Babniš 
gori od be-ga napadena • se od tedaj 
pogreša. 

Na predlog matere Fajt Marije se uve- 
de postopanje za razglasitev za mrtvega 
in se uzdaja poziv, da se o pogrešanem 
do 15. X. 1948 poroča sodišču ali skrb- 
niku Cafuti Francu, posestniku v Ljub- 
stavi 12. 
I R 54/48—3 5920 

••» \lojz, roj. 21. VI. 1921, sin po- 
sestn ,ivd Lovrenca in Terezije rojene 
Petrovič, stan. v Bukovcih št. 38, je bil 
23. VI. 1943 prisilno mobiliziran v nem- 
ško vojsko. Zadnjič se je javil 23. III. 
1945 iz Krakova. Baje je v bojih pri Kra- 
kovu padel. 

Na predlog matere Kos Terezije, po- 
sestnfce v Bukovcih 38, se uvede posto- 
panje za razglasitev za mrtvega in se iz- 
daja poziv, da se o pogrešanem do 15. X. 
1948 poroča sodišču ali skrbniku Marko- 
vimi Andreju, posestiiku v Bukovcih 2. 
VII R 149/48 6030 

Lesjak Rudolf roj. 9. IV. 1920 v Pod- 
Iehniku, sin Ludvika in Marije, oženjen, 
strugar v Sp. Hajdini 130, je bil prisilno 
mobiliziran v nemško vojsko. Dne 10. 
VIII. 1944 je odšel na bojišče na Kor- 
čulo in se od tedaj pogreša. 

Na predlog žene Lesjak Antonije, hiš- 
ne pomočnice v gradu Strnišče pri Ptuju, 
se uvede postopanje za razglasitev za 
mrtvega in se itzdaja poziv, da se o po- 
grešanem do 15. X. 1948 poroča sodišču 
ali skrbniku, Lesjaku Francu, trg. po- 
močniku v gradu Strrišče pri  Ptuju. 

Po preteku roka bo sodišče odločilo 
o predlogih. 

Okrajno sodišče v Ptuju, odd. VII., 
dne 6. julija 1948. 

è ** 
VII R 150/4 8 6246 

Hegediš Franjo, rojen 19. V. 1907 v 
Dugi resi pri Varaždnu, sin -Valentina 
in Marije, oženjen, trgovec pni Sv. Vidu 
pri Ptuju, je odšel junija 1942 k domo- 
brancem v Karlovec, pozneje pa na 
Hrvaško in Dolenjsiko, Od tedaj se po- 
greša. 

Na predlog Hegediiš Anice, posestnice 
pni Sv. Vidu 18 pri Ptuju, se uvede po- 
stopanje za razglasitev za mrtvega in so 
izdaja poziv, da se o pogrešanem do 
20. X. 1948 poroča sodišču ali skrbnifcu 
Kogeju Jožetu, sod. uradniku v Ptuju. 

Po preteku roka bo sodrače odločilo o 
predlogu. 

Okrajno sodiSče v Ptuju, odd. VII., 
dne 14. julija l^48- 

* 
VII R 144/48 # 6248 

Herkovič Alojz, 'rojen 7. VII. ••) v 
Pestikah, sin Jožefa in Ane, trgovski 
pomočnik v Velikem vrhu 10, je bil kot 
nemSki vojak zajet L 1943 na Dolenj- 
skem,   se potem  kot  partizan bojeval 
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proti Nemcem in je baje 17. Vili. 1944 
v boju padeJ. Od takrat »e pogreša. ' 

Na predlog zaročenke Pintarič Angele, 
delavke v Velikem vrhu št. 10, se uvede 
postopanje za razglasitev za mrtvega • 
se izdaja poz.v, da se o pogrešanem do 
20. X. •48 poroča sodišču ali skrbniku 
Kogeju Jožetu, sod.  uradniku v  Ptuju. 

VII R 145/48 6247 
Vavpotič Matevž, roj. 6. IX. 1895 v 

Stanoä.ui št. 33, kočar ravno tam, je bil 
4. VII. 1945 odpeljan v ptujske, nato 
v mariborske zapore, od koder je izgi- 
nila vsak sled za #ji;m. Vsa poizvedova- 
nja o njem so bila brezuspešna. 

Na predlog svaka Brezinška Franca, 
posestmika v Zakhi št. 12, se uvede po- 
stopanje za razglasitev za mrtvega in se 
izdaja poziv, da se o pogrešanem do 
20. X. 1948 poroča sodigču ali skrbniku 
Breiinšku Antonu, posestniku v Jablovcu. 

Po preteku  roka bo sodišče odločilo 
0 predlogih. 

Okrajno sodišče v Ptuju, odd. VII., 
dne 15. julija 1948. 

* 
VII R 151/48 6559 

Kampl Stanislav, roj. 1914 v Zg. Haj- 
dini, sin Ivana in Helene, oženjen, me- 
sar v Zg. Hajdini, je bil marca 1943 
odpeljan v mariborske zapore, nato v 
Dachau. Od konca leta 1943 se pogreša. 

Na predlog žene Kampl Mar.je, usluž- 
benke v Čakovcu, Titova 46, se uvede 
postopanje za razglasitev za mrtvega in 
se izdaja poziv, da se o pogrešanem do 
30. X. 1948 poroča sodišču ali skrbnku 
Zupaniču Mirku iz Zg. Hajdinç. 

Po preteku roka bo sodišče odločilo o 
predlogu. 

Okrajno sodišče v Ptuju, ođd. VII., 
dne 19. julija 1948. 

% 
1 R 56/48—4 7059 

Leber  Viktor,  roj. 30.  VIII. 1917  v 
Placarju pri Ptuju, s'.n posestnika Ivana 
in Marjete, poljski delavec istotarn, je 
bil mobiliziran 1. 1943 v nemško vojsko 
in je 22. VIIL 1944 padel pri Jasyju. 
Od takrat se pogreša. 

Na predlog žene Leber Marije, vini- 
čarke v Placarju št; 32, se uvede po- 
stopanje za razglasitev za mrtvega in se 
izdaja poziv, da se o pogrešanem do 
1. XII. 1948 poroča sodišču ali skrbniku 
Perteklu Karlu, sod," uradniku v Ptuju. 

Po tem roku bo sodišče odločilo o pred. 
logu. 

Okrajnocsodišče v Ptuju, odd. L, 
dne 9. avgusta 1948. 

VII R 152/48 * 714! 
Tetičkovič Ivan, roj. 25. II. 1910 v 

Gruškovcu, sin vinrčarjev Ivana in Ma- 
rije, stanujoč v Gruškovcu št. 47, je od- 
šel 1 VIII. 1944 k partizanom in bil 
dodeljen XI. SNOUB Miloša Z:danška. 
Po izpovedbi prič je padel 15. X*1944 
pri Trebniem in se od takrat nosreša. 

Na predlog žene Tetičkovč Marije se 
uvede postonanje za razclasitev za mr- 
tvega >n se izdaja poziv, da se o pogre- 
šanem do 15.  XI. 1948 poroča sodi«xu 

ali skrbnJku Tetičkoviču Jožefu, posest- 
aiku v Gruškovcu št. 21. 

Po preteku roka bo sodišče odloč.io 
o predlogu. 

Okrajno sodišče, v Ptuju, odd. Vil., 
dne 10. avgusta 1948. 

* 
III R 111/48—3 6186 

Godnič Ivan, roj. 20. IV. 1913 v Kom- 
nu, sin Ivana • Frančiške rojene Budal, 
krojač v Trstu, samski, je imel od l. 1935 
krojačnico v Trstu. Bil je živčno bolan 
in je govoril o samomoru. Od leta 1937 
se pogreša. 

Na predlog brata Godniča Franca, 
kmeta iz Komna št. 16, se uvede posto- 
panje za razglasitev za mrtvega in se 
izdaja poziv, da se o pogrešanem do 
1. II. 1948 poroča soišču. 

Godnič Ivan se poziva, da se zglasi 
pri sodišču ali drugače da kako vest o 
sebi 

Po preteku roka bo sodišče odločilo 
o predlogu. 

Okrajno sodišče v Sežani      „ 
dne 13. julija 1948. 

* 
III R 118/48—2 6404 

Gregorio Santina, roj. 30. XI. 1921 v 
Karli, okraj Sežana, hči Jožefa in Marije 
rojene Gregorio, km. hä, je bila kot 
aktivistka OF februarja 1945 aretirana v 
Trstu. Nemci so jo zaprli v zaporih 
Coroneja in se od iakrat pogreša 

Na predlog očeta Gregor ča Jožefa, 
kmeta iz Karlijev št, 3, se uvede posto- 
panje za razglasitev za mrtvo in se iz- 
daja poziv, da se o pogrešani do 1. X. 
1948 poroča sodišču 

Gregorio Santina se poziva, da se 
zglasi pri sodišču ali drugače da kako 
vest o sebi. 

Po preteku roka' bo sodišče odločilo 
o predlogu. 

Okrajno sodišče v Sežani 
dne 20. julija 1948. 

* 
III R 119/48—2 6638 

Zigante Franc, roj. 26. XII. 1911 v Ra- 
kitovcu, sin pok. Antona in pok. Marije 
roj. Rožanc, kmet, poročen je bil 5. II. 
1944 od nemške policije aretiran. Odpe- 
ljan je bil v tržaške zapore, marca 1944 
pa je bil interniran v Celovec, od koder 
se je zadnjič javil konec marca 1944. 
Baje je 12. II. 1945 umrl. 

Na predlog žene Zigante Zite, kmetice 
iz Rakitovca 23, se uvede postopanje za 
razglasitev za mrtvega in se izdaja po- 
ziv, da se o pogrešanem do 1. X. 1948 
poroča sodišču. 

Zigante Franc se poziva, da se zgla- 
si pri sodišču ali drugače da kako vest 
0 sebi. 

Po preteku roka bo sodišče odločilo o 
predlogu. 

Okrajno sodišče v Sežani 
dne 29. julija 1948. 

* 
1 R 184/48-7 6002 

Štraus Jakob, roj   16. VI. 1891 v Sp. 
f(ostrivnio;,. sin Blaža in Gertrude rojene 

Krup, krojač v Sp Kostrivnici, p. Pod- 
plat, je odšel avgusta 1914 na rusko 
fronto v Galicijo, kjer je bil ujet JU se 
od julija 1936 pogreša. 

Na predlog brata Štrausa Simona, pos., 
Negonje 8, Rogaška Slatina, se uvede 
postopanje za razglasatev za mrtvega. 
Vsakdo, ki te kaj vedel o njem, se po- 
ziva, da to sporoči do 1. X. 1948 sodišču 
ali skrbniku Ralci Francu, sod. usluž- 
bencu v Slov. Bistrci. 

Straus Jakob se poziva, da se zglasi 
na sodišču aU drugače da kako vest o 
sebi 

Po preteku roka bo sodišče odločilo 
o predlogu. 
Okrajno sodišče v Slov. Bostrici, odd. L, 

dne 30. junija 1948. 

Amortizacije 
I R 17fâ8—4 7367 

Na prošnjo Lušina Alojzija, učitelja v 
Sodražici, se uvede postopanje za amor- 
tizacijo baje izgubljene oziroma zgorele 
zavarovalne police, izdane 25. VII. 1948 
pod št. 33887 Croatia za znesek 40.000 
dinarjev na ime Lušin Lojze, učitelj v 
Sodražici. 

Imetnik se poziva, naj zavarovalno po- 
lico v treh mesecih po tej objavi predlo- 
ži sodišču. Če kdo drugi uveljavlja svoje 
pravice do police, naj v istem roku pri- 
glasi svoje ugovore proti predlogu za 
amortizacijo, ker bo sicer sodišče izreklo, 
da je polica brez moči 

Okrajno sodišče v Kočevju 
dne 21. avgusta 1948. 

* 
I R 179/48—4 7368 

Na prošnjo Pucelj Marije, Zamostec 
št 7, se uvede postopanje za amortiza- 
cij., baje izgubljenih oziroma zgorelih 

'vložnih knjižic bivše Hranilnice in poso- 
jilnice v Sodražici štev. 1599 z vlogo 
1089.50 din in št. 2273 z vlogo 1432.90 
din, obe na ime Pucelj Marije, Zamostec 
št 7. 

Imetnik se^poziva, naj knjižici v treh 
mesecih po tej objavi predloži sodišču. 
Ce kdo drugi uveljavi svoje pravice do 
knjižic, i-T.j v istem roku priglasi svoje 
ugovore proti predlogu za amortizacijo, 
ker bo sicer sodišče izreklo, da sta knji- 
žici brez moči. 

Okrajno sodišče v Kočevju 
dne 21. avgusta 1948. 

* 
I R 189/48—2 7499 

Na prošnjo Župnijskega urada v Šmar- 
ju pri Jelšah se uvede postopanje za 
amortizacijo vrednostnih papirjev, ki jih 
je prosilec baje izgubil, in se imetnik 
ì. iva, naj uveljavi svoje pravice v treh 
mesecih po objavi v Uradnem listu LRS, 
se bo sicer po preteku roka izreklo, da 
so vrednostni papirji brez moči 

Ozname *lo vrednostnih papirjev: 
Podružna cerkev Sv. Tomaža, št. knji- 

žice 243, konto Vs, stanje 90 din na dan 
1. V. 1947; knjižica je last podružnice 
Sv. Tomaža v Šmarju pri Jelšah; 
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ZVOIU'-'J. glavnica za Šmarje, et. knji- • 
žice 1941, konto 196, etanje 2328  din, 
last župne cerkve v Šmarju pri Jelšah; 

Župni urad Šmarje ^Cerkveno pred- 
stojništvo«, št. knjižice 2086, konto 241, 
stanje 1118 din, last župnega urada v 
Šmarju pri Jelšah; 

Sv. Lovrenc, podružnica, št. knjižice 
2121, konto 260, stanje 1740 din last po- 
družnice Sv. Lovrenca v Šmarju pri Jel- 
šah; 

Zvonsk^ glavnica Sv. Lovrenc — Sv. 
Miklavž, št. knjižice 238, konto 64, sta- 

•nje 192 din, last podružnice Sv. Lovren- 
ca in Sv. Miklavža v Šmarju pri Jelšah; 

ZuDni urad v Šmarju pri Jelšah, štev. 
knjižice 1473, konto 122, stanje 609 din, 
last župnijskega urada v Šmarju pri Jel- 
šah; 

Župnijska nadarbina v Šmarju pri JeL 
šali, št. knjižice 1593, konto 134, stanje 
567 din, last župnijske nadarbine v 
v Šmarju pri Jelšah; 

Cerkveno predstojništvo Šmarje, Štev. 
knjižice 1612, konto 137, stanje 2476 
dinarjev, last župne cerkve v Šmarju pri 
Jelšah; 

Župnijski urad Šmarje pri Jelšah, št. 
knjižice 1781, konto 165, stanje 180 din, 
last župnijskega urada v Šmarju pri 
Jelšah; 

Župnijski urad Šmarje pri Jelšah, Št. 
knjižico 1852, konto 177, stanje 270 din, 
last župnijskega urada v Šmarju pri Jel- 
šah; 

Župnijski urad v Šmarju pri Jelšah, 
št. knjižice 1853, konto 178, stanje 2537, 
last župnijskega urada v Šmarju pri Jel- 
šah; 

Tretji red Sv. Frančiška v Šmarju, št. 
knjižice 86, konto 4, stanje 212 din, last 
župnijskega urada v Šmarju pri Jelšah; 

Podružnica Sv. Barbare, št. knjižice 
164, konto 13, 6ianje 1598 din, last po- 
družne cerkve Sv. Barbare v Šmarju 
pri Jelšah. 

Podružnica Sv. Miklavža, št. knjižice 
196, konto IS, stanje 834 din, last po- 
družne cerkve Sv. Miklavža v Šmarju 
pri Jelšah. 

Okrajno sodišče v Šmarju pri Jelšah 
dne 15. marca 154S. 

Razni oglasi 
P. št. 21.347/E—48 7481 

Razglas 
Dne 21. avgusta 1648 preneha poslo- 

vati pošta Zagorje na Krasu, njeno celot- 
no področje, kraji Zagorje na Krasu, 
Tabor Drskovče in Parje se priključijo 
okolišu pošte Knežak. 

Ljubljana dno 17. avgusta 1948. 
Poštna direkcija Ljubljana 

* 

Pozivi upnikom in dolžnikom 
7419 

Nacional*sirana gostinska podjetja: 
1. Rimski vrelec, sedaj >Kotuljeka 

Slatina«, Kotijo, 
2. Hotel Orel, Maribor. 
3; Kavarna Astoria, Maribor, 
4. Hotel Slon, Ljubljana, 

5. Hotel Union, Bled, 
G. Penzion Hočevar, Blod, 
7. Vila    Nada, (Rukavina    Antonija), 

Bled, 
8. Hotel Mon Plaisir, Bled, 
9. Hotel Evropa, Kranj, 

10. Penzion  Planinka,  Zgornje  Jezer- 
sko, 

11. Hotel Erika, sedaj: Dom pod Pri- 
sojnikom, Kranjska gora, 

12. Dom v Planici, Rateče-Planica, 
13. Hotel Evropa, Celje, 
14. Hotel Triglav,  Dobrna pri Celju, 
15. Hotel Union, Dobrna pri Celju, 
16. Hotel Triglav, Rogaška Slatina, 
17. Restavracija Bellevue, Rogaška Sla- 

tina, 
18. Penzion Zamer (Cvenkel Nada), 

Št. Pavel pri Preboldu, 
19. Zdravilišče Dolenjske Toplice, Do- 

lenjske Toplice, 
20. Hotel Ostan (sedaj Kanin), Bovec, 
21. Hotel Mrakič, Bovec, 
22. Hotel Triglav, Sežana, 

pozivajo vse upnike in dolžnike, da pri- 
glasijo' avoje terjatve, oziroma poravnajo 
svoje obveznosti, nastalo pred nacionali- 
zacijo, do vključno 30. septembra 1948 
operativnemu upravnemu voditelju pod- 
jetij 

Upra.. r- tnrizem in gostinstvo pri 
ministrstvu za trgovino in preskrbo LRS 

Ljubljana, Wolfova 8 (tajništvo). 
* 

7381 
Nacionalizirana so bila podjetja: 
Kalmus & Ogorelec, pečarstvo, Ljub- 

ljana, Vel. čolnarska ul. 2, 
Kovačič Anton, pečarstvo, Ljubljana, 

Rožna dolina, Cesta HI/15, 
Sitar Jernej, opekama, Ljubljana, Ko- 

seze, 
Vodnik Jože, kamnolomi, Podutik 

št. 25, 
Cihlar Josip, cementarne, Ljubljana, 

TyrZeva e. 69. 
Dolžnike in upnike teh podjetij pozi- 

vamo, naj do 10. septembra 1948 prigla- 
sijo svojo* terjatve in dolgove. Proti dolž- 
nikom, ki priglasitve ne bi vložili, ee bo 
začel postopek po 19. členu zakona o 
racionalizaciji, upniki pa bodo morali 
svoje terjatve po preteku roka uveljaviti 
po redni sodni poti. 

Priglasitve naj se vložijo na Upravo 
podjetij gradbene proizvodnje, Ljublja- 
na, Kotnikova 16. 

Uprava podjetij gradbeno 
proizvodnjo, Ljubljana, 

Kotnikova 16 

7482—3—1 
Z radi končane decentralizacije in li- 

kvidacije centralne Nabavne in prodajne 
zadruge z o. j. v Brežicah pozivamo vse 
upnike, naj do 30. septembra 1948 pri- 
glasijo svoje terjatve, ker ee po izteku 
tega roka ne bodo več upoštevale. 

Vsi dolžniki GO pozivajo, naj poravnajo 
svoje obveznosti do istega drve, ker se 
bodo sicer po preteku tega roka izterja- 
le po sodni poti. 

Likvidacijski odbor 

7107—S—3 
>Dom jčlteljic< z. • o. \. •/ Ljubljani 

|e na podlag' sklepa izrednega občne- 
ga zbora dne 20. junija 1948 prešla v 
likvidacijo. 

Likvidatorja: Leveč Anka. Sodnik Ma- 
rija. 

Upniki s© pozivajo, da v enem mese- 
cu po tej objavj priglase svoje morebit- 
ne terjatve. 

Likvidatorja 

preklici ïzffubljejûîi listin 

Preklicujem izgubljeno osebno izkaz- 
nioo, izdano od NM v Ljubljani na ime 
Battolino Roži, Ljubljana, Aljaževa 35. 
7459 Battelino  Roži 

Preklicujem ukradeno prometno knji- 
žico za moško kolo znamke »Junior«, št, 
14124. 
7448 Bauman Marija, 

Maribor, Pobrežje, Nasipna 60. 
Preklicujem isjrubljeno prometno knji- 

žico za kolo tov  št. 3179 G, izdano od 
NM v Ljubljani na ime BonČa Miroslav, 
Ljubljana, Kolezijska 1. 
7416 ••••• Miroslav 

Preklicujem izgubljeno sindikalno iz- 
kaznico, delavsko knjižico št. 1489291, 
industrijsko nakaznico z bonom za 450 
dinarjev in izkaz o državljanstvu, vse na 
ime Brecelj Marta, Ljubljana, Poljan- 
ska c. 28. 
7458 Brecelj Marta 

Preklicujem izgubljeno delavsko knji- 
žico, mladinsko izkaznico in osebno iz- 
kaznico, vse na ime Brgles Marica, Pod- 
vrh QQ, Braslovče. 
7442 Brgles Marica 

Preklicujem izgubljeno prometno knji- 
žico za kolo, izdano od NM v Ljubljani 
na Ime Brilli Janez, Ljubljana, Jegliče- 
va 22. 
7546 Brilli Janez 

Preklicujem ukradeno prometno knji- 
žico za kolo znamke > Adler«, št 129365, 
izdano na  ime Bučar Alojz,  Trnovec, 
Metlika. 
7483 Bučar Alojz 

PreMicujem   »gubljeno   potrošniško 
nakaznico eerija 1—IV—A, št. 294730., 
IR I. 
7549 Cvenkel] Franc, Podhom 4 

Preklicujem izgubljeno  univerzitetno 
izkaznico, izdano od rektorata univerze 
v Ljubljani na ime Cvetkovié Dobrósav, 
Ljubljana, Dalmatinova 15. * 
7462 CvetkoTié Dobrósav 

Preklicujemo   prometno   knjižico   za 
tricikel št 024565 na imo podjetja Fiz- 
kulturai magazin Ljubljana. 
7423 Fizkulturni magazin 

Ljubljana 
Preklicujem izgubljeno zaključno šol- 

sko spričevalo obrtno nadaljevalne šole 
v Mariboru za šoleko leto 1948, in sicer 
za krojaško obrt, izdano na ime Fras 
Marija, stanujoča v Dekliškem domu, 
Gregorčičeva uL 18. 

1. 7382 Fras Marija 



Štev. 37 — 81. Vili. 1948 URADNI LIST LRS Stran 721. 

Preklicujem vajeniško knjižico števil- 
ka 11084, izdano od odseka za delo MLO 
Maribor mesto na ime Fras Marija, Ma- 
ribor, Gregorčičeva  16. 
7550 Fra9 Marija 

Preklicujem ukradeno vojaško knjiži- 
co  št. 316, izdano 6.  V.  1947 na imo 
Grabnar Miha, Kotlje, p. Guštanj. 
7443 Grabnar Miha 

Preklicujem izkaznico za kolo reg. št 
918, SS-205918 znamk© »Trier«, tov šte- 
vilka4S8485, izdamo na ime Grabrijan 
Božidar, pismonoša, Adlešiči 17, Črno- 
melj. 
7484 Grabrijan Božidar 

Preklicujemo izgubljeno evidenčno ta- 
blico S-0239. 
7498 Gradiš, avtopark, 

Ljubljana, Èmartinska 32 
Preklicujem izgubljeno prometno knji- 

žico za kolo znamke :>Alfa Cieli«, šte- 
vilka 44809, izdano od NM v Ljubljani 
na ime Škrajnar Janez, Ljubljana, Mala 
čolnarska 7. 
7547 GrgiČ Franc, 

Ljubljana, Šibeniška 15 
Preklicujeai izgubljeno vojaško knji- 

žico, izdano od vojaškega odseka v Ljub- 
ljani na ime Kamnikar Alojz, Ljubljana, 
Poričeva 8. 
7880 Kamnikar Alojz 

Preklicujem izgubljeno osebno izkazr 
nico št. 042765, izdano od NM v Ljublja- 
ni na ime Kane Ivan, Ljubljana, Linhar- 
tova s. 
7489 Kane Ivan 
^ Preklicujem izgubljeno prometno knji- 
žico za kolo, izdano od NM v Ljubljani 
na ime Kastelic Marija, Ljubljana, Rud- 
nik 78. 
7378 Kastelic Marija 

Preklicujem   izgubljeno   industrijsko 
nakaznico, izdano v St. Vidu nad Lj. na 
ime Kerkoč Ladislav, Podgora 59,  p. 
St. Vid. 
7414 Kerkoč Ladislav 

Preklicujem  ukradeno   univerzitetno 
izkaznico in izkaznico LMS, izdani na 
ime   Kersnik   Nikolaja,   Lukovica   pri 
Domžalah. 
7877 Kersnik Nikolaja 

.. Preklicujem izgubljeno službeno knji- 
žico št. 54672, klubsko izkaznico NM in 
prosti vozni liât št. 322 za vae proge EC2, 
vse na ime Klemenčič Alojz, Ljubljana, 
Tyrseva 62. 
7458 KlemenCič Alojz 

Ljubljana, Celovška 94 
Preklicujem izgubljeni indeks tehnič- 

ne fakultete (odd. kemija), izdanod rek- 
torata univerze v Ljubljani na ime Kle- 
menič Borivoj, Kamnik, Šuma 39. 
7857 Klemenelč Borivoj 

Preklicujem izgubljeno osebno izkaa- 
nico št. 072762, izdano od NM v Ljublja- 
ni na ime Kobler Franc, Stožice 40. 
7421 Kobler Franc 

„. Preklicujem izgubljeno prometno knji- 
go za kolo znamke >Torpedo« tov. št. 

451335, izdano od NM Kočevje na ime 
Košir Janez, Skunk 30, p. Ribnica. 
7354 Košir Janez 

Preklicujemo izgubljeno tablico polto- 
vornega avtomobila evid št. S-0786, iz- 
dano cd NM v Ljubljani na ime >Ko- 
teksc, Ljubljana. 
7455 »Kotefcs«, Ljubljana 

Preklicujem ukradeno vojaško knji- 
žico, -izdano od II. motorizirane brigade 
I. tankovske divizije v Skofji Loki, de- 
lavsko knjižico, izdano od tovarne v 
Medvodah, začasno potrdilo namesto 
osebne izkaznice, izdano od KLO Med- 
vode na ime Kovačevič Stjepan, Ljub- 
ljana, Društvena 10. 
7495 Kovačevič Stjepan 

Preklicujem izgubljeno prometno knji- 
žico za kolo znamke >Titanija« evid- šter 
vilka S-160246, izdano cd NM Dol pri 
Ljubljani na ime Kovačič Pavla, Podgo- 
rica 73, p. Dol. 
7422 Kovačič Pavla 

Preklicujem izgubljeno prometno knji- 
žico za žensko kolo brez znamke, Šte- 
vilka 6977. 
7383 Krajne Marta 

Maribor, Pobrežje, Gregorinova 15. 
Preklicujem izgubljeno vojaško knji- 

žico in ind, nakaznico na ime Kramber- 
ger Janez, Ljubljana, Vilharjeva 2. 
7413 Krambergcr  Janez 

PreklicujGan izkaznico OF, odrezek o 
vpisu ljudskega posojila, potrošniško na- 

kaznico za tekstilije in obut j v, št. 185127, 
živilsko nakaznico za avgust in 5 bonov 
za dodatno preskrbo, izdano na ime 
Kremžar Franc, Ljudmila, Ljudmila, 
Anica in Franc, Hrastnik, Sv. Marko 70. 
7386 Kremžar Franc 

Preklicujem izgubljeno odhodno spri- 
čevalo Srednje tehnične šole v Ljubljani 
gradb. oddelek, izdano 1. 1924 od ravna- 
teljstva šole na ime Krpan Srečko, Ren- 
če pri Gorici. 
7417 Krpan Srečko 

Ilirska Bistrica 273 
Preklicujem   izgubljeno   potrošniško 

knjižico št 47, izdano od voj. trgovske- 
ga podjetja 23. II. 1948. v IL Bistrici. 
7445 Lančarević Rade, kapetan, 

voj. pošta 7895/0, II. Bistrica 
Preklicujem izgubljeno izkaznico za 

kolo štev. 640869, izdano na ime Lazar 
Jožef, Ptuj, Okrajni magazin. 
7444 Lazar Jozeî 

Preklicujem izgubljeno prometno knji- 
žico za kolo št. 17354, izdano od NM v 
Ljubljani na ime Prešeren Slavko, Ljub- 
ljana, Mihov štradon. 
7464 Leben Ivan, 

Bizovik 2. 
Preklicujem izgubljeno plačilno knji- 

žico št. 101847, knjižico o spominskem 
znaku 1941, št. 7353 in oblačilno knjižico 
>C 0c št 68335, vse na ime Lešnjak Ru- 
dolf, poročnik, vojaška pošta 9988-16/b, 
Bjelovar. 
7440 Lešnjak Rudolf 

Preklicujem izgubljeno industrijsko 
nakaznico, izdano v Ljubljani na ime 
Likozar Franc, Ljubljana, Jernejeva 35. 
7494 Likozar Franc 

Preklicujem   izgubljeno   industrijsko 
nakaznico, izdano od KLO St. Vid nad 
Ljubljano na ime ••••• Franc, Trata, 
p. Ljubljana I. 
7548 3Iačsk Franc 

Preklicujem   izgubljeno   industrijsko 
nakaznico I R, št. 159603, izdano maja 
1948 od KLO Žirovnica na ime Marčec 
Agata, >Gradis«, Moste pri Žirovnici. 
7374 Marčec Agata 

Preklicujem izgubljeno osebno izkaz- 
nico št. 226, izdano od odseka za notra- 
nje zadeve okraja takovskega, Gornji 
Milanovac, na ime Maiković Blagoj, 
Ljubljana, Pitóakova 8. 
7492 Markorić Blagoj 

Preklicujem izgubljeno osebno izkaz- 
nico št. 087791, izdano od NM v Ljublja- 
ni na ime Matko Ivan, Ljubljana, Ribni- 
ška 11. 
7491 Matko Ivan 

Preklicujem izgubljeno osebno izkaz- 
nico št 110, izdano cd KLO Slovenja 
vas, in izgubljeno sindikalno izkaznico 
št. 223.629, ob* na une Franc Megli«, 
Skorba 31, Ptuj. 
7Ô51 Meglic Franc 

Preklicujem   izgubljeni    industrijski 
nakaznici I R št 5264 in I G št. 5203, 
izdani od KLO Polje na ime •••• 
Franc in FTon&ška, Sneberje 78. 
7497 Mihelič Franc 

Preklicujem izgubljeno prometno knji- 
žico za kolo ,evid. št S-48771Ó, izdano 
od 0L0 Ljutomer na ime Miki  Ciril, 
Ljutomer. 
7379 ' Miki Ciril 

Preklicujem izgubljeno šol. spričeva- 
lo 2. razr. X. drž. gimnazije v Ljubljani 
(Mc3te),"iz<iano L 1947 od ravnateljstva 
šole na ime Mlakar Marija, Ljubljana, 
Kodrova 63. 
7355 Mlakar Marija 

Preklicujem izgubljeno prometno knji- 
žico za možko kolo znamke »Slvriai, 
št. 107815. 
7384 Naglic Ivanka 

Maribor, Gorkega ul. 12. 

Preldicujem v Uradnem listu LRS št. 
26 z dne 15. VI. 1948 preklic o izgubi 
orožnega lista št 1935/3, lovske karte 
št. 14 za leto 1946/47 in osebne izkaz- 
nice št. 072793, izdane od NM Ljubljana 
— Ježiea, ker sem listine medtem našel. 
7420 Nussdorfer Bruno. 

Črnuče 106' pri Ljubljani 

Preklicujem izgubljeno prometno knji- 
žico za kolo, izdano v Idriji na ime Ogrîe 
Amedej, Ljubljana, ASkerčeva 9. 
7463 Ogrie Amedej 

Preklicujemo izgubljeno prometno 
knjižico za kolo znamke >Torpedoc, tov. 
št 451755, izdano od odseka za notranje 
zadeve'v Kočevju na ime Okrajna komi- 
sija za. agrarno reformo v Kočevju. 
7883       Okrajna koaais.i^t za agrarno 

reformo r Kočevja 
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Preklicujemo preklic o izgubljeni tablici 
tovornega avtomobila znamke >Dodge« 
evid. št. S-7602, ki je bil objavljen v 33 
številki Uradnega lista LRS z dne 3. 
VIII. 1948, ker se je ista medtem našla. 
7460 Okrajna poslovna zveza 

Kamnik 

Preklicujemo evidenčno tablico oseb- 
nega avtomobila št. 5007. 
7160 Okrajna zveza kmetijskih 

zadrug Dravograd 

Preklicujem izgubljeno izkaznico za 
kolo št. 64899 znamke >Asmann«, črne 
barve. 
7369 Orcšič Franc vr'iole p. Laporje 

Preklicujem prometno knjižico za ko- 
lo, št. 3535741. in osebno izkaznico na 
ime Pire Gregor, brivski mojster, Trža- 
ška c. 73, Maribor. 
7446 Pire Gregor 

Preklicujem izgubljeno prometno knji- 
žico za kolo tov   št. 632.900. 
7552 Puhar Janez, 

Strehovci 49, p. Dubrovnik 

Preklicujem knjižico za kolo znamke 
>Vebia<, št. 1259126 na ime Marija Pur- 
gaj, Sv. Miklavž št. 115, Hoče pri Mari- 
boru. 
7370 Purgaj Marija 

Preklicujem izgubljeno prometno knji- 
žico za kolo znamke >Steyef«, št. 392540- 
7553 Požauko Steîan, Selnica ob Dravi 

Preklicujem izgubljeno  univerzitetno 
izkaznico, izdano od rektorata univerze 
v Ljubljani na ime Ramšaik  Vekoslav, 
Ljubljana, Soška 2. 
754? Ramšak Vekoslav 

Preklicu jem ukradeno osebno izkaz- 
nico in izkaznico OF. 
7371 Rižnar Alojz, 

Tibolci 12, p  Moškanjci 

Preklicujem izgubljeno  vojaško knji- 
žico, izdano od voj. odseka v Kranju na 
ime   Rozman   Franc,   Podreča   29,   p. 
Smlednik. 
7358 Rozman Franc 

Preklicujem izgubljeno osebno izkaz- 
nico, tovarniško izkaznico, izdano od to- 
varne Strnišče pri Ptuju, industrijsko 
nakaznico, nakaznico za gospodinjske po- 
trebe K 1/4, vojaško knjižico in dopol- 
nilni bon za vsoto 450 din, vse na ime 
Rozman Franc, Lukavci, Križevci pri 
Ljutomeru. 
7447 Rozman Franc 

Preklicujem izgubljeno sindikalno iz- 
kaznico št. 56417, in dovolilnico za prost 
vstop v kinodvorane, vse na ime Roz- 
man Justina por. Zupančič, Soteska 35, 
p. Straža. 
7545       Rozman Justina por. Zupančič 

Preklicujem izgubljeno osebno izkaz- 
nico, prometno knjižico za kolo, rekrut- 
no potrdilo, izkaznico OF in izkaznico 
LMS, vse na ime Rjaveč Drago, Jezica 
št 110. 
7544 Rjaveč Drago 

Preklicujem izgubljeno osebno izkaz- 
nico, izdano od NM v Ljubljani na ime 
Rupel Karlo, Ljubljana, Gradišče 7 
7461 Rupel   Karlo 

Preklicujem izgubljeno osebno izkaz- 
nico št. 1646/46, izdano od OLO D. Len- 
dava na ime Soboean Helena, Dolgovaške 
gorice 239, p. D. Lendava. 
7441 Sobočan Helena 

Preklicujem izgubljeno delavsko knji- 
žico, izdano od MLO, odsek za delovne 
odnose  v   Ljubljani  na   ime  Stanejčič 
Olga, Ljubljana, Predovičeva 22 
7415 Stanejčič Olga 

Ljubljana, Nunska 3 

Preklicujem izgubljeno oficirsko živil- 
sko nakaznico za leto 1948, izdano od 
vojaškega trg podjetja v Ljubljani na 
ime Stanič Andrija, major, Ljubljana, 
Koroška 4. 
7490 Stanič Andrija 

Preklicujem 'izgubljeno izkaznico za 
bivanje inozemca, ser. št. 4337, izdano 
od odseka za notranje zadeve okraja 
Novo mesto na ime Starič Irena, Mala 
Strmica, KLO Zbure. 
7485 Starič Irena 

Preklicujem izgubljeno potno dovolil- 
nico, izdano od voj. pošte. 24553/U, Tivat, 
na ime Stanovnik Viktor, podporočnik, 
Škofja Loka, Prtizanska 24. 
7543 Stanovnik Viktor 

Preklicujem uničeno delovno knjižico 
št. 1322139, izdano na ime Stupan Ivanki 
brusač, Dolgi vrh št. 28, Laporje. 
7554 Stupan  Ivan 

Preklicujem izgubljeno ind.  nakazni- 
co reg št. 17848, izdano cd RLO Rakov- 
nik—Vič na ime Šinkovec Franc, Ljub- 
ljana, Velika čolnarska 15. 
7424 Šinkovec Franc 

Preklicujem izgubljeno prometno knji- 
žico za kolo evid. št S-166700, izdano od 
OLO. odsek za notr. zadeve Ljubljana 
•••••• na ime Tancek Alojzij, Straho- 
mer 27, p. Ig. 
7356 Tancek  Alojz 

Preklicujem izgubljeno prometno knji- 
žico za kolo št. 1447887, izdano od NM 
v Ljubljani na ime Taškar Neža, Rudnik 
štev. 51. 
7359 Taškar Neža 

Preklicujem   izgubljeno   industrijsko 
nakaznico IR-1 št 242776 (80 točk), iz- 
dano od KLO Guštanj na ime Tomaž Ma- 
rija, Guštanj 34. 
7449 Tomaž Marija 

Preklicujem izgubljeno spričevalo o 
višjem tečajnem izpitu na I. drž. gim- 
naziji v Ljubljani, izdano 1. 1943 od rav- 
nateljstva te šole na ime Trampuš Val- 
ter, Ljubljana, Pred škofijo 14. 
7488 Trampuš Valter 

Preklicujem ukradeno šofersko izkaz- 
nico št. 849, izdano od okrajnega odbora 
Celje  mesto  ••  ime Turnšek Andrej, 
D rensko rebro 39, p, Pilstanj 
7405 Turnšek Andrej 

Preklicujem izgubljeno potrošniško 
nakaznico IR-l št. 179125, izdano od 
KLO  Rimske Toplice 
7450 Ulaga Anton 

Preklicujem izgubljeno potrošniško iz- 
kaznico za hrano, izdano od voj. trgov- 
skega podjetja Idrija pod št. 176 na me 
VaUč Rade, podporočnik, vojna pošta 
26643/a-4. 
7555 Valič   Slavica 

Preklicujem prometno knjižico za kolo 
znamke >Puch«, tov št. 855201 na ime 
Veber Anton, Leveč 45. 
7451 Vcber Anton 

Preklicujem izgubljeno prometno knji- 
žico za kolo znamke »Puch«, št. 571555, 
izdano na ime Verdnik Pavla, Celje 
7452 Verdnik Pavla 

Preklicujem izgubljeno osebno izkaz- 
nico, potrdilo od firme »Beton«, Celje 
v vrednosti 1000 din, dve nakaznici za 
premog premogovnika Liboje, vse na 
ime Rom Jože, Liboje, dalje prometno 
knjižico za kolo na ime Vogrinc Silvo, 
rudnik Liboje. 
7373 Vogrinc Silvo 

Preklicujem ukradeno osebno izkaz- 
nico št. 10931, izdano od KNO Grič, s 
štampiljko od rajonskega odbora OF 
Novo mesto na ime Vovk Franc, Čelevec 
štev. 3. 
7486 Vovk Franc 

Preklicujem izgubljeno prometnp knji- 
žico na ime Zadnikar Ivanka, ter oseb- 
no in  OF  izkaznico na  ime  Zadnikar 
Anton, Crna vas pri Ljubljani, 
7418 Zadnikar Anton 

Preklicujemo izgubljene sindikalne 
knjižice, izdane na ime Pretnar Stanko, 
Florjanska ul 34, Ljubljana in Franc 
Alojz, Vratja vas. okraj Gor. Radgona 
7372 Zveza delavcev in nameščencev 

gradbene industrije in stavbarstva, 
podružnica št. 2,   Gor. Radgona 

Preklicujem izgubljeno osebno izkaz- 
nico, izkaznico OF št. 016189, sindikal- 
no izkaznico št. 94010 in potrdilo za 
dvig nalivnega peresa, vse na ime 2er- 
tuž Boža, Ljubljana, Tržaška 42. 
7457 Žertuž Boža 

Preklicujem izgubljeno šolsko spriče- 
valo 4. b razreda drž gimnazije v Novem 
mestu, izdano 1. 1940/47 od ravnateljstva 
te šole na ime Žiberna Janez, Novo me- ' , 
sto, Seidlova 10. 
7493 Žiberna Jane« 

Preklicujem izgubljeno prometno knji- 
žico za kolo št. 1,104.326, zdano od 
OLO Krško na ime Znidaršič Vinko, Le- 
skovecpri Krškem. 
7487 ^nidaršič Vinko 

Preklicujem prometno knjižico števil- 
ka 479949 za kolo znamke »Steyr«, št. 
Okvira 1225890, izdano pri 010 na Pre- 
valjah na ime Zvab Alojz, rudar, Za- 
grad št. 42, Prevalje. 
7453 Žvab Alojz 

Izdaja »Uradni Ust LRS< — Ravnatelj in odgovorni urednik: Božo Vodužek; tiska Blasnikova tiskarna, obrat 1 — oba v Ljubljani. 
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IV R 61/48-2 7244 

Poznič Karol, roj. 1. II. 1911 na Pokle- 
ku 37, sin Janeza in Elizabete rojene 
Kožuh, < poljski delavec istotam, je odšel 
marca 1944 v kozjanski odred in je ok- 
tobra 1944 padel v boj.h z Nemci v Sa- 
vinjski dol ni. 

Na predlog Vovško Jožeta, rudarskega 
upokojenca iz Zg. Leskovca 10, se uvede 
nastopanje za razglasitev za mrtvega. 
Vsakdo, komur je o pogrešanem kaj 
znano, se naproša, da o tem do 15. XI. 
1948 poroča sodišču ali skrbniku Somer- 
ju Ludviku, sod. uradniku v Brežicah. 

Poznič Karel se poziva, da se zgla- 
si pri sodišču ali drugače da kako vest 
o sebi. 

Po pretekli  roka bo sodišče odločilo 
0 predlogu. 

Okrajno sodišče v Brežicah 
za okraj Krško, 

dne 16. avgusta 1948. 

* 

1 R 132/48 700° 
Kapš Franc, roj. 24. III. 1908 na Seiih 

pri Rečicah, sin Franca in Neže rojene 
•••••, poljski delavec na Selih pri Re&- 
cah št. 1, je bil 1942 od Italijanov inter- 
niran na Rabu, kjer je v avgustu 1943 
od gladu umrl. 

Na predlog matere Mausar Neže vdove 
Kapš, posestnice iz Gabra, se uvede po- 
stopanje za razglasitev za mrtvega. 

I R 134/48 7061 
Kralj Anton, roj. 26. V. 1926, sin Ma- 

tije in Ane rojene Brodario, čevljarski 
pomočnik v Kapljsču, je bil od 9. IX. 
1943 v X. brigadi NOV in se je 8. XI. 
1943 udeležil bojev proti Nemcem pri 
Krvavi peči pri Velikih Laščah, kjer je 
padel. 

Na predlog očeta Kralja Matije, posest- 
nika :z Kapljišča. se uvede postopanje 
za razglasitev za mrtvega. 

I R 136/48 7062 

Bukovec Jože, roj. 10. IX. 1914 v Mi- 
helji vasi, sin Janeza in Marije rojene 
Grahek, poljsku delavec iz Mihelje vasi 
št. 9, je bil 12. III. 1941 poklican na 
orožne vaje v Ogulin. Od tam je bil pre- 
meščen v Koprivnico, kjer so ga zajeli 
Nemci in odpeljali v zapore v Celje, nato 
pa v Nemčijo v internacijo. Od 8. IX. 
1943 se pogreša. 

Na predlog matere Bukovec Marije, 
gospodinje iz Mihelje vasii št. 9, se uvede 
postopanje za razglasitev za mrtvega. 

Vsakdo, ki mu je o pogrešanih kaj 
znano, se poziva, da to v dveh mesecih 
po objava v Uradnem listu LRS poroča 
sodišču ali skrbnici Medven Mariji, sod. 
ni uradnica v Črnomlju. 

Kapa Franc, Kralj Anton in Bukovec 
Jože se poznajo, da se zglasijo pri so- 
dišču ali drugače dajo kako vest o sebi 

Po preteku roka bo sodišče odločilo 
° Predlogih. 

Okrajno sodišče v Črnomlju 
dne 10. avgusta 1948. 

R 71/48-9 G472 

Hočevar Jožo, roj. 28. II. 1925 v Vel. 
Laščah 5, mes. pomočnik v Tržiču, je 
bil 1943 mobiliziran v nemško vojsko. 
Maja 1944 se je oglasu pri Znidaršiču 
Antonu v Celovcu, od koder je hotel po- 
begniti v NOV. To se mu ni posrečilo, 
bil je poslan na rusko bojišče, od koder 
se je zadnjič javu marca 1945. Od tedaj 
se pogreša. 

Na predlog sestre Hočevar Ane po- 
ročne Jager, uradnice v Beogradu, se 
uvede postopanje za razglasitev za Mr- 
tvega in se izdaja poziv, da se o pogre- 
šanem do 15. X. 1948 poroča sodišču ali 
skrbniku Grabnarju Stanku, sod. usluž- 
bencu v Grosupljem. 

Hočevar Jože se poziva, da se zglasi 
pri sodišču ali drugače da kako vest o 
sebi. 

Po preteku roka bo sodišče odločilo 
o predlogu. 

Okrajno sodišče v Grosupljem 
dne 19. julija 1948. 

* 
R 382/48 7340 

Marolt Alojz, roj. 6. XII. 1925 v Pod- 
gori, sin Alojza in Frančiške, rojene No- 
vak, kmet v Podgon št. 23, je padel kot 
partizan septembra 1943 v bojih pri 
Uncu in se od tedaj pogreša. 

Na predlog očeta Marolta Alojza, po- 
sestn.lka v Podgori št. 23, KLO Videm, 
se uvede postopanje za razglasitev za 
mrtvega uv se izdaja poziv, da se o po- 
grešanem do 15. XI. 1948 poroča sodišču 
ali predlagatelju. 

R 323/48-5 7339 

Skubic Jože, roj. 11. XII. 1911 na Po- 
lic», sin Janeza in Mane rojene Vidic, 
kmečki delavec na Polici št 12, je odšel 
1942 k partizanom v IV. brigado Matije 
Gubca in je baje padel, ker se od tedaj 
pogreša. 

Na predlog brata Skubica Fclipa s Po- 
lice št. 12 se uvede postopanje za raz- 
glasitev za mrtvega in se izdaja poziv, 
da se o pogrešanem do 15. XI. 1948 
poroča sodišču ali predlagatelju. 

R 376/48—3 7838 
Vitvlar Alojz, roj. 21. IX, 1901 v Vel. 

Slevici, sin Matije in Frančiške rojene 
Pucelj, kmet fe Podulake št. 4, se od 
maja 1945 pogreša. 

Na predlog žene Vintar Jožefe iz Pod- 
ulake št. 4, KLO VeL Lašče, se uvede 
postopanje za razglasitev za mrtvega in 
se izdaja poziv, da se o pogrešanem do 
15. XI. 1948 poroča sodišču ali pred- 
lagateljici 

Po preteku roka bo sodišče odločilo 
o predlogih. 

Okrajno sodišče v Grosupljem 
dne 16. avgusta 1948. 

* 
R II 450/48-3 7142 

Sova Ivan, roj. 8. II. 1900 v Idriji, sin 
Petra in Terezije rojene Brie, rudar v 

Idriji, Titova ulica 41, je bil v aprilu 1944 
od Nemcev odpeljan v taborišče Dachau 
In se od tedaj pogreša. 

Vsakdo, ki mu je o njem kaj znano, 
se poziva, da o tem poroča do 31. X. 1948 
sodišču 

Po preteku roka bo sodišče odlo&lo 
0 razglasitvi za mrtvega. 

Okrajno sodišče v Idriji 
dne 11. avgusta 1948. 

* 
1 R 157/48—5 7185 

Koruzar Marto/, rojen 9. XI. 1906 v 
Livoldu št. 20, sin Jurija in Helene ro- 
jene Mainar, klepar, je bil interniran 
na Rabu in je tam decembra 1942 umit 
Od takrat se pogreša. 

Na predlog Marije Koruzar iz Li vol da 
št. 20, se uvede postopanje za razglasi- 
tev za mrtvega in se izdaja poziv, da se 
o pogrešanem do 20. XI. 1948 poroča 
sodišču ali skrbniku Črnivcu Jožefu, sod. 
uradniku v Kočevju. 

Koruzar Martin se poziva, da se zgla- 
si pri sodišču ali drugače da kako vest 
0 sebi. 

Po preteku roka bo sodišče odločilo o 
predlogu. 

Okrajno sodišče v Kočevju 
dne 14. avgusta 1948. 

* 
1 R 161/48 7337 

Rovan Franc, roj. 10. II. 1910 v DoL 
Logatcu, Martini hrib št. 41, sin Ivana 
in Frančiške rojene Lampe, stanujoč v 
Kočevju, je bil najprej v partizanih. Ujeli 
so ga Nemci, pristopil je k domobran- 
cem • je v boju s partizani aprila 1944 
padel na Primorskem. Od takrat ee po- 
greša. 

Na predlog sestre Jereb Frančiške iz 
Idrije, Titova ulica 23, se uvede poslo- 
panje za razglasitev za mrtvega in se 
izdaja   poziv,  da  se o pogrešanem  do 
I XII. 1948 poroča sodišču ali skrbniku 
Črnivcu Jožefu, sod. uradniku v Kočevju. 

Rovan Franc se poziva, da se zglasi 
pri sodišču ali drugače da kako vest o 
sebi 

Po preteku roka bo sodišče odločilo 
o predlogu. 

Okrajno sodišče v Kočevju 
dne 19. avgusta 1948. 

* 
II 282/48-3 7247 

Bobinée Mihael, roj. 24. VIII. 1925 v 
Zg. Brniku št. 14, sin Mihaela in Angele 
rojene Jenko, kmečki sin iz Zaloga 47 
pri Komendi, je po osvoboditvi maja 
1945 odšel zdoma in se od tedaj pogre- 
ša. 

Na predlog brata Bohinca Jožeta, kme- 
ta, iz Zg. Brnüka 14, so uvede postopanje 
za razglasitev za mrtvega. 

Vsakdo, komur je o pogrešanem kaj 
znano, se poziva, da o tem do 31. VII. 
1949 poroča to sodišču ali skrbniku Ze- 
lezniku Simonu, sod. uradnriku v Kra- 
nju. 

Bohinec Mihael se poziva, da se zgla- 
si prs sodKču ali drugače xla kako vest 
o sebi. 
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II R 281/48—4 7246 
Korbič Franc, roj. 16. XL 1921 v Okol- 

ji Loki, sin Franca in Marije rojene Če- 
mažar, samski, uradnik v Škofji Loki, 
Vncarje 4, je odšel oktobra 1941 k parti- 
zanom. Decembra 1942 se je kot borec 
Šercerjeve brigade e pismom oglasa! ma- 
teri, pomladi 1943 pa znancem v Ljub- 
ljani. Od tedaj se pogreša. 

Na predlog matere Korbič Manije, 
vdove iz Škofje Loke, Vincarje 4, se 
uvede postopanje za razglasitev za mr- 
tvega. 

Vsakdo, komur je o pogrešanem kaj 
znano, se poziva, da to do 30. XI. 1948 
poroča sodišču aid. skrbniku Železniku 
Simonu, sod. uradniku v Kranju. 

Korbič Franc se poziva, da se zgla- 
ai prr1 sodišču ali drugače da kako vest 
o sebi. 

Po preteku roka bo sodišče odločilo 
o predlogih. 

Okrajno sodišče v Kranju 
dne 12. avgusta 1948. 

Ok 197/48-4 6250 
Marinčič Bogomir, rojen 2. I. 1914 v 

Ljubljani, sin Franca in Antonije rojene 
Suhadolnik, zdravstveni pomočnik v 
Ljubljani, Tržaška 83, poročen, se od 
zime 1943/44 pogreša. 

Na predlog Marinčič Terezije, urad- 
rice v Ljubljani, Tržaška 83, se uvede 
postopanje za razglasitev za mrtvega in 
se izdaja poziv, da se o pogrešanem v 
dveh mesecih po objavi v Uradnem listu 
LRS poroča sodišču ali skrbniku Pirnatu 
Francu, Ljubljana, Tržaška 105 ali pred- 
lagateljici 
Ok 175/48—4 6251 

Skočir Ciril, roj. 1. VIL 1898 v Pred- 
trgu, siin Skočir Helene, delavec v Ljub- 
ljani, Križevniška 11, je bil 29. XI. 1943 
Interniran v Nemčijo. Baje je 31. I. 1945 
v Dachau umrl. Od tedaj se pogreša. 

Na predlog Skočir Marije roj. Kapus, 
gospodinje v Ljubljani, Križevniška 11, 
se uvede postopanje za razglasitev za 
mrtvega in se izdaja poziv, da se o po- 
grešanem v dveh .mesecih po objavi v 
Uradnem listu LRS poroča sodišču ali 
skrbniku Demšarju Metodu, nameščencu 
v Ljubljani, Križevniška 8 ali predlaga- 
teljici 

Marinčič Bogomir in Skočir Ciril se 
pozivata, da se zglasita pri sodišču ali 
drugače dasta kako vest o sebi. 

Po preteku roka bo sodišče odločilo o 
predlogih. 

Okrajno sodišče v Ljubljani 
dne 13. julija 1948. 

Ok 85/48-8'        '     , 6863 
Kerč Alojzija, rojena 7. III. 1922 v 

Ljubljani, uradnica, Černetova ul. 34, se 
od maja 1945, ko se je vračala iz Trsta 
preko Notranjske proti Ljubljani, po- 
greša, 

Kerč Anton, rojen v Gradcu, uraduk 
Trgovske bolniške blagajne v Ljubljani, 
stan. v Ljubljani, Černetova nuca 34, in 

Kerč Borie roj. 29. IX. 1919 v Ljub- 
ljani, vojni kurat pri be-ga, stan. v Ljub- 

ljani, Černetova ulica 34, se od  maja 
1945 pogrešata. 

Po poročilu oddelka za notranje zadeve 
pri MLO Ljubljana z dne 23. IV. 1943 
so bile vse poizvedbe glede bivališča po- 
grešancev — otrok pok. Antona in pok. 
Alojzije rojene Božič, brezuspešne. 

Na predlog Kerč Helene, uradnice v 
Ljubljani, Černetova ulica 34, se uvede 
postopanje za razglasitev za mrtve iu se 
izdaja poziv, da se o pogrešancih do 15 
X. 1948 poroča sodišču ali skrbniku 
Kreinarju Viktorju, Ljubljana, Knezova 
ul. 7. 
Ok 187/48—5 6869 

Vagaja Dušan, rojen 5. III. 1922 v 
Ljubljani, sin Mirka in Mihaele rojene 
Čebulj, dijak v Ljubljani, Brejčeva 28, 
je odšel 1944 k partizanom in je baje na 
velikonočno nedeljo 1945 v bojih s Meni- 
ci v Mrzli Rupi na Primorskem padel. 

Na predlog matere Vagaja Mihaele se 
uvede postopanje za« razglaentîv za mr- 
tvega in se izdaja poziv, da se o pogre- 
šanem do 15. X. 1948 poroča sodišču ali 
skrbniku Ivačiču Leonu v Ljubljani, Ce- 
lovška cesta 128. 

Kerč Alojzija, Kerč Anton, Kerč Bo- 
ris in Vagaja Dušan se pozivajo, da se 
zglasijo pri sodišču ali drugače dajo ka- 
ko vest o sebi. 

Po preteku roka bo sodišče odločilo o 
predlogih. 

Okrajno sodišče v Ljubljani 
dne 25. julija 1948. 

Ok 194/48-3 * 6525 
Dolenc Pavel, roj. 24. I. 1902 v Gor. 

Logatcu, siu Andreja in Marije rojene 
Pišljar, tesač na Kalcih, 43 pri Gor. Lo- 
gatcu, se uvede postopanje za razglasi- 
tev za mrtvega in se izdaja poziv, da se 
o pogrešanem v dveh mesecih po objavi 
v Uradnem listu LRS poroča sodišču ali 
skrbniku Rupniku Jožefu, delavcu na 
Kalcih 22 ali predlagateljici. 

Ok 163/48—4 6527 
Turk Janez, roj. 30. X. 1920 na Verdu, 

sin Antona in Amalije rojene Verbič, 
delavec, je baje 14. XI. 1943 padel kot 
partizan v Tatrah na Primorskem. 

Na predlog Merlak Ivanke roj. Turk, 
gospodinje na Verdu 154, p. Vrhnika, 
se uvede postopanje za razglasitev za 
mrtvega in se izdaja poziv, da se o po- 
grešanem v dveh mesecih po objavi v 
Uradnem listu LRS poroča sodišču ali 
skrbniku Kobiju Avgustu, predsedniku 
KLO Verd, ali predlagateljici. 

Ok 205/48-6 6526 
Zerjal Anton, rojen 28. IX. 1915 v 

Trstu, Rojan, sin Antona in Elizabete 
rojene Ivančič, samski, študerrt v Ljub- 
ljani, Večna pot, je bil baje 11. VI. 1942 
od Italijanov ustreljen kot talec. 

Na predlog Zerjal Elizabete, gospodi- 
nje v Ljubljani, Muzejska 3, se uvede 
postopanje za razglasitev za mrtvega 
in se izdaja poziv, da se o pogrešanem 
v dveh mesecih po objavi v Uradnem 
listu LRS poroča sodišču ali skrbniku Tr- 
ček Mariji v Ljubljana, Večna pot 81, 
ali predlagateljci. 

Dolenc Pavel, Turk Janez in Zerjal 
Anton se pozivajo, da se uglasijo pri 
sodišču ali drugače dajo kako vest o 
sebi . 

Okrajno sodišče v Liubljtini 
dne 23. julija 1948.  ' 

Ok 216/48—3 6871 
Ižanc Anton, roj. 2. III. 1898 v Lokah 

pri Trbovljah, sin Antona in Marije rojew 
ne Kastrun, mestni uslužbenec v Ljub-4 

ljani, Cesta dveh cesarjev, je bil jeseni 
1944 odpeljan v taborišče Mauthausen in 
se od takrat pogreša. 

Na predlog Ižanc Antonije, delavke, 
Ljubljana, Cesta dveh cesarjev 157, se 
uvede postopanje za razglasitev za mr- 
tvega in se izdaja poziv, da se o pogre- 
šanem do 15. X. 1948 poroča sodišču ali 
skrbniku Šinkovcu Antonu, Ljubljana, 
Cesta dveh cesarjev 113. 
Ok 168/48-3 6864 

Jakelj Dragotin, roj. 26. XI. 1924 na 
Hrušici pri Jesenicah, sin Janeza in Jo- 
žefe rojene Jakše, ključavničar na Verju 
117, je bil kot partizan v začetku L 1943 
od Nemcev na Jeperci pri Medvodah 
ujet in po razglasu dne 19. IV. 1943 kot 
talec ustreljen. 

Na predlog Jakèlj Jožefe rojene Jakše, 
gospodinje na Verju 15 pri Medvodah, 
se uvede postopanje za razglasitev za 
mrtvega in se izdaja poziv, da se o po- 
grešanem do 15. X. 1948 poroča sodišču 
ali skrbniku Kozoglavu Antonu, usluž- 
bencu OLO Ljubljana okolica. 
Ok 184/48-3 6868 

Jurkas Viktor, rojen 5. VII. 1908 v Tr- 
stu, sin Jožefa in Ivane rojene Modic, 
glavni knjigovodja v Ljubljani, Peričeva 
8, je odšel 1942 k partizanom in je baje 
v boju z Nemci v vasi Mišeče pri Pod- 
nartu 7. IV. 1943 padel. 

Na predlog Gašpariča Franca, poštne- 
ga uradnika v Ljubljani, Peričeva ul. 8, 
se uvede postopanje za razglasitev za mr- 
tvega in se izdaja poziv da se o pogre- 
šanem do 15. X. 1948 poroča sodišču ali 
skrbniku dr. Vadnjalu Slavku v Ljublja- 
ni, Tyrseva cesta 69. 

Ok 169/48-3 6866 
Kolenik Alojz, roj. 14. V. 1898 \Sv. 

Mihelu pri Pliberku, sin pok. Filipa in 
Marije, delavec v Ljubljani, Zavetišče 
sv. Jožefa v Mestnem logu, je po kapi- 
tulaciji Italije odšel k partizanom in je 
baje bil isto leto v bližini Turjaka na 
Dolenjskem cd Nemcev ujet in ubit. 

Na predlog Kolenika Vladimirja, urad- 
nika v Ljubljani, Vidovdanska ul. 9, se 
uvede postopanje za razglasitev za mr- 
tvega in se izdaja poziv, da se o pogre- 
šanem do 15. X. 1948 poroča sodišču 
ali skrbniku Matjašiču Tonu v Ljubljani, 
Cesta v Mestni log 24. 

Ok 94/48-9 6861 
• Maček Ivan, roj. 19. II. 1924, sin Iva- 
na in Pavle rojene Miklič, kroj. pomoč- 
nik v Ljubljani. Cesta na Brdo 4, se kot 
partizan od leta 1944 pogreša. 

Na predlog Maček Pavle rojene Miklič, 
gospodinje v Ljubljani, Cesti v Mestrui 
log 95, se uvede postopanje za razglasi- 
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ADN I LIST 
LJUDSKE   REPUBLIKE   SLOVENIJE 

Letnik V. V Ljubljani dne 7. septembra 1948. Številka 38. 

VSEBINA: 
198. uredba o iKtanovitvi Uprave za lovstvo LBS. 
199. Uredba o kaznovanju oseb, fci •• pošiljajo otrok v Solo. 

Popravek. 

UREDBE. ODREDBE. NAVODILA IN ODLOČBE 
VLADE LJUDSKE REPUBLIKE SLOVENIJE 

198. 

Na podlagi 2. odstavka 78. člena ustav© LRS izdaja 
vlada LRS po predlogu ministra za gozdarstvo in lesno 
industrijo LRS 

uredbo 
o ustanovitvi Uprave za lovstvo LRS 

1. člen 
Pri ministrstvu za gozdarstvo m lesno industrijo LRS 

se kot organ v zadevah lovstva ustanovi Uprava za lov- 
stvo. 

2. člen 
Naloge Upravo za lovstvo so zlasti: 
1. vodi razvid lovišč v LRS,    ,  . . . , 
2. sestavlja republiški plan lovstva, 
3. organizira državna lovišča republiškega pomena 

in nadzoruje upravo teh' lovišč,-     '   ' ' 
4. nadzoruje izvajanje lova v državnih loviščih lokal- 

nega pomena in v loviščih lovskih organizacij, 
6. skrbi za strokovno izpopolnjevanje lovskega kadra- 
6. daje pobudo za izdajo zakonitih predpisov in stav- 

lja ustrezne predloge na področju lovstva, 
7. upravlja druge naloge, ki so ji dano od nadrejenih 

organov. 
3. člen 

Upravo vodi načelnik, ki ga postavlja minister za 
gozdarstvo in lesno industrijo sporazumno s predsedni- 
kom vlade LRS. 

Načelnik je odgovoren za delo uprav© ministru za 
gozdarstvo in lesno industrijo. 

4. člen 

Za razpravljanje o strokovnih vprašanjih se -ustanovi 
pri Upravi za lovstvo strokovni svet. Predsednik sveta je 
načelnik uprave, člane sveta pa imenuj© minister za go- 
zdarstvo in lesno industrijo. 

5. Člen 

Uprava ima svoj predračun dohodkov in izdatkov v 
okviru predračuna mdaiistr&tva za gozdarstvo in lesno in- 
dustrijo. 

Odredbódajalec za izvajanj© predračuna je načelnik 
uprave. 

6. člen 
Podrobne predpis© o ustrofci in poslovanju uprave 

izda minister za gozdarstvo in lesno industrijo LRS. 

7. člen 

Ta uredba velja od dneva objave v >Uradnem listu 
LRS«. 

St. S—zak. 533 
Ljubljana dne 31. avgusta 1948. 

Minister za gozdarstvo Za predsednika vlade LRS 
in lesno industrijo LRS:        podpredsednik vlade LRS: 

Tone Fajfar L r. dr. Marijan Brecelj L r. 

199. 

Na podlagi 35. člena in 19. točke 44 člena ustave LRS 
izdaja vlada LRS po predlogu ministra za prosveto 

uredbo 
o kaznovanju oseb, ki ne pošiljajo otrok v šolo 

1. člen 
Osebe, ki so odgovorne za oskrbo in vzgojo otrok 

(starši, varuhi, redniki itd.), morajo skrbeti, da otroci 
redno obiskujejo šolski pouk; vsak izostanek otrok od 
šolskega pouka morajo pismeno ali ustno v dveh dneh 
opravičiti pri otrokovem razredniku ali pri upravitelju 
šole. 

2: člen 
Ce starši ali tisti, ki imajo šoloobvezne otroke v oskr- 

bi, zanemarijo dolžnost, naloženo v i. členu, se po do- 
ločbah temeljnega zakona o prekrških kaznujejo: 

a) zaradi prvega otrokovega izostanka z opominom; 
b) zaradi dvakratnega otrokovega izostanka z uko- 

rom; 
c) za vsak nadaljnji otrokov izostanek z denarno 

kaznijo do 20OO din ali s poboljševalnim delom do 20 
dni, v hujših primesrim tudi z obema kaznima. 

3. člen 

Kazni po tej ujedbi izrekajo krajevni ljudski,odjbori 
po predlogu upravitelja šol©. 
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i,' clan 
Minister za prosveto LRS izda ta izvajanje te uredbe 

potrebna navodila. 

6. alem 
Ta uredba velja od dneva objave v >Uradnem Uetu 

LBS<. 
St S—zak. 586     , 
Ljubljana   dne 3. septembra 1948. 

Minister za prosveto LRS: 
dr. Joie Potrč L r. 

Predsednik vlade LRS: 
Miha Marinko L r. 

Popravek 
V odločbi z dne 21. VIII. 1948 o trgovskih maržah 

za kmetijske pridelke, ki se kupujejo od pridelovaloev po 
določenih državnih (vezanih) cenah ter o načinu formi- 
ranja prodajnih cen za take pridelke, ki je bila objavljena 
v uradnem listu LRS št 36-196/48, • mora pod I. toč- 
ko B. Ribe namesto: >1. Ribe (morske, jezerske, rečne) 
... (enota mere:) 100kg ... (trgovska m*rfa v din:) 
8 ... (izgube na blagu pri prevozu na oddaljenost do 
80 km:) 1.6% ... (izgube na blagu pri prevozu nad 30 km:) 
8°/(K glasiti pravilno: 

1. Ribe (morske, jezerske, rečne) ... (eoota mere:) 
1 kg ... (trgovska marža v din:) 3 . .. (izgube na blagu 
pri prevozu na oddaljenost 80km:) 1.5 »/*.,< (Izgube 
na bkgu pri prevozu nad 80 km:) 9*/•. 

Ministrstvo za trgovino in preskrbo LRS 

Pregled »Uradnega lista FLRJ« 
St. 74 z dne 28. avgusta 1948? 

627. Uredba o plačah rudarskih delaveev. 
628. Uredba o plačah transportnih delavcev. 
629. Uredba  o ustanavljanju delavsko-uslužbenAih re- 

etavracij in UDrav. za družbeno prehrano. 

630. Odredba o zagotovljeni preskrbi rudanskui delavcev, 
in uslužbencev, ki delajo v jamah. 

St. 75 z dne 1. septembra 1948: 

031. Uredba o ustanovitvi in delovnem področju višje šo- 
le ministrstva za notranje zadeve FLRJ. 

632. Uredba o ustanovitvi in delovnem področju zveznega 
znanstveno-raziskovalnega instituta za jadranske 
kulture. 

633. Uredba o upravi narodnih parkov. 

634 Uredba o zdravniškem pregledu in cepljenju članov 
ladijske posadke trgovske mornarice. 

635. Uredba o ustanovitvi novinarske in diplomatske vi- 
soke šole. 

636. Uredba o ustanovitvi in pristojnosti komiteja za vod- 
no gospodarstvo pri vladi FLRJ. 

687. Uredba o ustanovitvi in delovnem področju avtopro- 
metnega tehnikuma. 
Uredba o spremembi uredbe o državnem institutu 
za Hzkulturo v Beogradu. 
Uredba o premijskih dodatkih voditeljev državnih 
gospodarskih podjetij. 

640. Odredba o ureditvi klanja fivtae. 
641. Odredba o izvajanju odkupnega plana za sladkorno 

peso in sončnično seme. 
642. Pravilnik o spremembi in dopolnitvi pravilnika o 

'razvrstitvi del v gradbeništvu, 
648. Pravilnik o organizaciji službe vaških poStonoš. 
Popravek temeljne uredbe o državnih bankah za krediti- 

ranje kmetijskih zadrug. 

Popravek uredbe o reviziji državnih gospodarskih podje- 
tij, uradov in ustanov. 

Popravek navodila za inšpekcijo dohodkov. 

638. 

.Mau«*ü> •••••• fM» -ir" "K_^ —r. ••^    T i, il •• •* ' 

Izdala >UradnI liai LRS< — Ravnatelj in odgovorni urednik: Božo VoduSek; tieka Blasnikova tlakama, obrat 1 —oba v Ljubljani. 
Naročnina: četrtletno 60, polletno U». »elolelno 240 din   - Posmetua «teUlka: 4 din ta 18 strani, 8 din ta 32 strani, Udrn 
za 46 strani, 16 dta ta 84 atrani, po pošti t80 din vsi. — Uredništvo In upravnistvo: Ljubljana, GreeoriHSeva ulica •. Z3. — 

Telefon: ravnatelje**) 4•, srsdniitvo 48-80, uprarnletvo Cö-79. — Cek, »fcm 6-90190—L 
/ 
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Fonda Anton, kmet, Lokev 5, podpred- 
sednik, 

Božegiav   Anton,   kmet,   Lokev   129, 
tajnik, 

tiregor&č Franc, kmet, Lokev 178, 
Mevija Jožef, kmet, Lokev 203, 
Mljač Jožef, kmet, Prelože 10, odbor- 

niki 
Okrožno sodišče v 1'ostojni 

dne 6. avgusta 1948. 
Zt 15/48-3 7130 

* 
1218. 

Sedež: Otlica, okraj Gorica. 
Dan vpisa: 16. avgusta 1948. 
Besedilo: Kmetijska zadruga z omeje- 

nim jamstvom na Otlici. 
Zadruga je bila ustanovljena na skup- 

ščini 11. I. 1948. 
Naloge zadruge so: 1. da na ffim boljši 

in čim kulturnejši način oskrbuje svoje 
člane z vsemi potrebnimi potrošnimi 
predmeti; 2. da odkupuje v svojem oko- 
lišu vse kmetijske pridelke in izdelke v 
skladu s postavljenim L&črtom za dobro 
oskrbo mest in drugih industrijskih sre- 
dišč in sklepa v ta namen pogodbe; 
3. da pospešuje in razvija vse panoge 
kmetijskega gospodarstva na svojem 
področju, tako poljedelstvo, živinorejo, 
sadjarstvo, vinogradništvo, Čebelarstvo, 
gojitev industrijskih in drugih kultur, 
gozdarstvo, domačo obrt itd., posebno 
še tiste panoge oziroma kulture, ki v 
danih naravnih pogojih najbolj uspe- 
vajo; 4. da uvaja za povečanje kmetijske 
-proizvodnje in s tem za naraščanje bla- 
gostanja svojih članov .naprednejše teh- 
nične in agronomske metode v kmetij- 
stvu in v ta namen nabavlja kmetijske 
stroje, umetna guojila itd., ustanavlja 
ambulante za živino, plemenilne postaje, 
organizira selekcijo živine, gradi silose, 
organizira semensko službo,' skrbi za 
gojitev sadnih, gozdnih in drugih sadik 
itd.; 5. da organizira predelavo kmetij- 
skih pridelkov in obrtne delavcnice za 
potrebe svojih članov in izrablja pri tem 
predvsem lokalne surovine; 6. da zbira 
kmečke prihranke v obliki hranilnih 
vlog in notranjih posojil za ustvarjanje 
obratnih sredstev in podeljevanje kre. 
ditov svojim članom; 7. da skrbi za go- 
spodarski strokovni, kulturni in pro- 
svetni dviig vseh prebivalcev svojega 
okoliša tako, da prireja v svojem za- 
družnem domu strokovna w politična 
predavanja, kulturne prireditve, stro- 
kovne tečaje, razstave, predvajanja fil- 
mov, goji Ëzkulturo itd. ter ustanovi 
svojo knjižnico. 

Zaradi smotrnega in uspešnejšega iz- 
vajanja svojih nalog izdela potrebne na- 
črte v skladu s splošnim državnim načr- 
tom. 

Zadružni delež znaša 160 din. Vsak 
zadružnik jamči s petkratnim zneskom 
vpisanih deležev. 

Priobčitve se razglašajo v poslovnih 
prostorih zadrug« in na razglasili deski. 

Upravni odbor sestavlja 7 članov. 
Zadrugo zastopa upravni odbor, zanjo 

Podpisujeta dva Saua upravnega odbo- 
ra, katerih enega sme nadomeičati po- 
oblaščeni uehrifbeneo zadruge. 

Člani upravuega odbora so: 
Krapež Jožef, kmet, Otlica 236, pred- 

sednik, 
Bizjak Alojzij, nameščenec, Otlica 184, 

podpredsednik, 
Vidmar Alojz, kmet, Otlica 167, taj- 

nik, 
Bizjak Frane, delavec, Otlica 184, 
Vidmar Avgust, kmet, Otlica 167, 
Poiane Franc, kmet, Otlica 193, 
Bratina Franc, mizar, Otlica 230, od- 

borniki 
Okrožno sodišče v Postojni 

dne 16. avgusta 1948. 
Zt 160/48—2 7713 

* 
121». 

Sedež: Ozeljan, okraj Gorica. 
Dan vpisa: 4. avgusta 1948. 
Besedilo: Kmetijska zadruga z omeje- 

nim jamstvom v Ozeljanu. 
Zadruga je bila ustanovljena na skup- 

ščini 22. II. 1948. 
Naloge zadruge so: 1. da na čim boljši 

in čim kulturnejši način oskrbuje svoje 
člane z vsemi potrebnimi potresnimi 
predmeti; 2. da odkupuje v svojem oko- 
lišu vse kmetijske pridelke in izdelke v 
skladu s postavljenim načrtom za dobro 
oskrbo mest in drugih industrijskih sre- 
dišč in sklepa v ta namen pogodbe; 
3. da pospešuje in razvija vse panoge 
kmetijskega gospodarstva na svojem 
področju, talco poljedelstvo, živinorejo, 
sadjarstvo, vinogradništvo, čebelarstvo, 
gojitev industrijskih in drugih kultur, 
gozdarstvo, domačo obrt Itd., posebno, 
še tiste panoge oziroma kulture, ki v 
danih naravnih pogojih najbolj uspeva- 
jo; 4. da uvaja za povečanje kmetijske 
proizvodnje in s tem za naraščanje bla- 
gostanja svojih članov naprednejše teh- 
nične in agronomske metode v kmetij- 
stvu in v ta namen nabavlja kmetijske 
stroje, umetna gnojila itd., ustanavlja 
ambulante za živino, plemenilne postaje, 
organizira selekcijo živine, gradi silose, 
organizira semensko službo, skrbi za 
gojitev sadnih, gozdnih in drugih sadik 
itd.; 5. dà organizira predelavo kmetij- 
skih pridelkov in obrtne delavnice za 
potrebe svojih članov in izrablja pri tem 
predvsem lokalne surovine; 6. da zbira 
kmečke prihranke v obliki hranilnih 
vlog in notranjih posojil za ustvarjanje 
obratnih sredstev in podeljevanje kre- 
ditov svojim članom; 7. da skrbi za go- 
spodarski strokovni, kulturni in pro- 
svetni dvig vseh prebivalcev svojega 
okoliša tako, da prireja v svojem za- 
družnem domu strokovna in politična 
predavanja, kulturne prireditve, stro- 
kovne tečaje, razstave, predvajanja fil- 
mov, goji fizkulturo itd. ter ustanovi 
svojo knjižnico. 

Zaradi smotrnega in uspešnejšega iz- 
vajanja svojih nalog izdela potrebne na- 
črte v skladu e splošnim državnim na- 
črtom. - 

Zadružni delež znaša 150 din. Vsak za- 
družnik jamči s petkratnim zneskom 
vpisanih deležev. 

Priobčitve se razglašajo v poslovnih 
proetorin zadruge in na. mekani destri. 

Upravni odbor sestavlja 7 Članov. Ze- 
drugo aaetopa upravni odbor, zanjo pod- 

pisujeta dva člana upravnega odbora, ka- 
terih enega sme nadomeščati pooblašče- 
ni uslužbenec zadruge. 

Člani upravnega odbora so: 
Pavlin Ivan, kmet, Ozeljan 28, pred- 

sednik, 
Spacapan   Venoeslav,   kmet,   Ozeljan 

109, tajnik, 
Bate Oiril, kmet, Ozeljan 98, blagaj- 

nik, 
Širok Anton, kmet, Ozeljan 13, 
Drašček Mihael, kovač, Ozeljan 115, 
Spacapan Alojz, kmet, Ozeljan 144, 
Spacapan Anton, kmet, Ozeljan 86, od- 

borniki. 
Okrožno sodišče v Postojni 

dne 4. avgusta 1948. 
Zt 128/48-2 7716 

122«. 
Sedež: Podkraj, okraj Gorica. 
Dan vpisa: 20. avgusta 1948. 
Besedilo: Kmetijska zadruga z omeje- 

nim jamstvom v Podkraju. 
Zadruga je bila ustanovljena na skup- 

ščini 25. I. 1948. 
Naloge zadruge so: 1. da na čim boljši 

in čim kulturnejši način oskrbuje svojo 
člane z vsemi potrebnimi potresnimi 
predmeti; 2. da odkupuje v svojem oko- 
lišu vse kmetijske pridelke in izdelke v 
skladu e postavljenim načrtom za dobro 
oskrbo mest in drugih industrijskih sre- 
dišč in sklepa v ta namen pogodbe; 
3. da pospešuje in razvija vse panog* 
kmetijskega gospodarstva na svojem 
področju, tako poljedelstvo, živinorejo, 
sadjarstvo, vinogradništvo, čebelarstvo, 
gojitev industrijskih in drugih kultur, 
gozdarstvo, domačo obrt itd., posebno, 
še tiste panoge oziroma kulture, ki v 
danih naravnih pogojih najbolj uspeva- 
jo; 4. da uvaja za povečanje kmetijske 
proizvodnje in s tem za naraačanje bla- 
gostanja svojih članov naprednejše teh- 
nične in agronomske metode v kmetij- 
stvu'in v. ta namen nabavlja kmetijske 
stroje, umetna gnojila itd., ustanavlja 
ambulante za živino, plemenilne postaje, 
organizira selekcijo živint, gradi silose, 
organizira semensko službo, skrbi za 
gojitev sadnih, gozdnih in drugih sadik 
itd.; 5. da organizira predelavo kmetij- 
skih pridelkov in obrtne delavnice za 
potrebe svojih članov in izrablja pri tem 
predvsem lokalne surovine; 6. da zbira 
kmečke prihranke v obttki hranilnih 
vlog in notranjih posojil za ustvarjanje 
obratnih sredstev in podeljevanje kre- 
ditov svojim članom; 7. da skrbi za go- 
spodarski strokovni, kulturni in pro- 
svetni dvig vseh prebivaleev svojega 
okohsa tako, da prireja v svojem za- 
družnem domu strokovna in politična 
predavanja, kulturne prireditve, stro- 
kovne tečaje, razstave, predvajanja fil- 
mov, goji uzkurturo itd. ter ustanovi 
svojo knjižnico. 

Zaradi smotrnega in wpeemffega iz- 
vajanja svojih nak» izdeia potrebne na- 
črte v skladu s splošnim ••••••• na- 
črtom. 

Zadrožad <Ultó zmfe IflOdfe, delež 
aadruìnflcovega druBnekeee China pa 
50 din, Vsak zadružnik iamöi s petkrat- 
nimi zneekom vpitanm adežev. 
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Priobčitve se  razglašajo v  poslovnih 
prostorih zadruge in lia ra^glasni deski. 

Upravni odbor sestavlja 8 članov. Za- 
drugo zastopa upravni odbor, zanjo pod- 
pisujeta dva člana upravnega odbora, ka- 
terih enega sme nadomeščati pooblašče- 
ni uslužbenec zadruge. 

Clam upravnega odbora so: 
Cebokeij Franc, pos., Podkraj 94, pred- 

sednik, 
Petrovčič Franc, pos., Podkraj 11, pod- 

predsednik, 
Kobal Anton, po&., Podkraj 5, tajnik, 
Baje Janez, pos., Podkraj 20, blagaj- 

nik, 
Rovan Alojzij, pos., Podkraj 33, 
Skvarča Anton, pos., Podkraj 84, 
Kobal Alojzij, pos., Podkraj 7, 
Hočevar Ivan, pos,, Podkraj 67, odbor- 

niki 
Okrožno sodišče v Postojni 

dne 20. avgusta 1948. 
Zt 31/48—4 7709 

* 
1221. 

Sedež: Rižana, okraj Sežana. 
Dan vpisa: 13. avgusta 1948. 
Besedilo: Kmetijska zadruga z ome- 

jenim jamstvom v Rižani, 
Zadruga je bila ustanovljena na skup- 

ščini 21. II. 1948 za nedoločen Čas. 
Naloge zadruge so: 1. da na čim boljši 

in aim kulturnejši način oskrbuje svoje 
člane z vsemi potrebnimi potrošnimi 
predmeti; 2. da odkupuje v svojem oko- 
lišu vse kmetijske pridelke in izdelke v 
skladu s postavljenim načrtom za dobro 
oskrbo mest in drugih industrijskih sre- 
dišč in sklepa v ta namen pogodbe; 
3. da pospešuje in razvija vse panoge 
kmetijskega gospodarstva na svojem 
področju, tako poljedelstvo, živinorejo, 
sadjarstvo, vinogradništvo, čebelarstvo, 
gojitev industrijskih in drugih kultur, 
gozdarstvo, domačo obrt itd., posebno 
le tiste panoge oziroma kulture, ki v 
danih naravnih pogojih najbolj uspe- 
vajo; 4. da uvaja za povečanje kmetijske 
proizvodnje in e tem za naraščanje bla- 
gostanja svojih članov naprednejše teh- 
nične in agronomske metode v kmetij- 
stvu in v ta namen nabavlja kmetijske 
stroje, umetna gnojila itd., ustanavlja 
ambulante za živino, plemenilne postaje, 
organizira selekcijo živine, gradi silose, 
organizira semensko službo, skrbi za 
gojitev sadnih, gozdnih in drugih sadik 
itd.; 5. da organizira predelavo kmetij- 
skih pridelkov in obrtne delavnice za 
potrebe svojih članov in izrablja pri tem 
predvsem lokalne surovine.; 6. da zbira 
kmečke prihranke v obliki hranilnih 
vlog in notranjih posojil za ustvarjanje 
obratnih sredstev in podeljevanje kre- 
ditov svojim članom; 7. da skrbi za go- 
spodarski strokovni, kulturni in pro- 
svetni dvig vseh prebivalcev svojega 
okoliša tako, da prireja v svojem za- 
družnem domu strokovna in politična 
predavanja, kulturne prireditve, stro- 
kovne tečaje, razstave, predvajanja fil- 
mov, goji fizkulturo itd. ter ustanovi 
svojo knjižnico. 

Zaradi smotrnega in uspešnejšega iz- 
vajanja svojih nalog izdela potrebne na- 
crte v skladu s splošnim državnim na- 
črtom. 

Zadružni  delež  znaša   150 din,  delež 
iatiružnikovega družinskega člana tnaša 
20 din.   Vsak   iiadružnik   jamči   s  pet 
kratniin zneskom vpisanih deležev. 

Priobčitve se razglašajo v poslovnih 
prostorih zadruge in na razglasiu deski. 

Upravni odbor sestavlja pet članov. 
Zadrugo zastopa upravni odbor, zanjo 
podpisujeta dva člana upravnega odbora, 
katerih enega sme nadomeščati poobla- 
ščeni uslužbenec zadruge. 

Člani upravnega odbora so: 
Sik Aleksander, kmet, Rižana 42, 

predsednik, 
Cepak Benedikt, kmet, Razor 114, pod- 

predsednik, 
Radela Jolanda, hišna, Čepki 10, taj- 

nik, 
Kofol Albin, kmet, Kartine 81, 
Pavlic Marjan, kmet, Kartine 93, od- 

bornika. 
Okrožno sodišče v Postojni 

dne 13. avgusta 1948. 
Zt 133/48-2 7297 

# 

1222. 
Sedež: Škrbina, okraj Sežana. 
Dan vpisa: 16. avgusta 1948. 
Besedilo: Kmetijska zadruga z omeje- 

nim jamstvom v Škrbini. 
Zadruga je bila ustanovljena na skup- 

ščini 24. II. 1948. 
Naloge zadruge so: 1. da na čim boljši 

in čim kulturnejši način oskrbuje svoje 
člane z vsemi potrebnimi potrošnimi 
predmeti; 2. da odkupuje v svojem oko- 
lišu vse kmetijske pridelke in izdelke v 
skladu s postavljenim načrtom za dobro 
oskrbo mest in drugih industrijskih sre- 
dišč in sklepa v ta namen pogodbe; 
3, da pospešuje in razvija vse panoge 
kmetijskega gospodarstva La svojem 
področju, tako poljedelstvo, živinorejo, 
sadjarstvo, vinogradništvo, Čebelarstvo, 
gojitev industrijskih in drugih kultur, 
gozdarstvo, domačo obrt itd., posebno 
še tiste panoge oziroma kulture, ki v 
danih naravnih pogojih najbolj uspe- 
vajo; 4. da uvaja za povečanje kmetijske 
proizvodnje in s tem za naraščanje bla- 
gostanja svojih članov naprednejše teh- 
nične in agronomske metode v kmetij- 
stvu in v ta namen nabavlja kmetijske 
stroje, umetna gnojila itd., ustanavlja 
ambulante za živino, plemenilne vstajo 
organizira selekcijo živine, gradi silose, 
organizira semensko službo, skrbi za 
gojitev sadnih, gozdnih in drugih sadik 
itd.; 5. da organizira predelavo kmetij- 
skih pridelkov in obrtne delavnice za 
potrebe svojih članov in izrablja pri tem 
predvsem lokalne surovine; 6. da zbira 
kmečke prihranke v obliki hranilnih 
vlog in notranjih posojil za ustvarjanje 
obratnih' sredstev in podeljevanje kre- 
ditov svojim članom; 7. da skrbi za go- 
spodarski strokovni, kulturni in pro. 
svetni dvig vseh prebivalcev svojega 
okoliša tako, da prireja v svojem za- 
družnem domu strokovna in politična 
predavanja, kulturne prireditve, stro- 
kovne tečaje, razstave, predvajanja fil- 
mov, goji fizkulturo itd. ter ustanovi 
svojo knjižnčco. 

Zaradi smotrnega in uspešnejšega iz- 
vajanja svojih nalog izdela potrebne na- 
črte v skladu s splošnim državnim.na- 
črtom. 

Zadružri delež znaša 150 din, delež 
zadružni' ovega družinskega člana pa 
20 din. Vsak zadružnik jamči s štiri- 
kratnim zLieskom vpisanih deležev. 

Priobčitve se razglašajo v poslovnih 
prostorih zadruge in na razglasti deski. 

Upravni odbor sestavlja 5 članov. 
Zadrugo zastopa upravni odbor, zanjo 

podpisujeta dva člana upravnega odbo- 
ra, katerih enega sme nadomeščati po- 
oblaščeni uslužbenec zadruge. 

Člani upravnega odbora so: 
Jazbec Jožef, kmet, Skrhana 66, pred- 

sednik, 
Cotar Alojz, šofer, Škrbina 46, 
Furlan Marija, hišna, Sibelje 1, 
Abram Milan, kmet, Škrbina 22, 
Caharija Stanko, kmet, Rubije 13, od- 

borniki. 
Okrožno sodišče v Postojni 

dne 16.. avgusta 1948. 
Zt 151/48-2 7712 

* 
1223. 

Sedež: Štjak, okraj Sežana. 
Dan vpisa: 15. avgusta 1948. 
Besedilo: Kmetijska zadruga z omeje- 

nim jamstvom v Stjaku. 
Zadruga je bila ustanovljena na skup- 

ščinii 25. II. 1948. .     . •'• 
Naloge zadruge so: 1. da na čim boljši 

in čim kulturnejši način oskrbuje svoje 
člane z vsemi potrebnimi potrošnimi 
predmeti; 2. da odkupuje v svojem oko- 
lišu vse kmetijske pridelke in izdelke v 
skladu e postavljenim načrtom za dobro 
oskrbo mest in drugih industrijskih sre- 
dišč in sklepa v ta namen pogodbe; 
3. da pospešuje in razvija vse panoge 
kmetijskega gospodarstva •• svojem 
področju, tako poljedelstvo, živinorejo, 
sadjarstvo, vinogradništvo, čebelarstvo, 
gojitev industrijskih in drugih kultur, 
gozdarstvo, domačo obrt itd., posebno 
še tiste panoge oziroma kulture, ki v 
danih naravnih pogojih najbolj uspe- 
vajo; 4. da uvaja za povečanje kmetijske 
proizvodnje in s tem za naraščanje bla- 
gostanja svojih članov naprednejše teh- 
nične in agronomske metode v kmetij- 
stvu in v ta namen nabavlja kmetijske 
stroje, umetna gnojila itd., ustanavlja 
ambulante za živino, plemenilne Dostaje,, 
organizira selekcijo živine, gradi silose, 
orgaiizira semensko službo, skrbi, za 
gojitev sadnih, gozdnih in drugih sadik 
itd.; 5. da organizira predelavo kmetij- 
skih pridelkov in obrtne delavnice za 
potrebe svojih članov in izrablja pri tem 
predvsem lokalne surovine; 6. da 'zbira 
kmečke prihranke v obliki hranilnih 
vlog in notranjih posojil za ustvarjanje 
obratnih sredstev in podeljevanje kre- 
ditov svojim članom: 7. da skrbi za go- 
spodarski strokovni, kulturni in pro- 
svetni dvig- vseh prebivalcev svojega 
okoliša tako, da prireja v svojem za- 
družnem domu strokovna in politična 
predavanja,., kulturne prireditve, stro- 
kovne tečaje, razstave, predvajanja fil- 

(-' 
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mov, goji ifizkulturo itd. ter  ustanovi 
svojo knjižnico. 

Zaradi smotrnega Ln uspešnejšega iz- 
vajanja svojih nalog izdela potrebno na- 
črte v skladu s splošnim državnim na- 
črtom. 

Zadružni delež znaša 150 din, delež 
zadružnikovega družinskega člana pa 
20 din. Vsak zadružnik jamòi a petkrat, 
nim zneskom vpisanih  deležev. 

Priobčitve se razglašajo v poslovnih 
prostorih zadruge in ua razglasni deski. 

Upravni odbor sestavlja 5 članov. 
Zadrugo zastopa upravn: odbor, zanjo 

podpisujeta dva člana upravnega odbo- 
ra, katerih enega sme nadomeščati po- 
oblaščeni uslužbenec zadruge. 

Člani upravnega odbora so: 
Stemberger Ivan, kmet, Stjak 13, pred- 

sednik, 
Blokar Jože, kmet. Stjak 15, podpred- 

sednik, 
Tuma Leopold, kmet, Stjak 4, tajnik, 
Furlan Anton, uradnik. Stjak 10, 
Turk Florijan, uradnik. Dolenje 2, od. 

bornika. 
Okrožno sodišče v Postojni 

dne 15. avgusta 1948. 
.    Zt 145/48—1 7708 

* 
1224. 

Sedež:' Sežana, okraj Sežana. 
Dam vpisa: 20. avgusta 1948, 
Besedilo: Kmetijska zadruga z omeje- 

nim jamstvom v Sežani. 
Zadruga je t> ia ustanovljena na skup- 

ščini 9. IV. 1948. 
Naloge zadrugo 00; 1 da •• čim boljši 

• čim kulturnejši način oskrbuje svoje 
olane z vsemi potrebnimi potrošni mi 
predmeti-, 2. da odkupuje v svojem oko- 
lju vse kmetijske pridelke in izdelke v 
skladu s postavljenim načrtom za dobro- 
oskrbo mest in drugih industrijskih ere- 
disc in sklepa v ta namen pogodbe; 
3. da pospešuje in razvija vse panoge 
kmetijskega gospodarstva ua. svojem 
področju, tako poljedelstvo, živinorejo, 
sadjarstvo, vinogradništvo. Čebelarstvo, 
gojitev industrijskih in drugih kultur, 
gozdarstvo, domačo obrt itd., posebno 
š© tiste panoge oziroma kulture, ki v 
danih naravnih pogojih najbolj uspe- 
vajo; 4. da uvaja za povečanje kmetijstce 
proizvodnje in s tem za naraščanje bla- 
gostanja svojih članov naprednejše teh- 
nične in agronomske metode v kmetij- 
stvu In v ta namen nabavlja kmetijske 
stroje umetna gnojila itd.; ustanavlja 
ambulante za živino, plemenilne1 postaj4 
organizira selekcijo živine, gradi silose', 
orgatnzira semensko 6lužbo, skrbi za 
gojitev sadnih, gozdnih in drugih sadik 
itd.; 5. da organizira predelavo kmetij- 
skih pridelkov in obrtne delavnice za 
potrebe svojih članov in izrablja pri tem 
predvsem lokalne surovine; 6. da zbira 
kmečke prihranke v obliki hranilnih 
vlog in notranjih posojil za ustvarjanje 
obratnih sredstev in podeljevanje kre- 
ditov svojim članom; 7. da skrbi1 za go- 
spodarski strokovni, kulturni in pro- 
svetni dvig vseh prebivalcev svojega 
okoliša tako. da prireja v svojem za- 
družnem domu strokovna in politična 
predavanja,  kulturne   prireditve,   stro- 

kovne tečaje, razstave, predvajanja fil- 
mov, goji tizkulturo itd. ter ustanovi 
svojo knjižnico. 

Zaradi smotrnega in uspešnejšega iz- 
vajanja svojih nalog izdela potrebne na- 
črte v skladu s splošnim državnim na- 
črtom. t 

Zadružri delež znaša 150 din, delež 
zadružnikovega družinskega člana pa 
20 din. Vsak zadružnik jamči z deset- 
kratnim zneskom vpisanih deležev. 

Priobčitve se   razglašajo v  poslovnih 
prostorih zadruge in na razglasio deski. 

Upravni obor sestavlja 7 članov. 
Zadrugo zastopa upravni odbor, zanjo 

podpisujeta dva člana  upravnega odbo- 
ra, katerih enega sme nadomeščati po-' 
oblaščeni uslužbenec zadruge. 

Člani upravnega odbora so: 
Čeh Franc, kmet, Sežana, predsednik, 
Kale Franc, konjar, Lipica, tajnik, 

.   Renčelj Josip, kmet. Dane 23, 
Tavčar Leopold, kmet, Orlek, 
Macarol Anton, kmet, Šmarje, 
Filipčič, Alojz, delavec, Sežana 120, 
Pirjevec Franc, delavec, Orlek 24, od- 

borniki. 
Okrožno sodišče v Postojni 

dne 20. avgusta 1948. 
Zt 138/48—2 7714 

* 
1225. 

Sedež: Št. Vid pri Vipavi, okraj Go- 
rica. 

Don vpisa. 20. avgusta 1948. 
Besedilo: Kmetijska zadruga z omeje- 

nim jamstvom v Št. Vidu pri Vipavi. 
Zadruga je b.la ustanovljena na skup- 

ščini 29. II. 1948. 
Naloge zadruge so: 1. da na Čim boljši 

in čim kulturnejši način oskrbuje svoje 
člane z vsemi potrebnimi potresnimi 
predmeti; 2. da odkupuje v svojem oko- 
lišu vse kmetijske pridehce in izdelke v 
skladu s postavljenim načrtom za dobro 
oskrbo mest in drugih industrijskih sre- 
dišč in sklepa v ta namen pogodbe; 
3. da pospešuje in razvija vse panoge 
kmetijskega gospodarstva na svojem 
področju, tako poljedelstvo, živinorejo, 
sadjarstvo, vinogradništvo, čebelarstvo, 
gojitev industrijskih in drugih kultur, 
gozdaretvo, domačo obrt itd., posebno 
še tiste panoge oziroma kulture, ki v 
danih naravnih pogojih najbolj uspe- 
vajo; 4. da uvaja za povečanje kmetijske 
proizvodnje in s tem za naraščanje bla- 
gostanja svojih članov naprednejše teh- 
nične, in agronomske metode v kmetij- 
stvu in v ta namen nabavlja kmetijske 
stroje, umetna gnojila itd., ustanavlja 
ambulante za živino, plemenjlne postaje, 
organizira selekcijo živine, gradi silose', 
organizira semensko službo, skrbi za 
gojitev sadnih, gozdnih in drugih sadik 
itd.; 5. da organizira predelavo kmetij- 
skih pridelkov in obrtne delavnice za 
potrebe svojih članov in ^rablja p i t«.m 
predvsem lokalne surovine; 6. da zbira 
kmečke prih ranice v obliki hranilnih 
vlog in notranjih posojil za ustvarjanje 
obratnih sredstev in podeljevanje kre- 
ditov svojim članom; 7. da skrbi za1 go- 
spodarski strokovni, kulturni in prol 
svetni   dvig  vseh   prebivalcev   svojega 

okoliša tako, da prireja v svojem za- 
družnem domu strokovna in politična 
predavanja, kulturne prireditve, stro- 
kovne tečaje, razstave, predvajanja fil- 
mov, goji fizkulturo itd. ter ustanovi 
svojo knjižnico. 

Zaradi smotrnega in uspešnejšega iz- 
vajanja svojih nalog izdela potrebne .na- 
črte v skladu s splošnim državnim na- 
črtom. 

Zadružri delež znaša 150 din, delež 
zadružnikovega družinskega člana pa 
15 din. Vsak zadružnik jamči s petkrat- 
nim zneskom vpisanih deležev. 

Priobčitve se razglašajo v poslovnih 
prostorih zadruge in na razglasui deski, 

Upravni odbor sestavlja 7 članov. 
Zadrugo zastopa upravni odbor, zanjo 

podpisujeta dva člana upravnega odbo- 
ra, katerih enega sme. nadomeščati po- 
oblaščeni uslužbenec zadruge. 

Člani upravnega odbora so: 
Vitežnik Filip, št. Vid 85, predsed- 

nik, 
Zgur Stanislav, St. Vid 39. podpred- 

sednik, 
Trček Anton, St. Vid 53, tajnik, 
Sluban Aleksander, Podbreg 14, bla- 

gajnik, 
Potočnik Janez, Poreče, 
Potočnik Ferdinand, Podbreg 40, 
Vitežnik Franc, Podbreg 7, odborniki. 

Okrožno sodišče v Postojni 
dne 20. avgusta 1948. 

Zt 140/48-3 7705 

122G. 
Sedež: Zarečje, okraj Ilirska Biskka. 
Dan vpisa: 17. avgusta 1948. 
Besedilo: Kmetijska zadruga z omeje- 

nim jamstvom v Zarečju. 
Zadruga je bila ustanovljena na skup- 

ščini 13. VI. 1948.  ; " 
Naloge zadruge so: L.da na čim boljši, 

in Čim kulturnejši način oskrbuje svoje, 
člane z vsemi potrebnimi potresnimi 
predmeti; 2. da odkupuje v svojem oko- 
lišu vse kmetijske pridelke in izdelke v. 
skladu s postavljenim načrtom za dobro 
oskrbo mest in drugih industrijskih sre- 
dišč in sklepa v ta namen pogodbe; 
3. da pospešuje in razvija vse panoge 
kmetijskega gospodarstva na svojem 
področju, tako poljedelstvo, živinorejo, 
sadjarstvo, vinogradništvo, čebelarstvo, 
gojitev industrijskih in drugih kultur, 
gozdaretvo. domačo obrt itd., posebno 
še tiste panoge oziroma kulture, kU v. 
danih naravnih pogojih najbolj uspe- 
vajo; 4. da uvaja za povečanje kmetijske 
proizvodnje in s tem za naraščanje bla- 
gostanja svojih članov naprednejše tea-' 
nične in agronomske metode v kmeöj- 
stvu in v ta namen nabavlja kmetijske' 
stroje; umetna gnojila' itd., ustanavlja 
ambulante za živino, plemenilne postaje,' 
organizira selekcijo živine, gradi silose, 
orgaiiara semensko -službo, skrbi zâ 
gojitev' sadnih, gozdnih 'in drugih sadSk 
itd.; 5. da organizira predelavo kmetöj- 
skm. pridelkov in obrtne delavnice za 
potrebe svojih laf«v in izrablia pri tem 
predvsem lokalne surovine;.6. da zbira 
kmečke prihranke v obliki, hranilnih" 
vlog in notranjih posojil'za ustvarjanj 
obratnih sredstev to podeljevanje tene- 
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ditov svojim članom; 7. da skrbi za go- 
spodarski strokovni, kulturni in pro. 
svetni dvig vseh prebivalcev svojega 
okoliša tako, da prireja v svojem za- 
družnem domu strokovna in politična 
predavanja, kulturne prireditve, stro- 
kovne tečaje, razstave, predvajanja fil- 
mov,- goji tizkulturo itd. ter ustanovi 
svojo knjižnico. 

Zaradi smotrnega in uspešnejšega iz- 
vajanja svojih nalog izdela potrebne na- 
črte v skladu s splošnim državnim na- 
črtom. 

Zadružna delež znaša 150 din, delež 
zadružnikovega družinskega člana pa 
15 din. Vsak zadružnik jamči e petkrat- 
nim zneskom vpisanih  deležev. 

Priobčitve se razglašajo v poslovnih 
prostori! zadruge in na razglasK deski. 

Upravni odbor sestavlja 5 Članov. 
Zadrugo zastopa upravni odbor, zanjo 

podßisujeta dva člana upravnega odbo- 
ra, katerih enega sme nadomeščati po- 
oblaščeni uslužbenec zadruge. 

Člani upravnega odbora so: 
Frank Jožef, Brce 18, predsednik. 
Batista Jožef, Zarečica 19, tajnik, 
Janežič Anton, Zarečje 10, blagajnik, 
Vičič Anton, Zarečica 3, 
Stander Janko, Zarečje 19, odbornika. 

Okrožno sodišče v Postojni 
dne 17. avgusta 1948. 

Zt 153/48—2 7706 
* • 

1227. 
Sedež: Kovača vas. 
Dan vpisa: 24. julija 1948. 
Besedilo: Vinogradniška zadruga z o. 

z. v Kovači vasi. 
Na občnem zboru 6. III. 1948 so bila 

sprejeta nova pravila. 
Besedilo odslej: Vinogradniška obdelo- 

valna zadruga Ivana Sarha z. o.j. v Ko- 
vači vasi. 

Pri vstopu v zadrugo plača veaka dru- 
žina ali član, ki je sprejet kot posamez- 
nik, enkratno prostopnino 30 din. 

Vsako gospodarstvo ali Član posamez- 
nik plača najmanj enkratni delež v zne- 
sku 50 din, ki se lahko plača v obrokih, 
v teku 5 let. 

Zadružniki jamčijo za obveznosti za- 
druge najmanj s petkratnim zneskom 
vpisanih denarnih deležev. 

Upravni odbor seetavlja 5 do 10 
članov, vštevši predsednika in tajnika. 
Njegova dolžnost traja leto dni. 

Izbrišejo ee člani upravnega odbora: 
Jelen Ivan, Novak Anton, Breznik Uršu- 
la, Brezavšek Jože, vpišejo pa novoiz- 
voljeni člani: 

Zafošnik Karel, ekonom, Zg. Bistrica, 
predsednik, 

Bračič Ivan, viničar, Visole, podpred- 
sednik, 

Novak Anton, ekonom, Kovača vas, 
Berlič Anton, vioičar, Ritoznoj, 
Sitar Alojiz, Viničar, Kovača vas, in 
Najdič Terezija, viničarka, Ritorno/, 

odborniki. 
Okrožno sodišše v Celju 

dne 24. julija 1948. 
Zadr.  VII  171/12 7Ô01 

Sedež: Trbovlje 
Dan vpisa: 31. avgusta 1948. 
Besedilo: Ribarska zadruga z o. j. 

Trbovlje. 
Izbrišejo ee člani upravnega odbora: 

Draksler Jurij, Pia vsak Robert in Som- 
rak Jože, vpišejo se novi člani: 

Gorše Leopold, gradbeni referent pri 
OLO v Trbovljah, 

Plaznik Hubert iz Hrastnika, 
Gričar Herman, železničar iz Sv. Pe- 

tra pri Zidanem mostu. 
Okrožno sodišče v Celju 

dne 31. avgusta 1948. 
Zadr VII 19-6 7739 

* 
1228. 

Sedež: Brezovica-Vnanje gorice. 
Dan vpisa: 16. avgusta 1948. 
Besedilo: Nabavna in prodajna zadru- 

ga z omejenim jamstvom Brezovica-Vna- 
nje gorice. 

Na skupščini 18. IV. 1948 so bila spre- 
jeta nova pravila. 

Besedilo odslej: Kmetijeka zadruga z 
omejenim jamstvom Brezovica pri Ljub- 
ljani. 

Naloge zadruge so: 1. da na čim boljši 
in čim kulturnejši način oskrbuje svoje 
člane z vsemi potrebnimi potrošnim! pred- 
meti; 2. da odkupuje v svojem okolišu vse 
kmetijske pridelke in izdelke v skladu s 
postavljenim načrtom za dobro oskrbo 
mest in drugih industrijekin središč in 
sklepa v ta namen pogodbe; 3. da pospešu- 
je in razvija vse panoge kmetijskega go- 
spodarstva na svojem področju, tako polje- 
delstvo, živinorejo, sadjarstvo, vinogradni- 
štvo, čebelarstvo, gojitev industrijskih in 
drugih kultur, gozdaistvo, domačo obrt itd., 
posebno še tiste panoge oziroma kulture, 
ki v danih naravnih pogojih najbolj uspe- 
vajo; 4. da uvaja za povečanje kmetijske 
proizvodnje in s tem za naraščanje bla- 
gostanja svojih članov naprednejše teh- 
nične in agronomske metode v kmetij- 
stvu in v ta namen nabavlja kmetijske 
si roje, umetna gnojila itd., ustanavlja 
ambulante za živino, plemenilne postaje, 
organizira selekcijo živine, gradi silose, 
organizira semensko službo, skrbi za goji- 
tev sadnih, gozdnih in drugih sadik itd.; 
5. da organizira predelavo kmetijskih pri- 
delkov in obrtne delavnice za potrebe svojih 
Članov in izrablja pri tem predvsem lokal- 
ne surovine; 6. da zbira kmečke prihranke 
v obliki hranilnih vlog in notranjih poso- 
jil za ustvarjanje obratnih sredstev in 
podeljevanje kreditov svojim članom; 7. da 
skrbi za gospodarski strokovni, kultu.*ni in 
prosvetni dvig vseh prebivalcev svojega 
okoliša tako, da prireja v svojem zadruž- 
nem domu strokovna in politična predava- 
nja, kulturne prireditve, strokovne tečaje, 
razstave, predvajanja filmov, goji fizkultu- 
ro itd. ter ustanovi -volo knjižnico. 

Zaradi smotrnega in uspešnejšega iz- 
polnjevanja svojih nalog izdela potrebne 
načrte v skladu s splošnim državnim na- 
črtom. 

Zadružni delež znaša 100 din, ki se 
lahko vplača v obrokih. Delež zadružni- 
kovega družinskega člana znaša 20 din. 
Člana jamčijo za obveznosti zadruge z de- 

setkratnim zneskom vpisanega enkrat- 
nega temeljnega oziroma družinskega 
deleža. 

Jpravni odbor sestavlja 7 do 9 Članov, 
ki jih voli zbor izmed zadružnikov. Nje- 
gova dolžnost traja eno leto. Za zadrugo 
podpisujeta po dva člana upravnega od- 
bora, katerih enega lahko nadomešča po 
upravnem odboru pooblaščeni uslužbe- 
neo zadruge. 

Zadruga razglaša važnejše sklepe v 
svojih poslovnih prostorih in na razglas- 
ili deski. 

Izbrišejo se člani upravnega odbora: 
Novak Ignac, Zdešar Anton, Selan Mar- 
tin, Bokavšek Ivan, Čamernik Filip, Ker- 
mavner Jože; vpišejo se člani upravnega 
odbora: 

Pertot Franc, drž. nameščenec, Bre- 
zovica 106, 

Slana Franc, kmet, Brezovica 41, 
Trček Jože, kmet, Brezovica 11, 
Remškar Albin, kmet, Brezovica 29, 
Cučun   Bogdan,   železničar,   Brezovi- 

ca 127, 
Berdnik Jakob, nameščenec, Brezovi- 

ca 111. 
Okrožno sodišče v Ljubljana 

dne 16. avgusta 1948. 
Zadr. V 134/2 7266 

# 
1229. 

Sedež: Črnuče. 
Dan vpisa: 11. avgusta 1948. 
Besedilo: Kmetijska iiabavno-prodajna 

zadruga z omejenim jamstvom Črnuče. 
Na skupščini 22. VII. 1948 so bila spre- 

jeta nova pravila. 
Besedilo odslej: Potrošniška zadruga 

z omejenim jamstvom v Črnučah. 
Naloge zadruge so: 1. da na čim boljši, 

čim kulturnejši in gospodarstveni način 
oskrbuje svoje člane z vsemi potrebni- 
mi potrošnimi predmeti in v ta namen 
a) ugotavlja potrebe svojih članov in 
sestavi na podlagi ugotovljenih potreb 
načrt potrošnje, b) sklepa pogodbe z pro- 
izvajalnimi podjetji, državnimi trgovski- 
mi podjetji in s kmetijskimi zadrugami 
oz. njihovimi zvezami za dobavo indu- 
strijskih in kmetijskih proizvodov; poseb- 
no skrbi za dobavo povrtnin, sadja, mle- 
ka itd., c) skrbi da bo trgovsko poslovanje 
v vsakem pogledu na stopnji racionalne, 
tehnično dovršene in kulturne trgovine 
t. j. da bodo Člani dobro postreženi, da bo 
trgovina stalno založena s potrošnimi 
predmeti, da ne bo imela nekurantnega 
blaga, da bo zniževala zakonito maržo, da 
bodo lokali in izložbe okusno opremlje- 
ne itd., 2. da ustanavlja za potrebe svo- 
jih članov po potrebi in možnosti last- 
na podjeta kot n. pr. obrtne delavnice, 
podjetja za konserviranje sadja, povrt- 
nine, jajc itd., 3. da skrbi ob sodelovanju 
sindikalnih organizacij za dvig kulturne 
in prosvetne ravni in za zadružno vzgojo 
svojih Članov. 

Zadružni delež znaša 100 din, ki ee 
lahko vplača v obrokih. Delež zadruž- 
nikovega družinskega člana znaša 20 di- 
narjev. Člani jamčijo za obveznosti za- 
druge z desekrataim zneskom vpisane- 
ga enkratnega temeljnega oziroma dru- 
ainekega deleža. 
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Zadruga razglaša važnejše sklepe v 
svojih poslovnih prostorih in na razglas» 
ndh deskah svojih poslovalnic. 

Upravni odbor sestavlja 7 članov, ki 
juh voli zbor izmed zadružnikov. Njego- 
ša dolžnost traja eno leto. 

Za zadrugo podpisujeta po dva člana 
upravnega odbora, katerih enega lahko 
nadomešča po upravnem odboru poobla- 
ščeni uslužbenec sadruge. 

Izbrišejo 89 člani upravnega odbora: 
Cižman Ivan, Rode Miha, BoHa Prane, 
Orehek Jože; vpišejo se novi oTam uprav- 
nega odbora: 

•   Stupar Miha, tkalec, Črnuče 116, 
Zakotoik Lado, vratar, Jeäa 48 pri Čr- 

nučah, 
Dornik Maha, delavec, Gmajna 29 pri 

Črnučah, 
Ldipuš Mirko, drž. usluib., Črnuče 186. 

Okrožno sodišče v Ljubljani, 
dne 9. avgusta 1948. 

Zadr. V 143/8 7172 

1280. 
Sedež: Dobrova pri Ljubljani. 
Dan vpisa: 18. avgusta 1948. 
Besedilo: zabavna in prodajna zadru- 

ga z omejenim jamstvom, Dobrova pri 
Ljubljani. 

Na skupščini 17. VII. 1948 so bila 
sprejeta nova pravila. 

Besedilo odšlo j: Kmetijska zadruga z 
omejenim jamstvom, Dobrova pri Ljub- 
ljani. 

Naloge zadruge so: 1. da na čim boljäfö 
in čim kulturnejši način oskrbuje svoje 
Člane z vsemi potrebnimi potroSnimi 
predmeti; 2. da odkupuje v svojem oko- 
lišu vse kmetijske pridelke in iadelke v 
skladu s postavljenim načrtom za dobro 
oskrbo mest ta drugih industrijskih sre- 
doSč in sklepe v ta namen pogodbe; 
3. da pospešuje m razvija vse panoge 
kmetijskega gospodarstva na svojem 
področju, takó poljedelstvo, živinorejo, 
sadjarstvo, vinogradništvo, čebelarstvo, 
gojitev industrijskih in drugih kultur, 
goadarstvo, domačo obrt itd., posebno 
Se tiste panoge oeiroma kulture, Id v 
danih naravnih pogojih najbolj uspe- 
vajo; 4. da uvaja ze povečanje kmetijske 
proizvodnje iia s tem za naraščanje bla- 
gostanja svojih članov naprednejše teh- 
nične in agronomske metode v kmetij- 
stvu in v ta namen nabavlja kmetijske 
stroje, umetna gnojila itd., ustanavlja 
ambulante za Sivino, plemeoiloe postaje, 
organizira selekcijo živine, gradi silose, 
organizira semensko etufbo, skrbi za 
gojitev sadnih, gozdnih in drugih sadik 
fid.; 5. da orgtmfaira predelavo kmetij- 
skih pridelkov in obrtne delavnioe aa 
potrebe svojih članov in iaraWja pri tem 
predvsem lokalo« surovine) 6. da zbira 
kmečke prihranke v obHki hranilnih 
viog in notranjih posodi aa «rtvnrjanje 
obratnih sredstev ta podeljevBoje kre- 
ditov svojim članom; 7. da rihrtri za go- 
spodarski strokovni, kuftural in pro- 
svetni dvig veeh prebivaJoev svojega 
ofcoj£a tako, de prirej v •••» 
družnem dömü «•••*•*• •^ pettHtaa 
predavanja, kaftan» pmđftv», rtrj- 
kovne Maje, rasta* pfOMaoja fil- 

mov, goji iizkulturo Ud.   ter   ustanovi 
svojo knjižnico. 

Delež znaša 100 din in se lahko plača 
v obrokih. Delež zadružnikovega dru- 
žinskega člana znaša 20 din. Ciati jam- 
čijo za obveznosti zadruge z desetkrat- 
nim zneskom vpisanega enkratnega te- 
meljnega oziroma družinskega deleža. 

Zadruga razglaša važnejše sklepe ta 
poročila v svojih poslovnih prostorih in 
na razglaani deski. 

Upravni odbor setavlja 7 do 9 članov, 
ki jih voli zbor izmed zadružnikov. Dolž- 
nost upravnega odbora traja eno leto. 

Za zadrugo podpsujeta po dva člana 
upravnega odbora, katerih enega lahko 
nadomešča po upravnem odboru po- 
oblaščeni uslužbenec zadruge. 

Izbrišeta se člana upravnega odbora 
Knez Andrej in Setnikar Ivan, vpišejo 
se člani upravnega odbora: 

Remec Franc, tesar, Šujica 81, 
Kušar Janez, kmet, Dobrova 3, 
Rozman Franc, kmet, Sujioa 8, 
Kozamernik Jernej,   kmet,   HruSovo 

št. 16. 
Okrožno sodišče v Ljubljani 

dne 18. avgusta 1948. 
Zadr V 186/2 7882 

1281. 
Sedež: Kranj. 
Dan vpisa: 21. avgueia 1948. 
Besedilo: Obrtna nabavno-prodajna 

zadruga z omejenim jamstvom T Kranj«. 
Po sklepu ustanovnega zbora i dne 

30. V. 1948 ee vstavi • \ člen pravi le 
šesta točka, ki se glasi: Skrb in pomoč 
cianu.il, ki so podpore potrebni v smislu 
sklepa ustanovnega zbora. 

Okrožno sodišče v Ljabljani 
dne 20. avgusta 1948. 

Zadr VI 78/2 7400 
* 

1882. 
Sedež: Kranj. 
Dan vpisa: 11. avgusta 1948. 
Besedilo: Živinorejska zadruga « ome- 

jenim jamstvom v Kranja okolici, 
Kranj. 

Na skupščini 5. IV. 1948 so bfla spre- 
jeto nova pravila. 

Besedilo odslej: Kmetijska zadruga z 
omejenim jamstvom v Kranju. 

Naloge zadruge so: 1. da na čim boljši 
in čim kulturnejši način oskrbuje svoje 
•••• z vsemi potrebnimi potro&nimi 
predmeti; 2. da odkupuje v svojem oko- 
lišu vse kmetijske pridelke in izdelke v 
skladu s postavljenim načrtom • dobro 

• oskrbo meet in drugih industrijskih, sre- 
dišč in sklepa v ta namen pogodbe; 
3. da pospešuje in razvija vse panoge 
kmetijskega gospodarstva ne svojem 
področju, iako poljedelstvo, živinorejo, 
sadjarstvo, vmogradnifitvo, čebelaretvo, 
gojitev industrijskih in drugih kultur, 
gozdarstvo, domaČo obrt itd., posebno 
le tiste panoge oziroma kulture, ki v 
danih neravnih pogojih nafbđf uepe- 
vaj? 4. da uvaja za povečanje kmetijske 
proizvodnje in s tem za namšBenje bla- 
gostanja svojih členov naprednejše *eh- 
••••• Ja agrooomeke metode v kmetij- 
stvu m v ta namen nabavlja kmetiJAe 
stroje, umetna  gnojila  M.,   ustanavlja 

ambulante za živino, plemenilne postaje, 
organizira selekcijo živine, gradi silose, 
organizira semeuško službo, skrb, za 
gojitev sadnih, gozdnih in drugih sadik 
itd.; 6. da organizira predelavo kmetij- 
skih pridedkov in obrtne delavnice za 
potrebe svojih članov in izrablja pri tem 
predvsem lokalne surovine; 6. da zbira 
kmečke prihranke v obliki hranilnih 
vlog in notranjih posojil za ustvarjanje 
obratnih sredstev in podeljevanje kre- 
ditov svojim članom; 7. da skrbi za gb- 
epodarski strokovni, kulturni in pro- 
svelai dvig vseh prebivalcev svojega 
okoliša tako, da prireja v svojem za- 
družnem domu Btrokovna in politična 
predavanja, kulturne prireditve, stro- 
kovne tečaje, razstave, predvajanja fil- 
mov, goji fizkulturo iitd. ter ustanovi svo- 
jo knjižiico. 

Zaradi smotrnega in uspešnejšega iz- 
vajanja svojih nalog izdela potrebne na- 
črte v skladu s splošnim državnim načr- 
tom. 

Zadružni delež znaša 100 din in se 
lahko plača v obrokih. Delež zadruž- 
nikovega družinskega člana znaša 25 di- 
narjev. Člani jamčijo za obveznosti za- 
druge z desetkratnim zneskom vpisane- 
ga enkratnega temeljnega oziroma dru- 
linskegn deleža. 

Zadruga razglaša važnejše sklepe v 
svojih poslovnih prostorih in na raz- 
glasili deski. 

Upravni odbor sestavlja 11 do 16 Čla- 
nov. Njegova dolžnost traja eno leto. 

Z* z drugo podpisujeta po dva člana 
upravnega odbora, katerih enega khko 
nadomeoča po upravnem odboru poobla- 
ščeni uelufbenee zadruge. 

Izbrišejo se člani upravnega odbore: 
Rozman Pavel, Porenta Anton, Grajzar 
Franc, Ziherl Anton   Kozjek Anton jn 
Križaj Valentin; vpišejo se Haii uprav- 
nega odbora; 

Gorjanc Franc, Kranj, Koroška c. B, 
Krt Drago, Primskovo 191, 
Sifrer Franc, Primskovo 191, ., 
Senk Janez, Primskovo 127, 
Tiringer Joie, Strailšče 81, 
Križnar Pavel, Strelišče 68, 
Krt Franc, Gorenja Sava 42. 

Okrošno sodišče v Ljubljani 
dne 9. avgusta 1948. 

Zadr II 36/10 7171 

•5. 
Sedei: Bori. , 
Dan vpisa: 20. avgusta 1948. 
Besedilo: Kmetijska zadruga icjr 

Boria. 
Izbrišejo se dosedanji Člani upravne- 

ga odbora: Žižek Franc, Majceijovie 
Ivan, Gmlftek Ivan, Pravdič Franc, 
Krajne 1••• vpišejo se novi člani od- 
bora: 

Klaiderič .Marija, kmetica. Veliki vrh, 
••••• Ana, kmetica, Veliki vih. 
Gavez Ivan, kmet, Dolane. 
Zexnamuje se, da je sedaj predsednik 

Gol Anton, tejnica pa KJajderf« Marija. 
Okroino sodiSee v Maribora 

dne 20. avgusta 1946. 
Zadr III 181 7817 
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1234. 
Sedež: Crenäovti. 
Dan vpisa: 12. julija 1948. 
Besedilo: Kmetijska nabavno-prodajna 

zadruga z o. j. v Crenšovcih. 
Na skupščini 30. V. 1948 so bila spre- 

jeta nova pravila. 
Besedilo odslej: Kmetijska zadruga z 

o. j. v crenšovcih. 
Naloge zadruge so: 1, da na čim boljši 

In* dim kulturnejši način oskrbuje svoje 
člane z vsemi potrebnimi potresnimi 
predmeti; 2. da odkupuje v svojem oko- 
lišu vse kmetijske pridelke in izdelke v 
skladu e postavljenim načrtom za dobro 
oskrbo mest in drugih industrijskih sre- 
dišč in sklepa v ta namen pogodbe; 
3. da pospešuje in razvija vse panoge 
kmetijskega gospodarstva na svojem 
področju, tako poljedelstvo, živinorejo, 
sadjarstvo, vinogradništvo, čebelarstvo, 
gojitev industrijsku) in drugih kultur, 
gozdarstvo, domačo obrt itd., posebno 
le tiste panoge oziroma kulture, ki v 
danih naravnih pogojih najbolj uspe- 
vajo; 4. da uvaja za povečanje kmetijske 
proizvodnje in s tem za naraščanje bla- 
gostanja svojih članov naprednejše teh- 
nične in agronomske metode v kmetij- 
stvu in v ta namen nabavlja kmetijske 
stroje, umetna gnojila itd., ustanavlja 
ambulante za živino, plemenilne postaje, 
organizira selekcijo živine, gradi silose, 
organizira semensko službo, skrbi za 
gojitev sadnih, gozdnih in drugih sadik 
itd.; 6. da organizira predelavo kmetij- 
skih pridelkov in obrtne delavnice za 
potrebe svojih članov in izrablja pri tem 
predvsem lokalne surovine; 6. da zbira 
kmečke prihranke v obliki hranilnih 
vlog in notranjih posojil za ustvarjanje 
obratnih sredstev in podeljevanje kre- 
ditov svojim članom; 7. da skrbi za go- 
spodarski strokovni, kulturni in pro- 
Bvetni dvig vseh prebivalcev svojega 
okoliša tako, da prireja v svojem za- 
družnem domu strokovna in politična 
predavanja, kulturne prireditve, stro- 
kovne tečaje, razstave, predvajanja fil- 
mov, goji fizkuJhrro itd. ter ustanovi 
svojo knjižnico. 

Zaradi smotrnega in uspešnejšega iz- 
vajanja svojih nalog izdela potrebno na- 
črte v skladu s splošnim državnim na- 
črtom. 

Vsak zadružnik jamči še s sedemkrat- 
nim zneskom vpisanih obveznih deležev. 

Upravni odbor sestavlja 7 do 9 članov, 
M izvolijo predsednika, podpredsednika 
in tajnika. , 

Izbrišejo se dosedanji člani upravnega 
odbora: Stanko Ivan, Horvat Štmn, Hor- 
vat Martin, Kustec Jožef, Ifko steflan, 
Jerebic Jožel, Cigan Jožef. 

Vpišejo se novi izvoženi dani uprav- 
nega odbora: 

Utreša Anton, predsednik, 
Farkaš Janez, tajnik, 
Zalig Franc, . 
Gaber Ivan, 
Ploj Jožef, vsi kmetje y Črenšovcih. 

Okrožno sodišče • Mariboru' 
dne 12. julija 1948., 

Zadr II 130 7011 

1235. . 
Sedež: Kog. 
Dan vpisa: 23 avgusta 1948. 
Besedilo: Vinogradniška zadruga »Ko- 

re-  i 6« z o. j. na Kogu. 
Na skupščini 11. IV. 1948 so bila spre- 

jeta nova pravila. 
S"dež odslej: Hennanci 56 — >Tem- 

nar«. 
Bese.".::« odslej: Vinogradniška obde- 

lovalna zadruga sKereirfič« z o. j. Sv. 
Miklavž pri Ormožu 

Naloga zadruge je: da se s čim pravil- 
nejšim izrabljanjem obstoje?' i' ~ ' ìvne 
sile, strojev in orodja poveča donos, 
zmanjšajo proizvajalni stroški, povečajo 
dohodki in doseže večja korist za zadruž- 
nike in državo. Razen hiše, ohišnice in 
pripadajočih zgradb, strojpv in orodja 
za osebno gospodarstvo je vsa druga 
zadregi dodeljena zemlja skupna last 
zadružnikov, v imenu katerih je zemlja 
zadrugi dodeljena. Vsak zadružnik osta- 
ne lastnik svojega solastninskega dela 
vložene zemlje. Vsak zadružnik je dol- 
žan vložiti v zadrugo vso vprežno živi- 
no in kmetijske stroje, orodje pa toliko, 
kolikor sklene zbor. 

Pri vstopu v zadrugo plača vsaka dru- 
žina ali član posameznik enkratno pri- 
stopnino v znesku4 50 din, nadalje vsako 
gospodarstvo ali član posameznik naj- 
manj enkratni denarni delež 50 din. 

Za obveznosti zadruge jamčijo zadruž- 
niki najmanj z desetkratnim zneskom 
vpisanih denarnih deležev. 

Upravni odbor sestavlja 5 do 10 čla- 
nov, vštevši predsednika in tajnika. Nje- 
gova dolžnost traja eno leto. Predsed- 
nik upravnega odbora predstavlja za- 
drugo, zanjo podpisujeta po dva Slana 
upravnega odbora, katerih enega sme 
nadomeščati za to pooblaščeni uslužbe- 
nec zadruge. 

Okrožno sodišče v Mariboru 
dne 23. avgusta 1948. 

Zadr II 112 7637 
* 

1236. 
Sedež: Ljutomer. 
Dam vpisa: 6. julija 1948. 
Besedilo: Okrajna poslovna zveza na- 

bavno-prodajnih zadrug v Ljutomeru. 
Na skupščini 25. IV. 1948 so bila spre- 

jeta nova pravöa. 
Besedilo odslej: Okrajna zveza kmetij- 

N skih zadrug za okraj Ljutomer, z. z o. j. 
v Ljutomeru. 

Naloga zadruge je: 
Zveza vodu včlanjene zadruge v orga- 

nizacijskem in gospodarskem oziru, 
uvaja v njihovo poslovanje planiranje, 
evidenco in kontrolo, skrbi za vzgojo ka- 
drov in za vzgojo zadružnikov sploh, se 
bori za naprednejše oblike v zadružni- 
štvu • za pravimi razvoj svojih članic. 

V, ta namen: 1. predstavlja in pove- 
zuje ve© zadruge kmetijskega značaja 
svojega okraja razen kmetijskih obde- 
lovalnih zadrug, 2. pospešuje in -razvija 
e pomočjo svojih članic vse panoge kme- 
tijstva ; in gozdarstva ha svojem področ- 
ju, zlasti taste panoge oziroma kulture, 
M v obstoječih naravnih pogojih najbolj 
uspevajo, in sioer: a) pomaga svojim čla- 
nicam pni pravilni organizaciji selekcije 

živine, pri ustanavljanju piemeuilnih po- 
staj, ambulant za živino, pri graditvi 
silosov, pri nabavi in odgoji plemenske 
živine, pri reji drobnih živali itcL, prav 
tako skrbi pa tudi za dobro organizacijo 
mlekarstva in za produkcijo živinskih 
proizvodov, kot mesa, kož, volne itd., 
b) organizira in pomaga izvrševati plan 
tesne proizvodnje svojim Članicam, od- 
kupuje, predeluje in vnovčuje les ter 
skrbi po svojih članicah za uspešno 
organizacijo pogozdovanja, zlasti za ure- 
ditev drevesnic itd., c) pomaga svojim 
članicam pri pravilni organizaciji semen- 
ske službe, pri vzgoji in pravilni obdela- 
vi vseh vrst kultur, zlasti tudi industrij- 
skih kultur, pospešuje uvajanje napred- 
nejših metod v kmetijstvu itd., č) 
pomaga svojim članicam pri pospeše- 
vanju sadjarstva in vinograništva, zlasti 
pri ureditvi drevesnic in trsnic, pri za- 
tiranju raznih rastlinskih bolezni, pri ob- 
novi vinogradov, pri vzgoji kvalitetnega 
sadja, pri šolanju vin, pri vnovčevanju 
sadja in vin itd., d) pomaga svojim čla- 
nicam pri pospeševanju vseh drugih go- 
spodarskih panog, na pr. čebelarstva 
itd.; 3. pomaga svojim Sanicam pri me- 
hanizaciji kmetijstva e tem, da skrbi, 
da bodo zadruge uspešno izkoriščale 
razpoložljive kmetijske stroje, nabavlja- 
le take stroje, da bodo ti stroji stalno 
v uporabnem stanju, da pomaga člani- 
cam pri ureditvi delavnic za popravilo 
kmetijskih strojev, da ima po potrebi 
lastno tako delavnico in lastne večje 
kmetijske stroje ter da sodeluje po. po- 
trebi pri sklepanju pogodb med člani- 
cami in traktorsko postajo. 4. pomaga 
pri pravilni organizaciji zadružne trgo- 
vine in sicer: a) skrbi, da bo trgovsko, 
poslovanje na stopnji racionalne, tehnič- 
no popolne in kulturne trgovine in da 
bodo Članice zniževale zakonito dopust- 
no maržo, b) skrbi za dobro tehnično 
organizacijo odkupa kmetijskih pridel- 
kov in izdelkov, zlasti za pravočasno 
kontrahiranje, in ukrene vse potrebno, 
da je odkup utŠckovit, kakor tudi, da 
se pravilno razvije trgovina po ve- 
zanih cenah, c) pomaga svojim Članicam 
pri naročanju in dobavah blaga, zakga 
svoje Sanice s trgovskim blagom in skle- 
pa pogodbe z dobavnimi podjetji, Če in 
kolkor bo to racionalno in gospodar- 
sko smotrno; pri tem skrbi zlasti, da 
bodo vse zadružne trgovine pravočasno 
in zadostno založene e sorttmenti, ki od- 
govarjajo okusu in običajem zadružni- 
kov, prav tako skrbi, da ne bodo imele 
zadruge na zalogi nekurantnega blaga, 
č) prevaža trgovsko bîago za svoje člane 
z.lastnim prevoznim parkom in v ta nar 
men koordinira tudi plansko in racio- 
nalno izkorJë&mje prevoznih sredstev 
svojih Sanic in ima tudi lastno avtome- 
hanično delavnico; 6. posreduje in po po- 
trebi raadeljuje med evoje Sanice kre- 
dite, organizira in poveeuje kreditne 
odseke svojih članic z Narodno banko 
ter pospešuje zbiranje »kmečkih pri- 
hrankov; 6. skrbi za.sistematičen dvig 
kulturne in prosvetne ravni zadružnikov 
in kmečkega prebivalstva eploh in v ta 
namen pomaga predvsem pri gradnji 
zadružni«, domov, prireja predavanja, 
razstave itd.; 7. vzgaja po načrtu zadru- 
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Letnik V. Priloga k 38. kosu z dne 7. septembra 1948. Številka „S. 

Razgiasi in oglasi 

Opozorilo naročnikom? 
Vse plačnike oglasov in naročnine opozarjamo, naj uporabljajo od nas 

poslane položnice z natančno označbo naročniškega razdobja oziroma 
oglasne številke. Plačila brez takšnih označb ne moremo v redu izknjižiti 
in jih zaradi njihove nejasnosti ne moremo priznati za veljavne. 

Prav tako opozarjamo naročnike, naj pri svojih plačilih navedejo na- 
tančno isti naslov, na katerega časopis prejemajo. Ce ta naslov zaradi izpre- 
membe naziva ali kraja ni več pravilen, naj nam istočasno sporočijo sedanji 
pravilni naslov. Opažamo pa, da naročniki večkrat plačujejo samo pod 
novim naslovom, starega pa sploh ne omenjajo. Takšna plačila so za nas 
nejasna in jih prav tako ne moremo v redu izknjižiti in priznati za pravilna. 

Rok za reklamacije izostalih številk je 14 dni. 

V naši založbi so izšli: 

Komentar h kazenskemu zakoniku, splošni del 
v slovenskem prevodu. Komentar so pod splošnim uredništvom Moše Pijade 
in pod strokovnim aredništvom dr. Jovana Djorđjevića napisali: Moša 
Pijade, dr. Jovan Djordjević, Nikola Srzentić, Predrag Vlasinić, Vladimir 
Timoškin in Mirko Perović. Komentar je zamišljen in izdelan v prvi 
vrsti kot olajšava in pomoč za pravilno izvajanje načel splošnega dela ka- 
zenskega zakonika pri uporabi predpisov posebnih kazenskih zakonov. 
Lično opremljena knjiga bo v pomoč vsakomur pri praktični uporabi naše 
kazenske zakonodaje ali pri njenem teoretičnem proučavanju. Strani 304, 
cena 90 din. 

Splošni register predpisov 
to je kazalo vseh predpisov, ki so izšli v Uradnem listu FLRJ, v Uradnem 
listu LRS, v Uradnih obvestilih zveznega urada za cene in v Vestniku urada 
za cene pri predsedstvu VLRS od I. 1945 d« vštetega 1. 1947. V tem registru 
so zaznamovani predpisi po vsebini z gesli, razvrščeni so po abecednem 
redu in po časovnem zaporedju (kronološko). Po abecednem redu so ure- 
jena gesla, ki so načeloma vzeta iz naslova, večkrat tudi iz vsebine predpisa. 

Zbrano gradivo na 453 straneh jo nepogrešljiv priročnik za vsakogar 
v državni ali privatni praksi. — Cena 60 din. 

Priročnik za krajevne ljudske odbore, 
ki ga je izdal Sekretariat za koordinacijo lokalne uprave predsedstva 
vlade LRS. 

Priročnik obravnava tole gradivo: 
I. Planiranje, evidenca in statistika. 

II. Lokalno gospodarstvo in komunalno gospodarjenje. 
III. Finančno poslovanje krajevnih ljudskih cdborov.    , 
Strani 120, cena 20 din. 

»Zbirka predpisov o varstvu mater in otrok«, 
v kateri so zbrani predpisi o dečjih jaslih, o ustanavljanju, ureditvi in 
delovanju decjih domov. Knjižici, ki vsebuje 105 strani, so dodani izvlečki 
iz drugih važnejših predpisov za varstvo mater in otrok in bo zbrano 
gradivo koristen pripomoček vsem, ki se hočejo in morajo spoznati z zdrav- 
stveno in socialno zakonodajo v korist naše žene in dece. Cena 17 din. 

V tisku je: 
Zbirka gospodarskih predpisov II. del. 
Abecedni seznam naselij LRS z zakonom o upravni razdelitvi LRS, 

abecednim seznamom krajevnih ljudskih odborov, prjstojnimi poštami 
in zemljevidom krajevnih ljudskih odborov LRS. 

»URADNI LIST LRS« 

Razglasi upravnih oblastev 

Spremembe rodbinskega imena 
IV 2891/2-48 7662 

Ministrstvo za notranje zadeve LRS 
je z odločbo IV-2891/2 z dne 28. avgu- 
sta 1948 dovolilo Fukne-tu Otmarju, roj. 
22. IX. 1914 v Selnici ob Dravi, ženi 
Karolmi, rojeni Cvirn 13. I. 1922 v Vr- 
hovem dolu, in mladoletnima hčerkama 
Karolini in Hedviki, bivajočim v Studen- 
cih, Damiševo naselje 148, Maribor, spre- 
membo priimka Fukne v >Furlan«. 

* 
IV 5182/1-48 7661 

Ministrstvo za notranje zadeve LRS je 
z odločbo IV-5192/1—48 z dne 28, avgu- 
sta 1948 dovolilo Remškarju Branku, 
dijaku, roj. 27. VIII. 1927 v Ljubljani, 
spremembo priimka Remškar v lu- 
strine 

Iz pisarne ministrstva za notranje 
zadeve LRS 

Vpisi v register 
državnih gospodarskih 

podjetij 

1512. 
Sedež: Maribor. 
Dan vpisa: 16. avgusta 1948. • 
Besedilo:  Tovarna  pecilnih  •••••••, 

Maribor. 
Izbrišeta se Bergant Marija, dosedanji 

računovodja, in Stare Regina, začasna 
namestnica računovodje, vpiše se: 

Bušelič Marija, računovodja, ki sopod- 
pisuje vse listine, navedene v 47. členu 
splošnega zakona o drž. gosp. podjetjih. 

Ministrstvo za finance LRS, 
Ljubljana, 

dne 14. avgusta 1948. 
Št. 3431239-48 7564 

Vpisi 
v register invalidskih podjetij 

1513. 
Sedež: Murska Sobota. 
Dan vpisa: 16. avgusta 1948. 
Besedilo: Invalidsko podjetje slašči- 

čarna »Balkan«:, Murska. Sobota. 
Poslovni predmet: Izdelovanje in pro- 

daja peciva, sladoleda in bonbonov ter 
točenje brezalkoholnih pijač.  . 

Ustanovitelj podjetja: Okrajni odbor 
VI v Murski Soboti, odločba št. 254 z 
dne 31. VIL 1943.; 
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Podjetje zastopata: 
Alauf Stane, upravnik, ki podpisuje sa- 
mo«!. JLIO, V obsegu pooblastil, določenih 
v pravilih podjetja, 

Luth i..  ^l~or, knjigovodja, ki sopodpi- 
suje računovodske listine. 

Ministrstvo za finance LRS, 
Ljubljana, 

due 14. avgusta 1948. 
Öt. 2481241—48 

1514. 
Sedež: Črna. 
Dan vpisa: 19. avgusta 1948. 
Besedilo: Krajevno komunalno podjet- 

je za upravo stanovanjskih hiš, Črna, 
Poslovni predmet: Uprava zgradb in 

pobiranje najemnine. 
Ustanovitelj podjetja: KLO Črna. 
Operativni    upravni    voditelj:    KLO 

Crna. 
.   Za podjetje podpisujejo: 

Rihtarsio Dušan, upravnik, v vseh za- 
devah samostojno, v finančnem poslo- 
vanju do 6000 din, nad to vsoto pa po 
pooblastilu operativnega upravnega to- 
ditelja; listine iz 47. člena zakona o drž. 
gosp. podjetjih podpieuje poleg uprav- 
nika 

Drofelnik Edi, tajnik KLO Črna, 
Okrajni LO Dravograd, 

odsek za finance, 
dne 25. avgusta 1948. 

St. 470/7—48/V/3 7508 
* 

1515. 
Sedež: Marenberg. 
Dan vpisa: 19. avgusta 1948. 
Besedilo: Krajevno komunalno podjet- 

je za upravo stanovanjskih zgradb. 
Poslovni predmet: Vzdrževanje, pre- 

urejanje in graditev stanovanjskih 
zgradb, pobiranje najemnine in proiz- 
vodnja apna in opeke za nove stanovanj- 
ske objekte. 

Ustanovitelj podjetja: KLO Marenberg. 
Operativni upravni voditelj: KLO Ma- 

renberg. 
Za podjetje podpisujeta: 
Jugovič Valentin, upravnik, v vseh 

zadevah podjetja; Bstine iz. 47. člena za- 
kona o drž. gosp. podjetjih sopodpieuje 

Medved Ivan, predsednik KLO Ma- 
renberg, ki podpisuje tudi med uprav- 
ndkovo' odsotnostjo. 

Okrajni LO Dravograd, 
odsek za finance, 

dne 25. avgusta 1948. 
Št 470/5—48/V3 7508 

1516. * 
Sedež: Straže. 
Dan vpisa: 28. avgusta 1048. 
Besedilo: Krajevna gostilna in menza 

Straže. 
Poslovni predmet: Nakup in prodaja 

alkoholnih in brezalkoholnih pijač in je- 
dil. 

Ustanovitelj podjetja: KLO Straže. 

Operativni upravni voditelj: KLO Stra- 
že. 

Za podjetje podpisujejo: 
Omerzo Jožef, upravnik, v vseh zade- 

vah, v njegovi odsotnosti 
Bregant Roža, blagajničarka; listine iz 

47. člena zakona o drž. gosp. podjetjih 
podpisuje poleg upravnika 

Kranjo Anton, član upravnega odbora. 
Okrajni L0 Dravograd, 

odsek za finance, 
dne 23. avgusta 1948. 

Št. 470/11-48/V/3 7605 
* 

1517. 
Sedež: Straže, 
Dan vpisa: 23. avgusta 1948. 
Besedilo: Krajevna mesarija Straže. 
Poslovni predmet: Prodaja mesa in 

mesnih izdelkov. 
Ustanovitelj podjetja: KLO Straže. 
Operativni upravni voditelj: KLO Stra- 

že. 
Za podjetje podpisujejo: 
Omerzo Jožef, upravnik, v vseh zade- 

vah, v njegovi odsotnosti 
Bregant Roža, blagajničarka; listine iz 

47. člena zakona o drž. gosp. podjetjih 
podpisuje poleg upravnika 

Kranjo Anton, član upravnega odbora. 
Okrajni L0 Dravograd, 

odsek za finance, 
dne 26. avgusta 1948. 

St 470/10-48/V/8 7504 
* 

1518. 
Sedež: Si Ilj pod Turjakom. 
Dan vpisa: 19. avgusta 1948. 
Besedilo: Krajevna mesnica. 
Poslovni predmet: Nakup in klanje ži- 

vine, prodaja mesa in mesnih izdelkov. 
Ustanovitelj podjetja: KLO St. Ilj pod 

Turjakom. 
Operativni upravni voditelj: KLO St. 

Ilj pod Turjakom. 
Za podjetje podpisujeta: 
Planinžec Franc, upravnik, v vseh za- 

devah; listine iz 47. člena zakona o drž. 
gosp. podjetjih podpisuje poleg uprav- 
nđka 

Šuligoj Franc, tajnik KLO. 
Okrajni L0 Dravograd, 

odsek za finance, 
dne 25. avgusta 1948. 
• St. 470/8-48/V/8-K 7607 

1519. *     * 
Sedež: Žerjav. 
Dan vpisa: 17. avgusta 1948. 
Besedilo: Brivsko-irizerskà delavnica 

Žerjav. 
Poslovni predmet: Vsa dela brâvsko- 

frizeteke stroke. 
Ustanovitelj podjetja: KLO Žerjav, 
Operativna upravni voditelj: KLO Žer- 

jav, 
Za podjetje podpisujejo: 
Maee Pavel, upravnik, z njim skupaj 

po en član izvršilnega odbora KLO Žer- 
jav, in sicer 

Su&el FiHp, preeednik, ali 

Juh Jakob, tajnik; listine iz 47. člena 
zakona o drž. gosp. podjetjih podpisuje 
poleg upravnika 

Mlinar Ivan, predsednik upravnega 
odbora 

Okrajni L0 Dravograd, 
odsek  za finance, 

dne 25. avgusta 1948. 
Št. 470/2-48/V/3 7512 

1520. 
Sedež: žerjav. 
Dan vpisa: 17. avgusta 1948. 
Besedilo: Šiviljska in krojaška delav- 

nica Žerjav. 
Poslovni predmet: Izdelava moških in 

ženskih oblek in vsa druga dela te 
stroke. 

Ustanovitelj podjetja: KLO Žerjav. 
Operativni upravni voditelj: KLO Žer- 

jav. 
Za podjetje podpisujejo: 
Maze Pavel, upravnik, z njim skupaj 

po en član izvršilnega odbora KLO Žer- 
jav, in sicer 

Šušel Filip, preeednik, ali 
Juh Jakob, tajnik; listine iz 47. člena 

zakona o drž. gosp. podjetjih podpisuje 
poleg upravnika 

Mlinar Ivan, predsednik upravnega 
odbora 

Okrajni L0 Dravograd, 
odsek za finance, 

dne 25. avgusta 1948. 
Št 470/1—48/V/3 7511 

1521. 
Sedež: Žerjav. 
Dan vpisa: 17. avgusta 1948. 
Besedilo: Točilnica in okrepčevalnica 

Žerjav. 
Poslovni predmet: Prodaja alkoholnih 

pijač in mrzlih jedil. 
Ustanovitelj podjetja: KLO Žerjav. 
Operativni upravni voditelj: KLO Žer- 

jav, 
Za podjetje podpisujejo: 
Maze Pavel, upravnik, z njim skupaj 

po en član izvršilnega odbora KLO Žer- 
jav, in sicer 

Šušel Filip, presednik, ali 
Juh Jakob, tajnik; listine iz 47. člena 

zakona o drž. gosp. podjetjih podpisuje 
poleg upravnika 

Mlinar Ivan, predsednik upravnega 
odbora. 

Okrajni L0 Dravograd, 
odsek za finance, 

dne 25. avgusta 1948. 
St 470/3-48/V/8 7610 

1522. * 
Sedež: Hrušica. 
Dan vpisa: 27. avgusta 1948. 
Besedilo: >Granu«<, mwtno podjetje 

Jesenice. 
Poslovni predmet: Napravljanj© in do- 

voz gramoza, peeka in mivke. 
Ustanovitelj podjetja: MLO Jesenice. 
Operativni upravni voditelj: Izvršilni 

mestni odbor Jesenice. 
Podjetje zastopajo in wmj podpi&ujeno: 
Ranrn* Mirko, upravnik podjetja 
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Omologar Frano, namestnik upravni- 
ka, 

.Tavš Simona, glavni računovodja. 
Okrajni LO Jesenice, 

odsek za finance, 
dne 27. avgusta 1948. 

Št V-2054/2/48 764Ö 

1623. 
Sedež: Jesenice. 
Dan vpisa: 27. avgusta 1943. 
Besedilo: »Tapetništvo«, mestno pod- 

jetje Jesenice. 
Poslovni predmet: Tapetniška dela. 
Ustanovitelj podjetja: MLÓ Jesenice. 
Operativni upravni voditelj: Mestni iz- 

vršilni odbor Jesenice. 
Podjetje zastopajo in zanj podpisujejo: 
Skapin Stane, upravnik podjetja, 
Šorli Srečko, namestnik upravnika, 
Tavš Simona, glavni računovodja. 

Okrajni LO Jesenice, 
odsek z& finance, 

dne 27. avgusta 1948. 
St V-2053/2/48 7645 

1524. 
Sedež: Mengeš. 
Dan vpisa: 26. avgusta 1948. 
Besedilo: Krajevno kinopodjetje Men- 

geš. 
Poslovni predmet: Kinopredstave. 
Ustanovitelj  podjetja:   KLO  Mengeš» 

odločba št 4 z dne 22. januarja 1947. 
Operativni upravni voditelji KLO Men- 

geš. 
Podjetje zastopata in zanj podpisujeta: 
Battelino Alojzij, 
Ficker Aleksander, oba iz Mengša, ne- 

omejeno. 
Okrajni LO Kamnik, 

odsek za' finance, 
dne 2S. avgusta 1948. 

St. 2073/III-48 7629 

1525. 
Sedež: Kočevje. 
Dan vpisa: 12. julija 1948. 
Besedilo: Gospodarska podjetja >Eko- 

nomijac. 
Poslovni predmet: Preskrbovanje me- 

stnih gostinskih podjetij in prebivalstva 
z zelenjavo in drugimi poljskimi pridel- 
ki ter prevozništvo e konji. 

Ustanovitelj podjetja: KLO Kočevje. 
Operativni upravni voditelj: Izvršil- 

ni odbor KLO Kočevje. 
Podjetje zastopajo in zanj podpisujejo: 
2/itnik Franc, poslovodja, samostojno v 

veeh zadevah. Listine denarnega, kre- 
ditnega in finančnega značaja poleg po- 
slovodje 

Bigler Janez, ravnatelj UGP, in 
Ameršek Jože, računovodja, v odsot- 

nosti ravnatelja pa 
Korelo Franc, knjigovodja do vsote 

80.000 din. Za večje zneske je treba 
poprejšnjega dovoljenja operativnega 
upravnega voditelja. 

Okrajni LO KoSevje, 
odsek za finance, 

dne -14. averueta 1948. 
Št. 1339/1 7821 

152ft 
Sedež: Dolnja Lendava. 
Dan vpisa: 7. avgusta 1948. 
Besedilo: Mestna ekonomija DoL Len- 

dava. 
Poslovni predmet: Pitanje prašičev^ 
Poslovalnica: Mestno pitališče  praši- 

čev. 
Ustanovitelj   podjetja:   MLO    Dolnja 

Lendava. 
Operativni upravni voditelj: Izvršilni 

odbor MLO Dol. Lendava. 
Za podjetje podpisujejo: 
Tivadar Stefan, upravnik, 
Palier Deziderij, knjigovodja, za ope- 

rativno vodstvo: 
Ježek   Ferdo,   predsednik   MLO   D. 

Lendava, in kot njegov namestnik 
' Kiralj Aleksander, upravnik Okrajnih 
opekarn D. Lendava, 

Vertot Boris, tajnik MLO D. Lendava, 
in kot njegov namestnik 

Kneževič Milan, upravnik Proizvodnje 
nafte D. Lendava. 

Okrajni LO Lendava, 
odsek za finance, 

dne 7. avgusta 1948. 
Št 694/4-1948 7469 

* 
1527. 

Sedež: Dolnja Lendava. 
Dan vpisa: 7. avgusta 1948. 
Besedilo: Mestna obrtna podjetja D. 

Lendava, 
Poslovni predmet: Storitve krojaške, 

kovaške, kolarske, kleparske in čevljar- 
ske stroke, klanje živine in prodaja 
mesa. 

Poslovalnice: Krojaška delavnica, ko- 
vaška delavnica, kolarska delavnica, kle- 
parska delavnica, čevljarska delavnica, 
mesnica s klavnico. 

Ustanovitelj podjetja: MLO Dolnja 
Lendava. 

Operativni upravni voditelj: Izvräilni 
odbor MLO Dol. Lendava. 

Za podjetje podpisujejo: 
Tivadar Štefan, upravnik, 
Palier Deziderij, knjigovodja, za ope- 

rativno upravo: 
Ježek Ferdo, predsednik MLO D. 

Lendava, in kot njegov namestnik 
Kiralj Aleksander, upravnik Okrajnih 

opekarn D. Lendava, 
Vertot Boris, tajnik MLO D. Lendava, 

in kot njegov namestnik 
Knežević Milan, upravnik Proizvodnje 

nafte D. Lendava. 
Okrajni LO Lendava, 

odsek za finance, 
dne 20. avgusta 1948. 

Št. 694/2-1948 7470 
* 

1528. 
SedeS: Dolnja Lendara. 
Dan vpisa: 7. avgusta 1948. 
Besedilo:  Meetno gostinsko   podjetje 

Dol. Lendava. 
Poslovni predmet: Gostinski obrat. 
Poslovalnice: Gostilna št. i, Gostilna 

št. 2, Gostilna št. 3 in Mestna menza. 
Ustanovitelj podjetja: MLO Dolnja 

Lendava. 
Operativni upravni voditelj: Izvršilni 

1 odbor MLO DoL Lendava. <*> 

Za podjetje podpisujejo: 
Tivadar Stefan, upravnik, 
Palier Deziderij, knjigovodja, za ope- 

rativno upravo: 
Ježek Ferdo, predsednik MLO D. Len- 

dava, in kot njegov namestnik 
Kiralj Aleksander, upravnik Okrajnih 

opekarn D. Lendava, 
Vertot Boris, tajnik MLO D. Lendava, 

in kot njegov namestnik 
Kneževič Milan, upravnik Proizvodnje 

nafte D. Lendava. 
Okrajni LO Lendava, 

finančni odsek, 
dne 20. avgusta 1948. 

St 694/3—1948 7471 

1529. 
Sedež: Hotiza. 
Dan vpisa: 8. avgusta 1948. 
Besedilo: Krajevna čevljarska delav- 

nica v Hotizi. 
Poslovni predmet: Izdelava in popra- 

vila obutve. 
Ustanovitelj podjetja: KLO Hotiza. 
Operativni upravni voditelj: Izvržilui 

odbor KLO Hotiza. 
Za podjetje podpisujejo: 
Zerdin Jožef, poslovodja, 
Tibaut Štefan, čevlj. pomočnik", Hotiza, 

kot njegov namestnik; za operativno 
upravo: 

Matejig Štefan, predsednik KLO Hoti- 
za, in kot njegov namestnik 

Horvat Štefan, član KLO Hotiza. 
Okrajni LO Lendava, 

odsek za finance, 
dne 20. avgusta 1948, 

Št. 680/1-1948 7473 

1530. 
Sedež: Dolsko. 
Dan vpisa: 12. maja 1948. 
Besedilo: Krajevna gostilna Dolfko. 
Poslovni predmet: Točenje razno- 

vrstnih pijač. 
Ustanovitelj podjetja: KLO Dolsko, od- 

ločba Št. 712 z ••• 12. V. 1948. 
Operativni upravni voditelj: KLO Dol- 

sko. 
Podjetje zastopajo in zanj podpisujejo: 
Kašoa Jožef, upravnik podjetja po 

3., 4. in 7., členu pravil podjetja, 
Repnlk Stanko, nemeetnik, v istem ob- 

segu ob odsotnosti poslovodje, 
Vodopivec Branko, računovodja, _poî*g 

poslovodje oziroma netneetnika v 47. t*9- 
nu epL zakona o drž gospodarskih pod- 
jetjih navedene li«tmo. 

Okrajni LO Ljubljana okolica, 
poverjeništvo ia finance, 

dne SO. julija 1948., 
St 3978/48 7288 

15tt. * 
Sedež: Dolsko. 
Dan vpisa: 14. maja 1948. 
Besedilo: Krajevno •••••••••» pod- 

Poslovni predmet: Prevoz raeoega Ma- 
ga lm materiala. 

Ustanovitelj podjetja: KLO DoteJčo, 
odločba St 721 z dne U. V 1918. 

Ope«ttt«f •••••! ,••••1•..\•10 Dol- 
sko. 
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Podjetje zastopajo in zanj podpisujejo: 
Selček Ivan, upravnik, po 3-, 4. in 7. 

členu pravil podjetja, 
Prošek Avgust, uumestnik, v istem 

obsegu ob odsotnosti poslovodje, 
Vodopivec Branko, računovodja, poleg 

poslovodje oziroma namestnika v 7. čle- 
nu spL zakona o drž. gospodarskih pod- 
jetjih navedene listine. 

Okrajni LO Ljubljana okolica, 
poverjeništvo za finance 

dne 30. julija 1948. 
St. 3979/48 7263 

1532. 
Sedež: Drenov grič 18. 
Dan vpisa: 31  avgusta 1948. 
Besedilo; Krajevna gostilna Stara 

franga, skrajšano: »Stara šranga«. 
Poslovni predmet: Gostilniška obrt. 
Ustanovitelj   podjetja:   KLO   Drenov 

£"** TV Operativni upravni voditelj: KLO Dre- 
nov grič. 

Podjetje zastopajo in zanj podpisujejo: 
Cinkole  Antonija,   poslovodja, samo- 

stojno po 47. členu pravil podjetja, 
Kržanc Alozij, namestnik poslovodje, 

med odsotnostjo poslovodje v istem ob- 
segu kot oni, 

Lazar Ivan, knjigovodja, sopodpisuje 
listine u 47. člena splošnega zakona o 
drž. gosp. podjetjih. 

Okrajni LO Ljubljana okolica, 
poverjeništvo za finance,       ' 

dne 31. avgusta 1948. 
St. 4041/48     ' 7658 

1538. 
Sedež: Ig pri Ljubljani. 
Dan vpisa: 8. junija 1948. 
Besedilo: Okrajno kovinsko podjetje 

Ig. pri Ljubljani. 
Poslovni predmet: Izdelava brzoparil- 

nikov, gnojničnih črpalk in zidnih šte- 
dilnikov. . 

Ustanovitelj podjetja: 0L0 Ljubljana 
okolica, odločba št. 509/1 z dne 8. juni- 
ja 1948. 

Operativni upravni voditelj: OLO Ljub- 
ljana okolica, uprava okrajnih proizva- 
jalnih podjetij. 

Podjetje zastopajo in zanj podpisujejo: 
Germek Janez, upravnik, po 3. in 6. 

členu pravil podjetja, 
KikelJ Anica, knjigovodja, sopodpisu- 

je vse listine po 47. členu zakona o drž. 
gosp. podjetjih. 

Okrajni LO Ljubljana okolica, 
poverjeništvo za finance, 

dne 31. avgusta 1948. 
Št 4137/48 7659' 

* 
1534. 

Sedež: Šmartno.pri Litiji. 
Dan vpisa: 31. avgusta 1948. 
Besedilo: Krajevna obrtna podjetja 

Šmartno pri Litiji. 
Poslovni predmet: Krojaška in šivilj- 

ska delavnica; čevljarska delavnica; ko- 
vaška sfavbeno-kljucavničarska in pod- 
kovskavdelavnica; klavnica in mesarija; 
menza • gostilna. 

Ustanovitelj podjetja: KLO Šmartno 
pri Litiji, odločba št. 1445 z dne 31. ju- 
lija 1948. 

Operativni    upravni    voditelja    KLO 
Šmartno pri Litiji. 

Podjetje zastopajo in zanj podpisujejo: 
Gradisek Ignac, upravnik, po 3. členu 

pravil podjetja, 
Mrzelj Leopold, namestnik upravnika, 

v upravnikov! odsotnosti, 
Penik Franc, knjigovodja, sopodpisu- 

je listine po 47. členu zakona o drž. 
gosp. podjetjih. 

Okrajni LO Ljubljana okolica, 
poverjeništvo za finance, 

dno 31. avgusta 1948, 
Št. 4136/48 7600 

* 
1535. 

Sedež: Beltinci. 
Dan vpisa: 13. avgusta 1948. 
Besedilo:   Javna   mostna   tehtnica   v 

Beltincih. 
Poslovni predmet: Tehtanje raznih 

predmetov. 
Ustanovitelj podjetja: KLO v Beltin- 

cih. 
Operativni upravni voditelj: KLO v 

Beltincih. 
Podjetje vodi in zanj podpisuje: 
Pintarič Franc, poslovodja, do zneska 

10.000 din. 
Okrajni LO Murska Sobota, 
poverjeništvo za finance, 

dne 13. avgusta 1948. 
Št. 1183 7650 

* 
1536. 

Sedež: Beltinci. 
Dan vpisa: 13. avgusta 1948. 
Besedilo: Krajevna mesnica v Beltin- 

cih. 
Poslovni predmet: Klanje živine in 

prodaja mesa. 
Ustanovitelj podjetja: KLO v Beltin- 

cih. 
Operativni upravni  voditelj:   KLO v 

Beltincih. 
Podjetje vodi in zanj podpisuje: 
Prelog Avgust, poslovodja, do zneska 

10.000 din. 
Okrajni LO Murska Sobota, . 
poverjeništvo za finance, 

doe 16. avgusta 1548. 
Št. 1185 7651 

ft 
1537. 

Sedež: Gor. Slaveča. 
Dan vpisa: 17 avgusta 1948. 
Besedilo: Krajevno gostinsko podjetje 

v Gor. Slaveči. 
Poslovni predmet: Nakup, priprava in 

prodaja jestvin, nakup in prodaja alko- 
holnih in brezalkoholnih pijač. 

Ustanovitelj podjetja: KLO v Gor- 
Slaveči. 

Podjetje vodi in zanj podpisuje: 
Skodnik Evgen, poslovodja, do zneska 

20-000 din, v njegovi odsotnosti 
Lenarčič Marija, natakarica, v istem 

obsegu kot oni. 
Okrajni LO Murska Sobota, 
poverjeništvo za finance, 

dne 17. avgusta 1948. 
w Št. 1260   - 7652 

•8. 
Sedež: Puconci. 
Dan vpisa: 18. avgusta 1948. 
Besedilo: Okrajno mlinsko podjetje v 

Puconcih. 
Poslovni predmet: Mletje žita na 

kmečki in trgovski način, zamenjava ži- 
ta za izgotovljene mlinske proizvode 
in druga racionalna izraba mlinske de- 
lavnosti. 

Ustanovitelj podjetja: OLO v M. So- 
boti 

Operativni upravni voditelj: Izvršilni 
odbor OLO v M. Soboti. 

Podjetje vodijo in zanj podpisujejo: 
Perhavec Edvard, upravnik, 
Mata j Štefan, gL računovodja, 
Kramberger Kuzma Danica, knjigo- 

vodkinja knjig, centra. 
Okrajni LO Murska Sobota, 

poverjeništvo za finance, 
dne 18. avgusta 1948. 

Št. 1265 7654 

1539. 
Sedež: Skakovci. 
Dan vpisa :18. avgusta 1948. 
Besedilo: Okrajno mlinsko podjetje 

v Skakovcih. 
Poslovni   predmet:   Mletje   žita   na 

kmečki in trgovski način, zamenjava žit- 
nih pridelkov za izgotovljene proizvode. 

Ustanovitelj podjetja: OLO v M. So- 
boti. 

Operativni upravni voditelji Izvršilni 
odbor OLO v M. Soboti. ' '« 

Podjetje vodijo in zanj .podpisujejo: " 
Perhavec Edvard, upravnik, 
Mataj Štefan, gL računovodja, 
Kramberger Kuzma Danica, knjigo- 

vodkinja. 
Okrajni LO Murska Sobota, 
poverjeništvo za finance, 

dne 18. avgusta 1948. 
Št. 1266 7653 

1540. 
Sedež: Novo mesto, Sokolska ulica 1. 
Dan vpisa: 18. avgusta 1948. 
Besedilo: Delavsko-uslužbenska re- 

stavracija ML0 Novo mesto, skrajšano: 
»Dur« MLO Novo mesto. 

Poslovni predmet: Oskrba uslužben- 
cev, delavcev in nameščencev območja 
MLO Novo mesto z mrzlimi an toplim! 
jedili in pijačami. 

Ustanovitelj podjetja: MLO Novo me- 
sto. 

Operativni upravni voditelj: Izvršilni 
odbor MLO Novo mesto. 

Vodja podjetja: Mežnarsič Alojz. 
Za podjetje podpisujejo: 
Mežnaršič Alojz, poslovodja, V vseh 

poslovnih zadevah; v finančnih zadevah 
nad 5000 dia sopodpisuje: 

Mirtič Alojz, upravnik uprave, komu- 
nalnih podjetij, v njegovi odsotnosti pa 

Rozman Alojz, glavni knjigovodja 
uprave. 

Okrajni LO Novo mesto, 
odsek za finance, 

dne 18. avgusta 1948. 
i .   \ Št. 6280/1 7475 
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1541. 
Sedež: Novo mesto, Sv. Jurija ulica 10. 
Dan vpisa: 1. avgusta 1948 
Besedilo: Gostinsko podjetje SILO No- 

vo mesto Breg. 
Poslovni predmet: Oskrba gostov z 

mrzlimi in toplimi jedili in pijačo. 
Ustanovitelj podjetja: MLO Novo me- 

sto. 
Operativni upravni, voditelj: Izvršilni 

odbor MLO Novo mesto. 
Vodja podjetja: Jakše Anton. 
Za podjetje podpisujejo: Jakše Anton, 

poslovodja, v vseh poslovnih in finančnih 
zadevah do 50.000 din, nad 50.000 pa 
eopodpisuje 

Mirtič Alojz, upravnik uprav© komu- 
nalnih podjetij MLO. v njegovi odsotnosti 
pa    ' 

Rozman    Alojz,   glavni    knjigovodja 
uprave. 

Okrajni LO NOTO mesto, 
odsek za finance, 

duel, avgusta 1948. 
St. 6087/1 7474 

1542. 
Sedež: Rogaška Slatina. 
Dan vpisa: 30. avgusta 1948. 

' Besedilo: Gospodarsko podjetj« KLO 
Rogaška Slatina, obrat: Brivnica. 

Poslovni predmet: Britje in striženje. 
Ustanovitelj   podjetja:   KLO Rogaška 

Slatina. 
Operativni upravni voditelj: KLO Ro- 

gaška Slatina. 
Za podjetje podpisujejo: 
Gajšek Stanko, upravnik, 
Valgimi Menci, računovodja, 

. Furlinger Leo, poslovodja. 
Okrajni LO Poljane, 

odsek za finance, 
dne 30. avgusta 1948.. 

Št. 3186•48 7703 

1543. 
Sedež« lanežovci pri Ptuju. 
Dan vpisa: 27. julija 1948. 

v Besedilo: Okrajna opekarna v Jane- 
žovcih. 

% Poslovni predmet: Izdelovanje strešne. 
. zidne in druge opeke. 

Ustanovitelj podjetja: OLO Ptuj, odloč- 
ba št. 3169/8-1948 z dne 5. VII. 1948. 

Operativni upravni voditelj: Izvršilni 
odbor vOLO Ptuj. 

Podjetje zastopa: 
Bajgot Ivan, upravnik. 

Okrajni LO Ptuj, 
odsek za finance,    . 

dne 25. avgusta 1948. 
Št., 63.8/1-48 7531 

* 
1544. 

Sedež: Gornja Radgona, Jirrkovicova 
ML 7. 

.Dan vpisa: 26. avgusta 1948. 
Besedilo: Gostilna krajevnih gospodar- 

skih podjetij Gornja Radgona. 
Poslovni predmet: Gostinske in tuj- 

ekp-prometne storitve. 
Ustanovitelj   podjetja:   KLO   Gornja 

Radgona. 
Operativni upravni voditelj: KLO Gor- 

nja Radgona. 

Podjetje zastopajo in zanj podpisujejo: 
Levar Franc, predsednik KLO Gornja 

Radgona, 
Juršič Alojz, poverjenik za komunal- 

ne zadeve KLO Gornja Radgona, 
Mohor Anton, knjigovodja krajevnih 

podjetij KLO Gornja Radgona, in 
Berlan Avgust, poslovodja, ki pa pod- 

pisuje samo za notranje zadeve podjetja. 
Okrajni LO Radgona, 

poverjeništvo  za finance, 
dne 26. avgusta 1948. 

Št. V 347/19-48 7567 
* 

1545. 
Sedež: Gornja Radgona, Kardeljeva 34. 
Dan vpisa: 24. avgusta 1948. 
Besedilo: Krajevna avto-strojna meha- 

nična delavnica KLO G. Radgona. 
Poslovni predmet: Nakup potrebnega 

materiala za planska in izvenplanska 
dela v panogi avto-strojne mehanične 
in ključavničarske strok© teT popravila 
te stroke. 

Ustanovitelj podjetja: KLO Gornja 
Radgona. 

Operativni upravni voditelj: KLO Gor- 
nja Radgona. ' 

Podjetje zastopajo in zanj podpisujejo: 
Levar Franc, predsednik KLO Gornja 

Radgona, 
Jurčič Alojz, poverjenik za komunal- 

ne zadeve KLÓ Gor. Radgona, 
Mohor Anton, knjigovodja krajevnih 

gospodarskih podjetij Gornja Radgona, in 
Košar Franc, poslovodja podjetja, ki 

pa podpisuje samo za notranje zadeve 
samega podjetja. 

Okrajni LO Radgona, 
poverjeništvo, za finance, 

dne 24. avgusta 1948. 
Št.,V 347/18-T-48 7508 

1546. '( 
Sedež: Stara gora 13, okraj Gornja 

Radgona. ,   . • 
Dan vpisa: 24. avgusta 1948. 
Besedilo; Krajevna čevljarska delavni- 

ca KLO Stara gora. 
Poslovni predmet: Čevljarska dela. 
Ustanovitelj podjetja: KLO Stara gora. 
Operativni upravni voditelj: KLO Sta- 

ra gora. 
Podjetje zastopajo in zanj podpisujejo: 
Verzel Anton, predsednik KLO Stara 

gora, 
Čagran Kari, odbornik KLO Stara go- 

ra (Terbegovci št. 14), 
škerjanc> Franc, poslovodja podjetja, 

ki pa podpisuje le za nojranje zadeve sa- 
mega podjetja. 

Okrajni LO Radgona, 
poverjeništvo za finance, 

dne 24. avgusta 1948. 
Št. V 347/12-48 • 7569 

* 
1547. 

Sedež: VcL Loka. 
Dan vpisa: 25. avgusta 1948. 
Besedilo:  Krajevna  žaga Vel. Loka. 
Poslovni  predmet: Žaganje lesa. 
Ustanovitelj podjetja: KLO Vel. Loka. 
Operativni upravni voditelj: KLO Vel- 

• Loka. 

Za podjetje podpisujeta: 
Turšič Pavla, upravnica podjetja, do 

vrednosti 5000 din, nad to vrednostjo 
podpisuje: 

Kotar Rudolf, tajnik, ali* 
Lavriha Anton, predsednik. 

Okrajni LO Trebnje, 
poverjeništvo za finance, 

dne 25. avgusta 1948. 
Št.  1537/1 7621 

* 
k št. 1405. 

Sedež: Črnuče. 
Dan vpisa: 30. julija 1948. 
Besedilo: Okrajne opekarne Črnuče. 
Poslovni predmet: Izdelava zidne in 

strešne opeke. 
Ustanovitelj podjetja: Okrajni LO 

Ljubljana okolica, odločba št. 534-1 z dne 
8. VI. 1948 (in ne. kakor je bilo v 37. šte- 
vilki napačno objavljeno). 

* 
k št. 1406. 

Sedež: Litija, 
Dan vpisa: 30. julija 1948. 
Besedilo: Okrajna lesna predelovalna 

industrija, Litija. 
Poslovni predmet: Rezanje lesa, izde- 

lava furnirja, lesno struženje, izdelava 
zabojev in drugih predmetov. 

Ustanovitelj   podjetja:    Okrajni    LO 
Ljubljana okolica, odločba št. 531-1 z dne 
8. VI. 1948 (in ne, kakor je bilo v 37. šte- 
vilki napačno objavljeno). 

* 
Popravek 

Pri navedenih drž. gospodarskih pod- 
jetjih: 

Okrajno mlinsko ppdjetje v Bakovcih 
(tek. št. 1409), Okrajna žaga v Beltincih 
(1410), Okrajna žaga na Hodošu (1416), 
Okrajno mlinsko podjetje na -Hodošu 
(1417), Okrajna žaga v Maökovca'h (1419), 
Okrajna žaga v Moravcih (1421), Okrajna 
žaga v M. Soboti (1426) in Okrajno mlin- 
sko podjetje v M. Soboti (1426), katerih 
registracija je bila objavljena na 644, 
645 in 649 strani oglasnega dela 35. šte- 
vilke Ur. lista LRS 2 dne 17. VII. 1948, 
je treba popraviti tako, da je ustanovi- 
telj in operativni upravni voditelj pod- 
jetja: OLO v M. Soboti. 

Pri tek št 1427 na 646 strani iste šte- 
vilke Ur. lista LRS se besedilo podjetja 
pravilno glasi: Krajevno gostinsko ra 
mesarsko podjetje v Nuskovcih. 

Pri tek. št. 1431 na 646 strani je treba 
popraviti poslovni predmet podjetja: • 

Prodaja vina in jedil na drobno. 
Okrajni LO Murska Sobota, 
poverjeništvo za finance, 

dne 30. avgusta 1948. 
Št 1304-48 

1548. 
Sedež: Celje. 
Dan vpisa; 20. avgusta 1946. 
Besedilo:   Pomožni    stavbeni   obrati 

MLO Celje. 
Izbriše se ravnatelj podjetja Cokan 

Avgust, na njegovo mesto se vpiše 
Dobrave Slavko, ravnatelj. 

MLO Celje mesto, 
odsek za finance, 

dae 20, avgusta 1948, 
St 2904-1848 7361 
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1549. 
Sedež:  Dravograd. 
Dan vpdsa: 10. avgusta 1948. 
Besedilo: Okrajni magazin Dravograd. 
Vpišeta se novi poslovalnici: 
Poslovalnica št. 12 Slovenj Gradec, 
Poslovalnica št. 13 Otiški vrh. 

Okrajni LO Dravograd, 
odsek za finance, 

dne 25. avgusta 1948. 
St. 470/9—48/V/3 7613 

1550. 
Sedež: Jesenice. 
Dan vpisa: 30  avgusta 1948. 

v Besedilo: Mestna gostinska podjetja. 
Podjetje ima tele poslovalnice: 
Hotel »Korotan« Jesenice, 
Hotel J Golica« Jesenice, 
Mestno gostinsko podjetje na Hrušici, 
Mestno gostinsko podjetje na Javor- 

niku, 
Mestno gostinsko podjetje na Jeseni- 

cah, 
Mestna menza na Jesenicah. 
Izbrišeta se dr. Zalokar Vinko, na- 

mestnik upravnika in pooblaščeni pod- 
pisovalec, in Rajnar Bojo, blagajnik, vpi- 
šeta se: 

Pogačar Tine, namestnik upravnika, 
Tavš Simona, glavni računovodja. 

Okrajni LO Jesenice, 
odsek za finance, 

dne 30. avgusta 1948. 
St. V-2052/2-48 7644 

1551. 
Sedež: Domžale. 
Dan vpisa: 18. avgusta 1948. 
Besedilo: Ljudska restavracija Dom- 

žale. 
Operativni upravni voditelj: Izvršilni 

odbor KLO Domžale. 
Izbriše .se dosedanji poslovodja Trat- 

nik Ivan in vpiše: 
Marin Leopold, z istimi pooblastili. 

Okrajni LO Kamnik, 
odsek za finance, 

dne 18. avgusta 1948. 
Št. 1997/III-1948 7862 

1552. 
Sedež Kamnik. 
Dan vpisa: 26. avgusta 1948. 
Besedilo: Okrajno podjetje >Meeoc, 

Kamnik. 
Poslovni predmet odslej: Se reja in 

gojitev živine. 
Vpišejo se odseki podjetja: 
Ovčja farma Zlatno, 
Pitališče prašičev, Vir. 

Okrajni LO Kamnik, 
odsek za finance, 

dne 26. avgusta 1948. 
Št. 2057/948 7528 

* 
1553. 

Sedež: Črešnjice. 
Dan vpisa: 26. avgusta 1948. 
Besedilo: Krajevna gostilna Črešnjioe. 

Vpiše se sprememba imena poslovod- 
kinje iz Colarič Ivanka v Marinček 
Ivanka. 

Okrajni L0 Krško, 
poverjeništvo za finance, 

dne 25. avgusta 1948. 
Št. 64/44 7502 

* 
1554. 

Sedež: Dolnja Lendava. 
Dan vpisa: 5. julija 1948. 
Besedilo: Okrajni magazin Dolnja Len- 

dava. 
Vpišejo se poslovalnice: 
Trgovina z usnjem v D. Lendavi, Par- 

tizanska 77, 
Trgovina z železnino št. 2 v D. Lendavi, 

Partizanska cesta, 
Trgovina s špecerijo v D. Lendavi, 

Kranjčeva 1 — prosti trg, 
Trgovina z mešanim blagom v Cren- 

šovcih št. 34, 
Trgovina z mešanim blagom v Do- 

brovniku, Cerkvena uL 247, 
Trgovina z mešanim blagom v Turm- 

Sou, Glavna uL 130. 
Vpiše se sprememba pri poelövalni- 

oah: 
Trgovina z železnino št. 1 v D. Len- 

davi, Partizanska 85 — prosti trg, 
Trgovina s špecerijo št. 2 v D. Len- 

davi, Kolodvorska ul. — prosti trg. 
Okrajni L0 Lendava, 

odsek za finance, 
dne 5. julija 1948. 

Št. 549/1-1948 7472 
* 

1555. 
Sedež: Dolnja Lendava. 
l5am vpisa: 23. avgusta 1948. 
Besedilo:    Okrajni   magazin    Dolnja 

Lendava. 
Izbriše se poslovalnica: Trgovina z 

usnjem v D. Lendavi, Partizanska 77, in 
sicer na podlagi odločbe OLO, št. 5002/48 
z dne 2. VII. 1948. 

Okrajni L0 Lendava, 
odsek za finance, 

dne 23. avgusta 1948. 
Št. 733/1-1948 7467 

1556. 
Sedež: Dolnja Lendava. 
Dan vpisa: 5. avgusta 1948. 
Besedilo: Okrajni mlin Dolnja Lenda- 

va. 
Besedilo odslej: Okrajni mlini Dolnja 

Lendava s sedežem v D.pl. Lendavi. 
Vpišejo se poslovalnice: obrat Dolnja 

Lendava, obrat Dolga vas, obrat Čentiba, 
obrat Genterovci in obrat Dubrovnik. 

Izbrišejo se pooblaščenci za podpiso- 
vanje Kiralj Aleksander, upravnik, Vu- 
kan Ladjslav, računovodja in od ope- 
rativne uprave Utroža Anton in Kot- 
njek Ivan, .vpišejo se: 

Tomelj Stojan, upravnik, 
Kovač Josip, računovodja, od opera- 

tivne uprave: 
Vučko Štefan, član 10 OLO Lendava in 
Hajdinjak Josip, tajnik OLO Lendava. 

Okrajni L0 Lendava, 
odsek za finance, 

dne 5 avgusta 1948. 
Št. 650/1-1948 7466 

1557. 
Sedež: Srednja Bistrica. 
Dan vpisa: 20   avgusta 1948. 
Besedilo: Krojaška delavnica Srednja 

Bistrica. 
Izbrise se pooblaščenec za podpisova- 

nje Vučko Konrad, poslovodja, vpiše se 
Salaj Valentin, poslovodja. 

Okrajni LO Lendava, 
odsek za finance, 

dne 20. avgusta 1948. 
Št. 606/1-1948 7465 

Sedež: Ljubljana. 
Dan vpisa: 17. avgusta 1948. 
Besedilo: Trgovsko podjetje »Kurivo«, 

Ljubljana, Miklošičeva c. 15. 
Operativno upravno vodstvo odslej: Di- 

rekcija odkupnih podjetij MLO Ljublja- 
na. 

ML0 glavnega mesta Ljubljana, 
poverjeništvo za finance, 

dne 17. avgusta 1948. 
Fin. št. 2778/48 7201 

1559. 
Sedež: Ljubljana, Prešernova 54. 
Dan vpisa: 27. avgusta 1948. 
Besedilo: Trgovsko podjetje »Ura*. 
Operativni upravni voditelj odslej: Di- 

rekcija mestnih magazinov. 
MLO za glavno mesto Ljubljana, 

poverjeništvo za finance, 
dne 27. avgusta 1948. 

Fin št 2993/48 761» 
* 

1560. 
Sedež: Ljubljana, Resljeva c. 
Dan vpisa: 25. avgusta 1948. 
Besedilo: Mestna plinarna. 
Operativni upravni voditelj odslej: Po- 

verjeništvo  za komunalno gospodarje- 
nje. 

MLO za glavno mesto Ljubljana, 
poverjeništvo za finance, 

dne 25. avgusta 1948. 
Fin. št 2919/48 7515 

1561. 
Sedež: Ljubljana, Sv. Petra c. 41. 
Dan vpisa: 25. avgusta 1948. 
Besedilo: Trgovsko podjetje »Usnje — 

čevlji«. 
Operativni upravni voditelj odslej: Di- 

rekcija mestnih magazinov. 
MLO za glavno mesto Ljubljana, 

poverjeništvo za finance, 
dne 25. avgusta 1948. 

Fin. št. 2934/48 7514 
* ' 

, 1562. 
;     Sedež: Ljubljana, Šclenburgova 6. 
i      Dan vpisa: 27. avgusta 1948. 

Besedilo:   Trgovsko   podjetje   »Stroj- 
pls«. 

Operativni upravni voditelj odslej: Di- 
rekcija mestnih magaainov. 

MLO za »lavno mesto Ljubljana, 
poverjeništvo za finance, 

dne 27. avgusta 1948. 
Fin, št. 2940/48 7619 
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1503. 
Sedež: Ljubljana- Tjrševa 29. 
Dan vpisa: 27. avgusta 1948. 
•••••••:   trgovsko podjetje  >Manu- 

faktura-galanterija«. 
Operativni upravni voditelj odslej: Di- 

rekcija mestnih magazinov. 
MLO za glavno mesto Ljubljana, 

povorjeništvo za finance, 
dne 27. avgusta 1948. 

Fin št. 2954/48 7620 
* 

1564.   • 
Sedež: Ptuj. 
Dan vpisa: 24. avgusta 1948. 
Besedilo: Okrajni magazin Ptuj. 
Izbrišejo 6e: Turk Milan, ravnatelj, 

Bačnar Boris, namestnik ravnatelja, Zi- 
darič Rezika, računovodja, Senear Mari- 
ja, namestnica računovodje, vpišejo se: 

Miheliö Vladimir, ravnatelj, 
Gregorec Mara, računovodja, 
Simonič Lidija, knjigovodja, ki podpi- 

suje le v odsotnosti računovodje. 
Izbrišejo se poslovalnice z usnjem in 

potrebščinami v Ormožu in Ptuju. 
Vpišejo se poslovalnice: 
Manufaktura Ptuj, Srbski trg, 
Špecerija Ptuj, Srbski trg, 
Špecerija Breg pri Ptuju, 
Špecerija Ptuj, Slomškova, 
Zeleznina Ptuj, Srbski trg, in poslo- 

valnice v Ormožu, Veliki Nedelji, Štar- 
šah, Šikolah in Zavrču. 

Okrajni LO Ptuj, 
finančni odsek, 

dne 25. avgusta 1948. 
Št. 15/1-48 7630 

1865. 
Sedež: Dolnja Lendava. 
Dan izbrisa: 20; avgusta 1948. 
Besedilo: Mestno gospodarsko podjetje 

v Dolnji Lendavi. 
Zaradi ustanovitve podjetij po gospo- 

darskih panogah. 
Okrajni LO Lendava, 

odsek za finance, 
dne 20. avgusta 1948. 

Št. 69471-1948 7466 
* ' 

1566. 
Sedež: Puconci. 
Dan izbrisa: 7. avgusta 1948. 
Besedilo: Okrajna tovarna perila. 
Podjetje je prešlo v upravo Glavne 

direkcije tekstilne industrije LKS. 
Okrajni LO Murska Sobota, 

poverjenigtvo za finance, 
dne 7. avgusta 1948. 

Št. 1296 7665 
* 

1567. 
Sedež: Puconci. 
Dan izbrisa: 7. avgusta 1948, 
Besedilo: Okrajna opekarna v Pucon- 

cih. 
Podjetje je prešlo pod upravo Glavne 

direkcije gradbenega materiala LR8. 
Okrajni LO Murska Sobota, 

poverjeništvo za finance, 
dne 7. avgusta 1948. 

Št. 1296 7656 

Razglasi sodišč 
in drugih oblastev 

1191. 

Sedež: Borovnica. 
Dan vpisa: 20. avgusta 1948. 
Besedilo: Potrošniška zadruga z ome- 

jenim jamstvom v Borovnici. 
Zadruga je bila ustanovljena na usta- 

novnem zboru 8. VIII. 1948 za nedoločen 
čas. 

Naloge zadruge so: 1. da na čim boljši, 
čim kulturnejši in gospodarstveni način 
oskrbuje svoje člane z vsemi potrebni- 
mi potrošnimi predmeti, v ta namen: 
a) ugotavlja potrebe evojih članov in 
sestavi na podlagi ugotovljenih potreb 
načrt potrošnje, b) sklepa pogodbe z pro- 
izvodnimi podjetji, državnimi trgovski- 
mi podjetji in e kmetijskimi zadrugami 
oz. njihovimi zvezami za dobavo indu- 
strijskih in kmetijskih proizvodov; zla- 
sti za dobavo povrtnin, sadja, mleka itd., 
c) skrbi, da bo trgovsko poslovanje v vsa- 
kem pogledu na stopnji racionalne, teh- 
nično dovršene in kulturne trgovine t. j. 
da bodo člani dobro postrežem, da bo 
trgovina tekoče založena e potrošnimi 
premeti, da ne bo imela nekurantnega 
blaga, da znižuje zakonito maržo, da 
bodo lokali in izložbe okusno opremlje- 
ne itd., 2. da ustanavlja za potrebe svo- 
jih članov po potrebi in možnosti last- 
na podjetja, kot n. pr. obrtne delavnice, 
podjetja za konserviranje 6adja, povrt- 
nine, jajc itd., 3. da skrbi ob sodelovanju 
sindikalnih organizacij za dvig kulturno- 
prosvetne ravni in za zadružno vzgojo 
svojih članov. 

Zadružni delež znaša 100 din, ki se 
lahko plača v obrokih. Dejež zadružni- 
kovega družinskega člana znaša 20 din. 
Člani jamčijo za obveznosti zadruge s 
petkratnim zneskom vpisanega enkrat- 
nega temeljnega oziroma družinskega 
deleža. 

Zadruga raaglaša važnejše oklepe v 
svojih poslovnih prostorih in na razglas- 
nih deskah svojih poslovalnic. 

Upravni odbor sestavlja 5 do 9 Čla- 
nov, ki jih voli zbor izmed zadružnikov. 
Njegova dolžnost traja eno ltto. Za za- 
drugo podpisujeta po dva člena uprav- 
nega odbora, katerih enega lahko nado- 
mešča po upravnem odboru pooblaščeni 
uslužbenec zadruge. 

Člani upravnega odbora so: 
Strumelj Anton, železničar, Borovnica 

št 90, 
Petrfö Anton, tes. mojster, Borovnica 

št. 151, 
Merlak Franc, delavec, Dol 29, 
Turšič Marija, gospodinja, Borovnica 

št. 109, 
PetriČ Karol, železničar, Borovnice 164, 
Kovačič Frančiška, gospodinja, Borov- 

nica 184, 
PetrovčKS Alofo delavec, Borovoioa 

št 101, 

in pooblaščenec za eopodpisovanje 
Bregar Slavko, nameščenec, Borovnica 
št 111. 

Okrožno sodišče v Ljubljani, 
dne 19. avgusta 1948. 

Zt 189/48 - Zadr. VI 147/1   7409 
ft 

1192. 
Sedež: Češnjica pri Železnikih. 
Dan vpisa: 16. avgusta 1948. 
Besedilo: Potrošniška zadruga z ome- 

jenim jamstvom. 
Zadruga je bila ustanovljena na usta- 

novnem zboru 25. VIL 1948 za nedo- 
ločen čas. 

Naloge zadruge so: 
1. da na čim boljši, Čim kulturnejši 

in gospodarstveni način oskrbuje svoje 
člane z vsemi potrebnimi potrošnimi 
predmeti in v ta namen: a) ugotavlja po- 
trebe svojih članov in sestavi na podlagi 
teh načrt potrošnje; b) sklepa pogodbe 
s proizvajalnimi podjetji, z državnimi 
trgovskimi podjetji in s kmetijskimi za- 
drugami oziroma njhovimi zvezami za 
dobavo industrijskih proizvodov, poseb- 
no skrbi, za dobavo povrtnin, sadja, mle- 
ka itd.; skrbi, da bo trgovsko poslovanje 
v vseh ozirih racionalno, tehnično popol- 
no in kulturno, da bodo člani dobro po- 
Btreženi, da bo trgovina vedno založena 
6 potrošnimi predmeti, da ne bo imela 
nekurantnega blaga, da znižuje zakonito 
dopustno maržo, da bodo lokali in izlož- 
be okusno opremljene itd.; 2. da usta- 
navlja •• potrebe svojih članov po po- 
trebi in možnosti lastna podjetja, n. pr. 
obrtne delavnice, podjetja za konservi- 
ranje sadja, povrtnine itd-; 3. da skrbi 
ob sodelovanju sindikalnih organizacij 
za dvig kulturne in prosvetne ravni in 
aa zadružno vzgojo svojih članov. 

Zadružni delež znaša 100 din, ki se 
lahko vplača v obrokih. Delež zadruš- 
nikovega družinskega člana znaša 20 din. 
Člani jamčijo za obveznosti zadruge z de- 
setkratnim zneskom vpisanega enkrat- 
nega temeljnega oziroma družinskega 
deleža. 

Zadruga razglaša važnejše sklepe r 
»rojih poslovnih prostorih in na raigW 
•• deskah svojih poslovalnic. 

Upravni odbor 6eetavlja 7 Članov, M. 
jih voli zbor iemed zadružnikov. Njego- 
va dolžnost traja eno leto. Za zadrugo 
podpisujeta pp dva člana upravnega od- 
bora, katerih enega lahko nadomešča po 
upravnem odboru pooblaščeni uslužbe- 
nec zadruge. 

Člani upravnega odbora so: 
Veber Peter, trg. pom., Cešnjloa IS, 
Ceferin    Franc,    nameščenec,    CeS- 

njica 86, 
Megušar Alojzij, delavec, Ceänfiw 7, 
Nartniik Franc, delavec, Rudno 12, 
RihtariBč Anion, delaveo. Studeno IS, 
FrakelJ Vinko, voznik, Dražgoše «9, 
ôturm Jote, goad, delavec, Podkmk 8. 

Okrožno »odiSte • LJubljani 
dne 14. avgusta 1948. 

• 188/48 - Zadr. VI 14tt71   T» 

1191. 
•Sede* Sto«oo. 
Dan vpise: 16. anriete 1W8, 
Besedilo: Potrolnilk» aadrug« t ome- 

jenim jamstvom Ljubljana M • 6totìcah, 
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Zadruga je bila ustanovljena na usta- I 
novnem zboru 25. VI. 1948 za nedoločen 
čas. 

Naloge zadruge so: 
1. da na čim boljši, čim kultumejši 

in gospodarstveni način oskrbuje svoje 
člane z vsemi potrebnimi potrošnimi 
predmeti in v ta namen: a) ugotavlja po- 
trebe svojih članov in sestavi na podlagi 
teh načrt potrošnje; b) sklepa pogodbe 
s proizvajalnimi podjetji, z državnimi 
trgovskimi podjetji in s kmetijskimi za- 
drugami oziroma njhovimi zvezami za 
dobavo industrijskih proizvodov, poseb- 
no skrbi za dobavo povrtain, sadja, mle- 
ka itd.; skrbi, da bo trgovsko poslovanje 
v vseh ozirih racionalno, tehnično popol- 
no in kulturno, da bodo člani dobro po- 
strežem, da bo trgovina vedno založena 
e potrošnimi predmeti, da ne bo imela 
nekurantnega blaga, da znižuje zakonito 
dopustno maržo, da bodo lokali in izlož- 
be okusno opremljene itd.; 2. da usta- 
navlja za potrebe svojih članov po po- 
trebi in možnosti lastna podjetja, n. pr. 
obrtne delavnice, podjetja za konservi- 
ranje sadja, povrtnine itd.; 3. da skrbi 
ob 6odelovanju sindikalnih organizacij 
za dvig kulturne in prosvetne ravni in 
za zadružno vzgojo svojih članov. 

Zaradi smotrnejšega in uspešnejšega 
izpolnjevanja svojih nalog izdela po- 
trebne načrte v skladu s splošnim držav- 
nim načrtom. 

Zadružni delež znaša 150 din, ki se 
lahko vplača v obrokih. Delež zadružni- 
kovega družinskega člana znaša 10 din. 
Člani jamčijo za obveznosti zadruge z 
desetkratnim zneskom temeljnega ozi- 
roma družinskega deleža. 

Zadruga razglaša važnejše sklepe v 
svojih poslovnih prostorih in na razglas- 
nih deskah svojih poslovalnic. 

Upravni odbor sestavlja 5 do 7 čla- 
nov, ki jih voli zbor izmed aadružndikov. 
Njegova dolžnost traja eno leto. 

Za. zadrugo podpisujeta po dva dana 
upravnega odbora, katerih enega lahko 
nadomešča po upravnem odboru poobla- 
ščeni uslužbenec zadruge. 

Člani zadrugo so: 
Dolničar Angela, gl. poslovodja, Vod- 

nikova 82, 
Zatler Viktor, nameščenec, Maribor- 

ska 117, 
Grojzdek Ivan, delavec, Funtkova 22, 
Marn Franc, delavec, Jarše 3, 
Slembai Marija, drž. uslužbenka, To- 

mačevo 45. 
Okrožno sodišče v Ljubljani 

dne 16. avgusta 1948. 
Zt 184/48 — Zadr. VI 142/1 7264 

* 
1194. - 

Sedež: Brengova, okraj Radgona. 
Dan vpisa: 19. avgusta 1948. 
Besedilo: Kmetijska zadruga z o. j. v 

Brengovi. 
Zadruga je bila ustanovljena na skup- 

ščini 30. V. 1948 za nedoločen Čas. 
Naloge zadruge so: 1. da na čim boljši 

in čim kultumejši naQm oskrbuje svoje 
člane z vsemi potrebuimì potrošnimi 
predmeti; 2. da odkupuje v svojem oko- 
lišu vse kmetijske pridOTče ün tedelke v 
skladu s postavljenim načrtom za dobro 
oskrbo mest in drugim Mdustrijsikai sre- 

dišč in sklepa v ta namen pogodbe; 
3. da pospešuje in razvija vse panoge 
kmetijskega gospodarstva na svojem 
področju, tako poljedelstvo, živinorejo, 
sadjarstvo, vinogradništvo, čebelarstvo, 
gojitev industrijskih in drugih Imltur, 
gozdarstvo, domaèo obrt itd., posebno 
še tiste panoge oziroma kulture, ki v 
danih naravnih pogojih najbolj uspe- 
vajo; 4. da uvaja za povečanje kmetijske 
proizvodnje in s tem za naraščanje bla- 
gostanja svojih članov naprednejše teh- 
nične • agronomske metode v kmetij- 
stvu in v ta namen nabavlja kmetijske 
stroje, umetna gnojila itd., ustanavlja 
ambulante za živino, plemenilna postaje, 
organizira selekcijo živine, gradi silose, 
organizira semensko službo, skrbi za 
gojitev sadnih, gozdnih in drugih sadik 
itd.; 5. da organizira predelavo kmetij- 
skih pridelkov in obrtne delavnice za 
potrebe svojih članov in izrablja pri tem 
predvsem lokalne surovine; 6. da zbira 
kmečke prihranke v obliki hranilnih 
vlog in notranjih posojil za ustvarjanje 
obratnih sredstev in podeljevanje kre- 
ditov svojim članom; 7. da skrbi za go- 
spodarski strokovni, kulturni in pro- 
svetni dvig vseh prebivalcev ?vojega 
okoliša tako, da prireja v svojem za- 
družnem domu strokovna in politična 
predavanja, kulturne prireditve, stro- 
kovne tečaje, razstave, predvajanja fil; 
mov, goji fizkulturo itd. ter ustanovi 
svojo knjižnico. 

ZaTadi smotrnega in uspešnejšega iz- 
vajanja svojih nalog izdela potrebne na- 
črte v skladu s splošnim državnim na- 
črtom. 

Zadružni delež znaša 150 din in se pla- 
ča ob vstopu v zadrugo. Upravni odbor 
lahko dovoli plačilo v obrokih. Delež 
zadružnikovega družinskega člana znaša 
50 din. Jamstvo je omejeno. Vsak za- 
družnik jamči še z desetkratnim zne- 
skom vpisanih obveznih deležev. 

Zadruga razglaša važnejše sklepe v 
evojih poslovnih prostorih in na nazglas- 
ni deski. 

Upravni odbor sestavlja 6 do 9 članov. 
Njegova dolžnost traja eno leto. 

Zadrugo zastopa upravni odbor, pod- 
pisujeta pa zanjo po dva člana uprav- 
nega odbora, katerih enega lahko nado- 
mešča po upravnem odboru pooblaščeni 
uslužbenec zadruge. 

Člani upravnega odbora so: 
Fekonja Franc, kmet, Vanetina, pred- 

sednik, 
Markovič Franc, kmet, Brengova, pod- 

predsednik, 
Ferčak Anton, kmet, Vanetina, tajnik, 
Koomut Franc, kmet, Čagona, 
Zorko Matija, kmet, Brengova, zbor- 

nika. 
Okrožno sodišče  v Mariboru 

dne Ì9. avgusta 1948. 
Zadr IV 111-2 7521 

1195. 
Sedež: Budina, okraj Ptuj. 
Dan vpisa: 12. avgusta 1948. 
BesedHo: Kmetijska zadruga z o. j. v 

Budini. 
Zadruga je bila ustanovljena na skup- 

ščini 25. II. 1946 za nedoločen čas. 

Naloge zadruge so: 1. da na čim boljši 
in čim kultumejši način oskrbuje svoje 
člane z vsemi potrebnimi potrošnimi 
predmeti; 2. da odkupuje v svojem oko- 
lišu vse kmetijske pridelke in izdelke v 
skladu s postavljenim načrtom za dobro 
oskrbo mest in drugih industrijskih sre- 
dišč in sklepa v ta namen pogodbe; 
3. da pospešuje in razvija vse panoge 
kmetijskega gospodarstva na svojem 
področju, tako poljedelstvo, živinorejo, 
sadjarstvo, vinogradništvo, čebelarstvo, 
gojitev industrijskih in drugih kultur, 
gozdarstvo, domačo obrt itd., posebno, 
še tiste panoge oziroma kulture, ki v 
danih naravnih pogojih najbolj uspeva- 
jo; 4. da uvaja za povečanje kmetijske 
proizvodnjo in s tem za naraščanje bla- 
gostanja svojih članov naprednejše teh- 
nične in agronomske metode v kmetij- 
stvu in v ta namen nabavlja kmetijske 
stroje, umetna gnojila itd., ustanavlja 
ambulante za živino, plemenilne postaje, 
organizira selekcijo živine, gradi silose, 
organizira semensko službo, skrbi za 
gojitev sadnih, gozdnih in drugih sadik 
itd.; 5. da organizira predelavo kmetij- 
skih pridelkov in obrtne delavnice za 
potrebe svojih članov in izrablja pri tem 
predvsem lokalne surovine; 6. da zbira 
kmečke prihranke v obliki hranilnih 
vlog in notranjih posojil za ustvarjanje 
obratnih sredstev in podeljevanje kre- 
ditov svojim članom; 7. da skrbi za go- 
spodarski strokovni, kulturni in pro- 
svetni dvig vseh prebivalcev svojega 
okoliša tako, da prireja v svojem za- 
družnem domu strokovna in politična 
predavanja, kulturne prireditve, stro- 
kovne tečaje, razstave, predvajanja fil- 
mov, goji fizkulturo itd. ter ustanovi 
svojo knjižnico. 

Zaradi smotrnega in uspešnejšega iz- 
vajanja svojih nalog izdela potrebne na- 
črte v skladu s splošnim državnim na- 
črtom. 

Zadružni delež znaša 150 din in ee 
plača ob vstopu v zadrugo. Upravni od- 
bor lahko dovoli plačilo v obrokih. De- 
lež zadružrikovega družinskega člana 
znaša 20 din. Jamstvo jo omejeno. Vsak 
zadružnik jamči Še z desetkratnim zne- 
skom vpisanih obveznih deležev,    a 

Zadruga razglaša važnejše sklepe v ' 
svojih poslovnih prostorih in na razglas- 
ni deski. 

Upravni odbor sestavlja 5 do 7 članov. 
Njegova dolžnost traja eno leto. Zadru- 
go zastopa upravni odbor, podpisujeta 
pa zanjo po dva člana upravnega odbora, 
katerih enega lahko nadomešča po 
upravnem odboru pooblaščeni uslužbe- 
nec zadruge. < 

Člani upravnega odbora so: 
Krhar Anton, kmet, Budina, predsed- 

nik, 
Vrabl Pavel, kmečki delavec, Budina, 

podpredsednik, 
Zlender Franc, upok., Brstje, tajnik, 
Simenko Ignac, kmet, Brstje, 
Prosenjak Štefan, kmet, Brstje, 
Rogina Mihael," tes. mojster, Budina, 
Simonič Adolf, kolarski mojster, od- 

borniki. 
Okrožno sodišče r Mariboru, 

dne 12. avgusta 1948. 
Zadr IV 100-2 757e 
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1••6. 
Sedež: Črneče, okraj Dravograd. 
Dan vpisa: 9. avgusta 1948. 
Besedilo: Kmetijska zadruga z o. j. 

v Črncčah. 
Zadruga je bila ustanovljena na skup- 

žčini 14. •. 1948 za nedoločen čas. 
Naloge zadruge so: 1. da na čim boljši 

in čim kulturnejši način oskrbuje svoje 
člane z vsemi potrebnimi potrošnima pred- 
meti; 2. da odkupuje v svojem okolišu vse 
kmetijske pridelke in izdelke 7 skladu s 
postavljenim načrtom . za dobro oskrbo 
mest in drugib industrijskih središč in 
sklepa v ta namen pogodbe; 3. da pospešu- 
je in razvija vse panoge kmetijskega go- 
spodarstva na svojem področju, tako polje- 
delstvo, živinorejo, sadjarstvo, vinogradni- 
štvo, čebelarstvo, gojitev industrijskih in 
drugih kultur, gozdarstvo, domačo obrt itd., 
posebno še tiste panoge oziroma kulture, 
ki v danih naravnih pogojih najbolj uspe- 
vajo; 4. da uvaja za povečanje kmetijske 
proizvodnje in s tem za naraščanje bla- 
gostanja svojih članov naprednejše teli 
nične in agronomske metode v km.»v.j- 
stvu in v ta namen nabavlja kmetijske 
stroje, umetna gnojila itd., ustanavlja 
ambulante za živino, plemenilne postaje, 
organizira selekcijo živine, gradi silosa, 
organizira semensko službo, skrbi za goji- 
tev sadnih, gozdnih in drugih sadik itd.; 5. 
da organizira predelavo kmetijskih pridel- 
kov in obrtne delavnice za potrebe svojih 
članov in izrablja pri tem predvsem lokal- 
ne surovine; 6. da zbira kmečke prihranke 
v obliki hranilnih vlog in notranjih poso- 
jil za ustvarjanje obratnih sredstev in 
podeljevanje kreditov svojim članom; 7. da 
skrbi za gospodarski strokovni, kulturni in 
prosvetni dvig vseh prebivalcev svojega 
okoliša tako, da prireja v svojem zadruž- 
nem domu strokoviiaän politična predava- 
nja, kulturne prireditve, strokovne tečaje, 
razstave, predvajanja filmov, goji f izkultu- 
ro itd. ter ustanovi svojo knjižnico. 

Zaradi smotrnega in uspešnejšega iz- 
vajanja svojih nalog izdela potrebne na- 
črte v skladu s splošnim državnim na- 
črtom. 

Zadružni delež znaša 150 din, plača 
se ob vstopu v zadrugo. Upravni odbor 
lahko dovoli plačilo v obrokih. Delež 
zadružnikovega družinskega člana.znaša 
20 din. Jamstvo je omejeno. Vsak za- 
družnik jamči še s trikratnim zneskom 
vpisanih obveznih deležev. 

Zadruga razglaša važnejše sklepa v 
svojih poslovnih prostorih in na razglas- 
ni deski.     ' 

Upravni odbor sestavlja 5 članov. Nje- 
gova dolžnost traja eno leto. 

Zadrugo zastopa upraivni odbor, za- 
njo podpisujeta po dva člana upravnega 
odbora, katerih enega lahko nadomešča 
po upravnem odboru pooblaščeni usluž- 
benec zadruge. 

Člani upravnega odbora so: 
Čevnik Ivan, kmet, Dobrava, predsed- 

nik, 
Kotnik Anton, kmet, Podklanee, pod- 

predsednik, 
. Toplak Hinko, kovač, Črneče, tajnik, 

Epšek Ivan, črneče, 

Kogalnik Ivan, kmet, Podklanee, od- 
bornika. 

Okrožno sodišče • Mariboru 
dne 9. avgusta 1948. 

Zadr IV 96/2 7276 
* 

1197. 
Besedilo: Desternik, okraj Ptuj. 
Dan vpisa: 12. avgusta 1948. 
Besedilo: Kmetijska zadruga z o. j. v 

Destcrniku. 
Zadruga je bila ustanovljena na skup- 

ščini 9. III. 1948 za nedoločen čas. 
Naloge zadruge so: 1. da na čim boljši 

in čim kulturnejši načiin oskrbuje svoje 
člane z vsemi potrebnimi potrošnjmi 
predmeti; 2. da odkupuje v svojem oko- 
lišu vse kmetijske pridelke • izdelke v 
skladu v postavljenim načrtom za dobro 
oskrbo mest in drugilh industrijskih sre-. 
dišč in sklepa v ta namen pogodbe; 
3. 'a pospešuje in razvija vse panoge 
kmetijskega gospodarstva na svojem 
področju, tako poljedelstvo, živinorejo, 
sadjarstvot vinogradništvo, čebelarstvo, 
gojitev industrijskih in drugih kultur, 
gozdarstvo, domačo obrt itd., Dosebno 
še tiste panoge oziiroma kulture, ki v 
danili naravnih pogojih najbolj uspe- 
vajo; 4. da uvaja za povečanje kmetijske 
proizvodnje im s tem za naraščanje bla- 
gostanja svojih članov naprednejše teh- 
nične ir/ agronomske metode v kmetij- 
stvu in v ta namen nabavlja kmetijske 
stroje, umetna gnojila itd., ustanavlja 
ambulante za živino, plemenilne postaje, 
organizira selekcijo živine, gradi silose, 
organizira semensko službo, skrbi za 
gojitev sadnih, gozdnih in drugih sadik 
itd.; 5. da organizira predelavo kmetij- 
skih pridelkov in obrtne delavnice za 
potrebe svojih članov in izrablja pri toni 
predvsem lokalne surovine; 6. da zbira 
kmečke prihranke . v obliki hranilnih 
vlog in notranjih posojil za ustvarjanje 
obratnih sredstev in podeljevanje kre- 

• ditov svojim članom; 7. da skrbi za go- 
j spodarski strokovni, kulturni, in pro- 

svetni dvig vseh prebivalcev svojega 
okoliša tako, da prireja v svojom za- 
družnem domu strokovna in politična 
predavanja, kulturne prireditve, stro- 
kovne tečaje, razstave, predvajanja f:l- 
mov, goji îizkulturo itd. ter ustanovi 
svojo knjižnico. 

Zaradi smotrnega in uspešnejšega iz- 
vajanja svojih nalog izdela potrebne na- 
črte v skladu s splošnim državnim na- 
črtom. 

Zadružni delež znaša 150 din in so 
plača ob vstopu v zadrugo. Upravni od- 
bor lahko dovoli plačilo v obrokih. De- 
lež zadružnikovega družinskega člana 
znaša 20 din. Jamstvo je omejeno. Vsak 
zadružnik jamči Še s petkratnim zne- 
skom vpisanih obveznih deležev. 

Zadruga razglaša važnejše sklepe v 
svojih poslovnih prostorih in na razglas- 
ili deski. 

Upravni odbor sestavlja 6 Članov. Nje- 
gova dolžnost traja eno leto. 

Zadrugo zastopa upravni odbor, zanjo- 
podpisujeta po dva Člana upravnega od- 
bora, katerih enega lahko nadomešča v° 
upravnem odboru pooblaščeni uslužbe- 
nec. « 

Člani upravnega odbora so: 
Žolčnik Tomaž, zidar, Svetinjci, pred- 

sednik, 
Kožuh Marica, upok., Desternik, pod- 

predsednica, 
Rebernjak Franc, pos.,  Gomilce, taj- 

nik, 
Koser Feliks, pos., Dolič, 
Marinič Edvard, gostilničar, Desternik, 

odbornika. 
Okrožno sodišče v Mariboru 

dne 12. avgusta 1948. 
Zadr IV 102/48-2 7400 

* 
1198. 

Sedež: Gortina, okraj Dravograd. 
Dan vpisa: 14. avgusta 1948. 
Besedilo: Kmetijska zadruga z o. j. • 

Gürtini. 
Zadruga je bila ustanovljena na skup- 

ščini 29. II. 1948 za nedoločen čas. 
Naloge zadruge so: 1. da na čim boljši 

in čim kulturnejši način oskrbuje svojo 
člane z vsemi potrebnimi potresnimi 
predmeti; 2. da odkupuje v svojem, oko- 
lišu vse kmetijske pridelke in iâdelke v 
skladu s postavljenim načrtom za dobro 
oskrbo mest in drugih industrijskih sre- 
dišč in sklepa v ta namen pogodbe; 
3. da pospešuje in razvija vse panoge 
kmetijskega gospodarstva na svojem 
področju, tako poljedelstvo, živinorejo, 
sadjarstvo, vinogradništvo, čebelarstvo, 
gojitev industrijskih in drugih kultur, 
gozdarstvo, domačo obrt itd., posebno 
še tiste panoge oziroma kulture, ki v 
danih naravnih pogojih najbolj uspe- 
vajo; 4. da uvaja za povečanje kmetijske 
proizvodnjo in s tem za naraščanje bla- 
gostanja svojih članov naprednejšo teh- 
nične in agronomske metode v kmetij- 
stvu in v ta namen nabavlja kmetijske 
stroje, umetna gnojila itd-, < ustanavlja 
ambulante za 2'yino, plemenolne postaje, 
organizira selekcijo živine, gradi silose, 
organizira semensko službo, skrbi za 
gojitev sadnih, gozdnih in drugih sadik 
itd.; 6. da organizira predelavo kmetij- 
skih pridelkov in obrtne delavnice za 
potrebe svojih članov in Izrablja pri tem 
predvsem lokalne surovine; 6. da zbira 
kmečke prihranke v obliki hranilnih 
vlog in notranjih posojil za ustvarjanje 
obratnih sredstev in podeljevanje kre- 
ditov svojim članom; 7. da skrbi za go- 
spodarski strokovni, kulturni in pro- 
svetni dvig vseh prebivalcev svojega 
okoliša tako, da prireja v svojem za- 
družnem domu strokovna in politična 
predavanja, kulturne prireditve, stro- 
kovne tečaje, razstave, predvajanja fil- 
mov, goji îizkulturo itd. ter ustanovi 
svojo knjižnico. 

Zaradi smotrnega in uspešnejšega iz- 
vajanja svojih nalog izdela potrebne na- 
črte v skladu s splošnim državnim na- 
črtom. 

Zadružni delež znaša 150 din in se pla- 
ča ob vstopu v zad*igo. Upravni odbor 
lahko^ dovoli plačilo v obrokih. Delež 
zadružnikovega družinskega člana znaša 
10 din. Jamstvo je omejeno. Vsak za- 
družnik jamči še s petkratnim zneskom 
vpisanih obveznih deležev. 

Zadruga razglaša važnejše sklepe v 
svojih poslovnih prostorih in na razglas- 
ni deski. ' '  " 
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Upravni odbor sestavlja 6 do 10 čla- 
nov. Njegova dolžnost traja eno leto. 

Zadrugo zastopa upravni odbor, pod- 
pisujeta pa zanjo po dva člana upravnega 
odbora, katerih enega lahko nadomešča 
po upravnem odboru pooblaščeni usluž- 
benec zadruge. 

Člani upravnega odbora so: 
Koležnik Franc, logar, Gortina, pred- 

sednik, 
Mravljak Franc, kmet, Sp. Gortina, taj- 

nik, 
* Skutnik Jakob, kmet, Sp. Gortina, 

Korat Ivan, kmet, Zg. Gortina, 
Posek Ivan, kmet, Vrata, 
Vrhnjak Franc, kmet, Vrata, odbor- 

niki. 
Okrožno sodišče  v Mariboru 

dne 14. avgusta 1948. 
Zadr IV 115-2 7618 

tfc 

1199. 
Sedež: Hrastje-Mota, okraj Radgona. 
Dan vpisa: 9. avgusta 1948. 
BesedUo: Kmetijska zadruga z o. j. 

y Hrastju-Moti. 
Zadruga je bila ustanovljena na skup- 

ščini 12. IV, 1948 za nedoločen čas. 
Naloge zadruge so: 1. da na čim boljši 

in čim kulturnejši način oskrbuje svoje 
člane z vsemi potrebnimi potrošmmi 
predmeti; 2. da odkupuje v svojem oko- 
lišu vse kmetijske pridelke in izdelke v 
skladu s postavljenim načrtom za dobro 
oskrbo mest in drugih imdustrijskih sre- 
dišč in sklepa v ta namen pogodbe; 
3. da pospešuje in razvija vse panoge 
kmetijskega gospodarstva na svojem 
področju, tako poljedelstvo, živinorejo, 
sadjarstvo, . vinogradništvo, čebelarstvo, 
gojitev industrijskih in drugih kultur, 
gozdarstvo, domačo obrt itd, posebno 
še tiste panogo oziroma kulture, ki v 
danih naravnih pogojih najbolj uspe- 
vajo; 4. da uvaja za povečanje kmetijske 
proizvodnje in s tem za naraščanje bla- 
gostanja svojih članov naprednejše teh- 
nične iu agronomske metode" v kmetij- 
stvu in v ta namen nabavlja kmetijsko 
stroje, umetna gnojila itd., ustanavlja 
ambulante za živino, plemenilne postaje, 
organizira selekcijo živine, gradi silose, 
organizira semensko službo, skrbi za 
gojitev sadnih, gozdnih in drugih sadik 
itd.; 5. da organizira predelavo kmet'j- 
skih pridelkov in obrtne delavnice za 
potrebe svojih članov in izrablja pri tem 
predvsem lokalne surovine; 6. da zbira 
kmečke prihranke v obliki hranilnih 
vlog in notranjih posojil za ustvarjanje 
obratnih sredstev in podeljevanje kre- 
ditov svojim članom; 7. da skrbi za go- 
spodarski strokovni, kulturni in pro- 
svetni dvig vseh prebivalcev svojega 
okoliša tako, da prireja v svojim za- 
družnem domu strokovna in poEtična 
predavanja, kulturne prireditve, stro- 
kovne tečaje, razstave, predvajanja fil- 
mov, goji fizkulturo itd. ter ustanovi 
svr:o knjižnico. 

/'aradi smotrnega in uspešnejšega iz- 
vr'-,nja svojih nalog izdela potrebne na- 
črt o v skladu s splošnim državnim na- 
čr' >m. 

''adružni delež znaša 150 'din, plača 
SP ob vstopu v zadrugo. Upravni odbor 
lahko  dovoli plačilo v ob«okih. Delež 

zadružnikovega družinskega člana znaša 
20 din. Jamstvo je omejeno. Vsak za- 
družnik jamči še s petkratnim zneskom 
vpisanih obveznih deležev. 

Zadruga razglaša važnejše sklepe v 
svojih poslovnih prostorih in na razglas- 
ili deski. 

Upravni odbor sestavlja 5 do 9 članov. 
Njegova dolžnost traja eno leto. 

Zadrugo zastopa upravni odbor, za- 
njo podpisujeta po dva člana upravnega 
odbora, katerih enega lahko nadomešča 
po upravnem odboru pooblaščeni usluž- 
benec zadruge. 

Člani upravnega odbora so: 
Trjabarič Alojz, kmet, Hrastje-Mota, 

predsednik, 
Zitek Feliks, kmet, Hrastje-Mota, pod- 

predsednik, 
Stramoč Alojz, kmet, Hrastje-Mota, 

tajnik, 
Košar Franc, gradb. delavec, Hrastje- 

Mota, 
Černjkovič Matija, cestar, Hrastje- 

Mota, 
Fašalek Franc, kmet, Hrastje-Mota, 

odborniki. 
Okrožno sodišče v Mariboru 

dne 9. avgusta 1948. 
Zadr IV 91/2 7270 

a» 

1200. 
Sedež: Ivanjšcvci, okraj Radgona. 
Dan vpisa: 19. avgusta 1948. 
Besedilo: Kmetijska zadruga z o. j. 

v Ivanjševcih. 
Zadruga je bila ustanovljena na skup- 

žčini 4. IV. 1948 za nedoločen čas. 
Natege zadruge so: 1. da na čim boljši 

in čim kulturnejši način oskrbuje svoje 
člane z vsemi potrebnimi potrošmimi 
predmeti; 2. da odkupuje v svojem oko- 
lišu vse kmetijske pridelke in izdelke v 
skladu s postavljenim načrtom za dobro 
oskrbo mest in drugih industrijskih sre- 
dišč in sklepa v ta namen pogodbe; 
3. da pospešuje in razvija vse panoge 
kmetijskega gospodarstva na svojem 
področju, tako poljedelstvo, živinorejo, 
sadjarstvo, vinogradništvo, čebelarstvo, 
gojitev industrijskih in drugih kultur, 
gozdarstvo, domačo obrt itd., posebno 
še tiste panoge oziroma kultur.e, ki v 
danih naravnih pogojih najbolj uspe- 
vajo; 4. da uvaja za povečanje kmetijske 
proizvodnje to s tem za naraščanje bla- 
gostanja svojih članov naprednejše teh- 
nične< irj agronomske metode v kmetij- 
stvu in v ta namen nabavlja kmetijske 
stroje, umetna gnojila itd., ustanavlja 
ambulante za živino, plemenilne postaje, 
organizira selekcijo živine, gradi silose, 
organizira semensko službo, skrbj za 
gojitev sadnih, gozdnih in drugih sadik 
itd.; 6. da organizira predelavo kmetij- 
skih pridelkov in obrtne delavnice za 
potrebe svojih članov in izrablja pri tem 
predvsem lokalne surovine; 6. da zfr'ra 
kmečke prihranke v obliki hnini'nih 
•log in notranjih posojil za ustvarjanje 
obratnih sredstev in podeljevanje kre- 
ditov svojim članom; 7. da skrbi za go- 
spodarski strokovni, kulturni in pro- 
svetni dvig vseh prebivalcev s7ojega 
okoliša tako, da prireja v svotem za- 
družnem domu strokovna in politična 
predavanja,   kulturne   prireditve,   stro- 

kovne tečaje, razstave, predvajanja fil- 
mov, goji fizkulturo itd. ter ustanovi 
svojo knjižnico. 

Zaradi smotrnega in uspešnejšega iz- 
vajanja svojih nalog izdela potrebne na- 
črte v skladu e splošnim državnim na- 
črtom. 

Zadružni delež znaša 160 din, plača 
se ob vstopu v zadrugo. Upravni odbor 
lahko dovoli plačilo v obrokih. Delež 
zadružnikovega družinskega člana znaša 
50 din. Jamstvo je omejeno. Vsak za- 
družnik jamči še s petkratnim zneskom 
vpisanih obveznih deležev. 

Zadruga razglaša važnejše sklepe v 
svojih poslovnih prostorih • na razglas- 
iti deski. 

Upravni odbor sestavlja 5 do 9 članov. 
Njegova dolžnost traja eno leto. 

Zadrugo zastopa upravni odbor, za- 
njo podpisujeta po dva člana upravnega 
odbora, katerih enega lahko nadomešča 
po upravnem odboru pooblaščeni usluž- 
benec zadruge. 

člani upravnega odbora so: 
Bračič Janez, pos., Ivanjševci, predsed- 

nik, 
Trstenjak Alojz, pos., Ivanjševci, pod- 

predsednik, 
Vučak Marija, pos. hči, Ivanjševci, taj- 

nica, 
Knaflič Alojzija, pos. hči, Ivanjševci, 
Tanacek Marija, delavka, Ivanjševci, 
Kur Franc, delavec, Stavešinci, 
Strakl Jože, pos., Stavešinci, 
Majšer Neža, pos., Stavešenci, 
Skrlec Anton, pos., Stavešinci, odbor- 

niki. 
Okrožno sodišče v Mariboru 

dne 19. avgusta 1948. 
Zadr IV 107/2 7481 

* 
1201. 

Sedež: Moškanjci, okraj Ptuj. 
Dan vpisa: 19. avgusta 1948. 
Besedilo: Kmetijska zadruga z o, j. v 

Moškanjcih. 
Zadruga fe bila ustanovljena na skup- 

ščini 27. VI. 1948 za nedoločen čas. 
Naloge zadruge so: 1. da na öüm boljši 

in čim kulturnejši način oskrbuje svoje 
člane z vsemi potrebnimi potrošnimi 
predmeti; 2. da odkupuje v svojem oko- 
lišu vse kmetijske pridelke im izdelke v 
skladu v postavljenim načrtom za dobro 
oskrbo mest in drugih 'industrijskih sre- 
dišč in sklepa v ta namen pogodbe; 
8. da pospešuje in razvija vse panoge 
kmetijskega gospodarstva na svojem 
področju, tako poljedelstvo, živinorejo, 
sadjarstvo, vinogradništvo, čebelarstvo, 
gojitev industrijskih in drugih kultur, 
gozdarstvo, domačo obrt itd., posebno 
še tiste panoge oziroma kulture, ki v 
danih naravnih pogojih najbolj uspe- 
vajo; 4. da uvaja za povečanje kmetijske 
proizvodnje in s tem za naraščan|e bla- 
gostanja svojih članov naprednejše teh- 
nične iu agronomske metode v kmetij- 
stvu in v ta namen nabavlja kmetijske 
stroje, umetna gnojila itd'^ ustanavlja 
ambulante za živino, plemenilne postaje, 
organizira selekcijo živine, gradi silose, 
organizira semeneko službo, skrbi za 
gojitev sadnih, gozdnih in drugih sadik 
itd.; .5. da organizira predrtav0 kmetij- 
skih pridelkov in obrtne delavnice za 
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potrebe svojih članov in izrablja pri tem 
predvsem lokalne surovine; 6. da zb.ra 
kmečke prihranke v obliki uran.lmL 
vlog • notranjih posojil za ustvarjanje 
obratnih sredstev in podeljevanje kre- 
ditov svojim članom; 7. da skrbi za go- 
spodarski strokovn,, Iiultunđ • pro- 
svetni dvig vseh prebivalcev svojega 
okoliša tako, da prireja v svojam za- 
družnem domu strokovna in politična 
predavanja, kulturne prireditve, stro- 
kovne tečaje, razstave, predvajanja fil- 
mov, goji fizkulturo itd. ter ustanovi 
svojo knjižnico. 

Zaradi smotrnega in uspešnejšega iz- 
vajanja svojih nalog izdela potrebne na- 
crte v skladu s 6plošnim državnim na- 
aec zadruge. 

Zadružni delež znaša 150 din in so 
plača ob vstopu v zadrugo. Upravni od- 
bor lahko dovoli plačilo v obrokih. Delež 
zadružnikovega družinskeea člana znaša 
20 din. Jamstvo je omejeno. Vsak za- 
družnik jamči še z desetkratnim zne- 
skom vpisanih obveznih deležev. 

Zadruga razglaša važnejše sklepe v 
svojih poslovnih prostorih in na razglas- 
ih deski. 

Upravni odbor sestavlja • članov. Nje- 
gova dolžnost traja eno leto. 

Zadrugo zastopa upravni odbor, zanjo 
podpisujeta po dva člana upravnega od- 
bora, katerih enega lahko nadomešča po 
upravnem odboru pooblaščeni uslužbe. 
ne c. 

Člani upravnega odbora so: 
Strelec Franc, kmet, Moškanjci, pred- 

sednik, 
Kureš Albert, poslovodja odkupa, Mo- 

Skanjci, podpredsednik. 
Fric Ivan, knjigovodja, Moškanjci, taj- 

nik, 
Prelog Franc, kmet, Zagajiči, 
Zupec Janez, kmet, Zagajiči, odbor- 

nika. 
Okrožno sodišče v Mariboru 

dne 19. avgusta 1948. 
Zadr IV 110/2 7429 

* 
1202. 

Sedež: Negova, okraj Radgona. 
Dan vpisa: 19. avgusta 1948. 
Besedilo: Kmetijska zadruga z o. j. • 

Negovi. 
Zadruga je bila ustanovljena na skup- 

ščini 4. IV, 1948 za nedoločen čas. 
Naloge zadruge so: 1. da na čim boljši 

in čim kulturnejši način oskrbuje svoje 
Člane z vsemi potrebnimi potrošnima 
predmeti; 2. da odkupuje v svojem oko- 
lišu vse kmetijske pridelke in izdelke v 
skladu s postavljenim načrtom za dobro 
oskrbo meet in drugih industrijskih sre- 
dišč in sklepa v ta namen pogodbe; 
3. da pospešuje in razvija vse panoge 
kmetijskega gospodarstva na svojem 
področju, tako poljedelstvo, živinorejo, 
sadjarstvo, vinogradništvo, čebelarstvo, 
gojitev industrijskih in drugih kultur, 
gozdarstvo, domačo obrt itd., posebno 
še tiste panoge oziroma kulture, ki v 
danih naravnih pogojih najbolj uspe- 
vajo; 4. da uvaja za povečanje kmetijske 
proizvodnje !n s tem za naraščanje bla- 
gostanja svojih članov naprednejše teh- 
nične in agronomske metode v kmetij- 
stvu in v ta namen nabavlja kmetijske 

stroje, umetna gnojija itd., ustanavlja 
ambulante za živino, plemenilne postaje, 
organizira selekcijo živine, gradi silose, 
organizira semensko službo, skrbi za 
gojitev sadnih, gozdnih in drugih sadik 
itd.; 6. da organizira predelavo kmetij- 
skih pridelkov in obrtne delavnice za 
potrebe svojih članov in izrablja pri tem 
predvsem lokalne surovine; 6. da zbira 
kmečke prihranke v obliki hranilnih 
vlog in notranjih posojil za ustvarjanje 
obratnih sredstev in podeljevanje kre- 
ditov svojim članom; 7. da skrbi za go- 
spodarski strokovni, kulturni in pro- 
svetni dvig vseh prebivalcev svojega 
okoliša tako, da prireja v svojem za- 
družnem domu strokovna fu politična 
predavanja, kulturne prireditve, stro- 
kovne tečaje, razstave, predvajanja fil- 
mov, goji fizkulturo itd. ter ustanovi 
svojo knjižnico. 

Zaradi emotraega in uspešnejšega iz- 
polnjevanja svojih nalog izdela potrebne 
načrte v skladu s eplošnim državnim 
načrtom. 

Zadružni delež znaša 150 din in se 
plača ob vstopu v zadrugo. Upravni od- 
bor Janko dovoli plačilo v obrokih. De- 
lež zadružnikovega družinskega člana 
znaša 20 din. Jamstvo je omejeno. Vsak 
zadružnik jamči še z desetkratnim se- 
skom vpisanih obveznih deležev. 

Zadruga razglaša važnejše eklepe v 
svojih poslovnih prostorih in na razglas- 
ni deski. 

Upravni odbor sestavlja 5 do 7 članov. 
Dolžnost upravnega odbora traja eno 
leto. 

Zadrugo zastopa upravni odbor, pod- 
pisujeta pa zanjo po dva člana upravne- 
ga odbori, katerih enega lahko nadome- 
šča po upravnem odboru pooblaščeni 
uslužbenec zadruge. 

Člani upravnega odbora so: 
Kosar Ivan, kmet, Radvend, predsed- 

nik, 
Granfok Ivan, kmet, Negova, pod- 

predsednik, 
Mlinaric Ljudmila, kmetica, Negova, 

Kaučič Alojz, kmet, Ižmencd, 
Kaučič Albert, kmet, Lokavci, odbor- 

nika. 
Pooblaščenec za sopodpisovanje: Ma- 

rimo Matija, poslovodja, Negova. 
Okrožno sodišče v Maribora 

dne 19. avgusta 1948. 
Zadr IV 112-2 7620 

1203. 
Sedež: Podvinci, okraj Ptuj. 
Dan vpisa: 19. avgusta 1948. 
Besedilo: Kmetijska zadruga % o. j. v 

Podvincih. 
Zadruga je bila ustanovljena na skup- 

ščini 20. II. 1948 za nedoločen čas. 
Naloge zadruge so: 1. da na Čiim boljši 

in čim kulturnejši način oskrbuje svoje 
člane z vsemi potrebrjimi potrošniumi 
predmeti; 2. da odkupuje v svojem oko- 
lišu vse kmetijske pridelke •fin jzdelke v 
skladu v postavljenim načrtom za dobro 
oskrbo mest in drugih industrijskih sre- 
dišč in sklepa v ta namen pogodbe; 
3. da pospešuje in razvija vse panoge 

kmetijskega^ gospodarstva na svojem 
področju, tako poljedelstvo, živinorejo, 
sadjarstvo, vinogradništvo, oebelars-vo, 
gojitev industrijskii in drugih kultur, 
gozdarstvo, domačo obrt itd., posebno 
še tiste panoge oziroma kulture, ki v 
danil naravnih pogojih najbolj uspe- 
vajo; 4. da uvaja za povečanje kmetijske 
proizvodnje in s tem za oaiaščanje bla* 
gostanja svojih članov naprednejše teh- 
nične • agronomske metode v kmet- 
stvu in v ta namen nabavlja kmetijske 
stroje, umetna gnojila itcL, ustauavlja 
ambulante za živino, plemenilne postaje, 
organizira selekcijo živine, gradi silose, 
organizira semensko službo, skrbi za 
gojitev sadnih, gozdnih in drugih sadik 
itd.; 5. da organizira predelavo kmetij- 
skih pridelkov in obrtne delavnice za 
potrebe svojih članov in izrablja pri tem 
predvsem lokalne surovine; 6. da zbira 
kmečke prihranke v obliki hranilnih 
vlog in notranjih posojil za ustvarjanje 
obratnih sredstev in podeljevanje kre- 
ditov svojim članom; 7. da skrbi za go- 
spodarski strokovni, kulturni tn pro- 
svetni dvig vseh prebivalcev svojega 
okoliša tako, da prireja v svojem za- 
družnem domu strokovna in politična 
predavanja, kulturne prireditve, stro- 
kovne tečaje, razstave, predvajanja fil- 
mov, goji fizkulturo itd. ter ustanovi 
svojo knjižnico. 

Zaradi smotrnega in uspešnejšega iz- 
vajanja svojih nalog izdela potrebne na- 
črte v skladu s splošnim državnim na- 
neo zadruge. 

Zadružni delež znaša 150 din in ee 
plača ob vstopu v zadrugo. Upravni od- 
bor lahko dovoli plačilo v obrokih. Delež 
zadružnikovega družinskega člana znaša 
20 din. Jamstvo je omejeno. Vsak za- 
družnik jamči še s petkratnim zne- 
skom vpisanih obveznih deležev. 

Zadruga razglaša važnejše sklepe v 
svojih poslovnih prostorih in na razglas- 
ih deski. 

Upravni odbor sestavlja 5 do»7 članov. 
Njegove dolžnost traja eno leto. 

Zadrugo zastopa upravni odbor, zanjo 
podpisujeta po dva člana upravnega od- 
bora, katerih enega lahko nadomešča po 
upravnem odboru pooblaščeni uslužbe- 
nec. 

Člani upravnega odbora so: 
Vojsk* Anton, namež&enec drž. žeL, 

Podvinci, predsednik, 
Popošek Janez, poe., Podvinci, pod- 

predsednik, 
Rus Simon, pos. sin, Podvinci, tajnik, 
Petrovič Jurij, ••*• Podvanci, 
Pihlar Franc, pos. Podvinci, 
Voda Kouad, mizar, pomočnik, Pod- 

vinci, 
Petrovič Franc, čevljarski pomočnfl; 

Podvinci, odborniki. 
Okrožno sodišče r Mariboru 

due 19. avgusta 1948. 
Zadr IV 109/2 7488 

* 
1204. 

Sedež: Satahord, okraj M. Sobo*a. 
Dan vpisa: 19. avgusta 1948. 
Besedilo: Kmetijska zadruga • o. \. 

T Satahovcih. 
Zadruga je bila ustanovljena na sjcup- 

ščiii 27. II. 1948 za nedoločen cae. 
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Naloge zadruge so: 1. da na čim boljši 
in čim kulturnejši način oskrbuje svoje 
člane z vsemi potrebnimi potrošniilmi 
predmeti; 2. da odkupuje v svojem oko- 
lišu vse kmetijske pridelke in Melke v 
skladu s postavljenim načrtom za dobro 
oskrbo mest in drugih industrijskih sre- 
dišč in sklepa v ta namen pogodbe; 
.3. da pospešuje in razvija vse panoge 
kmetijskega gospodarstva na svojem 
področju, tako poljedelstvo, živinorejo, 
sadjarstvo, vinogradništvo, čebelarstvo, 
gojitev industrijskih in drugih kultur, 
gozdarstvo, domačo obrt itd., posebno 
še tiste panoge oziiroma kulture, ki v 
danih naravnih pogojih najbolj uspe- 
vajo; 4. da uvaja za povečanje kmetijske 
proizvodnje in s tem za naraščanje bla- 
gostanja svojih članov naprednejše teh- 
nične • agronomske metode v kmetij- 
stvu in v ta namen nabavlja kmetijske 
stroje, umetna gnojila itd., ustanavlja 
imbulante za živino, plemenilne postaje, 
organizira selekcijo živine, gradi silose, 
organizira semensko službo, skrbi za 
gojitev sadnih, gozdnih in drugih fadik 
itd.; 5. da organizira predelavo kmetij- 
skih pridelkov in obrtne delavnice za 
potrebe 6Vojih članov in izrablja pri tem 
predvsem lokalne surovine; 6, da zbira 
kmečke prihranke v obliki hranilnih 
vlog in notranjih posojil za ustvarjanje 
obratnih sredstev in podeljevanje kre- 
ditov svojim članom; 7. da skrbi za go- 
spodarski strokovni, kulturni to pro- 
svetni dvig vseh prebivalcev svojega 
okoliša tako, da prireja v svojem za- 
družnem domu strokovna in politična 
predavanja, kulturne prireditve, stro- 
kovne ' tečaje, razstave, predvajanja fil- 
mov» goji fizkulturo itd. ter -ustanovi 
svojo knjižnico. 

Zaradi smotrnega in uspešnejšega iz- 
vajanja svojih nalog Mela potreba« na- 
črte v skladu e spletnim, državnim na- 
črtom. 

Zadružni delež znaša 150 din, plača 
se ob vstopu v zadrugo. Upravni odbor 
lahko dovoli plačilo v obrokih. Delež 
zadruŽnikovega družinskega člana znaša 
10 din. Jamstvo je omejeno. Vsak za- 
družnik jamči še z desetkratnim zne- 
skom vpisanih obveznih deležev. 

Zadruga razglaša važnejše sklepe v 
svojih poslovnih prostorih in na razglas- 
ni deski. 

'Upravni odbor sestavljal 6 do 8 članov. 
Njegova dolžnost traja eno leto. 

Zadrugo zastopa upravni odbor, za- 
njo podpisujeta po dva člana upravnega 
odbora, katerih enega laik» aadflmeSfe 
po upravnem odboru poobla&fem treWS- 
benec zadruge. 

Člani upravnega odbora ee: 
Zablanovec Anton, pre&eđnilš, 
Ružič Jožef, podpredsednik, 

r Kolman Alojz; .tafaik', 
Martinec Anton, 
Mevlio Štefan, 
Mesaric Franc,   -, 
Zoks Ignac, OdiwRBiki, vsi posesfaün. 

y Satahovcih. 
Okrožno sotlišče • Mariboru . 

dne 19. avgusta 1£4S. 
Zato ••• .7430 

1205. 
Sedež: Slatina-Radenci, okraj Radgona. 
Dan vpisa: 9. avgusta 1948. 
Besedilo: Kmetijska zadruga z o. j. 

v Slatìni-Radcncih. 
Zadruga je bua ustanovljena na skup- 

ščini 22. IV. 1948 ta. nedoločen čas. 
Naloge zadruge so: 1. da na čim boljši 

in čim kulturnejši način oskrbuje svoje 
člane z vsemi potrebnimi potrošniuii pred- 
meti; 2. da odkupuje v svojem okolišu vse 
kmetijske pridelke in izdelke v skladu s 

ustavljenim načrtom za dobro oskrto 
mest in drugih industrijskih središč in 
sklepa v ta namen pogodbe; 3. da pospešu- 
je in razvija vse panoge kmetijskega go- 
spodarstva na svojem področju, tako polje- 
delstvo, živinorejo, sadjarstvo, vinogradni- 
štvo, čebelaratvo, gojitev industrijskih in 
drugih kultur, gozdarstvo, domačo obrt itd., 
posebno še tiste panoge oziroma kulture, 
ki v danih naravnih pogojih najbolj uspe- 
vajo; 4. da ùvaja za povečanje kmetijske 
proizvodnje in s tem za naraščanje bla- 
gostanja svojih članov naprednejše teh- 
nične in agronomske metode v kmetij- 
stvu in v ta namen nabavlja kmetijske 
stroje, umetna gnojila itd., •ustanavlja 
ambulante za živino, plemenilne postaje, 
organizira selekcijo živine, gradi silose, 
organizira semensko službo, skrbi za goji- 
tev sadnih, gozdnih in drugih sadik itd.; 
S. da organizira predelavo kmetijskih pri- 
delkov in obrtne delavnice za potrebe- 
članov in izrablja pri tem predvsem lokal- 
ne surovine; 6. da zbira kmečke prihranke 
v obliki hranilnih vlog in notranjih poso- 
jil za ustvarjanje obratnih sredstev in 
podeljevanje kreditov svojim članom; 7. da 
skrbi za gospodarski strokovni, kulturni 
in prosvetni dvigvsehprebivalcevsvojega 
okoliša tako, da prireja v svojem zadruž- 
nem domu strokovna in politična predava- 
nja, kulturne prireditve, strokovne tečaje, 
razstave, predvajanja filmov, goji fizkultu- 
ro itd. ter ustanovi svojo knjižnico. 

Zaradi smotrnega in uspešnejšega iz- 
vajanja svojih nalog izdela potrebne na- 
črte v skladu s splošnim državnim na- 
črtom. 

Zadružni delež znala laO din, plača 
se ob vstopu v zadrugo. Upravni odbor 
lahko dovoli plačilo v obrokih. Delež 
zadružnikovega družinskega člana znaša 
50 din. Jamstvo je omejeno. Vsak za- 
zadruŽnik jamči še z desetkratnim zne- 
skem vpisanih obveznih deležev. 

Zadruga razglasa važnejše sklepe v 
svojih noslovnih prostorih in na razglas- 
ni deski. 

Upravni odbor sestavlja 5 do 9 Članov. 
Njegova dolžnost traja eno leto. 

Zadrugo zastopa upravni odbor, za- 
njo podpisujetai po dva člana upravnega 

, odbora, katerih enega lahko nadomeščal 
Et> upravnem odboru pooblaščeni usluž- 
emt zadruge, 
člani upravnega odbora so: 
Zemliič Franc, posestnik, SI. Radenci, 

Slana Jakob, delavec, Radenski vrh, 
podpredsednik, 

Brvar Alojz, pers. referent, SI. Ra- 
denci, 

Križnik Jože, nameščenec, SI. Ra- 
denci, 

Klobasa Ivanka, gospodinja, odbor- 
nik). 

Okrožno sodišče v Mariboru 
dno 9. avgusta 1948. 

Zadr IV 92/2 7271 

1206. 
Sedež: Smolinci, okraj Radgona. 
Dan vpisa: 14. avgusta 1948. 
Besedilo: Kmetijska zadruga z o. j. v 

Župctincih. 
Zadruga je bila ustanovljena na skup- 

ščini 27. V. 1948 za nedoločen čas. 
Naloge zadruge so: 1. da na čim boljši 

in čim kulturnejši način oskrbuje svoje 
člane z vsemi potrebnimi potrošnim! pred- 
meti; 2. da odkupuje v svojem okolišu vse 
kmetijske pridelke in izdelke v skladu e 
postavljenim načrtom za lobro oskrbo 
mest in drugih industrijskih središč in 
sklepa v ta namen pogodbe; 3. da pospešu- 
je in razvija vse panoge kmetijskega go- 
spodarstva na svojem področju, tako polje- 
delstvo, živinorejo, sadjarstvo, vinogradni- 
štvo, čebelarstvo, gojitev industrijskih in 
drugih kultur, gozdarstvo, domaČo obrt itd., 
posebno še tiste panoge ozirora kulture, 
ki v danih naravnih pogojih najbolj uspe- 
vajo; 4. da uvaja za povečanje kmetijske 
proizvodnje in s tem za naraščanje bla- 
gostanja svojih članov naprednejše teh- 
nične in agronomske metode v kmetij- 
stvu in v ta namen nabavlja kmetijske 
stroje, umetna gnojila itd., ustanavlja 
ambulante za živino^ plemenilne postaje, 
organizira selekcijo živine, gradi silose, 
organizira semensko službo, skrbi za goji- 
tev sadnih, gozdnih in drugih sadik itd.; 
5. da organizira predelavo kmetijskih pri- 
delkov in obrtne delavnice za potrebe svojih 
članov in izrablja pri tem predvsem lokal- 
ne surovine; 6. da zbira kmečke prihranke 
v obliki hranilnih vlog in notranjih poso- 
jil za ustvarjanje obratnih sredstev in 
podeljevanje kreditov svojim članom; 7._ da 
skrbi za gospodarski strokovni, kulturni in 
prosvetni dvig vseh prebivalcev svojega 
okoliša tako, da prkeja v svojem zadruž- 
nem domu strokovna in politična predava- 
nja, kulturne prireditve, strokovne tečaje, 
razstave, predvajanja filmov, goji fizkultu- 
ro itd. ter ustanovi svojo knjižnico. 

Zaradi smotrnega in uspešnejšega iz-. 
vajanja svojih nalog izdela potrebne na- 
črta v skladu s splošnim državnim na- 
črtom. 

Zadružni delež znaša 160 din in se 
plača ob vstopu v zadrugo. Upravni od-, 
bor lahko dovoli plačilo v obrokih. De-. 
lež zadružnikovega družinskega člana 
znaša 20 din. Jamstvo je omejeno. Vsak 
zadružnik. jamči še z- desetkratnim me- 
skom vpisanih obveznih deležev. 

Zadruga razglaša važnejše sklepe v 
svojih poslovnih prostorih in na razglas- 
nî deski. ' •'' • 

Upravni odbor sestavlja 6. do,8 članov. 
Dolžnost upravnega odbora traja eno 
leto. 

Zadrugo zastopa upravni odbor, pod-. 
pi5ujeta pa zanjo po dva člana upravne- 
ga odbora, katerih enega lahko nadome- 
šča po upravnem odboru pooblaščeni 
uslužbenec zadruge. 
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Giani upravnega odbora so: 
Žižek Franc, kmet, Sinolinci, predsed- 

nik, 
Veršič Franc, delavec, Smolinci, taj- 

nik, 
Zorman, Frane, kmet, Zupetinci, 
Ozvatič Jožef, kmet, Zupetinci, 
Divjak Jožef, kmet, Zupetinci, 
Kaučič Klara, delavka, Smolinci, od- 

borniki. 
Pooblaščenec za sopodpisovanje: Roz- 

man Marija, poslovodja, Smolinci. 
Okrožno sodišče v Mariboru 

dne 14. avgusta 1948. 
Zadr IV 114/2 7519 

1207. 
Sedež: Stoperce, okraj Ptuj. 
Dan vpisa: 19. avgusta 1948. 
Besedilo: Kmetijska zadruga z o. j. 

v Stopercak. 
Zadruga je bila ustanovljena na skup. 

šČini 24. II. 1948 za nedoločen čas. 
Naloge zadruge so: 1. da na čim boljši 

in čim kulturnejši načm oskrbuje svoje 
člane z «semi potrebnimi potroSniani 
predmetij, 2. da odkupuje v svojem oko- 
lišu vse kmetijske pridelke iin izdelke v 
skladu s postavljenim načrtom za dobro 
oskrbo mest in drugih industrijskih sre- 
dišč in sklepa v ta namen pogodbe; 
3. da pospešuje in razvija vse panoge 
kmetijskega gospodarstva na svojem 
področju, tako poljedelstvo, živinorejo, 
sadjarstvo, vinogradništvo, čebelarstvo, 
gojitev industrijski! in drug'h kultur, 
gozdarstvo, domačo obrt itd., posebno 
se tiste panoge oziroma kulture, ki v 
danoh naravnih pogojih najbolj uspe- 
vajo; 4. da uvaja za povečanje kmetijske 
proizvodnje in s tem za naraščanje bla- 
gostanja svojih članov naprednejše teh- 
nične iu agronomske metode v kmetij- 
stvu in v ta namen nabavlja kmetijäke 
stroje, umetna gnojila Itd, ustanavlja 
ambulante za živino, plemenilne postaje, 
organizira selekcijo živine, gradi silose, 
organizira semensko službo, skrbi za 
gojitev sadnih, gozdnih in drugih sadik 
itd.; 5..da organizira predelavo kmetij- 
skih pridelkov in obrtne delavnice za 
potrebe svojih članov in izrablja pri tem 
predvsem lokalne suTovine; 6, da zbira 
kmečke prihranke v obliki hranilnih 
vlog in notranjih posojil za ustvarjanje 
obratnih sredstev in podeljevanje kre- 
ditov svojim članom; 7. da skrbi za go- 
spodarski strokovni, kulturni in pro- 
svetni dvig vseh prebivalcev svojega 
okoliša tako, da prireja v svojsm za- 
družnem domu strokovna in politična 
predavanja, kulturne prireditve, stro- 
kovne tečaje, razstave, predvajanja fil- 
mov, goji fizkulturo itd. ter ustanovi 
svojo knjižnico. 

Zaradi smotrnega lu uspešnejšega iz- 
vajanja svojih nalog izdela potrebne na- 
črte v skladu s splošnim državnim na- 
črtom. 

Zadružni delež znaša 150 din, plača 
se ob vstopu v zadrugo. Upravni odbor 
lahko dovoli plačilo v obrokih. Jamstvo 
Ie omejeno. Vsak zadružnik jamči še z 
desetkratnim zneskom vpisanih obvez- 
nih deležev. 

Zadruga razglaša varnejše sklepe v 
svojih i/oiiovnih prostorih in na razglas- 
ili deski. 

Upravni odbor sestavlja 5 do 8 članov. 
Njegova dolžnost traja eno leto. 

Zadrugo zastopa upravni odbor, za- 
njo podpisujeta po dva člana upravnega 
odbora, katerih enega lahko nadomešča 
po upravnem odboru pooblaščeni usluž- 
benec zadruge. 

Člani upravnega odbora so: 
Jus Janez, •••., Stoperce, predsednik, 
Vrabič Janko, pos., Nadole, podpred- 

sednik, 
Ivanuša Angela, učiteljica, Stoperce, 

tajnica, 
Adam Franc, pos. sin, Stoperce, bla- 

gajnik, 
Bedenik Alojz, pos., Nadole, 
Narat Alojz, pos., Sitež, 
Jerič Vid, pos., Cermožiše, odborniki. 

Okrožno sodišče r Mariboru 
dne 19. avgusta 1948. 

Zadr IV 108/2 7432 

1208. 
Sedež: Šmartno, okraj Dravograd. 
Besedilo: Kmetijska zadruga z o. j. v 

Šmartnem. 
Zadruga je bila ustanovljena na skup- 

ščini 4. IV. 1948 za nedoločen čas. 
Naloge zadruge so: 1. da na čim boljši 

in čim kulturnejši nauim oskrbuje svoje 
člane z vsemi potrebnimi potrošnim! 
predmeti; 2. da odkupuje v svojem oko- 
lišu vse kmetijske pridelke m izdelke v 
skladu v postavljenim načrtom za dobro 
oskrbo mest in drugih industrijskih sre- 
dišč in skleça v ta namen pogodbe; 
3. da pospešuje in razvija vse panoge 
kmet3jskega gospodarstva na svojem 
področju, tako poljedelstvo, živinorejo, 
sadjarstvo, vinogradništvo, čebelarstvo, 
gojitev industrijskih in drug:h kultur, 
gozdarstvo, domačo obrt itd., posebno 
še tiste panoge oziroma, kulture, ki v 
danih naravnih pogojih najbolj uspe- 
vajo; 4. da uvaja za povečanje kmetijske 
proizvodnje £n s tem za naraščanje bla- 
gostanja svojih članov naprednejše teh- 
nične iu agronomske metode v kmetij- 
stvu in v ta namen nabavlja kmetijske 
stroje, umetna gnojila itd., ustanavlja 
ambulante za živino, plemenilne postaje, 
organizira selekcijo ^ivine, gradi silose, 
organizira semensko službo, skrbi za 
gojitev sadnih, gozdnih in drugih sadik 
itd.; 5. da organizira predelavo kmetij- 
skih pridelkov in obrtne delavnice za 
potrebe svojih članov in izrablja pri tem 
predvsem lokalne surovine; 6. da zbira 
kmečke prihranke v obliki hranilnih 
vlog m notranjih posojil za ustvarjanje 
obratnih sredstev in podeljevanje kre- 
ditov svojim članom; 7. da skrbi za go- 
spodarski strokovni, kulturni in pro- 
svetni dvig vseh prebivalcev svojega 
okoliša tako, da prireja v svojem za- 
družnem domu strokovna in politična 
predavanja, kulturne prireditve, stro- 
kovne • tečaje, razstave, predvajanja fil- 
mov, goji fizkulturo itd. ter ustanovi 
svojo knjižnico. 

Zaradi smotrnega in uspešnejšega iz- 
vajanja svojih nalog izdela potrebne na- 
črte v skladu s splošnim državnim na- 
črtom. 

Zadružni dtšež znaša 150 din in se 
plača ob vstopu v zadrugo. Upravni od- 
bor lahko dovoli plačilo v obrokih. DeJež 
zadružnikovega družinskega člana znaša 
20 din.* Jamstvo je omejeno. Vsak za- 
družnik jamči še z desetkratnim zne- 
skom vpisanih obveznih deležev. 
, Zadruga razglaša važnejše sklepe v 
svojih poslovnih prostorih in na razglaš- 
aj deski 

Upravni odbor  sestavlja  11   članov. 
Njegova dolžnost traja eno leto. 

Zadrugo zastopa upravni odbor, zanjo 
podpisujeta po dva člana upravnega od- 
bora, katerih enega lahko nadomešča po 
upravnem odboru pooblaščeni uslužbe- 
n*p zadruge. 

Člani upravnega odbora so: 
Marael Franc, oskrbnik, Legen, pred- 

sednik, 
Garmbret Anton, železničar, Šmartno, 

podpredsednik, 
šuler Tone, nameščenec, Legen, taj- 

nik, 
Jurjec Jože, obratovqdja, Legen, 
Ravljaü Franc, kmet, Šmartno, 
Strmčnik Anton, kovač, Legen, 
Pungartnik Franc, kmet, Gradišče, 
Razdevšek Franc, mlinar, Šmartno, 
Bari Marija, pos. hči, Legen, 
Brezovnik Ivan, kmet, Šmartno, 
Kac Avgust,  kmet,  Šmartno,  odbor- 

niki 
Okrožno sodišče v Mariboru 

dne 5. avgusta 1948. 
Zadr IV 88/2 7183' 

1209. 
Sedež: št. Danijel, okraj Dravograd. 
Dan vpisa: 24. avgiuta 1948. 

-  Besedilo: Kmetijska zadruga z o. j. .T 
St. Danijelu. 

Zadruga je' bila ustanovljena na skup- 
žčini 30. julija 1948 za nedoločen čas. 

Naloge zadruge so: 1. da na čim boljši 
jn čim kulturnejši način oskrbuje svoje 
Sane z vsemi potrebnimi potroSnimi 
predmeti;.2. da odkupuje v svojem oko- 
lišu vse kmetijske pridelke in izdelke v 
skladu s postavljenim načrtom za dobro 
oskrbo mest in drugih industrijskih sre- 
dišč in sklepa v ta namen pogodbe; 
3. da pospešuje in razvija vse panoge, 
kmetijskega gospodarstva na svojem 
področju, tako poljedelstvo, živinorejo, 
sadjarstvo, vinraradništvo, čebelarstvo, 
gojitev industrijskih in drugih kultur, 
gozdarstvo, domaoo obrt itd., posebno 
še tiste panoge oziroma kulture, ki v 
danih naravnih pogojih najbolj uspe- 
vajo; 4. da uvaja za povečanje kmetijske. 
proizvodnje in s tem za naraščanje bla-, 
gostanja svojih 61anpv naprednejše teh- 
nične in agronomske metode v kmetij- 
stvu in.v ta namen nabavlja kmetijske 
stroje, umctna gnojila itd., ustanavlja 
ambulante za živino, plemenilne postaje, 
organizira selekcijo živine, gradi silose, 
organizira semensko službo, skrbi: za 
gojitev sadnih, gozdnih in drugili_ sadik 
itd.; 5. da organizira predelavo Kmetij- 
skih' pridelkov in obrtne delavnice za 
potrebe svojih članov in izrablja pri tem 
predvsem lokalne surovine; 6. da zbira 
kmežke prihranke, v obliki hranilnih 
vlog in notranjih. pJogejil za ustvarjanje 
obratnih" sredstev in podeljevanje kre- 
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ditov svojim članom; 7. da skrbi za go- 
spodarski strokovni, kulturni in pro- 
svetni dvig vseh prebivalcev svojega 
okohža tako, da prireja v svojem za- 
družnem domu strokovna in politična 
predavanja, kulturne prireditve, stro- 
kovne tečaje, razstave, predvajanja fil- 
mov, goji îizkulturo itd. ter ustanovi 
svojo križnico. 

Zaradi smotrnega in uspešnejšega iz- 
vajanja svojih nalog izdela potrebne na- 
črte v skladu s splošnim državnim načr- 
tom. 

Zadružni delež znaša 150 din in se 
plača ob vstopu v zadrugo. Upravni od- 
bor lahko dovoli plačilo v obrokih. Delež 
zadružnikovega družinskega člana znaša 
20 din. Jamstvo je omejeno. Vsak za- 
družnik jamči še s petkratnim zneskom 
vpisanih obveznih deležev. 

Zadruga razglaša važnejše sklepe v 
svojih poslovnih prostorih in na razglas- 
ili deski. 

Upravni odbor sestavlja 8 do 12 čla- 
nov. Njegova dolžnost traja eno leto. 

Zadrugo zastopa upravni odbor, pod- 
pisujeta pa zanjo po dva člana upravne- 
ga odbora, katerih enega lahko nadome- 
šča po upravnem odboru pooblaščeni 
uslužbenec zadruge. 

Člani upravnega odbora so: 
Senica Feliks, kolonist, St. Danijel, 

predsednik, 
Rac Jože, čevljar, St. Danijel, pod- 

predsednik, 
Kogelnik Franc, Šolski upravitelj, St. 

Danijel, tajnik, 
Sonjak Franc, kmet, Jamnica, 
Merkač Miha, kmet, Suhi vrh, 
Berhtold Rok, kmet, Strojna, 
Sonjak Štefan, kmet, Belšak, 
Sekalo Gašper, kmet, Št. Danijel, 
Marin Ciril, rudar, Št. Danijel, 
Smolak Katarina, kmetica, Št. Dani- 

jel, odborniki. 
Okrožno sodišče v Mariboru 

dne 24. avgusta 1946. 
Zadr IV 117/2     .        7679 

1216. 
Sedež: Velka, okraj Radgona. 
Dan vpisa: 9. avgusta 1948. 
Desedilo: Kmetijska zadruga z o. j. 

TVeBd. 
Zadruga je bila ustanovljena na skup- 

ščini 11. IV. 1948 za nedoločen čas. 
Naloge zadruge ao: 1. da na čim boljši 

In Čim kurturnejši način oskrbuje svoje 
Člane z vsemi potrebrimi potroSniimi 
predmeti; 2. da odkupuje v svojem oko- 
MSu vse kmetijske pridelke in izdelke v 
skladVi s postavljenim načrtom za dobro 
oskrbo mest in drugih Sadustrijskah sre- 
döö in sklepa v ta namen pogodbe; 
•. da pospeetije In razvija vse panoge 
kmetijskega gospodarstva na svojem 
področju, tafeo poljedelstvo, živinorejo, 
sadjarstvo, vinogradništvo, čebelarstvo, 
gojttev lndortrljaUb In drugih ku'tur 
gozdarstvo, domaČo obrt itd., posebno 
le tiste penoge oairoma kulture, ki v 
danih naravmb pogojih najbolj uspe- 
vajo; 4. da •ureja za povečanje kmetijske 
proizvodnje io e tem za naraščanje bla- 
gostanja svojih članov naprednejše teh- 

nične io agronomske metode v kmetij- 
stvu in v ta namen nabavlja kmetijske 
stroje umetna gnojila itd., ustaLavlja 
ambulante za živino, plemeni In e postaje, 
organizira selekcijo živine, gradi silose, 
organizira semensko službo, skrbi ZSi 

gojitev sadnih, gozdnih in drugih sadik 
itd.; 5, da organizira predelavo kmetij- 
skih pridelkov in obrtne delavnice za 
potrebe svojih Članov in izrablja pri tern 
predvsem lokalne surovine; 6, da zbira 
kmečke prihranke v obliki hranilnih 
vlog m notranjih posojil za ustvarjanje 
obratnih sredstev m podeljevanje kre- 
ditov svojim članom; 7. da skrbi za go- 
spodarski strokovni, kulturni In pro- 
svetni dvig vseh prebivalcev svojega 
okoliša tako, da prireja v svojem za- 
družnem domu strokovna in politična 
predavanja, kulturne prireditve, stro- 
kovne tečaje, razstave, predvajanja fil- 
mov, goji fizkulturo itd. ter ustanovi 
svojo knjižnico. 

Zaradi smotrnega in uspešnejšega iz- 
vajaLja svojih nalog izdela potrebne na- 
črte v skladu s splošnim državnim na- 
črtom. 

Zadružni delež znaša 150 din, plača 
se ob vstopu v zadrugo. Upravni odbor 
lahko dovoli plačilo v obrokih. Delež 
zadružnikovega družinskega člana znaša 
50 din. Jamstvo je omejeno. Vsak 
zadružnik jamči še z desetkratnim zne- 
skom vpisanih obveznih deležev. 

Zadruga razglaša važnejše sklepe v 
svojih poslovnih prostorih in na razglas- 
ili deski. 

Upravni odbor sestavlja 5 članov. Nje- 
gova dol? ~st traja eno leto. 

Zadrugo zastopa upravni odbor, za- 
njo podpisujeta po dva člana upravnega 
odbora, katerih enega lahko nadomešča 
po upravnem odboru pooblaščeni usluž- 
benec zadruge. 

Člani upravnega odbora so: 
Gungl Janez, kmet, Velka, predsed- 

nik, 
Fekonja Anton, kmet, Velka, podpred- 

sednik, 
Borovinšek   Jerica,  pis.   uslužbenka, 

Velka, tajnica, 
Škrinjar Anton, kmet, Velka, 
Tekavec Ludvik, kmet, Velka, odbor- 

nika. 
Okrožno sodi&že v Mariboru 

dne 9. avgusta 1948. 
Zadr IV 93/2 7272 

* 
1211. 

Sedež: žice, okraj Radgona. 
Dan vpisa: 10. avgusta 1948. 
Besedilo: Kmetijska zadruga i o. j. 
v Žicah. 
Zadruga je bila ustanovljena na skup- 

ščini 16. V. 1948 za nedoločen Čas. 
Naloge zadruge so: 1. da na čim boljši 

in ôan kulturnejäl način oskrbuje svoje 
člane z vsemi potrebrimi potresnimi 
predmeti; 2. da odkupuje v svojem oko- 
lišu vse kmetijske pridelke in izdelke v 
skladu s postavljenim načrtom za dobro 
oskrbo meet in drugih industrijskih sre- 
dišč in sklepa v ta namen pogodbe; 
3. da pospešuje in razr'ja vse panoge 
kmetïjefeega   gospodarstva   na   svojem 

področju, tako poljedelstvo živinorejo, 
sadjarstvo, vinogradništvo, Čebelarstvo, 
gojitev industrijskih in drugih kultur, 
gozdarstvo domačo obrt itd. posebno 
še ti3te panoge oziroma kulture, ki v 
danih naravnih pogojih najbolj uspe- 
vajo; 4. da uvaja za povečanje kmetijske 
proizvodnje in s tem za naraščanje bla- 
gostanja svojih članov naprednejše teh- 
nične • agronomske metode v kmetij- 
stvu in v ta namen nabavlja kmetijske 
stroje, umetna gnojila itd., ustanavlja 
ambulante za živino, plemenilne postaje, 
organizira selekcijo živine, gradi silose, 
organizira semensko službo, skrbi za 
gojitev sadnih, gozdnih iu drug h sadik 
itd.; 5. da organizira predelavo kmetij- 
skih pridelkov in obrtne delavnice za 
potrebe svojih članov in izrablja pri tem 
predvsem lokalne surovine; 6. da ibira 
kmečke prihranke v obliki hranilnih 
vlog in notranjih posojil za ustvarjanje 
obratnih sredstev in podeljevanje kre- 
ditov svojim članom; 7. da skrbi za go- 
spodarski strokovni, kulturni tu pro- 
svetni dvig vseh prebivalcev dvojega 
okoliša tako, da prireja v evoiem za- 
družnem domu strokovna in politična 
predavanja, kulturne prireditve, stro- 
kovne tečaje, razstave, predvajanja fil- 
mov, goji fizkulturo itd. ter ustanovi 
svojo knjižnico. 

Zaradi smotrnega in uspešnejšega iz- 
vajanja svojih nalog izdela potrebne na- 
črte v skladu s splošnim državnim na- 
črtom. 

Zadružni delež znaša 150 din,.plača 
se ob vstopu v zadrugo. Upravni odbor 
lahko dovoli plačilo v obrokih. Delež 
zadružnikovega družinskega člana znaša 
20 din. Jamstvo je omejeno. Vsak za- 
družnik jamči še z desetkratnim zne- 
skom vpisanih obveznih deležev. 

Zadruga razglaša važnejše sklepe v 
svojih poslovnih prostorih in na razglas- 
ni deski. 

Upravni odbor sestavlja 6 do 10 Čla- 
nov. Njegova dolžnost traja eno leto. 

Zadrugo zastopa upravni odbor, za- 
njo podpisujeta uo dva člana upravnega 
odbora, katerih enega lahko nadomeščal 
po upravnem odboru pooblaščeni usluž- 
benec zadruge. 

Člani upravnega'odbora so: 
Sever Vinko, kmet, Žice, predsednik, 
Krajne Jože, kmet, 2ice, podpredsed- 

nik, 
Kurnik Friderik, kmet, Žice, tajnik, 
Senekovič Jakob, kmet, Ročica, 
Najdaner Franc, kmet, Ročica» 
Kurnk Peter, kmet, Žice, odborniki. 
Pooblaščenec za sopodpisovanje je 
Oetrc Roman, poslovodja, Sv. Ana. 

Okrožno sodišče v Maribora 
dne 10. avgusta 1948. 

Zadr IV 99/2 727b 

1212. 
Sedež: Prekope. 
Dan vpisa: 29. julija 1948. 
Besedilo: Kmetijska zadruga z om. 

jamstrom v Prokopi, okraj Novo mesto. 
Zadruga je bila ustanovljena na ekup- 

äcüri 23. II. 1948 za nedoločen čae. 
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Naloge zadruge so: 1. da na čim boljši 
In čim kulturnejši način oskrbuje svoje 
člane z vsemi potrebnimi potrošnimi pred- 
meti; 2. da odkupuje v svojem okolišu vse 
kmetijske pridelke in izdelke v skladu s 
postavljenim uačrtom za dobro oskrbo 
mest in drugih industrijskih središč In 
sklepa v ta namen pogodbe; 3. da pospešu- 
je in razvija vse panoge kmetijskega go- 
spodarstva na svojem področju, tako polje- 
delstvo, živinorejo, sadjarstvo, vinogradni- 
štvo, čebelarstvo, gojitev industrijskih in 
drugih kultur, gozdarstvo, domačo obrt itd., 
posebno še tiste panoge oziroma kulture, 
ki v danih naravnih pogojih najbolj uspe- 
vajo; 4. da uvaja za povečanje kmetijske 
proizvodnje in s tem za naraščanje Ma- 
gostanja svojih članov naprednejše teh- 
nične in agronomske metode v kmetij- 
stva in v ta namen dobavlja kmetijske 
stroje, umetna gnojila itd., ustanavlja 
ambulante za živino, plemenilne postaje, 
organizira selekcijo živine, gradi silose, 
organizira semensko službo, skrbi za goji- 
tev sadnih, gozdnih in drugih sadik itd.; 
6. da organizira predelavo kmetijskih pri- 
delkov in obrtne delavnice za potrebe svojih 
članov in izrablja ori tem predvsem lokal- 
ne surovine; 6. da zbira khiečke prihranke 
v obliki >hranilnib vlofz in notranjih poso- 
jil za ustvarjanje obratnih sredstev in 
podeljevanje kreditov svojim Članom; 7. da 
skrbi za gospodarski strokovni, kul'u'iii in 
prosvetni dvig vseh prebivalcev svojega 
>koliša tako, da prireja v svojem zadruž- 
••• domu strokovna in politična predava- 
nja, kulturne prireditve, strokovne tečaje, 
razstave, predvajanja filmov, goji fizkultu- 
ro itd. ter ustanovi svo'o knjižnico. 

Zaradi smotrnega in uspešnejšega iz- j 
polnjevanja svoji nalog izdela potrebne j 
načrte  v skladu s splošnim državnim 
načrtom. 

Zadružni delež znaša 100 din, delež 
zadružnikovega družinsskega člana 10 
dinarjev. Vsak član jamči Še z deset- 
kratnim zneskom vpisanih obveznih de- 
ležev. Deleži se ne obrestujejo in se na- 
nje ne izplačujejo dividende. 

Upravni odbor sestavlja 7 članov, 
predsednik, tajnik^ blagajnik in 4 od- 
borniki. 

Zadrugo zastopa upzravni odbor, zanjo 
podpisujeta vedno po dva ölana uprav- 

. nega odbora po 20. Členu pravil. 
Razglasi zadruge se nabijejo na za- 

družni razglasni deski. 
Člani upravnega odbora 6o: 
Cvelbar Prane, posestnik, DoL Preko- 

pa 24, predsednik, 
Pavlenč Anton, posestnik, DoL Preko- 

pa 23, tajnik' in blagajnik, 
Krhiu Anton,   posestnik,   Ostrog 43, 
Metelko Alojz, posestnik, Groblje 8, 
Kekič Franc, posestnik, Gor. Prekopa 

št. 8, 
•••••• Janez, posestnik, LedeČa 

v$ß 4, 
Sirotka Janez, posestnik, Gor. Preko- 

pa 6, odborniki 
Okrožno sodišče • Novom mestu 

dne 29. julija 1948. 
Zt 68/48 — Zadr III 79/1 do 8  6948 

1213. 
Sedež: Bczovica, okraj Sežana, začas- 

no v Mestičju. 
Dan vpisa: 13. avgusta 1948. 
Besedilo: Kmetijska zadruga z ome- 

jenim jamstvom v Bczovici. 
Zadruga je bila ustanovljena na skup- 

ščini 23. II. 1948. 
Naloge zadrugo so: 1. da na čim boljši 

in čim kulturnejši način oskrbuje svoje 
člane z vsemi potrebnimi potrošnimi 
predmeti; 2. da odkupuje v svojem oko- 
lišu vso kmetijsko pridelke in izdelke v 
skladu e postavljenim načrtom za dobro 
oskrbo mest in drugih industrijskih sre- 
dišč in sklepa v ta namen pogodbe; 
3. da pospešuje in razvija vse panoge 
kmetijskega gospodarstva na svojem 
področju, tako poljedelstvo, živinorejo, 
sadjarstvo, vinogradništvo, čebelarstvo, 
gojitev industrijskih in drugih kultur, 
gozdarstvo, domačo obrt itd., posebno 
se tisto panoge oziroma kulture, ki- v 
danih naravnih pogojih najbolj uspe- 
vajo; 4. da uvaja za povečanje kmetijske 
proizvodnje in e tem za naraščanje bla- 
gostanja svojih članov naprednejše teh- 
nične in agronomske metode v kmetij- 
stvu in v ta namen nabavlja kmetijske 
stroje, umetna gnojila itd., ustanavlja 
ambulante za živino, plemenilne postaje, 
organizira selekcijo živine, gradi silose, 
organizira semensko službo, skrbi za 
gojitev sadnih, gozdnih in drugih sadik 
itd.; 5. da organizira predelavo kmetij- 
skih pridelkov in obrtne delavnice za 
potrebe svojih članov in izrablja pri tem 
predvsem lokalne surovine; 6. da zbira 
kmečke prihranke v obliki hranilnih 
vlog in notranjih posojil za ustvarjanje 
obratnih sredstev in podeljevanje kre- 
ditov svojim članom; 7, da skrbi za go- 
spodarski strokovni, kulturni in pro- 
svetni dvig, vseh prebivalcev svojega 
okoliša tako, da prireja v svojem za- 
družnem domu strokovna in politična 
predavanja, kulturne prireditve, stro- 
kovne tečaje, razstave, predvajanja fil- 
mov, goji fizlmlturo itd. ter ustanovi 
svojo knjižnico. 

Zaradi smotrnega in uspešnejšega iz- 
vajanja svojih nalog izdela potrebne na- 
črte v skladu, s eplošnim državnim na- 
črtom. 

Zadružni delež znaša 160 din, delež 
zadružnikovega družinskega člana 20 dio. 
Vsak zadružnik Jamai s petkratnim zne- 
skom vpisanih deležev. 

Priobčitve se razglašajo v poslovnih 
prostorih zadruge in na razglasni deski 

Upravni odbor sestavlja pet do sedem 
članov. Zadrugo zastopa upravni odbor, 
zanjo podpisujeta po dva člana uprav- 
nega odbora, kateri enega sme nadome- 
ščati pooblaščeni uslužbenec zadruge. 

Člani upravnega odbora SQ: 
Ogrin Ivan, mizar, Loka 37, predsed- 

nik, 
Kocvančič Štefan, kmet, Dol 17, pod- 

predsednik, 
Ogrin Ivan, brivec, Bezovica 1, tajnik, 
Rihter .Anton, kmet, Hrastovlje 20, 
Bucaj Andrej, kmet, Zanigrad 4, od- 

bornika. 
Okrožno sodišče v Postojni 

dne 13. avgusta 1948. 
Zt 131/46-2 7206 

1214. 
Sedež: Dutovljo, okraj Sežana. 
Dan vpisa: 12. avgusta 1948. 
Besedilo: Kmetijska zadruga z ome- 

jenim jamstvom v Dutovljah. 
Zadruga je bila ustanovljena na skup- 

ščini 26. II. 1948. 
Naloge zadruge so: 1. da na čim boljši 

in čim kulturnejši način oskrbuje svoje 
člane z vsemi potrebnimi potrošnimi 
predmeti; 2. da odkupuje v svojem oko- 
lišu vse kmetijske pridelke in izdelke v 
skladu e postavljenim načrtom za dobro 
oskrbo mest in drugih industrijskih sre- 
dišč in sklepa v ta namen pogodbe; 
3. da pospešuje in razvija vse panoge 
kmetijskega gospodarstva na svojem 
področju, tako poljedelstvo, živinorejo, 
sadjarstvo, vinogradništvo, čebelarstvo, 
gojitev industrijskih in drugih kultur, 
gozdarstvo, domačo obrt itd., posebno 
še tiste panoge oziroma kulture, ki v 
danih naravnih pogojih najbolj uspe- 
vajo; 4. da uvaja za povečanje kmetijske 
proizvodnje in e tem za naraščanje bla- 
gostanja svojih članov naprednejše teh- 
nične in agronomske metode v kmetij- 
stvu in v ta namen nabavlja kmetijske 
stroje, umetna gnojila itd., ustanavlja 
ambulante za živino, plemenilne postaje, 
organizira selekcijo živine, gradi 6ilose, 
organizira semensko službo, ekrbi za 
gojitev sadnih, gozdnih in drugih sadik 
itd.; 6. da organizira predelavo kmetij- 
skih pridelkov in obrtne delavnice za 
potrebe svojih članov in izrablja pri tem 
predvsem lokalne .surovine; 6. da zbira 
kmečke prihranke v obliki hranilnih 
vlog in notranjih posojil za ustvarjanje 
obratnih sredstev in podeljevanje kre- 
ditov svojim članom; 7. da skrbi za go- 
spodarski strokovno, kulturni in pro- 
svetni dvig vseh prebivalcev svojega 
okoliša tako, da prireja v svojem za- 
družnem domu strokovna in politična 
predavanja, kulturne prireditve, stro- 
kovne tečaje, razstave, predvajanja fil- 
mov, goji fizkulturo itd. ter ustanovi 
svojo knjižnico. 

Zaradi smotrnega in uspešnejšega iz- 
vajanja svojih nalog izdela "potrebne na- 
črte v skladu s splošnim državnim na- 
črtom. 

Zadružni delež znaša 150 din, delež 
zadružnikovega družinskega člana 20 din. 
Vsak zadružnik jamči e petkratnim zne- 
skom vpisanih deležev. 

Priobčitve se razglašajo v' poslovnih 
prostorih zadruge in na razglasni deski 

Upravni odbor sestavka 9 članov. Za- 
drugo zastopa upravni odbor, zanjo pod- 
pisujeta po dva člana upravnega odbora* 
katerih enega sm© nadomeščati poobla- 
ščeni uslužbenec zadruge. 

Člani upravnega odbora so: 
Su» Alojz, kmet, Dutovije 96, predsed- 

nik, 
Zvatb Anton, kmet, Krepije 24, pod- 

predsednik, 
Gomizelj Stanko, krojač, Dutovije 24, 

tajnik; 
Gomizelj Jože, kmet, Dütovlje 92, 
Vrabec Ivan, krojač, Dutovlje 14, 
Tavčar Ludvik, kmet, Krepije 19, 
Skrlj Leopold, kmet, Godnje 16, 
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Brundula Alojz, kmet, Godnje 2, 
Tavčar Zore, kmet, Dutovlje 123, od- 

borniki. 
Okrožno sodišče • Postojni 

dne 12. avgusta 1948. 
Zt 129/48-2 7290 

* 
1215. 

Sedež: GabroYica, okraj Sežana. 
Dan vpisa: 6. avgusta 1948. 
Besedilo: Kmrt:iska zadruga z omeje- 

nim jamstvom v Gabrovici. 
Zadruga je bila ustanovljena na skup- 

ščini 26. II. 1948. 
Naloge zadruge so: 1. da na čim boljši 

in čim kulturnejši način oskrbuje svoje 
clsne z vsemi potrebnimi potrošmmi pred- 
meti; 2. da odkupuje v svojem okolišu vse 
kmetijske pridelke in izdelke v skladu s 
postavljenim načrtom za dobro oskrbo 
mest in drugih industrijskih središč in 
sklepa v ta namen pogodbe; 3. da pospešu- 
je in razvija vse panoge kmetijskega go- 
spodarstva na svojem področju, tako polje- 
delstvo, živinorejo, sadjarstvo, rinogradni- 
štvo, čebelarstvo, gojitev industrijskih in 
drugih kultur, gozdarstvo, domačo obrt itd., 
posebno še tiste panoge oziroma kulture, 
ki v danih naravnih pogojih najbolj uspe- 
vajo; 4. da uvaja za povečanje kmetijske 
proizvodnje in s tem za naraščanje bla- 
gostanja jvojih članov naprednejše teh- 
nične in agronomske metode v kmetij- 
stvu in v ta namen dobavlja kmetijske 
stroje, umetna gnojila itd., ustanavlja 
ambulante' za živino, plemenilne postaje, 
organizira selekcijo živine, gradi silose, 
organizira semensko službo, skrbi za goji- 
tev sadnih, gozdnih in drugih sadik itd.; 
5. da organizira predelavo kmetijskih pri. 
delkov in obrtne delavnice za potrebe svojih 
Članov in izrablja pri tem predvsem lokal- 
ne surovine; 6. da zbira kmečke prihranke 
v obliki hranilnih vlog in notranjih poso- 
jil za ustvarjanje obratnih sredstev in 
podeljevanje kreditov svojim članom; 7. da 
skrbi za gospodarski strokovni, kulturni in 
prosvetni dvig vseh prebivalcev svojega 
okoliša tako, da prireja v svojem zadruž- 
nem domu* strokovna in politična predava- 
nja, kulturne prireditve, strokovne tečaje, 
razstave, predvajanja filmov, goji fizkultu- 
ro itd. ter ustanovi svojo knjižnico. 

Zaradi smotrnega in uspešnejšega iz- 
vajanja svojih nalog izdela potrebne na- 
črte v skladu a splošnim državnim na- 
črtom.   • 

Zadružni delež znaša 150 din, delež 
zadružnikovega družinskega člana 20 din. 
Vsak zadružnik jamči s petkratnim zne- 
skom vpisanih deležev. 

Priobčitve se razglašajo v poslovnih 
prostorih zadruge in na razglasni deski. 

Upravni odbor sestavlja 5 do 7 članov. 
Zadrugo zastopa upravni odbor, zanjo 
podpisujeta dva člana upravnega odbora, 
katerih enega sme nadomeščati poobla- 
ščeni uslužbenec zadruge. 

člani upravnega odbora so: 
Bandelj Franc, kmet, • Gabrovica 49, 

predsednik, 
Makovec Alojz, zidar, Coljava 16, taj- 

nik, 
Luin Franc, zidar, Gabrovica 43, 
Bandelj AvgužtLn, kmet, Gabrovica, 43 

Colja Alojz, kmet, Coljava 15, odbor- 
niki. 

Okrožno sodišče v Postojni 
dne 6. avgusta 1948. 

Zt 137/48-2 7123 

* 
1216. 

Sedež: Gorenja Trebuša, okraj Tolmin. 
Dan vpisa: 12. avgusta 1948. 
Besedilo: Kmetijska zadruga z^ ome- 

jenim jamstvom v Gorenji Trebuši. 
Zadruga je bila ustanovljena na skup- 

ščini 14 marca 1948. 
Naloge zadruge so: 1. da na čim boljši 

in čim kulturnejši način oskrbuje svoje 
člane z vsemi potrebnimi potrolnimi 
predmeti; 2. da odkupuje v svojem oko- 
lišu vse kmetijske pridelke in izdelke v 
skladu e postavljenim načrtom za dobro 
oskrbo mest in drugih industrijskih sre- 
dišč in sklepa v ta namen pogodbe; 
3. da pospešuje in razvija vse panoge 
kmetijskega gospodarstva na svojem 
področju, tako poljedelstvo, živinorejo, 
sadjarstvo, vinogradništvo, čebelarstvo, 
gojitev industrijskih in drugih kultur, 
gozdarstvo, domačo obrt itd., posebno 
še tiste panogo oziroma kulture, ki v 
danih naravnih pogojih najbolj uspe- 
vajo; 4. da uvaja za povečanje kmetijske 
proizvodnje in e tem za naraščanje bla- 
gostanja svojih članov naprednejše teh- 
ničnein agronomske metode v kmetij- 
stvu in v ta namen nabavlja kmetijske 
stroje, umetna gnojila itd., ustanavlja 
ambulante za živino, plemenilne postaje, 
organizira selekcijo živine, gradi silose, 
organizira semensko službo, skrbi za 
gojitev sadnih, gozdnih in drugih sadik 
itd.; 5. da organizira predelavo kmetij- 
skih pridelkov in obrtne delavnice za 
potrebe svojih članov in izrablja pri tem 

.predvsem lokalne surovine; 6. da zbira 
kmečke prihranke v obliki hranilnih 
vlog in notranjih posojil za ustvarjanje 
obratnih sredstev in podeljevanje kre- 
ditov svojim članom; 7. da skrbi za go- 
spodarski strokovni, kulturni in pro- 
svetni dvig vseh prebivalcev svojega 
okoliša tako, da prireja v svojem za- 
družnem domu strokovna in politična 
predavanja, kulturne prireditve, stro- 
kovne tečaje, razstave, predvajanja fil- 
mov, goji iizkulturo itd. ter ustanovi 
svojo knjižnico. 

Zaradi smotrnega in uspešnejšega iz- 
vajanja svojih nalog izdela potrebne na- 
črte v skladu s splošnim državnim na- 
črtom. 

Zadružni delež znaša 150 din, delež 
zadružnikovega družinskega člana 50 din. 
Vsak zadružnik jamči s petkratnim znes- 
kom vpisanih deležev. 

Priobčitve se razglašajo v poslovnih 
prostorih zadruge in na razglasni deski. 

Upravni odbor sestavlja osem članov. 
Zadrugo zastopa upravni odb^r, zanjo 
podpisujeta dva člana upravnega odbora, 
katerih enega sme nadomeščati poobla- 
ščeni uslužbenec zadruge. 

Člani' upravnega odbora so: 
Podgornik .Franc, učitelj, Gor. Tre- 

buša 46, predsednik, 
Bratuž Albert kmet, Gor. Trebuša 2, 

podpredsednik, 

Suligoj Evstahij, kmet, Gor. Trebuša 8, 
tajnik, 

Ličer Franc, kmet, Gor. Trebuša 10, 
Gorjan Venceslav, obrtnik, Gor. Tre- 

buša 6, 
Ogrič Ivan, mizar, Gor. Trebuša 33, 
Krapež Avguštin, kmet, Gor. Trebu- 

ša 113, 
Skok Franc, kmet, Gor. Trebuša 61. 

Okrožno sodišče v Postojni 
dne 12 avgusta 1948. 

Zt 120/48-4 7300 
ft 

1217. 
Sedež: Lokev, okraj Scžafta. 
Dan vpba: 5. avgusta 1948. 
Zadruga je bila ustanovljena na skup- 

ščini 1. II. 1948. 
Naloge zadruge so: 1. da na čim boljši 

In čim kulturnejši način oskrbuje svoje 
člane z vsemi potrebnimi potrošnimi pred- 
meti; 2. da odkupuje v svojem okolišu vse 
kmetijske pridelke in izdelke v skladu s 
postavljenim načrtom za dobro oskrbo 
mest in drugih industrijskih središč in 
sklepa v ta namen pogodbe; 3. da pospešu- 
je in razvija vse panoge kmetijskega go- 
spodarstva na svojem področju, tako polje- 
delstvo, živinorejo, sadjarstvo, vinogradni- 
štvo, čebelarstvo, gojitev industrijskih in 
drugih kultur, gozdarstvo, domačo obrt itd., 
posebno še tiste panoge oziroma kulture, 
ki v danih naravnih pogojih najbolj uspe- 
vajo; 4. da uvaja za povečanje kmetijske 
proizvodnje in s tem za naraščanje bla- 
gostanja svojih članov, naprednejše teh- 
nične in agronomske metode v kmetij- 
stvu in v ta namen dobavlja kmetijske 
stroje, umetna gnojila itd., ustanavlja 
ambulante za živino, plemenilne postaje, 
organizira selekcijo živine, gradi silose, 
organizira semensko službo, skrbi za goji- 
tev sadnih, gozdnih in drugih sadik itd.; 
5. da organizira predelavo kmetijskih pri- 
delkov in obrtne delavnice za potrebe svojih 
članov in izrablja pri tem predvsem lokal- 
ne surovine; 6. da zbira kmečke prihranke 
v obliki hranilnih vlog in notranjih poso- 
jil za ustvarjanje obratnih sredstev in 
podeljevanje kreditov svojim članom; 7. da 
skrbi za gospodarski strokovni, kulturni in 
prosvetni dvig vseh prebivalcev svojega 
okoliša tako, da prireja v svojem zadruž- 
nem domu strokovna in politična predava- 
nja, kulturne prireditve, strokovne tečaje, 
razstave, predvajanja filmov, goji fizkultu- 
ro itd. ter ustanovi svojo knjižnico. 

Zaradi smotrnega in uspešnejšega iz- 
vajanja svojih nalog izdela potrebno na- 
črte v skladu s splošnim državnim na- 
črtom. „ 

Zadružni delež znaša, 150 din, delež 
zadružnikovega družinskega člana 20 din. 
Vsak zadružnik jamči s petkratnim zne- 
skom vpisanih deležev. 

Priobčitve so razglašajo v poslovnih 
prostorih zadruge in na razglasni deski. 

Upravni odbor sestavlja 7 članov. Za- 
drugo zastopa upravni odbor, zanjo pod- 
pisujeta dva člana upravnega odbora, 
katerih enega smo nadomeščati poobla- 
ščeni uslužbenec zadruge. 

Člani upravnega odbora so: 
Ban Franc, krojač, Prelože štev. 21, 

predsednik, 
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Vsakdo, ki mu je o pogrešanih kaj 
znano, se poziva, da to do 20. 1.1949 po- 
roča sodišču ali skrbniku Somerju Lud- 
viku, sod. uradniku v Brežicah. 

_ Božlčnik Franc id Kunej Jože se po- 
zivata, da •• zglasita pri sodišču au dru- 
gače dasta kako vest o sebi 

Po preteku roka bo sodišče odločilo o 
predlogih. 

Okrajno sodišče v Brežicah 
za okraj Krško, odd. IV., 

dne 23. avgusta 1948. 
& 

IV. R 86/48 7526 
Šiško Franc, roj. 21. III. 1878 v Kr- 

škem 65, sin Viljema in Marije rojene 
Miketar, poročen, upokojenec, je bil je- 
seni 1941 prisilno preseljen v Nemčijo. 
Ko se je maja 1945 vračal z ženo domov, 
je vstopu v napačni vlak in se od tedaj 
pogreša. 

Na predlog žene Šiško Terezije, gospo- 
dinje, Krško 107, se uvede postopanje 
za razglasitev za mrtvega in se izdaja po- 
ziv, da se o pogrešanem do 20. VIII. 
1949 poroča sodišču ali skrbniku Somer- 
ju Ludviku, sod. uradniku v Brežicah. 

Šiško Franc se poziva, da se zglasi 
pri sodišču ali drugače da kako vest o 
sebi. 

Po preteku roka bo sodišče odločilo o 
predlogih. 

Okrajno sodišče v Brežicah 
za okraj Krško, odd. IV., 

dne 23. avgusta 1948. 

IV R 113/48-5 7588 
Omerzo Anton, roj. 14. I. 1882 v Srom- 

ljah, sin Martina in Marije rojene Ber- 
tole, oženjen, rud. upokojenec, Videm 
48, je bü 1. 1941 izseljen v Nemčijo. Ko 
se je 1. 1945 vračal z ženo domov, se mu 
je v bližini Landberga omračil um. Lo- 
čil se je od skupine in se od tedaj po- 
greša. 

Na predlog žene Omerzo Uršule roje- 
ne Plèterski iz Vidma 27, se uvede po- 
stop'anje za razglasitev za mrtvega in se 
izdaja poziv, da se o pogrešanem do 15. 
XII. 1948 poroča sodišču ali skrbniku 
Somerju Ludviku, sod. nameščencu v 
Brežicah. 
IV R 130/48—3 7586 

Vrhovšek Alojz, roj. 25. V. 1879 v 
Malem Podlogu 4, sin Jožefa in Neže ro- 
jene Kern, poročen, Veniše 1, KLO Le- 
skovec pri Krškem, je odšel 1. 1914 v 
prvo svetovno vojno. 2adnjič se je ogla- 
sil ženi 5. X. 1914; od tedaj se pogreša. 

Na predlog žene Vrhovšek Neže roje- 
ne Komlanc, Veniše 1, se uvede posto- 
panje za razglasitev za mrtvega in se iz- 
daja poziv, da se o pogrešanem do 10. 
XII. 1948 poroča sodišču ali skrbniku 
Somerju Ludviku, eod. uradniku v Bre- 
žicah. 

Omerzo Anton in Vrhovšek Alojz se 
pozivata, da se zglasita pri sodilču ali 
drugače dasta kako vest ojjebi. 

Pö preteku roka bo sodišče odločilo o 
predlogih. 

Okrajno sodiščo v Brežicah 
za okraj Krško, odd. IT., 

dne 28. avgusta 1948. 

IV R 104/48 7720 
Amršek Mihael, roj. 25. IX. 1913 v 

Šmarju 30, ein Antona in Marije rojene 
Mirt, poročen, stanujoč v Sevnici, je bil 
17. V. 1945 ob eksploziji na postaji Sev- 
nici kot razvodnik straže Narodne zašči- 
te ubit, kar sta izpovedala priči Museo 
Franc iz Šmarja 50 in šmid Pavla iz Le- 
dine 85. 

Na predlog žene Amršek Marije, go- 
spodinje iz Sevnice 227, se uvede posto- 
panje z razglasitev za mrtvega. 

Mesojedec Franc, roj. 5. III. 1925 v 
Dobravi, KLO Raka, sin Martina in Aloj- 
zije rojene Duh, delavec, je odšel 10- 
IX. 1943 v udarni bataljon 18. divizije 
NOV. Nekaj časa je bil na Turjaku, po- 
zneje pa je bil premeščen v Prešernovo 
brigado. Od januarja 1944 se pogreša. 

Na predlog očeta Mesojedca Martina iz 
Dobrave 8 se uvede postopanje za raz- 
glasitev za mrtvega. 

Vsakdo, ki mu je o pogrešanih kaj 
znano, ee poziva, da to do 30. 1.1949 po- 
roča sodišču ali skrbniku Somerju Lud- 
viku, sod. uradtaiku v Brežicah. 

Amršek Mihael in Mesojedec Franc 
se pozivata, da se zglasita pri sodišču 
ali drugače dasta kako vest o sebi. 

Po preteku rcfea bo sodišče odločilo o 
predlogih. 

Okrajno sodišče v Brežicah 
za okraj Krško, odd. IV., 

dne 30- avgusta 1948. 

I R 137/48-3 7438 
Geršič Jože, ro.j. 15. IX. 1902 v Rodi- 

nah, okraj Črnomelj, sin pok. Janeza in 
Marije rojene Granek, delavec v Stran- 
ski vasi 11, je bil interniran v Buchen- 
wald. V prvi polovici februarja 1944 je 
umrl in bil v krematoriju sežgan.   , 

Na predlog žet» GerSič Ane, gospo- 
dinjo iz Stranske rasi 11, se uvede po- 
stopanje za razglasitev za mrtvega in se 
izdaja poziv, da se ^ pogrešanem v dveh 
mesecih po objavi v Uradnem ìistu LRS 
poroča sodišču ali skrbnici Medven Ma- 
riji, sod. uradnici v Črnomlju. 

Po pretekli roka jbo sodišče odločilo o 
prediktóii. 

Okrajno fiofliš&e v Črnomlju 
"dnè 28. avgiusta 1948. 

I R 5/48-4 7525 
Vegjč Ivan. roj. 9. ••1919, sin Jožefa 

in Ursule rojene Luter, kroj. pomočnik 
iz Gaber ja 126, je bil 1A X. 1942 od oku- 
patorja mobiliziran ia poslan na rusko 
bojišče. Bil je ujet in jfc baje 25. II. Ì943 
v nekem taborišču za tifusom umrl. 

Na predlog matere JVegič Uršule ro- 
jene Lutar, poljedelke te Gaberja 126, se 
uvede postopanje za raaeteeitev za mrtve- 
ga in s© iadaja poziv, da se o pogreša- 
nem do 25. X. 1948 poroča sodišču aH 
ekrrouća Legnu Stef••••, sod. uslužbencu 
v Dol. Lendavi 

Vegi6 Ivan se poziva, Ha se zelasi pri 
soddšou ali drugače da kfliko vest o sebi. 

Po preteku roka bo «kiišče odloČilo o 
predlogih. 

Okrajno sodišče v Dclnji Lendavi 
dne 20. avgusta 1948. 

I R 210/48—5 7476 
Corniali Elvij, roj. 27. VI. 1909 v Tre- 

vasali, sin Romana in Irme Pederzani, 
stanujoč v Renčah 295, je odšel 1943 kot 
italijanski vojak na rusko bojišče. Dne 
25. I. 1943 se je udeležil bojev na Sred- 
njem Donu in se od tedaj pogreša. 

Na predlog žene Corniali Ane rojene 
Znidaršic, Renče 295, se uvede postopa- 
nje za razglasitev za mrtvega in se izda- 
ja poziv* da se o pogrešanem do 20. X. 
1948 poroča sodišču aH skrbnici Corniali 
Ani. 
I R 205/48-3 7477 

Lukežič Božena, roj. 18. VIII. 1928 v 
Biljah, hči Alojza in Amalije Komel, 
služkinja, je odšla 17. VII. 1944 v NOV- 
Dne 7. I. 1945 je bila v bližini Ravnice 
od Nemcev ujeta in odpeljana v goriške 
zapore. Natov je bila 19. IL 1945 interni- 
rana v Nemčijo in se je zadnjič oglasila 
28. II. 1945 iz Mühldorfa, 

Na predlog matere Lukežič Amalije, 
gospodinje iz Bilj 96, ee uvede postopa- 
nje, za razglasitev za mrtvo in se izdaja 
poziv, da se o pogrešani do 20. X. 1948 
poroča sodišču ali skrbnici Lukežič Ama- 
liji. 

Po preteku roka bo sodišče odloČilo o 
predlogih. 

Okrajno sodišče v Gorici 
dne 19. avgusta 1948. 

# 
R 378/48—4 7623 

Godec Ludvik, roj. 17. VIII. 1911 na 
Oselci, sin Mihaela in Ane rojene Lam- 
pret, orožnik, je bil 23. III. 1943 od itaL 
vol sodišča v Ljubljani obsojen na smrt. 
Teden pozneje je bil ustreljen in ee od 
tedaj pogreša. 

Na predlog matere Godec Ane v, Oselci 
5, KLO Muljava, se uvede postopanje 
za razglasitev za mrtvega. 
R 337/48—9   '    ' 7622 

Hočevar Tončka, roj. v VeL Laščah 24, 
hči Janeza in Marije rojene Hočevar, je 
odšla maja 1942 v NOV. V bojih pri 
Kočevju 9. XII. 1943 je padla kot borka 
III. bat. Tomšičeve brigade. 

Na predlog matere Hočevar Marije iz 
VeL Lašč 24 ee uvede postopanje za 
razglasitev za mrtvo. 

Po preteku roka bo sodišče odločilo o 
predlogih. 

Okrajno sodišče r Grosupljem 
dne 23. avgusta 1948. 

R II 451/48-4      * 7524 
Cufer Janez, roj. 16. II. 1916 v Zakoj- 

cL okraj Idrija, sin Franca in Marije ro- 
jene Mavri, kmet, je služil 1.1943 v pre- 
komorski brigadi NOV. Dne 20. XII. 1943 
je baje padel v bojih na otoku Korčuli. 

Na predlog Čuferja Franca, kmeta iz 
Zakojce 87, se uvede postopanje za raz- 
glasitev za mrtvega in se izdaja poziv, 
da ee o pogrešanem do 31. X. 1948 po- 
roča sodišču. 

Po preteku roka bo sodišče odločilo o 
predlogu. 

Okrajno sodišče v Idriji 
*   . dne 26. avgusta 1948. 

IR 175/48—5     , 7584 
Zbačnik Ignac, roj. 24. IX. 1921 v Robu 

pri Vel. Laščah, sin Ignaca in Karoline 
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rojene Peterlin, trgovski pomočnik v 
Ribnici 131 pri Kočevju, samski, je vsto- 
pil maja 1942 v NOV in ee od tedaj po- 
greša. 

Zbačnik Aleksander, roj. 4. X. 1924 v 
Robu pri VeL Laščah, sin Igrača in Ka- 
roline rojene Peterlin, krojaški vajenec, 
Ribnica 131 pri Kočevju, samski, je vsto- 
pil 8. IX. 1943 v NOV in se od tedaj 
pogreša. 

Na predlog matere Zbaönik Karoline 
se uvede postopanje za razglasitev za 
mrtvega in se izdaja poziv, naj se o po- 
grešanima do 1. X. 1948 poroča sodišču 
ali predlagateljici Zbačnik Karolini. 

Po tem roku bo sodišče odločilo o 
predlogih. 

Okrajno sodišče v Novem mestu 
dne 26. avgusta 1948. 

* 
I R 186/48-8 6008 

Pepelnik Franc, roj. 30. III. 1911 v 
Kamni gorici, sin Janeza in Ane rojene 
Osek, čevljar y Kamni gorici 13, p. Pod- 
plat, je moral ta delo v Berlin. Dne 11. 
XII. 1944 je pisal, da mora na bojišče 
in se od tedaj pogreša. 

Na predlog matere Pepelnik Ane, 
prevžitkarice iz Kamne gorice 13, se 
uvede postopanje za razglasitev za mr- 
tvega in se izdaja poziv, da ee o pogre- 
šanem do 16. XI. 1948 poroča sodišču 
ali skrbniku Puklu Jožefu, sod. usluž- 
bencu v Slov. Bistrici 

Pepelnik Franc se poziva, da se zglaei 
pri sodišču ali drugače da kako vest o 
6ebi. 

Po preteku roka bo sodišče odločilo o 
predlogu. 
Okrajno sodišče v Slov. Bistrici, odd. I., 

dne L julija 1948. 

I R 408/48-4 
Ravnjak Jožef, roj. 4. IV, 1907 na Pa» 

deškem vrhu, sin Martina in Marije ro- 
jene Verčnik, delavec, je odšel 13. X. 
1944 v Sercerjevo brigado NOV. Od te- 
daj se pogreša. 

Na predlog matere Ravnjak Marije, 
Padeški vrh 8, p. Zreče, se uvede po- 
stopanje za, razglasitev za mrtvega in se 
izdaja poziv, da se o pogrešanem do 30. 
IX. 1948 poroča sodišču ali skrbniku 
Puklu Jožetu, sod. uslužbencu v Slov. 
Bistrici. 

Ravnjak Jožef se poziva, da se zgla- 
si uri sodišču ali drugače da kako vest 
0 sebi. 

Po preteku roka bo sodišče odločalo o 
predlogu. 

Okrajno sodišče v Slov. Bistrici 
dne 28. julija 1948. 

* 
1 R 188/48 6600 

Kunstek Franc, roj. 14. III. 1911 v 
Strmcu, sin Jerneja in Neže rojene Pod- 
lipnik, vdove Kunstek, stan. v Strmcu 
18, Rogatec je bil kot partizan od Nem- 
cev odveden v Buchenwald, kjer je baje 
26. I. 1945 umrl. 

Na predlog očima Kunsteka Antona 
se uvede postopanje za raaglegitev za 
mrtvega in ee iadaja poziv, da se o po- 

grešanem do 30. IX. 1948 poroča sodišču 
ali skrbniku Gajstru Mihaelu, sod. usluž- 
bencu v Slov. Bistrici. 

Kunstek Franc se poziva, da se zgla- 
si pri sodišču ali drugače da kako vest 
osebi. 

Po preteku roka bo sodišče odločilo o 
predlogu. 

Okrajno sodišče v Slov. Bistrici 
dne 25. julija 1948. 

R 282/48—2 • 6134 
Meh Rafael, roj. 6. X. 1906 v Skalah, 

zakonski sin Gregorja in Jožefe rojene 
Vrtačnik, poročen, rudarski nameščenec, 
v Pesjem št 61, je bil 14. maja 1945 
aretiran in odveden v zapore v Šoštanju, 
nato pa v Celju. Od junija 1945 se po- 
greša. 

Na predlog žene Meh Gabrijele, gospo- 
dinje iz Pesja št. 61, se uvede postopa- 
nje za razglasitev za mrtvega. Vsak, ko 
o pogrešanem kaj ve, se poziva, da o 
tem d© 30. IX. 1948 poroča sodišču ali 
skrbniku Pajku Janezu, sod, nameščencu 
v Šoštanju. 

Meh Rafael se poziva, da se zglasi 
pri sodišču ab drugače da kako vest o 
sebi. 

Po preteku roka bo sodišče odločilo 
o predlogu. 

Okrajno sodiščo v Šoštanju 
dne 7. julaja 1948. 

* 
R 257/48—6 7086 

Burja Franc, roj. 26. IX. 1925 pri Sv. 
Florijânu, sein Antona • Antonije rojene 
Matjaž, gozdni delavec, poročen, se od 
1. VIII. 1944 pogreša. 

Na predlog žene se uvede postopanje 
za razglasitev za mrtvega. 

Komur je o pogrešanem kaj znano, 
naj o tem do 30. IX. 194S poroča sodišču. 

Po preteku roka bo sodišče odločilo 
o predlogu. 

Okrajno sodišče v Šoštanju 
dne 6. avgusta 1948. 

* 
Ok 48/48 6304 

Leban Jožef, roj. 17/ IX. 1914 v Vo- 
larjih, si. Mihaela m Alojzije rojene 
Kacin, tam nazadnje stanujoč št. 23, je 
8. IX. 1943 vstopi v tolminski bataljon 
NOV. V avgustu 194-4 je bil še v Lofcav- 
cu namestnik politfeomisarja II. bataljo- 
na XVII. ' -*• ...do. Od tedaj se pogreša. 
Ok 13/48 6305 

Klobučar Franc, «>|. 14. XI. 1924 v 
Prapetnem pri Poljubinju, sin Ivana in 
Neže rojena Jan, čevljar v Prapetnem 
št. 18, je bil 4. VI. 1944 aretiran in 16. 
VI. 1944 poslan v Dachau, 3 K Blok 
4/1, 13 b. Od marca ee pogreša. 

Na predlog bližnjih sorodnikov se uve- 
de postopanje za razglasitev za mrtve. 
Vsakdo, ki mu je o usodi pogrešanih kaj 
znano, se poziva, da o tem do 15. X. 
1948 poroča eodfisču ali skrbniku Savli 
Dragu, uslužbencu sodišča v Tolminu. 

Leban Jožef in. Klobučar Franc se po- 
zivata, da se zglasita pri sodišču ali dru- 
gače dasta kako vest o sebi. 

Po preteku '«'sa bo sodišče odločilo o 
predlogih: 

Okrajno sodišče v Tolminu 
dne ljO. julija 1948. 

III R 851/48-2 4096. 
KlenovŠek Motko, roj. 22. VL 1916, 

v Lold pri Zidanem mostu, rudar v Stu- 
dencih pri Hrastniku, je odiel 22. VHL 
1944 k partizanom. Baje je bil nekje na 
Dolenjskem od belogardistov ubit. Od 
tedaj se pogreša. 

Na predlog KlenovŠek Neže, gospodi- 
nje iz Loke pri Zidanem mostu št. 36, 
se uvede postopanje za razglasitev za 
mrtvega. 
• R 850/48-2 6306 

Pevec Herman, roj. 7. IV. 1909 Y 
Hrastniku, rudar v Hrastniku, Sv. Marko 
št. 44, je odSel junija 1944 k partizanom 
in je baje še irto leto padel nekje na 
Dolenjskem. Od tedaj se pogreša. 

Na predlog brata Pevca Konrada, jam- 
skega poslovodje v Hrastniku št. 69, se 
uvede postopanje za razglasitev za mr- 
tvega. 

Vsakdo, kdor o pogrešanima kaj ve, 
naj to do 1. X. 1948 poroča sodišču. 

Po preteku roka bo sodišče odločilo 
o predlogih. 

Okrajno sodišče v Trbovljah 
dne 16. julija 1948. 

III R 8B5/48-3 
Domik Franc, roj. 28. I. 1914 na Ja- 

gaeniei pri Radečah, kovač v Trbovljah, 
Loke 276, je odšel 14. IX. 1944 k par- 
tizanom v Levstikovo brigado. Pogreša 
se od 7. XI. 1944, ko je bil na Dolenj- 
skem ujet. 

Na predlog žene Dornük Kristine, de- 
lavke na Jeenenici št. 46 pri Radečah, 
se uvede postopanje za razglasitev za 
mrtvega in se izdaja poziv, da ee o po- 
grešanem do 1. X. 1948 poroča sodišču. 

Po jjreteku roka bo sodišče odločilo o 
predlogu. 

Okrajno sodišč« y Trbovljah 
dne 3. avgusta 1948. 

Oklic 
dedičem neznanoga bivališča 

0 618/48-4 7480 
Sonnenberg Alfred Leon, rojen 20. VII. 

1903, jugoslovanski državljan, je brez 
sporočila zadnje volje umrl 5. IX, 1940 
v Brandenburgs Neudorferstrasse 90. 

Njegovi zakoniti dediči: mati Sonnen- 
berg Berta, brat Sonnenbsrg Ivo Morie 
in sestra Pick- Margareta, katerih prebi- 
vališča sodišču nieo znana, oziroma, če 
so že umrli, njihovi potomci se pozivajo, 
naj se v Seetih mesecih od danes zglastfo 
pri tem sodeCa, 

Po   preteku   roka   se  bo   zapuščina 
obravnavala s  postavljenim  skrbnikom 
Vetrovcem Venčeekvom, pravnim refe- 
rentom pri OLO Celje okolica v Celju. 

Okrajno eodttfc v Celju 
dne 16. avguste 1048. 

Amortizacije 
V R 1487/46 7787 

Na prošnjo Rode Majde, dijakinje v 
Celju, AJkercVm 7, s© uvede postopanje 
za amortkacik) vredootnice, ki je bila 
prosffld ukradena. Imetnik vrednotnioe 
se poadva, da v dveh mesecih po objavi 
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v Uradnem listu LRS uveljavi svoje pra- 
vic«, sicer bo sodišče po preteku roka 
izreklo vrednotnico za neveljavno. 

Oznamenilo vrednotnice: 
vložna  knjižica Mestne hranilnice v 

Celju, št. 92672 na ime Kode Majda, Ce- 
lje, Aškerčeva 7, z vlogo 40 900.95 din. 

Okrajno sodišče v Celju 
dne 21. avgusta 1948. 

R 23/48—11 7786 
Na prošnjo Basa Marije, posestnice iz> 

Podgrada 14, ki jo zastopa hči Basa Josi- 
pina, posestnica iz Podgrada 35, raz- 
glaša okrajno sodišče v II. Bistrici, da se 
je hranilna knjižica Gradske štedionice 
na Reki, št. 1075 na ime Basa Marije z 
zneskom 881.21 din izgubila. 

Imejitelj te knjižice se poziva, da jo 
v treh mesecih po objavi tega oklica 
predloži sodišču. V istem roku imajo 
drugi pravni intereseti pravico, vložiti 
ugovore proti predlogu za amortizacijo. 
V nasprotnem primeru bo sodišče po 
preteku roka izreklo hranilno knjižico 
za neveljavno. 

Okrajno "sodišče v II. Bistrici 
dne 21. avgusta 1948. 

* 
Ok 247/48—3 7785 

Na prošnjo Jesih Marije rojeno Bohinc, 
pos- in gostilničarke, Medvode 38, se uve- 
de postopanje z mortizarijo vrednost- 
nega papirja, ki ga je prosilec baje iz- 
gubil, in ee imetnik poziva, da v 6 me- 
secih od dne 1. IX. 1948 uveljavi svoje 
pravice, sicer se bo po preteku roka iz- 
reklo, da je vrednotni papir brez moči. 

Oznamenilo vrednostnega papirja; 
zavarovalna polica št. 111.840 »Jugc- 

slavije<, splošne zavarovalne družbe v 
Beogradu za zavarovano vsoto 50.000 din, 
izplačljivo 1. I. 1952. 

Okrajno sodišče v Ljubljani 
dne 19. avgusta 1948. 

•je 

I R 187/48-4 7742 
Na prošnjo Stakneta Andreja, župni- 

ka v Sladki gori, ee uvede postopek za 
amortizacijo vrednotnic, ki so se med 
okupacijo izgubile, in ee imetnik poziva, 
naj uveljavi svoje pravice v dveh mese- 
cih po objavi v Uradnem listu, ker se 
bo sicer po preteku roka izreklo, da so 
vrednotnice brez moči. 

Oznamenilo vrednotnic: hranilne knji- 
žice Hranilnice in posojilnice v Sladici 
gori na naslov: 

Cerkev Sv. Mihaela, knjižica št. 146, 
kcto 1 z vlogo 2.53 din; 

erkev ubožni zavod, knjižica števil- 
ka 11/139, konto 2 z vlogo 652 din; 

Župnijska cerkev Sladka gora, knjiži- 
ca št 11/12-186, konto z vlogo 1.955 din; 

Veliki zvon na Sladici gori, knjižica 
Št. 11/40, konto 12 z vlogo 1.074 din; 

Cerkev Sladka gora, knjižica št. 11/44, 
konto 14 z vlogo 123 din; 

Veliki zvon, knjižica št. 11/74, konto 
26 z vlogo 115 din; 

Prosvetno   društvo   na   Sladki   gori, 
knjižica št.  HI/256,  konto  59 z vT 
562 din; 

Veliki zvon Sladka gora, knjižica št- 
HI/270, konto 66 z vlogo 3.836 din; 

Konkurenčni obor Sladka gora, knjiži- 
ca št. lil/281, konto 281 z vlogo 2.193 din; 

(Vloženo v hranilnici v Šmarju pri 
Jelšah) 

Cerkev M. B. na Sladki gori I. Lah, 
knjižica št. 944, konto 1/3 z vlogo 7.20 din; 

Ubožni zavod >urleb<, knjižica števil- 
ka 1600, konto 1/6 z vlogo 96 din; 

2upn. ubožni zavod Sladka gora, knji- 
žica št. 1238, konto 99 % vlogo 106 din; 

Mašna ustanova >Ana Cinglak«, knji- 
žica št. 1681, konto 149 z vlogo 154 din. 

Okrajno sodišče v Slov. Bistrici 
dne 27. avgusta 1948. 

7667 
Razglas 

Krajevni ljudski odbor Gornji grad 
razglaša, da Krajne Leon in Bezovšek 
Franc nista več upravičena podpisovati 
zadev z Narodno banko. 

Pooblaščenci za podpisovanje so od- 
slej Slapnik Ivan, Remše Milan in Trat- 
nik Anton. 

Krajevni L0 v Gornjem gradu 
dne 30. avgusta 1948. 

Razni oglasi 
7743 

Sprememba poštnega okoliša. 
Dne 31. avgusta 1948 je prenehala po- 

slovati pošta Hrašče. Okoliš pošte, kra- 
ji: Hrašče, Hrenovka, Studenec, Dilec, 
Gorice, Fara, LandoL Brinje, Šmihel se 
priključijo pošti Hruševje. 

Poštna direkcija Ljubljana 

Pozivi upnikom* in dolžnikom 
7697 

Kmetijska zadruga z o. z. v Trbojah 
se je 12. VIII. 1948 izbrisala iz zadruž- 
nega registra in spojila s Kmetijsko za- 
drugo v Trbojah. , 

Upravni odbor poziva vse upnike te 
zadruge, da v 3 mesecih od dne izbrisa 
priglasijo svoje terjatve, ki so obstojale 
na dai! vpisa spojitve v zadružni regi- 
ster. 

Upravni odbor 
Kmetijske zadruge 

i o. j. Trboje 
* 

7795 
Mladinska knjiga, Ljubljana, Mikloši» 

oeva 16, je prevzela knjigarno v Ajdov- 
ščini in St. Petru pri Gorici Vse upnike 
in dolžnike prevzetih knjigarn poziva, 
da priglasijo svoje terjatve oziroma ob- 
veznosti do vštetega 15 dne od objave 
tega poziva. 

Terjatve, ki bodo dospele po tem' ter- 
minu, so ne bodo upoštevale, dolgovi pa 
se bodo sodno izterjali. 

Uprava Mladinske knjige 
* 

7689 
RUDISK, rudarska komanditna druž- 

ba ing. Domladiš v Ljubljani se je raz- 
družila in preïla v likvidacijo. 

Vsi morebitni upniki se pozivajo, da 
v 30 dneh priglasijo svoje terjatve likvi- 
datorju dr. Tomšiču Josipu v Ljubljani, 
Tavčarjeva 13. 

Likvidator 

Preklici lzsruhlii'iiih  listin 

Preklicujem    izgubljeno   industrijsko 
nakaznico IR št. 071877, izdano od KLO 
St. Vid nad Ljubljano   na   ime   Arhar 
Jože, Vižmarje 20. 
7595 Arhar Jože 

, Preklicujem izgubljeno izkaznico OF 
in prometno knjižico za kolo, izdano od 
0L0 Ljubljana, okolica na ime Bergant 
Ivanka, Polje 9, Ljubljana. 
7732 Bergant Ivanka 

Preklicujem izgubljeno maturitetno 
spričevalo višjega tečajnega izpita I. drž. 
ženske gimnazije v Ljubljani (Poljane), 
izdano 1. 1928 na ime Berger Elizabeta, 
Murska Sobota. 
7804 Berger Elizabeta 

Preklicujem izgubljeno evidenčno ta- 
blico motornega kolesa, evid. številka 
S—00356, izdano od NM v Ljubljaui na 
ime Bernjk Jure, Ljubljana, Celovška 
cesta 47. 
7631 Bernik Jure 

Preklicujem ukradeno osebno izkaz- 
nico št. 039209, izdano 24. VI. 1945 od 
Uprave narodne milico v Ljubljani na 
ime Beve Angela, gospodinja, Ljubljana, 
Gosposvetska cesta 4. 
7376 Beve Angela 

Preklicujem ukrademo osebno izkaz- 
nico št 057575, izdamo 3. VII. 1945 od 
Uprave narodne raffice 'v Ljubljani, iz- 
kaznico OF, potrdilo vojaškega povelj- 
stva o staM nesposobnosti, izkaanioo 
bivše dentistične zbornico ter vojaško iz- 
kaznico (svetlordečo), vse na ime Beve 
Joško, dentist, Ljubljana, Gosposvetska 
cesta 4. 
7375 Beve Joško 

Preklicujem izgubljeno osebno izkaz- 
nico, izdano od NM v Kamniku na ime 
Bižal Ana, Kočevje 45. 
7633 Bižal Ana 

Preklicujem izgubljeno prometno knji- 
žico za kolo št. 017760, izdano od NM v 
Ljubljani na ime Brdovnik Franc, Sp. 
Zadobrova 30, p. Ljubljana. 
7676 Brdovnik Frane 

Preklicujem izgubljeno prometno knji- 
žico za moško kolo tov. št. 315024 znam- 
ke >Hiles<, št. 375338, izdano na ime 
Brunšek Pavla, Ogorevc št. 17, p. Store 
pri Celju, 
7788 Brungek Pavla 

Preklicujem izgubljeno obladüno na- 
kaiznico št. 1017, izdano od rajone Sifika 
na ime Cebin Albina, Ljubljane, Blet- 
weiisova 35. / 
7763 '     Cebin Albina 
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Preklicujem izgubljeno šolsko spriče- 
valo 4. a razreda V. drž. gimnazije v 
Ljubljani (Poljane), izdano v šolskem 
letu 1947/48 od ravnateljstva te šole na 
ime Cegnar Janez, Ljubljana, Poljanski 
nasip 32. 
7726 Cegnar Janez 

Preklicujem prometno knjižico za mo 
ško kolo znamke >Stadion<, št. okvira 
5548, izdano od notranjega odseka OH) 
Lendava na ime Cigan Štefan, Gomilica 
štev. 59- 
7771 Cigan Štefan 

Preklicujem   izgubljeno    industrijsko 
nakaznico reg. št. 9890 izdano od RLO 
Moste na ime Cvilbar Štefan, LJubljana* 
Podmilščakova 46. 
7674 Cvilbar Štefan 

Preklicujem izgubljeno osebno izkaz- 
nico, izdano od NM v Ljubljani na ime 
Cerne Franc, Polje 28, Ljubljana. 
7762 Cerne Franc 

Preklicujem    ukradeno    industrijsko 
nakaznico, izdamo od RLO Rakovnik- Vič 
na ime Cernič Alojz, Ljubljana, Orlova 
štev. 21. 
7•04 Cerni« Alojz 

Preklicujem  izgubljeno obrtno dovo- 
ljenje,, izdano na ime Cucek J. B., Bled, 
in odločbo'urada za cene št. H 685/2-48 
s pripadajoSmi kalkulacijami. 
7638 Cucek J. B., Ljubljana, 

Endlicberjeva 7 

Preklicujem izgubljeno oficirsko obla- 
čilno knjižico serija O št. 17529, izdano 
na Vrhniki na ime Dedović Milovan, po- 
ročnik, voj. pošta 29267, Vrhnika. 
7802 Dedović Milovan 

Preklicujem ukradeno osebno izkazni- 
co, izdano od uprave NM v Ljubljani na 
ime Dolinar Hiiika in osebno izkaznico, 
izdano od uprave NM v Ljubljani na ime 
Dolinar Vera, Ljubljana, Rožna ulica 87. 
7671 Dolinar Hinka 

Preklicujem izgubljeno šofersko izkaz- 
nico št 545, izdano od oddelka za no- 
tranjo upravo MLO Ljubljana na ime 
dr. Dougan Danilo, Ljubljana. Mirje 11. 
7724 Dr. Dotigan Danilo 

Preklicujem izgubljeni oblačilni knji- 
žici št. 26.602 (za brezplačen nakup) m 
št. 18935 (za nakup proti plačilu), izdani 
na;ime. Draskovic Mild voj, poročnik, PT 
četa 2.;st polka 54. divizije. 
7722 Draškovie ••••• 

Preklicujem izgubljeno vojaško knjifi- 
co št; 695976, oficirsko oblačilno nakaz- 
nico št. 18209, družinsko živilsko knjiži, 
co št. 696 za leto 1948 z dodatkom R 2 
•• ime Epih Sergij in tri indnetrijske 
nakaznice št. 782 na ime Epih Nada, 
Gregor in Mihael, Ljubljana, ••••• 16. 
7598 , Epih Sergij 

Preklicujem  izgubljeno oblačilno na- 
kaznico, izdano od voj, pošte 804•,.Beo- 
grad, na ime Ferjan Franc, Ljubljana, 
voj. pošta 12.265^ 
7600 Ferjan Franc 

Prökucajeui uguüjjeiio delavsko kuji 
«co št. 1469130/47, izdano 26 XI. 1947 od 
inšpekcije dela  MLO  Ljubljana na mie 
Fingust Roman,  Ljubljana, liarška 33. 
7768 Fmgust Roman 

Preklicujem, izgubljeno osebno izkaz 
niču in izkaztiico OF na ime Florjančič 
Zorka, Ljubljana, Privoz 14, 
7765 Florjančič Zorka 

Preklicujem izgubljeno prometno knji- 
žico za moško kolo It. 35723 in osebno 
izkaznico oboje na ime Fuka Leopold, 
Maribor Podbrežje, Ipavčeva 3. 
7690 Fuks Leopold 

Preklicujem osebno Izkaznico, izdano 
na ime Gašperšič Anton, Maribor, Gor- 
kega 15. 
7609 Gašperšič Anton 

Preklicujem izgubljeno sindikalno iz- 
kaznico št. 276634, izdano od sindikalne 
podružnice Tobačne tovarne v Ljubljan. 
na ime Godič Branko, Ljubljana, Tobač- 
na lovama. 
7590 Godič Branko 

Preklicujem izgubljeno oblačilno na- 
kaznico IR-2 št. 376832, reg. št 3931, iz- 
dano od MLO Murska Sobota na ime Go- 
dina Helena, dijakinja, Murska Sobota, 
Dijaški dom. 
7688 Godina Helena, 

Gornji Petrovci 

Preklicujem izgubljeno šolsko spriče- 
valo 4 razreda X. drž gimnazije v Ljub- 
ljani (Moste), izdano v šolskem letu 
1947/48 od ravnateljstva Sole na ime 
Gorkič Marija, Ljubljana, Predovičeva 
cesta 12. 
7632 Gorkič Marija 

Preklicujem prometno knjižico za mo- 
ško kolo znamke »Torpedoe, št. 656990. 
7773 Goropevšek Karol, 

Prekopa pri Vranskem 

Preklicujem ukradeno člansko izkaz- 
nico KPJ, izdano v aprilu 1948, službeno 
izkaznico, izdano od Glavne uprave dr- 
žavnih posestev v Ljubljani, osebno iz- 
kaznico' št. 3, izdano od K LO D rasici, 
orožni list za pištolo, izdan od OLO Ma- 
ribor okolica, odeek za notranje zadeve, 
člansko izkaznico OF, izdano od KL0 
Svečana, sindikalno izkaznico, izdano od 
Zveze kmetijskih delavcev in nameščen- 
cev .za Slovenijo, tajništvo v Maribora, 
^ojaško knjižico, izdano od vojaškega od- 
seka okraja Maribor okolica, vse na ime 
Gori« (Franca) Anton, rojen 6. IV. 1910, 
Zajčji vrh, okraj Crnome^ listine iz ča- 
sa narodnega osvobodilnega boja, izdane 
od SNOS-a in Glavnega štaba Slovenije 
na isto ime, in oblačilno nakaznico na 
ime «Goree Tone, upravitelj drž. pose- 
stva Sveöina. 
7617 Gorse Tvne 

Preklicujem izgubljeno vojaško knji- 
žico, izdano od štaba IV. armade na ime 
Gregorin«č Stanko. 
7774 ,     GregorinčiČ Stanko, 

Hrastnik, Log, Samski dom 

• 

f reKlicujeui izgubljeno vojaško Rujiži- 
o> it. 4U6736, oblačilno knjižico št. 501, 
nakaznico m kavo šl. 5• in potno dovo. 
l, ujj serije A, št. 4S361, vse na ime 
Hebar Vera, poročnik, Ljubljana, voj. 
pošta 18324/B. 
7591 Hebar Vera 

Preklicujem ukradeno osebno izkazni- 
co, izdano od NM v Ljubljani na Ime 
Hočevar Manja, gospodinja, Ljubljana, 
Prijateljeva 14. 
7680 Hočevar Marija, 

Jesenice, Industrijska 8. 
Preklicujem izgubljeno osebno izkaz- 

nico, izdano od K LO Krog na Ime Hor- 
vat Jožef, Krog 154, p. Murska Sobota. 
7616 Horvat Jožef     • 

Preklicujem osebno Izkaznico št. 386, 
izdano 1. 1945 od KLO Bogojina in za- 
družno izkaznico, št. 435, izdano 12. V. 
1945 od Nabavne Ln prodajne zadruge v 
Murski Soboti, obe na ime Horvat Karel, 
krojaški pomočnik. 
7681 Horvat Karel, kroj. pom. 

Murska Sobota, Cankarjeva IS/a, 
Preklicujem osebno izkaznico št   64, 

izdano od KLO Selo na ime Jakiša Ma- 
tilda, Petrovci, M.  Sobota. 
7734 Jakiša Matilda 

Preklicujem izkaznico za kolo številka 
016566,    izdano na ime Jarc   Matilda, 
Ljubljana. Dolničarjeva 4. 
• ; Jare Matilda 

Preklicujem izgubljeni indeks tehnič- 
ne fakultete, izdan od rektorata univer- 
ze v Ljubljani na ime Jarec Miran, Ljub- 
ljana, Masarykova. 
7725 Jarec Miran 

Preklicujem    izgubljeno    potrošniško 
knjižico,    izdano od  VPT  II.  Bistrica, 
št. 114, na ime Jašič Petar. 
7629 Jašič Petar 

poročnik, voj. pošta 7964, 11. Bistrica 

Preklicujem ukradeno izkaznico za ko- 
lo št.  211706,  izdano  od   uprave  NM 
Trebnje na ime Jerič Mirko, Tihaboj 12, 
KLO Sv. Križ pri Litiji. 
7721 Jerič Mirko 

Preklicujem izgubljeno vojaško knji- 
žico, izdano od vojaškega odseka v Ljub- 
ljani na ime Jerman Alojz, Ljubljana, 
Ulica na grad 1. 
7770 Jerman Alojz 

Preklicujem ukradeno industrijsko na- 
kaznico št. 802082 z bonom za 900 din,, 
in nakaznico za kurivo št. 4220, obe na 
ime Jeršek Marija, Ljubljana, Gosposvet- 
ska 13. 
7729 Jeršek Marija 

Preklicujem dopolnilni bon (900) reg. 
št. 207/48 na ime Jesih Marija, knjižico 
K »4« št. 946.410 na ime Jesih Ivan, obla- 
čilno nakaznico IG, reg. št. 207 na ime 
Jesih Marija, izkaznico OF na ime Je- 
sih Marija, živilsko nakaznico TD na ime 
Jesih Ivan za avgust 1948, boni za odkup 
mleka in goveje živine v vrednosti 564 
dinarjev na ime Jesih Marija in Kosi 
Terezija. 
7682 Jesih Ivan, kretnik, 

Sen ešci 12. 



Štev. 38. — 7. IX. 1948. URADNI LIST LRS Stran 751. 

Preklicujem izgubljeno izliaznico OF, 
št. 4ß0878, izdaîio na ime Jug Frame, Ko- 
žarje 111, Ljubljana I. 
7641 Jug Franc 

Preklicujemo    izgubljeno    prometno 
knjižico S 413-911 za službeno moško kolo 
St. 1373435 znamke »Viktorija«, izdano v 
Mariboru 7. V. 1947. 
7683 Jugoslovanske drž. železnice, 

sekcija za vzdrževanje proge, 
Maribor 

_ Preklicujem izgubljeno prometno knji- 
žico za žensko kolo znamke »Steyerc, 
st. 1184006. 
7613     Kac Ing«, Maribor, Zolgerjeva 9 

Preklicujem izgubljeno prometno knji- 
žico za kolo, tov. št. 1107296, izdano od 
NM v  Ljubljani na ime Kavčič Fani, 
Ljubljana, Celovška 180. 
7603 Kavčič Fani 

Preklicujem izgubljeno tablico motor- 
nega kolesa evid. št. S-O0027, izdano 31. 
X. 1947 od NM v Ljubljani na ime Kenk 
Ivan, Ljubljana, Pod hribom 60. 
7670 Kenk Ivan 

Preklicujem ukradeno osebno izkazni- 
co na ime Klepej Kari in izkaznico za 
kolo št. 1217910, izdano na ime Bozinek 
Kari, Store. 
7700    Klepej Kari, Teharje pri Celju 

Preklicujem izgubljeno oblačilno knji- 
žico st. 16784, izdano od voj. pošte 4185, 
Križe na ime Knežević Milan, voj pošta 
4185, Križe. 
7767 Knežević Milan 

Preklicujem prometno knjižico številka 
446921 za kolo, izdano na ime Kokot 
ötanislav, Hrastovec 26, KLO Zavrti 
okraj Ptuj. 
7776 Kokot Stanislav 

Preklicujem izgubljeno osebno izkaz- 
nico št. 093964, izdano 12. VI. 1946 od NM 
y .Ljubljani na ime dr. Koritnik Niko, 
Ljubljana, Tyrseva 9. 
7596 Dr. Koritnik Niko 

^. ^sklicujem izgubljeno prometno knji- 
žico za kolo znamke ^Triumphe, števil- 
ka 7o3l93, izdano od NM v Trbovljah 
oa ime Korun IvaK, Sv. Peter 30, p. Zi- 
dani most. 
7610 Korun Ivan 
TiiSr6^14'8111 ^bljeno osebno izkaz- 

JJJ1^ Domžale, Krakovska 8. 
Kos Ivan 

sei'Drago, dijak, S£»g •^%• 
inb Koser Drago 

Preklicujem izgubljeno vojaško knjiži- 
co, potrdilo o udeležbi v NOV, osebno iz- 
kaznico, tovarniško izkaznico s'ndikal 
no izkaznico, .izkaznico OF,' izkaznico 
*^S in izkaznico LMS, vse na ime Ko- 
zar Janko, Kranj, tovarna >Iskra«. 
7636 Kozar Janko 

Preklicujem izgubljeno domovnico in 
uruainako knjižico   na   ime   Krasove« 

Martin, domovnico na ime Uovar Ivana 
in otroški rodbinski list La ime Krašo- 
vec Vida, Ljubljana, Mirje 9. 
7589 Krašovec Martin 

Preklicujem izgubljeno osebno izkaz- 
nico, izkaznico LMS, izkaznico z mladin- 
ske proge Šamac—Sarajevo, izkaznico z 
regulacije Pesnice in izkaznico za Zrem, 
vse na ime Kušar Jožefa, Ljubljana, 
Poljeka pot 35. 
7799 * Kušar Jožefa 

Preklicujem izgubljeni prometni knji- 
žici za moško kolo, in sicer št. 305346 
na ime Leskovšek Vera in št. 804Ô74 na 
ime Roje Viktor 
7612 Leskovšek Vera, Celje, 

Zavodna 36 
Preklicujem izgubljeno šofersko izkaz- 

nico št. 1675, izdano od odseka za notra- 
nje zadeve 0L0 Kranj ha ime Lukman 
Feliks, Gorenja Sava 17, Kranj. 
7642 Lukman Feliks 

Preklicujem izgubljeno skladiščno in 
sindikalno knjižico Mariborske tekstilne 
tovarne, obe na ime Markovič Dušanka, 
Maribor, MeljsM hrib 19. 
7691 Markovič Dusanka 

Preklicujem izgubljeno oficirsko obla- 
čilno knjižico serije A št. 26593, izdano 
v Vrhniki na ime Martelanc Aleksander, 
poročnik, voj. pošta 29267, Vrhnika. 
7801 Martelanc Aleksander 

Preklicujem izkaznico za kolo števil- 
ka 88013. 
7684        Merhar Viljem, Bresternica 35, 

p. Kamilica pri Mariboru. 

Preklicujemo    izgubljeno    prometno 
knjižico za službeno kolo znamke > Vik- 
torija«, št, 1376547. 
7696 Mestna plinarna, Maribor 

Preklicujem ukradeno osebno izkazni- 
co in ribiško karto na ime Mlakar An- 
ton, posestnik, Gorenja vas 60 nad Sk. 
Loko. 
7•5 Mlakar Anton 

Preklioujem osebno izkaznico, izkaz- 
nico rezervnega oficirja, št. PU0001—K 
6520, izkaznico OFj fizkulturno izkazni- 
co in prometno knjižico za kolo, vse na 
ime Mlakar Venceslav. 
77S5 Mlakar Venoeslav, št. Peter 

na Krasu 80 

Preklicujemo izgubljeno prometno knji- 
žico za uradno kolo znamke »Junior«, 
tov. št. 67656. 
77.03 Ministrstvo za kmetijstvo LES, 

Ljubljana, Bleiwiesova 13 

Preklicujem pet industrijskih*nakaz- 
nic, izdanih od KLO KraSce, okraj Kam- 
nik, na ime Močnik Anton, Justina, Ciril, 
Stanislav in Alojzij, in nakaznico za ku- 
rivo št. K-5 na ime Močnik Anton, Selo 
št. 44, p. Moravče. 
7769 Močnik Anton 

Preklktijem   izgubljeno   industrijsko 
nakaznko št 083625, izdano od KLO £t/ 
Vid nad Ljubljano na ime Ntrkrat To- 
mai, Poljane  11, p. Št.  Vid 
7728 Nakrst Tomaž 

Preklicujem izgubljeno prometno knji- 
žico za moško kolo št. okvira 215412 na 
ime Naimah Ivaa, Slov. Bistrica 224. 
7698 Nezmah Ivan 

Preklicujem izgubljeni indeks tehnič- 
ne fakultete (kemični oddelek), izdan od 
rektorata univerze v Ljubljani na ime 
Novak Aleksander, Ljubljana, Škof ja uli- 
ca 10. 
7679 Novak Aleksander 

Preklieujem izgubljeno vojaško knji- 
žico, potrdilo o stalni nesposobnosti in 
osebno  izkaznico,  vse   na ime  Novak 
Franc, Ljubljana, Poljatska 40. 
7592 Novak Franc 

PrekHftujemo izgubljeno evid. tablico 
motorja NSU št. S-01218. 
7Ä87 Okrajni ljudski odbor Kamnik 

Preklicujem izgubljeno nakaznico za 
kurivo št. 156990 in industrijsko nakaz- 
nico št 815105, obe na ime Pefaik Iva- 
na, LjuJbljaaa, Zalaâka 86. 
7597 Pečnik Ivana 

Preklicujem izgubljeno osebno izkaz- 
nico in prometno knjižico za kola obe 
na ime Peršin Ivanka, Ljubljana, Rožna 
dolina, C. XIX'18. 
7640 Peršin Ivanka, 

Preklicujem izgubljeno osebno izkaz- 
no izkaznico, izdano od ML0 Bled na 
ime Perlina Ivan, roj, 2. junija 1925 v 
Zagorju ob Savi, sedaj Bled, Zagoriea. 
7680 Peršina. Ivan 

Preklicujem izgubljeno delavsko kaj*- 
žico, izdano na ime Pevec Franc, čev- 
ljarski pomočnik, Maribor, Koioäka c.71.' 
7669     ' : Pevec Franc, čevlj. pomofaik, 

Loče pri Poljôanah 

Preklioujem izgubljeno šolsko spriče- 
valo za III. razred meščanske šole za. 
šolsko leto 1938/39, izdano na ime Pio- 
tar Marica, Zg. Ložuica 21, p. Žalec. 
7086 Pinter Marica 

Preklkaijem izgublieno šolsko spriče- 
valo VII. b razreda klasične gimnazije 
v Ljubljani, izdano v šolskem letu 1946-, 
1947 od ravnateljstva toaoü^n? gimnazije 
v Ljubljani na ime Pogačnik Peter, Dra- 
ga 37, p. Ljubljana VII. 
7764 Pogačnik Peter . 

PrefkUoujem spričevalo o končani nižji' 
gimnaziji v Slov. Bistrici, izdano na ime 
Pučnik Jože, Òreàajevee 10, p. Slov. Bi- 
etrica. • ' 
7668                                  Putnik Joie 

Preklicujem izgublieno šofersko izkaz- 
nico II. razreda st. 745 e tremi taloni. Iz- 
dano od odseka za notranje zadeve Ce- 
lie, osebno izkaznico št. 476, izkaznico 
OF in sindikalno knjižico, vse na }*ae 
Rahten Ivan, Celje, in fak^/niiy» za kolo 
znamke »Admirale št. kolesa 503861, iz- 
dano na ime Zelinka Jože. 
7011   Rahten Ivan, Celje, Cankarjeva 8 

Preküoujem prometno knjižico za 
lo tov, št. 52070, .izdat» od uprave •* 
Novo mesto na ime Stojnic Janez, Gor 
Brezo-iea 1, KLO Št. Jernej. 
7615   Rajer Franc, Vrh 20, §t. Jernej 
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JEreklicujem izgubljeno osebno izkaz- 
nico, iialaysko knjižico • izkaznico OF, 
vse na ime Rožič Filip, Hudo 7, p. Kr,že • 
763Ó Roži? Filip 

Preklicujem ukradeno osebno izkazni- 
co št 032839, sindikalno izkaznico šte- 
vilka 16009, živilsko nakaznico št. 23665, 
za mesec september 1948, izkaznico LMS 
in FZS, vse na ime Rumpret Vesna, 
Ljubljana, Sv. Jakoba trg 8, 
7675 Rumpret Vesna 

Preklicujem izgubljeno izkaznico za 
kolo znamke >FeldposU, tov, št. 12629, 
št. S—171865, izdano od uprave NM za 
Ljubljano okolico na ime Skubic Peter, 
Lukovica 18, p. Brezovica. 
7601 Skubic Peter 

Preklicujem izkaznico OF in RK, oseb- 
no izkaznico in invalidske listine, vse 
na ime Slamnik Alojz, roj. 17. VI. 1883, 
Jesenice, Murova 4. 
7392 Slamnik Alojz 

Preklicujem izgubljeno prometno knji- 
žico za kolo znamke »Phänomen«, tov. 
št. 352625, izdano od NM v Ljubljani na 
ime Slokar Nada, Ljubljana, Vodnikova 
cesta 133. 
7637 Slokar Nada 

Preklicujemo izgubljeno prometno knji- 
žicošt 10986 za dvotonsko vozilo znam- 
ke »Austin«, evid. št. S-6436, št motorja 
MG 16390, št okvira S 6436 MLP 48. 
7772 Slovenija avtopromet, Maribor 

Preklicujem   izgubljeni  izkaznici  OF 
na ime Smrdelj Jakob in Smrdelj Fra- 
nia, Novo mesto. 
7693 Smrdelj Jakob 

Preklicujem izgubljeno osebno izkaz- 
nico, izdano od NM v Ljubljani na ime 
Smerdu   Frančišek,   akademski   kipar, 
Ljubljana, Mestni trg 25. 
7796 Smerdu Frančišek 

Preküicujem ukradeno osebno izkazni- 
co, izkaznico društva češka obec, delav- 
sko knjižico, industrijsko nakaznico IR, 
živilsko nakaznico za september 1948 
(SD), dve potrdili za dvig ur pri >Urlap< 
v Ljubljani, Stari trg, potrdilo- za dvig 
bluze pri »Reichu« v Ljubljani in razne 
recepise za inozemstvo, vse na ime Sr- 
pek-Farelli Mila, Ljubljana, Tavčarje- 
va 2•1. 
7639 Srpek-Farclli Mila 

Preklicujem izgubljeno prometno knji- 
žico za moško kolo znamke »Z«, števil- 
ka 57003. 
7614 Stergar Jože, Maribor, 

Pobrežje, Osojnikova 9 
Preklicujem ukradeno industrijsko na- 

kaznico, izdano od RLO Bežigrad-Šiška 
na ime Svetlič Alojzija, Ljubljana, Smo- 
letova št. 9/II. 
7800 Svetli« Alojzija 

Preklicujem   izgubljeno   industrijsko 
nakaznico IR §t. 083570, izdano od KLO 
St. Vid nad Ljubljano na ime Skander 
Leopold, Ljubljana, Celovška 259. 
7§94 Skander Leopold 

Preklicujem ukradeno osebno izkaz- 
nico, izkaznico OF in izkaznico RKS, vse 
na Ime Skerjanec Malči, Ljubljana, Ta- 
bor 13. 
7760 Skerjanec ••• 

Preklicujem izgubljeno člansko izkaz- 
nico št. 244266, izdano od sindikata les- 
ne stroke v Št. Vidu nad Ljubljano na 
ime Stirn Jože, Stanežice 6, p. Št. Vid 
aad Ljubljano. 
7673 Stira Joie 

Preklicujem požgano spričevalo prav- 
nozgodovinškega državnega izpita, šte- 
vilka 542 z dne 14. I. 1927, izdano na 
ime Tavčar Ante. 
7730 Dr. Tavčar Ante 

Preklicujem izgubljeno vojaško knji- 
žico in izkaz o vojaški obveznosti na ime 
Tovornik Stanko, roj. 17. XII. 1925, Brdo 
Št. 12, Planina pri Sevnici. 
7694 Tovornik Stanko 

Preklicujem izgubljeno prometno, knji- 
žico za kolo znamke »Penekta«, tov. Št. 
033390, izdano od NM v Ljubljani na 
ime Trtnik-Novak Dragica, Ljubljana, 
Bohoričeva 24. 
7599 Trtnik-Novak Dragica 

Preklicujem ukradeno osebno izkazni- 
co, izdano od uprave NM v Ljubljani na 
ime Turk Alojzija, Ljubljana, Cesta na 
Loko 37. 
7072 Turk Alojzija, por. Marolt 

Preklicujem dve izgubljeni bolniški 
nakaznici za mleko na ime Urh Anica in 
Marjan, Ljubljana, Jernejeva 8. 
7797 Urh Anica 

Preklicujemo veljavnost vozniške knji- 
žice št. 1317, izdane od uprave NM Ma- 
ribor mesto 15. IX. 1947 na ime Škor- 
janc Martin, roj. 28. IX. 1919 v Šmar- 
ju pri Jelšah. 
7686 Uprava NM za Slovenijo 

Preklicujem izgubljeno izkaznico za 
žensko kolo znamke »Nero« št. 4171 ha 
ime Urbanič Jožef, srednji kmet, Zg. 
šcavnica 64. 
7695 Urbwiië Jože! 

Preklicujem izgubljeno univerzitetno 
izkaznico in indeks medicinske fakulte- 
te, oboje na ime Urbič Duša, Ljubljana, 
Pleteršnikova 18. 
7678 Urbič Duša 

Preklicujem izgubljeno osebno izkaz- 
nico, sindikalno izkaznico, izkaznico OF 
in industrijsko nakaznico, vse, na ime 
UMć Müstaf, Borovnica, baraka št. 10 
7677 1• Mustaf 

• Preklicujem izgubljeno izkaznico za 
kolo znamke »Star«, tov. št. 154258, izda- 
no od uprave NM v Ljubljani na ime 
Vaši Marija, Ljubljana^ Krekova 4. 
7701 Vaši Marija 

Preklicujem izgubljeno šolsko spriče- 
valo 3. razreda državne nižje gimnazije 
v Dol. Lendavi, izdano v šolskem letu 
1947'48 od ravnateljstva te šole na ime 
Vavpotič Drago, Crenšovci 110. 
7643 Vavpotič Drago 

Preklicujem izgubljeno osebno izkaz- 
nico,   izdano od   NM  v   Ljubljani   na 
ime Vazzaz Silva,  Ljubljana,  Celovška 
cesta 95 a. 
7593 Vazzaz Silva 

Preklicujem izgubljeni mlečni nakaz- 
nici (od 14—18 1.), izdani od RLO Šiška- 
Bežigrad na ime Vičič Marjanca in Ja- 
nez, Ljubljana, GubČeva 10. 
7728 Vičič Marija 

Preklicujem izgubljeno prometno knji- 
žico za kolo in začasno osebno izkaznico 
št. 58/48, izdano od KLO Št. Janž pri 
Velenju, oboje na ime Videmšek Franc, 
roj. 28. VII. 1930. Lipje 46, Št. Janž 
pri Velenju. 
7699 Viđemšek Franc 

Preklicujem izgubljeno osebno izkaz- 
nico in izkaznico OF, izdani na ime Vid- 
rajs Olga, Ljubljana, Bleiweieova 10. 
7727 Vidrajs Olga 

Preklicujemo vojaško potno dovolilni- 
co serije »G«, št. 61388, izdano 26. II. 
1948 na ime Bobar Pero. 
7628 Vojaško okrožje Ljubljana 

Preklicujem rdečo potno dovolilnico 
serrija >L< ät 41601 na ime Rogič Jovo. 
7794 Vojaško okrožje, Ljubljana 

Preklicujemo izgubljeni oblačilni knji- 
žici št. 12665 in 17701, izdani na ime 
Oliò Veljko, kapetan, voj. pošta 6615, 
Novo mesto. 
7607      Voj. pošta 6615, Novo mesto 

Preklicujemo izgubljeno vojaško pot- 
no dovolilnico (rdečo) serije »M«, števil- 
ka 006832, izdano na ime Radovanović 
Vekoslav, poročnik, voj. pošta 6615-47, 
Novo mesto. 
7606        Voj. pošta 6615, Novo mesto 

Preklicujem izgubljeno prometno knji- 
žico za kolo, izdano od NM Celje na ime 
Zaveršek Antonija, Celje, Zagrad 2. 
7777 Zaveršek Antonija 

Preklicujem izgubljeno osebno izkaz- 
nico št 047834, izdano od NM v Ljublja- 
ni na ime Zelinka Leo, Ljubljana, Ce- 
lovška 34. 
7798 Zelinka Leo 

Preklicujem izgubljeno delavsko knji- 
žico na ime Zore Amalija, uslužbenka 
>Induplatk, Jarše. 
7778 Zore Amalija, 

Domžale, Ljubljanska 58. 

Preklicujem izgubljeno vojaško kiyji- 
žico, izdano v Litiji na ime Zupan Peter, 
Mengeš 161. 
7605 Zupan Petor 

Izdaja »Uradni Ust LHS« — Ravnatelj to odgovora! urednik: Božo Voduäek; tiska Blaenlkora tfekarna, obrat 1 — oba v LJubljani. 



Štev. 88. — 7. IX. 1948. URADNI LIST LES Stran 745. 

žne kadre, jih pravilno razporeja in utr- 
juje pri njih zavestno disciplino; 8. or- 
ganizira in usmerja delo svojih članic, 
jim daje obvezna navodila organizacijske- 
ga In poslovnega značaja v skladu z ob- 
stoječimi zakoniti predpisi in navodili 
nadrejenih organov, organizira in vrši 
organizarijeko-inštruktorsko in revizij- 
sko službo, a katero kontrolira in zbolj- 
šuje njihovo poslovanje, da bode v vsa- 
kem pogledu smotrno in racionalno. 

Zaradi smotrnega in uspešnejšega iz- 
polnjevanja teb nalog izdela potrebne 
načrte v skladu s splošnim državnim na- 
crtom in skrbi, da jih izdelujejo tudi nje- 
ne članice, da jih v celoti izvajajo in 
presegajo. V ta namen vodi vso potrebno 
statistično službo. ' 

Zadružni delež znaša 40.000 din. Pla- 
ča se ob vstopu v zadrugo. Upravni od- 
bor lahko dovoli plačilo v obrokih. Vsa- 
ka zadruga-članlca jamči še z desetkrat- 
nim zneskom vpisanih obveznih dele- 
žev. 

Upravni odbor sestavlja 13 članov. 
Zvezo zastopa upravni odbor. Za zve- 

zo podpisujeta po dva člana upravnega 
odbora, od katerih enega lahko nado- 
mešča po upravnem odboru pooblaščeni 
uslužbenec zveze. 

Izbrišejo se dosedanji člani upravne- 
ga odbora: Kikeo Franc, Meško Maks, 
Kutnjak Simon, Crvič Stane, Slavic 
Franc, Stampar Slavko. 

Vpišejo se na novo izvoljeni Člani 
upravnega odbora: 

Sabjan Štefan, posestnik. Mala Nede- 
lja, predsednik, 

Rajh Mirko, vinogradnik, Ljutomer, 
podpredsednik. 

Hole Alojz, trgovec, Zerovinci, tajnik, 
Skuhala Franc, kmet, Križevci, odbor- 

nik, 
Radanovič Vinko, kmet, Sv. Tomaž, 

odbornik, 
' Borko Jože, kmet, Kog, odbornik, 

Zuman Jože, kmet, Razkrižje, odbor- 
nik, 

Majdiö Ivan, kmet, Babinci, odbornik, 
Galunder Fran«, kmet, Veržej, od- 

bornik, 
Stanjko Franjo, vinogradnik, Ljuto- 

mer, odbornik, 
Joha Stefan, tajnik 0LO Ljutomer, od- 

bornik. 
OkroŽDo sodišče • Mariboru 

dno 20. avgusta 1948. 
Zadr ft 186. 7010 

1287. * 
Sedež: Maribor. 
Dan vpisa: 20. âvgueta 1948 
BesedÛo: Slikariko-pleskarska in črko- 

slikarska zadruga z 0. j. • Mariboru. 
IZKT ^tT^i *»* upravne- & ^^a.-Matuš. Josip, Kosi Rudolf, 

Klemenčič Vinko in Stelc#r Kari: vpi- 
šejo se novi izvoljeni dlani upmvnera 
odbora: * 

Legvart Anton knjigovodja, Maribor 
Leningrajska 10, predsednik, ' 

Kriatl Joedp, črkoslik. pomočnik, Mari- 
bor, Koroška 63, blagajnik, 

Hriberšek   Josip,  pleskar,  pomočnik, 
Zolgarjeva 9, 

Gaber Franc, slikar, pomočnik. Mari- 
bor, Linhartova 4. 

Okrožno sodišče v Mariboru 
dne 20- avgusta 1948. 

Zadr. III 83 7536 

1238. 
Sedež: Maribor. 
Dan vpisa: 20. avgusta 1948. 
Besedilo: Slomškov dijaški dom v Ma- 

riboru, zadruga z o. j. 
Odlok okupatorjevih organov z dne 

15. IV. 1943, št. Ila 3179/39 A in 4. V. 
1943, št. Gen. 1 5 o prenehanju in izbri- 
su te zadruge se razveljavi ter postavi 
prejšnje stanje. 

Po odločbi IO MLO Maribor številka 
2968/4-48 z dne 29. VI. 1948 je prešla 
zadruga v likvidacijo. 

Likvidatorja: 
Gozdnikar Martin, Maribor, Grajska 

uL 1, 
Golob Franjo, Maribor, Partizanska 6, 
Likvidacijska firma: kakor doslej s 

pristavkom >v likvidaciji«. 
Likvidatorja podpisujeta likvidacijsko 

firmo tako, da pristavita pod besedilo 
firme svoja podpisa. 

Okrožno sodišče v Mariboru, 
dne 20. avgusta 1948. 

Zadr. I 5 7535 
* 

1239. 
Sedež: Sv. Peter pri Mariboru. 
Dan vpisa: 14. avgusta 1948. 
Besedilo: Vinogradniška zadruga z 

o. j. >Iran Cankar«, Sr. Poter pri Mari- 
boru. 

Zadruga temelji odslej na novih pra- 
vilih, sprejetih na skupščini 6. IIL 1948. 

Besedilo odslej: Vinogradniška obde- 
lovalna zadruga z o. j. >Iran Cankar«, 
Sr. Peter pri Mariboru. 

Naloga zadruge je, da se poveča do- 
nos, zmanjšajo proizvajalni stroški, po- 
večajo dohodki in se tem doseže večja 
korist za zadružnike in državo s čim pra- 
vilnejšo izrabo obstoječe delovne eile, 
strojev in orodja.- 

Razen hiše, ohišnice in pripadajočih 
zgradb, ki so potrebno za osebno gospo- 
darstvo, je vsa druga zemlja, ki je za- 
drugi dodeljena, skupna last vseh za- 
družnikov, v imenu katerih je zemlja 
zadrugi dodeljena. Vsak zadružnik osta- 
ne lastnik svojega solastninskega dela 
vložene zemlje. Vsak zadružnik je dol- 
žan vložiti v zadrugo vso vprežno živino 
in kmetijske stroje, orodje pa toliko, ko- 
likor sklene zbor. 

Pri vstopu v zadrugo plača vsaka dru- 
žina ali..član posameznik enkratno pri- 
stopnino v znesku 20 din, nadalje 
vsako gospodarstvo ali član posameznik 
najmanj enkratni denarni delež v zne- 
sku 50 diu. Za obveznosti zadruge jam- 
čijo zadružniki najmanj s petkratnim 
zneskom vpisanih denarnih deležev.   ' 

Upravni odbor zadruge, katerega dolž- 
nost traja eno leto, sestavlja 5 do 10 čla- 
nov, vstevšd predsednika in tajnika. 

Predsednik upravnega odbora pred- 
stavlja zadrugo, podpisujeta pa zanjo po 
dva člana upravnega odbora, katerih 
enega lahko nadomešča za to pooblaščeni 
uslužbenec zadruge. 

1/. išejo se dosedanji člani upravne- 
ga odbora: Črnko Zoran, Čerič Franc in 
Korošec Franc, vpišejo pa se novi Člani: 

Pečar Ivan, Trčova, 
Stožer Anton, Hrenca, 
Koletnik Anton, Hrenca, 
Lipovec Avgust, Ruperče, 
Hainer Marija, Celestrina, 
Pavalec Ignac, Ruperče, 
Simonič Gizela, Nebova, 
Ribič Stefan, Ruperče. ki so vsi za- 

družniki 
Okrožno sodišče v Mariboru 

dne 14. avgusta 1948. 
Zadr II 100 7394 

1240. 
Sedež: St. Rupert 
Dan vpisa: 10._ avgusta 1948. 
Besedilo: Kmetijska nabavno-prodajna 

zadruga z o. j. v Št. Kupertu. 
Na občnih zborih 15. IL, 5. III. in 

25. VII. 1948 so bila sprejeta nova pra- 
vila, 

Sedež odslej: St. Rupert, okraj Treb- 
nje. 

Besedilo odslej: Kmetijska zadruga z 
omejenim jamstvom v St. Rupcrtu, okraj 
Trebnje. 

Zadruga je bila ustanovljena za nedo- 
ločen čas. 

Naloge zadruge so: 1. da na čim boljši 
in čim kulturnejšj način oskrbuje svoje 
člane z vsemi potrebnimi potresnimi 
predmeti; 2. da odkupuje v svojem oko- 
lišu vse kmetijske pridelke io izdelke v 
skladu s postavljenim načrtom za dobro 
oskrbo mest in drugih industrijskih sre- 
dišč in sklepa v ta namen pogodbe; 
3. da pospešuje in razvija vse panoge 
kmetijskega gospodarstva na svojem 
področju, tako poljedelstvo, živinorejo, 
sadjarstvo, vinogradništvo, čebelarstvo, 
gojitev industrijskih in drugih kultur, 
gozdarstvo, domaČo obrt itd., posebno 
še tiste panoge oziroma kulture, ki v 
danih naravnih pogojih najbolj uspe- 
vajo; 4. da uvaja za povečanje kmetijske 
proizvodnje in e tem za naraščanje bla», 
goetanja svojih članov naprednejše ten- 
nične in agronomske metode v kmetij- 
stvu in v ta namen nabavlja kmetijske 
stroje, umetna gnojila itd., ustanavlja 
ambulante za živino, plemenìlne postaje!, 
organizira selekoijo živine, gradi silose, 
organizira semensko službo, skrbi za 
gojitev eadnih, gozdnih in drugih sadik 
itd.; 6. da organizira predelavo kmetij- 
skih pridelkov in obrtne delavnice za 
potrebe svojih članov in izrablja pri tem; 
predvsem lokalne surovine; o; da zbira 
kmečke prihranke v obliki hranilnih 
vlog in notranjih posojil za ustvarjanje 
obratnih sredstev in podeljevanje kre- 
ditov svojim Članom; 7. da skrbi za go- 
spodarski strokovni, kulturni in pro; 
svetni dvig vseh prebivalcev svojega ' 
okoliša tako, da prireja v svojem za- 
družnem domu strokovna in politična 
predavanja, kulturne  prireditve,  etro- 



Stran 746. URADNI LIST LES Štev. 38. - 7. IX. 1948. 

kovne tečaje, razstave, predvajanja fil- 
mov, goji fizkulturo itd. ter ustanovi 
svojo knjižnico. 

Zaradi smotrnega in uspešnejšega iz- 
vajanja svojih nalog izdela potrebne na- 
črte v skladu s splošnim državnim na- 
črtom. 

Zadružni delež znaša 100 din, de- 
lež, zadružnikovega družinskega člana 
pa 10 din. Vsak Član jamči še z dvajset- 
kratnim zneskom vpisanih obveznih te- 
meljnih deležev. 

Priobčitve članom se nabijejo na za- 
družni razglasni deski in javno okličejo 
na trgu. 

Izbrišejo ee izstopivši člani upravnega 
odbora: Vidmar Konrad, kmet, Straža 11, 
Marin Vilko, kmet, Mirna 76, Stopar Mi- 
ha, kmet, Ravne 14, Kalčič Ivan, kmet, 
Rakovnik 24. Od prejšnjega odbora osta- 
nejo Še člani upravnega odbora: Jaklič 
Alojz, kmet, St. Rupert 24, predsednik, 
Rugelj Leopold, kmet, Zabukovje 28, 
podpredsednik, Brezovar Matija, šol. 
upravitelj, Št. Rupert 64, tajnik, Hribar 
Ana, kmetovalka, Kamnje 27, Gorenc 
Ivan, kmet, Hrastno 4, odbornika. 

Upravni odbor sestavlja 5 članov: 
predsednik, podpredsednik, tajnik .in 
dva odbornika. Zadrugo zastopa upravni 
odbor, zanjo podpisujeta dva člana uprav- 
nega odbora tako, da pristavita pod be- 
sedilo firmo svoja lastnoročna podpisa. 

Okrožno sodišče v Novem mestu 
dne 10. avgusta 1948., 

Zadr. III. 25/2-3 7574 
* 

1241. 
Sedež: Sevnica. 
Dan vpisa: 30. avgusta 1946. 
Besedilo: Hranilnica in posojilnica z n. 

z. v Sevnici. 
Na podlagi zapiskov občnih zborov z 

dne 12. in 28. IV. 1946 in zaradi nove 
upravne razdelitve LRS se vpiše spoji- 
tev Splošne kreditne zadruge, r, z. z o. z. 
v Sevnici, s Hranilnico in posojilnico kre- 
ditne z n. z, v Sevnici. 

Besedilo odslej: Hranilnica in posojil- 
nica r. z. z om. jam. v Sevnici. 

(Okoliš zadruge obsega kraje: Sevni- 
ca, Bianca, Zabukovje, Brezje, Boštanj, 
Studenec.) 

Zadruga je ustanovljena za nedoločen 
čas. 

Naloge zadruge so: a) da sprejema in 
obrestuje hranilne vloge na knjižice in 
na tekoče račune; b) da pridobiva na- 
daljnja potrebna denarna sredstva.z na>- 
jemanjem kredita; c) da daje svojim čla- 
nom posojila. 

Zadružni, delež znaša 50 din, vsaK za- 
družnik jamči še z desetkratnim zneskom 
vpisanih deležev. 

Priobčitve članom se nabijejo na za- 
družni razglasni deski 

Upravni odbor sestavlja predsednik, 
tajnik, blagajnik in 6 odbornikov. Za- 
drugo zastopata in zanjo podpisujeta po 
dva člana upravnega odbora, katerih 
enega lahko nadomešča pooblaščeni 
uslužbenec zadruge. 

fc Izbrišejo se člani upravnega odbora: 
Požun Anton, Kozinc Franc, Udovč 
Franc, Šoba Alojzij in Člard prenehajo- 
•• zadruge:   Trupej Franc,   Krulei Er- 

nest, Valant Franc, Šetina Peter, Erja- 
vec Alojzij, Vimpolšek Anton, vpišejo se 
novi izvoljeni člani upravnega odbora: 

Trupej   Franc,   pos.   in   gostilničar, 
Šmarje, 

Simončič Aleksander, kmet, Sevnica, 
Kozinc Martin, posestnik, Sevnica, 
Petelin Jožef, kmet, Dolenje Brezovo, 
Lipovšek Franc, kmet, Ledina, 
Papež Jožef, kmet in gostilničar, Bo- 

štanj, 
Plavštajner Franc, pos. in gostilničar, 

Sevnica, 
šalamon Rok, trgovec, Zabukovje, 
Kolander Jožef, strojrik, Sevnica. 
Pooblašoenka 'za   sopodpisovamje   je 

Volk Urška, tajnica, Sevnica. 
Okrožno sodišče v Novem mestu 

dne 30. avgusta 1946. 
Zt. 54'46 — Zadr II 114/71    4765 

1242. 
Sedež: Martinj vrh. 
Dan izbrisa: 26. avgusta 1048. 
Besedilo:    Živinorejska    zadruga    z 

omejenim jamstvom v Martinj vrhu. 
Zaradi spojitve s Kmetijsko zadrugo 

z omejenim jamstvom v Martinj vrhu 
(Zadr. VI 32). 

Okrožno sodišče v Ljubljani 
dne 26. avgusta 1948. 

Zadr V 87/2 7658 

Vpisi v trgovinski register 
1243. 

Sedež: Ljubljana. 
Dan vpisa: 16. avgusta 1948. 
BesedÛo: M/ Ticar, družba z o. z. v 

Ljubljani. 
Na podlagi 2. odstavka 5. člena te- 

meljnega zakona o zasebnih trgovinah 
(Uradni list FLRJ št. 39 z dne 12. V. 
1948) je prešla družba v likvidacijo. 

Likvidator: Šušteršič Jernej, Ljublja- 
na, Igriška ulica 6. 

Likvidatorska firma: kakor doslej s 
pristavkom >v likvidaciji«. 

Likvidator samostojno podpisuje li- 
kvidacijsko firmo. 

Okrožno sodišče r Ljubljani 
dne 16. avgusta 1948. 

Rg C V 39/4 7268 

1244. 
Sedež: Ljubljana. 
Dau izbrisa: 26. avgusta 1948, 
Besedilo:   Tekstilna tovarna Vlaj & 

Ko. 
Zaradi Končane likvidacije. 

Okrožno sodišče v Ljubljani 
dne 26. avgusta 1948. 

Rg Ä VIII 68•0 '7666 

I R 71/48—A9 ?570 
Oklic 

o začetku poizvedb zaradi osnovanja no- 
ve zemljiške knjige za katastrsko občino 
Strane (KLO Hruševje) v sodnem okra- 

ju Hrušovjo 
Z dnem 24. septembra 1948 se začno 

poizvedbe zaradi osnovanja nove zemlji- 
ške knjige za katastrsko občino Strane. 
Poizvedbe bodo od 24. septembra do 6. 
oktobra 1948 vsak delavnik od 8. do 14, 
uro v Stranah 11. 

K poizvedbam naj pridejo vsi posest- 
niki, hipotekami upniM in vsi drugi, ki 
imajo pravno korist od tega, da se poiz- 
vedo lastninske pravice ali da se ugo- 
tovi istovetnost sedanjih označb parcel 
s prejšnjimi označbami; navajati smejo 
vse, kar bi lahko pripomoglo k razjasni- 
tvi dejanskega stanja in da se ohranijo 
njihove pravice. 

Tisti, ki imajo na teh zemljiščih ali 
na njihovih delih zastavne, služnostne 
ali druge pravice, prikladne za knjižni 
vpis, naj te pravice prijavijo, če želijo, 
da se vpišejo v novo zemljiško knjigo 
kot stara bremena. Priglasitve teh pra- 
vic se lahko podajo pismeno ali ustno 
na zapisnik pri okrajnem sodišču v Po- 

stojni, soba št. 4, med 16. septembrom 
in 6. oktobrom 1948 pa v Stranah 11. 

V priglasitvi je treba natančno navesti 
pravico in vrstid red, ki se zanjo zahte- 
va, kakor tudi zemljiškoknjižne vložke, v 
katere naj se vpiše. Navesti je treba tu- 
di, na kaj se opira priglašena pravica in 
na kaj zahtevani vrstni red. Dolžnosti 
priglasitve v ničemer ne spreminja to, 
da je pravica, ki jo je treba priglasiti, 
morda očitna iz kakšne listine, ki je že 
pri sodišču, ali iz kakšno sodne odločbe 
itd. Edino pravice in okoliščine, ki so že 
razvidne iz listin, položenih pri sodišču 
za pridobitev stvarnih pravic, ni vnovič 
priglašati. To se bo upoštevalo urado- 
ma. 

Posestniki zemljišč in drugi upravi- 
čenci morajo prinesti k poizvedbam ozi- 
roma priložiti svojim priglasitvam ,v-iz- 
virniku ali prepisu vse spise, iz- 
piske iz zemljiške knjige, sodne odločbe 
ali druge listine, kolikor so potrebne za 
obnovitev zemljiške knjige in kolikor jih 
imajo oni ali njihovi zastopniki. 

Da se vsakomur omogoči vpogled v 
podatke, ki jih je sodišče do sedaj že 
zbralo, bodo razgrnjeni posestni listi, se- 
znami parcel in lastnikov ter zemljiško- 
knjižno mape od 16. septembra do 6. ok- 
tobra 1948 v Stranah 11. 

Okrajno sodišče v Postojni 
dne 27. avgusta 1948. 

Uvedbe postopanja 
za razglasitev za mrtve 

IV R 71/48 7527 
Božičnik Franc, roj. 24.' IV. 1918 v 

Trebčah 27, KLO Sv. Peter pod Sv. go- 
rami, sin Alojza in pok. Marije rojene 
UršiČ, samski, delavec, je odšel novem- 
bra 1944 v kozjanski odred NOV. Po iz- 
povedbi priče Cepina Franca je bil na 
Planini pri Sevnici, od koder je izginila 
za njm vsaka sled. 

Na  predlog  očeta  Božičnika  'Alojza, 
prevžitkarja iz Trebč 27, se uvedo posto- 
panje za razglasitev za mrtvega. 
IV R 80/48 ' 7587 

Kunej Jože, roj. 11. V, 1898 na Veter- 
niku 35, sin Janeza- in Ane rojene Kla- 
kočar, posestnik, poročen, Gorjane 19, je 
2. VI. 1945 odšel neznano kam. Od te- 
daj se pogreša. 

Na predlog Kunej Zofije rojene. Ro- 
mih, gospodinje iz Gorjan 19, so uvede 
postopanje za razglasitev za mrtvega. 



PoStnina platan» i gotorlni. 

URADNI LIST 
LJUDSKE   REPUBLIKE   SLOVENIJE 
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VSEBINA: 
200. Pravilnik o pripravniški službi, strokovnih iapltilh in teča- I 201. Pravilnik o pripravniški službi, strokovnih izpitih io le- 

tih v hidrometeorološki stroki. i ^ajih uslužbencev geodetske stroke. 

UREDBE, ODREDBE. NAVODILA IN ODLOČBE 
VLADE LJUDSKE REPUBLIKE SLOVENIJE 

200. 

Na podlagi 4. in 9. člena uredbe o hidrometeorološki 
stroki predpisujem 

pravilnik 
o pripravniški službi, strokovnih izpitih in tečajih 

v hidrometeorološki stroki 

I. Pripravniški staž 

1. člen 

Kdor stopi prvič v državno službo, in sicer v hidro- 
meteorološko stroko za nižjega hidrometeorološkega teh- 
nika ali hidrometeorološkega asistenta, pa nima strokovne 
prakse za opravljanje del v teh dveh poklicih, se sprejme 
v stroko kot pripravnik. 

Pripravniška služba traja dve leti. 

2- člen 
Pripravniki za nižjega hidrometeorološkega tehnika in 

hidrometeorološkega asistenta prebijejo svoj staž pri delu 
v hidrometeoroloških ustanovah. 

Staž morajo prebiti: 
a) pripravniki za oba poklica hidrološke panoge eno 

leto pri hidrološkem delu v hidrometeoroloških upravah, 
šest mesecev pa v hidrološkem institutu ali v hidrološki po- 
staji višje stopnje; 

b) pripravniki za oba poklica geoiizične panoge ali 
meteoroloških panog, glede na to, ali se pripravljajo za po- 
klic meteorologa ali za poklic geofizika, eno leto pri ustrez- 
nem delu v hidrometeoroloških upravah ali v ustreznem in- 
stitutu oziroma observatoriju in pol leta na meteoroloških 
postajah višje stopnje. 

3. den 
Da bi se pripravnik čim bolje seznanil z deli v poklicu 

hidrometeorološkega tehnika in hidrometeorološkega asi- 
stenta, ga med pripravniškim stažem kontrolirajo pri delu 
neposredni vodje tiste panoge, v kateri dela. 

Vodje organizacijskih enot, v katerih prebije pripravnik 
svoj staž, mu morajo nuditi vsestransko pomoč in ga voditi 
skozi vsa glavna dela poklica, za.katerega se pripravljal. 
Pripravnik mora med stažem voditi svoj osebni delovni 

dnevnik, ki ga potrdi starešina osnovne enote, pri kateri je 
pripravnik delal 

i 
iL Strokovni izpit 

a)   Za pripravnike 

4. člen ^ 
Pripravniki za nižjega hidrometeorološkega tehnika in 

hidrometeorološkega asistenta pridobijo pravico do oprav- 
ljanja strokovnega izpita, ko prebijejo staž, ki je določen v 
2. členu tega pravilnika. 

Če pripravnik že prej obvlada izpitno jradivo, se sme 
prijaviti za izpit ir ga opravljati po preteku dveh tretjin 
predpisanega pripravniškega staža. 

Pripravnik vloži prijavo za pripustitev k strokovnemu 
izpitu pri neposrednem starešini, ta pa jo mora odposlati 
izpitni komisiji z vsemi potrebnimi podatki. 

5. člen 
Strokovni izpit se more opravljati največ trikrat. Ce 

pripravnik niti v tretje ne pokaže zadostnega uspeha, izgubi 
, pravico do nadaljnjega opravljanja in ne more postati nižji 
hidrometeorološki tehnik oziroma asistent.        .  , 

Ce kandidat med opravljanjem izpita odstopi, se šteje, 
da izpita ni napravil. 

Če pripravnik zaradi objektivnih okoliščin, ki opravi- 
čujejo zamudo, kakor n. pr. zaradi bolezni, ne more v pra- 
vem času opravljati izpita, se mu sme, izpitni rok podaljšati 
za 6 mesecev. 

Za podaljšanje tega roka je pristojen generalni sekretar 
PVLRS. 

6. člen 

. '    Strokovni izpit obsega splošni in strokovni del. Pro- 
gram za splošni del izpita predpiše predsednik vlade LRS. 

7. člen 

Strokovni del izpita za nižjega hidrometeorološkega teh. 
nika in za hidrometeorološkega asistenta obsega teoretično 
in praktično tvarino, katere poznavanje je potrebno za delo 
v teh poklicih. 

Strokovni del izpita za nižjega hidrometeorološkega teh- 
nika je sestavljen iz praktičnega dela in ustnega izpita, 
strokovni del izpita za hidrometeorološkega asistenta pa iz 
praktičnega dela. ali tez, ter iz pismenega in, ustnega izpita. 

. Kandidat se pripusti k ustnemu oziroma pismenemu in 
ustnemu izpitu, ko z uspehom obdela praktično delo oziro- 
ma praktično delo ali tezol Pismeni in ustni del sestavljata 
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celoto, vendar kandidat se ne mor? pripustiti k ustnemu iz- 
pitu, če ni z uspehom napravil pismenega izpita. Pismeni 
izpit traja štiri ure. 

Praktično delo se da iz glavnega dela v poklicu, za ka- 
terega se izpit opravlja. 

Praktična naloga se dela pod kontrolo neposrednega 
etarešine. 

8. člen 
Ce pokaže kandidat pri izpitu slab uspeh iz enega ali 

dveh predmetov, lahko ponavlja izpit iz teh predmetov v 
enem do treh mesecev. Ce tudi pri ponovnem izpitu ne opra- 
vi izpita iz teh predmetov, mora ponavljati ves strokovni 
izpit. 

9. člen 
Strokovni del izpita za nižjega hidrometeorološkega teh- 

nika obsega: 
a) iz hidrološke panoge: osnove hidrologije, osnove 

meteorologije in klimatologije, praktično hidravliko, osno- 
ve, hidrotehnike, hidrometrijo s hidrološkim opazovanjem, 
hidrološko statistično službo, poznavanje hidroloških in- 
strumentov in poznavanje navodil za opravljanje hidrolo- 
ške službe; 

b) iz meteorološke panoge: osnove meteorologije, osnove 
hidrologije in klimatologije ali fizikoatmosfere, sinoptično 
meteorologijo z aerologijo ali klimatolosko-statisticno službo 
in letalsko meteorologijo ali agrometeorologijo, poznavanje 
meteoroloških instrumentov in poznavanje navodil za oprav- 
ljanje meteorološke službe. 

10. Člen 

Strokovni izpit za hidrometeorološkega asistenta ob- 
sega: 

a) iz hidrološke panoge: hidrologijo s hidrološkimi pro- 
gnozami, hidrometrijo s hidrološkim opazovanjem in merje- 
njem, osnove meteorologije, hidravliko, kataster voda s hi- 
drološko statistično službo, fiziko in kemijo voda, osnovna 
znanja iz hidrotehnike z geologijo in pedologijo in pozna- 
vanje navodil za opravljanje hidrološke službe; 

b) iz geofizičke • in meteorološke panoge, teoretično 
meteorologijo ali splošno meteorologijo s klimatologijo, si- 
noptično meteorologijo z aerologijo in letalsko meteorologijo 
ali agrometeorologijo ali geofiziko, meteorološka ali geofi- 
zična opazovanja in merjenja in meteorološko ali geofizično 
statistiko s poznavanjem navodil za opravljanje meteorološke 
službe. 

"     11. Sen 

Strokovni izpit za nižjega hidrometeorološkega tehnika 
in za hidrometeorološkega asistenta se opravlja pred izpitno 
komisijo treh članov, ki jo imenuje vsako leto za nastavitev 
pristojni starešina izmed uslužbencev uprave za hidrome- 
teorološko službo, fakultet, znanstvenih ustanov in drugih 
ustanov. Komisija se dopolni s potrebnim številom članov iz- 
praševalcev za posamezne predmete. 

12. člen 
Po uspešno končanem strokovnem izpitu oceni izpitna 

komisija kandidata z oceno >odlicno«, >prav dobro« ali 
>dobrot in mu izda spričevalo, da je napravil strokovni 
itpit. 

13. Sen 
Pripravnik za nižjega hidrometeorološkega tehnika se 

po opravljenem izpitu postavi za nižjega hidrometeorološke- 
ga tehnika, pripravnik za hidrometeorološkega asistenta pa 
za hidrometeorološkega asistenta. 

Omake ožje specializacije se po 6. členu uredbe o hi- 
drometeorološki stroki pridobijo glede na področje stroke, 
ii katerega je pripravnik delal praktično nalogo eli tezo na 
strokovnem izpitu. 

14. člen 

Izpit se opravlja v Upravi za hidrometeorološko službo 
pri vladi LRS v Ljubljani. Za opravljanje izpitov sta dva 
izpitna roka v letu. Po potrebi so izpiti lahko tudi izven 
roka. 

15. člen 
Kandidat, ki opravlja strokovni izpit izven svojega 

službenega kraja, ima pravico do povračila potnih stroškov 
za službeno potovanje. 

Ce kandidat brez razlogov odstopi od izpita, nima pra- 
vice do povračila potnih stroškov. 

Za pripravo za prvo opravljanje strokovnega izpita se 
pripravniku lahko da 10 do 30 dni plačanega dopusta; 

b) Za  dosego  višjega poklica 

16. člen 

Da bi mogel višji opazovalec postati hidrometeorološki 
nadzornik in da bi hidrometeorološki tehnik mogel postati 
višji hidrometeorološki tehnik, mora napraviti strokovni 
izpit. 

Program strokovnega izpita obsega določeno teoretično 
in praktično strokovno tvarino, ki je potrebna za opravljanje 
del v omenjenih dveh poklicih. 

17. člen 
Za pripustitev k strokovnemu izpitu za hidrometeoro- 

loškega nadzornika oziroma za višjega hidrometeorološkega 
tehnika zahteva izpitna komisij« od ustanove, pri kateri 
uslužbenec dela, dokaze o njegovem dotedanjem delu kot 
višji opazovalec oziroma hidrometeorološki tehnik. 

18. člen 

Strokovni izpit za hidrometeorološkega nadzornica ob- 
sega praktični izdelek in ustni izpit, izpit za višjega hidro- 
meteorološkega tehnika pa praktičen izdelek ter pismeni 
in ustni izpit. 

Pismeni izpit opravlja kandidat, ko z uspehom obdela 
praktično delo, ustnega pa po uspešnem pismenem izpitu. 
Praktično delo se opravlja pod kontrolo neposrednega vodje 
organizacijske enote, v kateri uslužbenec dela, In sicer v po- 
staji, ustanovi ali na terenu. 

Praktična naloga mora obsegati eno ali več skupin iz 
glavnih del, ki jih določa 2. člen uredbe o hidrometeorolo- 
ški stroki za poklic hidrometeorološkega nadzornika oziro- 
ma višjega hidrometeorološkega tehnika. Obdelava praktič- 
ne naloge za poklic hidrometeorološkega nadzornika sme 
trajati en mesec, za poklic višjega hidrometeorološkega teh- 
nika pa do treh mesecev. 

19. člen 
Program pismenega in ustnega izpita iz teoretične in 

praktične tvarine obsega: 
a) za dosego poklica hidrometeorološkega nadzornika 

hidrološke panoge: osnovno znanje iz hidrologije in meteoro- 
logije s klimatologijo; postavljanje vodomerskih in dežje- 
merskih postaj, osnovna hidrološka kalkulantska dela; po- 
znavanje hidroloških instrumentov in delo z njimi; pozna- 
vanje tehnike posameznih hidroloških del; poznavanje na- 

| vodil za delo hidroloških in padavinskih postaj; 
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b) za dosego poklica hidrometeorološkega nadzornika 
meteorološke panoge: osnovno znanje iz hidrologije in mete- 
orologije s klimatologijo, ;KWavljanje dežjemerskih puštaj. 
osnovna meteorološko-klimatološka kalkulantska dela; po- 
znavanje meteoroloških instrumentov in tehnike bolj kom- 
pliciranih meteoroloških merjenj; poznavanje tehnike po- 
sameznih meteoroloških del; poznavanje navodil za delo 
meteoroloških in vodomersklh postaj; 

c) za dosego poklica višjega hidrometeorološkega teb- 
nika hidrološke panoge: hidrološko statistiko s katastrom 
voda, metodiko hidroloških merjenj in hidravličnih raču- 
nanj, poznavanje tehnike vseh hidroloških del, osnove vod- 
nega gospodarstva in geologije; 

6) za dosego poklica višjega hidrometeorološkega teh. 
nika geoflzičnih In meteoroloških panog: meteorološko ali 
geofizično statistiko, metodiko meteoroloških ali geofizičnih 
merjenj, poznavanje tehnike vseh del posamezne meteorolo- 
ške ali geofizične panoge, izdelavo tehničnih študij s posa- 
meznih področij meteorologije in geofizike. 

20. 61eh 

Predpisi 12., 13., 15. in 16. člena tega pravilnika velja- 
jo v celoti tudi zâ opravljanje strokovnega izpita za hidro- 
meteorološkega nadzornika oziroma za višjega hidrometeo- 
rološkega tehnika. 

21. člen 
Za poklic višjega hidrometeorologa in od njega višje 

poklice je potrebna priporočilna ocena strokovne komisije, 
ki da na podlagi pregleda in ocenitve strokovnih in znan- 
stvenih del kandidata mnenje za njegovo napredovanje. 

Da bi višji hidrometeorološki tehnik mogel postati hi- 
drometeorološki svetnik, mora pred strokovno komisijo 
dokazati, da ima strokovno znanje za opravljanje glavnih 
del, ki so določena za poklic hidrometeorološkega svetnika. 
V ta namen mora kandidat uspešno obdelati strokovno delo 
in ga pred strokovno komisijo uspešno braniti. 

22. člen 
Strokovno komisijo iz jrednjega člena imenuje stare- 

šina, ki jS pristojen za odločbo o napredovanju v višji poklic, 
izmed priznanih strokovnjakov hidrometeorologov iz uprave, 
znanstvenih ustanov in vseučilišč. V njej je tudi organ per- 
sonalne službe. 

•. Strokovni tečaji za dosego poklica v stroki 

a) Vrste  tečajev  in  njihova  stopnja 

23. Člen 
Za dosego poklica opazovalca in hidrometeorološkega 

nadzornika se uvaja tečaj za opazovalce in za hidrometeo- 
rološke nadzornike. Tečaj ima stopnjo nižje strokovne šole. 

24. člen 
Uslužbencem, ki se kot hidrometeorološki nadzorniki 

odlikujejo po svoji sposobnosti, in uslužbencem, ki jim kot 
nižjim hidrometeorološkim tehnikom manjka šolska in stro- 
kovna izobrazba za opravljanje del v svojem poklicu, se 
opravljeni zaključni izpit na hidrometeorološkem tehničnem 
tečaju pri Zvezni upravi hidrometeorološke službe prizna 
kot usposobljenost za dosego poklicev iz 2. člena pod B 
uredbe o hidrometeorološki stroki. 

25. člen 
Opazovalci, hidrometeorološki nadzorniki in nuji hidro- 

meteorološki tehniki, ki nimajo potrebne strokovne oziro- 

ma Šolske izobrazbe za poklic iz 2. člena pod B uredbe o 
hidrometeorološki stroki, lahko privatno opravljajo letne 
izpite v srednji hidrometeorološki Šoli, če imajo šolsko pred- 
izobrazbo, ki se za tako šolo zahteva. 

b)Učni program   in  trajanje   tečajev 

26. člen 

Tečaji obsegajo teoretičen in praktičen pouk. 
Tečaj za opazovalce in hidrometeorološke nadzornike 

traja 4 mesece. 
Program tečaja določi za nastavitev pristojni starešina, 

ko ustanovi tečaj, predavatelje pa imenuje načelnik uprave 
izmed uslužbencev Uprave za hidrometeorološko službo pri 
vladi LRS in drugih strokovnjakov. 

c) Izpitna komisija 

27. fflen 
Ob koncu vsakega tečaja opravljajo tečajniki izpit pred 

komisijo, ki jo sestavljajo trije stalni člani in predavatelj 
predmeta, ki se sprašuje. 

Za ocenjevanje tečajnikov in izdajanje spričeval o 
opravljenem izpitu veljajo določbe, ki so predpisane za oce- 
njevanje in izdajanje spričeval za pripravniške strokovne 
izpite. 

28. člen 
Zaključni izpit na tečaju za opazovalce in za hidrome- 

teorološke nadzornike obsega praktično delo in ustni izpit. 
Tečajnik ima pravico, opravljati ustni izpit, šele ko 

uspešno obdela praktično nalogo. 
Praktično delo se dela pod kontrolo vodje tiste panoge 

službe, s področja katere je naloga. Praktično delo traja 
največ tri dni. 

č) Cas in kraj tečajev in opravljanje izpitov. 

29. ölen 
Tečaji za opazovalce in nadzornike se prirejajo v 

upravah za hidrometeorološko službo. 
Začetek in konec vsakega posameznega tečaja dolovi za 

nastavitev pristojni strešina, ko ga ustanovi. 

30. člen 

Obiskovalci tečaja za opazovalce in za hidrometeorolo- 
ške nadzornike, ki z uspehom napravijo izpit, postanejo 
lahko opazovalci oziroma hidrometeorološki nadzorniki, če 
so bili prej višji opazovalci 

Obiskovalci hidrometeorološkega tehničnega tečaja lah- 
ko dosežejo poklice iz 2. Sena pod B uredbe o hidrometeo- 
rološki stroki. 

81. člen 
Stroški za strokovni tečaj gredo v breme Uprave za 

hidrometeorološko službo pri vladi LBS. 

32. člen 

Za strokovno izpopolnitev uslužbencev hidrometeoro- 
loške stroke se smejo prirediti od časa do časa tečaji, ka. 
terih delovni načrt, program in ureditev določi načelnik 
Uprave za hidrometeorološko službo pri vladi LRS. 

Tak tečaj ne da pravice do pokliea, pač pa se upošteva 
pri dosegi viijega poklica (zvanja). . 



Straw 288. UKADNl LIST LRS Stev. 39. — 9. IX. 1948. 

IV. Prehod iz druge stroke v hidrometeorološko stroko 

a)   Za pripravnike 

33. Cleti 
Pri prehodu iz drage stroke v hidrometeorološko stro- 

ko je potrebno, da ima pripravnik strokovno oziroma šolsko 
izobrazbo, ki je predpisana za hidrometeorološko stroko, in 
da ob koncu določenega roka napravi strokovni izpit. 

Pripravniku se sme priznati prejšnja pripravniška 
služba. V tem primera se trejanje staža določi po sorodno- 
sti dela v prejšnji stroki in v hidrometeorološki stroki ter 
po pripravljenosti prip'ravnika za izpit. Celotna priprav- 
niška služba pa ne sme bili krajša od dveh tretjin priprav- 
niške službe za hidrometeorološko stroko. 

Po prehodu v ncvo stroko pripravnik ne opravlja izpita 
iz tistih predmetov, iz katerih ga je že napravil pri prejš- 
njem strokovnem izpira. 

34. člen 
Strokovni izpit, ki ga je napravil pripravnik pred pre- 

nehanjem službe, se mu prizna ob zopetni vmitTi v službo, 
če prekinitev ni bila daljša od enega leta. 

-    ..   , •      b) Za   uslužbence 

36. Člen 
Prehod iz druge stroke v hidrometeorološko stroko je 

dopusten, če ima uslužbenec strokovno izobrazbo, ki je do- 
ločena za ustrezni poklic hidrometeorološke stroke, in če 
ob koncu določenega roka napravi strokovni izpit. Rok za ta 
izpit ne sme biti kraj5i od treh mesecev in ne daljši od ene- 
ga leta. Ko napravi uslužbenec izpit, se postavi v določeni 
poklic. Do te postavitve obdrži plačo svojega dotedanjega 
poklica...., 

Uslužbenec ne opravlja v hidrometeorološki stroki iz- 
pita iz tistih predmetov, iz katerih ga je že napravil v prejš. 
nji, stroki 

Ce dobi uslužbenec pri prehodu iz druge stroke v hidro- 
meteorološko stroko kak višji poklic, za katerega ni pred- 
pisan strokovni izpit, mora opraviti strokovni izpit, ki je 
določen za začetni poklic iz določene skupine poklicev. 

36. člen 
Strokovnega izpita ob prehodu,iz druge stroke v hidro- 

meteorološko stroko ni treba opravljati uslužbencem, ki 
preidejo za vodilne uslužbence, in tudi ne uslužbencem, ki 
preidejo zaradi posebne sposobnosti in službene potrebe. 

Prav. tako so lahko oproščeni staža in izpita uslužben- 
ci, ki imajo po oceni strokovne komisije dokazano izobrazbo 
in prakso za dela določenega poklica v hidrometeorološki 
stroki. 

•   V. Končne določbe 
37. Člen 

Prevedeni pripravniki morajo opravljati strokovni izpit 
po določbah-tega pravilnika. 

Ce je pripravniku pretekel rok pripravniške službe ali 
mu je do preteka roka ostalo premalo Časa, da bi se mogel 
pripraviti za strokovni izpit, se mu podaljša pripravniška 
služba za toliko časa, kolikor mu je potrebno za pripravo 
za izpit, najdlje šest mesecev. 

• 38. Sen 
Izjemoma se sme v hidrometeorološka stroki kot pri- 

pravnik za poklic, hidrometeorološkega asistenta nastaviti 
oseba, ki nima predpisane kvalifikacije^ vendar mora v dveh 

letih  cd dneva nastavitve  izpopolniti  svoje kvalifikacije 
ia napraviti ustrezen strokovni izpit. 

39. člen 
Ce uslužbenec ni napravil strokovnega izpita ali če iz 

pit, ki ga je napravil, ne ustreza izpitu, ki je predpisan za 
poklic, v katerega je preveden, mora napraviti strokovni 
oziroma dopolnilni izpit v enem letu po uveljavitvi tega 
pravilnika. 

40. člen 
Po oceni strokovne komisije se smejo strokovnega izpita 

po prednjem členu oprostiti vodilni uslužbenci ter uslužben- 
ci, ki imajo potrebno strokovno prakso in sposobnost za 
opravljanje dela določenega poklica oziroma funkcije. 

41. člen 
Sedanji posebni strokovni tečaji se morajo spraviti v 

sklad z določbami o strokovnih tečajih iz tega pravilnika. 

42. člen 
V vsakem konkretnem primeru odloči strokovna komi- 

sija, kateremu strokovnemu izpitu iz tega pravilnika ustreza 
že napravljeni izpit. 

43. člen 
Ta pravilnik velja od dneva objave v ^Uradnem listu 

Ljudske republike Slovenije«. 
St. S-zak. 539 
Ljubljana dne 6. septembra 1948. 

Predsednik vlade LRS: 
Miha Marinka L r. 

:      201: '        .   -. •    ' "   : 

Na podlagi 4. in 7. člena uredbe o geodetski stroki 
predpisujem 

pravilnik 
o pripravniški službi, strokovnih izpitih in tečajih 

uslužbencev geodetsko stroko    3 

I. Pripravniški 9tai 
1. člen 

Kdor stopi prvič v državno službo, in sicer v geo- 
detsko stroko, pa nima strokovne izobrazbe za oprav- 
ljanje del v poklicu nižjega geometra in nižjega geodet- 
skega inženirja, se sprejme v stroko kot pripravnik. 

Pripravniška služba traja za oba pokuca iz prednjega 
odstavka dve leti. 

V opravičenih primerih se pripravniški staž priprav- 
niku na njegovo prošnjo lahko podaljša za šest mesecev 

2. člen 
Da bi se čim bolj seznanili z delom •••••, za kate- 

rega se pripravljajo, morajo pripravniki za nižjega geo- 
metra in geodetskega inženirja prebiti 14 meseoev svoj»' 
pripravniške službe pri geodetskih delih na terenu, ostal 
čas pa pri strokovnem pisarniškem delu. 

Predpisi tega pravilnika veljajo glede pripravniäkeg;. 
staža tudi za pripravnike geodetske stroke, ki so v službi 
republiških ministrstev, ustanov in podjetij. 

3. člen 
Vodja personalne službe kontrolira, kako pripravnik' 

prebijejo pripravniški staž, osebno ali po organu, ki r 
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Letnik V. Priloga k 39. kosu i dne 9. septembra 1948. Številka 39. 

Razglasi in o&lasf 

Opozorilo naročnikom? 
Vse plačnike oglasov in naročnine opozarjamo, na) uporabljajo od nas 

poslane položnice z natančno označho naročniškega razdobja oziroma, 
oglasne številke. Plačila brez takSnib označb ne moremo v reda izknjižiti. 
in jih zaradi njihove nejasnosti ne moremo priznati za veljavne. 

Prav tako opozarjamo naročnike, naj pri svojih plačilih'navedejo na- 
tančno isti naslov, na katerega časopis prejemajo. Ce ta naslov zaradi izpre- 
mern^be naziva ali kraja ni več pravilen, naj nam istočasno sporočijo sedanji 
pravilni naslov. Opažamo pa, da naročniki večkrat plačujejo samo pod 
novim, naslovom, starega pa sploh ne omenjajo. Taksna plačila so za nas 
nejasna in jih prav tako ne moremo v redu izknjižiti in priznati za pravilna. 

Itok za reklamacije izostalih številk je 14 dni. . 

V nafii založbi so izšli: 

, Komentar h kazenskemu zakoniku, splošni del 
v slovenskem prevoda. Komentar so pod splošnim uredništvom Mose Pijade 
in pod strokovnim arfcdništvom dr. Jovana Djordjevića napisali: Moša 
Pijade, dr: Jovan Djordjević. Nikola Srzentié, Predrag Vlasinić, Vladimir 
Timoškin in Mirko Perović. Komentar jo zamišljen in izdelan v prvi 
vrsti kot olajšava in pomoč za pravilno izvajanje načel splošnega dela ka- 
zenskega zakonika pri uporabi predpisov posebnih kazenskih zakonov. 
Lično opremljena knjiga ho v pomoč vsakomur pri praktični uporabi naše 
kazenske zakonodaje ali pri njenem teoretičnem oroučavanjn. Strani 804, 
cena 90 din. 

Splošni register predpisov   „ 
to je kazalo vseh predpisov, ki so izšli v Uradnem'lista FLRJ, v Uradnem 
listo L RS, v Uradnih obvestilih zveznega orada za cene in v Vestnikn arada 
za cene pri predsedstvu VLRS od l. 1945 d« vštetega I. 1947. V tem registru 
so zaznamovanj predpisi po vsebini z gesli, razvrščeni «o po abecednem 
redu in po časovnem zaporedju (kronološko). Po,abecednem redu so ure- 
jena gesla, ki so načeloma vzeta iz naslova, večkrat tudi iz vsebine predpisa. 

Zbrano gradivo na 453 straneh je nepogrešljiv poročnik za vsakogar 
v državni ali.privatni praksi. — Cena 60 din., 

Priročnik za krajevne ljudske odbore, 
Id ga Je fatdaJ Sekretariat za koordinacijo lokalne uprave predsedstva 
vlade LRS. 

Priročnik obravnava tolè gradivo: 
I. Planiranje, evidenca in statistika. 

II. Lokalno gospodarstvo in komunalno gospodarjenje. 
III. Finančno.poslovanje krajevnih ljudskih odborov. 
Strani 120, cena 20 din. 

»Zbirka predpisov.o varstvu mater in otrok«, 
v kateri so zbrani predpisi o decito jaslih, o ustanavljanju, ureditvi in 
delovanju dečjih domov. Knjižici, ki vsebuje 105 strani, so dodani izvlečki 
iz drugih važnejših predpisov za varstvo mater in otrok in bo zbrano 
gradivo koristen pripomoček vsem, ki se hočejo in morajo spoznati z zdrav- 
stveno in socialno zakonodajo v korist naše žene in dece. Cena 17 din. 

V tisku Je: c 

Zbirka gospodarskih predpisov II. det    1 

Abecedni seznam naselij LRS z zakonom o upravni razdelitvi LRS, 
aDecednim seznamom krajevnih ljudskih odborov, prjstojnimi poštami 
in zemljevidom krajevnih ljudskih odborov LRS. 

»URADNI UST LRS< 

Razglasi upravnih oblastev 

IV 4265/2-48 7744 

Sprememba rodbinskega imena 
Ministrstvo za notranjo zadeve LRS je 

a odločbo IV-4205/2 z dne 30. VIIL 194S 
dovolilo Matkoviou Alojzu, roj.-23, •. 
1929 v Dragoranji vasi tn tam etamjjo- 
•••, spremembo priimka Matkovič v 
s Gorge«. 

Iz pisarne ministrstva za notranje 
zadeve LRS 

Vpisi v register 
državnih gospodarskih 

podjetij 
1568. 

Sedež:, Ljubljana, i       ;    . , 
Dan vpisa: 30. avgusta 1948. 
Besedilo: Podjetje za protektinmje 

evtoplaftev, Ljubljana, skrajšano: >Pro- 
tektor-Ljubljana«. 

Poslovni predmet: Protektóranje (ob- 
navljanje) avtoplaečev. 

Ustanovitelj podjetja: Vlada LRS, ad- 
loöba iL S-aak 487 z da» 8.*. Vili.'1MB. 

Operativni upravni vodätelj: Glavna 
direkcija za avtodelavnice v Ljubljans- 

Podjetje zastopata: -• 
Dacar Robert, v <L direktorja, ki pod- 

pisuje samostojno, v obsegu zakonrah 
pooblastil io pravü podjetja, 

čop Vekoslav, v. d. računovodje, ki 
sopodpfeuje listine, navedene v 47. členu 
splošnega -zakona o drž. gosp. podjetjSh. 

Ministrstvo za finance LRS, 
Ljubljana, 

dne 27. avgusta 1948. 
Št 2431818-48 7779 

'*   '     ' 
1369. 

Sedež: DomSale. 
Dan vpisa: 30- avgusta 1948. 
Besedilo: Tovarna Kovčkov in utaje- 

nih izdelkov, Domiale. '      ' 
Izbrise ee Pire Drago, dosedanji di- 

rektor,'Vpile pa ee; 
Rozman Stane, direktor,- ki ; podpisuje 

eamoetojno, v obsegu zakonitih poobla- 
stil in pravil podjetja. 

Ministrstvo ta finance L*6, 
Ljubljana, 

dne 27. avgusta 1948. 
Šl 34810•-•» •80 

.    .   -, , , .   .*. ,' :•;.'•... ' • 

•0. '..;.- ,. . 
Sedei: LJubljana. ' ? 
Dan vpiea: 30. avgusta. 1948. 
Besedilo: Trgovsko podjetje, za promet 

nafte in naftimh derivatov >JugopetroI- 
Ljubljana«. 
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Izbriše se: I 
Poslovanica v Trbovljah in J 
Oreščanin Milan, dosedanji glavni ra- ' 

čunovodja podjetja. j 
Ministrstvo za finance LRS, | 

Ljubljana, 
dne 27. avgusta 1048. 

Si 2481236/1—48 7788 
* 

1B71. 
Sedež: Tacen nad Ljubljano. 
Dan vpisa: 30. avgusta 1948. 
Besedilo: Tovarna galanterijskega in 

obutvenega okovja, Tacen nad Ljubljano, 
skrajšano: >Okovje<, Tacen nad Ljublja- 
no. 

Vpiše se: 
Gorjanc Viktor, kornere, vodja, ki pod- 

pisuje za podjetje med odsotnostjo di- 
rektorja, v istem obsegu kot direktor. 

Ministrstvo za finance LRS, 
Ljubljana, 

dne 27. avgusta 1948. 
Št. 2481276—48 7782 

* 

Žiri. 
i: 30. avgusta 1948. 
Tovarna   športnih   čevljev, 

•2, 
Sedež: 
Dan vpis 
Besedilo: 

Žiri. 
Izbriše se Govekar Vinko, dosedanji 

ravnatelj, vpise pa ••: 
Švab Miha, direktor, ki podpisuje sa- 

mostojno, v obsegu zakonitih pooblastil 
in pravil podjetja. 

Ministrstvo za finance LRS, 
Ljubljana, 

dne 27. avgusta 1048. 
Št 2431095/1—48 7781 

1573. 
Sedež: Gorenja vas. 
Dan vpisa: 2. septembra 1948. 
Besedilo: Gostinstvo Gorenja vas. 
Poslovni predmet: Prodaja alkoholnih 

pijač in jestvim. 
Ustanovitelj podjetja: KLO Gorenja 

vas. 
Operativni upravni voditelj: KLO Go- 

jenja vas. 
Podjetje zastopa in zanj podpisuje: 
Ferlan Alojzij, poslovodja. Za sklepa- 

*je pogodb nad 40.000 din in za najema- 
nja bančnih kreditov nad 10.000 din je 
p : ebno posebno dovoljenje operativne- 
ga upravnega vodstva. 

Okrajni LO Kranj, 
odsek za finance, 

dne 2. septembra 1948. 
Št 1•671•-48 7784 

1574. 
Sedei: Krško. 
Dan vpisa: 21. avgusta 1948. 
Besedilo: Meetno avto-podjetje Eriko. 
Poslovni predmet: Prevoz potnikov in 

trgovskega blaga. 
Ustanovitelj podjetja: MLO Krško, od- 

ločba št 1261/48 z dne 10. avguste 1948. 
Operativni upravni vodftelj: Mestai 

izvršilni odbor Krško. 
Za podjetje podpisujeta: 
abs. ing. Zigante Antom, upravnik, 

skupaj • nJim 

Komočar Olga, računovodja, v okviru 
ptA/ulasUL 

Okrajni LO Krško, 
povorjeuištvo za  finance, 
dne 21. septembra 1948. 

Št 64/43 7800 

1675. 
Sedež: Ljubljana, Celovška cesta 97. 
Dan vpisa: 4. septembra 1948. 
Besedilo: Mlekoprodaja. 
Poslovni predmet: Nakup in prodaje 

mleka in mlečnih izdelkov. 
Poslovalnice podjetja: Celovška cesta 

28, 81, 105, 153; 
Černetova ulica 34; 
Medvedova ulica 80; 
šišenska ulica 61; 
Albanska ulici 22; 
Janševa ulica 2; 
Staničeva ulica 0; 
Tyrseva cesta 51, 69, 92; 
Vodovodna cesta 28. 
Ustanovitelj podjetja: RL0 II Glavne- 

ga meeta Ljubljana. 
Operativni upravni voditelj: IO RLO 

II Glavnega mesta Ljubljana. 
Podjetje zastopajo in zanj podpisujejo: 
Gradič Hiba, upravnik, samostojno, v 

odsotnosti ga nadomešča 
Magolič Marija, knjigovodja. Vse listi- 

ne denarnega, materialnega, obračun- 
skega in kreditnega značaja podpisujeta 
oba skupno. 

MLO za glavno mesto Ljubljana, 
porerjeništvo za finance, 
dne 4. septembra 1948. 

Fin. št. 3048/48 7867 

1576. 
Sedež: Maribor, Gregorčičeva nI. 29. 
Dam vpisa: 3. septembra 1948. 
Besedilo: Mestna delavska usluiben- 

ska restavracija v Mariboru. 
Poslovni predmet: Postrežba s Srn 

boljšo in cenejšo hrano. 
Ustanovitelj podjetja: Mestni ljudski 

odbor Maribor z odločbo z dne 21. ju- 
nija 1948 št. 3466/1/48." 

Operativni upravni voditelj: Direkcija 
trgovskih in gostinskih podjetij MLO Ma- 
ribor. 

Poslovalnice: Mestna delavska uahiž- 
benska restavracija 1, Maribor, Gregor- 
čičeva ul. 29; 

Mestna delavska uslužbenska restavra- 
cija 2, Maribor, Vita Kraigherja ui 2. 

Podjetje zastopajo in zanj podpisujejo: 
Šttbler Drago, upravnik podjetja, za 

vse zadeve podjetja; materialne in de- 
narne listine skupaj z njim 

Doležal Lojze, revizor DTGP. 
MLO Maribor mesto, 

odsek za finance, 
dne 3. septembra 1948. 

Št. 423/••48 

1677. 
Sedež: Murska Sobota. 
Dan vpisa: 12. julija 1948. 
Besedil«: ^krajni magazin v M. Soboti. 
Poslovni predmet: Nakup in prodaja 

manufakrurnega blaga in blaga široke 
potrošnje na debelo in drobno. 

Ustane itelj podjetja: OLO Murska 
Sobota. 

Operauvni upravn    voditelj: Izvršilni 
odbor OLO M. Sobota. 

Podjetje vodita in zanj podpisujeta: 
Truci Cini, ravnatelj, in 
Seme Jožef,   glavni računovodja,  do 

zneska 100.000 din. 
Vpišeta se poslovalnici: 
poslovalnica okrajnega magazina s se- 

dežem v Rogaševcih, 
poslovalniea okrajnega magazina s se- 

dežem v Beltincih. 
Okrajni L0 Murska Sobota, 

odsek za finance, 
dne 7. julija 1948. 

Št. 6608 7165 

1578. 
Sedež: Beltinci. 
Dan vpisa: 8.- decembra 1047. 
Besedilo: Knjigarna in papirnica ha- 

ša knjiga. 
Ustanovitelj podjetja: KLO \  Beltin- 

cih. 
Operativni upravni voditelj: KLO Bel- 

tinci. 
Izbriše ee dosedanji poslovodja Anto- 

lin Andrej in se pooblašča 
Horvat Juliska, da podpisuje za pod- 

jetje do zneska 10.000 din. 
Okrajni LO Murska Sobota, 

odsek za finance, 
dne 19. julija 1948. 

Št. 6609 7166 
* 

1679. 
Sedei: Beltinci. 
Dan vpisa: 8. decembra 1047. 
B°eedilo: Krajevno gostinsko podjetje 

v Beltincih. 
Poslovni predmel; Prodaja alkoholnih 

pijač in jestvin. 
Ustanovitelj podjetja.: KLO v Beltin- 

cih. 
Operativni upravni voditelj: KLO Bel- 

tinci. 
Izbriše se dosedanji poslovodja Ko- 

vaču» Štefan in se pooblašča 
Prelog Avgust, da podpisuje do zne- 

ska 10.000 din. 
Okrajni LO Murska Sobota, 

odsek za. finance, 
dne 19. julija 1948. 

Št 6610 7167 
* 

1580. 
Sedež: Kuzma. 
Dan vpisa: 27. julija 1048. 
Besedilo: Krajevna gostilna v Kuzmi. 
Poslovni predmet: Prodaja alkoholnih 

in brezalkoholnih pijač ter priprava je- 
dil za goste. 

Ustanovitelj podjetja: KLO Kuzma. 
Operativni    upravni    voditelj:    KLO 

Kuzma. 
Podjetje vodi in zanj podpisuje: 
Gaberšek Franc, poslovodja, do zne- 

ska 80.000 din. 
Okrajni L0 Murska Sobota, 

odsek za finance. 
dz.« 27. avgusta 1948. 

Št. 607 7166 
* 

1581. 
Sedei: Komen. 
Dem vpise: 25. septembra 1048. 
Besedilo: Krajevno mizarsko podjetj'- 

Komen. 
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Poslovna predmet: Mizarska dela. 
Ustanovitelj podjetja: KLO Komen, 

odločbe št 042/48 z dne 14. julija 1948. 
Operativni upravni voditelj: KLO Ko- 

men- 
Podjetje zastopajo in zanj podpisujejo: 
Lirnn Avguet, upravnik, ki podpisuje 

fax sklepe pogodbe v okviru pravil pod- 
jetja, 

Godnik Slavko, računovodja, • podpi- 
suje vse finančne in blagajniške fistine. 

Okrajni LO Seiana, 
poverjeništvo za Ilnanco, 
dne 8. septembra 1948. 

St 1888 7648 

1582. 
Sedež: Idreko. 
Dan vpisa: 2. septembra 1948. 
Besedilo:   Krajevni   gostinski   obrat 

Idrsko. 
Poslovni predmet: Prodaja pijač in 

brane. 
Ustanovitelj podjetja: KLO Idrsko. 
Operativni upravni voditelj: KLO Idr- 

sko. 
Podjetje zastopata in zanj podpisujeta: 
Fratndk Pepca, poslovodja, 
Fjatnik Ivan, računovodja. 

Okrajni LO Tolmin, 
poverjeniltvo za finance, 
dne 2. septembra 1948. 

St 78/118-1948 7788 
# 

1588. 
Sedež: Dol št. 56. 
Dan vpisa: 30. avgusta 1948. 
Besedilo: Mesnica KLO Dol. 
Poslovni predmet: Sekanje in prodaja 

. mesa in mesnih izdelkov. 
Ustanovitelj podjetja: KLO Dol pri 

Hrastniku, 
Operativni upravni voditelj: KLO Dol 

pni Hrastniku. 
Za podjetje podpisujeta: 
Pust Vilko, za vse zadeve, 
Jager Frane, za poslovodske zadeve. 

Okrajni LO Trbovlje, 
odsek za finance, 

dne 30. avgusta 1948. 
Št. F 1932/1—48 7701 

1584. 
Sedež: Črnomelj. 
Dan vpisa: 26. avgusta 1948. 
Besedilo: Okrajni magazin Črnomelj. 
Izbrišeta se Sasek Kanina, upravnica, 

in Požek Mimica, knjigovodja, vpišeta 
se: 

Kos Franc, upravnik, 
Zitko Karel, knjigovodja, ki podpisu- 

jeta za podjetje v obsegu zakonskih po- 
oblastil in pravil podjetja. 

Okrajni LO Črnomelj, 
poverjeništvo za finance, 

dne 36. avgusta 1948. 
St. 1772/1 7660 

* 
1585. 

Sedež: Jurjevica. 
Dan vpisa: 14. julija 1948. 
Besedilo: Strojna m^arska delavnica 

KLO Jurievica, 

Izbriše se Lovšin Franc, dosedanji 
upravnik Strojne mizarske delavnice in 
Gostinskega podjetja KLO Jurjevica, 
vpiše se 

Košir Anton, upravnik vseh gospodar- 
skih podjetij KLO Jurjevica. 

Okrajni LO Kočevje, 
odsek za finance, 

dne 14. avgusta 1948. 
St. 1813 7323 

1586. 
Sedež: Dolnja Lendava, 
Dan vpisa: 28. avgusta 1948. 
Besedilo: Okrajna dežnikarna Dolnja 

Lendava. 
Izbrišejo se: Kiralj Aleksander, 

upravnik, Vukan Ladislav, računovodja, 
in pooblaščenci za podpisovanje opera- 
tivnega upravnega vodstva: Litrop Ig- 
nac, Pauslč Jože, Utroša Anton in Kot- 
njeik Ivan; vpišejo se: 

Novak Jurij, upravnik, 
Blau Ludvik, računovodja in namest- 

nik upravnika, ter pooblaščenca za pod- 
pisovanje operativnega upravnega vod- 
stva: 

Hajdinjak Jože, tajnik 0L0 Lendava, 
in njegov namestnik: 

Paušič Jože, član IO OLO; x 
Litrop Ignac,  član 10 OLO,  in nje- 

gov namestnik: 
Vučko Stefan, Član IO 0L0 Lendava, 

Okrajni LO Lendava, 
odsek za finance, 

dne 28. avgusta 1948. 
St 719/2—48 7786 

1587. 
Sedež: Dolnja Lendava. 
Dan vpisa: 28. avgusta 1948. 
Besedilo: Okrajna metlama Dolnja 

Lendava. 
Izbrišejo se: Kiralj Aleksander, 

upravnik, Vukan Ladislav, računovodja, 
in pooblaščenci za podpisovanje opera- 
tivnega upravnega vodstva: Litrop Ig- 
nac, Paueič Jože, Utroša Anion in Kot- 
njek Ivan; vpišejo ee: 

Novak Jurij, upravnik, 
Blau Ludvik, računovodja in namest- 

nik upravnika, ter pooblaščenci za pod- 
pisovanje operativnega upravnega vod- 
stva: 

Hajdinjak Jože, tajnik OLO, in njegov 
namestnik 

Paušič Jože,' član uvršUnega odbora 
OLO, 

Litrop Ignac, član izvršilnega odbora 
OLO, in njegov namestnik 

Vučko Stefan, član izvršilnega odbora 
OLO. 

Okrajni LO Lendava, 
odsek za finance, 

dne 28. avgusta 1948. 
št. 718/1-1948 7787 

* 
1588. 

Sedež: Ljubljana, Mlkloiifeva  15. 
Dan vpisa: 2. septembra 1948. 
Besedilo: Trgovsko podjetje >•••1••«. 
Pomožne naprave: SkladURSe V -r *e- 

1•••• tir 28, postaja Ljubljane, 

Skladišče VI — Karloška "cesta 8, 
Skladišče VII — Rimska cesta 21. 

ML0 za glavno mesto Ljubljana, 
poverjeništvo za finance, 
dne 2. septembra 1948. 

Fin. št 3018/48 7811 
* 

1589. 
Sedež: Tacen. 
Dan vpisa: 18. avgusta 1948. 
Besedilo: Okrajna industrija čipk in 

pletenin, Tacen. 
Poslovni predmet: Izdelava čipk in 

pletenin. 
Z odločbo 0L0 Ljubljana okolica, 

št. pov. 532/1 z dne 8. junija 1948, se 
združita nacionalizirani podjetji: Lajo- 
vic Franc, pletenine, Litija, in Suc Nada, 
pletenine, Šmarje pri Litiji, z Okrajno 
industrijo čipk, Tacen, v novo podjetje. 

Besedilo odslej: Okrajna industrija 
Éipk in pletenin, Tacen. 

Podjetje zastopata in zanj podpisujem: 
Vidmar Bojan, ravnatelj, samostojno 

po 8., 4. in 7. členu pravu.podjetja, 
Zaje Ludo vika, knjigovodja, vse listi- 

ne iz 47. člena splošnega zakona o drl 
gosp. podjetjih. 

Okrajni L0 Ljubljana okolica, 
poverjeništro za  finance, 

dne 18. avgusta 1948. 
Št 3429/48 7667 

* 
1590. 

Sedež: Maribor. 
Dan vpisa: 16. avgusta 1948. 
Besedilo: Mestne pekarne, Maribor. 
V odsotnosti ravnatelja Korena Fran- 

capodpieuje za podjetje v. d. mvnatelk 
Jazbinšek Jože. 

Mestni LO Maribor, 
odsek za finance, 

dne 16. avgusta 1948. 
K it 4694/46 7214 

1591. 
Sedei: Tolmin. 
Dan vpisa: 24. maja 1948. 
Besedilo: Gostinsko podjetje MLO Tol- 

min. 
Izbriše se pooblaščenec za podpisova- 

nje Nuk Peter, bivši upravnik, vpiše se: 
Tortđ Jožko, ravnatelj podjetij MLO 

Tolmin, ki podpisuje skupaj z računovod- 
jem Rutarjem Antonom, v mejah poobla- 
stil v pravil podjetja. 

Okrajni LO Tolmin, 
poverjeništro la finance, 

dne 27. avgusta 1948. 
St. 78/116-1948 7665 

1592. 
Sedei: Mengeš. 
Dan izbrisa: 1. septembra 1948, 
Besedilo: >Jugofilcc, torama tehnične- 

ga file» Mengeš. 
Zaradi prehoda v sestav repubUških 

podjetij. 
Okrajni LO Kamnik, 

odsek s» finance, 
dne 1. septembra 1948. 

St 2184/III-48 7702 
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A£u2£.asi ijtlišč 

Vpisi v iaüruLni register 
1245. 

Sedež: Trbovlje. 
D au vpisa: 7. avgusta 1948. 
Besedilo: «Jbrina nabavilo prodajna za- 

druga io. jv Trbovljab. 
Zadruga je bila ustanovljena na skup- 

ščini 18. VI. 1948 za nedoločen čas. 
Naloge zadruge so: 1. da nabavlja 

proizvajalna sredstva in surovine za 
svoje Slane; 2. da prevzema od svojih 
članov proizvode, jih razvršča po vrsti 
in kakovosti in skrbi za skupno proda- 
jo; 3. da sodeluje pri načrtu oskrbe in 
pomaga pri vključevanju obrtnikov v na- 
črtno delo; 4. da vodi razvid o izvršitvi 
sprejetih i - izvajalnih nalog članov in 
skrbi, da se v celoti izvajajo predpisi 
ljudskih oblasti glede cen, in 5. da zbira 
za samooskrbo v svojem okolišu surovi- 
ne, ki so še neizrabljene, in jih razde- 
ljuje med svoje člane. 

Zadružni delež znaša 100 din in se 
mora plačati ob vstopu v zadrugo. 
Upravni odbor lahko dovoli plačilo v 
obrokih. Vsak zadružnik jamči g pet- 
kratnim zneskom vpisanih obveznih de- 
ležev. 

Priobčitve ee, kolikor ni v pravilih 
določeno drugače, nabijejo na zadružni 
razglaeni deski. 

Upravni odbor sestavlja 5 do 9 članov, 
ki •• izvoli zbor iz evoje srede. Zadru- 
go zastopa upravni odbor, zanjo podpi- 
sujeta predsednik ali podpredsednik in 
tajnik, če eo ti zadržani, pa najmanj 
dva Člana upravnega odbora. Upravni 
odbor more pooblastiti tudi vodilne 
uslužbence zadruge, da skupno s pred- 
sednikom oziroma podpredsednikom, 
tajnikom ali enim Hamom upravnega 
odbora zadrugo veljavno podpisujejo. 

Člani upravnega odbora so: 
Skerbic Miloš, krojač, Trbovlje, pred- 

sednik, 
Turk Jože, kovač, Zagorje, podpred- 

sednik, 
Cestnik Ivan, mizar, Trbovlje, 
Gospodaric Franc, krojač,  a 

odbornika. 
Okrožno sodišče v Celju 

dne 7. avgusta 1948. 
Zadr VIII11/2 7216 

« 
1246. 

Sedež: Bitnje. 
Dan vpisa: 23. avgusta 1948. 
Besedilo: Kmetijska zadruga z omeje- 

nim jamstvom Bifnje. 
Zadruga je bila ustanovljena na usta- 

novnem zboru 25. IV. 1948 za nedoločen 
Čas. # 

Naloge zadruge eo: 1. da na Čim boljši 
in čim kulturnejši način oskrbuje svoje 
člane z vsemi potrebnimi potrošnim! 
predmeti; 2. da odkupuje v svojem oko- 
lišu vse kmetijske pridelke In.izdelke v 
skladu s postavljenim načrtom za dobro 
oskrbo mest in drugih industrijskih sre- 
dišč in sklepa v ta namen, pogodbe; 
3. da pospešuje in razvija vse panoge 
kmetijskega gospodarstva na svojem 
podrofiju, tako poljedelstvo,  živinorejo, 

»aujUi'Bttu, \ iiiogiaviiiibtvo, iXibeiarslvu, 
guji.ov .!Kia>lrijskib m drugih kultur, 
gozdarstvo, domačo obrt itd., posebno 
au Uale yauvge iMiiuiiui kulture, it: v 
danili naravnih {»gojili najbolj uspeva- 
jo; 4. d» uvaja za povečanje kmetijske 
proizvodnje in s tem za naraščanje bla- 
gostanja svojih članov naprednejše teh- 
nične iu agronomske metode v kmetij- 
stvu in v ta namen nabavlja kmetijske 
stroje, umetna gnojila itd., ustanavlja 
ambulante za živino, plemenilne postaje, 
organizira selekcijo živine, gradi silose, 
organizira semensko službo, skrbi za 
gojitev sadnih, gozdnih in drugih sadik 
itd.; 5. da organizira predelavo kmetij- 
skih pridelkov m obrtne delavnice za 
potrebe svojih članov in izrablja pri tem 
predvsem lokalne surovine; 6- da zbira 
kmečke prihranke v obliki hranilnih 
vlog in notranjih posojil za ustvarjanje 
obratnih sredstev in podeljevanje kre- 
ditov svojim članom; 7. da skrbi za go- 
spodarski strokovni, kulturni in pro- 
svetni dvig vseh prebivalcev evojega 
okoliša tako, da prireja v svojem za- 
družnem domu strokovna in. politična 
predavanja, kulturne prireditve, stro- 
kovne tečaje, razstave, predvajanja •- 
mov, goji fizkulturo itd. ter ustanovi 
svojo knjižnico. 

Zadružni delež znaša 100 din in se 
lahko plača v obrokih. Delež zadružniko- 
vega družinskega člana znaša 20 din. Čla- 
ni jamčijo za'obveznosti zadruge z deset- 
kratnim zneskom vpisanega enkratnega 
temeljnega oziroma družinskega deleža. 

Zadruga razglaša važnejše sklepe v 
svojih poslovnih prostorih in na razglas- 
ni deski. 

Upravni odbor sestavlja 7 članov, ki 
jih voli zbor izmed zadružnikov. Njego- 
va dolžnost traja eno leto. 

Za zadrugo podpisujeta po dva člana 
upravnega odbora, katerih enega lahko 
nadomešča po upravnem odbru poobla- 
ščeni uslužbenec zadruge. 

Člani upravnega odbora eo: 
Rozman Leopold, kmet, Zg. Bitnje, 
Demšar Franc, kmet, Zg. Bitnje 
Križaj Valentin, kmet, Zg. Bitnje 10, 
Porenta Franc, kmet, Srednje Bitnje 

št. 12, 
ZiherI Franc, kmet, Sr. Bitnje 2, 
Križaj Janez, kmet, Sr. Bitnje 14, 
Valfan Franc, kmet, Sp. Bitnje 2. 

Okrožno sodišče v Ljubljani 
dne 23. avgusta 1948. 

Zt 195/48 - Zadr VI152/1   7434 

1247. 
Sedež: Benedikt, okraj Radgona. 
Dan vpisa: 24. avgusta 1948. 
Besedilo: Kmetijska zadruga z o. j. 

pri Benediktu. 
Zadruga je bila ustanovljena na skup- 

ščini 27. V. 1948 za nedoločen čas. 
Naloge zadruge so: 1. da na čim boljši 

in &m* kulturnejši način oskrbuje evoje 
člane z vsemi potrebnimi potrošnimi 
predmeti; 2. da odkupuje v svojem oko- 
lišu vse kmetijske pridelke in izdelke v 
skladu s postavljenim načrtom za dobro 
oskrbo mest in drugih industrijskih sre- 

dišč in sklepa v ta namen pogodbe; 
3. da pospešuje in razvija vse panoge 
kmetijskega gospodarstva na svojem 
področju, tako poljedelstvo, živinorejo, 
sadjarstvo, vinogradništvo, čebelarstvo, 
gojitev industrijskih in drugih kultur, 
gozdarstvo, domačo obrt itd., posebno 
še tiste panoge oziroma kulture, ki v 
danih naravnih pogojih najbolj uspe- 
vajo; 4. da uvaja za povečanje kmetijske 
proizvodnje in s tem za naraščanje bla- 
gostanja svojih članov naprednejše teh- 
nične iti agronomske metode v kmetij- 
stvu in v ta namen nabavlja kmetijske 
stroje, umetna gnojila Ud., ustanavlja 
ambulante za živino, plemenilne postaje, 
organizira selekcijo živine, gradi silose, 
organizira semensko službo, skrbi za 
gojitev sadnih, gozdnih in drugih sadik 
itd.; 5. da organizira, predelavo kmetij- 
skih pridelkov in obrtne delavnice za 
potrebe svojih članov in izrablja pri tem 
predvsem lokalne surovine; 6. da zbira 
kmečke prihranke v obliki hranilnih 
vlog in notranjih posojil za ustvarjanje 
obratnih sredstev in podeljevanje kre- 
ditov svojim članom; 7. da skrbi za go- 
spodarski strokovni, kulturni in pro- 
svetni dvig vseh prebivalcev svojega 
okoliša tako, da prireja v svojem za- 
družnem domu strokovna in politična 
predavanja, kulturne prireditve, stro- 
kovne tečaje, razstave, predvajanja fil- 
mov, . goji fizkulturo itd. ter ustanovi 
svojo knjižnico. 

« Zaradi smotrnega in uspešnejšega,iz- 
vajanja svojih nalog izdela potrebne na- 
črte v skladu s splošnim državnim na- 
črtom. 

Zadružni delež znaša 150 din in "se 
plača ob vstopu v zadrugo. Upravni od- 
bor lahko dovoli plačilo v obrokih. De- 
lež zadružnikovega družinskega Člana 
znaša 20 din. Jamstvo je omejeno. Vsak 
zadružnik jamči še s petkratnim zne- 
skom vpisanih obveznih deležev. 

Zadruga razglaša važnejše sklepe v 
svojih poslovnih prostorih in na razglas- 
iti deski. 

Upravni odbor sestavlja 5 do 7 Članov, 
Njegova dolžnost traja eno leto. 

Zadrugo zastopa upravni odbor, pod- 
pisujejo pa zanjo dva Člana upravnega 
odbora, katerih enega^ lahko nadome- 
šča po upravnem odboru pooblaščeni 
uslužbenec zadruge. 

Člani upravnega odbora so: 
Klobasa Slavko, kmet, Benedikt, pred- 

sednik, 
Ploj Franc, kmet, Obrat, podpredsed- 

nik, 
Rojko Franc, tajnik" OLO, Benedikt, 
Kocuvan Edvard, uslužbenec KLO, 

Trotkova, 
Vajngerl Jožef, kmet, Rečica, ' - 
Žižek Ludvik, kmet, Tretenik, 
Kerec Štefan, tajnik OLO, Trotkova 

odborniki. 
Okrožno sodišče r. Mariboru 

dne 24. avgusta 1948. 
Zadr. IV 118-2 7577 

1248. 
Sedež: Dvor pri Žužemberku. 
Dan vpisa: .28. junija 1948. 
Besedilo: Kmetijska zadruga z omeje- 

nim jametvom v Dvoru pri Žužemberku. 
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Zadruga je bila ustanovljena 19. II. 
1948 za. nedoločen das. 

Naloge zadruge sor 1. da na čam boljši 
• čim kulturnejši-način oskrbuje svoje 
člane L Vsemi potrebnimi potrosnimi' 
predmeti; 2. da odkupuje v svojem oko- 
lišu vse kmetijske pridelke ta izdelke v 
skladu v postavljenim načrtom za dobro: 

oskrbo mest in drugih industrijskih sre- 
dišč in sklepa v 'ta namen pogodbe; 
3. da pospešuje in razvija vie panoge 
kmetitjakega gospodarstva na svojem* 
področju, tako poljedelstvo, 'živinorejo, 
sadjarstvo, vinogradništvo, čebelarstvo, 
gojitev industrijskim in drugih kultur, 
gozdarstvo, domačo obrt itd., oosebno 
še tiste panoge oziroma kulture, ki v 
dan.h naravnih pogojih' näjbolj uspe- 
vajo; 4. da uvaja za povečanje kmetijske 
proizvodnje in s tem za naraščanje bla- 
gostanja svojih članov naprednejše teh- 
nične • agronomske metode v kmetijj- 
stru in v ta namen nabavlja' kmetijske 
stroje, umetna gnojila itd., ustaravlja 
ambulante za živino', jplemenilne postaje, 
organizira selekcijo živine, gradi silose, 

.organizira semensko' službo, skrbi za 
gojitev sadnih, gozdnih in drugih sadik 
itd.; 5.' da organizira predolavo kmetij- 
skih pridelkov in obrtne delavnice za 
potrebe svojih članov in izrablja pri.tem 
predvsem lokalne surovine; 6, da zbira 
kmečke prihranke v oblilo hran.lniL 
vlog in notranjih posojil za ustvarjanje 
obratnih sredstev in podeljevanje kre 
ditov svojim člaDom; 7. da skrbi za go- 
spodarski strokovni, .-.uiturLi in pro- 
svetni dvig vseb prebivalcev svojega 
okoliša tako, da prireja v svojam za 
družnem domu strokovna ih politična 
predavanja, kulturne prireditve, stro- 
kovne tečaje, razstave, predvajanja fil- 
mov, goji fizkultuio itd. ter' ustanovi 
svojo knjižnico. , 

Zaradi smotrnega in uspešnejšega iz- 
vajanja svojih nalog izdela potrebne na- 
črte v skladu s splošnim državnim na- 
črtom. 

Zadružni delež znaša 100 din, delež 
zadružnikovega družinskega clama 10 di- 
narjev. Jamstvo jo omejeno. Vsak član 
jamči z desetkratnim zneskom vpisanih 
obveznih deležev. Deleži se ne obrestu- 
jejo • nanje ne izplačujejo dividende. 

Razglasi in sklepi zadruge in zbora 
86 aafoijejo •• zadružni razglasili deski, 
vabilo na zbor pa se še posebej razglasi 
«»••••• pismeno članom. 
nov ÏÏ?4. odhor sestavlja 5 do 7 čla- 
tonikov?J predsedm&> *• k 5 od- 

nräSi!?Lz?rtopa Wavmi odbor po 
predsed^ku in tajniku, 'če so ti zadX 
•, pa po dva člana upravnega odbora, 
ali pa en dan upravnega odbora in en 
pooblaščeni uslužbenec zadruge. 

Člani upravnega odbora so; 
Bukovec Karel, kovač Dvor 36, pred- 

sednik, ' v w 

Miämaf Jože, knjigovodja,  Mackovec 
st. 17, tamak, 

Vidmar Franc, fajjar, Mackovec 26, 
ötrumbelj Franc, kmet, Vinkov vrh' 7, 
Gucek Franc, šofer, Stavöa vas 15, 

borS        ' delavec' Treb& vas 25' «d- 

Pooblasčenca  za   sopodpisovanje  sta 
Može Dušam,   posestnik,  Dvor 25,  in 
Podoreb Ivan, trg. pomočnik, Dvor 14- 

Okrožno sodišče v Novem mestu 
dne 28. junija 1948. 

Zt 37/48 - Zadr III 63/1    6946' 
* 

1249. 
Sedež: Breginj, okraj Tolmin. 
Dan vpisa: 16. avgusta 1948. 
Besedilo: Kmetijska zadruga i omeje- 

nim jamstvom y Breginju. 
Zadruga je bila uetamovliena na skup- 

ščini 5. III. 1948. 
Naloge zadruge so: 1. da na čim boljši 

in čim kulturnejši način oskrbuje svoje 
člane z vsemi potrebnimi potrosnimi 
predmeti; 2. da odkupuje v svojem oko- 
lišu vse kmetijske pridelke in izdelke v 
skladu s postavljenim načrtom za dobro 
oskrbo mest in drugih industrijskih sre- 
dišč in sklepa v ta namen pogodbe; 
3. da pospešuje in razvija vsè panoge 
kmetijskega gospodarstva na svojem 
področju, tako poljedelstvo, živinorejo, 
sadjarstvo, vinogradništvo, čebelarstvo, 
gojitev industrijskih in. drugih , kultur, 
gozdarstvo, domačo obrt itd., posebno 
še tiste panoge oziroma kulture, ki v 
danih naravnih pogojih najbolj uspe- 
vajo; 4. da uvaja za povečanje kmetijske 
proizvodnje in s tem za naraščanje bla- 
gostanja svojih članov naprednejše teh- 
nične in agronomske metode v kmetij- 
•slvu in v ta namen nabavlja kmetijske 
stroje, umetna gnojila itd., ustanavlja 
ambulante za živino, plemenilne ^osUje, 

•organizira selekcijo živine,.gradi silose, 
K .gaiizira semensko službo, skrbi za 
gojitev sadnih, gozdnih in drugih' sadik 
itd.; ,5. da organizira predelavo kmetij- 
skih -pridelkov in obrtne delavnice za 
potrebe svojih članov izrablja pri tem 
predvsem lokalne surovine; 6. da zbira 
l.mečke prihranke v obliki hranilnih 
v*og in notranjih posojil za ustvarjanje 
o .ratnih sredstev in podeljevanje kre- 
ditov svojim članom; 7. da skrbi za go- 
spodarski strokovni, kulturni in pro- 
svetni dvig vseh prebivalcev svojega 
okoliša tako, da prireja v svojem za- 
družnem domu strokovna in politična 
predavanja, kulturne prireditve, stro- 
kovne tečaje, razstave, predvajanja fil- 
mov, goji fizkulturu itd. ter ustanovi 
svojo knjižnlico. 

Zaradi smotrnega in uspešnejšega: iz- 
vajanja svojih nalog izdela potrebne na- 
črte v skladu e splošnim državnim na- 
črtom. 

ZadraM delež znaša 150 ••, delež 
zàdruanàkovega "družinskega člana pa 
16 d!in. Vsak zadružnik jamci s petkrat- 
nim znesikom vpisanih „deležev. 

Prioboitve se razglašajo v poslovnih" 
prostorih zadruge • na razgiaeai deski. 

Upravni odbor sestavlja 7 do 9 članov. 
Zadrugo zastopa upravni odbor, zanjo 

podpisujeta dva člana upravnega odbo- 
ra!, katerih enega sme nadomeščati po- 
oblaščeni uslužbenec zadruge. • , 

Ciani upravnega odbora so: 
Maizora Ivan, upokojenec, Breginj 13, 

predsednik, 
Tonkli Andrej, kmet, Breginj 56, pod- 

predsednik, ' 

5    èimac Anton, delavec, Breginj 25, 
Domevšček Ignac, mizar, Breginj 6, 
Tonkli Alfonz, delavec, Bregini 62,'. 
Čuš Jožef, kmet, Breginj 35,   ' 
Brie Jožef, kmet, Breginj 57, 
Gašperut Franc, delavec, Breginj 142, 

odborniki. 
Okrožno sodišče v Postojni 

dne 16. avgusta 1948. 
Zt 148/48—2 7716 

1250. 
Sedež: Kred, okraj Tolmin. 

. Dan vpisa: 16. avgusta 1948. 
Besedilo: Kmetijska zadruga z omeje- 

nim jamstvom v Kredu. 
Zadruga je bila ustanovljena na skup- 

ščini 5. III. 1948. .       ^ 
Naloge zadruge so: 1; da na čim boljši 

in čim kulturnejši način oskrbuje svoje 
člane z vsemi potrebnimi potrosnimi 
predmeti; 2. da odkupuje v svojem oko- 
lišu vse kmetijske pridelke in izdelke v 
skladu s postavljenim načrtom za dobro 
oskrbo mest in drugih industrijskih sre- 
dišč in sklepa v ta namen pogodbe; 
3, da pospešuje in razvija vse panoge 
kmetijskega gospodarstva na svojem 
področju, tako poljedelstvo, živinorejo, 
sadjarstvo, vinogradništvo, čebelaretvo, 
gojitev industrijskih in drugih 'kultur, 
gozdarstvo, domačo obrt itd., posebno 
še tiste panoge oziroma kulture, ki v 
danih naravnih pogojih najbolj uspe- 
vajo; 4. da uvaja za povečanje, kmetijske 
proizvodnje in s tem za naraščanje bla- 
gostanja svojih članov naprednejše teh- 
nične in agronomske metode y kmetij-, 
stvu :in v ta: namen nabavlja kmetijske 
stroje, umetna gnojiOa itd., ustanavlja 
ambulante'za živino, plemenilne postaje, 
organizira selekcijo živine, gradi silose, 

. orgaiizira semensko službo, sferbi za 
gojitev sadnih, gozdnih in drugih eadak 
itd.; 5. da organizira predelavo kmetij- 
skih pridelkov, in obrtne delavnice aa 
potrebe svojih članov in izrablja pri tem 
predvsem lokalne (Surovine; 6. da zbira 
kmečke prihranke v obliki hranilnih 
vlog in notranjih posojil za ustvarjanje 
obratnih sredstev in podeljevanje kre- 
ditov svojim članom^ 7. da sJnribä za' go- 
spodarski strokovni, kulturni in pro- 
svetni dvig vseh prebivalcev svojega 
okoliša tako, da prireja v svojem za- 
družnem domu strokovna _in polMSna 
predavanja, kulturne prireditve, stro- 
kovne : tečaje, razstave, predvajanja! fil- 
mov, goji iizkulturo itd!, ter ustanovi 
svojo-knjižoico.   ' '. ' 

Žarada smotrnega in uspešnejšega, Iz- 
vajanja svojih Baiog izdela potrebne na- 
črte .v skladu s splošnim državnim na- 
crtom.    • • 

Zadružni 'delež znaša1 150 dim, delež' 
zadružnikovega družinskega 'elana pa 15 
dinarjev. Veak zadružnik jamcî s pet- 
kratnim zneskom vpisanih' deiežev. 

Priobčitve ' se razglašajo. v poslovnih 
prostorih zadruge in na razglasni deski 

Upravni odbor sestavlja* 7 dò: 9 •-. 
nov. •     . ,    „ 

Zadrugo zastopa upravni odbor, zanjo' 
podpisujeta 'dva Člana upravnega odbo- 
ra1, katerih enega.sme nadomeščati po- 
oblašceni uslužbenec zadruge. 
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Ciani upravnega odbora so: 
Skočir Jožef, kmet, Kred  18, pred- 

sednik, 
Skooir Eared, kmet, Potoki 22, pod- 

predsednik, 
Lavrenčic Jožef, kmet, Kred 20, taj- 

nik, 
Skočir Ivan, Kmet, Kred 21, 
Tratina Anton, kmet, Kred 31, 
Zuber Franc, kmet, Kred 58, 
Terpin Stanko, kmet, Potoki 26, od- 

borniki. 
Okrožno sodišče v Postojni 

dne 16. avgusta 1948. 
Zt 149/48-2 7710 

1251. 
Sedež: M   tinj vrh. 
Dan vpisa: 26. avgusta 1948. 
Besedilo: Kmetijska zadruga z omeje- 

nim jamstvom v Martini vrhu. 
Na z*, -.a 8. VIII. 1948 se je Živinorej- 

ska, zadruga z omejenim jamstvom v 
Martini vrhu spojila • to zadrugo (Zadr. 
V 87/2). 

.   rožno sođiiče v Ljubljani 
dne 26. avgusta 1948. 

Zadr VI 32/2 7659 

1252. 
Sedež: Kapla. 
Dan vpisa: 20. avgusta 1948. . 
Besedilo: Kmetijska zadruga z o. J. v 

Rapii. 
Izbrišejo se dosedanji člani upravne- 

ga odbora: Jezernik Martin, Vraber An- 
ton in Krajne Ivan, vpižejo pa se novi 
člani: 

Pajtler Jakob, kmet, Sp. Kapla, pred- 
sednik, 

Volmajer Franc, gozd. delavec, Sp. 
Kapla, podpredsednik, 

Stelcer Ivan, kmet, Z%. Kapla, 
-Hartman Mirko, kmet, Zg. Kapla, od- 

bornika. 
Okrožno sodišče v Mariboru 

dne 20. avgusta 1948. 
Zadr III 117 7516 

1253. 
Sedež: Ljutomer. 
Dan vpiea: 17. julija 1948. 
Besedilo: Zadruga za vzrejo žrebet, 

z. z o. j. v Ljutomeru. 
Na skupščini 9. XI. 1947 so bila spre- 

jeta nova pravila. 
Sedež odslej: Cven pri Ljutomeru. 
Besedilo odslej: Konjerejska zadruga 

okraja Ljutomer, z. z o. j. v Cvenu pri 
Ljutomeru. 

Naloga "zadruge je: a) uvedba rodov- 
nika za amerikanske kasače, b) naprava 
skupnih tekališč in pašnikov za skupno 
vzrejo žrebet, c) obdarovanje zadružnih 
konj, dajanje posojil za nakup plemen- 
skih kobil ter izvajanje samopomoči 
med Slani. 

Zadružni delež znala 100 din, placa' 
se ob vstopu v zadrugo. Vsak zadružnik 
jamci še s petkratnim zneskom vpisanih 
obveznih deležev. 

Upravni odbor sestavljajo predsednik, 
podpredsednik, tajnik in 7 članov, ki jih 
voli skimščina za dobo 3 let. Vsako leto 
se izmenja ena tretjina članov odbora. 

Zadrugo zastopa upravni odbor, zanjo 
podpisujeta po dva člana upravnega od- 
bora, katerih enega lahko nadomešča po 
upravnem odboru pooblašeni uslužbenec 
zadruge. 

Izbrišejo se dosedanji člani upravnega 
odbora: 

Slavic Alojz, Filipič Mihael, Sumak 
Mirko, Galunder Franc, Bunderi Ivan; 
vpišejo eô novi izvoljeni člani upravne- 
ga odbora, posestniki: 

Slekovec Franc, Grabe, 
MagdiÖ Ivan, Babinci 
Novak Franc, Babinci, 
Slavic Jožef, Bunčani, 
Kardinar Ludvik, Zg. Krapje, 
Štuhec Anton, Logarevci. 
Zaznamuje se, da je Slavic Franc 

predsednik, Slekovec Franc podpredsed- 
nik in Magic Ivan tajnik. 

Okrožno sodišče v Mariboru 
dne 17. julija 1948. 

Zadr II 89 7137 

1254. 
Sedež: Ptuj. 
Dan vpisa: 23. avgusta 1948. 
Besedilo: Okrajna poslovna zveza na- 

bavno-prodajnih zadrug z o. j. v Ptuju. 
Na skupščini 25. IV. 1948 so bik' spre- 

jeta nova pravila. 
Zz~. . .o odslej: Okrajna zveza kmetij- 

skih zadrug za okraj Ptuj, z. z o. j. v 
Ptuju. 

Naloge zadruge so téle: 
Zveza vodi včlanjene zadruge v orga- 

nizacijskem in gospodarskem oziru, uva- 
ja v njihovo poštovanje planiranje, raz- 
vid in kontrolo, skrbi za vzgojo kadrov 
in za vzgojo zadružnikov sploh, se bori 
za naprednejše oblike v zadružništvu in 
za pravilni razvoj svojih članic in v ta 
namen: 1. predstavlja in povezuje vse 
zadruge kmetijske vrste v svojem okra- 
ju razen kmetijskih obdelovalnih zadrug; 
2. pospešuje in razvija e pomočjo svojih 
članic vse panoge kmetijstva in goz- 
darstva na svojem področju, poseb- 
no tiste panoge oziroma kulture, ki v 
danih naravnih pogojih najbolje uspeva- 
jo, in sicer a) pomaga svojim Sanicam 
pri pravSni organizaciji selekcije živi- 
ne, pri ustanavljanju plemenilnih po- 
staj, ambulant za živino, pri graditvi si- 
losov, pri nabavi in reji plemenske ži- 
vine, pri reji drobnih živali itd., prav ta- 
ko skrbi pa tudi za dobro organizacijo 
mlekarstva in za produkcijo živinskih 
proizvodov, kot mesa, kož, volne itd.; 
b) organizira in pomaga izvrševati na- 
črt lesne proizvodnje svojim članicam, 
odkupuje, predeluje in vnovčuje les ter 
skrbi po svojih članicah za uspešno or- 
ganizacijo pogozdovanja, posebno za ure- 
ditev drevesnic itd.; c) pomaga svojim 
Članicam pri pravilni organizaciji semen- 
ske službe, pri vzgoji in pravilni obdela- 
vi vseh vrst kultur, posebno še industrij- 
skih kultur, pospešuje uvajanje napred- 
nejših agrotehničnih metod v kmetijstvu 
itd.; č) pomaga svojim članicam pri po- 
speŠevahTu sadjarstva in vinogradništva, 
posebj^ 4*ri ureditvi ^rovss-nic in trsnic, 
pri 7,0" ""' i razn'h rastlinskih bolezni, 
pri obn^ • vinogradov, pri vzgoji kvali- 

tetnega sadja, pri čoianju vin, pri vnov- 
čevanju sadja • vin itd.; d) pomaga 
svojim članicam pri pospeševanju vseh 
drugih gospodarskih panog, na primer 
čebelarstva itd.; 3. pomaga svojim čla- 
nicam pri mehanizaciji kmetijstva s tem, 
da skrbi, da bodo zadruge uspešno ia* 
rahljale razpoložljive kmetijske stroj«! 
nabavljale take stroje in skrbele, da bo- 
do ti stroji stalno v uporabnem stanju) 
da pomaga članicam pri ureditvi delav- 
nic za popravilo kmetijskih strojev, da 
ima po potrebi lastno delavnico te vrste 
in lastne kmetijske stroje ter da sodelu- 
je po potrebi pri sklepanju pogodb 
med članicami in traktorsko postajo; 
4, pomaga pri pravilni organizaciji za- 
družne trgovine, io aleer: a) skrbi, da 
bo trgovsko poslovanje njenih članic na 
stopnji racionalne, tehnično popolne in 
kulturne trgovine, da bodo članice zni- 
ževale zaki. niito dopustno maržo; b) skr- 
bi za dobro tehnično organizacijo odku- 
pa kmetijskih pridelkov in izdelkov, po- 
sebno za pravočasno kontrahiranje, in 
ukrene vse potrebno, da bo odkup učin- 
kovit kakor tudi da se pravilno razvije 
trgovina po vezanih cenah; c) pomaga 
svojim članicam pri naročanju in dobavi 
blaga, zalaga svoje članice s trgovskim 
blagom in sklepa pogodbe z dobavnimi 
podjetji, kolikor so posebej, bo to ra- 
cionalno in gospodarsko smotrno, pri če- 
mer skrbi, da bodo vse zadružne trgovi, 
ne pravočasno in zadostno založene z 
blagom, ki ustreza okusu in običajem za- 
družnikov, prav tako pa skrbi, da ne 
bodo imele zadruge na zalogi nekurant- 
nega blaga; č) prevaža trgovsko blago za 
svoje čknice z lastnim prevoznim par- 
ko in v ta namen tudi koordinira načrt- 
no in racionalno izrabo prevoznih sred- 
stev svojih članic in ima tudi lastne av- 
tomehanične delavnice; 5. posreduje in 
po potrebi razdeljuje med svoje članice 
kredite, organizira in povezuje kreditne 
odseke svojih članic z Narodno banko 
ter pospešuje zbiranje kmečkih prihran- 
kov; 6. skrbi za sistematičen dvig kul- 
turne in prosvetne ravni zadružnikov in 

"kmečkega prebivalstva sploh in v ta na- 
men pomaga v prvi vrsti pri gradnji za- 
družnih domov, prireja predavanja, raz- 
stave itd.; 7. vzgaja po načrtu zadružne 
kadre, jih pravilno razvršča in utrjuje 
pri njih zavestno disciplino; 8. organi- 
zira in uravnava delo svojih članic, jim 
daje obvezna navodila organizacijske in 
poslovne narave v skladu z veljajočimi 
zakonitimi predpisi in navodili nadre- 
jenih organov, organizira in opravlja or- 
ganizacijsko, inštruktorsko n revizijsko 
službo, s katero nadzoruje in zboljšuje 
njihovo poslovanje, da bo zmeraj smotr- 
no in racionalno. 

Zaradi smotrnega in uspešnejšega iz- 
polnjevanja vseh teh nalog izdela po- 
trebne načrte v skladu s splošnim držav- 
nim načrtom In skrbi, da izdelujejo te 
načrte tudi njene članice ter da jih tudi 
v celoti izvajajo in presegajo. V ta na- 
men vođi tudi vso potrebno evide"*no in 
statistično službo. 

Upravni odbor sestavlja 7 do 9 Čla- 
nov. 

IzbriŠeio se dosedanji Člani unrrvieça 
odbora: Vrbnjak Jože, PodporSoik MeL 
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tiu,    Aeubauer Maks,    Domaujko Josip, 
Hasl Drago, Rudolf Ivan, Keòek Jožef, 
Beranič Martin, Rajher Stanko, Bratu- 
šek Franc,   Dreo Vinko in Pongračič 
Ivan; vpišejo se novi člani: 

iToplak Janža, kmet, Mostje, 
Debenak Slavko, ekonom, Ptuj, 
Kolarič Martin, posestnik, Obrez, 
Urek Anton, kmet, Mestni vrh, 
Svenšek Ernest, kmet. Sv. Kungota, 
Kunstek Matija, kmet, Krčevina, 
Cuâ Janko, kmet, Domava. 
Zaznamuje  se,  da  je   Horvat  Peter 

predsednik, Toplak Janža podpredsed- 
nik, Debenak Slavko pa tajnik upravne- 
ga odbora. 

Okrožno sodišče v Mariboru 
dne 23. avgusta 1948. 

Zadr III 40 7502 

1265. 
Sedež: Divača. 
Dan vpisa: 13. avgusta 1948. 
Besedilo: Okrajna zadružna poslovna* 

zveza nabavno prodajnih zadrug v Di- 
vači 

Na skupščini 26. IV. 1948 so bila 
sprejeta nova pravila: 

Besedilo odslej: Okrajna zveza kmetij- 
skih zadrug za okraj Sežana z z. o. j. v 
Sesani. 

Naloga zadruge Je: Zveza vodi včlanje- 
ne zadruge organizacijsko in gospodar- 
sko uvaja v njihovo poslovanje načrtova- 
nje, razvid in kontrolo, skrbi za vzgojo 
kadrov in zadružnikov sploh, se bori za 
naprednejše oblike v zadružništvu in za 
pravilni   razvoj   Slanic.   V   ta namen: 
1. predstavlja in povezuje vse zadruge 
kmetijskega značaja evojega okraja ra- 
zen   kmetijskih   obdelovalnih   zadrug. 
2. pospešuje In razvija s pomočjo svojih 
Sanic vse panoge*kmetijstva in gospor 
darstva na svojem področju, posebno 
kulture, ki v danih naravnih pogojih 
najbolj uspevajo, in sicer: a) pomaga čla- 
nicam pri pravilni organizaciji selekcij« 
živine, pri ustanavljanju plemenilnih po- 
staj, ambulant za živino, pri gradnji si- 
losov, pri nabavi in odgoji plemenske 
živine, pri reji drobne živine itd., skrbi za 
dobro organizacijo mlekarstva, za dobro 
organizacijo in za produkcijo živinskih 
proizvodov, kot mesa, kož, volne itd.; 
b) pomaga organizirati in izvrševati 
Stenicam načrt lesne proizvodnje, odku- 
puje, predeluje in vnovčuje les, ter skr- 
bi po članicah za uspešno organizacijo 
proizvodnje, posebno za ureditev dre- 
vesnic itd.; c) pomaga članicam pri pra- 
vilni organizaciji semenske službe, pri 
vzgoji in pravilni obdelavi raznih kul- 
tur, posebno industrijskih, pospešuje 
uvajanje    naprednejših    agrotehničnih 
metod v kmetijstvu itd/' ® P°ma«a Sla- 
nicam pri pospeševanju sadjarstva in 
vinogradništva, pri ureditvi drevesnic 
in trraic, zatiranju raznih rastlinskih 
bolezni, obnovi vinogradov, vzgoji kva- 
litetnega sadja, šolanju vin, vnovòevanju 
eadja m vin itd.; d) pomaga članicam 
pri pospeševanju vseh drugih gospodar- 
skih panog, n. pr čebelarstva itd.; 

3. pomi1 TI ^,r 'i mehanizaciji 
•.metijetva,   skrbi,   aa   bodo   zadruge 

usptóno izrabljale razpoložljive kmetij- 
ske stroje, nabavljale take stroje, da 
bodo ti stroji stalno v uporabnem sta- 
nju, pomaga članicam pri ureditvi de- 
lavnic za popravilo kmetijskih strojev, 
da ima po potrebi lastno tako delavnico 
in lastne večje kmetijske stroje, ter da 
sodeluje po potrebi pri sklepanju po- 
godb med članicami in traktorsko po- 
stajo; 

.4. Pomaga pri pravilni organizaciji 
zadružne trgovine in sicer: a) skrbi, da 
bo trgovsko poslovanje njenih članic ra- 
cionalno, tehnično dovršeno in kulturno, 
da bodo članice zniževale zakonito do- 
pustno maržo; b) skrbi za dobro tehnič- 
no organizacijo odkupa kmetijskih pri- 
delkov in izdelkov, posebno za pravo- 
časno kontrahiranje, in ukrene vse po- 
trebno, da je odkup učinkovit, in da se 
pravilno razvije trgovina po vezanih 
cenah; c) pomaga članicam pri naroča- 
nju in dobavah blaga, jih zalaga s trgo- 
vinskim blagom in sklepa pogodbe z do- 
bavnimi podjetji, če in kolikor bo to 
racionalno in gospodarsko smotrno. 
Skrbi, da bodo vse zadružne trgovine 
pravočasno in zadosno založene z bla- 
gom, ki ustreza okusu in običajem, skr- 
bi, da ne bodo imele zadruge na zalogi 
nekoristnega blaga; č) prevaža trgovsko 
blago za članice z lastnim prevoznim 
parkom. V ta namen koordinira tudi na- 
črtno in racionalno izrabljanje prevoz- 
nih sredstev članic in ima tudi lastno 
avtomehanično delavnico; 

6. posreduje in po potrebi razdeljuje 
med svoje članice kredite, organizira in 
povezuje kredite članic z Narodno ban- 
ko in pospešuje zbiranje kmečkih pri- 
hrankov; 

6. skrbi za sistematičen dvig kultur- 
ne in prosvetne ravni zadružnikov in 
kmečkega prebivalstva sploh. V ta na- 
men pomaga predvsem pri gradnji za- 
družnih domov, prireja predavanja, raz- 
stave itd.; 

7. vzgaja po načrtu zadružne kadre, 
jih pravilno razporeja in utrjuje pri 
njih zavestno disciplino; 

8. organizira in usmerja delo članic, 
Jim daje obvezna navodila organizacij- 
skega in poslovnega značaja v skladu 
z obstoječimi zakonitimi predpisi in na- 
vodili nadrejenih organov. Organizira 
in opravlja organizacijsko inetruktoreko 
in revizijsko službo, s katero kontrolira 
in zboljžuje njihovo poslovanje, da bo v 
vsakem pogledu smotrno in racionalno. 

Zaradi smotrnega in uspešnejšega iz- 
polnjevanja vseh nalog izdela potrebne, 
načrte v skladu s splošnim državnim 
načrtom in skrbi, da izdelujejo te načrte 
tudi njene Članice, in da jih v celoti 
izvajajo in presegajo. V ta namen vodi 
potrebno in statistično službo. 

Zadružni delež znala 6.000 din. Vsaka 
zadruga članica je dolina vpisati in pla- 
čati najmanj en delež in jamči z deset- 
kratnim zneskom vpisanih deležev. 

Priobčitve se razglašajo v prostorih 
zadruge in na rar&glasni deski Vabilo 
na skupščino ee razglasi v •prostorih zve- | 
*.e in se dostavi v?em članicam. 

Upravni odbor I'Mtavlja sedem do de-, j 
. et članov. Zadrugo zastopa upravni •&< I 

bor, zanjo podpisujeta dva člana uprav 
nega odbora, kalt>r:li enega sme nado- 
meščati pooblaščeni uslužbenec zadruge. 

Člani upravnega odbora so: 
Eodrič Avgust, mehanik, Sežana, 
Bizjak Ludvik, trg. pomočnik, Vrhov- 

lje, 
Majer Gabrijel, uradnik, Sežana, 
Škrinjar Slavko, kovač, Sežana, 
Mahnič Filip, železničar, Povir, 
Jakomin Peter, kmet, Kubed 66, 
•halič Anton, kmet, NasiTc 16. 

Okrožno sodišče v Postojni 
dne 13. avgusta 1948. 

Zt 44/47-7 7886 

1256. 
Sedež: Kranj. 
Dan izbrisa: 26. avgusta 1948. 
Besedilo: Stavbna zadruga >Komend- 

ski dom< v Komendi, zadruga z omeje- 
nim jamstvom r likvidaciji. 

Zaradi končane likvidacije. 
Okrožno sodišče • Ljubljani 

dne 26. avgusta 1948. 
Zadr IV 31/8 7557 

1257. 
Sedež: Krško. 
Dan izbrisa: 13. junija 1948. 
Besedilo: Kreditna zadruga državnih 

uslužbencev z omejenim jamstvom v Kr- 
škem v likvidaciji. 

Ker sploh ni pričela delovati. 
Okrožno sodišče v Ljubljani 

dne 13. junija 1948. 
Zadr II 18/7 7876 

Oklici 
O 266748 v 7889 
•••• Franc, rudar v Zabukovći 120, 

je vložil proti svoji ženi •••• Mariju, 
gospodinji, nazadnje stanujoči v Libo- 
jah, sedaj neznanega bivališča tožbo aa 
razvezo zakona. 

Ker sedanje bivališče toženke ni zna- 
no, se ji postavlja za skrbnica Vetrovec 
Venčeslav, pravni referent pri OLO Ce- 
lje okolica v Celju, ki jo bo zastopal in 
varoval njene koristi, dokler se sama ne 
zglasi 

Okrožno sodišče v Celju 
dne 3. septembra 1948. 

O 1147/47—16 7880 
Blažič Ludvik, posestnik v Lokavcu 

št. 39, je vložil tožbo na razvezo zakona 
proti Blažič Tereziji, pos. istotam, sedaj 
neznanega bivališča. 

Razprava bo dne 11. septembra 1048 
ob 12. uri pri okrajnem sodflBu v Gor- 
nji Radgoni, soba št. 28. 

Ker bivališče toženke ni mamo, te ji 
postavlja za skrbnika BteM Jože, usluž- 
benec OLO Radgona, ki jo bo sestopal 
na njeno nevarnost in stroške, dokler 
se sama ne zglasi ali ne imenuje pooblai- 
«óenca. 

Okrožno sodišče v Maribora 
dne 3. septembra 1946, 
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G 548/48-4 7861 
Gerèak Štefanija, rodarka v Pristavi 

št 14, p. Crna, je vložila proti Gerèaku 
Bugonu, nameščencu, tožbo na razvezo 
zakona. 

Razprava bo dne 16. septembra 1948 
ob 10.80 uri pri okrajnem sodišču v Pre- 
valjen- 

Ker je trivaliuče toženca neznano, se 
mu postavlja za skrbnico njegova meti 
Gersak Julijana, najemnice v Pristavi, 
ki ga bo aastopala na njegovo nevarnost 
in stroške, dokler se sam ne agiati aü 
imenuje pooblaščenca. 

Okrožno Sodiš?» r Mariboru 
dne 4. septembra 1948. 

Uvedbe postopanja 
za razglasitev za mrtve 

R 172/48-5 7364 
Korenč Franc, roj. 13. XI. 1896 v No- 

vem svetu, KLO Hotedršica, sin Lovren- 
ca in Marije rojene Cigale, delavec, je 
bil 10. XII. 1943 od domobrancev inter- 
niran v Dachau. Zadnjič se je oglasil v 
začetku leta 1944. Od tedaj se pogreša. 

Vsakdo, ki mu je o pogrešanem kaj 
znano, se poziva, da to do 16. X. 194S 
poroča sodišču. 

Po preteku roka bo sodišče odločilo o 
predlogu. 

Okrajno sodišče v Idriji 
dne 20. avgusta 1948. 

Ok 190/48-4 6870 
Košir Alojoj, roj. 23. IX. 1922 v Dre- 

novcu pri Krškem, ein Matije in Alojzije 
rojene Zupančič, dijak v Ljubljani, Rož- 
na dolina, C. XV št. 17, • 

Košir Vinko, roj. 18. 1.1934 v D rénov- 
ai pri Krfkem, sin. Matije in Alojzije 
rojene Zupane», vajenec v Ljubljani, 
Rožna dolina, C. XV št. 17,/sta odšla 
1942 k partizanom. Po ohveetilu RK je 
Košir, Alojz padel 18. II. 1944 pri Kuz- 
manjû.na Pohorju, Košir Vinko pa v za- 
četku i. 1944 v' Šodražioi na Dolenjakem. 

Na predlog Košir A loj »i je ee uvede po- 
stopanje za razglasitev za mrtva in naj ee 
o pogrešanima do 15. X. 1948 poroča so- 
dišču ali skrbniku Simoučiču Slavku v 
Ljubljani, Roina dolina, C. X št 6. 

Košir Vinko hi Alojz se pozivata, da 
• se zgrešita pri eodl&u ali drugače data 
kmko vest o sebi 

Po preteku roka bo sodil»» odlomio 
o predlogu. 

Okrajno Sodišče v Ljubljani     »  ; 
dne 24. julija 1948. 

• Popravek 
V 38. številki Uradnega Deta LRS Je 

v raeglasu št 7622 o'uvedbi postopanja 
• razglaeitev • mrtvega glede PQgr*" 
šaueev Godca Ludvika io Hočevar Ton- 
čke pomotoma izostal predzadnji odeta- 
veik, ki se glaef: 

Vsakdo/ ki mu je o pogreSanHi kaj 
znano, se poœiva, naj to do 16. XI. 1948 
poroča sodišču ali predlagateljem. 

Amortizacija [ 
R 312/48—3 7843 

Po predlogu Ozmec Cecilije roj. Ku- 
kovec, učiteljice pri Sv. Tomažu, se uve- 
de amortizacijsko postopanje za amorti- 
zacijo vrednotoioe, ki jo je baje izgubila, 
im ee inietnik poziva, da uveljavi 
svoje pravice v dveh mesecih po objavi 
v Uradnem lietu, ker se bo sicer po pre- 
teku tega roka proglasilo, da je vred- 
notndca izgubila evojo pravno veljavnost. 

Oznamenilo vrednomice: 
Hranilna knjižice Kmečke hranilnice 

in posojilnice v Ptuju, z z a j., št. 4.505 
na ime Kukovec Cecilija, Sv. Tomaž pri 
Ormožu, z zneskom 1749 din. 

Okrajno sodišče v Ljutomeru 
dne 31. avgusta 1948. 

Oklic 
dedičem neznanega bivališča 

0 76/48-11 7840 
BergoČ Jože, delavec iz Slavine št- 19, 

okraj Postojna, ki je umrl 27. III. 1907 ne- 
znano kje v Ameriki, je baje zapustil v 
Ameriki ženo in 5 otrok, katerih imena 
in naslovi sodišču, niso znani. 

# Vsi ki mislijo, da imajo dedno pra- 
vico po umrlem, naj so v 6 mesecih pri- 
glasijopri sodišču •• dediče ker se bo 
zapuščina obravnavala le s tistimi, ki 
se bodo za. dediče prijavili in svojo ded- 
no pravico izkazali. 

Okrajno sodišče v Postojni 
dne 17. julija 1948. 

Razni 

Pozivi upnikom in dolžnikom 
7482-3-2 

7 ic končane decentralizacije in li- 
kvidacije centralne Nabavne in prodajne 
za>uge z o. j. v Brežicah pozivamo vse 
upr.ikt, naj do 30. septembra 1948 pri- 
glasijo svoje terjatve, ker se po izteku 
tega roka ne bodo več upoštpvale. 

Ve' dolžniki se pozivajo, naj poravnajo 
svoje obveznosti do istega dr.e, ker se 
bodo sicer po preteku tega roka izterja- 
le po sodni poti. 

Likvidacijski odbor 

Preklici  i/fnihf^nîb  listin 
•i  — 

' Preklicujem izgubljeno prometno knji- 
žico za moško kolo znamke >Iliriia«, št. 
494.407,. na ime Cvetko Kari, Maribor 
Studenci, Erjavčeva 2. 
7807 Cvetko Kari 

Preklicujem šolsko spričevalo o zavr- 
šenem izpitu meščanske šole v Ljublja- 
ni, Zg. šilka, izdano na Ime Fe<?ič Božo, 
Ljubljana, Beethovnova 14/1 V. 
7852 Pegic Božo 

PrekUcujem izgubljeno osebno izkaz- 
••• št. 2742, sindikalno izkaznico šte- 
vilka "64886," izkaznico OF, mladinsko 
izkaznico, mladinsko-izkaznico s proge 

Samac—Sarajevo in planimsko izkaznico, 
vse na ime Flauder Felica, delavka v 
tovarni klobukov Školja Loka. 
7805 Flander Felica 

Preklicujem izgubljeno potrdilo o «tal- 
ni nesposobnosti za vojaško službo v JA, \ 
izdano od stalne rekrutne komisije 
okrožja Maribor v novembru 1946 na 
ime Kokol Edi, krojaški pomočnik, roj. 
28. V. 1923, stanujoč v Studencih, RueUta 
23, Maribor. 
7845 Kokol Bdi 

Preklicujem breapladno ieleaniško re- 
žijsko vozno karto za 1 1948, izkaznico 
OF. sindikalno izkaznico in začasno 
osebno izkaznico, vse na ime Kuralt 
Viktor, Zg. Senica št. S, p. Medvode. 
7851 Kuralt Viktor 

Preklicujem prometno knjižico za kolo 
tov. št, 1546214, izdano od NM v LJub- 
ljani na ime Mrčun Ivan, Peata 29, p. 
Dol pri Ljubljani. 
7847 Mrčun Ivan 

Preklicujem togubljeno oblačilno knji- 
žico št. 506855, todano cà KLO Podgorje, 
OLO Radgona, na ime Popit Marija, Pod- 
gorje 10, p. Apače. 
7806 Popit Marija 

Preklicujem ukradeno osebno izkaz- 
nico, izkaznico OF in mesečno izkaznico 
KC2, vse na ime Rostija Marija, Ljublja- 
na, Jama 6. 
7848 Rostija Marija 

Prpklicujem izgubljeno delavsko knji- 
žico, izdano na ime Serien Stefan, Vanda 
vas 
7844 Sereen Stefan 

Preklicujem izgubljeno osebno Izkaz- 
nico, izdano na ime Šabjan Ludvik, les- 
ni manipulant. Kobilje, in izkaznico za 
kolo št 1257668. 
7808 Sabjan Ludvik 

Preklicujem šolsko spričevalo 2. raa. 
X. drž. gimnazije v Ljubljani (Moste) za 
1. 1947/48, izdano od ravnateljstva šole 
na ime Tieelj Cita, LJubljana, Ciglarje- 
va 25. 
7850 Tieelj Cita 

Preklicujem delavsko knjižico številka 
1806591, izdano na ime TuršiČ Marija, 
roj. 20. III. 1920 v. Si; Bietrid. 
7809 Turšič Marija, 

Studenci Maribor, Stritarjeva 30. 

Preklicujem prometno knjižico za ko- 
lo tov. št. 800382, izdano od NM v Ljub; 
ljani na ime Vlah Olga, Ljubljana, Brej- 
čeva 36. 
7846 Vlab Olga 

Preklicujem Indeks tehnične fakulte- 
te, izdan od rektorata univerze v LJub- 
ljani na ime Vrbinc Ivan, Ljubljana, Li- 
tijska 17. 
7849 Vrbinc Iran 

Preklicujem izgubljeno nakaznico za 
tekstflije, št. 292994/RI, izdano na ime 
Zvab Mira, Bled/Mlino 112 
7810 ;    ' Zrab Mira 

Izdaje >UradnJ liet LRS« — Ravnatelj in odgovorni urednik: Božo Voduiefc; tieka Blaenikova tiskarna, obrat 1 — oba v LJubljani. 
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po njegovem predlogu od časa do časa odredi za nasta- 
vitev pristojni starešina. 

Vodje sekaj oziroma delovnih mest, pri katerih dela 
pripravnik, opravljajo stalno kontrolo nad pripravnikovim 
pripravniškim stažem. 

Kontrola sestoji iz pregleda terenskega in pisarni- 
škega dela, ki ga opravlja pripravnik. 

Zaradi lažje kontrole se vodi za vsakega pripravnika 
kontrolni list o pripravniškem stažu. V kontrolni list se 
vpisujejo podatki: kakšnia geodetska dela je pripravnik 
opravljal, pod čigavim vodstvom, kdaj in s kakšnim 
uspehom. 

Kontrolni list vodi vodja sekcije oziroma delovnega 
mesta, pri katerem pripravnik delà. 

il. — Strokovni izpiti 

a) Pripravnižki strokovni izpiti 

4. člen 
Pripravniki za nižjega geometra in nižjega geodet- 

skega inženirja pridobijo pravico, opravljati strokovni 
izpit, ko dovršijo staž. 

Izjemoma lahko opravlja pripravnik pripravniški 
strokovni izpit po 16 mesecih pripravniškega ttaža, če je 
zadosti pripravljen zà izpit. 

5. člen 
Pripravniki za poklica, omenjena v prednjem členu, 

morejo strokovni izpit dvakrat ponavljat;.. 
Pripravnik, ki ni napravil strokovnega izpita, ga sme 

ponavljati prvič oziroma drugič po 1••• mesecih. 

6. ölen 
Za pripustitev k strokovnem izpitu vloži pripravnik 

prijavo pri starešini organizacijske enote, pri kateri dela. 
V prijavi mora navesti, kako je prebil pripravuSki staž, 
neposredni stareiina pa priloži k prijavi kontrolni- *list., 

.     -7- flen 

Program strokovnega izpita je sestavljen iz splošnega 
in posebnega (strokovnega) dela. 

8. člen 

Program splošnega dela izpita za niijega geometra 
in za nižjega geodetskega inženirja predpiîe predsednik 
vlade I-RS. 

9. člen 
Posebni (strokovni) del strokovnega izpita za nižjega 

geometra obsega: poznavanje in rektifikacijo geodetskih 
instrumentov, triangulacijo nižjih stopenj z elementi tri- 
angulacije višjih stopenj, vse vrste viiinskih meritev, 
poligonsko in litijsko mrežo,'vse načine snemanja detaj- 
lov, ki se uporabljajo v praksi, izdelavo geodetskih načr- 
tov,- vse načine računanja površin, višinsko prikazovanje 
terena (izohipse) in splošne pojme o trasiranju in ure- 
'rtvi mest in naselij. 

Poznavanje vseh naštetih predmetov oziroma skupin 
del mora biti v najtesnejši zvezi i določbami veljavnih 
predpisov, ki se nanašajo na geodetska dela. 

10. Člen 
Posebni (strokovni) del izpita za nižjega geodetskega 

'nženirja obsega vso tvarino, našteto v prednjem Členu, 

ter triangulacijo višjih stopenj, kartografsko projekeije, 
aerofotogrametrijo • gravime-trijo. 

11. člen 
Izpit je praktičen, pismen in usten. 

12. flen 

Praktični izpit za nižjega geometra in nižjega geo- 
detskega inženirja je v tem, da opravi pripravnik manjšo 
samostojno nalogo na terenu s področja geodetskih del. 

Predno določi izpitna komisija izpit, da pripravniku 
nalogo, predpisano v prvem odstavku, in določi rok, do 
kdaj jo mora izdelati. Ta rok ne sme biti daljši od 30 dni. 

Ko izdela pripravnik svojo nalogo, jo odda izpitni 
komisiji. Ta preseki na podlagi uspeha pri nalogi, ali 
naj se pripusti pripravnik k ustnemu in pismenemu iz- 
pitu, ali pa odloči, da strokovnega izpita ni napravil. 

Na ustnem izpitu daje pripravnik pojasnila in odgo- 
vore na vprašanja, ki mu jih postavljajo člani komiatje 
v zvezi z njegovim izdelkom iz prvega odstavka. 

13. člen •- 
Pismeni izpit za nižjega geometra obsega geodetsko 

računanje v zvezi z nižjo< geodezijo. 
Pismeni izpit za nižjega geodetskega inženirja obsega 

geodetsko računanje v zvezi z višjo geodezijo in karto- 
grafijo. 

Pismeni izpit za nižjega geometra traja skupaj osem 
ur, za nižjega geodetskega inženirja pa skupaj dvanajst ur. 

Po opravljenem pismenem iepitu opravljajo kandidati 
ustni izpit. 

Ustni izpit obsega vse predmete. 

14. člen 

Izpit se opravlja pred izpitno komisijo, ki jo vsako' 
leto imenuje vodja geodetske uprave. .'*"'"' 

Komisijo sestavlja pet äanov, "naknadno pa je vodja' 
geodetsko uprave spopolnđ s potrebnim iteviionv Stanov,, 
tako da so v njej strokovni îip raie vaici za vse predmete. 

16. člen", 

Ciani komitije so .ualužbenei geodetske uprave ali 
uslužbenci podjetij pod njenim vodstvom, lahko pa so 
tudi strokovnjaki iz drugih organizacijskih enot in usta- 
nov (fakultet, visokih So], ananstrenik ustanov in'po- 
dobno). 

16. flen 

Vse administrativno delo v zvezi z izpitom opravlja 
delovodja izpitne komisije, ki ga doloü vodja geodetske 
uprave, 

17.. Sen 

Izpitna komisija oeeui po keneanem izpraševanju kan- 
didata z oceuimi; 2 (slabo), 3 (dobro), 4 (prav debeo) 
in 5 (odlično). 

Zaključna ocena se da na podlagi uspeha, M ga je 
pokazal pripravnik pri praktičnem^ pismenem ia tutnem 
delu izpita« * , . 

, Po opravljenem Izpira izda konnaija pripravniku spri- 
čevalo.    , ' , <_•'••> 

16. Hea 

Ce pade pripravnik na izpitu fe enega ali dveh 
predmetov, ponavlja izpit iz teh predmetov v roku enega 
do dveh mesecev. 
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Ce pripravnik niti tedaj ne napravi izpita iz teh 
predmetov, se šteje, da Izpita ni napravil. 

19. čden 
Ce je začel pripravnik opravljati izpit, pa potem 

odstopil, se žteje, da izpita ni napravil. 

20. člen' 
Pripravniki geodetske stroke opravljajo strokovni 

Izpit pred komisijo pri Geodetski upravi LRS. 
Izpiti se opravljajo v aprilu in novembru, po potrebi 

pa tudi izven ten rokov. 

21. člen 
Po potrebi lahko pripravniki, ki so v službi pri 

ustanovah Ljudske republike Slovenije, opravljajo z do- 
voljenjem vodje Glavne geodetske uprave po predlogu 
starešine Geodetske uprave LRS strokovni izpit pred 
komisijo pri Glavni geodetski upravi. 

22. člen 
Po napravljenem izpitu se razporedijo pripravniki 

za nižje geometre oziroma za nižje geodetske inženirje. 

28. člen 
Pripravnikom se zaradi pripravljanja na izpit lahko 

dovoli deset do trideset dni dopusta, kolikor se pokaže 
potrebno. 

Ta dopust se lahko dovoli samo pri prvem oprav- 
ljanju izpita. 

24. člen 
Pripravnikom, ki opravljajo strokovni izpit, pripada 

dnevnica in pravica do povračila potnih stroškov od nji- 
hovega službenega kraja oziroma kraja, v katerem delajo, 
do sedeža komisije in nazaj. 

Dnevnice in potni stroški obremenjujejo organiza- 
cijsko enoto, pri kateri je kandidat v elužbi. 

Če pripravnik brez opravičenega razloga ne pride k 
izpitu, nima pravice do dnevnice in povračila potndh 
stroškov. 

b) Strokovni  izpiti  za   poklice,   za katere 
ni pripravniške  službe 

25. člen 
V geodetski stroki so poleg pripravniških strokovnih 

izpitov še strokovni izpiti za dosego poklica, in sicer: 
a) za pomožnega geodetskega risarja, 
b) za geodetskega pomočnika, 
e) za nižjega geometra, kadar naj doseže ta poklic 

geodetski pomočnik s tečajem za nižjega geo- 
metra, 

č) za geodetskega svetnika, kadar naj doseže ta 
poklic višji geometer. 

26. člen 
Za dosego poklica pomožnega geodetskega risarja 

je potreben strokovni izpit za pomožne geodetske risarje, 
za dosego poklica geodetskega pomočnika zaključni izpLt 
o uspešno dovršenem tečaju za geodetske pomočnike,, za 
dosego poklica ,nižjega geometra po geodetskih pomoč- 
nikih zaključni izpit o uspešno dovršenem tečaju za nižje 
geometre. 

Ti izpiti se opravljajo po predpisih 36.—46. Sena po 
obisku tečajev iz 31.—88. Člena. 

27. člen 

Višji geometri, ki se odlikujejo e svojim visokim 
strokovu.ui znanjem, so lahko nastavljeni za geodetskega 
evetnika, ko uapravijo izpit. 

K izpitu se lahko pripusti višji geometer, ki se je 
odlikoval zlasti: 

a) pri organizaciji in vodstvu del večjega obsega, pri 
čemer je uporabljal nove pridobitve znanosti ali 
nove delovne metode; 

b) pri teoretičnih delih e področja geodetskih zna- 
nosti. 

Odločbo o pripustitvi k izpitu izda vodja geodetske 
uprave po predlogu strokovne komisije. 

28. člen 

Izpit za geodetskega svetnika je v tem, da mora 
kandidat obdelati organizacijsko ali strokovno kak širši 
problem s področja geodetske delavnosti in to delo bra- 
niti pred komisijo. 

29. člen 

Izpit za geodetskega svetnika se opravlja pred pet- 
člansko strokovno komisijo, ki jo imenuje starešina, ki 
je pristojen za odločbo o napredovanju v višji poklic, 
izmed priznanih strokovnjakov-geodetov. V njej je tudi 
organ personalne službe. 

30. člen 
Ko se prijavi kandidat k izpitu, mu da komisija 

nalogo in določi rok, do katerega jo mora izdelati. 
Končani izdelek izroči kandidat komisiji v oceno. 
če je izdelek pozitivno ocenjen, daje kandidat ustna 

pojasnila in odgovore na vprašanja, ki mu jih v zvezi z 
njegovim izdelkom postavljajo člani komisije. 

Komisija oceni, ali je kandidat napravil izpit, zlasti 
glede pokazanoga poznavanja problematike njegove stroke 
v zvezi z gospodarsko delavnostjo. 

Ocena komisije se glasi: »napravil« in tako ocenjeni 
kandidat se lahko postavi za geodetskega svetnika, ali 
»ni napravil«. 

0 opravljenem izpitu izda komisija kandidatu spri- 
čevalo. 

•. Strokovni tečaji za dosego poklica v stroki 

a) Vrste tečajev in njihovo delo 

31. člen . 
V geodetski stroki se lahko ustanovijo strokovni te- 

čaji nižje in srednje stopnje. 
Nižje stopnje sta tečaj za pomoži:« geodetske risarje 

in tečaj za geodetske pomočnike. 
Srednje stopnje je tečaj za nižje geometre. 

32. ölen 

Tečaji obsegajo teoretični in praktični pouk. 
Teoretični pouk obsega strokovne predmete in pred- 

mete splošne izobrazbe. 
Teoretični pouk se vrši samo izven delovnega čas», 

praktični pa lahko tudi v delovnem času. 

38. člen 
Tečaj za geodetske risarje traja eno leto: prve tri 

mesece obiskujejo tečajniki tečaj, preden stopijo v službo, 
ostali čas pa ga lahko obiskujejo medtem, ko so zapo- 
sleni v proizvodnji. 
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Na tem tečaju se predavajo tile strokovni predmeti: 
kartografsko risanje, kartografija, topografsko in tehnično 
risanje, tehnologija, izdajanje zemljevidov in pouk o geo- 
detskih načrtih in zemljevidih. 

84, člen 
Tečaj za geodetske pomočnike traja eno leto in ga 

tečajniki obiskujejo, preden» stopijo v službo. 
Teoretični pouk traja osem mesecev, ostali čas pa 

prebijejo tečajniki pri praktičnem delu na terenu. 
Na tem tečaju se predavaju tile strokovni predmeti: 

osnove nižje geodezije, geodetsko računanje, geodetske 
vaje, topografsko risanje in izdelovanje načrtov. 

35. ölen 

Tečaj za nižje geometre traja tri leta. 
Teoretični pouk se vrši pozimi po štiri mesece vsako 

leto, ostali čas pa prebijejo tečajniki pni praktičnem delu 
na terenu. 

36. Sen 
Na tečaju za nižje geometre se od strokovnih pred- 

metov predavajo: 
prvo leto: osnovna dela triangulacije in nivelmaia 

s potrebnim geodetskim računanjem in matematika; 
drugo leto: detajlne meritve (poligonska in linijska 

mreža), opis instrumentov in matematika; 
tretje leto: vse strokovno pisarniško delo in mate- 

matika. 
37. člen 

Predmeti splošne izobrazbe se na vseh treh tečajih, 
omenjenih v prednjih predpisih, predavajo po učnem na- 
črtu in programu, ki ga predpiše predsednik vlade LRS. 

38. člen 

Predavatelje na tečajih določi vodja geodetske uprave 
izmed uslužbencev geodetske uprave in podjetij pod 
njenim vodstvom, po potrebi pa se lahko vzamejo tudi 
strokovnjaki iz drugih ustanov. 

b) Zaključni izpiti ob koncu tečajev 

39. člen 
Ob koncu tečaja za geodetske risarje in tečaja za 

geodetske pomočnike opravljajo tečajniki izpit pred iz- 
pitno komisijo. 

Tečajniki na tečaju za nižje geometre opravljajo pred 
izpitno komisijo izpit ob koncu vsakega leta iz tistih 
predmetov, ki so se mod letom predavali, tako da z 
izpitom po tretjem letu dovršijo tečaj. 

Če tečajnik ne napravi izpita iz enega ali dveh pred- 
metov, ga lahko opravlja naknadno, preden se začno 
predavanja v naslednjem letu. 

Tečajnik, ki na izpitu na koncu leta pade iz treh 
•• več predmetov, ali ki naknadno ne napravi izpita iz 
predmetov po prednjem odstavku, ne more prestopiti v 
višji letnik, temveč mora letnik ponavljati. 

40. člen 

Izpitne komisije pri izpitih iz prednjega člena so 
sestavljene iz petih članov, ki jUi imenuje vodja geo- 
detske uprave. 

Pri iapraševanju kandidatov je v komisiji za vsak 
posamezni predmet tudi strokovni izpraševalec za Usiti 
predmet. 

Ce so pri ocenjevanju kandidatov glasovi razdeljeni, 
odloči predsednikov glas. 

Izpitna komisija oceni tečajnike enako kakor pri 
strokovnih izpitih. 

41. dieu 
Po končanem izpitu izda komisija kandidatu spriče- 

valo o dovršenem tečaju. V njem mora navesti, da se 
izpit na tečaju šteje za strokovni izpit za zadevni poklic. 

42. člen 
Izpit za pomožnega geodetskega risarja je usten za 

vse predmete, za kartografsko, topografsko in tehnično 
risanje pa tudi praktičen. 

48. Člen 
Izpit za geodetskega pomočnika je pismen, usten in 

praktičen. 
Pismeni izpit se opravlja iz geodetskega računstva 

in traja skupaj štiri ure. 
Ustni izpit je iz vseh predmetov. 
Praktčni izpit je k topografskega risanja, izdelave 

načrtov in geodetskih vaj. ' 
Kandidati opravljajo ustni in praktični izpit, ko na- 

pravijo pismenega. 
44. člen 

Izpiti na tečaju za nižjega geometra so pismeni in 
ustni. 

Ob koncu vsakega leta opravljajo kandidati pismeni 
izpit iz geodetskega računstva in matematike. 

Ustni izpit je iz vseh predmetov. 

45. ölen 

Izpitna komisija lahko oprosti izpita iz posameznih 
predmetov tiste tečajnke, ki so že na kakšnem prejšnjem 
tečaju ali v šoli ustrezne stopnje z uspehom napravili 
izpit iz teh predmetov. 

Zaključni izpit na tečaju geodetskega risarja se stoje 
za strokovni izpit za pomožnega geodetskega risarja. 

Zaključni izpit na tečaju za geodetskega pomočnika 
se šteje za strokovni Izpit za geodetskega pomočnika. 

Zaključni izpit na tečaju za nižje geometre se šteje 
za strokovni izpit za nižjega geometra. 

c) Čas Ln kraj tečaja in izpitov 

46. Sien 
Tečaj po tem pravilniku kakor tudi kpiti ob koncu 

( tečaja se vršijo pri Geodetski upravi LRS v Ljubljani. 
Čas tečajev ìLI izpitov določi vodja geodetske uprave. 

č) Stroški tečajev, nadzorstvo in evidenca 

47. Sen 

Stroške tečajev trpi geodetska uprava. / 
Nadzorstvo nad tečaji in vodstvo izpitov imajo organi 

geodetske uprave. 

d) Tečaji za izpopolnitev uslužbencev 
48. člen 

Vodja geodetske uprave lahko odredi, da se od časa 
do časa prirejajo tečaji za strokovno izpopolnitev usluž- 
bencev določene stroke oziroma določenega poklica. 
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Delovni načrt, program in ured. lev lećajev iz pred- 
njega odstavka določi za vsak tečaj posebej vodja geo- 
detske uprave. 

Tečaji za izpopolnitev ne dajejo pravice do poklica, 
pač pa se upoštevajo pri napredovanju v višji poklic. 

IT. Prehod iz stroko v stroko 

a) Prehod pripravnikov 

49. člen 

Za prehod iz druge stroke v geodetsko stroko je 
potrebno, da ima pripravnik strokovno oziroma šolsko 
izobrazbo, ki je predpisana za geodetsko stroko, in da 
ob koncu določenega roka napravi strokovni izpit. 

Pripravniku se ame priznati prejšnja pripravniška 
služba. V tem primeru se trajanje staža določi po sorod- 
nosti dela v prejšnji stroki in v geodetski stroki ter po 
pripravljenosti pripravnika za izpit. Celotna pripravniška 
služba pa ne sme biti krajša od dveh tretjin pripravniške 
službe za geodetsko stroko. 

Po prehodu v novo stroko pripravnik ne opravlja 
izpita iz tistih predmetov, iz katerih ga je že napravil 
pri prejšnjem strokovnem izpitu. 

50. člen 
Pripravniku geodetske stroke, M več kot eno leto ni 

bil v državni službi, pa se v petih letih spet vrne v to 
stroko, ee prizna v pripravniško službo prejšnja priprav- 
niška služba, ostati pa mora kot pripravnik do izpita naj- 
manj še eno leto. 

Pripravniku, ki je napravil strokovni izpit pred pre- 
nehanjem službe, se prizna izpit ob zopetni vrnitvi v 
elužbo, če prekinitev ni bila daljša od osmih let. 

b) Prehod uslužbencev 

51. člen 

Prehod iz druge stroke v geodetsko stroko je dopu- 
sten, če ima uslužbenec strokovno izobrazbo, ki je pred- 
pisana za določen poklic geodetske stroke, in če ob koncu 
določenega roka napravi izpit. Rok za ta izpit ne sme 
biti krajši od treh mesecev in ne daljši od enega leta. 

Uslužbenec ne opravlja v geodetski stroki izpita iz 
tistih predmetov, iz katerih ga j© že napravil v prejšnji 
stroki 

Ce dobi uslužbenec pri prehodu iz druge stroke v 
geodetsko stroko kak višji poklic, za katerega ni pred- 
pisan strokovni izpit, mora opraviti strokovni izpit, ki je 
določen za začetni poklic iz ustrezne skupine poklicev. 

52. člen 

Strokovnega izpita oh prehodu iz druge stroKe v geo- 
'detsko stroko ni treba opravljati uslužbencem, Ki pridejo 

za vod.ine uaiuzbeiice, in ludi ue uslužbencem, ki pre- 
idejo zaradi posebne sposobnosti in službene potrebe. 

Prav tako so lahko oproščeni staža in izpita usluž- 
benci, ki imajo po oceni strokovne komisije dokazat» 
izobrazbo in prakso za dela določenega poklica. 

V. Končne določbo 

53. člen 

Prevedeni pripravniki morajo opravljati strokovni iz- 
pit po določbah tega pravilnika. 

Ce je pripravniku pretekel rok pripravniške službe 
ali mu je po preteku tega rokr ostalo premalo časa, da 
bi se mogel pripraviti za strokovni izpit, se mu podaljša 
pripravniška služba za toliko časa, kolikor mu je potrebno 
za,pripravo za izpit, vendar največ za šest mesecev. 

54. člen 

Ce uslužbenec ni opravil strokovnega izpita ali če 
izpit, ki ga je napravil, ne ustreza izpitu, ki je pred- 
pisan za poklic, mora napraviti strokovni oziroma dopol- 
nilni izpit v enem letu po uveljavitvi tega pravilnika. 

55. člen 
Po oceni strokovne komisije se smejo strokovnega 

izpita po prednjem členu oprostiti vodilni uslužbenci ter 
uslužbenci, ki imajo potrebno strokovno prakso in spo- 
sobnost za opravljanje dela določenega poklica oziroma 
funkcije. 

56. člen 
Sedanji posebni strokovni tečaji se morajo spraviti 

v sklad z določbami o strokovnih tečajih iz tega pravil- 
nika. 

57. člen 

Uslužbencem, ki so svoj čas napravili strokovni izpit 
za geometra ali inženirja ali pa izpit za pooblaščenega 
civilnega geometra, geodeta ali geodetskega inženirja, ni 
treba opravljati strokovnega izpita za nižjega geometra 
oziroma za nižjega geodetskega inženirja. 

V vseh drugih primerih odloči strokovna komisija, 
ali ustreza prej napravljeni strokovni izpit kakemu stro- 
kovnemu izpitu iz tega pravilnika in kateremu. 

58. Sien 

Ta pravilnik velja od dneva objave v >Uradi;em 
listu LRS«. 

St. S-zak. 540 
Ljubljana dne 6. septembra 1948. 

Predsednik vlade LRS: 
Miha Marinko L r. 
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u 48 etranl, 16 din za 64 strani, po poŠti 2•0 din ved. — Uredniätvo fn upravnistvo: LJubljana, Gregorčifova ulica št. 23 - 

Telefon: ravnateljstvo 49-49, uredništvo 49-90, upravnistvo 65-79. — Cek. račun 6—90190—1. 
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Letnik V. V LJubljani dne 14. septembra 1948. Številka 40. 

VSEBINA: 
202. Uredba o ukinitvi Glavno direkcije državnih trgovskih pod- 

jetij LRS. 
203. Uredba o ustanovitvi Glavne direkcije državnih gospodar, 

ekih podjetij aa oskrbovanje lokalne industrije in obrti 
LRS. .  *.    .    , 

204. Odredba o uvedbi norega poklica gradbeni čuvaji in 
spremembi poklica >gradbeni nadaomik< v gradbeni stroki. 

205. Odredba o dolo8*vi temeljne place za novi poklic »grad- 
beni čuvaj«. 

20«. 

207. 

208. 

209. 

Odredba o obveznem cepljenju zoper tfrua. 
OdloCba o rametirvi novega poklica >gradbeni čuvaj<. 
Odločba o izdajanju bonov za nakup blaga proizvajalcem 
za oddane proizvode gozdnega gospodarstva. 
Odločba T> rabatih in maržah za proizvode z enotnimi ce- 
nami na ozemljil LR Slovenije 
Popravek. 

UREDBE. ODREDBE. NAVODILA IN ODLOČBE 
VLADE LJUDSKE REPUBLIKE SLOVENIJE 

202. 
Na podlagi 2. ostavka 78. Sena ustave LRS izdaja 

Vlada LRS 
uredbo 

o ukinitvi Glavne direkcije državnih trgovskih 
idjetij LRS 

1. člen 
Glavna direkcija državnih trgovskih podjetij LRS, 

ustanovljena z vladno uredbo z dne 20. oktobra 1917, 
št. S-zak. 570 (Uraidni list LRS št. 44-265/47), se ukine. 

2. Člen 
Operativno upravno vodstvo nad vsemi državnimi 

trgovskimi podjetji republiškega pomena, ki ga je imela 
ta direkcija, kakor tudi vse pravice in obveznosti ukinje- 
ne glavne direkcije prevzame ministrstvo za trgovino in 
preskrbo LRS. 

3. fleu 
Ta uredba velja od dneva objave v >Uradnöm listu 

LRS«. 
Št. S-zak. 481 
Ljubljana dne 28. julija 1948. 

Minister Predsednik vlade LRS: 
za trgovino in preskrbo LRS: zanj: 

Repic Viktor 1. r. dr. Marijan Brecel| L r. 

203. 

Na podlagi drugega odstavka 78. èlena ustave LRS in 
na podlagi 23. člena temeljnega zakona o državnih gospo- 
darskih podjetij izdaja vlada LRS 

uredbo 
o ustanovitvi Glavne direkcije državnih gospodarskih 
podjetij za oskrbovanje lokalne industrije in obrti 

LRS 
1. člen 

jfri ministrstvu za komunalne zadeve LRS se usta- 
uovi kot operativni upravni voditelj državnih gospodar- 

skih podjetij republiškega pomena za oskrbovanje lokalne 
industrije in obrti Glavna direkcija državnih gospodarskih 
podjetij za oskrbovanje lokata* industrije in obrti. 

Sedež glavne direkcije je v Ljubljani. 

2. člen 

Glavna direkcija je pod vodstvom ministra za komu- 
nalce zadeve LRS. 

3. eleu 

Glavni direkciji načeluje glavni direktor, ki neposred- 
no vodi vse zadeve direkcije. 

4. člen 

Notranji ustroj glavne direkcije je tale: 
1. sekretariat, 
2. planski sektor, 
3. operativni sektor z dispečersko skupino in revizij, 

skim knjigovodstvom, 
4. sektor za kadr«, 
5. urad za operativno evideeco. 

5. člen 

Sekretariatu načeluje sekretar, ki vodi vse pravne 
in splo&ne zadeve direkcije. 

Planski sektor vodi direktor za planiranje, operativni 
sektor direktor za operativo, kadrovske zadeve pa po- 
močnik glavnega direktorja za kadrovske zadeve. "Direk- 
tor za operativo je hkrati namestnik glavnega direktorja 

6. člen 

Glavnega direktorja, direktorja, pomočnika direktorja 
za kadrovske zadeve in sekretarja imenuje minister za 
komunalne zadeve LRS v sporazumu s predsednikom 
vlade LRS. Drugo osebje postavlja glavni direktor spo- 
razumno z ministrom za komunalne zadeve LRS. 

- 7. Sen 

Glavni 'direktor, direktorji, pomočnik glavnega direk- 
torja za kadrovske zadeve in sekretar sestavljalo kolesij 
direkcije. 
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Kolegij je posvetovalni organ glavnega direktorja, 
ki ga sklicuje na posvet o vseh važnejših tehničnih vpra- 
šanjih, važnejših vprašanjih operativnega vodstva • o 
načelnih vprašanjih, kakor so sestava načrtov, organiza- 
cija podjetij, sklepanje važnejših pogodb, racionalizacij a, 
Lačrti pravnih predpisov • podobno. 

Ce se glavni direktor ne strinja s predlogom kolegija, 
sme vsak član kolegija zahtevati odločitev ministra za 
komunalne zadeve LRS. Taka zahteva pa ne zadrži iz- 
vršitve naloga glavnega direktorja. 

8. člen 
Glavna direkcija razpolaga za svoje poslovanje z 

lastnimi finančnimi sredstvi, ki jih črpa iz prispevkov v 
glavno direkcijo vključenih podjetij, po ključu, ki ga 
odobri minister za komunalne zadeve LRS v sporazumu 
z ministrom za finance LRS. V letu 1947 razpolaga glav- 
na direkcija s proračunskimi sredstvi, ki jih da na raz- 
polago minister za finance LRS. 

Glavna direkcija vodi računovodstvo in upravo po 
načelih, ki veljajo za državna gospodarska podjetja. 

9. Čleu 
Natančnejše predpise o ustroju in poslovanju direk- 

cfje in o pooblastilih glavnega direktorja in drugega vodil- 
nega osebja predpiše minister za komunalne zadeve LRS. 

St: 675. 
Ljubljana dne 28. julija 1948. 

Minister Predsednik vlade LRS: 
ža komunalne zadeve LRS: zanj: 

Lidija šentjure L r. dr. Marijan Brccelj L r. 

raAVILNIKl,0OREDBE,NaVODILA,0DL0ČB£ 
MINISTRSTEV 

LJUDSKE REPUBLIKE SLOVENIJE 

204. 

Na podlagi 16. člena uredbe o gradbeni stroki (Urad- 
ni list LRS št. 40-218/48) izdajam v sporazumu e pred- 
sednikom vlade LRS 

odredbo 
a uvedbi novega poklica »gradbeni čuvaj« in spre- 
membi že uvedenega poklica »gradbeni nadzornik«: 

v gradbeni stroki 

1. V gradbeni stroki ee uvede tale novi poklic: 
Strokovna ueposob- 
ljenuet, potretonaza 

poklic 
Osnovna Sola, tečaj 
za ustrezno panogo 
del dn strokovni iz- 
pit za gradbenega 
čuvaja alf kraflifi- 
kaoija za kvalifici- 
ranega delavca ust- 
rezne stroke e etro- 
kovnim izpitom za 
gradbenega čuvaja 

Zap.  ' Poklic 
St. 

2. Gradbeni čuvaj 

Glavna dela poklica 

Vzdrževanje in skrb 
za varen in neoviran 
promet na določe- 
nem delu ceete ter 
vodstvo del pri 
vzdrževanju; vzdr- 
ževanje melioracij- 
•klh in regulacij, 
ekih objektov (ob- 
rambnih nasipov, 
kanalov in rečnih 
zgradb) vodstvo teh 
del in obramba 
préd poplavami nA 
določenem dedu ce» 
•to. 

2. Poklic »gradbeni čuvaj« se vključi v 2. člen uredbe 
o gradbeni stroki pod B med poklica »cestar« in »grad- 
beni nadzornik« in dobi zaporedno številko 2. 

3. Pri poklicu „»gradbeni nadzornik« se spremenita 
besedili »glavna dela poklica« (v drugem stolpcu) in 
•strokovna usposobljenost, potrebna za poklic« (v tretjem 
stolpcu) in se glasita: 

Zap. 
št. 

Poklic 

S.       Gradbeni 
nadzornik 

Glavna dela poklica 

Opravljanje del v 
zvezi z nadzorstveni 
in vodstvom vzdi 
zevanja določenega 
dela ceste ali melio 
racijsldh objektov; 
vodstvo obrambe 
pred poplavami na 
določenem odeeiku 

Strokovna usposob- 
ljenost, potrebna za 

poklic 
a) Mojstrska delo- 
'odska šola grad- 
ane oz. vodno- 
jadbene emeri in 
.trókovni izpit za 
;radbenega nadzor- 
nika. 
^) Potrebna praksa 
ori uBtreznfh delih 
v poklicu gradbene- 
ga čuvaja, tečaj in 
strokovni izpit za 
gradbenega nadzor- 
nika. 

4. Zaporedna številka poklica »gradbeni nadzornik« 
se spremeni in postane zaporedna številka 3 

5. Ta uredba velja od dneva objave v >Liadnem listu 
Ljudske republike Slovenije«. 

St. S-zak. 538 
Ljubljana dne 1. septembra 1948. 

Strinjam sel 

Za predsednika vlade LRS: 
dr. Marijan Brecelj 1. r. 

Podpredsednik vlade 
in minister za gradnje LRS- 

Maček Ivan 1. r. 

205. 

Na podlagi 1. člena o dopolnitvi uredbe o prejemkih 
republiških državnih uslužbencev in uslužbencev ljud- 
skih odborov (Uradni Ust LRS št. 43-288/47) izdajam 

odredbo 
o določitvi temeljne plače za novi poklic »gradbeni 

čuvaj« v gradbeni stroki 

1. Za poklic »gradbeni čuvaj«, ki je na novo uveden 
z odredbo o uvedbi novega poklica »gradbeni Čuvaj« im 
o spremembi že uvedenega poklica »gradbeni nadzornik« 
v gradbeni stroki (Ur. list LRS št. 40-204/48),,se določi 
temeljna plača z najnižjim in najvišjim zneskom od 2400 
do 3200 d|n. 

2. Ta odredba velja od dneva objave v »Uradnem li- 
stu Ljudske republike Slovenije«. 

St. S-zak. 536 
Ljubljana dna 1. septembra 1948. 

Za predsednika vlade LRS 
podpredsednik: 

dr. Marijan Brecelj L r. 
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206. 
Da se zatre in prepreci širjenje epidemije tifusa, 

izdajam na podlagi 19. in 25. člena splošnega zakona o 
preprečevanju in zatiranju nalezljivih bolezni (Uradni list 
PLRJ št. 37/277 z dne 5. maja 1948) 

odredbo 
o obveznem cepljenju zoper tilus v okrajih Postojna, 
Idrija, Tolmin, Sežana, Gorica in Ilirska Bistrica 

1. Obvezno se morajo cepiti proti tifusu vsi prebi- 
valci od dopolnjenega 17. leta pa do dopolnjenega 46. leta, 
ki prebivajo stalno ali začasno na območju okrajev Po- 
stjna, Idrija, Tolmin, Sežana, Gorica in Ilirska Bistrica. 

Ne glede na starost se morajo cepiti: 
a) vsi uslužbenci živilske industrije in javn»- pre- 

hrane, 
b) vsi, ki delajo na gradišču, 
c) uslužbenci vodovoda in kanalizacije, 
č) čistilci — smetarji in sražilci, 
d) uslužbenci kopaliäö in pralnic, 
e) vse medicinsko osebje, uslužbenci dečjib JHSII, 

DID-ov in dečjih domov, 
f) milica in uslužbenci carinarnic, 
g) prometni uslužbenci, ki stalno potujejo, 
h) vsi priporniki. 
3. Okrajni izvršilni odbori bodo takoj odredit! za 

«voje območje razpored cepljenja in vse, kar je potrebno, 
da se cepljenje uspešno in takoj opravi. 

4. Kršitve odredbe bodo kaznovali po določbah sploš- 
nega zakona o preprečevanju in zatiranju nalezljivih bo- 
lezni okrajni (mestni) izvršilni odbori. 

St. 591/1 - insp. 1948 
Ljubljana dr.« 11. septembra 1948. 

Minister za ljudsko zdravstvo: 
Dr. Marjan Ahéin 1, r. 

207. 

Na podlagi 17, člena uredbe o gradbeni stroki (Urad- 
ni list LRS št. 40 z dne 27. TX. 1947) izdajam   ' 

odločbo 
o razvrstitvi novega poklica »gradbeni čuvaj« 

v gradbeni stroki 

1. Poklic >gradbeni čuvaj«, na novo uveden z odred- 
bo o uvedbi novega poklica >gradbeni čuvaj« in o spre- 
membi ž© uvedenega poklica >gradbeni nadzorniki v 
gradbeni stroki (Uradni! list LRS Št. 40-204/48), se razvr- 
sti v četrto vrsto. 

2. V odredbi o razvrstitvi poklicev posameznih strok 
z dne 9. oktobra 1947 (Uradni list št. 42 z dne 11. X. 1947) 
se pod 5. točko (v gradbeni stroki) v četrto vrsto za pokli- 
cem >pomožni gradbeni risar« uvrstita poklica >oestar«, 
>gradbem čuvaj«. 

3. Ta odredba velja od dneva objave v >Uradnem 
hstu Ljudske republike Slovenije« 

St. S-zak. 537 
Ljubljana dne 1. septembra 1948. 

Za predsednika vlade LRS 
podpredsednik: 

dr. Marijan Brecelj L r. 

208. 

V skladu s temeljnimi načeli zvezne uredbe o pro- 
daji kmetijskih pridelkov, vezanih s pravico do nakupa 
določenih industrijskih izdelkov po nižjih enotnih cenah, 
in v sporazumu z ministrom za trgovino jn preskrbo FLRJ 
z dne 4. avgusta 1948 št. 5517 izdajam 

odločbo 
o izdajanju bonov za nakup blaga po vezanih cenah 
proizvajalcem, ki bodo oddali v času med 1. septem- 
brom in 31. decembrom 1948 proizvode gozdnega 

gospodarstva 

, . . .LesnJ «^'menti, za katere bodo prejemali proizva- 
jalci v času med 1. septembrom • 31. decembrom 1948 

i v mejah te odločbe bone za nakup blaga po vezanih 1 cenah, so: 

hlodi iglavcev in bukve, jamski les, tesau les, nor- 
malni železniški pragi, hrastovi, bukovi ali borovi, celu- 
lozni les in trda drva. 

Za prodajo lesa na panju se boni ne bodo izdajali. 

Boni se bodo izdajali: 

a) v gozdnatih okrajih Dravograd, Idrija, Kočevje, 
Mozirje, Postojna, Tolmin in Jesenice na vsem območju 
okraja; 

b) v manj gozdnatih okrajih Kranj, Kamnik, Ljublja- 
na okolica, Grosuplje, Maribor okolica, Poljčane, Celje 
okolica, Trebnje, Novo mesto,' Črnomelj in Ilirska Bistrica, 
kjer prebivalstvo nima dohodkov od vina ali hmelja in 
v katerih so dohodki od lesa glavid vir denarnih dohod- 
kov kmečkega prebivalstva, pa samo delno, in sicer za 
tista krajevna območja, ki jih bodo določili okrajni ljud- 
ski odbori. 

8. 

Do bonov za nakup Dlaga po vezanih cenah so upra- 
! vičeni proizvajalec in delavci, ki so büi zaposleni pri 
I sečnji, pripravljanju in nakladanju oddanih gozdnih pro- 
; izvodov. 

Boni za delavske mezde se plačajo na podlagi izkaza 
mezdnih zaslužkov, izplačanih delavcem4 za sečnjo, pri- 
pravljanje in nakladanje gozdnih proizvodov. Ta izka* 
predloži proizvajalec ob priliki oddaje lesa na posebnem 
listu s temile podatki: 

1. ime in priimek delavca, 

2. bivališče delavca, 

8. število dnin delavca, 

4. vrsta dela, 

8. skupni zaslužek delavca. 

V izkazu smejo biti samo delavci, ki ne prejemajo 
garantirane preskrbe. To mora KLO na izkazu potrditi. 



Stran 296 URADNI LIST LRS Stev. 40-14 IX. 1948 

Boni za delavce se izdajo delavcem po kmetijski zadrugi 
neposredno ob oddaji lesa oziroma ob prejemu akontacije 
po 6. točki te odločbe. 

Proizvajalec in delavci prejmejo bone za nakup blaga 
po vezanih cenah v višini, ki dosega odstotek vrednosti 
oddanega lesa, računanega po uradnih cenah franko 
železniška postaja ali franko skladišče žage po tejle tabel: 

Ako odda proizvajalec      Prejmejo bonov  v vrednosti 
gozdnih proizvodov za % izkupička 
vrednost do dinarjev Delavci 

Proizvajalec proizvajalca 
84.000 32 — 
37.000 30 2 
40.000 28 4 
43.000 2G 6 
46.000 24 8 
49.000 23 9 
52.000 22 10 
55.000 21 11 
58.000 20 12 
61.000 19 13 
64.000 18 14 
70.000 17 15 
73.000 16 16 
80.000 15 17 
90.000 14 18 
100.000 13 19 
115.000 12 20 
130.000 11 21 

150.000 10 22 

220.000 9 23 

nad 220.000 7 25 

Ako proizvajalec gozdnih proizvodov ni oddal po 
cenah franko železniška postaja ali žaga, •• osnova zs 
določitev vrednosti bonov ne odredi po dejansko izplača- 
ni ceni, temveč po uradno določeni ceni franko železniška 
postaja. 

Delavci ne morejo prejeti bonov za večji znesek, 
kakor znašajo njim dejansko-izplačane mezde, proizvaja- 
lec pi; ne za večji 'znesek, kakor za 70 odetolkov dejan- 
skega izkupička za les. 

Če je vsota, dejanskih zaslužkov po izkazu manjša 
od zneska bonov, izračunanega po prednji tabeli, se raz- 
deli pripadajoči znesek bonov méd posamezne delavce 
sorazmerno z njihovimi zaslužki. 

Ministrstvo za gozdarstvo in lesno industrijo LRS 
more odrediti za posamezne okraje oziroma območja po- 
sebne premije v bonih, Id se dajo poleg bonov, ki pri- 
padajo proizvajalcem po 3. točki, in sicer za oddajo kri- 
tičnih sortimentov, to je sortimentov, katerih proizvodnja 
je nujno potrebna. 

Ta premija se lahko stopnjuje po sortimentih, ne 
eme pa v nobenem primeru presegati 25 odstotkov po 

3. točki, pripadajočih honov Te premije pa ne prejmejo 
delavci. 

Celotni znesek bonov, ki pripada proizvajalcem po 
3. in 4. točki te odločbe, se izda le tistim proizvajalcem, 
ki bodo plan v celoti izpolnili do 15. novembra 1948. 

Proizvajalci, ki bodo letni plan sicer izpolnili, a šele 
po 15. novembru 1948, prejmejo le 90 odstotkov tega zne- 
ska. Proizvajalci pa, ki piata ne bodo v celoti izpolnili, 
pa le 80 odstotkov tega zneska. 

6. 

Posestniki, ki sklenejo s ••••••••• zadrugo pogodbo, 
da bodo do 80. decembra 1948 izpolnili nalog o oddaji 
lesa ali oddali les preko planske odmere, prejmejo v 
gotovini   in  bonih   ob   podpisu pogodbe  40%   v 3. in 
4. točki navedenega zneska, do katerega je proizvaja- 
lec po tej odločbi upravičen Ostala kupnina in ostali boni 
pa se mu izplačajo ob izpolnitvi njegove planske in po- 
godbene obveze, in sicer v mejah 5. točke^ 

Predpise, ki jih izdajo OLO po 2. ločfci te odločbe, 
morajo poprej predložiti ministrstvu za aozdarstvo in 
lesno industrijo LRS na vpogled in v potrditev. 

8. 

Ta odločba velja od 1. septembra 194S. 

St. 309/2—48 
Ljubljana dne 2. septembra 1948. 

Se strinjam! 

Minister za trgovino 
in preskrbo LR Slovenije: 

zai<j: Lidija Sentjurčcva 1. r. 

Minister za gozdarstvo 
in lesno industrijo 

LR Slovenije: 

Fajfar Tone 1. r. 

209. 

Na podlagi 18. Čler.a uredbe o stroških državnih trgov- 
skih podjetij (uradni list FLRJ št. 45-342/48) izdaja 
minister za trgovino in preskrbo LRS v sporazumu s 
predsednikom phnske komisije LRS 

odločbo 
o rabatih in maržah za proizvode oziroma skupine 
proizvodov, za katere^ so predpisano enotne cene, 
veljavne  za  ozemlje  Ljudsko  Republike  Slovenije 

Za promet s proizvodi oziroma skupinami proizvodov, 
ki se prodajajo po nižjih enotnih cenah, veljavm'h_ za ozem- 
lje Ljudske republike Slovenije, se določiio lila rabati 
oziroma marže; 
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Proizvodi 

I. Živilski: 

1. Luščeni riž; netipizirani 
slaščičarski izdelki iz mo- 
ko (biskviti, keksi, prepe- 
čenec, medenjaki); pudin- 
gi; jajčni izdelki; suho 
smokve in drugo suho 
sadje; sadni koncentrati; 
sadni sokovi surovi; (ma. 
linov in višnjev sok, osla- 
jen, in drugi sadni sirupi, 
oslajeni); specialni desti- 
lati in ekstrakti (konjak, 
rum, whisky, arak, punč in 
džhv); sladki destilati in 
ekstrakti (višnjevec, hru- 
škovec in druga sladka 
žganja); dišeči etri (esen- 
cije, arome); likerji, neti- 
pizirane slaščice in bon- 
boni; vanilijev sladkor; 
natrij, bikarbonat (soda 
bikarbona, pakirano), di- 
šave; nadomestki popra in 
paprike; mleti rožiči; ko- 
lonialne začimbe; kavini 
nadomestki; cikorija, slad- 
na kava, čaj; mak; mleta 
paprika      , 

2. Sadni kompoti v. posodah 

Na 

••••• 1 r.IST I MiS   .stran i š97 

Rabat  v % M arža v % 
Povpreč- 

Na 
u     drobno £~ 

ni  doda- 
tek za do- 

stavne ö 
l 

Na 
debelo 

Na 
drobno 

a 
£* 

3 o 
o 

02 pasove Ü U 

2.8 8.9 — 1.3 13 3 0 «_ ÏS 

2.8 8,4 __ 08 12 8 B£ •-* " OJS 

3. Sadni kompoti in sadne 
konserve v dozah in po- 
vrtnina v pločevinastih 
dozah in kozarcih .   .   . 

4 Vinska  kislina .   «   »   « 

2.8 6.4 — 0.8 10 8 

3 

6.5 

0 

95 

12 

•. Tekstili je: 
1. Moška, ženska in* otroška 

konfekcija (bombažna, vol- 
nena in svilena); klobuki, 
Cepiče in podobno .   .   . r-.        8.4        0.6 a 

2. Trikotaža: perilo (bom- 
bažno, volneno, svileno); 
platneni oblačilni pred- 
meti; moške, ženske in 
otroške nogavice; rokavi- 
ce; robci; šali; baretbe in 
podobno       2.4        6.8 —        0.8 10        —      •- — 

8. Pozamenterija: traki, vr- 
vice; čipke, strojne; ste- 
nji in podobno .   .   ;   , 3.4        7.8 —        0.8 12 
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Rabat v % 

Proizvodi Na 
debelo 

Na 
drobno 

'S o. 
a 

55 

Povpreč- 
ni  doda- 
tek za do- 
stavne 
pasove 

4. Vrvarski izdelki iz konop- 
lje; motvozi  iz  konoplje 

2.9 8.9 0.7 

•a 

Ô 

Marža v % 

Na Na 
debelo     drobno 

12.5        3 

« 
e o. 

i 
3 o 

- 12 

6. Preproge, tekači, zavese, 
posteljnina (blazine, ode- 
je)     .,.<«••« 

m. Usnjeni in gumijasti izdelki: 

1. Škornji; gojzerji, delav« 
ski in vojaški čevlji, mo- 
ški, ženski in otroški čev- 
lji in sandale (z usnjeni- 
mi in gumij- podplati), in 
sicer ••••• in polstrojne 
izdelave, usnjene opanke, 

5 copate in podobno .   .   . 

2. Kožuhi za čuvaje; krznar- 
ski izdelki; sedlarski, jer- 
menarski izdelki   .   .   . 

~ - 8.4 0.6 9        - 8.5 8.5 

1.5 8 - 0.5 10        1.5 8 

— 8.4 0.6 9 — 

9.5 

8.5 »-5 

8. Usnjena galanterija; kov- 
čegi   ....«••« 2.4 6S — 0.ö lu — 

,<. Železo in kovine) 

1. Žično pletivo, železno in 
medeninasto; žičniki od 
vključno 1.8 mm navzgor, 
drugi kovani žeblji (spon- 
ke in drugi gradbeni žeb- 
lji); lesni vijaki, jekleni; 
zakovice iz jekla, bakra 
ir.1 bakrenih zlitin; teksi, 
ročni; podplatniki; pla- 
ninčarji; žeblji za pod- 
kovje; tračmki, rašple; 
kladiva in klešče vseh 
vrst; žage, prečne in trač- 
ne, svedri za les; dimne 
cevi in kolena; uteži, že- 
lezne v garniturah, in 
drugo       

2. Plužni deli; sadne škro- 
pilnice; cepin .   .   .   •   4 

8. Drobilci; reporeznice in 
slamoreznice; elevatorji, 
stiskalnice za seno; škarje 
za veje in živ9 ograje; 
cepilni noži; čohala; pod- 
kve; deli (ostrice, oprem- 
nice); zidarske ponve in 
lopatice; okovje za konj- 
sko opremo; karabini; 
uzde; ključi za vrata in 

—        0.5 15.5        7 8 — 18 

~        0.6 •        1 16 
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Proizvodi 

ključavnice; okovi za kov- 
čege; obešanke; okovje • 
omare, ključavnice za lo.o 
omare, okovje za usnju ne 
ìLI druge kovčege; drobni 
hišni pribor (za zavese, 
kljuke za obećanje itd.); 
deli za svetilke; karbidne 
svetilke; jedilni pribor 
(žlice, vilice itd.); mlin- 
čki za orehe, mak, kavo, 
in meso, drug kuhinjski 
pribur (strgalniki, odpi- 
rači za konserve itd.) ; pri- 
bor za praženje in peče- 
nje; pekači, pločevinasti; 
žica za parket; brušena 
posoda iz črne pločevi- 
ne, 'posoda iz- litega 'e- 
leza, pocinkana posoda n 
posoda iz bele pločevine; 
peči iz litega železa in 
pločevinaste peči; deli 
za dvokolesa; decimalne 
tehtnice, druge tehtnice 
(razen balančnih)   .   .   . 

K a ba t  v % 

Na           Na 
Povpreè 
ni   doda- 

debelu     <l,ubno g. •U ?a do- 
stavne 

w pasove 

Marža v % 

Na Na 
debelo     drobno 

« a 
p. 

6.5 8 0.5 15 6.5 8 •- 115 

4. Umivalniki, razen ploče- 
vinastih; postelje, vložki 
za postelje; omare; nočne 
omare; obešalniki; otroški 
vozički; namizne • zidne 
ure; hladilniki za hrano, 
razen električnih; likal- 
niki   > g —        — 8.2        0.6 9        — H- — 

6. Smeffinice   m   kuhinjski 
pribor za Čiščenje   .   .   . 4.9 7.4 0,7 13 5 7.5 n njb 

V. Elektrotehnični: 

Kuhalniki, štedilniki; likal- 
niki, peči; sesalci za prah; 

. aparati za glajenje parketov; 
drobni inštalaterski pribor . 

VI. Kemični proizvodi; 

1. Vodene barve (akvareli); 
pasta za čevlje in parket 

Gumprotox, strupi za mi- 
ši; muholovci; preparati 
proti ščurkom itd. .   ,   . 

8. Barve za štampiljke; in- 
digo papir; karbon papir; 
specialni papir (Hàmner 
in paus); črnilo; tuši; 
barve za razmnoževanje; 

5.8        9.4 

8.9        7.4 

18        7.8 

0.8 16        « 

0.7. 12 

9.9 18        « 
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Rabat v % Marža v % 

Proizvodi 

pečatni vosek; gumi ara- 
bikum; trakovi za pisalne 
stroje; papirnati in kar- 
tonski izdelki (konfekci- 
ja); kuverte; pisalni pa- 
pir; papir za "korespon- 
denco; bloki, Lotesi; al- 
bumi, papirna konfekcija 
za vzdrževanje osebne či- 
stoče in drugo   .... 

4. Lončarski in drugi kera- 
mični izdelki za gospo- 
dinjstvo in druge potrebe 

VII. Lesni izdelki; 
1. Pletarski izdelki   ... 

2. Plutovinasti izdelki    .   * 

3. Ščetke, čopiči, metle; les- 
na galanterija, lesene 
igrače; utensilia in drug 
pribor; merila; drobni 
Sortiment (fižolovke, hme- 
lovke itd.) ...... 

4. Pohištvo (sobno, kuhinj- 
sko in drugo hišno; upog- 
njeno pisarniško pohi- 
štvo) ; kolarski izdelki 
(vozni deli tipizirani) in 
podobno     ...... 

'5. Sodi vseh vrst in velikosti 

VIII. Gradbeni material: 

1. Opeka • 

2. Strešna opeka   .   .   •   • 

3. Žgano apno   .   •   •   •  • 

IX. Glasbila: 

Lesena glasbila; druga glas- 
„ bila; gramofonske plošče   . 

'£. Fizkolturni in športni rekvi- 

ziti      

Na Na 
debelo     drobno 3 

Povpreč- 
ni  doda- 
tek za do- 
stavne 
pasove 

a Na Na 
o debelo drobno 
<u 

O 

a 
a o. 

3.8 8.7 

12.5 

— 0.5 

0.5 

13 

17 

10 

11 

33 7.9 — 13 12•5 8 — 

8.4 

5.4 

0.6 

0.6 

9 - 

6 — 

4 

4 

10 

10 

6. 

- 14 

~ 16 

3.8 7.4 — 0.8 12 4 10 ~ 14 

»- •-«        9.4        0.6 10        —• -r 9.5 •• 

18 

8,• 8.5 

5.6 5.5 

8 8 

10 10 

10 10 

— 14 

MM* U 

Za promet s proizvodi iz prednje razpredelnice, ki ee 
prodajajo po višjih enotnih (trgovskih) cenah, veljajo 
predpisi 1er rabati in marže, ki so posebej določeni. 

II 
btopuje rabatov iz I. točke te odločbe veljajo samo za 

tiste proizvode oziroma skupine proizvodov, za katere so 
predpisane nižje enotne cene v nadrobni prodajf. 

Stopnje marž iz I. točke te odločbe veljajo samo za 
tiste proizvode oziroma skupine proizvodov, za katere so 
predpisane nižje enotne proizvajalčeve prodaju« cene. 

Predpisi, ki se nanašajo na promet blaga, 
za katero so določeni rabati 

m 
Rabat je namenjen za kritje vseh stroškov iz 3. Sena 

uredbe o stroških državnih trgovskih podjetij pri poslo- 
vanju e proizvodi, za katere so predpisane nižje enotr 
oene v nadrobni prodaji. 

IV 
Z rabati iz I. točke t© odločbe, W so določeni za 

trgovska podjetja na debelo in trgovska podjetja na drob- 
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Letnik V. Priloga k 40. kosu z dne 14. septembra 1848. Številka 40. 

Razglasi in oglasi 

Opozorilo naročnikom? 
Vse plačnike oglasov in naročnine opozarjamo, naj uporabljajo od nas 

pestane položnice z natančno označbo naročniškega razdobja oziroma 
oglasne,Številke. Plačila brez takšnih označb ne moremo y reda izknjižiti 
in jih zaradi njihove nejasnosti ne moremo priznati za veljavne. 

Prav tako opozarjamo naročnike, naj pri svojih plačilih navedejo na- 
tančno isti naslov, na katerega časopis prejemajo. Če ta naslov zaradi izpre- 
raemhe naziva ali kraja ni več pravilen, naj nam istočasno sporočijo sedanji 
pravilni naslov. Opažamo pa, da naročniki večkrat plačujejo samo pod 
novim naslovom, starega pa sploh ne omenjajo. Takšna plačila so za nas 
nejasna in jih prav tako ne moremo v redu izknjižiti in priznati za pravilna. 

Rok za reklamacije izostalih številk je 14 dni. 
• 

N naši založbi so izšli: 

Komentar h kazenskemu zakoniku, splošni del 
v slovenskem prevodu. Komentar so pod splošnim uredništvom Moše Pijade 
in pod strokovnim uredništvom dr. Jovana Djorđjevića napisali: Moša 
Pijade, dr. Jovan Djordjević, Nikola Srzentić, Predrag Vlasinić, Vladimir 
Timoškin in Mirko Perović. Komentar jo zamišljen in izdelan v prvi 
vrsti kot olajšava in pomoč za pravilno izvajanje načel splošnega dela ka- 
zenskega zakonika pri uporabi predpisov posebnih kazenskih zakonov. 
Lično opremljena knjiga bo v pomoč vsakomur pri praktični uporabi naše 
kazenske zakonodaje ali pri njenem teoretičnem proučavanju. Strani 304, 
cena 90 din. 

Splošni register predpisov 
to je kazalo vseh predpisov, ki so izšli v Uradnem listu FLRJ, v. Uradnem 
listu LRS, v Uradnih obvestilih zveznega urada za cene in v'Vestniku urada 
za cene pri predsedstvu VLRS od 1. J.945 do vštetega 1.1947. V tem registru 
so zaznamovani predpisi po vsebini z gesli, razvrščeni so po abecednem 
redu in po časovnem zaporedju (kronološko). Po abecednem redu eo ure- 
|ena gesla, ki so načeloma vzeta iz naslova, večkrat tudi iz vsebine predpisa. 

Zbrano gradivo na 453 straneh je nepogrešljiv priročnik za vsakogar 
v državni ali privatni praksi. — Cena 60 din. 

Priročnik za krajevne ljudske odbore, 
ki ga je izdal Sekretariat za koordinacijo lokalne uprave predsedstva 
vlade LRS. 

Priročnik obravnava tole gradivo: 
I. Planiranje, evidenca in statistika. 

II. Lokaino gospodarstvo in komunalno gospodarjenje. 
•. Finančno poslovanje krajevnih ljudskih odborov. 
Strani 120, cena 20 din. 

»»Zbirka predpisov o varstvu mater in otrok«, 
v Kateri so zbrani predpisi o dečjih jaslih, o ustanavljanju, ureditvi in 
delovanju dečjih domov. Knjižici, ki vsebuje 105 strani, so dodani izvlečki 
iz drugih važnejših predpisov za varstvo mater in otrok in bo zbrano 
gradivo koristen pripomoček vsem, ki se hočejo inmorajo spoznati z zdrav- 
stveno in socialno zakonodajo v korist naše žene in.dece. Cena 17 din. 

V tisku je: 
Zbirka gospodarskih predpisov II. del. 
abecedni seznam naselij LRS z zakonom o upravni razüelitvi LRS, 

abecednim seznamom krajevnih ljudskih odborov, prjstojnimi poštami 
• in zemljevidom krajevnih ljudskih odborov LRS. 

»URADNI UST LRS« 

Razglasi upravnih oblastev 

IV 4162/1-48 70•3 

Sprememba rodbinskega imena 
Ministrstvo za notranje zadeve LRS je 

z odločbo št. IV, 4162/1 z dne 12. VIII. 
1948 dovolilo Lekan Majdi, roj. 17. VIII. 
1929 v Ljubljani, spremembo priimka 
Lekan v >Erbežnlk«:. 

Ministrstvo za notranje 
zadere LRS 

Vpisi v register 
državnih gospodarskih 
 podjetij  
1593. 

Sedež: Ljubljana. 
Dan vpisa: 2. septembra 1948. 
Besedilo: »Slorenija-avtopromet Ljub 

ljana«, skrajšano: >SAP Ljubljana«. 
Poslovni predmet: 
a) prevoz potnikov in prtljage s cest- 

nimi motornimi vozili na avtobusnih pro- 
gah v območju LRS, M služijo javnemu 
prometu, 

b) prevoz in odprema blaga e cestni- 
mi motornimi vozili in 

c) organizacija ter vodstvo drugih po- 
slov, ki so v zvezi s pM>metom in jih 
naroči operativni upravni voditelj. . 

Ustanovitelj podjetja: Vlada LBS, od- 
ločba št- S—zàk. 238 z,dne 3. VII. 1948. 

Operativni upravni voditelj: Glavna 
direkcija za avtopromet pri MLP. 

Podjetje zastopajo: 
Pristovšek Stanislav, direktor, ki pod- 

pisuje samostojno, v obsegu zakonitih 
pooblastil in pravil podjetja, 

Murn Alojz, šef odseka za eksploataci- 
jo, ki podpisuje za podjetje v odsotnosti 
direktorja v istem obsegu, 

ing. Urbanija Anton, glavni računo- 
vodja, ki sopodpisuje vse listine, nave- 
dene v 47. členu eplošnega zakona o dr- 
žavnih gospodarskih podjetjih. 

Ministrstvo za finance LRS, 
Ljubljana, 

. dne 2. septembra 1948. 
Št. 2431245/—48 7939 

* 
1594. 

Sedež: Celje. 
Dan vpisa: 6. septembra 1948.. 
Besedilo: Tovarna emajlirane posode, 

Celje. 
Vpiše se Zupanek Milan, glavni raču- 

novodja, ki sopodpisuje vse listine, na- 
vedene v 47. členu splošnega zakona o 
državnih gospodarskih, podjetjih. 

PJlih Viktor se izbriše kot v. d. glav- 
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nega računovodje in se vpiše kot na- 
mestnik glavnega računovodje. 

Ministrstvo za finance LUS, 
Ljubljana, 

dne 2. septembra 1948. 
St. 2431318—48 7940 

* 
1595. 

Sedež: Jarše. 
Dan vpisa: 2. septembra 1948. 
Besedilo:  Industrija platnenih izdel- 

kov, Jarše, skrajšano: »Induplatk, Jarše. 
Izbriše se Rebernik Franc, dosedanji 

ravnatelj, vpiše pa se: 
Marine Kamilo, ravnatelj, kf podpisu- 

je samostojno, v obsegu zakonitih po- 
oblastil in pravil podjetja. 

Ministrstvo za îinanco LRS, 
Ljubljana, 

dne 31  avgusta 1948. 
Št. 3431319—48 7937 

Hs 
1596. 

Sedež: Kočevje, 
Dan vpisa: 2. septembra 1948. 
Besedilo: Republiška kmetijska gospo- 

darstva SIovcnijc-Kočevje. 
Poslovalnico podjetja odslej: 
a) državna posestva: 
Cvišlarji-Onek,      ! 

Koprivnik, 
Mlaka-Mahovnik, 
Novi Lazi, 
Rajndol, 
Stari log; • 
b) Delavnice e strojno traktorsko po- 

stajo na Bregu pri Kočevju. 
Ministrstvo za finance LRS, 

Ljubljana, 
dne 31. avgusta 1948. 

Št. 2431274—48 7938 
* 

1597. 
Sedež: Ljubljana. 
Besedilo: Industrija bitumenskih iz- 

delkov, Ljubljana. 
Izbriše se Mihelčlč Justina, dosedanji 

glavni računovodja, vpiše se: 
Boštjančič Rudolf, v. d. glavnega raču- 

novodje, ki sopodpisuje Vse listine, na- 
vedene v 47. členu splošnega zakona o 
državnih gospodarskih podjetjih. 

Ministrstvo za finance LRS, 
Ljubljana, 

dne 31. avgusta 1Ö48. 
Št. 2431001/1—48 7933 

1598. 
Sedež: Ljubljana. 
Dan vpisa: 2. septembra 1948. 
Besedilo: »Triglavfilm«, Ljubljana. 
Izbriše se Pengov Marjan, dosedanji 

direktor, vpiše se: 
Drobež   Maks,    v.   d.   direktorja, ki 

podpisuje samostojno, v  obsegu  zako- 
nitih pooblastil in pravil podjetja. 

Ministrstvo za finance LRS, 
Ljubljana, 

dne 31 avgusta 1948. 
Št. 2431202/1—48 ,7936 

1599. 
Sedež: Ljubljana. 
Dan vpisa: 6. septembra 1948. 
Besedilo:   »Živinopromet«,   drž.   trg. 

podjetjo, Ljubljana. 

Izbriše ge Lovšin Vilko, ravnatelj; 
vpiše se kot ravnatelj in hkrati izbriše 
mg. Peternel Mirko; 

Selman Karel se izbriše kot pomočnik 
ravnatelja in •• vpiše kot ravnatelj, ki 
podpisuje samostojno, v obsegu zakoni- 
tih pooblastil in pravil podjetja. 

Vpišejo se poslovalnice: 
>Živinopromet«, valilnica perutnino y 

St. Vidu nad Ljubljano, 
>2ivinopromet«, poslovalnica, Ptuj, in 
»Zivinopromet«,   poslovalnica,    Novo 

mesto. 
Ministrstvo za finance LRS, 

Ljubljana, 
dne 2, septembra 1948. 

Št. 2431289—48 7941 

1600. 
Sedež: Stara Fužina v Bohinju. 
Dan vpisa; 2. septembra 1948. 
Besedilo: Gostinsko podjetje hotel 

»Zlatorog« ob Bohinjskem jezeru. 
Izbriše se Vidic Ivan, dosedanji rav- 

natelj, vpiše se: 
Cucek Ludvik, ravnatelj, ki podpisuje 

samostojno, v obsegu zakonitih poobla- 
stil in pravil podjetja. 

Ministrstvo za finance LRS, 
Ljubljana, 

dne 31. avgusta 1948. 
Št. 2431229 • 1229/1—48     7935 

* 
1601 

Sedež: Zreče. 
Dan vpisa: 2. septembra 1948. 
Besedilo: Tovarna kovanega orodja, 

Zreče. 
Vpiše se: 
Jedlovčnik Robert, komercialni vodja, 

ki podpisuje za podjetje v odsotnosti di- 
rektorja v istem obsegu. 

Ministrstvo za finance LRS, 
Ljubljana, 

dne 30. avgusta 1948. 
Št. 2431276-48 7934 

1602. 
Sedež: Ljubcčna. 
Dan vpisa: 26. avgusta 1948. 
Besedilo:   »Opekarna   Celje   okolica, 

Ljubcčna«. 
Poslovni predmet: Izdelovanje strešne 

in zidne opeke. 
Ustanovitelj podjetja: Okrajni LO Ce- 

lje okolica. 
Podjetje zastopa in zanj podpisuje: 
Naglic Franc, upravnik, v obsegu za- 

konitih pooblastil in pravil podjetja. 
Okrajni LO Celje okolica, 

odsek za finance, 
dne 26. avgusta 1948. 

Št. 3428/1 7942 

1603. 
Sedež: Pamcčc. 
Dan vpisa: 19. avgusta 1948. 
Besedilo: Okrajna lesna predelovalna 

industrija Pamcčc. 
Poslovni predmet: Rezanje hlodovine, 

izdelovanje barak in vseh stavbenih in 
pohištvenih izdelkov. 

Ustanovitelj podjetja: OLO Dravograd. 
Operativni upravni voditelj: 10 OLO 

Dravograd. 
Za podjetje podpihujejo: 

Tretjak Jože, upravnik podjetja v vseh 
zadevah podjetja. Listine, naveuene v 47. 
členu splošnega zakona o državnih go- 
spodarskih podjetjih, podpisuje poleg 
upravnika 

Poljanec Leo, začasni vršilec dolžnosti 
računovodje. 

Okrajni LO Dravograd, 
poverjeništvo za finance, 

dne 25. avgusta 1948. 
Št. 470/Ö-48/V/3 7888 

•4» 

1604. 
Sedež: Prcvalje. 
Dan vpisa: 28. avgusta 1948. 
Besedilo: Kino Provalje. 
Poslovni predmet: Predvajanje filmov. 
Ustanovitelj podjetja: KLO Prevalje. 
Operativni upravni voditelj: IO KLO 

Prevalje. 
Za podjetje podpisujejo: 
Eisinger Vinko, upravnik, v vseh za- 

devah podjetja, v njegovi odsotnosti 
Aberšek Karol, predsednik KLO Pre- 

valje. Listine, navedene v 47. členu sploš- 
nega zakona o državnih gospodarskih 
podjetjih,   podpisuje   poleg   upravnika 

Lasnik Silvo, tajnik KLO Prevalje. 
Okrajni LO Dravograd, 

povcrjcn'štvo za finance, 
dne 1. septembra 1948. 

St. 504/6-48/V/3 7898 

1605. 
Sedež: Prevalje. 
Dan vpisa: 28. avgusta 1948. 
Besedilo: Krajevna mesarija — klav- 

nica Prevalje. 
Poslovni predmet: Klanje živine, pro- 

daja mesa in mesnih izdelkov. 
Ustanovitelj podjetja: KLO Prevalje. 
Operativni upravni voditelj: 10 KLO 

Prevalje. 
Za podjetje podpisujejo: 
Eisinger Vinko, v vseh zadevah pod- 

jetja, v njegovi odsotnosti 
Aberšek Karol, predsednik KLO Pre- 

valje. 
Listine, navedene v 47. •1•• sploš- 

nega zakona o državnih gospodarsldh 
podjetjih podpisuje poleg upravnika 

Lasnik Silvo, tajnik KLO Prevalje. 
Okrajni LO Dravograd, 

poverjeništvo za finance, 
dne 1. septembra 1948. 

St. 504/5-48/V/3 7897 
* 

1606. 
Sedež: Slovenj Gradec. 
Dan vpisa: 28. avgusta 1948. 
Besedilo: Direkcija gospodarskih pod- 

jetij MLO Slovenj Gradec. 
Poslovni predmet: Komercialno in 

tehnično vodstvo ter preskrbovanje s po- 
trebnimi finančnimi sredstvi vseh gospo- 
darskih podjetij MLO, ki spadajo pod 
operativno upravno vodstvo MLO Slo- 
venj Gradec. 

Ustanovitelj podjetja: MLO Slovenj 
Gradec. 

Operativni upravni voditelj: 10 MLO 
Slovenj Gradec. 

Za podjetje podpisujejo: 
Rozman Vinko, ravnatelj, v vseh za- 

devah podjetja, v njegovi odsotnosti    . 
Javrnik Franc, blagajnik. 
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Listine, navedene v 47. Senu splošne, 
ga zakona o državnih gosnodarskih pod- 
jetjih podpisuje poleg ravnatelja 

Poljanec Leo, računovodja, v njegovi 
odsotnosti pa 

Sečnjak Marija, pomožni finančni ma- 
nipulant. 

Okrajni LO Dravograd, 
poverjcništvo za finance, 
dne 1. septembra 1948. 

St. 504/1-48/V/3 7896 

leofc 
Sedež: Slovenjgradec. 
Dan vpisa: 28. avgusta 1948. 
Besedilo: Mesarija Sv. Florijan. 
Poslovni prednmet: Klanje živine, pro- 

daja mesa in mesnih izdelkov. 
Ustanovitelj podjetja: KLO Sv. Flori- 

jan. 
Operativni upravni voditelj: KLO Sv. 

Florjan. 
Za podjetje podpisujejo: 
Brioman Peter, upravnik, v vseh za- 

devah podjetja samostojno, v njegovi 
odsotnosti 

Roser Jožef, predsednik KLO Sv. Flo- 
rijan, ki skupaj z upravnikom podpisuje 
tudi listine navedene v 47. členu sploš- 
nega zakona o državnih gospodarskih 
podjetjih. 

Okrajni LO Dravograd, 
poverjcništvo za finance, 
dne 1. septembra 1948. 

Št. 504/4-48/V/3 7902 
* 

1608. 
Sedež: Slovenj Gradec. 
Dan vpisa: 28. avgusta 1948. 
Besedilo: Splošno krojaštvo Slovenj 

Gradec. 
Poslovni predmet: Izdelava in popra- 

- vilo vseh vrst oblačil. 
Ustanovitelj podjetja: MLO Slovenj 

Gradec. 
Operativni upravni voditelj: 10 MLO 

Slovenj gradeč. • 
Za podjetje podpisujejo: 
Rozman Vinko, ravnatelj, v vseh za- 

devah podjetja, v njegovi odsotnosti 
Javornik Franc, blagajnik. 
Listine, navedene v 47. členu sploš- 

nega zakona o državnih gospodarskih 
podjetjih, podpisuje poleg ravnatelja 

Poljanec Leo, računovodja, v njegovi 
odsotnosti pa 

Sečnjak Marija, pomožni finančni ma- 
nipulant. 

Okrajni LO Dravograd, 
poverjcništvo za finance, 
dne 1. septembra 1948. 

Št. 504/2-48/V/3 7900 

1609. 
Sedež: Slovenj Gradec. 
Dan vpisa: 28. avgusta 1948. 
Besedilo: Živila Slovenj Gradec. 
Poslovni predmet: Nakup in prodaja 

vseh vrst sadja in zelenjave ter vseh v 
to stroko spadajočih predmetov proste 
prodaje. 

Ustanovitelj podjetja: MLO Slovenj 
Gradec. 

Operativni upravni voditelj: 10 MLO 
Slovenj Gradec. 

Za podjetje podpisujejo: 
Rozman Vinko, ravnatelj, v vseh za- 

devah podjetja, v njegovi odsotnosti 
Javornik Franc, blagajnik. 
Listine, navedene v 47. členu sploš- 

nega zakona o državnih  gospodarskih 
podjetjih, podpisuje poleg ravnatelja 

Poljanec Leo, računovodja, v njegovi 
odsotnosti pa 

Sečnjak Marija, pomožni finančni ma- 
nipulant. 

Okrajni LO Dravograd, 
poverjcništvo za finance, 
dne 1. septembra 1948. 

St. 504/3—48/V/3 7899 
* 

1610. 
Sedež: Stara Loka. 
Dan vpisa: 6. septembra 1948. 
Besedilo: Krojaštvo Stara Loka. 
Poslovni predmet: Izvrševanje vseh v 

krojaško stroko  spadajočih  moških  in 
ženskih krojaških del. 

Ustanovitelj podjetja: KLO Stara 
Loka. 

Operativni upravni voditelj: KLO Stara 
Loka. 

Podjetje zastopa in zanj podpisuje: 
Berciò Rafael, upravnik, do zneska 

30.000 dinarjev, nad tem zneskom pa s 
privolitvijo operativnega upravnega vod- 
stva. 

Okrajni L0 Kranj, 
odsek za finance, 

dne 6. septembra 1948. 
Št. 1714 7943 

* 
1611. 

Sedež: Krško. 
Dan vpisa: 26. avgusta 1948. 
Besedilo: Mestno sodarsko podjetje 

Krško. 
Poslovni predmet: Izdelovanje vseh 

sodarskih izdelkov. 
Ustanovitelj podjetja: MLO Krško, od- 

ločba št. 1157/2 z dne 14. junija 1948. 
Operativni upravni voditelj: Mestni 

izvršilni odbor Krško. 
Za podjetje podpisujeta: 
abs. ing. Zigante Anton, upravnik, 

skupaj z njim 
Komočar Olga, računovodja, v okviru 

pooblastil 
Okrajni LO Krško, 

poverjcništvo za  finance, 
dne 25. avgusta 1048. 

Št. 10588/1 7601 
* 

1612. 
Sedež: Gornja Radgona, Lackova ul. 4. 
Dan vpisa: 4. septembra 1948. 
Besedilo: Krajevno soboslikarsko in 

pleskarsko p&djetjc Radgona. 
Poslovni predmet: Nakup potrebnega 

blaga in izvrševanje vseh v soboslikarsko 
stroko spadajočih del. 

Operativni upravni voditelj: KLO Gor- 
nja Radgona. 

Podjetje zastopajo in zanj podpisujejo: 
Levar Fraàc, predsednik KLO Gornja 

Radgona, 

Juršič Alojz, poverjenik KLO Gornja 
Radgona, 

Mohor  Anton,  knjigovodja  krajevnih 
gospodarskih podjetij KLO Gornja Rad- 
gona, v notranjih zadevah podjetja pa 

Jaušovec Henrik, poslovodja podjetja. 
Okrajni LO Radgona, 

poverjcništvo za finance, 
dne 4. septembra 1948. 

Št. V 347/20-48. 7887 

* 
1613. 

Sedež: Sežana. 
Dan  vpisa: 25. septembra 19481 
Besedilo: Krajevna mesnica Sežana. 
Poslovni predmet: Razdeljevanje mesa 

potrošnikom na trgovski način. 
Ustanovitelj podjetja: KLO Sežana, od- 

ločba št 1837/48 z dne 15. VIII. 1948. 
Operativni upravni voditelj: KLO Se- 

žana. 
Podjetje zastopata in zanj pidpisujeta: 
Ivančič Jakob, upravnik, sklepa po- 

godbe in zastopa podjetje v okviru zako- 
nitih določil in pravil podjetja, 

Fonda Zora, računovodja, sopodpisuje 
vse finančne in blagajniške listine. 

Okrajni LO Sežana, 
poverjcništvo za finance, 
dne 3. septembra 1948. 

Št. 1838 7649 

* 
1614. 

Sedež: Sežana. 
Dan vpisa: 25. septembra 1948. 
Besedilo: Krajevna pekarna Sežana. 
Poslovni predmet: Pekarniški obrat 

in prodaja slaščic 
Ustanovitelj podjetja: KLO Sežana, od- 

ločba št. 1895/48 z dne 14. V. 1948. 
Operativni upravni voditelj: KLO Se- 

žana. 
Podjetje zastopajo in zanj podpisujejo: 
Malalan Žarko, za glavnega, poslovodjo, 

sklepa pogodbe in dogovore v okviru 
pravil podjetja, 

Sevtina Milka, računovodja, sopodpisu- 
je vse finančne in blagajniške listine. 

Okrajni LO Sežana, 
poverjcništvo za  finance, 
dne 3. septembra 1948. 

Št. 1838 7647 

* 

POPRAVEK 
V 31. številki Uradnega lista LRS z 

dne 20. VIII. 1948 je bila pod št. 1193 
objavljena registracija državnega gospo- 
darskega podjetja »Mesarija« v Sv. Petru 
v Savinjski dolini. Kot ustanovitelj pod- 
jetja je bil pomotoma naveden KLO 
Vransko namesto pravilno: 

Ustanovitelj podjetja: KLO Sv. Peter 
v Savinjski dolini. 

Okrajni LO Celje okolica, 
poverjcništvo za finance, 
dne 6. septembra 1948. 
'   Št. 2376/1—48 



Stran 764 URADNI LIST LRS Štev, 40 - 14. IX. 1948 

1615 
.Sedež: Dravograd. 
Dan vpisa: 28. avgusta 1948. 
Besedilo: Okrajni magazin Dravograd. 
Izbriše poslovalnica št. 7 Meüca, 

prosti trg. 
Vpiše se poslovalnica št. 7 Prevalje, 

prosti trg. 
Okrajni LO Dravograd, 

poverjeniltvo za finance, 
dne 1. septembra 1948. 

Št. Ó04/7-48/V/3. 7901 

1616. 
Sedež: Slovenj Gradec. 
Dan vpisa: 28. avgusta 1948. 
Besedilo: \Sospodarsko podjetje MLO 

»Čevljarstvo«, Slovenj Gradec. 
Izbrise se pooblastilo za podpisovanje 

Punoer Ivi, namestnici računovodje. 
Vpile se z enakim pooblastilom 

Sečnjak Marija, pomožni finančni ma- 
nipulant. 

Okrajni LO Dravograd, 
poverjeništvo za finance, 
dne 1. septembra 1948. 

Št. 504/13-48/V/3. 7895 
* 

1617. 
Sedež: Slovenj Gradec. 
Dan vpisa: 28. avgusta 1948. 
Besedüo: Gospodarsko podjetje MLO 

Slovenj   Gradec   hotel   in   restavracija 
^Korotan«. 

Izbriše se pooblastilo za podpisovanje 
Puncer Ivi, namestnici računovodje. 
Vpiše se z enakim pooblastilom 

Sečnjak.Marija, pomožni fitančni ma- 
nipulant.' 

Okrajni LO Dravograd, 
poverjeništvo za finance, 

•dne' 1, septembra 1948. 
Št. 504/16-48/V/3. 7892 

* . 
1618. 

Sedež: Slovenj Gradec. 
Dan vpi3a: 28. avgusta 1948. 
Besedilo: Gospodarsko podjetje MLO 

Slovenj Gradec »Kurivo«, Slovenj Gra- 
dec. 

Izbrise se pooblastilo za podpisovanje 
Puncer Ivi, namestnici računovodje. 
Vpiše se z enakim pooblastilom 

Sečnjak Marija, pomožni finančni ma- 
nipulant. 

Okrajni LO Dravograd, 
poverjeništvo za finance, 
dne 1. septembra 1948. 

Št. 504/17-48/V/3. 7891 

1619. 
Sedež: Slovenj Gradec. 
Dan vpisa: 28. .avgusta 1948. 
Besedilo: Gospodarsko podjetje MLO 

>Parna pekarna«. Slovenj Gradec. 
Izbriše se_ pooblastilo za podpisovanje 

Puncer Ivi, namestnici računovodje. 
Vpiše se z enakim pooblastilom 

Sečnjak Marija, pomožni finančni ma- 
nipulant. 

Okraîni LO Dravograd, 
poverjeništvo za finance, 
dne 1. septembra 1948. 

St. 504•5-48•73. 7893 

1620. 
Sedež: Slovenj Gradec. 
Dan vpisa: 28. avgusta 1948. 
Besedilo:   Uospodarsko  podjetje >Se- 

ilJarstvo-tapetništvo«, Slovenj Gradec, 
izbriše se pooblastilo za podpisovanje 

Puncer Ivi, namestnici računovodje. 
Vpiše se z enakim pooblastilom 

Sečnjak Marija, pomožni finančni ma- 
nipulant. 

Okrajni LO Dravograd, 
poverjeništvo za finance, 
dne 1. septembra 1948. 

St. 504/19-48/V/3. 7889 
* 

1621. 
Sedež: Slovenj Gradec. 
Dan vpisa: 28. avgusta 1948. 
Besedilo: Gospodarsko podjetje MLO 

hotel »Tone«, Slovenj Gradec. 
Izbriše se pooblastilo za podpisovanje 

Puncer Ivi, namestnici računovodje. 
Vpiše se z enakim pooblastilom 

Sečnjak Marija, pomočni finančni ma- 
nipulant. 

Okrajni LO Dravograd, 
poverjeništvo za finance, 
dne 1. septembra 1948. 

St. 504/18-48/V/3. 7890 

1622. * 
Sedež: Slovenj Gradec. 
Dan vpisa: 28. avgusta 194S. 
Besedilo: Gospodarsko podjetje MLO 

>Trgovina usnja«, Slovenj Gradec. 
Izbriše se pooblastilo zâ podpisovanje 

Puncer Ivi, namestnici računovodje. 
Vpiše ee z enakim pooblastilom 

Sečnjak Marija, pomožni finančni ma- 
nipulant. 

Okrajni LO Dravograd, 
poverjeništvo za finance, 
dne 1. septembra 1948. 

Št. 504/14—48/V/3. 7894 
* 

1623. 
Sedež: Ljubljana, Janševa ulica. 
Dam vpisa: 4. septembra 1948. 
Besedilo:   Kurivoprodaja 'z   avtopar- 

kom. 
Izbriše se dosedanji knjigovodja Ma- 

golič Marija in vpiše 
Kalčič Helena z istimi pooblastili. 

MLO za glavno mesto Ljubljana, 
poverjeništvo za finance, 
dne 4. septembra 1948. 

Fin. it. 3051/48 7856 
* 

1624. 
Sedež: Ljubljana, Predjamska 45. 
Dan vpisa: 6. septembra 1948. 
Besedilo:   Mestna   industrija   hranil 

3>Zlka«. 
Izbriše se Glavač Stane. 
Namesto njega se vpiše 
Vrhunec Milan, ravnatelj. 

MLO za glavno mesto Ljubljana, 
poverjeništvo la finance, 
dne 6. septembra 1948. 

Fin. St. 2816/48 7884 

1625. 
* 

Sedež: Ljubljana, Stritarjeva ul. 7. 
Dan vpisa: 28. avgusta'1948. 
Besedilo: Trgovsko podjetje ^Železo«. 

Operativni upravni voditelj: Direkcija 
mestnih uiaguzinov. 

MLO za glavno mesto Ljubljana, 
poverjeništvo za finance, 
dne 28. avgusta 1948. 

Fifl. št. 2900/48 7813 
* 

1626. 
Sedež: Ljubljana, Tržaška 41/a. 
Dan vpisa: 2. septembra 1948. 
Besedilo: Tovarna testenin. 
Operativni upravni voditelj: Poverje- 

ništvo za živilsko  proizvodnjo 
MLO za glavno mesto Ljubljana, 

poverjeništvo za finance, 
dne 2. septembra 1948. 

Fin, št 3020/48 7812 
* 

1627. 
Sedež: Ljubljana, Tyrseva cesta 36. 
Dan vpisa: 3. septembra 1948, 
Besedilo: »Mcprom«, mestno prevozno 

podjetje in mehanična delavnica. 
Vpiše se Cerček Milan, pomočnik 

upravnika, lei podpisuje v upravnikovi 
odsotnosti. 

MLO za glavno mesto Ljubljana, 
poverjeništvo za finance, 
dne 3. septembra 1948. 

Fin. št 8025/48 7858 

1628. 
Sedež: Ljubljana, Viška c. 60. 
Dan vpisa: 4. septembra 1948. 
Besedilo: Industrijsko podjetje »Vino- 

cet«. . " 
Operativni upravni voditelj: Poverje- 

ništvo za živilsko proizvodnjo. 
MLO za glavno mesto Ljubljana, 

poverjeništvo za finance, 
dne 4. septembra 1948, 

Fin. št. 2859/48 7859 
* 

1629. 
Sedež: Maribor. 
Dan vpisa: 3. septembra 1948. 
Besedilo: Mestno stavbeno mizarstvo. 
Izbriše se pooblastilo za sopodpisova- 

nje Frangeša Joška, vodje tehničnega 
oddelka. V odsotnosti ravnatelja sta me- 
sto njega pooblaščena podpisovati 

Ratej Slavko, normirec, in 
Kurnik Jakob, materialni knjigovodja, 

kot namestnik glavnega knjigovodje.' 
MLO Maribor mesto, 

odsek za finance, 
dne 3. septembra 1948. 

Št. Pov. 410/III/48 7853 

1630. 
Sedež: Kapelski vrh št. 6â. 
Dan vpisa: 2€. maja 1948. 
Besedilo:  Krajevna krojaško-šaviljska 

delavnica. 
Sedež podjetja odslej: Kapelski vrh 9. 
Izbriše se Trstenjak Franc, poslovodja, 

i Kanela 53, vpiše se 
Kežmah  Franc, poslovodja, Kapelski 

vrh 9. 
Okrajni LO Radgona, 

poverjeništvo za finance, 
dne 4. septftmSr" 1948. 

Št. V MW*   48. 7885 
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1631. 
Sedež: Lutverci št. ••. 
Dan vpisa: 2. aprila 1047. 
Besedilo: Gostilna Lutvorci. 
Izbrišejo se dosedanji pooblaščenci za 

podpisovanje. Vpišejo se novi poobla- 
ščenci 

Kavaš Stefan, predsednik KLO Lut- 
verci, 

Porle Jože, nameščenec, Lutverci, 
Novak Alojz, poslovodja firme. 

Okrajni LO Hadgona, 
poverjeništvo za finance, 
dne 4. septembra 1948. 

Št. V 346/25-48. 7886 

1682. 
Sedež: Tolmin. 
Dan vpisa: 3. avgusta 194S- 
Besedilo: Okrajno podjetje »Promes«, 

Tolmin. 
Preklicano je pooblastilo za podpiso- 

vanje Grantarju Izidorju, bivšemu raču- 
novodji. 

Za podjetje podpisuje odslej poleg 
upravnika Dolenca Zorana 

Kovačič MUka, novi   računovodja, v 
mejah pooblastil v pravilih podjetja. 

Okrajni LO Tolmin, 
poverjeništvo  za  finance, 

-'->'.      dne 4. septembra 1948. 
Št. 78/124—48 7814 

1633. 
Sedež: Maribor. 
Dan izbrisa: 3. septembra 1948. 
Besedilo: Tovarna trakov in sukanca v 

Mariboru. 
Zaradi vpisa v register državnih go- 

spodarskih podjetij pri ministrstvu za fi- 
nance LRS v Ljubljani. 

3IL0 Maribor mesto, 
odsek za finance,    . 

dne 3. septembra 1948.   . 
Št. 421/III/48 7854 

Razglasi sodišč 
4i drugih oblaste? 

Vpisi   v       +.»t 

1258. 
Sedež: Lopaça, okraj Celje okolica. 
Dan vpisa: 10. avgusta 1948. 
Besedilo: Kmetijska zadruga z o. j. v 

••^••*•• ustanovlJena na skup- 
*«" 7. III. 1948 za nedoločen čas. 
i/lSÎ». ««Irage.eo: 1. da na čim boljši 
ta oim  kuiturnejži način oskrbuje svoje 
nï 2 7*mirtre.baimi »**• prej meti. 2. da odkupu e v svojem »kolišu vse 
kmetijske pridelke in izdelke v skladu s 
postavljenim načrtom za Jobro oSri» 
mest in drugih industrijskih središč in 
sklepa v ta namen pogodbe; 3. da pospešu 
je in razvija vse panoge kmetijskega eo 
spodarstva na svojem področju, tako polle- 
delstvo, živinorejo, sadjarstvo, vinogradni- 
štvo, čebelarstvo, gojitev industrijskih irì 
drugih kultur, gozdarstvo, domačo obrt itd., 
posebno še tiste («noge ožiro i kulture'^ 
ki v danih naravnih pogojih najbolj uspe- 
vajo; 4. da uvaja za povečanje kmetij-ic 

proizvodnje in s tem za naraščanje bla* 
gostanja svojih članov naprednejše teh- 
nične in agronomske metode v kmetij- 
stvu in v ta namen nabavlja kmetijske 
stroje, umetna gnojila itd., ustanavlja 
ambulante za živino, plemenitne postaje, 
organizira selekcijo živine, gradi silose, 
organizira semensko službo, skrbi za goji- 
tev sadnih, gozdnih • drugih sadik itd.; 
5. da organizira predelavo kmetijskih pri- 
delkov in obrtne delavnice /• -mtrebe svojih 
članov in izrablja f-ri tem J -ovseni lokal- 
ne surovine; 6. da zbira kuT îi« prihranke 
v obliki hranilnih vlog iu uoiranjih poso- 
jil za ustvarjanje obratnih sredstev in 
podeljevanje kreditov svojim članom; 7. da 
skrbj za gospodarski strokovni, kulturni in 
prosvetni dvig vseh prebivalcev svojega 
okoliša tako, da prireja v svojem zadruž- 
nem domu strokovna in politična predava- 
nja, kulturne prireditve, strokovne tečaje, 
razstave, predvajanja filinov, goji fizkultu- 
ro itd. ter ustanovi svojo knjižnico. 

Zaradi smotrnega in uspešnejšega iz- 
vajanja svojih halog izdela potrebne na- 
črte v skladu s splošnim državnim na- 
črtom. 

Zadružni delež znaša 50 din, delež za- 
družnikovega družinskega člana 10 din. 
Delež se mora plačati ob vstopu v za- 
drugo. Upravni odbor lahko dovoli pla- 
čilo v obrokih. Vsak zadružnik jamči z, 
dvajsetkratnim zneskom vpisanega en- 
kratnega temeljnega oziroma družinske- 
ga deleža. 

Priobčitve eo, kolikor ni v pravilih 
določeno drugače, nabijejo na zadružni 
razglasili deski. 

Upravni odbor sestavlja 7 do 9 članov, 
ki jih voli zbor izmed zadružnikov za 
dobo enega leta. 

Zadrugo zastopa upravni odbor, pod- 
pisujeta pa zanjo po dva člana upravne- 

.ga odbora, katerih enega lahko nadome- 
šča j>o upravnem  odboru  pooblaščeni 
uslužbenec zadruge. 

Čkni upravnega odbora so: 
Pajek Miha, kmet, Lopaca 27, predsed- 

sednik, 
Labaher Jože, kmet, Lopaca 18, pod- 

predsednik, 
Mastnak Ivan, kmet, Krivice 7, tajnik, 
Marčen Anton, kmet, Lopaca 34, 
Teržan Ivan, kmet, Straška gorca 10, 
Štukelj Štefau, kmet, Pleiivec 1, 
Romih Franc, kmet, Zegar 15, odbor- 

niki 
Za sopodpisovanje je pooblaščen 'Mar- 

čen Vid, poslovodja zadruge, Lopaca 
št. 47. 

Okrožno sodišče v Celju 
dne 10. avgusta 1948. 

Zadr VIII 14/1 7740 
jj« 

1259. 
Sedež: Sv. Pavel pri Preboldu, okraj 

Celje okolica. 
Dan vpisa: 10. avgusta 1948. 
Besedilo:. Kmetijska zadruga z o. i. v 

Sv. Pavlu pri Preboldu. 
Zadruga je bila ustanovljena na skup- 

ščini 18. IV. 1948 za nedoločen čas 
Naloge zadruge so: 1. da •• čim boljši 

in Čim kulturnejši način oskrbuje svoje 
člane z vsemi potrebnimi potrošnimi 
predmeti; 2. da odkupuje v svojem oko- 

lišu vse kmetijske pridelke in izdelke v 
skladu a postavljenim načrtom za dobro 
oskrbo mest in drugih industrijskih sre- 
dišč in sklepa v ta namen pogodbe; 
3. da pospešuje" in razvija vse panoge 
kmetijskega gospodarstva ta svojem 
področju, tako poljedelstvo, živinorejo, 
sadjarstvo, vinogradništvo, Čebelarstvo, 
gojitev industrijskih in drugih kultur, 
gozdarstvo, domačo obrt itd., posebno 
že tiste panoge oziroma kulture, ki v 
danih naravnih pogojih najbolj uspe- 
vajo; 4. da uvaja za povečanje kmetij-••• 
proizvodnje in s tem za naraščanje bla- 
gostanja svojih članov naprednejše teh- 
nične in agronomske metode v kmetij- 
stvu in v ta namen nabavlja kmetijske 
stroje, umetna gnojila itd,, ustanavlja 
ambulante za živino, plemenilne jxetaje. 
organizira selekcijo živine, gradi silose, 
orgaiizira semensko službo, skrbi za 
gojitev sadnih, gozdnih in drugih sadik 
itd.; 5. da organizira predelavo kmetij- 
skih pridelkov in obrtne delavnice za 
potrebe svojih članov in izrablja pri tem 
predvsem lokalne surovine; 6, da zbira 
kmečke prihranke v obliki hranilnih 
vlog in notranjih posojil za ustvarjanje 
obratnih sredstev in podeljevanje kre- 
ditov svojim članom; 7. da skrbi za go- 
spodarski strokovni, kulturni in pro- 
svetni dvig vseh prebivalcev svojega 
okoliša tako, da prireja v svojem za- 
družnem domu strokovna in politična 
predavanja, kulturne prireditve, stro- 
kovne tečaje, razstave, predvajanja fS- 
mov, goji fizkulturo itd. ter ustanovi 
svojo knjižnico. 

Zaradi smotrnega m uspešnejšega iz- 
vajanja svojih nalog izdela potrebne na- 
črte v skladu s splošnim državnim na- 
črtom. 

Zadružni delež znaša 100din.in 6* 
mora pk'Sati ob vstopu v " zadruga 
Upravni odbor lahko dovoli plaMo v 
obrokih. Vsak zadružnik jamči s pet- 
kratnim zneskom vpisanega enkratnega 
temeljnega deleža. 

Priobčitve se, kolikor ni v pravilih 
določeno drugače, nabijejo na zadružni 
razglasili deski. 

Upravni odbor sestavlja 9 do 11 Čle- 
nov, ki jih voli zbor izmed zadružnikov 
za dobo enega lota. Zadrugo podpisujeta 
po dva člana upravnega odbora, kate- 
rih enega lahko nadomešča po uprav- 
nem odbora pooblaščeni uslužbenec za- 
druge. 

Člani upravnega odbora so: 
Manine Karl, kmet, Sv. PaveL pred- 

sednik, 
Drča Jože, kmet, Dol. vas, podpred- 

sednik, 
Drča Albin, kmet, Kaplja vas, tajnik, 
Kokovmk Franc, kmet, Kaplja vas, 
Ribič Martin, kmet, Latkova vas, 
Oovirk Ivan, kmet, Latkova vas, 
Koleno Jožica, kmetica, Latkova vas, 
Uršič Anton, kmet, Dol. vas, 

,RauidL Jožica, kmetica, DoL vas, 
Strgair Anton, kmet,' Marija Reka, od- 

borniki. 
Okrožno sodišče v Celju 
dne 10. avgusta 1948. 

Zadr. VIII-15 7741 
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1260. 
Sedež: Žabljck, okraj Poljčane. 
Dan vpisa: 26. julija 1948. 
Besedilo: Kmetijska zadruga z omeje- 

nim jamstvom v Zabljcku. 
Zadruga je bila ustanovljena na skup- 

ščini 26. II. 1948 za nedoločen čas. 
Naloge zadruge so: 1. da na čini boljši 

in čim kulturnejši način oskrbuje svoje 
člane z vsemi potrebnimi potrošni mi 
predmeti; 2. da odkupuje v svojem oko- 
lišu vse kmetijske pridelke in izdelke v 
skladu e postavljenim načrtom za dobro 
oskrbo mest in drugih industrijskih sre- 
dišč in sklepa v ta namen pogodbe; 
3. da pospešuje in razvija vse panoge 
kmetijskega gospodarstva na svojem 
področju, tako poljedelstvo, živinorejo, 
sadjarstvo, vinogradništvo, čebelarstvo, 
gojitev industrijskih in drugih kultur, 
gozdarstvo, domačo obrt itd., posebno 
še tiste panoge oziroma kulture, ki v 
danih naravnih pogojih najbolj uspe- 
vajo; 4. da uvaja za povečanje kmetijsko 
proizvodnje in e tem za naraščanje bla- 
gostanja svojih članov naprednejše teh- 
nične m agronomske metode v kmetij- 
stvu in v ta namen nabavlja kmetijske 
stroje, umetna gnojila itd-, ustanavlja 
ambulante za živino, plemenilne postaje, 
organizira selekcijo živine, gradi silose, 
organizira semensko službo, skrbi za 
gojitev sadnih, gozdnih in drugih sadik 
itd.; 5. da organizira predelavo kmetij- 
skih pridelkov in obrtne delavnice za 
potrebe svojih člauov in izrablja pri tem 
predvsem lokalne surovine; 6. da zbira 
kmečke prihranke v obliki hranilnih 
vlog in notranjih pošojU za ustvarjanje 
obratnih sredstev in podeljevanje kre- 
ditov svojim članom; 7. da skrbi za go- 
spodarski strokovni, kulturni in pro- 
svetni dvig vseh prebivalcev svojega 
okoliša tako, da prireja v svojem za- 
družnem domu strokovna in politična 
predavanja, kulturne prireditve, stro- 
kovne tečaje, razstave, predvajanja fil- 
mov, goji fizkulturo itd. ter ustanovi 
svojo knjižnico. 

Zaradi smotrnega in uspešnejšega iz- 
vajanja svoj.h nalog izdela potrebne na- 
črte v skladu s splošnim državnim na- 
črtom. 

Zadružni delež znaša 150 din, delež 
zadružnikovega družinskega člana 10 di- 
narjev in se mora plačati ob vstopu v 
zadrugo. Upravni odbor lahko dovoli 
plačilo v obrokih. Vsak zadružnik jam- 
či z desetkratnim zneskom vpisanega 
enkratnega temeljnega oziroma družin- 
skega deleža. 

Priobčitve se, kolikor ni v pravilih do- 
ločeno drugače, nabijejo na zadružni 
razglasni deski. 

Upravni odbor sestavlja 7 do 9 članov, 
ki jih voli zbor izmed zadružnikov za do- 
bo enega leta. 

Zadrugo zastopa upravni odbor, zanjo 
podpisujeta po dva člana upravnega od- 
bora, katerih enega lahko nadomešča po 
upravnem odboru pooblaščeni uslužbe- 
nec. 

Člani upravnega odbora so: 
Černejšek Jožef, mali kmet, Razgor 35, 

predsednik, 

Beve Franc, nameščenec, Žabljek 44, 
tajnik, 

Godec Franc, tesar, Razgor 17, 
Hajšek Peter, kmet, Videz, 
Dovnik Neža, kmetska hči, Žabljek 10, 
Koščak Franc, tesar, Levic 18, in 
Jančič Jernej, železničar, Žabljek 37, 

odborniki. 
Okrožno sodišče v Celju 

dne 26. julija 1948. 
Zadr VIII 5/3 

* 
7016 

1261. 
Sedež: Bitnje. 
Dan vpisa: 20. avgusta 1948. 
Besedilo: Potrošniška zadruga z ome- 

jenim jamstvom v Bitnju, 
Zadruga je bila ustanovljena na usta- 

novnem zboru 4. junija 1948 za nedolo- 
čen čas. 

Naloge zadruge so: 1. da na čim bolj- 
ši, čim kulturnejši in gospodarnejši na- 
čin oskrbuje svoje člane z vsemi potreb- 
nimi potrošnimi predmeti. V ta namen: 
a) ugotavlja potrebe svojih članov in se- 
stavi  na  podlagi teh načrt potrošnje; 
b) sklepa pogodbe s proizvajalnima pod- 
jetji, z državnimi trgovskimi podjetji in 
kmetijskimi zadrugami oziroma njihovi- 
mi zvezami za dobavo industrijskih in 
kmetijskih proizvodov; posebno skrbi 
za dobavo povrtnin,   sadja,   mleka itd.; 
c) skrbi, da bo trgovsko poslovanje v 
vsakem pogledu racionalno, tehnično do- 
vršeno in kulturno, da bodo člani dobro 
postreženi, da bo trgovina vedno zalo- 
žena s potrošnimi predmeti, da ne bo 
imela nekurantnega blaga, da znižuje za- 
konito dopustno maržo,, da bodo lokali 
in izložbe okusno opremljene itd.; 

2. da ustanavlja za potrebe svojih čla- 
članov po potrebi in možnosti lastna 
podjetja, n. pr. obrtne delavnice, podjet- 
ja za konserviranje sadja, povrtnine, 
jajc itd.; 

3. da skrbi ob sodelovanju sindikalnih 
organizacij za dvig kulturne in prosvet- 
ne ravni in za zadružno vzgojo svojih Čla- 
nov. 

Zadružni delež znaša 100 din in se 
lahko plača v obrokih. Delež zadružni- 
kovega družinskega člana znaša 20 din. 
Ciani jamčijo za obveznosti zadruge z 
desetkratnim zneskom vpisanega en- 
kratnega temeljnega oizroma družinske- 
ga deleža. 

Zadruga razglaša važnejše sklepe v 
svojih poslovnih prostorih in na razglas- 
ni deski. 

Upravni odbor sestavlja 7 članov, ki 
jih voli zbor izmed zadružnikov. Nje- 
gova dolžnost traja eno leto. 

Za zadrugo podpisujeta po dva člana 
upravnega odbora, katerih enega lahko 
nadomešča po upravnem odboru poobla- 
ščeni uslužbenec zadruge. 

Člani upravnega odbora so:   ' 
Zavrl Ana, gospodinja, Sp. Bitnje 42, 
Križnar Peter, tk. mojster, Zg. Bitnje 

št. 105, 
Kuralt Marjan, fini mehanik, Zg. Bit- 

nje 53, - 
Gorjanc Ludvik, šofer, Sr. Bitnje 31, 
Langerholc Viktor,   strugar,  Sr. Bit- 

nje 31, 

Rozman Ivau, tov. nameščenec, Zg. Bit- 
nje 120, 

Vindišar Janez, delavec, Sp. Bitnje 
št. 25. 

Pooblaščenec za sopodpisovanje: Fab- 
jan Ivan, upravnik, Zg. Bitnje 52. 

Okrožno sodišče v Ljubljani 
dne 19. avgusta 1948. 

Zt 178/48 - Zadr VI 148/1     7410 
•j; 

1262. 
Sedež: Blagovica. 
Dan vpisa: 30. avgusta 1948. 
Besedilo: Kmetijska zadruga z omeje- 

nim jamsvtom v Blagovici. 
Zadruga je bila ustanovljena na usta- 

novnem zboru 2. IV. 1948 za nedoločen 
čas. 

Naloge zadruge so: 1. da na čim boljši 
in čim kulturnejši način oskrbuje svoje 
člane z vsemi potrebnimi potrošnimi 
predmeti; 2. da odkupuje v svojem oko- 
lišu vse kmetijske pridelke in izdelke v 
skladu s postavljenim načrtom za dobro 
oskrbo mest in drugih industrijskih sre- 
dišč in sklepa v ta namen pogodbe; 
3. da pospešuje in razvija vse panoge 
kmetijskega gospodarstva na svojem 
področju, tako poljedelstvo, živinorejo, 
sadjarstvo, vinogradništvo, čebelarstvo, 
gojitev industrijskih in drugih kultur, 
gozdarstvo, domačo obrt itd., posebno 
še tiste panoge oziroma kulture, ki v 
danih naravnih pogojih najbolj uspe- 
vajo; 4. da uvaja za povečanje kmetijske 
proizvodnje in s tem za naraščanje bla- 
gostanja svojih članov naprednejše teh- 
nične in agronomske metode v kmetij- 
stvu in v ta namen nabavlja kmetijske 
stroje, umetna gnojila itd., ustanavlja 
ambulante za živino, plemenilne postaje, 
organizira semensko službo, skrbi za 
gojitev sadnih, gozdnih in drugih sadik 
itd.; 5. da organizira predelavo kmetij- 
skih pridelkov in obrtne delavnice za 
potrebe svojih članov in izrablja pri tem 
predvsem lokalne surovine; 6. da zbira 
kmečke prihranke v obliki hranilnih 
vlog in notranjih posojil za ustvarjanje 
obratnih sredstev in podeljevanje kre- 
ditov svojim članom; 7. da skrbi za go- 
spodarski strokovni, kulturni in pro- 
svetni dvig vseh prebivalcev svojega 
okoliša tako, da prireja v svojem za- 
družnem domu strokovna in politična 
predavanja, kulturne prireditve, stro- 
kovne tečaje, razstave, predavanja fil- 
mov, goji fizkulturo itd. ter ustanovi 
svojo knjižnico. 

Delež znaša 100 din in se lahko plača 
v obrokih. Delež zadružnikovega družin- 
skega člana znaša 10 din. Člani jamčijo 
za obveznosti zadruge z desetkratnim 
zneskom vpisanega enkratnega temelj, 
nega oziroma družinskega deleža. 

Zadruga razglaša važnejše sklepe v 
svojih poslovnih prostorih in na razglas- 
ni deski. 

Upravni odbor sestavlja 9 članov, ki 
jih voli zbor izmed zadružnikov. Nje- 
gova dolžnost traja eno leto. Za zadru. 
^odpisujeta po dva člana unravue^a ^^ 
bora, katerih enenra lankojiad.ire":^') 
upravnem Hhoru ••'•-'1'",'"'•• UsiUiue- 
nec zadruge. 
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Ciani upravnega odbora so: 
Pustotnik Jože, kmet, Zg. Loke 12, 
Florjančič Anton, obrtnik, Podsmrečje 

čt 12 
Božtele Ka/roL obrtnik, Vranke 12, 
Moneta Tomaž, kmet, Zg. Petelinjek 3, 
Per Mihael, kmet, Vošče 6, 
Burkeljca Franc, kmet, Prelesje 3, 
Moneta Janez, kmet, Slatenjek 6, 
Suša Farne, kmet, Petelinjek 1, 
Peetotnik Vinceno, delavec, Podsmreč- 

ieG. 
Okrožno sodišče v Ljubljani 

dne SO. avgusta 1948. 
2K 901/48 — Zadr .VI 160/1 7749 

* 
im. 

Sedež: Cerklje. 
Dan vpisa: 30. avgusta 1948. 
Besedilo- Potrošniška zadruga z ome- 

jenim jamstvom v Cerkljah. 
Zadruga je bila ustanovljena na usta- 

novnem zboru 20. IV. 1948 za nedoločen 
&VS. 

Naloge zadruge so: 1. da na öim boljši, 
Jam kulturnejši in čim bolj gospodarski 
način oskrbuje svoje člane z vsemi po- 
trebnimi potrošnimi predmeti in v ta na- 
men: a) ugotavlja potrebe svojih članov 
in sestavi na podlagi ugotovljenih potreb 
načrt potrošnje, b) sklepa pogodbe s pro- 
kvajalnimi podjetji, državnimi trgovski- 
mi podjetji in kmetijskimi zadrugami 
oziroma njihovimi zvezami za dobavo 
industrijskih in kmetijskih proizvodov, 
posebno pa skrbi za dobavo povrtnin, 
sadja, mleka, itd., c) skrbi, da bo vse tr- 
govsko poslovanje na stopnji racionalne, 
tehnično popolno in kulturne trgovine, 
t- j. da bodo člani dobro postreženi, da bo 
trgovina založena s potrošnimi predmeti, 
da ne bo imela' nekurantnega blaga, da 
bo zniževala zakonito dopustno maržo, da 
bodo lokali in izložbe okusno opremlje- 
ne itd., 2. da ustanavlja za potrebe svo- 
jih članov po potrebi in možnosti last- 
na podjetja, kot n. pr. obrtne delavnice, 
podjetja za konserviranje sadja, povrt- 
nine, jajc itd., 3. da skrbi ob sodelovanju 
sindikalnih organizacij za dvig kulturne 
iai prosvetno ravni in za zadružno vzgo- 
jo svojih članov. 

Delež znaša 100 din in se lahko plača 
v obrokih. Delež zadružnikovega dru- 
žinskega člana znaša 20 din. Člani jam- 
čijo za obveznosti zadruge z desetkrat- 
nim zneskom vpisanega enkratnega te- 
meljnega oziroma družinskega deleža. 

Zadruga razglaša važnejše sklepe v 
svojih poslovnih prostorih in na razglae- 
•• deskah svojih poslovalnic. 

Upravni   odbor   sestavlja   7   članov, 
ki jih voli zbor izmed zadružnikov. Nje- 
gova dolžnost traja eno leto. Za zadrugo 
podpisujeta po dva člana upravnega od- 
bora, katerih  enega  lahko nadomešča 
po upravnem odboru pooblaščeni usluž- 
benec zadruge. 

Člani upravnega odbora so: 
Por Janez, vrtnar, Dvorje 45, 
Bobnar Franc, kolar, Cerklje 61, 
Miklavčič Ivan, sedlar, Cerklje 58, 
Prosenc Jože, mlinar, Cerklje 42, 
Brezar Anton, čevljar, Dvorje 31, 
Zrimšek Cirila, gospodinja, Cerklje 30, 
Smole Albina, nameščenca, Cerklje 31, 

in pooblaščenca za sopodpisovanje: 
Miklavčič Vida, knjigovodja, Cerklje 

št. 58, 
Polajnar Janez, skladiščnik, Cerklje 

št 33. 
Okrožno sodišče v Ljubljani 

dne 30. avgusta 1948. 
Zt 190/48 — Zadr VI 150/1  7745 

* 
1264. 

Sedež: Dob pri Domžalah. 
Dan vpisa: 80. avgusta 1948. 
Besedilo: Kmetijska zadruga z omeje- 

nim jamstvom v 'Dobu. 
Zadruga je bila ustanovljena na usta- 

novnem zboru 30. V. 1948 za nedoločen 
čas. 

Naloge zadruge so: 1. da na čim boljši 
in čim kulturnejši način oskrbuje svoje 
člane z vsemi potrebnimi potrošnimi 
predmeti; 2. da odkupuje v svojem oko- 
lišu vse kmetijske pridelke in izdelke v 
skladu s postavljenim načrtom za dobro 
oskrbo mest in drugih industrijskih sre- 
dišč in sklepa v ta namen pogodbe; 
8. da pospešuje in razvija vse panoge 
kmetijskega gospodarstva na svojem 
področju, tako poljedelstvo, živinorejo, 
sadjarstvo, vinogradništvo, čebelarstvo, 
gojitev industrijskih in drugih kultur, 
gozdarstvo, domačo obrt itd., posebno 
še tiste panoge oziroma kulture, ki v 
danih naravnih pogojih najbolj uspeva- 
jo; 4. da uvaja za povečanje kmetijske 
proizvodnje in s tem za naraščanje bla- 
gostanja svojih članov naprednejše teh- 
nične in agronomske metode v kmetij- 
stvu in v ta namen nabavlja kmetijske 
stroje, umetna gnojila itd., ustanavlja 
ambulante za živino, plemcnilne postaje, 
organizira selekcijo živine, gradi silose, 
organizira semensko službo, skrbi za 
gojitev sadnih, gozdnih in drugih sadik 
itd.; 5. da organizira predelavo kmetij- 
skih pridelkov in obrtne delavnice za 
potrebe svojih članov in izrablja pri tem 
predvsem lokalne surovine; 6- da zbira 
kmečke prihranke v obliki hranilnih 
vlog in notranjih posojil za ustvarjanje 
obratnih sredstev in podeljevanje kre- 
ditov svojim članom; 7. da skrbi za go- 
spodarski strokovni, kulturni in pro- 
svetni dvig vseh prebivalcev svofega 
okoliša tako, da prireja v svojem za- 
družnem domu strokovna in politična 
predavanja, kulturne prireditve, stro- 
kovne tečaje, razstave, predvajanja til- 
mov, goji fizkulturo itd. ter ustanovi 
svojo knjižnico. 

Delež znaša 200 din in se lahko plača 
v obrokih. Člani jamčijo za obveznosti 
zadruge z desetkratnim zneskom vpisa- 
nega enkratnega temeljnega oziroma 
družinskega deleža. 

Zadruga razglaša važnejše sklepe v 
svojih poslovnih prostorih in na razglas- 
ili deski. 

Upravni odbor sestavlja 9 članov, ki 
jih voli zbor izmed zadružnikov. Njego- 
va dolžnost traja eno leto. Za zadrugo 
podpisujeta po dva člana upravnega od- 
bora, katerih enega lahko nadomešča po 
upravnem odboru pooblaščeni uslužbe- 
nec zadruge. 

Člani upravnega odbora so: 
Gröar Stanko, kmet, Dob 36, 

Sušnik Anton, nameščenec, Dob 1, 
Drolka Ivanka, gospodinjska pomoč- 

nica, Dob 41, 
Sameja Edi, ličar, Dob 17, 
Grošelj Rok, kmečki sin, Sešenik 18, 
Detela Ivo, posestnik, Dob 12, 
Cvetko Martin, krojač, Dob 50, 
Pirnat Franc, kmet, Brezovica 8, 
Orehek Franc, kmet, Gorjuša 5. 

Okrožno sodišeo v Ljubljani 
dne 30. avgusta 1948. 

Zt 199/48 — Zadr VI 158/1  7747 

1265. 
Sedež: Godič. 
Dan vpisa: 31. avgusta 1948. 
Besedilo: Kmetijska zadruga z omeje- 

nim jamstvom v Godiču. 
Zadruga je bila ustanovljena na usta- 

novnem zboru 10. III. 1948 za nedoločen 
čas. 

Naloge zadruge so: 1. da na čim boljši 
in čim kulturnejši način oskrbuje svoje 
člane  z  vsemi   potrebnimi   potrošnimi 
predmeti; 2. da odkupuje v svojem oko- 
lišu vse kmetijske pridelke in izdelke v 
skladu s postavljenim načrtom za dobro 
oskrbo mest in drugih industrijskih sre- 
dišč in  sklepa  v ta  namen  pogodbe; 
3. da pospešuje in  razvija vse panoge 
kmetijskega   gospodarstva   na   svojem 
področju, tako  poljedelstvo,  živinorejo, 
sadjarstvo,  vinogradništvo, čebelarstvo, 
gojitev  industrijskih  in drugih kultur, 
gozdarstvo, domačo obrt itd-, posebno 
še tiste  panoge oziroma  kulture, ki v 
danih naravnih pogojih najbolj uspeva- 
jo; 4. da uvaja za povečanje kmetijske 
proizvodnje in s tem za naraščanje bla- 
gostanja svojih članov naprednejše teh- 
nične in agronomske metode v kmetij- 
stvu in v ta namen nabavlja kmetijske 
stroje,   umetna   gnojila   itd.,   ustanavlja 
ambulante za živino, plemenilne postaje, « 
organizira selekcijo Živine, gradi silose, 
organizira semensko službo,  skrbi  za 
gojitev sadnih, gozdnih in drugih sadik 
itd.; 5. da organizira predelavo kmetij- 
skih pridelkov in obrtne delavnice za 
potrebe svojih Članov in izrablja pri tem 
predvsem lokalne surovine; 0. da zbira 
kmečke  prihranke  v  obliki   hranilnih 
vlog in notranjih posojil za ustvarjanje 
obratnih sredstev in podeljevanje kre- 
ditov svojim članom; 7. da skrbi za go- 
spodarski   strokovni,  kulturni in  pro- 
svetni  dvig  vseh   prebivalcev   svojega 
okoliša tako, da prireja v svojem  za- 
družnem domu strokovna   In  politična 
prodavanja,   kulturne   prireditve,  stro- 
kovne tečaje, razstave, predvajanja fil- 

. mov, goji  fizkulturo  itd.   ter ustanovi 
svojo knjižnico. 

Delež znaša 100 din in sé lahko plača 
v obrokih. Delež zadružnikovega dru- 
žinskega člana znaša 10 din. Člani jamči- 
jo za obveznosti zadruge z desetkratnim 
zneskom vpisanega enkratnega temelj- 
nega oziroma družinskega deleža. 

Zadruga razglaša važnejše sklepe v 
svojih poslovnih prostorih in na razglas- 
ni deski. 

Upravni odbor sestavlja 5 do 7 članov, 
ki jih voli zbor izmed zadružnikov. Nje- 
gova dolžnost traja eno leto. Za zadrugo 
podpisujeta po dva člana upravnega od- 
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bora, katerih enega tanko nadomešča po 
upravnem odboru pooblaščeni uslužbe- 
nec zadruge. 

Cloni upravnega odbora so: 
Orehek Janez, kmet, Godio 13, 
Golob    Francka,    kmečka    delavka, 

Brezje 15, 
Gerbič Janez, kmečki delavec, Kržič 1, 
Humar Alojz, čevljar, Godio 57, 
Zobavnik Janez, kmet, Godič 29, 
Lukan Anton, kmet, Zduša 6, 
Burja Jakob, kmet, Brezje 9. 

Okrožno sodišče v Ljubljani 
dne 30. avgusta 1948. 

Zt 203/48 — Zadr Vi 162/1 77Ô1 

1266. 
Sedež: Ig pri Ljubljani 
Dan vpisa: 26. avgusta 1948. 
Besedilo: Potrošniška zadruga z ome- 

jenim jamstvom na Igu. 
Zadruga je bila ustanovljena na usta- 

novnem zboru 8. VIII. 1948 za nedolo- 
čen čas. 

Naloge zadruge so: 1. da na čim boljši, 
čim kulturnejši in gospodarstveni način 
oskrbuje svoje člane z vsemi potrebni- 
mi potresnimi predmeti in v ta namen 
a)   ugotavlja   potrebe svojih članov  in 
sestavi na podlagi  ugotovljenih potreb 
načrt potrošnje, b) sklepa pogodbe z pro- 
izvajalnimi podjetji, državnimi trgovski- 
mi podjetji in s kmetijskimi zadrugami 
oz. njihovimi zvezami za dobavo indu- 
strijskih in kmetijskih proizvodov; poseb- 
no skrbi za dobavo povrtnin, sadja, mle- 
ka itd:, c) skrbi, da bo trgovsko poslovanje 
v "vsakem pogledu na stopnji racionalne, 
tehnično dovršene in kulturne trgovine 
t. j. da bodo člani dobro postreženi, da bo 
trgovina stalno založena   s   potrošnimi 
predmeti, da ne bo imela nekurantnega 
blaga, da bo zniževala zakonito maržo, da 
bodo lokali in izložbe okusno opremlje- 
ne itd., 2. da ustanavlja za potrebe svo- 
jih članov po potrebi in možnosti last- 
na podjeta kot n. pr, obrtne delavnice, 
podjetja za konserviranje sadja, povrt- 
nine, jajc itd., 3. da skrbi ob sodelovanju 
sindikalnih organizacij za dvig kulturne 
in prosvetne ravni in za zadružno vzgojo 

Delež znaša 100 din in se lahko plača 
v obrokih. Delež zadružnikovega dru- 
žinskega člana znaša 20 din Člani jamči- 
jo za obveznosti zadruge z desetkratnim 
zneskom vpisanega enkratnega temelj- 
nega oziroma družinskega deleža. 

Zadruga razglaša važnejše sklepe v 
evoj-ih poslovnih prostorih in na razglas- 
nih deskah svojih poslovalnic. 

Upravni odbor sestavlja 6 članov, ki 
jih voli zbor izmed zadružnikov. Njego- 
va dolžnost traja eno leto. 

Za zadrugo podpisujeta po dva člana 
upravnega odbora, katerih enega lahko 
nadomešča po upravnem odboru poobla- 
ščeni uslužbenec zadruge. 

Člani upravnega odbora so: 
Miklavčič Jurij, žel, upokojenec, Dra- 

ga 26, 
Brezovnik Franc, Ig 97, 
Erjavec Jože, delavec, Dobravica 16, 
Oven Anton, elektromonter, Ig 115, 

2muc Jože, krojač, Ig 174, 
Sokalio Alojzija, gospodinja, Ig_94. 

Okrožno sodišče v Ljubljani 
dne 26. avgusta 1948. 

Zt 197/48 — Zadr VI 155/1   7562 

1267. 
Sedež: Javorje. ,„ 
Dan vpisa: 2. sejrtembra 1948. 
Besedilo: Kmetijska zadruga z omeje- 

nim jamstvom v Javorjah. 
Zadruga je bila ustanovljena na usta- 

novnem zboru 9. III. 1948 za nedoločen 
čas. 

Naloge zadruge so: 1. da na čim boljši 
in čim 'kulturnejši način oskrbuje svoje 
člane z  vsemi   potrebnimi   potrošnimi 
predmeti; 2. da odkupuje v svojem oko- 
lišu vse kmetijske pridelke in izdelke v 
skladu s postavljenim načrtom za dobro 
oskrbo mest in drugih industrijskih sre- 
dišč in  sklepa v ta namen  pogodbe; 
3. da pospešuje in razvija vse panoge 
kmetijskega   gospodarstva   na   svojem 
področju,  tako  poljedelstvo,  živinorejo, 
sadjarstvo,  vinogradništvo, čebelarstvo, 
gojitev  industrijskih  in drugih kultur, 
gozdarstvo, domačo obrt itd.,  posebno 
še tiste panoge oziroma kulture, ki v 
danih naravnih pogojih najbolj uspeva- 
jo; 4. da uvaja za povečanje kmetijske 
proizvodnje in s tem za naraščanje bla- 
gostanja svojih članov naprednejše teh- 
nične in agronomske metode v kmetij- 
stvu in v ta namen nabavlja kmetijske 
stroje,   umetna  gnojila   itd.,  ustanavlja 
ambulante za živino, plemenilne postaje, 
organizira selekcijo živine, gradi silose, 
organizira  semensko  službo,   skrbi   za 
gojitev sadnih, gozdnih in drugih sadik 
itd.; 5. da organizira predelavo kmetij- 
skih pridelkov in obrtne delavnice za 
potrebe svojih članov in izrablja pri tem 
predvsem lokalne surovine; 6. da zbira 
kmečke   prihranke  v   obliki   hranilnih 
vlog in notranjih posojil za ustvarjanje 
obratnih sredstev in podeljevanje kre- 
ditov svojim članom; 7. da skrbi za go- 
spodarski  strokovni,  kulturni  in   pro- 
svetni dvig  vseh  prebivalcev  svojega 
okoliša tako, da prireja v svojem  za- 
družnem domu strokovna   in  politična 
predavanja,  kulturne  prireditve,  stro- 
kovne tečaje, razstave, predvajanja fil- 
mov, goji  fizkulturo itd.   ter  ustanovi 
svojo knjižnico. 

Delež znaša 100 din in se lahko plača 
v obrokih. Delež zadružnikovega družin- 
skega člana znaša 20 din. Člani jamčijo 
za obveznosti .zadruge z desetkratnim 
zneskom vpisanega enkratnega temelj, 
nega oziroma družinskega deleža. 

Zadruga razglaša važnejše sklepe v 
svojih poslovnih prostorih in na razglas- 
ni deski. 

Upravni odbor sestavlja 7 članov, ki 
jih voh' zbor izmed zadružnikov. Nje- 
gova dolžnost traja eno leto. Za zadru- 
podpisujeta po dva Člana upravnega od- 
bora, katerih enega lahko nadomešča po 

'upravnem odboru pooblaščeni uslužbe- 
nec zadruge. 

Člani upravnega odbora so:   ,   - 
čemažar Janko, trg. ••••••••, Mura- 

vo ìa, 

Podobnik Blaž, kmet, Murave 9, 
Peternel Janez, tajnik KLO, Gor. 2e- 

tina 4, 
Tušek Anton, kmet, Četeaa ravan 1, 
Pintar Janez, zidar, Gor. Žetina 5, 
Jelovčan Tomaž, kmet, Zapreval 3, 
Stóbelj Silvo, kmet, Javorje 6. 

Okrožno sodišče v Ljubljani 
dne 3L avgusta 1948. 

Zt 107/48 - Zadr VI 164/1   7831 
* 

1268. 
Sedež: Križe. 
Dan vpisa: 20. avgusta 1948. 
Besedilo: Kmetijska zadruga z omeje- 

nim jamstvom v Krizah. 
Zadruga je bila ustanovljena na usta- 

povnem zboru 21. VI. 1948 za nedoločen 
čas. 

Naloge zadruge so: 1. da na čim boljši 
in čim kulturnejši način oskrbuje svoje 
člane z vsemi potrebnimi potrošnimi 
predmeti; 2. da odkupuje v svojem oko- 
lišu vse kmetijske pridelke in izdelke v 
skladu s postavljenim načrtom za dobro 
oskrbo mest in drugih industrijskih sre- 
dišč in sklepa v ta namen pogodbe; 
3. da pospešuje in razvija vse panoge 
kmetijskega gospodarstva na svojem 
področju, tako poljedelstvo, živinorejo, 
sadjarstvo, vinogradništvo, čebelarstvo, 
gojitev industrijskih in drugih kultur, 
gozdarstvo, domačo obrt Itd., posebno, 
se tiste panoge oziroma kulture, ki'v 
danih naravnih pogojih najbolj uspeva- 
jo; 4. da uvaja za povečanje kmetijske 
proizvodnje in s tem'za naraščanje bla-, 
gostanja svojih članov naprednejše teh- 
nične in agronomske metode v kmetij- 
stvu in v ta namen nabavlja kmetijske 
ambulante za živino, plemenilne postaje, 
organizira selekcijo živine, gradi silose, 
organizira semensko službo, skrbi za 
gojitev sadnih, gozdnih in drugih sadik 
itd.; 5. da organizira predelavo kmetij- 
skih pridelkov in obrtne delavnice za 
potrebe svojih članov in izrablja pri tem 
predvsem lokalne surovine; 6- da zbira 
kmečke prihranke v obliki hranilnih 
vlog in notranjih posojil za ustvarjanje 
obratnih sredstev in podeljevanje kre- 
ditov svojim članom; 7. da skrbi za go- 
spodarski strokovni, kulturni m pro- 
svetni dvig vseh prebivalcev svojega 
okoliša tako, da prireja v svojem za- 
družnem domu strokovna in politična 
predavanja, kulturne prireditve, stro- 
kovne tečaje, razstave, predvajanja fil- 
mov, goji fizkulturo itd. ter ustanovi 
svojo knjižnico. 

Zadružni delež znaša 100 din in se 
lahko plača v obrokih. Delež zadružniko- 
vega družinskega člana znaša 20 din. Čla- 
ni jamčijo za obveznosti zadruge z deset- 
kratnim zneskom vpisanega enkratnega 
temeljnega oziroma družinskega deleža. 

Zadruga razglaša važnejše sklepe v 
svojih poslovnih prostorih' in na razglas- 
ni deski. 

Upravni odbor sestavlja 9 članov, M 
jih voli zbor izmed zadružnikov. Njego- 
va dolžnost traja eno,leto. 

Za zadrugo podpisujeta-po dva Člana 
upravnega odbora, katerih enega lahko 
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1293. 
Sedež: Trata kolodvor. 
Dan vpisa: 6. septembra 1948. 
Besedilo: Nabavno-prodajna zadruga z 

omejenim jamstvom Trata kolodvor. 
Na skupščini dne 13. junija 1948 se je 

zadruga preimenovala in sprejeta so bi- 
la nova pravila. 

Besedilo odslej: Kmetijska zadruga z 
omejenim jamstvom. 

Naloge zadruge so: 1. da na čim boljši 
in Čim kulturnejši način oskrbuje svoje 
člane z vsemi potrebnimi potrošnimi 
predmeti; 2. da odkupuje v svojem oko- 
lišu vse kmetijske pridelke in izdelke v 
skladu 8 postavljenim načrtom za dobro 
oskrbo mest in drugih industrijskih sre- 
dišč in sklepa v ta namen pogodbe; 
3. da pospešuje in razvija vse panoge 
kmetijskega gospodarstva na svojem 
področju, tako poljedelstvo, živinorejo, 
sadjarstvo, vinogradništvo, čebelarstvo, 
gojitev industrijskih in drugih kultur, 
gozdarstvo, domačo obrt itd., posebno 
še tiste panoge oziroma kulture, ki v 
danih naravnih pogojih najbolj uspe- 
vajo; 4. da uvaja za povečanje kmetijske 
proizvodnje in s tem za naraščanje bla- 
gostanja svojih članpv naprednejše teh- 
nične in agronomske metode v kmetij- 
stvu in v ta namen nabavlja kmetijske 
stroje, umetna gnojila itd., ustanavlja 
ambulante za živino, plemenilne »ostaje, 
organizira selekcijo živine, gradi silose, 
organizira eemensko službo, skrbi za 
gojitev sadnih, gozdnih in drugih sadik 
itd.; 5. da organizira predelavo kmetij- 
skih pridelkov in obrtne delavnice za 
potrebe svojih članov in izrabila pri tem 
predvsem lokalne surovine; 6. da zbira 
kmečke prihranke v obliki hranilnih 
vlog in notranjih posojil za ustvarjanje 
obratnih sredstev in podeljevanje kre- 

tditov svojim članom: 7. da skrbi za go-, 
spodaraki strokovni, kulturni in pro- 
svetni dvig vseh prebivalcev svojega 
okoliša tako, da prireja v svojem za- 
družnem domu strokovna in politična 
predavala, kulturne prireditve, stro- 
kovne tečaje, razstave, predvajanja fil- 
mov, goji iizkulturo itd. ter ustanovi 
svojo knjižnico. 

Delež znaša 100 din in se lahko plača 
v obrokih. Delež zadružnikovega dru- 
žinskega člana znaša 20 din. Člani jam- 
čijo za obveznosti zadruge z desetkrat- 
ni!^ zneskom vpisanega enkratnega te- 
meljnega, oziroma družinskega deleža. 

' Zadruga razglaša  važnejše sklepe v 
svojih prostorih" in na razglasili deski. 

Upravni odbor je sestavljen iz 9 čla- 
nov, m uh voli zbor izmed zadružnikov. 
Dolžnost upravnega odbora traja  eno 

Za zadrugo podpisujeta po dva Člana 
upravnega odbora, katerih enega lahko 
nadomešča po upravnem odboru poobla- 
ščeni uslužbenec zadruge. 

. Izbrišejo se člani upravnega odbora* 
Križaj Franc, Rajgelj Franc, Barle Ja- 
nez, Žagar Valentin, Eržen Matevž, žon- 
tar Jože, Jamnik Albin, Cegnar Ivan 
Dclinar- Valentin; vpišejo se Člani uprav- 
nega odbora: 

Ziherl Andrej, posestnik, Lipica 5, 
<•   Oman Andrej, posestnik, Lipica 3.   ' 

Malovrh Alojz, ključavničar, Suha 6'4, 
Klobovs Pavel, posestnik, Stari dvor 

št. 7, 
Kalan Leopold, Suha 28, 
Setina Vinko, posestnik, Stari dvor 

it. 33. 
Okrožno sodišče v Ljubljani 

dne 6. septembra 1948. 
Zadr V 160/2 7905 

1294. 
Sedež: Vrhovci — Kožarje. 
Dan vpisa: 4. septembra 1948. 
Besedilo: Obnovitvena zadruga z ome- 

jenim jamstvom v Vrhovcih — Kozar- 
jah. 

Izbriše se član upravnega odbora Ka- 
lišnik Franc; vpiše se član upravnega 
odbora 

Skodlar Ivan, mehanik, Kožarje 47. 
Okrožno sodišče v Ljubljani 

dne 4, septembra 1948. 
Zadr IV 143/3 7903 

12••. 
Sedež: Gor. Bistrica. 

. Dan vpisa: 31. avgusta 1948. 
Besedilo: Kmetijska nabavno-prodajna 

zadruga z  o. j. v Gor.  Bistrici, okraj 
Dol. Lendava. 

Zadruga temelji odslej na novih pra- 
vilih, sprejetih na občnem zboru 1. 
VIII. 1948. 

Naloge zadruge so: 1. da na čim boljši 
in čim kulturnejši način oskrbuje svoje 
člane z vsemi potrebrimi potrosniimi 
predmeti; 2. da odkupuje y svojem oko- 
lišu vse kmetijske pridelke im izdelke v 
skladu v postavljenim načrtom za dobro 
oskrbo mest in drugih industrijskih sre- 
dišč in sklepa v ta namen pogodbe; 
3. da pospešuje in razvija vse panoge 
.kmetijskega gospodarstva na svojem 
področju, tako poljedelstvo, živinorejo, 
sadjarstvo, vinogradništvo, čebelarstvo, 
gojitev industrijskih in- drug'h kultur, 
gozdarstvo, domačo obrt itd., posebno 
se tiste panoge oziroma kulture, ki v 
danih naravnih pogojih najbolj uspe- 
vajo; 4. da uvaja za povečanje kmetijske 
proizvodnje im s tem za naraščanje bla- 
gostanja svojih članov naprednejše teh- 
nične iu agronomske metode v kmetij- 
stvu in v ta namen nabavlja kmetijske 
stroje, umetna gnojila itd., ustai/avlja 
ambulante za živino, plemenilne postaje, 
organizira selekcijo živine, gradi silose, 
organizira semensko službo, skrbj za 
gojitev sadnih, gozdnih in drugih sadik 
itd.; 5. da organizira predelavo kmetij- 
'sMh pridelkov in obrtne delavnice za 
potrebe svojih članov in izrablja pri tem 
predvsem lokalne surovine; 6. da zbira 
kmečke prihranke v obliki hranilnih 
vlog in notranjih posojil za ustvarjanje 
obratnih sredstev in podeljevanje kre- 
ditov svojim članom; 7. da skrbi za go- 
spodarski strokovni, kulturni in- pro- 
svetni dvig' vseh prebivalcev svojega 
okoliša tako, da7 prireja v svojem za- 
družnem domu strokovna in politična 
predavanja, kulturne prireditve, stro- 
kovne tečaje, razstave, predvajanja fil- 
mov, goji fizkulturo itd. ter ustanovi 
svojo knjižnico. ' 

Zaradi smotrnega in uspešnejšega iz- 
vajanja svojih nalog izdela potrebne na- 
črte v skladu s splošnim državnim na- 
črtom. 

Izbrišejo se dosedanji člani upravnega 
odbora: Kolenko Ivan, Čizmašija Anton, 
Sčerjevič Ignac, Copot Ivan, Djura Mar- 
tin in Šumen Ivan, vpišejo se novi člani: 

Kelenc Stefan, poljedelec, 
Sernek Ivan, poljedelec, 
Spiclin Ivan, zidarski mojster, 
Krampač Ferdo, poljedelec, 
Cižmašija Ignac, poljedec, vsi v Gor. 

Bistrici, . 
Okrožno sodišče v Mariboru 

dne 31. avgusta 1948. 
Zadr III 17 7818 

* 
1296. 

Sedež: Jakobski dol. 
Dan vpisa: 6. septembra 1948. 
Besedilo: Kmetijska nabavno-prodajna 

zadruga z o. j. Y Jakobskem dolu. 
Na zboru 16. VII. 1948 so bila sprejeta 

nova pravila. 
Besedilo odslej: Kmetijska zadruga z 

o. j. pri Sv. Jakobu v Slov. goricah. 
Naloge zadruge so: 1. da na čini boljši 

in čim kulturnejši način oskrbuje svoje 
člane z vsemi potrebnimi potrošnimi 
predmeti; 2. da odkupuje v svojem oko- 
lišu, vse kmetijske prideBie in izdelke v 
skladu s postavljenim načrtom za dobro 
oskrbo mest in drugih industrijskih sre- 
dišč in sklepa v ta namen pogodbe; 
.3. da pospešuje in razvija vse panoge 
kmetijskega gospodarstva na svojem 
področju, tako poljedelstvo, živinorejo, 
sadjarstvo, vinogradništvo, čebelarstvo, 
gozdarstvo, domačo obrt itd., posebno 
še tiste panoge oziroma kulture, ki v 
danih naravnih . pogojih najbolj uspe- 
vajo; 4. da uvaja za povečanje kmetijske 
proizvodnje in s tem za naraščanje bla- 
gostanja svojih Članov naprednejšo teh- 
nične in agronomske metode v kmetij- 
stvu in v ta namen nabavlja kmetijske, 
stroje, umetna gnojila itd., ustanavlja 
ambulante za živino, plemenilne postaje, 
organizira selekcijo živine, gradi silose, 
organizira semensko službo, skrbi za 
gojitev sadnih, gozdnih in drugih sadik 
itd.; 5. da organizira predelavo kmetij- 
skih pridelkov in obrtne delavnice za 
potrebe svojih članov in izrablja pri tem 
predvsem lokalne surovine; 6. da zbira 
kmečke prihranke v obliki hranilnih 
vlog in notranjih posojil za ustvarjanje 
obratnih sredstev in podeljevanje. kre- 
ditov svojim članom; 7. da skrbi za go- 
spodarski strokovni, kulturni, in pro- 
svetni dvig vseh prebivalcev svojega 
okoliša tako, da prireja v svojem za- 
družnem domu strokovna in politična 
predavanja, kulturne prireditve, stro- 
kovne tečaje, razstave, predvajanja fil- 
mov, goji^ fizkulturo ' itd. ter ustanovi 
svojo knjižnico. 

Zaradi smotrnega in ^uspešnejšega iz- 
vajanja svojih halog izdela potrebne na- 
črte v skladu s splošnim državnim na- 
črtom. 

Izbrišejo se Člani upravnega odbora: 
Crnko Draže, Ribic Ivan, Bračko Alojz, 
Škoiič Ivana in Ričko Jakob;-vpišejo se 
novi Člani upravnega odbora: 
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Vauhnik Viktor, upokojenec in po- 
sestnik, Spodnji Jakobski dol 6, predsed- 
nik, 

Zupanič Jakob, kmet, Zgornje Hlapje 
St. 40, podpredsednik, 

Senčič Friderik, kmet, Drankovec 2, 
Poš Ivan, kmet, Zg. Jakobski dol 71, 

^ Rošker Anton, kmet, Zgornje Hlapje 

Kot pooblaščenec za sopodpieovanje se 
vpiše Vrečer Drago, poslovodja, Sv. Ja- 
kob v Slov. goricah. 

Okrožno sodišče v Mariboru 
dne 6. septembra 1948. 

,  Zadr III 65 7950 
* 

1297. 
Sedež- Kapela. 
Dan vpisa: 2. septembra 1948. 
Besedilo: Kmetijska zadruga z o. j. v 

Kapeli. 
Izbriše se član upravnega odbora Ko- 

rošec Martin; vpišeta ee člana upravne^ 
ga odbora: 

Vrtačič  Ivan,   upokojenec,   Kapelski 
wh, in       , 

Vrbančič Franc, pos., Radenski vrhi 
Zaznamuje se, da je sedaj predsednik 

upravnega odbora Vrtačič Franc. 
Okrožno sodišče v Mariboru 

dne 2. septembra 1948. 
Zadr IV 64 7947 

1298. 
Sedež: Kozjak — Zg. Kungofa. 
Dan vpisa: 81. avgusta 1948. 
Besedilo: Vinogradniška zadruga z o. j. 

Kozjak — Zg. Kungota. 
Na skupščini 29. II. 1948 so bik spre- 

jeta nova pTavila. 
Besedilo odslej: Vinogradniška obde- 

lovalna zadruga z o. j. Kozjak — Zg. 
Kungota. 

Naloga zadruge je: 
Povečati donos» zmanjšati proizvajalne 

etroške, povečati dohodke in • tem do- 
seči večjo korist za zadružnike in drža- 
vo s čim pravilnejSo izrabo obstoječe de- 
lovne sile, etrojey in orodja. 

Razen hiše, ohižnice in pripadajočih 
zgradb, ki so potrebne za osebno gospo- 
darstvo, je vsa druga zemlja, ki je za- 
drugi dodeljena, skupna last vseh za- 
držnikov, v imenu katerih je zemlja za- 
drugi dodeljena. Vsak zadružnik je dol- 
žan vložiti v zadrugo veo vprežno živino 
in kmetijske stroje, orodje pa toliko, ko- 
likor sklene zbor. 

^ Pri vstopu v zadrugo plača vsaka dru- 
žina ali 'Član posameznik enkratno pri- 
stopnino v znesku 60 din, nadalje vsako 
gospodarstvo ali posameznik najmanj 
enkratni denarni delež 50 din. Za obvez- 
nosti zadruge jamčijo zadružniki naj- 
manj s petkratnim zneskom vpisanih de- 
narnih deležev. 

Upravni odbor zadruge, katerega 
dolžnost traja 1 leto, ' sestavlja 6 do 10 
članov, vštevši predsednika In tajnika. 
Predsednik upravnega odbora predstav- 
lja zadrugo. Za zadrugo podpisujeta po 
dva člana upravnega odbora, katerih 
enega sme nadomeščati za to pooblaščeni 
uslužbenec zadruge. 

Izbrišejo ee člani upravnega odbora: 
Fluher Franc, Muršak Anton • Majcen 
Jožef;  vpišejo se člani  upravnega od- 
bora: 

Majcen Matija, zadružnik, Kozjak, 
.Brunček Franjo, .zadružnik, Rošpoh, 
Vudler Ivan, zadružnik, Rošpoh, 
Potočnik Marija, zadružnik, Plintovci, 
Verdnik Apolonija, zadružnik, Gradi- 

ška. 
Okrožno sodišče v Mariboru 

dne 31. avgusta 1948. 
Zadr II 120 7949 

1299. 
Sedež: Podvelka. 
Dan vpisa: 31. avgusta 1948. 
Besedilo: Nabavna in prodajna zadru- 

ga z o. j. v Podrelki. 
Na skupščini 2. V. 1948 so bila spre- 

jeta nova pravila. 
Besedilo odslej: Potrošniška zadruga 

z o. j. v Podvelki. 
Naloga zadruge je: 1. da na čim bolj- 

ši in gospodarnostni način oskrbuje svo- 
je člane z vsemi potrebnimi potrošndmi 
predmeti. V ta namen: a) ugotavlja po- 
trebe svojih članov in sestavi na podla- 
gi ugotovljenih potreb načrt -potrošnje; 
b) sklepa pogodbe s proizvodnimi pod- 
jetji, z državnimi trgovskimi podjetji in 
s kmetijskimi zadrugami oziroma nji- 
hovimi zvezami za dobavo industrijskih 
in kmetijskih proizvodov; zlasti skr- 
bi za dobavo povrtnin, sadja, mle- 
ka itd.; c) skrbi, da bo trgovsko 
poslovanje v vsakem pogledu na stop- 
nji racionalne, tehnične dovršene in 
kulturne trgovine, t. j. da bodo člani 
dobro postreženi, da ,bo trgovina tekoče 
založena s potrošnima predmeti, da ne 
bo imela nekurantnega blaga, da znižu- 
je zakonito dopustno maržo, da bodo lo- 
kali in izložbe okusno opremljene itd.; 
2. da ustanavlja za potrebe svojih čla- 
nov po potrebi in možnosti lastna pod- 
jetja, kot n. pr. obrtne delavnice, podjet- 
ja za konserviranje sadja, povrtnine, 
jajc itd.; 3. da skrbi ob sodelovanju sin- 
dikalnih organizacij za dvig kulturno- 
prosvetne ravni in izvajanja svojih na- 
log za zadružno vzgojo svojih članov. 

Zaradi smotrnega in uspešnejšega iz- 
vajanja svojih nalog izdela potrebne na- 
črte v skladu s splošnim državnim na- 
črtom. 

Zadružni delež znaša 150 din in se 
plača ob vstopu v zadrugo. Upravni od- 
bor lahko dovoli plačilo v obrokih. De- 
lež zadružnikovega družinskega člana 
znaša 20 din. Vsak zadružnik jamči še s* 
petkratnim zneskom vpisanih obveznih 
deležev. 

Zadruga razglaša važnejše sklepe v 
svojih poslovnih prostorih in na raz- 
glaenih deskah svojih poslovalnic. 

Upravni odbor sestavlja 6 do 9 članov. 
Njegova dolžnost traja eno leto. Pred- 
sednika, podpredsednika. in tajnika iz- 
voli upravni odbor iz svoje srede. 

Zadrugo zastopa upravni odbor, pod- 
pisujeta pa zanjo po dva člana upravne- 
ga odbora, katerih enega lahko nadome- 
šča Jpo upravnem odboru pooblaščeni 
uslužbenec zadrugo. 

Izbrišejo se člani upravnega odbora: 
Skmbelj Ignac,   Kajzer .Slavica,   Hoîer 
Peter,   Novak Mirko;   vpišejo se člani 
upravnega odbora: 

Sedmak Vilko, poslovodja, Podvelka, 
Ferk Franc, mesar, Podvelka, 
Turner Franc, gozdni aelavec, Rdeči 

breg. 
Okrožno sodišče v Mariboru 

dne 31. avgusta 1948. 
Zadr II 92 7946 

* 
1300. 

Sedež: Rogaševci. 
Dan vpisa: 31. avgusta 1948. 
Besedilo: Kmetijska nabavno-prodajna 

zadruga z o. j. v Rogaševcih. 
Zadruga temelji odslej na novih pra- 

vilih, sprejetih na skupščini 29. IV. 
1948. 

Besedilo odslej: Kmetijska zadruga 
z o. j. v Rogaševcih. 

Nalogo zadruge so: 1. da na čim boljši 
in čim kulturnejši način oskrbuje svoje 
člane z vsemi potrebnimi potrošnim! 
predmeti; 2. da odkupuje v svojem oko- 
lišu vse kmetijske pridelke in izdelke v 
skladu s postavljenim načrtom za dobro 
oskrbo mest in drugih industrijskih sre- 
dišč In sklepa v ta namen pogodbe; 
3. da pospešuje in razvija VSB panoge 
kmetijskega gospodarstva na svojem 
področju, tako poljedelstvo, živinorejo, 
sadjarstvo, vinogradništvo, čebelarstvo, 
gojitev industrijskih' in drugih kultur, 
gozdarstvo, domačo obrt itd., posebno 
še tiste panoge oziroma kulture, ki v 
danih naravnih pogojih najbolj uspeva- 
jo; 4. da uvaja za povečanje kmetijske 
proizvodnje in s tem za naraščanje bla- 
gostanja svojih članov naprednejše teh- 
nične in agronomske metode v kmetij- 
stvu in v ta namen nabavlja kmetijske 
stroje, umetna gnojila itd., ustanavlja 
ambulante za živino, plemenilne postaje, 
organizira selekcijo živine, gradi silose, 
organizira semensko službo, skrbi za 
gojitev sadnih, gozdnih in drugih sadik 
itd.; 5. da organizira predelavo kmetij- 
skih pridelkov in obrtne delavnice ia 
potrebe svojih Članov in izrablja pri tem 
predvsem lokalne surovine; 6. da zbira 
kmečke prihranke v obliki hranilnih 
vlog in notranjih posojil za ustvarjanje 
obratnih sredstev in podeljevanje kre- 
ditov svojim članom; 7. da skrbi za go- 
spodarski strokovni, kulturni in pro- 
svetni dvig vseh prebivalcev svojega 
okoliša tako, da prireja v svojem za- 
družnem domu strokovna in politična 
predavanja, kulturne prireditve, stro- 
kovne tečaje, razstave, predvajanja fil- 
mov, goji lizkulturo itd. ter ustanovi 
svojo knjižnico. 

Zaradi smotrnega in uspešnejšega iz- 
vajanja svojih nalog izdela potrebne na- 
črte v skladu s splošnim državnim na- 
črtom. 

Vsak zadružnik jamči Se z desetkrat- 
nim zneskom vpisanih obveznih dele- 
žev. 

Upravni odbor sestavlja 6 članov. 
Predsednika, podpredsednika in tajni- 
ka voli upravni odbor iz evoje srede. 

Izbrišejo se dosedanji člani upravnega 
odbora: Škrabam Rudolf, Kavčič Frano. 
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Beceik Stefan, Rogan KarL Viatuša An- 
ton, Nemec Janez, Celec Stefan, Lipov- 
BJk Ferdo, Lukaö Anton, Lapuša Frano 
in Zagore Franc, vpišejo se novi člani: 

• Vidonja Alojz, kmet, Nuskova 56, 
Kranjec Avgust, "kmet, Rogaševci 20, 
Knaus Karel, kmet, Nuskovci 21, 
Mario Avgust, kmet, Nuskovci 27, 
Rogač Štefan, kmet, Nuskovci 68. 
Zaznamuje se, da je   Vidonja Alojz 

predsednik, Knaus Franc, kmet v Nu- 
ekovi 73, podpredsednik in Kranjec Av- 
gust tajnik upravnega odbora. 

Okrožno sodišče v Maribor^ 
dne 31. avgusta 1948. 

Zadr III 12 ' 7821 

1801. 
Sedež: Središče ob Dravi. 
Dan vpisa: 31. avgusta 1948. 
Besedilo: Nabavna in prodajna zadru- 

ga z o. j. T Središču ob Dravi. 
Zadruga temelji odslej na novih pra- 

vilih, sprejetih • skupščini 4. VII. 1948. 
Besedilo   odslej:   Kmetijska   zadruga 

z o. j. v Središču ob Dravi. 
Naloge zadruge so'. 1. da na čim boljši 

in čim kulturnejši način oskrbuje svoje 
Člane z vsemi  potrebnimi  potresnimi 
predmeti; 2. da odkupuje v svojem oko- 
lišu vse kmetijske pridelke in izdelke v 
skladu s postavljenim načrtom za dobro 
oskrbo mest in drugih industrijskih sre- 
dišč in sklepa v ta namen pogodbe; 
3. da pospešuje in razvija vse panoge 
kmetijskega   gospodarstva   na   svojem 
področju, tako poljedelstvo,  živinorejo, 
sadjarstvo,  vinogradništvo, čebelarstvo, 
gojitev industrijskih in drugih kultur, 
gozdarstvo, domačo obrt itd.,  potsebno 
še tiste  panoge oziroma  kulture, ki v 
danih naravnih pogojih najbolj uspeva- 
jo» 4. da uvaja za povečanje kmetijske 
proizvodnje in s tem za naraščanje bla- 
gostanja svojih članov naprednejše teh- 
nične in agronomske metode v kmetij- 
stvu, in v ta namen nabavlja kmetijske 
stroje,  umetna  gnojila   itd.,  ustanavlja 
ambulante za živino, plemenilne postaje, 
organizira selekcijo živint, gradi silose, 
organizira semensko službo,  skrbi  za 
gojitev sadnih, gozdnih in drugih sadik 
itd.; 6. da organizira predelavo kmetij- 
skih pridelkov in obrtne delavnice za 
potrebe svojih članov in izrablja pri tem 
predvsem lokalne surovine; 6 da zbira 
kmečke   prihranke  v   obliki   hranilnih 
vlog in notranjih posojil za ustvarjanje 
obratnih sredstev in podeljevanje kre- 
ditov svojim članom; 7. da skrbi za go- 
spodarski   strokovni,  kulturni  in   pro- 
svetni  dvig  vseh  prebivalcev   svojega 
okohsa tako, da prireja v svojem za- 
družnem domu strokovna   in  politična 
predavanja,  kulturne  prireditve,   stro- 
kovne tečaje, razstave, predvajanja fil- 
mov, goji fizkulturo itd.   ter ustanovi 
svojo knjižnico. 

Zaradi smotrnega in uspešnejšega iz- 
vajanja svojih nalog izdela potrebne na- 
črte v skladu s splošnim državnim na- 
crtom. 

Upravni odbor sestavlja 5 do 12'Sla- 
aov. Njegova dolžnost traja eno leto. 

Zadrugo zastopa upravni odbor, pod- 
pisujeta pa zanjo po dva Člana upravne- 

ga odbora, katerih enega lahko nadome- 
eòa po upravnem odboru pooblaščeni 
uslužbenec zadruge. 

lebrišejo se dosedanji člani upravne- 
ga odbora:  Vitori Srečko, •••••• An- 
ton, Tkalec Anton, Kerš Franc, Bedja» 
nič Andrej, Zorjan Franc, Kocjan Martin, 
Zadraveo Junca in Šnajder Jožef, vpi- 
šejo se novi člani: 

Kocjan Ciril, kmet, GodenincL 
KoČevar Anica, kmetica, Središče, 
Bedekovič Tomaž, kmet, Središče, 
Skorjanec Ivo, kmet, Središče, 
Ploh Franc, kmet, Središče, 
Zidarič Ivan, kmet, Središče. 
Zaznamuje se,   da je  Horvat   Alojz 

predsednik, Bedekovič Tomaž pa tajnik 
upravnega odbora. 

Okrožno sodišče v Mariboru 
dne 31. avgusta 1948. 

Zadr III 26 7819 

1302; 
Sedež: Svetinje. 
Dan vpisa: 23. avgusta 1948. 
Besedilo: Vinogradniška zadruga z o.}, i 

Svetinje pri Ivanjkovcih. 
Nà skupščini 2. V. 1948 so bila spre- 

jeta nova pravila. 
Sedež odslej: V. Brebrovnik št. 97. 
Besedilo odslej: Vinogradniška obde- 

lovalna zadruga »Vinski vrhovi« z o. j. 
V. Brebrovnik, pošta Sv. Miklavž pri 
Ormožu. 

Naloga zadruge je: Da se poveča do- 
nos, zmanjšajo proizvajalni stroški, pove- 
čajo dohodki in s tem doseže večjo ko- 
rist za zadružnike in državo s čim pra- 
vilnejšo izrabo obstoječe delovne sile, 
strojev in orodja. 

Razen hiše, ohišnice in pripadajočih 
zgradb, ki so potrebna za osebno gospo- 
darstvo, je vsa druga zemlja, ki je za- 
drugi dodeljena, skupna last vseh za- 
družnikov, v imenu katerih je zemlja za- 
drugi dodeljena. Vsak zadružnik ostane 
lastnik svojega solastninskega dela vlo- 
žene zemlje. Vsak zadružnik je dolžan 
vložiti v zadrugo vso vprežno živino, in 
kmetijska stroje, orodje pa toliko, koli- 
kor sklene zbor. 

Pri vstopu v zadrugo plača vsaka dru- 
žina ali član posameznik enkratno pri- 
stopnino v znesku 60 din, nadalje vsako 
gospodarstvo, ali član-posameznik naj- 
manj enkratni denarni delež 60 din. Za 
obveznosti zadruge jamčijo zadružniki 
najmanj s petkratnim zneskom vpisanih 
denarnih deležev. 

Upravni odbor, katerega dolžnost tra- 
ja eno leto, sestavlja • do 10 Članov, 
vštevši predsednika in tajnika. 

Predsednik upravnega odbora pred- 
stavlja zadrugo, podpisujeta pa zanjo po 
dva člana upravnega odbora, katerih 
enega sme nadomeščati za to pobJaščeni 
uslužbenec zadruge. , 

Izbriše se dosedanji član upravnega 
odbora Hodžar Martin, vpiše se novi 
član:, 

Viher Martin, vinogradnik, M. Bre- 
brovnik 52 

Okrožno sodišče v Mariboru 
dne 23. avgusta 1948Ì 

Zadr II110 7594 

1303. 
Sedež: Sv, Lovrenc na Pohorju, 
Dan vpisa: 31. avgusta 1948. 
Besedilo: Lesno-produktivna zadruga 

z o. j. pri Sv. Lovrencu na Poh. 
Zadruga temelji odslej ne novih pra- 

vilih, sprejetih na skupščini 28. V. 1948. 
Besedilo odslej: Kmetijska zadruga s 

o. j. pri Sv. Lovrencu na Pohorju. 
Naloge zadruge eo: 1. da na dim boljši 

in čim kulturnejši način oskrbuje svoje 
člane i vsemi potrebnimi potresnimi 
predmeti; 2. da odkupuje v svojem oko- 
lišu vse kmetijske pridelke in izdelke v 
skladu s postavljenim Dačrtom za dobro 
oskrbo mest in drugih industrijskih sre- 
dišč in sklepa v ta namen pogodbe; 
3. da pospešuje in razvija vse panoge 
kmetijskega gospodarstva na svojem 
področju, tako poljedelstvo, živinorejo, 
sadjarstvo, vinogradništvo, čebelarstvo, 
gojitev industrijskih in drugih kultur, 
gozdarstvo, domačo obrt itd-, posebno 
še tiste panoge oziroma kulture, ki v 
danih naravnih pogojih najbolj uspe- 
vajo; 4. da uvaja za povečanje kmetijske 
proizvodnje in s tem za naraščanje bla- 
gostanja svojih članov naprednejše teh- 
nične in agronomske, metode v kmetij- 
stvu in v ta namen nabavlja kmetijske 
stroje, umetna gnojila itd., ustanavlja 
ambulante za živino, plemenilne postaje, 
organizira selekcijo živine, gradi silose, 
organizira semensko službo, skrbi xa 
gojitev sadnih, gozdnih in drugih sadik 
itd.; 5. da organizira predelavo kmetij- 
skih pridelkov in obrtne delavnice za 
potrebe svojih članov in izrablja pri tem 
predvsem lokalne mirovine; 6. da zbira 
kmečke prihranke v obliki brambilli 
vlog in notranjih posojil za ustvarjanje 
obratnih sredstev in podeljevanje kre. 
ditov svojim članom; 7. da skrbi za go- 
spodarski strokovni, kulturni in pro- 
svetni dvig vseh prebivalcev svojega 
okoliša tako, da prireje v svojem za- 
družnem ' domu strokovna ir.' politična 
predavanja, kulturne prireditve, stro- 
kovne tečaje, razstave, predvajanja fil- 
mov, goji fizkulturo itd. ter ustanovi 
svojo knjižnico. 

Zaradi smotrnega in uspešnejšega ita- 
vajanja svojih nalog izdela potrebne na- 
črte v skladu g splošnim državnim na- 
črtom. 

Zadružni delež znaša 160 din in «e 
plača ob vstopu v zadrugo. Upravni od- 
bor lahko dovoli plačalo v obrokih. De- 
lež zadružnikovega družinskega člana 
znaga 16 din. Vsak zadružnik jamči že z 
desetkratnim meskom vpisanih obvez- 
nih deležev. 

Upravni odbor sestavlja 5 do 9 Čla- 
nov. Njegova dolžnost traja eno leto. 
Predsednika, podpredsednika in tajnika 
izvoli upravni odbor ia svoje erede. 

Zadrugo zastopa upravna odbor, pod- 
pisujeta pa zanjo po dvačlana upravne- 
ga odbora, katerih enega lahko nadome- 
šča po upravnem odboru pooblaščeni 
uslužbenec zadruge. , . 

Izbrišejo se dosedanji flani upravnega 
odbora: Potrun Štefka, Pergarec Jože, 
Blažej Mirko, Karničnnk Gašper, Kasjak 
Anton, Svajger Jakob in PuSnik Jakob, 
vpišejo se novi člani: 
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Kasjak Jože, kmet, Sv. Lovrenc na 
Poh., 

Pavlic Pavel,   kmet,   Sv. Lovrenc na 
Poh., 

Pernat Bojan, kmet, Sv. Lovrenc na 
Poh., 

Cresner Viktor, kmet, Sv. Lovrenc na 
Poh., 
Koraian Joško, kmet, Sv. Lovrenc na 

Poh. 
Kot  pooblaščenca za  sopodpisovanje 

se vpišeta: 
Fric Anton, poslovodja, Sv. Lovrenc 

na Poh., 
Lukas Ljuba, blagajničarka, Sv. Lo- 

vrec na Poh. 
Okrožno sodišče v Mariboru 

dne 31. avgusta 1948. 
Zadr I 48 7820 

ft 
1304. 

Sedež: "Velika Polana. 
Dan vpisa: 31. avgusta 1948. 
Besedilo: Nabavna in prodajna zadru- 

ga z o. j. v Veliki Polani. 
Na skupščini 2. V. 1948 eo bila spre- 

jeta nova pravila. 
Besedilo odslej: Kmetijska zadruga z 

o. j. Y Veliki Polani. 
Naloge zadruge so: 1. da na Čim boljši 

in čim kulturnejši način oskrbuje svoje 
člane z vsemi potrebnimi potrošnimi 
predmeti; 2. da odkupuje v svojem oko- 
lišu vse kmetijske pridelke in izdelke v 
skladu s postavljenim načrtom za dobro 
oskrbo mest in drugih industrijskih sre- 
dišč in sklepa v , ta namen • pogodbe; 
3. da pospešuje in razvija vse panoge 
kmetijskega gospodarstva na evojem 
področju, tako poljedelstvo, živinorejo, 
sadjarstvo, vinogradništvo, čebelarstvo, 
gozdarstvo, domačo obrt itd., posebno 
še tiste panoge oziroma kulture, ki v 
danih naravnih pogojih najbolj uspe- 
vajo; 4. da uvaja za povečanje kmetijske 
proizvodnje in s tem za naraščanje bla- 
gostanja svojih članov naprednejše teh- 
nične in agronomske metode v kmetij- 
stvu in v ta namen nabavlja kmetijske 
stroje,, umetna gnojila itd., ustanavlja 
ambulante za živino, plemenflne postaje, 
organizira selekcijo živine, gradi silose, 
organizira semensko službo, skrbi za 
gojitev sadnih, gozdnih in drugih sadik 
itd.; 5. da organizira predelavo kmetij- 
skih pridelkov in obrtne delavnice za 
potrebe svojih Članov in Izrablja pri tem 
predvsem lokalne «»rovine; 6. da zbira 
kmečke prihranke v oblïki hranilnih 
vlog in notranjih posojil za ustvarjanj© 
obratnih sredstev in podeljevanje kre- 
ditov svojim članom; 7. da skrbi za go^ 
spodarski _ strokovni, kulturni in pro- 
svetni dvig vseh prebivalcev svojega 
okoliša tako, da prireja v svojem -za- 
družnem domu strokovna in politična 
predavanja, kulturne; prireditve, stro- 
kovne tečaje, razstave, predvajanja fil- 
mov, goji lizkulturo itd. ter ustanovi 
svojo knjižnico. , 

Zaradi smotrnega in uspešnejšega iz- 
vajanja svojih nalog izdela potrebne na- 
črte v skladu s splošnim državnim na- 
črtom;."   !' • "-"'.'' 

ZadruŽnf delež znaša 150 'din in se 
plača'ob vstopu v, zadrugo. Upravni •& 

bor lahko dovoli plačilo v obrokih. De- 
lež zadružnikovega družinskega člana 
znaša 10 din. Vsak zadružnik jamči še s 
sedemkratnim zneskom vpisanih obvez- 
nih deležev. 

Zadruga razglaša važnejše sklepe v 
svojih poslovnih prostorih in na razglas- 
ili deski. 

Upravni odbor sestavlja 5 do 7 čla- 
nov. Njegova dolžnost traja eno leto. 
Predsednika, podpredsednika in tajnika 
voli upravni odbor iz svoje srede. 

Zadrugo zastopa upravni .odbor, pod- 
pisujeta pa zanjo po dva člana upravne- 
ga odbora, katerih enega lahko nadome- 
šča po upravnem odboru pooblaščeni 
uslužbenec zadruge. 

Izbrišeta se dosedanja člana upravne- 
ga odbora: Kotnjak Martin in Balažek Jo- 
žef; vpišejo se člani upravnega odbora: 

Zapčič Jožef, 
Jaklin Štefan, 
Horvat Martin, vsi kmetje v Vel. Po- 

lani. 
Zaznamuje se, da je Tompa Ivan pred- 

sednik, Žižek Josip podpredsednik in 
Knižanič Franc tajnik upravnega odbora. 

Okrožno sodišče v Mariboru 
dne 31. avgusta 1948. 

Zadr II 99 7948 

1305. 
Sedež: Kropa in Kamna gorica. 
Dan izbrisa: 2. septembra 1948. 
Besedilo:   »Plamen«,   kovinarska  za- 

druga z omejenim jamstvom. 
Zaradi vpisa v register državnih go- 

spodarskih podjetij pri ministrstvu za fi- 
nance LRS pod reg. št. 60/1. 

Okrožno sodišče v Ljubljani 
dne 1. septembra 1948. 

Zadr. I 79/84 7828 

Vpisi v trgovinski register 
1306. 

Sedež: Lesce pri Bledu. 
Dan izbrisa: 3. septembra 1948. 
Besedilo: Tovarna" verig d. d. 
Zaradi vpisa v register državnih go- 

spodarskih podjetij pri ministrstvu za fi- 
nance LRS pod reg. št. 243/1. 

Okrožno sodišče r Ljubljani 
dne 1. septembra 1948. 

Rg B II 90/26 7826 
« 

1307. 
Sedež: LJubljana. 
Dan izbrisa: 3. septembra 1048. # 
Besedilo: »Volta«, tovarna električne- 

ga materiala, družba z o. z. 
Zaradi vpisa v register državnih gospo- 

darskih podjetij pri. ministrstvu za fi- 
nance LRS pod reg. št 236/1. 

Okrožno sodišče v Ljubljani 
.,  dne 2. septembra 1948. 

Rg .C • 273/32 7827 

1308. * 
Sedež: Tržič. 
Dan febrisa: 3„ septembra 1948. 
Besedilo:,F. ;Kajetan Ahazhizh, tovar- 

na srpov. 

Zaradi vpisa v register državnih go- 
spodarskih podjetij pri ministrstvu za fi- 
nance LRS pod reg. list št. 241/1. 

Okrožno sodišče v Ljubljani 
dne 1- septembra 1948. , 

Pos II 2/9 7825 

1309. 
Dan izbrisa: 28. avgusta 1948. 
Sedež in besedilo: 
Tovarna kos in srpov, Henrik Kieffer, 

kom. družba, Sv. Lovrenc na Poh. 
(9 A 39); 

Köllner & sin, tovarna kos, Slovenj 
Gradec (A IV 83); 

Železo-promemo â. d., Bistrica pri 
Mariboru (B III 7); 

Mariborska livarna in tvornica kovin, 
Maribor (9 A 11); 

Kovina, prva jugoslovanska metalur- 
gična industrija, d. d., Maribor (B I 12). 

Zaradi vpisa v register državnih go- 
spodarskih podjetij pri ministrstvu za 
finance LRS. 

Okrožno sodišče v Mariboru 
dne 28. avgusta 1948. 

7704 

Uvedbe postopanja 
za razglasitev za mrtve 

IV R 130/48-3 7841 
Moreše Janez, roj. 28. V. 1911 v Se- 

novem 34, sin Janeza in Barbare rojene 
Klavžar, rudar, oženjen, je odšel 2. VII. - 
1944 v NOV na Planino. Po izpovedbi 
priče Moreše Stanka je padel 13. IX. 1944 
pri Malih Hrašoih. 
, Na predlog Moreše Albine, gospodinje 
iz Senovega, se uvede postopanje za 
razglasitev za mrtvega. 
IV R 135/48-3 7842' 

Pleterski Jože, roj. 26. IV. 1912, sin 
Antona in Antonije rojene Škoberne, 
rudar, oženjen, Senovo 08, je odšel sep- 
tembra 1944 v NOV. Po izpòvedbd ptìS 
Pleterski Josipa in Kozole Ignaca je pa- 
del 30. IX. 1944 pri Št. Ilju pri Planino.. 
Od tedaj se pogreša. 

Na predlog Pleterski Ane rojene Mo- 
škon, gospodinje v Senovem 68, se uve- 
de postopanje za razglasitev za mrtvega; 

Vsakdo, ki mu je o pogrešanih kaj 
znano, se poziva, da to do 1. XII. 1948 
Eoroča  sodišču ali skrbniku Somerju 

udviku, sod. uradniku v Brežicah. 
_ Moreše Janez in Pleterski Jože se po- 

zivata, da se zglasita pri sodišču ali 
drugače dasta kako vest o sebi. - ,-. 

Po preteku roka bo sodišče odločilo o 
predlogih. 

Okrajno sodišče r Brežicah 
za okraj Krško 

dne 3. septembra 1948. 

VR1482/4S-3 7791 
Bogataj Leopold, roj. 24 XI. 1908 na 

Trati, sin Urbana in Terezije rojene Dor 
linar, oženjen, čevlj. pomočnik- v Celju, 
Krožna pot 10, je bil mobiliziran v nem- 
ško vojsko., 04 januarja 1944.se pogreza 
iz bojev predf-Varšavo.. 
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1 R 168/48-5 7363 
Butalja Janez, roj. 20. IV. 1907 v Se- 

lili pni Zajčjem vrhu 7, sin pok. Jožeta 
• pok. Marije rojene Vidic, oženjen, 
kmet, se od leta 1945 pogreza. 

Na predlog žene Butalja Terezije ro- 
jene Rudman, poljedelke iz Sel pri 
Zajčjem vrhu 7, se uvede postopanje za 
razglasitev za mrtvega in se izdaja po- 
ziv, da se o pogrešanem do 1. III. 1949 
poroča sodišču ali skrbnici Butalja Te- 
reziji. 

Po preteku roka bo sodišče odločilo o 
predlogu. 

Okrajno sodišče v Norem mestu 
dne' 20. avgusta 1948. 

«t* 

I R 171/48-5 7439 
Benčič Anton, roj. 31, V. 1909 v Dol. 

Križu 12, oženjen, mizar, se od leta 1945 
pogreša. 

Na predlog žene Benčič •••, gospodi- 
nje v Dol. Križu 12, ee uvede postopa- 
nje za razglasitev za mrtvega in ee izda- 
ja poziv, da se o pogrešanem do 1. I. 
1949 poroča sodišču aH predlagateljici. 

Po preteku roka bo sodišče odločilo o 
predlogu. 

Okrajno sodišče r Norem mestu 
dne 23. avgusta 1948. 

$ 
I R 131/48—12 7666 

Mršnik Pavel, roj. 20. VI. 1907 na 
Premu pri II. Bistrici, sin pok. Maksa 
in pok. Ivane rojene Gustinčič, poročen, 
delavec v Nairinu 37, je na povratku iz 
italijanske vojske avgusta 1943 v Ta- 
rantu zbolel za malarijo. Od tedaj se 
pogreša. 

Na predlog žene Mršnik Marije rojene 
Kaluža, gospodinje v Narinu 37, se uve- 
de postopanje za razglasitev za mrtvega 
in ee izdaja poziv, da se o pogrešanem 
do i. XI. 1948 poroda sodišču ali skrbni- 
ku Bittnerju Otonu, vodji zemljiške knji- 
ge v Postojni. 

Mršnik Pavel se poziva, da se zglasi 
pri sodišču ali drugače da kako vest o 
6ebi.i.''  - 

Po preteku roka bo sodišče odločilo o 
predlogu: 

Okrajno sodišče r Postojni 
dne 30. julija 1948. 

VII R 153/48—2 7365 
. Fajfarič Jožef, roj.-29. VI. 1921 • Go- 
renjskem vrhu, ein jPetra in Antonije 
rojene Poharec, samec, delavec naBel- 
skem vrhu, je bil 1942. mobiliziran.od 
okupatorja in poslan na rusko bojišče. 
Bil je od Rusov ujet, leta 1944. pa je po- 
begnil v NOV v Srbijo. Zadnjič je pisal 
očetu novembra 1944, od tedaj ee*po- 
greša. 

Na predlog oČ>ta Fajfariča Petra se 
uvede postopanje za razglasitev za 
mrtvega m se izdaja poziv, da se o po- 
grešanem do 15. XI. 1948 poroda sodi- 
šču aH skrbniku Perteklu Karlu, sod. 
uradniku v Ptuju. - 

Po preteku roka bo sodišče odločilo o 
predlogu. 

£     . Okrajno sodisfa v Ptuju 
dne 17. avusta 1948. \  - 

VII R 154/48 7436 
Gnilšek Anton, roj. 10. XII. 1919 v 

Slatini, sdn Antona in Matilde, samec, 
delavec, je bil januarja 1943. od okupa- 
torja prisilno mobiliziran in poslan na 
rusko bojišče, kjer je bil ujet Vstopil 
je v jugoslovansko legijo in odšel v Srbi- 
jo, od koder je zadnjič pisal februarja 
1944. Od tedaj se pogreša. 

Na predlog matere Gnilšek Matildo se 
uvede postopanje za razglasitev za 
mrtvega in se izdaja poziv, da se o po- 
grešanem do 20. XI. 1948 poroča sodi- 
šču ali skrbniku Hvalcu Jožefu, posest- 
niku v Malem Okiču, 

Po preteku roka bo sodišče odločilo o 
predlogu. 

Okrajno sodišče r Ptuju 
dne 21. avgusta 1948. 

* 
IR 58/48 7479 

Kostanjeve« Jožef, roj. 19. III. 1886 v 
Stojncih pri Ptuju, sin Andreja in Te- 
rezije rojene Korošec, posestnik, se od 
maja 1945 pogrela. 

Na predlog žene Korstanjevec Ivanke, 
posestnice v Stojncih 55, se uvede po- 
stopanje za razglasitev za mrtvega in se 
izdaja poziv, da se o pogrešanem do 
1. XII. 1948 poroča sodišču ali skrbniku 
Kogeju Jožetu, sod. uradniku v Ptuju. 

Po preteku roka bo sodišče odločilo o 
predlogu. 

Okrajno sodišče r Ptuju 
dne 23. avgusta 1948. 

VII R 155/48 7539 
Belšak Anton, roj. 2. II. 1910, sin An- 

tona in Marije rojene ••••••, viničar v 
Gradiščih 106, p. Barbara, je bil 1944. 
od Nemcev prisilno mobiliziran in poslan 
v Šoštanj. Bil je od partizanov ujet in 
je kot borec NOV odšel na Dolenjsko. 
Baje je v bojih pri Sv. Križu padel. Od 
1. XI. 1944 se pogreša. 

Na predlog žene Belšak Barbare se 
uvede postopanje za razglasitev za 
mrtvega in se izdaja poziv, da se o po- 
grešanem do 20. XI. 1948 poroča sodišču 
ali skrbniku Belšaku Ivanu iz Gradišča 
pri Barbari. 

VII R 156/48 7540 
Skela Frane,TOJ. 11'. IV. 1905, sin 

Franca in Marije, oženjen, posestnik iz 
Jamskega vrha 5, je bil januarja 1945. 
od gestapa aretiran in odpeljan v ptuj- 
ske zapore, pozneje pai y mariborske. Od 
tedaj se pogreša. 

Na predlog žene Skela Angele se uve- 
de postopanje za razglasitev za mrtvega 
tin se izdaja poziv, da se o pogrešanem 
do 20. XI. 1948 poroča sodišču •• skrb- 
niku Solinsku Jožefu, delavcu, na Jan- 
škem vrhu- 

Po preteku rokov bo sodišče odločilo 
o predlogih. 

Okrajno sodišče v Ptuju 
dne 25. avgusta 1948. 

* 
III R 124/48-3 7187 

Kariž Rudolf, roj. 13. XI. 1923 v Se- 
puljah, sin Ivana in Marije rojene .Vitez, 

železničar, samski, se od aprila 1945 po- 
greša. 

Na predlog matere Kariž Marije, go- 
spodinje iz Šepulj 19, se uvede postopa- 
nje za razglasitev za mrtvega in se iz- 
daja poziv, da se o pogrešanem do 1. XI. 
1948 poroča sodišču. 

Kariž Rudolf se poziva, da se zglasi 
pri sodišču ali drugače da kako vest o 
sebi. 

Po preteku roka bo sodišče odločilo o 
predlogu. 

Okrajno sodišče v Sežani 
dne 13. avgusta 1948. 

* 

III R 128/48-2 7538 
Brajdih Alojz, roj- 2JL V. 1892 v Vel. 

Polju, sin pok. Ivana in pok. Ivane ro- 
jene Čehovin, poročen, kmet iz Štorij 3, 
j» bil 15. II. 1944 aretiran od nemške 
policije. Odpeljan je • v tržaške zapo- 
re Coroneo. Baje je bil 3. IV. 1944 ustre- 
ljen kot talec na OpČinah" pri Trstu, Od 
tedaj se pogreša. 

Na predlog žene Brajditì Karoline, 
kmetice iz Storij 3, se uvede postopa- 
nje za razglasitev za mrtvega in se iz- 
daja poziv, da se o pogrešanem do L 
XI. 1948 poroča sodišču. 

Brajdih Alojz se poziva, 'da se zglasi 
pri sodišču ali drugače da kako vest o 
sebi. 

Po preteku roka bo sodišče odločilo o 
predlogu. 

Okrajno sodišče v Sežani 
dne 26. avgusta 1948. 

R 344/48—2 7366 
Kurnik Marjan, roj. 8. II. 1926 v Stari 

vasi, sin Antona in Milke rojene Raj- 
šter, samski, dijak, je odšel oktobra 1944' 
kot boreo Mitraljeze« v 4. četo 4. bat. 
X. krajiške udarne brigade V, divizije' 
NOV. Baje je 17. I. 1945 v okolici Opa- 
tovca padel in bil v bližini pokopan. 
Od tedaj se pogreša. 

Na predlog matere Kurnik Milke, go- 
spodinje iz Stare vasi 43, se uvede po-' 
stopanje za razglasitev za mrtvega in se 
izdaja poziv, da se o pogrešanem do 
31. X. 1948 poroča sodišču ali skrbnici 
Kurnik Milki» 

Kurnik Marjan: se poziva, .da ee zglasi 
pri sodišču aH drugače da kako vest o 
sebi. ,    , . 

Po preteku roka bo sodišče odločilo o 
predlogu. 

Okrajno sodišče v Šoštanju 
dne 21. avgusta 1948. :    ' 

R 364/48-2 8073 

Špruk Bruno, rojen 17. IX. 1917 v 
Gradcu, sin .Vebra Franca in špruk He- 
lene^ samski, pekovski pomočnik* v Lu-, 
čah, je po okupaciji odšel v München v 
nemško^ vojsko in ,bd'l, poslan na vzhod- 
no bojišče. Od marca 1944 se pogreša. 

Na predlog njegove sestre Olsèp Ma- 
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rije rojene Spruk, gospodinje iz Luž 66, 
se uvede postopanje za razglasitev za 
mrtvega. 

Vsakdo, ki mu je o pogrešanem kaj 
znano, naj to sporoči sodišču ali postav- 
ljeni skrbnici Ošep Mariji do 31. marca 
1949. 

Spruk Bruno se poziva, da se zglasi 
pri sodišču ali drugače da kako vest o 
sebi. 

Po preteku roka bo sodišče odločilo o 
predlogu, , 

Okrajno sodišče • Šoštanju 
dne 7. septembra 1948. 

* 

R 652/48—7 7084 
Balob Anton, roj. 14, XI. 1910 v Hom- 

cu pri Sedlu, okr. Tolmin, sin Antona 
in Marije rojene Cušin, miner, samski, 
je bil 1941. poklican v italijansko vojsko-. 
Po zlomu Italje je vstopil v NOV in bil 
10. VII. 1944 nekje v Dalmaciji v 13. 
proletarski brigadi Od tedaj se pogreša. 

R 553/48-7 7085 
Marka Tomaž, roj. 14. XII. 1910 v Lo- 

gu pod Mangartom, sin Ivana in Tere- 
zije rojene Kavs, rudar, poročen, je bil 
24. I. 1944 od Nemcev odpeljan v tabo- 
rišče Elsas-Lotringen. Zadnjič se je 
oglasil avgusta 1944. Od tedaj se po- 
greša. 

Na predlog najbližjih sorodnikov se 
uvede postopanje za razglasitev za 
mrtva in se izdaja poziv, da se o pogre- 
šanih do 15. XI. 1948 poroča sodišču ali 
skrbniku Fili ju Vinku, sod. uslužbencu 
v Tolminu. 

Baloh Anton in Marka Tomaž se po- 
zivata, da se zglasita pri sodišču ali dru- 
gače dasta kako vest o sebi. 

Po preteku rokov bo sodišče odločilo 
o predlogih. 

Okrajno sortisco v Tolminu 
.   dne 11. avgusta 1948. 

* 
Ok 30/48-5 7681 

Kravanja Franc, roj. 23. IV. 1886 v 
Cezsoči, sin Jožefa in Ane rojene Bizjak, 
rudar, poročen, je bil 27. IV. 1943 v 
rudniku Rabelj mobiliziran v specialni 
delavski bataljon in bil najprej v Savo- 
ni, pozneje pa je bil odpeljan v Maut- 
hausen. Dne 24. I. 1945 je bil v tabori- 
ški bolnici, od tedaj s© pogreša, 

Ok 29/48—8 7660 
Rob Stanislav, roj. 5. Iï. 1920 v Kre- 

du, sin Antona in Apolonlje rojene Pe- 
tričič. delavec, samski, je bil februarja 
1943 mobiliziran v italijansko vojsko. 
Po zlomu Italije je vstopil v I. preko- 
morsko brigado ter M nazadnje v Dal- 
maciji v XIII. proletareki brigadi, 1. bat. 
2. čete. V začetku 1944. j© bil v Kame- 
nici pri Bosni, od tedaj se pogreša. 

Ok 40/48 7668 
Rot Franc, roj. 12. XI. 1880 na Žagi, 

sia Andreja in Ane rojene Flaje, posest- 

nik, poročen, je bil 13. IV, 1946 areti- 
ran, in odpeljan v taborišče Cairo Mon- 
tenotte. Po zlomu Italijo je bil odveden 
v Mauthausen, kjer je bil v začetku 1944 
močno pretepen in odnesen proti kra- 
matoriju. Od tedaj se pogreša. 
Ok 41/48-7 7682 

.Vertelj Anton, roj. 7. XI. 1904 v Tren- 
ti, sin Franca in Elize rojene Komac, 
rudar, je odšel v NOV. Po poročilu KLO 
Cerkno je 17. IIL 1945 umrl v, bolnici 
Franja pri Cerknem. 

Na predlog bližnjih sorodnikov se uve- 
de postopanje za razglasitev za mrtve 
in se izdaja poziv, da se o pogrešanih do 
30. XI. 1948 poroča sodišču ali skrbniku 
Savliju Dragotinu, sod. uslužbencu v 
Tolminu. 

"Kravanja Franc, Rob Stanislav, Rot 
Frano in Vertelj Anton se pozivajo, da 
se zglasijo pri sodišču ali drugače dajo 
kako vest o sebi. 

Po preteku roka bo sodišče odločilo o 
predlogih. 

Okrajno sodišče v Tolminu 
dne 27. avgusta 1948. 

I R 288/48 7718 
CilenŠek Jože, roj. 2. III. 1900 na 

Kamen vrhu, KLO Moravče, delavec, se 
od pomladi 1945 pogreša. 

Na predlog Žene Cilenšek Angele, de- 
lavke v Moravčah 56, se uvede posto- 
panje za razglasitev za mrtvega in se 
izdaja poziv, da se o pogrešanem do 
1. IIL 1949 poroča sodišču ali skrbniku 
Grintalu Janezu, sod. uslužbencu v 
Trebnjem. 

I R 101/48 7717 
Rajer Pavel, roj. 16. II. 1923 v Pra- 

prečah, ein Franceta in Marije rojene 
Znidaršič, je po povratku iz-italijanske 
internacije vstopil v IX. korpus NOV kot 
pomočnik intendanta. Iz bojev za Trst 
aprila 1945 ee pogreša. 

Na predlog matere Rajer Marije se 
uvede postopanje za razglasitev za 
mrtvega in se izdaja poziv, da se o po- 
grešanem do 1. XI. 1948 poroča sodišču 
ali skrbniku Grintalu Janezu,, sod. usluž- 
bencu v Trebnjem. 

Po preteku rokov bo eodiS?e odločilo 
o predlogih. 

Okrajno eođiSfa v Trebnjem 
dne 24. avgusta 1046. 

IR 266/48 7606 
Lukek Franc, roj. 9. VII. 1916 v Mal. 

Gmiku 16, sin Antona in Alojzije roje- 
ne Gregorčič, delavec, se od pomladi 
1945 pogreša. 

Na predlog sestre Lukek Terezije, po- 
sestnice v Malem Cirniku 11, se uvede 
postopanje za razglasitev za mrtvega in 
se iadaja poziv, da se o pogrešanem do 
1. II. 1949 poroSa sodišču aM skrbniku 
Grintalu Janezu, sod. uslužbencu v 
Trebnjem. 

Po preteku roka bo sodiöce odločilo Q 
predlogu. 

Okrajno sodišče v Trebnjem 
dne 27. avgusta 1948. 

G 492/48-6 7059 
Oklic 

Kosič Ivana, pos. v Hajndlu 26, p. Ma- 
la Nedelja, je vložila proti Kosiču Bogo» 
mirju, pos. ravnotaan, tožbo za razvezo 
zakona. 

Razprava bo 18. IX. 1948 ob 850 pri r 

okrajnem sodišču v Ptuju, soba št 18. 
Ker bivališče toženca ni znano, mu je 

bil postavljen za skrbnika dr. Tereeglav 
Alfonz, sodni pravnik v Ptuju, ki ga bo 
zastopal na njegovo nevarnost in stro- 
ške, dokler se earn ne zglasi ali ne ime- 
nuje pooblaščenca. 

Okrožno sodišče v Maribora 
dne 6. septembra 1948. 

Razni oglasi 

Pozivi upnikom in dolžnikom 
7482-3-3 

Zaradi končane decentralizacije in li- 
kvidacije centralne Nabavne in prodajne 
zadruge z o. j. v Brežicah pozivamo vse 
upnike, naj do 30. septembra. 1948 pri- 
glasijo svoje terjatve, ker ce po izteku 
tega roka ne bodo več upoštevale. 

Vsi dolžniki ae pozivajo, naj poravnajo 
svoje obveznosti do istega dne, ker se 
bodo sicer po preteku tega roka izterja- 
le po sodni poti. 

Likvidacijski odbor 
* 

799? 
Na podlagi sklepov občnih zborov pri- 

zadetih zadrug se je z Nabavno in pro- 
dajno zadrugo z o. j. v Mariboru spojila 
zadruga. Zadružni dom, stavbena zadru- 
ga z o, j. Maribor. S tem je zadruga Za- 
družni dom prenehala obstojati in ee 
njeni upniki pozivajo, da v treh mesecih 
prijavijo svoje terjatve, ki so obstojale 
dne 6. VIII. 1948, ko se je vpisala v za- 
družni register spojitev obeh zadrug. 

Nabavna in prodajna zadruga z o. j. 
r Mariboru 

Prekllcujem izgubljeno vojaško knji- 
žico, izdano na ime Aljančlč Pavel, Ko- 
vor 28 pri Trödu. 
7999 ••••• Pavel, 

Preklicujem izgubljeno muturitetno 
spričevalo 8. razreda gimnazije, izdano 
1.1941 od IV. drž. realne gimnazije v 
Ljubljani • ime Andrašič Ignac, Kranj, 

I Maistrov trg 6. • 
8001 Andra«« Ignac 

Preklioujem izgubljeno izkaznico za 
žensko kolo št. 302083 na ime Artnak 
FrančiSfca, Ctret št. 98, Celje. 
7994 Artnak Frančiška 
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Preklicujem ukradeno osebno izkaz- 
nioo, prometno knjižico za kolo, izkaz- 
nico OF, režijsko vozno karto in indu- 
strijsko nakaznico, ve© na ime Avbelj 
Leopold, industrijsko nakaznico na ime 
Avbelj Frančiška in industrijsko nakaz- 
nico na ime Avbelj Marija, Sava 16. 
8005 Avbelj Leopold 

Preklicujem partizansko izkaznico, ži- 
vilsko nakaznico in prijavnico o bivanju, 
vse na im© 'Azzolini Egidio, Ljubljana, 
Bleiweisova 42. 
7871 Aziolini Egidio 

Preklicujem izgubljeno osebno izkaz- 
nico, izkaznico OF, šofersko iskaznico II. 
razreda in izkaznico Zveze primorskih 
partizanov, vse na ime Babic Rudolf, 
Domžale, Kamniška 3. 
7983 Babic Rudolf 

Preklicujem izgubljeno spricevlo II. 
razreda TSS (strojni oddelek), izdano v 
šolskem letu 1947/48 od ravnateljstva 
šole na ime Bajželj Jože, Železniki 65, 
7922 BajSelj Jože 

Preklicujem izgubljeno prometno knji- 
žico za kolo št 638298, izdano od odseka 
za notranje zadeve 0L0 Ljubljana oko- 
lica na ime Bambiè" Marija, Zelimlje 2, 
p. Ig pri Ljubljani. 
8007 Bambi« Marija 

Preklicujem izgubljeno osebno izkaz- 
nico, izdano od uprave NM v Ljubljani 
na ime Beckeabach Rihaird, Ljubljana, 
Rožna ul. 8. 
7921 Beckenbach Rihard 

Preklicujem izgubljeno osebno izkaz-- 
aico, izdano od MLO Idrija na ime Brus 
Ivan, Idrija, Bevkova 4. 
7925 Brus Ivan 

Preklicujem prometno knjižico za ko- 
lo evid. Št. S—460441, izdano od odse- 
ka za notranje zadeve OLO Ljubljana 
okolica na ime Bürioa Ivam, Dragomelj 
št. 16, p. Domžale. 
7913 Burica Ivan 

Preklicujem delovno knjižico številka 
485614 na ime. ••• Stanislav, Splavar- 
ski prehod 7, Maribor. 
7870      f ••••• Stanislav 

r,^r®W!ouiem ukradeno osebno izkaz- 
ffiSnS k^ S* m ime D«Uek Avgust Maribor, Koroška oesta 2. 
7892 Dođlek Aygmt 

Preklicujem izugbljeno delavsko knli- 
zico, ladano od OLO, inšpekcije dela v 
Ljubljani na ime Domanjko Milena, 
Ljubljana, Cesta dveh cesarjev 878. 
7977 Domanjko Milena 

.   Preklicujem ukradeno oblaöilno na- 
kaznico IR, izdamo od rajona  Center, 

.   Ljubljana, na ime Ekas Erik, Ljubljana', 
Poljanska o. 
7867 Ekas Brig 

Preklicujem indeks medicinske fakul- 
tete, iadan od rektorata unîverze v Ljub- 
ljani na ime Fenanač Breda, Ljubljana, 
Tyrseva 69. 
7873 Ferjančič Breda 

Preklicujem izgubljeno izkaznico za 
kolo znamke »Dilrkopf«, številka okvira 
160818 na ime Fras Ludvik. 
7967 Fras Ludvik, Libonje 29, 

p. Ivanjkovci pri Ormožu 

Preklicujem uničeno šolsko spričeva- 
lo 8. razreda III. meščanske šole v Ljub- 
ljani (Uršulinke), izdano I. 1909 od rav- 
nateljstva šole na ime Golob Karolina, 
Ljubljana, Rimska 2. 
7920 Golob Karolina 

Preklicujem osebno izkaznico, izdano 
od MLO Jesenice na ime Gorup Anton, 
Jesenice, Gosposvetska 76 a. 
7928 Gorup Anton, 

Gosposvetska 76 a. 

Preklicujemo potrdilo za vožnjo z re- 
paraturno št. S-094, izdano od NM v 
Ljubljani na ime >Gradis<, Ljubljana. 
7914 Gradiš, Ljubljana 

Preklicujem  izgubljeno izkaznico za 
kolo na ime Grkmam Rudolf, Komenda 
Št. 27. 
79S8 Grkman Rudolf 

Preklicujem prometno knjižico števil- 
ka 156567 za moško kolo znamke Pa- 
nonija«:, izdano od MLO Maribor na ime 
Hifler Ernest, Maribor, Jezdarska 8. 
7881 Hiller Ernest 

Preklicujem vojaško knjižico, izdano 
od komande letalstva na ime Ivankovič 
Anton, Loke 41, Kisovec, Zagorje. 
7929 Ivankovič Anton 

Preklicujem izgubljeno uslužbeneko 
knjižico št. 68ß53, izdano od kurilnice 
Maribor na ime Ivankovič F. Ivan, žel. 
vi. službe IV. razreda. 
7930 Ivankovič Ivan, 

kurilnica, Maribor 

Preklicujem   industrijsko   nakaznico 
IR-I št. 042007, izdano od RLO Center, 
Ljubljana, na ime Jakše Mairko, Ljub- 
ljana, Tyrseva 16. 
7864 ••••• Marko 

Preklicujem izgubljeno izkaznico OF, 
izdano na ime Jelene Meta, Ljubljana, 
Rimska 20. 
7910 Jelene Meta 

Preklicujem izgubljeno osebno izkaz- 
nico, izkaznico 0F, sindikalno izkaznico 
in prometno ••••••>«• kolo, vse na ime 
Jereb Janez, SmreBJe 4, p. Vrhnika. 
7926 Jereb Janez 

Preklicujem izgubljeno evidenčno to- 
Mfco motornega kolesa, evid. št. S-00788, 
izdano od NM v Ljubljani na im© Ježe 
Rajko, LJubljana, Opekarska 51. 

7998 JeSefiajfo 

Preklicujem  izgubljeno  izkaznico za 
moško kolo št. 30984, izdano leta 1948 
od KLO Kamnica na ime Juhart Alojz, 
Rošpoh 188 pri Mariboru. 
7873 Juhart Alojz 

Preklicujem osebno izkaznico, izkaz- 
nico 0F in izkaznico za kolo št 1076953, 
vse na ime Anton Katrašnik, pekovski 
mojster v Marenbergu. 
7877 Katrašnik Anton, 

Marenberg št. 99. 

Preklicujem izgubljeno prometno knji- 
žico za kolo št 154275, izdano od NM v 
Ljubljani na ime Kirič Marija, Ljublja- 
na, Cesta dveh cesarjev 92. 
8003 KiriB Marija 

Preklicujem živilsko karto na ime po- 
ročnik Klarin Jakob, vojaška pošta šte- 
vilka 4450/4, Maribor. 
7878 Klarin Jakob 

Preklicujem izgubljeno izkaznico OF, 
izdano na ime Knez Jožica, Ljubljana, 
Frankopanska 24. 
8000 Knez Jožica 

Preklicujem izgubljeno prometno knji- 
žico št 1243332 za kolo, izdano na ime 
Kocbek Franc, Sv. Miklavž, p. Hoče pri 
Mariboru. 
8023 Kocbek Franc 

Preklicujem osebno izkaznico št. 15, 
sindikalno izkaznico, OF izkaznico, iz- 
kaznico za kolo, št. kolesa C 16081, in 
dopolnilni bon št 181422, vse na ime 
Antonija Kolar, Bukovžlak 19, pošta Te- 
harje pri Celju. 
7993 Kolar Antonija 

Preklicujem osebno izkaznico, šofer- 
sko izkaznico, kolesarsko izkaznico, po- 
trdilo o izročitvi avto-plašča v popravilo, 
račun >0dpadac — Maribor o nakupu 
ogrodja motornega kolesa ter razne dru- 
ge dokumente, na ime Rudolf Kralj, 
Maribor, Dalmatinova 14. 
7879 Kralj Rnđolf 

Pireklicujem vojaško knjižico serija E 
št. 43866, izdano- od v. p. 28245 v Varaž- 
dinu na ime Kuhar Lovro, Radovljica, 
v. p. 3882/20. 
7868 Kuhar Lom» 

Preklicujem izgubljeno prometno knji- 
žico za žensko kolo št. 53.227, izdano od 
KLO Murska Sobota na ime Kuznič 
Angela, delavka, Strukovci 22. 
7931 ,   JKumič Angela« 

Preklicujemo izgubljeno prometno knji- 
žico št. 3142 za tovorni avtomobH MAN 
D 1, št. motorja 75297, št. evidenčne ta- 
blice 2104. Izdano od uprave NM Ljub- 
ljana okolica na ime Češenj Martin, Gte- 
meline, 
7899 Ljubljanske opekarne, ' 

Ljubljena 

•••••••••• izgubljeno prometno krnji. 
Žico moškega kolesa enamke iSteyrc, 
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Ko- št. 1250247, na ime Malajner Jože, 
goza 14, pošta Hoče pri Mariboru. 
7874 Malajner Jože 

Preklicujem osebno izkaznico, izdano 
od uprave NM v Ljubljani na ime Mehle 
Anton, Ljubljana, Rudnik 113. 
7866 Melile Anton, 

Ljubljana, Dermotova 5. 

Preklieujemo izgubljeno prometno knji- 
žico za poltovorni avto znamke Fiat 
508, evid. št. 1637, last Mestnega klepar- 
skega in instalacijskega podjetja Ljub- 
ljana. 
7927       Mestno klep. in instai, podjetje, 

Ljubljana 

Preklicujem izgubljeno prometno knji- 
žico moškega kolesa znamke >Fera«, 
št 373475, na ime Mestno čevljarsko 
podjetje, Maribor. 
7876 Mestno čevljarsko podjetje, 

Maribor 

Preklicujem nakaznico za tekstilije iu 
obutev IR-1 ter industrijsKi bon •• 450 
dinarjev na ime Mihaljevič Ladislav, ru- 
dar, Žerjav. 
7880 Mihaljevič Ladislav 

Preklicujem   prometno  knjižico  šte- 
vilka 734394 za kolo, izdano na ime Sta- 
nislav Mlinar. 
7966 Mlinar Stanislav, Celje 

Preklicujem izgubljeno osebno izkaz- 
nico, izdano od NM v Ljubljani na ime 
Mulej Anica, Ljubljana, Lipičeva 2. 
8002 Mulej Anica 

Preklicujem izgubljeno živilsko na- 
kaznico ze mesec september 1948 (TD), 
izdano od RLO Bežigrad-Šiška na ime 
Nadižar Marija, Ljubljana, Pod hribom 
št. 36. 
7924 Nađižar Marija 

Preklicujem osebno izkaznico na ime 
Natlačen Elizabeta, Ljubljana, Križanke 
štev. 2. 
7863 Natlačen Elizabeto 

••••••••• šest izgubljenih živilskih 
nakaznic za mesec september 1948, izda- 
nih od KLO Dolnice-Glince na ime Oman 
Franc, Cirila, Miro, Eda, Anastazija in 
Rjaveč Jožefa, Podutik 9. 
7918 Oman Franc 

Preklicujem uničeno plačilno oficirsko 
knjižico št 117638, izdano od v. p. 9576 
v Ljubljani na ime Osenički Janko,, v. p. 
9570, Ljubljana... t 
7980 Osenički Janko 

Preklicujem izgubljeno prometno knji- 
žico za kolo znamke >Vera«:, št. D 50012 
na ime Pograjc' Joža,  Ljubljana,  Pred 
škofijo 13. 
7915 Pograjc Joža 

Preklićujeva izgubljeno odločbo o do- 
delitvi invalidnine od Invalid, kom. IV. 

armade iti odločbo ministrstva za narod- 
no obrambo FLRJ na ime Poje Alojzij. 
7870 Poje Alojzij in Helena, 

Lazeč 7, pošta Draga 

Preklieujemo originalni račun št. 153 
z dne 7. III. 1947 na znesek 4500 din, 
in račun št. 151 z dne 7, III. 1947 na 
znesek 7200 din. 
7871 Okrajno trgovsko podjetje 

^Prehrana« Kranj 

Preklicujem izgubljeno potrošniško 
knjižico št. 43, izdano od voj. trg. pod- 
jetja na ime kapetan Radić Vujo, voj- 
pošta 14275, Ptuj. 
7872 Radić Vujo, kapetan 

Preklicujem izgubljeno vojaško knji- 
žico, sindikalno izkaznico in osebno iz- 
kaznico, vse na ime Rekelj Bernard, Ma- 
le Vižmarje 105, p. Št Vid. 
8004 Kokelj Bernard 

Preklicujem izgubljeno vojaško knji- 
žico, izdano 1. 1948 od vojaškega odseka 
v Ogulinu na ime Rogelj Franc, Prim- 
skovo 181, p. Kranj. 
7916 Rogelj Franc 

Preklicujem osebno izkaznico, izdano 
od NM v Ljubljani na ime RogliČ Franc, 
Domžale, Stobovska 1. 
7872 Roglič Franc 

, Preklicujem vojaško knjižico št. 633, 
izdano v Mozirju 23. Vil. 1947, osebno 
izkaznico št. 90, izdano od KLO Skale, 
oblačilno nakaznico, člansko izkaznico 
LMS in potrdilo o vpisu ljudskega po- 
sojila, vse na ime Sedminek Ivan, Skale 
pri Velenju. 
7932 Seđminek Ivan 

Preklicujem izgubljeno osebno izkaz- 
nico, izdano od NM v Ljubljani na ime 
Skok Jožica, Ljubljana, Premurska 6. 
7979 Skok Jožica 

Preklicujem izgubljeno sindikalno iz- 
kaznico, izdano na ime dr. Skubic-De- 
bevc Rozina, Ljubljana, Rimska 23. 
8006 dr. Skubic-Debevc Rozina 

Preklicujem izgubljeno osebno izkaz- 
nico, izdano od OLO Postojna na ime 
Smrdelj Marjeta, hči pok. Antona in 
Šajn Jožefe, roj. 13. VII. 1882, in indu- 
strijsko nakaznico IG, izdano od KLO 
Št. Peter na Krasu. 
8008 Smrdelj Marjeta 

• Preklicujem izgubljeno osebno izkaz- 
nico št. 062213, izkaznico za kolo tov. št. 
70649 in sindikalno izkaznico št. 16906, 
vse na im« Snoj Franc, Ljubljana, Prule 
št. 19. 
7976 Snoj Franc 

Preklicujem živilsko karto SD za me- 
sec september, izdano od rajona Rakov- 
nik-Vič, Ljubljana, na ime Sušnik Ru- 
dolf, Ljubljana, .Groharjeva. 25. 
7875 Sušnik Rudolf 

Preklicujem izgubljeno prometno knji- 
žico za osebni avtomobil >Fiat Topo- 
lino« št. S-1244, izdano od NM v Ljub- 
ljani na ime Švajcar Rudolf, Ljubljana, 
Medvedova la. 
7978 Svajcar Rudolf 

Preklicujem osebno izkaznico, izdano 
od uprave NM v Ljubljani, izkaznico za 
kolo, sindikalno knjižico in mesečno 
tramvajsko vozovnico, vse na ime 
dr. Tavčar Anica. 
7865 dr. Tavčar Anica, 

šef zavoda za zaščito mater in otrok 

Preklieujemo izgubljeno evidenčno 
tablico št. S-04656 za motorno kolo znam- 
ke NSU, izdano od prometnega odseka 
uprave NM v Mariboru na ime Tovarna 
volnenih in vigogne izdelkov, Maribor. 

7883 Tovarna volnenih in vigogne 
izdelkov, Maribor 

Preklicujem ukradeno izkaznico OF, 
oblačilno nakaznico IR, bon za 450 din 
na ime Velepič Marija in sindikalno 
knjižico, oblačilno nakaznico IR in bon 
za 450 din, izkaznico za kurivo na ime 
Velepič Valentin, Ljubljana, Ribniška 
ul. št. 12. 
7917 Velepič Valentin 

Preklicujem izgubljeno prometno knji- 
žico za trokolo, izdano od NM v Ljublja- 
ni na ime Anton Krišper — Koloniale, 
Ljubljana. 
7982 Verlič Ana, 

J    Ljubljana,' Tyrseva 31 

Preklicujem maturitetno spričevalo 
nižjega tečajnega izpita klasične gimna- 
zije v Ljubljani, učiteljsko diplomo (leta 
1935) in spričevalo o praktičnem izpitu 
(1939), vse na ime Veršek Stane, Ljub- 
ljana, Belokranjska 14. 
7870 Veršek. Stane 

Preklicujem izkaznico za žensko kolo 
znamke >Wanderer<, št 740556, na ime 
Zalokar Ana. 
7996 Zalokar Ana, 

Celje, Dečkova c. 6 

Preklicujem ukradeno začasno osebno 
izkaznico, vojaško knjižico, prometno 
knjižico za kolo, dovolilnico za vstop v JA 
in .izkaznico LMS, vse na ime, Zanoškar 
Janko, Ljubljana, Frankopanska 23. 
7874 Zanoškar Janko 

w Preklicujem izgubljeno tekstilno knji- 
žico oficirske zadruge št. 70, izdano na 
ime Zidar Alojzija, Vižmarje 107, p. Št. 
Vid. 
7981 Zidar Alojzija 

Preklicujem izgubljeno spričevalo 2. 
razireda X. drž. gimnazije v Ljubljani 
(Moste), izdano v šolskem letu 1947/48 
od ravnateljstva te šole na ime Zganjat 
Kristina, Ljubljana, Povšetova 9S a. 
7923 Zgànjar Kristina 

frdaja >Uradrii list LKS<; • Eavnatelj in odgovorni urednik: Božo VoduSek; tiska Blaentkova ttókarna,*obrat 1 — oba v Ljubljani. 
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nadomešča po upravnem odbru poobla- 
ščeni uslužbenec zadruge. 

Člani upravnega odbora so: 
Peme Kristjan, kmet, Sebenje 12,   , 
Tomo Stefan, kmet, Gozd, 
Lukanc Franc, kmet, Žaganja vas, 
Aljamčič Janko, kmet, Križe 30, 
Gregore Peter, kmet, Semično, 
Repine Miha, kmet, Veterno, 
Rozman Ignac, kmet, Križe, 
Svab Jože, kmet, Veterno, 
Lončar Milan, kmet, Breg, 
in poobteščemka   za  sopodpieovamje: 

Legat Ivanka, nameščemka, Križe 07. 
Okrožno sodišče v Ljubljani 

dne 19. avgusta 1948. 
Zt 187/48 - Zadr. VI 146/1 7407 

* 
ttW. 

Sedež: Lahoviče. 
Dan vpisa: 81. avugsta 1948. 
Beseduo: Kmetijska zadruga z omeje- 

nim jamstvom v Lahoricah. 
Zadruga j« bila ustanovljena na usta-' 

novnem zboru 3. IV. 1948 za nedoločen 
čas. 

Naloge zadruge so: 1. da na čim boljši 
in čim kulturnejši način oskrbuje svoje 
člane z vsemi potrebnimi potrošnimi 
predmeti; 2. da odkupuje v svojem oko- 
lišu vse kmetijske pridelke in izdelke v 
skladu s postavljenim načrtom za dobro 
oskrbo mest in drugih industrijskih sre- 
dišč in sklepa v ta namen pogodbe; 
3. da pospešuje in' razvija vse panoge 
kmetijskega gospodarstva na svojem 
področju, tako poljedelstvo, živinorejo, 
sadjarstvo, vinogradništvo, Čebelarstvo, 
gojitev industrijskih in drugih kultur, 
gozdarstvo, domačo obrt itd., posebno 
še tiste panoge oziroma kulture, ki v 
danih naravnih pogojih najbolj uspeva- 
jo; 4. da uvaja za povečanje kmetijske 
proizvodnje in s tem za naraščanje bla- 
gostanja svojih članov naprednejše teh- 
nične in agronomske metode v kmetij- 
stvu in v ta namen nabavlja kmetijske 
stroje, umetna gnojila itd., ustanavlja 
ambulante za živino, plemenilne postaje, 
organizira selekcijo živine, gradi silose, 
organizira semensko službo, skrbi za 
gojitev sadnih, gozdnih in drugih sadik 
itd.; 5. da organizira predelavo kmetij- 
skih pridelkov in obrtne delavnice za 
potrebe svojih članov in izrablja pri tem 
predvsem lokalne surovine; 6. da zbira 
kmečke prihranke v obliki hranilnih 
vi°8 in notranjih posojil •• ustvarjanje 
obratnih sredstev in podeljevanje kre- 
ditov svojim Članom; 7. da skrbi za go- 
spodarski # strokovni, kulturni in pro- 
svetni dvig vseh prebivalcev svojega 
okoliša tako, da prireja v svojem za- 
družnem domu strokovna in politična 
predavanja,_ kulturne prireditve, stro- 
kovne tečaje, razstave, predvajanja fil- 
mov, goji fizkultuTO itd. ter ustanovi 
svojo knjižnico. 

Delež znaša lOOdiin in ee lahko plača 
v obrokih. Delež zadružnikovega družin- 
skega člama znaša 20 din. Člani jamčijo 
za obveznosti zadruge z desetkratnem 
zneskom vpisanega enkratnega temelj. 
nega oziroma družinskega deleža. 

Zadruga razglasa važnejše sklepe v 
svojih poslovnih prostorih in na razglas- 
ili deski 

Upravni odbor sestavlja 7 članov, ki 
jih voli zbor izmed zadružnikov. Nje- 
gova dolžnost traja eno leto. Za zadrugo 
podpisujeta po dva člana upravnega od- 
bora, katerih enega lahko nadomešča po 
upravnem odboru pooblaščeni uslužbe- 
nec zadruge. 

Člani upravnega odbora so: 
Jerovšek Ludvik, kmet, Lahoviče 3, 
Strupi Franc, čevljar, Vopolje 22, 
Dežman Ivan, kmet, Lahoviče 72, 
Kosirnik Ivan, kmet, Lahoviče 26, 
Rozman Ferdinand, kmet, Lahoviče 66, 
Janhar Matevž, kmet, Lahoviče 61, 
Kepic Jože, kmet, Vopolje 8. 

Okrožno sodišče r Ljubljani 
dne 30. avgusta 1948. 

Zt 204/48 - Zadr .VI 163/1  7752 
* 

1270. 
Sedež: Ljubljana. 
Dan vpisa: 23. avgusta 1948. 
Besedilo: Potrošniška zadruga z ome- 

jenim jamstvom, Ljubljana 11. 
Zadruga je bila ustanovljena na usta- 

novnem zboru 23. VI. 1948 za nedoločen 
čas. 

Naloge zadruge so: 1. da na čim boljši, 
čim kulturnejši in gospodarstveni način 
oskrbuje svoje člane z vsemi potrebni- 
mi potrošnimi predmeti in v ta namen 
a) ugotavlja potrebe svojih članov in 
sestavi na podlagi ugotovljenih potreb 
načrt potrošnje, b) sklepa pogodbe z pro- 
izvajalnimi podjetji, državnimi trgovski- 
mi podjetji in s kmetijskimi zadrugami 
oz. njihovimi zvezami za dobavo indu- 
strijskih in kmetijskih proizvodov; poseb- 
no skrbi za dobavo povrtnin, sadja, mle- 
ka itd, c) skrbi, da trgovsko poslovanje 
v vsakem pogledu na stopnji racionalne, 
tehnično dovršene in kulturne trgovine 
t. j. da bodo člani dobro postrežemi, da bo 
trgovina stalno založena s potrošnimi 
predmeti, da ne bo imela nekurantnega 
blaga, da bo zniževala zakonito maržo, da 
bodo lokali in izložbe okusno opremlje- 
ne itd., 2. da ustanavlja za potrebe svo- 
jih članov po potrebi in možnosti last- 
na podjeta kot n. pr. obrtne delavnice, 
podjetja za konserviranje sadja, povrt- 
nine, jajc itd1., 8. da skrbi ob sodelovanju 
sindikalnih organizacij za dvig kulturne 
in prosvetne ravni in za zadružno vzgojo 
svojih članov. 

Delež znaša 150 din in se lahko pla- 
ča v obrokih. Delež zadružnikovega dru- 
žinskega člama znaša 10 din. Člani jam- 
čijo za obveznosti zadruge z desetkrat- 
nim zneskom vpisanega enkratnega te- 
meljnega oziroma družinskega deleža. 

Zadruga razglaša važnejše sklepe v 
svoji poslovnih prostorih in na razglas- 
nih deskah svojih poslovalnic. 

Upravni odbor sestavlja 5 do 7 članov, 
ki jih voli zbor izmed zadružnikov. Nje- 
gova dolžnost traja eno leto. 

Za zadrugo podpisujeta po dva člana 
upravnega odbora, katerih enega lahko 
nadomešča po upravnem odhaja poobla- 
ščeni uslužbenec zadruge. 

Člani upravnega odbora so: 
Svigelj Edo, glavni poslovodja, Janeži- 

čeva 12, 
Kisovec Kari, upokojenec, Vodovodna 

št 62, 
Lusicky Jože, upokojenec, Koroška 10, 

' Lesjak Franjo, nameščenec, Brankova 
št. 5, 

Perovič Albina, gospodinja, Topniška 
št. 16, 

Jenčič Anton, upokojenec, Tyrseva 
št. 89, 

Zalaznik Minka, gospodinja, Janševa 
št 7, vsi v Ljubljani. 

Okrožno sodišče v Ljubljani 
dne 23. avgusta 1948. 

Zt 193/48 — Zadr. VI 151/1  7435 
* 

1271.   
Sedež: Ljubljana, Litijska cesta 37. 
Dan vpisa: 26'. avgusta 1948. 
Besedilo: Potrošniška zadruga z ome- 

jenim jamstvom, Ljubljana 15. 
Zadruga je bila ustanovljena na usta- 

novnem zboru 24. VI. 1948 za nedoločen 
čas. 

Naloge zadruge so: 1. da na čim boljSi, 
čim kulturnejši in gospodarstveni način 
oskrbuje svoje Člane z vsemi potrebni- 
mi potrošnimi predmeti in v ta namen: 
a) ugotavlja potrebe svojih članov in 
sestavi na podlagi ugotovljenih potreb 
plan potrošnje, b) sklepa pogodbe z pro- 
izvodnimi podjetji, državnimi trgovski- 
mi podjetji in s kmetijskimi zadrugami 
oz. njihovimi zvezami za dobavo indu- 
strijskih in kmetijskih proizvodov; poseb- 
no skrbi za dobavo povrtnin, sadja, mle- 
ka itd., c) skrbi, da bo trgovsko poslovanje 
v vsakem pogledu na stopnji racionalne, 
tehnično dovršene in kulturne trgovine 
t. j. da bodo člani dobro postreženi, da bo 
trgovina stalno založena s potrošnimi 
predmeti, da ne bo imela nekurantnega 
blaga, da bo zniževala zakonito maržo, da 
bodo lokali in izložbe okusno opremlje- 
ne itd., 2. da ustanavlja za potrebe svo- 
jih članov po potrebi in možnosti last- 
na podjeta kot n. pr. obrtne delavnice, 
podjetja za konserviranje sadja, povrt- 
nine, jajc itd., 3. da skrbi ob sodelovanju 
sdndikalnih organizacij za dvig kulturne 
in prosvetne ravni in za zadružno vzgojo 
svojih članov. 

Zadružni delež znaša 160 dm in se 
lahko plača v obrokih. Delež zadružni- 
kovega družinskega člana znaša 10 dm. 
Člani jamčijo za obveznosti zadruge z 
desetkratnim zneskom vpisanega enkrat- 
nega temeljnega oziroma družinskega 
deleža. 

Zadruga razglaša važnejše sklepe v 
svojih poslovnih prostorih in na razglas- 
ni deski svojih1 poslovalnic.. 

Upravni odbor sestavlja-5 do 7 članov, 
ki jih voli zbor izmed zadružnikov. Nje- 
gova dolžnost traja eno leto. 

Za zadrugo podpisujeta po dva člana 
upravnega odbora, katerih enega lahko 
nadomešča po upravnem odboru poobla- 
ščeni uslužbenec zadruge. 

člani upravnega odbora so: 
, Završnik Vera, gospodinja, Zg. Hru- 
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•••• Stane, sodar, Hrušica 48, 
Hleba Zofka, drž. nameščenka, Sp. 

Hrušica 37, 
Škraba Jakob, kovač, Ljubljana, Litij- 

ska 6, 
Lavrič Jože, pleskar, Ljubljana, Hru- 

ševska 17, 
Mekinc Ivana st., gospodinja, Ljublja- 

na, Litijska cesta 8. 
Okrožno sodišče v Ljubljani 

dne 26. avgusta 1948. 
Zt 196/48 — Zadr VI 154/1      7560 

1272. 
Sedež: Medvode. 
Dan vpisa: 30. avgusta 1948. 
Besedilo: Potrošniška zadruga z orne- 

jcnim jamstvom v Medvodah. 
Zadruga je bila ustanovljena na usta- 

novnem zboru 31. VIL 1948 za nedoločen 
čas. 

Naloge zadruge so: 
1. da na čim boljši, čim kulturnejši 

in čim bolj gospodarski način oskrbuje 
evoje člane z vsemi potrebnimi potrošni- 
mi predmeti in v ta namen: a) ugotavlja 
potrebo svojih članov in sestavi na podla- 
gi teb načrt potrošnje; b) sklepa pogodbe 
s proizvajalnimi podjetji, z državnimi 
trgovskimi podjetji in s kmetijskimi za- 
drugami oziroma njihovimi zvezami za 
dobavo industrijskih proizvodov, poseb- 
no pa skrbi, za dobavo povrtnin, sadja, 
mleka itd.; c) skrbi, da bo trgovsko poslo- 
vanje v vseh ozirih racionalno, tehnično 
popolno in kulturno, da bodo člani do- 
bro postreženi, da bo trgovina vedno 
založena s potresnimi predmeti, da ne bo 
imela nekurantnega blaga, da bo zniže- 
vala zakonito dopustno maržo, da bodo 
lokali in izložbe okusno opremljene itd.; 
2. da ustanavlja za potrebe svojih čla- 
nov po potrebi in možnosti lastna pod- 
jetja, n. pr. obrtne delavnice, podjetja 
za konserviranje sadja, povrtnine itd.; 
3. da skrbi ob sodelovanju sindikalnih 
organizacij za dvig kulturne in prosvet- 
ne ravni in za zadružno vzgojo svojih 
članov. 

Delež znaša 100 din in se lahko plača 
v obrokih. Delež zadružnikovega dru- 
žinskega člana znaša 20 din. Člani jam- 
čijo za obveznosti zadruge z desetkrat- 
nim zneskom vpisanega enkratnega te- 
meljnega oziroma družinskega deleža. 

Zadruga razglaša važnejše sklepe v 
svojih poslovnih prostorih in na razglas- 
nih deskah svojih poslovalnic. 

Upravni odbor sestavlja 5 do 7 članov, 
ki jih voli zbor izmed zadružnikov. Nje- 
gova dolžnost traja eno leto. Za zadrugo 
podpisujeta po dva "člana upravnega od- 
bora, katerih enega lahko nadomešča 
po upravnem odboru pooblaščeni usluž- 
benec zadruge. 

Člani upravnega odbora so: 
Zuban Florjan, uradnik, Preska 74, 
Gabrovšek Jože, žel. ključ., Preska 61, 
Majcen Miroslav, skladiščnik, Medvo- 

de 11, 
Vrtačmk Angela, gospodinja, Medvo- 

de 28, 
Krmelj Franc, kurjač, Vaše 34, 

Koben Jožefa, tov. delavka, Preska 
St 77. 

Okrožno sodišče v Ljubljani 
dne 30. avgusta 1948. 

Zt 186/48 ~ Zadr. •• 167/1 Z746 

1273. 
Sedež: Polhov gradeč. 
Dan vpisa: 3. septembra 1948. 
Besedilo: Potrošniška zadruga z orne- 

jcnim jamstvom Polhov gradeč. 
Zadruga je bila ustanovljena na usta- 

novnem zboru 18- VII. 1948 za nedoločen 
čas. 

Naloge zadruge so: 
L da na čim boljši, čim kulhimejSi • 

čim bolj gospodarski način oskrbuje evoje 
člane z vsemi potrebnimi potrošnimi 
predmeti in v ta namen: a) ugotavlja po- 
trebe svojih članov in sestavi na podlagi 
teh načrt potrošnje; b) sklepa pogodbe 
3 proizvajalnimi podjetji, z državnimi 
trgovskimi podjetji in s Kmetijskimi za- 
drugami oziroma njihovimi zveeami za 
dobavo industrijskih proizvodov, poseb- 
no pa skrbi za dobavo povrtnin, sadja, mle- 
ka itd.; c) skrbi, da bo trgovsko poslovanje 
v vseh ozirih racionalno, tehnično popol- 
no in kulturno, da bodo člani dobro po- 
streženi, da bo trgovina vedno založena 
s potrošnimi predmeti, da ne bo imela ne- 
kurantnega blaga, da bo zniževala zakonito 
dopustno maržo, da bodo lokali in izlož- 
be okusno opremljene itd.; 2. da usta- 
navlja za potrebe svojih članov po po- 
trebi in možnosti lastna podjetja, n. pr. 
obrtne delavnice, podjetja za konservi- 
ranje sadja, povrtnine itd.; 3. da skrbi 
ob sodelovanju sindikalnih organizacij 
za dvig kulturne In prosvetne ravni in 
za zadružno vzgojo svojih članov. 

Zaradi smotrnega in uspešnejšega iz- 
vajanja svojih nalog izdela potrebne aa- 
črte. 

Delež znaša 150din in se lahko plača 
v obrokih. Delež zadružnikovega dru- 
žinskega člana znaša 10 din. Člani jam- 
čijo za obveznosti zadruge z desetkrat- 
nim zneskom vpisanega enkratnega te- 
meljnega oziroma družinskega deleža. 

Zadruga razglaša važnejše sklepe v 
svojih poslovnih prostorih in na razglas- 
nih deskah svojih poslovalnic. 

Upravni odbor sestavlja 5 do 7 članov, 
ki jih voli zbor izmed zadružnikov. Nje- 
gova dolžnost traja eno leto. Za zadrugo 
podpisujeta po dva člana upravnega od- 
bora, katerih enega lahko nadomešča 
po upravnem odboru pooblaščeni usluž- 
benec zadruge. 

Člani upravnega odbora so: 
Grabnar Peter, administrator, Prista- 

va 10, 
Ponikvar Cveto, mehanik, Polhov gra- 

hov gradeč 47, 
Nartnik Helena, drž. uslužbenka, Pol- 

hov gradeč 47, 
Zeleznikar Vinko, logar, Polhov gra- 

dée 17, 
Cankar Franc, delavec, Polhov gra- 

deč 42. 
Okrožno sodišče v Ljubljani 

dne 1. septembra 1948, 
Zt 206/48 — Zadr VI 166/1   7833 

1274. 
Sedež: Preddvor. 
Dan vpisa: 11. avgusta 1948. 
Besedilo: Kmetijska zadruga z »meje« 

nim jamstvom v Preddvoru. 
Zadruga je bila ustanovljena na usta- 

novnem zboru 15, ••. 1948 za nedoločen 
••*. 

Naloge zadruge so: 1. da na čim boljši 
• čim kulturnejèi način oskrbuje svoje 
člane z vsemi potrebnimi potrošnimi 
predmeti; 2. da odkupuje v svojem oko- 
lišu vee kmetijske pridelke in izdeike • 
skladu e postavljenim načrtom za dobro 
oskrbo mest in drugih industrijskih ere, 
ddeč m sklepa v ta namen pogodbe; 
3. da pospešuje in razvija vse panoge 
kmetijskega gospodarstva tia svojem 
področju, tako poljedelstvo, živinorejo, 
sadjarstvo, vinogradništvo, čebelarstvo, 
gojitev industrijskih in drugih kultur, 
gozdarstvo, domačo obrt itd., posebno 
Še tiste panoge oziroma kulture, ki v 
danih naravnih pogojih najbolj uspe- 
vajo; 4. da uvaja za povečanje kmetijske 
proizvodnje in s tem za naraščanje bla- 
gostanja svojih Čiauov naprednejše teh- 
nične ia agronomske metode v kmetij- 
stvu in v ta namen nabavlja kmetijske 
stroje, umetna gnojila itd., ustanavlja 
ambulante za živino, plemenilne postaj d. 
organizira selekcijo živine, gradi silose, 
orgaiizira semensko službo, skrbi za 
gojitev sadnih, gozdnih in drugih sadik 
itd.; 5. da organizira predelavo kmetij- 
skih pridelkov in obrtne delavnice za 
potrebe svojih članov in izrablja pri tem 
predvsem lokalne surovine; 6. da zbira 
kmečke prihranke v obliki hranilnih 
vlog in notranjih posojil za ustvarjanje 
obratnih sredstev in podeljevanje kre- 
ditov svojim članom; 7. da skrbi za go- 
spodarski strokovni, kulturni in pro- 
svetni dvig vseh prebivalcev svojega 
okoliša tako, da prireja v svojem za- 
družnem domu strokovna in politična 
predavanja, kulturne prireditve, stro- 
kovne tečaje, razstave, predvajanja fil- 
mov, goji fizkulturo itd. ter ustanovi 
svojo knjižnico. 

Zaradi smotrnega ki uspešnejšega iz- 
vajanja svojih nato« izdela potrebne na- 
črte v skladu s splošnim državnim na- 
črtom. 

Zadružni delež znaša 10Q din in se 
lahko plača v obrokih. Delež zadružni- 
kovega družinskega člana znaaš 20 din. 
Člani jamčijo za obveznosti zadruge z 
desetkratnim zneskom vpisanega enkrat- 
nega oziroma družinskega deleža. 

Zadruga razglaša važnejše sklepe v 
svojih poslovnift prostorih ia na razglas- 
ni deski. 

Upravni odbor sestavlja 9 članov, ki 
jih voli zbor izcied zadružnikov. Njego- 
va dolžnost traja eno Uto. 

Za Mdrugo podpisujeta po dw člana 
upravnega odbora, kaiwih •>•§• lahko 
nadomešča po upravnem odboru poobla- 
ščeni uslužbenec zadruge. 

Člani upravnega odbora so: 
Vreček   Vinko,  uehižbenec,  Tupaüoe 

št 28, 
Arh Janez, kmet, TupaMče 12, 
Kaš-trun Jože, kmet, Nova vas 8, 
Valjavec Anton, kmet, Sr. Bela 10, 
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Snedic Jasnez, kmet, Sp. Bela 15, 
Podpeskar Matija, kmet, Breg 12, 
Markun Janez, kmet, Bašelj 7, 
Tičar Ignac, kmet, Poteče 7, 
Raztresen Alojz, kmet, Zg. Bela 5. 

Okrožno sodišče v Ljubljani 
dne 9. avgusta 1948. 

Zt 164/48 - Zadr VI 137/1    7174 

1275. 
Sedež: Radovljica. 
Dan vpisa: 3. septembra 1948. 
Besedilo: Obrtna nabavno-prodajna za- 

druga z omejenim jamstvom za okraj 
Jesenice v Radovljici. 

Zadruga je bila ustanovljena na usta- 
novnem zboru 30. V. 1948 za nedoločen 
Čas. 

Naloge zadruge so: 1. da nabavlja pro- 
izvajalna sredstva in surovine za svoje 
član©; 2. da prevzema od svojih članov 
njihove proizvode, jih razvršča po vrsti 
in kakovosti in skrbi za skupno prodajo; 
3. da sodeluje pri načrtu oskrbe in po- 
maga pri vključevanju obrtnikov v na- 
črtno delo; 4. da vodi evidenco o izvr- 
šitvi sprejetih proizvajalnih nalog svo- 
jih članov in skrbi, da se v celoti izvaja- 
jo predpisi ljudskih oblasti glede cen 
in 5. da zbira zaradi samooskrbe v svo- 
jem okolišu surovine, ki so še neizrab- 
ljene, in jih razdeljuje med svoje člane. 

Delež znaša 5O0din in se lahko plača 
v obrokih. Člani jamčijo za obveznosti 
zadruge s petkratnim znesKom vpisanih 
obveznih deležev. 

Upravni odbor sestavlja 5 do 9 čla- 
nov, ki jih voli zbor izmed zadružnikov. 
Njegova dolžnost traja eno leto. 

Zadrugo zastopata in zanjo podpisu- 
jeta predsednik ali podpredsednik in 
tajnik upravnega odbora, •• so ti zadr- 
žani, pa najmanj dva člana upravnega 
odbora, katerih enega lahko nadomešča 
po upravnem odboru pooblaščeni usluž- 
benec zadruge. 

Člani upravnega odbora so: 
ßev Jože, čevljar, Jesenice, Fužinska 3, 
Svete Henrik, mizar, Jesenice, Pod 

gozdom 2t 
Kocijančič Janez, umetni mizar, Vrb- 

nje 15, 
Kavalar   Jože,   soboslikar,   Jesenice, 

Savsko nabrežje, 
Medved Jože, kovač, Zapuže 5, 
KHnar Jožefa, šivilja, Jesenice, Skla- 

diščna 3, 
Mencinger Anton, sedlar in tapetnik, 

Zgosa 46, 
Rékar Janez, kolar, Sp. Gorje 139. 

Okražno sodišče v Ljubljani 
dne 1. septembra 1948. 

Zt 205/48 — Zadr VI 165    7832 
# 

1276. 
Sedež: Skoija Loka. 
Dan vpisa: 21. avgusta 1948. 
Besedilo: Obrtna nabavno-prodajna za. 

druga z omejenim jamstvom v škofji 
Loki. 

Zadruga je bala ustanovljena na usta- 
novnem zboru 18. VII, 1948 za nedolo- 
čen čas. 

Njloce zadruge so: 1- da nabavlja 
P^./.^aalna sredstva in scovine vs. 
s. ^o i^due;   2. da prevzema od članov 

njihove proizvode, jih razvršča po vrsti 
in kakovosti in tsikrbi za skupno prodajo; 
3. da sodeluje pri načrtu oskrbe in pomaga 
pri vključenju obrtnikov v načrtno delo; 
4. da vodi razvid o izpolnitvi sprejetih 
proizvajalnih nalog svojih članov in skr- 
bi, da se v celoti izvajajo predpisi ljud- 
skih oblasta glede cen, in 6. da zbira 
za samooskrbo v ßvojem okolišu surovi- 
ne, ki so še neizrabljene in jih razdelju- 
je med svoje člane. 

Zadružni delež znaša 500 din in ee 
lahko plača v obrokih. Člani jamčijo za 
obveznosti zadruge s petkratnim zne- 
skom vpisanih obveznih deležev. 

Zadruga razglaša važnejše sklepe in 
poročila v svojih poslovnih prostorih, po 
možnosti pa tudi v glasilu Glavne za- 
družne zveze LRS ali v lokalnem dnev- 
nem časopisju. 

Upravni odbor sestavlja 5 do 9 članov, 
ki jih voli zbor izmed zadružnikov. Nje- 
gova dolžnost traja eno leto. 

Zadrugo zastopata in zanjo podpisuje- 
ta predsednik ali podpredsednik in taj- 
nik, če so ti zadržani, pa najmanj dva 
člana upravnega odbora, katerih enega 
lahko nadomešča po upravnem odboru 
pooblaščeni uslužbenec zadruge. 

Člani upravnega odbora so: 
Čemažar Ivan, kolar, Forme 1, 
Cof Janez, krojač, Virmaše 34, 
Žitnik Jakob, glavnikar, Hosta 7, 
Peternel Jože, mizar, Škofja Loka, 
Sifrer Janez, klepar, Stara Loka 1, 
Jesenovec PaveL sedlar, Dobračeva82, 
Klemenčič  Martin,  čevljar,   Gorenja 

vas 65, 
. Trpin Jože, krojač, Poljane 14, 
Krek Janez, čevljar, Selca 24. 

Okrožno sodišče y Ljubljani 
dne 20. avgusta 1948. 

Zt 191/48 — Zadr VI149/1    7411 

1277. 
Sedež: St. Ožbolt. 
Dan vpisa: 30. avgusta 1948. 
Besedilo: Kmetijska zadruga z omeje. 

nini jamstvom v Št. Ožboltu. 
Zadruga je bila ustanovljena na usta- 

novnem zboru 10. III. 1948 za nedoločen 
čas. 

Naloge zadruge eo: 1. da na čim boljši 
in čim kultumejši način oskrbujo svoje 
člane z vsemi  potrebnimi  potresnimi 
predmeti; 2. da odkupuje v svojem oko- 
lišu vse kmetijske pridelke in izdelke v 
skladu s postavljenim načrtom za dobro 
oakrbo mest in drugih industrijskih sre- 
dišč in  sklepa v ta namen pogodbe; 
3. da pospešuje in razvija vse panoge 
kmetijskega   gospodarstva   na   svojem 

_ področju, tako poljedelstvo, živinorejo, 
i sadjarstvo,  vinogradništvo, čebelarstvo, 
j gojitev industrijskih in drugih kultur, 

gozdarstvo, domačo obrt itd.,  posebno 
I •• tiste  panoge oziroma kulture, ki v 
i danih naravnih pogojih najbolj uspeva- 

jo; 4. da uvaja za povečanje kmetijske 
proizvodnje in s tem za naraščanje bla- 
gostanja svojih članov naprednejše teh- 
nične in agronomske metode v kmetij- 
stvu in v ta namen nabavlja kmetijske 
«troje,  umetna  gnojila  itd.,  ustanavlja 
iimbulante za živino, plemenilne postaje, 
T^anizira selekcijo živine, gradi silose, 

organizira semensko službo, skrbi za 
gojitev sadnih, gozdnih in drugih sadik 
itd.; 5. da organizira predelavo kmetij- 
skih pridelkov in obrtne delavnice za 
potrebe svojih članov in izrablja pri tem 
predvsem lokalne surovine; 6. da zbira 
kmečke prihranke v obliki hranilnih 
vlog in notranjih posojil za ustvarjanje 
obratnih sredstev in podeljevanje kre- 
ditov svojim članom; 7. da skrbi za go- 
spodarski strokovni, kulturni in pro- 
svetni dvig vseh prebivalcev evojega 
okoliša tako, da prireja v svojem za- 
družnem domu strokovna in politična 
predavanja, kulturne prireditve, _ stro- 
kovne tečaje, razstave, predvajanja fil- 
mov, goji fizkultUTO itd. ter ustanovi 
svojo knjižnico. 

Delež znaša 100 din in se lahko plača 
' v obrokih. Delež zadražnikovega družin- 
skega Člana znaša 20 din. Člani jamčijo 
za obveznosti zadruge z desetkratnim 
zneskom vpisanega enkratnega temelj- 
nega oziroma družinskega deleža. 

Zadruga razglaša važnejše sklepe • 
svojih poslovnih prostorih in na razglas- 
ni deski. 

Upravni odbor sestavlja 5 članov, ki 
jih voli zbor izmed zadružnikov. Nje- 
gova dolžnost traja eno leto. Za zadru- 
podpisujeta po dva člana upravnega od- 
bora, katerih enega lahko nadomešča po 
upravnem odboru pooblaščeni uslužbe- 
nec zadruge. 

Člani upravnega odbora so: 
Podbevšek Franc, kmet, PodmSli 12, 
Leveč Anton, kmet, Log 9, 
Leveč Terezija, kmetica, Bršlanovka 

št. 3, 
Smerkolj Janko, •••• sin, Št Ožboft 

št. 5, 
Trebušak Simon, cestar, Udak 8. 

Okrožno sodišče v Ljubljani 
dne 30. avgusta 1948. 

Zt 202/48 — Zadr VI •/1   77B0 
* 

1278. 
Sedež: Vrhpolje. 
Dan vpisa: 30. avgusta 1948. 
Besedilo: Kmetijska zadruga z omeje- 

nim jamstvom Vrhpolje. 
Zadruga je bila ustanovljena na usta- 

novnem zboru 8. III. 1948 za nedoločen 
čas- 

Naloge zadruge so: 1. da na čim boljši 
in čim kultumejši način oskrbuje svoje 
člane z vsemi potrebnimi pobožnimi 
predmeti; 2. da odkupuje v svojem oko- 
lišu vse kmetijske pridelke in izdelke v 
skladu s postavljenim načrtom za dobro 
oskrbo mest in drugih industrijskih sre- 
dišč in sklepa v ta namen pogodbe; 
3. da pospešuje in razvija vse panoge 
kmetijskega gospodarstva na svojem 
področju, tako poljedelstvo, živinorejo, 
sadjarstvo, vinogradništvo, čebelarstvo, 
gojitev industrijskih in drugih kultur, 
gozdarstvo, domačo obrt itd., posebno 
še tiste panoge oziroma kulture, ki v 
danih naravnih pogojih najbolj uspeva- 
jo; 4. da uvaja za povečanje kmetijske 
proizvodnje in s tem za naraščanje bla- 
gostanja svojih članov naprednejše teh- 
nične in agronomske metode v kmetij- 
stvu in v ta namen nabavlja kmetijske 
stroje, umetna gnojila itd., ustanavlja 
ambulante za živino, plemenilne postaja. 
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organizira selekcijo živine, gradi 6ilose, 
organizira semensko službo, skrbi za 
gojitev sadnih, gozdnih in drugih sadiJ» 
itd.; 5. da organizira predelavo kmetij 
sMb pridelkov in obrtne delavnice za 
potrebe svojih članov m izrablja pri tem 
predvsem lokalne surovine; 6 da zbira 
kmečke prihranke v obliki lira. .Inih 
vlog iii notranjih posojil za ustvarjanje 
obratnih sredstev in podeljevanje kre- 
ditov svojim članom; 7. <•• skrbi za go- 
spodarski strokovni, kulturni in pro- 
svetni dvig vseh prebivalcev svojega 
okoliša tako, da prireja v svojem za- 
družnem domu strokovna in politična 
predavanja, kulturne prireditve, stro 
kovne tečaje, razstave, predvajanja fil- 
mov, goji fizkulturo itd. ter ustanovi 
svojo knjižnico. , 

Delež znaša 100 din in se lahko plača 
v obrokih. Delež zadružnikovega družin- 
skega člana znaša 10 din Člani jamčijo 
za obveznosti zadruge z desetkratnim 
zneskom vpisanega enkratnega temelj- 
nega oziroma družinskega deleža. 

Zadruga razglaša važnejše sklepe v 
svojih poslovnih prostorih in na razglas- 
ili deski. 

Upravni odbor sestavlja 7 članov, ki 
jih  voli zbor izmed  zadružnikov. Nje- 
gova dolžnost traja eno leto. Za zadru- 
podpisujeta po dva člana upravnega od- 
bora, katerih enega lahko nadomešča po 
upravnem odbora pooblaščeni uslužbe- 
nec zadruge. 

Člani upravnega odbora so: 
Peterka Martin, kmet, Stegne 11, 
Cerar Ignac, kniet, Sp. JavorŠica 10, 
Planine Martin,  nameščenec, Zg. Ja- 

vorŠica 9, ( 

Pirnat Dominik, kmet, Zg. Tufctanj 1, 
MiheKSič Anton, kmet, Zg. Tuštanj 14, 
Cerar Franc, kmet, Stegne 9, 
Jurjevec Janez, kmet, Vrhpolje 19. 
Pooblaščenca za sopodpisovanje: 
Peterka Feliks, delavec, Stegne 11, 
Mereia fvan, kmet, Zg. Javoršica 3. 

Okrožno sodišče v Ljubljani 
dne 30. avgusta 1948, 

Zt 200/48 — Zadr VI 159/1   7748 
* 

1279. 
Sedež: Vrh treh kraljev. 
Dan vpisa: 26. avgusta 1948. 
Besedilo: Kmetijska zadruga z omeje- 

tfim jamstvom, Vrh treh kraljev. 
Zadruga je bila ustanovljena na usta- 

novnem zboru 3. marca 1948 za nedolo- 
čen čas 

Naloge zadruge so: 1. da na dim boljši 
in čim kulturnejši način oskrbuje evoje 
člane z vsemi potrebnimi potrošnim! 
predmeti; 2. da odkupuje v svojem oko-' 
lišu vse kmetijske^ pridelke in izdelke v 
skladu s postavljenim načrtom za dobro 
oskrbo mest in drugih industrijekib sre- 
dišč in sklepa v ta namen pogodbe; 
3. da pospešuje in razvija vse panoge 
kmetijskega gospodarstva na svojem 
področju, tako. poljedelstvo, živinorejo, 
sadjarstvo, vinogradništvo, čebelarstvo, 
gojitev industrijskih in drugih kultur, 
gozdarstvo, domačo obrt itd. posebno 
še tiste panoge oziroma , kulture, ki v 
danih naravnih pogojih najbolj uspe- 
vajo; 4. da uvaja za povečanje kmetHski» 

proizvodnje in 6 tem za naraščanje bla- 
.ostanja svojih članov naprednejše teh 
.ene • agronomske metode v kmetij 
,vu in v ta •••• nabavlja kmetijske 
.(.roje, umetna gnojila itd., ustanavlja 
tuibulaute za Z.VJUO, plameuilne postaje, 
organizira selekcijo živiue, gradi silose, 
organizira semensko službo, skrbi za 
gojitev sadnih, gozdnih in drugih sadik 
itd.; 5. da organizira predelavo kmetij- 
skih prulelkuv • obrtna delavnice m 
potrebe svojih članov in izrablja pri tem 
predvsem lokalne surovine; ti. da zbira 
Kmečke prihranke v obliki hranilnih 
vlog • notranjih posojil za ustvarjanje 
obratnih sredstev • podeljevanje kre- 
ditov svojim članom; 7. da skrbi za go- 
spodarski strokovna, kulturni in pro- 
svetni dvig vseh prebivalcev svojega 
okoliša tako, da prireja v svojem za- 
družnem domu strokovna in politična 
predavanja, kulturne prireditve, stro- 
Kovne teuaje, razstave, predvajanja •- 
mov, goji tizkulturo itd. ter ustanovi 
svojo Knjižnico. 

JUeiež znaša lOU din in se lahko plača 
v obrokih. Delež zadružnikovega družin- 
skega •••• znaša zO din. Člani jamčijo 
za obveznosti zadruge z desetkratnim 
zneskom vpisanega enkratnega temelj- 
nega oziroma družinskega deleža. 

Aauruga razgiasa važnejše sklepe v 
svojih poslovnih prostorih • na razglas- 
ili deski. 

Upravni odbor sestavlja 5 članov, ki jih 
voli zbor izmed zadružnikov. Njegova 
dolžnost traja eno leto. 

Za zadrugo podpisujeta po dva člana 
upravnega odbora, • katenh enega lahko 
nadomešča po upravnem odboru poobla- 
ščeni uslužbenec zadruge. 

Člani upravnega odbora so: 
Pintar Janez, kmet, Lavrovec 1, 
Guzelj Janez, kmet, Lavrovec 22, 
Tratnik Franc, kmet, Vrh 18, 
Trček Anton, kmet, Hleviše 15, 
Mivšek Katarina, kmetica, lllevni rrh 

št. 8. 
Okrožno sodišče v Ljubljani 

dne 26. avgusta 1948. 
Zt 18&•48 — Zadr VI 153/1   7561 

* 
1280. 

Sedež: Zalog. 
Dan vpisa: 18. avgusta 1948. 
Besedilo: Potrošniška zadruga z ome- 

jenim jamstvom Ljubljana 27 v Zalogu. 
Zadruga je bila ustanovljena na usta- 

novnem zbora 7. VI. 1948 za nedoločen 
čas. 

Naloge zadruge so: 1. da na cäm boljši, 
am kulturnejši in gospodarstveni naöin 
oskrbuje svoje člane z vsemi potrebni- 
mi potrošnimi predmeti in v ta namen 
a) ugotavlja potrebe svojih članov in 
sestavi na podlagi ugotovljenih potreb 
načrt potrošnje, b) sklepa pogodbe z pro- 
izvajalnimi podjetji, državnimi trgovski- 
mi podjetji in s kmetijskimi zadrugami 
oz. njihovimi zvezami za dobavo indu- 
strijiskih in kmetijskih proizvodov; poseb- 
no skrbi za'dobavo povrtnin, eadja, mle- 
ka itd.,c) skrbi, da bo trgovsko pošlo van je 
v vsakem pogledu na stopnji racionalne, 
tehnično dovršene in kulturne trgovine 
t i. da bodo Plani dobro postreže•, da bo 

trgovina stalno založena s potrošnimi 
predmeti, da ne bo imela nekurantnega 
blaga, da bo zniževala zakonito marzo, ua 
bodo lokali in izložbe okusno opremlje- 
ne itd., 2. da ustanavlja za potrebe svo- 
jih članov po potrebi in možnosti last- 
na podjeta kot u. pr. obrtue delavnice, 
podjetja za konserviranje sadja, povrt- 
nine, jajc itd., 3. da skrbi ob sodelovanju 
sindikalnih organizacij za dvig kulturne 
in prosvetne ravni in za zadružno vzgojo 
svojih članov. 

Zadružni delež znaša 160 din in se 
lahko plača v obrokih Delež zadružni- 
kovega družinskega člana znaša 10 din. 
Ciani jamčijo za obveznosti zadruge z 
desetkratnim zneskom vpisanega enkrat- 
nega temeljnega oziroma družinskega 
deleža. 

Zadruga razglaša važnejše sklepe v 
evojih poslovnih prostorih in na razglas- 
ni deski. 

Upravni odbor sestavlja 5 do 7 članov, 
ki jih voli zbor izmed zadružnikov. Nje- 
gova dolžnost traja eno leto. 

Za zadrugo podpisujeta po dva člana 
upravnega odbora, katerih enega lahko 
nadomešča po upravnem odboru poobla- 
ščeni uslužbenec zadruge. 

Člani upravnega odbora so: 
Majeršič Maks, nameščenec, Zalog 71, 
Cerne Stane, nameščenec, Zalog 135, 
Zupančič  Gabrijel,   nameščenec,  Za- 

log 100, 
Mahkovec Albin,  nameščenec,  Zalog 

ft. 50, 
. Sesek Darinka, nameščenka. Zalog.114, 
Iritihar Franc, galvahizer,' Zalog 135, 
Matjaž Marija, gospodinja. Zalog 62, 
in   pooblaščenec   za   sopodpisovanje: 
Japel Anton, trg. nam., Zalog 64, 
Hiti Rado, administrator. Zalog 64. 

Okrožno sodišče v Ljubljani 
dne 18. avgusta 1948 

Zt 185/48 - Zadr. VI 143/1 7333 
* 

1281. 
Sedež: Dravograd. ^ 
Dan vpisa: 30. avgusta 1948. 
Besedilo: Obrtna nabavno-prodajna zar 

druga z o. j. v Dravogradu 
Zadruga je bila uetariovljana na skup- 

ščini 29- VI. 1948 za nedoločen čas. 
Naloge zadruge so: l.'da nabavlja, pro- 

izvajalna sredstva in surovine za svoje 
člane; 2. da prevzema od evojih članov 
njihove proizvode, jih razvršča po vrsti 
in kakovosti in skrbi za skupno prodajo; 
3. da sodeluje pri načrtu oskrbe in po- 
maga pri vključevanju obrtnikov v na- 
črtno delo; 4. da vodi evidenco o izvr- 
šitvi sprejetih proizvajalnih nalog svo- 
jih članov in skrbi, da se v celoti izvaja- 
jo predpisi ljudskih oblasti glede cen 
in 5. da zbira zaradi samooskrbe v svo- 
jem okolišu surovine, ki so še neizrab- 
ljene, in jih razdeljuje med svoje člane. 

Zadružni delež znaša 500'diin in se 
plača ob vstopu v zadrugo. Upravni od- 
bor lahko dovoli •1•••" v obrokih. 
Jamstvo je omejeno. Vsàk zadružnik 
jamči • še s petkratnim "zneskom vpisa- 
nih obveznih deležev^- 

Zadruga razelaša važnejSe sklepe v 
svojih noslovnih prostorih, po potrebi 
tudi v crlaeilu Glavne zveze zadrug LRS 
ali v lokalnem dnevnem "a=opisju. 

r 
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Upravni odbor sestavlja 5 do 9 članov. 
Njegova dolžnost traja eno leto. 

Zadrugo aastopa upravni odbor, pod- 
pisujeta pa zanjo po dva člana uprav- 
nega odbora, katerih enega lahko nado- 
mešča po upravnem odboru pooblaiäe- 
ni uslužbenec zadruge. 

Člani upravnega odbora so: 
Jamšek Robert, mizar, Guštanj, pred- 

sednik, 
Rebemik Ivan, čevljar, Frevalje, pod- 

predsednik, 
- Ločičnak Miroslav, mizar, Dravograd, 
tajnik, 

Krevelj Franc, sedlar, Dravograd, 
Veronik Stefan, zidar, Slovenj Gradec, 
Zupančič Janko, ključavničar, Slovenj 

Gradec, 
Gašper Martin, pleskar, Crna, 
Debelak Anton, krojač, Slovenj Gra- 

dec, 
Potočnik Ivan, kovač, Vnhred, odbor- 

niki. 
Okrožno soclišCe v Mariboru 

dne 30- avgusta 1948. 
ZadrIV121—2 7822 

* 
1282. 

Sedež: Maribor, Tozno, Moskovska uL 
št. 11 (tovarna »Splošna«). 

Dan vpisa: 19- avgusta 1948. 
Besedilo: Stanovanjska zadruga z o. j. 

Maribor, Tezno — tovarna »Splošna«. 
Zadruge je bila ustanovljena na skup- 

ščini 3. VII. 1948 za nedoločen čas. 
Naloga zadruge je: 1. da izdela grad- 

beni program, oskrbuje stavbne načrte 
in proračune za svoje člane; 2. da na- 
bavlja in posreduje zamenjavo stavbišđ 
z

v namenom, graditi na enotnem gradi- 
šču; 3. da zbira finančna sredstva svojih 
članov in jih dopolnjuje tako, da naje- 
ma cenene dolgoročne kredite; 4, da 
skrbi, da vloži V3ak član ves svoj grad- 
beni material za graditev hiš, da mobi- 
lizira svoje člane za intenzivno proizvod« 
njo gradbenega materiala (sečnjo, dovoz 
in obdelavo lesa, napravo gramoza,, iz- 
delavo opeke v poljskih opekarnah, žga- 
nje apna itd.), da organizira skupno na- 
bavo manjkajočega gradiva; 5. da kar 
najbolj smotrno razvrsti delovno silo in 
prevozna sredstva zadružnikov, njihovih 
družin in prostovoljno delovno silo za- 
radi čim cenejle gradnje, da vodi razvid 
o izvršenem delu zadružnikov in njiho- 
vih družinskih članov zaradi poračuna- 
vanja na gradbene deleže.  . 

Te naloge izpolnjuje stanovanjska za- 
druga v najožjem stiku z ljudskimi od- 
bori. 

Zadružni delež znaša 160 din in se 
lahko plača v mesečnah obrokih, ki jih 
določi zbor. Jamstvjo je omejeno. Vsak 
zadružnik jamči z desetkratnim zneskom 
vpisanih deležev. 

PriobStve zadruge članom se veljavno 
opravijo z objavo na zadružni razglasni 
deski. 
.' Upravni odbor sestavlja 6 članov, ki 
jih voli zbor izmed zadružnikov in- se 
konstituira z izvolitvijo predsednika, pod- 
Predsednka in tajnika- Dolžnost Uprev- 
°••• odbora traja. 2 leti. 

zadrugo zastopa upravni odbor, pod- 
h A*l&~-rqi zanjo po dva člana upravne- 

ga odbora, katerih enega lahko nadonie- 
•č za to po upravnem odboru pooblaäce- 
ni uslužbenec zadruge. 

Člani upravnega odbora eo: 
Jež FiMp,- nameščenec, Maxibor, Stre- 

li&ka 42, predsednik, 
Fuks Anton, monter, Maribor, Moskov- 

ska 17, podpredsednik, 
Baaej   Janez,   nameščenec,   Maribor, 

Betnavska 03, tajnik, 
Kavčič Franc, Maribor, Moskovska 11, 

blagajnik, 
Gselman Anton, kovač, Maribor, Sp. 

Radvanjska 53, 
Hedžet Jožef, kovač, Aljaževa 22, od- 

bornika. 
Okrožno »oduče v Mariboru 

dne 19. avgusta 1948. 
Zadr IV 113/2 7538 

* 
1288. 

Sedež: Scic, okraj Dravograd. 
Dan vpisa: 24. avgusta 1948. 
Besedilo: Kmetijska zadruga z o. j. v 

Sclih. 
Zadruga je bila ustanovljena na skup- 

ščini 25. IV. 1948 za nedoločen čas 
Naloge zadruge so: 1. da na čim boljši 

in čim kulturnejei način oskrbuje svoje 
člane  z  vsemi  potrebnimi   potrošnimi 
predmeti; 2. da odkupuje v svojem oko- 
lišu vse kmetijske pridelke in izdelke v 
skladu s postavljenim načrtom za dobro 
oskrbo mest in drugih industrijskih sre- 
dišč in sklepa v  ta namen  pogodbe; 
3. da pospešuje in razvija vse panoge 
kmetijskega   gospodarstva   na   svojem 
področju, tako  poljedelstvo, živinorejo, 
sadjarstvo,  vinogradništvo, čebelarstvo, 
gojitev industrijskih  in  drugih; kultur, 
gozdarstvo, domačo  obrt  itd.,  posebno 
Še tiäte panoge oziroma kulture, ki v 
danih   naravnih   pogojih   najbolj   uspe- 
vajo; 4. da uvaja za povečanje kmetijske 
proizvodnje in e tem za naraščanje bla- 
gostanja svojih članov naprednejše teh- 
nične in agronomske metode v kmetij- 
stvu in v ta namen nabavlja kmetijske 
stroje, umetna  gnojila  Ud., ustanavlja 
ambulante za živino, plemenilne postaje, 
organizira selekcijo Živine, gradi silose, 
organizira  semensko službo, skrbi  za 
gojitev sadnih, gozdnih in drugih sadik 
itd.; 5. da OTganizira predelavo kmetij- 
skih oddelkov in obrtne delavnice za 
potrebe svojih članov in izrablja pri tem 
oredvsem lokalne surovine; 6. da zbira 
kmečke  prihranke v obliki   hranilnih 
vloq in notranjih posojil za ustvarjanje 
obratnih 9redetev in podeljevanje kre- 
ditov svojim članom; 7. da skrbi za go- 
spodarski   strokovni,  kulturni  in  pro- 
svetni dvig vseh  prebivalcev svojega 
okoliša tako, da prireja v svojem za- 
družnem domu strokovna in  politična 
predavanja,  kulturne  pn>editve,  stro- 
kovne tečaje, razstave, predvajanja fil- 
mov,  goji  fizkulturo Itd. ter ustanovi 
svojo knjižnico. 

Zaradi smotrnega in uspešnejšega iz- 
vajanja svoiih nalog izdela potrebne na- 
črte v skladu 3 splošnim državnim na-' 
črtom. 

•Zadružni? dele/, znaSa 150 din in se 
nlača ob v-*~2U * zsdjugo. Uorevni "d* 
bor l£vr:0 - — 'j piäcrio v oVpk'b  De- 

lež zadružnikovega družinskega člana 
znaža 20 din. Jamstvo je omejeno. Vsak 
zadružnik jamči že s petkratnim zne- 
skom vpisanih obveznih deležev. 

Zadruga razglaša važnejše sklepe v 
svojih poslovnih prostorih in na razglas- 
ni deski 

Upravni odbor sestavlja 7 do 15 čla- 
nov. Njegova dolžnost traja eno leto. 

Zadrugo zastopa upravni odbor, pod- 
pisujeta pa zanjo po dva člana uprav- 
nega odbora, katerih enega lahko nado- 
mešča po upravnem odboru pooblaščeni 
uslužbenec zadruge. 

Člani upravnega odbora so: 
Hovnik Franc, kmet, Sele, predsed- 

nik, 
Vodušek Zinka, učiteljica. Vrhe, taj- 

nica, 
Vrhnjak Štefka, učiteljica, Sele, 
Brložnik Valentin, kmet, Sele, 
Oatrovržnik Ivan, kmet, Vrbe, 
Uršnik Maks, čevljar, Vrbe,   . 
Hovnik Miha, kmet, Sele, 
Vrhovnik Ferdo, kmet, Selç, 
Hovnik Jože, kmet, vrhe, odborniki 

Okrožno sodišče v Mariboru 
dne 24. avgusta 1948. 

Zadr IV 11*2 7678 

1284. 
Sedež: Podgorje, okraj Dravograd. 
Dan vpisa: 30. avgusta 1948. 
Besedilo: Kmetijska zadruga z o. i. r, 

Podgorju. 
Zadruga je bila ustanovljena na skup- 

ščini 4 IV. 1948 »a nedoločen čas. 
Naloge zadruge so: 1. da na čkn boljši 

in čim kulturnejši način oskrbuje svoje 
člane z vsemi potrebuiml potrošmimi 
predmeti; 2. da odkupuje v svojem oko- 
lišu vse kmetijske pridelke m izdelke v 
skladu s postavljenim načrtom za dobro 
oskrbo mest in drugih industrijskih sre- 
dišč in sklepa v ta namen pogodbe; 
3. da pospešuje in razvija vse panoge 
kmetijskega gospodarstva na svojem 
področju, tako poljedelstvo, živinorejo, 
sadjarstvo, vinogradništvo, čebelarstvo, 

'gojitev industrijskA in drug'h kultur, 
gozdarstvo, domačo obrt itd., posebno 
še tiste panoge oziroma kulture, ki • 
danii naravnih pogojih najbolj uspe- 
vajo; 4. da uvaja za povečanje kmetijske 
proizvodnje m s tem za naraščanje bla- 
gostanja svojih članov naprednejše teh- 
nične iL' agronomske metode v kmetij- 
stvu in v ta namen nabavlja kmetijske 
stroje, umetna gnojila itd., ustaravlja 
ambulante za živino, plemenilne postaje, 
organizira selekcijo živine, grad; silose, 
organizira semensko službo, skrb} za 
gojitev sadnih, gozdnih in drugjj sadik 
itd.; 5. da organizira predelavo kmetij- 
skih pridelkov in obrtne delavnice za 
potrebe svojih članov in izrablja pri tem 
predvsem lokalne surovine; 6. da zbira 
kmečke prihranke v obliki hranilnih 
vlog in notranjih posojil za ustvarjnnja 
obratnih sredstev in podeljevanje kre- 
ditov svojim članom; 7. da skrbi za go- 
spodarski strokovni, kultund m pro- 
svetni dvig vseh prebivalcev svojega 
okoliša tako, da prireja v svoj,m za- 
družnem domu strokovna in politična 

1 predavanja,   kulturne   prireditve,   stro- 
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kovne tečaje, razstave, predvajanja iu- 
mov, goji fizkulturo itd. ter ustanovi 
svoio knjižnico. 

Zaradi smotrnega in uspešnejšega iz- 
vajanja svojih nalog izdela potrebne na- 

črte v skladu s splošnim državnim na- 
črtom. 

Zadružni delež znaša 150 dim in se 
plača ob vstopu v zadrugo. Upravni od- 
bor lahko dovoli plačilo v obrokih. Delež 
zadružnikovega družinskega člana znaša 
20 din. Jamstvo je omejeno. Vsak za- 
družnik jamči še s petkratnim zneskom 
vpisanih obveznih deležev. 

Zadruga razglaša važnejše sklepe v 
svojih poslovnih prostorih in na razglas- 
ai deski. 

Upravni odbor »estavlja 5 do 12 čla- 
nov. Njegova dolžnost traja eno leto. 

Zadrugo zastopa upravni odbor, pod- 
pisujeta pa zanjo po dva člana upravne- 
ga odbora, katerih enega lahko nado- 
mešča po upravnem odboru pooblaščeni 
uslužbenec zadruge. 

Člani upravnega odbora so: 
Sušeč Adolf, trg. pom., Zg. Podgorje, 

predsednik, 
Verčkovnik Ivan, kmet, Zg. Podgorje, 

podpredsednik, 
Knap Anton, kmet, Zg. Podgorje, taj- 

nik, 
Skrlovnik Ivan, zidar, Zg. Podgorje, 
Poličnik Ivan, delavec, Zg. Podgorje, 
Legnar Anton, kmet, Zg. Podgorje, 
Klančnik Mihael, kmet, Zg. Podgorje, 
Dobnik Ivan, delavec, Zg. Podgorje, 
Kresnik Franc, mlinar, Sp. Podgorje, 
Umek Karel, trgovski pomočnik, Sp. 

Podgorje, odborniki. 
Okrožno sodišče v Mariboru 

dne 30. avgusta 1948. 
Zadr IV 119/2 7824 

•  # 
1285. 

Sedež: Vuhred, okraj Dravograd. 
Dan vpisa: 30. avgusta 1948. 
Besedilo: Kmetijska zadruga z o. j. v 

Vuhredu. 
Zadruga je bila ustanovljena na skup- 

ščini 14. III. 1948 za nedoločen čas. 
t Naloge zadruge so: 1. da na čim boljši 
in čim kulturnejši način oskrbuje svoje 
člane z vsemi potrebnimi potrošnimi 
predmeti; 2. da odkupuje v svojem oko- 
lišu vse kmetijske pridelke in izdelke v 
skladu s postavljenim načrtom za dobro 
oskrbo mest in drugih industrijskih sre- 
dišč in sklepa v ta namen pogodbe; 
3. da pospešuje in razvija vse panoge 
kmetijskega gospodarstva na svojem 
področju, tako poljedelstvo, živinorejo, 
sadjarstvo, vinogradništvo, čebelarstvo, 
gojitev industrijskih in drugih kultur, 
gozdarstvo, domačo obrt itd., posebno 
še tiste panoge oziroma kulture, ki v 
danih naravnih pogojih najbolj uspe- 
vajo; 4 da uvaja za povečanje kmetijske 
proizvodnje in s tem za naraščanje bla- 
gostanja svojih članov naprednejše teh- 
nične in agronomske metode v kmetij- 
stvu in v ta namen nabavlja kmetijske 
stroje,'umetna gnojila itd., ustanavlja 
ambulante za živino, plemenilne postaje, 
organizira selekcijo živine, gradi silose, 
organizira semensko službo, skrbi za 
gojitev sadnih, gozdnih in drugih sadik 

itd.; 5. da organizira predelavo kmetij- 
skih pridelkov in obrtne delavnice za 
potrebe svojih članov in izrablja pri tem 
predvsem lokalne surovine; 6. da zbira 
kmečke prihranke v obliki hranilnih 
vlog in notranjih posojil za' ustvarjanje 
obratnih sredstev in podeljevanje kre- 
ditov svojim članomj 7. da skrbi za go- 
spodarski strokovni, kulturni in pro- 
svetni dvig vseh prebivalcev svojega 
okoliša tako, da prireja v svojem za- 
družnem domu strokovna in politična 
predavanja, kulturne prireditve, stro- 
kovne tečaje, razstave, predvajanja lil- 
mov, goji fizkulturo itd. ter ustanovi 
svojo knjižnico. 

Zaradi smotrnega in uspešnejšega iz- 
vajanja svojih nalog izdela potrebne na- 
črte v skladu s splošnim državnim na- 
črtom. 

Zadružni delež znaša 150 din in se 
plača ob vstopu v zadrugo. Upravni od- 
bor lahko dovoli plačilo v obrokih. Delež 
zadružnikovega družinskega člana znaša 
20 din. Jamstvo je omejeno. Vsak za- 
družnik jamči še s petkratnim zneskom 
vpisanih obveznih deležev. 

Zadruga razglaša važnejše sklepe v 
svojih poslovnih prostorih in na razglas- 
ili deski. 

Upravni odbor sestavlja 12 do 17 čla- 
nov. Njegova dolžnost traja eno leto. 

Zadrugo zastopa upravni odbor, pod- 
pisujeta pa zanjo po dva člana upravne- 
ga odbora, katerih enega lahko nado- 
mešča po upravnem odboru pooblaščena 
uslužbenec zadruge 

Člani upravnega odbora so: 
Mravljak Ivan, ekonom, Vuhred, pred- 

sednik, s 

Kovač Peter, kmet, Sv. Anton, Pohor- 
je, podpredsednik, 

Kotnik Karel, kmet, Vuhred, tajnik, 
Dravčbaher Rudolf, nameščenec, Vuh- 

red, 
Kovač Lija, kmetica, Vuhred, 
Krajne Jakob, kmet, Vuhred, 
Mravljak Konrad, kmet^ Vuhred, 
Gašper    Roman,   lesni   manipulant, 

Vuhred, 
Osirnik Kristijan, kmet, Vuhred, 
Svečko Vinko, traktorist, Vuhred, 
Vežovnik Anton, zagar, Vuhred, 
Vinšek Martin, kmet,  Sv.  Anton na 

Poh., 
Kovač Kristijan, kmet, Sv. Anton na 

Poh., 
Stepišnik Miha, žagar, Sv. Anton na 

Poh., 
Petrun Edi, kmet, Sv. Anton na Poh., 
Stramec Anton, žagar, Sv. Anton na 

Pohorju, 
Strmčnik Ivan, kmet, Sv. Vid, odbor- 

niki. 
Okrožno sodišče v Mariboru 

dne 30. avgusta 1948. 
Zadr IV 120/2 7823 

*      t 1286. 
' Sedež: Poklck-Vojsko (okoliš obsega 
KLO Gorjane). 

Dan vpisa: 18. julija 1948. 
.   Besedilo: Kmetijska zadruga z omeje- 
nim jamstvom v Gorjanah. 

Zadruga je bila ustanovljena na skup- 
ščini 28. II. 1948 za nedoločen čas. 

Naloge zadruge so: 1. da na čim boljši 
in čim kulturnejši način oskrbuje svoja 
člane z vsemi potrebnimi potrošnimi pred- 
meti; 2. da odkupuje v svojem okolišu vse 
kmetijske pridelke in izdelke v skladu s 

•stavljenim načrtom za dobro oskrto 
mest in drugih Industrijskih središč in 
sklepa v ta namen pogodbe; 8. da pospešu- 
je in razvija vse panoge kmetijskega go- 
spodarstva na svojem področju, tako polje- 
delstvo, živinorejo, sadjarstvo, vinogradni- 
štvo, čebelarstvo, goiitev Industrijskih in 
drugih kultur, gozdarstvo, domačo obrt itd., 
posebno še tiste panoge oziroma kulture, 
ki v danih naravnih pogojih najbolj uspe- 
vajo; 4 da uvaja za povečanje kmetijske 
t foizvodnje in s tem za naraščanje bla- 
gostanja svojih članov naprednejše teh- 
nične in agronomske metode v kmetij- 
stvu in v ta namen nabavlja kmetijeke 
stroje, umetna gnojtta itd., ustanavlja 
ambulante za živino, plemenilne postaje, 
organizira selekcijo živine, gradi silose, 
organizira semensko službo, skrbi za goji- 
tev sadnih, gozdnih in drugih sadik itd.; 
6. da organizira predelavo kmetijskih pri- 
delkov in obrtne delavnice za potrebe 
članov in izrablja pri tem predvsem lokal- 
ne surovine; 6. da zbira kmečke prihranke 
v obliki hranilnih vloj» in notranjih poso- 
jil za ustvarjanje obratnih sredstev in 
podeljevanje kreditov svojim članom; 7. da 
skrbi za gospodarski strokovni, kulturni 
In prosvetni dvig vseh prebivalcev svojega 
okoliša tako, da prireja v svojem zadruž- 
nem domu strokovna in politična predava, 
nja, kulturne prireditve, strokovne tečaje, 
razstave, predvajanja filmov, goji fizkultu- 
ro itd. ter ustanovi svo\o knjižnic 

Zaradi smotrnega in uspešnejšega iz- 
vajani* svojih nalog izdela potrebne na- 

črte v skladu s splošnim državnim na- 
črtom. 

Delež zadružnika znaša 100 din, delež 
zadružnikovega družinskega člana pa 20 
dinarjev. Jamstvo je omejeno. Vsak član 
jamči še z dvajsetkratnim zneskom vpi- 
sanih deležev. 

Zadruga razglaša svoje sklepe in dru- 
ga naznanila v svojih poslovnih prosto- 
rih na zadružni razglasni deski, vabila 
na zbor pa še pri KLO Gorjane. 

Upravni odbor sestavlja 7 do -9 čla- 
nov. 

Zadrugo zastopa upravni odbor po 
predsedniku, podpredsedniku in tajni- 
ku, če so ti zadržani, pa najmanj po 
dveh članih upravnega odbora. Upravni 
odbor lahko pooblasti svoje uslužbence, 
da skupaj s predsednikom oziroma pod- 
predsednikom in tajnikom ali enim čla- 
nom upravnega odbora zastopajo zadru- 
go in zanjo sopodpisujejo. 

Člani upravnega odbora so: 
Hictaler  Jože,  delavec,   Gorjane 30, 

predsednik, 
Šrbec Edi, kmet, Poklek 9, podpred- 

sednik, 
Sikošek Miha, Poklek 15, 
Cerjak Franc, kmet, Poklek 6, 
Sikošek Stanko, kmet, Vojsko 4 
Kunej Ivan, kmet, Poklek 18, 
Božjak Ivan, delavec, Gorjane 32, od- 

I borpiki. 
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Za sopodpisovanje so pooblaščeni prvi 
trije člani upravnega odbora. 

Okrožno sodišče v Novem mestu 
dne 18. julija 1948. 

Zt 41/48 - Zadr III 68/1    7673 
* 

1287. 
Sedež: Sevnica. 
Dan vpisa: 29. julija 1948. 
Besedilo: Kmetijska zadruga z omeje- 

nim jamstvom v Sevnici, okraj Krško. 
Zadruga je bila ustanovljena na skup- 

ščinii 29. junija 1948 za nedoločen čas. 
Naloge zadruge so: 1. da na čim boljši 

način oskrbuje svoje Člane; 2. da odku- 
puje v svojem okolišu vse kmetijske pri- 
delke m izdelke; 3. da pospešuje in raz- 
tàja vse panoge kmetijskega gospodar- 
stva; 4. da uvaja za povečanje kmetijske 
proizvodnje naprednejše metode; 5. da 
organizira predelavo kmetijskih pridel- 
kov; 6. da zbira kmetijske prihranke v 
obliki hranilnih vlog in notranjih poso- 
jil; 7. da skrbi za gospodarski, kulturni 
in prosvetni dvig vseh prebivalcev. 

Naloge zadruge so nadrobno navede- 
ne v 3. členu pravil, ki jih je izdala Re- 

Eubliška poslovna zveza naproz LRS v 
jubljanl 
Delež zadružnika znaša 100 din, delež 

zadružnikovega družinskega člana pa 20 
dinarjev. Jamstvo je omejeno. Vsak član 
jamči še z desetkratnim zneskom vpisa- 
nih deležev. 

Sklepi in priobčitve zadruge s© nabi- 
jejo na zadružni razglasnj deski v po- 
slovnih prostorih. 

Upravni odbor sestavlja 8 članov, in 
sicer predsednik, podpredsednik, tajnik 
in pet odbornikov. 

Zadrugo zastopa upravni odbor, pod- 
pisujeta pa zanjo po dva -dana upravne- 
ga odbora. 

Člani upravnega odbora eo: 
Krulej Ernest, nameščenec, Sevnica 61, 

predsednik, 
Kozinc Jože, kmet, Ostrešje 110, pod- 

predsednik, 
Motore Franc, kmet, Sevnica 197, taj- 

nik, ki so vsi trije pooblaščeni za sopod- 
pisovanje, 

Valant Franc, kmet, Sevnica 110, 
Kladnik Niko, kmet, Sevnica 59, 
Popelar  Maks,  nameščenec.  Sevnica 

št. 194, 
Jazbec Anton, kmet, Sevnica 26, 

Xl•
m«ič  Aleksander,  kmet, Sevnica 

§t. 177, odborniki. 
Okrožno sodišče v Novem mestu 

,, 15? 29- fcdfrJa 1948. 
Zt 43/48 - Zadr III 70/1     7572 

1288. * ' 
ZdSole)eŽ:   Zdolc   (okoliš   obsega   KLO 

Dan vpisa: 31. julija 1948. 
Besedilo: Kmetijska zadruga z omeie- 

nim jamstvom v Zdolah, okraj Krško 
Zadruga le bila ustanovljena na skup- 

ščini 18. IV. 1948 za nedoločen čas. 
, Naloge zadruge so: 1. da na čini boljši 
ra čim kulturnejši način oskrbuje svoje 
člane z ssemi potrebrimi potrošmimi 
Predmeti; 2. da odkupuje v svojem oko- 
lišu vse kmetijske pridelke to izdelke v 

skladu v postavljenim načrtom za dobro | 
oskrbo mest in drugih industrijskih sre- 
dišč in sklepa v ta namen pogodbe; 
3. da pospešuje in razvija vse panoge 
kmetijskega gospodarstva na svojem 
področju, tako poljedelstvo, živinorejo, 
sadjarstvo, vinogradništvo, čebnIarstvo, 
gojitev industrijskih in drugih kultur, 
gozdarstvo, domačo obrt itd., posebno 
le tiste panoge oziroma kulture, ki v 
danih naravnih pogojih najbolj uspe- 
vajo; 4, da uvaja za povečanje kmetijske 
proizvodnje in s tem za naraščanje bla- 
gostanja svojih članov naprednejše teh- 
nične iu agronomske metode v kmetij- 
stvu in v ta namen nabavlja kmetijske 
stroje, umetna gnojila itd., ustauavlja 
ambulante za živino, plemenilne postaje, 
organizira selekcijo živine, gradi silose, 
organizira semensko službo, skrbj za 
gojitev sadnih, gozdnih in drugih sadik 
itd.; 5. da organizira predelavo kmetij- 
skih pridelkov in obrtne delavnice za 
potrebe svojih članov in izrablja pr' tem 
predvsem lokalne surovine; 6. da zbira 
kmečke prihranke v obliki hranilnih 
vlog in notranjih posojil za ustvarjanje 
obratnih sredstev in podeljevanje kre- 
ditov svojim članom; 7. da skrbi za go- 
spodarski strokovni, kulfcund tn pro- 
svetni dvig vseh prebivalcev svojega 
okoliša tako, da prireja v svojem za- 
družnem domu strokovna in politična 
predavanja, kulturne prireditve, stro- 
kovne tečaje, razstave, predvajanja fil- 
mov, goji fizkulturo itd. ter ustanovi 
svojo knjižnico. 

Zaradi smotrnega in uspešnejšega iz- 
polnjevanja svojih nalog izdela potrebne 
načrte v skladu s splošnim državnim na- 
črtom. 

Jamstvo je omejeno. Delež zadružni- 
ka znaša 100 din, delež zadružnikovega 
družinskega. člana pa 20 din. Vsak član 
jamči še s trikratnim zneskom vpisanih 
obveznih deležev. 

Upravni odbor sestavlja 7 do 9 članov 
in sicer sedaj predsednik, podpredsed- 
nik, tajnik in 6 odbornikov. 

Zadrugo zastopa upravni odbor po 
predsedniku oziroma podpredsedniku in 
tajniku, če sta ta dva zadržana, pa naj- 
manj po dveh Članih upravnega odbora. 
Isto velja za podpisovanje zadruga 
Upravni odbor lahko pooblasti svoje 
uslužbence, da skupaj s še enim Članom 
upravnega odbora veljavno zastopajo za- 
drugo in zanjo sopodpisujejo. 

Priobčitve in sklepe razglaša zadruga 
članom na zadružni razglasni deski, va- 
bila na zbor pa še po 13. členu pravil. 

Člani upravnega odbora so: 
Cernoga Rudolf, kmet, Zdole 63, 
Habinc Anton, kmet, Kostanjek 27, 
Černelič Maks, kmet, Zdole 4, 
Zupančič   Franc,   predsednik   KLO, 

Pleterje 20, 
Knez Miha, kmet, Ravne 20, 
Ban Jože, kmet, Anovec 1, 
Robek Jože, kmet, Ravne 17, 
Vodopivec Jože, kmet, Pleterje 22, 
Rozman Benjamin, mlinar,  Gor. Po- 

llanca 1. 

Za sopodpisovauje pooblaščeni usluž- 
benec zadruge je Zajber Stanko, trgov- 
ski pomočnik, Zdole 47. 

Okrožno sodišče v Novem mestu 
dne 31. julija 1948. 

Zt 40/48 — Zadr III 67/1     7571 
* 

1289. 
Sedež: Dol, okraj Sežana. 
Dan vpisa: 16. avgusta 1948. 
Besedilo: Kmetijska zadruga z omeje- 

nim jamstvom v Vrhovijc-Dol. 
Zadruga je bila ustanovljena na skup- 

ščini 27. II. 1948. 
Naloge zadruge so: 1. da na čim boljši 

in čim kulturnejši način oskrbuje svoje 
člane z vsemi potrebnimi potrošnimi 
predmeti; 2. da odkupuje v svojem oko- 
lišu vse kmetijske pridelke in izdelke v 
skladu s postavljenim načrtom za dobro 
oskrbo mest in drugih industrijskih sre- 
dišč in sklepa v ta namen pogodbe; 
3. da pospešuje in razvija vse panoge 
kmetijskega gospodarstva •• svojem 
področju, tako poljedelstvo, živinorejo, 
sadjarstvo, vinogradništvo, čebelarstvo, 
gojitev industrijskih in drugih kultur, 
gozdarstvo, domačo obrt itd., posebno 
še tiste panoge oziroma kulture, ki v 
danih naravnih pogojih najbolj uspe- 
vajo; 4. da uvaja za povečanje kmetijsko 
proizvodnje in s tem za naraščanje bla- 
gostanja svojih članov naprednejše teh- 
nične in agronomske metode v kmetij- 
stvu in v ta namen nabavlja kmetijske 
stroje, umetna gnojila itd., ustanavlja 
ambulante za živino, plemenilne oostaje, 
organizira selekcijo živine, gradi silose, 
orgaiizira semensko službo, skrbi za 
gojitev sadnih, gozdnih in drugih sadik 
itd.; 5. da organizira predelavo kmetij- 
skih pridelkov in obrtne delavnice za 
potrebe svojih članov in izrablja pri tem 
predvsem lokalne surovine; 6. da zbira 
kmečke prihranke v obliki hranilnih 
vlog in notranjih posojil za ustvarjanje 
obratnih sredstev in podeljevanje kre- 
ditov svojim članom; 7. da skrbi za go- 
spodarski strokovni, kulturni in pro- 
svetni dvig vseh prebivalcev svojega 
okoliša tako, da prireja v svojem za- 
družnem domu strokovna in politična 
predavanja, kulturne prireditve, stro- 
kovne tečaje, razstave, predvajanja fil- 
mov, goji fizkulturo itd. ter ustanovi 
svojo knjižnico. 

Zaradi smotrnega in uspešnejšega iz- 
vajanja svojih nalog izdela potrebne na- 
črte v skladu s splošnim državnim na- 
črtom. 

Zadružni delež znaša 150 din, deleï 
zadružnikovega družinskega člana pa 
20 din Vsak zadružnik jamči s petkrat- 
nim zneskom vpisanih deležev. 

Priobčitve se razglašajo v poslovnih 
prostorih zadruge in na razglasni deski. 

Upravni odbor sestavlja 5 članov. 
Zadrugo zastopa upravni odbor, zanjo 

podpisujeta dva člana upravnega odbo- 
ra, katerih enega sme nadomeščati po- 
oblaščeni uslužbenec zadruge. 

člani upravnega odbora so: 
Ravbar Alfonz, kmet, Vrlipolje-Voglje 

št. 12. predsednik. 
Rnvbar Miroslav, kmet, Vrhovlje 1, 

tajn-k, ' . 
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Ravbar Ivan, trgovec in kmet, Vrhov- 
îje 31, 

Krt Franc, kmet, Vrhovlje 14, 
Ravbar Francka, kmetica, Voglje 11, 

odborniki. 
Okrajno sodišče v Postojni 

dne 16. avgusta 1948. 
Zt 152'48—2 7711 

* 
1290. 

Sedež: Gorjansko, okraj Sežana. 
Dan vpisa: 15. avgusta 1948. 
Besedilo: Kmetijska zadruga z omeje- 

nim jamstvom Gorjansko. 
-j        Zadruga je bila ustanovljena na skup- 

ščini 24. II. 1948. 
Naloge zadruge so: 1. da na čim boljši 

in čim kulturnejši način oskrbuje svoje 
člane z vsemi potrebnimi potrošnimi 
predmeti; 2. da odkupuje v svojem oko- 
lišu vse kmetijske pridelke in izdelke v 
skladu e postavljenim načrtom za dobro 
oskrbo mest in drugih industrijskih sre- 
dišč in sklepa v ta namen pogodbe; 
3. da pospešuje in razvija vse panoge 
kmetijskega gospodarstva ua svojem 
področju, tako poljedelstvo, živinorejo, 
sadjarstvo, vinogradništvo, čebelarstvo, 
gojitev industrijskih in drugih kultur, 

.gozdarstvo, domačo obrt itd., posebno 
le tiste panoge oziroma kulture, ki v 
danih naravnih pogojih najbolj uspe- 
vajo; 4. da uvaja za povečanje kmetijske 
proizvodnje in s tem za naraščanje bla- 
gostanja svojih članov naprednejše teh- 
nične in agronomske metode v kmetij- 
stvu in v ta namen nabavlja kmetijske 
stroje, umetna gnojila itd., ustanavlja 
ambulante za živino, plemenilne postaje 
organizira selekcijo živine, gradi silose, 
organizira semensko službo, skrbi za 
gojitev sadnih, gozdnih in drugih sadik 
itd.; 5. da organizira predelavo kmetij- 
skih pridelBov in obrtne delavnice za 
potrebe svojih članov in izrablja pri tem 
predvsem lokalne surovine; 6. da zbira 
kmečke prihranke v obliki hranilnih 
vlog in notranjih posojil za ustvarjanje 
obratnih sredstev in podeljevanje kre- 
ditov svojim članom; 7. da skrbi za go- 
spodarski strokovni, kulturni in pro- 
svetni dvig vseh prebivalcev svojega 
okoliša tako, da prireja v svojem za- 
družnem domu strokovna in politična 
predavanja, kulturne prireditve, stro- 
kovne tečaje, razstave, predvajanja -fil- 
mov, goji fizkulturo itd. ter ustanovi 
svojo knjižnico. 

Zaradi smotrnega in uspešnejšega iz- 
vajanja svojih nalog izdela potrebne na- 
črte v skladu s splošnim državnim na- 
črtom. 

Zadružni delež znaša 150 din, delež 
zadružnikovega družinskega člana pa 
20 din. Vsak zadružnik jamči s petkrat- 
nim zneskom vpisanih deležev. 

Priobčitve se razglašajo v poslovnih 
prostorih zadruge in na razglasni deski. 

Upravni odbor sestavlja 5 članov. 
Zadrugo zastopa upravni odbor, zanjo 

podpisujeta dva člana upravnega odbo- 
ra, katerih enega sme nadomeščati po- 
oblaščeni uslužbenec zadruge. 

ölani upravnega odbora so: 
Frankič Dominik, kmet, Gorjansko 

št. 87, predsednik. 

Terčon Alojz, zidar, Klane 19, pod- 
predsednik, 

Metl'ik   Josip,   zidar,   Gorjaisko   16, 
tajnik, 

Grgič Jožef, delavec, Brje 33, 
Rudež Franc, kmet, Gorjansko 64, od- 

bornika. 
Okrožno sodišče v Postojni 

dne 15. avgusta 1948. 
Zt 146/48—2 7707 

1291. 
Sedež: Ljubljana. 
Dan vpisa: 2. septembra 1948. 
Besedüo: Nabavna in proizvajalna za- 

druga brivskih in frizerskih mojstrov v 
Ljubljani, zadruga z omejenim jam- 
stvom. 

Na skupščini 10. maja 1948 so bila 
sprejeta nova pravila. 

Besedilo odslej: Obrtna nabavno-pro- 
dajna zadruga brivske in frizerske stro- 
ke z omejenim jamstvom v Ljubljani. 

Naloge zadruge so: 1. da nabavlja pro, 
izvajalna sredstva in surovine za svoje 
člane; 2. da prevzema od svojih članov 
njihove proizvode, jih razvršča po vrsti 
in kakovosti in skrbi za skupno prodajo; 
3. da sodeluje pri načrtu oskrbe in po- 
maga pri vključevanju obrtnikov v na- 
črtno delo; 4. da vodi evidenco o izvr- 
šitvi sprejetih proizvajalnih nalog svo- 
jih članov in skrbi, da se v celoti izvaja- 
jo predpisi ljudskih oblasti glede cen 
in 5. da zbira zaradi samooskrbe v svo- 
jem okolišu surovine, ki so še neizrab- 
ljene, in jih razdeljuje med evoje Člane. 

Delež znaša' 300 dim in se lahko,plača 
v obrokih. Člani jamčijo za obveznosti 
zadruge s petkratnim zneskom vpisanih 
obveznih deležev. 

Upravni odbor 'sestavlja 6 članov, 
ki jih voli zbor izmed zadružnikov. 
Njegova dolžnost traja eno leto. 

Zadrugo zastopata in zanjo podpisu- 
jeta predsednik ali podpredsednik in 
tajnik upravnega odbora, če so ti zadr- 
žani, pa najmanj dva člana upravnega 
odbora, katerih enega lahko nadomešča 
po upravnem odboru pooblaščeni usluž- 
benec zadruge. 

Izbrišeta se Člana upravnega odbora: 
Fon Josip in Druškovič Vekoslav, vpiše- 
jo se člani upravnega odbora: 

Kavčič Edvard, brivski in frizerski 
mojster, Celovška 95, Ljubljana, 

Dorčeo Ivan, brivski in frizerski moj- 
ster, Ljubljana, Škof ja ul. 6/1, 

Mrak Janez, brivski in frizerski moj- 
ster, Radovljica, Cesta svobode 4. 

Okrožno sodišče v Ljubljani 
dne 1. septembra 1948. 

Zadr III 18/10 7829 

1292. 
Sedež: Polhov gradeč. 
Dan vpisa: 2, septembra 1948. 
Besedilo: Nabavna in prodajna zadru- 

ga z omejenim jamstvom Polhov gra- 
deč. 

Na skupščini 8. VIII. 1948 so bila 
sprejeta nova pravila. 

Besedilo odslej: Kmetijska zadruga z 
omejenim jamstvom. 

Naloge zadruge so: 1. da na čim boljši 
in čim kulturnejši način oskrbuje svoje 
člane  z vsemi   potrebnimi  potrošnimi 

predmeti; 2. da odkupuje v svojem oko- 
lišu vse kmetijske pridelke in izdelke v 
skladu s postavljenim načrtom za dobro 
oskrbo mest in drugih industrijskih sre- 
dišč in sklepa v ta namen pogodbe; 
3. da pospešuje in razvija vse panoge 
kmetijskega gospodarstva na svojem 
področju, tako poljedelstvo, živinorejo, 
sadjarstvo, vmogradništvo., čebelarstvo, 
gojitev industrijskih in drugih kultur, 
gozdarstvo, domačo obrt itd., posebno 
še uste panoge oziroma kulture, ki v 
danih naravnih pogojih najbolj uspe- 
vajo; 4. da uvaja za povečanje kmetijske 
proizvodnje in s tem za naraščanje bla- 
gostanja svojih članov naprednejše teh- 
nične in agronomske metode v kmetij- 
stvu m v ta namen nabavlja kmetijske 
stroje, umetna gnojila itd., ustanavlja 
ambulante za živino, plemenilne postaje, 
organizira selekcijo živine, gradi silose, 
organizira semensko službo, skrbi za 
gojitev sadnih, gozdnih in drugih sadik 
itd,; 5. da organizira predelavo kmetij- 
skih pridelkov in obrtne delavnice za 
potrebe svojih članov in izrablja pri tem 
predvsem lokalne surovine; 6. da zbira 
kmečke prihranke v obliki hranilnih 
vlog in notranjih posojil za ustvarjanje 
obratnih sredstev in podeljevanje kre- 
ditov svojim Članom; 7, da skrbi za go- 
spodarski strokovni, kulturni in pro- 
svetni dvig vseh prebivalcev svojega 
okoliša tako, da prireja v svojem za- 
družnem domu strokovna in politična 
predavanja, kulturne prireditve, stro- 
kovne tečaje, razstave, predvajanja. fil- 
mov, goji fizkulturo itd. ter ustanovi 
svojo knjižnico. 

Delež znaša 150 din in se lahko pla&t 
v obrokih. Delež zadružnikovega dru- 
žinskega člana znaša 10 din. Člani jam- 
čijo za obveznosti zadruge z desetkrat- 
nim zneskom vpisanega enkratnega te- 
meljnega oziroma družinskega deleža. 

Zadruga razglaša važnejše sklepe v 
svojih poslovnih prostorih in na razglas- 
ili deski, 

Upravni odbor sestavlja 9 članov, ki 
jih voli zbor izmed zadružnikov. Dolž- 
nost upravnega odbora traja eno leto. 

Za zadrugo podpisujeta po dva člana 
upravnega odbora, katerih enega lahko 
nadomešča po upravnem, odboru poobla- 
ščeni uslužbenec zadruge. 

Izbrišejo se člani upravnega odbora: 
Grabnar Peter, Pečaver Ivanka, Nartnik 
Helena, Justin Anton, Cankar Franc, 
Rus Anton, vpišejo se člani: 

Zore Stanislav, Polhov gradeč 72, 
Alič Josip, posestnik, Setnik 4, 
Smuk Franc, nameščenec, -Polhov gra- 

deč 54, 
Nartnik Jernej, poslovodja, Polhov 

gradeč 47, 
Celar Rok, posestnik, Pristava 21, 
Celar Rok, posestnik, Pristava 21, 
Končan Franc, posestnik, Polhov gra- 

deč 44, 
Leben Avgust, posestnik, Srednja vas 

št 1, 
Peklaj Janez, delavec, Polhov gradeč 

št. 39, 
Jankovič Blaž, posestnik, Selo 7. 

Okrožno sodišče v Ljubljani 
dne 1. septembra 1948. 

Zadr V 132/2 7330 
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Na predlog žene Bogataj Jožice, de- 
lavke v Celju, Zavodna 39, se uvede po- 
stopanje za razglasitev za mrtvega, • 
V H 1510/48—2 7792 

Dernik Jakob, roj. 14 IV. 1901 v Sliv- 
nem, san Antona in Terezije rojene Oj- 
struh, samski, posestnik v Slivnem, p. 
Laško, je odšel 9. VI. 1944 v NOV. Od 
tedaj se pogreša. 

Na predlo sestre Golouh Marije, po- 
sestnice v Slivnem št. 26, se uvede po- 
stopanje za razglasitev za mrtvega. 

Vsakdo, ki mu je o pogrešanih kaj 
fcuano, ee poziva, da to do 1- XI. 1948 
Poroča sodišču. 

Bogataj Leopold in Dernik Jakob se 
Pozivata, da se zglasita pri sodišču ali 
drugače dasta kako vest o sebi. 

Po preteku roka bo sodišče odločilo o 
predlogih. 

Okrajno sodišče v Celju 
dne 17. avgusta 1948. 

* 
V R 1533/48-1 7793 

Srebot Mihael, roj. 29. IX. 1921 v Pe- 
čovniku, MLO Celje, 6in Martina in Te- 
rezijo rojene Sivka, samski, rudar, je 
služil v nemški vojski od 5. IV. 1943. 
Baje je oktobra 1043 padel na ruskem 
bojišču. Od tedaj se pogreša. 

Na predlog matere Srebot Terezije, 
rudarjeve vdove v Zagradu 29, ee uvede 
postopanje za razglasitev za mrtvega in 
se izdaja poziv, da se o pogrešanem do 
20. XI. 1948 poroča sodišču. 

Srebot Mihael se poziva, da ee zglasi 
pri sodišču ali drugače da kako vest o 
sebi. 

Po preteku roka bo sodišče odložilo o» 
predlogu. 

Okrajno sodišče v Celju 
dne 17. avgusta 1948. 

V R 1603/48 7788 
Bien Valter, roj. 29. X. 1903 v Rakov- 

Ijeh pri Braslovcah, sdm Hugona in Josi- 
pimo rojene Tertnik, oskrbnik, se od 

i   maja 1945 pogreša. 
Na predlog žene Bien Elizabete rojene 

Koller, poštne uradnice na Pristavi 24, 
se uvede postopanje za razglasitev za 
mrtvega. 
V R 1520/48 7789 

Jerič Verena-Majda, roj. 4. II. 1925, 
stan Oelje, Breg 14, je odšla novembra 
1944 v NOV. Od.božiča 1944 se pogreša. 

Na predlog matere Jerič Alojzije, go- 
spodinje v Kamniku 51, se uvede posto- 
panj© za razglasitev za tortvo. 

Vsakdo, ki mu je o pogrešanih' kaj 
znano, se poziva, da to do 10. I. 1949 
poroča sodišču. 

Bien Valter in Jerič Verena-Majda s© 
Pozivata, da se zglasita pri sodišču ali 
drugače dasta kako vest o sebi. 

Po preteku roka bo sodišče odločilo o 
nredlogih. 

Okrajno sodišče v Celju 
dne 24 avgusta 1948. 

« 
v R 1546/48 7790 

Hanekam Rudolf, roj. 17. IV. 1888 v 
Laškem, stan. Celje, Kovinarska 4, se 
od pomladi 1945 pozreša. 

Na predlog žene Hanekam Amalije, 
delavke v Celju, Tkalska 5, se uvede 
postopanje za razglasitev za mrtvega in 
se izdaja poziv, da se o pogrešanem do 
1. XII. 1948 poroča sodišču. 

Hanekam Rudoli se poziva, da se zgla- 
si pri sodišču ali drugače da kako vest 
0 sebi. -, 

Po preteku roka bo sodišče odločilo o 
predlogu. 

Okrajno sodišče v Celju 
dne 28. avgusta 1948. 

R 452/48—3 7719 
Bratuš Franc, roj. 19. VII. 1916 v Sp. 

Kanomlji, sin Franca in Ane rojene Ba- 
loh, delavec-, je bil po zlomu Italije v 
Grčiji ujet. Odveden je bil v Nemčijo, 
kjer je baje 27. VIII. 1944 utonil. 

Na predlog Bratuš Ane iz Sp. Ka- 
nomlje 53 se uvede postopanje za raz- 
glasitev za mrtvega in se izdaja poziv, 
da se o pogrešanem do 81. X. 1948 po- 
roča sodišču. 

Po preteku roka bo sodišče odločno o 
predlogu. 

Okrajno sodišče v Idriji 
dne 30. avgusta 1948, 

* 
1 R 139/48—4 7626 

Mavric Franc roj. 17. XI. 1889 v Boh. 
Bistrici, sin Franca in Marije rojene Va- 
lentinčič, posestnik in gostilničar, se od 
26. VIII. 1944 pogreša. Po uradnem po- 
trdilu odseka za notr. zadeve pri 010 
Jesenice 31. VII. 1948 ni nobenih po- 
datkov o njegovem bivališču. 

Na predlog žene Mavric Marije, go- 
spodinje' iz Boh. Bistrice 20, so uvede 
postopanje za razglasitev za mrtvega. 
I R 159/48-3 7625 

Tomazin Stane, roj. 24. I. 1916 v Pod- 
brdu, sin Antona in Ane rojene Šmi- 
dek, prometnik v Soteski 55, je odšel 
3. XI. 1943 v NOV k obveščevalnemu cen- 
tru >Jezero< na Gorjušah. Avgusta 1944 
je bil premeščen v kokrški odred nad 
Begunjami, kjer je po izpovedbi Brišar- 
ja Ladota, tov. delavca iz Javornika, 
Stalingrajska 50, konec oktobra 1944 pa- 
del Pokopan jo na kaznilniškem vrtu v 
Begunjah. 

Na predlog žene Tomazin Marije, re- 
ševalke iz Soteske 55, s© uvede postopa- 
nje za razglasitev za mrtvega. 

Vsakdo, M mu je o pogrešanih" kaj 
znano, so poziva, da to do 15. XI. 1948 
poroča sodišču ali skrbniku Rihterju 
Mirku, sod. uradniku na Jesenicah. 

Po preteku roka bo sodišče odločilo o 
predlogih. 

Okrajno sodišče na Jesenicah 
dno 12. avgusta 1948. 

* 
I R 169/48-2 7624 

Fedri Franc-Slavko, roj. 28. XI. 1907 
v Gradcu, sin Franca in Štefanije rojene 
Uršič, elektromonter na Slov. Javorniku, 
je odšel,25. IX. 1943 v brigado Simona 
Gregorčiča NOV. V drugi polovici no- 
vembra je v bojih z Nemci na Matajur- 
ju padel. Pokopan je bil v Borjani pri 
Kobaridu. 

Na predlog žene Fedri Julijane, uči- 
teljice iz Hrušice, okr. H. Bistrica, 6e 
uvede postopanje za razglasitev za 
mrtvega in se izdaja poziv, da se o po- 
grešanem do 15. XI. 1948 poroča sodi- 
šču ali 6krbniku Rihterju Mirku, sod. 
uradniku na Jesenicah. 

Po preteku roka bo sodišče odločilo o 
predlogu. 

Okrajno sodišče na Jesenicah 
dne 30. avgusta 1948. 

I R 184/48-2 7585 
Lesar Ivan, roj. 13. VIII. 1924 v Suš- 

ju, sin Matije in Frančiške rojene Cam- 
pa, dijak, 

Lesar Jožef, roj. 10. III. 1926 v Sušju, 
sin Matije in Frančiške rojene Campa, in 

Lesar Marija, roj. 12. VI. 1923 v Suš- 
ju, hči Matije in Frančiške rojene Cam- 
pa, dijakinja, se od maja 1945 pogrešajo. 

Na predlog matere Lesar Frančiške, 
gospodinje v Sušju 35, se uvede posto- 
panje za razglasitev za mrtve in so izda- 
ja poziv, da se o pogrešanih do I. XII. 
1948 poroča sodišču ali skrbniku Svaj- 
gerju Francu, sod. uradniku v Kočevju. 

Lesar Ivan, Jožef in Marija se pozivar 
jo, da se zglasijo pri sodišču ali druga- 
če dajo kako vest o sebi 

Po preteku roka bo sodišče odločilo o 
predlogu. 

Okrajno sodišče v Kočevju 
dno 24. avgusta 1948. 

sfc 

Ok 211/48-3 7758 
Godec Anton, roj. 15. I. 1925 v VeL 

Rečni 29, sin Franca in Ane rojen© Bre- 
lih, delavec v Zg. Kašlju 76, se kot par- 
tizan I. čete, VIII. brigade, iz bojev na 
Krimu od novembra 1943 pogreša. 

Na predlog matere Godec Ane rojen© 
Brelih, gospodinje v Zg. Kašlju 7u, s© 
uvede postopanje za razglasitev za 
mrtvega in se izdaja poziv, da se o po- 
grešanem do 1. XI, 1948 poroča sodišču 
ali skrbniku Alio Mariji, Zg. Kašelj 131. 

Ok 34/48-4 , 7757 
Marimeič Alojz. roj. 17. VIII. 1918 v 

Smerjanah, sin Franca in Frančiške ro- 
jene Penne, delavec v Ljubljani, Do- 
lenjska c, 

Marinčič Jože, roj. 2S. V. 1927 v 
Smerjanah, sin Franca in Frančiške ro- 
jene Penne, delavec, se od pomladi 1946 
pogrešata. Po "poročilu odseka za notr. 
zadeve pri 0L0 Ljubljana okolica, ni no- 
benih podatkov o njunem bivališču. 

Na predlog Marinčka Antona,-posestni- 
ka, Smerjane 3, ee uvede postopanj© za 
razglasitev za mrtva in se izdaja poziv, 
da se o pogrešanih do 30. X. 1948 poroča 
sodišču ali skrbniku Hočevar Steffci, taj- 
nici KLO Pijava gorica. 

Ok 33/48—7 ^ 7759 
Mavec Franc, roj.s*3. VIII. 1921 na Go- 

lem, sin Jožefa in Marije rojene Usnik, 
•delavec, se kot borec udarne brigade 
Franceta Prešerna od oktobra 1945 po- 
greša. 

Na predlog očeta Mavca Jožefa, posest- 
nika na Goleni 11, se uvede postopanj© 
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za razglasitev za mrtvega in se izdaja 
poziv, da se o pogrešanem do 30. X. 
1948 poroča sodišču ali skrbniku Mavcu 
Antonu. 
Ok 22S/48—4 7754 

Salehar Rudi, roj. 25. XII. 1910 v Ljub- 
ljani, sin Marije Salehar, trg. poslovodja v 
Notranjih goricah 45, se od maja 1945 
pogreša in ni nobenih podatkov o nje- 
govem bivališču. 

Na predlog žene Salehar Frančiške, 
gospodinje, Pako 13 pri Borovnici, s© 
uvede postopanje za razglasitev za mr- 
tvega in se izdaja poziv, da se o pogre- 
šanem do 30. X. 1948 poroča sodišču ali 
skrbniku Kovaču Antonu.. 

Po preteku rokov bo sodišče odločilo 
o predlogih. 

Okrajno sodišče v Ljubljani 
dne 16. avgusta 1948. 

* 
Ok 223/48-5 7627 

Tome Franc, roj. 2. III. 1912 v Medvo- 
dah, sin Franca in Frančiške rojene Ber- 
gant, trg. pomočnik v Dolnicah 18, je ju- 
nija 1942 odšel v NOV. Od jeseni 1942 
se pogreša. 

Na predlog žene Tome Ivanke rojene 
Valjavec, pletilje v Dolnicah 18, 6e uve- 
de postopanje za razglasitev za mrtvega 
in se izdaja poziv, da ee o pogrešanem 
do 1. XI. 1948 poroča sodišču ali skrb- 
niku Kovaču Konradu v Dolnicah. " 

Po preteku roka bo sodišče odločilo o 
predlogu. 

Okrajno sodišče v Ljubljani 
dne 19. avgusta 1948. 

Ok 282/48—5 7755 
Hafner Ciril, roj. 29. XI. 1924 v Ljub- 

ljani, sin Cirila in Angele rojene Puhar, 
dijak v Ljubljani, Javorškova 5, je 10. 
IX. 1943 odšel v ljubljansko brigado 
NOV. Baje je decembra 1943 v bojih v 
Kočevju padel. 

Na predlog Hafner Angele, gospodinje 
v Ljubljani, Javorškova 5, ee uvede po- 
stopanje za razglasitev za mrtvega in se 
izdaja poziv, da se o pogrešanem do 30. 
X. 1948 poroča sodišču ali skrbniku 
Smrtniku Jakobu v Ljubljani. 

Ok 236/48—4 7756 
Pardubsky Jože Dominik, roj. 12. XII. 

1922 v Ljubljani, ein Jožefa in Dominike 
rojene Bussauich, trg. pomočnik v Ljub- 
ljani, Jenkova 5, je ob zlomu Italije po- 
begnil iz taborišča Renicci in se od te- 
daj pogreša. 

Na predlog PaTdubsky Dominike, go- 
spodinje v Ljubljani, Jenkova 5, •• uve- 
de postopanje za razglasitev za mrtvega 
in se izdaja poziv, da ee o pogrešanem 
do 30. X. 1948 poroča sodišču ali skrbni- 
ku Bizjaku Ivanu v Ljubljani, Bohoriče- 
va 5. 

Po preteku rokov bo sodišče odločilo 
o predlogih. 

Okrajno sodišče v Ljubljani 
dne 24. avgusta 1948. 

Ok 204/48—5 7753 
Novak Janez-Jože, roj. 3. V. 1925 v 

Ljubljani, Moste, sin Frančiška in Mari- 
je rojene Kušar, železničar v Ljubljani, 
Zaloška 141, se od maja 1945 pogreša. 

Na predlog Novak Marije rojene Ku- 
šar, gospodinje v Ljubljani, Zaloška 141, 
66 uvede postopanje za razglasitev za 
mrtvega in se izdaja poziv, da ee o po- 
grešanem v dveh mesecih po objavi v 
Uradnem listu LRS poroča eodišču ali 
skrbniku Novaku Antonu v Ljubljani, 
Zaloška 89, ali predlagateljici 

Novak Janez se poziva, da se zgla- 
si pri sodišču ali drugače da kako vest o 
sebi. 

Po preteku roka bo sodišče odločilo o 
predlogu. 

Okrajno sodišče v Ljubljani 
dne 28. avgusta 1948. 

Ok 179/48-5 7836 
Prettner Franc, roj. 5. V. 1912 v Di- 

vači, sin Alojzija in Avguste rojene Ro- 
ger, uradnik na Grbinu 23, se od febru- 
arja 1944 pogreša. 

Na predlog Prettner Angele, uradnice 
v Litiji 70, se uvede postopanje za raz- 
glasitev za mrtvega in se izdaja poziv, 
dà se o pogrešanem v dveh mesecih po 
objavi v Uradnem listu LRS poroča so- 
dišču ali skrbniku Juvanu Martinu iz 
Grbina pri Litiji ali predlagateljici. 

Prettner Franc se poziva, da ee zgla- 
9i pri soduišču ali drugače da kako vest o 
sebi. 

Po preteku roka bo sodišče odločilo o 
predlogu. 

Okrajno sodišče v Ljubljani 
dno 30. avgusta 1948. 

* 
Ok 231/48-3 7837 

Arhine Drago-Egedij, roj. 8. X. 1923 v 
Radečah, in 

Arhine Branko-Božo, roj. 30. XI. 1925 
v Ljubljani, sinova Karla in Minke ro- 
jene Zmavc, dijaka, samska, Ljubljana, 
Društvena 25, sta odšla v NOV. Baje je 
Drago-Egidij padel v bojih z Nemci 7. 
XI. 1943 ,na Matajurju, Branko-Božo pa 
leta 1944 na Primorskem. 

Na predlog Arhine Minke, gospodinje 
v Ljubljani, Društvena 25, se uvede po- 
stopanje za razglasitev za mrtva in ee 
izdaja poziv, da ee o pogrešanih v dveh 
mesecih po objavi v Uradnem listu LRS 
poroča eodišču ali skrbniku Benei An- 
dreju, Ljubljana, Vodmatska 29, ali 
predlagateljici. 

Ok 210/48-4 7836 
Cimperman'Lovro, roj. 19. XI. 1926 v 

Ljubljani, sin Lovra in Marije rojene 
Ločniškar, dijak, samski, Ljubljana, 
Smartinska 18, je baje 10. II 1945 umrl 
v nemškem taborišču v Leitmeritzu. 

Na predlog Cimpennana Lovra, pek. 
mojstra v Ljubljani, Smartinska 18, s© 
uvede postopanje za razglasitev za mr- 
tvega in se izdaja poziv, da se o pogre- 
šanem v dveh mesecih po objavi v 
Uradnem listu LRS poroča eodišču ali 
skrbniku Vagnerju Jožetu, Ljubljana, 

I Jenkova 6, ali predlagatelju. 

Ok 219/48—3 7838 
Jerman Franc-Marjan, roj. 1. IX. 1926 

v Ljubljani, sin Franca in Marije rojene 
Zrimšek, trg. vajenec, samski, Ljubljana, 
Galjevica 62, je baje padel kot partizan. 

Na predlog Jerman Marije, gospodinje 
v Ljubljani, Galjevica 62, se uvede po- 
stopanje za razglasitev za mrtvega in se 
izdaja poziv, da se o pogrešanem v dveh 
mesecih po objavi v Uradnem listu LRS 
poroča eodišču ali skrbniku Ravnikarju 
Francu, Ljubljana, Galjevica 120, ali 
predlagateljici. 
Ok 152/47—10 7834 

Leveč Janez, roj. 12. IV. 1899 na Ver- 
du, sin Franca in Ane rojene Leskovec, 
delavec, poročen, Verd 94, ee od 1942 
pogreša. 

Na predlog Leveč Pavle rojene Ver- 
biČ, gospodinje na Verdu 134, •• uvede 
postopanje za razglasitev za mrtvega in 
se izdaja poziv, da se o pogrešanem v 
dveh mesecih po objavi v Uradnem listu 
LRS poroča sodišču ali skrbnici Zavrl 
Pavli, uslužbenki OLO Ljubljana okolica, 
ali predlagateljici. 

Arhine Drago-Egidij in Branko-Božo 
ter Cimperman Lovro, Jerman Franc in 
Leveč Janez se pozivajo, da se zglasijo 
pri sodišču aH drugače dajo kako vest o 
sebi. 

Po preteku rokov bo sodišče odločilo 
o predlogih. 

Okrajno sodišče v Ljubljani 
dne 31. avgusta 1948. 

V R 1216/48-2 7478 
Zamut .Matilda, roj. 14. III. 1895 v Sp. 

Zerjavcih, hči pok. Role Jurija in Tere- 
ze rojene Sladek, omožena, kmetica, je 
bila 12. VIII. 1944 od Nemcev aretirana 
in odpeljana v Rawensbrück. Zadnjič se 
je oglasila 18. XI. 1944, od tedaj se po- 
greša. 

Na predlog moža Zamut Ignaca, po- 
sestnika v Sp. Zerjavcih, se uvede posto- 
panje za razglasitev za mrtvo in se iz- 
daja poziv, da ee o pogrešani do 31. XII. 
1948 poroča sodišču ali skrbniku Vetri- 
hu Albinu, sod. uradniku v Mariboru. 

Po preteku roka bo sodišče odloČilo o 
predlogu. 

Okrajno sodišče v Mariboru 
dne 24. avgusta 1948. 

1 R 160/48-3 7641 
Kovačič Stefan, roj. 13. XI. 1882, sin 

Jožefa in Ane rojene Škafar, stan. v 
Beltincih, je odšel 1912 v Chicago, ZDA. 
Do maja 1922 je domačim redno pisal, 
od tedaj se pogreša. 

Na predlog žene Kovačič Marije rojene 
Žižek, poljedelke v Beltincih 246, ee 
uvede postopanje za razglasitev za mr- 
tvega in se izdaja poziv, da se o pogre- 
šanem do 31. I. 1948 poroča sodišču ali 
skrbniku Glavaču Martinu, posestniku 
v Beltincih 162. 

Kovačič Stefan ee poziva, da se zgla- 
si pri sodišču ali drugače da kako vest o 
sebi. 

Po preteku roka bo sodišče odločilo o 
predlogu. 

Okrajno sodišče v Murski Soboti 
dne 10. avgusta 1948. 
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no, krijejo la podjetja vse stroške iz 3. člena uredbe o 
stroških državnih trgovskih podjetij. 

Skupni rabati iz 1. točke •• odločbe so določeni za 
tiste proizvode oziroma skupine proizvodov z enotno ceno 
v nadrobni prodaji, ki gredo praviloma od proizvajalca do 
potrošnika samo preko enega posrednika. Skupni rabat je 
namenje za kritje vseh stroškov trgovine iz 3. člena ured- 
be o stroških državnih trgovskih podjetij. 

Povprečni dodatki za dostavne pasove so namenjeni za 
kritje večjih dostavnih stroškov tistih trgovskih podjetij 
a* drobno, ki so v drugem, tretjem in četrtem dostavnem 
pasu po predpisih, ki so dani e to odločbo. 

Določajo se štirje dostavni pasovi: 
a) prvi dostavni pas obsega vsa trgovska podjetja, na 

drobno, ki so v krajih ob razkladalnih postajah ali v kra- 
jih, ki so oddaljeni do 5 km od svoje razkladalne postaje; 

b) drugi dostavni pas obsega vsa trgovska podjetja 
na drobno, ki so v krajih, oddaljenih od 5 do 20 km od 
svoje razkladalne postaje; 

c) tretji dostavni pas obsega vsa trgovska podjetja na 
drobno, ki so v krajih, oddaljenih od 20 do 50 km od svoje 
razkladalne postaje; 

d) četrti dostavni pas obsega vsa trgovska podjetja 
na drobno, ki eo v krajih, oddaljenih nad 50 km od svoje 
razkladalne postaje. 

Če je razkladalna postaja trgovskega podjetja na 
drobno obenem tudi razkladalna postaja proizvajalnega 
podjetja oziroma trgovskega podjetja na debelo (skupna 
razkladalna postaja), se dostavni pasovi glede takih dobav 
določijo po oddaljenosti trgovskega podjetja na drobno od 
kraja zadevnega proizvajalnega podjetja ali trgovskega 
podjetja na debelo. 

Na način po prednjem odstavku se določijo dostavni 
pasovi tudi tedaj, če ee zaradi racionalnosti s pogodbo do- 
loči, naj se blago trgovskemu podjetju na drobno ne do- 
bavlja preko njegove razkladalne postaje, temveč kako 
drugače. 

VI 

Proizvajalna podjetja oziroma trgovska pocrjerja na 
debelo priznajo trgovskim podjetjem na drobno poleg 

•rabata, ki jim pripada po tej odločbi, še tele dodatke za 
dostavne pasove: 

Za proizvode Dodatek za pasove v % 
I II III        IV 

1. Tekstilno  blago,  obutev, * 
usnjena galanterija ...    —        0.3        0.6        12 

2. Drugi  industrijski proiz- 
vodi   .   , —        0.5        1.-        2- 

Te podatke za dostavne pasove prizna proizvajalno 
podjetje oziroma trgoveko podjetje na debelo iz povpreč- 
nega dodatka za dostavne pasove. 

Proizvajalna podjetja in trgovska podjetja na debelo 
morajo za prodano blago voditi knjigovodstveno evidenco, 
tako o prejetih povprečnih dodatkih za dostavne pasove 
kakor tudi o vseh dodatkih za dostavne pasove, ki jih 
nrixnajo po tej točki. 

Razlike, ki se pokažejo na zadevnih kontih v knjigo- 
vodstvu proizvajalnega podjetja oziroma trgovskega pod- 
jetja na debelo, obračuna podjetje s proračunom pristoj- 
nega organa, in sicer DO evojem operativnem upravnem 
voditelju. 

VII 

Ce dobavljajo proizvajalna podjetja trgovskim pod- 
jetjem na debelo ali zadružnim zvezam proizvode z enotno 
ceno v nadrobni prodaji, jim priznajo celotni določeni 
rabat. 

VIII 

Če proda trgovsko podjetje na debelo proizvode x 
enotno ceno v nadrobni prodaji iz svojega skladišča, pri- 
zna trgovskemu podjetju na drobno rabat, ki je določen 
za trgovska podjetja na drobno, in določeni dodatek za 
zadevni dostavni pas. 

IX 
Če nabavlja trgovsko podjetje na dro"bno neposredno 

od proizvajalca proizvode z enotno ceno v nadrobni pro- 
daji vsaj v količinah, ki so določene kot minimalne za 
dobavo neposredno iz tovarne, mu mora proizvajalno pod- 
jetje priznati poleg določenega rabata za trgovska pod- 
jetja na drobno in določenega dodatka za dostavni pa» • 

J tudi. še 50% rabata, ki je določen za trgovska podjetja na 
debelo. 

Če nabavlja trgovsko podjetje na drobno neposredno 
od proizvajalca proizvode z enotno ceno v nadrobni pro- 
daji v količinah, manjših od količin, ki so določene kot 
minimalne za dobavo neposredno iz tovarne, vendar vsaj 
v količinah, ki so določene kot minimalne za dobavo iz 
industrijskega skladišča (baze), prizna proizvajalno pod- 
jetje samo rabat, ki je določen za trgovska podjetja na 
drobno, in določeni dodatek za zadevni dostavni pae. 

Če dobavlja proizvajalno podjetje trgovskim podjet- 
jem na debelo in zadružnim zvezam proizvode oziroma 
skupine proizvodov iz I. točke te odločbe, za katere je 
določen skupni rabat, jim prizna celotni določeni rabat, 
to je skupni rabat in povprečni dodatek za dostavne 
pasove. 

Pr{ dobavi proizvodov iz prednjega odstavka trgov, 
skim podjetjem na drobno prizna proizvajalno podjetje 
trgovskemu podjetju ves določeni skupni rabat in določe- 
ni dodatek za zadevni dostavni pas ne glede na količino. 

XI 

Če nabavljajo državni uradi, ustanove, ljudske in 
družbene organizacije, ki kupujejo blago za neposredno 
potrošnjo, ali podjetja, ki kupujejo blago zaradi nadaljnje 
izdelave, predelave ali dodelave neposredno od proizva- 
jalca proizvode z enotno ceno v nadrobni prodaji, prizna 
proizvajalno podjetje rabat tako, kakor je predpisano v 
IX. točki te odločbe za dobave trgovskim podjetjem na 
drobno, le s to razliko, da takim kupcem ne prizna nika- 
kršnega dodatka za dostavni pae. 

Če nabavljajo kupci iz prednjega odstavka te točke 
omenjene proizvode iz skladišča trgovskega podjetja na 
debelo, jim je trgovsko podjetje ni debelo dolžno pri- 
znati samo rabat, določen za trgovska podjetja na drobno, 
brez dodatka za dostavni pas. To ne velja tofej, ge kupu- 
jejo omenjeni kupci take proizvode v količinah, ki jih po 
navadi prodajajo potrošnikom trgovska podjetja na drobno. 
V tem primeru proda trgovsko podjetje na debelo blago 
po enotni ceni v nadrobni prodaji, to je brez vsakega ra- 
bata, in ga dobavi franko svoje skladišče. 

Če kupuje državno industrijsko podjetje od proizva- 
jalnih podjetij proizvode z enotno ceno v nadrobni pro- 
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daji in jih uporablja v proizvodnji, mu mora proizvajalno . Predpisi, ki se nanašajo na promet blaga, za katero so 
podjetje priznati celotni določeni rabat. »u...... .««••;« 

XII 
Če nabavlja trgovsko podjetje na drobno blago od 

trgovskega podjetja na debelo vsaj v količinah, '-i eo dolo- 
čene za dobavo neposredno iz tovarne, podjetje pa mu lo 
blago dobavi iz skladišča proizvajalca (tranzitna dobava), 
pripada trgovskemu podjetju na debelo •••• tale tran- 
zitni rabat: 

1. pri dobavi lakstilnih izdelkov in obutve 0.5%; 
2. pri dobavi živilskih industrijskih izdelkov 1%; 
3. pri dobavah drugih industrijskih izdelkov 2%. 
Ostanek rabata, ki je določen za trgovska podjetja na 

debelo, se razdeli tako, da pripada trgovskemu podjetju 
na drobno 25%, proizvajalnemu pa 75% tega ostanka. 

Zaradi izrabe rabata pri tranzitnih dobavah ee lahko 
vež kupcev (več trgovskih podjetij, trgovska podjetja in 

•ustanove itd.) združi in zahteva skupno dobavo blaga. 
Taka dobava se sme zahtevati samo tedaj, če skupno na- 
ročilo vseh združenih kupcev • manjše od količine, ki je 
določena kot minimalna za dobavo neposredno iz tovarne. 

XIII 

£e nabavlja zadružna zveza blago od trgovskega pod- 
jetja na debelo, io podjetje pa mu dobavlja blago iz skia 
dišča proizvajalca (tranzitna dobava), pripada trgovskemu 
podjetju na debelo samo tale tranzitni rabat: 

1. pri dobavah tekstilnih izdelkov in obutye 0.5%; 
2. pri dobavah živilskih industrijskih izdelkov 1%; 
3. pri dobavah drugih   industrijskih izdelkov 2%. 
Ostanek določenega   eelotnega   rabata   pripada za- 

družni zvezi. 

XIV 

Proizvode z enotno ceno v nadrobni prodaji dobav- 
ljajo proizvajalna podjetja in trgovska podjetja ua debelo 
franko vagon,- Vlačilec ali ladja kupčeve razkladalne po- 
staje. Vse stroške do kupčeve razkladalne postaje (do- 
stava, prekladanje, če se blago prevaža po normalnotirni 
in ozkotirni železnici ali po železnici in ladji, zavarovanje, 
izgube pri blagu m podobno) trpi proizvajalno podjetje 
oziroma trgovsko podjetje na debelo. 

Če Je kupec v istem kraju kakor proizvajalno podjetje 
oziroma trgovsko podjetje na debelo ali če je oddaljen do 
5 km od tega kraja, dobavi proizvajalno podjetje oziroma, 
trgovsko podjetje na debelo kupcu blago iz prednjega od- 
stavka franko evoje skladišče. 

V primerih, navedenih v drugem in tretjem od- 
stavku V. točke te odločbe, se s pogodbo med prodajal- 
cem in kupcem določi, •• naj se blago dobavi fraiko 
prodajalčevo ali franko kupčevo skladišče. 

Če so za posamezne proizvode oziroma skupine pro- 
izvodov (cement, sol, nafto in naitine derivate in drugo) 
predpisani posebni pogoji TA dobavo blaga, tedaj zanje 
tie veljajo dobavni pogoji iz te točke. 

XV 
Ce je kraj trgovskega podjetja na debelo aH zadružne 

rveze oddaljen nad 10 km od njegove razkladalne postaje, 
mu mora proizvajalno podjetje priznati tudi prevozne 
stroške od razkladalne postaje do njegovega- skladišča. 

'ïloit'iio marže 

XVI 

Marte BO namenjene za kritje vseh stroškov iz III. 
člena nreube o 6troskih državnih Irgovskih •••••••• pri 
poslovanju s proizvodi, za katere so predicane nižje 
enott.e pro zvajalčeve prodajne cene, razen za kritje od- 
visnih stroškov. 

Odvisno stroške (nakladanje, razkladanje, prevoz in 
morebitna dtwtava blaga) v dejansko plačanih zneskih, ki 
ustrezajo predpisani tarifi za zp/levno vrsto del (storitev), 
imajo trgovska podjetja na debelo in zadružne zveze 
oziroma prodajalci na drobno pravico zaračunati posebej 
k nižjj enotni prodajni ceni za proizvod poleg pripadajoče 
marže. 

XVII 
Določene marže iz I. točke te odločbe se izrabijo na 

tale način: 
1. Proizvajalna podjetja prodajajo proizvode z enotno 

proizvajalčevo prodajno ceno trgovskim podjetjem na de- 
belo aH zadružnim zvezam po predpisani t.ižji enotni 
proizvajalčevi prodajni ceni. V tem primeru ne pripada 
proizvajalnemu podjetju nikakršna marža. 

2. Če prodaja proizvajalno podjetje navedene pro- 
izvode neposredno trgovskemu podjetju na drobno vsaj 
v količinah, ki so določene kot minimalne za dobavo ne- 
posredno iz tovarne, zaračuna k predpisani nižji enotni 
proizvajalčevi prodajni ceni 50% marže, ki je določena 
za trgovska podjetja na debelo. V tem pr.meru ima trgov- 
sko podjetje na drobno poleg marže, ki je določena za 
trgovska podjetja na drobno, tudi še pravico do 50%. 
določene marže za trgovska • podjetja ta debelo. 

3. če prodaja proizvajalno podjetje navedene proiz- 
vode neposredno trgovskemu podjetju na drobno v količi- 
nah, manjših od količin, ki er določene kol minimalne za 
dobavo neposredno iz tovarne, a vsaj v količinah, ki so 
določene kot minmalne za dobavo iz tovarniškega skla- 
dišča (baze), zaračuna k predpisani nižji enotni proizva- 
jalčevi prodajni ceni celotno maržo, kj je določena za 
trgovska podjetja na debelo. V tem primeru ima trgovsko 
podjetje na drobno pravico samo do marže, ki je določena 
za trgovska podjetja na drobno. 

4. če prodaja proizvajalno podjetje neposredno trgov, 
skemu podjetju na drobno proizvode z nižjo enotno pro- 
izvajalčevo prodajno ceno, za katere je v I. točki te od- 
ločbe določena skupna marža — ne glede na to ali gre 
za količine, ki so določene kot minimalne za dobavo iz 
iz tovarne ali pa iz tovarniškega skladišča (baze) — ne 
zaračuna marže, temveč proda take proizvode po pred-, 
pisani nižji enotni proizvajalčevi prodajni ceni. Določena 
skupna marža pripada v tem primeru v celoti trgovskemu 
podjetju na drobno. 

5. če dobiva trgovsko podjetje na drobno blago od 
trgovskega podjetja na debelo, ki mu dobavlja blago iz 
svojega skladišča, pripada trgovskemu podjetju na debelo 
marža, ki je določena za trgovska podjetja na debelo,, 
trgovskemu podjetju •• drobno pa marža, ki je določena 
za trgovsko podjetje na drobno. s 

XVIII r 
Če nabavljajo državne ustanove, ljudske in družbene 

organizacije, ki kupujejo blago-za neposredno, potrošnjo, 
•• podjetja, ki .kupujejo blago zaradi nadaljnje izdelave. 
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predelave ali dodelave neposredno od pro.zvajalca pro- 
izvode z enotno proizvajalčevo prodajno ceno, ana pro- 
dajalno podjetje pravico, zaračunati tisto maržo, ki AQ po 
drugem, tretjem in četrtem odstavku XVII. točk« zaračuna 
pri dobavah trgovskim podjetjem na drobno. 

Ce nabavljajo kupci iz prvega odstavka te točke nave- 
dene proizvode iz skladišča trgovskega poajetja na de- 
belo, ima to podjetje pravico, zaračunati k predpisani 
enotni proizvajalčevi prodajni ceni še maržo, določeno za 
trgovska podjetja na debelo. To ne velja tedaj, če kupu-. 
jejo omenjeni kupci take proizvode v količinah, kakor jih 
po navadi prodajajo potrošnikom trgovska poUjetja na 
drobno. V tem primeru ima trgovsko podjetje na debelo 
pravico, zaračunati k predpisani enotni proizvajalčevi pro- 
dajni ceni že celotno določeno maržo, to je tako maržo za 
trgovska podjetja na debelo kakor tudi marže za trgovska 
podjetja na drobno. 

Ce kupujejo državta industrijska podjetja od pro- 
izvajalnih podjetij proizvode z nižjo enotno proizva- 
jalčevo prodajno ceno, ki jih uporabljajo v proizvodnji, 
proda proizvajalnemu podjetju take proizvode po pred- 
pisani nižji enotni proizvajalčevi prodajni ceni. V tem 
primeru proizvajalnemu podjetju ne pripada nikakršna 
marža. 

XIX 
Ce nabavlja trgovsko podjetje na drobno proizvode z 

nižjo enotno proizvajalčevo prodajno ceno od trgovskega 
podjetja na debelo vsaj v količinah, ki so določene kot 
minimalne za dobavo neposredno iz tovarne, to podjetje 
pa jih dobavi iz skladišča proizvajalca (tranzitna dobava), 
pripada trgovskemu podjetju na debelo samo tale tran- 
zitna marža: 

1. pri dobavah tekstilnih izdelkov in obutve 0.5%; 
2. pri dobavah živilskih industrijskih izdelkov 1%; 
3. pri dobavah drugih   industrijskih   izdelkov 2%. - 
Ostanek marže, ki je določena za trgovska podjetja 

na debelo, se razdeli tako, da- pripade trgovskemu .pod- 
jetju na, drobno 25%, proizvajalnemu podjetju pa 75% 
tega ostanka. 

Trgovsko podjetje na drobno mora trgovskemu pod- 
jetju na debelo plačati temu pripadajočo tranzitno maržo, 
pri formiranju svoje prodajne cene pa ima pravico, zara- 
čunati k predpisani enotni ceni še maržo, ki pripada v 
tem primeru trgovskemu podjetju na debelo (tranzitna 
marža), in maržo, ki pripada trgovskemu podjetju na 
drobno. 

Zaradi izrabe rabata pri tranzitnih dobavah se lahko 
več kupcev- (veö trgovskih podjetij, trgovska podjetja in 
ustanove itd.) združi in zahteva skupno dobavo blaga. 
Taka dobava se lahko zahteva samo tedaj, če celotno 
naročilo teh združenih kupcev ni manjša od količine, ki 
je določena kot minimalna za dobavo neposredno iz to- 
varne, 

XX 

Ce nabavlja zadružna zveza proizvode z nižjo enotno 
proizvajalčevo, prodajno ceno od trgovskega podjetja na 
debelo to podjetje pa mu jih dobavi iz skladišča proiz- 
vajalca (traratna dobava), mu pripada samo tale tran- 
zitna marža: 

1. pri dobavah tekstiln'h izdelkov in obutve 0.5%; 
2. pri dobavah živilskih industrijskih izdelkov 1%; 
3. pri dobavah drugih   industrijskih  izdelkov 2%. 
Tranztno maržo iz prednjega odstavka izplača v tem 

•neru zadružna zveza trgovskemu podjetju na debelo 

iz celotne določene marže, ki jo v celoti zaračunava k 
predpisani enotni proizvajalčev^ prodajni ceci. 

XXI 

Ce prodaja proizvajalec lastne proizvode z nižjo 
enotno proizvajalčevo prodajno ceno v svojih prodajalnah 
na drobno, ima pravico, k tej ceni zaračunati celotno ozi- 
roma skupno določeno maržo in odvisne stroške po tej 
odločbi 

Ce prodaja trgovsko podjetje na debelo v lastnih pro- 
dajalnah na drobno proizvode z nižjo enotno proizvajal- 
čevo prodajno ceno, ima pravico, k tej ceni zaračunati 
celotno oziroma skupno določeno maržo in odvisne stroške 
po tej odločbi. 

XXII 

Proizvode z nižjo enotno proizvajalčevo prodajno ceno 
dobavljajo proizvajalna podjetja Iranko vagon, vlačilec 
ali ladja kupčeve razkladalne postaje. Vsé stroške do kup- 
čeve razkladalne posiaje (dostava, zavarovanje, izgube pri 
blagu, prekladanje, če se blago prevaža po normalno- 
tirni in ozkotirni progi ali po železnici in z ladjo ali 
podobno) trpi proizvajalno podjetje. 

Ce je kupec v istem kraju kakor proizvajalno podjetje 
aH če imata skupno razkladalno postajo, dobavlja pro- 
izvajalno podjetje omenjene proizvode Iranko svoje skla- 
dišče. 

Proizvode, za katere so predpisane enotne proizva- 
jalčeve prodajne cene, dobavljajo trgovska podjetja na 
debelo franko svoje skladišče. 

Osnova za zaračunavanje marž, ki pripadajo po tei 
odločbi trgovskemu podjetju na debelo, zadružni zvezi ali 
trgovskemu podjetju na drobno, je vedno predpisana 
nižja enotna proizvajalčeva prodajna cenai 

XXIII 
Proizvajalna podjetja formirajo pni prodaji prolzvo- 

dov z nižjo enotno proizvajalöevo ceno svojo prodajno 
ceno takole: 

Trgovskim podjetjem • debelo in zadružnim zvezam 
prodajajo navedene proizvode po predpisani nižji enotni 
proizvajalčevi prodajni ceni, ne da bi zaračunala kakršno 
koli maržo. 

Po predpisani nižji enotni proizvajalčevi prodajni 
ceni prodajajo trgovskim podjetjem na drobno, kadar na- 
bavljajo ta podjetja od njih proizvode, za katere je v 
I. točki te odločbe določena skupna marža. 

Ce prodajajo navedene proizvode neposredno trgov- 
skim podjetjem na drobno, kakor je določeno v drugem 
odstavku XVII. točke, ali kupcem iz prvega odstavka 
XVIII točke ali če dobavijo proizvode po XIX. točki te 
odločbe, zaračunajo k predpisani nižji enotni proizvajal- 
čevi prodajni ceni še del marže, ki jim pripada po teh 
predpisih. 

XXIV * 

Trgovska podjetja na debelo formirajo pri prodaji 
proizvodov z nižjo enotno proizvajalčevo ceno iz svojega 
skladišča svojo prodajno ceno takole: 

K predpisani nižji enotni proizvajalčevi prodajni ceni 
zaračunajo najprej maržo, ki jim v tem primeru pripada, 
nato pa dodajo dejansko plačane odvisne stroške (stro- 
ške za nakladanje, za razkladale in prevoz od razkla* 
dalne postaje do svojega skladišča). 
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XXV 
Prodajalci na drobno formirajo pri prodaji proizvodov 

z nižjo enotno proizvajalčevo prodajno ceno svojo pro- 
dajno ceno takole: 

A, Ce nabavljajo neposredno od proizvajalca proiz- 
vode, za katere je v I. točki te odločbe določena skupna 
marža, zaračunajo najprej k predpisani nižji enotni pro- 
izvajalčevi prodajni ceni določeno skupno maržo, nato pa 
ji dodajo dejansko plačane odvisne stroške (stroške za 
nakladanje, za razkladanje in prevoz od razkladalne po- 
staje do svojega skladišča). 

2. Ce tabavljajo blago neposredno od proizvajalca, 
kakor je določeno v drugem in tretjem odstavku XVII. 
točke te odločbe, zaračunajo k predpisani nižji enotni 
proizvajalčevi prodajni ceni najprej maržo, ki jim pri- 
pada po navedenih predpisih, nato pa dodajo: 

a) razliko med predpisano nižjo enotno proizvajal- 
čevo prodajno ceno in fakturirano prodajno ceno proiz- 
vajalnega podjetja (nižja enotna proizvajalčeva prodajna 
cena z maržo ali delom določene marže za trgovska pod- 
jetja na debelo); 

b) dejansko plačane odvisne stroške. 
3. Ce nabavljajo blago od trgovskega podjetja na 

debelo, to podjetje pa jim dobavlja blago iz svojega skla- 
dišča, zaračunajo k predpisala nižji enotni proizvajalčevi 
prodajni ceni najprej maržo, ki je določena za trgovska 
podjetja na drobno, nato pa dodajo: 

a) razliko med predpisano nižjo enotno proizvajal- 
čevo prodajno ceno in fakturirano prodajno ceno trgov- 
skega podjetja na debelo (nižja enotna proizvajalčeva 
prodajna cena + marža trgovskega podjetja na debelo 
+ stroški za razkladanje, nakladanje in prevoz od raz- 
kladalne postaje do skladišča trgovskega podjetja na 
debelo); 

b) dejansko plačane odvisne stroške (razkladanje, na- 
kladanje, prevoz in dostava) od skladišča trgovskega pod- 
jetja na debelo do svojega skladišča. 

4. Ce nabavljajo blago od trgovskega podjetja na 
debelo, to podjetje pa jim dobavlja blago iz skladišča 
proizvajalca (tranzitne dobave), zaračunajo k predpisani 
nižji enotni proizvajalčevi prodajni ceni najprej maržo, 

; ki jim v takem primeru pripada (XIX. točka), nato pa 
dodajo: 

a) razliko med predpisano nižjo enotno proizvajal- 
čevo prodajno ceno in fakturirano prodajno ceno proiz- 
vajalnega podjetja (nižja enotna proizvajalčeva prodajna 
cena +del marže, ki pripada proizvajalcu po XIX. točki); 

b) tranzitno maržo, ki je določena za trgovska pod- 
jetja na debelo; 

c) dejansko plačane odvisn-e stroške od razklađalne 
postaje do svojega skladišča. 

Skupni predpisi, ki se nanašajo na promet blaga, za ka- 
tero so določeni rabati, in na promet blaga, za katero 

4o določene marže 

XXVI 

Za promet med zadružnimi zvezami in zadrugami 
izdajo pristojni zadružni organi predpise, kako se dolo- 
čijo dostavni pasovi in mesta za dobavo blaga in kako 
se razdelijo določeni rabati in marže med zadružno zvezo 
in zadrugo. 

XXVII 

Predpisi o priznavanju rabata in zaračunavanju marž, 
ki so s to odločbo predpisani za trgovska podjetja na 
drobno, veljajo tudi za zadruge, Če nabavljajo blago ne- 
posredno od proizvajalnega podjetja oziroma trgovskega 
podjetja na debelo brez udeležbe zadružne zveze. 

XXVIII 

Kot proizvajali^ podjetja so po predpisih te odločbe 
mišljene tako tovarne kakor tudi industrijska skladišča 
(baze) glede na to, od kod se blago dobavlja kupcu. 

XXIX 

Rabate, določene za trgovska podjetja na debelo, ali 
del teh rabatov, ki ostanejo proizvajalnemu podjetju po 
točkah IX., XI. in XII., ter marže, ki jih proizvajalna 
podjetja zaračunajo po točkah XVII., XVIII. in XIX. te 
odločbe, uporabijo proizvajalna podjetja po posebnih 
predpisih. 

XXX 
Trgovska podjetja na debelo morajo od prejetih raba- 

tov in zaračunanih marž odvesti: 
1. kot prispevek za amortizacijo .... 0.06% 
2. kot prispevek za sklad za racionalizacijo 0.04% 
3. kot prispevek za sklad vodstva    .    .     . 0.03% 
4. kot prispevek za vzgojo kadrov . . . 0.04% 

od prometa. 
Ostanek rabatov oziroma marž uporabijo trgovska 

podjetja na debelo za kritje nabavnih in prodajnih 
stroškov. 

Trgovska podjetja na debelo, ki imajo svoje poslovne 
prostore ali del prostorov v lastnih poslopjih, odvedejo 
poleg prispevkov iz prednjega odstavka še prispevek za 
najemnino poslovnih prostorov 0.04% od prometa. 

XXXI 

Državna trgovska podjetja na drobno morajo od pre- 
jetih rabatov in zaračunanih marž odvesti: 

•  1. kot prispevek za amortizacijo .    .    .     . 0.3 % 
2. kot prispevek za sklad za racionalizacijo 0.2 % 
3. kot prispevek za sklad vodstva     .    .    • 0.15% 
4. kot prispevek za vzgojo kadrov . . . 0.2 % 

od prometa. 
Ostanek rabatov oziroma marž uporabijo državna tr- 

govska podjetja na drobno za kritje nabavnih in prodajnih 
stroškov. 

Državno trgovsko podjetje na drobno, ki ima vse 
svoje poslovne prostore ali del prostorov v lastnih po- 
slopjih, odvede poleg prispevkov iz prednjega odstavka 
še prispevek za najemnino poslovnih prostorov 0.2% od 
prometa. 

XXXII 

Ce kupci po tej odločbi prevzamejo iz skladišča pro- 
izvajalca (baz) bodisi blago z enotno cenò v nadrobni 
prodaji ali blago z enotno proizvajalčevo prodajno ceno 
in ga na svoje stroške pripeljejo do svoje razkladalne po- 
staje ali skladišča, jim mora proizvajalno podjetje pri- 
znati vse stroške v tolikšnem znesku, kolikor bi znašali 
njegovi stroški, Če bi dobavilo blago franko vagon, vla- 
čilec ali ladja kupčeve razkladalne postaje. 

Predpis prednjega odstavka ne velja tedaj, če je 
kupec v istem kraju kakor proizvajalno podjetje ali če 
imata skupno razkladalne postajo. 
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Če prodajalec na drobno prevzame iz skladišča trgov- 
skega podjetja na debelo blago z enotno ceno v nadrobni 
prodaji in ga na svoje stroške pripelje do svoje razkla- 
dalne postaje ali skladišča, mu mora trgovsko podjetje 
na debelo priznati vse stroške v tolikšnem znesku, koli- 
kor bi znašali njegovi 6troški, če bi dobavilo blago franko 
vagon, vlačilec ali ladja kupčeve razkladalne postaje. 
Izjema je samo ledaj, če je trgovsko podjetje na drobno 
v istem ••••• kakor trgovsko podjetje na debelo ali če 
imata »kupno ràzkladalno postajo. 

XXXIII / 
Za proi/vode oziroma   skupine   proizvodov iz prve 

točke te odločbe, za katere so rabati oziroma marže raz- 
beljeni na rabat ozroma maržo za trgovska podjetja na 

;>belo in  rabat oziroma maržo za trgovska podjetja na 
robno, je v prometu od proizvajalca do potrošnika dovo- 
iena udeležba največ dveh posrednikov: trgovskega pod- 

jetja na debelo in trgovskega podjetja na drobno, če pa 
se v tem prometu izjemoma pojavita dve trgovski pod- 
jetji na debelo ali dve trgovski podjetji na drobno, ne 
moreta vsako posebej izrabiti celotnega priznanega raba- 
ta oziroma zaračunati določene marže, ki jima pripada, 
temveč morata rabat oziroma maržo razdeliti medseboj- 
no s pogodbo tako, da pripada vsakemu od njih soraz- 
meren del rabata oziroma marže glede na njihove stroške. 

Če se po prednjem odstavku pojavita v prometu tr- 
govsko podjetje na debelo in zadružna zveza, pripada 
vsakemu od njih polovica določenega rabata oziroma 
marže. Če gre v takem primeru za proizvode z enotno 
ceno v nadrobni prodaji, prizna trgovsko podjetje na 
debelo zadružni zvezi tudi povprečni dodatek za dostavne 
pasove. 

Če dobavi trgovsko podjetje na debelo blago z 
enotno ceno v nadrobni prodaji po nalogu zadružne zveze 
neposredno krajevni zadrugi, mu pripada 70% rabata, 
določenega za trgovska podjetja na debelo. Ostanek ra- 
bata za trgovska podjetja na debelo se razdeli sorazmer- 
no med zadružno zvezo in krajevno zadrugo. 

Če dobavlja trgovsko podjetje na debelo blago z 
enotno proizvajalčevo prodajno ceno po nalogu zadružne 
zveze neposredno krajevni zadrugi, ima pravico zaraču- 
nati samo 70% marže, določene za trgovska podjetja na 
debelo, Ostanek marže se razdeli sorazmerno med za- 
družno 7.VPZO in krajevno zadrugq. 

XXXIV 

Proizvodi oziroma skupine proizvodov, za kater* je 
v I. točki te odločbe določen skupen rabat oziroma skupna 
marža, gredo praviloma neposredno od proizvajalca v 
trgovsko podjetje na drobno. Če pa gre izjemoma tudi 
to blago preko trgovskega podjetja na debelo in trgov- 
skega podjetja na drobno, pripada trgovskemu podjetju 
na debelo 25% določenega rabata oziroma marže. 

XXXV 

Količinski prevzem blaga z enotno ceno se opravlja 
na kupčevi razkladalni postaji, kakovostni pa na kupče- 
vem skladišču. Pri tem velja glede drugih načel o koli- 
činskem in kakovostnem prevzemu blaga pravilnik o 
sklepanju pogodb o prodaji in nakupu blaga (Ur. list 
FLRJ št 11-92/47). 

če kupci po tej odločbi prevzemajo blago iz skla- 
dišča proizvajalca oziroma trgovskega podjetja na de- 
belo, se količinski in kakovostni prevzem blaga opravi v 
skladišču proizvajalca oziroma v skladišču trgovskega pod- 
jetja na debelo. 

S posebnimi predpisi se določi, v katerih primerih 
J hi pri kakšnem blagu se smeta količinski in kakovostni 

prevzem blaga opraviti tudi na drugem kraju. 

XXXVI 

Stroški za titev in amortizacijo transportne (ve- 
like) embalaže, ki jo je treba po predpisih vrniti pro» 
zvajalcu, gredo v breme proizvajalca^ 

XXXVII 

Faktura proizvajalca in trgovskega podjetja na de- 
belo mora biti sestavljena na predpisan način in obse- 
gati vse elemente, iz katerih so razvidne količinske in 
kakovostne označbe blaga, vrsta, cene, predpisane enotne 
cene, višina priznanega rabaita oziroma zaračunane marž« 
in podobno. 

XXXVIII 

Če je za posamezne proizvode iz I. točke te odločbe 
predpisana začasna enotna proizvajalčeva prodajna cena, 
franko naloženo v vagon proizvajalčev kraj, tedaj za te 
proizvode ne veljajo predpisi prvega odstavka XIV. točke, 
prvega odstavka XXII. točke in ne predpisi točk XXV., 
XXVI. in XXXII. te odločbe. Za te proizvode veljajo tile 
predpisi: 

a) proizvajalna podjetja dobavljajo te proizvode 
franko naložene v vagon, vlačilec ali ladjo svoje nakla- 
dalne postaje; 

b) količinski prevzem blaga se opravi na •••••••! 
postaji, kakovostni pa v kupčevem skladišču; 

c) stroške od nakladalne postaje proizvajalca do ras- 
kladalne postaje kupca trpi kupec in jih zaračuna v pro- 
dajno ceno; 

č) kupec zaračuna svojo določeno maržo k1 predpi- 
sani enotni proizvajalčevi prodajni ceni, franko naloženo 
v vagon, vlačilec ali ladjo nakladalne postaje. 

Drugi predpisi te odločbe veljajo tudi v tem pri- 
meru, le da se kot enotna proizvajalčeva prodajna cenai 
franko vagon, vlačilec ali ladja kupčeve raakladalne po- 

' staje vzame enotna proizvajalčeva prodajna cène franko 
naloženo v vagon, vlačilec ali ladjo nakladalne postaje 
proizvajalčevega kraja. 

XXXIX 

V 30 dneh po objavi te odločbe morajo direkcije 
ministrstva za industrijo in rudarstvo LRS sestaviti se- 
zname svojih proizvodov iz I. točke te odločbe, v katerih 
natančno določijo minimalne količine za dobavo trgov- 
skim podjetjem na drobno, tako neposredno iz fcrvarne 
kakor tudi iz tovarniških skladišč (baz). Te sezname ob- 
javi ministrstvo za industrijo in rudarstvo LRS v spo- 
razumu z ministrstvom za trgovino in preskrbo LRS. 

Do objave seznamov iz prednjega odstavka veljajo 
še nadalje predpisi pravünika o minimalnih količin-ah 
blaga, ki se dobavljajo naposredno od proizvajalnih pod- 
jetij (Uradni list FLRJ št. 109-815/47). 
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XXXX 

Ta odločba velja od dneva objave v >Uradnem listu 
Ljudske republike Slovenije«. 

St. S'P 296/1 
Ljubljana dne 5. septembra 1948. 

Se strinjam I 

Predsednik 
planske komisije LRS: 
Sergej Kraigher 1. r. 

Namestnik ministra 
» trgovino in preskrbo LRS: 
minister za komunalne zadeve 

LRS: 

Lidija Sontjurc 1. r. 

Ob pripravi besedila pravilnikov o pripravniški službi, 
strokovnih izpitih in tečajih v: 1. hidrometeorološki stroki 
in 2. v geodetski stroki za objavo je pomotoma izostalo 
spodaj navedeno besedilo. Zato ee daje 

popravek: 
1. V pravilniku, objavljenem v 39. številki Uradnega 

lista LRS z dne 9. septembra 1948 pod št. 300, se v 
11. členu med prvim in drugim stavkom uvrsti stavek: 
>En član komisije je organ personalne službe«; v 27. členu 
se vstavijo v 2. vrsti prvega odstavka za besedilom: >tri je 
stalni Člani« besede: >katerih eden je organ personalne 
službe,«. 

2. V pravilniku, objavljenem v isti številki pod št. 201, 
ee kot zadnji stavek 15. člena in prvega odstavka 40. člena 
uvrsti besedilo: >En član komisije je organ personalne 
službe.« 

Predsedstvo vlade LRS 
Oddelek za zakonodajo 

{j In organizacijo državno 
upravo 

Pretrled »Uradnega lista FLRJ« 

St. 76 z dne 4. septembra 1948t 

644. Ukaz o preosnovi vlade FLRJ. 
645. Odločba o nižjih enotnih prodajnih cenah na debelo 

za žito, moko in zdrob v gospodarskem letu 1948/49, 
veljavnih za vso Federativno ljudsko republiko Ju- 
goslavijo. 

646. Pravilnik o pripravniški službi, strokovnih izpitih 
in strokovnih tečajih v industrijski tehnični stroki. 

647. Navodilo za izvajanje uredbe o reviziji državnih go- 
spodaTskih podjetjih, uradov in ustanov. 

648. Odredba o pogojih za kontrahiranje industrijskih 
rastlin letine 1949. 

649. Odredba o državnih (vezanih) cenah za posamezne vr- 
ste in kakovosti industrijskih rastlin letine 1949. 

650. Odredba o potrditvi začasne veljavnosti pravilnika o 
premijskih podatkih tehničnega osebja generalne di- 
rekcije Črne metalurgije pri ministrstvu za težko in- 
dustrijo FLRJ. 

651. Odločba o izročitvi y obtok novega bankovca za 500 
dinarjev. 

652. Odločba o kupovanju jedilnega olja, oljnih pogač in 
suhih rezancev sladkorne pese po vezanih cenah, 

053. Odločba o izročitvi v promet priložnostnih poštnih 
znamk >Balkansko-srednjeevropsko tekmovanje v at- 
letiki«. 

Popravek uredbe o reviziji državnih gospodarskih pod- 
jetij, uradov in ustanov. 

St. 77 z dne 8. septembra 1948: 
654- Navodilo o plačevanju razlik, nastalih z zvišanjem 

cen za blago v trgovini na drobno. 
655. Navodilo o določanju honorarjev za delo debatnih 

stenografov. 
656. Odredba o odpravi Že ustanovljene pripravniške 

službe za poklica komercialist in višji komercialist 
in o določitvi strokovne usposobljenosti, potrebne za 
poklice: nižji komercialist, komercialist in višji ko- 
mercialist 

$57. Odločba o odstotku dobička, s katerim lahko samo- 
stojno razpolagajo gostinska podjetja zveznega po- 
mena in njihov operativni upravni roditelj. 

658. Odločba o začasnih normah za steklarska dela na 
zgradbah GnU 681. 

659. Odločba o začasnih normah za Mepareika dela v 
zgradbah GnU 771. 

600. Odločba o začasnih normah pri elektriških delih ja- 
kega toka v zgradbah GN 851, pri elektriških delih 
šibkega toka v zgradbah GN Sffl. in pri delih za in- 
stalacijo strelovoda na zgradbah GN 871. 

661. Odločba o začasnih normah za pleskarska dela s su- 
himi in mastnimi barvami v zgradbah GnU 531. 

662. Odločba o spremembi in dopolnitvi odločbe o skle- 
panju kupnih in prodajnih pogodb za vino, krompir, 
olivno olje, riž in suhe višnje letine 1948. 

663. Odločba o določitvi vezanih cen za vino glede na vr- 
sto in kakovost. 

664. Odločba o spremembah in dopolnitvah odločbe o 
določitvi kmetijskih pridelkov, ki se bodo kupovali 
od kmetov pridelovalcev in kmečkih obdelovalnih 
zadrug po določenih državnih cenah (vezanih ce- 
nah). 

Pristop Monaka k ustavi Mednarodne zdravstvene orga- 
nizacije. 

Popravek navodila o povračilu (regresu) državnih proiz- 
vajalnih podjetij lokalnega pomena, kadar dobavlja- 
jo blago po nižjih enotnih prodajnih cenah 

Izdaja »Uradni M LRS«. — Ravnatelj in odgovorni urednik: Božo Vodusek; tiska Blasnikova tiskarna, obrat i — oba v LJubljani. 
Naročnina: četrtletno 60, polletno 120, celoletno 240 din. — Posamezna številka: 4 din za 16 strani, 8 din za 32 strani, 12 din 
cai 48 strani. 16 din za 64 strani, po pošti 2.50 din več. — Uredništvo in upravuiStvo: Ljubljana, Gregorčičeva ulica fit. 23. — 

Teleion: ravnateljstvo 49-40, uredništvo 49-90, upravništvo 55-79. — Ček, račun 6—90190—1. 



Poštnina plačana • gotorinl. 

URADNI LIST 
LJUDSKE   REPUBLIKE   SLOVENIJE 

Letnik V. V Ljubljani dne 21. septembra 1948. Številka 41. 

VSEBINA: 
210. Uredba o podeljevanju prehodnih zastav najzaslužnejšim 

delovnim kolektivom podjetij republiškega in lokalnega 
pomena v Ljudski republiki Sloveniji. 

211. Uredba o obveznih prevoznih storitvah v gozdarstvu in 
lesni industriji. 

212. Pravilnik o vzdrževanju državnih, zadružnih -in zasebnih 
plemenjakov ter o načinu plačevanja ekočnine. 

213. Navodilo za izvajanje zakona o odpravi zakona o prenosu 
imovine telesnovegojnih društev na Zvezo fizkulturnih 
društev Slovenije ter o ureditvi lastninskih razmerij iz 
tega zakona. 

214. Odločba o ustanovitvi nižje leene šole v Ljubljani. 

215. Odločba o ustanovitvi gozdarskih tehnikumov1 v Ljubljani. 
in Mariboru. 

21G. Odločba o ustanovitvi kmetijsko Sole v Vipolžah. 
217. Odločba o ustanovitvi industrijske šolo za pohištveno stroko 

v Novi Gorici. 
218. Odločba o ustanovitvi grafično industrijske Solo v Ljub- 

ljani. 
219. Odločba o  ustanovitvi strokovnih  avtomehaaičnih  šol rt 

Ljubljani in Mariboru. 
220. Odločba o ustanovitvi nižje gozdarske šole v Postojni, 
—   Popravek. 

UKEĐBE. 0ĐHEDBE. NAVODILA • ODLOČBE 
VLADE LJUDSKE REPUBLIKE SLOVENIJE 

210. 
Na podlagi 12. člena temeljne uredbe o podeljevanju 

prehodnih zastav najzasluženjšim delovnim kolektivom 
(Uradni list FLRJ št. G2—499/48) izdaja vlada LRS po 
predlogu Glavnega odbora Enotnih sindikatov Slovenije 

uredbo 
o podeljevanju prehodnih zastav najzaslužnejšim de- 
lovnim kolektivom podjetij republiškega in lokalnega 

pomena v Ljudski Republiki Sloveniji 

1, člen 

Kot znak ljudskega priznanja za izredne zasluge pri 
izpolnjevanju nalog, postavljenih z gospodarskim planom, 
se podeljujejo prehodne zastave najzaslužnejšim delov- 
nim kolektivom v vseh gospodarskih panogah republi- 
škega in lokalnega pomena. 

2. člen 

Prehodne sastave podeljujejo; 

• •' Vlada LRS po PredloSu Glavnega odbora Enotnih 
sindikatov Slovenije in republiškega resornega ministra 

tis tim. najboljšim delovnim kolektivom podjetij repu- 
bliškega m lokalnega pomena v Ljudski Republiki Slove- 
niji, ki niso dobili prehodne zastave zvezne vlade-, 

2. Glavni odbor Enotnih sindikatov Slovenije in 
resorni minister skupno - tistim delovnim kolektivom 
podjetij republiškega in lokalnega pomena ki se med 
tekmovanjem izkažejo kot najboljši za tistimi delovnimi 
kolektivi, ki so jim bue podeljene prehodne zastave 
vlade LRS; 

3. okrajni, mestni, rajonski oziroma krajevni izvršilni 
odbori in okrajni oziroma krajevLi sindikalni sveti skupno 
— tistim najzaslužnejšim delovnim kolektivom svojih 
podjetij, ki niso prejeli prehodne zastave po 1. ali 2, ioČki 
tega člena; 

4. uprava podjetja in sindikalna podružnica skupno 
— najzaslužnejšemu oddelku svojega podjetja. 

Kot resorni minister se razume predsednik ustrez- 
nega komiteja oziroma komisije pri vladi LRS, kadar gre 
za podelitev zastav delovnim kolektivom republiških pod- 
jetj iz pristojnosti komiteja ali komisije, oziroma minister 
za komunalne zadeve, kadar gre za za podelitev po 1. in 
2. točki tega člena delovnim kolektivom lokalnih podjetij. 

3. člen 

Prehodne zastave se podeljujejo: 
1. delovnim kolektivom republiškega pomena sredi 

in ob koncu vsakega planskega leta, in sicer najpozneje 
v 10 dneh po objavi podelitve zveznih prehodnih zastav; 

2. delovnim kolektivom podjetij lokalnega pomena 
za vsako četrtletje v planskem letu najpozneje v 15 dneh 
po koncu četrtletja; 

3. delovnim kolektivom oddelkov v podjetjih za vsak 
mesec, in sicer najpozneje do 10. v mesecu za pretekli 
mesec. 

4. člen 

Ce jo dobil delovni kolektiv kakega podjetja1 prehod- 
no zastavo Vlade FLRJ ali kakega drugega višjega organa 
kot najboljši v ustrezni gospodarski panogi, se podeli 
prehodna zastava nižjega organa za njim najboljšemu de- 
lovnemu kolektivu dotične gospodarske panoge. 

5. člen 

Prehodne zastave se podeljujejo delovnim kolekti- 
vom republiških podjetij za posamezne gospodarske pa- 
noge, delovnim kolektivom lokalnih podjetij pa za ob. 
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močje ustreznega ljudskega odbora, in sicer ne glede na 
gospodarske panoge. 

V mestih Ljubljana, Maribor in Celje se lahko pode- 
ljujejo prehodne zastave delovnim kolektivom mestnih to 
rajonskih podjetij za posamezne gospodarske panoge. V 
sporazumu z Glavnim odborom Enotnih sindikatov dovoli 
lahko minister za delo to tudi za delovne kolektive v 
podjetjih drugih večjih mest. 

6. člen 

Pri oceni uspehov, ki jih dosežejo delovni kolektivi 
pri izpolnjevanju nalog, postavljenih z gospodarskim pla- 
nom, se kot merilo vzame predvsem: 1. odstotek izpol- 
nitve plana; 2. odstotek znižanja polne lastne cene; 
3. odstotek zboljšanja kakovosti proizvodnje; 4. odstotek 
izpolnitve plana vzgoje kadrov; 5. stanje delovne disci- 
pline. 

Poleg meril iz prednjega odstavka se pri ocenjeva- 
nju uspehov, ki jih delovni kolektivi dosežejo pri iz- 
polnjevanju nalog, postavljenih z gospodarskim planom, 
upošteva tudi še to: 1. stanje delovne organizacije; 2. de- 
la v proizvodnji, izvršena izven plana; 3. odstotek de- 
lavcev v kolektivu, ki so si priborili naslov udarnika, 
novatorja ali racionalizatorja; 4. letni finančni učinek, do- 
sežen z uporabo novatorskih in racionalizatorskih predlo- 
gov, 5. rezultati, doseženi pri kulturnoprosvetnem delu; 
6. rezultati, doseženi pri preskrbi, nastanitvi in varstvu 
delavcev pri delu. 

7. člen 
Glavni odbor Enotnih sindikatov Slovenije in resorni 

minister podajata predlog vladi LRS za podelitev prehod- 
nih zastav po 1. točM 2. člena in izdajata odločbe o po- 
delitvi prehodnih zastav po 2. točki 2. člena na podlagi 
poročila skupnih komisij, ki so zato sestavijo za ustrezne 
gospodarske panoge. 

Komisijo sestavljajo po en predstavnik Glavnega od- 
bora Enotnih sindikatov Slovenije, ustreznega republi- 
škega ministrstva oziroma komiteja ali komisije pri vladi 
LRS, ministra za delo LRS in planske komisije LRS. 
Če naj podeli prehodno zastavo delovnemu kolektivu pod- 
jetja lokalnega pomena vlada LRS ali Glavni odbor Enot- 
nih sindikatov Slovenije skupno z resornim ministrom, 
mora biti v komisiji tudi zastopnik ministrstva za komu- 
nalne zadeve. 

Komisija sestavi svoje poročilo na podlagi meriL po- 
stavljenih s to uredbo in drugimi predpisi, izdanimi na' 
podlagi te uredbe in na podlagi zvezne uredbe, ter na 
podlagi službene evidence in poročil sindikalnih organi- 
zacij. 

8. den 

Okrajni, mestni, rajonski in krajevni izvršilni odbori 
ter okrajni oziroma, krajevni sindikalni sveti izdajajo 
skupno določbe o podelitvi prehodnih zastav na podlagi 
poročila.' skupnih komisij, Id se za to sestavijo ali za ob- 
močje posameznih ljudskih odborov (1. odstavek 6. člena) 
ali za ustrezne gospodarske panoge (2. odstavek 6. člena). 

Komisijo sestavljajo po en zastopnik krajevnega sin- 
dikalnega sveta, poverjenik okrajnega (mestnega) izvr- 
šilnega odbora za delo, poverjenik okrajnega (mestnega) 
izvršilnega odbora za lokalno gospodarstvo oziroma po- 
verjenik za lokalno industrijo in obrt ali poverjenik za 
komunalno gospodarstvo ter predsednik okrajne (mestne) 

planske komisije. Ce je poverjenik zadržan, je član komi- 
sije zastopnik ustreznega poverjeništva. V to komisijo 
prideta še po en zastopnik krajevnega ljudskega (izvr- 
šilnega) odbora in krajevnega sindikalnega sveta, kadar 
gre za podelitev prehodnih zastav delovnim kolektivom 
krajevnih in njim enakih podjetij. 

Komisije iz tega člena poslujejo po določbah zadnje- 
ga odstavka 7. člena. 

9. člen 
Prehodna zastava se izroči odlikovanemu delovnemu 

kolektivu na slavnostnem sestanku. 
Delovni kolektiv, ki mu je podeljena zastava vlade 

LRS, ima, dokler obdrži zastavo, naslov: »Najboljši de- 
lovni kolektiv. .< (ustrezne gospodarske panoge v Ljud- 
ski Republiki Sloveniji). 

** Delovni kolektiv, ki mu jo podeljena zastava Glavne- 
ga odbora Enotnih sindikatov Slovenije in resornega mi- 
nistra ima, dokler obdrži zastavo, naslov: »Zaslužni de- 
lovni kolektiv.. .< (ustrezne gospodarske panoge v Ljud- 
ski Republiki Sloveniji). 

Delovni kolektiv, ki mu je podeljena1 prehodna za- 
stava ljudskega odbora, ima, dokler obdrži zastavo, na- 
slov: »Najboljši delovni kolektiv okrajnih (mestnih, ra- 
jonskih, krajevnih) podjetij v okraju (mestu, rajonu, kra- 
ju) .. x. V primeru 2. odstavka 5. člena ima delovni ko- 
lektiv mestnega oziroma rajonskega podjetja naslov: 
»Najboljši delovni kolektiv... (ustrezne gospodarske pa- 
noge) v mestu (rajonu) .. .<• 

10. člen 

Delovni kolektiv, ki si pribbri trikrat zaporedoma 
prehodno zastavo istega OTgana, jo obdrži za vedno kot 
spomin in dobi spominsko listino od organa, ki mu je 
zastavo podelil. 

11. člen 

Ce v ustrezni gospodarski panogi ali v območju po- 
sameznega ljudskega odbora noben delovni kolektiv ne 
ustreza pogojem iz 1. člena, se prehodna zastava ne 
podeli. 

12. člen 

Poleg prehodne zastave dobi delovni kolektiv tudi 
denarno nagrado. Nagrade za delovne kolektive, ki do- 
bijo prehodno zastave po 1. in 2. točki 2. člena, se pla- 
čujejo iz republiškega proračuna, Glavni odbor Enotnih 
sindikatov Slovenije in resorni minister lahko predložita 
vladi LRS obenem s svojim predlogom o podelityi pre- 
hodne zastave tudi predlog za znesek denarne nagrade. 

Nagrade za delovne kolektive, ki dobijo prehodne za- 
stave po 3. točki 2. člena, se plačujejo iz proračuna ustrez- 
nega ljudskega odbora. 

Nagrade za delovne kolektive, ki dobijo prehodne za- 
stav© po 4. točki 2. člena, se plačujejo iz sklada vodstva. 

13. člen 

Od podeljene denarne nagrado se 60°/i ,.mwka po- 
rabi za osebno nagrade članom delovnega kolektiva, 40°/o 
pa se določi za njegovo kulturno in socialno povzdigo. 
Nagrade po 3. odstavku 12. člena se razdele v celoti na 
člane delovnega kolektiva. 
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Denarna nagrada se razdeli članom delovnega ko- 
lektiva po osebnem prizadevanju in uspehih, • so jih 
posamezniki dosegli v tekmovanju. 

Za razdelitev nagrad in porabo denarja sta skupno 
odgovorna sindikalna podružnica in uprava podjetja, ka- 
terega delovni kolektiv je nagrajen. 

14. člen 

Podrobnejše predpise za izvajanje te uredbe izda po 
potrebi minister za delo LRS po predlogu Glavnega od- 
bora Enotnih sindikatov Slovenije in v sporazumu z re- 
publiškimi, ministri za industrijo in rudarstvo, za gradnje, 
za kmetijstvo, z& gozdarstvo in lesno industrijo, za lo- 
kalni promet, za trgovino in preskrbo, za finance, za ljud- 
sko zdravstvo in za komunalne zadeve.     - 

15. člen 

Ta uredba velja od dneva objave v >Uradnem listu 
LRS«. 

Št. S-zak. 565 
Ljubljana dne 18 septembra 1948. 

Minister za delo LRS: Predsednik vlade LRS: 
Ivau Regent L r. Miha Marinko-1. r. 

211. 

Na podlagi točke c) 30 člena zakona o petletnem pla- 
nu za razvoj narodnega gospodarstva Ljudske republike 
Slovenije v letih 1947—1951 izdaja vlada LRS po predlogu 
ministra za gozdarstvo in lesno industrijo LRS 

uredbo 
o obveznih prevoznih storitvah v gozdarstvu in lesni 

industriji 

1. člen 

Minister za gozdarstvo in lesno industrijo je po- 
oblaščen, da zaradi prevozov, ki so potrebni v zvezi z iz- 
polnjevanjem plana na področju gozdarstva in lesne indu- 
strije, odreja, da se kmetom in drugim osebam, ki imajo 
primerna vozila in vprego, predpišejo obveze za preva- 
žanje lesa, kolikor niso prostovoljno pripravljeni voziti 
les. 

2. člen 

Odredbe ministra za gozdarstvo in lesno industrijo 
po 1. členu izvajajo okrajni izvršilni odbori za svoje ob- 
močje, 

V ta namen predpisujejo okrajni izvršilni odbori pre- 
vozne obveze posameznikom z odločbo ali za posamezne 
kraje ali območja z razglasom. V predpisu je treba na- 
vesti, kdo mora voziti, v čigavo korist in koliko časa ozi- 
roma kakšno količino lesa mora zvoziti. 

3. člen 

Prevozi lesa, opravljeni na podlagi predpisa po 2. le- 
nu, se plačujejo voznikom po p/edpieih tarife za prevoz- 

ritve. ne storitve. 

4. člen 

Kdor ne izpolni predpisane prevozne obveze po 
2. členu, pa tega zadostno ne opraviči, se kaznuje z denar- 
no kaznijo do 10.000 dinarjev ali s kaznijo poboljševalne- 
ga dela do 20 dni. 

5. člen 

Minister za gozdarstvo in lesno industrijo izdaja po- 
trebna navodila za izvajanje te uredbe. 

* 6. člen 

Ta uredba velja od dneva objave v >Uradnem lista 
LRS«. 

St S-zak. 563 
Ljubljana dne 16. septembra 1948. 

Minister za gozdarstvo 
in lesno industrijo LRS: 

Tone Fajfar L r. 
Predsednik vkde LRS: 

Miha Marinko Lr, 

P •• •1••••••. M V0DILÄ,0BLÖÜBE 
MINISTRSTEV 

LJUDSKh REPUBLIKE SLOVENIJE 

212. 

Na podlagi 2. točke 7. člena uredbe o bdbiri plemen- 
ske živine z dne 25 julija 1947 (Uradni list LRS št 
32—186747) predpisujem «*" 

pravilnik 
o vzdrževanju državnih, zadružnih in zasebnih plo- 

menjakov ter o načinu plačevanja skočnine 

1. člen 

Za plemenjake so lahko priznani (licencirani) držav- 
ni, zadružni in zasebni žrebra, biki, merjasci in ovni. 

2. člen 

Priznane državne žrebce vzdržuje ministrstvo za kme- 
tijstvo LRS v državni žrebčarai Zaradi plemenitve jih 
oddaja v oskrbo državnim posestvom, kmetijskim zadru- 
gam in zasebnikom po pravilniku o oddajanju državnih 
žreboev v oskrbo za plemenitov z dne 20. februarja 1947 
(Uradni list LRS žt. 10-54/47). 

3. člen 

Priznane plemenjake: bike, merjasce in ovne, ki so 
last države, vzdržujejo krajevni in okrajni (mestni) ljud- 
ski odbori na svojih plemenilnih postajah, lahko pa jih 
tudi oddajajo v oskrbo kmetijskim eadrugam in zaseb- 
nikom. O oddaji plemenjakov v oskrbo sklepajo krajevni 



Stran 310 URADNI LIST LRS Štev. 41 — 21. IX. IMS 

ljudski odbori in okrajni (mestni) izvršilni odbori s kme- 
tijskimi zadrugami oziroma zasebniki pismene pogodbe 
po navodilih ministrstva za kmetijstvo LRS. 

Za živinorejo na državnih posestvih potrebne pie- 
menske bike, merjasce in ovne vzdržujejo ta posestva 
sama. 

4. člen 
Zadružne plemenske žrebce, bike, merjasce in ovne 

vzdržujejo kmetijske zadruge na svojih plemenilnih po- 
stajah ali pa jih oddajajo v oskrbo svojim članom s pisme- 
no pogodbo, s katero se določi, da je rejec dolžan ple- 
menjaka vzdrževati določeno dobo za namen plemenitve 
in kakšno odškodnino dobi za to. 

5. člen 

Lastnik oziroma oskrbnik plemenskega bika sme pri- 
pustiti bika na isto kravo oziroma telico zaporedoma 
samo trikrat; če se ni obrejila, sme četrtič oziroma več- 
krat pripustiti bika samo z živinozdravniškim dovo- 
ljenjem. 

6. člen 
t 

Kot odškodnino za vzdrževanje oziroma oskrbovanje 
državnih, zadružnih in zasebnih plemenjakov pobirajo 
njihovi lastniki oziroma oskrbniki od rejcev zaskočenih 
živali skočnino, ki jo določi za posamezne vrste pleme- 
njakov v svojem območju okrajni (mestai) izvršilni odbor 
po zaslišanju krajevnih ljudskih odborov in okrajne zveze 
kmetijskih zadrug ter po navodilih ministrstva za kme- 
tijstvo LRS. 

7. Sen 

Okrajni (mestni) ljudski odbor lahko sklene, da mo- 
rajo plačevati rejci za vsako leto vnaprej •• vsako kravo 
in vsako nad eno leto staro telico povprečno letno skoč- 
nino: Povprečna letna skočnina se plačuje po stanju krav 
in nad eno leto starih telic na dan 1 januarja. Med letom 
nastale spremembe se ne upoštevajo. 

Povprečno letno skočnino določi okrajni (mestni) iz- 
vršilni odbor na način, predpisan v 6. členu. 

V okrajih, kje^r je običajna reja neskopljenih bikov 
za delo ali meso, morajo okrajni ljudski odbori -predpisati 
povprečno letno skočnino. 

8. člen 

Povprečna letna skočnina mora biti ' plačana vsako 
leto do 31. januarja. Okrajni (mestni) izvršilni odbor sme 
iz utemeljenih razlogov dovoliti posameznim rejcem na 
prošnjo plačilo skočnine v dveh obrokih. Skočnine, ki v 
določenem roku niso plačane, izterja krajevni (mestni, ra- 
jonski) ljudski (izvršilni) odbor. 

9. člen 

Povprečno letno skočnino pobirajo krajevni (mestni, 
rajonski) ljudski (izvršilni) odbori in jo oddajajo okrajni 
zvezi kmetijskih zadrug, ki vodi o skočninah poseben ra- 
čun Okrajna zveza upravlja povprečne skočnine pod nad- 
zorstvom okrajnega (mestnega) izvršilnega odbora in iz- 
plačuje po njegovem ' nalogu rejcem plemenskih, bikov 
vzdrževalnine in premije za vzorno vzdrževanje. Morebit- 
ni ostanek porabi okrajna zveza v sporazumu z okrajnim 

(mestnim) izvršilnim odborom za povzdigo živinoreje v 
okraju. 

Letne vzdrževalnine in premije 1er način plačeva- 
nja določi okrajni (mestni) izvršilni odbor po predpisu 
6. člena. 

10. člen 

Ta pravilnik velja od dneva objave v >Uradnem listu 
LRSc 

IX št. 1778/9 
Ljubljana dne 1. septembra 1948. 

Minister za. kmetijstvo LRS: 
ing. Jože Levstik L P 

213. 

Po 4. členu zakona o odpravi zakona o prenosu imo- 
vine tele3novzgojnih društev na Zvezo fizkulturnih dru- 
štev Slovenije ter o uredbi lastninskih razmerij, ustvar- 
jenih s tem zakonom (Uradni list LRS št. 10—62/48), 
predpisuje komite za fizkulturo pri vladi Ljudske repub- 
like Slovenije v sporazumu z ministrom za komunalne 
zadeve LRS , 

» navodilo 
za izvajanje zakona o odpravi zakuna o prenosu imo- 
vine telesnovzgojnih društev na Zvezo  Iizkulturnih 
društev Slovenije ter o ureditvi lastninskih razmerij, 

ustvarjenih s tem zakonom 

Splošne določbe 

1. Po prvem odstavku 2. člena navedenega zakona osta- 
nejo last Fizkulturne zveze Slovenije premičnine in ne- 
premičnine, ki eo bile last tistih telesnovzgojnih in šport- 
nih društev, ki so se prostovoljno vključila v Fizkulturno 
zvezo Slovenije ali pa so jih ta društva trajno uporabljala 
za svoje telesnovzgojne potrebe, čeprav je bila vknjižena 
kot lastnik druga fizična ali pravna oseba. 

V premoženjski sestav Fizkulturne zveze Slovenije 
po prejšnjem odstavku ne spadajo tiste premičnine in ne- 
premičnine, ki so tole pred 31. oktobrom 1945 javna last 
ali v lasti javnopravnih ustanov. 

2. Splošno ljudsko premoženje je postalo z dnem 
24. februarja 1948: 

a) premoženje drugih bivših telesnovzgojnih in šport- 
nih društev, ki po osvoboditvi niso prosila za dovolitev 
obnovitve delovanja po zakonu o društvih, zborovanjih in 
drugih javnih shodih z dne 25. avguste: 1945, kakor tudi 
društev, ki so zaprosila za dovolitev obnovitve delovanja 
po tem zakonu, pa jim obnovitev delovanja ni bua dovo- 
Ijena; 

b) premoženje, ki so ga1 ta društva uporabljala za 
svoje telesnovzgojne potrebe, čeprav je bila vkojfëena kot 
lastnik druga fizična aH pravna oseba. 

3. Za premoženje, namenjeno za telesnovzgojne po. 
tpebe bivših, telesnovzgojnih in športnih društev, veljajo: 
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1336. 
Sedež: Velika Dolina, okraj Krško. 
Dan vpisa: 10. avgusta 1948. 
Besedilo: Kmetijska zadruga z omeje. 

nim jamstvom v Veliki Dolini pri Ko- 
stanjevici, okraj Krško. 

Zadruga j© bila ustanovljena na usta- 
novnem zboru 27. II. 1948 za nedoločen 
čas. 

Naloge zadruge so: Oskrbovanje èia- 
nov z vsemi potrebnimi potrošnimi 
predmeti, odkup kmetijskih in gozdnih 
pridelkov od članov ter izpolnitev 
vseh nalog, ki 60 podrobno navedene v 
3. členu pravil, izdanih od republiške 
poslovno zveze. 

Delež zadružnika znaša 100 din. Vsak 
član jamči še z dvajsetkratnim zneskom 
vpisanih obveznih deležev. 

Upravni odbor sestavlja 7 članov, in 
sicer predsednik, podpredsednik, tajnik 
in 4 odborniki. 

Zadrugo zastopa upravni odbor ali ti- 
sti, ki ga ta pooblasti, podpisuje se pa 
tako, da pod besedilo firme pristavita 
po dvà člana upravnega odbora svoj 
lastnoročni podpis. 

Sklepi zbora in priobtätve zadruge 
članom se nabijejo na razglasni deski 
zadruge v poslovnih prostorih. 

Člani upravnega odbora so: 
Dragic Janez, kmet, Perisce 2, pred- 

sednik, 
Kvartuh Janez, kmet, Koritno 12, pod- 

predsednik, 
Virant Jakob, kmet, Koritno 18, taj- 

nik, 
Rostohar Franc, kmet, Brezje 23, 
Bizjak Franc, kmet, Cirnik 9, 
Vinetič Franc, kmet, Brezje 7, 
Novoselič Anton, kmet, Gorenja Rib- 

nica 1, odborniki. 
Okrožno sođišfo v Novem mestu    ' 

dne 10. avgusta 1948. 
Zt 53/48 - Zadr III 80/1,2   7951 

1337. 
Sedež: Trbovlje. 
Dan vpisa: 81. avgusta 194S. 
Besedilo: Ribarska zadruga z o. j. 

Trbovlje. 
Izbrišejo se člani upravnega odbora: 

Draksler Jurij, Plavšak Robert in Som- 
rak Jože, vpišejo se novi člani: 

Opiše Leopold, gradbeni referent pri 
OLO v Trbovljah, > 

Plaznik Hubert iz Hrastnika, 
Gncar Herman, železničar iz Sv. Pe-i 

tra pm Zidanem mostu. 
Okrožno sodišče v Celju 

dne 31. avgusta 1948. 
Zadr VII 19/6 7739 

.* 
1338. 

Sedež: Bizovik. 
Dan vpisa: 10. septembra 1948. 
Besedilo: Kmetijska zadrnga z omeje- 

nim jamstvom Bizovik. 
Izbrišejo se člani upravnega odbora: 

Zrimšek Janez, Brajer Franc, Miklavc* 
Janez, Briçelj Jože, Žitnik Anton,. Stefan- 
čič Stane in Anžič Franc, vpišejo se novi 
Člani: 

Babnik Miha, kmet, Bizovik 29, 
Skrjanc Ivan, kmet, Bizovik 38, 

Babnik Anton, kmet, Bizovik 8, 
Hiebš Frančiška, kmetica, Bizovik 39, 
Leben Janez, kmet, Bizovik 2, 
Ložar Franc, kmet, Bizovik 12. 

Okrožno sodišče v Ljubljani 
dne 7. septembra 1948. 

Zadr VI 41/2 8078 

1339. 
Sedež: Bukovščica. 
Dan vpisa: 2. septembra 1948. 
Besedilo: Kmetijska zadruga z omeje- 

nim jamstvom v Bukovgčici. 
Izbriše se član upravnega odbora 

Vilfan Ivan, vpiše so član upravnega od- 
bora: 

Valentar Stane, knjigovodja, Bukovšči- 
ca 10. 

Okrožno sodišče v Ljubljani 
dne 2. septembra 1948. 

Zadr. VI 28/2 7906 

1340. 
Sedež: Kranj. 
Dan vpisa: 7. septembra 1948. 
Besedilo: Okrajna poslovna zveza na- 

bavno-prodajnih zadrug, zadruga z ome- 
jenim jamstvom Krànî. 

Na skupščini 19. aprila 1948 so bila 
sprejeta nova pravila. 

Besedilo odslej: Okrajna zveza kmetij- 
skih zadrug za okraj Kranj, z. z o. j. v 
Kranju. 
Naloge zveze eo: 1. da predstavlja in 
povezuje vse zadruge kmetijske vrste 
v svojem okraju razen kmetijskih obde- 
lovalnih zadrug; 2. da pospešuje in raz- 
vija s pomočjo svojih članic vse panoge 
oziroma kulture, ki vdanih "naravnih, 
pogojih najbolj uspevajo, In sicer a) po- 
maga svojim članicam pri pravilni orga. 
nizaciji selekcije živine, pri ustanavlja- 
nju plemenilnib' postaj, ambulant za ži- 
vino, pri gradnji silosov, pri nabavi in 
reji plemenske živine, pri reji drobnih 
živali itd., prav tako skrbi pa tu- 
di za dobro organizacijo mlekarstva 
in za produkcijo živinskih proizvo- 
dov, kot mesa, kož, volne itd.; b) or- 
ganizira in pomaga izpolnjevati načrt 
lesne proizvodnje svojim članicam, od- 
kupuje, predeluje in vnovčuje les ter 
skrbi po svojih članicah za uspešno orga- 
nizacijo pogozdovanja, posebno za ure- 
ditev drevesnic itd.; c) pomaga svojim 
Članicam pri pravilni organizaciji se- 
menske službe, pri .vzgoji in pravilni 
obdelavi vseh vrst kultur, posebno tudi 
industrijskih kultur, pospešuje uvajanje 
naprednejših agrotehničnih metod v 
kmetijstvu itd-; č) pomaga svojim čla- 
nicam pri pospeševanju sadjarstva in 
vinogradništva, posebno pri ureditvi 
drevesnic in.trsnic, pri zatiranju raznih 
rastlinskih bolezni, pri obnovi vinogra- 
dov, pri vzgoji kvalitetnega sadja, pri 
Šolanju, vin, pri vnovčevanju sadja in 
vin itd.; d) pomaga svojim članiicam pri 
pospeševanju vseh drugih gospodarskih 
panog, n-pr. čebelarstva itd.;-3. da poma- 
ga svojim članicam pri mehanizaciji 
kmetijstva s tem, da skrbi, da bodo za- 
druge uspešno izrabljale razpoložljive 
kmetijske stroje, nabavljale take stroje, 
da  bodo ti stroji stalno, uporabni, da 

ponjaga članicam pri ureditvi delavnic 
za popravo kmetijskih strojev, da im* 
po potrebi svojo delavnico te vrste in 
večje kmetijsko stroje ter da sodeluje 
po potrebi pri sklepanju pogodb med 
članicami in traktorsko postajo; 4. da 
pomaga pri pravilni organizaciji zadruž- 
ne trgovine, in sicer: a) skrbi, da bo 
trgovsko poslovanje njenih članic na 
stopnji racionalne, tehnično popolne in 
kulturno trgovine in da bodo članice 
zniževale zakonito dopustno maržo; 
b) skrbi za dobro tehnično organizacijo 
odkupa kmetijskih pridelkov in izdel- 
kov, posebno za pravočasno kontrahi- 
ranje, in ukrene vse potrebno, da bo 
odkup učinkovit kakor tudi, da se pra- 
vilno razvije trgovina po vezanih ce- 
nah; c) pomaga svojim Članicam pri do- 
bavah blaga, zalaga svoje članice s trgov- 
skim blagom in sklepa pogodbe z do- 
bavnimi podjetji, če je to racionalno in 
gospodarsko smotrno; pri tem ekrbi še 
posebej, da bodo vse zadružne trgovine 
pravočasno in zadostno založeno z bla- 
gom, ki ustreza okusu in običajem za- 
družnikov, prav tako pa skrbi, da na 
bodo imele zadruge na zalogi blaga, ki 
se slabo kupuje; č) prevaža trgovsfco 
blago za svoje članice s svojim prevoz- 
nim parkom in v ta namen koordinira 
tudi plansko in racionalno izrabo pre- 
voznih sredstev svojih članic in ima ftrđi 
svojo avtomehanično delavnico; 5. da 
posreduje in po potrebi razdeljuje med 
svoje članice kredite, ojganizira in pe- 
vezujo kreditne odseke svojih člairic z 
Narodno banko ter pospešuje zbiranje 
kmečkih prihrankov; 6- da skrbi za si- 
stematičen dvig kulturne in presveta e 
ravni- zadružnikov in kmečkega prebi- 
valstva sploh in v fa namen pomaga 
predvsem pri graditvi zadružnih domov, 
prireja predavanja, razstave itd.; 7. da 
načrtno vzpaja zadružne kadre, jih pra- 
vilno razvršča in utrjuje pri njih zavest- 
no disciplino;' 8. da organizira in urav- 
nava delo svojih članic, jim daje obvez- 
na navodila organizacijske in poslovne 
narave v skladu z veljajočimi zakoniti- 
mi predpisi in navodili nadrejenih OTga- 
nov; organizira in opravlja organizacij- 
sko-instruktorsko in revizijsko službo, « 
katero .nadzoruje in zboïjïïuje njihovo 
poslovanje, da bo zmeraj smotrno in ra- 
cionalno. ' 

Delež znaša 5000 din in se lahko pla- 
ča v obrokih. ) 

Upravni odbor sestavlja 7 članov,.ki 
jih voli zboV za dobo enega leta. ' 

Izbrišejo se Člani upravnega odbora: 
Kumer Filip, Volk Joža, Per Janez, Bi- 
.zavičar Jože, Lavriša Filip, Grašič Peter, 
Jenko Andrej, Žagar Anton, Guček Sta- 
ne, Konic -Franc, Uzar Justina, • Pintar 
Ivan, Vidmar Alojz in Vreček Vinko, 
vpišejo se člani upravnega odbora:   • 
-  Rozman Franc, kmet, Pođrača IS, 

' Kuralt Franc, kmečki sin, Zabnica 23. 
Babffi Andrej, nameščenec, 'Brftot 06, 
Rakovec Janez, kmet, Dolenja vas 34, 
Zaplotnik Stanko, kmet, Letence 1, 
Kalao Maks, kmet, Hotovlje45, 

.Snediic Janez, kmet, Sp.Bela 15. 
Pooblaščenca za sopodnkovanje: Vol- 

čič Darinka, uradnica,  Cesta na Rupo 
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št. 18, in Kastrun Anton, logar, Preddvor 
št. 36. 

Okrožno sodišče v  Ljubljani 
dne 7- septembra 1948.- 

Zadr V 150/2 8024 

* 
1341. 

Sedež: Litija. 
Dan vpisa: 6. septembra 1948. 
Besedilo: Nabavim in prodajna zadru- 

ga z omejenim jamstvom v Litiji. 
Na skupščini dne 18. IV. in 22. VIII. 

1948 so bila sprejeta nova_ pravila. 
Besedilo odslej: Potrošniška zadruga z 

omejenim jamstvom v Litiji. 
Naloge zadruge so: 1. da na čim boljši, 

čim kulturnejši in gospodarski način 
oskrbuje svoje člane z vsemi potrebnimi 
potrošnimi predmeti. V ta namen a) ugo- 
tavlja potrebe svojih članov in sestavi na 
podlagi ugotovljenih potreb načrt po- 
trošnje, b) sklepa pogodbe s proizva- 
jalnimi podjetji, z državnimi trgov- 
skimi podjetji in e kmetijskimi zadru- 
gami oz. njihovimi zvezami za dobavo 
industrijskih in kmetijskih proizvodov, 
zlasti skrbi za dobavo povrtnin, sadja, 
mleka in itd., c) skrbi, da bo trgovsko 
poslovanje v vsakem pogledu na stop.« 
nji racionalne, tehnično dovršene in 
kulturne trgovine, t- j. da bodo člani do- 
bro postrežem, da bo trgovina tekoče 
založena s potrošnimi predmeti, da ne 
bo imela nekurantnega blaga, da zni- 
žuje zakonito dopustno maržo, da bodo 
lokali in izložbe okusno opremljene; 
2. da ustanavlja za potrebe svojih čla- 
nov po potrebi in možnosti lastna pod- 
jetja za konzerviranje sadja, povrtnine, 
jajc itd.; da skrbi ob sodelovanju sindi- 
kalnih organizacij za dvig kuJturno-pro- 
ßvetne ravni in za zadružno vzgojo svo- 
jih članov. 

Delež znaša 100 din in se lahko pla- 
ča v obrokih. Delež zadružnikovega dru- 
žinskega člana znaša 20 din. Člani jam- 
čijo za obveznosti zadruge s petkratnim 
zneskom vpisanega enkratnega temelj- 
nega oziroma družinskega deleža. 

Zadruga razglaša važnejše sklepe v 
svojih poslovnih prostorih in na razglas- 
ili deski. 

Upravni odbor sestavlja 7 do 9 članov, 
ki jih voli zbor izmed zadružnikov. 
Dolžnost upravnega odbora traja eno 
leto. 

Za zadrugo podpisujeta po dva člana 
upravnega odbora, katerih enega lahko 
nadomešča po upravnem odboru poobla- 
ščeni  uslužbenec zadruge. 

Izbrišejo se člani upravnega odbora: 
Skušek Edo, Skrjanc Ivan, Rostohar 
Drago, Jenko Marija; vpišejo se člani 
odbora: 

Dovjak Justi, gospodinja, Litija  104, 
Nejedly   Ludvik,   krojaški pomočnik, 

Gradec 58, 
Mahkovec Pavla, predilniška delavka, 

Breg pri Litiji, 
Zeleznik Marjan, šolski upravitelj, Li- 

tija 77, 
Gorenc- Franc, Litija. 

Okrožno sodišče v Ljubljani 
dne 6 septembra 1948. 

Zadr V 47/4 7904 

1842. 
Sedež: Ljubljana. 
Dan vpisa: 14. septembra 1948. 
Besedilo: Obrtniška proizvajalna in 

predelovalna zadruga čevljev z omeje- 
nim jamstvom  v  Ljubljani. 

Izbrišejo se Člani upravnega odbora: 
Pirnat Leopold, Povž Stane, Dolinar Va- 
lentin, Kutin Jože, Meše Pavel in Hu- 
mar Stane, vpišejo se novi člani: 

Crnko Mirko, ćevlj. pomočnik, Ljub- 
ljana, Večna pot 7, 

Gantar Jože, čevlj. pomočnik, Ljublja- 
na, Gorjupova ul  16,      /~ 

Vencelj Ivan, čevlj. pomočnik, Ljub- 
ljana, Novi blok 1, 

Mramor Ludvik, čevlj. pomočnik, Ljub- 
ljana, Vodnikova 84, 

Kosovelj Viktor, čevlj. pomočnik, 
Ljubljana, Rožna dolina e. XV/28, 

Kapelj Anton, čevlj. mojster, Ljublja- 
na, Livada 23. 

Okrožno sodišče v Ljubljani 
* dne 13 septembra 1948. 

Zadr IV 130/5 8203 
* 

1343. 
Sedež: Ruše. ** 
Dan vpisa: 3. septembra 1948. 
Besedilo: Nabavna in prodajna zadru- 

ga z o. j. y Rušah. 
Na zboru 1. VI. 1948 so bila sprejeta 

nova pravila. • 
Besedilo odslej: Kmetijska zadruga 

z 'o. j. v Rušah. 
Naloge zadruge so: 1. da_ na čim boljši 

in čim kulturnejši način oskrbuje svoje 
člane z vsemi potrebnimi potrošnimi 
predmeti; 2 da odkupuje v svojem oko- 
lišu vse kmetijske pridelke in izdelke v 
skladu s postavljenim načrtom za dobro 
oskrbo mest in drugih industrijskih sre- 
dišč in sklepa v ta namen pogodbe; 
3. da pospešuje In razvija vse panoge 
kmetijskega gospodarstva na svojem 
področju, tako poljedelstvo, živinorejo, 
sadjarstvo, vinogradništvo, čebelarstvo, 
gojitev industrijskih in drugih kultur, 
gozdarstvo, domačo obrt itd., posebno 
še tiste panoge oziroma kulture, ki v 
danih naravnih pogojih najbolj uspeva- 
jo; 4. da uvaja za povečanje kmetijske 
proizvodnjo in s tem za naraščanje bla- 
gostanja svojih članov naprednejše teh- 
nične in agronomske metode v kmetij 
stvu in v fa namen nabavlja kmetijske 
stroje, umetna gnojila itd, ustanavlja 
ambulante za živino, plemenilne postaje, 
organizira selekcijo živine, gradi •••••, 
organizira semensko službo, skrbi za 
gojitev sadnih, gozdnih in drugih sadik 
itd.; 5. da organizira predelavo kmetij- 
skih pridelkov in obrtne delavnice •• 
potrebe svojih članov in izrablja pri tem 
predvsem lokalne surovine; 6 da zbira 
kmečko prihranke v obliki hranilnih 
vlog in notranjih posojil za ustvarjanje 
obratnih sredstev in podeljevanje kre- 
ditov svojim članom; 7 da skrbi za go- 
spodarski strokovni, kulturni in pro- 
svetni dvig vseb prebivalcev svojega 
okoliša tako, da prireja v svojem za- 
družnem domu strokovna in politična 
predavanja, kulturne prireditve, stro- 
kovne tečaje, razstave, predvajanja fil- 
mov, goji fizkulturo itd. tor ustanovi 
svojo knjižnico. 

Zaradi smotrnega in uspešnejšega iz- 
vajanja svojih nalog izdela potrebne na- 
črte v skladu s splošnim državnim na- 
črtom. 

Zadružni delež znaša 150 din. Vsak 
zadružnik jamči še z desetkratnim zne- 
skom vpisanih obveznih deležev. 

Upravni odbor sestavlja 7 Članov. Nje- 
gova dolžnost traja eno leto. 

Zadrugo zastopa upravni odbor, pod- 
pisujeta pa zanjo po dva člana upravne- 
ga odbora, katerih enega lahko nadome- 
šča po upravnem odboru pooblaščeni 
uslužbenec zadruge. 

Izbrišejo se člani upravnega odbora: 
Kupčič Julij, Rankl K<mrad, Grudnik 
Ignac, Marki Ivan, Setorič Ivan, Krepek 
Ferdo, Vidovi? Hinko in Grace j Jurij, 
vpišejo se novi člani: 

Marin Majda, kmetica, Ruše, podpred- 
sednica. 

Stane Anton, kmet. Ruše, tajnik, 
Crnko Jernej, učitelj, Ruše. 
Robnik Fedor, kmet, Lobnica, 
Glaser Alojz, kmet, Ruše, 
Marin Mirko, kmet, Bezena. 

Okrožno sodišče v Mariboru 
dne 3 eeptembra 1948. 

Zadr II 63 8071 
A 

1344. 
Sedež: St. Lovrenc, okraj Trebnje. 
Dan vpisa: 20 julija 1948. 
Besedilo: Kmetijska nabavno-prodajna 

zadruga z o. j. v Št Lovrencu ob Teme- 
nici. 

Na občnem zboru 3. marca 1948 so bi- 
la sprejeta nova pravila. 

Sedež odslej: št. Lovrenc ob Temenici. 
Besedilo odslej: Kmetijska zadruga z 

om. jam v St. Lovrencu ob Temenici. 
Zadruga je bila ustanovljena za nedo- 

ločen čas. 
Naloge zadruge so: 1. da na čim boljši 

in čim kulturnejši način oskrbuje svoje 
člane z vsemi potrebnimi potrošnimi 
predmeti; 2. da odkupuje v svojem oko- 
lišu vse kmetijska pridelke in izdelke v 
skladu s postavljenim načrtom za dobro 
oskrbo mest in drugih industrijskih sre- 
dišč in sklepa v ta namen pogodbe; 
3. da pospešuje in razvija vse panoge 
kmetijskega gospodarstva na svojem 
področju, tako poljedelstvo, živinorejo, 
sadjarstvo, vinogradništvo, čebelarstvo, 
gozdarstvo, domačo obrt itd., posebno 
še tiste panoge oziroma kulture, Id v 
danih naravnih pogojih najbolj uspe- 
vajo; 4. da uvaja za povečanje kmetijske 
proizvodnje in s tem za naraščanje bla- 
gostanja svojih članov naprednejše teh- 
nično in agronomske metode v kmetij- 
stvu in v ta namen nabavlja kmetijske 
stroje, umetna gnojila itd. ustanavlja 
ambulante za živino, plemenilne postaje, 
organizira selekcijo živine, gradi silose, 
organizira semensko službo, skrbi za 
gojitev sadnih, gozdnih in drugih sadik 
itd.; 5. da organizira predelavo, kmetij- 
skih pridelkov in obrtne delavnice za 
potrebe svojih članov in izrablja pri tem 
predvsem lokalne surovine: 6. da zbira 
kmečke prihranke v nbimi hranilnih 
vlog in notranjih posojil za ustvarjanje 
obratnih sredstev in podeljpvanje kre- 

l ditov svojim članom; 7 da skrbi za go- 
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spodareki strokovni, kulturni in pro- 
svetni dvig vseh prebivalcev svojega 
okoliša tako. da prireja v svojem za- 
družnem domu strokovna in politična 
predavanja, kulturne prireditve, stro- 
kovne tečaje, razstave, predvajanja fil- 
mov, goji fizkulturo itd. ter ustanovi 
svojo knjižnico. 

Delež zadružnika znaša 100 din, delež 
zadružnikovega družinskega člana pa 10 
dinarjev. Vsak član jamôi še z dvajset- 
kratnim zneskom vpisanih obveznih de- 
ležev. 

Upravni odbor sestavlja pet članov, in 
sicer predsednik, tajnik in 3 odborniki. 

_ Upravni odbor zastopa zadrugo; pod- 
pisuje se tako, da pristavita po dva čla- 
na upravnega odbora pod besedilo za- 
družne firme svoj lastnoročni podpis 

Sklepi m obvestila se nabijejo na za- 
družni razglasni deski v zadružnih po- 
slovnih prostorih. 

Izbrišejo se člani upravnega odbora: 
Mrzelj Franc, Zagrič, podpredsednik, 
Bukovec Ludvik, Vel. Loka, tajnik, Smo- 
le Franc, Zubina, blagajnik, in odborni- 
ki Štepec Matija, Razborje, Panear 
Franc, Dolenji Vrh, Košier Janez, Sela- 
Šumberk, Siujur Ferdinand, Male Dule, 
in Sever Jože, Zagorica. 

Člani upravnega odbora so poleg že 
prej vpisanega predsednika Grđena 
Franceta, kmeta, Potok 3: 

Oveu Jože, kmet, Mart.nja vas 11, taj- 
nik, 

Novak Franc, kmet, Mačji dol 25, 
Markovi« Alojz, kmet, Dolge njive 21, 
Gore Janez, mlinar, St. Lovrenc 4, od- 

borniki. 
Okrožno sodišče v Novem mestu, 

dne 20. julja 1948 
• Zadr 111 17/2 8216 

ft 
1345. 

Sedež: Draga. 
Dan vpisa: 10. julija 1948. 
Besedilo: Hranilnica in posojilnica v 

Dragi, zadruga z neomejenim jamstvom. 
Zadruga je prešla v likvidacijo. 
Likvidatorji: Kovač Franc, uradnik 

Narodne banke v Kočevju 239. Šmalc 
Anton, posestnik in trgovec v Ribnici na 
Dolenjskem 78, Arko Mirko, bančni 
uradnik- v Ribnici na Dolenjsekm 57. 

Besedilo kot doslej e pristavkom: >v 
likvidaciji«. 

Likvidatorji podpisujejo tako, da dva 
izmed mih pristavite svoj podpis pod 
naslov firme. 

Izbrišejo se vsi Člani uprave te za. 
druge. 

Okrožno sodišče na Reki 
dne 10. julija 1948. 

R 238/48 8139 

1346. 
Sedež: Novo mesto. 
Dan izbrisa: 8   septembra 1948. 
Besedilo: živinorejska zadruga z ome- 

jenim iamstvom za Novo mesto in okoli- 
co v Novem mesfu »v likvidaciji«. 

Zaradi končane likvidacije. 

Okrožno sodišče v Novem mestu 
dne 8. septembra 1348. 

Zadr II 82/7 8217 

Uvedbe postopanja 
za razglasitev za mrtve 

IV R 105/48—3 7911 
Cerjak Marjan, roj. 2. II. 1924 v Ska- 

kavcu, sin Martina in Ane rojene San- 
dal, študent trg. akademije, Št. Lenart 
št. 87 pri Brežicah, in 

Cerjak Srečko, roj. 18 V. 1916 v Bi- 
strici pri Tržiču, sin Martina in Ane ro- 
jene Sandal, študent univerze, se od 
konca 1941 pogrešata. 

Na predlog očeta Cerjaka Martina, žel. 
upokojenca v Št. Lenartu, se uvede po- 
stopanje za razglasitev za mrtva in se 
izdaja poziv, da se o pogrešanih do 15. 
X. 1948 poroča sodišču ali skrbniku Cer- 
jaku Martinu. 

IV R 102/48-6 7909 
Kobal Ivan, roj. 12. XII. 1897 v Pod- 

kraju nad Vipavo, sin Alojza in Ivanke 
rojene Zgur, mestni stražnik, Vel. Ma- 
lenci 52, KLO Krška vas, se od aprila 
1944 pogreša. 

Na predlog hčerke Kerin Ivane, go- 
spodinje v Brežicah 109, se uvede posto- 
panje za razglasitev za mrtvega in se iz- 
daja poziv, da se o pogrešanem do 15. 
X. 1948 poroča sodišču ali skrbnici Ke- 
rin Ivani. 

IV R 114/48—5 7910 
Zveglič Alojz, roj. 20. IX. 1921 v Stra- 

ži šal, sin Jožeta in Jožefe rojene Lipov- 
šek, so od maja 1945  pogreša. 

Na predlog sestre Zveglič Marije iz 
Tržišča 4, p. Sevnica, se uvede postopa- 
nje za razglasitev za mrtvega in se izda- 
ja poziv, da se o pogrešanem do 15. X. 
1948 poroča sodišču ali skrbnici Zveglič 
Mariji. 

Po preteku roka bo sodišče odločilo o 
predlogih. 

Okrajno sodišče v Brežicah 
za okraj Krško 

*   dne 6. septembra 1948. 
* 

R 454/48—4 7960 
Kogej Johan, roj. 23. III. 1879 na Voj- 

skem, oler. Idrija, sin Franca in Marije 
rojene Skok, je odšel kot rudar v Fran- 
cijo. Leta 1914 je bil mobiliziran v 97, 
polk avstrijsko vojske. Zadnjič" se je 
oglasil 4. IV. 1918. 

Na predlog žene Kogej Pavline ee uve- 
de postopanje za razglasitev za mrtvega 
in se izdaja poziv, da se o pogrešanem 
do 15. X. 1948 poroča sodišču. 

Po preteku roka bo sodišče odločilo o 
predlogu. 

Okrajno sodišče v Idriji 
dne 7. septembra 1948. 

* 
R 455/48-3 8075 

Slokar Anton, roj. 11. VI. 1912 v Idri- 
ji, sin Antona in Frančiške rojene Moč- 
nik, rudar v Idriji, Ulica sv. Ahacija 3, 
je bil 18. V. 1944 od Nemcev odpeljan 
v Begunje, od tam pa v Mauthausen- 
Zadnjič se je oglasil 22. VIII. 1944. Od 
tedaj se pogreša. 

R 458/48-4 8076 
Logar Leon, roj. 28. III. 1915 v Idriji, 

sin Antona in Katarine rojene Podob- 
nik, električar v Idriji, Ulica zmage 13, 
je baje 15. IX. 1943 padel kot partizan 
v bojih na otoku Korziki Od tedaj se 
pogreša. 

Vsakdo, ki mu je o pogrešanih kaj 
znano, se poziva, da to do 1- XI. 1948 
poroča sodišču. 

Po preteku roka bo sodišče odločilo o 
predlogu. 

Okrajno sodišče v Idriji 
dne 9. seplembra 1948. 

ft 
R 337/48 7965 

Maljevac Anton, roj. 18. II 1908 v No- 
rokračinah, sin pok. Antona in pok. Ka- 
tarino rojene Valenčič, .samski, kmečki 
delavec, je bil 1942 mobiliziran v itali- 
jansko vojsko. Po zlomu Italije je vstopil 
v Bariju v I- prekomorsko brigado, po- 
zneje pa v I. bat. III. krajiške brigado 
I. prcletarske divizije. Po izpovedbi 
Sedmaka Jožefa in Čekade Ivane je pa- 
del 3- I. 1945 v vasi Djelatovci pri Šidti 
v Sremu. Od tedaj se pogreša. 

Na predlog brata Maljevca Ivana, kme- 
ta iz Novokračin 15, se uvede postopanje 
za razglasitev za mrtvega in se izdaja 
poziv, da se o pogrešanem do C. XI. 1948 
poroča sodišču. 

Po preteku roka bo sodišče odločilo o 
predlogu. 

Okrajno sodišče v II. Bistrici 
dne 6. septembra 1948. 

R 939/48-5 7962 
Oražem Franc, roj. 7. VI. 1919, sin 

Franca in Angelo rojene Škrbine, dela- 
vec v Malem Mengšu 83, je bil 30, IV. 
1943 mobiliziran v nemško vojsko. Dno 
5. XI. 1943 je bil pri Kijevu ujet in po- 
slan v taborišče Libidijan, kjer je baje 
umrl. Od marca 1944 ee pogreša. 

Na predlog matere Oražem Angele, 
gospodinje iz Mal. Mengša 83, se uvede 
postopanje za razglasitev za mrtvega in 
se izdaja poziv, da se o pogrešanem do 
10. XI. 1948 poroča sodišču ali skrbniku 
Klemenčiču Ivanu, sod. uradniku v 
Kamniku. 

Oražem Franc se poziva, da so zgla- 
si pri sodišču ali drugače da kako vest 
o sebi. 

Po preteku roka bo sodišče odločilo o 
predlogu. 

Okrajno sodišče v Kamniku 
dne 2. septembra 1948. 

* 
R 771/48—5 7961 

Slapar Janez, roj. 23. XII. 1913 v Tr- 
novčah, sin Lovrenca in Terezije rojene 
Capuder, poljski delavec, je odšel 17. 
XI. 1939 v Niš, da odsluži vojaški rok. 
Po nekaj tednih so prejeli domači spo- 
ročilo, da je v Nišu umrl. Od tedaj se 
pogreša. 

Na predlog žene Slapar Marije, gospo- 
dinje iz Domžal, Kolodvorska 4, se uve- 
det postopanje za razglasitev za mrtvega 
in se izdaja poziv, da se o pogrešanem 
do 10. XI. 1948 poroča sodišču ali skrb- 
niku Klemenčiču Ivanu, sod. uslužbencu 
v •••••••. 
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Slapar Janez, se poziva, da se zgla- 
si pri sodišču ali drugače da kako vest 
o sebi. 

Po preteku roka bo sodišče odločilo o 
predlogu. 

Okrajno sodišče v Kamniku 
dne 6. septembra 1948. 

* 
R 885/48-4 '   8022 

Majdič Ignac, roj. 27. VII. 1915 v Ne- 
gasternu, sin Janeza in Julije rojene Ko- 
pač, orožnik v Moravčah 10, se od mar- 
ca 1944 pogreša. Po poročilu odseka za 
notr. zadeve pri 010 Kamnik ni nobenih 
podatkov o njegovem bivališču. 

Na predlog Majdič Ane, gospodinje, 
Mučitje 181, se uvede postopanje za raz- 
glasitev za mrtvega in se izdaja poziv, 
da se o pogrešanem do 15. III. 1949 po- 
roča sodišču ali skrbniku Kolencu Ange- 
lu, sod. uslužbencu v Kamniku. 

Majdič Ignac se poziva, da se zgla- 
si pri sodišču ali drugače da kako ve*t 
o sebi. 

Po preteku roka bo sodišče odločilo o 
predlogu. 

Okrajno sodišče v Kamniku 
dne 8. septembra 1948. 

I R 253/47-7 7992 
Grželj Franc, roj. 7. Vi. 1903' v Seno- 

žečah, sin pok. Andreja in pok. Marije 
rojene Škapin, kmet, poročen, je bil 2. 
VIII. 1944 odveden v Dachau, od tam 
pa v taborišče Melck, kjer je baje marca 
1945 umrl. Od tedaj so pogreša. 

Na predlog žene Gerželj Emilije, go- 
spodinje iz Senožeč 141, se uvede posto- 
panje za razglasitev za mrtvega in se 
izdaja poziv, da se o pogrešanem do 1 
XII. 1948 poroča sodišču ali skrbniku Se- 
tlarju Cirilu, tajniku KLO Senožeče. 

Grželj Franc se poziva, da se zgla- 
si pri sodišču ali drugače da kako vest 
0 sebi. 

Po preteku roka bo sodišče odločilo o 
predlogu. 

Okrajno sodišče v Postojni 
dne 30. julija 1948. 

* 
1 R 123/48-6 8112 

Križe Maksimilijan, roj. 9. IX. 1922 v 
Postojni, sin pok. Maksimilijana in Ro- 
zaliie rojene Gorše, študent v Postojni, 
Vojkova 9, se od pomladi 1945 pogreša 
in ni nobenih podatkov o njegovem biva- 
l;šču. 

Na predlog matere Križe Rozalije, go- 
spodinje iz Postojne, Vojkova 9, se uve- 
de postopanje za razglasitev za mrtvega 
in se izdaja poziv, da se o pogrešanem 
do 1. XI. 1948 poroča sodišču ali skrbni' 
ku Mlakarju Ivanu, sod. uradniku v Po- 
stojni. 

.Križe Maksimilijan se poziva, da se 
zglasi pri sodišču ali drugače da kako 
vest o sebi. 

Po preteku roka bo sodišče odločilo o 
predlogu. 

Okrajno sodišče v Postojni 
dne 14. avgusta 1948. 

Oglasi sodišč 
in drugih oblastev 

Oklic za dvig: sodnih pologov 
Su 225—20/48—13 6776 

Okrajno sodišče v Idriji hrani večje 
število sodnih pologov (depozitov) v 
zneskih od 50 do 1000 din, M so bili po- 
loženi v nepravdnih in pravdnih zade- 
vah pri bivšem okrajnem sodišču v Idri- 
ji in Cerknem v letih 1917 in nazaj. Na- 
tančnejši podatki o teh pologih so raz- 
vidni iz oklica, ki je nabit na sodni de- 
ski podpisanega sodišča in pri vseh kra- 
jevnih ljudskih odborih okraja Idrija. 

Na podlagi uredbe o likvidaciji starih 
sodnih pologov z dne 11. II. 1948 
(Uradni list LRS št. 8-51/48) se pozi- 
vajo upravičenci do teh pologov, da se 
v 3 mesecih od dneva objave v Uradnem 
listu LRS priglasijo pri tem sodišču in 
zahtevajo, da se jim polog izda, ker se 
bo eicer izreklo, da je polog zapadel v 
korist države. 

Okrajno sodišče v Idriji 
dne 14. junija 1948. 

Oklici o skrbnikih in razpravah 
G 594/48—2 8110 

Mezgol Antonija rojena Topina, kuha- 
rica v Straišču pri Ptuju, ki jo zastopa 
pooblaščenka Vojc Marija, gospodinja v 
Mariboru, Studenci, Na poljanah 28, je 
vložila proti Mezgolu Filipu, trafikantu, 
Maribor, Studenci, Kralj Matjaževa 43, 
zdaj neznanega bivališča, tožbo za razve- 
zo zakona. 

Razprava bo 27. septembra 1948 ob 
9. uri pri tem sodišču, soba št. 84/11. 

Ker jo bivališče toženca neznano, se 
mu postavi za skrbnika Orozel Ivanka, 
sodna uradnica v Mariboru, ki ga bo za- 
stopala na njegovo nevarnost in stroške, 
dokler se sam ne zglasi ali imenuje po- 
oblaščenca. 

Okrožno sodišče v Mariboru 
dne 7. septembra 1948. 

G 642/48-2 8344 
Fujs Marija rojema Matovič, kmetica 

v Petišovcih, kolonija 128, p. D. Lenda- 
va, je vložila proti Fujsu Vincencu, kme- 
tu, nazadnje v Petišovcih, kolonija 198, 
tožbo za razvezo zakona. 

Razprava bo 25. septembra 1948 ob 
11.30 pri okrajnem sodišču v Dolnji Len- 
davi, soba št. 23. 

Ker sedanje bivališče toženca ni znano, 
mu je postavljen za skrbnika Legen Šte- 
fan, uslužbenec okrajnega eodišča v D. 
Lendavi, ki ga bo zastopal, dokler se 
sapi ne zglasi ali imenuje pooblaščenca. 

Okrožno sodišče v Mariboru 
dne 16. septembra 1948. 

Amortizacije 
V R 1551/48-4 

Na -predlog Piave Josipa, bivšega tr- 
govca v Celju, Ljubljanska cesta 48, se 

uvede postopanje za amortizacijo vred- 
notnice, ki jo je predlagatelj bajo izgu- 
bil, in se imetnik poziva, naj uveljavi 
svoje pravice v treh mesecih po objavi 
v Uradnem listu LRS, ker ^e bo sicer 
po preteku roka izreklo, da je vrednot- 
nica brez moči. 

Oznamenilo vrednotnice: 
zavarovalna polica Anker, Dunaj št. 

340. 574, izdana v Zagrebu 11. VIII. 1928 
na ime Piave Josip za znesek lOO.OOOdi- 
narjev. 

Okrajno sodišče v Celju 
dne 11. septembra 1948. 

I R 4/48—8 7993 
Na prošnjo Šterbenca Ivana, posestni- 

ka iz Sodevc št. 1, se uvede postopanje 
za amortizacijo vrednotnice, ki jo je pro. 
silec baje izgubil; imetnik se poziva, da 
v dveh mesecih po objavi v >Uradnem 
listu LRSs uveljavi svoje pravice, ker 
se bo sicer po preteku tega roka izreklo, 
da je vrednotnica brez moči 

Oznamenilo vrednotnice: 
Potrdilo o pologu skupine A za daja- 

tve v naravi št. 022395, izdano 4. VI. 
1946 od KLO Stari trg na ime Šterbenc 
Lucija, Sodevci št. 1. 

Okrajno sodišče v Črnomlju 
dne 3. septembra 1948. 

* 
Ok 253/48—3 8276 

Na predlog Maoarola Radivoja, študen- 
ta v Ljubljani, Kotnikova 21, in Maca- 
roi Amalije, uradnice, Ljubljana, Peri- 
čeva 8, se uvede postopanje za amorti- 
zacijo vrednotnic, ki jih je prosilec baje 
izgubil, jn se imetnik poziva, naj uve- 
ljavi svoje pravice v dveh mesecih po 
objavi v Uradnem listu LRS, ker se bo 
sicer po preteku roka izreldo, da sta 
vrednotnici brez moči. 

Oznamenilo vrednotnic: 
vložna •••••• Kmetske posojilnice 

v Logatcu, št. 6414 s saldom 479.06 din 
na ime Macarol Radivoj in vložna knji- 
žica iste posojilnice, št. 6415 e saldom 
1472.67 din, na ime Macarol Amalija. 

Okrajno sodišče v Ljubljani 
dne 7. septembra' 1948. 

Razni oglasi 

8277 

Sprememba poštnega okoliša 
S 1. oktobrom 1948 se izločita naselji 

Velika' Ilova gora iz okoliša pošte Krka 
in Mala Ilova gora iz okoliša pošte Vi- 
dem-Dobrepolje 'in priključita okolišu 
pomožne pošte Račna. 

Pošfna direkcija Ljubljana 

J 266/48-4 8264 

Poziv upnikom 
V zaplembenem postopanju zoper 

Grilc Franoiško, trgovko in posestnico iz 
Rogaške Slatine 17, KLO Rogašia Sla- 
tina, ki je bila s pravnomočno sodbo 
okrajnega sodišča v Slov. Bistrici št. K 
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Letnik V. Priloga k 4L kosu t dne 21. septembra 1Ü48. Številka 41. 

Moisptasi %n ogrlaisl 

Opozorilo naročnikom i 
Vso plačnike oglasov in namerilne opozarjamo, naj uporabljajo od nas 

poslano položnico z natančno označbo naročniškega razdobja oziroma 
oglasne številke. Plačila brez takšnih označb no moremo v redu izkujižiti 
in jih zaradi njihove uejasnosti ne moremo priznati za veljavne. 

Prav tako opozarjamo naročnike, naj pri svojih plačilih navedejo na- 
tančno isti naslov, na katerega časopis prejemajo. Ce ta naslov zaradi izpre- 
mombo naziva ali kraja ni več pravilen, naj nam istočasno sporočijo sedanji 
pravilni naslov. Opažamo pa, da naročniki večkrat plačujejo samo pod 
novim naslovom, starega pa sploh ne omenjajo. Taksna plačila so za nas 
nejasna in jih prav tako no moremo v redu izknjižiti in priznati za pravilna. 

Rok za reklamacije izostalih številk je 14 dni. 
• 

V naši založbi so izšli: 

Komentar h kazenskemu zakoniku, splošni del 
v slovenskem prevodu. Komentar so pod splošnim uredništvom Mošo Pijadc 
in pod strokovnim uredništvom dr. Jovana Djordjevića napisali: Moša 
Pijade, dr. Jovan Djordjević, Nikola Srzentić, Predrag Vlasinić, Vladimir 
Timoškin in Mirko Perović. Komentar jo zamišljen in izdelan v prvi 
vrsti kot olajšava in pomoč za pravilno izvajanje načel splošnega dela ka- 
zenskega zakonika pri uporabi predpisov posebnih kazenskih zakonov. 
Lično opremljena knjiga bo v pomoč vsakomur pri praktični uporabi naše 
kazenske zakonodaje ali pri njenem teoretičnem proučavanju. Strani 304, 
cena 90 din. 

Splošni register predpisov 
to je kazalo vseh predpisov, ki so izšli v Uradnem listu FLRJ, v Uradnem 
listu LRS, v Uradnih obvestilih zveznega «rada za cene in v Vcstniku urada 
za cene pri predsedstvu VLRS od 1. 1945 do vštetega 1. 1947. V tem registru 
so zaznamovanj predpisi po vsebini z gesli, razvrščeni so po abecednem 
redu in po časovnem zaporedju (kronološko). Po abecednem redu so ure- 
iena gesla, ki so načeloma vzeta iz naslova, večkrat rudi iz vsebine predpisa. 
Strani je 453, cena 60 din. 

Priročnik za krajevne ljudske odbore, 
ki ga je izdal Sekretariat za koordinacijo lokalne uprave predsedstva 
vlade LRS. Strani 120, cena 20 din. 

Priročnik obravnava tole gradivo: 
L Planiranje, evidenca in statistika. 

II. Lokalno gospodarstvo in komunalno gospodarjenje. 
III. Finančno'poslovanje krajevnih ljudskih odborov. 

»Zbirka predpisov o varstvu mater in otrok«, 
v kateri so zbrani predpisi o dečjih jaslih, o ustanavljanju, ureditvi in 
delovanju dečjih domov. Knjižici, ki vsebuje 105 strani, so dodani izvlečki 
iz drugih važnejših predpisov za varstvo mater in otrok in1 bo zbrano 
gradivo koristen pripomoček vsem, ki se hočejo in morajo spoznati z zdrav- 
stveno in socialno zakonodajo y korist naše žene in dece. Cena 17 din. 

Koncem tedna izide: 
Zbirka gospodarskih predpisov II. del. Knjiga je vezana, cena 105 din, 

strani 752. 
V tisku je: 
Abecedni seznam naselij LKS.z zakonom o upravni razdelitvi LRS, 

abecednim seznanom krajevnih ljudskih odborov, pristojnimi poštami in 
zemljevidom krajevnih ljudskih odborov LRS. 

»UUADM LIST LUS« 

Razglasi ministrstev 

St. 1812/13 8210 
Objava 

Z nalezljivo ohromelostjo prašičev eo 
okuženi okraji: 

Celje mesto, Celje okolica, Dravograd, 
Gorica, Ljubljana okolica, Ljutomer, 
Maribor okolica, Mozirje, Murska Sobo- 
ta, Poljčane, Ptuj in Radgona. 

Prenehala je v okraju Ljubljana me- 
sto. 

Ljubljana dne 15. septembra 1948. 
Ministrstvo za kmetijstvo LRS 

Vpisi v register državnih 
gospodarskih podjetij 

1634. 
Sedež: Celje. 
Dan vpisa: 10. septembra, 1948. 
Besedilo: ^Slovcnija-avtopromet — 

Celje«, skrajšano »SAP — Celje«. 
Poslovni predmet: Prevoz potnikov 

in prtljage s cestnimi motornimi vozili 
na avtobusnih progah v območju LRS, 
ki služijo javnemu prometu; prevoz in 
odprema biaga s cestnimi motornimi vo- 
zili; organizacija in vodstvo drugih za- 
dev, ki so v zvezi s prometom in ki mu 
jih naloži operativni upravni voditelj. 

Ustanovitelj podjetja: Vlada LRS, od- 
ločba št. S-zak. 237 z dne 3. VIL 1948. 

Operativni upravni voditelj: Glavna 
-direkcija za avtopromet v Ljubljani. 

Poslovalnice podjetja m v krajih: Ce- 
Ije, Kozje, Šmartno ob Paki, Zagorje, 
Vransko, Oplotnîca in Poljcame. 

Podjetje zastopajo: 
Prelovec Slavko, direktor, ki podpi- 

suje samostojno, v obsegu aakonitlh po- 
oblastil in pravil podjetja, 

Samec Jožica, glavni računovodja, ki 
sopodpisuje listine, navedene v 47. čle- 
nu splošnega zakona o drž. gosp. pod- 
jetjih, 

Dobovišek Vera, namestnica glavne- 
ga računovodje. 

Ministrstvo za finance LRS. 
Ljubljana, 

dne 9. septembra 1948. 
Št. 2431268—48 8047 

* 
1635. 

Sedež: Maribor. 
Dan vpisa: 10. septembra 1948. 
Besedilo: sSlovcnija-avtopromet — Ma- 

ribor«, skrajšano: SAP — Maribor«. 
Poslovni predmet: Prevoz potnikov 

in prtljage s cestnimi motornimi 
vozili na avtobusnih progah v območju 
LRS. ki služijo javnemu prometu: pre- 
voz in odprema blaga s cestnimi motor- 
nimi vozili; organizacija in vodstvo dru- 
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gih Äadev, ki so v zvezi s prometom in 
ki mu jih naloži operativni upravni vo- 
ditelj. 

Ustanovitelj podjetja: Vlada LRS, od- 
ločba št. S-zak. 239 z dne 3. VII. 1948. 

Operativni upravni voditelj: Glavna 
direkcija za avtopromet v Ljubljani. 

Poslovalnice podjetja so v krajih: Ma- 
ribor, Ptuj, Crna in Murska Sobota. 

Podjetje zastopajo: 
Princi Viktor, direktor, ki podpisuje 

samostojno, v obsegu zakonitih poobla- 
sti in pravil podjetja, 

Felaher Pavel, šef odseka za eksploa- 
tacijo, ki podpisuje za podjetje v odsot- 
nosti direktorja, v istem obsegu kot on, 

Slivnik Ivan, glavni računovodja, ki 
sopodpisuje listine, navedene v 47. Se- 
nu splošnega zakona o drž. gosp. pod- 
jetjih, 

Petrač Lojzka, namestnica glavnega 
računovodje. 

Ministrstvo za îinance LRS, 
Ljubljana, 

dne 9. septembra 1948. 
Št. 2431266/1—48 8048 

1636. 
Sedež: Ljubljana. 
Dan vpisa: 10. septembra 1948. 
Besedilo: Elektrotehnično podjejto — 

»Elektrotehna«, Ljubljana, skrajšano: 
»Elektrotehna«, Ljubljana. 

Izbriše se Doberlet Milenko, doseda- 
danji direktor, vpiše pa se: 

ing. Skala Karlo, direktor, ki podpi- 
suje samostojno, v obsegu zakonitih po- 
oblastil in pravil podjetja. 

Ministrstvo za finance LRS, 
Ljubljana, 

dne 9. septembra 1948. 
Št. 2431343/1-48 8046 

4* 

1637. 
Sedež: Ljubljana. 
Dan vpisa: 8. septembra 1948. 
Besedilo: Gradbeno podjetje za ceste 

LRS, Ljubljana. 
Poslovni predmet odslej: projektira- 

nje cest in cestnih objektov; moderni- 
zacija in graditev cest ter cestnih ob- 
jektov; večja zemeljska dela na splošno 
in ustanovitev ter vodstvo specialnih ob- 
ratov, potrebnih za pridobivanje grad- 
benega materiala za graditev cest, in 
popravljalnic, potrebnih za vzdrževanje 
inventarja. 

Izbriše se Bizjak Viktor, tehnični di- 
rektor, vpišeta se: 

ing. FerenSak Jože, tehnični direktor, 
ki podpisuje samostojno, v vseh zadevah 
podjetja, 

Podgoršek Franc, glavni računovodja, 
ki sopodpisuje vse listine, navedene v 
47. členu splošnega zakona o drž. gosp. 
podjetjih. 

Bačer Albin se izbriše kot glavni ra- 
čunovodja in ee vpiše kot namestnik 
glavnega računovodje. 

Ministrstvo za finance LRS, 
Ljubljana, 

dne -i. sentembra 1948. 
Št. 243110S-48 7988 

1638. 
Sedež: Ljubljana. 
Dan  vpisa: 8. septembra 1948. 
Besedilo: »Industrijski servis Ljublja- 

na«, Ljubljana. 
Puh Mokorel Cirila ee izbriše kot v. d. 

glavnega računovodje in se vpiše kot 
glavni računovodja, ki sopodpisuje vse 
listine, navedene v 47. členu splošnega 
zakona o drž. gosp. podjetjih. 

Ministrstvo za finance LRS, 
Ljubljana. 

dne 4. septembra 1948. 
Št. 2431354—48 7989 

1639. 
Sedež: Ljubljana. 
Dan vpisa: 14. septembra 1948. 
Besedilo: Kartonažna  tovarna,  Ljub- 

ljana, 
Izbriše se Hlebš Anica, gl. računovod- 

ja, vpiše se: 
Arhar Rado, gl. računovodja, ki so- 

podpisuje vse listine, navedene v 47. čle- 
nu splošnega zakona o drž. gosp. pod- 
jetjih. 

Ministrstvo za finance  LRS, 
Ljubljana, 

dne 10. septembra 1948. 
Št.  2431371—48 8145 

* 
1640. 

Sedež: Ljubljana. 
Dan vpisa: 14. septembra 1948. 
Besedilo: Republiška kmetijska gospo- 

darstva Slovenije — Ljubljana. 
Vpiše se poslovalnica: Državno kme- 

tijsko posestvo Črnelo — Čemšenik. 
Ministrstvo za finance LRS, 

Ljubljana, 
dne 11. septembra 1948. 

Št. 2431356-1948 8146 
* 

1641. 
Sedež: Ljubljana. 
Dan vpisa: 10. septembra 1948. 
Besedilo: »Tuba«, tovarna kovinskih 

in bakclitnih izdelkov, Ljubljana, skraj- 
šano: »Tuba«. Ljubljana. 

Izbriše se Zelenik Vojadin, dosedanji 
direktor, vpiše pa se: 

Smrekar Ludvik, direktor, ki podpi- 
suje samostojno, v obsegu zakonitih po* 
oblastil in pravil podjetja. 

Ministrstvo za finance LRS, 
Ljubljana; 

dne 9. septembra 1948. 
Št. 2431358—48 8045 

1642. 
Sedež: Maribor. 
Dan vpisa: 8. septembra 1948. 
Besedilo: Splošno gradbeno podjetje 

»Konstruktor«, Maribor. 
Podjetje vodi telo poslovalnico in po- 

možne naprave: neposredno obrat kam- 
noloma v Bresternici, posredno pa pod 
imenom: Stranski obrati Splošnega grad- 
benega podjetja »Konstruktor«, Mari- 
bor: 

•izdelovalni«) cementnih izdielkov 
>GradiVo« v Mariboru; 

mizarsko in tesarsko delavnica z žago 
v Marenbergu in Janževem vrhu pod 
imenom: Obrati Marenberg; 

kovinski obrat (kovaònico, ključavni- 
čarstvo in kieparetvo) pod imenom Me- 
hanična delavnica Maribor; 

mizarske obrate — mizarstvo Maribor: 
Vrtna, Meljska, Mejna • Sp. Polskava; 

žagarske obrate — žaga Maribor, 
Kamnica, Jelovec in Bistrica pri Selnici; 

instalacijski obrat — »Instalacijski od- 
delek«, Maribor. 

Izbriše se Založnik Igo, dosedanji vod- 
ja »Stranskih obratov«, vpiše se: 

šišernik Jakov, vodja Stranskih obra- 
tov Splošnega gradbenega podjetja »Kon- 
struktor«, Maribor, Ici podpisuje v vseh 
zadevah, zvezanih z vodstvom Stranskih 
obratov, listine, navedene v 47. členu 
splošnega zakona o drž. gosp. podjetjih, 
pa sopodpisuje glavni računovodja pod- 
jetja. 

Ministrstvo za finance LRS, 
Ljubljana, 

dne 4. septembra 1948. 
Št. 2431112/3-48 7984 

1643. 
Sedež: Škofja Loka. 
Dan vpisa: 10. septembra 1948. 
Besedilo:   Tovarna   klobukov,   Škofja 

Loka. 
Izbrise se Cepin Jože, dosedanji rav- 

natelj, vpiše pa se: 
Cerar Franjo, direktor, ki podpisuje 

samostojno, v obsegu zakonitih poobla- 
stil in pravil podjetja. 

Ministrstvo za finance LRS, 
Ljubljana, 

dne 9. septembra 1948. 
Št. 2431176/1—48 8044 

1644. 
Sedež: Črnomelj. 
Dan vpisa: 9. septembra 1948. 
Besedilo: ML0 Cementni izdelki Črno- 

melj. 
Poslovni predmet: Cementni izdelki. 
Ustanovitelj podjetja, MLO Črnomelj. 
Operativni upravni voditelj: Izvršilni 

odbor MLO Črnomelj. 
Podjetje zastopa in zanj podpisuje: 
Škrabar Emil, upravnik, samostojno, 

po  zakonskih  pooblastilih   in   pravilih 
podjetja. 

Okrajni LO Črnomelj, 
poverjeništvo za finance, 
dne 9. septembra 1948. 

Št. 1842/1 8016 

1645. 
Sedež: Črnomelj, 
Dan vpisa: 11. septembra 1948. 
Besedilo:   Kovinska delavnica   Črno- 

melj. 
Poslovni predmet: Vsa dela kovinske 

stroke. 
Ustanovitelj podjetja: 0L0 Črnomelj. 
Operativni upravni voditelj: Izvršilni 

odbor OLO Črnomelj. 
Podjetje zastopa in zanj podpisuje: 
Einsiedler Franc, upravnik, samostoj- 

no, po zakonskih pooblastilih in pravi- 
vilih podjetja. 

Okrajni LO Črnomelj, 
povorjeništvo za finance, 
dne 11. septembra 1048. 

Št. 1879/1 8061 
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1646. 
Sedež: Črnomelj. 
Dan vpisa: 9. septembra 1948. 
Besedilo: Menza, »ILO Črnomelj. 
Poslovni predmet: Oskrba delavcev in 

nameščencev s hrano. 
Ustanovitelj  podjetja: MLO Črnomelj. 
Operativni upravn   voditelj: Izvršilni 

odbor MLO Črnomelj. 
Podjetje zastopa m zanj podpisuje: 
Male-rio Rezka, upravnik, samostojno, 

po  zakonskih   pooblastilih   in   pravilih 
podjetja. 

Okrajni LO Črnomelj, 
poverjeništvo za finanre, 
dne 9. septembra 1948. 

Št. 1843/1 8014 

1647. 
Sedež: Metlika. 
Dan vpisa: H. septembra 1948. 
Besedilo: Mcnza MLO Metlika. 
Poslovni predmet: Oskrba delavcev in 

nameščencev s hrano. 
Ustanovitelj podjetja: MLO Metlika. 
Operativni upravni voditelj: Izvršilni 

odbor MLO Metlika. 
Podjetje zastopa in zanj podpisuje: 
Rajmer Rudi,   upravnik,   samostojno, 

po   zakonskih   pooblastilih   in   pravilih 
podjetja. 

Okrajni LO Črnomelj, 
poverjeništvo za f:nanic, 
dne 8. septembra 1948. 

St. 1S03/1 4017 

1648. 
Sedež: Metlika. 
Dan vpisa: 8. septembra 1948. 
Besedilo: Pckarija MLO Metlika. 
Poslovni predmet: Peka kruha za splo- 

šno ljudsko potrošnjo. 
Ustanovitelj podjetja: MLO Metlika. 
Operativni upravni voditelj: Izvršilni 

odbor MLO Metlika. 
Podjetje zastopa in zanj podpisuje: 
Brajdič Mihael, upravnik, samostojno, 

po  zakonskih   pooblastilih   in   pravilih 
Podjetja. 

Okrajni LO Črnomelj, 
poverjoništvo za Pnance, 
dne 8. septembra 1948. 

St. 1804/1 8016 

1649. * 
Sedež: Otiški vrh, p. Dravograd. 
Dan vpisa: 4. septembra 1948. 
Besedilo:   Kemična čistilnica in bar- 

varna otiški vrh, p. Dravograd. 
.  povili predmet:   Kemično čiščenje 
m barvanje konfekcijskih proizvodov 

Ustanovitelj podjetja: OLO Dravograd 
Operativni upravni voditelj: 10 0LO 

Dravograd. 
Za podjetje podpisujeta: 
Bukovec Stanko,  ravnatelj Tekstilne 

industrije,  v vseh  zadevah  podjetja   v 
njegovi odsotnosti     fc ' 

Kastivnik Bogomir, glavni računovod- 
ja, ki podpisuje poleg ravnatelja tudi li- 
stine iz 47. člena splošnega zakona o 
drž. gospodarskih podjetjih. 

Okrajni L0 Dravograd, 
poverieništvo za l!nanre, 
dnp 9. septembre 1948. 

Št 577/1-48/V/8 8050 

1650. 
Sedež: Bled. 
Dan vpisa: 14. septembra 1948. 
Besedilo:  Okrajno gostinsko podjetje 

»Hotel Lovec«, Bled. 
Poslovni   predmet:  Postrežba z alko- 

holnimi in brezalkoholnimi  pijačami, s 
toplimi • mrzlimi jedili in oddaja pre- 
nočišč. 

Ustanovitelj podjetja: OLO Jesenice. 
Operativni   upravni voditelj:   Okrajni 

izvršilni odbor Jesenice. 
Podjetje zastopata in zanj podpisujeta: 
Humer Vinko, upravnik, 
Pečar Zlata, knjigovodja, in sicer pod- 

pisujeta oba skupaj. 
Okrajni L0 Jesenice, 

odsek za finance, 
dne 14. septembra 1948. 

St. V-2157/2—48 8189 
* 

1651. 
Sedež: Bled. 
Dan vpisa: 14. septembra 1948. 
Besedilo: Okrajno gostinsko podjetje 

»Hotel Triglav«, Bled. 
Poslovni predmet: Postrežba z alko- 

holnimi in brezalkoholnimi pijačami, s 
toplimi in mrzlimi jedili in oddaja pre- 
nočišč 

Ustanovitelj podjetja: 0L0 Jesenice. 
Operativni upravni voditelj: Okrajni 

izvršilni odbor Jesenice. 
Podjetje zastonata in zanj podpisujeta: 
Potočnik Lojze, upravnik, 
Ravnjak Veža, knjigovodja, in sicer 

podpisujeta skupaj. 
*        Okrajni L0 Jesenice, 

odsek za finance, 
dne 14. septembra 1948. 

Št. V-2153/2—48 8192 

1652. 
Sedež: Bohinj. 
Dan vpisa; 14. septembra 1948. 
Besedilo: Okrajno gostinsko podjetje 

»Hotel pod Voglom«, Bohinj. 
Poslovni predmet: Postrežba z alko- 

holnimi in brezalkoholnimi pijačami, s' 
toplimi im mrzlimi jedili in oddaja pre- 
nočišč. 

Ustanovitelj podjetja: 0L0 Jesenice. 
Operativni upravni voditelj: Okrajni 

izvršilni odbor Jesenice. 
Podjetje zastopata in zanj podpisujeta: 
Zaletel Justina, upravnica. 
Mesaric Marija, knjigovodja, in sicer 

podpisujeta obe skupaj. 
Okrajni L0 Jesenice, 

odsek za finance, 
dne 14. septembra 1948. 

Št. 216572-48-V 8191 

1658 
Sedež: Jesenice. 
Dan vpisa: 14. septembra 1948. 
Besedilo: Okrajno gostinsko podjetje 

»Hotel Poäta«, Jesenice. 
Poslovni predmet: Postrežba z alko- 

holnimi in brezalkoholnimi pijačami, s 
toplimi in mraliml jedili in oddaja pre- 
••••. 

Ustanovitelj podjetja: OLO Jesenice. 
Operativni upravni voditelj: Okrajni 

Izvršilni odbor Jesenice. 

Podjetje zastopata in zanj podpisujeta: 
Maltnekar Jože, upravnik, 
Čeh Adela, knjigovodja, in sicer pod- 

pisujeta oba skupaj. 
Okrajni L0 Jesenice, 

odsek za finance, 
dne 14. septembra 1948. 

Št. V-2152/2—48 8194 
* 

1654. 
Sedež: Kranjska gora. 
Dan vpisa: 14. septembra 1948. 
Besedilo: Okrajno gostinsko podjetje 

»Hotel Kazor« z depandansami »Zlato- 
rog« in »Planika«, Kranjska gora. 

Poslovni predmet: Postrežba z alko- 
holnimi in brezalkoholnimi pijačami, s 
toplimi • mrzlimi jedili in oddaja pre- 
nočišč. 

Ustanovitelj podjetja: OLO Jesenice. 
Operativni upravni voditelj: Okrajni 

izvršilni odbor Jesenice. 
Podjetje zastopata in zanj podpisujeta: 
Senk Marija, upravnica, 
Pegan Ivanka, knjigovodja, ki podpi- 

sujeta obe skupaj. 

Okrajni L0 Jesenice, 
odsek za finance, 

dno 14. septembra 1948. 
Št. V-2158/2—48 8193 

1655. 
Sedež; Kranjska gora. 
Dan vpisa: 14. septembra 1948. 
Besedilo: Okrajno gostinsko podjetje 

»Hotel Slavec«, Kranjska gora. 
Poslovni predmet: Postrežba z alko- 

holnimi in brezalkoholnimi pijačami, s 
toplimi in mrzlimi jedili in oddaja pre- 
nočišč • 

Ustanovitelj podjetja: OLO Jesenice. 
Operativni upravni voditelj: Okrajni 

izvršilni odbor Jesenice. 
Podjetje zastopata in zanj podpisujeta: 
Pegan Franc, upravnik, 
Robič Dana, knjigovodja, ki podpisu- 

jeta skupaj 
Okrajni L0 Jesenice, 

odsek za finance, 
dne 14. septembra 1948. 

St. V-2154/2—48 8190 

1656. 
Sedež: Podkoren. 
Dan vpisa: 14. septembra 1948. 
Besedilo: Okrajno gostinsko podjetje 

»Hotel Vitame«, Podkoron. 
Poslovni predmet: Postrežba z alko- 

holnimi in brezalkoholnimi pijačami, s 
toplimi in mraliml jedili in oddaja pre- 
nočišč. 

Ustanovitelj podjetja: OLO Jesenice. 
Operativni upravni voditelj: Okrajni 

izvršilni odbor Jesenice. 
Podjetje zastopata in zanj podpisujeta: 
Fortin Antonija, upravnica, 
Pečenko Marija, knjigovodja, ki podpi. 

sujeta ekupaj. 

Okrajni L0 Jesenice, 
odsek za finance,' 

dne 14 eeptembra 1948. 
Št V-2156/2—48 8188 
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1657. i 
Sedež: Kamniška Bistrica. 
Dati vpisa: 13. septembra 1948. 
Besedilo: Krajevno gostinsko podjetje. 
Poslovni predmet: Nakup in prodaja 

alkoholnih in brezalkoholnih pijač, pro- 
daja mrzlih in toplih jedil. 

Ustanovitelj podjetja: KLO Kamniüka 
Bistrica,. 

Operativni upravni voditelj: KLO 
Kamniška Bistrica. 

Podjetje zastopajo in zanj podpisu, 
jejo: 

Adamič Štefanija, poslovodja, 
Prelesnik Janez, član KLO, 
Spruk Jožef,   član KLO,   do zneska 

30.000 din samostojno po poprejšnjem 
sklepu KLO Kamniška Bistrica. 

Okrajni LO Kamnik, 
povcrjeništvo za finance, 
dne 13. septembra 1948. 

St. 2052/•—48 8103 
»tj 

1658. 
Sedež: Komenda št. 54. 
Dan vpisa: 10. septembra 1948. 
Besedilo: Uprava stanovanjskih zgradb, 

Komenda. 
Poslovni predmet: Vzdrževanje zgradb 

in oddaja stanovanj v najem. 
Ustanovitelj podjetja: KLO Komenda. 
Operativni upravni voditelj: KLO Ko- 

menda. 
Podjetje zastopajo in zanj podpisu, 

jejo: 
Juvan Andrej, upravnik stanovanjskih 

zgradb in predsednik KLO Komenda, 
Grobenc Anton, tajnik KLO Komen- 

da, 
Lukan Angela, član KLO Komenda, in 

sicer vsak samostojno do zneska 50.000 
dinarjev, nad tem zneskom pa vsi trije 
skupaj po poprejšnjem sklepu izvršilne- 
ga odbora KLO Komenda. 

Okrajni LO Kamnik, 
poverjeništvo za finance, 
dne 10. septembra 1948. 

St. 2190—III-48 8102 
* 

1659. 
Sedež: Motnik. 
Dan vpisa: 13 septembra 1948. 
Besedilo: Usnjarna KLO Motnik. 
Poslovni predmet: Izdelava usnja. 
Ustanovitelj podjetja: KLO Motnik. 
Operativni upravni voditelj: KLO Mot- 

nik. 
Podjetje zastopajo in zanj podpisu- 

jejo: 
Slapnik Peter, upravnik, do zneska 

50.000 din, 
Hriboršek Zdiavko,  obratovodja,   do 

40.000 din, 
Tominšek Franc, Zg. Motnik 7, in 
Pungartnik Tomaž, Motnik 20, pa vsak 

da 25.000 din, in sicer vsi samostojno. 
Okrajni LO Kamnik, 

povcrjeništvo za finance, 
dne 18. septembra 1948. 

Št. 5013/III-48       '    8148 
* 

1660. 
Sedež: Vir. 
Dan vpisa.: 13. septembra 1948. 
Besedilo: Uprava državnih stanovanj- 

skih zgradb, Vir. 

Poslovni predmet:   Oddaja stanovanj 
in pobiranje najemnine. 

Ustanovitelj podjetja: KLO Vir. 
Operativni upravni voditelj: KLO Vir. 
Podjetje zastopata  in  zanj  podpisu- 

jeta: 
Brenčič Franc, upravnik, 
Kerč Anton, član KLO. 

Okrajni LO Kamnik, 
povcrjeništvo za finance, 
dne 13. septembra 1948. 

St. 1884••-•-48 8101 
* 

1661. 
Sedež: Ljubljana, Celovška c. 99. 
Dan vpisa: 11. septembra 1948. 
Besedilo:  »Gostinstvo  Bežigrad-Šiška. 
Poslovni predmet: Nakup in prodaja 

alkoholnih in brezalkoholnih pijač ter 
postrežba z jedili. 

Ustanovitelj podjetja: RLO II Beži- 
grad-Šiška. 

Operativni upravni voditelj: IO RLO 
II Bržigrad-Siška. 

Podjetje zaätopata in zanj podpisu- 
jeta: 

Ercegovič Marjan, upravnik, samostoj- 
no, v računovodskih zadevah pa skupaj 
z njim 

Teli Valerija, računovodja. 
MLO za glavno presto Ljubljana, 

poverjeništvo za finance, 
dne 11. septembra 1948. 

Fin. št. 3106/48 8107 

1662. 
Sedež: Ljubljana, Cesta na Loko 4, 
Dan vpisa: 14. septembra 1948.   • 
Besedilo: Mestno kmetijsko posestvo 

»Joscnkovo«, Ljubljana. 
Posloveni predmet: Pridelovanje vseh 

kmetijskih in vrtnarskih proizvodov ži- 
vilske produkcije.    . 

Ustanovitelj podjetja: MLO za glavno 
mesto Ljubljana. 

Operativni upravni voditelj: MLO, po- 
verjeništvo za kmetijstvo in gozdarstvo. 

Podjetje zastopata in zanj podpisujeta: 
Krist Stjepan, upravnik,  z neomeje- 

nim pooblastilom, 
Šprajcer Armida, knjigovodja, ki pod- 

pisuje vse denarne, materialne, kredit- 
ne in obračunske listine z upravnikom. 

MLO za glavno mesto Ljubljana, 
povcrjeništvo za finance, 
dne 14. septembra 1948. 

Fin. št. 3146/48 8197 
* 

1663. 
Sedež: Ljubljana, Ciglarjeva 12. 
Dan vpisa: 13. septembra 1948. 
Besedilo: »Mleko RLO Moste«. 
Poslovni predmet: Razdeljevanje mle- 

ka in prodaja slaščic in peciva. 
Poslovalnice: Poslovalnica št. 1, Zalo- 

ška c. 7, 
Poslovalnica št 2, Zaloška c. 45, . 
Poslovalnica št. 3, Ciglarjeva 20. 
Poslovalnica št. 4, Klunovâ,8, 
Poslovalnica št. 5, Pokopališka 36, 
Poslovalnica št 6, Kodrova 27, 
Poslovalnica št. 7, Srna rtinaka 16, 
Poslovalnica št. 8, Središka 8, 
Poslovalnica št. 9,'Predovičeva 12, 

Poslovalnica št. 10, Poljanska 79. 
Ustanovitelj podjetja: RLO Moste. 
Operativni upravni  voditelj: IO RLO 

Moste. 
Podjetje zastopata in zanj podpisujeta; 
Bau Anton, poslovodja, ki podpisuje 

v vseh zadevah samostojno, 
Tratnik Stane, kot član 10 RLO. 

MLO za glavno mesto Ljubljana, 
poverjeništvo za finance, 
dne 13. septembra 1948. 

Fin. žt. 3129/48 8198 
* 

1664. 
Sedež: Ljubljana, Linhartova c. 8. 
Dan vpisa: 13 septembra 1948. 
Besedilo:   Mestno   podjetje   »Roleta«, 

skrajšano: »Roleta«. 
Poslovni predmet: Izdelovanje lesenih 

okenskih rolet, lesenih okenskih žaluzij, 
okenskih platnenih zaves m železnih ro- 
lojev. 

Ustanovitelj podjetja: MLO za glavno 
mesto Ljubljana. 

Operativni upravni  voditelj: Uprava 
mestne lesne industrije. 

Podjetje zastopata in zanj podpisujeta: 
Pečnik Janez, upravnik, in 
Piskar Dušan, računovodja. Obseg po- 

oblastil se ravna po splošnem zakonu o 
državnih gospodarskih podjetjih. 

MLO za glavno mesto Ljubljana, 
poverjeništvo za finance, 
dne 18. septembra 1948. 

Fin ät 8124/4S 8106 
" * 

1665. 
Sedež: Škofljica. 
Dan vpisa: 13 septembra 1948. 
Besedilo:  Mestno podjetje »Žaga* — 

Škofljica«, skrajšano: »Žaga — škofiji- 
ca«. 

Poslovni predmet: Žaganje lesa. 
Ustanovitelj podjetja: MLO za glavno 

mesto Ljubljana. 
Operativni  upravni voditelj: Uprava 

mestne lesne industrije. 
Podjetje zastopata in zanj podpisujeta: 
Kušar Miha, upravnik, in 
Vrbinc Jože, operativni upravnik. Ob- 

seg pooblastil se ravna po splošnem za- 
konu o državnih gospodarskih podjetjih. 

MLO za glavno mesto Ljubljana, 
povcrjeništvo za finance, 
dne 18. septembra 1948. 

• Fin. št. 3185/48 8195 
* 

1666. 
Sedež: Ljubija 13. 

. Dan vpisa: 22. julija 1948. 
Besedilo: Čevljarska delavnica KLO 

Ljubija-Lcpa njiva. 
Poslovni predmet: Izdelava in popra- 

vila čevljev. 
Ustanovitelj podjetja: KLO Ljubija- 

Lepa njiva. 
Operativni upravni voditelj: KLO Lju. 

bija-Lepa njiva. 
Podjetje zastopajo in ' zanj podpisu- 

jejo: '   '.     ' 
Koren Gabrijel, predsednik KLO, 
HriberSek Franc, tajnik KLO, 
Popraek Anton, namestnika: 
Fužir Vinko, član KLO, 

d-m 
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Ktadnik Make, in sicer po dva upra- : 
vičenca ekupaj v vseh zadevah. 

Okrajni LO Mozirje, 
odsek za finance, 

dne 2. septembra 1948. 
St. 2312/48 81Ö4 

* 
1667. 

Sedež: Luče 21. 
Dan vpjBa: 1. beptembra 1948. 
Besedilo: krajevna menza v Lucali. 
Poslovni predmet: Preskrba prebival- 

stva z jestvinami ni pijačo. 
Ustanovitelj podjetja: KLU Luce. 
Operativni upravni voditelj: KLO Lu- 

če. 
Podjetje zastopajo in   zanj   podpisu- 

jejo: 
Firšt Stanko, predsednk KLO, 
Selišnik Franc,  tajnik KLO, namest- 

nika: 
Breznik Avgust, 
Seliànik Franc, upravnik, in sicer po 

dva skupaj v vseh zadevah. 
Okrajni LO Mozirje, 
oiisck za finance*, 

dne 1. septembra 1948. 
St. 2733/48 8152 

* 
1668. 

Sedež: Sejo 58. 
Dan vpisa: 1. septembra 194S, 
Besedilo: Žaga KLO Šalek. 
Poslovni predmet: Žaganje lesa. 
Ustanovitelj podjetja: KLO Šalek. 
Operativni upravni voditelj: KLO Ša- 

lek. 
Podjetje  zastopata  in zanj  podpisu- 

jeta: 
Siter Stanko, 
Goršek Zofka, in sicer v vseh zadevah 

oba skupaj. ' '• 
Okrajni LO Mozirje, 
odsek za finance, 

dne 3. septembra 1948. 
Št. 2732/48 8156 

1669. 
Sedež: Šmartno ob Paki. 
Dan vpisa: 1. septembra 1948. 
Besedilo: Okrajno prevozniško podjet- 

je okraja Mozirje. 
Poslovni predmet: Prevozniška dela. 
Ustanovitelj podjetja: OLO Mozirje. 
Operativni u,pravni voditelj: Izvršilni 

odbor OLO Mozirje. 
^Podjetje  zastopata  in zanj  podpisu- 

Natek Kari, upravnik, v vseh zadevah 
sporazumno z operativnim upravnim vo- 
diteljem, njegov namestnik je   ••  v 

Hren Jože, poverjenik' za komunalne 
zadeve. '    • 

Okrajni LO Mozirje, 
odsek za finance, ' 

dne 3. septembra 1948. 
- Št. 2734/48 8150 

1670. 
Sedež: Šoštanj. 
Dan vpisa: 2. septembra 1948. 
Besedilo: Okrajna klavnica Šoštanj. 
Poslovni predmet: Preskrba nrebival- 

stva z mesom in mesnimi izdelki. , 
Ustanovitelj podjetja: OLO Mozirje. 

Operativni upravni voditelj: Izvršilni 
odbor OLO Mozirje. 

Podjetje zastopata in zanj podpisu- 
jeta: 

Fale Franc, upravnik podjetja, do 
vrednosti 30.000 din s privolitvijo ope- 
rativnega upravnega voditelja, namest- 
nik: 

beropmk Ivan, načelnik uprave za od- 
kup pri OLO Mozirje. 

Okrajni LO Mozirje, 
odsek za finance, 

dne 3. septembra 1948. 
Št 2730/38 8155 

* 
1671. 

Sedež: Šoštanj, fitlavni trg 3. 
Dan vpisa: 1. septembra 1948. 
Besedilo: Mlekarna MLO Šoštanj. 
Poslovni predmet: Preskrba prebival- 

stva z mlekom. 
Ustanovitelj podjetja: MLO Šoštanj. 
Operativni, upravni voditelj: Izvršilni 

odbor MLO Šoštanj. 
Podjetje  zastopajo  in   zanj   podpisu- 

jejo: 
Pejovnik Vinko, 
Jesenšek Rudi, namestnika: 
Pocajt Viktor, 
Videmšek Adolf, in sicer po dva 

skupaj v vseh zadevah. 
Okrajni LO Mozirje, 
odsek za finance, 

dne 3. septembra 1948. 
Št. 2731/48 8153 

* 
1672. 

Sedež: Šoštanj, Vožnjakova cesta 2. 
Dan vpisa: 1. septembra 1948. 
Be*edilo: Živila MLO Šoštanj. 
Poslovni predmet: Preskrba'z živili. 
Ustanovitelj podjetja: MLO šožtanj.. 
Operativni upravni voditelj: Izvršilni 

odbor MLO Šoštanj. 
Podjetje  zastopajo  in   zanj  podpisu- 

jejo: 
Pejovnik Vinko, 
Jesenšek Rudi, namestnika: 
Pocajt Viktor, 
Videmšek Viktor, in sicer v vseh ••- 

devah skupaj po dva upravičenca. 
Okrajni LO Mozirje, 

odsek za finance, 
dne 3. septembra 1948. 

Št 2736/48 8149 
* 

1673. 
Sedež: TopoIšSca. 
Dan vpisa: 1. septembra 1948. 
Besedilo: Opekarna KLO  Topolšcica. 
Poslovni predmet: Izdelava opeke. 
Ustanovitelj podjetja KLO Topolščica. 
Operativni upravni voditelj: KLO To- 

polščica. 
Podjetja zastopajo io • asanj  podpisu- 

jejo: 
Menih Tine, predsednik, KLO, 
Marrašek Ivan, rajnik KLO, namest- 

nika: 
Koren Andrej, odbornik, 
Tajnik Franc, odbornik, in sicer po 

dva upravičenca skupaj v vseh zadevah. 
Okrajni L0 Mozirje, 

odsek za finance. 
dne 2. septembra 1948. 

Št. 2735/48 .  8151 

1674. 
Sedež: Poljčane. 
Dan vpisa: 13. septembra 1948. 
Besedilo: Okrajna mehanična delavni- 

ca. 
Poslovni predmet: Vse v mehanično 

stroko  spadajoče   storitve;   trgovina   s 
predmeti iz te stroke. 

Ustanovitelj podjetja: OLO Poljčane. 
Operativni upravni  voditelj: Okrajni 

izvršilni odbor Poljčane. 
Podjetje zastopa in zanj podpisuje: 
Arzenéek Martin, upravnik, v vs-eh za- 

devah podjetja 
Okrajni L0 Poljčane, 

odsek za finance, 
dne 13. septembra •8. 

Št. 3280/48 8201 

1675. - 
Sedež:  TrbovJje-Loko 471. 
Dan vpisa: 3. septembra 1048. 
Besedilo: MLO Sadje in zelenjava. 
Poslovni predmet: Prodaja sadja in 

zelenjave ter drugih predmetov dobre 
trgovine. 

Ustanovitelj podjetja: MLO Trbovlje. 
Operativni upravni voditelj: Izvršilni 

odbor MLO Trbovlje. 
Podružnice: 
Loke št. 409, 
Loke št   19, 
Trbovlje št 11/22. 
Za podjetje podpisujejo: 
Adlešič Peter, upravnik, v upravnih 

gospodarskih zadevali, 
Kočar Alojz, računovodja, skupaj z 

upravnikom za računovodske zadeve, 
Drnovšek Nande, poslovodja, za po»Io- 

vodske  zadeve  za  narošila  skupaj  z 
upravnikom in računovodjem. 

Okrajni LO Trbovlje, 
odsek za finance, 

dne 3. septembra •8. 
Št. 2022/1—48 8020 

1676. 
Sedež: Metlika. 
Dan vpisa: 8. septembra 1948. 
Besedilo:. Kinopodjetjo MLO Metlik». 
Besedilo odslej: Foto-kino MLO Metli- 

ka. 
Okrajni LO Črnomelj, 

poverjeništvo za finance, 
dne 8. eeptembra 1948. 

Št. 1702/1 »018 
* 

1677. 
Sedež: Prevalje. 
Dan vpisa: 9. septembra 1948. 
Besedilo:  Krajevno  podjetje  »Gostil- 

na I«, Prevalje. 
Izbriše 6e pooblastilo za podpisovanje 

Zunku Ivanu, upravniku, namesto njfegfe 
BO vpišejo: 

Eisinger Vinko, upravnik, v njegovi 
odsotnosti podpisuje 

Aberšek Karol, predsednik KLO. Li- 
siine iz 47. člena splošnega zakona' o 
drž., gospodarskih   podjetjih  podipisuja 
poleg upravnika 

Lasnik Silvo, tajnik KLO. 
Okrajni LO Draregrad, 

poverjeništvo za finance, 
•dne 9. septembra 1948. 

Št. 577/3-48/V/3 SOâi 



Stran 792 URADNI LIST I.RS Štev. 41 - 21. IX. 1948 

167S. 
Sedež: Prevalje. 
Dan vpisa: 9. septembra 1948. 
Besedilo: Krajevno podjetje »Gostil- 

na H«, Prevalje. 
izbriše ee pooblastilo za podpisovanje 

Zunku Ivanu, upravniku, namesto njega 
se vpišejo: 

Eisinger Vinko, upravnik, v njegovi 
odsotnosti podpisuje 

Aberšek Karol, predsednik KLO. Li. 
siine iz 47. člena splošnega zakona o 
drž. gospodarskih podjetjih podpisuje 
poleg upravnika 

Lasnik Silvo, tajnik KLO. 
Okrajni LO Dravograd,, 

poverjeništvo za finance, 
dne 9. septembra 1948. 

Št. 677/4-48/••• 
* 

8062 

1679. 
Sedež: Prevalje. 
Dan vpisa: 9. septembra 1948. 
Besedilo: Krajevno podjetje »Klepar* 

Btvo«, Prevalje. 
Izbriše se pooblastilo za podpisovanje 

Zunku Ivanu, upravniku, namesto njega 
se vpišejo: 

Eisinger Vinko, upravnik, v njegovi 
odsotnosti podpisuje 

Aberšek KaroL predsednik KLO. Li- 
stine iz 47. člena splošnega zakona o 
drž. gospodarskih podjetjih podpieuje 
poleg upravnika 

Lasnik Silvo, tajnik KLO. 
Okrajni LO Dravograd, 

poverjeništvo za finance, 
dne 9. septembra 1948. 

Št. 577/6-48/V/3 8054 

1680. 
Sedež: Prevalje. 
Dan vpisa: 9. septembra 1048. 
Besedilo: Krajevno podjetje »Kroja. 

štvo«, Prevalje. 
Izbriše ee pooblastilo za podpisovanje 

Zunku Ivanu, upravniku, namesto njega 
se vpišejo: 

Eisinger Vinko, upravnik, v njegovi 
odsotnosti podpisuje 

Aberšek KaroL predsednik KLO. Li- 
stine iz 47. člena splošnega zakona o 
drž. gospodarskih podjetjih podpieuje 
poleg upravnika 

Lasnik Silvo, tajnik KLO. 
Okrajni LO Dravograd, 

poverjeništvo za finance, 
dne 10. septembra 1948. 

St 577/11—48/V/8 80B9 
* 

1681. 
Sedež: Prevalje. 
Dan vpisa: 9. septembra 1948. 
Besedilo: Krajevno podjetje »Kurivo«, 

Prevalje. 
Izbriše ee pooblastilo za podpisovanje 

Zunku Ivanu, upravniku, namesto njega 
se vpišejo: 

Eisinger Vinko, upravnik, v njegovi 
odsotnosti podpisuje 

Aberšek Karol, predsednik KLO. Li- 
sune iz 47. člena splošnega zakona o 

drž.   gospodarskih   podjetjih   podpisuje 
poleg upravnika 

Lasnik Silvo, tajnik KLO. 
Okrajni LO Dravograd, 

poverjeništvo za finance, 
dne 9. septembra 1948. 

Št 577/10-48/V/3 

1682. 
Sedež: Prevalje. 
Dan vpisa: 9. septembra 1948. 
Besedilo: Krajevno podjetje »Menza«, 

Prevalje. 
Izbriše se pooblastilo za podpisovanje 

Zunku Ivanu, upravniku, namesto njega 
se vpišejo: 

Eisinger Vinko, upravnik, v njegovi 
odsotnosti podpisuje 

Aberšek KaroL predsednik KLO. Li- 
stine iz 47. člena splošnega zakona o 
drž. gospodarskih podjetjih podpieuje 
poleg upravnika 

Lasnik Silvo, tajnik KLO. 
Okrajni LO Dravograd, 

poverjeništvo za finance, 
dne 9. septembra 1948. 

Št 577/B-48/V73 8053 
* 

1688. 
Sedež: Prevalje. 
Dan vpisa: 9. septembra 1948. 
Besedilo: Krajevno podjetje »Pekar, 

na«, Prevalje. 
Izbriže se pooblastilo za podpisovanje 

Zunku Ivanu, upravniku, namesto njega 
se vpižejo: 

Eisinger Vinko, upravnik, v njegovi 
odsotnosti podpisuje 

Aberšek Karol, predsednik KLO. Li- 
stine iz 47. člena splošnega zakona o 
drž. gospodarskih podjetjih podpisuje 
poleg upravnika 

Lamik Silvo, tajnik KLO. 
Okrajni LO Dravograd, 

poverjeništvo za finance, 
dne 9. septembra 1948. 

Št 577/8—48/V/3 8056 

1684. 
Sedež: Prevalje. 
Dan vpisa: 9. septembra 1948. 
Besedilo: Krajevno podjetje »Sedlar- 

stvo in tapetništvo«, Prevalje. 
Izbriše se pooblastilo za podpisovanje 

Zunku Ivanu, upravniku, namesto njega 
se vpižejo: 

Eisinger Vinko, upravnik, v njegovi 
odsotnosti podpisuje 

Aberšek Karol, predsednik KLO. Li- 
stine iz 47. člena splošnega zakona o 
drž. gospodarskih podjetjih podpieuje 
poleg upravnika 

Laendk Silvo, tajnik KLO. 
Okrajni LO Dravograd, 

poverjeništvo za finance, 
dne 9. septembra 1948. 

Št. 577/7-48/V/3 8055 
* 

1685. 
Sedež: Prevalje. 
Dan vpisa: 9. septembra 1948. 
Besedilo: Uprava stanovanjskih zgradb, 

Prevalje. 
Izbriše se pooblastilo za podpisovanje 

Zunku Ivanu, upravniku, namesto njega 
se vpišejo: 

Eisinger  Vinko, upravnik, v njegovi 
odsotnosti podpisuje 

Aberšek Karol, predsednik KLO. Li. 
6tine iz 47. člena  splošnega zakona o 
drž.   gospodarskih   podjetjih   podpisuje 
poleg upravnika 

Lasnik Silvo, tajnik KLO. 
Okrajni LO Dravograd, 

poverjeništvo za finance, 
dne 9. septembra 1948. 

Št. 577/9-48/V/3 8057 
* 

1686. 
Sedež: Mala Bukovica. 
Dan vpisa: 9. septembra 1948. 
Besedilo: Okrajno kmetijsko posestvo 

v Ilirski Bistrici. 
Izbriše se pooblaščenec za podpisova- 

nje Frol Jože, upravnik, vpiše se novi 
pooblaščenec: 

vVinšek Rudolf. 
Okrajni L0 Ilirska Bistrica 

dne 9. septembra 1948. 
Št. 7396/1—48 7901 

* 
1686a. 

Sedež: Krško. 
Dan vpisa: 15. septembra 1948. 
Besedilo: Mestna lekarna Krško. 
Izbriše se Šušteršič Jelka, upravnica, 

vpiše se: 
Zumar Albina, poslovodja, z istimi po- 

oblastili. 
Okrajni LO Krško, 

poverjeništvo za finance, 
dne 15. septembra 1948. 

Št. 64/47 
* 

1687. 
Sedež: Rajhenburg. 
Dan vpisa: 16. septembra 1948. 
Besedilo:  Okrajno gospodarstvo Raj- 

henburg. 
Izbriše se Uratarič Marijana, računo- 

vodja, vpiše se: 
Ivacič Anica, blagovni knjigovodja, z 

istimi pooblastili. 
Okrajni LO Krško, 

poverjeništvo za finance, 
dne 16. septembra 1948. 

Št. 64/48 8214 

8218 

Sedež: črengovci. 
Dan vpisa: 23. avgusta 1948. 
Besedilo: Krajovna gostilna v čren- 

Sovclh. 
Izbrišejo se vsi dosedanji pooblaščen- 

ci za podpisovanje, namesto njih pa se 
vpišejo: 

Frano Jožef, predsednik KLO, 
Parkaš Janez, namestnik, 
Hozjan Jožef, poslovodja, 
Curič Katica, Član KLO Crenšovci. 

Okrajni L0 Lendava, 
odsek za finance, 

dne 23. avgusta 1948. 
Št. 604/2—1948 8062 

1689. 
SedeZ: Dolnja Lendava. 
Dan vpisa: 7. septembra 1948. 
Besedilo:  Okrajno  gradbeno podjetje 

Dolnja Lendava. 



Štev. 41 — 21. IX. 1948 UHADM LIST LUS Stran 793 

Izbriše se kot pooblaščenec za  pod- 
pisovanje Lenoch Ladislav, vpišeta  se 

Zalik Alojz, upravnik, in 
Viđali Karel, gradbeni tehnik. 
Kot člani operativne uprave se vpi- 

šejo 
Hajdinjak Jože, tajnik 0L0, in 
Vučko Stefan, poverjenik OLO. 

Okrajni LO  Lendava, 
poverjeništvo za finance, 
dne 7. septembra 1948. 

St. 761/2-1948* 7990 
ft 

1690. 
Sedež: Ljubljana, Frankopanska 9. 
Dan vpisa: 9. septembra 1948. 
Besedilo:   Tovarna   sadnih   sokov   in 

alkoholnih pijač »Alko«. 
Operativni upravni voditelj: Poverje- 

ništvo za živilsko proizvodnjo. 
Pomožne naprave: Opusti se obrat III 

v Parmovi ul. 3 in se ustanovi obratova- 
vališče III v Št. Vidu — Vižmarje 90. 

MLO za glavno mesto Ljubljana, 
poverjeništvo za finance, 
dne 9. septembra 1948. 

Fin. št 3019/48 8104 
* 

1691. 
Sedež: Ljubljana, Kolodvorska 12. 
Dan vpisa: 11. septembra 1948. 
Besedilo: Mestna čovljarna. 
Besedilo odslej: Industrijsko podjetje 

RLO I »Covljarna«. 
Izbriše se pooblaščenec za podpisova- 

nje HalauŠ Stefan in se namesto njega 
vpiše za upravnika podjetja 

Zebre Ciril, ki podpisuje samostojno, 
v računovodskih zadevah pa skupaj z 
njim 

Cerne-Rajer Majda, knjigovodja. 
MLO za glavno mesto Ljubljana, 

poverjeništvo za finance, 
dne 11. septembra 1948. 

Fin. št. 3058/48 8105 

1692. 
Sedež: Ljubljana, Prcdovičovn 17. 
Dan vpisa: 13. septembra 1948. 
Besedilo: Rajonsko gradbeno podjetje 

Mosto. 
Izbrišeta se poslovodja Bratkovič Ra- 

ra.el in računovodja Zidan Slavka, vpi- 
šeta se: 

Lesar Jože, poslovodja, in 
Delkm-Ostanek Marija, ki sopodpisuje 

v računovodskih zadevah. 
MLO za «lavno mesto Ljubljana, 

poverjeništvo za finance, 
dne 13. septembra 1948. 

Fin. št. 3084/48 8199 

1693. * 
Sedež: Ljubljana, Stritarjeva 7. 
Dan vpisa: 10. septembra 1948. 
Besedilo: Trgovsko podjetje »Železo«. 
Poslovalnice podjetja: 
Zeleznina, Tyrseva c 16, 
Zeleznina, Zaloška c. 21, 
Zeleznina, Tyrseva c. 9, 
Zeleznina, Celovška c. 59, 
Železnima, Miklošičeva c. 16, 
Zeleznina, Gosposvetpkn c 4, 
Zeleznina, Tržašk~ <    • 
Zeleznina, Št. V;<i, 

Steklo, Stritarjeva uL (Kresija), 
Steklo, Resljeva c. 8, 
Steklo-Kristal, Pasaža nebotičnika, 
Barve-laki, Resljeva c. 1, 
Barve-laki, Gosposvetska c. 8, 
Barve-laki, Borštnikov trg 1, 
filektra, Mestni trg 2, 
Elektro, Gosposvetska c. 10, 
Elektra, Borštnikov trg 1, 
Furnir, Gosposvetska c.  13, 
Vrvarna, Sv. Petra c. 31. 
Premestita se sedeža poslovalnic: z 

Gosposvetske c 2 na ìyrsevo c. 14 
(Barve-laki) in Elektra z Gosposvet- 
ske 13 na Tyrsevo o. 25/a. 

Izbrišeta se ravnatelj Smrekar Jože 
in njegov namestnik Maraž Roža, vpi- 
šeta se: 

Stupica Franc, v. d. ravnatelja, in nje- 
gov namestnik 

Perša Stefan, ki podpisujeta samostoj- 
no, v računovodskih zadevah pa sku- 
paj z računovodjem. 

MLO za glavno mesto Ljubljana, 
poverjeništvo  za finance, 
dne 10 septembra 1948. 

Fin št. 3112/48 8109 
* 

1694. 
Sedež: Ljubljana, Šelcnburgova ul. 5. 
Dan vpisa: 11. septembra 1948- 
Besedilo: Trgovsko podjetji; »Strojpis«. 
Poslovalnice in pomožne naprave: 
Papirnica, Šelenburgova ul  5, 
Papirnica, Gradišče 4, 
Papirnica, Florjanska 14, 
Papirnica, Sv. Petra c. 26, 
Papirnica, Gosposvetska c 6, 
Papirnica, Zaloška c. 33, 
Papirnica, Tyrseva c. 51, 
Papirnica, Št.  Vid, 
Nalivna peresa, Prešernova ul. 44, 
Skladišče, Šelenburgova ul. 5, 
Delavnica I, Prešernova ul. 44, 
Glasbeni oddelek, Prešernova ul. •2. 
Premesti se sedež poslovalnice >Knji- 

govodski oddelek« iz Gajeve 3 v Selen- 
burgovo 5. 

Izbrišeta se v. d. ravnatelja Bar Julij 
in glavni računovodja Rogl Leon, vpiše- 
ta se: 

Karis Julija, v. d. ravnatelja, in 
Vidmajer Elza, glavni računovodja. 

MLO za glavno mesto Ljubljana, 
poverjeništvo za finance, 
dne 11 septembra 1948. 

Fin. št. 3133/48 8106 
* 

1695. 
Sedež: Maribor. 
Dan vpisa: 9. septembra 1948. 
Besedilo: Mestno stavbeno — kovinar- 

sko podjetje Maribor. 
Izbriše  se  Dolenc  Drago,   ravnatelj, 

vpiše se: 
Jančar Rajko, ravnatelj Mestnega stav- 

benega   —   kovinarskega   podjetja,   ki 
podpisuje samostojno v okviru poobla- 
stil operativnega upravnega vodstva. 

Mestni L0 Maribor, 
odsek za finance. 

dne 9. septembra 1948. 
Št. Pov. 426/•/48 8009 

1696. 
Sedež: Novo mesto. 
Dan vpLsa: 2. septembra 1948. 
Besedilo: Kovinarska delavnica MLO 

Novo mesto. 
Izbriše se kot pooblaščenec za podpi- 

sovanje 
Mirtič Alojz, upravnik obrtno-indi'« 

strijskih podjetij. 
Okrajni LO Novo mesto, 

odsek za finance, 
dne 2. septembra 1948. 

St. 2166/1 8012 
•Lt 

1697. 
Sedež: Novo mesto. 
Dan vpisa: 2. septembra 1948. 
Besedilo. Mestno čevljarsko podjetje 

Novo mesto. 
Za podjetje podpisuje peleg poslovod- 

je Hemgmana Antona še 
Cigoj Henrik, upravnik mestnih obrt- 

no-industnjskih podjetij, Ki podpisuje 
firmo po pravilih podjetja.     • 

Okrajni LO Novo mesto, 
odsek za finance, 

dne 2- septembra 1948. 
St. 5712/3 8013 

* 
1698. 

Sedež: Novo mesto. 
Dan vpisa: 2. septembra 1948. 
Besedilo:   Mestno   krojaško   podjetje 

Novo mesto. 
Izbriše se dosedanji poslovodja Bur- 

ger Gustelj, vpišeta se 
Kump Jože, poslovodja, in 
Cigoj Henrik, upravnik mestnih obrt- 

no-industrijskih podjetij, ki podpisujeta 
po pravilih podjetja. 

Okrajni LO Novo mesto, 
odsek za finance, 

dne 2. septembra 1948. 
St. 2167/1 8060 

1699. 
Sedež: Novo mesto. 
Dan vpisa: 2. septembra 1948. 
Besedilo: Mizarstvo mestnega L0 No- 

vo mesto. 
Izbrišeta se upravnik mestnih indu- 

strijsko-obrtnih podjetij Mirtič Alojz in 
poslovodja Perše Ignac, vpišeta pa se: 

Jevšek Miloš, poslovodja, 
Cigoj Henrik, upravnik mestnih indu- 

strijsko-obrtnih podjetij, ki podpisujeta 
firmo po pravilih podjetja. 

Okrajni LO Novo mesto, 
odsek za finance, 

dne 2. septembra 1948. 
St. 2168/1 8060a 

tf 
1700. 

Sedež: Klavže. 
Dan vpisa: 12. maja 1948. 
Besedilo: Okrajno lesno produktivno 

podjetje Klavže. 
Preklicano je pooblastilo za podpiso- 

vanje Sfiligoju Filipu, bivšemu uprav- 
niku. 

Za podjetje podpisujeta odslej: 
, Kogoj Jožef, novi upravnik, skupaj s 

njim 
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Kogoj Avguštin, računovodja, v mejah 
pooblastil v pravilih podjetja. 

Okrajni LO Tolmin, 
poverjeništvo za  finance, 
dne 4  septembra 1948. 

St. 78/122—1948 7817 
* 

1701. 
Sedež: Sv. Lucija ob Soči. 
Dan vpisa: 16 decembra 1947. 
Besedilo: Krajevno čevljarsko podjet- 

je, Sv. Lucija ob Soči, 
Izbriše se Rovšek Julijan, upravnik, 

vpiše se; 
Kofol Jožef, upravnik, ki  podpisuje 

skupaj z računovodju Murovec Terezijo, 
v mejih pooblastil v pravilih podjetja. 

Okrajni LO Tolmin, 
poverjeništvo  za finance, 
dne 15. septembra 1948. 

Št. 78/127—48 8200 
* 

1702. 
Sedež: Prelesje. 
Dan vpisa: 2. septembra 1948. 
Besedilo: Okrajna opekarna Prelesje. 
Izbriše se Dulc Ivan, upravnik, vpiše 

se: 
Milavee Franc, upravnik, ki podjetje 

zastopa in zanj podpisuje, kolikor ne 
gre za najetje posojila. 

Okrajni LO Trebnje, 
poverjeništvo za finance, 
dne 11. septembra 1948. 

Št 1Ö56/1 8147 

1703. " 
Sedež: Črnomelj. 
Dan izbrisa: 8, septembra 1948. 
Besedilo:  »Naša knjiga«  MLO  Črno- 

melj. 
Zaradi spremembe iz lokalnega v pod- 

jetje republiškega pomena^ 
Okrajni LO Črnomelj, 

poverjeništvo za finance, 
dne 8. septembra 1948. 

Št. 1832/1 8019 

1704. 
Sedež: Prevalje. 
Dan izbrisa: 9. septembra 1948. 
Besedilo:   Krajevno   podjetje   »Naša 

knjiga«, Prevalje. 
Ker je to podjetje prevzela Državna 

založba Slovenije v Ljubljani. 
Okrajni LO Dravograd, 

povor-^nišivo  za finance, 
dne 9. septembra 1948. 

Št   Ô77/2-48/V/3 8049 
* 

1705. 
Sedež: Črešnjicc. 
Dan izbrisa: 1. septembra 1948. 
Besedilo: Krajevna gostilna Črešnjicc. 
Zaradi nerentabilnosti. 

Okrajni LO Krško, 
poverjeništvo za finance, 
dne 1. septembra 1948. 

Št. 04/45 7815 

1706. 
Sedež: Ljubljana, Tyrgeva 12. 
Dan izbrisa: 9. septembra 1948. 
Besedilo: Trgovsko podjetje »Agraria«, 

Ljubljana, Tyrseva e. 12, 

Na podlagi odločbe MLO za glavno me- 
sto Ljubljana, Tajn. št. 2905 z dne 21. 
avgusta 1948. 

MLO za glavno mesto Ljubljana, 
poverjeništvo za finance, 
dne 9 septembra 1948. 

Fin. št. 3103/48 8108 

1707. 
Sedež: Gornja Radgona. 
Dan izbrisa: 8. septembra 1948. 
Besedilo: Okrajna žaga Gornja Radgo- 

na. 
Z odločbo izvršilnega odbora OLO 

Radgona, št 693/18—48 z dne 30. VII. 
1948 je podjetje prenehalo obstojati. 

Okrajni LO Radgona, 
poverjeništvo za finance, 

dno 8. septembra 1948. 
Št. 347/16 8099 

Vpisi v register 
invalidskih podjetij 

1708. 
Sedež: Kranj. 
Dan vpisa: 8. septembra 1948. 
Besedilo: Invalidsko podjetje »Če v- 

Ijarna« v Kranju. 
Poslovni predmet: Industrijsko in 

obrtno izdelovanje čevljarskih izdelkov, 
popravila in trgovanje e temi izdelki 
na debelo in drobno. 

Ustanovitelj podjetja: Okrajni odbor 
VVI v Kranju, odločba št. 154/48 z dne 
18. III. 1948. 

Podjetje zastopata: 
Bilban Jože, upravnik, ki podpisuje 

samostojno, v obsegu pooblastil, določe- 
nih v pravilih podjetja, 

Fugina Ivan, knjigovodja, ki sopodpi- 
suje računovodske listine. 

Ministrstvo za' finance  LRS, 
Ljubljana, 

dne 3. septembra 1948. 
Št. 2431341—48 7985 

* 
1709. 

Sedež: Herpcljc. 
Dan vpisa: 8. septembra 1948. 
Besedilo: Invalidsko podjetje »Iskra«, 

flerpclje — Kozina. 
Izbriše se Počkaj Rudi, upravnik, vpi- 

šo se: 
Resinovič Fjanc, upravnik, lai podpi- 

suje samostojno, v obsegu pooblastil, do- 
ločenih v pravilih podjetja. 

Blinistrstvo za finance LRS, 
Ljubljana, 

dne 3. septembra 1948. 
Št. 2431015/1—48 7987 

1710. 
Sedež: Ljubljana. 
Dan vpisa: 8. septembra 1948. 
Besedilo: Invalidsko gostinsko podjet- 

je »Na-Na«. Ljubljana. 
Izbriše •• Petrovac Avguštin, uprav- 

nik, vpiše se: " 

Matkovič Božo, upravnik, ki podpisu- 
je samostojno, v obsegu pooblastil, dolo- 
čenih v pravilih podjetja. 

Ministrstvo za finance LRS, 
Ljubljana, 

dne 3. septembra 1948. 
Št. 2431272—48 7988 

Vpisi v zadružni register 

1310. 
Sedež: Imeno, okraj Poljčanc. 
Dan vpisa: 19. septembra 1948. 
Besedilo: Kmetijska zadruga z o. j. v 

Imciicm. 
Zadruga je bila ustanovljena na skup- 

ščini 11. VII. 1948, 
Naloge zadruge so: 1. da na čim boljši 

in čim kulturnejši način oskrbuje svoje 
člane z vsemi potrebnimi potrošnim! 
predmeti; 2. da odkupuje v svojem oko- 
lišu vse kmetijske pridelke in izdelke v 
skladu s postavljenim načrtom za dobro 
oskrbo mest in drugih industrijskih sre- 
dišč in sklepa v ta namen pogodbe; 
3. da pospešuje in razvija vse panoge 
kmetijskega gospodarstva na svojem 
področju, tako poljedelstvo, živinorejo, 
sadjarstvo, vinogradništvo, čebelarstvo, 
gojitev industrijskih m drugih kultur, 
gozdarstvo, domačo obrt itd., posebno 
še tiste panoge oziroma kulture, ki v 
danili naravnih pogojih najbolj uspe- 
vajo; 4. da uvaja za povečanje kmetijske 
proizvodnje in s tem za naraščanje bla- 
gostanja svojih članov naprednejše teh- 
nične in agronomske metode v kmetij- 
stvu in v ta namen nabavlja kmetijske 
stroje, umetna gnojila itd., ustanadja 
ambulante za živino, plemenilne j.ost-ije, 
organizira sek':cijo živine, gradi silose, 
organizira semensko službo, skrbi za 
gojitev sadnih, gozdnih in drugih sadik 
itd.; 5. da organizira predelavo kmetij- 
skih pridelkov in obrtne delavnice za 
potrebe svojih članov in izrablja pri tem 
predvsem lokalne surovine; 6. da zbira 
kmečke prihranke v obliki hranilnih 
vlog in notranjih posojil za ustvarjanje 
olratnib sredstev in podeljevanje kre- 
ditov svojim članom; 7. da skrbi za go- 
spodarski strokovni, kulturni in pro- 
svetni dvig vseh prebivalcev svojega 
okoliša tako, da prireja v svojem za- 
družnem domu strokovna in politična 
predavano, kulturne prireditve, stro- 
kovno tečaje, razstave, predvajanja fil- 
mov, goji fizkulturo itd. ter ustanovi 
svojo knjižnico. 

Zaradi smotrnega in uspešnejšega iz- 
vajanja svojih nalog izdela potrebne na- 
črte v skladu s splošnim državnim na- 
črtom. 

Zadružni delež znaša 100 din, delež 
zadružnikovega družinskega člana 10 di- 
narjev. Delež ee mora plačati ob vstopu 
v zadrugo; upravni odbor lahko dovoli 
plačilo v obrokih. Vsak zadružnik jamči 
e petkratnim zneskom vpisanega te- 
meljnega oziroma družinskega deleža. 

Pnlobčitve se. kolikor ni v pravilih 
določeno drusače, nabijejo na zadružni 
razglasni deski. 
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Upravni odbor sestavlja 7 do 8 članov, 
ki jih voli zbor izmed zadružnikov za 
dobo enega leta. 

Zadrugo zastopa upravni odbor, pod- 
pisujeta pa zanjo po dva člana upravnega 
odbora, katerih enega lahko nadomešča 
po upravnem odboru pooblaščeni usluž- 
benec zadruge. 

Člani upravnega odbora so: 
Drofenik Jože, posestnik, Imeno, 

predsednik, 
Aplenc Ivan, kmet, .Verace, podpred- 

sednik, 
Pfajfer Ferdo, mali kmet, Imeno, taj- 

nik, 
Bračan Anton, kmet, Golobinjek, 
Stukl Edo, posestnika sin, Virštajn, 
Oglajner Miha, kmet, Peci, 
Turk Martin, kmet, Imeno, 
Kastelic Jožefa, mala kmetica, Imen- 

ska gora, odborniki. 
Okrožno sodiščo v Celju 

dne 19. avgusta 1948. 
Zadr VIII/18 7945 

* 
1311. .     ,  ,. 

Sedež: Lcsično, okraj Celje okolica. 
Dan vpisa: 10. avgusta 1948. 
Besedilo: Kmetijska azdruga z omeje- 

nim jamstvom v Lcsičnem. 
Zadruga je bila ustanovljena na skup- 

ščini 7. III. 1948 za nedoločen čas. 
Naloge zadruge so: 1. da na čim boljši 

in čim kulturnpjši način oskrbuje svoje 
člane z vsemi potrebnimi potresnimi 
predmeti; 2 da odkupuje v svojem oko- 
lišu vse kmetijske pridelke in izdelke v 
skladu s postavljenim načrtom za dobro 
oskrbo mest in drugih industrijskih sre- 
dišč in sklepa v ta namen pogodbe; 
3. da pospešuje in razvija vse panoge 
kmetijskega gospodarstva na svojem 
področju, tako poljedelstvo, živinorejo, 
sadjarstvo, vinogradništvo, čebelarstvo, 
gojitev industrijskih in drugih kultur, 
gozdarstvo, domačo obrt itd., posebno 
še tiste panoge oziroma kulture, lü v 
danih naravnih pogojih najbolj uspeva- 
1°; 4. da uvaja za povečanje kmetijske 
proizvodnje in s tem za naraščanje bla- 
gostanja svojih članov naprednejše teh- 
nično in agronomske metode v kmetij- 
stvu in v ta namen naBavlja kmetijske 
stroje, umetna gnojila itd., ustanavlja 
ambulante za živino, plemenflno postaje, 
organizira selekcijo živine, gradi silose, 
organizira semensko službo, skrbi za 
{t3,ltc2r fànih' ^zdnih in dragih sadik 
ti;-u   • .,a,?r£anizira predelavo kmetij- 
nSinde^?v

4
ln obrinü delavnice za 

potrebe svojih Članov in izrablja pri tem 
predvsem lokalne surovine; ft da zbira 
kmečke prihranke v obliki hranilnih 
vlog m notranjih posojil za ustvarjanje 
obratnih sredstev in podeljevanje kre- 
ditov svojim članom; 7. da skrbi za go- 
spodarski strokovni, kulturni in pro- 
svetni dvig vseh prebivalcev svojega 
okoliša tako, da prireja v svojem za- 
družnem domu strokovna in politična 
predavanja, 'kulturno prireditve, stro- 
kovno tečaje, razstave, predvajanja fil- 
mov, goji fizkulturo itd. ter ustanovi 
Svojo knjižnico. 
' paradi smotrnega in uspešnejšega iz- 
vajanja svojih nalog izdela potrebne na- 

črte v skladu s splošnim državnim na- 
črtom. 

Zadružni delež znaša 100 din, delež 
zadružnikovega družinskega člana 10 di- 
narjev. Delež se mora plačati ob vstopu 
v zadrugo; upravni odbor Lahko dovoli 
plačilo v obrokih. Vsak zadružnik jamci 
z desetkratnim zneskom vpisanega en- 
kratnega temeljnega oziroma družinske- 
ga deleža. 

Priobčitve se, kolikor ni v pravilih 
določeno drugače, nabijejo na zadružni 
razglasni deski. 

Upravni odbor sestavlja 7 do 9 članov, 
ki jih voli zbor izmed zadružnikov za 
dobo enega leta. 

Zadrugo zastopa upravni odbor, pod- 
pisujeta pa zanjo po dva člana upravnega 
odbora, katerih enega lahko nadomešča 
po upravnem odboru pooblaščeni usluž- 
benec zadruge. 

Člani upravnega odboja so: 
Bosio Hugo, kmet, Lesiono 29, pred- 

sednik, 
Cepin Franc, upokojenec, Pilštanj 22, 

podpredsednik, 
Kolar Dana, gostilničarka, Lesiono 11, 

tajnica, 
Kladovšek Avgust, delavec, Lesično 

št. 73, 
Ranter Adela, šolska upraviteljica, 

Pilštanj 25, 
Kovačio Štefka, kmetica, Drenik 1, 
Kovačič Jože, kmetski sin, Kleka 7, 
Cepin Ivan, kmet, Drenik 52, odbor- 

niki. 
Za sopodpisovanje je pooblaščen Koc- 

man Jože, poslovodja zadruge, Lesično 
št. 11. 

Okrožno sodišče v Celju 
dne 10. avgusta 1948. 

Zadr VIII/17-2 7944 
-I* 

1312. 
Sedež;  Bizovik. 
Dan vpisa: 14. septembra 1948. 
Besedilo: Potrošniška zadruga z ome 

jenim jamstvom v Bizoviku. 
Zadruga je bila ustanovljena na usta- 

novnem zboru 2. VII. 1948 za nedoločen 
čas. 

Naloge zadruge so: 1. da na čim boljši, 
čim kultumejši in Čim bolj gospodarski 
način oskrbuje svoje člane z vsemi po- 
trebnimi potrošnimi predmeti in v ta 
namen: a) ugotavlja potrebe svojih Čla- 
nov in na podlagi jugotovljenin potreb 
sestavi načrt potrošnje; b) sklepa po- 
godbe s proizvajalnimi podjetji, z držav- 
nimi trgovskimi podjetji in s kmetijski- 
mi zadrugami oziroma njihovimi zveza- 
mi za dobavo industrijskih in kmetijskih 
proizvodov, posebno skrbi še za dobavo 
povrtnin, sadja, mleka itd.; c) skrbi, da 
bo vse trgovsko poslovanje na stopnji 
racionalne, tehnično popolne in kulturne 
trgovine, to je, da bodo Sani dobro po- 
strežem, da bo trgovinai založena s po- 
tresnimi predmeti, da no bo imela ne- 
koristnega blaga, da bo zniževala zako- 
nito dopustno maržo, da bodo lokali in 
izložbo okusno opremljene itd.; 2. da 
ustanavlja za potrebe svojili članov po 
potrebi in možnosti svja podjetja, kot 
n. pr. obrtne delavnice, podjetja za kon- 
serviranje sadja, povrtnine, jajc  itd.; 

3. da skrbi ob sodelovanju sindikalnih 
organizacij za dvig kulturne in prosvet- 
ne ravni in za zadružno vzgojo svojih 
članov. 

Delež anaša 100 din in se lahko plača 
v obrokih. Delež zadružnikovega dru- 
žinskega člana znaša 50 din. Člani jam- 
čijo za obveznosti zadruge z desetkrat- 
nim zneskom vpisanega enkratnega te- 
meljnega oziroma družinskega deleža. 

Zadruga razglaša važnejše sklepe v 
svojih poslovnih prostorih in na razglas- 
nih deskah svojih poslovalnic. 

Upravni odbor sestavlja 5 do 7 čla- 
nov, ki jih. voli zbor izmed zadružnikov. 
Dolžnost upravnega odbora traja eno 
leto. 

Za zadrugo podpisujeta po dva člana 
upravnega odbora, katerih enega lahko 
nadomešča po upravnem odboru poobla- 
ščeni uslužbenec zadruge. 

Člani upravnega odbora so: 
Brajer Franc, tesar, Bizovik 68, 
Bricelj Jože, zidar, Bizovik 10, 
Štefančič Stanislav, pečar, Bizovik 64, 
Zrimšek Janez, slikar, Bizovik 82, 
Pavčič Stanislav, tesar, Bizovik 3, 
Miklavc Janez, livar, Bizovik 127, 
Anžič Franc, ključavničar, Bizovik 10G. 

Okrožno sodišče v Ljubljani 
dne 13. septembra 1948. 

Zt 216/48 — Zadr VI 177/1  8204 
* 

1313. 
Sedež: Domžale. 
Dan vpisa: 7. septembra 1948. 
Besedilo: Kmetijska zadruga z omeje- 

nim jamstvom v Domžalah. 
Zadruga je bila ustanovljena na usta- 

novnem zboru 7. IV. 1948 za nedoločen 
čas. 
. Naloge zadruge so: 1. da na ci-. boljši 
in čim kultumejši način oskrbuje svoje 
člane z vsemi potrebnimi potrošnim! 
predmeti; 2. da odkupuje v svojem oko- 
lišu vse kmetijske pridelke in izdelke v 
skladu s postavljenim načrtom za dobro 
oskrbo mest in drugih industrijskih sre- 
dišč in sklepa v ta namen pogodbe; 
3. da pospešuje in razvija vse panoge 
kmetijskega gospodarstva na svojem 
področju, ' tako poljedelstvo, živinorejo, 
sadjarstvo, vinogradništvo, Čebelarstvo, 
gozdarstvo, domačo obrt itd., posebno 
še tiste panoge oziroma kulture, ki v 
danih naravnih pogojih najbolj uspe- 
vajo; 4. da uvaja za povečanje kmetijske 
proizvodnje in s tem za naraščanje bla- 
gostanja svojih članov naprednejše teh- 
nične in agronomske metode v kmetij- 
stvu in' v ta namen nabavlja kmetijske 
stroje, umetna gnojila itd., ustanavlja 
ambulante za živino, plemenilne postaje, 
organizira selekcijo živine, gradi silose, 
organizira semensko službo, skrbi za 
gojitev sadnih, gozdnih in drugih sadik 
itd.; 5. da organizira predelavo, kmetij- 
skih pridelkov in obrtne delavnice za 
potrebe svojih Članov in izrablja pri tem 
predvsem lokalne surovine; C. dazbira 
kmečke prihranke v obliki hranilnih 
vlog in notranjih posojil za ustvarjanje 
obratnih sredstev in podeljevanje kre- 
ditov svojim članom; 7. da skrbi za go- 
spodarski strokovni, kulturni in pro- 
svetni dvig vseh' prebivalcev svojega 
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okoliša tako, da prireja v svojom za- 
družnem domu strokovna in politična 
predavanja, kulturne prireditve, stro- 
kovne tečaje, razstave, predvajanja fu- 
mo v, goji fizkulturo itd. ter ustanovi 
svojo knjižnico. 

Delež znaša 100 din in se lahko pla- 
ča v pbrokili. Delež zadružnikovega dru- 
žinskega člana znaša 10 din. Člani jam- 
čijo za obveznosti zadruge z desetkrat- 
nim zneskom vpisanega enkratnega te- 
meljnega oziroma družinskega deleža. 

Zadruga razglaša važnejše sklepe v 
svojih poslovnih prostorih in na raz- 
glasili deski. 

Upravni odbor sestavlja 7 do 9 članov, 
ki jih voli zbor izmed zadružnikov. Dolž- 
nost upravnega odbora traja eno leto. 

Za zadrugo podpisujeta po dva Člana 
upravnega odbora, katerih enega lahko 
nadomešča po upravnem odboru poobla. 
ščeni uslužbenec zadruge. 

Člani upravnega odbor so: 
Trojanšek Vinko, posestnik, Domžale, 

Ljubljanska 40, 
Kos Leopold, posestnik, Studa 5, 
Habjan Anica, posestnica, Domžale, 

Savska 10, 
Kenda Gvido, ekonom, Domžale, In- 

dustrijska c.,, 
Lovše Ignac, posestnik, Domžale, 

Ljubljanska 31, 
Dime Jože, posestnik, Depala vas 14, 
Habjan Franc, predsednik TLO Dom- 

žale. 
Okrožno sodišče v Ljubljani 

dne 7. septembra 1948. 
Zt. 193/48 — Zadr VI 173/1   8029 

* 
1314. 

Sedež: Jarše. 
Dan vpisa: 14. septembra 1948. 
Besedilo: Kmetijska zadruga z omeje- 

nim jamstvom v Jaršah. 
Zadruga je bila ustanovljena na usta- 

novnem zboru 15. VII. 1948 za nedo- 
ločen čas. 

Naloge zadruge so: 1. da na čim boljši 
in čim kulturnejši način oskrbuje svoje 
člane i vsemi potrebnimi potresnimi 
predmeti; 2. da odkupuje v svojem oko- 
lišu vse kmetijske pridelke in izdelke v 
skladu s postavljenim načrtom za dobro 
oskrbo mest in drugih industrijskih sre- 
dišč in sklepa v ta namen pogodbe; 
3. da pospešuje in razvija vse panoge 
kmetijskega gospodarstva na svojem 
področju, tako poljedelstvo, živinorejo, 
sadjarstvo, domačo obrt Ud., posebno 
še tiste panoge oziroma kulture, ki v 
danih naravnih pogojih najbolj uspe- 
vajo; 4. da uvaja za povečanje kmetijske 
proizvodnje in s tem za naraščanje bla- 
gostanja svojih Članov naprednejše teh- 
nične in agronomske metode v kmetij- 
stvu in v ta namen nabavlja kmetijske 
stroje, umetna gnojila itd., ustanavlja 
ambulante za živino, plemenilne postaje, 
organizira selekcijo živine, gradi silose, 
organizira semensko službo, skrbi za 
gojitev sadnih, gozdnih in drugih sadik 
itd.; 5. da organizira predelavo kmetij- 
skih pridelkov in obrtne delavnice za 
potrebe svojih članov in izrablja pri tem 
predvsem lokalne surovine; 6. da zbira 
kmečke prihranke  v obliki hranilnih 

vlog in notranjih posojil za ustvarjanje 
obratnih sredstev in podeljevanje kre- 
ditov svojim članom; 7. da skrbi za go- 
spodarski strokovni, kulturni in pro- 
svetni dvig vseh prebivalcev svojega 
okoliša tako, da prireja v svojem za- 
družnem domu strokovna in politična 
predavanja, kulturne prireditve, stro- 
kovne tečaje, razstave, predvajanja fil- 
mov, goji fizkulturo itd. ter ustanovi 
svojo knjižnico. 

Delež znaša 100 din in se lahko plača 
v obrokih. Delež zadružnikovega dru- 
žinskega člana znaša 50 din. Člani jam- 
čijo za obveznosti zadruge z desetkrat, 
nim zneskom vpisanega enkratnega te- 
meljnega oziroma družinskega deleža. 

Zadruga razglaša važnejše sklepe v 
svojih poslovnih prostorih in na razglas- 
ni deski. 

Upravni odbor sestavlja 9 članov, ki 
jih voli zbor izmed zadružnikov. Dol- 
žnost upravnega odbora traja eno leto. 

Za zadrugo podpisujeta po dva člana 
upravnega odbora, katerih enega lahko 
nadomešča po upravnem odboru poobla- 
ščeni uslužbenec zadruge. 

Člani upravnega odbora so: 
Jeretina Peter, klobučar, Sr. Jarše 34, 
Gerbec Franc, sedlar, Rodica 15, 
Ručigaj Jože, delavec   Zg. Jarše 15, 
Zargi Ignac, delavec, Zg. Jarše 22, 
Urbas Peter, kmet, Sr Jarše 7. 
Javornik Franc, kmet, Rodica 8, 
Giovanelli Pepca, gospodinja, Sr. Jar- 

še 14, 
Juhant Pepca, gospodinja, Sr. Jarše 

št. 14, 
Slabič Ivan, mlinar, Sp. Jarše 2. 
Pooblaščenka za sopodpisovanje: Hva- 

lic Zofka, knjigovodja, Rodica 57. 
Okrožno sodišče v Ljubljani 

dne 13. septembra 1948. 
Zt 218/48 — Zadr VI 178/1  8206 

1315. 
Sedež: Kamnik. 
Dan vpisa: 4. septembra 1948. 
Besedilo: Obrtna nabavno-prodajna za- 

druga za okraj Kamnik z omejenim 
jamstvom v Kamniku. 

Zadruga je bila ustanovljena na usta- 
novnem zboru 11. VII. 1948 za nedoločen 
čas. 

Naloge zadruge so: 1. da nabavlja pro- 
izvajalna sredstva in surovine za svoje 
člane; 2. da prevzema od svojih članov 
njihove proizvode, jih razvršča po vrsti 
in kakovosti in skrbi za skupno prodajo; 
3. da sodeluje pri načrtu oskrbe in po- 
maga pri vključevanju obrtnikov v na- 
črtno delo; 4. da vodi razvid o izpolnitvi 
sprejetih proizvajalnih nalog svojih čla- 
nov in skrbi, da se v celoti izvajajo 
predpisi ljudskih oblasti glede cen; 
5. da zbira zaradi samooskrbe v svojem 
okolišu surovine, ki so še neizrabljene 
in jih razdeljuje med svoje člane. 

Delež znaša 500din in se lahko plača 
v obrokih. Člani jamčijo za obveznosti 
zadruge s petkratnim zneskom vpisanih 
obveznih deležev. 

Zadruga razglaša važnejše sklepe v 
svojih poslovnih prostorih, po možnosti 
pa tudi v glasilu Glavne zadružne zveze 
LRS ali lokalnem časopisju. 

Upravni odbor sestavlja 5 do 9 članov, 
ki jih voli zbor izmed zadružnikov. Dol- 
žnost upravnega odbora traja eno leto. 

Zadrugo zastopata in zanjo podpisuje- 
ta predsednik ali podpredsednik m taj- 
nik upravnega odbora, če so ti zadržani, 
pa najmanj dva člana upravnega odbo- 
ra, katerih enega lahko nadomešča po 
upravnem odboru pooblaščeni uslužbe- 
nec zadruge. 

Člani upravnega odbora so: 
Mejač Miha, miz. mojster, Kamnik, 

Graben 58, 
Vrečar Janko, miz. mojster, Domžale, 

Kolodvorska 11, 
Slatinšek Gustav, meh. mojster, Kam- 

nik, Mesto 7, 
Perne Franc, pele mojster, Kamnik, 

Graben 6, 
Ložar Alojz, čevlj. mojster, Kamnik, 

Graben 7, 
Veršek Anton, ključ, mojster, Domža- 

le, Taborska 25, 
Benda Anton, miz. mojster, Mengeš 96, 
Smolnikar Maks, kroj. mojster, Dom- 

žale, Industrijska 16', 
Mali Martin, sedi. mojster, Domžale, 

Ljubljanska c. 70 
Okrožno sodiščo v Ljubljani 

dne 4. septembra 1948. 
Zt 208/48 — Zadr VI 168/1 7908 

* 
1316. 

Sedež: Ljubljana, Celovška c. 144. 
Dan vpisa: 14. septembra 1948 
Besedilo: Potrošniška zadruga z ome- 

jenim jamstvom, Ljubljana 10. 
Zadruga je bila ustanovljena na usta- 

novnem zboru 1. VII. 1948 za nedoločen 
čas. 
^ Naloge zadruge so: 1. da na čim boljši, 
čim kulturnejši in čim bolj gospodarski 
način oskrbuje svoje člane z vsemi po- 
trebnimi potrošnim! predmeti in v ta 
namen: a) ugotavlja potrebe svojih čla- 
nov in na podlagi ugotovljenih potreb 
sestavi načrt potrošnje; b) sklepa po- 
godbe s proizvajalnimi podjetji, z držav- 
nimi trgovskimi podjetji in s kmetijski- 
mi zadrugami oziroma njihovimi zveza- 
mi za dobavo industrijskih in kmetijskih 
proizvodov, posebno skrbi še za dobavo 
povrtnin, sadja, mleka itd.; c), skrbi, da 
bo vse trgovsko poslovanje na stopnji 
racionalne, tehnično popolne in kulturne 
trgovine, to je, da bodo člani dobro po- 
strežem, da bo trgovina založena s po- 
tresnimi predmeti, da ne bo imela ne- 
koristnega blaga, dû bo zniževala zako- 
nito dopustno maržo, da bodo lokali in 
izložbe okusno opremljene itd.; 2. da 
ustanavlja za potrebe svojih članov po 
potrebi in možnosti svoja podjetja, kot 
n. pr. obrtne delavnice, podjetja za kon- 
serviranje sadja, povrtnine, jajc itd.; 
3. da skrbi ob sodelovanju sindikalnih 
organizacij za dvig kulturne in prosvet- 
ne ravni in za zadružno vzgojo svojih 
članov. 

Delež znaša 150 din in se lahko plača 
v obrokih. Delež zadružnikovega dru- 
žinskega člana znaša 10 din. Člani jam- 
čijo za obveznosti zadruge z desetkrat- 
nim zneskom vpisanega enkratnega te- 
meljnega  oziromn  dolžinskega deleža. 
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Zaüruga razglaša važnejše sklepe v 
svojih ijuoiovmu prostorih • na razglas- 
nih deakaü ovojih posiovalmc. 

Upravni odbor sestavlja 5 do 7 čla- 
nov, ki jih voli zbor izmed zadružnikov. 
Dolžnost upravnega odbora traja eno 
leto. 

Za zadrugo podpisujeta po dva člana 
upravilega odbora, katerih enega lahko 
nadomešča po upravnem odboru poobla- 
ščeni uslužbenec zadruge. 

Člani upravnega odbora so: 
Goljar Marija, gl poslovodja, Ljublja- 

na, Celovška C  144, 
Urbanija Jernej, nameščenec, Ljublja- 

na, Celovška c. 126, 
Smrekar Ivan, skladiščnik, Ljubljana, 

Peterčeva 8, 
Zalta Ivanka, gospodinja, Ljubljana, 

Pavšičeva 20, 
Kokalj Antonija, gospodinja, Ljublja- 

na, Celovška c. 126, 
Kofol Lucija, gospodinja, Ljubljana, 

Korotanska 9, 
Osredkar Zinka, nameščenka DES, Za 

vasjo 10 
Okrožno sodišče v Ljubljani 

dne 13. septembra W48. 
Zt 163/48 — Zadr VI 176/1   8205 

•T* 

1317. 
Sedež: Moravče. 
Dan vpisa: 7. septembra 1948. 
Besedilo: Kmetijska zadruga z omeje- 

nim jamstvom v Moravčah". 
Zadruga je bila ustanovljena na usta- 

novnem zboru 7. III. 1948 za nedoločen 
cas. 

Naloge zadruge so: 1. da na čim boljši 
m čim kuiturnejši način oskrbuje svoje 
ciane z vsemi potrebwimt potrošnomu 
predmeti; 2. da odkupuje v svojem oko- 
lišu vse kmetijske pridelke in tedelke v 
skladu s postavljenim načrtom za dobro 
oskrbo mest in drugih industrijskih sre- 
dišč in sklepa v ta namen pogodbe; 
3- da pospešuje in razvija •* - panoge 
kmetijskega gospodarstva na svojem 
Področju, talco poljedelstvo, živinorejo, 
sadjarstvo, vinogradništvo, čebelarstvo, 
gojitev industrijskih in drugih kultur, 
gozdarstvo, domačo obrt itd., oosebno 
še tiste panoge oziroma kulture, ki v 
danii naravnih pogojih najbolj uspe- 
vajo; 4. da uvaja za povečanje kmetijske 
proizvodnje <ta s tem za 'naraščanje bla- 
gostanja svojih članov naprednejše teh- 
nične ïxi agronomske metode v kmeti- 
QW 

m v 4.••••• nabavlja kmetijske 
Sian?meh1-- .gnoiüa ikL' ustanavlja ambulante za zivmo, plemenilne postaje, 
organizira selekcijo živine, gradi silose 
organizira semensko službo, skrbi zà 
gojitev sadnih, gozdnih in drugih sadik 
2îd.;' •' da °rganizira predrta v0 kmetij- 
skih pridelkov in obrtne delavnice za 
potrebe svojih članov in izrablja pri tem 
predvsem lokalne surovine; 6. da zbira 
kmečke prihranke v oblila hranilnih 
vlog in notranjih posojil za ustvarjanje 
obratnih sredstev in podeljevanje kre- 
ditov svojim članom; 7. da skrbi za go- 
spodarski strokovn., kulturni in pro- 
svetni dvig vsen prebivalcev svojega 
okoliša tako, da prireja v svoj.îm za- 
družnem  domu  strokovna  in  politična 

predavanja, kulturne prireditve, stro- 
kovne tečaje, razstave, predvajanja tl- 
mov, goji fizkultuio itd. ter ustanovi 
svojo knjižnico. 

Zaradi smotrnega in uspešnejšega iz- 
vajanja svojih nalog izdela potrebue na- 

črte v skladu s splošnim državnim na- 
črtom. 

Delež znaša 100 din in se lahko plača 
v obrokih. Delež zadružnikovega dru- 
žinskega člana znaša 10 din. Člani jam- 
čijo za obveznosti zadruge z desetkrat- 
nim zneskom vpisanega enkratnega te- 
meljnega oziroma družinskega deleža. 

Zadruga razglaša važnejše sklepe v 
svojih poslovnih prostorih in na razglas- 
ni deski. 

Upravni odbor sestavlja 11 članov, ki 
jih voli zbor izmed zadružnikov. Dolž- 
nost upravnega odbora traja eno leto. 

Za zadrugo podpisujeta po dva člana 
upravnega odbora, katerih enega lahko 
nadomešča po upravnem odboru poobla- 
ščeni uslužbenec zadruge. 

Člani upravnega odbora so: 
Vehoveo Franc, kmet, Drtija 16, 
Ribič Franc, posestnik, Drtija 6, 
Berlot Srečko, šol upravitelj, Morav- 

če 25, 
Petere Miha, zidar, Moravče 77, 
Urankar Lojze, kmet, Sv. Valentin 24, 
Zupančič Valentin, kmet, Dešenj 20, 
Bregar Maks, kmečki sin, Zalog 2, 
Fuger Janez, kolar, Moravče 62, 
Kos Maks, kmet, Cešnjice 45, 
Capuder Anton, kmet, Soteska 12, 
Kocjančič Jože, kmet, Negastern 8. 
Pooblaščenca za sopodpisovanje:   To- 

man Ciril, upravnik, Moravče 1, in Pod- 
bevšek  Antonija,   poslovodja,   Moravče 
št. 33. 

Okrožno sodišče v Ljubljani 
dne 7. septembra 1948. , 

Zt 192/48 — Zadr. VI 172/1   8028 

1818. 
Sedež: Mošnje. 
Dan vpisa: 7. septembra 1948. 
Besedilo: Kmetijska zadruga z omeje- 

nim jamstvom v Mošnjah. 
Zadruga je bila ustanovljena na usta- 

novnem zboru 15. III. 1948 za nedoločen 
čas. 

Naloge zadruge so: L da na čim boljši 
in čim kulturnejši način oskrbuje svoje 
člane z vsemi potrebnimi potrošnimi 
predmeti; 2. da odkupuje v svojem oko- 
lišu vse kmetijske pridelke in izdelke v 
skladu s postavljenim načrtom za dobio 
oskrbo mest in drugih industrijskih sre- 
dišč in sklepa v ta namen pogodbe; 
3. da pospešuje in razvija vse panoge 
kmetijskega gospodarstva na svojem 
področju, tako poljedelstvo, živinorejo, 
sadjarstvo, vinogradništvo, čebelarstvo, 
gojitev industrijskih in drugih kultur, 
gozdarstvo, domačo obrt itd., posebno 
še tiste panoge oziroma kulture, ki v 
danih naravnih pogojih najbolj uspe- 
vajo; 4. da uvaja za povečanje kmetijske 
proizvodnje in s tem za naraščanje bla- 
gostanja svojih članov naprednejše teh- 
nične in agronomsko metode v kmetij- 
stvu in v ta namen nabavlja kmetijske 
stroje, umetna gnojila itd., ustanavlja 
ambulante za živino, plemenilne postaje, 

organizira selekcijo živine, gradi silose, 
organizira semensko službo, skrbi za 
gojitev sadnih, gozdnih in drugih sadik 
itd.; 5. da organizira predelavo kmetij- 
skih pridelkov in obrtne delavnice za 
potrebe svojih članov in izrablja pri tem 
predvsem lokalne surovine; 6. da zbira 
kmečke prihranke v obliki hranilnih 
vlog in notranjih posojil za ustvarjanje 
obratnih sredstev in podeljevanje kre- 
ditov svojim članom; 7, da skrbi za go- 
spodarski strokovni, kulturni in pro- 
svetni dvig vseh prebivalcev svojega 
okoliša tako, da prireja v svojem za- 
družnem domu strokovna in politična 
predavanja, kulturne prireditve, stro- 
kovne tečaje, razstave, predvajanja •- 
mov, goji iizkulturo itd. ter ustanovi 
svojo knjižnico. 

Zaradi smotrnega in uspešnejšega iz- 
vajanja svojih nalog izdela potrebne na- 
črte v skladu s splošnim državnim na- 
črtom. 

Delež znaša 100 din in se lahko placa 
v obrokih. Delež zadružnikovega družin- 
skega člana znaša 50 din. Člani jamčijo 
za obveznosti zadruge s petkratnim zne- 
skom vpisanega enkratnega temeljnega 
oziroma družinskega deleža» 

Zadruga razglaša važnejše sklepe v 
svojih poslovnih prostorih in na razglas- 
ili deski. 

Upravni odbor sestavlja 6 do 7 čla- 
nov, ki jih voli zbor izmed zadružnikov. 
Dolžnost upravnega odoora traja eno 
leto. 

Za zadrugo podpisujeta po dva člana 
upravnega odbora, katerih enega lahko 
nadomešča po upravnem odboru poobla* 
sceni uslužbenec, zadruge. 

Člani upravnega odbora so: 
Reš Janez, posestnik, Mošnje 9, 
Pavlic Andrej, mlinar, Mošnje 34, 
MerteJj Cecilija, gospodinja, Mošnje 44, 
Globo&iik Janez, posestnik, Mošnje 17, 
Brcar Božidar, tov. delavec, Zg. Otok 

št. 2, 
Brojan Jaka, vodov., Sp. Otok 16. 
Pooblaščenec za sopodpisovanje: Pri. 

stov Alojz, tov. delavec, Mošnje. 
Okrožno sodišče v Ljubljani 

dne 7. septembra 1948. 
Zt 145/48 — Zadr VI 171/1 802* 

1319. 
Sedež: Polje. 
Dan vpisa: 4. septembra 1948. 
Be&edilo: Kmetijska zadruga z omeje- 

nim jamstvom v Polju. 
Zadruga je bila ustanovljena na usta- 

novnem aboru 9. III. 1948 za nedoločen, 
čas. 

Naloge zadruge so: 1. da na čim boljSt 
in čim kulturnejši način oskrbuje svoje 
člane z _ vsemi potrebnimi  potrošnim! 
Î>redmeti; 2. da odkupuje v svojem oko- 
iiu v&e kmetijske pridelke in izdelke v 

skladu s postavljenim načrtom za dobro 
oskrbo mest in drugih industrijskih sre* 
dleč in sklepa v ta namen pogodbe} 
S. da poepesujo in razvija vso panoge 
kmetijskega gospodarstva na svojem 
področju, tako poljedelstvo, živinorejo, 
sadjarstvo, vinogradništvo, čebelarstvo, 
gojitev industrijskih in drugih kultur, 
gozdarstvo, domačo obrt itd., posebno 
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še tiste panoge oziroma kulture, ki v 
danih naravnih pogojih najbolj uspe- 
vajo; 4. <ia uvaja za povečanje kmetijske 
proizvodnje in s tem za naraščanje bla- 
gostanja svojih članov naprednejše teh- 
nične in agronomske metode v kmetij- 
stvu in v ta namen nabavlja kmetijske 
stroje, umetna gnojila itd., ustanavlja 
ambulante za živino, plemehilne postaje, 
organizira selekcijo živine, gradi silose, 
organizira semensko službo, skrbi za 
gojitev sadnih, gozdnih in drugih sadik 
itd.; ó. da organizira predelavo kmetij- 
skih pridelkov in obrtne delavnice za 
potrebe svojih članov in izrablja pri tem 
predvsem lokalne surovine; 6. da zbira 
kmečke prihranke v obliki lirai- 'h 
vlog in notranjih posojil za ustvi*,,. - 
obratnih sredstev in podeljevanje Kre- 
ditov svojim članom; 7. da skrbi za go- 
spodarski strokovni, kmturni in pro- 
svetni dvig vseh prebivalcev svojega 
okoliša tako, da prireja v svojem za- 
družnem domu strokovna in politična 
predavanja, kulturne prireditve, stro- 
kovne tečaje, razstave, predvajanja fil. 
mov, goji fizkulturo itd. ter ustanovi 
svojo knjižnico. 

Delež znaša 150 din in se lahko plača 
v obrokih. Delež zadružnikovega dru- 
žinskega člana znaša 20 din. Ciani jam- 
čijo za obveznosti zadrugo z desetkrat- 
nim zneskom vpisanega enkratnega te- 
meljnega oziroma družinskega deleža. 

Zadruga razglaša važnejše sklepo v 
svojih poslovnih prostorih in na razglas- 
ni deski. 

Upravni odbor sestavlja 7 do 11 üa- 
nov, ki jih voli zbor izmed zadružnikov. 
Dolžnost upravnega odbora traja eno 
leto. 

Za zadrugo podpisujeta po dva člana 
upravnega odbora, katerih enega lahko 
nadomešča po upravnem odboru poobla- 
ščeni uslužbenec zadruge. 

Člani upravnega odbora eo: 
Ciuha Franc, kmet, Slape 34, 
Znoj Karol, kmet, Zg. Kašelj 26, 
Rodo Franc, kmet, Polje 1, 
Cerar Franc, kmet, Slape 23, 
Kozlevčar Franc, kmet, Studenec 19, 
Trškan Alojzija, kmetica, Studenec 11, 
Anžič Minka, kmetica, Vevče 52. 

Okrožno sodišče v Ljubljani 
dne 4. septembra 1948. 

Zt 209/48 - Zadr VI 169/1 8025 

1320. 
Sedež: Rudnik. 
Dan vpisa: 4. septembra 1948. 
Besedilo: Kmetijska zadruga z omeje- 

nim jamstvom na Rudniku, Ljubljana. 
Na ustanovnem zboru 11. III. 1948 Je 

bila zadruga ustanovljena za nedoločen 
čas. ,   . . 

Naloge zadruge so: 1. da na čim boljši 
in čim kulturnejši način oskrbuje svoje 
člane z vsemi potrebnimi potrošnimi 
predmeti; 2. da odkupuje v 6vojem oko- 
lišu vse kmetijske pridelke in izdelke v 
skladu s postavljenim načrtom za dobro 
oskrbo mest in drugih industrijskih era^ 
dišt' in sklepa v ta namen pogodbe; 
3. da pospešuje in razvija vse panoge 
kmetijskega gospodarstva na svojem 
področju, tako poljedelstvo, živinorejo, 

sadjarstvo, vmug radništvo, čebelarstvo, 
gojitev industrijskih • drugih kultur, 
gozdarstvo, domačo obrt itd., posebno 
še tiste panoge oziroma kulture, ki v 
danih naravnih pogojih najbolj uspe- 
vajo; 4. da uvaja za povečanje kmetijske 
proizvodnje in s tem za naraščanje bla- 
gostanja svojih članov naprednejše teh- 
nične in agronomske metode v kmetij- 
stvu • v ta namen nabavlja kmetijske 
«troje, umetna gnojila Ud., ustanavlja 
ambulante za živino, plemenilne postaje, 
organizira selekcijo živine, gradi silose, 
organizira semensko službo, skrbi za 
gojitev sadnih, gozdnih in drugih sadik 
itd.; 5. da organizira predelavo kmetij- 
skih pridelkov in obrtne delavnice za 
potrebe svojih članov in izrablja pri tem 
predvsem lokalne surovine; 6. da zbira 
kmečke prihranke v obliki hranilnih 
vlog in notratijiu posojil za ustvarjanje 
obratnih sredstev in podeljevanje kre- 
ditov svojim članom; 7. da skrbi za go- 
spodarski strokovni, kulturni in pro- 
svetni dvig vseh prebivalcev svojega 
okoliša tako, da prireja v svojem za- 
družnem domu strokovna in politična 
predavanja, kulturne prireditve, stro- 
kovne težaje, razstave, predvajanja fil- 
mov, goji fizkulturo itd. ter ustanovi 
svojo knjižnico. 

Delež znaša 200 din in se lahko pla- 
ča v obrokih Delež zadružnikovega dru- 
žinskega člana znaša 10 din. Člani jam- 
čijo za obvezuoeti zadruge s petkratnim 
••••••• vpisanega enkratnega temelj-^ 
nega oziroma družinskega deleža. 

Zadruga razgkža važnejše sklepo in 
poročila v svojih poslovnih prostorih • 
na razglasni deski. 

Upravni odbor sestavlja 5 do 8 članov, 
ki jih voli zbor izmed zadružnikov. 
Dolžnost upravnega odbora traja eno 
leto. 

Za zadrugo podpisujeta po dva člana 
upravnega odbora, katerih enega lahko 
nadomešča po upravnem odboru poobla- 
ščeni uslužbenec zadruge. 

Člani upravnega odbora eo: 
Sparovec Franc, kmet, Rudnik 12, 
Zabjek Franc, kmet, Rudnik 13, 
Kumše Anton, delavec, Knezov žtra- 

don 35, 
Jersin Ivanka, kmetica, Rudnik 18, 
Martin ec Jože, kmet, Rudnik 53, 
Strubelj  Andrej   mL,   kmet, Rudnik 

št. 26. 
Okrožno sodišče v Ljubljani 

dno 2. septembra 1948. 
Zt 207/48 - Zadr VI 167/1    7007 

* 
1321. 

SedeE: Smlednik. 
Dan vpisa: 7. septembra 1948. . 
Besedilo: Potrošniška zadruga z ome- 

jenim jamstvom v Smledniku. 
Zadruga je bila ustanovljena na usta- 

novnem zboru 5. VI. 1948 za nedoločen 
čas. 

Nalogo zadruge so: 1. da na čim bolj- 
ši in čim kulturnejši način oskrbuje svo- 
je člane z vsemi potrebnimi potrošnimi 
predmeti in v ta namen: a) ugotavlja 
potrebe svojih članov in na podlagi ugo- 
tovljenih potreb sestavi načrt potrošnje; 
b) sklepa pogodbe s proizvajalnimi pod- 

jetji, z državnimi trgovskimi podjetji m 
s kmetijskimi zadrugami oziroma ujj{io- 
vinu zvezami za dobavo industrijskih 
in kmetijskih proizvodov, posebno pa 
skrbi za dobavo povrtnin, sadja, mleka 
itd.; c) skrbi, da bo vse trgovsko poslo- 
vanja na stopnji racionalne, tehnično po- 
polne in kulturne trgovine, to je, da 
bodo člani dobro postreženi, da bo tr- 
govina založena s potrošnimi predmeti, 
da ne bo imela blaga, ki se slabo proda- 
ja, da bo zniževala zakonito dopustno 
maržo, da bodo lokali in izložbe okusno 
opremljene itd.; 2. da ustanavlja za po- 
trebe svojih članov po potrebi in možno- 
sti svoja podjetja, kot n. pr. obrtne de- 
lavnice, podjetja za koneerviranje sad- 
ja, povrtnine, jajc itd.; 3. da skrbi ob 
sodelovanju sindikalnih organizacij za 
dvig kulturno in prosvetne ravni • za 
zadružno vzgojo svojih članov 

Delež znaša 100 din in se lahko plača 
v obrokih. Delež zadružnikovega družin- 
skega člana znaša 20 din. Člani jamčijo 
za obveznosti zadruge z desetkratnim 
zneskom vpisanega enkratnega temelj- 
nega oziroma družinskega deleža. 

Zadruga razglaša važnejše sklepe v 
svojih poslovnih prostorih in na razglas- 
ni deski. 
it Upravni odbor sestavlja 7 članov, ki 
jih voli zbor izmed zadružnikov. Dolž- 
nost upravnega odbora traja eno leto. 

Za zadrugo podpisujeta po dva člana 
upravnega odbora, katerih enega lahko 
nadomešča po upravnem odboru poobla- 
ščeni uslužbenec zadruge. 

Člani upravnega odbora eo: 
Zidar Anton, upokojenec, Smlednik 71, 
Grčar Stane, ekonom, Valburga 1, 
Tršan Janko, uradnik, Smlednik 23, 
Tršan Franc, tov. delavec, Valburga 

Št. 37, 
Ferbar Ivan, kovač, Valburga 9, 
Mohor Mirko, delavec, Dragočajna 15, 
Stritar Francka, gospodinja, Smlednik 

et. 63. 
Okrožno sodišče r Ljubljani 

dne 7. septembra 1948. 
Zt 194/48 - Zadr VI 174/1    8030 

* 
1322. 

Sedež: Stara Loka. 
Dan vpisa. 10. septembra 1948. 
Beiedilo: Knietijsua zadruga z omeje- 

nim jamstvom v Stari Loki. 
Zadruga je bila ustanovljena na usta- 

novnem zbora 22. IL 1948 za nedoločen 
ca«. 

Naloge zadruge eo: 1. da na Čim boljši 
in čim kulturnejši načm oskrbuje evoje 
člane z vsemi potrebnimi potrošnimi 
predmeti; 2. da odkupuje v svojem.oko- 
lišu vse kmetijsko pridelke in izdelke v 
skladu s postavljenim načrtom za dobro 
oskrbo mest in drugih industrijskih 6re- 
dieč in sklepa v ta namen pogodbe; 
3. da pospešuje in razvija vse panogo 
kmetijskega gospodarstva na svojem 
področju, tako poljedelstvo, živinorejo, 
sadjarstvo, vinogradništvo, čebelarstvo, 
gojitev industrijskih in drugih kultur, 
gozdarstvo, domačo obrt itd., posebno 
šo t'ste panoge oziroma kulture, ki v 
danih  naravnih   pogojih   najbolj  uspe- 
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vajo; 4. da uvaja za povećanje kmetijsko 
proizvodnje in « leni za naraščanje bla- 
gostanja svojih članov naprednejše teh- 
nične in agronomske metode v kmetij- 
stvu • v ta uamen nabavlja kmetijska 
etfoje, ametna gnojila itd-. ustanavlja 
ambulante za živino, plemenilne postaje, 
organizira selekcijo živine, gradi silose, 
organizira semensko službo, skrbi za 
gojitev sadnih, gozdnih £n drugih sadik 
itd.; 5. da organizira predelavo kmetij- 
skih pridelkov in obrtne delavnice za 
potrebe svojih članov in izrablja pri tem 
predvsem lokalne surovine; 6. da zbira 
kmečko prihranke v obliki hranilnih 
vlog in notranjih posojil za ustvarjanje 
obratnih sredstev in podeljevanje kre- 
ditov evojim članom; 7. da skrbi za go- 
spodarski strokovni, kulturni in pro- 
svetni dvig vseh prebivalcev svojega 
okoliša tako, da prireja v svojem za- 
družnem domu strokovna in politična 
predavanja, kulturne prireditve, stro- 
kovne tečaje, razstave, predvajanja fil- 
mov, goji fizkulturo itd. ter ustanovi 
svojo knjižnico. 

Delež znaša 100 din, delež zadružniko- 
vega družinskega člana znaša 20 din in 
se laliko vplača v obrokih. Člani jamčijo 
za obveznosti zadruge z desetkratnim 
zneskom vpisanega enkratnega temelj- 
nega oziroma družinskega deleža. 

Zadruga razglaša važnejše sklepe v 
svojih poslovnih prostorih in na rozgks- 
ni deski. 

Upravni odbor sestavlja 9 članov, ki 
jih voli zbor izmed zadružnikov. Dolž- 
nost upravnega odbora traja rno kto. 

Za zadrugo podpisujeta po dva člana 
upravnega odbora, katerih enega lahko 
nadomešča po upravnem odboru poobla- 
ščeni uslužbenec- zadruge. ' - 

Člani upravnega odbora so: 
Hafner Valentin, kmet, Stara Loka 69, 
Hafner Anton, kmet, Binkelj 5, 
Berci« Jenko, krojač, Stara Loka 18, 
Potočnik Alojz, tov. delavec, Papirni- 

ca 11, 
Triler   Franc,, trg.   pomočnik,  Stara 

Loka 16, 
Jereb Alojzij, kmet. Stara Loka 10, 
Porenta Peter, kmet, Stara Loka 68, 
Pinter Anton, kmet, Vešter 12, 
Hafner Lovro, kmet, Trnje 12. 

Okrožno sodišče v Ljubljani 
dne 10. septembra 1948. 

Zt 45/48 - Zadr VI 175•    8077 

1328. * 
Sedež: Škofljica. 
Dan vpisa: 7. septembra 1948. 
Besedilo: Potrošniška zadruga z ome- 

jenim jamstvom Škofljica.    , 
Zadruga je bila ustanovljena na usta- 

novnem zboru 10. VII. 1048 za nedoločen 
Sag. 

Naloge zadruge so: 1. da na čim bolj. 
ši in čim kulturnejši način oskrbuje svo- 
je člane z vsemi potrebnimi potresnimi 
predmeti in v ta namen: a) ugotavlja 
potrebe svojih članov in na podlagi ugo- 
tovljenih potreb sestavi načrt potrošnje;' 
p) sklepa pogodbe s proizvajalnimi pod- 
Je|ii, z državnimi trgovskimi podjetji in 
s. Kmetijskimi, zadrucami oziroma niiho- 
VjBu*  zvezami za dobavo industrijskih 

in kmetijskih proizvodov, posebno pa 
sKrbi za dobavo povrtnin, sadja, mleka 
itd., c) skrbi, da bo vso trgovsko poslo- 
vanje na stopnji racionalne, tehnično po- 
polne in kulturne trgovine, .to je, da 
bodo člani dobro postreženi, da bo tr- 
govina založena s potrošnim; predmeti, 
da ue bo imela blaga, Id se slabo proda- 
ja, da bo zniževala zakonito dopustno 
maržo, da bodo lokali • izložbe okusno 
opremljene itd.; 2. da ustanavlja za po- 
trebe svojih članov po potrebi in možno- 
sti svoja podjetja, kot n. pr. obrtne de- 
lavnice, podjetja za konserviranje sad- 
ja, povrtnine. jajc itd.; 3. da skrbi ob 
sodelovanju sindikalnih organizacij za 
dvig kulturne in prosvetne ravni in za 
zadružno vzgojo svojih članov 

Delež znaša 150 din m se lahko plača 
v obrokih. Delež zadružnikovega dru- 
žinskega člana znaša 20 din. Člani jam- 
čijo za obveznosti zadruge z desetkrat- 
nim zneskom vp.ianega enkratnega te- 
meljnega oziroma družinskega deleža. 

Zadruga razglaša važnejše sklepe v 
svojih poslovnih prostorih in na razglas- 
ni deski. 

Upravni odbor sestavlja 5 do 7 članov, 
ki jih voli zbor izmed zadružnikov Dolž- 
nost upravnega odbora traja eno leto. 

Za zadrugo podpisujeta po dva člana 
upravnega odbora, katerih enega lahko 
nadomešča po upravnem odboru poobla- 
ščeni uslužbenec zadruge. 

Člani upravnega odbora so: 
Benko Lado. rudnr, Tiese (nova stav- 

ba), 
Ogrinu ^ugeia, drž. uslužbenka, Lani- 

šče 39, 
Novak Ivan, rudar, Škofljica 49, 
Virant Anton, jamski paznik, Pleše, 
Gorenc Ivanka, pletiljka, Skofljiea 34. 

Okrožno sodišče v Ljubljani 
dne 7. septembra 1948. 

Zt 190/48 — Zadr VI 170•    8026 

1324. * 
Sedež: Zalog, 
Dan vpisa: 14. septembra 1948. 
Besedilo: Kmetijska zadruga z omeje- 

nim jamstvom v Zalogu. 
Zadruga je bila ustanovljena na usta- 

novnem zboru 27. VI. 194« za nedoločen 
čas. t 

Naloge zadruge so: 1. da na- čim boljši 
in čim kulturnejši način oskrbuje ••••• 
člane z vsemi potrebnimi potresnimi 
predmeti; 2. da odkupuje v svojem oko. 
liSu vse kmetijske pridelke in izdelke v 
skladu s postavljenim načrtom za dobro 
oskrbo mest in drugih industrijskih sre- 
dišč in sklepa v ta namen pogodbe; 
3. da pospešuje in razvija vse panoge 
kmetijskega gospodarstva na svojem 
področju, tako poljedelstvo, živinorejo, 
sadjarstvo, domačo obrt itd., posebno 
še tiste panoge oziroma kulture, ki v 
danih naravnih pogojih najbolj uspe- 
vajo; 4. da uvaja ta povečanje kmetijske 
proizvodnje in s tèm za naraščanje bla- 
gostanja svojih članov naprednejše teh-' 
nične in agronomske metode v kmetij- 
stvu in v ta namen nabavlja kmetijske 
stroje, umetna qnojila itd., ustanavlja 

i ambulante za živino, nlemenilne postaje, 
• organizira selekcijo Živine, gradi silose, 

organizira semensko službo, skrbi za 
gojitev sadnih, gozdnih in drugih sadik 
itd.; 5. da organizira predelavo kmetiji" 
fckih pridelkov in obrtne delavnice za 
potrebo, svojih članov in izrablja pri tem 
predvsem lokalne surovine; 6. da zbira 
kmečke prihranke v obliki hranilnih 
vlog in notranjih posojil za ustvarjanje 
obratnih sredstev in podeljevanje kre- 
ditov svojim članom; 7. da skrbi za/ go- 
spodarski fetrokovni, kulturni in pro- 
svetni dvig vseh prebivalcev svojega 
okoliša tako, da prireja v evojem_ za- 
družnem domu strokovna • politična 
predavanja, kulturne prireditve, stro- 
kovne tečaje, razstave, predvajanja fil- 
mov goji fizIruJturo itd. ter ustanovi 
svojo knjižnico 

Dele.' znaša 100 din in se lahko plača 
v obrokih. Delež zsdružnikovega dru- 
žinskega člana znaša 10 din. Člani jam- 
čijo za obveznosti zadruge z desetkrat 
nini zneskom vpisanega enkratnega te- 
meljnega oziroma družinskega deleža. 

Zadruga razglaša važnejše «klope v 
svojih poslovnih prostorih in na razglas- 
ni deski. 

Upravni odbor sestavlja 7 članov, ki 
jih voli zbor izmed zadružnikov. Dol- 
žnost upravneg3 cdbora traja eno leto. 

Za zadrugo podpisujeta po dva člana 
upravnega odbora, katerih enega lahko 
nadomešča no upravnem odboru pocbla- 
&Sp.ni uslužbenec zadruge. 

Člani unravneca odbora so: 
Stern Franc, kmet. Zalog 24, 
Repnik Franc, kmet, Glisje 2. 
Kva3 Jože, krm-t, Zalog 69. 
Vidmar Janez, kmet, Zalog 63, 
Janežič Anton, kmet, Zalog 19, 
Knez Janez, kmet, Dobrava 8, 

. Tpmažič Vladimir,, kmet, Zalog 50. 
Okrožuo sodišče v Ljubljani 

dne 13. septembra 1948. 
Zt 219/4S — Zadr VI 179/1  8202 

1025. 
Sedež: Guštanj, okraj Dravograd. 
Dan vpisa: 31. avgusta 1948. 
Besedilo: Potrošniška zadruga z o. j. 

v Guštanju. 
Zadruga je bila ustanovljena na skup- 

ščini 19. V. 1948 za nedoločen čas. 
Naloge zadruge so: 1. da na čim bolj- 

ši in čim kulturnejši način oskrbuje svo- 
je člane z vsemi potrebnimi potrošnimi 
predmeti in v ta namen: a) ugotavlja 
potrebe svojih členov in na podlagi ugo- 
tovljenih potreb seïtavi načrt potrošnje; 
b) sklepa ^pogodbe s proizvajalnimi pod- 
jetji, z državnimi trgovskimi podjetji in 
% kmetijskimi zadrugami oziroma njiho- 
vimi zvezami za dobavo industrijskih 
in kmetijskih proizvodov, posebno pa 
skrbi za dobavo povrtnin, sadja, mleka 
itd.; c) skrbi, da bo vse trgovsko poslo- 
vanje na stopnji racionalne, tehnično po- 
polne in kulturne trgovine, to je, da 
bodo člani dobro poetreženi, da bo tr- 
govina založena s potresnimi predmeti, 
da ne to imela blaga, Id se elabo proda- 
ja, dia bo zniževala zakonito dopustno 
maržo, da bodo lokali in izložbe okusne 
opremljene itd.; 2. da ustanavlja za po- 

. trebe svojih članov po potrebi in možno* 
I sti svoja podjetja, kot n. pr. obrtne de- 



Siran 800 URADNI LIST LRS Štev. 41 — 21. IX. 1948 

lavnice, podjetja za konserviranje sad- 
ja, povrtnine, jajc itd.; 3. da skrbi ob 
sodelovanju sindikalnih organizacij za 
dvig kulturne in prosvetne ravni in za 
zadružno vzgojo svojib članov,     • 

Zaradi smotrnega in uspešnejšega iz- 
polnjevanje svojih nalog izdela potrebne 
načrte v skladu s splošnim državnim na- 
črtom 

Zadružni delež znaša 150 din in se 
plača ob vstopu v zadrugo. Upravni od- 
bor lahko dovoli plačilo v obrokih. De- 
lež zadružnikovega družinskega člana 
znaša 20 din. Jamstvo je omejeno. Vsak 
zadružnik jamči še s petkratnim zne- 
skom vpisanih deležev. 

Zadruga razglaša važnejše sklepe v 
svojih poslovnih prostorih in na razglas- 
ni deski. 

Upravni odbor sestavlja 5 do 7 čla- 
nov. Njegova dolžnost traja eno leto. 

Zadrugo zastopa upravni odbor, pod- 
pisujeta pa zanjo po dva člana upravne- 
ga odbora, katerih enega lahko nadome- 
šča po upravnem odboru pooblaščeni 
uslužbenec zadruge. 

Člani upravnega odbora so: 
Vinkler Alojz, nameščenec, Guštanj, 

predsednik, 
Jamšek Robert, mizar, Guštanj, pod- 

predsednik, 
Ferk Ivan, učitelj. Javornik, tajnik, 
Uratarič Bogdan, profesor, Ravne, 
Šmarčan Franc, upravnik, Javornik, 
Krivograd Pepca učiteljica, Guštanj, 
Kristan Ana, gospodinja, Guštanj, od- 

borniki. 
Pooblaščenec za sopodpisovanje: Lo- 

gar Ivan, zadr. poslovodja, Guštanj. 
Okrožno sodišče v Mariboru 

dne 31. avgusta 1948. 
ZaÖr IV 123/2 8065 

1326. 
Sedež: Lege, okraj Dravograd. 
Dan vpisa: 2. septembra 1948. 
Besedilo: Kmetijska zadruga z o. j. v 

Lešah. 
Zadruga je bila ustanovljena na skup- 

ščini 22. III. 1948 za nedoločen čas. 
Naloge zadruge so: 1. da na čim boljši 

in čim kulturnejši način oskrbuje svoje 
člane z vsemi potrebnimi potrošnimi 
predmeti; 2. da odkupuje v svojem oko- 
lišu vse kmetijske pridelke in izdelke v 
skladu s postavljenim načrtom za dobro 
Ofkrbp mest in drugih industrijskih sre- 
dišč in sklepa v ta namen pogodbe; 
3. da _ pospešuje in razvija vse panoge 
kmetijskega gospodarstva na svojem 
področju, tako poljedelstvo, živinorejo, 
sadjarstvo, vinogradništvo, Čebelarstvo, 
gojitev industrijskih in drugih kultur, 
gozdarstvo, domačo obrt itd., posebno 
še tiste panoge oziroma kulture, ki v 
danih naravnih pogojih najbolj uspe- 
vajo; 4. da uvaja za povečanje kmetijske 
proizvodnje in e tem za naraščanje bla- 
gostanja svojih članov naprednejše teh- 
nične in agronomske metode v kmetij- 
stvu in v ta namen nabavlja kmetijske 
stroje, umetna gnojila itd., ustanavlja 
ambulante za živino, plemenilne postaje, 
organizira selekcijo živine, gradi silose, 
organizira  semensko službo,  skrbi za 

gojitev 6adnih, gozdnih in drugih sadik 
itd.; 5. da organizira predelavo kmetij- 
skih pridelkov • obrtne delavnice za 
potrebe svojih članov in izrablja pri tem 
predvsem -lokalne surovine; 6. da zbira 
kmečke prihranke v obliki hranilnih 
"vlog in notranjih posojil za ustvarjanje 
obratnih sredstev in podeljevanje kre- 
ditov svojim članom; 7. da skrbi za go- 
spodarski strokovni, kulturni in pro- 
svetni dvig vseh prebivalcev svojega 
okoliša tako, da prireja v svojem za- 
družnem domu strokovna in 4 politična 
predavanja, kulturne prireditve, stro- 
kovne tečaje, razstave, predvajanja fil- 
mov, goji fizkulturo itd. ter ustanovi 
svojo knjižnico. 

Zaradi smotrnega in uspešnejšega iz- 
vajanja svojih nalog izdela potrebne na- 
črte v skladu s splošnim državnim na 
črtom. 

Zadružni delež znaša 150 din in se 
plača ob vstopu v zadrugo. Upravni od- 
bor lahko dovoli plačilo v obrokih. Delež 
zadružnikovega družinskega člana zna- 
ša 20 din. Jamstvo je omejeno. Vsak za- 
družnik jamči še s petkratnim zneskom 
vpisanih obveznih deležev. 

Zadruga razglaša važnejše sklepe v 
svojih poslovnih prostorih in na razglas- 
ni deski. 

Upravni odbor sestavlja 6 do 9 članov. 
Njegova dolžnost traja eno leto. 

Zadrugo zastopa upravni odbor, pod- 
pisujeta pa zanjo po dva člana upravne- 
ga odbora, katerih enega lahko nado- 
mešča po upravnem odboru pooblaščeni 
uslužbenec zadruge. 

Člani upravnega odbora so: 
Doblšek Drago, upokojenec, Lese, 

predsednik, 
Kret Anton st., upokojenec, Lese, 

podpredsednik, • 
Vasti Marta, uslužbenka, Lese, tajnica, 
Sterkuš Luka, upok., Lese, 
Čebule Oto, krojač, Lese, 
Podgoršek Franc, upokojenec, Lese, 
Kret Anton ml., rudar, Lese, odbor- 

niki. 
Pooblaščenka za sopodpisovanje: Cop 

Vera, poslovodja, Lese. 
Okrožno sodišče v Mariboru 

dne 2. septembra 1948. 
Zadr IV 125-2 8070 

* 
1327. 

Sedež: Selišči, okraj Ljutomer. 
Dan vpisa: 2. septembra 1948. 
Besedilo: Kmetijska zadruga z o. j. v 

Seliščih. 
Zadruga je bila ustanovljena na skup- 

ščini 16. II 1948 za nedoločen čas. 
Naloge zadruge so: 1. da na čim boljši 

in čim kulturnejši način oskrbuje svoje 
člane z vsemi potrebnimi potrošnimi 
predmeti; 2. da odkupuje v svojem oko- 
lišu vse kmetijske pridelke in izdelke v 
skladu s postavljenim nacrtom za dobro 
oskrbo mest in drugih industrijskih sre- 
dišč in sklepa v ta ' namen pogodbe; 
3. da pospešuje in razvija vse panoge 
kmetijskega gospodarstva na svojem 
področju, tako poljedelstvo, živinorejo, 
sadjarstvo, vinogradništvo, čebelarstvo, 
gojitev industrijskih in drugih kultur, 
gozdarstvo, domačo obrt itd.,  posebno 

še tiste panoge oziroma kulture, ki v 
danih naravnih pogojih najbolj uspe- 
vajo; 4. dà uvaja za povečanje kmetijske 
proizvodnje in s tem za naraščanje bla- 
gostanja svojih članov naprednejše teh- 
nične in agronomske metode v kmetij- 
stvu m v ta namen nabavlja kmetijske 
stroje, umetna gnojila itd., ustanavlja 
ambulante za živino, plemenilne postaje, 
organizira selekcijo živine, gradi silose, 
organizira semensko službo, skrbi za 
gojitev sadnih, gozdnih in drugih sadik 
itd.; 5. da organizira predelavo kmetij- 
skih pridelkov in obrtne delavnice za 
potrebe svojih članov in izrablja pri tem 
predvsem lokalne surovine; 6. da zbira 
kmečke prihranke v obliki hranilnih 
vlog in notranjih posojil za ustvarjanje 
obratnih sredstev in podeljevanje kre- 
ditov svojim članom, 7. da skrbi za go- 
spodarski strokovni, kulturni m pro- 
svetni dvig vseh prebivalcev svojega 
okoliša tako. da prireja v svojem za- 
družnem domu strokovna in politična 
predavanja, kulturne prireditve, stro- 
kovne tečaje, razstave, predvajanja lil- 
mov, goji fizkulturo itd. ter ustanovi 
svojo knjižnico. 

Zaradi smotrnega in uspešnejšega iz- 
vajanja svojih nalog izdela potrebne na- 
črte v skladu s splošnim državnim na- 
črtom. 

Zadružni delež znaša 150 din in se pla- 
ča ob vstopu v zadrugo. Upravni odbor 
lahko dovoli plačilo v obrokih. Delež 
zadružnikovega družinskega člana znaša 
20din. Jamstvo je omejeno. Vsak za- 
družnik jamči še s petkratnim zneskom 
vpisanih obveznih deležev. 

Zadruga razglaša važnejše sklepe v 
svojih poslovnih prostorih in na razglas- 

• ni deski. 
Upravni odbor sestavlja 6 do 8 čla- 

nov. Njegova dolžnost traja eno leto. 
Zadrugo zastopa upravni odbor, pod- 

pisujeta pa zanjo po dva člana upravne- 
ga odbora, katerih enega lahko nado- 
mešča po' upravnem odboru pooblaščeni 
uslužbenec zadruge.      * 

Člani upravnega odbora so: 
Marinič Franc, pos., Slaptinei, pred- 

sednik, 
Gomzi Alojz,  pos-, Selišče,  podpred- 

sednik, 
Zamuda Jože, pos., Kupetinci, tajnik, 
Križan Alojz, pos., Kupetinci, 
Križan Ivan, pos., Selišči, 
Kranjc Franc, pos., Slaptinei, 
Prelog Mihael, kovač, Slaptinei, odbor-, 

niki. 
'Pooblaščenka za sopodpisovanje: V©- 

berič Alojzija, poslovodja, Selišči. 
Okrožno sodišče v Mariboru 

dne 2. septembra 1948. 
Zadr IV 124-2 8039 

* 
1328. 

Sedež: Brežice št. 31 (okoliš obsega 
ML0 Brežice, del KLO Brežice okolica 
in Čatež). 

Dan vpisa: 1. septembra 1948. 
Besedilo: Potrošniška zadruga z orno- 

jenim jamstvom v -Brežicah. 
Zadruga je bila ustanovljena dne 22. 

avgusta 1948 za nedoločen čas. 
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Naloge zadrugo so: 1. da na čim bolj- 
ši, čim kulturnejši in čim bolj gospo- 
darski način oskrbuje svoje «lane z vse- 
mi potrebnimi potresnimi predmeti in 
v ta namen: a) ugotavlja potrebe svojih 
članov in sestavi na podlagi ugotovlje- 
nih potreb načrt potrošnje; b) sklepa 
pogodbe s proizvajalnimi podjetji, z-dr- 
žavnimi trgovskimi podjetji in s kme- 
tijskimi zadrugami oziroma njihovimi 
zvezami za dobavo industrijskih in kme- 
tijskih proizvodov, posebno pa skrbi za 
dobavo povrtnin, sadja, mleka itd-, c) skr- 
bi, da bo vse trgovsko poslovanje na stop- 
nji racionalne, tehnično popolne in kul- 
turne trgovine ter da bodo člani dobro 
postrežem, da bo trgovina stalno zalo- 
žena s potrošnimi predmeti, da ne bo 
imela nekurantnega blaga, da bo zni- 
ževala zakonito dopustno maržo, da_ bo- 
do lokali in izložbe okusno opremljene 
itd.; 2. da ustanavlja za potrebe svojih 
članov po potrebi in možnosti lastna 
podjetja za konserviranje sadja, povrt- 
nin, jajc itd. 3 da skrbi ob sodelovanju 
sindikalnih organizacij za dvig kul- 
turne in prosvetne ravni in za zadruž- 
no vzgojo svojih članov. 

Zaradi smotrnega in uspešnejšega iz- 
vajanja svojih nalog izdela potrebne na- 
črte v skladu s splošnim državnim na- 
črtom. 

Delež zadružnika znaša 100 din, delež 
zadružnikovega družinskega člana pa 
20 din. Vsak član jamči še z dvajset- 
kratnim zneskom vpisanih obveznih de- 
ležev. 

Sklepi in razglasi zadruge članom se 
nabijejo na zadružni razglasni desici. 

Upravni odbor sestavlja 7 do 9 čla- 
nov, in sice* predsednik, podpredsed- 
nik, tajnik in 4 odborniki. 

Zadrugo zastopa upravni odbor ali 
tisti, ki ga ta pooblasti, njeno firmo pa 
podpisujeta po dva člana upravnega od- 
bora ali en član odbora in en v to po- 
oblaščeni uslužbenec zadruge. 

Člani upravnega odbora so: 
Cvelbar Anton, upravnik okrajno to- 

varne pohištva v Brežicah 162, pred- 
sednik, 
vi Blaževič Ervin, knjigovodja N. B. Bre- 
zice, predmestje št. 3, podpredsednik, 

Agrež Rezka, poslovodja firme Naša 
knjiga, Brežice 19, tajnik, 

Golob Mirko, upokojenec, Čatež 10, 

BreS lS;d0lf'  Stafetik   ?ri  Ustroju, 

Slivnik Lovro, pek, Brežice 11 

st'irÄrnS ROSpodinia' ***** 
Kot pooblaščena uslužbenca s pravico 

sop odpisovanja se vpišeta: 
Grobelšek Ivan, knjigovodja, Zakot 39, 
Piltaver Franc, trgovski pomočnik v 

Krškem. 
Okrožno sodišče v Novem mestu 

dne 1. septembra 1948. 
Zt 87/48 - Zadr III 85/1    7956 

* 

1329. 
Sedež: Dolenji Ajdovce (okoliš obsega 

KLO Ajdovec). 
Dan vpisa: 2. septembra 1948. 
Besedilo: Kmetijska zadruga z omeje. 

nini jamstvom v Ajdovcu, okraj Novo 
mesto. 

Zadruga je bila ustanovljena na usta- 
novni skupščini 15. VIII. 1948 za nedo- 
ločen čas. 

Naloge zadruge so: Preskrbovanjo čla- 
nov z vsemi potrebnimi potrošnimi 
predmeti, odkup kmetijskih pridelkov 
in izpolnjevanje vseh drugih nalog, ki 
so nadrobno navedene v 3. členu pravil 
te zadruge. 

Delež zadružnika znaša 100 din, de- 
lež zadružnikovega družinskega člana 
pa 10 din. Vsak član jamci še z deset- 
kratnim zneskom vpisanih obveznih de- 
ležev. 

Sklepi in razglasi zadruge članom se 
nabijejo na zadružni razglasni deski, 
vabila na zbor pa se še javno razglasijo. 

Upravni odbor sestavlja 5 do T čla- 
nov, in sicer predsednik, podpredsednik, 
tajnik in 2 do 4 odbornika. 

Zadrugo zastopa upravni odbor ali ti- 
sti, ki ga ta poob^sti. Njeno firmo pod- 
pisujeta po djVa člana upravnega odbora 
ali en član. upravnega odbora in en za 
to pooblaščeni uslužbenec zadruge. 

Člani upravnega odbora so: 
Mirtic Martin, kmet, Brezova reber 9, 

predsednik, 
Jarc Janez, kmet, Veliki Lipovec 11, 

podpredsednik, 
Gnidovec Franc, kmet, Gorenji Ajdo- 

vec 7, tajnik, 
Lavrič Franc, kmet, Podlipa 13, 
Gnidovec Franc, kmet. Srednji Lipo- 

vec 20, odbornika. 
Obenem se vpiše kot uslužbenec za- 

druge s pravico za sopodpisovânje 
Hajn Franc, poslovodja, Dolenji Ajdo- 

vec 11. 
Okrožno sodišče v Novem mestu 

' dne 2. septembra 1948. 
Zt 58/48 —Zadr III 86/1     7957 

1330. 
Sedež: Kartcljcvo (okoliš obsega KLO 

Kartelj evo). 
Dan vpisa: 28. avgusta 1948. 
Besedilo: Kmetijska zadruga z omeje- 

nim jamstvom v Karfcljovem. 
Zadruga je bila ustanovljena na ob- 

čnem zboru 21. III. 1948 za nedoločen 
čas. 

Naloge zadruge so: Oskrbovanje čla- 
nov s potrebnimi potrošnimi predmeti, 
odkup kmetijskih pridelkov in izpolnje- 
vanje vseh nalog, ki so nadrobno nave- 
dene v 3. členu pravil, izdanih od re- 
publiške poslovne zveze. 

Delež zadružnika znaša 50 din. Vsak 
član jamči še z dvajsetkratnim zneskom 
vpisanih obveznih deležev. 

Razglasi in sklepi zadruge Slanam se 
nabijejo na zadružni razglasni deski v 
poslovnih prostorih. 

Upravni odbor sestavlja 6 članov, in 
sicer predsednik, tajnik in 4 odborniki. 

Zadrugo zastopa upravni odbor aH 
tisti, ki ga ta pooblasti. Podpisuje se za 
zadrugo tako, da po dva člana upravne- 

ga odbora pristavita pod -oesedilo firme 
svoj lastnoročni podpia. 

Upravni odbor lahko pooblasti svoje 
uslužbence, da skupaj s se enim članom 
upravnega odbora zastopajo zadrugo in 
zanjo sopodpisujejo. 

Člani upravnega odbora so: • 
Strgar Franc, mizar, Dolenje Karte- 

ljevo 29, predsednik, 
Kranjčič Alojz, posestnikov sin, Gore- 

nje Karteljevo 5, tajnik, 
Florjančič Jože, posestnik, Dolenje 

Karteljevo 24, 
Vire Franc, posestnik, Gorenje Ka- 

menje 5, 
Bašelj Jože, posestnik, Gorenje Kame- 

rije 6, 
Saje Anton, posestnik, Gorenje Kar. 

teljevo 19, odborniki. 
Okrožno sodišče v Novem mestu 

dne 28. avgusta 1948. 
Zt 50/48 — Zadr ••84•    7955 

* 
1331. 

Sedež:   Osilnica   (okoliš obsega  KLO 
Osilnica. — Papeži). 

Dan vpisa: 22. avgusta 1948. 
Besedilo: Kmetijska zadruga z omeje- 

nim jamstvom v Osilnici, okraj Kočevje. 
Zadruga je bila ustanovljena na usta-    ' 

novni skupščini 28. XII. 1947 za nedo- 
ločen čas. 

Naloge zadruge so: Oskrbovanje čla- 
nov z vsemi potrebnimi potrošnimi pred- 
meti, odkup kmetijskih pridelkov in 
izpolnjevanje vseh drugih nalog, ki so 
nadrobno navedene v 3. členu pravil, 
izdanih od republiške poslovne zveze. 

Delež zadružnika znaša 100 din, oni 
zadružnikovega družinskega člana pa 
10 din. Jamstvo je omejeno. Vsak član 
jamči še z desetkratnim zneskom vpisa- 
nih obveznih deležev. 

Priob&tve in sklepi zadruge se obi- 
čajno nabijejo na zadružni razglasni de- 
ski v poslovnih prostorih. 

Upravni odbor sestavlja 5 članov, in 
sicer seda] predsednik, tajnik, blagaj- 
nik in dva odbornika. 

Zadrugo ' zastopa upravni odbor po 
predsedniku ali podpredsedniku in taj- 
niku, če so ti zadržani, pa po ostalih čla- 
nih upravnega odbora. Podpisuje se za 
zadrugo tako, da pristavita po dva čle- 
na pod besedilo firme svoj lastnoročni 
podpis. Upravni odbor lahko pooblasti 
svoje uslužbence, da skupno s še enim 
članom upravnega odbora zadrugo ve- 
ljavno zastopajo in zanjo podpisujejo. 

Člani upravnega odbora so: 
Lenac Zvonimir, zidar, Bosljiva loka 

6, predsednik, 
Ožura Bogomir, knjigovodja, Osilnica 

24, tajnik, 
Mainar Miha, kmet, Belica 12, blagaj- 

nik, 
Stimec Anton, kmet, Bosljiva loka 3, 
Mainar Peter, kmet, Grinfovec 0, od". 

bornika. 
Kot pooblaščeni uslužbenec zadrugtes 

pravico za sopodpisovânje za zadrugo 
se vpiše Ožura Viktor, trgovski pomoč- 
nik in poslovodja v Osilnici. 

Okrožno sodišče v Novem mestn 
dne 22. avgusta 1948. 

Zt 34/48 — Zadr III 81/1    7952 
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1S22. 
Sedež: Prcloko (okoliš obsega KLO 

Preioka, okraj Črnomelj). 
Dan vpisa: 4. septembra 1948. 
Besedilo: Kmetijska zadruga z omeje- 

nim jamstvom v Prcloki pri Črnomlju. 
Zadruga je bila ustanovljena na usta- 

novnem "zboru 2. marca 1948 za nedo- 
ločen čas. 

Naloge zadruge so: 1. da na čim bolj- 
ši način oskrbuje svoje člane z vsemi 
potrebnimi potresnimi predmeti; 2, da 
odkupuje vsakovrstne kmetijske pridel- 
ke; 3. da pospešuje vse panoge kme- 
tijstva; 4. da uvaja za naraščanje bla- 
gostanja svojih članov razne tehnične in 
agronomske metode v kmetijstvu in da 
nabavlja kmetijske stroje in umetna gno- 
jila itd.; ö. da organizira predelavo 
kmetijskih pridelkov in ustanavlja obrt- 
ne delavnice za potrebe svojih članov; 
0. da zbira kmečke prihranke in daje 
kredite svojim članom; 7. da skrbi za 
gospodarski in splošni dvig vseh prebi- 
valcev svojega okoliša. 

Zaradi izvedbe vsega tega izdela ^po- 
trebne načrte v skladu s splošnim držav- 
nim načrtom. 

Delež zadružnika znaša 100 din, oni 
zadružnikovega družinskega člana pa 
10 din. Vsak član jamči še z desetkrat- 
nim zneskom vpisanih obveznih dele- 
žev. 

Zadruga razglaša vse sklepe in raz- 
glase članom tako, da jih nabije na za- 
družni razglasni deski v poslovnih pro- 
storih. 

Upravni odbor sestavlja 6 do 8 čla- 
nov, in sicer predsednik, podpredsed- 
nik, tajnik in pet odbornikov. 

Upravni odbor zastopa zadrugo in 
podpisuje za zadrugo tako, da ped bese- 
dilo firme pristavita vedno po 2 člana 
upravnega odbora svoj lastnoročni pod- 
pis. 

Člani upravnega odbora so: 
Starešinič Jože, poljski delavec, Pre- 

toka 28, predsednik, 
Simčič Miko, cestar, Preloka 1, pod- 

predsednik, 
Zorn Otmar, učitelj, Preloka 66, tajnik, 

, ZunlČ Miko, kmet, Novoseli 23, 
Zunič Mirko, kmet, Novoseli 23, 
Zunič Franc, kmet, Zuniči 7, 
Ivanušič Jože, kmet, Vajeti 19, 
Novak Miko, poljski delavec, Preloka 

št. 26, odborniki. 
Okrožno sodišče r Novem mestu 

dne 4. septembra 1948. 
Zt 60/48 — Zadr III 88/1     7958 

* 
1333. 

Sedež: Radovica (okoliš obsega KLO 
Radovica, okraj Črnomelj). 

Dan vpisa: 23. avgusta 1948. 
Besedilo: Kmetijska zadruga z omeje- 

nim jamstvom v Rađovici, okraj Črno- 
melj. 

Zadruga je bila ustanovljena na usta- 
novnem zboru 29. IL 1948 za nedoločen 
čas. 

Naloge zadruge so: Oskrbovanje čla- 
nov z vsemi potrebnimi potresnimi 
predmeti, odkup kmetijskih' in gozdnih 
pridelkov od  članov   in   izpolnjevanje 

vseh nalog, ki so nadrobno navedene v 
3. členu pravil, izdanih od republiške 
poslovne zveze. 

Delež zadružnika znaša 100 din, de- 
lež zadružnikovega družinskega člana 
pa 10 din. Jamstvo je omejeno. Vsak 
član jamči še z desetkratnim zneskom 
vpisanih obveznih deležev. 

Razglasi in sklepi zadruge ee nabije- 
jo na zadružni razglasni deski v poslov- 
nih prostorih. 

Upravni odbor sestavlja 5 do 7 čla- 
nov, in sicer predsednik, podpredsed- 
nik, tajnik in 3 odborniki. 

Zadrugo zastopa upravni odbor, pod- 
pisujeta pa zanjo po dva člana upravne- 
ga odbora tako, da pristavita pod bese- 
dilo firme svoj lastnoročni podpis. 
Upravni odbor lahko pooblasti svoje 
uslužbence, da smejo skupaj s še enim 
članom upravnega odbora zastopati za- 
drugo in zanjo podpisovati. 

Člani upravnega odbora so: 
Petrič Alojzij, mesar, Radovica 39, 

predsednik, 
Rezek Jože, posestnik, Krašnji vrh 10, 

podpredsednik,       y 
Žlogar Anton, posestnikov sin, Ra- 

dovica 16, tajnik, 
21ogar Janez, posestnik, Radovica 24, 

blagajnik, 
Radoš Martin, posestnikov sin, Radoši 

št. 61, 
Rezek Jože, posestnik, E*janja'vas41, 
Slobodnik Janez, posestnik, Bojanja 

••• 40, odborniki. 
Okrožno sodišče v Novem mestu 

dne 23. avgusta 1948. 
Zt 54/48 — Zadr III 82/1    7953 

* 
1334.     - 

Sedež: Soteska (okoliš obsega del top- 
liškega KLO, okraj Novo mesto, obsega- 
joč vasi: Gorenje Polje, Soteska, Drenje, 
Gaberje). 

Dan vpisa: 26. avgusta1 1948. 
Besedilo: Kmetijska zadruga Gorenje 

Polje z omejenim jamstvom v Soteski. 
Zadruga je bila ustanovljena na usta- 

novnem zboru 27. II. 1948 za nedoločen 
čas. 

Nalogo zadruge so: Oskrbovanje èia- 
nov z vsemi potrebnimi potresnimi 
predmeti, odkup kmetijskih pridelkov 
in izpolnjevanje vseh drugih nalog, ki 
so nadrobno navedene v 3. členu pravil, 
izdanih cd republiške poslovne zveze. 

Delež zadružnika znaša 100 din, de- 
lež zadružnikovega družinskega člana 
pa 10 din. Jamstvo je omejeno. Vsak 
član jamči še z desetkratnim zneskom 
vpisanih obveznih deležev. 

Razglasi in sklepi zadruge se nabijc- 
jo na zadružni razglasni deski v poslov- 
nih prostorih, vabila na zbor pa so ob- 
javijo še v dnevnem časopisju. 

Upravni odbor sestavlja 4 do 6 Čla- 
nov, in sicer predsednik, tajnik in 4 od- 
borniki. 

Zadrugo zastopa upravni odbor, pod- 
pisuje se zadruga tako, da pristavita pod- 
besedilo firme po dva člana upravnega 
odbora svoj lastnoročni podpis. Uprav- 
ni odbor lahko pooblasti svoje uslužben- 

ce, da smejo skupaj s še onim članom 
upravnega odbora zastopati zadrugo in 
zanjo sopodpisovati. 

Za podpisovanje sta sedaj določena 
predsednik Kline Lado in uslužbenka 
Krčnik Anica. 

Člani upravnega odbora so: 
Kline Lado, kmet, Gorenje Polje 8, 

predsednik, 
Šuštar Mihael, administrator pri les. 

industriji Lipa, Soteska 42, 
Urbančič Franc, posestnik, Gorenje 

Polje 5, 
Reenik Danijel, skladiščnik, Loška vas 

št. 11, 
Blehaček Slavko, predrisač pri les. in- 

dustriji Lipa, Soteska 42, 
Lavne Franc, kmet. sin, Drenje 7, od- 

borniki. 
Okrožno sodišče v Novem mestu 

dne 26. avgusta 1948. 
Zt 55/48 — Zadr III 83/1    7954 

1335. 
Sedež: Velika Bučna vas, KLO Ka- 

mence, okraj Novo mesto (okoliš obsega 
KLO Kamence z vasmi Potočna vas, Go- 
renje in Dolenje Kamence, Vel. Bučna 
vas, Muhaber, Hudo, Daljni vrh, Boršt 
in Goli vrh). 

Dan vpisa: 8. septembra 1948. 
Besedilo: Kmetijska zadruga z omej. 

jamstvom v Veliki Bučni vasi. 
Zadruga je bila ustanovljena na usta- 

novni skupščini 9. III. 1948 za nedolo- 
čen čas. '  ,     •, 

Naloge zadruge so: Oskrbpvanje čla- 
nov z vsemi potrebnimi potrošnimi 
predmeti, odkup kmetijskih pridelkov 
in prodaja po vezanih cenah ter izpol- 
njevanje vseh drugih nalog, ki so na- 
drobno navedene v 3. členu pravil te za- 
druge. 

Temeljni delež zadružnika znaša 100 
din, delež zadružnikovega družinskega 
člana pa 10 din. Vsak član jamči še z 
desetkratnim zneskom vpisanih obvez- 
nih deležev. 

Razglasi so nabijejo na zadružni raz- 
§ lasni deski v poslovnih prostorih, va- 
ila na zbor pa še na razglasni deski 

pri KLO Kamence. 
Upravni odbor sestavlja 7 članov, in 

sicer predsednik, podpredsednik, tajnik 
an 4 odborniki. 

Zadrugo zastopa upravni odbor ali ti- 
stl, ki ga ta pooblasti, njeno firmo pa 
podpisujeta vedno po dva člana uprav- 
nega odbora. 

Člani upravnega odbora so: 
Somrak Stanko, železniški ključavni- 

čar, Muhaber 2, predsednik, ' 
Kralj Martin, kmet, Gorenje Kamence 

št. 26, podpredsednik, 
Sladic JoZefa, gospodinja, Velika Buč- 

na vas 26, tajnica, 
Vrček Anton, kmet, Potočna vas 3, 
Petrič Angela, gospodinja, Muhaiber9, 
Vire Janez, kmet, Hudo 6, 
Zupančič Ana, posestnica, Daljni vrh, 

odborniki.  - 
Okrožno sodišče v Novem mestu, 

dne 8. septembra 1948. 
Zt 61/48 — Zadr III 89/1     8215 
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69/48—30 z dne 23. IV. 1948 med dru- 
gim obsojena na zaplembo vsega premo- 
ženja, so pozivajo upniki, ki imajo ka- 
ke terjatve do obsojenke, naj jih v 15 
dneh od dneva objave s potrebnimi do- 
kazili priglasijo pri tem sodišču. 

Okrajno sodišče v Slov. Bistrici 
dne 16. junija 1948. 

Preklici izgubljenih listin 

Preklicujem izgubljeno oblačilno knji- 
žico serije A. št. 26074, izdano na ime 
Ambrožič Ludvik, poročnik, voj&ška po- 
šta 26846 a/r Kranj. 
8224 Ambrožič Ludvik 

Preklicujem izgubljeno osebno, šofer- 
sko in OF izkaznico, vse na ime Andol- 
šek Anton, in prometno knjižico za ko- 
lo na ime Andolšak Ana, Ljubljana, 
Streliška 22. 
8080 Andolšek Anton 

Preklicujem ukradeno osebno izkazni- 
co, potno dovoljenje za Italijo iu potrdi- 
lo o državljanstvu, vse na ime Anžič Al- 
bin, Ljubljana, Tavčarjeva 2. 
8116 Anžič Albin 

Preklicujem   izgubljeno spričevalo o 
končanem III. razredu trgovske akade- 
mije iz šolskega leta 1940/41., 
8283 Banjac M. Aleksander, 

Proizvodnja nafte, Dolnja Lendava 

Preklicujem izgubljeno prometno knji- 
žico za kolo št S—1671Ö5, izdano od 
NM v Dobrunjah na ime Bar Eva, Do- 
brunje 54. 
8161 Bar Eva 

Preklicujem ukradeno osebno izkazni- 
' co, izdano od KLO Dobrnič na ime Bar- 

le Marija, Železno 205. 
8184    ' Bario Marija 

Preklicujem izgubljeno prometno knji- 
žico za moško kolo št. 1176963, izdano 
na ime Becner Herman, Maribor, Spod. 
Radvanje št. 71. 
8228 Becner Herman 

Preklicujem Ukradeni železniški re- 
žijski izkaznici št. 256540 na ime Ber- 
davs Matilda in št. 256547 na ime Ber- 
davs Mitja, obe izdani januarja 1948 
od železniške direkcije v Ljubljani. 
8235 .   Berdavs Matilda, 

Ljubljana, Bohoričeva 10 
Pi?k£caiem ukradeno osebno izkazni- 

co st. 049816, izdano od uprave NM v 
Ljubljani na ime. Bežan Marija, Ljublja- 
na, Ljubljanska 29. 
8125 , Bežan Marija 

Preklicujem ukradeno potrdilo, ki mi 
je bilo izdano kot nadomestilo za'izgub- 
ljeno osebno izkaznico od VI. armade v 
Sarajevu na ime Blatnik Albin, Ljublja- 
na, Emonska 10. 
8084 Blatnik Albin 

Preklicujem izkaznico za kolo števil- 
ka 95741, izdano na ime Boriš Franc. 
8177 Boris Karel, 

Tišina, p. Rankovci, Prekmurje 

Preklicujem izgubljeno oficirsko po- 
trošniško nakaznico za Sežano, izdano na 
ime Bosta Stevo, kapetan. 
8135 Bosta Stcvo, 

voj. pošta 15S3/8,  Idrija 

Preklicujem izgubljeno osebno izkaz- 
nico št. 1127, izkaznico OF, mladinsko 
izkaznico LMS, vse izdano od KLO Zg. 
Kungota, izkaznico o delu na progi Sa- 
mac—Sarajevo, izdano v Zenici, indu- 
strijsko nakaznico IR1, K-l in dodatne 
bone, vse izdano v Ribnici na Dolenj- 
skem, na ime Bračko Betica, rojena 
23. X. 1920, ind. nakaznico in dodatne 
bone na ime Knežević Joke, izdano od 
KLO Zg. Kungota. 
8225 Bračko Betka, 

Kozjak št. 61, p. Zg. Kungota 

Preklicujemo ukradene oblačilne na- 
kaznice na ime: Belcer Konrad, gradbe- 
ni delavec, IR—1 reg. št. 253; Belcer 
Emilija, frizer, pomočnica, IR—1 reg. 
št. 254; Belcer Konrad, zidarski vajenec, 
IR—1 reg. št. 255; Belcer Pavk', šolarka, 
ID—2 reg. št. 377; Belcer Heda, Solarità, 
ID—2 reg. št. 378; Belcer Helena, šolar- 
ka, ID—2 reg št. 379 in Belcer Roža, go- 
spodinja, IG reg. št 376. 
8043 KLO Brestovce 

Preklicujem izgubljeno osebno izkaz- 
nico, izdano na ime Buček Alojz (Slav- 
ko), Loče 21, KLO Rimske toplice. 
8284 Bučck Alojz 

Preklicujem izgubljeno potrošniško 
nakaznico za tekstilije in obutev števil- 
ka 208554, izdano od KLO Vodice na 
ime Burnilc Ciril, in št. 370103, izdano 
od KLO Vodice na ime Bumik Miha, 
Vodice nad Ljubljano št. 8. 
8237 Bumik Miha 

Preklicujem izgubljeno osebno izkaz- 
nico št. 42393, izdano 13. XII. 1945 od 
mestnega narodnega odbora Zagreb, odd. 
za notr. zadeve, na ime Cerar Berta, 
Ljubljana, Florijanska 11. 
8121 Cerar Berta 

Preklicujem industrijske nakaznice, 
izdane od KLO Sentovec, okraj Poljčane, 
na ime: Cintauer Alojz, IR—1 št. 215164, 
reg. št. 31; Cintauer Marija, IG št. 
902863, reg. št. 32; Cintauer Alojzija, 
ID—2 št. 568357, reg. št. 33; Cintauer 
Hermina, ID—2 št. 568358, reg. št. 34; 
Cintauer Marija, ID—1 št. 484230, reg. 
št. 35. 
8092 Cintauer Alojz, 

Devina 3, p. Slov. Bistrica 

Preklicujem ukradeno živilsko nakaz- 
nico TD za mesec september, izdano od 
rajona Center, Ljubljana, na ime Čeme 
Franc, Ljubljana, Dalmatinova 8. 
8256 Cerno Franc 

Preklicujem izgubljeno prometno knji- 
žico za moško kolo znamke >Steyr«, Št. 
96791,  na  ime. Cerne Karol, Maribor, 
Smetanova 48. 
S095 Cerno Karol 

Preklicujem izgubljeno vojaško knji- 
žico, izdano od vojaSkega odseka Brinje 

na ime Dasovič Stipe, roj. 11. VIL 1922 
v Brinju. 
8113 Dasovič Stipe, 

Gradiš, gradilišoe HC, 
Moste pri Žirovnici 

Preklicujem izgubljeno vojaško knji- 
žico na ime Dragojlovič Božo, 
8136 Dragojlovič Božo, 

vojaški odsek Ljutomer 

Preklicujem izgubljeno osebno izka» 
nico št 956, izdano na ime Erat Emilija 
od KLO Petanjci, okraj Murska Sobota. 
8178 Erat Emilija, 

Proizvodnja nafte 
DoL Lendava 

^ Preklicujem izgubljeno prometno knji- 
žico za moško kolo znamke >Phöntc, tov. 
številka 10481, izdano na ime ErhatiŠ 
Alojz, Savci, p. Sv. Tomaž pri Ormožu. 
8203 Erhatič AI0J2 

Preklicujem industrijsko nakaznico št 
519503, reg. št. 1800, izdano od MLO 
Črnomelj na ime Fabina Jože, delavec, 
Črnomelj. 
8137 Fabina Jože 

Preklicujem izgubljeno osebno izkiaz- 
nico, izdano od uprave NM v Ljubljani, 
ter izkaznico OF, izdamo od rajona Mo- 
ste na ime Fijauž Fani, Ljubljana, Ilir- 
ska 19. 
8251 Fijauž Fani 

Preklicujem izgubljeno spričevalo na- 
stavnega razreda (4. raz. meščansko šo- 
le) v Ljubljani (Lichenturn), izdano v 
šolskem letu 1921/22 od ravnateljstva 
šole na ime Flegar Pavla, Ljubljana, Za- 
loška 7. 
8123 Flegar Pavla, Ljubljana, 

Pod Ježami 7 

Preklicujem izgubljeno prometno knji- 
žico za kolo znamke >••••1•«, Št. Î61250, 
izdano od NM v Ljubljani na ime Flor- 
jaraSič Rozina, Ljubljana, Rimska 11. 
8129 FlorjančiČ Rozina 

Preklicujem izgubljeno osebno izkaz- 
nico in prometno knjižico št. 213194 za 
kolo, izdano na ime Fujan Janez, krojač, 
Gmajni ca 7, p. Komenda pri Kamniku. 
8138 Fujan Janez 

PrekUicujemoizgubljenoprometno knji- 
žico in evidenčno tablico za osebni avto- 
mobil znamke »Lancia Astura.<, evid. 
št. S-0497, izdani od NM v Ljubljana m 
naslov Glavna direkcija republiških 
gozdnih gospodarstev LRS — avtopark, 
Ljubljana. 
8090 Glavna direkcija republiških 

gozdnih gospodarstev LRS — 
avtopark, Ljubljana   - 

Preklicujem izgubljeno osebno izkaz- 
nico, izdano L 1945 od KIX) Vrhovci na 
ime Gnezda Ivan, Vrhovci, Ljubljana, 
in osebno izkaznico, izdano 1. 1945 od 
KLO Vrhovci na ime Gnezda Julija, 
Vrhovci, Ljubljana. 
8234 , Gnezda Julija 

Preklicujemo ukradeno evidenčno šte- 
vilko 3919 tritonskega tovornega avtomo. 
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bila >Dodge<, izdano od NM za Celje 
mesto za leto 1947. 
8091 Gozdno gospodarstvo Celje, 

avtopark in delavnica 

Preklicujemo   izgubljene   sindikalne 
članske izkaznice št. 1868574,  1225569 
in 1995497, izdane na ime Furlan Anton, 
Horvat Franc in Klaus Janez- 
8239 Sindikalna podružnica št. 13, 

Gradiš, Ljubljana 

preklicujem   izgubljeno   potrošniško 
nakaznico za tekstUije in obutev IR-1 na 
ime Grm Jožef, Ljubnica 54, KLO Vi- 
tanje. 
8258 Grm Jožef 

Preklicujem izgubljeno šofersko iz- 
kaznico št. 2297, izdano 20. IX, 1947 od 
uprave NM Ljubljana, osebno izkaznico, 
izdano od uprave NM v Beogradu, sin- 
dikalno izkaznico, izdano od ISOS v 
Ljubljani, in izkaznico OF, izdano od 
odbora "OF Ljubljana, Center, vse na 
ime Hafner Jože, Ljubljana, Knafljeva 2. 
8174 Hafner Jožo 

Preklicujem izgubljeno sindikalno iz- 
kaznico št. 270576, št. zveze 52576, izda- 
no od sindikata >Universale«, Domžale, 
na ime Hauptman Alojz, Srednje Jarše 
št. 2, p. Domžale. 
8246 Hauptman Alojz 

Preklicujem ukradeno evidenčno ta- 
blico osebnega avtomobila >Fiat« 1100, 
št. 1763, izdano od prometnega oddelka 
NM v Ljubljani na ime Hudnik Drago, 
Ljubljana, Dvorakova 10. 
8257 Hudnik Drago 

Preklicujem izgubljeno industrijsko 
nakaznico IR-2, št. B 341741, izdano 
aprila 1948 od RLO Ljubljana, Center, 
na Ime Hus Marjetka, Ljubljana, Gre- 
gorčičeva 19. 
8160 Hus Marjeta 

Preklicujem ukradene živilske nakaz- 
nice: Nav-1 na ime Jager Antonija, 
Nav-1 na ime Jager Jernej, OM-2 na 
ime Jager Marija in 2 bona za 900 din 
na ime Jager Marija in Jager Jernej. 
8176 Jager Antonija, 

Ljubljana, Hrenova 17 

Preklicujem izgubljeno osebno izkaz- 
nico, izdano na ime Jarovački Cecilija, 
Ljubljana, Emonska 10. 
8085 Jarorački Cecilija 

Preklicujem izgubljeno knjižico za ko- 
lo št. 503081, na ime Jelinčč Valentn, 
Predgriže 11, Cmi vrh nad Idrijo. 
8259 Jelinčič Valentin 

Preklicujemo izgubljeno evidenčno ta- 
blico motornega kolesa S-00688. 
8159 »Jugopetrok, Ccljo 

Preklicujem izgubljeno izkaznico OF, 
št 51082, izdano na ime Jurša Štefanija, 
Ljubljana, Cerkvena 21. 
8126 Jurša Sto.*sni]a 

Preklicujem osebno izkaznico št. 395, 
uslužbensko knjižico št. 31190, prometno 

knjižico za kolo št. 477309, potrdilo o l 
stalni nesposobnosti za vojaško službo, 
izkaznico OF, p lanjsko in fizkulturno iz- 
kaznico, vse na ime Kac Ivan, Šmartno 
št. 21, p. Slovenj Gradec. 
8260 • Kac Ivan 

Preklicujem ukradeno osebno izkazni- 
co, izdano 1. 1945 od NM Ljubljana na 
ime Keber  Marija, Ljubljana, Splitska 
12, Vic. 
8173 Kcbcr Marija 

Preklicujem izgubljeno nakaznico za 
kurivo >K-4« št. 218322, izdano od RLO 
Center, Ljubljana, na ime Kelnerič Josip, 
Ljubljana, Poljanski nasip 16. 
8170 Kclncriè Josip 

Preklicujem ukradeno šofersko izkaz- 
nico za vozila do 2 in pol tone, izdano 
od notranjega odseka v Mariboru dne 
5. II. 1948, prometno knjižico za moško 
kolo znamke »Junior«, izdano cd uprave 
NM v Ptuju, tovarniško izkaznico števil- 
ka 427/48, izdano od tovarne aluminija 
in glinice v Strnišču, in izkaznico OF, iz- 
dano od MLO Ptuj, vse na ime Kmetec 
Rajko, mehanik, rojen 8. II. 1927, sta- 
nujoč Ptuj, Dominikanski trg 1. 
8226 Kmetec Rajko, 

Ptuj, Dominikanski trg 1 

Preklicujem ukradeno izkaznico OF,- 
št. 532315, tekstilno nakaznico I-G, za 
Štiri družinske člane živilske nakaznice 
in knjižice Zadruge Sv. Florijan, vse na 
ime Kokol Alojzija, Stojno selo 22, KLO 
Sv. Florijan, okraj Poljčane. 
8185 Kokol Alojzija 

Preklicujem izgubljeno potrdilo o za- 
poslitvi, izdano 20. IX. 1947 od Lito- 
stroja v Ljubljani na ime Komat Anton, 
Ljubljana, Poljanski nasip 40 
8168 Komat Anton 

Preklicujem izgubljeno industrijsko 
nakaznico IR-2 št. 354449, izdano aprila 
1948 od KLO Log na ime Koritnik Fran- 
čiška, Log, p. Brezovica. 
8106 Koritnik Frančiška 

Preklicujem izgubljeno knjižico za mo- 
ško kolo znamke >Miele«, tov. št. 437618, 
izdano na ime Kolšek Jelka, nameščen- 
ka, Celje, Zidanškova 5. 
8209 Korošec Jelka 

Preklicujem izgubljeno delavsko knji- 
žico št. 1397317, izdano od tovarne 
kovčkov in usnjenih izdelkov v Domža- 
lah na ime Košir Stane, Domžale, Ker- 
snikova 6. 

8242 Košir Stano 

Preklicujem   izgubljeno   industrijsko 
naikaznico z bonom za 450 din in sindi- 
kalno izkaznico, vse na ime Kovač Ivan, 
Podgorica 61, p. Dol pri Ljubljani. 
8128 Kovač Ivan 

Preklicujem izgubljeno osebno izkaz- 
nico, izdano od uprave NM v Ljubljani 
na ime Kozin Lovro, Ljubljana. Galjevi- 
ca 168. 
8255 Kozin Lovro 

Preklicujem vajeniško knjižico števil- 
ka 002409, izdano od MLO Maribor me- 
sto, odsek za delo, na ime Jamnik Juli- 
jan. 
8093 Kuhar Ferdo, 

Maribor, Vetrinjska 18 

Preklicujem ukradeno izkaznico za 
kolo znamke »B. Cappolech;a«, št. 36151, 
izdano od uprave NM v Ljubljani na 
ime Kunovar Branko, Ljubljana, Kože- 
lj eva 4. 
8248 Kunovar Branko 

Preklicujem izgubljeno osebno izkaz- 
nico št. 513, izdano od RLO Križe pri 
Tržiču, • delavsko knjižico št. 1408974, 
izdano od MLO, odsek za delo v Ljub- 
Ijani, na ime Kuraš Sonja, Ljubljana, 
Mavrarjeva 13. 
8243 Kuraš Sonja 

Preklicujem izgubljeno oblačilno knji- 
žico,   izdano  od   gospodarskega  odseka 
MLO Maribor na ime Lesjak  Valerija, 
Maribor, Tržaška 79 
8096 Lcsjak Valerija 

Preklicujem učno pogodbo št. 62/47 
na ime Lešnik Jože, Radvanje, in vaje- 
niško knjižico št. 12361. 
8179 Lešnik Jožo 

Radvanje, Streliška 55 

Preklicujem izgubljeni indeks tehnič- 
ne fakultete, izdan od rektorata univer- 
ze v Ljubljani nu ime Levčnik Andrej, 
Ljubljana, predjamska 4. 
8250' Lcvcnik Andrej 

Preklicujem ukradeno industrijsko na- 
kaznico, izdano v Ljubljani na ime Li- 
••••• Franc, Ljubljana, Jernejeva 35. 
k 7494 Likozar Franc 

Preklicujem izgubljeno izkaznico za 
kolo znamke >Torpedoc, št. 115848, iz- 
dano od KLO Dolsko na ime Ložar Mi- 
lan", Dolina 5, p. Dol pri Ljubljani. 
8252 Ložar Milan 

Preklicujem izgubljeno potno dovolil- 
nico ser. Z-51390, izdano 21. V. 1948 na 
ime Maric Simo. 
8201 Maric Simo 

Preklicujem ukradeno osebno izkazni- 
co št. 068141, izdano od uprave- NM v 
Ljubljani, izkaznico OF, izdano od ra- 
jona Rakovnik—Vič, sindikalno izkazni- 
co, izdano od sindikata oblačilne stroke 
v Ljubljani, fizkulturno izkaznico, izda- 
no od FD Perca v Mostah, tramvajsko 
karto, izdano od ECZ v Ljubljani, vse na 
ime Matioič Lucija, Ljubljana, Trnovski 
pristan 14. 
8232 Maticič Lucija 

Preklicujem izgubljeno osebno izkaz- 
nico, izdano 1. 1945 od NM Ljubljana na 
ime Medvešček Marija, Ljubljana, Res- 
ljeva 25. 
8164 Medvešček Marija 

Preklicuijehi izgubljeno nakaznico za 
mleko, izdano od KLO Polje, Ljubljana, 
na ime MiklavdVč Vida, Polje 09, Ljub- 
ljana. 
8037 Miklavčič Vida, 

Ljubljana, Tyrseva 61 
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Preklicujem izgubljeno šolsko spriče- 
valo 11. razreda meščanske »ole v Ljub- 
ljani za leto 1934/35, izdano cd ravna- 
teljstva II. meščanske šole v Ljubljani 
na ime Mader Anton, Ljubljana, Alja- 
ževa 12. 
8162 Madcr Anton 

Preklicujem izgubljene tri talone šo- 
ferske izkaznice, izdane 15. IX. 1947 od 
uprave NM v Ljubljani na ime Mubič 
Anton, Ljubljana, Frankopanska 23. 
8247 Muhič Anton 

Preklicujem izgubljeno šolako spriče- 
valo IV. razreda, izdano od ravnateljstva 
I. državne gimnazijo v Ljubljani, ter 

t sprejemno spričevalo za TSŠ, izdano 
L 1946 od ravnateljstva TSŠ v Ljubljani 
na ime Muk Peter, Ljubljana, Krakovski 
nasip 6. 
8124 Muk Peter 

Preklicujem izgubljeno prometno knji- 
žico na ime Šuen Anton, Tržaška cesta 
73, za poltovorni avto, nosilnosti pol 
tone, tipa Grajzler, motorna št. C. M. 2877. 
8130 Murn Edvard, 

Pragersko 20 
Preklicujem  izgubljeno  študentovsko 

izkaznico, izdano oktobra 1947 od medi- 
cinske fakultete v Ljubljani na ime Niku 
Ana, Ljubljana, Verstovškova 28. 
8122 Niku Ana 

Preklicujem izkaznico št 111167 za 
kolo znamke »Sigurte, izdano od notra- 
njega odseka 0L0 Ljutomer na ime Traj- 
bair Franc, Raakrižje 36. 

8131 Novak Anica, 
Mota 35, Ljutomer 

Preklicujem izgubljeno osebno izkaz- 
nico, izdano od KNOO Lucine, izkaz- 
nico OF, št. 141732, izdano od KOOF 
Lucine, in prometno knjižico za kolo 
znamke »Kosmos«, št. 5101955 S-122053, 
izd&no od odseka za notranje zadeve, 
uprava NM Šk. Loka, vse na ime Oblak 
Franc, Zadobje 19, KLO Lucine. 
8132 Oblak Franc 

Preklicujem izgubljeno izkaznico za 
kolo št. S—171291, izdano od uprave NM 
v Ljubljani na ime Oblak Marija, Ga- 
borje^M, p. Dobrava pri Ljubljani. 
8254 ' Oblak Marija 

TRPire^.CUiem., »^sirijsko nakaznico 
•-l, izdano od KLO št. Hi pri Veleniu 
« • Ooep* Alojz, Laze^ St Ä 

8223 .   Ocopek Alojz 

Prekhcujemo izgubljeno prometno knji- 
žico tovornega avtomobila >0pel Blitz« \ 
evidenco številko S 5956. Z 

8262   Okrajno avloprovozniško podichV 
Maribor okolica       3 • 

Preklicujemo izgubljeno evidenčno 
tablico osebnega avtomobila znamke 
fianchi«, št. S. 0374, izdano od NM v 
Ljubljani na naslov Okrajni trgovski ma- 
gazin v Kamniku. 

8180   Okrajni trgovski magazin, Kamnik 

Preklicujem izgubljeno osebno izkaz- 
nico, izdano 1- 1945 od KLO Peče na ime 
Orehek Anica, Sp. Guštanj. 

8172 Orehek Anica 

Preklicujem izgubljeno prometno knji- 
žico za kolo, izdano 1. 1947 od NM Mo- 
ravče na ime Orehek Pavla, Sp. Tuštanj. 

8171 Orehek Pavla 

Preklicujem izgubljeno osebno izkaz- 
nico št. 039.418, izdano od komande na- 
rodne milice v Ljubljani na ime Orel 
Zora, učiteljica v pokoju, Ljubljana, Re- 
ber 6, Ljubljana. 
8089 Orel Zora 

Preklicujem izgubljeno delavsko knji- 
žico št. 1465402, kdano 18. VIII. 1947 
od odseka za delo MLO Ljubljana na 
ime Orešnik Rozlka, Ljubljana, Nunska 
ulica. 
8119 Orešnik Rozika 

Preklicujem ukradeno osebno izkaz- 
nico, prometno knjižico za kolo, potrdilo 
o zaposlitvi in oficreki bon za meso, vse 
na ime Ovsenek Ana, Ljubljana, Gaje- 
va 10. 
8032 Ovsenek Ana 

Preklicujem štiri izgubljene industrij- 
ske nakaznice, izdane od RLO Moste, 
Ljubljana, na ime Pavšek Ivad&a, Stana, 
Ivo in Oražen Drago, Ljubljana, Predo- 
vi čpra 5. 

i 8039 Pavšek Ivanka 

Preklicujem ukradeno industrijsko na- 
kaznico, izdano od RLO, Moste, Ljublja- 
na, na ime Pešec Marija, Ljubljana, Ber- 
nekarjeva 22. 
8081 Pešec Marija 

Preklicujem izgubljeni indeks tehnič- 
ne fakultete v Ljubljani, izdan L 1939 
od rektorata ljubljanske univerze na ime 
Petrič Alfred, Vižmarje 125. 
8167 1'ctrie Alfred 

preklicujem izgubljeno osebno izkaz- 
nico na ime Peidirnik Marica, roj. 4. 
IX. 1919, stanujoča na Dovjem 91. 
8186 Fczûïmik Marica 

Preklicujem izgubljeno osebno izkaz- 
nico št. 043426, izdano 1. 1945 od uprave 
NM v Ljubljani na ime Pirnat Jože, 
Ljubljana, Celovška 151. 
8249 Pimat Mihael 

Preklicujem izgubljeno prometno knji- 
žico za kolo, izdano od NM Ljubljana 
okolica na ime Pleško Ivan, Log, p. Bre- 
zovica. 
8163 Pleško Ivan 

Preklicujem izgubljeni orožni list in 
osebno izkaznico, izdano na ime Podles- 
nik Jože, Sv. Primož 36, KLO Ljubno. 
8094 Podlcsnik Jože 

Preklicujem ukradeno osebno izkaz- 
nico št 063022, izdano od uprave NM v 
Ljubljani, in živilsko nakaznico TD, iz- 

damo septembra 1948 od rajona Rakov- 
nik—Vič na ime Podlogar Janez, Ljub- 
ljana, Cesta v mestni log 53. 
8031 • Pođlogar Janez 

Preklicujem ukradeno osebno izkazni- 
co, industrijsko nakaznico IR-I številka 
316761, nakaznico za kurivo in šofersko 
izkaznico III. razr. št. 5541, vse na ime 
Podobnik Franc, Kamnik, Delavsko ta- 
borišče > Gradišč 
8087 Podobnik Franc 

Preklicujem izgubljeno Izkaznico OF 
in službeno izkaznico na ime Ponikvar 
Alojzij, učit. v pokoju, Galjevica 25. 
8088 Ponikvar Alojzij 

Preklicujem osebno izkaznico, izdano 
od KLO Blatna Brezovica, knjižico za 
kolo št S-168095, izdano od NM Vrhnika 
na ime Potočnik Alojz, Bevke 60. 
8120 Potočnik Alojz 

Preklicujem izgubljeno prometno knji- 
žico za žensko kolo znamke NSU na 
ime Potrč Milojka, dijakinja Maribor, 
Puškinova ul. 4. 
8230 Potrč Milojka 

Preklicujem izgubljeno prometno knji- 
žico za kolo, izdano od NM v Ljubljani 
na ime Požar Marija, Ljubljana, Kamno- 
goriška 18 
8117 Požar Marija 

Preklicujem izgubljeno prometno knji- 
žico zo moško kolo št. 482.239, izdano 
na ime Puž Jože, Maribor, Frankopa- 
nova 14. 
8097 • Puž Jože 

Preklicujem izgubljeno osebno izkaz- 
nico, izdano od NM v Ljubljani na ime 
Ris Ivanka, Cerknica 248 pri Rakeku. 
8083 Ris Ivanka 

Preklicujem izgubljeno osebno izkaz- 
nico št. 959, izdano od KLO RogaševoL 
na ime Roga» Filip, Sv. Jurij lil. 
8240 Rogač Filip 

Preklicujem izgubljeno vojaško knji- 
žico, izdano 27. VIII. 1948 od vojaškega 
odseka Kranj, repatriacijski izkaz, izdan 
12. VIII. 1948 od baze Jesenice in po- 
trjen od odseka za notranje zadevo v 
Kranju, in člamsko izkaznico SIAU iz 
Trsta. « 
8183 Sajovic Stefan, 

Primskovo 89 pri Kranju 

Preklicujem ukradeno osebno izkaz- 
nico št. 16, izdano od KLO Dol. Loga- 
tec, prometno knjižico za kolo, sindikal- 
no izkaznico PDN Logatec in uslužben- 
sko knjižico, izdano od prosv. ministr- 
stva v Ljubljani, vse na ime Sa-rtori Mi- 
lan, Dol. Logatec 17 
8227 Sartori Milan 

^ sPreklicujem izgubljeno prometno knji- 
žico za kolo tov. št. 309535, izdano od. 
NM v Celju na ime Sfcamen Kari, Trnov- 
lje 161, p. Celje. 
8038 Stamen Kari   . 
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Preklicujem izgubljeno industrijsko 
izkaznico št 47191, izdano marca 1. 1948 
od komande v, p. 53523, Beograd, na 
ime Skrt Emil, voj. pošta 53523, Ljub- 
ljana, Št. Vid. 
8241 Skrt Emil 

Preklicujem izgubljeno 6pričevato o 
nižjem tečajnem izpitu, izdano v šol- 
skem letu 1932/33 od ravnateljstva IV. 
realne gimnazije v Ljubljani na ime 
Slamič Franc, Ljubljana, Gosposvetska 
št. 6. 
8114 Slamič Franc, 

Beograd, Generala Ždanova 40. 

Preklicujem izgubljeno osebno izkaz- 
nico in izkaznico OF, izdani I '1945 od 
KLO Podboršt, industrijsko nakaznico 
IR-1, izdano aprila 1948 od KLO Jablan, 
sindikalno izkaznico, izdano junija 1945 
od sindikalne podružnice opekarne Za- 
log, vse na ime Srovin Terezija, Ljublja- 
na, Tyrseva 8. 
8169 Srovin Terezija 

Preklicujem ukradeno osebno izkaz- 
nico, oblačilno izkaznico reg. et.'31, po- 
trošniško nakaznico reg. št. 27 in dopol- 
nilne bone, vse na ime Stiplovšek Anton, 
Stojno eelo 77, KLO Sv. Florijan. 
8134 Stiplovšek Anton 

Preklicujem izgubljeno dovoljenje za 
delo, št. 202 z dne 16- X. 1947, izdano od 
oddelka za notranje zadeve. 
8211 ing. Erick Studi 

i 

Preklicujem izgubljeno osebno izkaz- 
nico št 095445, izdano od uprave NM v 
Ljubljani ter izkaznico OF, izdano od 
rajona Bežigrad—Šiška na ime Šabec 
Franc, Ljubljana, Na dolih 6. 
8236 Šabec Franc 

Preklicujem   ukradeno  izkaznico   za 
koio št. S-167060, izdano od uprave NM 
v Ljubljani na ime Škraba Jože, Iška 5, 
p. Ig pri Ljubljani. 
8034 Škraba Jože 

Preklicujem ••••••• knjižico za kolo 
znamko »Herkules«, št. 580818, izdano na 
ime Štajner Franc, .Vojnik 83 pri Celju. 
8098 Štajner Franc 

Preklicujem ukradeno osebno izkazni- 
co, izdano 7•• ime Štangelj Ana, Novo 
mesto, Skaückijeya 14. 
8041 Štangelj Ana 

Preklicujem izgubljeno osebno izkaz- 
nico, izdano 21. III. 194Ö od KLO Stara 
Fužina na ime Štros Valentin, Stara Fu- 
žina 135. 
8163 Stros Valentin 

Preklicujem izgubljeno sindikalno iz- 
kaznico, izkaznico OF in knjižico za kolo, 
vse izdano na ime Trdin Zora, in sindi- 
kalno izkaznico na ime Trdin Štefan. 
8231 Trdin Zora, m •••• zora, 

Drž. posestvo Plac, p. Zg. Kungota 

Preklicujem izgubljeni potrdili o stal- 
ni vojaški nesposobnosti, izdani na ime 
Turk Franc in Janez, Vrhnika, Podlip- 
ska 8. 
8115 Turk Franc 

Preklicujem ukradene industrijske na- 
kaznice IG na ime Učakar Leopoldina, 
I-R-I na ime Učakar Emil, I-D-2 na ime 
Učakar Alojzija, I-D-2 na ime Učakar 
Marija in nakaznico za kurivo K-4 na ime 
Učakar Leopoldina, vso izdano od RLO 
Center, Ljubljana. 
8233 Učakar Leopoldina 

Preklicujem ukradeno prometno knji- 
žico za kolo št. 211804, tov. št. 1488605, 
izdano od NM Trebnje na ime Uhan Ja- 
nez, Dol Podboršt 7, p. Trebnje. 
8082 Uhan Janez * 

Preklicujem izgubljeno prometno knji- 
žico za moško kolo znamke »Tribuna«, 
št. 152, izdano na ime Unep Jakob, Ma- 
ribor, Ribiška 2. 
8229 Urlop Jakob 

Preklicujem izgubljeno osebno izkaz- 
nico St. 27, izdano od KLO Stojnci na 
ime Vajda Peter, Stojnci 14, Ptuj. 
8263 Vajda Peter 

Preklicujem izgubljeno osebno izkaz- 
nico in izkaznico OF, obo na ime Var- 
gazon Amalija, Središčo ob Dravi št. 42. 
8282 , Vargazon Amalija 

Preklicujem uničeno univerzitetno iz- 
kaznico, izdano 1. 1942 od kvesture uni- 
verze v Ljubljani na ime Vene Stojan, 
Ljubljana, Kočevska 58. 
8035 ! Vene Stojan 

Preklicujem- izgubljeno evidenčno ta- 
blico motornega kolesa znamke sArdie«, 
evfd. št. S-00595, izdano od NM v Ljub- 
ljani "na ime VerderbeT Jože, Ljubljana, 
Jesenkova 10. 
8118 Verđorbcr Jožo 

Preklicujem izgubljeno izkaznico za 
kolo, št. 41343, prijavna št 301743. 
8187 Vidmajcr Franc, 

Celje, Delavska 21 

Preklicujem osebno izkaznico, izdano 
od KLO Velika Polana, in izkaznico za 
kolo, št okvira 304663, spoznavna tabli- 
ca 452959. 
818Ì Vori Jožci, 

Velika poiana 76, p. Črenšovci, 
Dol. Lendava 

Preklicujem izgubljeno prometno knji- 
žico za kolo tov. št 40700, izdano od NM 
v Ljubljani na ime Zalar Matija, Ljublja- 
na, Uršičev štradon 24. 
8040 Zalar Matija 

Preklicujem  oblačilno  nakaznico  za 
oficirje, serija 0, št. 16896, izdano na 
ime Dimitrije Zavodja, poročnik, Mari- 
bor, vojaška pošta 4450-20. 
8182 Zavodja Dimitrije 

Preklicujem ukradeno osebno izkazni- 
co, izkaznico OF in zadružno izkaznico 

na ime Zidane Franc, kmet, Središče ob 
Dravi 98. 
8183 Zidarič Franc 

Preklicujem izgubljeno sindikalno iz- 
kaznico št. 1860827, izdano od sindikata 
S'Pecivo« v Ljubljani, izkaznico OF, iz- 
dano od Megrada v Ljubljani, vojaško 
potrdilo o demobilizaciji, izdano od II. 
divizija KNOJ-a v Ljubljani, potrdilo o 
vplačanem ljudskem posojilu, izdano od 
6indikata »Pecivo« v Ljuoljani, vse na 
ime Zotlar Janez, Ljubljana, Rimska ce- 
sta 6, izkanico za kolo št. 5700803, izda- 
no od NM v Ljubljani na ime Horvat 
Matija, Sp. Hrušica 40, in osebno izkaz- 
nico, izdano od KLO Šmartno pri Litiji 
na ime Ulčar Marija, Ljubljana, Rimska 
c 6. 
8238 Zotlar Janez 

Preklicujemo izgubljeno izkaznico za 
moško kolo znamke »Ergo«, št. kolesa 
96723, izdano na naslov Krajevni odbor 
zveze lesne industrije Celje. 
8140     Krajevni odbor zvezo delavcev 

in nameščencev lesne industrije 
za Ccljo mesto  m okolico 

Preklicujem izgubljeno osebno izkaz- 
nico št 709, izdano 24. V. 1948 od NM 
v Ljubljani na ime Začek Hildegarda, 
Ljubljana, ta. gradom 1 
8039 Žačck Hildegarda 

Preklicujem tri ukradene živilske na- 
kaznico, izdane, od RLO Kakovnik—Vi<5 
na Ime Začek Jože, Hildegarda in Eva, 
Ljubljana, Za gradom 1. 
8086 Začek Jožo 

Preklicujem izgubljeno evidenčno ta- 
blico tovornega avtomobila »Dodge« št. 
0838, izdano od upravo NM v Ljubljani 
na ime ŽAO, Ljubljana. 
8253 ŽAO Ljubljana 

Preklicujemo izgubljeno prometno 
knjižico št. 2981, izdano za avto G. M. C. 
št. motorja 270519145, št. šasije 10147912, 
evid. št 2051, izdano železniškemu grad- 
benemu podjetju št. 5 v Ljubljani. 
8245   Železniško gradbeno podjetje št. 5, 

Ljubljana 

Preklicujem izgubljeno osebno izkaz- 
nico št 45, izdano 1. 1945 od KLQ Vaš© 
na ime Zerovnik Andrej, Vaše 4, Me- 
dvode, i 
8175 Žorovnik Andrej 

Preklicujem ukradeno oblačilno na- 
kaznico IR, bon za 450 din in izkaznico 
OF, vse izdano od rajona Bežigrad-ši. 
ška, Ljubljana, na ime Zitko Gizela, 
Ljubljana, Cernetova 16. 
8244 Žitko Gizola 

Preklicujem uničeno, spričevalo SU. 
razreda realne gimnaaije, v Mariboru, 
izdano na ime mojega sina Štrumberger- 
ja Emila, roj. 7. II. 1922 v Gradišču, 
Ptuj. _ 
8012 župovc Julijana, 

Maribor, Ruška 45, Studenci 

Izdaja. »Uradni list LRS« — Ravnatelj in odgovorni urednik: Božo Voduäek; tiska Blasnikova tiskarna, obrat 1 — oba v Ljubljani. 
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a} zgradbo in naprave, namenjene za fizkulturo, ka- 
lior na primer fizkulturni domovi, igrišča, telovadišča, 
plavalni bazeni, telovadnice, smučarsko skakalnice itd. 
kakor tudi zemljišča, na katerih so takšne zgradbe; 

b) druge zgradbe, ki so potrebne za pravilno fizkul- 
tur.no delovanje, zlasti Že so v zvezi z zgradbami, nave- 
denimi pod a), kakor na primer oblačilnice, zgradbe za 
orodje, za tekmovalce in vse druge pomožne zgradbe ter 
zemljišča, ki so v zvezi s prej navedenimi zgradbami in 
so potrebne za njihovo uporabljanje. 

Ce je bil samo del zgradbe namenjen za fizkulturne po- 
trebe društva, je postal last Fizkulturne zveze Slovenije 
oziroma splošno ljudsko premoženje samo ta del. V tem ' 
primeru ugotovi okrajni (mestni) ljudski odbor velikost 
tega deleža oziroma tega dela nepremičnine. 

Postopek 

4. Fizkulturna zveza Slovenije ali posamezna: fizkul- 
turna, telovadna* športna, strelska, planinska društva M. 
morajo v imenu Fizkulturne zveze Slovenije, će se to 
še ni zgodilo, najpozneje do konca tega leta predlagati 
pri pristojnem sodišču, da se v zemljiški knjigi vpLše vse 
nepremično premoženje, omenjeno v 1. točki tega navo- 
dila, na Fizkulturno zvezo Slovenije. Predlogu jö treba 
•predložiti potrdilo, da se je bivše telesnovzgojno ali 
športno društvo prostovoljno vključilo v Fizkulturno ave- 
zo Slovenije. 

Kolikor gre za nepremičnine, ki v zemljiški knjigi 
niso vpisane na ime bivših telesnovzgojnih društev, so 
jih pa ta druitva z dovoljenjem zemljiškoknjižnega last- 
nika trajno uporabljala za svoje fizkulturne namene, je 
treba priložiti zemljiškoknjižnemu predlogu poleg po- 
trdila po prejšnjem odstavku še potrdilo, da je bilo to 
premoženje namenjeno za telesnovzgojne potrebe teh 
društev. • ( • 

Potrdila, omenjena v prvem in drugem odstavku te 
točke, izdajajo organi za notranje zadeve, in sicer o dru- 
štvih, katerih delovanje ni presegalo območja enega okra- 
ja (mesta), odseki za notranje zadeve pri okrajnih (mest- 
nih) izvršilnih odborih, o društvih, katerih delovanje je 
presegalo obhiočje enega okraja (mesta), pa ministrstvo 
za notranje zadeve LRS. 

5. Okrajni referenti za fizkulturo morajo čimprej, naj- 
pozneje pa do konca' tega leta zbrati vse podatke'o pre- 
moženju po 2. točki tega navodila ter predlagali pristoj- 
nim organom za notranje zadevo (3. odstavek 2. člena 
zakona), da izdajo odločbo, s katero se ugotavlja, da je 
bivše društveno ali nedruštveno premoženje postalo splo- 
šno ljudsko premoženje po 1. odstavku 3. člena omenje- 
nega zakona. 

V istem roku morajo ugotoviti vse tisto premoženje, ki 
je oalo po odpravljenem zakonu Prezidija SNOS-a sicer 
v-Knjizeno na Zvezo fizkultumih društev Slovenije, ki pa 
postane splošno ljudsko premoženje. Pripraviti morajo 
predloge, da se take nepremičnine vknjižijo kot splošno 
ljudsko premoženje, premičnine pa dajo na razpolago 
pnstojmm okrajnim (mestnim) ljudskim odborom. 

6- •••••• nepremičnega premoženja: navedenega v 
2. točki tega navodila, v splošno ljudsko premoženje se 
izvede in vpiše v zemljiško knjigo po predlogu okraj- 
nega (mestnega) izvršilnega odbora na podlagi odločbe 
iz 5. točke tega navodila. Zemljiškoknjižni prenos naj se 

izvede čimprej, po možnosti najpozneje do konca tega 
leta. "* 

7. Premoženje, navedeno v 2. točki tega navodila, 
preide v upravo okrajnih (mestnih) izvršilnih odborov, 
ki razpolagajo z njim po predpisih uredbe vlade FLRJ 
o odstopanju splošnega ljudskega premoženja v rabo fiz- 
kulturnim društvom in ustanovam z dne 12. avgusta 1947 
(Uradni list FLRJ št. 70—515/48) in navodila komiteja 
za 'fizkulturo pri vladi FLRJ za izvajanje te uredbe z 
dne 14 januarja 1948 (Uradni list FLRJ št. 18—122/48). 

8. Fizkulturna: zveza Slovenije in iizkulturna društva 
morajo kot lastniki ali upravitelji fizkulturnih domov in 
drugega premoženja, namenjenega za fizkulturne name- 
ne, v primerih, kjer je v okviru vasi, trga ali drugače 
določenega osnovnega okoliša ena sama dvorana s pri. 
teklinami, omogočiti tudi drugim množičnim organizaci- 
jam uporabo tega premoženja za kultumoprosvetue pri- 
reditve, zborovanja, predavanja, razstave itd. Pravice in 
obveznosti množičnih organizacij glede vzdrževanja kakor 
tudi morebitnih popravil in investicij zgradb se morajo 
urediti sporazumo. Ce souporablja množična organizacija 
fizkulturni dom trajno oziroma daljšo dobo, je treba o 
tem napraviti pismeno pogodbo. 

9. Okrajni (mestni) ljudski odbori morajo zaradi pra- 
vilnega izvajanja zakona z dne 23. îebrurja 1948 in ured- 
be o odstopanju splošnega ljudskega premoženja v rabo 
lizkulturnim društvom in ustanovam z dne 14. januarja 
•8 voditi razvid premoženja, ki je last Fizkulturne zve- 
ze Slovenije, kakor tudi premoženja, ki je postalo po 
3. členu zakona splošno ljudsko premoženje in ki ga upo- 
rabljajo fizkulturne organizacije. 

St. 4558/48 
Ljubljana dne 2. septembra 1948. 

Se strinjam! 
Minister za komunalne 

zadeve LRS: 
Lidija Sentjurc l.r. 

Predsednik 
komiteja" za' fizkulturo 

pri vladi LRS: 
dr. Danilo Dougan l.r. 

214. 

Na podlagi 2. člena uredbe o ustanovitvi komiteja 
za srednje in nižje strokovno šolstvo pri vladi LRS izdaja 
minister za gozdarstvo in lesno industrijo LRS sporazumno 
s predsednikom komiteja za srednje in nižje sole pri 
vladi LRS 

odločbo 
o ustanovitvi nižje lesne šole v Ljubljani 

1. Ustanovi se nižja lesna šola s sedežem v Ljubljani. 
2. Namen šole je, da gojence teoretično in praktično 

usposobi za lesne manipulante. 
3. Solo vzdržuje mij^strstvo za gozdarstvo in lesno 

industrijo LRS. 
4. V šolo se sprejemajo učenci z dovršeno osnovno 

šolo. Pouk traja eno leto. in je brezplačen. Gojenci v in- 
ternatu se vzdržujejo na državne stroške. 

5. Šolo vodi upravnik, ki je za svoje delo odgovoren 
ministru za gozdarstvo in lesno industrijo LRS; Upravnika 
imenuje' minister za gozdarstvo in lesno industrijo LRS. 
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0. Podrobnejše določbe o ustroju  nižje lesne šole, 
•učni načrt in navodila za splošni in strokovni pouk kakor 
tudi navodila za končn; izpit predpiše minister za gozdar 
etvo in lesno industrijo LRS sporazumno s predsednikom 
komiteja za srednje in nižje strokovne šole pri vladi LRS 

7. Ta odločba velja od  dneva objave  v »Uradnem 
listu LRS«. 

St. pers. 2536/1 
Ljubljana dne 1. julija 1948. 

Predsednik 
komiteja za srednje in nižje 
strokovne šole pri vladi LRS 
ter  minister  za  komunalne 

zadeve LRS: 
Lidija Šentjurc L r. 

Minister za gozdarstvo 
in lesno industrijo LRS: 

Tono Fajîar 1. r. 

215. » 
Na podlagi 2. člena uredbe o ustanovitvi komiteja 

za srednje in nižje strokovno šolstvo pri vladi LRS izdaja 
minister za gozdarstvo in lesno industrijo LRS sporazumno 
s predsednikom komiteja za srednje in nižje šole pri 
vladi LRS 

odločbo 
o ustanovitvi gozdarskih tchnikumov v Ljubljani 

in Mariboru 

1. Ustanovita se gozdarska tehnikuma s sedežem v 
Ljubljani m v Mariboru. 

2. Namen tehnikumov 'je, da gojence teoretično in 
praktično usposobita za gozdarske tehnike. 

3. Tehnikuma vzdržuje ministrstvo za gozdarstvo in 
lesno industrijo LRS. 

4. V tehnikuma se sprejemajo učenci z dovršeno nižjo 
gimnazijo. Pouk traja tri leta in je brezplačen. Gojenci 
v internatu se vzdržujejo na državne stroške. 

5. Tehnikuma vodita ravnatelja, ki sta za svoje delo 
odgovorna ministrstvu Za gozdarstvo in lesno industri- 
jo LRS. 

6. Podrobnejše določbe o ustroju gozdarskih tehni- 
kumov, učni načrt in navodila za splošni strokovni pouk 
kakor tudi navodila za končni izpit predpiše minister za 
gozdarstvo in lesno industrijo LRS sporazumno a komi- 
tejem za srednje in nižje strokovne šole. 

7. Ta odločba dobi veljavo z dnem objave v »Urad- 
nem listu LRS«. 

Št. pers. 2536/1 
Ljubljana dne 1. julija 1948. 

Predsednik 
komiteja za srednje in nižje 
strokovne šole pri vladi LRS 
ter  minister  za komunalne 

zadeve LRS: 
Lidija Šentjurc 1. r. 

Minister za gozdarstvo 
in lesno industrijo LRS: 

Tone Fajfar 1. r. 

216. 

Na podlagi 2. člena uredbe o ustanovitvi komiteja 
za srednje • nižje strokovno šolstvo pri vladi LRS izdaja 
minister za kmetijstvo LRS v sporazumu s komitejem za 
srednje in nižje strokovno šolstvo pri vladi LRS 

odločbo 
o ustanovitvi kmetijsko šolo v Vipolžah 

1. člen 
Ustanovi se enorazredna kmetijska šola Vipolže s 

sedežem na državnem posestvu v Vipolžah. 
Njena naloga je vzgajati kvalificirane kmetijske de- 

lavce. 
2. člen 

V kmetijsko šolo se sprejemajo osebe z dovršeno 
osnovno šolo, stare od 15 do 26 let 

3. člen 
Sola se vzdržuje iz proračunskih sredstev ministrstva 

za kmetijstvo. 
4. člen 

Pouk je brezplačen. Gojenci st vzdržujejo na državne 
stroške v internatu. 

5. člen 
Solo vodi upravitelj, ki je za svoje delo odgovoren 

ministrstvu za kmetijstvo. 

6. člen 
Podrobnejše navodila o organizaciji kmetijske šole, 

učnem načrtu, praktičnem delu na posebtvu in o izpitih 
predpiše minister za kmetijstvo v sporazumu < komitejem 
za srednje in nižje strokovne šole 

St. 5954/14 
Ljubljana dne 9. avgusta 1948. 

Minister za kmetijstvo LRS: 
Se strinjam! ing. Jožo Levstik 1. r. 

Predsednik komiteja 
za srednje in nižje strokovne šole 

pri vladi LRS in minister za komunaltro 
zadeve LRS: 

Lidija Šentjurc 1- r. 

217. 

Na podlagi 2. člena uredbe o ustanovitvi komiteja 
za srednje • nižje strokovno šolstvo pri vladi LRS izdaja 
minister za gozdarstvo in lesno industrijo LRS sporazumno 
s predsednikom komiteja za srednje in nižje šole pri 
vladi LRS / 

odločbo 
o ustanovitvi industrijske Sole za pohištveno stroko 

v Novi Gorici 

1. Ustanovi se industrijska Šola za pohištveno stroko 
s sedežem v Novi Gorici. 

2. Namen industrijske šole je, da gojence teoretično 
in praktično usposobi za kvalificirane delavce v pohištve- 
ni stroki. 
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8. Industrijska šola ima svoj samostojni predračun 
dohodkov in izdatkov, Id je sestavni del predračuna do- 
hodkov in izdatkov ministrstva za gozdarstvo in lesno 
industrijo LRS. 

4. V industrijsko šolo se sprejemajo učenci z dovršeno 
osnovno šolo. 

5 Pouk v šoli traja tri leta in je brezplačen. Učenci 
se vzdržujejo na državne stroške v internatu 

6. šolo vodi upravnik, ki je za svoje delo odgovoren 
ministrstvu za gozdarstvo in lesno industrijo LRS. 

7. Upravnika imenuje minister za gozdarstvo in lesno 
industrijo LRS. 

8. Podrobnejše določbe o ustroju industrijske šole, 
učni načrt in navodila za splošni in strokovni pouk kakor 
tudi za končni izpit predpiše minister za gozdarstvo in 
lesno industrijo LRS sporazumno, s predsednikom komi- 
teja  za srednje in nižje strokovne šole pri vladi LRS. 

9. Ta odločba velja od dneva objave v >Uradnem 
listu LRS«. 

Št. pers. 2536/1 
Ljubljana dne 21. avgusta 1948. 

Predsednik 
komiteja za srednje in nižje 
strokovne šole pri vladi LRS 
ter  minister   za   komunalne     Minister za gozdarstvo 

zadeve LRS: in lesno industrijo LRS: 
Lidija Sentjurc 1. r. Tono Fajfar 1. r. 

218. 

Na podlagi 2. člena uredbe o ustanovitvi komiteja za 
srednje in nižje strokovno šolstvo pri vladi LRS izdaja 
minister za industrijo in rudarstvo LRS sporazumno s 
predsednikom komiteja za srednje in nižje strokovno šol- 
stvo pri vladi LRS 

odločbo 
o ustanovitvi grafične industrijske šole v Ljubljani 

1. 

Dosedanja grafična šola v Ljubljani se preosnuje v 
grafično industrijsko šolo v Ljubljani, ki je pod neposred- 
nim nadzorstvom ministrstva za industrijo in rudar- 
stvo LRS. 

2. 
Namen grafične industrijske šole je, da učence teore- 

tično in praktično usposobi za kvalificirane delavce grafič- 
nih stTok. 

8. 
Grafična industrijska šola v Ljubljani se vzdržuje 

• proračuna ministrstva za industrijo in rudarstvo LRS. 

v 
Qra^Çno industrijsko šolo vodi upravnik. Njega in 

učno osebje postavlja po predlogu Glavne direkcije grafič- 
ne industrije LRS minister za industrijo in rudarstvo LRS. 

5. 

V to šolo se sprejemajo telesno in duševno zdravi 
učenci, in sicer za grafične stroke z dovršeno nižjo sred- 
njo šolo oziroma z dovršeno sedemletno, za karfonažno 
in knjigoveško strpko pa z dovršenimi 6 razredi osnovne 
šole. 

Pouk na tej šoli je teoretičen in praktičen ter traja 
tri leta. 

Podrobnejše določbe o ustroju šole, učnem načrtu 
in drugem predpiše minister za industrijo in rudarstvo 
LRS v sporazumu s komitejem za srednje in nižje stro- 
kovno šolstvo pri vladi LRS. 

Ta odločba velja od dneva objave v »Uradnem listu 
LRS«. 

Št. P—6728/2—48 
Ljubljana dne 28. avgusta 1948. 

Predsednik 
komiteja za srednje in nižje 
strokovne.šole pri vladi LRS Podpredsednik vlade 
ter  minister   za  komunalne • minister za, industrijo 

zadeve LRS: in rudarstvo LRS: 
Lidija Sentjurc L r. dr. Marijan Brecelj L r. 

219. 

Na podlagi 2, člena uredbe o ustanovitvi komiteja za 
srednje in nižje strokovno šolstvo pri vladi LRS izdaja 
minister za lokalni promet v sporazumu s komitejem za 
srednje in nižje strokovno šolstvo pri vladi LRS 

odločbo 
o ustanovitvi strokovnih šol avtomehanične stroke 

v Ljubljani in Mariboru 

Ustanovita se strokovni eoli avtomehanične stroke v 
Ljubljani in Mariboru. Šoli sta državni ustanovi pod nad- 
zorstvom ministra za lokalni promet LRS. 

2. 

Namen in naloga šol avtomehanične stroke v Ljub- 
ljani in Mariboru je, da gojence teoretično in praktično 
usposobita za kvalificirane avtomehanike in avtoelektri- 
čarje. 

.  3. 
Šoli vzdržuje ministrstvo za lokalni promet iz svojih 

proračunskih sredstev. 
4. 

Šoli vodita upravnika, ki ju postavlja minister za 
lokalni promet in ki sta mu tudi odgovorna za »svoje delo. 

Učno in upravno osebje postavlja minister Za lokalni 
promet. 

5. 
V šolo se sprejemajo učenci v sdarosM 14 do 16 let, 

ki so dovršili 6 razredov ljudske šole ali dva razreda 
gimnazije ali ustrezni razred njej enake šole. 

Z dovoljenjem ministrstva za lokalni promet LRS se 
smejo v šolo sprejeti posebno nadarjeni učenci tudi brez 
predpisane šolske kvalifikacije, napraviti pai ••••• spre- 
jemni izpit. 

6. 
Pouk traja 3 lefa. 
Pouk in vzdrževanje učencev v interii... . •• brez- 

plačna. 
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7. 
Določbe o učnem načrtu in programu ter natančnejše 

določbe o ureditvi in delu šol predpiše s pravilnikom 
minister za lokalni promet LRS v sporazumu s komitejem 
za srednje in nižje strokovno šolstvo pri vladi LRS. 

8. 
Ta uredba velja od dneva objave v »Uradnem listu 

LRS«. 
St. 1-2-4117/5-48 
Ljubljana dno 31» avgusta 1948. 

Se strinjam! 
Predsednik 

komiteja za srednje in nižje 
strokovne šole pri vladi LRS 
ter minister  za  komunalne Minister 

zadeve LRS: za lokalni promet LRS: 
Lidija Šentjurc L r. Jožo Borštnar L r. 

220. 

Na podlagi 2. člena uredbe o ustanovitvi komiteja 
za srednje in nižje strokovno šolstvo pri vladi LRS izdaja 
minister za gozdarstvo in lesno industrijo LRS sporazumno 
e predsednikom komiteja za srednje in nižje šole pri 
vladi LRS 

odločbo 
o ustanovitvi nižje gozdarske gole v, Postojni 

1. Ustanovi se nižja gozdarska šola s sedežem v 
(Postojni. 

2. Naloga šole je, da usposobi gojence teoretično in 
praktično za gozdarje. 

3. V šolo se sprejemajo gojenci z dovršeno, osnovno 
šolo. Pouk traja 1 leto in je brezplačen. Gojenci v inter- 
natu se vzdržujejo na državne stroške. 

4. šolo vzdržuje ministrstvo za gozdarstvo in lesno 
industrijo LRS. 

6. Šolo vodi upravitelj, ki je za svoje delo odgovoren 
miLÒstrstvu za gozdarstvo in lesno industrijo LRS; imenuje 
ga minister za gozdarstvo in lesno industrijo LRS. 

6. Podrobnejše določbe o ustroju nižje gozdarske šole, 
učni načrt in navodila za splošni in strokovni pouk ter 
navodila za sklepni izpit predpiše minister za gozdarstvo 
in lesno industrijo sporazumno s komitejem za srednje 
in nižje strokovne šole. 

7, Ta odločba velja od dneva objave v >Uradnem 
Kstu LRS«. 

Št. pers. 2536/1 
Ljubljana dne 1. septembra 1948. 

Predsednik" 
komiteja za srednje in nižje 
strokovne šol© pri vladi LRS 
ter minister za komunalne 

zadeve LRS: 
Lidija Sentjurc 1. r. 

Minister za gozdarstvo 
in lesno industrijo LRS: 

Tone Fajfar L r. 

predsedstvo Prezidija Ljudske skupščino LRS je pri 
primerjanju z izvirnikom ugotovilo, da je v besedilo 
ukaza o proglasitvi podjetij, ki so pomembna za zvezno 
ali republiško gospodarstvo, ki je bilo objavljeno v 18. 
številki Uradnega lista LRS z dne 28. aprila 1948, zašla 
spodaj navedena napaka. Zato daje 

popravek 
ukaza o proglasitvi podjetij v LRS, ki so pomembna 

za zvezno ali republiško gospodarstvo. 
V. skupini >Lesno predelovalna industrija — Okraj 

.Kamnik« pod zaporedno številko 17 na strani 183 »Urad- 
nega lista LRS« navedeno podjetje »Gabrio Ivan, Dom- 
žale« se mora pravilno glasiti: 

> Gabrio Franc, Domžale.« 
Št I 102346/3-1948 
Ljubljana dne 14. septembra 1948. 

Iz pisarno  predsedstva Prczidija 
Ljudsko skupščino LRS 

Popravek 

V 40. številki »Uradnega lista LRS« z dne 14. sep- 
tembra 1948 je treba v odredbi o obveznem cepljenju EO- 
per tifus v okrajih Postojna-, Idrija, Tolmin, Sežana, Go- 
rica in Ilirska Bistrica na strani 295 popraviti 1. in 2. 
vrsto 1. točke, M se pravilno glasita: 

»Obvezno se morajo cepiti proti tifusu vsi prebivalci 
od dopolnjenega 7. lete pa do dopolnjenega 45. leta.« 

Pregled »Uradnega lista FLRJ« 
Št. 78 z dne 11. septembra 1948: 

605. Uredba o ustanovitvi glavne direkcije za azbest v 
ministrstvu za težko industrijo FLRJ. 

666. Pravilnik o spremembah in dopolnitvah pravilnika 
o izvajanju proračuna. 

667. Pravilnik o hranilnem in kreditnem poslovanju 
kmečkih zadrug. 

668. Navodilo vsem zadružnim organizacijam za sestav- 
ljanje predlogov gotovinskega plana za dobo okto- 
ber—december 1948. 

669. Navodilo za izvajanj© odredbe o ureditvi klanja 
živine. 

670. Navodilo o formiranju prodajne cene za apno v ve- 
zani trgovini. 

671. Odredba o razveljavitvi odredbe o začasnih normah 
za motorna vozila. 

672. Odločba o računskem faktorju za izračunavanje pro- 
milov prispevka iz planskega dobitka in o odstotkih 
prispevka iz nadplanskega dobička, ki jih bodo dr- 
žavna podjetja za javni avtomobilska promet vplače- 
vala v sklad vodstva- ' 

673. Odločba o določitvi računskega faktorja za vino. 
Popravek obvezne razlage četrtega odstavka 36. člena za- 

kona o ustanovitvi pravice do pokojnine in o upoko- 
jitvi državnih uslužbencev. 

Popravek zakona o državnih uslužbencih. 
Popravek odločbe o drugi dopolnitvi odločbe o določitvi 

nežitorodnih predelov in o prodaji koruze kmetom iz 
teh predelov v vezani trgovini. 

Izdaja >Uradni liet LRS«. — Ravnatelj in odgovorni urednik': Božo Voduiek; tiska Blasnikova tiskarna, obrati — oba v Ljubljani 
Naročnina: četrtletno 60, polletno 120, celoletno 240 din. — Posamezna Številka: 4 din za 16 Btranj. 8 din » 32 strani, 12 din 
ta 48 etranl, 16 din za 64 strani, po poŠti 250 din več. — Ure dnistvo in upravništvo: Ljubljana, Gregorčičeva ulica ät. 23. — 

.Teteloat uavoatóljstvo 4940, uredništvo 49-90, upravniStvo 65-79. — ček. račun 6—90190—1. 



Poštnina plačana T gotovini. 

ADNI LIST 
LJUDSKE   REPUBLIKE   SLOVENIJE 

Letnik V. V Ljubljani dne 28. septembra 1948. Številka 42. 

VSEBINA: 
221. Uredba o izplačilu obveznic 5% posojila svobode. 
222. Odredba o spremembah odredbe o pooblastitvi ljudskih 

odborov, da sami odrejajo odstotek režijskih stroškov in 
stopnje dobička za državna gostinska podjetja lokalnega 
pomena. 

223. Odločba o stopnji dobička državnih gostinskih podjetij re- 
publiškega pomena. 

224. Odredba o določitvi začetka obveznega odkupa koruze. 
225. Odločba o spremembi odločbe o razdelitvi odprtih voda na 

ribarske enote. 

UREDBE. ODHEDBE. NAVODILA IN ODLOČBE 
VLADE LJUDSKE REPUBLIKE SLOVENIJE 

221. 
Na podlagi pooblastila 6. člena uredbe vlade FLRJ 

i dne 14. avgusta 1948 >o izplačilu obveznic 3°/o po- 
sojila narodne osvoboditve, izdanih na podlagi uredbe 
Antiiašističnega sveta narodne osvoboditve Jugoslavije 
z dne 1•. I. 1943« izdaja vlada Ljudske republiko Slo- 
venije po predlogu ministra za finance 

uredbo 
o izplačilu obveznic 5 % posojila svobode, ki ga je 

razpisal Slovenski narodni osvobodilni odbor 

1. člen 
Obveznice in začasna, potrdila 5°/o posojila svobode, 

ki ga je med narodnoosvobodilno vojno razpisal Slovenski 
narodni osvobodilni odbor z odlokom, objavljenim v Slov. 
poročevalcu št. 11/19 z dne 1. oktobra 1941, se izplezajo 
po predpisih uredbe vlade FLRJ z dne 14. avgusta 1948 
»o izplečilu obveznic 3 °/o posojila narodne osvoboditve, 
izdanih na podlagi uredbe AVNOJ-a z dne 15. I. 1943«. 
(Uradni list FLRJ št. 71-599/48). 

2. člen 
Obveznice 5°/o posojila svobode SNOO-a', ki so bile 

vplačane do 31. decembra 1942, s© izplačajo po tečaju 
za 100 italijanskih lir   ....   150 din FLRJ 
za 100 nemških mark   ....   570 din FLRJ 

,     Za obveznice 5 % posojila' svobode SNOO-a, vplačane 
Po 1. januarju 1943, ee ob izplačilu uporabijo tečaji, na- 
vedeni v 2. členu citiran© uredbe z dno 14. VIII. 1948. 

Zneskom, obračunanim za izplačilo po teh tečajih, 
se dodajo 5»/0 obresti od dneva vplačila do 31. decembra 
1948. 

3. člen 
Izplačilo 50/0 obveznic svobode SN00-a se izvrši v 

breme sredstev republiškega proračun^ in sicer v šestih 
mesecih, pričenši s 1. januarjem 1949. 

4. člen 
Ministrstvo za finance LRS izvede do 31. decembra 

1948 registracijo obveznic iz 1. člena te uredbe. Isto velja 
tudi glede začasnih potrdil, ki se nanašajo" na 5 °/o poso- 

jilo svobode SNOO-a, za katera pa vpisnikom niso bile 
dane obveznice. 

Obveznice se registrirajo po okrajnih ljudskih odbo- 
rih, začasna potrdila pa pri ministrstvu za finance. 

Navodila za registracijo izda minister za finance LRS, 
ki izda tudi vsa navodila za izvajanje te uredbe. 

5. člen 

Ta uredba velja od dneva objave v >Uradnem listu 
LRS«. 

St. S-zak. 545 
Ljubljana dne 25. septembra 1948. 

Minister za finance LRS: Predsednik vlade  LRS: 
Polič   Zoran   1. r. Miha Marinko L r. 

222. 

Na podlagi 4. člena odredbe vlade FLRJ z dne 31. 
decembra 1946 o stroških in dobičku državnih gostinskih 
podjetij (Uradni list FLRJ št 106-764/46) izdaja vkda 
LRS 

odredbo 
o spremembah odredbe z dne 29. januarja 1947 o po- 
oblastitvi ljudskih odborov, da sami odrejajo odstotek 
režijskih stroškov in stopnje dobička za državna go- 
stinska podjetja lokalnega pomena (Uradni list LUS 

št. 7 — 37/47) 

1 
Drugi odstavek 1. točke 1. člena navedene odredbe 

se spremeni tako, da: se glasi: 
^Odstotek splošnih stroškov (režije) in stopnje do- 

bička za državna gostinska podjetja lokalnega pomena 
odredi izvršilni odbor pristojnega ljudskega odbora, in 
sicer posebej za' podjetja razvrščena v posamezne kate- 
gorije po predpisih odredbe o kategorizaciji gostišč v 
Ljudski republiki Sloveniji.« 

II 
V 2. točki 1. člena navedene odredbe se črtajo na 

koncu besede >z dne 24. •••••••• 1947«. 

III .   " ' 
3. točka 1. člena navedene odredbe se spremeni tako, 

da'se glasi: 
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>3. Stopnja dobička državnih gostinskih podjetij lo- 
kalnega pomena ne ume biti višja kot je predpisana za 
državna gostinska podjetja republiškega poniwia.« 

IV 
4. točka L člena se črta. 

Ta odredba velja od dneva objave v >Uradnem listu 
LRS«. 

St. S—zak. 688 
Ljubljana dne 25. septembra 1948. 
Namestnik ministra 

za trgovino in preskrbo LRS, 
minister za komunalne 

zadeve LRS: Predsednik vlade LRS. 
Lidija «icifjiirc L r. Miha Marinko L r. 

223. 
Na podlagi 3. odstavka 3. člena uredbe o stroških In 

dobičku državnih gostinskih podjetij z dne 31. decembra 
1946 (uradni list FLRJ št. 106-764/46) in v zvezi z odred- 
bo o kategorizaciji gostišč v Ljudski republiki Sloveniji 
(Uradni list LRS št. 14-101/48) izdaja vlada LRS po pred- 
logu komiteja za turizem in gostinstvo pri vladi LRS 

odločbo 
o stopnji dobička državnih gostinskih podjetij 

republiškega pomena 

1. člen 
Za stopnjo dobička državnih gostinskih podjetij re- 

publiškega pomena je odločilna razvrstitev podjetij in 
obratov v kategorije, določene z odredbo o kategorizaciji 
gostišč v Ljudski republiki Sloveniji. 

2. člen 
Stopnja dobička državnih gostinskih podjetij in obra- 

tov republiškega pomena znaša 
v kategoriji A ,    ,     25% 
v kategoriji B ,    .    ,    ,    ,    ,     16% 
v kategoriji C 10% 
v kategoriji D      .......      6% 

8. člen 

T* odločba velja od dneva objave v >Uradnem listu 
LRS«, izvaja pa se od 1. oktobra 1948. S tem preneha ve- 
ljati odločba o stopnji dobička državnih gostinskih pod- 
jetij republiškega pomena z dne 17. januarja11947 (Urad- 
ni list LRS št. 3-8/47). 

St. S—zak. 589 
Ljubljana dne 25. septembra 1948. 
Namestnik ministra 

ea trgovino in preskrbo LRS, 
minister za komunalne 

zadeve LRS: 
Lidija Sentjurc L r. 

PRAVIlMKl.ÜDREDBE,MVCmUi.öDLQCBE 
MINISTRSTEV LJUDSKE REPUBLIKE SLOVENIJE 

224. 

Odredba 
o določitvi začetka obveznega odkupa koruze 

Na podlagi 1. točke odredbe ministra za trgovino in 
preskrbo FLRJ o določitvi začetka obveznega odkupa ko- 
ruze (Uradni list FLRJ št. 81-695/48) 

odrejam: 
Obvezni odkup koruze v Ljudski republiki Sloveniji 

se prične 10. oktobra 1948 po časovnem planu, ki ga 
prejmejo posamezni okrajni ljudski odbori od uprave za 
odkup pri ministrstvu za trgovino in preskrbo. 

S/p—St 5798/1 
Ljubljana dne 24. septembra 1948. 

( Namestnik ministra za trgovino in preskrbo LRS, 
minister za komunalne zadeve LRS: 

Lidija Sentjurc 1. r. 

Predsednik vlade LRS: 
Miha Marinko L r. 

225. 
Na podlagi 3. člena zakona o začasni ureditvi ribar- 

stva v Sloveniji z dne 11. maja 1946 izdajam 

odločbo 
d spremembi odločbe o razdelitvi odprtih voda na 

ribarske enote 
1. 

Odločba ministra za kmetijstvo in gozdarstvo o raz- 
delitvi odprtih voda na ribarske enote z dne 12. IX. 1946 
(Uradni list LRS št. 65-250/46) ee spremeni takole: 

a) V 2. točki 1. člena (ljubljanska*ribarska enota) se 
namesto besedila od besede >Krko« do besede >progk 
postavi besedilo: >Krko od izvira do mlinskega jezu v 
Rumanji vasi z vsemi pritoki na tej vodni progi«. 

b) 5. točka 1. člena (novomeška ribarska enota) se 
spremeni in ee glasi: 

>Krko od mlinskega jezu v Rumanji vasi do Domi- 
kovega jezu v Krški vasi s Temenico od ponikev pri vasi 
Ponikve do izliva v Krko In z vsemi drugimi pritoki na 
tej vodni progi«. 

c) 2. točka 2. Člena (iz ljubljanske ribarske enote) se 
spremeni in eo glasi: 

>Potok Gameljščica s pritoki, Sava od izliva Ljub- 
ljanice do mostu v Litiji brez pritokov, Ljubljanica' od 
izliva potoka Besnice do izliva v Savo, potok Obovšek od 
izvira do prvega jezu nad izlivom v Pšato, potok Iščica 
od izvira do mostu v Crai vasi s Staro Žeđimeljščico od 
izliva do mostu na cesti Ig—Pijava gorica in z Novo Ze- 
limeljščico od izliva do prvega mlina pod to cesto, gornji 
del Cerkniškega jezera do črte: Retje, Ponikve, Vrata, 
Zadnji kraj • vsemi pritoki do te črte in potok Obrh, 
Krka od izvira do črte, ki drži od zatvormiee Debeljako- 
vega mlina v Podgozdu do zatvomice Glavanovega mlina 
v Gornjem kotu, in potok Višnjica.od izliva do mostu na 
cesiti Krška vas—Trebnja gorica«. 

2. 
Ta odločba velja od 1- oktobra 1948 dalje. 
IX št. 5771/2 
Ljubljana dne 15. septembra 1948. 

Minister za kmetijstvo LRS: 
ing. Jože Levstik 1. r. 

Izdaja >Uradni liet LKS<. — Ravnatelj in odgovorni urednik: Božo Vodušek; tiska Blasnikova tifikarna. obrati — oba v Ljubljani. 
Naročnina: četrtletno 60, polletno 120, celoletno 240 din. — Posamezna Številka: 4 din za 16 strani, 8 din za 82 strani. 12 din 
za la atrani, 16 din za 64 strani, po poŠti 2.•0 din več. — Uredništvo in upravniStvo: Ljubljana, Gregorčičeva ulica 6t. 23. — 

-  • Telefon: ravnateljstvo 4940, uredništvo 49-90,   upravniStvo 65-79. — ček. račun 6—90190—1. 
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Letnik V. Priloga k 41. kosu z dne 28. septembra 1948. Številka 4•. 

Razglasi in oglasi 

Opozorilo naročnikom? 
V naši založbi so izšli: 

Zbirka gospodarskih predpisov, II. del, 
ki je nadaljevanje Zbirke gospodarskih predpisov, ki smo jih izdali 
aprila 1947. V tem drugem delu Zbirke gospodarskih predpisov smo se 
trudili, da bi vse gradivo uredili kar najbolj sistematično in pregledno in 
tako olajšali njegovo uporabo. Težišče zbirke so >Splošni predpisi o upravi 
državnih gospodarskih podjetij«, s predpisi o arbitraži, pogodbah, plačeva- 
nju medsebojnih obveznosti, registraciji, vknjižbi lastninske pravice, aron- 
daciji, razlastitvi, nacionalizaciji, razdeljevanju industrijskega blaga, pro- 
sti prodaji, îinansiranju, kreditu, knjigovodstvu in glavnimi predpisi o pre- 
skrbi prebivalstva z živili in industrijskimi izdelki. Dodali smo predpise 
o upravi državnih zgradb, o delavskih preskrbovalnicah in o invalidskih 
gospodarskih podjetjih. V >DodatkiK smo zbrali predpise o akumulaciji in 
cenah ter enotnih cenah, ki so kot dopolnila, popravki in spremembe iz- 
šli po izdaji naše prve Zbirke gospodarskih predpisov. 

Da bi bila »Zbirka gospodarskih predpisov« čim prikladnejša za prak- 
tično uporabo, je temu drugemu delu dodano tüdi stvarno kazalo, ki ob- 
sega snov prvega in drugega dela. Stvarno kazalo obsega splošne gospo- 
darske predpise, in sicer ločeno od predpisov o akumulaciji. 

Zbirka bo nepogrešljiv pripomoček vsem voditeljem in drugim usluž- 
bencem državnih gospodarskih podjetij pa tudi vsem učencem gospodar- 
skih šol in tistim uslužbencem ministrstev in ljudskih odborov, ki dnevno 
uporabljajo gospodarske predpise v svoji službi. Zbirka obsega 752 strani 
in je vsled svoje obzirnosti vezana v polplatno. Cena 105 din. ' 
*     Razen tega opozarjamo naše naročnike na: 

Komentar h kazenskemu zakoniku, splošni del 
v slovenskem prevodu. Komentar je zamišljen in izdelan v prvi vrsti kot 
olajšava in pomoč za pravilno izvajanje načel splošnega dela kazen- 
skega zakonika pri uporabi predpisov posebnih kazenskih zakonov. Strani 
304, cena 90 din. 

Splošni register predpisov 

to je kazalo vseh predpisov, ki so izšli v Uradnem Hstu FLRJ, v Uradnem 
listu LRS, v Uradnih obvestilih zveznega urada za cene in v Vestniku 
urada za cene pri predsedstvu VLRS od leta 1945 do vštetega leta 1947. 
Strani je 453, cena 60 din. 

Priročnik za krajevne ljudske odbore, I. del 
W ga je izdal Sekretariat za koordinacijo lokalne uprave pri predsedstvu 
vlade LRS. 

Priročnik obravnava tole gradivo: 
i- l laniranje, evidenca in statistika, 

TTT' ~ ka,no gospodarstvo in komunalno gospodarjenje, 
•. finančno poslovanje krajevnih ljudskih odborov. 

Strani 120, cena 20 din. 

Zbirka predpisov o varstvu mater in otrok 
Strani 105, cena 17 din. 

V tisku sta: , 

Abecedni imenik upravne razdelitve LRS z upravno razdelitvijo LRS, 
imenikom krajevnih ljudskih odborov njihovih pošt in zemljevidom kra- 
jevnih ljudskih odborov LRS 

Priročnik za krajevne ljudske odbore •. đcl 

Razglasi ministrstev 
Org. št. 45/47- -92 

Prvi oklic 
I 

8305 

Sestavljen je osnutek nove zemljiške 
knjige za katastrsko občino Ambrus • 
sodnem okraju Grosuplje in se določi 

1. o k t o b e r 1948 
kot dan, od katerega dalje je treba po- 
stopati e tem osnutkom kakor z zemlji- 
ško knjigo. 

Od tega dne dalje se samo z vpisom 
v novoosnovano zemljiško knjigo lahko 
dosežejo učinki zemljiškoknjižnega vpi- 
sa glede zemljišč, vpisanih v tej zemlji- 
ški knjigi. 

II 
Obenem se s 1. oktobrom 1948 uvaja 

postopek za popravljanje te novoosno- 
vane zemljiške knjige. Zato se pozivajo, 
naj priglasijo svoje zahteve najpozneje 

do vštetega 1. decembra 1948 
a) vsi tisti, ki zahtevajo na podlagi 

pravice, pridobljene pred 1. oktobrom 
1948, da bi se spremenili vpisi, ki jih 
obsega novoosnovana zemljiška-knjiga in 
ki se tičejo lastninskih ali posestnih raz. 
merij, pa najsi se izvede ta sprememba 
z odpisom, pripisom ali s prenosom ali 
s popravo označbe zemljišč ali s sestavo 
zemljiškoknjižnih teles ali kakor koli 
drugače; / 

b) vsi tisti, ki so pridobili še pred- 
1. oktobrom 1948 na zemljiščih, vpisanih 
v novoosnovani zemljiški knjigi, ali na 
njihovih delih zastavne, služnostne ali 
druge pravice, prikladne za knjižni vpis? 
kolikor bi bilo te pravice treba vpisati 
kot stara bremena, pa še niso vpisane 
aH niso,vpisane tako, kakor je treba. 

V priglasitvah pod b) je.treba natanč- 
no navesti pravico in vrstni red, ki ee 
zanjo zahteva, kakor tudi zemljiško- 
knjižne vložke, v katerih naj se izvrši, 
vpis. Navesti je treba tudi, na kaj ee 
opira priglašena pravica in na kaj za. 
htevani vrstni red. 

Priglasitvam pod a) in b) je treba pri- 
ložiti izvirnik in prepis listine, iz katere 
izhaja dotična' pravica oziroma dejstvo, in 
sicer v primerih, kjer so pravice ali 
dejstva nastala po126. juniju 1946, brez- 
pogojno, v primerih, kjer so nastale 
pred tem dnem, pa kolikor ima tako H- 
stino stranka ali njen zastopnik. 

Priglasitvene dolžnosti v ničemer ne 
spreminja to, da je pravica, ki jo je treba 
priglasiti, morda razvidna iz kakšne H- 
stine, ki je že pri sodišču, ali "iz kakšne- 
ga sodnega* sklepa itd. Pač pa so od 
priglasitvene dolžnosti izvzete: 

1. pravice in dejstva, za katere so ali 
bodo do vštetega 30. septembra 1948 
upravičenci vložili prošnje ali priglasitve 
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po 1. ali 2. točki razglasa ministrstva za 
f>ravo3odje z dne 12. junija 1946 tUiadtii 
ist LRS zdne 26. junija 1946, et. 169/44}; 

2. pravice, ki se ae opirajo ua pogodbo 
(n. pr. pravice, pridobljene zaradi agrar, 
ne reforme, zaplembe in podobno}, ker 
bodo te pravice tako uradoma prigla- 
šene. 

Kdor zamudi zgoraj dani rok 1. de- 
cembra 1948, izgubi pravico, uveljavljati 
priglastvi zavezane zahtevke nasproti 
tretjim osebam, ki si pridobijo knjižne 
pravice v dobn veri na podlagi vpisov, 
obstoječih v novoosnovani zemljiški knji- 
gi, kolikor ti vpisi niso izpodbijani. 

Ill 
Zoper vpise obremenilnih pravic (za- 

stavne, služnostne itd. pravice), ki bodo 
v novoosnovani zemljiški knjigi obsto- 
jali na dan 1. oktobra 1948, naj vsi tisti, 
ki mislijo, da so z obstojem kakšnega 
teH vpisov ali z njegorim vrstnim redom 
oškodovani v svojih pravicah, 

vložijo ugovore do vštetega 
1. decembra 1948, 

ker sicer zadobijo ti vpisi učinek zemlji- 
škoknjižnih vpisov. 

IV 
Novoosnovana zemljiška knjiga je vsa- 

komur na razpolago za vpogled med red- 
nimi uradnimi urami pri okrajnem so- 
dišču v Grosupljem. Pri tem sodišču se 
tudi vlagajo morebitne priglasitve in 
ugovori po pričujočem oklicu in sicer 
pismeno ali ustno na zapisnik. 

Proti zamudi rokov za priglasitve in 
ugovore ni dopustna upostavitev v prej- 
šnji stan in se ti roki ne smejo podalj- 
šati za posamezne stranke. 

Ljubljana dne 15. septembra 1948. 
Ministrstvo za pravosodje LRS 

Vpisi v register državnih 
gospodarskih podj~-ij 

1711. 
išedež: Ajdovščina. 
Dan vpisa: 18. septembra 1948. 
Besedilo: Slovenija — avtopromet — 

Ajdovščina«, skrajšano: »SAP — Ajdov- 
ščina«.' 

Poslovni predmet: Prevoz potnikov in 
prtljage s cestnimi motornimi vozili na 
avtobusnih progah v območju LRS, ki 
služijo javnemu prometu; prevoz in od- 
prava blaga s cestnimi motornimi vozili; 
organizacija in vodstvo drugih zadev, ki 
so v zvezi s prometom in ki mu jih na- 
loži operativni upravni voditelj. 

Ustanovitelj,podjetja: Vlada LRS, od- 
ločba št. S-zak. 236 z dne 3. VII. 1948. 

Operativni . upravni voditelj: Glavna 
direkcija za, avtopromet v Ljubljani. 

Podjetje zastopajo: 
Štrukelj Jože,, direktor, ki podpisuje 

samostojno, v obsegu zakonitih poobla- 
stil in pravil podjetja, 

Kovač Milan, šef odseka za eksploata- 
cijo, ki podpisuje za podjetje v odsotno- 
sti direktorja, y istem obsegu kot orni, 

Cigoj Terezija, glavni računovodja, ki 
eopodpisuje vse listine, uavedejie;;v.47. 

členu splošnega zakona o dri. gosp pod- 
etjih, 

tiojmk Franc, namestnik glavnega ra- 
čunovodje. 

Ministrstvo za finance LRS, 
Ljubljano, 

dne 16 septembra 1948. 
St. 2431267/1—48 8313 

* 
1712. 

Sedež: Ljubljana. 
Dan vpisa: 18. septembra 1948 . 
Besedilo: ^Industrija obutvo«, Ljublja- 

na. 
Poslovni predmet: Industrijsko izdelo- 

vanje čevljev. 
Ustanovitelj podjetja: Vlada LRS, od- 

ločba št. S-zak. 502 z dne 15. VIII. 1948. 
Operativni upravni  voditelj:  Glavna 

direkcija usnjarske industrije LRS. 
Podjetje zastopata: 
Benedetič Stane, ravnatelj, ki podpisu- 

je samostojno, v obsegu zaKonitih poob- 
lastil in pravil podjetja, 

Tič Rafael, glavni računovodja, ki pod- 
pisuje za podjetje v odsotnosti ravnate- 
lja, v istem obsegu kot oni, sicer pa so- 
podpisuje vse listine, navedene v 47. Čle- 
nu splošnega zakona o drz. gosp. podjet- 
jih. 

Ministrstvo za finance LRS, 
Ljubljana, 

dne 16. septembra 1948. 
.    Št 2431400—48 8314 

* 
1713. 

Sedež: Žalec. 
Dan vpisa: 18. septembra 1948. 

' Besedilo: sJuteks«, tkalnica jute, Žalec. 
Poslovni predmet: Industrijsko izdelo- 

vanje tkanin iz jute in konoplje. 
Po ukazu prezidi ja Ljudske skupščine 

LRS je podjetje prešlo iz lokalne uprave 
v republiško. 

Operativni   upravni  voditelj:   Glavna 
direkcija tekstilne industrije LRS. 

Podjetje zastopata: 
Vrhovec Jakob, direktor, ki podpisuje 

samostojno, v obsegu zakonitih poobla- 
stil in pravu podjetja, 

Senica Josip, računovodja, ki sopodpi- 
suje listine, navedene v 47. členu sploš- 
nega zakona o drž. gosp. podjetjih. 

Ministrstvo za finance LRS, 
Ljubljana, 

dne 15. septembra 1948. 
Št. 2431825/1-48 8309 

* 
1714. 

Sedež: Bled. 
Dan vpisa: 18. septembra 1948. 
Besedilo: Gostinsko podjetje hotel »Je- 

zero«, Bled. 
Izbrišeta se: Polajnar Metod, ravnatelj, 

in Gračner Viktor, glavni računovodja; 
vpišeta se: 

Lampret Jože, ravnatelj, ki podpisuje 
samostojno, v obsegu zakonitih poobla- 
stil in pravi] podjetja, 

Korencan Franjo, glavni računovodja, 
ki eopodpisuje vse listine, navedene v 47. 
členu splošnega' zakona o drž. gospodar- 
skih podjetji. 

Ministrstvo za finance LRS, 
Ljubljana, 

dme. 15. septembra 1948. 
St.  243988/1-48      .    8306 

1715. 
Sedež: Celje. 
Dan vpisa. 18. septembra 1948. 
Besedilo; Industrijski servis Celje, 

Celje. 
Dosedanji v. d. ravnatelja Peršak 

Franc je imenovan za direktorja; obseg 
pooblastil ostane neizpremenjen. 

Ministrstvo za finance LRS, 
Ljubljana, 

dne 15. septembra 1948. 
St 2431383—48 8307 

* 
1716. 

Sedež: Ljubljana. 
Dan vpiüa: 18, septembra 1948. 
Besedilo: Podjetje za razdeljevanje fil- 

mov LRS, Ljubljana. 
Izbrise se Aleš Franjo, ravnatelj, vpi- 

še pa se: 
Vetrih Franjo, ravnatelj, ki podpisuje 

samostojno, v obsegu zakonitih ' poobla. 
stil in pravil podjetja. 

Ministrstvo za finance LRS, 
Ljubljana, 

dne 16. septembra 1948. 
Št. 2431143/1-48 8312 

* 
1717. 

Sedež: Ljubljana- 
Dan vpisa: 18. septembra 1948. 
Besedilo: Tovarna kovinsko galanten- 

jo, Ljubljana, 
Izbriše se, Perhavec Franc, glavni ra- 

čunovodja, vpiše ee: 
•  Por Franc, glavni računovodja, ki pod-, 
pisuje v odsotnosti direktorja v istem 
obsegu kot oni, sicer pa sopodpisuje vse 
lisLine, navedene v Ai. členu splošnega 
zakona o drž. gosp. podjetjih. 

Ministrstvo za financ© LRÔ, 
Ljubljana, 

dne 16, septembra 1948. 
St. 2431180/1-48 8311 

* 
1718. 

Sedež: Ljubljana. 
Dan vpisa: 18. septembra 1948. 
Besedilo:' Trgovsko podjetje »Gosack, 

Ljubljana. 
Operativni upravni voditelj podjetja je 

od 30. V. 1948 dalje komite za aunanjo 
trgovino LRS. 

Ministrstvo za finance LRS, 
Ljubljana, 

dne 16. septembra 1048, 
Št, 2481137/1-48 83110 

* 
1719. 

Sedež: Maribor. 
Dan vpisa: 18. septembra 1948. 
Besedilo: Industrijski servis Maribor, 

Maribor. 
Lednik Franc s© izbriše kot v. <L rav- 

natelja in se vpiše kot "ravnatelj, ki pod,- 
pisuje samostojno, v obsegu zakonitih 
pooblastil in pravil podjetja. 

Izbriše se Grosmam Marica, v. d- glav- 
nega računovodje, vpiše se 

Pihler Ferdo, glavni računovodja, ki 
sopodpisuje.listine, navedene v 47. de- 
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uu splošnega zakona o drž. gosp. pod- 
jetjih. 

Ministrstvo za finance LRS, 
Ljubljana, 

dne 15. septembra 1948. 
Št. 2431884—48 8308 

1720. 
Sedež: Kamnik. 
Dan vpisa: 10. septembra 1948. 
Besedilo: Kamniška keramika, Kam- 

nik. 
Poslovni predmet: Izdelovanje kera- 

mičnih izdelkov za široko potrošnjo kera- 
mične umetne obrti in industrijskih ke- 
ramičnih izdelkov. 

Ustanovitelj podjetja: OLO Kamnik. 
Operativni upravni voditelj: Izvršilni 

odbor OLO Kamnik. 
Podjetjo zastopajo in zanj podpisujejo: 
Mohar Franc, upravnik, 
Ravtar Dušan, računovodja, v vseh fi- 

nančnih zedevah, 
Janežič Ante, trg. delovodja, v uprav- 

nikom odsotnosti skupaj z računovodjem, 
v odsotnosti računovodje pa skupaj z 
upravnikom. 

Okrajni LO Kamnik, 
poverjeništvo za finance, 
dneilO. septembra 1948. 

Št. 2177/111—48 8100 

1721. 
Sedež: Ljubljana, Ambrožev trg 1. 
Dan vpisa: 18. septembra 1948. 
Besedilo: Mestni industrijski servis, 

Ljubljana. 
Poslovni predmet: Oskrbovanje lokal- 

ne industrijo z materialom in razdelje- 
vanje proizvodov te industrije. 

Ustanovitelj podjetja: MLO za glavno 
mesto Ljubljana, odločba Tajn. številka 
2685/48 z dne 21. VIII. 1948.   , 

Operativni upravni voditelj: Poverje- 
ništvo za industrijo in obrt. 

Podjetje zastopata in zanj podpisujeta: 
Vojo Ignacij, ravnatelj, samostojno v 

vseh zadevah, v računovodskih pa sku- 
paj z njim še 

Podkrajšek Martina; glavni računovod- 
ja. 

MLO za glavno mesto Ljubljana, 
poverjeništvo za finance, 
dne 18. septembra 1948. 

Fin. št. 3281/48 8.422 

1722. 
Sedež!, Ljubljana, Cesta v mestni log 

s*. 15. " 
' Dan vpisa: 18.• septembra' 1948. 

Besedilo: Mestno strojno podjetje. 
Poslovni predmet: Izdelovanje strojnih 

naprav •• mlinov. 
Ustanovitelj podjetja: MLO' za glavno 

in.es^L3ublj*ma> odločba Tajn. Številka 
2903/48. 

Operativni upravni voditelj:   Uprava 
mestne kovinske industrije. 

Podjetje zastopata in zanj podpisujeta* 
Bajec Vladimir, upravnik, samostojno' 

v računovodskih zadevah pa skupaj z 
njim še 

Gorazd Borut  računovodja. 
MLO za glavno mesto Ljubljana, 

poverjeništvo za finance, 
.,      - dne 18. septembra 1948.    . 

Fin. št. 3236/48 8425 

1723. 
bedež: Ljubljana, Emonslca c. 21/a. 
Dan vpisa. 17. septembra 1948. 
Besedilo: Mestno podjetje sAngora«, 

Ljubljana. 
Posiovni predmet: Izdelovanje volne- 

nih • bombažnih pletenin. 
Ustanovitelj podjetja: MLO za glavno 

mesto Ljubljana, odločba Tajn. številka 
2893/48 L dee 25. VIII. 1948. 

Operativni upravni voditelj: Uprava 
mestne tekstilno industrije. 

Podjetjö zastopata in zanj podpisujeta: 
Guzelj Milan, upravnik, samostojno v 

vseh zadevah, v računovodskih pa sku- 
paj z njim še 

Magorš Jana, računovodja. 
MLO za glavno mesto Ljubljana, 

poverjeništvo za finance, 
dne 17 septembra 1948. 

Fin. št. 3215/48 8429 
* 

1724. 
Sedež: Ljubljana, Židovska nI. 5. 
Dan vpisa: 17. septembra 1948. 
Besedilo: Mestno podjetjo »Totra«, 

skrajšano: sTotra«. 
Poslovni predmet: Izdelovanje trakov 

in pozamenterije. 
Ustanovitelj podjetja: MLO za glavno 

mesto Ljubljana, odločba Tajn. številka 
2899/48 

Operativni upravni voditelj: Uprava 
mestne tekstilne industrije. 

Podjetje zastopa' in zanj podpisuje: 
2eleznik Metka, upravnik, samostojno, 

v vseh upravnih zadevah. 
MLO za glavno mesto Ljubljana, 

poverjeništvo za finance, 
dne-17.. septembra 1948.    - 

Fin. št. 3218/48 8428 
••*".-' 

1725. 
Sedež: Verd št. 28 pri Vrhniki. t> 
Dan vpisa: 14; septembra 1948. 
Besedilo: Mestno kmetijsko posestvo 

»Cankarjevo«:, Verd pri Vrhniki. 
poslovni predmet: Pridelovanje kme- 

tijskih in vrtnarskih proizvodov živilske 
produkcije. 

Ustanovitelj podjetja: IO MLO za glav- 
no mesto Ljubljana.1 

Podjetje zastopajo in zanf podpisu je jo: 
Florjančič Vladimir, upravnik, samo- 

stojno, v obsegu zakonitih pooblastil, 
Tome Jože, računovodja, ki sopodpisu- 

je v denarnih zadevah, 
Medik Franjo, pomočnik upravnika, ki 

podpisuje v upravnikovi odsotnosti. 
MLO za glavno mesto Ljubljana, 

poverjeništvo za finance, 
dne 14. septembra 1948. 

Fin. št. 3145/48 831S 

172«. 
Sedež: Beltinci. 
Dan vpisa: 31. avgusta 1948. 
Besedilo: 3Ienza uslužbencev v Bel- 

tincih. 
Poslovni predmet: Prodaja jedil na 

drobno 
Ustanovitelj podjetja: KLO Beltinci. 
Operativni upravni voditelj: KLO Bel- 

tinci. 

Podjetje vodi iu zanj podpisuje: 
Sraka Stefan, poslovodja, do zneska 

10.000 din. 
Okrajni LO Murska Sobota, 
poverjeništvo za finance, 
dne 10 septembra 1948. 

Št. 1305 83Ö4 
* 

1727. 
Sedež. Cankova. 
Dan vpisa: 16. septembra 1948. 
Besedilo: Krajevna gostilna na Can- 

kovi.  . 
Poslovni predmet: Nakup, priprava in 

prodaja jestviu, nakup in prodaja alko- 
holnih in brezalkoholnih pijač. 

Ustanovitelj podjetja: KLO Cankova. 
Operativni    upravni    voditelj:    KLO 

Cankova. 
Podjetje vodi in zanj podpisuje: 
Bertalanič   Kaiman,    poslovodja,   do 

zneska 5.000din,   v   njegovi   odsotnosti 
podpisuje: 

Kolmanko Karel, predsednik KLO. 
Okrajni LO Murska Sobota, 

poverjeništvo za finance, 
dne 10. septembra 1948. ' 

Št. 1352—48 8370 
* 

1728. 
Sedež: Lcmerje. 
Dan vpisa: 1. septembra 1948. 
Besedilo:   Krajevna  kolarnica  v Le. 

merju. 
Poslovni predmet: Izdelovanje izdel- 

kov, ki so v zvezi s kolarsko stroko. 
Ustanovitelj podjetja: KLO Lemerje-. 
Operativni upravni voditelj: KLO Le- 

merje. 
Podjetje vodi in zanj podpisuje: 
Rojko  Alojz, .poslovodja.^ do  zneska 

5.000 din. 
Okrajni LO Murska Sobota, 

poverjeništvo za finance, 
'  dne' 10. septembra 1948. < 

Št. 1334-48 8369 
* 

1729. 
Sedež: Murska Sobota. 
Dan vpisa: lO.septembi» 1948/        f 
Besedilo: Mestno čevljarsko podjetje jv 

Murski Soboti. 
Poslovni predmet: Izdelava in popra- 

vilo čevljev in škornjev in izdelava -v¥eh 
drugih izdelkov čevljarske stroke. 

Ustanovitelj podjetja: MLO Murska 
Sobota. 

Operativni upravni voditelj: IO MLO 
Murska, Sobota. ... 

Podjetje-vodi in zanj podpisuje: 
Hòjer   Janez,   ravnatelj,   do   zneska 

100.000din, v njegovi odsotnosti p&' pod- 
pisujev. istem obsegu: 

Polanič Slavko, v d. računovodje. 
Okrajni LO Murska Sobota, 
poverjeništvo za finance, 
dne 10 septembra.1948. 

št. 1248—1948 ;  _ .8365 
* 

1730. •'.-*. 
Sedež: Murska Sobota. 
Dan voisa: 10 septembra 1948. 
Besedilo:   Mesfnn   «istinsko   nođjetje 

hotel Moskva v M. Soboti 
Poslovni "predmet: 'Oddaja sob' za'pre- 

nočevanje in druge hotelske storitve, na- 
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kup in prodaja alkoholnih in brezalko- 
holnih pijač in jestvin. 

Ustanovitelj podjetja: MLO Murska 
Sobota. 

Operativni upravni voditelj: IO MLu 
Murska Sobota. 

Podjetje vodi in zanj podpisuje: 
Talanji   Franc,   ravnatelj,  do  zneska 

100.000 din, v njegovi odsotnosti podpi- 
suje v istem obsegu: 

Franko Jolanka, knjigovodja. 
Okrajni LO Murska Sobota, r 

poverjeništvo za finance, 
dne 10. septembra 1948. 

Št. 1330-48 8367 
* 

1731. 
Sedež: Murska Sobota. 
Dan vpisa: 10. septembra 1948. 
Besedilo: Mestno prevozniško podjetje 

T Murski Soboti. 
Poslovni predmet: Opravljanje voženj. 
Ustanovitelj   podjetja:   MLO   Murska 

Sobota. 
Operativni upravni voditelj: 10 MLO 

Murska Sobota, 
podjetje voda in zanj podpisuje: 
Hojer   Janez,   ravnatelj,   do   zneska 

100.000 àân, v njegovi odsotnosti pa v 
istem obsegu: 

Polanič Slavko, v. d. računovodje. 
Okrajni LO Murska Sobota, 
poverjeništvo za linance, 
dne 10. septembra 1948. 

St 1285—48 8368 
* 

1732. 
Sedež: Murska Sobota, 
Dan vpisa: 10. septembra 1948. 
Besedilo: Mestna slaščičarna v Murski 

Soboti. 
Poslovni predmet: Priprava in pro- 

daja peciva, sladoleda, bonbonov, ma- 
lino vca in .vseh drugih slaščičarskih iz- 
delkov. 

Ustanovitelj podjetja:, MLO Murska 
Sobota. 

Operativni upravni voditelj: 10 MLO 
Murska Sobota. 

Podjetje vodi in zanj podpisuje: 
Hojer Janez, ravnatelj, do zneska 

100000 din, v njegovi odsotnosti pa v 
istem obsegu: 

Polanič Slavko, v. d. računovodje. . 
Okrajni L0 Murska Sobota, 
poverjeništvo za finance, 
dne 10 septembra 1948. 

Št. 1286—1948. 8366 
* 

1733. 
Sedež: Apače. 
Dan vpisa: 13. septembra 1948. 
Besedilo: Okrajno državno podjetje 

mlin, oljarna,in žaga Apačc-Craci. 
Poslovni predmet: Mletje žita, izde- 

lava in izmenjava oljaric za jedilno olje, 
žaganje lesa. 

Ustanovitelj-podjetja: 0L0 Radgona. 
Operativni upravni voditelj: Izvršilni 

odbor OLO Radgona. 
Podjetje" zastopajo in zanj podpisujejo: 
Škof Stanislav, predsednik OLO Rad- 

gona, 
Zadravec Branko, taijnik OLO . Rad- 

gona, 

Petek I' rane, upravnik podjetja, • - 
cer zadnji v materialnih zadevah do 
IO.OOO din, v pravnih sporih pa do 

10.000 din. 
Okrajni L0 Radgona, 

poverjeništvo za finance, 
dne 13. septembra 1948. 

Št. 230/8 8141 

* 
1734. 

Sedež: Benedikt št 8, 0L0 Radgona. 
Dan vpisa: 8. septembra 1948. 
Besedilo: Krajevna gostilna Benedikt. 
Poslovni  predmet:   Prodaja  jedil in 

pijač. 
Ustanovitelj podjetja: KLO Benedikt. 
Operativni upravni voditelj: KLO Be- 

nedikt 
Podjetje zastopajo in zanj podpisujejo: 
Klobasa Slavko, predsednik KLO Be- 

nedikt, 
Rojko Franc, tajnik KLO Benedikt, 
Rojko   Ivanka,   poslovodja,   ki   pod- 

pisuje samo za notranje zadeve podjetja. 
Okrajni L0 Radgona, 

poverjeništvo za finance, 
dne 8. septembra 1948. 

Št 347/21 8063 

1735. 
Sedež: Krško. 
Dan vpisa: 16. septembra 1948. 
Besedilo: Mestno gostinsko podjetje 

Krško. 
Izbriše ee Bizjak - Janko, upravnik, 

vpišeta se: 
Vahöiö Alfonz, upravnik za posloval- 

nico »Mestno gostilno«, Krško, in »Meet- 
no restavracijo«, Krško, skupaj z dose- 
danjim računovodja Roš Albino, 

Keržan Jože, upravnik »Mestne men- 
ze«, Krško, skupaj z Roš Albino, doseda- 
njo računovodkinjo. Vahčič Alfonz in 
Keržan Jože podpisujeta kot poslovodji 
vsak w svoji poslovalnici, Ros Albina pa 
kot računovodja pri Mestnih podjetjih 
Krško-. 

Okrajni L0 Krško, 
poverjeništvo za finance, 
dne 161 septembra 1948. 

Št. 64/46 8212 
* 

1736. 
Sedež: Ljubljana, Cankarjeva 1. 
Dan vpisa: 14. septembra 1948. 
Besedilo:   Kinematografsko   podjetje 

Ljubljana. 
Poslovalnica: Kino Moskva, 

MLO za glavno mesto Ljubljana, 
poverjeništvo za finance, 
dne 14. septembra 1948. 

Fin. št. 3057/48 8316 
* 

1787. 
Sedež: Ljubljana, Gregorčičeva 5. 
Dan vpisa: 18. septembra 1948. 
Besedilo: Tovarna pletenin »Lana«. 
Operativni   upravni   voditelj   odslej: 

Uprava mestne tekstilne industrije. 
MLO za glavno mesto Ljubljana, 

poverjeništvo za finance, 
dne 18. septembra 1948. 

Fin. št. 3149/48 8424 

11 JU 
Sedež: Ljubljana, Jcgličeva c. 10. 
Dan vpisa: 14 septembra 1948. 
Besedilo: Ljudska pralnica, likalnica 

in kopališče rajona Moste. 
Pooblaščenka za podpisovanje: 
Vabšek Ivana, poslovodja (ne Marija, 

kot je bilo objavljeno). 
MLO za glavno mesto Ljubljana, 

poverjeništvo za finance, 
dne 14. septembra 1948. 

Fin. št. 3129/48 8318 
* 

1739. 
Sedež: Ljubljana, Karlovška 4. 
Dan vpisa: 17. septembra 1948. 
Besedilo: Industrijsko trgovsko pod- 

jetje rajona IV »Tribuna«. 
Besedilo odslej: Mestno industrijsko 

in trgovsko podjetjo »Tribuna«, Ljub- 
ljana. 

Operativni upravni voditelj odslej: 
Uprava mestne kovinske industrije. 

Izbriše se Beker Erna, računovodja, 
na njeno mesto se vpiše 

Podboj Marija, knjigovodja. 
MLO za glavno mesto Ljubljana, 

poverjeništvo za finance, 
dne 17. septembra 1948. 

Fin. št. 3071/48 8426 
* 

1740. 
Sedež: Ljubljana, Savije 18. 
Dan vpisa: lö.'septembra 1948., 
Besedilo: Tovarna dežnikov. 
Besedilo odslej: Mestno podjetjo »Dež- 

nik«. 

MLO za glavno mesto Ljubljana, 
poverjeništvo za finance, 
dne 15. septembra 1948. 

Fin. št. 3167/48 8319 
v * 

1741. 
Sedež: Ljubljana, Viška c 43. 
Dan vpisa: 15. septembra 1948. 
Besedilo: »Viški mlin«, industrijsko 

podjetjo MLO. 
Besedilo odslej: Mestno podjetje 

»Mlin«. 
Operativni upravni voditelj odslej: 

Poverjeništvo za živilsko proizvodnjo. 
MLO za glavno mesto Ljubljana, 

poverjeništvo za finance, 
dne 14. septembra 1948. 

Fin. št 2877/48 8317 
* 

1742. 
Sedež: Murska Sobota. 
Dan vpisa: 16. julija 1947. 
Besedilo: Mestna podjetja »Brivnica« 

v M. Soboti. 
Izbriše se dosedanji ravnatelj Brž Ja- 

nez, vpiše se: 
Hojer Janez, ravnatelj, ki jo poobla- 

ščen podpisovati za podjetje do zneska 
100.000 din. 

Okrajni LO Murska Sobota, 
poverjeništvo za finance, 

dne 15. julija 1948. 
Št. 1343-48 8372 
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1743. 
Sedež: Murska Sobota. 
Dan vpisa: 16. julija 1947. 
Besedilo: Mestno podjetje »Gostilna I« 

v M. Soboti. 
Besedilo odslej: Mestna podjetja »Go- 

stilna pri zvezdi« v M. Soboti. 
Izbriše se dosedanji ravnatelj Eri Ja- 

nez in računovodja Polanič Slavko, vpi- 
šeta se: 

Talanji Franc, ravnatelj, 
Hejmer Sarika, računovodja, ki sta 

pooblaščena podpisovati za podjetje do 
zneska 100.000 din. 

Okrajni LO Murska Sobota, 
poverjoništvo za finance, 
dne 15. septembra 1948. 

Št. 1343—48 8389 

* 
1744. 

Sedež: Murska Sobota. 
Dan vpisa: 16. julija 1947. 
Besedilo: Mostno podjetje »Gostilna II« 

• M. Soboti. 
Besedilo odslej: Mestno podjetje »Go- 

stilna pri mostu« v M. Soboti. 
Izbrise se dosedanji ravnatelj Eri Ja- 

nez in računovodja Polanič Slavko, vpi- 
šeta se: 

Talanji Franc, ravnatelj, 
Hejmer Sarika, računovodja, ki sta 

pooblaščena podpisovati za podjetje do 
zneska 100.000 din. 

Okrajni L0 Murska Sobota, 
poverjoništvo za ïinance, 
dne 15. septembra 1948. 

Št. 1343-48 8388 
A 

1745. 
Sedež: Murska Sobota. 
Dan vpisa: 16. julija 1947. 
Besedilo: Mestna podjetja »Javna teht- 

nica« v M. Soboti. 
Izbriše se dosedanji ravnatelj Eri Ja- 

nez, vpiše se: 
Hojer Janez, ravnatelj, Id je poobla- 

ščen podpisovati za podjetje do zneska 
100.000 din. 

Okrajni L0 Murska Sobota, 
poverjoništvo za finance, 
dne 15. septembra 1948. 

Št. 1343—48 8377 

1746. * 
Sedež: Murska Sobota, 
Dan vpisa: 16. julija 1947. 
Besedilo; MeBtna podjetja Kavarna in 

restavracija v M. Soboti. 
Podjetje pridö v upravo I0 oLO Mur- 

SKa Sobota. 

vn?^e.dil° °<*slei: Okrajno podjetje Ka- 
0^\«rC?taVraciia v M. Soboti. 

MuS SoStaUPraVni VOdite4: I0 ML° 
Okrajni LO Murska Sobota, 

povorjeništvo za «nance, 
dne 15. septembra 1948. 

St. 1342-48 8387 
* 

1747. 
Sedež: Murska Sobota. 
Dan vpis»: 16. julija 1947. 
Besedilo: Mestna podjetja »Kino« r M 

Soboti. 
Izbriše se dosedanji ravnatelj Eri Ja- 

nez, vpiše se: 

Hojer Janez, ravnatelj, ki je poobla- 
ščen podpisovati za podjetje do zneska 
100.000 din. 

Okrajni L0 Murska Sobota, 
poverjoništvo za finance, 
dne 15. septembra 1948. 

Št 1343—48 8382 

1748. 
Sedež: Murska Sobota. 
Dan vpisa: 16. julija 1947. 
Besedilo: Mestna podjetja »Klavnica« 

v M. Soboti. 
Izbriše se dosedanji ravnatelj Eri Ja- 

nez, vpiše se: 
Hojer Janez, ravnatelj, ki je poobla- 

ščen podpisovati za podjetje do zneska 
100.000 din. 

Okrajni L0 Murska Sobota, 
poverjoništvo za finance, 
dne 15. septembra 1948. 

Št 1343—48 8378 
* 

1749. 
Sedež: Mur sica Sobota. 
Dan vpisa: 16. julija 1947. 
Besedilo:   Mestna   podjetja   »Klepar- 

stvo« v M. Soboti. 
Izbriše se knjigovodja Polanič Slavko, 

vpišeta se: 
Debelak Lojzka, knjigovodja, 
Maric Leopoldina, pom. fin. manipu- 

lant, ki sta poleg ravnatelja pooblaščena 
podpisovati za podjetje do zneska 100.000 
dinarjev. 

Okrajni L0 Murska Sobota, 
poverjoništvo za finance, 
dne 15. septembra 1948. 

Št. 1343—48 8371 
* 

1750. 
Sedež: Murska Sobota. 
Dan vpisa: 16. julija 1947. 
Besedilo: Mestna podjetja »Kopališče« 

v M. Soboti. 
Izbrise- se dosedanji ravnatelj Eri Ja- 

nez, vpiše se: 
Hojer Janez, ravnatelj, ki je poobla- 

ščen podpisovati za podjetje do zneska 
100.000 din. 

Okrajni L0 Murska Sobota, 
poverjoništvo za finance, 
dne 15. septembra 1948. 

St. 1343—1948 3879 
* 

1751. 
Sedež: Murska Sobota. 
Dan vpisa: 16. julija 1947. 
Besedilo: Mestna podjetja »Krojaštvo« 

v M. Soboti. 
Izbriše se dosedanji ravnatelj Eri Ja- 

nez, vpiše se: 
Hojer Janez, ravnatelj, ki je poobla- 

ščen podpisovati za podjetje do zneska 
100.000 din. 

Okrajni L0 Murska Sobota, 
poverjeništvo za finance, 

dne 16. julija 1948. 
Št. 1343—48 8373 

* 
1782. 

Sedež: Murska Sobota. 
Dan vpisa: 16. julija 1947. 
Besedilo: Mestna podjetja »Mesnica« v 

M. Soboti. 

Izbriše se dosedanji ravnatelj Eri Ja- 
nez, vpiše se: 

Hojer Janez, ravnatelj, ki je poobla. 
ščen podpisovati za podjetje do zneska 
100.000 din. 

Okrajni LO Murska Sobota, 
poverjoništvo za finance, 
dne 15. septembra 1948. 

Št 1343—48 8385 
* 

1753. 
Sedež: Murska Sobota. 
Dan vpisa: 16. julija 1947. 
Besedilo: Mestna podjetja »Metlarstvo« 

v M. Soboti. 
Izbriše s© dosedanji računovodja Po- 

lanič Slavko, vpiše se: 
Debelak Lojzka, računovodja, in Mftriö 

Leopoldina, pom. lin. manipulant, ki 
podpisujeta poleg ravnatelja vse listine 
do zneska 100.000 din. 

Okrajni LO Murska Sobota, 
poverjeništvo za finance, 
dne 15. septembra 1948. 

Št. 1343—48 8384 
* 

1754. 
Sedež: Murska Sobota. 
Dan vpisa: 16. julija 1947. 
Besedilo: Mestna podjetja »Pekarna« 

v M. Soboti. 
Izbriše se dosedanji ravnatelj Eri Ja- 

nez, vpiše se: 
Hojer Janez, ravnatelj, ki je poobla- 

ščen podpisovati za podjetje do zneska 
100.000 din. 

Okrajni L0 Murska Sobota, 
poverjeništvo za finance, 
dne 15. septembra 1948. 

Št. 1343-48 8388 
* 

1755. 
Sedež: Murska Sobota, 
Dan vpisa: 16. julija 1947. 
Besedilo: Mestna podjetja »Pogrebni 

zavod« v M. Soboti. 
Izbriše se dosedanji ravnatelj Eri Ja- 

nez, vpiše se: 
Hojer Janez, ravnatelj, ki je poobla. 

ščen podpisovati za podjetje do zneska 
100.000 din. 

Okrajni LO Murska Sobota, 
poverjeništvo za finance, 
dne 15. septembra 1948. 

Št. 1343-48 8380 
* 

1756. 
Sedež: Murska Sobota, 
Dan vpisa: 16. julija 1047. 
Besedilo:  Mestna  podjetja »Radiode- 

Iavnica« v M. Soboti, 
Izbriše se dosedanji ravnatelj Eri Ja- 

nez, vpiše se: 
Hojer Janez, ravnatelj, ki je poobla- 

ščen podpisovati za podjetje do zneska 
100.000 din. 

Okrajni LO Murska Sobota, 
poverjeništvo za finance, 
dno 15. septembra 1948. 

Št. 1343—48 8375 

17S7. * 
Sedež: Murska Sobote. 
Dan vpisa: 16. julija 1947. 
Besedilo: Mestna podjetja »Šiviljstvo« 

y M. Soboti 
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Izbriše se dosedanji ravnatelj Eri Ja- 
nez, vpiše se: 

Hojer Janez, ravnatelj, ki je poobla- 
ščen podpisovati za podjetje do zneska 
10O.O0O din. 

Okrajni LO Murska Sobota, 
poverjcništvo za finance, 
dne 15. septembra 1948. 

St. 1343—48 8374 

* 
1758. 

Sedež: Murska Sobota. 
Dan vpisa: 16. julija 1947. 
Besedilo: Mestna podjetja »Uprava 

hiš« v M. Soboti. 
> Izbriše se dosedanji ravnatelj Eri Ja- 
nez, vpiše se: 

Hojer Janez, ravnatelj, ki je poobla- 
ščen podpisovati za podjetje do zneska 
100.000 din. 

Okrajui L0 Murska Sobota, 
poverjcništvo za finance, 
dne 15. septembra 1948. 

Št. 1343-48 8383 

1759. 
Sedež: Murska Sobota. 
Dan vpisu: 16. julija 1947. 
Besedilo: Mestna podjetja »Urarstvo« 

v M. Soboti. 
Izbriše se dosedanji ravnatelj Eri Ja- 

nez, vpiše se: 
Hojer Janez, ravnatelj, ki je poobla- 

ščen podpisovati za podjetje do zneska 
100.000 din. 

Okrajni LO Murska Sobota, 
poverjcništvo za finance, 
dne 15. septembra 1948. 

Št. 1343—48 8376 

* 
1700. 

Sedež: Murska Sobota. 
Dan vpisa: 16. julija 1947. 
Besedilo: Mestna podjetja »Vrtnarstvo« 

v M. Soboti. 
Izbriše se dosedanji ravnatelj Eri Ja- 

nez, vpiše se: 
Hojer Janez, ravnatelj, ki je poobla- 

ščen podpisovati za podjetje do zneska 
100.000 din. 

Okrajni LO Murska Sobota, 
poverjcništvo za finance, 
dne 15. septembra 1948. 

Št. 1343—48 8381 

1761. * 
Sedež: Tolmin. 
Dan vpisa: 12. maja 1947. 
Besedilo: Okrajno gradbeno podjetje 

»OGRAp«, Tolmin. 
Preklicano je pooblastilo. za podpiso- 

vanje bivšemu računovodji podjetja Va- 
lenčič Mariji. 

Podjetje podpisuje odslej poleg šefa 
Lušina Gabrijela, 

Vdduč Marjan, računovodja, v mejah 
pooblastil v pravilih podjetja. • 

Okrajni LO Tolmin, 
poverjcništvo za finance, 
dne 18. septembra 1948. 

Št 78/129—1948 . 8363 

1762. 
Sedež. Žalec. 
Dan izbrisa: 18. septembra 1948. 
Besedilo: »Jutcks« Žalec —  tkalnica 

jute. 
Zaradi spremembe v podjetje republi- 

škega pomena. 
Okrajni L0 Celje okolica, 
povorjeništvo za finance, 
dne 18. septembra 1948. 

Št. 631/2 8434 
* 

1763. 
Sedež: Ljubljana, Prcdovičeva ul. 7. 
Dan izbrisa: 15. septembra 1948. 
Besedilo: Rajonsko gostinsko podjetje 

Moste. 
Ker je prenehalo biti samostojno pod- 

jetje in postalo poslovalnica Uprave go- 
stinskih podjetij RLO Moste. 

ML0 za glavno mesto Ljubljana, 
poverjcništvo za finance, 
dne 15. septembra 1948. 

Fin. št 3130/48 8427 
* 

1764. 
Sedež: Ljubljana, Tyrseva 19. 
Dan izbrisa: 18. septembra 1948. 
Besedilo: »Potoprema«, izdelovanje in- 

prodaja potovalnih potrebščin. 
Zaradi vpisa v register invalidskih 

podjetij. 
MLO za glavno mesto Ljubljana, 

poverjcništvo za finance, 
dne 18. septembra 1948. 

Fin. št. 3060/48 8423 
* 

1765. 
Sedež: Apače. 
Dan izbrisa: 13. septembra 1948. 
Besedilo: 'Okrajni mlin Apače. 
Zaradi združitve z drugimi podjetji v 

Okrajno državno podjetje mlin, oljarna 
in žaga Apace-Črnci. 

Okrajni LO Radgona, 
poverjcništvo za finance, 
dne 13. septembra 1948. 

Št. 347/22 8144 
* 

1766. 
Sedež: Apače. 
Dan izbrisa: 13. septembra 1948. 
Besedilo: Okrajna oljarna Apače. 
Zaradi združitve z drugimi podjetji v 

Okrajno državno podjetje mlin, oljarna 
in žaga Apace-Črnci. 

Okrajni L0 Radgona, 
poverjcništvo za finance, 
dne 13. septembra 1948. 

Št. 347/22 8143 
* 

1767. 
Sedež: črnci. 
Dan izbrisa: 13. septembra 1948. 
Besedilo: Okrajna žaga v Črncih. 
Zaradi združitve z drugimi podjetji v 

Okrajno državno podjetje mlin, oljarna 
in žaga Apače-Črnoi. 

Okrajni L0 Radgona, 
poverjeništvo za finance, 
dne 13. septembra 1948. 

Št. 347/22 8142 

Vpisi v zadružni register 

134;. 
Sedež: Bukovica. 
Dan vpisa: 16. septembra 1948. 
Besedilo: Kmetijska zadruga z omeje. 

nim jamstvom v Bukovici. 
Zadruga je bila ustanovljena na usta- 

novnem zboru 3. III. 1948 za nedoločen 
čas. 

Naloge zadruge so: 1. da na čim boljši 
in čim kulturnejši način oskrbuje svoje 
Slane z vsemi potrebnimi potresnimi 
predmeti; 2- da odkupuje v svojem oko- 
lišu vse kmetijske pridelke in izdelke v 
skladu s postavljenim načrtom za dobro 
oskrbo mest in drugih industrijskih sre- 
dišč in sklepa v ta namen pogodbe; 
3. da pospešuje in razvija vse panoge " 
kmetijskega gospodarstva na svojem 
področju, tako poljedelstvo, živinorejo, 
sadjarstvo, vinogradništvo, čebelarstvo, 
gozdarstvo, domačo obrt itd., posebno 
še tiste panoge oziroma kulture, ki v 
danih naravnih pogojih najbolj uspe- 
vajo; 4 da uvaja za povečanje kmetijske 
proizvodnjo in s tem za naraščanje bla- 
gostanja svojih članov naprednejše teh- 
nične in agronomske metode v kmetij- 
stvu in v ta namen nabavlja kmetijske 
stroje, umetna gnojila itd., ustanavlja 
ambulante za živino, plemenilne postaje, 
organizira selekcijo živine, gradi silose, 
organizira semensko službo, skrbi za 
gojitev sadnih, gozdnih in drugih sadik 
itd.; 5. da organizira predelavo kmetij- 
skih pridelkov in obrtne delavnice za 
potrebe svojih članov in izrablja pri tem ' 
predvsem lokalne surovine; C. da zbira 
kmečke prihranke v obliki hranilnih 
vlog in notranjih posojil *a ustvarjanje 
obratnih sredstev in podeljevanje kre- 
ditov svojim članom; 7. da skrbi za go- 
spodarski strokovni, kulturni in pro- 
svetni dvig vseh prebivalcev svojega 
okoliša tako, da prireja v svojem za- 
družnem domu strokovna in politična 
predavanja, kulturne prireditve, stro- 
kovne tečaje, razstave, predvajanja fil- 
mov, goji fizkulturo itd. ter ustanovi 
svojo knjižnico. 

Delež znaša 100 din in se lahko plača 
v obrokih. Delež zadružmikovega družin- 
skega člana znaša 20 din. Člani jamöijo 
za obveznosti zadruge z desetkratnim 
zneskom vpisanega enkratnega temelj- . 
nega oziroma družinskega deleža. 

Zadruga razglaša važnejše sklepe v 
svojih poslovnih prostorih in na raz- 
glasni deski. 

Upravni odbor sestavlja 7 do 13 Sa- 
nov^ ki jih voli zbor izmed zadružnikov. 
Dolžnost upravnega odbora traja eno 
leto. 

Za zadrugo podpisujeta po dva člana 
upravnega odbora, katerih enega lahko 
nadomešča' po upravnem odboru poobla- 
ščeni uslužbenec zadruge. 

Člani upravnega odbora so: 
Sršen Frano, mizar. Golo 4, 
Jež Anton, kmet, Utik 24, 
Kosec Frančiška, gospodinja. Sinkov 

turn 19,", 
Gosar Alojz, kmet, Selo 10, 

' Rosulnik Feliks, zidar, Potok 6, 
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Vpišejo  se   novi  člani dopolnjenega 
upravnega odbora: 

Horvat Ignac, 
Oasar Ivan, 
Gutman Anton, 
Roaman Ludvik, vsi kmetje v Bogo- 

j ini. 
Okrožno sodišče v ßiariboru 

dne 4. septembra 1948. 
Zadr III 84 8064 

* 
1354. 

Sedež: Filovci. 
Dan vpisa: 3. septembra 1948. 
Besedilo: Kmetijska nabavno-prodaj- 

na zadruga z o. j. v Filovcih. 
Na zboru 1. VIII. 1948 so bila sprejeta 

nova pravila. 
Besedilo odslej: Kmetijska zadruga 

z o. j. T Filovcih. 
Naloge zadruge so: 1. da na čim boljši 

in čim kulturnejši način oskrbuje svoje 
člane z vsemi potrebrimi potrošnjmi 
predmeti; 2. da odkupuje y svojem oko- 
lišu vse kmetijske pridelke an izdelke v 
skladu v postavljenim načrtom za dobro 
oskrbo mest in drugili industrijskih sre- 
dišč in sklepa v ta namen pogodbe; 
3. da pospešuje in razvija vse panoge 
kmetijskega gospodarstva na svojem 
področju, tako poljedelstvo, živinorejo, 
sadjarstvo, vinogradništvo, čebelarstvo, 
gojitev industrijski) in drugI) kultur, 
gozdarstvo, domačo obrt itd., >f>sebno 
še tiste panoge oziroma kulture, ki v 
danti naravnih pogojih najbolj uspe- 
vajo; 4. da uvaja za povečanje kmetijske 
proizvodnje in s tem za naraščanje bla- 
gostanja svojih članov naprednejše teh- 
nične • agronomske metode v kmetij- 
stvu in v ta namen nabavlja kmetijske 
stroje, umetna gnojila itd., ustanavlja 
ambulante za živino, plemenilne postaje, 
organizira selekcijo živine, gradi silose, 
organizira semensko služho, skrbi za 
gojitev sadnih, gozdnih in drugih sadik 
itd.; 6. da organizira predelavo kmetij- 
skih pridelkov in obrtne delavnice za 
potrebe svojih članov in izrablja pri tem 
predvsem lokalne surovine; 6. da zbi'-a 
kmečke prihranke v obliki hranilnih 
vlog in notranjih posojil za ustvarjanje 
obratnih sredstev in podeljevanje kre- 
ditov svojim Članom; 7. da skrbi za go- 
spodarski strokovni, kulturni in pro- 
svetni dvig vseh prebivalcev svojega 
okoliša : tako, da prireja v svojem za- 
družnem domu strokovna in politična 
predavanja, kulturne prireditve, stro- 
kovne tečaje, razstave, predvajanja fil- 
mov, goji fizkulturo itd. ter ustanovi 
svojo knjižnico. 

Zaradi smotrnega in uspešnejšega iz- 
vajanja svojih nalog izdela potrebne na- 
črte v skladu s splošnim državnim na- 
črtom. 

Upravni odbor sestavlja 5 do 9 članov. 
Izbrišejo se dosedanji člani upravne- 

ga odbora: Ivanič Jože, kmet, Strehovci 
št. G2, čermela Franc, Beligač Jože, Cä- 
sar Stefan, Varga Ivan in Glavač Štefan, 
vpišejo se novi člani: 

Gutman Jožef, kmet, Filovci 144, pred- 
sednik, 

ivanič Jožef, kmet, Filovci 102, tajnik, 
Gerenčar Martin, kmet, Filovci 115, 
Meričnjak Jožef, kmet, Filovci 117. 

Okrožno sodišče v Mariboru 
dne 3. septembra 1948. 

Zadr III 14 8067 

1335. 
Sedež: Ljutomer. 
Dan vpisa: 4. septembra 1948. 
Besedilo: Kmetijska nabavno-prodaj- 

na zadruga z o. j. v Ljutomeru. 
Na zboru 29. VI. 1948 so bila spreje- 

ta nova pravila. 
Besedilo odslej: Kmetijska zadruga 

z o. j. v Ljutomeru. 
Naloge zadruge so: 1. da na čim boljši 

in čim kulturnejši način oskrbuje svoje 
člane z vsemi, potrebnimi potresnimi 
predmeti; 2. da odkupuje v svojem oko- 
lišu vse kmetijske pridelke in izdelke v 
skladu s postavljenim načrtom za dobro 
oskrbo mest in drugih industrijskih sre- 
dišč in sklepa v ta namen pogodbe; 
3. da pospešuje in razvija vse panoge 
kmetijskega gospodarstva na svojem 
področju, tako poljedelstvo, živinorejo, 
sadjarstvo, vinogradništvo, čebelarstvo, 
gojitev industrijskih in drugih kultur, 
gozdarstvo, domačo obrt itd., posebno 
še tiste panoge oziroma kulture, ki v 
danih naravnih pogojih najbolj uspe- 
vajo; 4. da uvaja za povečanje kmetijske 
proizvodnje in s tem za naraščanje i!e- 
gostanja svojih članov naprednejše teh- 
nične in agronomske metode v kmetij- 
stvu in v ta namen nabavlja kmetijske 
stroje, umetna gnojila itd., ustanavlja 
ambulante za živino, plemenilne (A*.Mje. 
organizira - selekcijo živine, gradi silose, 
organizira temensko službo, skrbi za 
gojitev sadnih, gozdnih in drugih sadik 
itd.; 5. da organizira predelavo kmetij- 
skih pridelkov in obrtne delavnic za 
potrebe svojih članov in izrablja pri frgm 
predvsem lokalne surovine; 6. da zbira- 
kmečke prihranite v obliki hranilnih 
vlog in notranjih posojil za ustvarjanje 
obratnih sredstev in podeljevanje kre- 
ditov svojim članom; 7. da skrbi za go- 
spodarski strokovni, kulturni in pro- 
svetni dvig vseh prebivalcev svojega 
okoliša tako, da prireja v svojem za- 
družnem domu strokovna in politična 
predavan-ja, kulturne prireditve, stro- 
kovno tečaje, razstave, predvajanja fil- 
mov, goji fizkulturo itd. ter ustanovi 
svojo knjižnico. 

Zaradi smotrnega in uspešnejšega iz- 
vajanja svojih nalog izdela potrebne na- 
črte v skladu s splošnim državnim na- 
črtom. 

Zadružni delež znaša 150din, delež 
zadružnikovega družinskega člana pa 
20 din. 

Upravni odbor sestavlja 5 do 8 Članov. 
Izbrišejo se člani upravnega odbora: 

Skrajmer Janko, Pušenjak Miha, Horva- 
tič Ivan, Topolnijak Franjo, Saêel Gre- 
gor, Pintarič Maks, Puconja Branko, 
•••••• Janez, Pihlar Ferdo, Hedžet Ma- 
tija, Voslič Anton, Strud Ludvik in Sla- 
vic Stanko, vpišejo se novi člani odbora: 

Rus Joško, pos., Ljutomer, predsed- 
nik, ; 

Kiskec Franjo, pos.,   Ljutomer,  pod- 
predsednik, 

Sumak Mirko, pos., Ljutomer, 
Vaupotič Anton, mesar, Ljutomer, 
Glavnik Jože, tajnik OLO Ljutomer, 
Pušenjak Franc, pos., Ljutomer. 

Okrožno sodišče v Mariboru 
dne 4. septembra 1948. 

Zadr II 17 8068 
* 

1356. 
Sedež: Selo. 
Dan vpisa: 4. septembra 1948. 
Besedilo:  Kmetijska nabavno-prodaj- 

na zadruga z o. j. v Sclu. 
Na zboru 2. V. 1948 so bila sprejeta 

nova pravila. 
Besedilo odslej: Kmetijska zadruga 

z o. j. v Selu. 
Naloge zadruge' so: 1. da na čim boljši 

in čim kulturnejši način oskrbuje svoje 
člane z vsemi potrebnimi potrošnimi 
predmeti; 2. da odkupuje v svojem oko- 
lišu vse kmetijske pridelke in izdelke v 
skladu s postavljenim načrtom za dobro 
oskrbo mest in drugih industrijskih sre- 
dišč in sklepa v ta namen pogodbe; 
3. da pospešuje in razvija vse panoge 
kmetijskega gospodarstva na svojem 
področju, tako poljedelstvo,' živinorejo, 
sadjarstvo, vinogradništvo, čebelarstvo, 
gojitev industrijskih in erugih kultur, 
gozdarstvo, domačo obrt itd., posebno 
še tiste panoge oziroma Kulture, ki v 
danih naravnih pogojih najbolj uspeva- 
jo; 4. da uvaja za povečanje kmetijske 
proizvodnje in s tem za naraščanje bla- 
gostanja svojih članov naprednejše teh- 
nične in agronomske metode v kmetij- 
stvu in v ta namen nabavlja kmetijske 
stroje, umetna gnojila, itd., ustanavlja 
ambulante za živino, plemenilne postaje, 
organizira selekcijo živine, gradi silose, 
organizira.1 semensko službo, skrbi za 
gojitev sadnih, gozdnih in drugih sadik 
itd.; 5. da organizira predelavo kmetij- 
skih pridelkov in obrtne delavnice za 
potrebe svojih članov in izrablja pri tem 
predvsem lokalne surovine; 6. da' zbira 
kmečke prihranke v obliki hranilnih 
vlog in notranjih posojil za ustvarjanje 
obratnih sredstev in podeljevanje kre- 
ditov svojim članom; 7. da skrbi za go- 
spodarski strokovni, kulturni in pro- 
svetni dvig vseh prebivalcev svojega 
okoliša tako, da prireja v svojem za-' 
družnem domu etrokovna in politična 
predavanja, kulturne prireditve, stro- 
kovne tečaje, .razstave, predvajanja fil-1 

mov, goji fizkulturo itd. 1er ustanovi 
svojo knjižnico. 

Zaradi smotrnega in uspešnejšega iz- 
vajanja svojih nalog izdela poh-ebne na- 
črte v skladu s splošnim državnim nm- 
črtom. 

Upravni odbor sestavlja 7 članov. 
Izbrišejo se člani upravnega1 odbora: 
Voš Karel, Hujs Jožef, Antalič Vin- 

cenc, Klanec Aleksander, Kerčmar'Ko- 
loman, Perš Stefan, Perš Ludvik, Fe- 
renček Janez, Magasi Rudolf, Cug Kolo- 
man,. Gospod Josip, Kerčroar Irma in 
Kandol Jožef, vpišejo so novi člani: 

Koltaj Jožef, 
Kardoš Emil, ' 
Molnar Aleksander, 
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Lipaj  Vladimir, 
Grabar Ludvik, vsi kmetje v Selu. 
Zaznamuje se, da je Kocet Jožef pred- 

sednik, Koltaj Jožef podpredsednik, 
Kardoš Emü pa tajnik upravnega odbora- 

Okrožno sodiščo v Mariboru 
dne 4. septembra 1948. 

Zadr III 8 8281 
«JU 

1357. 
Sedež: Turnišče, okraj Lendava. 
Dan vpisa: 3. eeptembra 1948. 
Besedilo Nabavna in prodajna zadru- 

ga z o. j. v Turnišču. 
Na zboru 11. IV. 1948 so bila sprejeta 

nova pravila. 
Besedilo odslej: Kmetijska zadruga 

a o. j. v Turnišču. 
Naloge zadruge so: 1. da na 6im boljši 

in čim kulturnejši način oskrbuje svoje 
člane z vsemi potrebnimi potrošnimi 
predmeti; 2. da odkupuje v svojem oko- 
lišu vse kmetijske pridelke in izdelke v 
skladu s postavljenim Liačrtom za dobro 
oskrbo mest in drugih industrijskih sre- 
dišč in sklepa v ta namen pogodbe; 
3. da pospešuje in razvija vse panoge 
kmetlijskega gospodarstva na svojem 
področju, tako poljedelstvo, živinorejo, 
sadjarstvo, vinogradništvo, čebelarstvo, 
gojitev industrijskih in drugih kultur, 
gozdarstvo, domačo obrt Itd-, posebno 
še tiste panoge oziroma kulture, ki v 
danih naravnih pogojih najbolj uspe- 
vajo; 4. da uvaja za povečanje kmetijske 
proizvodnje in s tem za naraščanje bla- 
gostanja svojih članov naprednejše teh- 
nične in agronomske metode v kmetij- 
stvu in v ta namen nabavlja kmetijske 
stroje, umetna gnojila itd., ustanavlja 
ambulante za živino, plemenilne postaje, 
organizira selekcijo živine, gradi silose, 
organizira semensko službo, skrbi za 
gojitev sadnih, gozdnih in drugih sadik 
itd.; 5. da organizira predelavo kmetij- 
skih pridelkov in obrtne delavnice za 
potrebe svojih članov in izrablja pri tem 
predvsem lokalne surovine; 6. da zbira 
kmečke prihranke v obliki hranilnih 
vlog in notranjih posojil za ustvarjanje 
obratnih sredstev in podeljevanje kre. 

• ditov svojim članom; 7. da skrbi za go- 
spodarski strokovni, kulturni in pro- 
svetni dvig vseh prebivalcev svojega 
okoliša tako, da prireja v svojem za- 
družnem domu strokovna • politična 
predavanja, kulturne prireditve, stro- 
kovne tečaje, razstave, predvajanja •- 
m0?» goji fizkulturo itd. ter ustanovi 
svojo knjižnico. 

Zaradi smotrnega in uspešnejšega iz- 
vajanja svojih nalog izdela potrebne na- 
črte v skladu s splošnim državnim na- 
črtom. 

Zadružni delež znaša 160 din in se 
plača ob vstopu v zadrugo. Upravni od- 
bor lahko dovoli plačilo v obrokih. De- 
lež zadružnikovega družinskega člana 
znaša 20 din. Vsak zadružnik jamči še z 
desetkratnim zneskom vpisanih obvez- 
nih deležev. 

Upravni odbor sestavlja 7 članov. Nje- 
gova dolžnost traja eno ieto. 

Zadrugo zastopa upravni odbor, pod- 
pisujeta pa zanjo po dva člana upravne- 

ga odbora, katerih enega lahko nadome- 
šča po upravnem odboru pooblaščeni 
uslužbenec zadruge. 

Izbrišejo se člani upravnega odbora: 
Nemec Stefan, Dakan Stefan, Rodi .Ivan, 
Sobočan Štefan, Zadravec Joško in Mag- 
dič Ludvik, vpišejo se novi člani 

Stefanec Franc, posestnik, Turnišče 
št. 38, predsednik, 

Zver Joško, čevljar, Turnišče 164, 
Lebar Jožef, čevljar, Turnišče 191, 
Stefanec Franc, pos. sin, Turnišče 176, 
Zver Štefan, posestnik, Turnišče 146, 
Gorenjec Jožef, posestnik, Turnišče 68. 

Okrožno sodišče v Mariboru 
dne 3. septembra 1948. 

Zadr II 131 8066 

Uvedbe postopanja 
za razglasitev za mrtve 

IV R 138/48-2 7912 
Gašperin Jože, roj. 24. V. 1903 v 

Mihalovcu 12, KLO Dobova, sin Janeza 
in Neže rojene Tolas, ee od 15. XII. 1944 
pogreša. 

Na predlog žene Gašperin Antonije 
rojene Kruls, gospodinje iz Zupelevca 
št. 43, KLO Kapele, se uvede postopanje 
za razglasitev za mrtvega in se izdaja 
poziv, da se o pogrešanem do 31. X. 
1948 poroča sodišču ali skrbnici Gašpe- 
rin Antoniji. 

Po preteku roka bo sodišče odločilo o 
predlogu. 

Okrajno sodišče v Brežicah 
za okraj Krško 

dne 4. septembra 1948. 

IV R 66/48 8341 
Bahč Franc, roj. 30.1.1918 v Pleterjih, 

sin Franceta in Marije rojene Godler, se 
od jeseni 1944 pogreša. 

Na predlog očeta Bahča Franceta, po- 
sestnika v pleterjih 29, p. Zdole, se uvede 
postopanje za razglasitev za mrtvega in 
se izdaja poziv, da se o pogrešanem do 
20. X. 1948 poroča sodišču ali skrbniku 
Bahču Francetu. 

Po preteku roka bo sodišče odločilo 
o predlogu. 

Okrajno sodišče v Brežicah 
za okraj Krško 

dne 18. septembra 1948. 
« 

IV R 99/48 8341 
Bahč Karol, roj. 15. X. 1919 v Pleter- 

jih, kmečki sin Franceta in Marije ro- 
jene Godler, se od aprala 1941 pogreša. 

Na predlog sestre Bahč Terezije, go- 
spodinje v Pleterjü) 23, KLO Zdole, se 
uvede"4 postopanje za razglasitev za 
mrtvega1 in se izdaja poziv, da se o po- 
grešanem do 15. X. 1948 poroča sodišču 
ali skrbnici Bahč Tereziji. 

• Po preteku roka bo sodišče odločilo 
o predlogu. 

Okrajno sodišče v Brežicah 
za okraj Krško 

dne 14. septembra 1948. 

IV R 70/48—3 8391 
Bizjak Franc, roj. 21. VIII. 1912 v Pits- 

burgu (Amerika), sin Alojza in Neže 
rojene Smrdel, samski, mlinar v Globo- 
čicah 3, MLO Kostanjevica, je bil jeseni 
1943 kot partizan ranjen in se od tedaj 
pogreša. 

Na predlog Zagore Antonije, delavke 
v Orehovcu 11 pri Kostanjevici, se uvede 
postopanje za razglasitev za mrtvega in 
se izdaja poziv, da se o pogrešanem do 
20. X. 1948 poroča sodišču ali skrbnici 
Zagore Antoniji. 
IV R 128/48 8390 

Novšak Marjan, roj. 13. II. 1926 v 
Stranski vasi pri Novem mestu, sin pok- 
Ivana in Marjete rojene Gospodaric, trg. 
potnik na Dunaju, je bil februarja 1945 
v gestapovskem zaporu v Mariboru. Od, 
tedaj se pogreza. 

Na predlog matere Novšak Marjete iz 
Boštanja 24 se uvede postopanje za raz- 
glasitev za mrtvega in ee izdaja poziv, 
da se o pogrešanem do 20. X. 1948 po- 
roča sodišču ali skrbnici Novšak Marjeti. 
IV R125/48 * 8392 

Prutky Pavel, roj. 7. X. 1926 v Pusti- 
Selež pri Antunovcu pri Osijeku, sin 
Ivana in Elizabete rojene Poth, oženjen, 
delavec v Dol. Boštanju 37, se od jeseni 
1944 pogreša. 

Na predlog žene Prutky Berte, delav- 
ke iz Dol. Boštanja 37, se uvede posto- 
panje za razglasitev za mrtvega in se 
izdaja poziv, da se o pogrešanem do 
31. X. 1948 poroča sodišču ali skrbnici 
Prutky Berti. 
IV R137/48 8393 

Završnik Ludvik, roj. 28. VIII. 1912 
v Dobrovljah, Savinjska dolina, sin Mar- 
tina in Alojzije rojene Turašek, oženjen, 
posestnik v Trnovcu 39, se kot partizan 
od marca 1945 pogreša. 

Na predlog žene Završnik Ane, gospo- 
dinje iz Trnovoa 39, KLO Podvrh, se 
uvede postopanje za razglasitev za1 

mrtvega in se izdaja poziv, da se o po- 
grešanem do 20. X. 1948 poroča sodišču 
ali ekrbnici Završnik Am. 

Po preteku rokov bo sodišče odločilo 
o predlogih. 

Okrajno sodišče v Brežicah 
za okraj Krško 

dne 18. septembra 1948. 

VII R 159/48 8435 
Loštrek Franc, roj. 19. X. 1923 pri Sv. 

Lovrencu na Dr. polju, ein Franca in 
Marije rojene Mojzer, samski, delavec, 
je odšel v NOV na Pohorje. Avgusta ali 
septembra 1944 je bi dodeljen jurišne- 
mu bat. XVIII divizije. V bojih z belo- 
gardisti in Nemci pri Velikem Lipju 
21. I. 1945 je padel. 

Na predlog očeta' Loštreka Franca se 
uvede postopanje za razglasitev za, mr- 
tvega in se izdaja poziv, da se o pogre- 
šanem do 20. X. 1948 poroča sodišču ali 
skrbniku Dolencu Francu, posestniku 
pri Sv. Lovrencu na Dr. polju 32. 

Po preteku roka bo sodišče odločilo o 
predlogu. 

Okrajno sođiščo v Ptuju 
dne 20. septembra 1948. 
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III R 861/48—2 7852 
Bezgovšek Alojz, roj. 13. V. 1909 v 

Cemšeniku 27, rudar v Trbovljah, Loke 
št, 178, se od maja 1945 pogreša. Kljub 
poizvedbam se ni dalo ugotoviti njego- 
vega bivališča. 

Na predlog žene Bezgovšek Ane, de- 
lavke iz Trbovelj, Loke 178, se uvede 
postopanje za razglasitev za mrtvega in 
se izdaja poziv, da se o pogrešanem do 
1- XII. 194S poroča sodišču. 

Po preteku roka bo sodišče odločilo o 
predlogu. 

Okrajno sodišče v Trbovljah 
dne 2. septembra 1948. 

* 
• R 857/48—4 ,     8222 

Gačnik Pavel, roj. 25. IX. 1909 v Tr- 
bovljah, rudar, Trbovlje, Loke 556, se 
od maja 1945. pogreša. Kljub poizved- 
bam se ni moglo ugotoviti njegovo bi- 
vališče. 

Na predlog žene Gačnik Amalije iz 
Trbovelj, Loke 550, se uvede postopanje 
za razglasitev za mrtvega. 

* 
III R 863/48—2 8220 

Rajtmajer Mirko, roj. 1. V. 1902 v Ce- 
lju, klepar, Trbovlje, Loke 186, se od 
maja 1945 pogreša. Kljub poizvedbam 

' se ni moglo ugotoviti njegovo bivališče. 
Na predlog žene Rajtmajer Marije, go- 

spodinje iz Trbovelj, Loke 186, se uvede 
postopanje za razglasitev za mrtvega. 

III R 58/48—3 8221 
Skruba Janez, roj. 27. VII. 1921 v Lo- 

kavcu, poljski delavec, Lokaveo 15, KLO 
Loka pri Zidanem mostu, se od leta 
1945 pogreša. 

Na predlog sestre SanteJ Terezije, po- 
sestni ce iz Lokavca 15, se uvede posto- 
panje za razglasitev za mrtvega. 

' Vsakdo, M mu je o pogrešamih kaj 
znano, se poziva, da to do 1, XI. 1948 
poroča sodišču. 

Po preteku rokov bo sodišče odločilo 
o predlogih. 

Okrajno sodišče v Trbovljah 
dne 10. septembra 1948. 

I R 298/48—4 8157 
. Brajer Vid, roj. 9. XI. 1896 na Bleč- 
jemvrhu pri Trebnjem, gozdni delavec 
Da Sv. vrhu 43, KLO Mokronog, je bil 
1942 interniran na Rab, pozneje pa v 
Renacci, kjer je baje 28. XI, 1943 umrl. 
Od tedaj se pogreša. 

Na predlog žene Brajer Matilde, de- 
lavke v Mokronogu 163, se uvede posto- 
panje za razglasitev za mrtvega in se iz- 
daja poziv, da se o pogrešanem do 81. 
XII. 1948 poroča sodišču ali skrbniku 
Grintalu Janezu, sod. uslužbencu v 
Trebnjem. 

Po preteku roka bo sodišče odločilo o 
predlogu. 

Okrajno sodišče v Trebnjem 
dne 18. septembra 1948. 

Oglasi sodišč 
in drugih oblastev 

Zemljiškoknjižni oklici 

Dražbeni oklici 
I 181/48-7 8481 

12. oktobra 1948 ob 9. uri bo pri tem 
sodišču v sobi št. 6 dražba nepremičnin 
zavezanca Janežiča Stefana, vi. št. 51 k. 
o. Kajžar. 

Cenilna vrednost: 112.060 din. 
Vrednost priteklin: 6.600 din, 
Najmanjši ponudek: 88.995 din. 
Varščina^LSoo din. 
Pravice, zaradi katerih dražba ne bi 

bila dopustna, je treba priglasiti sodišču 
najpozneje pri dražbenem naroku pred 
začetkom dražbe, ker bi se sicer ne 
mogle'več uveljavljati glede nepremič- 
.nin v škodo zdražitelja, ki je ravnal v do- 
bri veri. 

Drugače pa se opozarja na dražbeni 
oklic, ki je nabit na uradni deski tega 
sodišča:. « 

Okrajno sodišče v Ljutomeru 
dne 21. septembra 1948. 

* 
I 182/48-8 8482 

12. oktobra 1948 ob % 11. bo pri tem 
sodišču v sobi št. 6 dražba nepremičnin 
zavezanca Janežiča Stankota in Angele, 
vi. št. 291 k. o. Brebrovnik. 

Cenilna vrednost: 65.200 din. 
Vrednost priteklin: 9.600 din. 
Najmanjši ponudek: 56.100 din. 
Varščina: 7.480 din. 
Pravice, zaradi katerih dražba ne bi 

bila dopustna, je treba priglasiti sodišču 
najpozneje pri dražbenem naroku pred 
začetkom dražbe, ker bi se sicer ne 
mogle več uveljavljati glede nepremič- 
nin v škodo zdražitelja, M je ravnal v do- 
bri veri. 

Drugače pa se opozarja na dražbeni 
oklic, ki je nabit na uradni deski tega 
sodišča^ 

Okrajno sodišče v Ljutomeru 
dne 21. septembra 1948. 

Oklici dedičem 
O 1054/48 8558 

Kaluža Jožef, rojen 1890, rudar iz 
Breznegä, je umrl 22. IV, 1941 v Vest- 
faliji. Dediči niso znani. 

Sodišč© poziva vse tiste, ki mislijo, da 
imajo dedno pravico do njegove zapu- 
ščine, naj se v 6 mesecih priglasijo pod- 
pisanemu sodišču in podajo dedno prija- 
vo, ker se bo sicer o zapuščini razprav- 
ljalo in zapuščinski postopek končal le 
6 tistimi dediči, M so se priglasili. 

Okrajno sodišče v Celju 
dne 22. septembra 1948. 

* 
0 856/48-4 8388 

Požar Jakob, sin Matevža in Marije 
roj. Simčič, roj. 6. XII. 1885 v Belskem, 
KLO Bukovje; okraj Postojna delavec, 
nazadnje prebivajoč neznano kje v Ame- 

riki, ki je bil z odločbo okrajnega so- 
dišča v Postojni z dne 19. V. 1948, št. 
I R 15/48—5, razglašen za mrtvega, je 
baje zapustil v Ameriki ženo Ivano roj. 
Baje in več otrok, katerih n£.slov in tudi 
imena otrok sodišču niso znana. 

Vsi, ki mislijo, da imajo dedno pra- 
vico po Požarju Jakobu, naj se v 6 me- 
secih oglasijo pri sodišču in priglasijo 
za dediče, ker ee bo sicer zapuščina 
obravnavala s tistimi, ki se bodo za de- 
diče priglasili in svojo dedno pravico 
izkazali. 

Okrajno sodišče v Postojni 
dne 16. septembra 1948. 

Objava 
VI. št 966/48 8401 

Krajevni ljudski odbor Slovenja vas, 
okraj Ptuj, preklicuje uničeno uradno 
okroglo štampiljko z besedilom >Krajev- 
ni narodni odbor Slovenja vas«, 

KLO Slovenja vas 
* 

St. 809 8483 
Državna cenovna šola v Šempetru pri 

Gorici preklicuje ukradeni uradni žig i 
besedilom >Državna osnovna šola Šem- 
peter«. 

Državna osnovna šola 
Šempeter pri Gorici 

Razni oglasi 

8406 PB št. 457/48 
Poziv upnikom 

Pozivetoo vse upnike nacionalizira- 
nega podjetja: Kopirni zavod >Papirol«, 
lastnik Ivan Lavrenčič, Ljubljana, JVolfo- 
va ui. 8, naj priglasijo vse terjatve do 
16. oktobra 1948, ker se po preteku tega 
roka ne bodo več upoštevale. 

Prav tako pozivamo vse dolžnike, naj 
poravnajo vse svoje obveznosti do 16. ok- 
tobra 1948, ker se bodo sicer po preteku 
roka dolgovi izterjali po sodni poti. 

Dolgove v denarju je treba poravnati 
pri Narodni banki FLRJ, centrala LRS, 
na tekoči račun št. 6-50601-302, ali pa 
pri Mestni hranilnici ljubljanski na te- 
koči račun št. 50200-34. 

Mestni projektivni biro, Ljubljana 

Preklici izgubljenih listin 

Preklicujem izgubljeno osebno izkazni- 
co št 135, izdano L 1945 od KLO Kozar- 
je-Podsmreka  na  ime   Albreht  KaroL 
Vrhovoi 47. 
8419 Albreht Karol 

Preklicujem izgubljeni indeks univer- 
ze v Ljubljani, izdan od rektorata uni- 
verze na im© Ambrožič Leopold, Ljub- 
ljana. 
8358 Ambrožič Leopold 

Preklicujem' ukradeno osebno izkaanl. 
co št 251740, izdano 28. X. 1947 od ZVÜ 
vNabrežini, in šofersko izkaznico, izdano 
od prefekture v Trstu/oboje na ime Ba- 
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6ile Giuseppe ter bone za ca 160 litrov 
bencina, izdane od republiške zveze 
kmetijskih aadrug. Izgubljeni boni nosi- 
jo zap. št. med 024661 do 024570. 
8351 Basile Giuseppe 

Preklicujem    izgubljeno    sindikalno 
izkaznico št. 276671, izdano od sindikata 
tobačne tovarne na ime Bergant Minka, 
Tobačna tovarna, LJubljana. 
8526 Bergant Minka 

Preklicujem izgubljeno prometno knji- 
žico za moško kolo brez znamke in brez 
številke 
8446 Beribak Martin, 

Preklicujem    izgubljeno    potrošniško 
nakaznico za kurivo K 2 št. 127669, iz- 
dano od RLO Moste, Ljubljana, na ime 
Bezlaj Ivan, Ljubljana, Zaloška 211. 
8290 Bezlaj Ivan 

Preklieujem izgubljeno prometno knji- 
žico za kolo, izdano 1.1947 cd NM v Dom- 
žalah na ime Bleic Franc, Mali Mengeš 
št. 91. 
8411 BIcjc Franc 

Preklirajem izgubljeno nakaznico za 
kurivo K-l, izdteno J. 1948 od RLO Mo- 
ste, Ljubljana, na ime Boben Henrik, 
Ljubljana, Zaloška 109. 
8532 Boben Henrik 

Preklicujem izgubljeno prometno knji- 
žico za kolo, izdano 1.1946 od uprave NM 
v Ljubljani na ime Bras Marija, Ljublja- 
na, Smartinska 62. 
8352 Bras Marija 

Preklicujem izgubljeno prometno knji- 
žico za kolo št. 201377, izdano 1. 1948 od 
uprave NM Trebnje na   ime Brozovič 
Amalija, Višnja gora. 
8537 « Brozovič Amalija 

Preklicujem izgubljeno prometno knji- 
žico za kolo št, 211885, izdano 1. 1947 
od uprave NM v Trebnjem na ime Brille 
Anton, Trebnje. 
8529 Brulc Anton 

Preklicujem izgubljeno delavsko knji- 
žico št. 1400OS4, izdano 1. 1947 od KLO 
Kamnik na ime Cander Anica, Ljublja- 
na, Tyräeva 12. 
8301 Canđer Anica 

Preklicujem izgubljeno osebno iskaz- 
nico, izdano 1. 1945 od vojaškega odseka 
v Nišu na ime Cvetanović VitomiT, Ljub- 
ljana, Kolodvorska 22. 
8494 Cvctanovjć Vitomir 

Preklicujem izgubljeno spričevalo e 
strokovnem izpitu pletilsket stroke, izda*, 
no junija 1. 1941 od Združenja' pletilcev 
v Ljubljani na ime Campa Albina, Ljub- 
ljana, Cankarjeva 32. 
8360 Campa Albina 

Preklicuiem izrabljeno izkaznico ljub- 
ljanske univerze, izdano 1. 1946 od re- 
ktorata ljubljanske univerze na imo če- 
hovin Dušan, Sežana. 
8530 '    Cehovin Dušan 

Preklicujem izgubljeno evidenčno ta- 
blico motorja št. S-00858, izdano 1, 1947 
od uprave.NM v Ljubljani ••••• črne 
Ivo. St. Vdd nad Ljubljlano. • ,r " , 
8528 -        ' Crno Ivo 

Preklicujem  izgubljeno  izkaznico   za 
kolo znamke >Faroit« št. 453548. 
8399 Fotivoc Anton, 

Razkrižje 12, p. Ljutomer 

Preklicujem ukradeno izkaznico za 
kolo št. 337373, izdano od uprave NM v 
Ljubljani, izkaznico OF, izdano od rajo- 
na Rakovnik-Vič, Ljubljana, in živilsko 
nakaznico za september, izdano od ra- 
jona Rakovnik-Vic, Ljubljana, vse na ime 
Frkal Ivan, Ljubljana, Galjevica 32. 
8410 Frkal Ivan 

Preklicujem izgubljeno osebno izkaz- 
nico izdano 1.1945 od uprave NM v Ljub- 
ljani, in industrijsko nakaznico IR-1, iz- 
dano aprila-1948 od RLO Rakovnik-Vič, 
Ljubljana, na ime Gajšek Štefan, Ljub- 
ljana, Cesta v mestni log; 
8460 Gajšek Stefan 

Preklicujem izgubljeni indeks, izdan 
od rektorata ljubljanske univerze, in 
prometno knjižico za kolo, izdano 1.1948 
od uprave NM v Ljubljani, oba na ime 
Gams Ivan, Ljubljana, Cankarjeva 13. 
8496 Gams Ivan 

Maribor, Pekel št. 7 

Preklicujem izgubljeno prometno knji- 
žico za kolo znamke »City«, izdano od 
NM v  Tržiču na ime Balužan  Janez, 
Tržič. 
8536 Halužan Janez 

Preklicujem izgubljeno prometno knji- 
žico za' žensko kolo št 112.136. 
8447 Hauptman Ivan, 

Maribor, Pekel št. 10 

Preklicujem izgubljeno potrošniško na- 
kaznico IR-1 št. 528474, reg. št. 813, iz- 
dano od . KLO Žetale, na ime Horvat 
Franc, gozdni delavec. 
8400 Horvat Franc, Kočico 66 

Preklicujem izgubljeno prometno knji- 
žico za kolo znamke sElite« št. S-170562, 
izdano na imo Hribar Anton. 
8457 Hribar Anton 

Preklicujean ukradene živilske nakaz- 
nice in nakaznice za drva in premog na 
imena Hribernik Marija, Žerjav Marija 
in Probst Jožefa, vso iz Celja, Ljubljan- 
ska c. št. 17. 
8441 Hribernik Marija, Celje 

Preklicujem izgubljeno osebno izkaz- 
nico, izkaznico OF in potni list za Italijo, 
vse na ime Humar Andrej, Ravno pri 
Grgarju 76. 
8488 Humar Andrej 

Preklicujem izgubljeno sindikalno iz- 
kaznico £t. 276180, izdano od sindikata 
Tobačne tovarne Ljubljana1 na ime Ja 
vornàk Ferdinand, Ljubljana, Rudnik. 
S525 Javornik Ferdinand 

Preklicujem izgubljeno osebno izkaz- 
nico, izdano 1. 1945 od KLO Train, OF 
iskaznico, izdano od KOOFLog, sindi- 
kalno izkaznico, izdano od >Odpada« v 
Ljubljani in delavsko knjižico, izdauo od 
odseka za delo pri OLO Ljubljana oko- 
lica, vse na ime Jenko Alojz, Dragomer. 
8296        '       Jenko Alojz, Dragomer 

Preklicujem izgubljene živilske nakaz- 
nico za mesec september, in sicer TD 
na ime Jakopič Drago, TD na ime Jur- 
jevčif Franc, Nav na ime Jurjevčic Na- 
da, OM na ime Jurjevčic Franc, Doj na 
ime Jurjevčč Saško in bon na 900 in 450 
dinarjev na ime Jurjevčic Franc, vse iz- 
dano od KLO Št. Vid nad Ljubljano. 
8285 Jorjevfič Nada 

Preklicujem ukradeno industrijsko na- 
kaznico • 1 št. 246052., izdano od KLO 
Troblje na ime Klančnik  Fani, Troblje 
št. 41, pri Slovenj Gradcu. 
8443 Klančnik Fani 

Preklicujem izgubljeno spričevalo na- 
takarske stroke, izdano 1. 1929 od hotela 
^Unione, Forbach, Francija, na ime Kmet 
Kari, Trbovlje 171. 
8286' Kmet Kari 

Preklicujem izgubljeno izkaznico OF, 
izdano 1. 1945 od R00F Rakovnik-Vič na 
ime Knez Ivana, Ljubljana, Predjamska 
ul. št. 40. 
8495 Knez Ivana 

Preklicujem izgubljeno industrijsko 
nakaznico IR-1, izdano aprila 1948 od 
RLO Bežigrad-Siška, Ljubljana, na ime 
ing. Koncilija Mihael, Ljubljana, Pleter- 
šnikova 32. 
8356 Koncilija Mihael 

Preklicujem izgubljeno sindikalno 
knjižico št. 74018 na ime Koncilja Ru- 
dolf, RKGS, direkcija Ptuj. '  . 
8345     * Koncilija Rudolf 

Preklicujem ukradeno osebno izkazni- 
co št. 090113, izdano 1. 1945 od uprave 
NM v Ljubljani, sindikalno izkaznico, iz- 
dano 1. 1945 od Zveze kulturno-prosvet- 
nih delavcev v Ljubljani, in šofersko iz- 
kaznico št 2944, izdajo 1. 1946 od upra- 
vo NM v Ljubljani, vse na imo Kopecky 
Vinko, Ljubljana, Tabor 5. 
8456 Kopecky Vinko   \ 

Preklicujem izgubljeno osebno izkaz- 
nico št. 040318, izdano od odseka za no- 
tranje zadeve MLO Maribor mesto na 
ime ••• Marjan, Maribor, Koroška 80. 
8497 Kos Marjan 

Preklicujem ukradeno osebno izkazni- 
co in potrošniško nakaznico za tekstili j e 
in obutev, izdano na ime Kosi Marija in 
Kalčič Pavja, Maribor, Partizanska 37. 
8442 Kosi Marija 

Preklicujem izgubljeno šolsko spriče- 
valo III. razreda, izdano leta 1948 od 
ravnateljstva VI. drž. gimnazijo v Ljub- 
ljani na ime Kovačič Danimir, Borovnica 
št. 134. 
8292 Kovacič Danimir 

Preklicujem vojaško knjižico, izdano na 
ime Krauthakor Avgust. 
8403 Krauthakcr Avgust, Gradiš, 

taborišče 1, Tezno pri Mariboru 

Preklicujem izgubljeno osebno izkaz- 
nico št. 518, izdano'1. 1945 cd KLO Dol. 
Logatec "na ime Križaj Janez, Dol. Lo- 
gatec.    .-     ;• ; '••> 
8485 * Križaj Jane* 
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Prekiicujem izgubljeno osebno izkaz- 
nico št. 519, izdano 1. 1945 od KLO Dol. 
Logatec na ime Križaj Jožefa, Dol. Lo- 
ga tec. 
8486 Križaj Jožeia 

preklicujein ukradeno osebno izkazni- 
co št. 079701, izdano L 1945 od uprave 
NM v Ljubljani, sindikalno izkaznico št. 
232044, izdano od tistarne Ljudske pra- 
vice v Ljubljani, izkaznico LMS, izdano 
1.1947 od GO LMS v Ljubljani in fizkul- 
turno izkaznico, izdano L 1946 od FD 
Enotnosti v Ljubljani, na ime Krušnik 
Slavko, Ljubljana, Gerbičeva 6. 
8451 Krušnik Slavko 

Prekiicujem med vojno uničeno spri- 
čevalo osnovne šole v Skoîji Loki, spri- 
čevalo dveh letnikov meso. šole v Škofji 
Loki, in spričevalo treh letnikov obrtne 
nadaljevalno šole v Škofji Loki, vse na 
ime Kržisnik Ivan, Skofja Loka, Zminec 
št. 4. 
8297 Kržisnik Ivan 

Prekiicujem izgubljeno prometno knji- 
žico za kolo, izdano od NM Brezovica pri 
Ljubljani na ime Ktišar Ivica, Dobrova 
št. 80. 
8359    • Kušar Ivica 

Prekiicujem izgubljeno nakaznico za 
kurivo K-5, izdano i. 1948 od RLO Mo- 
ste, Ljubljana, na  ime  Lavrič Anton, 
Ljubljana, Zaloška 109. 
8531 Lavric Anton 

Prekiicujem izgubljeni indeks univer- 
ze v Ljubljani, izdan 1. 1947 od rektora- 
ta univerze v Ljubljani, in vojaško knji- 
žico, izdano 1. 1947 od komande obmej- 
nega odseka v Ljubljani na ime Leben 
Dušan, Ljubljana, Štefanova 13. 
8354 Leben Dušan 

Prekiicujem izgubljeno osebno izkazni- 
co, izdano L' 1945 od upravo NM v Ljub- 
ljani, industrijsko nakaznico IR-1, izdano 
aprila 1.1948 od RLO Ljubljana, Center, 
nakaznico za rezervne oficirje, izdano v 
Ljubljani in sindikalno izkaznico, vse na 
ime Logar Stanislav, Ljubljana, Gestri- 
nova 5. 
8408 ,      Logar Stanislav 

Prekiicujem izgubljeno prometno knji. 
žico št. 452107 za žensko kolo št. 2110804. 
8346       Madjar Josip  Dolnji Lakoš 46, 

okraj D. Lendava 

Preklicujam izgubljeno osebno izkaz* 
nico, izdano L 1945 od upravo NM v | 
Ljubljani na ime Matek Andrej, Ljublja. 
na. Zaloška 16. ' 
8421 Matek Andrei 

Prekiicujem izgubljeno prometno knji- 
žico za kolo, izdano I. 1945 od uprave 
KM v Grosupljem na ime Mehta Franc, 
Ponora vas 5, Grosuplje. 
8454 Mchle Franc 

Prekiicujem ukradeno osebno izkazni- 
co št 1117, izdano I. 1945 od KLO Kam- 
nik, in prometno knjižico za kolo, izdano 
od NM Kamnik na ime Mejač Cvetko, 
Kamnik, Fužine 3. 
S302 Mejac Cvetko 

Prekiicujem izgubljeno osebno izkaz- 
nico, izdano 1. 1948 od uprave NM v Za- 
grebu na ime Merhur Štefanija, Zagreb, 
Jurišičeva 3. 
8409 Merhar Štefanija 

Prekiicujem izgubljeno sindikalno iz- 
kaznico št. 276842, izdano od sindikata 
Tobačne tovarne Ljubljana na ime Me- 
ško Alojzija, Ljubljana, Tobačna tovarna. 
8524 Meško Alojzija 

Prekiicujem ukradeno živilsko nakaz- 
nico TD za september, izdano od rajo- 
na Rakovnik-Vič na ime Mežnario Janez, 
Ljubljana, Galjevica 32. 
8459 Mežnarič Janez 

Prekiicujem izgubljeno osebno izkaz- 
nico, izdano 1. 1945 od uprave NM v 
Ljubljani na ime Miuelič Alojz, Ljublja- 
na, Na peči 11. 
8357 MiheliČ Alojz 

Prekiicujem izgubljeno vojaško knjiži- 
žico št. 528029, oblačilno knjižico za' leto 
1948/49, P. St. 10258, in zdravstveno knji- 
žico št. 10, vse na ime Milosevic Slavko, 
star. vodnik, voj. pošta 37055, Kamnik. 
8555 Milosevic Slavko 

Prekiicujem izgubljeno evidenčno ta- 
blico avtomobila »Chevrolet«, izdano na 
ime Ministrstvo za industrijo LRS, Ljub- 
ljana. 
8487 Ministrstvo 2a industrijo LRS 

Prekiicujem ukradeno usiužbensko 
knjižico, izdano od ministrstva za elek- 
trogospodarstvo v Beogradu, sindikalno 
izkaznico in oblačilno nakaznico, izdano 
od OLO v Sežani na ime Moljk Minka, 
Gor. Logatec 15. 
8413. Moljk Minka 

Prekiicujem izgubljeno prometno knji- 
žico št. 455167 za moško kolo znamke 
»Viktorija«, št. 1283499, izdano od OLO 
Dol. Lendava na ime Nemet Julij, Zit- 
kovci, KLO Dubrovnik. 
8404 Nemct Julij 

Prekiicujem izgubljeno sindikalno iz- 
kaznico št. 276272, izdano od sindikata: 
Tobačne tovarne Ljubljana na ime No- 
vak Jakob, Ljubljana, Vič. 
8527 Novak Jakob 

Prekiicujem izgubljeno sindikalno iz- 
kaznico na ime Ograjšek Anton, Šmart- 
no v Rožni dolini 29. 
S490 Ograjšek Anton 

Prekiicujem izgubijo industrijsko 
nakaznico, izdano L 1948 od vojaškega 
trgovskega podjetja v Ljubljani na ime 
Oketič Rade, vodnik, Ljubljana, vojaška 
poŠta 14588. 
8407 OkefiE Kade 

Preklicujemo 'izgubljeno evidenčno ta- 
blico avtomobila S-3332. 
8304 Odsek za notranje zadere 

,   ,. OLO Črnomelj 

Prekiicujem izkaznico OF št. 316648, 
vojaško knjižico, izdano od vojaškega od- 
seka Kočevje, in osebno izkaznico, izdano 
od KLO Sodražica, vso na ime Pajnič 
Karol, Sodražica 102. 
8444 Pajnič Karol 

, Prekiicujem izgubljeno osebno izkaz- 
nico, izdano 1. 1945 od KLO Kranj na 
ime Peternel Jelena, Ljubljana, Celov- 
ška 162. 
8410 Peternel Jelena 

Prekiicujem izgubljeno vojaško knji- 
žico št. 00242, izdano 1. 1945 od šole za 
zvezo JA na ime Petrovčič Peter, Ljub- 
ljana, Cerkvena 1. 
8491 l'etrovtič Peter 

Preklicujemo izgubljeno evidenčno ta- 
blico osebnega avtomobila »Fiat« S-3209, 
izdano od NM v Novem mestu na naslov 
Splošno gradbeno podjetje »Pionir«, No- 
vo mesto. 
8405 »Pionir«, Novo mesto 

Prekiicujem   izgubljeno   industrijsko 
nakaznico IR-1, izdano aprila 1948 od 
RLO Center, Ljubljana, na ime Pipan 
Anton, Savije, Ljubljana. 
8289 Pipan Anton 

Prekiicujem irgubljeuo potrdilo o vpi- 
su ljudskega posojila, izdano od Zveze 
delavcev in nameščencev trg. podjetja 
NA-MA št. 51 v Ljubljani in živilsko na- 
kaznito LD za september, izdano od 
RLO Center na ime Pire Ivanka, Ljub- 
ljana, Florjanska 23. 
8535 Pire Ivanka 

Prekiicujem izgubljeno osebno izkaz- 
nico, izdano 1. 1945 od uprave NM v 
Ljubljani, režijsko karto za JDŽ, izdano 
od železniške direkcije v Ljubljani, in 
nakaznico za Jrurivo K-3 na ime Pirjevec 
Angela. Ljubljana, Cankarjeva 3, Kode- 
Ijevo. 
8300 Pirjevec Angela 

Prekiicujem izgubljeno industrijsko * 
nakaznico IR-1, žt. 33323, izdamo aprila 
1948 od RLO Center,, in sindikalno iz- 
kaznico, izdano od glavnega odbora 
ESZDNS v Ljubljani, na ime Pivk Kaje- 
tan, Ljubljana, Miklošičeva 22. 
8521 Pivk Kajetan 

Prekiicujem izgubljeno industrijsko 
•&•••••• ffi-1, izdano aprila 1948 od 
KLO Ježka na ime Podberšček Jože, Je- 
zica. 

PodberŠček Jože / 
Prekiicujem izgubljeni indeks tehnič- 

ne fakultete (kemija), izdan 20. IX. 
1946 od dekanata tehnične fakultete v 
Ljubljani na ime PoHi Branko, Maribor, 
Jeroviškova 73. 
»287 Polh Branko 

Preklicujom izgubljeno prometno knji- 
žico za kolo .znamke »Neros št. 3157, iz- 
dano na ime Preložnik Jurij, Brezovica' 
št. 4, p. Vojnik. y 
»347 Preložnik Martiu 

Preklicujemo izgubljeno prometno knji- 
žico za »vtobrizgalno št. 3045, izdano 
1. 1947 od uprave NM Ljubljana okolica 
na ime Prostovoljno gasilsko druJivo 
Brezovica pri Ljubljani. 
$414 Prostovoljno gasilsko društvo 

Brezovica 
Prekiicujem  izgubljeno izkaznico  za 

kolo št. 13921, izdano •• uprave NM v 
Ljubljani aa ime Puh •&••, Ljubljana, 
Grada3ka 22.     '   " '   • 
8412 Puh Josip 
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Preklicujem   izgubljeno   industrijsko 
nakaznico IR-1, št. 066.817, izdano aprila 
1948 od RLO Center, Ljubljana, na ime 

' Rajšelj Draga, Ljubljana, Poljanska c. 
8418 Rajšelj Draga 

Preklicujem ukradeno osebno izkazni- 
co št. 187, izdano 1. 1945, industrijske 
nakaznice OM in DOJ in izkaznico za 
kurivo K-3, vse izdano od KLO Mala Li- 
gojna na ime Remigar Matija, Mala Li- 
gojna 9. 
8349 Rcmžgar Marija 

Preklicujem izgubljeno osebno izkaz- 
nico na ime Repič Ivanka, Ajdovščina 2. 
8489 Repič Ivanka 

Preklicujem izgubljeno mesečno vozno 
karto št. 12 za progo Domžale-Ljubljana, 
izdano od  železniške  postaje Domžale 
na ime Skok Erazma, Domžale. 
8298 Skok Erazma 

Preklicujem izgubljeno industrijsko na- 
kaznico IR-1, št. 159423, serije I-IV-A, 
izdano na ime Slejko Franc, Zg. Gorje 
št. 23. 
8440 Slejko Franc 

Preklicujem izgubljeno sindikalno iz- 
kaznico, izdano cd Zveze gospodinjskih 
pomočnic Ljubljana na ime Smole Ma- 
rija, Ljubljana, Vrtača 13. 
8294 Smole Marija 

Preklicujem ukradeno vojaško knjiži- 
co št. 964529, izdano 1. 1945 od JA, in iz- 
kaz o odlikovanju, št. 8768, izdan od 
Prezidija Ljudske skupščine FLRJ v 
Beogradu, oboje na ime Sotler Stane, po- 
ročnik, vojaška pošta 3499, Ljubljana. 
8522 Sotler Stane 

Preklicujem   industrijsko    nakaznico 
IR-2, izdano aprila 1948 od RLO Moste, 
Ljubljana, in bon za 450 din na ime Ša- 
šel Marija, Ljubljana, Petričeva 7. 
8355 Šašel Marija 

Preklicujem izgubljeno prometno knji- 
žico z-a kolo, izdano od uprave NM v 
Ljubljani na ime Senica  Viktor, Ljub- 
ljana, Tyrseva 19. 
8455 Senica Viktor 

Preklicujem izgubljeno prometno knji- 
žico za moško kolo znamke »Puch«, 
št. 902402, osebno izkaznico št. 290, iz- 
dano od KLO Pertoča, in izkaznico OF, 
vse na ime Sipoš Franc, Pertoča 23, p. 
Rogaševci. 
8348 Sipoš Franc 

Preklicujem izgubljeno sindikalno iz- 
kaznico št. 276831, izdano od sindikata 
Tobačne tovarne-Ljubljana na ime Spe- 
honje Albin, Ljubljana, Tobačna tovar- 
na. 
9523 Špehonje Albin 

Preklicujem   izgubljeno   industrijsko 
nakaznico IR-1, izdamo ••••  1948 od 
KLO Stari trg pri Rakeku na ime Šter 
Lada, Stari trg pri Rakeku. 
8453 '"       Ster Lada 

Preklicujem izgubljeno spričevalo 
enoletnega trgovskega tečaja na liceju 
v Ljubljani, izdano L 1936 od ravnatelj- 
stva tega tečaja na ime Švarc Marica, 
Maribor, Gregorčičeva 10. 
8293 Svarc Marica 

Preklicujemo izgubljeno evidenčno ta- 
blico tovornega avtomobila št. S-0494. 
8500 »Tkanina«, Ljubljana 

Preklicujem izgubljeno osebno izkaz- 
nico, izdano 1. 1945 od KLO Škofljica, in 
prometno knjižico za kolo, izdano 1.1948 
od NM Ljubljana okolica na ime Alojz 
Trtnik, Lainišče 12, KLO Škofljica. 
8350 Trtnik Alojzi 

Preklicujem izgubljeno vojaško knjiži- 
co, izdano 1. 1947 od vojaškega odseka 
Murska Sobota na ime Turk Ludvik, M. 
Sobota. 
8533 Turk Ludvik 

Preklicujem izgubljeno potrdilo o za- 
poslitvi št. 754,' izdano od Litostroja v 
Ljubljani na ime Učakar Emil, Ljublja- 
na, Rimska 2. 
8534 Učakar Emil 

Preklicujeva izgubljeni poročni list, 
izdan od matičnega okoliša v Št. IIju v 
Slov. gor. leta 1947 na ime Vajs August 
in Korošec Roža. 

Vajs Avgust in Rozalija roj. Korošec, 
8449—3—1 Maribor, Košaki 104 

Preklicujem   izgubljeno   industrijsko 
nakaznico IR-1, izdano aprila   1945 od 
KLO Sv. Jurij pri Grosupljem na ime 
Valentinčič Milan, Bičje 3, Sv. Jurij. 
8452 Valentinčič Milan 

Preklicujem izgubljeno spričevalo III. 
gimnazijskega razreda, izdano junija 
1946 od ravnateljstva II. drž. gimnazije 
na ime Večerin Adolf, Ljubljana, Sv. Pe-' 
tra c. 91- " 
8499 Večerin AdolI 

Preklicujem izgubljeno prometno 
knjižico za motor št. 833 in šofersko iz- 
kaznico št. 2759, obe izdani od NM v 
Ljubljani na ime VehOT Rudolf, Ljub- 
ljana, Gradaška 10. 
8493 Vchar Rudolf 

Preklicujemo vojaško potno dovolilnico 
(rumeno) serije C, št. 39329, izdano dne 
25. V. 1948 na kne Harm Sebović. 
8303 Vojaško okrožje Ljubljana 

Preklicujem (izgubljeni  indeks  uni- 
verze v Ljubljani, izdan 1. 1945 od rekto- 
rata univerze na ime Vovk Ančka, Ljub- 
ljana, Mestni trg 18. 
8353 Vovk Ančka 

Preklicujem izgubljeno sindikalno iz- 
kaznico št. 276462, izdano 1. 1947 od To- 
bačne tovarne v Ljubljani na ime Vra- 
njek Rafael, Ljubljana, Tržaška 12. 
8417 Vranjck Rafael 

Preklicujem izgubljeno prometno knji- 
žico za kolo znamke >Torpedo«, izdano 
I. 1948 od uprave NM v Ljubljani na 

ime Vrečar Maks, Ljubljana, Rožna do- 
lina. 
8458 Vrečar Maks 

Preklicujem izgubljeno osebno izkaz- 
nico in prometno knjižico za kolo znam- 
ke >Kosmos«, št. 9176401, izdani na ime 
Vrhovšek Maks, roj. 2. IV. 1930 na Te- 
•••••, stanujoč na Lahovni, KLO Škoija 
vas. 
8450 Vrbovšek Maks 

Preklicujemo izkaznico za žensko kolo 
znamke »The Croun«, št.  FF 7174, iz- 
dano od NM Kamnik na ime Kobiljšek 
Dragica, Vrhpolje 8, p. Moravče. 
8402 KLO Vrhpolje 

Preklicujem izgubljeno vojaško indu- 
strijsko nakaznico št. 19090. izdano na 
ime Vuleta Milan, podporočnik, vojaška 
pošta 1170. 
8492 Vuleta Milan 

Preklicujem izgubljeno prometno kn ji- 
žico za  moško  kolo znamke  >Brenna- 
bor«, št. 220.5178. 
8448 Zabukovnik Alojzij, 

Maribor,  PobreSka  ul.  40. 

Preklicujem izgubljeno industrijsko 
nakaznico IR-1, št. 47897, izdano aprila 
1948 od RLO Center, Ljubljana, na ime 
Franc Zaplata, Ljubljana, Dolničarjeva 4. 
8299 Zaplata Franc 

Preklicujem izgubljeno prometno knji- 
žico za kolo št. 23211, izdano od uprave 
NM v Ljubljani na im© Zapušek Marija, 
Ljubljana', Pod turnom S. 
841'S Zapušek Marija 

Preklicujemo izgubljeno uslužbensko' 
knjižico št. 62842, izdano od železniške 
postaje Maribor na ime Perko Franc, vla- 
kovodja postaje Maribor, prom. prev. 
žel. I. razreda 
8445 Železniška postaja Maribor 

Preklicujem izgubljeno industrijsko 
nakaznico IR-2, št. 376437, izdano na ime 
Zibert Franc. IG-934856, izdano na ime 
Zibert Rozalija, ID-2-594130, izdano na 
ime Zibert Lidija, ID-2-594131, izdano 
na ime Zibert Božena, in izkaznico za 
kurivo K-4, št. 251919, izdano na ime 
Zibert Franc, Mur. Sobota, Ivanocijevai 
št. 18. 
8295 Žibcrt Franc 

Preklicujem izgubljeno osebno izkaz- 
nico, izdano 1. Ì948 od uprave NM v 
Ljubljani na ime Žitko Gizela, Ljubljana, 
Šiška, Čemetova 16. 
8291 žitko Gizela 

Preklicujem izgubljeno osebno izba», 
nico, izdano 1. 1945 od uprave NM v 
Ljubljani na ime Žlindra Albin, Ljub- 
ljana, Koroščeva 17. 
8420 Žlindra Albin 

Preklicujem izgubljeno osebno izkaz- 
nico, izdano 1. 1945 od KLO Mengeš, i^ 
kaznico OF, radano 1. 1947 od KOOF 
Mengeš, in prometno knjižico za kolo, 
izdano 1. 1947 od uprave NM v Kamniku, 
vse na ime Žun Franc, Vel. Mengeš 115. 
8498 Zun Franc 

Izdaja >Uradni Ust LRS< — Bavnatel] In odgovorni urednik: Božo Vodužek; tiska Blasnlkova tiskarna, obrat 1 — oba v Ljubljani. 
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Novak Janez, strojnik, Bukovica 6, 
Traven Jože, zidar, Utik 37, 
Spenko Ivan, delavec, Bukovica 53. 

Okrožno sodišče v Ljubljani 
dne 16. septembra 1948. 

Zt 222/48 — Zadr VI 183/1 8331 
* 

1848. 
Sedež: Notranjo gorico. 
Dan vpisa: 16. septembra 1948. 
Besedilo: potrošniška zadruga z ome- 

jenim jamstvom Notranjo goricc-Pleši- 
vica. 

Zadruga jo bila •ustanovljena na usta- 
novnem zboru 17. VIII. 1948 za nedolo- 
čen čas. 

Nalogo zadruge so: 1. da na čim bolj- 
ši, čim kultumejši in čim bolj gospodar- 
ski način oskrbuje svoje člane z vsemi 
potrebnimi potrošnimi predmeti in v ta- 
rnen: a) ugotavlja potrebe svojih članov 
in •• podlagi ugotovljenih potreb sesta- 
vi načrt potrošnje; b) sklepa pogodbe s 
proizvajalnimi podjetji, z državnimi tr- 
govskimi podjetji in s kmetijskimi za- 
drugami oziroma zvezami za dobavo in- 
dustrijskih in kmetijskih proizvodov, po- 
posebno pa skrbi za dobavo povrtnin, 
sadja, mleka itd.; c) skrbi, da bo vse 
trgovsko poslovanje na stopnji racional- 
ne, tehnično popolne in kulturne trgo- 
vine, to je, da bodo člani dobro po- 
streženi, da bo trgovina založena s 
potrošnimi predmeti, da ne bo imela 
blaga, ki so slabo prodaja, da bo 
zniževala zakonito dopustno maržo, da 
bodo lokali in izložbe okusno opremlje- 
ne itd.; 2. da ustanavlja za potrebe svo- 
jih članov po potrebi in možnosti svoja 
podjetja, kot n. pr. obrtne delavnice, 
podjetja za konserviranje sadja, povrt- 
nin, jajc itd.; 3. da srkbi ob sodelovanju 
sindikalnih organizacij za dvig kulturne 
in prosvetne ravni in za zadružno vzgo- 
jo svojih članov. 

Delež zna&a 150 din in se lahko plača 
v obrokih. Delež zadružnikovega družin- 
skega člana znaša 20 din. Člani jamčijo 
za obveznosti zadrugo z desetkratnim 
zneskom vpisanega enkratnega temelj- 
nega oziroma družinskega deleža. 

Zadruga razglaša važnejše sklepe v 
svojih poslovnih prostorih in na. raz- 
glasnih deskah svojih poslovalnic. 

Upravni odbor sestavlja 5 do 7 čla- 
novj^ ki jih voli zbor izmed zadružnikov. 
Dolžnost upravnega odbora traja eno 
leto. 

Za zadrugo podpisujeta po dva člana 
upravnega odbora, katerih enega lahko 
nadomešča po upravnem odboru poobla- 
sceni uslužbenec zadruge. 

Člani upravnega odbora so: 
Jer&nt Rafael, železničar, Notranje co- 

nce 42, 
Selan Ivan, železničar, Notranje eori- 

ce 97, * 
Mihelič Ivo, eolski upravitelj, Notra- 

njo gorice 75, 
•    Čuden Anton, delavec, Notranje gori- 
ce 48, 

Sedej Ivana, gospodinja, Notranje go- 
rice 19. 

Okrožno sodišče v Ljubljani 
dne 16. septembra 1948. 

Zt 221/48 - Zadr VI 182//1 8327 

1349. 
Sedež: Trzin. 
Dan vpisa: 16. septembra 1948. 
Besedilo: Kmetijska zadruga z omeje- 

nim jamstvom v Trzinu. 
Zadruga je bila ustanovljena na usta- 

novnem zboru 2. III. 1948 za nedoločen 
Cas. 

Naloge zadruge so: 1. da na čim boljši 
in čim kultumejši način oskrbuje svoje 
člane z vsemi potrebnimi potrošnimi 
predmeti; 2. da odkupuje v svojem oko- 
lišu vse kmetijske pridelke in izdelke v 
skladu e postavljenim načrtom za dobro 
oskrbo mest in drugih industrijskih sre- 
dišč in sklepa v ta namen pogodbe; 
3. da pospešuje in razvija vse panoge 
kmetijskega gospodarstva na svojem 
področju, tako poljedelstvo, živinorejo, 
sadjarstvo, vinogradništvo, čebelarstvo, 
gojitev industrijskih In drugih kultur, 
gozdarstvo, domačo obrt itd., posebno 
še tiste panoge oziroma kulture, ki v 
danih naravnih pogojih najbolj uspeva- 
jo; 4. da uvaja za povečanje kmetijske 
proizvodnje in s tem za naraščanje bla- 
gostanja svojih članov naprednejše teh- 
nične in agronomske metode v kmetij- 
stvu in v ta namen nabavlja^ kmetijske 
stroje, umetna gnojila itd.,' ustanavlja 
ambulante za živino, plemenilne postaje, 
organizira selekcijo živine, gradi silose, 
organizira semensko službo, skrbi za 
gojitev sadnih, gozdnih in drugih sadik 
itd.; 6. da organizira predelavo kmetij- 
skih pridelkov in obrtne delavnice •• 
potrebe svojih članov in izrablja pri tem 
predvsem lokalno surovine; 6. da zbira 
kmečke prihranke v obliki hranilnih 
vlog in notranjih posojil za ustvarjanje 
obratnih sredstev in podeljevanje kre- 
ditov svojim Članom; 7. da skrbi za go- 
spodarski strokovni, kulturni in pro- 
svetni dvig vseh prebivalcev svojega 
okoliša tako, da prireja v svojem za- 
družnem domu strokovna in politična 
predavanja, kulturne prireditve, stro- 
kovne tečaje, razstave, predvajanja fil- 
mov, goji fizkulturo itd. ter ustanovi 
svojo knjižnico. 

Delež znaša 100 din in ee lahko plača 
v obrokih. Delež zadružnikovega družin« 
skega člana znaša 20 din. Člani jamčijo 
za obveznosti zadruge z desetkratnim 
zneskom vpisanega enkratnega temelj- 
nega oziroma družinskega deleža. 

Zadruga razglaša važnejše sklepe v 
svojih poslovnih prostorih in na ;az- 
glasni deski. 

Upravni odbor sestavlja sedem čla- 
nov, ki jih voli zbor izmed zadružnikov. 
Dolžnost upravnega odbora troja eno 
leto. 

Za zadrugo podpisujeta po dva člana 
upravnega odbora, katerih enega lahko 
nadomešča po upravnem odboru poobla- 
ščeni uslužbenec zadruge. 

Člani upravnega odbora so: 
Kralj Jože, nameščenec, Trzin 167, 
Mušič Janez, kmet, Trzin 173, 
Ložar Franc, kmet, Trzin 45, 
Habjan Anica, zasebnica, Trzin 139, 
Vrhovnik Ana, gospodinja, Trzin 109, 
Orel Franc, lesni manipulanit, Trzin 70, 

Boštjančič Jože, nameščenec, Trzin 
št. 173. 

Pooblaščenka za sopodpisovanje: Kle- 
menčič Marija, poslovodja, Trzin 164. 

Okrožno sodišče v Ljubljani 
dne 16. septembra 1948. 

Zt 220/48- Zadr VI 181/1    8326 
* 

1350. 
Sedež: Bučaji, okraj Sežana. 
Dan vpisa; 16. avgusta 1948. 
Besedilo: Kmetijska zadruga z omeje- 

nim jamstvom v Truškah. 
Zadruga je bila ustanovljena na skup- 

ščini 21. II. 1948. 
Naloge zadruge so: 1. da na čim boljši 

in čim kultumejši način oskrbuje svoje 
člane z vsemi potrebnimi potrošnimi 
predmeti; 2. da odkupuje v svojem oko- 
lišu vse kmetijske pridelke in izdelke v 
skladu s postavljenim načrtom za dobro 
oskrbo mest in drugih industrijskih sre- 
dišč in eklepa "v ta namen pogodbe; 
8. da pospešuje in razvija vse panoge 
kmetijskega gospodarstva ua svojem 
področju, tako poljedelstvo, živinorejo, 
sadjarstvo, vinogradništvo, Čebelarstvo, 
gojitev industrijskih in drugih kultur, 
gozdarstvo, domačo obrt itd., posebno 
še tiste panoge oziroma kulture, ki v 
danih naravnih pogojih najbolj uspe- 
vajo; 4. da uvaja za povečanje kmetijske 
proizvodnje in s tem za naraščanje bla- 
gostanja svojih članov naprednejše teh- 
nične in agronomske metode v kmetij- 
stvu in v ta namen nabavlja kmetijske 
stroje, umetna gnojila itd., ustana'lja 
ambulante za živino, plemenilne j,o^je, 
organizira sek':cijo živine, gradi silose, 
organizira semensko službo, skrbi za 
gojitev sadnih, gozdnih in drugih sadik 
itd.; 5. da organizira predelavo kmetij- 
skih pridelkov in obrtne delavnice za 
potrebe svojih članov in izrablja pri tem 
predvsem lokalne surovine; 6. da zbira 
kmečke prihranke v obliki hranilnih 
vlog iu notranjih posojü za ustvarjanje 
o' ratnih sredstev in podeljevanje kre- 
ditov svojim članom; 7. da skrbi za go- 
spodarski strokovni, kulturni in pro- 
svetni dvig vseh prebivalcev svojega 
okoliša tako, da prireja v svojem za- 
družnem domu strokovna in politična 
predavanja, kulturne prireditve, stro- 
kovne tečaje, razstave, predvajanja fil- 
mov, goji fizkulturo itd. ter ustanovi 
svojo knjižnico. 

Zflil-adi smotrnega in uspešnejšega iz- 
vajanja svojih nalog izdela potrebne na- 
črte v skladu s splošnim državnim na- 
črtom. 

Zadružni delež znaša 150 din, delež 
zadružnikovega družinskega člana pa 20 
dinarjev. Vsak zadružnik junci s pet- 
kratnim zneskom vpisanih deležev. « 

Priobčitve so razglašajo v poslovnih' 
prostorih zadruge in na razglasni de- 
ski. 

Upravni odbor sestavlja 5 članov. 
Zadrugo zastopa upravni odbor, zanjo 

pa podpisujeta dva člana upravnega od- 
bora, katerih enega sme nadomeščati po- 
oblaščeni uslužbenec zadruge. 

Člani upravnega odbora so: 
Kozlovič Marijo, Trsek 118, predsed- 

nik, 
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Maršič Alfonz, Zabavlje 135, podpred- 
eednik, 

Lavrečič Viktor, Bučaji 64, tajnik, 
Kocijančič Viktor, Kozloviči 58, 
Kozlovič Peter, Trsek 85, odbornika. 

Okrožno sodišče v Postojni 
dne 16. avgusta 1948. 

Zt 143/48—2 8323 
* 

1351. 
Sedež: Zatolmin, okraj Tolmin. 
Dan vpisa: 14. avgusta 1948. 
Besedilo: Kmetijska zadruga z omeje- 

nim jamstvom v Zatolminu. 
Zadruga je bila ustanovljena na skup- 

ščini 4. III. 1948. 
Naloge zadruge so: 1. da na čim boljši 

in čim kultumejši način oskrbuje svoje 
člane z vsemi potrebnimi potrošnimi 
predmeti; 2. da odkupuje v svojem oko- 
lišu vse kmetijske pridelke in izdelke v 
skladu s postavljenim načrtom za dobro 
oskrbo mest in drugih industrijskih sre- 
dišč in sklepa v ta namen pogodbe; 
3. da pospešuje in razvija vse panoge 
kmetijskega gospodarstva na svojem 
področju, tako poljedelstvo, živinorejo, 
sadjarstvo, vinogradništvo, čebelarstvo, 
gojitev industrijskih in drugih kultur, 
gozdarstvo, domačo obrt itd,, posebno 
še tiste panoge oziroma kulture, ki v 
danih naravnih pogojih najbolj uspeva- 
jo; 4. da uvaja zä povečanje kmetijske 
proizvodnje in s tem za naraščanje bla- 
gostanja svojih članov naprednejše teh- 
nične in agronomske metode v kmetij- 
etvu in v ta namen nabavlja kmetijske 
stroje, umetna gnojila itd., ustanavlja 
ambulante za živino, plemenilne postaje, 
organizira selekcijo živine, gradi silose, 
organizira semensko službo, skrbi za 
gojitev sadnih, gozdnih in drugih sadik 
itd.; 5. da organizira predelavo kmetij- 
skih pridelkov in obrtne delavnice za 
potrebe svojih članov in izrablja pri tem 
predvsem lokalne surovine; 6. da zbira 
kmečko prihranke v obliki hranilnih 
vlog in notranjih posojil za ustvarjanje 
obratnih sredstev in podeljevanje kre- 
ditov svojim članom; 7. da skrbi za go- 
spodarski strokovni, kulturni in pro- 
svetni dvig vseh prebivalcev svojega 
okoliša tako, da prireja v svojem za- 
družnem domu strokovna in politična 
predavanja, kulturne prireditve, stro- 
kovne tečaje, razstave, predvajanja ffl. 
mov, goji fizkulturo itd. ter ustanovi 
svojo knjižnico. 

Zaradi smotrnega in uspešnejšega iz- 
vajanja svojih nalog izdela potrebne na- 
črte v skladu e splošnim državnim na- 
črtom. 

Zadružni delež znaša 300 din, delež 
t zadružnikovega družinskega člana 15 din. 

Vsak zadružnik jamči s petkratnim zne- 
skom vpisanih deležev.. 

Priobčive se  razglašajo v poslovnih 
prostorih zadruge in na razglasni deski. 

Upravni odbor sestavlja 9 do 15 čla- 
Zadrugo zastopa upravni odbor, zanjo 

pa podpisujeta dva Člana upravnega od- 
bora, katerih  enega sme nadomeščati 
pooblaščeni uslužbenec zadruge. 

Člani upravnega odbora so: ' 
Perdih Jožef, kmet, Zatolmin 6, pred- 

sednik, 

Leban Zora, delavka, Zatolmin 3, taj- 
nica, 

Košuta Anton, kmet, Zatolmin 54, bla- 
gajnik, 

Leban Ivan, delavec, Zatolmin 1, 
Kavčič Anton, delavec, Zatolmin 62, 
Kutar Andrej, kmet, Zatolmin 16, 
Perdih Ivan, nameščenec KLO, Zatol- 

min 39, odborniki. 
Okrožno sodišče v Postojni 

dne 14. avgusta 1948. 
Zt 142/48—2 8324 

1352. 
Sedež: Šmartno pri Litiji. 
Dan vpisa: 16. septembra 1948. 
Besedilo: Nabavna in prodajna zadru- 

ga v Šmartncm pri Litiji. 
Na skupščini 1. VIII. 1948 so bila 

sprejeta nova pravila. 
Besedilo odslej: Kmetijska zadruga • 

omejenim jamstvom v Šmartncm pri Li- 
tiji. 

Naloge zadruge so: 1. da na čim boljši 
in čim kultumejši način oskrbuje svoje 
Člane z vsemi potrebnimi potrošnimi 
predmeti; 2. da odkupuje v svojem oko- 
lišu vse kmetijske pridelke in izdelke v 
skladu s postavljenim načrtom za dobro 
oskrbo mest in drugih industrijskih sre- 
dišč in sklepa v ta namen pogodbe; 
3- da pospešuje in razvija vse panoge 
kmetijskega gospodarstva na svojem 
področju, tako poljedelstvo, živinorejo, 
sadjarstvo, vinogradništvo, čebelarstvo, 
gojitev industrijskih in drugih kultur, 
gozdarstvo, domačo obrt itd., posebno 
še tiste panoge oziroma kulture, ki v 
danih naravnih pogojih najbolj uspeva- 
jo; 4. da uvaja za povečanje kmetijske 
proizvodnje in s tem za naraščanje bla- 
gostanja svojih članov naprednejše teh- 
nične in agronomske metode v kmetij- 
stvu in v ta namen nabavlja kmetijske 
stroje, umetna gnojila itd., ustanavlja 
ambulante za živino, plemenilne postaje, 
organizira selekcijo živine, gradi eilose, 
organizira1 semensko službo, skrbi za 
gojitev sadnih, gozdnih in drugih sadik 
xtd.; 5. da organizira predelavo kmetij, 
skih pridelkov in obrtne delavnice za 
potrebe svojih članov in izrablja pri tem 
predvsem lokalne surovine; 6. da' zbira 
kmečke prihranke v obliki hranilnih 
vlog in notranjih posojil aa ustvarjanje 
obratnih sredstev in podeljevanje kre- 
ditov svojim članom; 7. da skrbi za go- 
spodarski strokovni, kulturni in pro- 
svetni dvig vseh prebivalcev svojega 
okoliša tako, da prireja v svojem za- 
družnem domu strokovna in politična 
predavanja, kulturne prireditve, stro- 
kovne tečaje, razstave, predvajanja fil- 
mov, goji fizkulturo itd. ter ustanovi 
svojo knjižnico. 

Delež zadružnikovega družinskega čla- 
na znaša 20 din. 

Zadruga razglaša važnejše sklepe v 
svojih poslovnih prostorih in na razglas- 
ni deski. 

Upravni odbor sestavlja 9 do 15 čla- 
nov, M jih voli zbor izmed zadružnikov. 
Njegova dolžnost traja eno leto. 

Za zadrugo podpisujeta po dva člana 
upravnega odbora, katerih enega lahko 
nadomešča po upravnem odboru poobla- 
ščeni uslužbenec zadruge. < 

Izbrišejo se člani upravnega odbora: 
Šinkovec Franc, Jurič Anton, Sirk Anton, 
povše Franc, Lavrič Anton, Žužek Franc 
in Mrzelj Jože, vpišejo se člani: 

\>olk Jože, drž. upokojenec, Ustje 23, 
Ilovar Franjo, upokojenec, Ustje 36, 
Breznikar Tinko, posestnik, Ustje 10, 
Cerne Franc, posestnik, Ustje 48, 
Orožnik Anton, posestnik, Crni potok 

št. 7, 
Adamič Janez, posestnik, Šmartno 47, 
Zupančič Pavel, delavec, Ustje 13, 
Bukovec Jošt, Šmartno 60, 
Bernard Franc, drž. uslužbenec, Crni 

potok 12. 
Okrožno sodišče v Ljubljani 

dne 15. septembra 1948. 
Zadr II 99/37 8329 

* 
1353. 

Sedež: Bogojina. 
Dan vpisa: 4. septembra 1948. 
Besedilo: Kmetijska nabavno-prodaj- 

na zadruga z o. j. v Bogojini. 
Na zboru 1. VIII. 1948 so bila spreje- 

ta nova pravila. 
Besedilo odslej: Kmetijska zadruga 

z o. j. v Bogojini. 
Naloge zadruge so: 1, da na čim boljši 

in čim kultumejši način oskrbuje svoje 
člane z vsemi potrebnimi potrošnimi 
predmeti; 2. da odkupuje v svojem oko- 
lišu vse kmetijske'pridelke in izdelke v 
skladu s postavljenim načrtom za dobro 
oskrbo mest in diugih industrijskih s>re- 
dišč in sklepa v ta namen pogodbe; 
3. da pospešuje in razvija vse panoge 
kmetijskega gospodarstva na svojem 
področju, tako poljedelstvo, živinorejo, 
sadjarstvo, vinogradništvo, čebelarstvo, 
gojitev industrijskih in dragih kultur, 
gozdarstvo, domačo obrt itd., posebno 
še tisto panoge oziroma kulture, ki v 
danih naravnih pogojih najbolj uspe- 
vajo; 4. <la uvaja za povečanje kmetijske 
proizvodnje in s tem za naraščanje bla- 
gostanja svojih članov naprednejše teh- 
nične in agronomske metode v kmetij- 
stvu in v ta namen nabavlja kmetijske 
stroje, umetna gnojila itd-, ustanavlja 
ambulante za živino, plemenilne postaje, 
organizira selekcijo živine, gradi silose, 
organizira semensko službo, skrbi za 
gojitev sadnih, gozdnih in drugih sadik 
itd.; 5. da organizira predelavo kmetij- 
skih pridelkov in obrtne delavnice za 
potrebe svojih članov in izrablja pri tem 
predvsem lokalne surovine; 6. da zbira 
kmečke prihranke v obliki hranilnih 
vlog in notranjih posojil za ustvarjanje 
obratnih sredstev in podeljevanje kre- 
ditov svojim članom; 7. da .skrbi za go- 
spodarski strokovni, kulturni ' in pro- 
svetni dvig vseh prebivalcev svojega 
okoliša tako, da prireja v svojem za- 
družnem domu strokovna' in politična 
predavanja, kulturne prireditve, _ stro- 
kovne tečaje, razstave, predvajanja fil- 
mov, goji fizkulturo ,itd. ter ustanovi 
svojo knjižnico. 

Zaradi smotrnega in uspešnejšega iz- 
vajanja svojih nalog izdela potrebne na- 
črte v skladu s splošnim državnim na- 
črtom. 

Upravni odbor sestavlja 5 do 9 članov. 
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URADNI LIST 
LJUDSKE   REPUBLIKE   SLOVENIJE 

Letnik V. V Ljubljani dne 14. oktobra 1948. Številka 43. 

VSEBINA: 
226. Uredba o organizaciji izvršilnih odborov okrajnih ljudskih 

odborov in njihovih poverjeništev ter o reorganizaciji 
upravnega aparata ljudskih ^odborov. 

227. Uredba o registraciji plovnih objektov na ozemlju LRS. 
228. Uredba o ustanovitvi okrajnih (mestnih, rajonskih) kon- 

trolnih komisij in organov ljudske inšpekcije. 
229. Odredba o ureditvi prometa e krompirjem do konca obvez- 

nega in pogodbenega odkupa. 

230. Pravilnik o ureditvi im vodstvu državnih matičnih knjig. 
231. Odredba o matičnih okoliših. 
232. Odločba o relacijah, na katerih se zaradi dobrega cestišča 

zmanjša največja dovoljena poraba goriva in maziva za 
5 %, o višini dodatka goriva in maziva za zimsko dobo ter 
o spremembah kilometraže olja. 

233. Odločba o določitvi višine odstotka nagrade vozniku tovor- 
nih motornih vozil ter uslužbencem prometnih odsekov, 
ki so posredovali prevoz. 

UREDBE. ODREDBE. MVODILA IN ODLOČBE 
VLADE LJUDSKE REPUBLIKE SLOVENIJE 

226. 

Na podlagi 19. točke 44. člena in 2. odstavka 77. člena 
ustave LRS izdaja vlada LRS 

uredbo 
o organizaciji izvršilnih odborov okrajnih ljudskih 

odborov in njihovih poverjeništev ter o reorganizaciji 
upravnega aparata ljudskih odborov 

1. člen 

Izvršilni odbori okrajnih ljudskih odborov se reorga- 
nizirajo in njihovi upravni aparat reorganizira po določbah 
te uredbe. 

2. člen 

Izvršilni odbor okrajnega ljudskega odbora ima pra- 
viloma: 

okrajno plansko komisijo, 
okrajno kontrolno komisijo, 
poverjeništvo za kmetijstvo, 
poverjeništvo za gozdarstvo in lesno •iiuustrijo, 
poverjeništvo za trgovino in preskrbo, 
poverjeništvo za komunalne zadeve, 
poverjeništvo za industrijo in obrt, 
poverjeništvo za finance, 
poverjeništvo za delo 
poverjeništvo za prosveto, 
poverjeništvo za ljudsko zdravstvo, 
poverjeništvo za socialno skrbstvo, 
poverjeništvo za lokalni promet. 

3. člen 

Pri tistih ljudskih odborih, kjer je glede na krajevne 
razmere potrebno, se lahko ustanovijo še tale poverjeništva: 

poverjeništvo za turizem in Rostinstvo ter. 
poverjeništvo za gradnje. 

V okraijh, kjer teh poverjeništev ni, spadajo zadeve s 
področja turizma in gostinstva ter gradbene zadeve v po- 
verjeništvo,, •• komunalne zadeve. 

4. člen 

V okrajih z manj razvitim gozdarstvom in lesno indu- 
strijo so lahko zadeve s področja kmetijstva in gozdarstva 
združene v skupnem poverjeništvu za kmetijstvo in gozdar- 
stvo. 

V manjših okrajih so lahko komunalne zadeve in zadeve 
s področja lokalne industrije in obrti združene v pover- 
jeništvu za lokalno gospodarstvo, zadeve s področja ljud- 
skega zdravstva in socialnega skrbstva v poverjeništvu za 
ljudsko zdravstvo in socialno skrbstvo, zadeve s področja 
lokalnega prometa pa v poverjeništvu za komunalne zadeve. 

5. člen 

Izvršilni odbor okrajnega ljudskega odbora vodita 
predsednik in tajnik, ki izvajata splošno politiko ljudskega 
odbora in izvršilnega odbora ter koordinirata celotno delo 
upravnega aparata. Predsednik odgovarja v prvi vrsti za 
pravilno izvajanje političnih smernic ljudskega odbora in 
izvršilnega odbora, tajnik pa za koordinacijo upravnega dela 

6. člen 

Upravni aparat izvršilnega odbora za vodstvo splošne 
uprave in za koordinacijo dela je tajništvo, ki ga sestavljajo: 

personalni odsek, 
upravnoorganizacijsM odsek, 
biro za koordinacijo, 
urad za državljanska stanja, 
pravna služba, 
vojaški odsek, 
katastrski urad, 
urad za cene, 
referat za tisk, 
splošna administracija ter 
služba za preskrbo delavcev in nameščencev okrajnega 

ljudskega odbora. 
Druge naloge sme določiti tajništvu samo vlada LBS z 

{ odločbo. 
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7. člen 
Poverjeništva vodijo člani izvršilnega odbora kot nje- 

govi poverjeniki za posamezne panoge državne uprave. Plan- 
sko oziroma kontrolno komisijo vodi član izvršilnega od- 
bora kot predsednik te komisije. 

Vsak poverjenik oziroma predsednik komisije vodi po 
eno poverjeništvo oziroma komisijo. Samo izjemoma sme 
en član izvršilnega odbora voditi dve poverjeništvi, za kar 
je potreben sporazum s predsednikom vlade LRS, razen če 
gre za začasno nadomestovanje. 

Poverjeniki in predsednika planske in kontrolne komisije 
odgovarjajo za delo svojih poverjeništev oziroma komisij 
izvršilnemu odbora in ustreznemu ministrstvu, komisiji ali 
komiteju vlade LRS. 

8. člen 
V poverjeništvib ee za opravljanje posameznih skupin 

«adev ustanovijo uprave, odseki, referati, inšpekcije, planske 
grupe, inštruktor3ke jnipe, operativne grupe, biroji itd. 

Uprave se ustanovijo za tiste obsežnejše skupine zadev, 
glede katerih ima izvršilni odbor tako splošne regulatorne 
naloge kakor tudi neposredno vodstvo gospodarskih ali dru- 
gih organizacij in ustanov, Upravo vodi šef uprave, ki od- 
govarja za svoje delo neposredno poverjeniku in višjim 
upravam. Šef uprave podpisuje vse akte uprave na temelju 
predpisov višjih organov in odločb izvršilnega odbora. 

Inšpekcije se ustanovijo le na podlagi posebnih zveznih 
ali republiških predpisov. 

9. člen 
Sredstva za proizvodnjo, blagovni promet, transportna 

sredstva in nepremičnine, ki so lokalnega pomena, upravlja 
ljudski odbor po svojih podjetjih in direkcijah, ki so pod 
neposrednim vodstvom pristojnega poverjeništva ali uprave. 
Ljudski odbor ustanovi direkcije kot neposredne upravne 
operativne voditelje in podjetja višje oblike, kadar ima več 
istovrstnih podjetij. 

10. člen 

Pri poverjeništvih kakor tudi pri upravah lahko iz- 
vršilni odbor ustanovi svete (komisije), ki pomagajo izvr- 
šilnemu odboru pri delu na tistem področju. Svete lahko 
eestavljajo predstavniki družbenih organizacij, predstavniki 
aveznih in republiških podjetij in ustanov kakor tudi po- 
samezni državljani. Člane sveta imenuje izvršilni odbor po 
predlogu pristojnega poverjenika. •" 

11. člen 
Za izvedbo organizacije poverjeništev in reorganiza- 

cije upravnega aparata po predpisih te uredbe imenuje 
predsednik vlade LRS komisijo pri predsedstvu vlade 
LRS in potrebno število podkomisij. 

Podkomisije morajo skupno s posameznimi izvršilni- 
mi odbori do 1. decembra 1948 izdelati in predložiti ko- 
misiji konkretno organizacijo poverjeništev in upravnega 
aparata vsakega ljudskega odbora ter okvirni predlog 
za sistemizacijo delovnih mest. 

Komisija mora v 7 dneh proučiti vsak predlog in ga 
s svojim predlogom poslati vladi LRS. Vlada LRS izda 
odločbo o organizaciji vsakega posameznega Izvršilnega 
odbora okrajnega ljudskega odbora. 

12. člen 
L odločbo vlade LRS določeno organizacijo poverjeni- 

itev in reorganizacijo upravnega aparata morajo Izvesti 
izvršilni odbori do 10. januarja 1949. 

Tako določeno organizacijo postavijo izvršilni odbori 
okrajnih ljudskih odborov v statut, ki ga morajo predložiti 
okrajnemu ljudskemu odboru na njegovem zasedanju naj- 
pozneje do 1. marca 1949. 

13. Člen 
Nova poverjeništva pri posameznih izvršilnih odborih 

sme ustanoviti ali obstoječa poverjeništva odpraviti ali 
združiti samo vlada LRS z odločbo po predlogu pristojnega 
ministra ali predsednika komisije ali komiteja. 

14. člen 
Določene organizacijske enote v posameznih poverjeni- 

štvih sme spremeniti pristojni minister oziroma predsednik 
komisije ali komiteja v sporazumu s predsednikom vlade 
LRS. 

16. 'člen 
Določena delovna mesta v organizacijskih enotah se 

smejo povečati ali zmanjšati samo po poprejšnjem dovolje- 
nju sekretariata za personalno službo pri predsedstvu vlade 
LRS. 

16. člen 
Pri večjih krajevnih ljudskih odborih se lahko z od- 

ločbo vlade LRS ustanovijo poverjeništva v smislu te ured- 
be. Zadeve z raznih področij se pri takih ljudskih odborih 
lahko združijo v eno poverjeništvo. 

17. člen 
Za izvršilne odbore mestnih ljudskih odborov glavnega 

mesta Ljubljane, Celja in Maribora bodo izdani posebni 
predpisi. 

18. člen 
Navodila za izvajanje te uredbe bo predpisal predsed- 

nik vlade LRS. 
19. člen 

Ta uredba velja od dneva objave v >Uradnem listu 
LRS«. 

St. S-zak. 601 
Ljubljana dne 14. oktobra 1948. 

Za predsednika vlade LRS 
Podpredsednik vlade LRS: podpredsednik vlade LRS: 

Dr. Marijan Brccelj 1. r. Ivan Maček 1. r. 

227. 

Na podlagi 1. člena zakona o pooblastilu vladi Ljud- 
ske republike Slovenije za izdajanje uredb na področju 
narodnega gospodarstva izdaja vlada LRS po predlogu 
ministra za lokalni promet 

uredbo 
o registraciji plovnih objektov na ozemlju Ljudske 

republike Slovenijo 

1. člen 
Zaradi razvida plovnih objektov na ozemlju Ljudske 

republike Slovenije morajo organi za lokalni promet pri 
okrajnih In mestnih ljudskih odborih izvršiti registracijo 
vseh državnih, zadružnih, družbenih In zasebnih plovnih 
objektov na ozemlju Ljudske republike Slovenije, In sicer 
po tehle skupinah: 
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a) brodovi in večji čolni za prevoz blaga in ljudi, h 
katerim spadajo tudi vsi plovni objekti za prevoz 
čez reko; 

b) tovorni čolni kmetov, ki eo namenjeni za prevoz 
njihovih pridelkov;  • 

s) ribiški čolni, ki so namenjeni za izvrševanje ribo- 
lova; 

č) športni čolni, ki so namenjeni za ëport; 
d) vie druge vrste plovnih objektov. 

2. člen 

Kdor ima navedene plovne objekte, jih mora v 14 
dneh po objavi te uredbe priglasiti organu za lokalni pro- 
met pri okrajnem oziroma mestnem ljudskem odboru, v 
katerega območju prebiva. Priglasitev, ki se vloži v dveh 
izvodih, mora obsegati: 

a) naslov priglasitelja; 
b) označbo skupine plovnega objekta; 
c) i ;..!s plovnega objekta: 

aa)  njegovo težo, 
bb) nosilnost v tovoru ali ljudeh, 
-e)   način pogona (pri motornem pogonu z naved- 

bo znamke in tipa motorja, konjskih sil ter 
goriva), 

čč)   graditelja in  izvor oziroma način pridobitve, 
tld) stanje, v kakršnem je plovni objekt ob prigla- 

sitvi; 
č) atalno obratovaližče  ali   nahajališče   plovnega ob- 

jekta in 
d) namen izrabe plovnega objekta 

3. člen 
Organi za lokalni promet pri okrajnih oziroma mest- 

nih ljudskih odborih sestavijo na podlagi prejetih prigla- 
sitev v dveh izvodih sezname plovnih objektov po sku- 
pinah a 1. člena ter z razpredelnicami iz 2. člena te 
uredbe in pošljejo v 14 dneh po preteku roka iz>2. člena 
en izvod ministrstvu za lokalni promet LRS, drugi izvod 
oa obdržijo zase. 

4. člen 

Kdor plovnega objekta ne priglasi ali ne priglasi v 
določenem roku, se kaznuje z denarno kaznijo do 5.000 
dinarjev. Kazni izrekajo okrajni oziroma mestni izvršilni 
odbori. 

5. člen 

To uredbo izvaja in daje potrebna navodila minister 
«i lokalni promet LRS. 

6. člen 

Ta uredba velja od dneva objave v >Uradnem ïîstu 
LRS«. 

Št. S-zak, 600 , 
Ljubljana dne 13. oktobra 1948. 

Minister 
za lokalni promet LRS: Predsednik vlaüe L.RS: 

Borštnar Jože I. r. Miha Marinko L t. 

228. 

Na podlagi 66. člena splošnega zakona o ljudskih 
odborih v zvezi s 1. točko splošnega navodila za ustano- 
vitev okrajnih (mestnih, rajonskih) kontrolnih komisij 
in organov ljudske inšpekcije (Uradri list FLRJ žl. 
82—699/48) izdaja vlada LRS po predlogu predsednika 
kontrolne komisije LRS 

uredbo 
o ustanovitvi okrajnih (mestnih, rajonskih) 

komisij in organov ljudske inšpekcije 

Splošne določbo 

1. člen 
Ustanovijo se okrajne (mestne, rajonske) kontrolne 

komisije pri okrajnih in mestnih ter rajonskih ljudskih 
odborih velikih mest. 

2. člen 
Okrajna (mestna, rajonska) kontrolna komisija jö 

organ ljudskega odbora, po katerem ljudski odbor in 
republiška kontrolna komisija izvajata in uresničujeta 
splošno državno kontrolo. 

3. člen 
Ustanovijo se organi za ljudsko inšpekcijo kot pro- 

stovoljni pomožni organi okrajnih (mestnih, rajonskih) 
kontrolnih komisij, po katerih bodo ljudske množice sode- 
lovale pri izvajanju splošne državne kontrole. 

Ustanavljanje, ustroj iu  delo  okrajnih  (mestnih, rajon» 
»kih) kontrolnih komis»- 

4. člen 
Okrajne (mestne, rajonske) kontrolne komisije s* 

ustanovijo z odlokom okrajnega  (mestnega, rajonskega) 
ljudskega odbora. 

5. člen 

Okrajna (mestaa, rajonska) kontrolna komisija ima 
predsednika in potrebno število članov. Predsednika 
okrajne (mestne, rajonske) kontrolne komisije imenuje 
izvršilni odbor okrajnega (mestnega, rajonskega) ljud- 
skega odbora izmed svojih članov. Druge člane kontrolne 
komisije imenuje izvršilni odbor izmed oseb, ki jih 
predlože družbene organizacije, ali izmed drugih oseb, 
in sicer v sporazuma e predsednikom republiške kon- 
trolne komisije. 

6. člen 

Okrajna (mestna, rajonska) kontrolna komisija ima 
od časa do časa svoje sestanke, na katerih določa plan 
svojih neposrednih nalog. Predsednik kontrolne komisije 
vodi vse delo komisije, sklicuje sestanke komisije in 
skrbi za pravilno izvajanje in uresničevanje postavljenih 
nalog. Za vodstvo komisije in njeno delo je predsednik 
odgovoren izvnšilnemu odboru okrajnega (mestnega, ra- 
jonskega) ljudskega odbora in predsedniku republiške 
ko&trolne komisije. 

7. člen 

Uslužbence okrajne (mestne, rajonske) kontrolne 
komisije imenuje izvršilni odbor okrajnega "(mestnega, 
rajonskega) ljudskega odbora po predlogu predsednika 
okrajne (mestne, rajonske) kontrolne komisije. 
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Ustanavljanje, u9troj in delo organov ljudske inspekcye 

8. eleu 
Organi ljudske inšpekcije se lahko ustanovijo v pod- 

jetjih, ustanovah, za območje kraja (vasi, manjših mesi), 
v rajonih ir.' mestnih ulicah. Kje naj se ustanovijo organi 
ljudske inšpekcije, določi ca podlagi splošnih navodil 
republiške kontrolne komisije okrajna kontrolna komisija 
S sporazumu z družbenimi organizacijami. 

9. člen 

Organi ljudske inšpekcije delajo po navodilih in 
nalogah. ki jib postavi okrajna (mestna, rajonska) kon- 
trolna komisija, in po svoji iniciativi v okviru svojih 
aološnih nalog. 

10. člen 
Ljudsko inšpekcijo sestavljajo ljudski inšpektorji. 

Delegirajo jih družbene organizacije ustanov, podjetij in 
krajev, v katerih se ustanovijo ljudske inšpekcije. 

Delegiranega člana družbenih organizacij potrdi za 
ljudskega inšpektorja predsednik okrajne (mestne, ra- 
jonske) kontrolne komisije. 

11. Sen 
Ljudski inšpektorji opravljajo svojo olužbo prosto- 

voljno. Za uspešno delo jim lahko podeli izvršilni odbor 
okrajnega (mestnega, rajonskega) ljudskega odbora po 
predlogu predsednika okrajne (mestne, rajonske) kon- 
trolne komisije nagrado. Take nagrade se lahko pode- 
lijo tudi vsakemu drugemu, ki v sodelovanju s kontrol- 
nimi, organi pripomore, da sa prepreči oškodovanje ljud- 
skega oremoienja in državnih koristi. 

Skupno in končne določbo 

12. člen 
Vai personalni in materialni izdatki okrajne (mestne, 

rajonske) kontrolne komisije ter stroški organov ljudske 
inšpekcije (potni stroški, nagrade itd.) se plačajo iz 
proračuna okrajnega (mestnega, rajonskega) ljudskega 
odbora. Do konca leta 1948 gredo vsi izdatki v zvezi z 
delom okrajne (meeîne, rajonske) kontrolne komisije in 
organov ljudske inspekcije po določbah prvega odstavka 
10. člena temeljnega zakona o proračunu v breme piora- 
čuna Ljudske republike Slovenije. 

13. ölen 
Natančnejše določbe o notranji ureditvi okrajne 

(mestne, rajonske) kontrolne komisije it: organov ljud- 
ske inšpekcije izda republiška kontrolna komisija na 
podlagi sploinih navodil zvezne kontrolne komisije. 

14. člen 
£a izvedbo te uredbe so odgovorni ' izvršilni odbori 

okrajnih  (mestnih, rajonskih)  Ijudakih odborov. 

15. Bon 
Ta uredba velja od dneva objave v >Uradnem listu 

3t. Ó91 - 
Ljubljana dne 5. oktobra 1948. 

Predsednik 
Sttntrolne komisije LRS: Predsednik vlade LRS: 

Viktor AvbeJj L r. Miha Marinko l r. 

229. 
Na podlagi 1. in 16. člena uredbo o odkupu krom- 

pirja v gospodarskem letu 1948/49 (Uradni list LRS št. 
36—194/48) izdaja vlada Ljudske republike Slovenije po 
predlogu ministra za trgovino in preskrbo 

odredbo 
o Ureditvi prometa s krompirjem do konca obveznega 

in pogodbenega odkupa 

1. Do konca obveznega in pogodbenega odkupa 
krompirja ne smejo kmetje pridelovalci uiti prodajati ali 
na kakršen koli drug način odsvajati krompirja izven 
svojega okraja, niti ga ne smejo izvažati iz okraja. Konec 
obveznega in pogodbenega odkupa, bo določon pozneje. 

2. Pridelovalci smejo pripeljati krompir, Id so ga 
pridelali izven okraja svojega prebivališča, na svoj dom 
na podlagi potrdila krajevnega ljudskega odbora, da 
prevažajo svoj pridelek. 

3. Kolikor prekršitve te odredbe niso sodno kazniva 
dejanja, se kaznujejo kol prekrški z denarno kaznijo 
do 10.000 din ali e poboljševalnim delom do 2 mesecev 
in z zaplembo krompirja, ki je predmet prekrška. Enako 
se kaznujejo tudi potrošniki, ki si nabavijo krompir v 
nasprotju s predpisi te odredbe Kazni izrekajo okrajni 
oziroma mestni (rajonski) izvršilni odbori 

4. Ta odredba velja takoj. 
S-zak. št. 590 
Ljubljana dne 9. oktobra 1948. 

Minister 
za trgovino in preskrbo LRS:    .  -Predsednik vlade\LRS-. 

Kepic Viktor 1. r.        . Miha Marinko 1. r. 

PaflVlLNIKl.OBSEBBE.MVODILIl.OGLOČBE 
MINISTRSTEV LJUDSKE REPUBLIKE SLOVENIJE 

230. 

Na podlagi 56. člena zakona o državnih matičnih knji- 
gah predpisujem pravilnik o spremembi in dopolnitvi pra- 
vilnika za izvajanje zakona • o državnih matičnih knjigah 
z dne 1. VI. 1946 III — 4092/3-1946 (Uradni list LPiS št 
42-160/46), tako da se v spremenjeni in prečiščeni obliki 
glasi: 

Pravilnik 
o ureditvi in vodstvu državnih matičnih knjig 

Prvi del 
SPLOŠNI MATIČNI PREDPISI 

A 
VODSTVO MATIČNIH KNJIG 

Organ, pri katerem se vodijo matične knjige. 
Matični okoliši 

1. člen 
Za razvid osebnega stanja državljanov se vodijo ma- 

tične knjige pri krajevnih in mestnih ljudskih odborih. 
Praviloma vodi vsak krajevni oziroma mestni ljudski 

odbor matične knjige samo za svoje območje. 
Minister za notranje zadeve Ljudske republike Slovenije 

lahko odredi, da se pri posameznih krajevnih oziroma mest- 
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nih ljudskih odborih vodijo matične knjige lako za njihovo 
območje kakor tudi za območje bližnjih krajevnih ljudskih 
odborov v mejah istega okraja, in sicer za vsak krajevni 
ljudski odbor posebej. 

Ce se naknadno spremenijo območja posameznih kra- 
jevnih oziroma mestnih ljudskih odborov, je postopati tako, 
kakor je določeno v 87, členu tega pravilnika. 

Matičar in njegov namestnik 

2. člen 
Matične knjige vodi posebej za to postavljen matičar, ki 

je uslužbetiee u stega ljudskega odbora, pri katerem se vodijo 
matične knjige. 

Vsak matičar mora imeti enega, po potrebi tudi več 
namestnikov 

Matičaija postavlja m mu določa namestnika okrajni 
izvršilni odbor, ki mora tudi skrbeti, da je na razpolago 
dovolj delovnih, moči za opravljanje matičnih poslov 

Za matično službo se postavljajo osebe, ki imajo za.to 
službo potrebno sposobnost Pri premeščanju ali začasnem 
dodeljevanju matičarjev na drugo delo je treba paziti na to, 
da ne pride zaradi tega do zastanka pri rednem opravljanju 
matičnih poslov. 

0 vsaki postavitvi in o vsaki spremembi službenega raz- 
merja matičarja in njegovega namestnika mora okrajni 
izvršilni «ibor obvestiti ministrstvo' za notranje tadeve 
Ljudske republike Slovenije 

Matičarjema odgoumiost 
o. čleu    . 

Matičar je oosjovoren di=riplinsko kakor drugi uslužbenci 
ljudskega odbora 

Matičar, ki rojstva, sui rti, poroke ali drugih matičnih 
dejstev brez razloga ne vpiše v predpisano matično knjigo, 
se kaznuje po 46 členu zakona o državnih matičnih knjigah. 

Matičar, ki ssvojim dejanjem zavestno ali iz malomar- 
nosti untoci,-jda~£e--sklene poroka,",ki,,pp, zakonu,.ni.do;,- 
pustna,' se kamu je po. 87. členu j&kona o zakonski zvezi., 

Izključitev aH zadržanost matičarja od opravljanja 
.   , matične službe - 

4. člen 
Izključen je matičar oziroma njegov namestnik od po- 

slovanja v predmetih, v katerih je stranka sam ali njegov 
zakonski drug, četudi je zakon razvezan, kakor tudi v pri- 
merih, v katerih bi bilo ••••••- njegovega bližnjega sorod- 
stva s stranko ali zaradi drugih okolnosti, dvomiti o njegovi 
nepristranosti 0 ob»toju takih okolnosti mora matičar obve- 
stiti predsednika ljudskega odbora, pri katerem ^odi ma- 
tične knjige. , .'."'.»•. 

Izključitev matičarja lahko zahteva tudi stranka. 0 taki 
zahtevi odloči,izvršilni odbor ljudskega odbora, pri katerem 
se 'vodijo matične, knjige. • • , „ , • 
_, \ Če.sta matičar in njegov namestnik izključena ali za- 
časno zadržana od opravljanja svoje službe, določi okrajni 
izvršilni odbor osebo, ki naj. začasno.opravlja matično služ- 
bo, mora. pa'.o tem takoj ^obvestiti ministrstvo, za notranje 
zadevo Ljudske republike Slovenije. :" 

B "     ..' 
NADZORSTVO NAD MATIČNO SLUŽBO 

Nadzorstveni organi ' ' 
5. člen 

Neposredni nadzorstveni organ nad delom matičarja 
je izvršilni odbor ljudskega odbor*, pri katerem vodi mati- 
čar matične knjige. .... 

Višji nadzorstveni organ nad delom matičarja pa je 
izvršilni odbor okrajnega ljudâkega odbora oziroma nad 
matičarjem v mestih Ljubljana, Celje in Maribor ministrstvo 
za notranje zadeve Ljudske republike Slovenije, 

haloge višjega nadzorstvenega organa 

> 6. elen 

Višji nadzorstveni organ skrbi v splošnem, da se oprav- 
lja in razvija matična služba po predpisih in brez odlaga- 
nja. Višji nadzorstveni organ mora vsaj enkrat mesečno 
pregledati matično poslovanje v posameznih matičnih oko- 
liših. 

Poleg splošnih nadzorstvenih zadev opravlja višji nad- 
zorstveni organ še posebne zadeve, ki so mu izrecno nak> 
žene • zakonom o državnih matičnih knjigah. (Glej 10., 21., 
34., 61., 62., 71., 75. in 86 člen tega pravilnika.) 

MATIČNE KNJIGE IN MATIČNO GRADIVO V SPLOŠNEM 
T'-»/e matičnih knjig 

7. êlen 

Matičar vodi rojstno, mrliško in poročno matično knjigo, 
od vsake zase izvirnik in dvojnik. 

Matičar vodi tudi posebno rojstno matično knjigo za 
poznejše vpise in zaznambe, ki se nanašajo na vpise 
starih matičnih knjig, če matičar len knjig ne vodi. (Glej 
88 člen tega pravilnika.) 

Ixvimik mattóne knjfiga 

8 ólen 

Matične knjige se vodijo po enotnem obrazca za vso 
državo. 

. Izvirnik mora biti vezan v trde platnice iz močnega 
materiala.,Na.prvi nepaginirani naslovni-strani mora stati 
naziv matične . knjige (rojstna, poročna, mrliška, posebna 
matična knjiga poznejših vpisov io zaznamb po 51. členu 
zakona, o državnih matičnih knjigah),, naziv krajevnega 
oziroma mestnega ljudskega odbora, za katerega območje 
se knjiga vodi, naziv okraja, datum.prvega vpisa s prvo za- 
poredno številko v knjigi, datum zadnjega vpisa z zadnjo 
zaporedno številko,-podpis matičarja, ki je napravil prvi 
vpis, In podpis matičarja, kije knjigo zaključil. Listi knjig 
morajo biti prešiti z vrvico In njeni konci zapečateni i 
rdečim pečatnim voskom na isti strani na določenem mestu. 
Izpod tega zapiše neposredno višji ljudski odbor potrdi- 
tev, koliko paginiranin strani ima matična knjiga. 

.    ,     . Tivojniki izvirnikov 

$. člen 

Poleg vsakega izvirnika .matičnih knjig vodi matičar 
tudi dvojnik izvirnika,, ki je dobeseden prepis izvirnika. 
Dvojnik izvirnika vodi na nevezanih obrazcih, na kakršnih 
se vodi sam .izvirnik. Dvojnik obsega toliko strini, kolikor 
jih je treba, da se lahko prepiše izvirnik za zadevno leio. 

Dvojnik nadomesti izvirnik, če se izvira'k uniči ali 
izgubi. Zaradi tega se mora dvojnik dobesedno ujemati z 
izviinikom in mora biti pisan na enako trpe/.nein, pap'rju 
kakor izvirnik. Soglastnost dvojnika z izvirnikom, mora mail- 
er y dvojniku pri vsakem vpisu y orip" noi. potrditi.. ••- 
mèr: »Prepisano 'dobesedno iz izvirnika istega letnikaj na 
iti strani io z'isto zaporedno številko.c Mat.t'arjev puupis. 
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Zaključi lev izvirnika in dvojnika 
10. člen 

Ob koncu vsakega koledarskega leta se vpisi v izvirniku 
in dvojniku zaključijo z matičarjevo potrditvijo o številu v 
tem letu opravljenih vpisov. Primer: >Izvirnik (dvojnik 
izvirnika) zaključen za leto z  (z bese- 
dami:  ) vpisi.« Datum. Matičarjev podpis. 

Po zaključi tvi nadaljuje matičar z vpisi naslednjega 
leta na naslednji strani. Ti vpisi imajo nove zaporedne 
številke začenši z 1. Ko se matična knjiga popiše, se vpisi 
nadaljujejo v novi knjigi z nadaljevanjem zaporednih številk 
prejšnje knjige. 

Zaključeni dvojnik izvirnika matične knjige mora ma- 
tičar konec vsakega leta najdalje do 15. januarja prihodnjega 
leta poslati višjemu nadzorstvenemu organu, da ga hrani. 

O vsaki poznejši zaznambi, napravljeni v izvirniku ma- 
tične knjige, mora matičar sestaviti potrjen prepis in ga 
poslati organu, pri katerem se hrani dvojnik izvirnika, da 
ga vpiše vanj. 

Če je izvirnik matične knjige uničen ali izgubljen, 
izroči organ, ki hrani dvojnik tega izvirnika, matičarju 
dvojnik v uporabo. V takem primeru mora matičar napraviti 
prepis tega dvojnika in ga poslati temu, da ga hrani. Prepis 
dvojnika opremi matičar na koncu s pripombo: 

»Vpisi v tej knjigi so dobesedno preneseni iz dvojnika 
izvirnika matične knjige, ki nadomestuje izvirnik matične 
knjige, ki je bil uničen.« Datum. Matičarjev podpis. 

Abecedni vpisnik (indeks) 
11. člen 

Poleg^vsake matične knjige se vodi abecedni vpisnik 
(indeks) po predpisanem obrazcu. Vsak temeljni vpis v ma- 
tično knjigo se mora takoj vpisati v vpisnik. 

Vpisnik je potreben, da se hitro in zanesljivo najdejo 
posamezni vpisi v matični knjigi, zaradi tega se mora voditi 
skrbno in natančno. 

Vpisniki se vodijo po začetnih črkah priimkov. Če ima 
kdo več priimkov, ga je treba voditi pod vsemi priimki. Če 
kdo pozneje spremeni priimek, se vpiše pozneje v zapis- 
nik še z novim priimkom. Poročene in razvezane žene in 
žene iz neveljavnih zakonov se vodijo pod dekliškimi in 
primoženimi priimki, četudi ne smejo več uporabljati pri- 
moženega priimka. Večkrat omožene žene se vodijo pod 
vsemi primoženimi priimki in pod dekliškim priimkom. 

Neznani mrliči se vodijo pod črko N z označbo »neznan«. 
Vpisniki se ne zaključujejo. Matična dejstva, ki se niso 

dogodila v letu, ko so vpisana, morajo biti zaznamovana v 
dveh vpisnikih in sicer v vpisniku leta, ko so vpisana in 
pa tistega leta, ko so se dogodila. Če se na primer pozneje 
vpiše v rojstno matično knjigo letnika 1948 še ne vpisano 
rojstvo, ki se je dogodilo leta 1943, je treba rojenca vpisati 
v abecedni vpisnik leta 1948 in leta 1943 ter se mora pri 
vpisu letnika 1943 pripomniti, da je vpisan v matično knji- 
go leta 1948. 

Vložni zapisnik 
12. člen 

Mancar mora voditi poseben vložni zapisnik, v katerega 
vpisuje vse spise, ki se nanašajo na matično poslovanje. 

Na vsakem spisu označi datum, ko je spis dospel, redno 
številko vložnega zapisnika in številko vpisa, ki ga je na- 
pravil v matični knjigi na podlagi tega spisa. 

Spise mora matičar reševati tekoče. Če dobi na primer 
poročilo drugega matičarja o smrtnem primeru, ki ga mora 
vpisati v rojstno matično knjigo, vp0e predmet najprej v 
vložni zapisnik, nato opravi zaznambo v rojstni matični knji- 

gi, potem pa zapiše rešitev na spisu: »Smrtni primer vpi* 
san v rojstni matični knjigi pod zaporedno številko. 
K spisom«. Datum.  Matičarjev podpis. Tako  rešeni spi» 
vloži v arhiv. 

Matični arhiv 
13. člen 

Matičar vodi svoj matični arhiv, ki sestoji iz štirih 
svežnjev: iz posebnega, rojstnega, poročnega in mrliškega. 

V posebni sveženj odlaga matičar že rešene spise 
splošnega pomena, ki se ne nanašajo na konkretne matične 
vpise. 

V druge svežnje odlaga matičar vse tiste spi«, ki so 
mu bili podlaga za vpis v dotično matično knjigo ali ki se 
nanašajo na posamezne matične vpise. 

Rojstni, poročni in mrliški sveženj obsega vse spiae, 
urejene po letnikih, ki se nanašajo na posamezne temeljne 
vpise rojstev oziroma porok in smrti ter na njihove po- 
znejše spremembe in popravke. Vsak spis v arhivu ima za- 
poredno številko in letnico vpisa v dotično matično knjigo, 
na katerega se nanaša. 

Matičar vodi posebej zbirko okrožnic, ki obsega načelno 
važna navodila in pojasnila za izvajanje matične službe. 
Okrožnice morajo biti urejene po predmetu in po datumih. 
Za zbirko okrožnic vodi stvarno kazalo. 

Izvirne osebne listine, ki jih predloži stranka pri prigla- 
sitvi matičnega dejstva, mora matičar stranki vrniti, za 
svoj spis pa napravi po potrebi prepis listine ali uradni 
zaznamek z važnimi podatki iz listine. 

VPISI • MATIČNE KNJIGE V SPLOŠNEM 
vrste vpisov 

14. člen 
V matœne knjige se vpišejo vsi primeri rojstev ozi- 

roma smrti, ki se med letom priglasijo ali katerih vpis se 
med letom odredi, in vse poroke, ki se med letom skle- 
nejo. To so temeljni vpisi rojstev oziroma porok in smrti. 

V matične knjige se pri posameznih temeljnih vpisih 
v zato določene stolpce zaznamujejo vse poznejše spremembe 
ali dopolnitve temeljnih vpisov. To so poznejše zaznambe. 

Podlaga za vpU 

15. člen 
Vpis v rojstno in mrliško matično knjigo opravi ma- 

tičar na podlagi ustne ali pismene priglasitve ali na podlagi 
uradnega spisa. 

Vpis v poročno matično knjigo opravi matičar, brž ko 
se poroka sklene. 

Če opravi matičar vpis na podlagi pismene priglasitve 
ali uradnega spisa, pripomni to v stolpcu »Pripombe in po- 
pravki«. Primer: »Vpisano na podlagi pismene priglasitve 
uprave bolnice v  št. z dne .< 
Ali: »Vpisano na podlagi dovoljenja 010 v   2t. 
 z dne « Ali: »Vpisano na podlagi prav- 
nomočne odločbe okrajnega sodišča v 
z dne .„_-«—. o razglasitvi za mrtvega.« 

št. 

Vrstni red in način vpisov 
16. člen 

Vpisi v matične knjige se opravljajo po vrstnem redu 
priglasitev oziroma po vrsti, kakor prihajajo spisi, na pod- 
lagi katerih se vpis opravlja. 
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Ce spis, na podlagi katerega se opravi vpis, ne dospe 1 
v letu, ko je datiran, se to matično dejstvo vpiše v matično 
knjigo leta, ko spia dospe. 

Vsak vpis ima zaporedno številko in obsega prostor, 
ki je zanj določen. Zaporedno številko napiše matičar, ko 
opravi vpis. Prej zaporedne številke ne sme zapisati. 

Vpise v izvirnik matične knjige opravlja po pravilu 
matičar lastnoročno. 

Vpisi morajo biti čitljivi, jasni, brez precrtavanja in 
brez brisanja. Brisati ali popravljati besedilo v matičnih 
knjigah ni dovoljeno. Opuščati je treba vsake okraske pri 
pisavi, zlasti pri pisavi osebnih imen, ki morajo biti pi- 
sana skrajno razločno in pravilno. 

Napake v spisih se smejo popravljati samo tako. ka- 
kor je določeno v 21. členu tega pravilnika. 

Kraj vpisa 
17. člen 

Vpisovanje v matično knjigo se opravlja v uradnih 
prostorih ljudskega odbora, pri katerem se vodijo matične 
knjige. Samo v primeru, če se poroka sklene izven uradnih 
prostorov, se vp• opravi v kraju, kjer se poroka sklene. 

Čas vpisa 
18. člen 

Vpis v rojstno oziroma v mrliško matično knjigo mo- 
ra matičar opraviti takoj, ko je priglasitev podana ali ko 
prejme spis,  na  podlagi katerega  mora  opraviti  vpis. 

Pri datumu rojstva, poroke ali smrti vpiše dan z 
arabsko številko in z besedo, mesec z besedo, leto pa z 
arabsko številko. Pri datumu rojstva in smrti vpiše tudi 
uro (0—24) 

Pri datumu vpisa napiše matičar dan samo z arabsko 
številko, mesec z besedo in leto z arabsko številko. 

Branje, tolmačenje in podpisovanje vpisov 
19. člen 

Matičar sme vpisati v matično knjigo samo to, kar 
stranke pred njim izjavijo ali kar izhaja iz spisa.   ' 

Pred vpisom mora matičar podrobno zaslišati stranke 
o vseh okoliščinah, ki so važne za vpis, in sme po potrebi 
zahtevati dokaze za izjave strank. 

Matičar mora strankam in pričam prebrati vpis. 
Ce stranke ne razumejo uradnega jezika in se matičar 

ne more L ajimi sporazumeti, jim pojasni vpis po tolmaču, 
kar mora zabeležiti v pripombi. Primer: »Stranki  1—, 
ki ne razume slovenskega jezika, je bil pojasnjen vpis po 
tolmaču  « 

Gluhim strankam se mora omogočiti, da same pre- 
berejo vpis. Strankam, ki so gluhoneme in ne znajo ne 
brati ne pisati, se mora vpis pojasniti po osebi, ki se 
lahkb z njimi sporazume. Tudi to se mora zabeležiti v pri- 
pombi. Primer: »Stranka, ki je gluhonema, je vpis pre- 
brala in podpisala.< Ali: »Stranki, ki ]e gluhonema in ne- 
pismena, je bil vpis pojasnjen po tolmaču  < 

Vpis podpišejo stranke in matičar, vpis o sklenitvi 
zakonske zveze pa poleg njih še uradni organ, pred kate- 
rim je bila zakonska zveza sklenjena, in dve priči. 

Če so stranke ali priče nepismene, pristavijo mesto 
podpisa svoj ročni znak. Ta znak mora potrditi posebej za 
to poklicana priča, ki poleg znaka napiše osebno ime ose- 
be, ki je napravila znaik, nato pa se podpiše z dodatkom: 
podpisal kot priča. 

Če se kdo brani podpisati, zaznamuje to matičar v 
matično knjigo med pripombe. Primer: »Priglasitelj je 
odklonil podpis vpisa.« 

S podpisom matičarja in strank je temeljni vpis za- 
ključen. 

Odložitev vpisa 
20. člen 

Ce so razlogi za dvom o resničnosti priglasitve aH če 
se sicer izkaže za potrebno, se mora matičar na primeren 
način in v čim krajšem roku prepričati o resničnosti pri- 
glasitve. V tem primera sme odložiti vpis, mora ga pa ob- 
držati v  razvidu. - 

Vpis sme odložiti tudi tedaj, če so podatki, ki se mo- 
rajo vpisati, nepopolni ali pomanjkljivi. V tem primeru mo- 
ra pozvati priglasitelja, naj dopolni podatke. Če gre le za 
manj važne podatke, ki stranki niso znani, a se ne morejo 
priskrbeti z nadaljnjim postopkom, mora matičar vpis iz- 
vršiti, na mestu pa, kjer bi moral vpisati podatke, zapiše 
»neznano«. 

Stranke so dolžne dati matičarju vse podatke, ki so 
potrebni za vpis, in mu predložiti na zahtevo vse potreb- 
ne listine. Kolikor se matičar lahko sam prepriča o pra- 
vilnosti podatkov iz matičnih knjig, ki jih vodi, mora to 
storiti in pred vpisom primerjati predložene podatke s 
podatki v prejšnjih  vpisih v matičnih knjigah. 

Popravki napak v matičnih knjigah 

21. Klen 
Matičar popravi sam samo očitne napake v pisavi, ki 

jih opazi, preden zaključi vpis, to je, preden ga podpiše sam 
in stranka, če je navzoča. Popravek izvrši s pripombo v, 
stolpcu »Pripombe in popravki«. Primer: »Otrokov in oče- 
tov priimek pravilen Bernik (ne Brnik)« ali »Dan otroko- 
vega rojstva pravilen: 5. (peti) januar 1948«, in podobno. 

Ce matičar napak napiše zaporedno števijko, popravi 
to sam tudi po zaključenem vpisu tako, da da napačno šte- 
vilko v oklepaj in napiše nad njo pravilno zaporedno šte- 
vilko. 

Če matičar pomotoma izpusti stran v matični knjigi, jo 
mora prekrižati z dvema ravnima črtama in pripisati pri- 
pombo: »To pomotoma izpuščeno stran uničil«. Datum. 
Matičarjev podpis. 

če matičar opazi, da je napačno pričel vpisovati, po- 
pravi to sam na ta način, da prekriža vpis z dvema ravnima 
črtama in pripomni: »Napačno vpisano, uničeno.« Datum. 
Matičarjev podpis. 

Po že zaključenem temeljnem vpisu se smejo popravki 
napraviti samo na podlagi odločbe okrajnega izvršilnega 
odbora, v čigar območju je matičarjev sedež. V teh primerih 
se postopa takole: 

a) Če gre samo za očitno napako v pisavi ali za na- 
pačno opravljen vpis, opozori na to matičar okrajni izvršilni 
odbor, ki odredi popravek s kratko odločbo; 

b) Če pa gre za očitno napako v vsebini vpisa (na 
primer če je nezakonski otrok vpisan očitno napačno kot 
zakonski ali če otrokovo rojstno ime pomotoma ni vpisano 
po sporazumu staršev in podobno), izda okrajni izvršilni 
odbor na matičarjevo opozorilo ali na zahtevo stranke od- 
ločbo o zaznambi popravka vpisa in obvesti o tem stranko 
in matičarja. Zoper tako odločbo ima nezadovoljna stranka 
pravico pritožbe v osmih dneh na ministrstvo za notranje 
zadeve Ljudske republike Slovenije. 

Če se ugotovi, da je že zaključeni temeljni vpis oprav, 
ljen napačno, ker matičar ni bil pristojen za ta vpis, mora 
matičar o tem takoj obvestiti pristojni okrajni izvršilni 
odbor, da odredi uničenje napačnega vpisa in morebitni pre- 
nos tega vpisa v zadevno matično knjigo. Ko okrajni iz- 
vršilni odbor ugotovi, d$ je vpis vpisan v pristojno ma- 
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Učno knjigo, izda matičarju nalog, da uniči napačni vpis. 
To izvrši matičar na ta način, da uničeni vpis prekriža z 
dvema ravnima črtama in pripomni: >Z odločbo okraj- 
nega IO v , št. z dne , se ta 
nepristojno opravljeni vpis uniči. Vpisan je v rojstni (po- 
ročni, mrliški)  matični knjigi KLO  v   ,  letnik 
       , stran , zaporedna številka « 
Datum. Matičarjev podpis. 

Če je vpis uničen, ostane odprta njegova zaporedna 
številka in se ne popravljajo nadaljnje zaporedne številke. 

Spremembe in dopolnitve temeljnih vpisov v splošnem 
22. člen 

V stolpec >Poznejši vpisi in zaznambe« vpisuje matičar 
vse poznejše dopolnitve ali spremembe temeljnega vpisa, 
ki jih mora po predpisih evidentirati in ki so nastopile ali 
eo postale znane šele po zaključenem temeljnem vpisu. 
Posamezni primeri takih poznejših zaznamb v posamez- 
nih matičnih knjigah so razvidni iz tretjega dela tega 
pravilnika. 

Dodatek k stolpcem 
23. člen 

Ce je stolpec za poznejše vpise in zaznambe že po- 
pisan in je treba vpisati nove zaznambe, se mora uporabiti 
dodatek k temu stolpcu na ta način, da se prilepi k stolpcu 
listič dobre kakovosti, in sicer tako, da se piše besedilo 
na notranjo stran tega dodanega lističa, ki se mora uje- 
mati s stolpcem. Lahko pa se po potrebi prilepi tudi do- 
datni listič v velikosti celotnega vpisa tako, da ostane vidno 
le osebno ime vpisanega. 

Uporabe takih dodanih listov se je treba po možnosti 
izogibati, zaradi tega se mora stolpec izpolnjevati s krat- 
kimi, toda jasnimi zaznambami, ki jih je treba tesno pisati 
drugo pod drago in pri tem skrajno varčevati s prostorom 

Vsak dodani listič mora biti opremljen z žigom in ma- 
tičarjevim podpisom. 

ÎZPISKI IZ MATIČNIH ••• 
Vrste izpiskov 

24. člen 
Matičar izdaja izpiske iz rojstnih, poročnih in mrli- 

ških matičnih knjig na podlagi izvirnikov matičnih knjig 
oziroma na podlagi dvojnikov-izvirnikov, če so izvirniki iz- 
gubljeni. 

Izpiski se izdajajo na obrazcih, ki so istovetni s samimi 
obrazci, po katerih se vodijo matične knjige in obsegajo 
vse podatke, ki so v matični knjigi. 

Na izpiske stavlja matičar številko in datum izdaje 
in pečat ljudskega odbora, za katerega vodi matično knjigo. 

Izpiske podpisuje matičar oziroma njegov namestnik. 
0 izdanih izpiskih mora matičar voditi poseben .seznam, 

ki vsebuje zaporedno številko, ime osebe, na katero se gla- 
ei izpisek, ime osebe, ki ji je bil izpisek vročen, datum 
izdaje, namen izdaje in višino plačane takse. 

Način izdajanja izpiskov 
26.člen 

Izpiski se izdajajo na obrazcih, ki so istovetni z obraz- 
ci, po katerih se vodijo matične knjige, in obsegajo vse 
podatke, ki so v matičnih knjigah. 

Napake v vpisu, ki so bile popravljene pred zaklju- 
citvijo ali po zaključitvi temeljnega,vpisa, se ne vpišejo v 
izpisek iz matične knjige, ki se v teh primerih izda spglas- 

no s popravljenim besedilom tako, kakor da bi v temeljnem 
vpisu ne bilo napak. 

Izpiski iz starih matičnih knjig 

o 26. člen 
Za izpiske iz starih matičnih knjig, ki jih še hranijo 

prejšnji matičarji, se stranke lahko obrnejo neposredno na 
osebe, ki vodijo te knjige, ali na ljudski odbor, v Čigar ob- 
močju so te knjige. V tem zadnjem primeru izda pristojni 
državni matičar stranki izpisek iz omenjenih knjig. Matičar 
mora preskrbeti z vpogledom v zadevne matične knjige 
vse za izdajo izpiska potrebne podatke. Tak izpisek se mo- 
ra po vsebini ujemati z vpisom, na podlagi katerega je 
sestavljen. 

Če je stara matična knjiga, na podlagi katere mora 
izdati matičar izpisek, pisana v tujem jeziku in želi pri- 
zadeta stranka, da se izpisek izda v uradnem jeziku iz- 
vrši to matičar in pripomni na izpisku, da gre za prevod 
in iz katerega jezika. Primer: »Ta izpisek je prevod iz 
(nemškega, madžarskega, italijanskega in p.) jezika<. 

Če v stari knjigi, na podlagi katere se izda izpisek, ni 
kakih podatkov (n. pr. o državljanstvu staršev), je treba 
dotični razpredelek v izpisku prečrtati. 

Izpiski za inozemstvo 
27. člen 

Izpiske iz matičnih knjig, ki so namenjeni za uporabo 
v inozemstvu, matičar ne sme izdajati posameznim stran- 
kam, temveč jih mora dostavljati pristojnemu okrajnemu 
izvršilnem odboru zaradi nadaljnjega postopanja po 4. Členu 
zakona o legalizaciji listin v mednarodnem prometu in 
13. členu zakona o overovitvi podpisov, pisave in prepisov, 

Samski list 
28. člen 

Samski listi so potrdila o samskem stanju in niso iz- 
piski iz matičnih knjig. Izdajajo jih pristojni krajevni ozi- 
roma mestni, ljudski odbori. 

MEDSEBOJNO SODELOVANJE MATIČARJEV. PRAVNA POMOČ 
29. člen 

Dolžnost matičarjev je, da medsebojno tesno sodelu- 
jejo in drug drugemu pomagajo zaradi čim pravilnejšega 
in čim natančnejšega vodstva matičnih knjig. Zlasti mora 
vsak matičar obveščati pristojne matičarje: 

1. o vsakem opravljenem temeljnem vpisu v poročno 
matično knjigo (o sklenjenih porokah) in mrliško matično 
knjigo (o smrti in razglasitvi za mrtve) , če se rojstna ' 
matična knjiga, v kateri je treba pozneje zaznamovati tako 
dejstvo, vodi • pri kakem drugem matičarju; 

2. o vsaki poznejši zaznambi v poročni matični knjigi 
(razglasitev zakona za neveljavnega, razveza zakona) in v 
mrliški matični knjigi (poznejša ugotovitev istovetnosti' 
neznanega mrliča, razveljavitev odločbe o razglasitvi za 
mrtvega), če se rojstna matična knjiga, v katero je treba 
pozneje zaznamovati taka dejstva, vodi pri drugem mati- 
čarju; 

3. o vsakem dejstvu, ki se mora po predpisih vpi- 
sati kot temeljni vpis ali kot zaznamba v matični knjigi, če 
za vpis ni pristojen matičar, pri katerem je bila podana pri- 
glasitev ali ki izve za to. 

Matičar je nadalje dolžan dajati vso fM>trebno po- 
moč vsem državnim organom in ustanovam, kadar se 
obračajo nanj. Zlasti mora: 
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Letnik V. Priloga k 43 kosu z dne 14. oktobra 1948. Številka 4 ; 

Razziasi in orlasi 

Opozorilo naročnikom/ 
V naši založbi so izšli: 

Zbirka gospodarskih predpisov, II. del, 

ki Je nadaljevanje Zbirke gospodarskih predpisov, ki smo jih izdali 
aprila 1947. V tem drugem delu Zbirke gospodarskih predpisov smo se 
trudili, da bi vse gradivo uredili kar najbolj sistematično in pregledno in 
tako olajšali njegovo uporabo. Težišče zbirke so »Splošni predpisi o upravi 
državnih gospodarskih podjetij«, s predpisi o arbitraži, pogodbah, plačeva- 
nju medsebojnih obveznosti, registraciji, vknjižbi lastninske pravice, aron- 
daciji, razlastitvi, nacionalizaciji, razdeljevanju industrijskega blaga, pro- 
sti prodaji, finansiranju, kreditu, knjigovodstvu in glavnimi predpisi o pre- 
skrbi prebivalstva z živili in industrijskimi izdelki. Dodali smo predpise 
o upravi državnih zgradb, o delavskih preskrbovalnicah in o invalidskih 
gospodarskih podjetjih. V »Dodatku« smo zbrali predpise o akumulaciji in 
cenah ter enotnih cenah, ki so kot dopolnila, popravki in spremembe iz- 
šli po izdaji naše prve Zbirke gospodarskih predpisov. 

Da bi bila »Zbirka gospodarskih predpisov« čim prikladnejša za prak- 
tično uporabo, je temu drugemu delu dodano ttidi stvarno kazalo, ki ob- 
sega snov prvega in drugega dela. Stvarno kazalo obsega splošne gospo- 
darske predpise, in sicer ločeno od predpisov o akumulaciji. 

Zbirka bo nepogrešljiv pripomoček vsem voditeljem in drugim usluž- 
bencem državnih gospodarskih podjetij pä tudi vsem učencem gospodar- 
skih šol in tistim uslužbencem ministrstev in ljudskih odborov, ki dnevno 
uporabljajo gospodarske predpise v svoji službi. Zbirka obsega 752 strani 
in je vsled svoje obširnosti vezana v polplatnò. Ceha 105 din.    * 

Razen tega opozarjamo naše naročnike na: 

Komentar h kazenskemu zakoniku, splošni del 
» slovenskem prevodu. Komentar je zamišljen in izdelan v prvi vrsti kot 
olajšava in pomoč za pravilno izvajanje načel splošnega dela kazen- 
skega zakonika pri uporabi predpisov posebnih kazenskih zakonov. Strani 
304, cena 90 din. 

Splošni register predpisov 
to je kazalo vseh predpisov, ki so izšli v Uradnem listu FLRJ, v Uradnem 
listu LRS, v Uradnih obvestilih zveznega urada za cene in v Vestniku 
urada za cene pri predsedstvu VLRS od leta 1945 do vštetega leta 1947. 
Strani je 453, cena 60 din. 

' Priročnik za krajevno ljudsko odbore, I. del 
ki ga ,je. izdal Sekretariat za koordinacijo lokalne uprave pri predsedstvu 
vlade LRS. 

Priročnik obravnava tole gradivo: 
I. Planiranje, evidenca in statistika, 

; II. Lokalno gospodarstvo in komunalno gospodarjenje, 
III. Finančno poslovanje krajevnih ljudskih odborov. 

Strani 120, cena 20 din. 

Zbirka predpisov o varstvu mater in otrok 
Strani 105, cena 17 din. 

V tisku sta: 
- Abecedni imenik upravne razdelitve LRS z upravno razdelitvijo LRS, 

imenikom krajevnih ljudskih odborov, njihovih pošt in zemljevidom kra- 
jevnih ljudskih odborov LRS 

Priročnik za krajevno ljudsko odbore II. del 

Vpisi v register državnih 
gospodarskih podj-iij 

1768. 
Sedež: Celje. 
Dan vpisa; 27. septembra 1948. 
Besedilo: Tovarna pločevinastih in žič- 

nih sit, Celje. 
Po ukazu Prezidija Ljudske skupščine 

LRS št. 107 z dne 16. VII. 1948 je pod- 
jetje predlo iz uprave MLO Celje v upra- 
vo Ljudske republike Slovenije. 

Poslovni predmet: Izdelovanje žične 
tkanino (Universal in Merkuf), mrež za 
pesek, lesenih posteljnih vložkov, želez- 
nih posteljnih vložkov, bolniških postelj, 
volovskih nagobčnikov, perforacijskih iz- 
delkov, matičnih rešetk in predelava 
žice. ' 

Operativni upravni voditelj: Glavna 
direkcija kovinske industrije LRS. 

Podjetje zastopata: 
Ferie Zdravko, ravnatelj, ki podpisuje 

samostojno, v obsegu zakonskih poobla- 
stil in pravil podjetja. 

Cestnik Rudi, računovodja, ki podpi- 
suje za podjetje v odsotnosti ravnatelja, 
v istem obsegu kot oni, sicer pa sopod- 
pisuje vse listine, navedene v 47. členu 
splošnega zakona o drž. "goap. podjetjih. 

Ministrstvo za finance LRS, 
Ljubljana, 

dne 18. septembra 1948. 
St. 2431305/1—48 8685 

* . 
1769. 

Sedež: Maribor. 
Dan vpisa: 27. septembra 1948. 
Besedilo: Tovarna poljedelskih strojev, 

Maribor. 
Podjetje je prešlo po ukazu'Prezidija 

Ljudske skupščine LRS št. 107 z dne 
16. VIL 1948 iz lokalne uprave v repu- 
bliško. 

Poslovni predmet: Izdelovanje polje- 
delskih strojev in livarna. 

Operativni upravni voditelj: Glavna 
direkcija kovinske industrije LRS. 

Podjetje zastopata: 
Tekave Jakob, direktor, ki podpisuje 

samostojno, v obsegu zakonskih poobla- 
stil in pravil podjetja, .   . 

Deu Viktor, komercialni direktor, M 
podpisuje aa podjetje v odsotnoäti direk- 
torja, v istem obsegu kot oni. 

Ministrstvo za finance LRS, 
Ljubljana, 

dne 18. septembra 1948. 
Št 2431427-1948 8663 

1770. ~~~ 
Sedež: Celje: 
Dan vpisa: 27. septembra 1948. 
Besedilo: Gozdno gospodarstvo Celje. 
Izbriše se operativni upravni voditelj 

Glavna direkcija republiških gozdnih 
gospodarstev, LRS. 
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Operativni upravni voditelj odslej: Mi- 
nistrstvo za gozdarstvo in lesno industri- 
jo LRS. 

Vpiše se: 
Cerne Dragomir, glavni računovodja, 

ki sopodpisuje vse Ostine, navedene v 
47. členu splošnega zakona o drž. gosp. 
podjetjih. 

Ministrstvo za finance LRS, 
Ljubljana, 

dne 18. septembra 1948. 
St. 2431409—1948 8674 

* 
1771. 

Sedež: Kočevje. 
Dan vpisa: 27. septembra 1948. 
Besedilo:   Gozdno   gospodarstvo   Ko- 

ževje. 
Izbriše se operativni upravni voditelj 

Glavna direkcija republiških gozdnih 
gospodarstev LRS. 

Operativni upravni voditelj odslej: Mi- 
nistrstvo za gozdarstvo in lesno industri- 
jo LRS. 

Vpiše ee: 
Pavlin Ivanka, sekretar, ki podpisuje 

za podjetje v odsotnosti direktorja, v 
istem obsegu kot oni. 

Ministrstvo za finance LRS, 
Ljubljana, 

dne 18. septembra 1948. 
Št. 2431418—1948 8678 

# 
1772. 

Sedež: Lesce pri Bledu. 
Dan vpisa: 27. septembra 1948. 
Besedilo:  Tovarna  verig,  Lesce  pri 

Bledu. 
Izbriše se ing. Leskovec Engelbert, 

dosedanji direktor, vpiše se: 
Slapnik Franc, direktor, ki podpisuje 

samostojno, v obsegu zakonskih poobla- 
stil in pravil podjetja. 

Ministrstvo za finance LRS, 
Ljubljana, 

dne 18. septembra 1948. 
Št. 2431421—1948 8684 

1773. 
Sedež: Ljubljana. 
Dan vpisa: 30. septembra 1948. 
Besedilo: Državna založba Slovenije, 

skrajšano: DZS, Ljubljana. 
Vpišejo 'se: 
poslovalnice: št. 1 (Centrala) Ljublja- 

na, Mestni trg 26; 
št. 2 (Inozemska knjiga), Ljubljana, 

Kongresni trg 19; 
št 3 (Jugoslovanska knjiga), Ljublja- 

na, Prešernova 3; 
podružnice: Bled, Brežice, Crna, Črno- 

melj, Domžale, Gor. Radgona, Grosuplje, 
Idrija z ekspozituro v Cerknem, Ilirska 
Bistrica, Kamnik, Kočevje, Krško, Li- 
tija, Ljutomer. Marenberg, Metlika, Mo- 
zirje, Murska Sobota, Novo mesto, Polj- 
čane, Postojna, Prevalje, Radovljica, Rib- 
nica, Slovenj Gradec, Slovenska Bistrica, 
Slovenske Konjice, Št. Peter na Krasu, 
Šoštanj, Tolmin z ekspozituro v Bovcu 
in Kobaridu, Trebnje, Tržič in Vrhnika. 

Te poslovalnice in podružnice se ko- 
mercialno in finančno upravljajo iz cen- 
trale. 

Ministrstvo za finance LRS, 
Ljubljana, 

dne 28. septembra 1948 
Št. 2431097/1—48 8772 

1774. 
Sedež: Ljubljana, 
Dan vpisa: 27. septembra 1948. 
Besedilo: Gozdno gospodarstvo Ljub- 

ljana. 
Izbriše se operativni upravni voditelj 

Glavna direkcija republiških gozdnih 
gospodarstev LRS. 

Operativni upravni voditelj odslej: Mi- 
nistrstvo za gozdarstvo in lesno indu- 
strijo LRS. 

Ministrstvo za finance LRS, 
Ljubljana, 

dmo 18. septembra 1948. 
Št. 2431416-1948 8676 

1775. 
Sedež: Maribor. 
Dan vpisa: 27. septembra 1948. 
Besedilo:   Gozdno  gospodarstvo   Ma- 

ribor. 
Operativni upravni voditelj odslej: Mi- 

nistrstvo za gozdarstvo in lesno indu- 
strijo LRS. 

Ministrstvo za finance LRS, 
Ljubljana, 

dne 18. septembra 1948. 
Št. 2431410—1948 8681 

* 
1776. 

Sedež: Medvode. 
Dan vpisa: 30. septembra 1948. 
Besedilo: >Donik, tovarna tesnil, Med- 

vode. 
Vpiše sec 
Ločniškar Julka, v. d. glavnega raču- 

novodje, ki sopodpisuje vse listine, na- 
vedene v 47. členu splošnega zakona o 
drž. gospodarskih podjetjih. 

Ministrstvo za finance LRS, 
Ljubljana, 

dne 28. septembra 1948 
&t. 2431497-48 8771 

* 
1777. 

Sedež: Nazarje. 
Dan vpisa: 27. septembra 1948. 
Besedilo: Gozdno gospodarstvo Na- 

zarje. 
Operativni upravni voditelj odslej: Mi- 

nistrstvo za gozdarstvo in lesno indu- 
strijo LRS. 

Izbrišejo se: Mogu Ivan, dosedanji v. 
d, direktorja, ing. Šušteršič Dušan, po- 
močnik direktorja za gozdno proizvodnjo 
in Palka Ludvik, računovodja, vpišejo se: 

Oven Jože, direktor, ki podpisuje sa- 
mostojno, v obsegu zakonskih pooblastil 
in pravil podjetja, 

ing. Juvan Ivan, pomočnik direktorja 
za gozdno proizvodnjo, ki podpisuje za 
podjetje v odsotnosti direktorja, v istem 
obsegu kot oni, 

Arlič Ivo, sekretar, ki podpisuje v od- 
sotnosti direktorja in pomočnika direk- 
torja, v istem obsegu kot onadva, 

Trelc Edvard, glavni računovodja, ki 
sopodpisuje vse listine, navedene v 47. 
členu splošnega zakona o drž. gospodar- 
skih podjetjih. 

Ministrstvo za finance LRS, 
Ljubljana, 

dne 18. septembra 1948. 
Št. 3431419—1948 8676 

* 
1778. 

Sedež: Novo mesto. 
Dan vpisa: 27. septembra 1948. 
Besedilo:  Gozdno gospodarstvo Novo 

mesto. 
Operativni upravni voditelj odslej: Mi- 

nistrstvo za gozdarstvo in lesno indu- 
strijo LRS. 

Ministrstvo za finance LRS, 
Ljubljana, 

dne 18. septembra 1948. 
Št 2431407—1948 

1779. 
Sedež: Podvelka. 
Dan vpisa: 27. septembra 1948. 
Besedilo: Gozdno gospodarstvo Pod- 

velka. 
Operativni upravni voditelj odslej: Mi- 

nistrstvo za gozdarstvo in lesno indu- 
strijo LRS. 

Ministrstvo za finance LRS, 
Ljubljana, 

dne 18. septembra 1948. 
St. 2431408/1948 8682 

1780. 
Sedež: Ribnica na Dol. 
Dan vpisa: 27. septembra 1948. 
Besedilo: Gozdno gospodarstvo Rib- 

nica. 
Operativni upravni voditelj odslej: Mi- 

nistrstvo za gozdarstvo in lesno indu- 
strijo LRS. 

Ministrstvo za finance LRS, 
Ljubljana, 

dne 18. septembra 1948. 
Št. 2431417—1948 8080 

1781. * 
Sedež: Slovenj Gradec. 
Dan vpisa: 27. septembra 1948. 
Besedilo: Gozdno gospodarstvo Slovenj 

Gradec. 
Izbriše se operativni upravni voditelj 

Glavna direkcija republiških gozdnih 
gospodarstev LRS. 

Operativni upravni voditelj odslej: Mi- 
nistrstvo za gozdarstvo in lesno indu- 
strijo LRS. 

Izbriše se Ferber Miroslav, dosedanji 
pomočnik direktorja za lesno proizvod- 
njo, vpiše se: 

Kotnik Beno, sektretar,ki podpisuje za 
podjetje v odsotnosti direktorja in po- 
močnika direktorja, v istem obsegu kot 
onadva. 

Ministrstvo za finance LRS, 
Ljubljana, 

dne 18. septembra 1948. 
Št. 2431420-1948 8677 
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Vpisi v register 
invalidigli podjetij 

1782. 
Sedež: Ljubljana. 
Dan vpisa: 30. septembra 1948. 
Besedilo: Invalidsko podjetje »Čepica«, 

trgovina z uniformskimi potrebščinami, 
Ljubljana. 

Izbriše se ••••••• D olle, dosedanji 
upravnik; vpiše se 

Plevel Vinko, upravnik, ki podpisuje 
samostojno po pravilih podjetja. 

Ministrstvo za îinance LRS, 
Ljubljana, 

dne 29. septembra 1948. 
Št 2431368/1—48 8773 

1783. 
Sedež:  Braslovce. 
Dan vpisa: 22. septembra 1948. 
Besedilo: Krajevno gostinsko podjetje 

Braslovce. 
Poslovni predmet: Gostilna. 
Ustanovitelj podjetja: KLO Braslovce, 

odločba št. 1236/48 z dne 15. IX. 1948. 
Operativni upravni voditelj: Izvršilni 

odbor KLO Braslovce. 
Podjetje zastopata jn zanj podpisujeta: 
Šketa Jožef, poslovodja, 
Slokan Franc, predsednik upravnega 

odbora, in sicer oba   v obsegu, ki je 
določen v splošnem zakonu o drž. gosp. 
podjetjih in potrjenih pravilih. 

Okrajni LO Celjo okolica, 
poverjeništvo za finance, 
dne 22. septembra 1948. 

Št. 8513/1—48 8712 
* 

1784. 
Sedež: Šentjur pri Celju. 
Dan vpisa: 18. septembra 1948. 
Besedilo:   Okrajno   podjetje poljedel- 

skih strojev Šentjur pri Celju. 
Poslovni predmet: Izdelovanje polje- 

delskih strojev in drugih delov, ki so 
v posredni ali neposredni zvezi s proiz- 
vajanjem teh strojev* 

Ustanovitelj podjetja: 0L0 Celje oko- 
lica. 

Operativni upravni voditelj: Izvršilni 
odbor OLO-Celje okolica. 

Podjetje  zastopa  in   zanj  podpisuje: 
Plavštajner Edo, upravnik, v obsegu, 

ki je določen v splošnem zakonu o drž. 
gosp. podjetjih in potrjenih pravilih. 

Okrajni LO Celje okolica, 
poverjeništvo za finance, 
dne 18. septembra 1948. 

Št. 3482/1-^48 • 8430 
* 

1785. 
Sedež: Štore. 
Dan vpisa: 18. septembra 1948. 
Besedilo: Eksploatacija laporja KLO 

Štore. 
Poslovni predmet: Eksploatacija la- 

porja. 
Ustanovitelj  podjetja:  KLO Štore. 
Operativni upravni voditelj: Izvršilni 

odbor KLO Štore. 
Podjetje zastopa in zanj podpisuje: 
štor Ivan, upravnik, v obsegu, ki je 

določen v splošnem zakonu o drž. gosp. 
podjetjih  in potrjenih pravilih. 

Okrajni LO Celje okolica, 
poverjeništvo za îinance, 

dne 18. avgusta 1948. 
Št. 3045/1—48 8432 

* 
1786. 

Sedež: štore. 
Dan vpisa: 18. septembra 1948. 
Besedilo: Eksploatacija livarskega pe- 

ska Štore. 
Poslovni predmet: Eksploatacija livar- 

skega peska. 
Ustanovitelj podjetja: KLO Štore. 
Operativni upravni voditelj: Izvršilni 

odbor KLO Štore. 
Podjetje zastopa  in  zanj podpisuje: 
Verdev Fran«, upravnik, v obsegu, ki 

je določen  v  splošnem  zakonu o drž. 
gosp.  podjetjih lin   potrjenih   pravilih. 

Okrajni LO Celjo okolica, 
poverjeništvo za finance, 
dne 18. septembra 1948. 

Št. 1765•-48 8431 
ft 

1787. 
•   Sedež: Vransko št. 82. 

Dan vpisa: 20. septembra 1948. 
Besedilo: Soboslikarsko podjetje, Vran- 

sko. 
Poslovni predmet: Soboslikarstvo. 
Ustanovitelj  podjetja: KLO Vransko. 
Operativni upravni voditelj: Izvršilni 

odbor KLO Vransko. 
Podjetje zastopajo in zanj podpisujejo: 
Maček Franc,  upravnik, 
Lipovšek Jože, član komunalnega 

odseka, 
Pungartnik Kari, član komunajnega 

odseka, in sicer v obsegu, ki je določen» 
v splošnem zakonu o drž. gosp. pod- 
jetjih in potrjenih pravilih. 

Okrajni LO Celjo okolica, 
poverjeništvo za finance, 
dne 20. septembra 1948. 

Št. 3436/1—48 8433 
* 

1788. 
Sedež: Brezje. 
Dan vpisa: 1. oktobra 1948. 
Besedilo: Okrajno gostinsko podjetje 

>HotcI Dobrča«, Brezje. 
Poslovni predmet: Postrežba z alko- 

holnimi in brezalkoholnimi pijačami, s 
toplimi in mrzlimi jedili in oddaja pre- 
nočišč. 

Ustanovitelj podjetja: OLO Jesenice. 
Operativni upravni voditelj: Okrajni 

izvršilni odbor Jesenice. / 

Podjetje zastopata in zanj podpisujeta: 
Ancelj Franc, upravnik, 
Drnovšek Darinka, knjigovodja, in si- 

cer oba skupaj. 
Okrajni L0 Jesenice, ' 

odsek za finance, 
dne 1. oktobra 1948 

Št. V-2287/2/48  '        8816 
* 

1789. 
Sedež: Lesce. 
Dan vpisa: 1. oktobra 1948. 
Besedilo: Okrajno gostinsko podjetje 

»Restavracija in pension Blede, Lesce, i 

Poslovni predmet: Postrežba z alko- 
holnimi in brezalkoholnimi pijačami, s 
toplimi in mrzlimi jedili in oddaja pre- 
nočišč. 

Ustanovitelj podjetja: OLO Jesenice. 
Operativni upravni voditelj: Okrajni 

izvršilni odbor Jesenice. 
Podjetje zastopata in zanj podpisujeta: 
Ancelj Franc, upravnik, 
Drnovšek Darinka, knjigovodja, in si- 

cer oba skupaj. 
Okrajni L0 Jesenice, 

odsek za finance, 
dne 1. oktobra 1948. 

Št. V-2288/2/48 8817 

1790. 
Sedež: Žirovnica. 
Dan vpisa: 1. oktobra 1948., 
Besedilo: Okrajno gostinsko podjetje 

»Restavracija in pension Zelenica«, Ži- 
rovnica. 

Poslovni predmet: Postrežba z alko- 
holnimi in brezalkoholnimi pijačami, g 
toplimi in mrzlimi jedili in oddaja pre- 
nočišč. 

Ustanovitelj podjetja: OLO Jesenice. 
Operativni upravni voditelj: Okrajni 

izvršilni odbor Jesenice. 
Podjetje zastopata in zanj podpisujeta: 
Oswald Marija, upravnica, 
Godler Kaneijan knjigovodja, in »• 

cer oba skupaj. 
Okrajni LO Jesenice, 

odsek za finance, 
dne 1. oktobra 1948. 

Št. V-2286/2/48 8818 

1791. 
Sedež: Dobova št, 5. 
Dan vpisa: 22. septembra 1948. 
Besedilo: Krajevno gostinsko podjetje, 

Dobova, 
Poslovni predmet: Gostinska obrt 
Ustanovitelj podjetja: KLO Dobova, 

odločba št. 1085/48 z dne 12. IX. 1948. 
Operativni upravni voditelj: KLO Do- 

bova. 
Za podjetje podpisujejo: 
Planine Marija, poslovodja, 
Planine Vlado, za računovodske zade- 

ve do zneska 20.000 din, nad tem zne- 
skom pa 

Merslavič Jože, predsednik KLO, in 
Urek Alojz, tajnik KLO. 

Okrajni LO Krško, 
poverjeništvo za finance, 
dne 22. septembra 1948. 

Št 64/52 8642 
* 

1792. 
Sedež: Sfostec št. 34. 
Dan vpisa: 22. septembra 194J. 
Besedilo: Krajevno gostinsko podjetje, 

Mostec. 
Poslovni predmet: Gostinska obrt. 
Ustanovitelj podjetja: KLO Dobova, od- 

ločba št. 1086/48 • dne 12. IX. 1948. 
Operativni upravni voditelj: KLO Do- 

bova. 
Za podjetje podpisujejo: 
Krulc Marija, poslovodjo. 

\ 
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Planine Vlado, računovodja, do zneska 
20.000 din, nad tem zneskom pa 

Merslavič Jože, predsednik KLO, in 
Urek Alojz, tajnik KLO, 

Okrajni LO Krško, 
poverjeništvo za finance, 
dne 22. septembru 1948. 

St. 64/51 8541 
* 

1793. 
Sede-2: Sela št. 94. 
Dan vpisa: 22. septembra 1948. 
Besedilo:,Krajevno gostinsko podjetje. 

Sela. 
Poslovni predmet: Gostinska obrt. 
Ustanovitelj   podjetja"   KLO   Dobova, 

odločba št 1087/48 z dne 12. IX. 1948. 
Operativni upravni voditelj: KLO Do- 

bova. 
Za podjetje podpisujejo: 
Šurec Antonija, poslovodja, 
Planine Vlado, v računovodskih zade- 

veb za obveznosti do zneska 20.000 din, 
nad tem zneskom pa 

Merslavič Jože, predsednik KLO, ia 
Urek Lojze, tajnik KLO. 

Okrajni LO Krško, 
poverjeništvo za finance, 
dne 22. septembra 1948. 

St. (Î4/S0 8540 
* 

1794. 
Sedež: Sevnica. 
Dan vpisa; 22. septembra 1948. 
Besedilo: Krajevna mesarija, Šmarje. 
Poslovni predmet: Preskrba prebival- 

stva z mesom. 
Ustanovitelj podjetja: KLO Šmarje, od- 

ločba št. 730 z dne 28. V. 1948. 
Operativni upravni voditelj: KLO 

Šmarje. 
Za podjetje podpisujejo: 
Krnc Franc, poslovodja, samostojno, za 

računovodske zadeve iti za vse obvez- 
nosti podjetja pa skupaj z njim še pred- 
eednik in tajnik KLO Šmarje pri Sev- 
nici. 

Okrajni LO Krško, 
poverjeništvo za finani-e, 
dne 22. septembra 1948. 

Št 64/08 ' 8543 
* 

1795. 
Sedež: Dolina. 
Dan vpisa: 30. septembra 1948. 
Besedilo: Krajevna gostilna Dolina. 
Poslovni predmet: Točenje alkoholnih 

pijač. 
Ustanovitelj/, podjetja: KLO Dolina. 
Operativni upravni voditelj: IzvrSilnl 

odbor.KLO Dolina. 
Zà podjetje podpisujejo: 
Gerenčer Ignac, poslovodja, 
Fuj3 Ladislav, tajnik in 
Horvat «Josip, blagajnik KLO Dolina, 

oba člana nadzornega odbora. 
Okrajni LO Lendava, 

poverjeništvo za finance, 
dne 30. septembra 1948. 

Št. 852/1-1948 8813 
*•• v 

1796. ...-..-.-. 
Sedež: Jezica 25. 
Dan vpréa: 24. septembra 1948. 
Bardilo: Kovačija Jožica ,   , 
Poslovni predmet: Izdelovanje poljske- 

ga orodja,  podkovanje  konj, okovanjo 
vozov, samokoluio in razna popravila. 

Ustanovitelj podjetja: KLO Jež/ca, od- 
ločba št. 1868/48 * dne 26. Vii. 1948. 

Operativni upravni voditelj: KLO Je- 
zica. 

Podjetje zastopajo in zanj podpisujejo: 
Kolec Otmar, upravnik, v vseh zade- 

vah, v računovodstvenih pu skupaj z 
njim še 

Tumpej Franc, knjigovodja. 
MLO glavnega mesta Ljubljana 

poverjeništvo xa tiuanre, 
dne 24. septembra 1948. 

Fin. št. 2639/48 8567 
* 

1797. 
Sedež: Ljubljana, Aškerčeva 3. 
Dan vpisa: 21. septembra 1948. 
Besedilo: .»Ljudski magazin Ljubljana 

okolicam in 
Okrajno podjetje »Živila«. Ljubljana 

okolica. 
Vpiše se novo podjetje: ^Ljudski ma- 

gazin Ljubljana okolica«, obe gornji pod- 
jetji pa se izbrišeta. 

Poslovni predmet: Grosistična nabava 
železnine, manufakture, špecerije, galan- 
terije in delitev* tega blaga poslovalni- 
cam. 

Ustanovitelj podjetja: OLO Ljubljana 
okolica. 

Operativni upravni voditelj: Izvršilni 
odbor.OLO Ljubljana okolica. 

Podjetje zastopajo in zanj podpisujejo: 
Šinkovec Viktor, ravnatelj, samostoj- 

no po 6-, 8., 9. in 10. člena pravil, 
Mole Tone, namestnik ravnatelja, v 

istem obsegu ob njegovi odsotnosti, 
Bitenc Mirka, glavni računovodja, po 

47. členu splošnega zakona o drž. gosp. 
podjetjih, v njeni odsotnosti pa 

Jerše Vojislavs, namestnica glavnega 
računovodje, v istem obsegu. 

Okrajni LO Ljubljana okolica, 
poverjeništvo za Ünaiiee, 
dn© 21. septembra 1948. 

Št. 4470 848-4 

1798. 
Sedež: Ljubljana, Čopova ul. 10. 
Dan vpisa: 20. septembra 1948. 
Besedilo: Mestno podjetje: »Ključavni- 

Carstvo«, Ljubljana. 
. Poälovni    predmet:    Ključavničarska 

dela. 
Ustanovitelj podjetja: MLO glavneg« 

mesta Ljubljana, Tajn. št. 2904/48 z dne 
21. VIII, 1948.   . 

Operativni  upravni voditelj: Uprava 
mestne kovinske industrije. 

Podjetje zastopata in zanj podpisujeta: 
Plantan Milan, upravnik, v računovod- 

skih zadevah pa skupaj z njim še 
Finec Marta, računovodja. 

MLO glavnega mesta Ljubljana, 
poverjeništvo za finance, 
dne 20. septembra 1948. 

Fin. št. 3264/48 8504 
* 

1799. 
Sedež: Ljubljana, Dolenjska c. 28. 
Dan vpisa: 20.-septembra 1948. 
Besedilo: Pekarna Rakovnik — Vič. 
.Poslovni predmet: Peka kruha in te- 

sta oziroma moke, ki jo prinesejo stran. 

ke, ter peka kruha in petiva za mlekar- 
ne in gostinsko obrale IÌLO IV. 

Ustanovitelj podjetja: RLO IV, odlok 
ba št. 5918/48 z dne 3. IX. 1948. 

Operativni upravni voditelj: Izvršilni 
odbor KLO IV. 

Podjetje zastopajo in zanj podpisujejo: 
Zaplatil Vinko, upravnik, (samostojno, 

v računovodskih zadevah pa skupaj z 
njim še 

Cehovin Nerina, knjigovodja. 
Poslovalnica: Brdnikova ul. 20. 

MLO glavnega mesta Ljubljana, 
poverjeništvo za finance, 
dne 20. septembra 1948. 

Fin. It, 3248/48 8503 

1800. 
Sedež: Ljubljana, Jesenkova 3. 
Dan vpisat 29, septembra 1948. 
Besedilo: Mestno podjetje »Torbica«, 

usnjena galanterija, skrajšano ^Torbica«. 
Poslovni predmet: Izdelovanje usnje- 

nih galanterijskih  predmetov. 
Ustanovitelj podjetja: MLO glavnega 

mesta Ljubljana, Tajn. št. 2895/48 z dne 
25. VIII. 1948. 

Operativni upravni voditelj: Upravo 
papirne kemične industrije. 

Podjetje zastopajo in zanj podpisujejo: 
Kušar Jože, upravnik. 
Pečnik Melanija, knjigovodja. 
Meri jak Lojze, direktor OU V, kot na- 

ni estnik. 
MLO  glavnegu   mesta. Ljubljana. 

poverjeništvo za finance. 
dne 29. septembra 194S 

Fin št. 3450/48 8809 

1801. 
Sedež: Ljubljana, Karlovška e. 2S. 
Dan vpisa: 20. septembra 1948. 
Besedilo: Delavsko-usluzbenska re- 

stavracija. 
Poslovni predmet: Postrežba z gorkimi 

ip mrzlimi jedili ter alkoholnimi in ne- 
alkokolnimi pijačami. 

Ustanovitelj podjetja: RLO IV, at. od- 
ločbe C020/48 z, dne 18. IX. 1948. 

Operativni upravni voditelj: Izvršilni 
odbor RLO IV. 

Podjetje zastopata in zanj podpisujeta: 
Roje Vinko, upravnik, samostojno, v 

računovodskih zadevah pa skupaj z njim 
še 

Knez Antonija, knjigovodja. 

MLO glavnega mesta Ljubljana 
poverjeništvo za finance, 
dne 20. septembra 1948. 

Fin. št. 8247/4S S5ÜS 
* •-'  • 

1802. .,    : 
Sedež: Ljubljana, Poljanska c. 15. 
Dan vpisa: 24. septembra 1948, 
Besedilo: »Kroj«. .-- - 
Poslovni predmet: Izdelovanje oblek 

in perila na konfekcijski način in po 
meri. • - 

.Ustanovitelj podjetja:.RLO I Center, 
odločba št. 335/48 z dne 6. I. 1948. 

Operativni upravni-voditelj: Izvržuni 
odbor RLO T Center. 

Podjetje zastopata in zanj podpisujeta: 
Stanič Viljem, upravnik, samostojno, 
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vee računovodske zadeve pa ekupaj z 
njim še 

Urbančič Zdenka, računovodja, 
MLO glavnega mesta Ljubljana 

poverjeništvo za finance, 
dne 24. septembra 194S. 

{•'in. št 3335/48 83G8 
* 

1803. 
Sedež: Ljubljana, Rimska c. 17. 
Dao vpisa: 20. septembra 1948. 
Besedilo: s-Mlckovir«. 
Poslovni predmet: Razdeljevanje mie- 

ka in mlečnih izdelkov ter prodaja sla- 
š&c in peciva. 

Ustanovitelj podjetja: RLO IV. 
Operativni upravni voditelj: Izvršilni 

odbor RLO IV. 
Poslovalnice podjetja: 
Tržaška c. 81, 
Tržaška ć. 26, ' 
Rožna dol. Cesta XV/26, 
Predjamska ul. 7, 
Rožna dol. Cesta 11/36, 
Zeljarska ul. 4. 
Pred konjušnico 5, 
Krakovski nasip 10, 
Opekarska c. 39, 
Karlovška c, 34, 
Karlovška c. 8. 
Dolenjska c. 48. 
Podjetje zastopala in zanj podpisujeta: 
Bacar Jakob, upravnik, samostojno, v 

računovodskih zadevah pa skupaj z njim 
se 

Beker Erna, knjigovodja. 
MLO glavnega mesta Ljubljana, 

poverjeništvo za finance, 
dne 20. septembra 1948. 

Fin. št. 3249/48 8502 
* 

1804. .•.".'«..•• •;••••.' 
Sedež': Ljubljana, Selenburgov& 4. 
Dan vpisa: 29.- septembra 1948. 
Besedilo:   Mestno  podjetje  »Optika«, 

skrajšano ^Optika«. 
Poslovni predmet: Izdelovanje, mon- 

taža in popravila optičnih  predmetov. 
Ustanovitelj  podjetja:  MLO glavnega 

mesta    Ljubljana,   odločba   Tajn.    št. 
2897/48 z dne 16. VIII. 1948. 

Operativni upravni voditelj: Uprava 
lokalne papirno-kemične» industrije. 

Podjetje- zastopajo in zanj podpisujejo: 
- Kantooi Milan, upravnik. 

Pust Edvard, mojster, v odsotnosti pa 
Merljak Lojze, direktor OU V.    . 

MLO glavnega r mesta Ljubljana, 
poverjeništvo za finance, 
dne 29. septembra 194S, 

.    . Fin. št. 3419/48 8810 

1803. 
Sedež: Ljubljana, Wolfova ul. 4. 
Dan vpisa: 25. septembra 1948. 
Besedilo: »Micko — centerc. 
Poslovni predmet: Nàikup in prodaja 

mleka in mlečnih izdelkov, sadja, sla- 
ščic in bonbonov, kuhanje kave in čaja 
ter točenje brezalkoholnih pijač,. 

: "Ustanovitelj podjetja: RLO I Center 
odločba št 16009/48 z dne 18. IX. 1948." 

-Operativni upravni voditelj: Izvršilni 
odbor RLO I Center. 

: Poslovalnice podjetja: 
• Erjavčeva c. 2, 

Gajeva ulica S, 
Ilirsku ulica 23, 
Prisojna ulica 1, 
Miklošičeva c. 40, 
Poljanska c. 18, 
Sv. Petra c. 03, 
Vošnjakova ul, 4, 
MikloMčeva c 7, 
Tržaška e. 6, 
Slomškova ul. 9, 
Pred škofijo 17, 
Gregorčičeva 4, 
Borštnikov trg 1, 
Kongresni trg 15, 
Gosposka 16, 
Zi jvska ul. 1, 
Kolodvorska ul. 18. 
Pražakova uL 15,   ' 
Sv. Petra c. 8, 
Resljeva c. 8, 
Poljanska c 3, 
Stari trg 30, 
Florjanska ul. 10, 
Tavčarjeva ul. 4, 
Tržna prodajalnica I, 
Tržna prodajalnica II. 
Podjetje zastopajo in zanj podpleujejo: 
Kovačič Alojzij, upravnik, samostojno, 

v 'računovodskih zadevah pa skupaj z 
njim 

Menerà Egidija, knjigovodja. 
Pooblaščenca sta upravičena podpise- 

vati vse zadeve v okviru obračunskega 
in delovnega plana ter rednega poslova- 
nja podjetja. 

MLO glavnega mesta Ljubljana, 
poverjeništvo za finance, 
dne 25. septembra 1946. 

Fin. št 3346/48 8616 

1806. .:   .    ...„'.... 
Sedež: Št Vid nad Ljubljane 86.      ' 
Dan vpisa: 20. septembra 1948. 
Besedilo: Mestno podjetje >Oprema«, 

skrajšano: ^Oprema«. 
Poslovni ' predmet: Izdelovanje pohiš- 

tva in vsa dek te stroke. 
Ustanovitelj podjetja: MLO glavnega 

mesta Ljubljana, Tajn. št- 2908/48 z dne 
21. VIII. 1948. 

Operativni upravni voditelj: Uprava 
mestne lesne industrije. 

Podjetje zastopata in zanj podpisujeta: 
Rehberger Peter, upravnik, in   " 
Vrbino Jože, operativni upravnik. Ob- 

seg pooblastila se ravna po splošnem za- 
konu o državnih gospodarskih podjetjih. 

MLO glavnega mesta Ljubljana, 
poverjeništvo za finance, 
dne 20. septembra 1948. 

Fin. št. 3265/48 8506 
* 

1807. 
Sedež: Litija, 
Dan vpisa: 19. maja 1948; 
Besedilo: Krajevna krojačnica Litija,. 
Poslovni predmet: Krojenje in šivanje 

moških in-ženskih oblek in perila. 
Ustanovitelj podjetja: -MLO Litija, od- 

ločba št. 52048 z dne 26. aprila 1948. 
Operativni upravni voditelj: MLO Li- 

tija. ' '        ;": 
Za podjetje podpisujejo: 
Skušek Edo, ravnatelj Mestnih gospo- 

darskih podjetij,; samostojno, po 3; 7.' in 
8. členu pravil podjetja,  ' "      "•"•": ; - 

Kos Martin, namestnik, v odsotnosti 
ravnatelja v istem obsegu kot oni, 

Trampuš Franc, knjigovodja poleg rav- 
natelja, oziroma namestnika vse listine 
po 47. členu spi. zakona o drž. gospo- 
darskih podjetjih. 

Okrajni LO Ljubljana okolica, 
odsek za finance, 

dne 19  maja 1948. 
Št 2781 4340 

* 
1808. 

Sedež: Fram. 
Dan vpisa: 24. septembra 1948. 
Besedilo: Valjčni mlin Pram. 
Poslovni predmet: Mletje žita. 
Ustanovitelj  podjetja:   OLO Maribor 

okolica. 
Operativni upravni voditelj: Uprava 

proizvodnih, podjetij . okraja Maribor 
okolica v Mariboru. 

Upravnik podjetja: Janko Cvetko. 
Za podjetje podpisuje: , . 
Janko Cvetko, ravnatelj, v vseh zade- 

vah samostojno. 
Okrajni LO Maribor okolica, 

finančni odsek, 
dne 24 septembra 1948. 

Št 1481/1—48 8578 
'••• 

1809. 
Sedež: Fram št 37. 
Dan vpisa: 23. septembra 194S. 
Besedilo: Krajevna gostilna Fram. 
Poslovni  predmet:   Točenje alkohol- 

nih pijač. 
Ustanovitelj podjetja: KLO Fram. 
Operativni    upravni    voditelj:    KLO 

Fram,  pooblaščeriec Štern  Ivanka kot 
poslovodja., .       „^    .     .   . 

Poslovodja: Steni Ivanka.   V, 
,. Za podjetje podpisujejo: 

Štern Ivanka, neomejeno, 
. Pečovnik Stanko, predsednik KLO, in 
Štauber Ignac, tajnik KLO," in sicer 

oba ekupaj. 
Okrajni LO Maribor okolica, 

, finančni odsek, 
dne 23. septembra 1948. 

Št 1258/1—48 1508/1 

1810. 
Sedel: Hoèe St. 38. J,. 
Dan vpisa: 25. septembra it>46. 
Besedilo: Strojestavbeno podjetje in 

livarna v Framn. 
Poslovni predmet: Proizvodnja strojw 

io'Kvarska obrt 
Ustanovitelj podjetja: OLO Maribor 

okolica. *    • 
Operativni upravni voditelj: Uprave 

{>roizvodinib podjetij okraja Maribor oko- 
ica v Mariboru. 

Za podjetje podpisujeta:    '-"•••" 
Vesligaj Jože, ravnatelj, v vseh zade- 

vah samostojno, v okviru zakonitih po- 
oblastil in pravil, .-..~" 
• Hanik Danica, računovodja, skupaj % 
ravnateljem v vseh denarnih, material- 
nih in.obračunskih zadevah.   . 

Okrajni LO Maribor okolica. 
finančni odseki 

•   dne 25 septembra 1948. 
Št.' 7481/1-48/ 8579 
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1811. 
Sedež: Maribor, Ulica 10. oktobra št. 1. 
Dan vpisa: 22. septembra 1948. 
Besedilo: Uprava svinjegojstva za Ma- 

ribor okolico. 
Poslovni predmet: Pitanje in prodaja 

prašičev. 
Ustanovitelj  podjetja:   OLO  Maribor 

okolica. 
Operativni upravni voditelj: Izvršilni 

odbor OLO Maribor okolica. 
Upravnik podjetja: Toplikar Josip. 
Za podjetje podpisuje: 
Toplikar Josip, upravnik, neomejeno. 

Okrajni LO Maribor okolica, 
finančni' odsek, 

dne 22. septembra 1948. 
Št 1481/1—V/4 8403 

* 
1813. 

Sedež:  Sv,  Trojica  v  SI.  gor. 
Dan vpisa: 29. septembra 1948. 
Besedilo: Trojiška usnjarna v Sv. Tro- 

jici v SI. gor. 
Poslovni predmet: Industrijska proiz- 

vodnja usnja. 
Ustanovitelj   podjetja:   OLO   Maribor 

okolica. 
Operativni upravni voditelj: Uprava 

proizvodnih podjetij za okraj Maribor 
okolico v Mariboru. 

Za podjetje podpisujejo: 
Dreo Valentin, komercialni vodja 6 

pravicami in dolžnostmi ravnatelja, v 
veeh zadevah samostojno. 

Okrajni LO Maribor okolica, 
poverjeništvo za linance, 
dne 29. septembra 1948. 

Št 1235/1-48 V/6 8708 

1813. 
Sedež: Zg. Polskava št. 38. 
Dan vpsa: 24. septembra 1948. 
Besedilo: Pohorska železarna, Zg. Pol- 

ekava. 
Poslovni predmet: Okrajni LO Mari- 

bor okolica v Mariboru. 
Poslovodja: Samastur Franjo. 
Za podjetje podpisuje: 
Samastur Franjo, poslovodja, v vseh 

zadevah samostojno. 
Okrajni LO Maribor okolica, 

finančni odsek, 
dne 24. septembra 1948. 

M   Št 1129/1-48 8577 

1814. 
Sedež: Cankova. 
Dan vpisa: 15. septembra 1948. 
Besedilo: Krajevna gostilna na Can- 

kovi. 
Poslovni predmet: Točenje alkoholnih 

in   brezalkoholnih   pijač   in   priprava 
toplih in mrzlih jedil za goste. 

Ustanovitelj podjetja: KLO Cankova. 
Operativni upravni voditelj: KLO Can- 

kova. 
. Podjetje vodita in zanj podpisujeta: 

Bertalanič   Koloman,   poslovodja,   do 
zneska 50.000 din, v njegovi odsotnosti 
pa 

Kolmanko Karel, predsednik KLO. 
Okrajni L0 Murska Sobota^ 
poverjeništvo za finance, 
dne 13. septembra 1948. 

Št 1852 8793 

1815. 
Sedež: Lemcrjc. 
Dan vpisa: 13. septembra 1948. 
Besedilo:  Krajevna   kolarnica  v  Le- 

ni erju. 
Polovni predmet: Kolarski izdelki. 
Ustanovitelj podjetja: KLO Lemerje. 
Operativni upravni voditelj: KLO Le- 

merje. 
Podjetje vodi in zanj podpisuje: 
Rojko   Alojz,   poslovodja,  do  zneska 

SOOOdin. 
Okrajni LO Murska Sobota, 

poverjeništvo za finance, 
dne 13. septembra 1948. 

Št.  1334 8792 
A 

1816. 
Sedež: Murska Sobota. 
Dan vpisa: 30. septembra 1948. 
Besedilo: Krajevna mestna tehtnica v 

Brczovcih. 
Poslovni predmet: Tehtanje. 
Ustanovitelj podjetja: KLO Brezovci. 
Operativni upravni voditelj: KLO Bre- 

zovci. 
Podjetje vodita in zanj podpisujeta: 
Vutek Janez, poslovodja, do zneska 

10.000 din, v njegovi odsotnosti pa 
Katona Josip, predsednik KLO. 

Okrajni L0 Murska Sobota, 
poverjeništvo za finance, 
dne 30. septembra 1948. 

Št. 1412 87S5 
* 

1817. 
Sdež: Murska Sobota. 
Dan vpisa: 15. septembra 1948 
Besedilo: Mestna čevljarska delavnica 

v M. Soboti. 
Poslovni, predmet: Izdelava in popra- 

vilo čevljev in škornjev, in vsa druga 
čevljarska dela. 

Ustanovitelj podjetja: MLO M. Sobota. 
Operativni upravni voditelj: Izvršuni 

odbor MLO M. Sobota. 
Podjetje vodita in zanj podpisujeta: 
Hojar Janez, ravnatelj, do zneska 

100.000 din, v njegovi odsotnosti pa 
Polanič Slavko, v. d. računovodje, v 

istem obsegu. 
Okrajni LO Murska Sobota, 

poverjeništvo za finance, 
dne 15. septembra 1948. 

Št.  1284 8788 
* 

1818. 
Sedež: Murska Sobota. 
Dan vpisa: 30. septembra 1948. 
Besedilo Mestna ekonomija v M. So- 

boti. 
Poslovni predmet: Pridelovanje povrt- 

nin, industrijskih rastlin in žita ter reja 
plemenske in druge živine ter svinj in 
perutnine. 

Ustanovitelj podjetja: MLO M. Sobota. 
Operativni upravni voditelj: Izvršilni 

odbor M. Sobota. 
Podjetje vodita in zanj podpisujeta: 
Fujs Štefan, ravnatelj, 

Peček Štefan, vršilec dolžnosti glavne- 
ga računovodje in poverjenik za gospo- 
darstvo pri MLO M, Sobota. 

Okrajni L0 Murska Sobota, 
poverjeništvo za financo, 
dne 30. septembra 1948. 

Št 1416 8808 
* 

1819. 
Sedež: Murska Sobota. 
Dan vpisa: 10. septembra 1948. 
Besedilo: Mestna slaščičarna v M. So- 

boti. 
Poslovni predmet: Priprava in proda- 

ja peciva, sladoleda, bonbonov, malinov- 
ca in  vseh drugih slaščičarskih izdel- 
kov. 

Ustanovitelj podjetja: MLO M. Sobota. 
Operativni upravni voditelj: Izvršilni 

odbor MLO M. Sobota. 
Podjetje vodita in zanj podpisujeta: 
Hojar   Janez,   ravnatelj,   do   zneska 

100.000 din, v njegovi odsotnosti pa 
Polanič Slavko, v. d.  računovodje, v 

istem obsegu. 
Okrajni LO Murska Sobota, 

poverjeništvo za finance, 
dne 10. septembra 1948. 

Št.  1286 8790 
* 

1820. 
Sedež: Murska Sobota. 
Dan vpisa: 10. septembra 1948. 
Besedilo:  Mestno gostinsko  podjetje 

hotel Moskva v M. Soboti. 
Poslovni predmet: Oddaja sob za pre- 

nočevanje in druge hotelske storitve, na- 
kup in prodaja alkoholnih in brezalko- 
holnih pijač in jestvin. 

Ustanovitelj podjetja: MLO M. Sobota. 
Operativni upravni voditelj: Izvršilni 

odbor MLO M. Sobota. 
Podjetje vodita in zanj podpisujeta: 
Talanji  Franc,  ravriatelj, do  zneska 

100.000 din, v njegovi odsotnosti pa 
Franko Jolanka, v istem obsegu. 

Okrajni LO Murska Sobota, 
poverjeništvo za finance, 
dne 10. septembra 1948. 

Št.  1330 8791 

1821. 
Sedež: Murska Sobota. 
Dan vpisa: 10. septembra 1948. 
Besedilo: Mestno prevozniško podjetje 

v M. Soboti. 
Poslovni predmet: Opravljanje voženj. 
Ustanovitelj podjetja: MLO M. Sobota. 
Operativni upravni voditelj: Izvršilni 

odbor MLO M. Sobota. 
Podjetje vodita in zanj podpisujeta: 
Hojar   Janez,   ravnatelj,   do   zneska 

100.000 din, v njegovi odsotnosti pa 
Polanič Slavko, v. d. računovodja, v 

istem obsegu. 
Okrajni LO Murska Sobota, 
poverjeništvo za financo, 
dne 10. septembra 1948. 

Št. 1286 8789 
* 

1822 
Sedež: Murska Sobota. 
Dan vpisa: 27. septembra 1948. 
Besedilo: Okrajno gostinsko podjetje v 

M. Soboti. 
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Poslovni predmet: Oddajanje hotelskih 
sob, nabava in prodaja na drobno alko- 
holnih in brezalkoholnih pijač in pre- 
skrba gostov z jedili. 

Ustanovitelj podjetja: OLO M. Sobota. 
Operativni upravni voditelj: Izvršilni 

odbor OLO M. Sobota. 
Podjetje ima tele poslovalnice: 
kavarno, gostilno in hotel. 
Podjetje vodi in zanj podpisuje: 
Hudarin Jože, upravnik, do zneska 

100.000 din, za podjetje pa sta poobla- 
ščena podpisovati tudi 

Mataj Štetan, računovodja, in 
Krajnbgrger.Kuzma Danica, uslužben- 

ka računovodskega centra, in sicer v 
istem obsegu. 

Okrajni LO Murska Sobota, 
povcrjoništvo za finance, 
dne 27. septembra 1948. 

Št. 1394 8796 
* 

1823. 
Sedež: Itogašovci. 
Dan vpisa: 20. septembra 1948. 
Besedilo: Krajevna gostilna v Itoga- 

ševcih. 
Poslovni predmet: Nakup, priprava in 

prodaja jestvin in nakup brezalkoholnih 
pijač. 

Ustanovitelj podjetja: KLO Rogaševci. 
Operativni upravni voditelj: KLO Ro- 

gaševci. 
Podjetje vodijo in zanj podpisujejo: 
Skedar Karel, poslovodja, do zneska 

30.000 din, v njegovi odsotnosti pa 
Lepoša Franc, predsednik KLO in 
Mekiš Alojz, tajnik KLO. 

Okrajni LO Murska Sobota, 
povcrjoništvo za finance, 
dne 20. septembra 1948. 

Št. 1367 8794 
* 

1824. '   . 
Sedež: Noro mesto. 
Dan vpisa: 10. septembra 1948. 
Besedilo: Bombažna tkalnica ML0 No- 

vo mesto. 
Poslovni predmet: Tkanje bombažne- 

ga blaga za moško perilo. 
Ustanovitelj podjetja: MLO Novo me- 

sto. 
Operativni upravni voditelj: Izvršilni 

odbor MLO Novo mesto. 
Poslovodja podjetja: Peric Ludvik. 
Za podjetje podpisujeta: 
Peric Ludvik, poslovodja, in 
Cigoj Henrik, -upravnik obrtno-indu- 

etnjskib podjetij, ki podpisujeta po 
pravilih podjetja. 

Okrajni LO Novo mesto, 
odsek za finance, 

dne 10. septembra 194a 
Št. 6027/1 8709 

* 
1825. 

Sedež: Slov. Bistrica. 
Dan vpisa: 23. septembra 1948. 
Besedno: Mestna pekarna. 
Poslovni predmet: Izdelava in proda- 

ja pekovskih izdelkov. 
Ustanovitelj podjetja: MLO Slov. Bi- 

etrica. 

Operativni upravni voditelj: Izvršilni 
odbor MLO Slov. Bistrica. 

Podjetje zastopata in zanj podpisujeta: 
Štancer Franc, upravnik, mestnih go- 

spodarskih podjetij, 
Rabič Viljem, poslovodja. 

Okrajni L0 Poljcane, 
odsek ZA finance, 

dne 28. septembra 1948. 
Št. 3413/48 8544 

* 
1826. 

Sedež: Slov. Bistrica. 
Dan vpisa: 23. septembra 1948, 
Besedilo: Mostna slaščičarn* in syecar- 

na. 
Poslovni predmet: Izdelava, nabava in 

prodaja vseh slaščičarskih medičarekih 
in svečarskih izdelkov. 

Ustanovitelj podjetja: MLO Slov. Bi- 
etrica. 

Operativni upravni voditelj: Izvršilni 
odbor MLO Slov. Bistrica. 

Podjetje zastopata in zanj podpisujeta: 
Štancer Franc, upravnik mestnih go- 

spodarskih podjetij, 
Tratnik Anica, poslovodja slaščičarne. 

Okrajni LO PoljCane, 
odsek za finance, 

dne 28. septembra 1948. 
Št 3412/48 8545 

* 
1827. 

Sedež: Ormož 103. 
Dan vpisa: 9. septembra 1948. 
Besedilo: Mestna lekarna Ormož. 
Poslovni predmet: Izdelovanje zdravil 

po receptih, nakup in prodaja na drobno 
vsega   sanitetnega   in   veterinarskega 
blaga. 

Ustanovitelj podjetja: MLO Ormož, od- 
ločba št. 1873/48 z dne 7. IX. 1948. 

Operativni upravni voditelj: Izvršilni 
odbor MLO Ormož. 

Podjetje zastopa in zanj podpisuje: 
VeseliČ-Grilc Jelica, upravnica. 

Okrajni LO Ptuj, 
odsek za finance, 

dne 29. septembra 1948. 
Št 727/1—48 8705 

* 
1828. 

Sedež: Trate. 
Dan vpisa: 8. septembra 1948. 
Besedilo:   Okrajno  državno  posestvo 

Trato. 
Poslovni predmet: Pridelovanje polj- 

skih pridelkov, gojitev in selekcija ži- 
vine, gojitev sadjarstva in vrtnarstva. 

'Ustanovitelj podjetja: OLO Radgona. 
Operativni upravni voditelj: Izvršilni 

odbor OLO Radgona. 
Podjetje zastopajo in zanj podpisu- 

jejo: 
Škof Stanislav, predsednik OLO Rad- 

gona, 
Levstik Franc, poverjenik OLO.Rad- 

gona. 
Gomjec Franc, upravnik podjetja, ki 

podpisuje samostojno v gmotnih zadevah 
do zneska 50.000 din, v pravnih sporih 
pa do 10.000 din. 

Okrajni LO Radgona, 
poverjeništvo za finance, 
dne 3. septembra 1948. 

Št 148/4 858* 

1829. 
Sedež: Ladra. 
Dan vpisa: 22. eeptembra 1948. ' 
Besedilo: Krajevna gostilna Ladra. 
Poslovni predmet: Prodaja pijače in 

hrane. 
Ustanovitelj podjetja: KLO Smast. 
Operativni   upravni    voditelj;    KLO 

Smast. 
Podjetje zastopata in  zanj  podpisu- 

jeta: 
Koren Anton, poslovodja, 
Maligoj Anica, računovodja, v mejah 

pooblastil v pravilih. 
Okrajni LO Tolmin, 

poverjeništvo za finance, 
dne 22. septembra 1948. 

Št. 78/133-1948 8509 
* 

1830. 
Sedež: Livek. 
Dam vpisa: 21. eeptembra 1948. 
Besedilo: Krajevna gostilna Matajurc. 
Poslovni predmet: Prodaja pijač in 

hrane. 
Ustanovitelj podjetja: KLO Livek. 
Operativni upravni voditelj: KLO Li- 

vek. 
Podjetje zastopata in zanj podpisu- 

jeta: ^   ^ 
Hrast Vida, poslovodja, 
Medvež Viktor, računovodja, v mejah 

pooblastil v pravilih. 
Okrajni LO Tolmin, 

povcrjoništvo za finance, 
dne 21. septembra 1948. 

Št. 78/131-48 8464 

1881. 
Sedež: Celje. 
Dan vpisa: 29. septembra 1948. 
Besedilo: Okrajni magazin Celje oko- 

lica. 
Sedež odslej: Celje, Prešernova ulica. 
Izbriše ee Veber Stanko, ravnatelj, 

vpišeta se: 
Cokan Franc, ravnatelj, Megojnice 98, 

KLO Griže, 
Prodan Albert, računovodja, ki pod- 

pisujeta v obsegu, določenem v sploš- 
nem zakonu o drž. gosp. podjetjih in po- 
trjenih pravilih do zneska 2,000.000 din. 

Okrajni LO Celje okolica, 
poverjeništvo za finance, 
dne 29. eeptembra 1948. 

Št 3537/1—48 8714 
* 

1832. 
Sedež: Ljubečna,. 
Dam vpisa: 21. septembra 194$. 
Besedilo: Opekarno 0L0 Celje okoli- 

ca, Ljubečna. 
Izbriše ee Naglic Franc, upravnik, vpi- 

šeta se: 
Mrevlje Jože, ravnatelj, 
Cimerman Vidam, računovodja, M 

podpisujeta v obsegu, določenem v splo- 
šnem zakonu o državnih gospodarskih 
podjortjih, in v potrjenih pravilih. 

Okrajni LO Celje okolica, 
poverjeništvo za finance, 
dne 21. septembra 1948. 

Št 3428/1—48 8461 
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1833. 
Sedež: Novi Kloster. 
Dan vpisa: 21. septembra 1948. 
Besedilo:    Ekonomija OLO Celje oko- 

lica. 
Sedež odslej: Založe. 
Besedilo odslej: Ekonomija OLO Celje 

okolica, Založe. 
Okrajni LO Celje okolica, 
poverjeništvo za finance, 
dne 21. septembra 1948. 

Št. 3512/1—48 8462 
* 

1834. 
Sedež: Rimske Toplice, 
Dan vpisa: 29. septembra 1948. 
Besedilo: »Okrajno gostinsko podjetje 

B termalnim kopališčem« Celje okolica. 
Izbrišeta se: Majcen  Alojz, upravnik, 

Kovačič MiLka, računovodja, vpiše se: 
Pavlin Alojz, upravnilt, Rimske Topli- 

ce 34, ki zastopa in podpisuje podjetje v 
obsegu, ki je določen v splošnem zakonu 
o drž. gosp. podjetjih in potrjenih pravi- 
lih, do zneska 50.000 din 

Okrajni LO Celje okolica, 
poverjeništvo za finance, 
dne 29. septembra 1948. 

Št. 3538/1-48 8713 
* 

1835. 
Sedež: Stična. 
Dan vpisa: 25. septembra 1948. 
Besedilo: Krajevna podjetja Stična. 
Po sklepu KLO Stična št. 568 a dne 28. 

IV. 1948 se izbriše iz registra Trpin Ru- 
di, knjigovodja. Za dopisovanje firme 
ostane edini pooblaščenec že vpisani 
upravnik Kavšek Avgust. 

Okrajni LO Grosuplje, 
poverjeništvo za finance, 
dne 25. septembra 1948. 

Št. 347/3-1948 8573 
* 

1836. 
Sedež: Sevnica. 
Dan vpisa: 21. septembra 1948. 
Besedilo: Krajevno gostinsko podjetje, 

Sevnica. 
Izbriše se poslovodja Derenda Leo- 

pold, vpise 6e: 
Vrtačnik Danijel, poslovodja, z istimi 

pooblastili. 
Okrajni LO Krško, 

poverjeništvo za finance, 
dne 21. septembra 1948. 

Št. 64/49 8539 
* 

1837. 
Sedež: Dolnja Lendava. 
Dan vpisa: 27. septembra 1948. 
Besedilo: Okrajno kmetijsko posestvo 

Dolnja Lendava. 
Kot pooblaščenci za podpisovanje se 

izbrišejo: Kiralj Aleksander, upravnik, 
Vukan Ladislav, računovodja, in za ope- 
rativno upravno vodstvo Litrop Ignac, 
Utroša Anton, PauŠič Jožef in Kotnjek 
Ivan. 

Za podpisovanje so pooblaščeni: od 
uprave podjetja 

Vohar Štefan, upravnik, in 
Gene Ludvik, računovodja, od opera- 

tivnega upravnega vodstva pa 
Hajdinjak Jože, tajnik OLO, njegov 

namestnik 

Vučko Štefan, clan izvršilnega odbora 
OLO, 

Korošec Pavel, poverjenik OLO in 
Ošlaj  Tine,  član  izvršilnega  odbora 

OLO Lendava. 
Okrajni LO Lendava, 

poverjeništvo za finance, 
dne 27. septembra 1948. 

Št. 840/1—1948 8686 
* 

1838. 
Sedež: Turniščc. 
Dan vpisa: 22. septembra 1948. 
Besedilo: Krajevna gostilna Turniščc 
Izbrišeta se pooblaščenca za podpiso- 

vanje Zver Jožei  kot član  nadzornega 
odbora in za operativno upravno vod- 
stvo KLO Turnišče Matjašec Štefan, biv- 
si predsednik KLO Turnišče. 

Vpiše ee: 
Horvat Franc, član izvršilnega odbora 

KLO Turnišče. 
Okrajni LO Lendava, 

poverjeništvo za finance, 
dne 22. septembra 1948. 

Št. 768/1-1948 8538 
* 

1839. 
Sedež: Jezica, Klcčo 32. 
Dan vpisa: 1. oktobra 1948. 
Besedilo: Državno krajevno podjetje 

»Kolarstvo KLO Jezica«. 
Besedilo odslej: Krajevno podjetje 

»Kolarstvo« Jezica. 
MLO glavnega mesta Ljubljana, 

poverjeništvo za finance, 
dne 1. oktobra 1948. 

Fin. št. 3403/48 8854 
* 

1840. 
Sedež: Jožica, Mala vas 19. 
Dan vpisa: 27. septembra 1948. 
Besedilo:. Gostinstvo Jezica. 
Poslovalnice: 
ljudska gostilna Stožice, 
točilnica Stožice, 
ljudska gostilna Jezica, 
gostilna pod »Lipco« Stožice, 
ljudsko kopališče Jezica, 
gostilna >Kovač« Tomačevo. 

MLO glavnega mesta Ljubljana,- 
poverjeništvo za finance, 
dne 27. septembra 1948. 

Fin. št 2457/48 8615 
* 

1841. 
Sedež: Ljubljana, Ambrožev trg.7. 
Dan vpisa: 29. septembra 1948. 
Besedilo: Podjetje za nizko gradnje 

MLO Ljubljana. 
Besedilo odslej: Mestno podjetje »Be- 

ton« Ljubljana 
Izbrišeta se Vukšinič Dragan, uprav- 

nik in Plestenjalc Karel, glavni računo- 
vodja. Vpišejo se: 

Boh Jože, direktor, 
Zupančič Albin, glavni računovodja, 
Krištof Verena, nižji knjigovodja. 

MLO glavnega mesta Ljubljana, 
poverjeništvo za finance, 
dne 29. septembra 1948. 

Fin. št. 3359/48 8811 

1812. 
Sedež: Ljubljana, Celovška c. 90/a, 
Dan vpisa: 25. septembra 1948. 
Besedilo:   Mestno  kovinsko   podjetje 

»Umtas« ali kratko »Unitas«. 
Operativni upravni voditelj odslej: 

Uprava lokalne kovinske industrije. 
Izbriše so ing. Manda Franjo, ravna- 

telj, in vpiše 
Sepe Mihael, ravnatelj. 

MLO glavnega mesta Ljubljana, 
poverjeništvo za finance, 
dne 25 septembra 1948. 

Fin. št. 3371/48 8917 
* 

1843. 
Sedež: Ljubljana, Celovška 98. 
Dan vpisa: 21. septembra 1948. 
Besedilo: Uprava zgradb RLO II. 
Izbriše se Verbič Ivanka m vpiše 
Jandejsek Mira, računovodja. 

MLO glavnega mesta Ljubljana, 
poverjeništvo  za finance, 
dne 21. septembra 1948. 

Fin. št. 3243/48 8507 
* 

1844. 
Sedež: Ljubljana, Dolenjska c. 23. 
Dan vpisa: 27. septembra 1948. 
Besedilo: Gostinstvo Rakovnik — Viï- 
Podružnice podjetja: Florjanska uL 22, 

buffet Karlovška c. 34,   buffet Glinška 
ul. 12. 

MLO glavnega mesta Ljubljana, 
poverjeništvo  za  finance, 
dne 27. septembra 1948. 

•   Fin. št. 3170/48 8612 
* 

1845. 
Sedež: Ljubljana, Dolnicarjeva 4. 
Dan vpisa: 18. septembra 1948. 
Besedilo: Trgovsko podjetje »Sadje — 

zelenjava«, Ljubljana. 
Operativni upravni voditelj odslej: Di- 

rekcija odkupnih podjetij. 
Ustanovijo se poslovalnice: 
Štev. 3—16 Pogačarjev trg, 
štev. 17 Rimska cesta 5, 
štev. 18 Gradišče 7, 
štev. 19 Rimska cesta 21, 
štev. 20 Tržaška c. 62, 
štev. 21 Rožna dol.  Cesta V/28, 
štev. 22 Pasaža (Nebotičnik), 
Štev. 23 Tyrseva c. 8, 
štev. 24 Gosposvetska c. dO (zidana 

baraka), 
štev. 25 Celovška c. 34, 
štev. 26 Celovška c. 61, 
stev. 27 Celovška c. 69, 
štev. 28 Celovška c. 84, 
štev. 30 Vodovodna c. 36, 
štev 31 Tyrseva c. 82, 
štev. 32 Tyrseva c. 47/a, 
štev. 33 Tyrseva c. 46 (lesena baraka), 
štev. 34 Kolodvorska uL 36 (lesena 

baraka), 
štev. 35 Metelkova—Masarykova (vo- 

galna), 
štev. 39 Jeglieeva c. 10, 
štev. 37 Zaloška c. 31 (lesena baraka), 
štev. 38 Zaloška  c.  (lesena baraka), 
štev. 39 Pokopališka c, 1, 
štev. 40 Vrazov trg (lesen3 baraka), 
štev. 41 Bernekerjeva ul. 10,      \ 
štev. 42 Dolenjska'c. (lesena baraka), 
štev. 43 Pod Trančo. 
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Sprememba priimka vdove 

74 člen 
Vdova sme namesto moževega priimka prevzeli svoj 

dekliški priimek. Izjavo o tem poda pred krajevnim ljud- 
skim odborom oziroma matičarjem. 

Tako spremembo imena zaznamuje matičar v poročni 
matični knjigi v stolpcu > Poznejši vpisi in zaznambe< n. pr. 
takole: >Z izjavo z dne  pred   je 
prevzela žena po smrti moža zopet svoj dekliški priimek 
,  <. Datum. Matičarjev podpis. 

0 

MKMAKA MATIČNA KNJIGA 

Priglasitev smrti 

75. člen 

Matičarju se morajo priglasiti vsi smrtni primeri, ki 
se dogodijo v njegovem okolišu, četudi ni umrli tam prebi- 
val, temveč se je samo začasno ali slučajno tam zadrževal. 

Smrt se mora priglasiti matičarju fakoj, najpozneje pa 
v tren dneh od dneva smrti oziroma od najdbe mrliča. 
Poleg tega se mora smrt priglasiti pristojnemu mrliškemu 
oglodniku, in sicer najpozneje v 2 urah po zaznanju smrti 

Smrt, ki je priglašena matičarju po 30 dneh, od kar 
se je dogodila, sme matičar vpisati samo z dovoljenjem viš- 
jega nadzorstvenega organa, ki etvar prej preišče. 

Kraj vpisa smrti 

76. člen 
Praviloma se smrt vpiše v mrliško matično knjigo tis- 

tega krajevnega oziroma mestnega ljudskega odbora, v ka- 
terega območju se je dogodila. 

Ce kraj smrti • določen, kjer se je smrt dogodila med 
vožnjo na železnici, ladji, letalu ali na kakem drugem pre- 
voznem sredstvu, se smrt priglasi matičarju kraja, v kate- 
rega območju je umrli pokopan. Ce je ta kraj v inozemstvu, 
pridejo v poslev določbe zadnjega odstavka tega člena. Ce 
je bilo truplo osebe, umrle na ladji tiled vožnjo na odprtem 
morju, vrženo v morje, se smrt vpiše pri matičarju doma- 
čega pristanišča te ladje. 

Najden mrlič se priglasi matičarju kraja, v katerega 
območju je bil najden. 

Razglašen za mrtvega se vpiše v mrliško matično knjigo 
kraja, v katerega območju je bilo njegovo zadnje bivališče, 
oziroma kjer je bil rojen, oziroma kjer je sedež sodišča, ki 
je izdalo odločbo o razglasitvi za mrtvega. (Glej 82. člen te 
ga pravilnika). 

Smrti obsojencev, ki sesdogodljo v kazenskih zavodih, 
se vpišejo v matične knjige kraja, kjer je umrli stalno pre- 
bival, oziroma, če ni imel stalnega bivališča, kjer je bil 
rojen. Četudi kraj rojstva ni znan ali je zunaj države, s* vpi- 
še smrt v matično knjigo kraja, kjer je obsojenec nazadnje 
bival, preden je prišel v kazenski zavod. 

Primeri smrti državljanov FLRJ, ki se dogodijo v Ino- 
zemstvu, se vpišejo v mrliško matično knjigo kraja, v ka- 
terem je bilo zadnje bivališče umrlega oziroma v katerem 
je bil umrli rojen. Ce je bil rojen v inozemstvu ali če njegov 
rojstni kraj ni znan in če ni nikdar bival na območju FLRJ, 

se vpiše pri matičnem odseku mestnega ljudskega odbora 
glavnega mesta Ljubljana. (Glej 85. člen tega pravilnika.) 

Obveznost priglasitve smrti 

77. člen 

Smrti so dolžni priglasiti matičarju in mrliškemu pre- 
gledniku po vrstnem redu: sorodniki, ki so živeli skupaj z 
umrlim, druge osebe, ki so živele skupaj z umrlim, ostali 
sorodniki, ki so zvedeli za smrt, osebe, v katerih stanovanju 
se je smrt dogodila, ter najbližji sosedje, ki so zvedeli za 
smrt. Smrt osebe umrle v bolnici, vojašnici, zaporu io 
drugih podobnih ustanovah, so vedno dolžne priglasiti ma- 
tičarju uprave teh ustanov. 

0 izvršeni smrtni kazni obvesti matičarja pristojno 
sodišče. 

Najdenega mrliča priglasi matičarju uradna oseba, ki 
ji je bilo to priglašeno in ki je napravila o tem zapisnik, 

Obvezni podatki za temeljni vpis smrti 

78 člen 

V mrliško matično knjigo se vpisujejo: 
1. podatki o Času in kraju smrti; 
2. priimek in ime umrlega, čas in kraj njegovega.roj- 

stva, državljanstvo (glej 42. flea lega pravilnika), narod- 
nost, (glej 42. člen tega pravilnika), poklic, zadnje prebi- 
vališče in zakonsko stanje z navedbo priimka in imena za- 
konskega druga; 

3. priimek in ime staršev umrlega ter priimek in ime 
priglasitelja in njegov naslov. 

''regled in pokop mrliča 

79. člen 

Vsakega mrliča ali mrtvorojenca mora pred pokopom 
pregledati mrliški preglednik in sicer takoj ko izve za 
mrliča, najpozneje pa v 24 urah. 

Vsak krajevni ljudski odbor ima za svoje območje 
mrliškega preglednika. To službo opravljajo: krajevni zdrav- 
niki v javni službi aH v zasebnem poklicu ali osebe, ki so 
za to službo posebej postavljene in izučene. 

Mrliške preglede v bolnicah, zdraviliščih, sanatorijih, 
hiralnicah in kazenskih zavodih opravljajo te ustanove same 
po za (o določenih zdravnikih oziroma mrliških pregled- 
nikih. 

Mrliški preglednik ugotovi natančno čas in vzrok smrti. 
O opravljenem pregledu sestavi mrliški pregledni listin 
ga posije pristojnemu krajevnemu oziroma mestnemu 
ljudskemu odboru, ki odredi pokop mrliča oziroma mrtvo- 
rojenca, upoštevaje krajevne raamere. 

Pogreb mrliča oziroma mrtvorojenca odredi krajevni 
ljudski odbor po predlogu mrliškega preglednika, upošte- 
vaje krajevne razmere. 

Podlaga za vpis smrti 

'    80. člen 

Smrt se vpiše v mrliško matično knjigo ali na podlagi 
pismene ali ustne priglasitve za to obvezane osebe ali na 
podlagi obvestila o najdbi mrliča ali na podlagi sodne odločbe 
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o razglasitvi za mrtvega ali na podlagi obvestila o" izvršeni 
emrtni kazni ali na podlagi mrliškega lista inozemskega 
matičnega organa. 

* 

Vpis smrti na podlagi priglasitve 

81. člen 

Za vpis smrti se mora ob priglasitvi priložiti mrliški 
pregledni list. 

Pri priglasitvi smrti zapiše matičar v stolpcu »Pri- 
pombe in popravki«, na kakšni podlagi je opravil vpis. 
Primer: >Vpisano na podlagi mrliškega preglednega lista 
 , št. — z dne , .«.<:. Ali: »Vpi- 
sano na podlagi pismene priglasitve  ~~— (uprave 
bolnice, vojašnice, kazenskega zavoda) v ... —., št. 

z dne 

Vpis neznanega mrliča , 

82. člen 

Vpis smrti v primeru najdbe neznanega mrliča opravi 
matičar na podlagi zapisnika, ki mu ga pošlje pristojni 
uradni organ. 

V razpredelek »Rodbinsko in rojstno ime« vpiše »ne- 
znan«. Preko vseh drugih razpredelkov pa zapiše številko 
in datum ter naziv organa, ki je sestavil zapisnik, in važne 
podatke, ki so bili po zapisniku ugotovljeni ob ogledu mr- 
liča*. Primer: »Po zapisniku odseka za notranje zadeve pri 
okrajnem 10 v , št _«_ z dne  , 
je bilo dne _^___„.^. v bližini vasi  - najdeno 
truplo neznane ženske osebe, stare okoli 50 let, grbaste, 
oblečene v belo svileno bluzo, črno krilo in rjave polčev- 
lje. Na truplu so bili znaki, ki kažejo, da je bila pokojna 
ubita s strelnim orožjem približno 48 ur pred najdbo trup- 
la. Omenjena je bila pokopana dne _  na pokopali- 
šču v ......'.  « 

Ce se pozneje ugotovi istovetnost najdenega neznanega 
mrliča, zaznamuje vse pozneje ugotovljene podatke matičar 
v stolpcu »Poznejši vpisi in zaznambe.« Primer: »Po ob- 
vestilu odseka za notranje zadeve pri okrajnem 10  , 
št. m z dne , je- ugotovljeno, da je 

hči in rojena 
v    , državljanka  - , 
 , po poklicu- _   , bivajoča 
poročena z .« Datum. Matičarjev 

umrla 
dne 
narodnosti 
v  
podpis. 

Vpis razglasitve za mrtvega 

83. člen 
Pri vpisu razglašenega za mrtvega vpiše matičar v 

mrliško matično knjjgo vse podatke, ki so razvidni iz prav- 
nomočne sodne odločbe, ki mu jo posije pristojno okrajno 
sodišče. 

Kot dan smrti se vpiše domnevni dan smrti ali dan, 
ki ga za mrtvega razglašeni po sodni ugotovitvi ni pre- 
živel. 

Kot vzrok smrti se navede »neznano«, če ni vzrok smrti 
izrecno naveden v sodni odločbi. 

V stolpcu »Pripombe in popravki« zaznamuje matičar, 
na kakšni podlagi je izvršil vpis. Primer: »Vpisano po od- 
ločbi okrajnega sodišča v  , št.  z dne 

-, s katero je bil imenovani  razglašen za 
mrtvega.« 

Ce se pozneje ugotovi, da ]e oseba, ki je bila razgla- 
Sena za mrtvo, še živa, razveljavi sodišče svojo odločbo o 

razglasitvi te osebe za mrtvo in pošlje prepis odločbe ma- 
tičarju zaradi zaznambe v omenjenem stolpcu mrliške matične 
knjige. Primer: »Z odločbo okrajnega sodišča v  
ât  „~_ z dne —  je razveljavljena prednja 
odločba o razglasitvi za mrtvega in je s tem ta vpis uničen.« 
Datum. Matičarjev podpis. 

Vpis izvršene smrtne kazni 

84. člen 

Izvršeno smrtno kazen vpiše matičar na podlagi urad- 
nega obvestila, ki ga prejme od pristojnega sodišča. Ce v 
obvestilu ni za vpis potrebnih podatkov, vpise matičar v do- 
tične razpredelke »neznano«. 

V stolpcu »Pripombo in popravki« zaznamuje mati- 
čar, na kakšni podlagi je opravil vpis. Primer: »Vpisano 
na podlagi obvestila okrožnega sodišča v „ .  št 

.      z dne -,    «. 

Vpis smrti državljanov v inozemstvu 

85. člen 
Vse smrti državljanov FLRJ, ki se dogodijo v inozem- 

stvu, morajo biti vpisane v domače mrliške matične knjige, 
če niso vpisane v mrliški matični knjigi, ki se vodi pri pred- 
stavništvih FLRJ v inozemstvu. 

Za vpis tako smrti je pristojen matičar, v čigar ob- 
močju je bilo zadnje prebivališče umrlega oziroma, če to 
ni znano ali je v inozemstvu, matičar, v čigar območju je 
rojstni kraj umrlega. Ce se na ta način ne more določiti 
pristojni matičar, se vpis smrti državljana LRS opravi v 
mrliški matični knjigi pri matičnem odseku mestnega ljud- 
skega odbora za glavno mesto Ljubljana. 

Vpis opravi matičar na podlagi izpiska iz mrliške ma- 
tične knjige inozemskega matičnega organa, ki ga mora 
predložiti prizadeta stranka sama ali ki se pošlje matičarju 
po mednarodnih konvencijah. 

V domačo mrliško matično knjigo se lahko vpisujejo 
tudi smrti državljanov FLRJ, ki so se dogodile v inozemstvu, 
preden je začel veljati zakon o državnih matičnih knjigah, 
če to zahteva stranka ali če se to zahteva po uradni poti. 

Vpise smrti opravi matičar natančno po izpisku ino- 
zemskega matičnega organa, v pripombi pa zaznamuje, na 
kakšni podlagi je opravil vpis. Primer: »Vpisano na podlagi 
izpiska iz mrliške matične knjige inozemskega matičnega 
urada v _» , št. „_.  z dne "«. po 44. členu 
zakona o državnih matičnih knjigah. 

Vpisi smrti is vojne dobe 

86. člen 
Smrti, ki so že bile vpisane v mrliških matičnih knji- 

, gah, a teh knjig ni, ker so bile uničene ali so izginile, kakor 
j tudi smrti, ki zaradi vojnih razmer še niso bile vpisane, 

se vpišejo v redne mrliške knjige na zahtevo prizadetih 
oseb in z dovoljenjem višjega nadzorstvenega organa. 

Smrt mora biti dokazana ali s potrdilom katerega koli 
sedanjega državnega organa ali narodnoosvobodilnega odbo- 
ra ali poveljstva ali ustanove narodnoosvobodilne vojske ali 
javne ustanove (Rdečega križa, bolnice in podobno), ki so 
jih ti izdali na podlagi svojih knjig in izpiskov ali na pod- 
lagi osebne vednosti svojega osebja ali moštva iz svojega 
sestava. Ce ni mogoče dobiti takih potrdil, se smrt lahlco 
dokaže tudi drugače, n. pr. z izjavami verodostojnih prit. 
z listinami in podobno, 
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Smrt se vpiše praviloma v mrliško matično knjigo kra- 
jevnega ljudskega odbora, v katerega območju se je dogodila. 
Će pa gre za smrt v boju med vojno, se vpiše smrt v mrli- 
ško matično knjigo krajevnega ljudskega odbora, v katerega 
območju je umrli stalno prebival, oziroma nazadnje bival, 
če pa to ni znano, pa v matično knjigo kraja, kjer je bil 
umrli rojen. 

Ob vpisu zaznamuje matičar v stolpcu >Pripombe in 
popravkk, n; UakSni podlagi je opravil vpis. Primer: >Vpi- 
sano z dovoljujem okrajnega 10 v , št. —. 
z dne    na podlagi 52. člena zakona o državnih 
matičnih knjigah.« 

Ce so posamezne osebe med vojno izgubile življenje 
pri množičnih usmrtitvah, ki so jih izvršili okupator ali nje- 
govi pomagači v koncentracijskih taboriščih ali v zaporih v 
državi ali ob podobnih pogojih, se vpiše smrt na zahtevo 
prizadete osebe na podlagi pravnomočne odločbe okrajnega 
ljudskega odbora, v čigar območju je umrli imel svoje pre- 
bivališče oziroma zadnje bivališče, oziroma kjer je bil rojen, 
če je njegovo bivališče neznano. 

Pristojni okrajni izvršilni odbor izda svojo odločbo 
po izvedenem dokaznem postopku. Množične ali skupinske 
usmrtitve morajo biti ugotovljene po pristojnem državnem 
organu (državni komisiji za ugotavljanje zločinov ali po 
dragem organu) in dokazano mora biti, da je bila oseba med 
tistimi, ki so bili usmrćeni. 

Okrajni izvršilni odbor razglasi svojo odločbo na kra- 
jevno običajni način skozi 15 dni v kraju prebivališča oziro- 
ma zadnjega bivališča umrlega in pošlje nato spis, tudi če ni 
ugovorov, republiškemu ministrstvu za notranje zadeve, ki 
odloči dokončno. 

Okrajni izvršilni odbor pošlje po pravnomočnosti svojo 
odločbo pristojnemu matičarju zaradi vpisa v mrliško ma- 
tično knjigo. Ob vpisu zaznamuje matičar v stolpcu »Pri- 
pombe in popravki«, na kakšni podlagi je opravil vpis. 
Primer: »Vpisano na podlagi pravnomočne odločbe okraj- 
nega 10 v „, št. z dne , po 53. členu 
zakona o državnih matičnih knjigah.« 

Tretji del 

PREHODNE IN KONČNE  DOLOČBE 

Spremembe v matičnih enotah 
87. člen 

Matične knjige se vodijo za posamezne krajevne oziroma 
mestne ljudske odbore. Če se pozneje spremenijo območja 
takih posameznih matičnih enot, je treba postopati takole: 

1- Prr spojitvi dveh ali več krajevnih ljudskih odborov 
v en krajevni ljudski odbor, se matične knjige ukinjenih 
krajevnih ljudskih odborov zaključijo n. pr. takole: za- 
ključeno z     (z besedami: ) vpisi, 
ker je bil krajevni ljudski odbor dne  
ukinjen in združen s krajevnim Ijudakim odborom < 
Datum. Matičarjev podpis. 

Od dneva ukinitve dalje se vodijo matične knjige samo 
pri krajevnem ljudskem odboru, s katerim *> bili združeni 
ukinjeni ljudski odbori. 

2. Pri razdelitvi ozemlja enega krajevnega ljudskega 
odbora na dva ali več krajevnih ljudikih odborov ostanejo 
dosedanji izvirniki matičnih knjig pri tistem krajevnem 
ljudskem odboru, ki mu je pripadlo večje Itevilo prebival- 
stva razdeljenega ozemlja krajevnega ljudskega odbora. Za 
na novo ustanovljene krajevne ljudske odbore pa se uve- 
dejo nove matične knjige in se začne i novimi vpitij 

3. Pri izločitvi posameznih naselij iz enega krajevnega 
ljudskega odbora v drugi krajevni ljudski odbor ne nastanejo 
v matičnih knjigah nikake spremembe. Matična dejstva, 
ki se dogodijo po izločitvi v izločenem naselju, se vpisujejo 
dalje v matično knjigo krajevnega ljudskega odbora, v ka- 
terega sestav je prišlo to naselje. 

Posebna matična knjiga 

88. člen 

Matičarji vodijo posebno knjigo o vseh primerih, ki 6» 
morajo po zakonu o državnih matičnih knjigah zaznamovati 
v rojstnih matičnih knjigah, a se nanašajo na vpise v ma- 
tičnih knjigah, ki se hranijo še pri prejšnjih matičarjih. 
Take primere zaznamuje v posebno knjigo tisti matičar, v. 
čigar območju je rojstni kraj oziroma bivališče prizadete 
osebe. 

Posebna matična knjiga je iste oblike kakor rojstna 
matična knjiga. Na njej mora biti označba >Posebna matična 
knjiga poznejših vpisov in zaznamb po 51. členu* zakona 
o državnih matičnih knjigah«.        J 

V razpredelke, ki so določeni za temeljni vpis v posebni 
knjigi» vpiše matičar vse podatke, ki so predpisani za te- 
meljni vpis. Te podatke vpiše na podlagi podatkov iz stare 
matične knjige oziroma na podlagi listin, ki imajo te po- 
datke. Vse te podatke mora dati matičarju na njegovo 
zahtevo organ, ki hrani stare matične knjige, oziroma si jih 
preskrbi matičar sam z vpogledom in prepisom iz stare ma- 
tične knjige. To zaznamuje v stolpcu »Pripombe in popravki« 
v posebni knjigi n. pr. takole: »Prednji podatki so preneseni 
dobesedno iz rojstne matične knjige župnega urada v , 
letnik , stran , zap. št. __„ .< Datum. Matičar- 
jev podpis. Ali »Prednji podatki so preneseni dobesedno 
iz rojstnega lista, izdanega od župnega urada v , 
Št. „ z dne  , in so vpisani v rojemi kmugi 
istega urada letnik  , stran  , zap. št, ,, .. .  ,-« 
Datum. Matičarjev podpis. 

V slolpec »Poznejši vpisi in zaznambe« pa vpiše matičar; 
vse poznejše zaznambe, ki se nanašajo na temeljni vpis, 
kakor so: poznejša ugotovitev staršev, priznanje ali ugoto- 
vitev ali izpodbijanje očetovstva, pozakonitev, posvojitev, 
prenehanje posvojitve, podaljšanje ali ukinitev podaljšanja 
roditeljske pravice ali skrbništva, sprememba osebnega ime- 
na, sklenitev, razveljavitev ali razveza zakona, poznejši 
popravki napak, smrt oziroma razglasitev za mrtvega, raz- 
veljavitev razglasitve za mrtvega. 

Matičar vodi tudi dvojnik posebne matične knjige in 
abecedni vpisnik k tej knjigi. Posebna matična knjiga §e 
lahko vodi tudi na nevezanih polah, ki se vežejo pozneje. 

Obnova uničenih matičnih knjig 

89. člen 

Rojstne matične knjige za osebe, rojene po 1. januarju 
1900, ki so uničene ali so izginile, se morajo obnoviti do 
31. decembra 1948, in sicer v dvojniku. En izvod se izroči 
višjemu nadzorstvenemu organu, da ga hrani. 

Uničene rojstne matične knjige se obnovijo samo, če so 
uničene ali so izginile izvirne matične knjige in če tudi nI 
dvojnikov teh izvirnikov. Ce so na razpolago dvojniki, s» 
prepišejo po določbah o prepisovanju starih matičnih knjig. 
(90. člen tega pravilnika.) 

Uničene rojstne matične knjige se morajo obnoviti za 
vsak posamezni krajevni oziroma mestni ljudski odbor po- 

, sebej tako, da je vsaka oseba vpisana y, rojstno matično     É 
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knjigo tistega krajevnega oziroma mestnega ljudskega od- 
bora, v katerega območju je bila rojena. ! 

Ljudski odbor, •• Katerega območje je treba obnovita • 
uničeno rojstne matične knjige, mora ugotoviti, ali in katere 
rojstne matične knjige so uničene oziroma so izginile, pa al 
na razpolago dvojnikov. Nato izda ljudski odbor odijelu, 
v kateri ugotovi, katere rojstno matično knjige manjkajo in 
jih je treba zaradi tega obnoviti, ter pozove vse državljane 
svojega območja, ki so rojeni v dotičnih letih, da priglasijo 
v določenem roku vse »otrebne podatke za obnove vpisa v 
obnovljeno rojstno matično knjigo in da predložijo vse po- 
trebne listine, iz katerih bodo razvidni podatki za vpis. 

Tako odločbo razglasi ljudski odbor na krajevno obi- 
čajni način in po potrebi tudi v dnevnem časopisju. 

Priglasitve za vpis v obnovljeno rojstno matično knjigo 
pregleda in oceni posebna komisija, ki jo sestavljajo pred- 
sednik m tajnik krajevnega ljudskega odbora • po dva člana, 
ki ju izbere krajevni ljudski odbor. 

Komisija izda matičarju glede vsake priglasitve nalog 
za vpis. Matičar uredi priglasitve po krajevnih ljudskih od- 
borih in po datumih, (çakor so se rojstva dogodila. Nato 
jih vpiše v obnovljeno rojstno matično knjigo za vsak kra- 
jevni ljudski odbor posebej, in sicer v dvojniku. Obenem 
izdela abecedne vpisnike k obnovljenim knjigam. 

Pri vsakem obnovljenem vpisu zaznamuje matičar v 
stolpcu »Pripombe in popravki«, na kakšni podlagi je vpis 
opravljen. Primer: >Vpis, obnovljen po 55. členu zakona 
o državni matični knjigi, ker je izvirnik uničen. (Odločba 
krajevnega LO v  , št. —.— z dne  )« 
Datum. Matičarjev podpis. 

Prepisovanje starih matičnih knjig 

90. člen 
Do 31. decembra 1950 se morajo prepisati vse stare 

rojstne, poročne in mrliške matične knjige, lei so ^e vodile 
od 1. januarja 1850 do 9. V. 1946, oziroma na priključenem 
ozemlju do 15. IX. 1947, ko je začel veljati zakon o državnih 
matičnih knjigah. 

Zaradi pravilne ureditve matične službe se prepišejo 
vse matične knjige tako, da se po možnosti prepišejo iz 
starih matičnih knjig vsa matična dejstva v obnovljene 
matične knjige tistega krajevuega ljudskega odbora, v ka- 
terega območju so se dogodila, oziroma poroke v matične 
knjige tistega krajevnega ljudskega odbora, kjer so bile 
sklenjena 

Stare matične knjige se prepišejo na novih predpisanih 
obrazcih v dvojniku s potrebnimi abecednimi vpisniki. Dvoj- 
niki prepisov se izročijo višjemu nadzorstvenemu organu, 
da jih shrani. 

Pri vsakem vpisu prepisa je treba v pripombi navesti: 
>Dobesedno preneseno iz izvirnika matične knjige —  
letnik , zap. št, „.„ ^, stran ..,.„.«. Datum, Matičar-. 
jev podpis. 

Veljavnost pravilnika 

91. člen 
i'a pravilnik velja od dneva razglasitve v ? Uradnem 

listu LRSc 
St. IV—3174/4—48. 
Ljubljana dne 6. oktobra 1948. 

Minister 
za notranje zadeve LRS: 

Boris Kraigher 1. r. 

231. \ 
Na podlagi 4. člena zakona o državnih matičnih 

knjigah 
spreminjam 

odredbo o matiČLdh okoLàih št. 8325/30•946 z dne 19. XII 
iato (Uradni list LRS št. 80 iz leta 1946) skladno z za- 
konom o upravni razdelitvi Ljudske republike Slovenije 
z dne 23. 11.1918 tako, da se v spremenjeni in prečiščeni 
obliki glasi: 

Odredba 
o matičnih okoliših 

1. člen 
Kraji in mesta so zaradi skupnega vodstva državnih 

matičnih knjig združijo v matične okoliše. Matična knjige 
združenih krajev in most vodi državni matičar na sedežu 
okoliša, ločeno za vsako upravno enoto. 

2. člen 
Sedeži in območja matičnih okolišev so tile: 

1. Glavno mesto Ljubljana 
Sedež Ljubljana za vse območje glavnega mesta, 

Ljubljana. 

2. Okraj Celje mosto 
Sedež mesto Celje za ves okraj Celje mesto. 

3. Okraj Celje okolica 
1. Sedež Gomilsko za krajevno ljudske odbore: 

Braslovče, Uomilsko, Letuš, Marija Reka, Prekopa, Sv. Je- 
ronim, Sv. Jurij ob Taboru, Sv. Lovreu: pri Preboldu, 
Sv. Pavel pri Preboldu, Trnava in Vransko. 

2. Sedež Kozje za krajevne ljudske odbore: Buče, 
Drensko rebro, Kozje, Lesično, Prevorje in Zagorje, 

3. Sedež Laško za krajevne ljudske odbore: Debro, 
Kuretno, Laško, Marija Gradec, Rečica, Rifengozd, Rim- 
ske Toplice, Sv. Jedert, Svetina, Sv. Lenart nad Laškim 
in Sv. Rupert nad Laškim. 

4. Sedež Planina prj Sevnici za krajevne 
ljudske odbore: Dobje, Jurklošter, Marof, Planina , pri 
Sevnici in Sv. Vid pn Planini. 

5. Sedež Ponikva pri Grobelnem za"kra- 
jevne ljudske odbore: Ponikva pri Grobelnem, Sv. Štemr.', 
St. Vid pri Grobelnem in Žusem. 

6. Sedež, S v. Jurij pri Celju za krajevno ljud- 
ske odbore: Blagovna, Dramlje, Grobelno, Kalobje, Rif- 
nik, Slivnica pri Celju, Sv. Jurij pri Celju, Sv; Lovrenc 
pri Prožinu, Sv. Primož, Store, Teharje in Vrbno. 

7. Sedež Vitanje za krajevna ljudska odbora: 
Stranice in Vitanje. 

8. Sedež Vojnik za krajevne ljudske odbore: Creš- 
njice, Dobrna, Frankolovo, Ljubečna, Nova cerkev, Pri- 
stava, Sooka, Skofja vas, Šmartno v Rožni dolini, št. Janž 
pri Velenju, Trnovlje, Višnja vas in Vojnik. ' 4 

9. Sedež 2alec za krajevne ljudske odbore: Gali- 
cija, Gotovlje, Griže, Liboje, Petrovce, Polzela, Ponikva 
nad Žalcem, Sv. Peter v Savinjski doliti, St. Andraž pri 
Velenju, St. Ilj pri Velenju, Velika Pirešice in Žalec. 

Okraj Črnomelj 
1. Sedež Črnomelj za krajevne ljudske odbore: 

Adlešiči, Črnomelj, Doblice, Dragatuš. Griblje, Loka pri 
Črnomlju, Petrova vas, Talčji vrh in Tribute. 
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'Z. Sodež Metlika za krajevne ljudske odbore: 
Drašiči, Gradac, Lokvica, Metlika, Podzemelj, Radovica, 
Rosa I nice in Suhor pri Metiild, 

A. Sedež Semič za krajevne ljudsko odbore: Creš- 
njevec, Črmošnjice, Rožni dol, Semič, Stranska rag in 
Štrekljevec. 

4. Sedež Stari trg ob Kolpi za krajevna ljud- 
ska odbora: Predgrad in Stari trg ob Kolpi. 

5. Sedež Vinica za krajevne ljudske odbore: 
Preloka, Sinji vrh, Stara Lipa in Vinica. 

Okraj Dravograd 
1. Sedež črna za krajevne ljudske odbore: Črna, 

Javorje, Koprivna in 2erjav. 
2, Sedež Dravograd za krajevne ljudske odbore: 

Črneče, Dravograd, Libeliče, Št. Janž pri Dravogradu in 
Trbonje. 

3 Sedež Guštauj za krajevna ljudska odbora: 
Guštanj in Kotlje. 

4. Sedež Marenberg za krajevne ljudske odbore: 
Marenberg, ffv. Anton na Pohorju in Vuhred. 

5. Sedež Mežica  za krajevni ljudski odbor Mežica. 
6. Sedež Muta za krajevne ljudske odbore: Gortina, 

Muta, Sv. Primož nad Muto, Sv, Primož na Pohorju, Per- 
nice in Vuzenica. 

7. Sedež P r e v a 1 j e   za  krajevne  ljudske odbore: 
i Lese, Prevalje in Št. DanijeL t 

8. Sedež Slovenj Gradec za krajevne ljudske, 
odbore: Golavabuka. Legen, Podgorje, Razbor, Sele, Slo- 
venj Gradec, Stari trg, Šmartno pri Slovenjem Gradcu, 
Smiklavž, Troblje in Turiška vas 

0. Sedež Straže za krajevne ljudske odbore: 
Dovže, Misnnja, Sv. Florijan v Doliču, Straže, ŠL Vid nad 
Valdekom in Št Ilj pod Turjakom. 

Okraj Gorica 
1. Sedež Ajdovščina za krajevne ljudske od- 

bore: Ajdpvščina, Brje pri Rihemberku, Col, Dobravije, 
Dol-Predmeja, Križ na Vipavskem, Kovk, Lokavec, ••••, 
Podkraj, Planina, Šmarje, Štoinaž, Ustje in Velike Zabije. 

2. Sedež Bilje za krajevne ljudske odbore: Bilje, 
Bukovica, Gradišče, Miren in Renče, 

3. Sedeš Črniče za krajevne ljudske odbore: Cr- 
nice, Kamnje, Osek, Ozeljan, Selo, Šempas in Vrtovin, 

4. Sedež Doruberk za krajevne ljudske odbore: 
Dornberk, Preserje na Vipavskem^ Prvačina, Rihemberk, 
Sp. Braniča in ZaloSce. 

5. Sedež G r ga r za krajevne ljudske odbore: Banj- 
Sica, čepovan, Dolnji Lokovec, Gornji Lokovec, Grgar, 
Lokve, Ravne, Ravnica in Trnovo. 

6. Sedež Kanal za krajevne ljudske odbore: An- 
hovo, Avëe, Deskle, Kal nad Kanalom, Kanal, Levpa, 
Plave ii.< Ročinj. 

7. Sedež Kostanjevica za krajevne ljudske od- 
bore: Kostanjevica, Opatje selo, Temnica in Vojščica. 

S. Sedež Kojskò za krajevne ljudske odbore: Ce- 
rovo, Kojsko, Kozana in Šmartno. 

9. Sedež Lig z& krajevne ljudske odbore: Lig, 
Kambreško in Zapotok. 

10. Sedež Neb lo za krajevne ljudske odbore: Do- 
brovo, Kožbana, Medana, Neblo, Vipolže in Višnjevik, 

11. Sedež   " i> 1 k a a   za krajevna ljudska odbora: 
Kromberk in Solkan. 

12 Sedež Si Peter pri Gorici za krajevno 
ljudske odbore: Ajševica, št. Peter pri Gorici, Vogrsko 
in Vrtojba. 

13. Sedež Vipava za krajevne ljudske odbore: 
Budanje, Gabrje, Gcče, Lože, Št, Vid, Vipava in Vrn- 
polje. 

Okraj Grosuplje 

' 1. Sedež Grosuplje za krajevne ljudske odbore: 
Grosuplje, Polica, Šmarje pri Grosupljem, Škocjan, Št. Ju- 
rij pri Grosupljem in Žalna. 

"* 2. Sedež Ivančna gorica za krajevne ljudske 
odbore.- Dob, Ivančna gorica, Muljava, Radohova vas. 
Stična  Št. Vid pri Stični, Temenica in Višnja gora. 

3 Sedež Velike Lašče za krajevne ljudske oa- 
bore: Dvorska vas, Karlovica, Rob, Sv, Gregor, Turia!: :a 
Velike Lašče. 

4. Sedež Videm-Dobrepoije za krajevne ljuû* 
ske odbore: Kompolje, Ponikve, Račn? Struge in Videm- 
Dobrepolje, 

5, Sedež Zagradec za krajevne ljudske odbore: 
Ambrus, Krka in Zagt-dec. 

Okraj  Idrija 

1. Sedež Idrija za krajevne ljudske odbore: Dole, 
Idrija, Krnice, Ledine, Spodnja Idrija in Vojsko. 

2. Sedež Cerkno za krajevne ljudske odbore: Bu- 
kovo, Cerkno, Novake, Otalež, Pcdlanišče, Šebrelje, Za- 
križ in Zelin. 

3. Sedež Godovič za krajevne ljudske odbore; 
črni vrh, Gor   \\ Hotedršira m Trate. 

Okraj Ilirska Bistrica 

1 Sedež B itn j a za krajevne ljudske odbore: Bit- 
nja, Celje, Ostrožno brdo, •••• in Suhorje. 

2. Sedež Ilirska Bistrica za krajevne ljudske 
odbore: Harije, Ilirska Bistrica, Jelšane, Koseze, Novo- 
kracina, Tominje, Topolec, Trpčane, Veliko brdo, Vrbovo, 
ZabiČe, Zarečje in Zemoi/. 

3. Sedež Kneza k za krajevna ljudska odbora: 
Knežak in šembije. 

4. Sfdež Podgrad za krajevne ljudske odbore: 
Golac, Hrušica, Obrov, Podgrad in Pregarje. 

5. Sedež Sli v je za krajevna ljudska odbora: Slivje 
in Tatre. 

Okraj Jjsenice 

1. Sedež Bled za krajevne ljudske odbore: Bled, 
Bohinjska Bela, Podhom-Zasip, Ribno, Spodnje <3orje in 
Zgornje Gorje. 

2. Sedež Bohinjska Bistrica za krajevna 
ljudske odbore: Bohinjska Bistrica, Koprivnik-Gorjuše, 
Polje-Bohinj, Srednja vas-Crešnjica in Stara Fužina. 

S. Sedež Jesenice za krajevne ljudske odbore: 
Blejska Dobrava, Dovje-Mojstrana in Jesenice, 

4. Sedež Kranjska gora za krajevne ljudske 
odbore: Gozd, Kranjska gora in Rateče-Planica- 

5. Sedež Radovljica za krajevne ljudske od- 
bore: Begunje na Gorenjskem, Brezje, Kamra gorica, 
Kropa, Lancovo, Lesce, Ljubno, Mošnje, Podnart-Ovsiše, 
Radovljica, Srednja Dobrava in Žirovnica. 

Okraj Kamnik 
1. Sedež Domžale za krajevne ljudske odbore: 

Dob, Domžale, Ihan, Krtina in Vir. 

• 
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z. Sedež Kamnik za krajevno ljudske odbore: 
črna, Godič, Homec, Kamnik, Kamniška Bistrica, Nevlje, 
Palo.viče, Podgorje, Radomlje, Smarca m Tunjice. 

3. Sedež Lukovica za krajevne ljudske odbore: 
Blagovica, Krašnja, Lukovica, Prevoje in Št. Ožbalt. 

4. Sedež Mengeš za krajevne ljudske odbore: 
Bukovica, Jarše, Komenda, Mengeš, Mo3te, Trzin, Vodice 
in Zalog. • 

5. Sedež Moravče za krajevne ljudske odbore: 
Krašce, Moravče, Peče in Vrhpolje. 

6. Sedež Tuhinj za krajevne ljudske odbore :*češ- 
njice, Motrik, Srednja vas v Tuhinju, Šmartno v Tuhinju, 
Špitalič in Tuhinj. 

Okraj Kočevje 

1. Sedež Banja Loka za krajevne ljudske od- 
bore: Banja Loka, Kostel, Kjuželj, Vas-Fara in Vrh. 

2. Sedež Kočevje za krajevne ljudske odbore: 
Kočevje, Koprivnik, Livold, Mozelj, Stara cerkev, Stari 
log in Zeljne. 

3. Sedež Kočevska Reka za krajevne ljudske 
odbore: Briga, Kočevska Reka in Morava. 

4. Sedež Loški potok za krajevne ljudske od- 
bore: Loški potok, Podpreska in Trava. 

5. Sedež Osilnica za krajevna ljudska odbora: 
Osilnica in Papeži. 

6. Sedež Ribnica na Dolenjskem za krajevne 
ljudske odbore: Bukovica, Dolenja vas, Dolenji Lazi, Go- 
rica vas, Jurjevica, Rakitnica, Ribnica na Dolenjskem, 
Sulje in Velike Poljane. 

7. Sedež Sodra žica za krajevne ljudske odbore: 
Gora, Sodražica, Zamostec in Zigmarice. 

Okraj  Kranj 

1. Sedež Cerklje za krajevne ljudske odbore: 
Brniki, Cerklje na Gorenjskem, Šenturška gora, Velesovo 
in Visoko. 

2. Sedež Gorenja vas za krajevne Ijudlke od- 
bore: Gorenja vas, Hotavlje, Javorje, Leskovica, Log, 
Lucine, Poljane, Sovodenj, Trebija in Ziri.   . 

3. Sedež Kranj za krajevne ljudske odbore: •••- 
nica, Bitnje, Jezersko, Kokra, Kokrica, Kranj, Mavčiče, 
Naklo, Orehek, Podbrezje, Preddvor, Predoslje, Smlednik, 
Šenčur, Trboje, Voglje in Zapoge. 

4. Sedež Škof ja Loka za krajevne ljudske od- 
bore: Puštal, Reteče, Sora, Stara Loka, škofja Loka, 
Trata-kolodvor, Zminec in Zabnica. 

5. Sedež Tržič za krajevne ljudske odbore: Dup- 
lje, Gorice, Kovor, Križe, Lese, Sv. Ana, Sv. Katarina, 
Trstenik in Tržič. 

6. Sedež Železniki za krajevne ljudsko odbore: 
Bukovica, Češnjica, Davča, Martinj vrh, Selca, Sorica, Zali 
log, Zgornja Ljuša in Železniki. 

Okraj Krško 

1. Sedež Àrtico za krajevne ljudeke odbore: Är- 
tiče, Dednja vas, Globoko, Pečice, Pišece, Sromlje in 
Zdole. 

2. Sedež Brežice za krajevne ljudske odbore: 
Brežice, Brežice okolica, Dobova in Kapele. 

3. Sodež Čatež ob Savi za krajevne ljudske od- 
bore: Cerklje ob Krki, Čatež ob Savi, Dolenja Pirošica, 
Jesenice na Dolenjskem, Krška vas, Skopice in Velika 
Dolina, 

4. Sedež Kostanjevica za krajevne ljudske od. 
bore: Kostanjevica, Mrasevo, Oštrc, Prošnja vas, Sv. Križ 
pri Kostanjevici in šutna. 

5. Sedež K râko za krajevne ljudske odbore: Brege, 
Krško, Leskovec pri Krškem, Senuše, Stari grad, Veliki 
Podlog in Videm ob Savi. 

6. Sedež Raka za krajevne ljudske odbore: Bučka, 
Raka, Studenec in Sv. Duh. 

7. Sedež Rajhenburg za krajevne ljudske od- 
bore: Bianca, Dovško, Gorjane, Poklek-Leskovec, Rajhen- 
burg, Raztez, Senovo, Stolovnik, Veliki Kamen in Ve- 
trnik. 

8. Sedež Sevnica za krajevne ljudske odbore: 
Boštanj, Kompolje, Križ, Lipoglav, Log, Lončarjev dol, 
Podvrh, Sevnica, Šmarje pri Sevnici in Zabukovje. 

9. Sedež Št. Peter pod Sv. gorami   za kra- 
: jevne ljudske odbore:   Bizeljsko,   Podsretla,   Starn vas- 

Bizeljsko, Št Peter pod Sv. gorami. 
i 

j Okraj Lendava 

! 1. Sedež Črenšovci za krajevne ljudske odbore: 
Črenlovci, Dolnja Bistrica, Gornja Bistrica, Mala Polana, 
Odranci, Srednja Bistrica in Velika Polana. 

2. Sedež Dobrovnik za krajevne ljudske odbore: 
Bogojma, Dobrovnik, Filovci, Genterovpi, Kobilje, Mo- 
tvarjevci in Strehovci. 

3. Sedež Dolnja Lendava za krajevne ljudske 
odbore: Dolina, Dolnja Lendava, Gabrje, Gornji Lakoš, 
Hotiza, Mostje in Orešje. 

4. Sedež Turnisče za krajevne ljudske odbore: 
Gomilica, Lipa, Nedelica, Renkovci in Turnisče. 

Okraj Ljubljana okolica 

1. Sedež Borovnica za krajevne ljudske odbore: 
Borovnica, Podpeo-Jezero, Preserje in Rakitna. 

2. Sedež Dolenji Logatec za krajevne Ijudeke 
odbore: Dolenji Logatec, Gorenji Logatec, Rovte in Vrh 
Sv. Treh kraljev. 

3. Sedež Ig za krajevne ljudske odbore: Golo- 
Škrilje, Ig, Ieka vas, Pijava gorica, Tomišelj in Zelimlje. 

4. Sedež Litija za krajevne ljudske odbore: Hotič, 
Jančje, Kresnice, Litija, Polšnik, Prežganje, Ribče-Za- 
savje, Sava, Šmartno pri Litiji, Tirna, Vače, Velika Ko- 
strevnica, Velika Stanga in Zg. Jablan ica. 

5. Sedež Ljubljana (okolica) za krajevne ljud- 
ske odbore: Bizovik, Brezovica-Vnanje gorice, Črnuče, 
Dobrova, Dobrunje-Sostro, Dol-Beričevo, Dolsko, Glinisa, 
Kozarje-Podsmreka, Lavrica, Log, Medno, Notranje go- 
rice, Podgorica-Dragomelj, Skaručina, Skoiljica, šmartac- 
Gameljne in Tacen. 

6. Sedež Medvode za krajevna ljudska odbora: 
Medvode in Pirniče. 

7. Sedež Polhov Gradec za krajevne ljudske 
odbore: Črni vrh, Dvor, Polhov Gradec in Praproče-Setnik. 

8. Sedež Vrhnika za krajevne Jjudsko odbore: 
Butajnova-Št. Jošt, Blatna Brezovica, Drenov grič-Ligojna, 

<f 
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sređuje prevzemanje proizvajalnih nalog ; 
za svoje člane, vodi evidenco o izvršitvi 
teh nalog in skrbi, da se v celoti izva- 
jajo predpisi glede cen, kakovosti Izdel- 
kov, uporabe materiala itd.; 5. da zbira 
in predeluje za preskrbo v svojem oko- 
lišu surovine, ki so še neizrabljene in 
jih razdeljuje med svoje člane; 6 da 
dviga obrtništvo strokovno, kulturno in 
prosvetno s pomočjo ustanov, tečaji, pre- 
davanji in tiskom; 7. da pospešuje var- 
čevanje med obrtniki zadružniki; 8. da 
skrbi v svojem okolišu za dvig in pra- 
vilno poslovanje obrtniškega zadružni- 
štva po navodilih republiške zveze obrt- 
niških zadrug. 

Zadružni delež znaša 500 din in se 
plača ob vstopu v zadrugo. Upravni od- 
bor lahko dovoli plačilo v obrokih. Jam- 
stvo je omejeno. Vsak zadružnik jamči 
še s petkratnim zneskom vpisanih ob- 
veznih deležev. 

Zadruga razglaša važnejše sklepe v 
svojih poslovnih prostorih, po potrebi 
tudi v zadružnem glasilu ali v krajev- 
nem dnevnem časopisju. 

Upravni odbor sestavlja 9 članov. Nje- 
gova dolžnost traja eno leto. 

Zadrugo zastopa upravni odbor, pod- 
pisujeta pa zanjo po dva člana uprav- 
nega odbora, katerih enega lahko nado- 
mešča po upravnem odboru pooblaščeni 
uslužbenec zadruge. 

Člani upravnega odbora so: 
Gregur Štefan, krojač, Dol. Lendava, 

predsednik, 
Feher Edvard, tapetnik, Dol. Len- 

dava, podpredsednik, 
Feher Franc, čevljar, DoL Lendava, 

tajnik, ^ 
Petek Stefan, mizar, Lipa, 
Čeh Ignac, krojač, Turnišče, 
Šavelj Jožef, mlinar, Bogojina, 
Malatinski Arpad, klobučar, Dol. Len- 

dava, 
Gal Franjo, kovač, Dol. Lendava, 
Vukanič Ludvik, kovač, Kobilje. 

Okrožno sodišče v Mariboru 
dne 25 septembra 1948. 

Zadr III 116-2 8688 

1375. 
Sedež: Gornji grad. 
Dan vpisa: • septembra 1948. 
Besedilo: Lesno produktivna zadruga 

z o. j. v Gornjem gradu. 
Vpišeta ee nova člana upravnega od- 

bora* 
Pustoslemšek Franc, posestnik, Št. Le- 

nart, 
Zerovnik Janez, posestnik, Nova Štifta. 

Okroino sodišče v Celju 
dne 26. septembra 1948. 

Zadr VI 142/8 8552 

1876. * 
Sedež: Bori. 
Dan vpisa: 15. septembra 1948. 
Besedilo: Kmetijska zadruga z o. 1 v 

Borlu. 
IzbriSe ee član upravnega odbora' 2u- 

Kin Rozalija in se namesto nje vpiše: 
Krajne Jožef, kmet, Dolane 14, 

Okrožno sodišče v Mariboru 
dne 16. septembra 1048. 

Zadr III 181 8333 

1877. 
Sedež: Maribor. 
Dan vpisa: Ü. eeptembra 1948. 
Besedilo. Nabavna in prodajna zadru- 

ga z o. j. v Mariboru. 
Odločba tega sodišča o izbrisu Stavbe- 

ne zadruge zadružnih uslužbencev, 
z. z o. j. v Mariboru, št. Zadr I 111-2 z 
dne 30. IX. 1947, se razveljavi. 

Na podlaga sklepov občnih zborov pri. 
zadetih zadrug se vpiše, da so je z Na- 
bavno in prodajno zadrugo z o. j. v Ma- 
riboru "združua Stavbena zadruga za- 
družnih uslužbencev z. z o. j. v Mariboru, 
ki je s tem prenehala obstojati in se 
izbriše v zadružnem registru  (Zadr. I 
Ul). 

Okrožno sodišče r Mariboru 
dne 9. septembra 1948. 

Zadr II 85 8466 
* 

1378. 
Sedež: Ajdovščina. 
Dan vpisa: 5. avgusta 1948. 
Besedilo: Krojaško-šiviljska zadruga z 

omejenim jamstvom v Ajdovščini. 
Izbrišejo se člani upravnega odbora' 

Jelušič Ivan, Bratina Marja m Ščukout 
Milena, vpišejo se 

Fučka Milko, Sv. Križ Cesta, predsed- 
nik, 

Benevolj Zorka, Vel. Zabije, blagajnik, 
Koron Stanko, Vogrsko, podpreds., 
Belingar Suzana, Ozeljan, tajnica. 

Okrožno sodišče v Postojni 
dne 5. avgusta 1948. 

Zt 26/47—10 8320 

Uvedbe postopanja 
za razglasitev za mrtve 

IV R 140/48—2 8343 
Petan Franc, roj. 10. IX. 1910 v Gor. 

Pohancd, ein Franceta in Neže rojene 
Dvoršak, stanujoč v Bucarci 12, KLO 
Stari grad, so od februarja 1945 pogreša. 

Na predlog žene Petan Marije rojene 
Omerzu, gospodinje v Pleterjih 12, KLO 
Zdole, ee uvede postopanje za razgla- 
sitev za mrtvega in se izdaja poziv, da 
se o pogrešanem do 20. X. 1948 poroča 
sodišču ali skrbnici Petan Mariji. 

Po preteku roka bo sodišče odločilo o 
predlogu. 

Okrajno sodišče v Brežicah za okraj 
Krško 

dne 13. septembra 1948. 
* 

IR 323/48 8335 
Budja Kari, roj. 29. X. 1897 v Roži- 

čkem vrhu, sin Andreja in Frančiške 
rojene Sodeč, je bil 21. III. 1945 od ge- 
stapovcev odpeljan v ljutomerske zapore. 
Baje je bil 3. IV. 1945 pri Smodiševem 
mlinu na Moti ustreljen in vržen v Muro. 

Na predlog žene Budja Jožefe, male 
kmetice v Očeslavcih 46, se uvede posto- 
panje za razglasitev za mrtvega in se iz- 
daja poziv, da so o pogrešanem do I. XI. 
1948 poroča sodišču ali skrbnici Budja 
Jožefi. 

Budja Kari se poziva, da se zglasi pri 
sodišču ali drugače da kako vest o sebi. 

Po preteku roka bo sodišče odločilo 
o predlogu. 

Okrajno sodišče v Gor. Radgoni 
dne 17. septembra 1948, 

Oglasi sodišč 
in drugih oblastev 

Zemljiškoknjižni oklici 
I R 391/48-A/11 8831 

Oklic 
o   začetku   poizvedb   zaradi   osnovanja 
novo   zemljiško   knjige   za   katastrsko 
občino     Rakulil;    v    sodnem    okraju 

Postojna 
Z dnem 2. novembra 1948 se začnejo 

poizvedbe zaradi osnovanja nove zemlji- 
ške knjige za katastrsko občino Rakulik, 
Poizvedbe bodo od 2. do 24. novembra 
1948 vsak delavnik od 8. do 15. ure v 
Sajevčah 9. 

K poizvedbam naj pridejo vsi posest- 
niki, hipotekami upniki in vsi drugi, ki 
imajo pravno korist od tega, da se ugo- 
tovijo lastninske pravice ali da se ugo- 
tovi istovetnost sedanjih označb parcel 
s prejšnjimi označbami; navajati smejo 
vse, kar utegne pripomoči k temu, da se 
pojasni stanje stvari in da se obnovijo 
njihove pravice. 

Tisti, ki imajo na teh zemljiščih ali 
na njihovih delih zastavne, služnostne 
ali druge pravice, prikladne za knjižni 
vpis, naj te pravice priglasijo, če želijo, 
da se vpišejo v novo zemljiško knjigo 
kot stara bremena. Te pravic© se lahko 
priglasijo pismeno ali ustno na zapisnik. 
pri okrajnem sodišču v Postojni, soba 
št. 4, med 16. oktobrom in 24. novem- 
brom 1948 pa v Sajevčah 9. 

V priglasitvi je treba ustmeno nave- 
sti pravioo in vrstni red, ki ee zanjo 
zahteva, kakor tudi zemljiškoknjižne 
vložke, v katere naj se pravica vpiše. 
Navesti je treba tudi, na kaj &e opira 
priglašena pravica in na kaj zahtevani 
vrstni red. Dolžnosti priglasitve v niče- 
mer ne spreminja to, da je pravica, ki jo 
je treba priglasiti, morda očitna iz kak- 
šne listine, Id je že pri sodišču, ali iz 
kakšne sodne odločbe itd. Edino pravic 
in okoliščin, ki so že razvidne iz listin, 
položenih pri sodišču za pridobitev stvar- 
nih pravic, ni treba vnovič priglasiti. To 
se bo upoštevalo uradoma. 

Posestniki zemljišč in drugi upravi- 
čenci morajo prinesti k poizvedbam ozi- 
roma priložiti svojim priglasitvam v izvir 
niku ali prepisu vse spise, izpiske in 
zemljiške knjige, sodne odločbe ali dru- 
ge listine, kolikor so potrebno za obno- 
vitev zemljiške knjige in kolikor jih 
imajo oni ali njihovi zastopniki. 

Da &e vsakomur omogoči vpogled v 
podatke, ki jih je sodišče do zdaj že 
zbralo, bodo razgrnjeni posestni listi, 
seznami parcel in lastnikov ter zemlji- 
škoknjižne mape od 16. oktobra do 30. 
oktobra 1948 v Sajevčah 9. 

Okrajno sodišče v Postojni 
dne 1. oktobra 1948. 

I 183/48-8 
Dražbe 

8629 
Dne 20. oktobra 1948 ob 9. uri bo pri 

tem sodišču v sobi št. 6 dražba nepre- 
mičnin zavezanca Mišje Adolfa, vi. št. 67 
le o. Gresovščak, 

Ceuilna vrednost: 133.887 din. 
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Najmanjši ponudek: 100415.26 din. 
Varščina: 13.3SK.70 din. 
Pravice, zaradi katerih dražba ne bi 

bila dopustna, je treba priglasiti sodišču 
najpozneje pri dražbeneni naroku pred 
začetkom dražbe, ker bi se sicer ne mo- 
gle več uveljavljati glede nepremičnin 
v škodo zdražitelja, ki je ravnal v dobri 
veil 

Okrajno sodišče v Ljutomeru 
dne 27. septembra 1948. 

1 738/48 8940 
Dne 21. oktobra 1948 ob pol 9. un bo 

pri podpisanem sodišču v sobi št. 16 jav- 
na dražba nepremičnin I skupina vi. št. 
610 k. o. Hajdina, II; skupina vi. št. 611 
k. o. Hajdina, III. skupina vi. št. 611 k. o. 
Hajdina. 

Cenilna vrednost in najmanjši ponu- 
dek: za skupino I. 122.193 din, za sku- 
pino II. 52186 din, za skupino III. 
110.739 din, 

Varščina: za I. skupino 12.300din, za 
II. skupino 5.300 din in za III. skupino 
11.700 din. 

Pravice, ki bi ne pripuščale dražbe, 
je treba priglasiti sodišču najpozneje 
pri dražbenem naroku pred dražbo, si- 
cer bi se ne inopie več uveljaviti glede 
nepremičnin v škodo zdražitelja, ki je 
ravnal v dobri veri. 

Okrajno sodišči» v Ptuju. odd. IV., 
dne 4. oktobra 1948. 

* 
I 739/48 8938 

lica, ki ga bo zastopal in varoval njego- 
ve koristi, dokler se sam ne oglasi. 

Okrožno sodišče v Celju 
dne 23. septembra 1948. 

ft 
G 50S/4S—12 8627 

Turšič Ivam, Žagar, Jesenice, Gospo- 
svetska 23, je vložil proti Turšič Štefani- 
ji rojem Kolman, ki je neznanega biva- 
lišča, tožbo za razvezo zakona. 

Razprava bo 29. oktobra 1948 ob 12. 
uri pri tem sodišču v sobi št. 140. 

Za skrbnika je imenovan dr. Tominec 
Janez, sodni pravnik okrožnega sodišča 
v Ljubljani, ki bo toženko zastopal na 
njeno nevarnost in stroške, dokler se ne 
oglasi sama ali ne imenuje pooblaščenca. 

Okrožno sodišče v Ljubljani 
'   1     dne 25. septembra 1948. 

G 639/48—3 
* 

8581 

Dne 21. oktobra 1948 ob 10. uri bo 
pri podpisanem sodišču v sobi št. 16 
javna dražba nepremičnin vi. št. 130 
k. o. Pleterje. 

Cenilna vrednost in najmanjši ponu- 
dek: 176.870 din 

Varščina: 17.700 din. 
Pravice, ki bi ne pripuščale dražbe 

|Je treba priglasiti sodišču najpozneje pri 
dražbenem naroku pred dražbo, sicer 
bi se ne mogle več uveljavljati glede ne- 
premičnin v škodo zdražitelja, ki je rav- 
na v dobri veri. 

Okrajno sodišče y Ptuju, odd. IV., 
dne 4. oktobra 1948. 

Oklici o skrbnikih in razpravah 
G 280/48 8628 

Stramšak Marija, gospodinja v Žalcu 
št 124, je vložila zoper Stramška Ivana, 
šoferja, sedaj neznanega bivališča, tožbo 
za razvezo zakona. 

Ker je toženčevo bivališče neznano' ee 
mu postavi za skrbnika Vetrove« Venče- 
slav, pravni referent pri 0L0 Celje oko- 
lica, ki ga bo zastopal in varoval njego- 
ve komti, dokler se sam ne oglasi.. 

Okrožno sodišče v Celju 
dne 25. septembra 1948. 

G 288/48 m 8572 
Srnic Bogdana rojena Jošt, frizerka v 

Gotovljah 124, p. Žalec, je vložila, proti 
Smicu Jožetu, zidarju, neznanega biva- 
lišča, tožbo za razvezo zakona. 

Ker je toženčevo bivališče neznano, ee 
mu postavi za skrbnika Vetrovec Vence. 
slav, pravni referent pri OLO Celje oko- 

Gadler Štefanija rojena Turin, name- 
ščenka pri ^Lesnoindustrijskem obratu 
Drava«, Maribor, Meljska cesta 91, ki jo 
zastopa dr. Novak Jože, odvetnik v Ma- 
riboru, je vložila proti Gadlerju Ernestu, 
ključavničarskemu pomočniku, sedaj ne- 
znanega bivališča, tožbo za razvezo za- 
kona. 

Razprava bo 5. oktobra 1948 pri okrož- 
nem sodišču v Mariboru, soba št. 84- 

Ker je toženčevo bivališče neznano, 
mu je bila postavljena za skrbnico Oro- 
zelj Ivanka, sodna uradnica v Mariboru, 
ki ga bo zastopala na njegovo nevarnost 

i1 in stroške, dokler se sam ne oglasi ali 
imenuje pooblaščenca. 

Okrožno sodišče v Mariboru 
I dne 18. septembra 1948. 

G 630/48-3 8582 
Grebene . Marija, predica, Maribor, 

Pregljeva 10, je vložila proti Grebencu 
Ivanu, zidarju poslovodji, nazadnje sta- 
nujočem v Mariboru. Pregljeva 10, se- 
daj neznauega bivališča, tožbo za razve- 
zo zakona. 

Razprava bo 5. oktobra 1948 ob 8. uri 
pri okrožnem sodišču v Maribora, soba 
št 84/11. 

Ker je toženčevo bivališče neznano, 
mu je bila postavljena za skrbnico Oro- 
zelj Ivanka, sodna uradnica v Mariboru, 
ki ga bo zastopala na njegovo nevarnost 
in stroške, dokler se sam ne oglasi ali 
imenuje pooblaščenca. 

Okrožno sodišče v Mariboru 
dne 17. septembra 1948. 

* 
G 651/48—3 9062 

Hriberaik Hilda rojena Šupec, knji- 
govodja, Maribor, Livada 2, jo vložila 
proti Hriberniku Aleksandru, knjigovezu, 
nazadnje stanujočem v Mariboru, sedaj 
neznanega bivališča, tožbo za razvezo za- 
kona. 

Razprava bo dne 22. oktobra 1948 ob 
8. uri pri okrožnem sodišču v Mariboru, 
soba št. 84. 

Ker je bivališče toženca neznano, mu 
je postavljena za skrbnika Orozel Ivan- 
ka, sodna uradnica v Mariboru, ki ga bo 
zastopala na njegovo nevarnost in stro- 

ške, dokler se sam ne oglasi ali imenuje 
pooblaščenca. 

Okrožno sodišče v Mariboru 
dne 2. oktobra 1948. 

0 1068/48 8949 
Oklic dedičem 

Kavbe Franc, rojen 29. XII. 1874 pri 
Sv. Petru pri Mariboru, delavec v Celju, 
Trubarjeva 31, je 3. VII. 1948 umrl brez 
oporoke. 

Ker dediči niso znani, se pozivajo vsi 
tisti, ki imajo do te zapuščine dedno pra- 
vico, naj se zglaeijo v 6 mesecih ali po- 
dajo dedno prijavo, ker se bo sicer o za- 
puščini razpravljalo in zapuščinski po- 
stopek končal le s tistimi dediči, ki se 
bodo priglasili. 

Okrajno sodišče v Celju 
dne 4. oktobra 1948. 

8651 
Razglas 

P rekli čujemo potrdilo št. 58/48 z dne 
23. IV. 1948 o obiskovanju ljudske šole, 
izdano od šolskega upraviteljstva v Sre- 
dišču ob Dravi na ime Kolarič Valter, 
ker temelji na neresničnih izjavah. 

Državna osnovna šola Središče 
ob Dravi 

Razni oglasi 
St. 1956/48 9070 

Razpis 
Rektorat univerze v Ljubljani razpi- 

suje mesto hišnika v etavbi rudarsko- 
metalurškega oddelka tehnične fakul- 
tete." Stanovanje je v stavbi. Prednost 
imajo prosilci, ki so mehaniki ali v tej 
stroki vsaj priučeni. 

Pravilno opremljene prošnje jo treba 
vložiti pri rektoratu univerze v Ljub- 
ljani najpozneje do 23. oktobra 1948. 

Ljubljana dne 8. oktobra 1948. 
Rektor: Melik 1. r. 
* 

21684/E-48 7608 

Sprememba poštnega okoliša 
Z dnem 1 septembra 1948 so se iz- 

ločila iz okoliša okrajne pošte Idrija na- 
selja Medvedje brdo, Trate, VeharSe, 
Zavratec in Potok in priključila okolišu 
pošte Rovte. 

Poštna direkcija v Ljubljani 
* 

I/l—665/f' 8974 
Razglas 

Jarh Terezija, Fritsch Draga, Gerzinič 
Anton in Trogerlič Marjan, bivajoči svoj- 
čas v Ljubljani, sedaj neznano kje, se 
pozivajo, da najpozneje do 31. t. m. pre- 
vzamejo predmete, ki so jih pred leti dali 
v hrambo bivšemu špedlcijskemu pod- 
jetju R-Ranzinger ali Državnemu od- 
premnemu podjetju v Ljubljani, Masaiy- 
kova 17, in da plačajo s hrambo nastale 
stroške, ker se bodo sicer ti predmetipro- 
dali na javni dražbi, izkupiček po odbit- 
ku stroškov pa po. predpisih deponiral. 

TRANSJUG 
Podjetje aa mednarodno špedicijo, 

Ljubljana, 
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Preklicujemo spričevalo o opravlje- 
nem strokovnem izpitu, izdano 16. II. 
1946, št. reg. 384/46 na Ime Veber Bo- 
gomir, črkostavec, Mariborska tiskarna. 
8748 Mariborska tiskarna 

Maribor 

Preklicujem izgubljeno osebno izkaz- 
nico, izdano na ime Marinčič Martin, 
Gornja Pirošica, izkaznico za kolo nn 
ime Marinčič Frančiška, Gornja Piroši- 
ca, in oblačilni nakaznici na ime Marin- 
oič Frančiška in Marinčic Martin, Gornja 
Pirošica, p. Cerklje ob Krki. 
8631 MarinKë Martin 

Preklicujem ukradeno delavsko knji- 
žico,  izdano od Splošnega gradbenega 
podjetja, Pionir, gradišče Cerklje. 
8648 Markovic" Martin, 

Višnji vrh 17, p. Cerklje 

Preklicujem izgubljeno prometno knji- 
žico za kolo znamke »Torpedo«, številka 
123931. 
8753 Marzcl Beno, 

Tolsti vrh 68, p. Guštanj 

Preklicujem izgubljeno osebno izkaz- 
nico, izdano od KLO Preserje na ime 
Mavec Marija, Preserje 24. 
8780 Mavec Marija 

Preklicujem izgubljeno izkaznico OF, 
sindikalno izkaznico, prometno knjižico 
za kolo, izkaznico o prostovoljnem delu 
in potrdilo za delavsko knjižico, vse na 
ime Mavsar Karel, Ljubljana, Cesta dveh 
cesarjev 84. 
8912 Mavsar Karel 

Preklicujem izgubljeno prometno knji- 
žico za kolo št 027107 in osebno izkaz- 
nico št. 069831, oboje na ime Medic Mil- 
ka, Ljubljana, Domobranska 13. 
8737 Medie  Milka 

Preklicujem izgubljeno osebno izkaz- 
nico in režijski «železniški vozni listek, 
oboje na ime Mencej Matija, Ljubljana, 
Janševa 13. 
8729 Mencej Matija 
v> Preklicujem izgubljeno prometno knji- 
žico za osebni «avtomobil evid. št. S-0426, 
izdano od NM v Ljubljani na ime Men- 
cinger Josip, Ljubljana, Milčinskega 57. 
8784 Mencinger Josip 

Preklicujem izgubljeno osebno izkaz- 
nico št. 57, izdano od KLO Veliki Okič, 
prometno knjižico za moško kolo znamke 
>Adler, Atlas««, št. okvira 302949, član- 
sko izkaznico OF, št. 380692, in člansko 
izkaznico kmetijska zadruge Leskovec, 
vse na ime Mere Jožef, Veliki Okič 12, 
p. Leskovec pri Ptuju. 
••^• Merc Jože! 

Preklicujemo izgubljeno prometno knji- 
žico št. 5020 tovornega avtomobila znam- 
ke »Ford« V 8, reg. št. 2908, izdano na 
ime Gozdno gospodarstvo Kranj, in iz- 
gubljeno evid. tablico št. S-0579 tovorne- 
ga avtomobila »Ford« V 8, izdano e pro- 
metno knjižico št. 696 od uprave NM, 
yubljana.     ' 
8879 Mestno prevozno podjetje 

Ljubljana 

Preklicujem izgubljeno osebno izkaz- 
nico, izdano na ime Milovanović Dragic, 
Topolnica, p. Požarevac. 
8835 Milovanović Dragié 

Preklicujemo  evid. tablico osebnega 
avtomobila, spoznavna št. S-4799. 
8906 Ministrstvo za delo LRS 

Preklicujem izgubljeno prometno knji- 
žico za kolo, izdano na ime Debevc Ma- 
tija, Vajeniški dom, Št. Vid nad Ljub- 
ljano. 
8663 Naglic Janko, 

Ljubljana, Kersnikova 4 
Preklicujem ukradeno osebno izkaz- 

nico in industrijsko nakaznico na ime 
Plainer Cecilija, osebno izkaznico in in- 
dustrijsko nakaznico na ime Naglic 
Lenčka, Ljubljana, Šubičeva 3. 
8962 Naglic Lenčka 

Preklicujem izgubljeno osebno izkaz- 
nico, izdano na ime Oblak Ema, Kojsko 
št. 24, Brda. 
8588 Oblak Ema 

Preklicujemo izgubljeno evidenčno tab- 
lico S-3949 za osebni iivtomobil znamke 
»Opel — Olympia«, izdano od 0L0 Celje 
mesto za Okrajno zvezo kmetijskih za- 
drug Celje. 
8754 Okrajna zveza kmetijskih 

zadrug, Celje 
Preklicujemo evidenčno knjižico šte- 

vilka 1790 za kolo znamke »Bianchi B 
42987«, izdano na naslov Okrajni sindi- 
kalni svet, Tolmin. 
8635Č   Okrajni sindikalni svet, Tolmin 

Preklicujem ukradeno uslužbensko 
knjižico št 162884, izdano od ministr- 
stva za pošto in telegraf na ime Olfa- 
cius Stanislav, ptt. uradnik IX. položaj- 
ne skupine. 
8• •       Olfacius Siapislav, 

administrativni  manipulant, 
It center Celje 

Preklicujem  izgubljeno izkaznico  za 
kolo znamke »Fazan« št. 0182459, izdano 
od uprave NM v Ljubljani na ime Oman 
Alojz, Podsmreka 40, Ljubljana. 
8840 Oman Alojz 

Preklicujem izgubljeno osebno izkaz- 
nico št. 055410, izdano od NM v Ljublja- 
ni na ime Pance Vinko, Ljubljana, Tr- 
žaška 70. 
8732 Pance Vinko 

Preklicujem sindikalno knjižico, indu- 
strijsko nakaznico, gospodinjsko karto, 2 
potrdili o vplačanem ljudskem posojilu, 
obveznico za 1500 din in osebno izkaz- 
nico št 076956, vse na ime Paternoster 
Marija, Jamska restavracija, Postojna. 
8864 Paternoster Marija 

Preklicujem izgubljeno prometno knji. 
žico za  moško kolo  znamke »Austro- 
Daimler«, št. 844053. 
8661   Pele Martin, Maribor, Ruška 8 

Preklicujem evidenčno knjižico števil- 
ka 222648 za kolo znamke »Elide«, izda- 
no na ime Perdih Andrej, Zatolmin. 
8636 Pordih Andrej 

Preklicujem oblačilno nakaznico št. I 
12770, II 223733, izdano na im© Petrinič 
Jakob, Elektrarna* Trbovlje 128. 

, 8559 Petrinič Jakob 

Preklicujem izgubljeno evidenčno tab- 
lico št &•055 za motorno kolo znamke 
Puch, izdano od okraja Trbovlje okoli- 
ca. 
8632 Plahuta Albert, 

Smarjeta, p. Rimske toplice 
Preklicujem izgubljeno spričevalo 

III. a razreda meščanske šole na Viču, 
izdano junija 1941 od ravnateljstva te 
šole na ime Pleško Franc, Ljubljana, Vi- 
ska 25. 
8595 Pleško Franc 

Preklicujem   izgubljeno^ industrijsko 
nakaznico, izdano v Strnišču pri Ptuju 
na ime Podgoršek Ivan, Dražice 33 a, p. 
Hajdina pri Ptuju. 
8759 Podgoršek Ivan 

Preklicujem   vajeniško   knjižico   na 
ime Podlipnik Drago, Studenci pri Ma- 
riboru, Limbuška cesta 173. 
8868 Podlipnik Drago 

Preklicujem ukradeno prometno knji- 
žico za kolo znamke »Barsano«, izdano 
na ime Podovšonik Frančiška, Črna pri 
Prevaljah. 
8590 Podovšonik Frančiška 

Preklicujem izgubljeno prometno knji- 
žico za kolo št. 486313 na ime Jarp Vera 
in industrijsko nakaznico in izkaznico 
LMS, obe na ime Podržaj Danica, Ljub- 
ljana, Šmartinska 14. 
8662 Pođržaj Danica 

Preklicujem osebno izkaznico številka 
26322, izdano na ime ••••• Cvetka, Log 
pod Mangartom. 
86'35a Pohar Cvetka 

Preklicujem   izgubljeno   industrijsko 
nakaznico št. 1478, izdano od KLO Trata 
kolodvor, p. škof ja Loka na ime Pohole 
Zofija, Trata 5, p. Skofja Loka. 
8880 Pohole Zofija 

Preklicujem ukradeno osebno izkaz- 
nico št. 40, prometno knjižico za kok>, 
reg. št. 158766 in izkaznico OF, vse na 
ime Potrebuješ Josip, Stara Vrhnika 
št. 72. 
8882 Potrebuješ Josip 

Preklicujem ukradeno prometno knji- 
žico za kolo št. 124, na ime Prelovšek 
Frančiška, delavsko knjižico, mesečno 
vozno karto (JDZ), nakaznico za kurivo 
in osebno izkaznico na ime Prelovžek 
Franc ter prometno knjižico za kolo na 
ime Klopoič Neža, Dob 33 pri Domžalah. 
8781 Prelovšek Frane 

Preklicujem ukradeno potrošniško in- 
dustrijsko nakaznico IG št. 9:3997, K-2 
nalkaznioo št. 112927, dopolnilni bon za 
900 din in izkaznico OF, vse na ime 
Prigl Liza, Zamušani 0, in potrošniško 
industrijako nakaznico ID-2 št. 601967, < 
izdano na ime Prigl Matilda, Zamušani 
št 6, vse izdano od KLO Zamušani. 
8558 Prigl Liza 

Preklicujem izgubljeno osebno izkaz- 
nico št. 4527, izdano 1. 1946 od KLO Be- 
ričevo, izkaznico OF, izdano 1. 1946 od 
KOOF Beričevo, prometno knjižico za 
kolo, izdano 1. 1947 od NM Dol pri Ljub- 
ljani, sindikalno izkaznico, izdano 1. 1948 
od sindikalne podružnice pri Upravi 
zgradb RLO Ljubljana, vse na ime Pri- 
šel frame, Beričevo, in industrijsko na. 
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kaznico OM-1, izdano aprila 1948 od KLO 
Dol pri Ljubljani na ime Prišel Franci, 
Beričevo. 
8607 Prišel Franc 

Proklicujem izgubljeno industrijsko 
nakaznico, izdano od KLO Dobrunje- 
Sostro na ime Prosnik Miha, Podlipoglav 
št. 14, p. Dobrunje. 

Prosnik  Miha 

Preklicujem izgubljeno osebno izkaz- 
nico, sindikalno izkaznico št. 218025 in 
službeno izkaznico, vse na ime Rakovec 
Kristina, Ljubljana, Vošnjakova 20. 
8783 Rakovec Kristina 

Preklicujem izgubljeno prometno'knji- 
žico za moško kolo št. 63750. 
8871 Rat Franc, Maribor, 

Nova vas, Bolfenkova 14 
Preklicujem izgubljeno prometno knji- 

žico, izdano L 1948 od uprave NM v Ljub- 
ljani na ime Ravnik Tomaž, in promet- 
no knjižico, izdano 1. 1948 od uprave NM 
v Ljubljani na ime Ravnik Janko, Ljub- 
ljana, Levstikova 19. 
8592 Ravnik Janko 

Preklicujem prometno knjižico za kolo 
št. NM 426297 na ime Ravnjak Marija, 
Kozjak 30, p. Zg. Kungota. 
8876       ' Ravnjak Marija 

Preklicujemo izgubljeni partizanski spo- 
minski znak 1941, št. 6502, izdan major- 
ju Trboviču Dušanu, šefu poddelegacije 
»Ac« v komisiji za razmejitev z Italijo. 
8503 Razmejitvena komisija, 

poddelegacija J>AC« 

Preklicujem izgubljeno prometno knji- 
žico za moško kolo znamke NSU, šte- 
vilka 5106346. 
8650 Reiter Evgcn, 

Maribor, Kamnica 
Preklicujem industrijsko nakaznico 

kategorije IR-1, reg. št. 143, serija 1 — 
L V—A, št. 3290, izdano na ime Rigler 
Franc, Vel. Lašče 28. 
8755 Rigler Franc 

Preklicujem ukradeno oblačilno nakaz- 
nico K-l, sindikalno izkaznico, osebno 
izkaznico in izkaznico OF, vse na ime 
Robič Kari, Celje, Tomšičev trg 7. 
8633 Robič Kari 

Preklicujem izgubljeno oblačilno na- 
kaznico s 148 točkami, izdano na ime 
Rozman  Franc, Lukavci,   Križevci  pri 
Ljutomeru. 
8560 Rozman Franc 

Preklicujemo izgubljeno evidenčno ste- 
vilko S-4Ö09. 
8756 Rudnik lignita, Velenje 

Preklicujeva izgubljeni prometni knji- 
žici za moško in žensko kolo znamke 
»Steyer«, št 4700116 in »Gloria« št 4460. 
8645 RumpI Bogomir in Roža, 

Maribor, Slomškov trg 11 
Preklicujem izgubljeno osebno izkaz- 

nico št 149, izdano L 1945 od KLO Gro- 
suplje na ime Rue Marica, Grosuplje. 
8598 Rus Marica 

Preklicujem izgubljeno prometno knji- 
žico za kolo, izdano od NM Cerklje pri 
Kranju na ime Selan Jožei Adergas. 
8594 Selan Jožef 

Preklicujem osebno izkaznico št. 23522 
na ime Skoči r Pepca, Kamno, Tolmin, 
in izkaznico za kolo znamke »Ankor«, 
št 23450. 
8635d Skočir Pepca 

Preklicujem izgubljeno osebno izkaz- 
nico št 087281, izdano 5. IX. 1945 od 
uprave NM v Ljubljani na ime Snoj Zvo- 
nimir, Ljubljana, Velebitska 3, in pro- 
metno knjižico za kolo št. 33906, izdano 
2. VIII. 1940 od uprave NM v Ljubljani 
na ime Snoj Jože, Ljubljana, Velebitska 
št. 3. 
8608 Snoj Jože 

Preklicujem izgubljeno osebno, izkaz- 
nico in vojaško knjižico, izdani na ime 
Spavce Rudolf, Škodnik, Kanal 47. 
8587 Spavce Rudolf 

Preklicujem izgubljeno prometno knji- 
žico za moško kolo, st. okvira 1161561. 
8652 Spilak Matija, 

Vel Polana 26, p. Črenšovei 

Preklicujpin izgubljeno spričevalo o 
višjem tečajnem izpitu na mestnem de- 
kliškem liceju v Ljubljani, izdano leta 
1912/13 •• ime Stenović Terezija por 
Zaje, Trnovo pri Ilirski Bislrici. 
8741 Stenović Terezija por. Zaje 

Preklicujem izgubljeno osebno izkaz- 
nico, izdano 1. 1945 od KLO Polhov Gra- 
dec, prometno knjižico za kolo, izdano 
1. 1917 od NM Polhov Gradec, in izkaz- 
co OF, izdano 1. 1947 od KOOF Polhov 
Gradec, vse na ime Strušnik Janez, Pol- 
hov Gradec. 
8601 Strušnik Janez 

Preklicujem izgubljeno prometno knji- 
žico za kolo, izdano od uprave NM v 
Ljubljani na ime Svetek Jože, Ljubljana, 
Litijska 7. 
8585 Svetek Jože 

Preklicujem izgubljeno oblačilno ofi- 
cirsko nakaznico št. 213, izdano na ime 
Šain Luc, Ljubljana, Grubarjevo nabrež- 
je 6. 
8765   • Sain Luc 

Preklicujem izgubljeno vajeniško knji- 
žico in izkaznico za kolo, št. 1337357, 
izdano na ime Šamperl Srečko, mizarski 
vajenec, Nova vas 79, Ptuj. 
8757 SamperI Srečko 

Preklicujem izgubljeno prometno knji- 
žico za žensko kolo št. 1560485. 
8250 Scrbcc Julijana, Maribor, 

Studenci, Limbuška 70 

Preklicujem izkaznico za kolo znamke 
»Peugeot«, tov. št. 459929, izdano od od- 
seka za notranje zadeve OLO Radgona 
na ime Škerlec Jože, Gor. Radgona, Ke- 
renčičeva 8. 
8562 škerlec JoSe 

Preklicujem izgubljeno osebno in vo- 
jaško izkaznico, izdani na ime Šušteršič 
Ivan, Brezovica 33 pri Ljubljani. 
8763 šušteršič Ivan 

Preklicujem   izgubljeno   matiuritetno 
spričevalo klasične gimnazije v Ljublja- 
ni z dne 20. VI. 1920 na ime Tavčar 
Ante. 
8766 Dr. Tavčar Anto 

Preklicujem izgubljeno osebno izkaz- 
nico, izkaznico OF in sindikalno izkaz- 
nico na ime Tornine Karlina, Oražnova 
št. 3, Ljubljana. 
8849 Tornine Karlina 

Preklicujemo izgubljeno evidenčno tab- 
lico tovornega avtomobila S-6405. 
8865 Tovarna lesovine in lepenko 

Corgak, p. Sent Ilj v Slov. gor. 
Preklicujem osebno izkaznico številka 

30223, izdano na ime UrbanHč Marta, 
Tolmin. 
8635b UrbančiiS Marta 

Preklicujeva izgubljeni poročni list, 
izdan od matičnega okoliša v Št. Ilju v 
Slov. gor. leta 1947 na ime Vajs August 
in Korošec Roža. 

Vajs Avgust in Rozalija roj. Korošec, 
8449—3—2 Maribor, Košaki 104 

Preklicujemo  potniško  objavo  rdeče 
barve serije »LJ« št. 019167. 
8858 Voj. pošta št. 4083, 

Bohinjska  Bela 
Preklicujemo izgubljeni vojaški potni 

dovolilnic: serije L št. 32333, izdano 2. 
II. 1948 na ime Stevič Vojislav, vojak, 
vojaška pošta 56186/ga, Herpelje-Kbzina, 
in serije L št 32322, izdano 26. III. 1948 
na ime Dunnanić Ante, mornariški vod- 
nik, vojaška pošta 34279 c. 
Sta 34274 e. 
8564 Vojaška pošta 5618G/ga, 

Ilerpcljc, Kozina 
Preklicujemo izgubljeno oblačilno knji- 

žico serije »A« št. 2?833 na ime Mitrovič 
Spasoje, podporočnik. 
8863 Voj. pošta 32044, Rakek 

Preklicujem ukradeno mladinsko iz- 
kaznico in izkaznico OF na ime Zadraž- 
nik Zdravka in mladinsko in OF izkaz- 
nico na ime Zadražnik Anka, Klavnica, 
Tržič na Gorenjskem. 
8664 Zadražnik Anka 

Preklicujem izgubljeni kmetijski bon 
za 1925 din, izdan 1. 19 A od odkupne 
komisije OZO Novo mesto na ime Zagore 
Franc, Smolenja vas 23. 
8S11 Zagore Franc 

Preklicujem ukradeno osebno izkazni- 
co št. 67, izkaznico OF, industrijsko na- 
kaznico IR-2 št. 368935, dodatek k tej 
nakaznici št. 67, vse na ime Zeme Anton, 
upokojenec Sv. Lenart nad Laškim, in- 
dustrijsko nakaznico ID-2 št 556147 na 
im& Zeme Andrej, Sv. Lenart nad La- 
škim. 
8565 Zeme Anton 

Preklicujem prometno knjižico števil- 
ka 1184 za kolo znamke »Olimpia«, iz- 
dano • ime Zorč Franc, Tolmin. 
8635c Zorč Franc 

Preklicujemo izgubljeno ualužbensko 
knjižico št. 62999, izdano na ime Tomšič 
F. Vladimir, prom. prev. žel. I. razreda, 
Maribor. 
8661 Železniška postaja Maribor 

Izdaja »Uradni list LRS< — Ravnatelj in odgovorni urednik: Božo VoduŠek; tlaka Blamlkova tlfitarna, obrat 1 —> oba ? Ljubljani. 
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Pozivi upnikom in dolž, *';om 
8744 

Z odločbo predsedstva vlade LRS, št. 
S-zak. 229 z dne 23. VI. 1948, je prene- 
halo poslovati in prešlo v likvidacijo 
Državno avtobusno in prevozniško pod- 
jetje Slovenije (DAPPS). 

Pozivamo upnike, da priglasijo v 
1 mesecu po objavi tega poziva evoje 
terjatve oziroma dolgove na naslov 
>DAPPS v likvidaciji — glavna uprava 
Ljubljana« oziroma okrožnim upravam 
DAPPS-a v likvidaciji v Ajdovščini, Ce- 
lju, Ljubljani oziroma Mariboru. 

Upniki in dolžniki imajo pravico, da 
se v istem roku prepričajo o pravilni 
vknjižbi svojih terjatev in dolgov,- Po 
preteku tega roka bodo veljale vknjižbe 
za verodostojne. 

* 
Likvidatorji 

8866 
Zaradi zaključka snemanj  je  prešla 

ekipa I. slovenskega umetniškega filma 
v likvidacijo. 

Likvidator: Gale Jože. 
Pozivamo vse upnike, da v 30 dneh od 

te objave priglasijo svoje morebitne ter- 
jatve na naslov: Umetniški film, Ljub- 
ljana, Mandelčeva ui 11 

Podjetje za proizvodnjo îilmov 
Triglav film, Ljubljana 

* 
8877 

Nabavna in prodajna zadruga z o. j. 
v Mariboru se je združila s Stavbeno za- 
drugo zadružnih uslužbencev z o. j. v 
Mariboru in je bila ta združitev vpisana 
v zadružnem registru okrožnega sodišča 
v Mariboru dne 9 IX. 1948. 

Upniki Nabavne in prodajne zadruge 
v Marboru se pozivajo, da v treh mese- 
cih priglasijo svoje terjatve, ki so obsto- 
jale na dan vpisa združitve v zadružni 
register, ker se pozneje ne bodo več 
upoštevale. 

Nabavna in prodajna zadruga z o. j. 
v Mariboru 

* 
8646 

Slomškov dijaški dom v Mariboru, za- 
druga z o. j., Partizanska c. 6, je po od- 
ločbi IMLO Maribor, št. 2968/4-48 z dne 
2•.••••• 1048 prešla v likvidacijo. 

PuiivâJo se vei upniki, da v 15 dneh 
od objave tesa poziva priglasijo svoje 
terjatve, dolžniki pa, da do tega roka po- 
ravnajo vse svoje dolgove- 

Terjatve, dospejo po tem roku, se ne 
bodo upoštevale, dolžniki se bodo po tem 
roku sodno izterjali. 

Likvidatorja 

Preklici izgubljenih listin 
Preklicujem izgubljeno uslužbensko 

knjižico št. 34762, izdano od Narodnega 
magazina v Ljubljani na ime Adamič 
Slavko, Ljubljana, Rožna dolina, e. III/16. 
8008 Adamič Slavko 

Preklicujem izgubljeno maturitetmo 
spričevalo o višjem tečajnem izpitu ve- 
černe delavske gimnazije v Ljubljani, 
izdano od ravnateljstva te šole na ime 
Mamic Sfcelan, Ljubljana, PegamovaS6/ 
3Ô?Q Adamič Stefan 

Preklicujem   izgubljeno   šofersko  in 
OF  izkaznico, izdano na ime Ajdovec 
Franc, Ljubljana, Florjanska 27. 
8767 Ajdovec Franc 

Preklicujem izgubljeno evidenčno Šte- 
vilko motornega kolesa S-0439S. 
8742 Anderlič Franc, 

Svečina, p. Zg. Kungota. 
Preklicujem prometno knjižico za ko- 

lo znamke >Presto«, št. 302459, izdano na 
ime Baumgartner Valentan, čret 60, p. 
Celje. 
8657 Baumgartner Valentin 

Preklicujem ukradeno osebno izkaz- 
nico, izdano od MLO na Jesenicah na 
ime Beden Rudolf, Jesenice, Sp. Plavž 
št. 6. 
8842 Beden Rudolf 

Preklicujem izgubljeno osebno izkaz- 
nico, izdano 1. 1945 od uprave NM v 
Ljubljani, in odlok o odložitvi vojaškega 
roka, izdan 1. 1948 od vojaškega odseka 
v Ljubljani, oboje na ime Berden Leon, 
Ljubljana, Gosposvetska 1. 
8606 Berden Leon 

Preklicujem izgubljeno osebno izka- 
aico.št. 045214, izdano 12. VI. 1945 od 
NM v Ljubljani ter sindikalno izkaznico 
š: 57904, izdano od Zveze enotnih sin- 
dikatov v Ljubljani na ime Bester por. 
P-^jet Marija, St. Vid nad Ljubljano 68. 
<?S13 Bester por.Pcrjet Marija 

Preklicujem izgubljeno prometno knji- 
žico za kolo tov. št. 548217,  irxlano na 
ime Laznik Jože, Brezovica 99. 
8769 Bogataj Jakob, 

Vnanje gorice 29. p. Brezovica 

Preklicujem dve izgubljeni prometni 
knjižici za kolo znamke >Pucu«, evid. 
št. S-164039 in evid. št. S-164040, izdani 
od NM Medvode na ime Bohinc Filip, 
Medvode št. 17. 
8786 Bohinc Filip 

Preklicujem knjižico za kolo brez 
znamke št. 4312388 na ime Bokan Franc,- 
Dolič 26, OLO Mur. Sobota. 
8743 Bokan Franc 

Preklicujem izgubljeno osebno izkaz- 
nico na ime Borić Tomo- 
8634 Borić Tomo, >Gra<lis«, 

gradišče Jesenice 

Preklicujem izgubljeno prometno knji- 
žico za kolo št. 389210, izdano 1. 1947 od 
uprave NM v Ljubljani na ime Borštner 
Ignacij, Ljubljana, Medvedova ul. 
8664 Borštner Ignacij 

Preklicujem izgubljeno osebno izkaz- 
nico št. 089914, izdano na ime Bučar Sta- 
ne, Sela 1, p. Lavrica. 
8848 Bučar Stane 

Preklicujem izgubljeno šoleko spriče- 
valo št 195 z dne 1. VI. 1948, izdano od 
III. državne gimnazije v Mariboru na 
ime Cilenšek Milan, dijak 3a razreda 
III. drž. gimnazije, Maribor. 

Cilenšek Milan,* 
Maribor, Delavska 53 

Preklicujem izgubljeno prometno knji- 
žico ze moško kolo znamke >Hansac šte- 
vilka 2180713. 
8870 CopiS Avgust, Maribor, 

Pipuäeva 12 

Preklicujem izgubljeno prometno knji- 
žico za nirJko kolo znamke »Roacster< 
št.  1463942. 
8869 Čopič Rudolf, Maribor, 

Pipuseva 12 
Preklicujem ukradeno izkaznico OF, It. 

026876, izdano 1.1946 od KOOF Zalog, sin- 
dikalno izkazneo, izdano 1.1948 od sindi- 
kata'Tovarne obutve, Ljubljana, tedenski 
vozni listek za progo Zalog—Ljubljana, 
izdan od železniške postaje Zalog, živil- 
sko nakaznico za september in industrij- 
sko nakaznico IR-1, izdani od KLO Za- 
log, vse na ime Cvetko Ivana, Zalog, in 
industrijsko nakaznico OM-1, izdano od 
KLO Zalog na ime Cvetko Ida, Zalog. 
8597 Cvetko Ivana 

Preklicujem izgubljeno prometno knji- 
žico za kolo, izdano 1   1947 od uprave 
NM v Ljubljani na ime Cerne Marko, 
Ljubljana, Dalmatinova ulica, 
8605 Cerne Marko 

Preklicujem izgubljeno osebno izkaz- 
nico, izdano L1945 od uprave NM v Ljub- 
ljani na ime Crtalič Berta, Ljubljana, 
Masarykova 5. 
8003 Crtalič Berta 

Preklicujem izgubljeno sindikalno iz- 
kaznico št. 1738728, izdano 1. XI. 1945 
od Zveze prosvetnih delavcev NS v 
D. M. v Polju na ime Dežela Gabrijela, 
D. M. v Polju št. 52. 
8847 Dežela Gabrijela 

Preklicujemo izgubljeno prometno knji- 
žico št 2585 za avto >Dodgec, evid. št 
S-0994, izdano od NM v Ljubljani na 
ime Direkcija odkupnih podjetij, tran- 
sportni odsek, Ljubljana, Vilharjeva 19. 
8740 Direkcija odkupnih podjetij 

Preklicujem izkaznico OF, sindikalno 
izkaznico št. 212519 in člansko izkaznico, 
vso na  ime Erjavec Anton, Loke 171, 
Trbovlje. 
8867 * Erjavee Anton 

Preklicujem izgubljeno potrošniško iz- 
kaznico št. IR-1, 552908 na ime Erjavec 
Anton, Ljutomer, Kolodvorska ul. 1. 
8745      Erjavec Anton, traktorist-stažist, 

Ustroj, Murska Sobota 

Pre&licujem izgubljeno vojaško knji- 
žico, izdano od voj. odseka v Grosupljem 
na ime Erjavec Karel, Zelimlje 33, p. Ig. 
8701 Erjavce Karel 

Preklicujem ukradeno industrijsko 
nakaznico IR-1 št. S2/1860, izdano aprila 
'1948 od KLO Kranj, in sindikalno izkaz- 
nico št. 17023, izdano 1. 1948 od sindikal- 
ne podružnice podjetja >Beton« v Ljub- 
ljani na ime Fajdiga Jože, Kranj, GoTe- 
nja Sava 22. 
8600 Fajdiga Jože 

Preklicujem izgubljeni indeks ljub- 
ljanske univerzo št 0, izdan 1. 1935 od 
rektorata Akademije upodabljajočih 
umetnikov na ime Fakin Vida, Ljublja- 
na, Zaloška 63. 
8610 Fakin Vida 

Preklicujem izgubljeno spričevalo I. 
raereda meščanske šole, Ljubljana, Lieh- 
tenthurn, izdano 1. 1943 od ravnateljstva 
te šole na ime Ferant Zdenka, Ljublja- 
na, Pred Škofijo 1. 
8609 Ferant Zdenka 
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Prekiicujem ljubljeno evidenčno tab- | 
Lieo motornega kolesa znamke NSU, št 
tablice S-03926. 
8636 FilipiČ Anton, 

Sv. Lenart v Slov. gor. 
Preklicujem izgubljeno šolsko spriče- 

valo I   letnika Srednje tehnične šole v 
Ljubljani, izdano na ime Firm Darinka, 
Ljubljana, Tržaška 83. 
8666 Firm Darinka 

Preklicujem izgubljeno osebno izkaz- 
nico št. 1032, izdano na ime Gerenčer 
Mihael, Trije mlini 23, Dol Lendava. 
8591 Gerenčer Mihael 

Prekiicujemo izvirni račun št. 410 in 
411, izdan cd bivšega Savinjskega gozd- 
nega gospodarstva 29. IV. 1947 za voj. 
pošto št. 20533/U. 
8860 Gozdno gospodarstvo Celje 

•••••••••• izgubljeno osebno izkaz- 
nico št. 4089, izdano od MLO Ajdovščina 
in šofersko izkaznico št 394, izdano leta 
1947 od uprave NM v Gorici na ime Gro- 
ßer Jože, SAP. Kočevje. 
8846 Groser Joïc 

Preklicujem izgubljeno osebno izkaz- 
nico št 13873, izdano na ime Grumerec 
Marija. 
H746 Grumerec Marija, Hrušica 65, 

Jesenice 
Preklicujem prometno knjižico števil- 

ka 3013, izdano od NM Ptuj na ime Ha- 
ložan Franc in vojaško knjižico, izdano 
od voj. odseka Ptuj na ime Haložan 
Franca Jožef, Ptujska gora. 
8861 Haložan Jožef 

Preklicujem prometno knjižico za ko- 
lo znam1» >Kingc, št. 2304905, izdano 
na ime Hodnik« Marija, Črenšovci 170. 
86n4 Horlnik Marija 

Preklicujem  izgubljeno spričevalo 2. 
razreda meščanske šole, izdano na ime 
Hoge Leopoldina, Ribnica 136, Dolenj- 
sko. 
8637 Hoge Leopoldina 

Preklicujem izgubljeno delavsko knji- 
žico, iadano v Veliki Loki na ime Host- 
aik Viljem, Zabjek 1, p. Velika Loka. 
8671 Hostnik Viljem 

Preklicujem osebno izkaznico št 25046 
na ime Hrast Vera, Potoke, Tolmin, in 
ùkaznico za kolo znamke »Zenit«, števil- 
ka 582. 
S635e Hrast Vera 

Preklicujem ukradeno živilsko nakaz- 
nico za mesec oktober-november 1948 
(TD b), izdano od RLO Center. Ljublja- 
na na ime Jarm Janez, Ljubljana, Do- 
lenjska c. 12. 
8961 Jarm Janez 

Preklicujem izgubljeno izkaznico ljub- 
ljanske univerze, izdano 1. 1939 od rek- 
torata univerze, in indeks predavanj 
pravno fakultete, izdan 1. 1939 od rekto- 
rata ljubljanske univerze, oboje na ime 
Jeza Fran?, Sv. Lucija od Soči. 
8569 Jeza Franc 

Preklicujem izgubljeno osebno izkaz- 
nico št. 1667, izdano od KLO Grgar na 
ime Jug Mirko. 
8647 J.Hg Mirko, Jesenice, 

Delavska 7 

Preklicujem izgubljeno maturitetno j 
spričevalo št. 44, izdano 24. V. 1917 od 
ravnateljstva I. drž. gimnazije v Ljub- 
ljani, in potrdilo o vpisu štirih seme- 
strov pravne fakultete, izdano 23. III. 
1923 cd rektorata ljubljanske univerze 
na ime Slavomir Jurkovič, Ljubljana. 
8539 Jurkovič Šiavomir 

Preklicujem   izgubljeno   industrijsko 
nakaznico IR-1, izdano od RLO Rakovnik- 
Vič na ime Kač Janko, Ljubljana. Gro- 
harjeva 2. 
8760 Kač Janko 

Preklicujem izgubljeno vojaško knji- 
žico št. 658971 na ime voj, uradnika Ka- 
linič Luke Juraj in otroško karto za 
za hrano na ime Kalinič Lucija. 
8747 Kalinič Juraj 

Preklicujem ukradeno osebno izkaz- 
nico,, izkaznico za kolo, izdano od upra- 
ve NM v Ljubljani na ime dr. Kane Pa- 
vel, Ljubljana, Tržaška 17a. 
8841 Dr. Kane Pavel 

Preklicujem izgubljeno osebno izkaz- 
nico na ime Kankolič Karel. 
8751 Kankolič Karel, Dobro polje, 

Kosančič I, p. Savino selo 
Bačka 

Preklicujem izgubljeno tovarniško iz- 
kaznico št. 142, izdano od uprave Lito- 
stroja — Titovi zavodi v Ljubljani na ime 
Kastelic Dušan. Ljubljana, Smartinska 
št. 30. 
8731 Kastelic Dušan 

Preklicujem izgubljeno osebno izkaz- 
nico, izdano 1, 1946 od uprave NM v Ma- 
ribora na ime Kavčič Anton, Maribor. 
8586 Kavčič Anton 

Preklicujem izgubljeno potrdilo o pla- 
čani pristojbini za trikolo za Ipto 1S48 
št. NM 33474, izdano od NM v Ljubljani 
na ime Keber Franc, Šmartno ob Savi 
št. 13. • 
8739 Keber Franc 

Preklicujem izgubljeno diplomo o za- 
ključnem izpitu TSS v Ljubljani, izdano 
L 1934  od  ravnateljstva   šole na ime 
Klančnik Gregor, Guštanj. 
8768 Klančnik Gregor 

Preklicujem izgubljeno spričevalo o 
diplomskem izpitu na državnem učitelji- 
šču v Mariboru, izdano na ime Klemen- 
čič (Ivana) Vladimir, roj. 7. III. 1920. 
8638 Klemenčič Vladimir, 

Maribor, Tovarna avtomobilov 
Preklicujem izgubljeno osebno izkaz- 

uico,   izdano  na  ime   Kocjan  Marija, 
Vrdun, KLO Stopiče. 
8641 Kocjan Marija 

Preklicujem izgubljeno prometno knji- 
žico za kolo št. 0233. 
8557 Kočevar Franc, 

Metlika 135 
Preklicujem izgubljeno prometno knji- 

žico za kolo tov. št. 168563, izkaznico 
LMS in udarniško izkaznico, vse na ime 
Kogovšek Marjan, Medvede 16. 
8787 Kogovšek Marjan 

Preklicujem izgubljeno šofersko izkaz- 
nico, osebno izkaznico in izkaznico OF, 
vse na ime Koražija Drago, Ljubljana, 
Zaloška 14. 
8738 Koražija Drago 

Prekiicujem izgubljeno osebno in OF 
izkaznico, izdano nu ime Koricki Marija, 
Višnja gora 78. 
8733 Koricki Marija 

Preklicujem izgubljeno potrošniško 
nakaznico K-2. 
8639 Korošec Marija, 

Maribor, Koroška 34 

Preklicujem izkaznico za kolo na ime 
Kostevc Jože, Zagorje 36, spoznavna št. 
332992, izdano od OLO Trbovlje. 
8873 Kostevc Jože 

Preklicujem ukradeno začasno oseb- 
no izkaznico, izkaznico OF in potrdilo o 
ljudskem posojilu v znesku 500 din, vse 
na ime Kovačič Bernarda, Ljubljana, 
Selenburgova 3. 
8782 Kovačič Bernarda 

Preklicujem izgubljeno prometno knji- 
žico za moško kolo št. 1373247. 
8649 Križančič Jožef, Maribor, 

Pobrežje, Zupančičeva 

Preklicujem izgubljeno osebno izkaz- 
nico, izdano od KLO Gorje pri Bledu, ter 
uslužbensko knjižico št. 67939, izdano 
od direkcije JDZ v Ljubljani na ime 
Kunšič Tomaž, Ljubljana, Masarykova 5. 
8845 Kunšič Tomaž 

Prekiicujemo prometno knjižico za črno 
kolo znamke sCsoda« št. 28203, izdano 
od odseka OLO M. Sobota na ime Kodila 
Franca, Kuštanovci št. 48. 
8872 KLO Knšfanovci 

Preklicujem izgubljeno vojaško knjiži- 
co, izdano L 1947 od vojaškega odseka 
v Gorici na ime Leban Danilo, Miren 96 
pri Gorici. 
8584 Leban Danilo 

Preklicujem vojaško knjižico na ime 
Lesar Jakob, Planinska vas 1. Trbovlje 
St. 2 
8752 Lesar Jakob 

Prekiicujemo izgubljeno evidenčno tab- 
lico osebnega avtomobila Fiat 1100, št. 
S-7218, vpisanega na Lesno industrij- 
sko podjetje Ilirska Bistrica. 
8640 Lesno industrijsko podjetje 

Ilirska Bistriea 

Preklicujem izgubljeno prometno knji- 
žico za kolo št. 123588, in potrdilo o za- 
poslitvi, oboje na ime Lipar Alojz, Trška 
gora 30, p. Krško. 
§655 Lipar Alojz 

Preklicujem ukradeno potrdilo o pred- 
hodni rekrutaciji, potrošniško nakaznico 
za tekstilijd in obutev, udarniško izkaz- 
nico in nakaznico, izkaznice 0F, LMS, s 
proge Brčko—Banoviči, e ceste Celje— 
Sv. Peter, in z avtostrade Brätst vo-Jedin- 

4 stvo, vse na ime LukanČič Ivan. Jocova 
\ 58, Maribor, Studenci. 
. 8659 Lukančič Ivan 

Preklicujem   izgubljeni  indeks  ljub- 
ljansko univerze, izdan 1. 1945 cd rekto- 
rata univerzo  na ime Maček  Alenka, 
Ljubljana, Erjavčeva 7. 
8602 Maček Alenka • 

Preklicujem  izgubljeno izkaznico  za 
kolo št. 449286.- 
8642 Majcen Feliks, 

Muretinci 56 pri Ptuju 
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Horjul, Podlipa-Smrečje, Stara Vrhnika, Verd,  Vrhnika, 
Vrzdenec-2ažar, Zaklanec-Brezje in Zaplana. 

Okraj   Ljutomer 
1. Sedež Ivanjkovci za krajevne ljudske od- 

bore: Ivanjkovci, Veličane in 2erovinoi. 
2. Sedež Križevci pri Ljutomeru za kra- 

jevne ljudske odbore: Bučečovci, Bunčani, Grlava, Klju- 
čarovci pri Ljutomeru, Križevci pri Ljutomeru, I^ogarovci, 
Lokavci, Stara Nova vas, Veržej in Vučja vas. 

3. Sedež Ljutomer za krajevne ljudske odbore: 
Branoslavci, Cezanjevci, Cven, Gresovščak, Ljutomer, Glo 
boka, Noräinci, Prosika, Radomerje, Razkrižje, Slamnjak, 
Stara cerkev in Stročja vas. 

A. Sedež M ala Nedelja za krajevne ljudske od- 
bore: Bolehnečiči, Godemarci, KurSinci, Mala Nedelja, 
Radoslavoi in Selišči. * 

5. Sedež Sv. Miklavž pri Ormožu za krajevna 
ljudska odbora: Kog in Sv. Miklavž pri Ormožu. 

G. Sedež Sv. Tomaž pri Ormožu za krajevne 
ljudske odbore: Gornji Ključarovci, Lahonci, Savci, Se- 
janci, Sv. Tomaž pri Ormožu in Trnovci. 

Okraj Maribor mesto 
Sedež Maribor  za ves okraj Maribor mesto. 

Okraj Maribor okolica 

t. Sedež F r a m  za krajevne ljudske odbore: Fram. ', 
Ješenca, Kopivnik in Morje. 

2. Sedež Maribor (okolica) za krajevne ljud- 
ske odbore: Brestrnica, Kamniea, Limbuš, Pekre, Pojniea, 
S{>cdnji Duplek, Sv. Martin pri Vurberku, Sv. Peter pri 
Mariboru, Šmarjela in Zgornji Duplek. 

3. Sedež Podvelka za krajevne ljudske odbore: 
Brezno, Kapla, Kumen, Lehen na Pohorju, Podvelka, 
Remšnik, Ribnica na Pohorju, Sv. Lovrenc na Pohorju 
in Sv. Ožbalt. 

4. Sedež Ruše za krajevne ljudske odbore: Bi- 
strica, Puščava, Ruše, Selnica ob Dravi, Slemen, Smolnik 
in Sv. Duh na Ostrem vrhu. 

5. Sedež Slivnica pri Mariboru za krajevne 
ljudske odbore: Branšvik, Dobrovce, Dogoše, Gorica, 
Hoče, Orehova vas, Podova, Rače, Razvanje, Reka-Pohorje, 
Slivnica pri Mariboru in Sv. Miklavž. 

6. Sedež Spodnja Polskava za krajevne ljud- 
ske odbore: Pragrsko, Spodnja Polskava in Zgornja 
Polskava. 

7. Sedež Sv. Lenart v Slovenskih goricah 
za krajevne ljudske odbore: Črmljen&ak, Gašteraj-Zitence, 
Gočova, Jurovski dol, Korena, Osek, Partirje, Selce- 
Rogoznica, Sv. Lenart v Slovenskih goricah, Sv. Trojica v 
Slovenskih goricah, Voličina, Zamarkova, Zimica in 2er- 
javcii 

8. Sedež St. Ilj v Slovenskih goricah za 
krajevne ljudske odbore: Ceršak, Cirknica, Jakobski dol, 
Jarenina, Plodržn'ca, Selnica ob Muri, Sladki vrh in 
Št. Ilj v Slovenskih goricah. 

9. Sedež Zgornja Kungotaza krajevne ljudske 
odbore: Spodnja Kungcta, Svečina, Sv. Jurij ob Pesnici, 
Sv. Križ in Zgornja Kungota. 

Okraj Mozirje 

1. Sedež Gornji grad za krajevne îjudske od- 
bore: Bočna, Gornji grad, Nova Štifta in Šmartno ob 
Dreti 

2. Sedež Ljubno ob Savinji za krajevne ljud- 
ske odbore: Grušovlje, Ljubno ob Savinji, Luče, Rađ- 
mirjo in Solčava. 

3. Sedež Mozirje za krajevne ljudske odbore: 
Gorenje, Gorica ob Dreti, Ljubija-Lepa njiva, Mozirje, 
Nazarje, Rečica ob Savinji, Šmartno ob Paki in Šmihel 
pri Mozirju. 

4. Sedež Šoštanj za krajevne ljudske odbore: 
Bele vode, Družmirje, Lokovica, Ravne, Sv. Florijan, 
Šoštanj, Topolščica in Zavodnje 

5. Sedež Velenje za krajevne ljudske oJl^ie: 
Pesje, Šalek, Skale in Velenje. 

Okraj Murska Sobota 

1. Sedež  Beltinci   za krajevne   ljudske odbore:. 
Beltinci, Bralonci, Dokležovje, Gančani, Ivanjci, Ižakovci, 
Lipovci in Melinci. 

2. Sedež Bodonci za krajevne ljudske odbore: 
Beznovci, Bodonci, Brezovci, Lemerje, Pužavci, Strukova, 
Vadarci in Zenkovci. 

3. Sedež Cankova za krajevne ljudske odbora: 
Cankova, Domajitd, Gerlinci, Gornji Crnci, Korove;, 
KraščL Ropoča, Skakovci in Topolovci. 

4. Sedež Gornja Lendava za krajevne ljudske 
odbore: Dolič, Dolnja Slaveča, Gornja Lendava, Gornja 
Slaveča, Kovačovci, Kruplivnik, Kuzma, Matjaso7Ci, Mo- 
tovilci, Radovci, Trdkova in Vidonci, 

5. Se-dea Gornji Petrovci za krajevne ljudske 
odbore: Adrijauci, Boreča, Čepinci, Gornji Petrovci, Lu- 
ceva, Martinje, Neradnovci, Otovci, Peskovcj, Stanjovci, 
Šulinci in 2enavlja. 

G. Sedež Križevci v Prekmurju v& krajevne 
ljudske odbore: Domanjoovci, Kančovci, Križevci v Prek- 
murju, Kukeč in KuSlanovci. 

7. Sedež Martjanci za krajevne ljudske odbore: 
Andrejci, Bokrači, Martjanci, Mlajtuvci-Lukačovci, MoravcI, 
Nemčavci, Noršinci, Sebeborcj in Tešanovci. 

8. Sedež Moščanci za krajevne ljudske odbore: 
Dankovoi, Dolina, Mačkovci, Moščanci, Pečarovci, Pozna- 
novci, Prosečka vas, Šalamenci in Vaneča, 

9. Sedež Murska Soboto za krajevne ljudske 
odbore: Bakovci, Černelavci, Gorica, Krog, Kupšinci, Mar- 
kišavcL Murska Sobota, Murski Ornoi, Poiana, Predanovci, 
Puconci, Rakičan, Satahovci in Vescica. 

10. Sedež Rogas ovci za krajevne ljudske odbore: 
Kramarovci, Perfoča, Rogaševci, Sotina-Serdica in Veče- 
slavci. 

11. Sedež Selo v Prektuurju za krajevne ljud- 
ske odbore: Fokovci, Ivanovci, Selo v Prekmurju M 
Vučja gomila. 

12. Sedež Šalo ve i za krajevne ljudske, odbore: 
Budinci, Dolenci, Hodoš, Krplivnik, Markovci in Šalovci. 

13. Sedež Prosen j ako ve i za krajevna ljudska 
odbora: Prosenjakovci in Ratkovci. 

14. Sedež Tišina za krajevne ljudske odbore: 
Borejci, Gederovci, Gradišče, Krajna, Murski Petrovci, 
Rankovci, Sodisinei, Tišina, Tropovci in Vanča vas. 
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Okraj Novo mesto 

1. Sedež Dolenjske Toplice za krajevne ljud- 
ske odbore: Dolenjske Toplice, Gorenje Sušice, Podturu, 
Poljane in Uršna sela. 

2. Sedež Mirna peč za krajevne ljudske odbore; 
Globodol, Jablan, Karteljevo, Mirna peč in Št. Jurij. 

3 Sedež Novo mesto za krajevne ljudske od- 
bore: Birčna vas, Brusnice, Dolž, Gabrje, Kamence, Ločna, 
Novo mesto, Podgrad, Prečna, Smolenja vas, Stopiče, 
Straža, Št. Peter, Šmihel pri Novem mestu in Vavta vas. 

4. Sedež Št. Jernej za krajevne ljudske odbore: 
Gradišče pri Št. Jerneju, Orehovica, Prekopa, Št. Jernej, 
Šmarje in ZameŠko. 

5. Sedež Škocjan za krajevne ljudske odbore: 
Bela cerkev, Dobrovška vas, Dole pri Škocjanu, Škocjan, 
Šmarješke Toplice, Šmarjeta, Zagrad in Zbure. 

6. Sedež 2užemberkza krajevne ljudske odbore: 
Ajdovec, Dvor, Ratje, Sela-Hinje, Šmihel pri ? ' prku 
in Žužemberk. 

Okraj Poljčanc 

1. Sedež Oplotnica za krajevne ljudske odbore: 
Cadram, Kebelj, Oplotnica in Prihova. 

2. Sedež Podčetrtekza krajevne ljudske odbore: 
Podčetrtek, Polje ob Sotli, Pristava in Sodna vas. 

3. Sedež Poljčane za krajevne ljudske odbore: 
Laporje, Makole, Poljčane, Studenice, Sv. Jernej, Vrhole 
in Zbelovo. 

4. Sedež Rogaška Slatina za krajevne ljudske 
odbore: Brestovec, Kostrivnica, Rogaška Slatina, Ratarska 
vas in Sečovo. 

5. Sedež Rogatec za krajevne ljudske odbore: 
Donačka gora,' Rogatec, Sv. Florijan in Sv. Rok ob Sotli. 

Ô. Sedež Slovenska Bistrica za krajevne ljud- 
ske odbore: Cresnjevec, Slovenska Bistrica, 'Šentovec, 
Tinje, VrMoga, Zgornja Bistrica, Zgornja LoŽniea in 
Zabljek. 

7. Sedež Slovenske Konjice za krajevne 
ljudske odbore: Bezina, Konjiška vas, Loče, Slovenske 
Konjice, Škalce, špitalič, Tepanje in 2iče. 

8. Sedež Šmarje pri Jelšah za krajevne ljud- 
ske odbore: Lemberg, Sladka gora, Sv. Peter na Med- 
vedjem selu, Šmarje pri Jelšah in Zibika. 

9. Sedež Šmartno na Pohorju za krajevni 
ljudski odbor: Šmartno •• Pohorju. 

10. Sedež Zreče za krajevna ljudska odbora: Lo- 
••• gora in Zreče. 

Okraj Postojna 

1. Sedež Cerknica za krajevne ljudske odbore: 
Begunje pri Cerknici, Bezuljak, Cajnarje, Cerknica, Gra- 
hovo. Otave in Sv. Vid nad Cerknico. 

2. Sedež Hruševje za krajevne ljudske odbore: 
Hrenovka, Hruševje, Razdrto in Senožeče. 

3. Sedež Nova vas za krajevne ljtdske odbore: 
Nova vas, Ravnik in Velike Bloke. 

4. Sedež Postojna za krajevne ljudske odbore: 
Bukovje, Postojna mesto, Postojna okolica, Pre&tranek, 
Slaving, in Studenq. 

5. Sedež Rakek za krajevne ljudske odbore: Laze, 
Planina pri Rakeku, Rakek in Unec. 

6. Sedež Stari trg pri Ložu za krajevne ljudsko 
odbore: ßabno polje, Iga vas, Lož in Stari trg pri Ložu. 

7. Sedež St. Peter na Krasu za krajevne ljud- 
ske odbore. Dolenja Koäana, Gorenja Košana, Palčje, 
St. Peter na Krasu, Šmihel pri št. Petru, Trnje in Za- 
gorje. 

Okraj Ptuj 

1} Sedež Cirkulane za krajevne ljudske odbore: 
Cirkulane, Gorenjski vrh, Gradišča, Gruškovec, Leskovec, 
Paradiž, Skorišnjak, Slatina, Turški vrh, Velika Varnica 
in Za vrč. 

2. Sedež Destrnik za krajevne Ijudeke odbere: 
Biš, Destrnik, Janežovci, Jiršovci, Levanjoi, Slavšina, Tr- 
novska vas, Trnovski vrh, Vintarovci in Vitomarci. 

3. Sedež Hajdina za krajevne ljudske odbore: 
Hajdina, Slovenja vas, Starše in Sv. Marjeta na Dravskem 
polju. 

4. Sedež Juršinei za krajevne ljudske odbore: 
Brezovci, Juršuvci, Polenšak in Sakušak. 

5. Sedež Ormož za krajevne ljudske odbore: Cvet- 
kovci, Hum, Leanica, Loperšice, Ormož, Pavlovci, Pod- 
gorci, Sodinci in Velika Nedelja. 

6. Sedež Podlehnik za krajevne ljudske odbore: 
Gorca, Gruškovje, Nova cerkev, Podlehnik, Rodni vrh in 
Sedlašek. * 

7. Sedež Ptuj za krajevne ljudske odbore: Bo- 
rovci, Bukovci, Domava, Formin, Gajevci, Gorišnica, Gra- 
jena, Kicar, Markovci, Mestni vrh, Mezgovci, Moškanjci, 
Pacinje, Podvinci, Ptuj, Rogoznica, Sobetinci, Spuhlja, 
Stojnci, Vurberg, Zabovci in Zamošani. 

8. Sedež Ptujska gora za krajevne ljudske od- 
bore: Cirkovci, Dolena, Majšperk, Noraplje, Pleterje, Ptuj- 
ska gora, Sestrže, Stoperce, Sv. Lovrenc na Dravskem 
polju in Šikole. 

9. Sedež Središče ob Dravi za krajevne ljud- 
ske odbore: Obrez, Središče ob Dravi in Šalovci. 

10. Sedež Sv. Vid pri Ptuju za krajevne ljud- 
ske odbore: Lancova vas, Majski vrh, Pobrežje, SeLa, 
Sv. Vid pri Ptuju, Tržee-Jurovci, Vareja in Zgornja Pri- 
stava. 

11. Sedež  2 e t a 1 e za krajevni ljudski odbor 2e- 

Okraj Radgona 

1. Sedež Apače za krajevne ljudske odbore: 
Apače, Lutverci, Nasova, Podgorje, Stogovci in 2epovci. 

2, Sedež Benedikt za krajevne ljudske odbore: 
Benedikt, D rvanja, Ihova, gegova, Spodnja ščavnica, 
Trotkova in Zgornja Ročica. 

3. Sedež Gornja Radgona za krajevne ljudske 
odbore: Boračeva, Črešnjevci, Gornja Radgona, Hrastje- 
Mota, Ivanjševci, Janžev vrh, Kapela, Lomanoše, Mele- 
Šratovci, Murščak, Orehovci, Police, Radenci, Rihtarovci- 
Turjanci, Stavešinoi in Zbigovci-Lastomerci. 

4, Sedež Sv. Jurij ob Ščavnici za krajevne 
ljudske odbore: Andrenci, Brengova, Cogetinci, Cerkve- 
njak, Čagona, Galušak, Grabonoš, Ivanjci, Kraljevci, Oče- 
slavoi, Okoslavci, Rožički vrh, Sovjak, Sv. Jurij ob ščav- 
nici, Stara gora in Zupetinci. 

tale. 
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5. Sedež: Trate za krajevne ljudske odbore: Dra- 
žen- vrh, Ledinek, Lokavci-Rožengrunt, Trate, Velka, Zgor- 
nja Ščavnica in Žice. 

Okraj Sežana 

1. Sedež Gračišče za krajevne ljudske odbore: 
Bezovica, Grač.šče, Movraž, Rižana, Sočerga  in Truške. 

2. Sedež Herpeije za krajevne ljudske odbore: 
Brezovica, Crni kal, Herpeije, Materija, Ocizla, Podgorje, 
Rakitovec in Rodik. 

3. Sedež D u to vi j e za krajevne ljudske odbore: 
Dutovlje, Pliskovica, Skopo, Tomaj in Vrkovlje. 

4. Sedež Komen za krajevne ljudske odbore. 
Brestovica, üabrovica pri Komnu, Gorjansko, Komen, 
Škrbina, Sveto in Veliki dol. 

5. Sedež Sežana za krajevne ljudske odbore: Di- 
vača, Lokev, Povir, Sežana, Štorje u* Vrabce. 

6. Sedež Štanjel za krajevne ljudske odbore: 
Avber, Gorer.ja Braniča, Kobja glava, Štanjel in Štjak. 

7. Sedež Vremski Britof za krajevne ljudske 
odbore: Barka, Matavun, Misliče in Vremski Britoi. 

Okraj Tolmin 

1. Sedež Bovec za krajevne ljudske odbore: Bovec, 
Čezsoča, Kal-Koritnica, lx>g pod Mangartom, Srpenica, 
Soča, Trenta in Žaga. 

2. Sedež Grahovo za krajevne ljudske odbore: 
Grahovo, Huda Južna, Podmelec, Podbrdo in Rut. 

3. Sedež Kobarid za krajevno ljudske odbore: 
Borjana, Breginj, Drežnica, Idrsko, Kamno, Kobarid, 
Kred, Logje, Livek, Sedlo, Smast, Sužid, Trnovo in Vrsno. 

4. Sedež Sv. Lucija za- krajevne ljudske odbore: 
Dolenja Trebuša, Gorenja Trebuša, Idrija pri Bači, Lom, 
Ponikve, Sv. Lucija, Slap in Šentviška gora. 

5. Sedež Tolmin za krajevne ljudske odbore: 
Ciginj, Poljubinj, Tolmk', Volarje, Voice, Zatolmin in 
Žabce. 

Okraj Trbovlje 

1. Sedež Hrastnik za krajevne ljudske odbora: 
Dol pri Hrastniku, Hrastnik, Marno in Turje. 

2. Sedež Izlake za krajevne ljudske odbore: 
Cemšanik, Izlake, Mlinše in St. Gotard. 

3. Sedež Radeče za •••••••• ljudske odbore: 
Breg, Loka pri Zidanem mostu, Radeče, Razbor, Vrhovo 
in Zidani most. 

4. Sedež Sv. Jurij pod Kumom za -krajevna 
ljudska odbora: Dole pri Litiji in Sv. Jurij pod Kumom. 

5. Sedež Trbovlje za krđjevne ljudske odbore: 
čeče, Dobovec, Gabrsko, Sv. Urh in Trbovlje. 

6. Sedež Zagorje ob Savi za krajevne ljudske 
odbore- Kotredež, Loke-Kisovec, Št. Lambert in Zagorje 
ob Savi. 

Okraj Trebnje 

1. Sedež K r m e 1 j za krajevne ljudske odbore: 
Krmelj, Malkovec, Št. Janž na Dolenjskem, Telče in 
Tržišče. 

2. Sedež Mokronog za krajevne ljudsko odbore: 
Bistrica pri Mokronogu, ČeSnjice, Mirna vas, Mokronog 
• Trebelno. 

3. Sedež Sv. Križ pri Litiji za krajevne ljud- 
ske odbore: Čatež, Moravče in Sv. Križ pri Litiji 

4. Sedež Št. Rupert za krajevne ljudske odbore: 
Cirnik, St. Lovrenc pri St. Ruperlu in St. Rupert. 

5. Sedež Trebnje za krajevne ljudske odbore: 
Dobrnič, Dolenja Nemška vas, Lukovek, Mirna, Račje 
seio, Trebnje in Velika Loka. 

G. Sedež Veliki Gaber za krajevne ljudske od- 
bore: Primskovo, Sela pri Šumberku, St. Lovrenc pri 
Veliki Loki in Veliki Gab*er. 

3. člen 
Ta odredba začne veljati z dnem objave v >Urad- 

nem listu LRS«. 
St. IV—60/13—1948 
Ljubljana dne 7. oktobra 1948. 

Minister za notranje zadeve LRS: 
Boris Kraigher l r. 

232. 

Na podlagi odredbe komiteja za avtomobilski pro- 
met pri vladi FLRJ o dopolnitvah in spremembah norm 
za največjo dovoljeno porabo pogonskega materiala (go- 
riva in maziva) z dne 8. IV. 1948 (Uradni list FLRJ 
it. 29—219/48) izdaja minister za lokalni promet LRS 

odločbo 
o relacijah, na katerih se zaradi dobrega cestišča 

zmanjša največja dovoljena poraba goriva in maziva 
za 5 °/e, o višini dodatka goriva in maziva za zimsko 

dobo ter spremembah kilométrage olja 

1. Motornim vozilom, ki vozijo stalno po cestah z 
dobrim cestiščem (aslalt, makadam, cement, kocke itd.), 
se zmanjša največja dovoljena poraba goriva in maziva 
za .5%, kar pa ne velja za motorna vozila, ki vozijo po 
mestu in gostih naseljih. Relacije, za katere se ta odbi- 
tek računa v Ljudski republiki Sloveniji, so: 

Celje—Maribor, Celje—Laško, Maribor—Št. Ilj, Mari- 
bor^Ptuj, Ljubljana—Lesce-Bled, Ljubljana—Vrhnika, 
Postojna—Nova Gorica, Postojna—Sežana, Postojna— 
Opatija, Bazovica—Rupa ter Nova Gorica—Tolmn>Kobar 
rid-Bovec. 

2. Motornim vozilom pripada za zimsko dobo doda- 
tek goriva in maziva do 10% predpisane največje dovo- 
ljene porabe. Glede na podnebne razmere v Ljudski re- 
publiki Sloveniji se določi ta dodatek za LJudeko repu- 
bliko Slovenijo z 10%. Pričetek in dobo trajanja z» 
izrabo navedenega dodatka razglasi ministrstvo za lokalni 
promet LRS v dnevnem časopisju. 

3. Glede na kakovost motornega olja se spremenijo 
téle kilometraže olja: 

a) za nova vozila do prevoženih 35.000 km olje 
ekstra kvalitete z izmenjavo olja po vsakih prevoženih 
2.000 km; 

b) za vozila od prevoženih 35.000 do 125.000 kni olje 
prima kvaliteiß z izmenjavo olja po vsakih prevoženih 
1.400 km; 
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e) za vozila, ki so prevozila nad 125.000 ••, pa olje 
sekunda kvaliteto z izmenjavo olja po vsakih prevožen"h 
800 ••. 

Ueneralno popravljeno vozilo se obravnava kot novo 
in mu pripada do prevoženih 35.000 km olje ekstra kva 
litete, nad to kiiometražo pa kakor pod b)  oziroma c). 

4. Ta odločba velja od dneva objave v »Uradnem 
listu LRS«. 

St. 1—2—3924/5—48 
Ljubljana dne 5, julija 1948. 

Minister za lokalni promet LRS: 
3ože Borštnar L r. 

233. 

Na podlagi 5. odstavka 8. točke odredbe komiteja za 
avtomobilski promet pri vladi FLRJ o Izrabi prazne vož- 
nje tovornih motornih vozil z dne 6. IV. 1948 (Uradni 
list FLB.J št. 29—217/48) v zvezi e 34. točko navodil za 
uporabo le odredbe z dne 5. V. 1948 (Uradni list FLR.l 
št. 43—332/48) izdaja minister za lokalni promet LRS 

odločbo 
o določitvi višine odstotka nagrade vozniku tovornih 
motornih vozil in uslužbencem prometnih odsekov, ki 

so posredovali prevoz 

I. Za prevoz, ki se opravi s tem, da se izrabi prazna 
vožnja tovornega motornega vozila, plača koristnik 
storitve imetniku 85% redne tarife. Imetnik vozila 
pa moia od Vega zneska izplačati nagrado: 
1. vozniku motornega tovornega vozila, ki je opravil 

prevoz, po temle ključu: 
a) vozniku v gozdarstvu in pri gradbah: 

na vozilu do 3 tone nosilnosti   .   ...   • 15% 
na vozilu od 3 do 5 ton nosilnosti ... 12% 
na vozilu nad 5 ton nosihvosti .   .   .   . 8% 

t>) vozniku v trgovski panogi in pri javnih 
avtoprevozniških podjetjih: 
na vozilu do 3 tone nosilnosti   ....     7% 
na vozilu od 3 do 5 ton nosilnosti ...    5% 
na vozilu nad 5 ton nosilnosti .   .   ,   .    3% 

c) vozniku vseh drugih panog: * 
na vozilu do 3 tone nosilnosti    .   .   ,   , 10% 
na vozilu od 3 do 5 ton nosilnosti .   »   , 8% 
na vozilu T   * 5 ton nosilnosti   .... 5% 

2. 5% tistemu uslužbencu oziroma uslužbencem pro- 
metnega odseka, po katerih posredovanju je opra- 

.    vil ta prevoz. 
II. Ta odločba velja od dneva objave v »Uradnem listu 

LRS«. 

St. VI-3924/6—48 
Ljubljana dne 9. oktobra 1948. 

Minister za lokalni promet LRS: 
Borštnar Jože 1. r. 

Premieri »llradnep-a lista F4.RJ« 
St. 79 z dne 15. septembra 1948: 

674. Uredba o izgraditvi strokovnih delavskih k*drov in 
o upravah za strokovne delavske kadre. 

675. Uredba o službi in upravah za vključitev delovne 
sile v gospodarstvo. 

676. Odredba št. X111 o državnih (vezanih) cenah za je- 
dilno olje, oljne tropine-pogače in za suhe rezance 
sladkorne pese, 

677. Odredba št. XIV. o državnih (vezanih) cenah grozdja 
za predelavo. 

678. Odredba o dopolnitvi odredbe o ugodnostih članov 
Enotnih eindikatov Jugoslavije v času letnega do- 
pusta. 

679. Navodilo o formiranju (strukturi) nižje enotne pro- 
dajne cene na debelo za žito, moko in zdrob v go- 
spodarskem letu 1948/49. 

680. Odločba o odkupni marži za apno, ki se kupuje od 
proizvajalcev po določeni državni (vezani) ceni 

681- Odločba o obveznem organiziranju avtoprevozne de- 
lavnosti kot poseben obrat. 

St. 80 z dnp 18. septembra 1948: 
682. Ukaz o ratifikacij) konvencije svetovne meteorološke 

organizacije, sklenjene in podpisane 11. oktobra 1947 
v Washingtons z dodatkom I in dodatkom II ter 
protokolom po Španiji. 

683. Pravilnik o razvrstitvi del v rudarstvu. 
684. Pravilnik o pouku na naravoslovno-materoatičnih 

fakultetah vseučilišč FLKJ. 
685. Navodilo o spremembi 25. točke navodila za izvaja- 

nje uredbe o dodeljevanju podpor rodbinam, kate- 
rih hranilci služijo v stalnem kadru jugoslovanske 
armade. 

686. Odredba o spremembah in dopolnitvah v poklicih 
pomožni statistični manipulant in statistični mani- 
pulant ter o uvedbi novih poklicev višji statistični 
manipulant in višji statistik v statistično stroko. 

687. Odredba o določitvi temeljne plače za novouvedena 
poklica >višji statistični manipulank m >vižji sta- 
tistik« v statistični stroki. 

688. Odredba o razvrstitvi poklicev iz statistične stroke. 
689. Odredba o obveznem sklepanju pogodb zia zgraditev 

celotnega investicijskega objekta. 
690. Odredba o rokih za izvršitev posameznih faz pri 

gradnji investicijskega objekta, ki jih je treba dati 
v gradbeno pogodbo. 

691. Odredba o zaključitvi sklepanja pogodb o prodaji 
koruze. 

popraveik navodila o plačevanju razlik, nastalih z zviša- 
njem oen za blago v trgovini na drobno. 

Št 81 z dne 22. septembra 1948: 
692. Uredba o ustanovitvi dečjih jasli in otroških vrtcev. 
693. Uredba o obveznem službovanju farmacevtov v dr- 

žavni službi. 
694. Odredba o popisu kmetijskih strojev, priprav in 

orodja na ozemlju Federativne ljudske republike 
Jugoslavije. 

Izdaja >Uradnl liet LRS«. — fiavnatelj In odgovorni urednik: Božo VoduSek; tieka BlasnJkova tiskarna, obrat 1 — oba v Ljubljani 
Naročnina: četrtletno 60, polletno 120, celoletno 240 din. — Posamezna Številka: 4 din za 16 »tranl, 8 din za 32 strani   12 din 
sa 48 strani, 16 iin za 64 strani, po pošti 260 Jin ve5. — Uredništvo in opravniatvo: Ljubljana, GregorôiSeva ulica St. 23 — 

Telefon: ravnateljstvo 49-40, uredništvo 49-90, upravniâtvo 65-79. — Ček. račun •—90190—U 
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Ustanovijo se nove stojnice: 
tri na trgu v Šiški, 
tri na trgu v Mostah, 
dve na trgu na Viču, 
ena na trgu Sv. Jakoba, 
sedem na trinici Pogačarjev trg ^nad 

ribarnicami), 
Oäeriinajst na  Vodnikovem trgu. 
Izbriše se dosedanji računovodja Glav 

nik Ludvik m vpiše Kržan  Anton, ra- 
čunovodja, ki v računskih zadevah pod- 
pisuje skupaj z ravnateljem. 

MLO glavnega mesta Ljubljana 
poverjeništvo  za  finance, 
dne 18. septembra 1948. 

Fin. št. 2787 in 2893/48       8501 
* 

1846. 
Sedež: Ljubljana,  Komcnskega nI. 1. 
Dan vpisa: 23. septembra 1948. 
Besedilo: Mestno podjetju »Odeja«. 
Z odločbo RLO št. 16175 z dne 20. IX. 

1948 se je podjetje preimenovalo. 
Besedilo odslej: »Odeja« industrija 

prešitih odej, Ljubljana, Komcnskega 
ul. 1. 

Izbriše se Puntar  Draga, upravnik, 
vpiše se 

Bernik Danilo, upravnik. 
MLO glavnega mesta Ljubljana, 

poverjeništvo za finance, 
dne 23. septembra 1948. 

Fin, št. 8308/48 8571 
* 

1847. 
Sedež: Ljubljana, Itcsljcva c 30. 
Dan vpisa: 29. septembra 1948. 
Besedilo: Kamnoseško podjetje MLO 

»Marmor«. 
Besedilo odslej: Kamnoseško podjetje 

»Marmor«. 
Operativni upravni voditelj: RLO 1 

Center. 
Izbriše se Hočevar Janko. Do nadalj- 

njega podpisuje Kavs Milena, računo- 
vodja, nam. upravnika. 

MLO glavnega mesta Ljubljana, 
poverjeništvo za finance, 
dne 29. septembra 1948. 

Fin. št. 3375/48 8812 
* 

1848. 
Sedež: LJubljana, Tavčarjeva ul. 4 

(Prešernova ul. 52). 
Dan vpisa: 23. septembra 1948. 
Besedilo: Gostinsko podjetje RLO Cen- 

ter. ' 
Z odločbo RLO I št. 15969 z dne 16. 

IX. 1948 se podjetje preimenuje. 
Besedilo odslej:  »Gostinstvo Center«.* 
Obrati podjetja so: 

'     »Košak«, Prešernova ul. 52, gostilna, 
»Pri Grozdu«, Tyrseva 3, gostilna, 
»Derenda«, Borštnikov trg 2, gostilna, 
»Pri Lojaki«, Kongresni trg 4, gostil- 

na, 
»Stritar«, Vidovdanska c. 2, gostilna, 
»Zupančič«. Jegličeva 15, gostilna, 
»Za Gradom«, Streliška ul. 22, gostil- 

na, 
Bufet pod Gradom, Vodnikov trg 2, 
Bufet »Resljev hram«, Slomškova'*ul. 

št 9, 
Zajtrkovalnica, Prešernova ul. 7. 
Izbriše se Črv Anica, v d. upravnika, 

vpišeta ee: 

Šiško Alojz, pomoćnik upravnika, in 
Brunčič Ivan, knjigovodja. 

MLO glavnega mesta Ljubljana, 
poverjeništvo za finance, 
dne 23. septembra 1948. 

Fin št. 1932/48 8569 
* 

1849. 
Sedež: Ljubljana, Tyrseva c. 14. 
Dan vpisa: 27 septembra 1948. 
Besedilo doslej:  Podjetje MLO  »Kri- 

stal«. 
Besedilo doslej:  »Kristal«  steklarsko 

podjetje, Ljubljana, Tyrseva c. 14. 
Operativni upravni voditelj: Izvršilni 

odbor RLO Center. 
MLO glavnega mesta Ljubljana, 

poverjeništvo za finance, 
dne 27. septembra 1948. 

Fin. št. 3397/48 8613 
* 

1850. 
Sedež: Ljubljana, Tyrseva c. 2S. 
Dan vpisa: 23. septembra 1948. 
Besedilo:  »Manufaktura —  Galante- 

rija«, 
poslovalnice podjetja: 
Tyrseva c. 18, drogerija, 
Prešernova ul. 5, drogerija, 
Cankarjeva ul 3, konfekcija, 
Sv. Petra c 1. sindikalni magazin, 
Stritarjeva ul. 4, manufaktura, viš. ko- 

mer, cene, 
Celovška c. 71, manufaktura galante- 

rija, 
Miklošičeva c. 18, manuf. galanterija, 
Frančiškanska ul. 5. moda galanterija, 

viš. komer, cene, 
Frančiškansko ul 3, manufaktura, 
Frančiškanska ul. 3, pariumerija, 
Frančiškanska ul 5, galanterija, 
Pred Škofijo 21, manufaktura, 
Gosposvetska 10, moda galamterija, 
Tyrseva c. 20, galanterija, 
Tyrseva c. 9, galanterija, 
Tyrseva c. 2, moda galanterija, 
Florjanska ul. 1, lesena roba, 
Karlovška c. 80, moda galanterija, 
Sv. Petra c. 22, lesena roba, 
Sv. Petra c 11, moda galanterija, 
Marijin trg 3, galanterija, 
Židovska ul. 1, drogerija, 
Miklošičeva c. 30, drogerija, 
Mestni trg 21, galanterija, 
Nebotičnik (pasaža) moda, 
Celovška c. 61, parfumerijai, 
Prešernova ul 16, moda, 
Tyrseva c. 51/a, manufak, galanterija, 
Smartinska c. 10, manufak. galanterija, 
Vodnikov trg, manufaktura, 
Litijska c 29, manufak. galanterija, 
Poljanska c. 1, moda, 
Sv. Petra c 52, galanterija, 
Miklošičeva a 12, moda galanterija, 
Miklošičeva c. 12, moda, 
Miklošičeva c. 12, moda. 
Frančiškanska ul. galanterija, 
Tyrseva" c. 51/a, moda galanterija, 
Litijska   c. 29,   manufak.   galanterija 

viš. kornere, cene, 
Nabrežje 20, sept,, lesena roba, 
Vodnikov trg (lopa), lončevina, 
Vodnikov trg, lesena roba. 
Dežnikarska delavnica, Pred Škofijo 

št. 19. 
Ukine se poslovalnica Sv. Petra c. 29. 
Izbrišeta se v. d. ravnatelja Pire Jože 

in glavni računovodja Grosman Marija- 
na, vpišeta se 

Avšič Ivan, v. d, ravnatelja, ki podpi- 
suje samostojno, v računovodskih zade- 
vah pa skupaj z 

Bucar Angelo, glavnim računovodjem. 
MLO glavnega mesta Ljubljana, 

poverjeništvo za finance, 
dne 23. septembra 1948. 

Fin, št. 3313/48 8570 
* 

1851. 
Sedež: Ljubljana, Tyrseva 36. 
Dan vpisa: 1. oktobra 1948. 
Besedilo:  »Mcpromc,  mestno prevoz- 

no podjetje in mehanična delavnica. 
Izbriše se Cerček Milan. Vpiše se 
Recek Franc. 

MLO glavnega mesta Ljubljana, 
poverjeništvo za finance, 

dne 1. oktobra 1948- 
Fin. št. 3460/48 8853 

* 
1852. 

Sedež: Veličane pri Ljutomeru. 
Dan vpisa; 24. septembra 1948. 
Besedilo: Gospodarska obrtna podjetja 

KLO Veličane. 
Izbriše se knjigovodja Lah Jakob, vpi- 

še pa novi knjigovodja Trstenjak Alojz. 
Izbriše se  poslovodja   Fajfar  Jakob, 

vpiše se novi poslovodja Rubin Franc. 
Okrajni L0 Ljutomer, 

finančni odsek, 
dne 24. septembra 1948. 

Št.  1518 8566 
* 

1853. 
Sedež: Cirknica pri St. •••. 
Dan vpisa: 22. septembra 1948. 
Besedilo: Okrajna žaga Cirknica pri 

št. Ilju. 
Besedilo odslej: Uprava proizvodnih 

podjetij okraja Maribor okolica. 
Okrajni LO  Maribor okolica 

finančni odsek 
dne 22. septembra 1948. 

Št. 1504/1—48—V/4 8549 
* 

1854. 
Sedež: Maribor, Jurčičeva ul. 5. 
Dan vpisa: 10. oktobra 1947. 
Besedilo:   Okrajni   magazin   Maribor 

okolica. 
Izbrišejo se poslovalnic« v Svečini, v 

Voličini in Zimici. 
Vpišejo se poslovalnice: 
v Selnici ob Dravi s poslovodjem Bra- 

čičem Maksom, 
vBresternici s poslovodjem  Vergte- 

zom Jožefom, 
pri Sv. Lovrencu na Pohorju s poslo- 

vodjem Breznikom Maksom, 
v Racah  s  poslovodjem' Dimnikom 

Adolfom in 
v Št. Ilju v Slov. goricah s poslovod- 

jem Copreoem Jožefom. 
Okrajni LO Maribor okolica 

finančni odsek 
dne 22. septembra 1948. 

Št 1500/1—V/4 8547 

1855. * . 
Sedež: Bakovci. 
Dan vpisa: 19  julija 1948. 
Besedilo: Okrajno mlinsko podjetje • 

Bakovcih. 
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Izbriše se Pe<rhavec Edvard, upravnik, 
vpiše se 

Mitkovič Anton, upravnik, ki je po- 
oblaščen podpisovati za podjetje do zne- 
ska 100.000 din. 

Okrajni LO Murska Sobota, 
poverjenistvo za finance, 
dne 27. septembra 1948. 

Št. 1397 8798 

* 
1856. 

Sedež: Beltinci. 
Dan vpisa: 20 julija 1948. 
Besedilo: Okrajna žaga v Beltincih. 
Izbriše se Perhavec bdvard, upravnik, 

vpiše se 
Mitkovič Anton, upravnik, ki je po- 

oblaščen podpisovati za podjetje do zne- 
ska 100.000 din. 

Okrajni L0 Murska Sobota, 
poverjenistvo za finance, 
dne 27. septembra 1948. 

Št. 1397 8805 

1857. 
Sedež: Hodoš. 
Dan vpisa: 19 julija 1948. 
Besedilo: Okrajna žaga na Hodošu. 
Izbriše se Perhavec Edvard, upravnik, 

vpiše se 
Mitkovič Anton, upravnik, ki je po- 

oblaščen podpisovati za podjetje do zne- 
ska 100.000 din. 

Okrajni L0 Murska Sobota, 
poverjenistvo za finance, 
dne 27. septembra 1948. 

Št. 1397 8800 
* 

1858. 
Sedež: Hodoš. 
Dan vpisa: 19. julija 1948. 
Beseduo: Okrajno mlinsko podjetje na 

Hodošu. 
Izbriše se Perhavec Edvard, upravnik, 

vpiše se 
Mitkovič Anton, upravnik, ki je po- 

oblaščen podpisovati za podjetje do zne- 
ska 100.000 din. 

Okrajni LO Murska Sobota, 
poverjenistvo za finance, 
dne 27. septembra 1948. 

Št. 1397 8799 
* 

1859. 
Sedež: Mačkovci. 
Dan vpisa: 20- julija 1948- 
Besedilo: Okrajna žaga r Mačkovcih. 
Izbriše se Perhavec Edvard, upravnik, 

vpiše se 
Mitkovič Anton, upravnik, ki je po- 

oblaščen podpisovati za podjetje do zne- 
ska 100.000 din. 

Okrajni L0 Murska Sobota, 
poverjenistvo za finance, 
dne 27. septembra 1948. 

Št. 1397 8802 
* 

1860. 
Sedež: Moravci. 
Dan vpisa: 20. julija 1948. 
Besedilo: Okrajna žaga v Moravcih. 
Izbriše se Perhavec Edvard, upravnik, 

vpiše se 

Mitkovič Anton, upravnik, ki jo po- 
oblaščen podpisovati za podjetje do zne- 
ska 100.000 din. 

Okrajni L0 Murska Sobota, 
poverjenistvo za finance, 
dne 27. septembra 1948. 

Št. 1397 8804 
* 

1861. 
Sedež: Murska Sobota. 
Dan vpisa: 20 julija 1948. 
Besedilo: Okrajna žaga v Murski So- 

boti. 
Izbriše se Perhavec Edvard, upravnik, 

vpiše se 
Mitkovič Anton, upravnik, ki je po- 

oblaščen podpisovati za podjetje do zne- 
ska 100.000 din. 

Okrajni L0 Murska Sobota, 
poverjenistvo za finance, 
dne 27. septembra 1948. 

Št. 1397 8803 
* 

1862. 
Sedež: Mur»ka Sobota, 
Dan vpisa: 20. julija 1948. 
Besedilo: Okrajno mlinsko podjetje r 

M. Soboti. 
Izbriše se Perhavec Edvard, upravnik, 

vpiše se 
Mitkovič Anton, upravnik, ki je po- 

oblaščen podpisovati za podjetje do zne- 
ska 100.000 din. 

Okrajni L0 Murska Sobota, 
poverjenistvo za finance, 
dne 27. septembra 1948. 

Št. 1397 8801 
* 

1863. 
Sedež: Nemcavci. 
Dan vpisa: 15. junija 1948. 
Besedilo: Okrajna opekarna v Ncm- 

čavcih. 
Izbrišeta se Gornjec Franc, upravnik 

in Pap Eranc, računovodja. 
Vpišejo se 
Horvat Štefan, upravnik, in 
Mataj Štefan, računovodja, ki so po- 

oblaščeni podpisovati za podjetja do zne- 
ska 100.000 din, in 

Kramberger-Kuzma Danica. 
Okrajni L0 Murska Sobota, 
poverjenistvo za finance, 
dne 27. septembra 1948. 

Št. 1396 8797 

1864. 
Sedež: Puconci. 
Dan vpisa: 1. avgusta 1948. 
Besedilo: Okrajno mlinsko podjetje v 

Puconcih. 
Izbriše se Perhavec Edvard, upravnik, 

vpise se 
Mitkovič Anton, upravnik, ki je po- 

oblaščen podpisovati za podjetje do zne- 
ska 100.000 din. 

Okrajni L0 Murska Sobota, 
poverjenistvo za finance, 
dne 27. septembra 1948. 

Št. 1397 8807 
* 

1865. 
Sedež: Skakovci. 
Dan vpisa: 18. avgusta 1948. 
Beseduo: Okrajno mlinsko podjetje v 

Skakovcih, 

Izbriše se Perhavec Edvard, upramik, 
vpiše se 

Mitkovič Anton, upravnik, ki je po- 
oblaščen podpisovati za podjetje do zne- 
ska 1O0.O0O din. 

Okrajni L0 Murska Sobota, 
poverjenistvo za finance, 
dne 27. eeptembra 1948. 

Št. 1397 8806 
* 

1866. 
Sedež: Mačkovee. 
Dan vpisa: 10. septembra 1948. 
Besedilo: Okrajni valjčni mlin Mačko- 

vee. 
Izbriše ee Mihelčič Jože, poslovodja, 

vpišo se 
Bojane Vinko, poslovodja, ki podpisu- 

je po pravilih podjetja. 
Okrajni LO Novo mesto, 

odsek za finance, 
dne 10. eeptembra 1948. 

Št. 6553/1 8710 
ft 

1867. 
Sedež: Zalog pri Prečni. 
Dan vpisa: 10. septembra 1948. 
Besedilo: Novomeška opekarna Zalog. 
Izbriše se obratovalnica v Prečni, ker 

jo prešla v last splošnega  gradbenega 
podjetja >Pionir<, direkcija Novo mesto. 

Izbriše se Bukovec Jožo,  ravnatelj, 
vpišeta se 

Nadu Franc, ravnatelj, in 
Godnik Mercel, knjigovodja, ki sku- 

paj podpisujeta za podjetje. 
Okrajni LO Novo mesto, 

odsek za finance, 
dne 10. septembra 1948. 

Št 4015/2, 3 8711 
* 

1808. 
Sedež: Tolmin. 
Dan vpisa: 24. maja 1948. 
Besedilo: Gostinsko podjetjo MLO Tol- 

min. 
Vpišeta ee nova obrata: 
restavracija >Podšolar«, v Tolminu, 
obrat >Pecivo<, v Tolminu. 

Okrajni LO Tolmin, 
poverjenistvo za finance, 

dne 1.  oktobra 1948. 
Št. 78/138—1948 8815 

* 
1869. 

Sedež: Trbovlje. 
Dan vpisa: 5. maja 1948. 
Besedilo: Okrajno gradbeno podjetje 

Trbovlje. 
Izbrišejo se Ribič Alojz, Golob Ivan, 

Hvala Adolf. 
Vpišejo se: 
Burkeljc Viktor, podpredsednik, OLO 

Trbovlje, 
Toplak Edi, upravnik, 
Hvala Adolf, računovodja. 

Okrajni L0 Trbovlje, 
odsek za finance, , 

dne 29. septembra 1948. 
Št. pov. 11/48 8814 

o __ 
1870. 

Sedež: Jezica št. 89- 
Dan izbrisa: 27. septembra 1948. 
Besedilo: Ljudsko kopališče Jezica. 
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Zaradi priključitve k podjetju Go- 
stinstvo Jezica« kot poslovalnica tega 
podjetja po odločbi KLO Jezica številka 
2268/48 z dno 16. IX. 1048. 

MLO glavnega mesta Ljubljana, 
poverjenistvo za finance, 

dne 27. septembra 1948. 
Fin. št. 3226/48 8614 

* 
1871. 

Sedež: Ljubljana, Beljška 4. 
Dan izbrisa: 23. septembra 1948. 
Besedilo: »Kovinsko podjetje MLO«. 
Zaradi združitve e podjetjem »Unitas« 

po odločbi MLO glavnega mesta Ljub- 
ljana, Tajn. št. 2488/48 z drae 21. VIII. 
1948. 

MLO glavnega mesta Ljubljana, 
poverjenistvo  za finance, 
dne 25. septembra 1948. 

Fin. št. 3357/48 8618 
* 

1872. 
Sedež: Ljubljana, Celovška c. 99. 
Dan izbrisa: 1. oktobra 1948. 
Besedilo: Ljudska gostilna Šiška. 
Zaradi izbrisa iz registra državnih go- 

spodarskih podjetij 
MLO glavnega mesta Ljubljana, 

poverjenistvo za finance, 
dne 1. oktobra 1948. 

Fin. št. 3480/48 8850 
* 

1878. 
Sedež: Ljubljana, Hranilniška c. 1. 
Dan izbrisa: 1. oktobra 1948. 
Besedilo: Čctrtno podjetje »Bežigraj- 

ski hram« gostilna in menza. 
Zaradi združitve s podjetjem »Gostin- 

stvo Bežigrad—Šiška«. 
MLO glavnega mesta Ljubljana, 

poverjenistvo za finance, 
dne 1. oktobra 1948. 

Fin. št. 3434/48 8851 
* 

1874. 
Sedež: Ljubljana, Miklošičeva c. 4. 
Dan izbrisa: 22. septembra 1948. 
Besedilo: čepica, trgovina z uniform- 

nimi potrebščinami, Ljubljana. 
Zaradi prehoda v upravo podjetij 

invalidskih organizacij. 
MLO glavnega mesta Ljubljana, 

poverjenistvo  za. finance, 
dne 22. septembra 1948. 

Fin. št. 3246/48 8508 
* 

1876. 
Sedež: Ljubljana, Poljanska c. 15. 
Dan izbrisa: 1. oktobra 1948. 
Besedilo: Mestno podjetje »Kroj« in- 

dustrija oblačil. 
Zaradi izbrisa iz registra državnih go- 

spodarskih podjetij. 
MLO glavnega mesta Ljubljana, 

poverjenistvo za finance, 
dne 1. oktobra 1948. 

Fin. št. 3312/48 8852 
* 

1876. 
Sedež: Ljubljana, Šmartinska c. 64. 
Dam izbrisa: 25. septembra 1948. 
Besedilo: Kovinska industrija »Alu- 

mik. 

Zaradi združitve e podjetjem »Unitas« 
po odločbi MLO glavnega mesta Ljub- 
ljana, Tajn. št. 2488/48 z dne 21. VII. 
1948. 

MLO glavnega mesta Ljubljana, 
poverjenistvo  za finance, 
dne 25. septembra 1948. 

Fin. št. 3356/48 8619 

Vpisi v zadružni register 
1358. 

Sedež: Rimske Toplice. 
Dan vpisa: 29. julija 1948. 
Besedilo: Kmetijska zadruga z ome- 

jenim jamstvom v Rimskih Toplicah. 
Zadruga je bila ustanovljena na skup- 

ščini 29. II. 1948 za nedoločen čas. 
Naloge zadruge so: 1. da trn črni boljši 

in Čim kulturnejši način oskrbuje svoje 
člane z vsemi potrebnimi potrošnimi 
predmeti; 2. da odkupuje v svojem oko- 
lišu vse kmetijske pridelke in izdelke v 
skladu s postavljenim načrtom za dobro 
oskrbo mest in drugih industrijskih sre- 
dišč in sklepa v ta namen pogodbe; 
3. da pospešuje in razvija vse panoge 
kmetijskega gospodarstva va svojem 
področju, tako poljedelstvo, živinorejo, 
sadjarstvo, vinogradništvo, čebelarstvo, 
gojitev industrijskih in drugih kultur, 
gozdarstvo, domačo obrt itd., posebno 
še tiste panoge oziroma kulture, ki v 
danih naravnih pogojih najbolj uspe- 
vajo; 4. da uvaja za povečanje kmetijske 
proizvodnje in s tem za naraščanje •!•- 
gostanja svojih članov naprednejše teh- 
nične in agronomske metode v kmetij- 
stvu in v ta namen nabavlja kmetijske 
stroje, umetna gnojila itd., ustanavlja 
ambulante za živino, plememlne uest^je, 
organizira selekcijo živine, gradi silose, 
orgarizira temensko službo, skrbi za 
gojitev sadnih, gozdnih in drugih sadik 
itd.; 5. da organizira predelavo kmetij- 
skih pridelkov in obrtne delavnice za 
potrebe svojih članov in izrabjja pri tem 
predvsem lokalne surovine; 6. da zbira 
kmečke grihranke v obliki hranilnih 
vlog in notranjih posojil za ustvarjanje 
obratnih sredstev in podeljevanje kre- 
ditov svojim članom: 7. da skrbi za go- 
spodarski strokovni, kulturni in pro- 
svetni dvig vseh prebivalcev svojega 
okoliša tako, da prireja v svojem za- 
družnem domu strokovna in politična 
predavanja, kulturne prireditve, stro- 
kovne tečaje, razstave, predvajanja fil- 
mov, goji iizkulturo itd. ter ustanovi 
svojo knjižnico. 

Zaradi smotrnega in uspešnejšega iz- 
polnjevanja svojih nalog izdela potrebne 
načrte v skladu s splošnim državnim 
načrtom. 

Zadružni delež znaša 100 din, delež 
zadružnikovega družinskega člana 10 diu 
in se plača ob vstopu v zadrugo. Vsak 
zadružnik jamči z desetkratnim zneskom 
vpisanega enkratnega temeljnega oziro- 
ma družinskega deleža. 

Priobčitve se, kolikor ni v pravilih do- 
ločeno drugače, nabijejo na zadružni 
razglasni deski. 

Upravni odbor sestavlja 11 Članov, ki 
jih voli zbor izmed zadružnikov za dobo 
enega leta. Zadrugo zastopai upravni od- 

bor, podpisujeta pa zanjo po dva člana 
upravnega odbora, katerih enega lahko 
nadomešča po upravnem odboru poobla- 
ščeni uslužbenec zadruge. 

Člani upravnega odbora so: 
Paradižnik Franc, žel. uslužbenec, Glo- 

boko 9, predsednik, 
Starlekar Ivan, upravnik, Toplico 15, 

podpredsednik, 
Retinger Bogomir, žel. uslužbenec, 

Šmarjeta 45, tajnik, 
Koželj Alojz, šoL upravitelj, Šmarjeta 

št. 41, 
Ljubej Ignac, žel. upokojenec, Ageče 

št. 58, 
Repin Ignac, žel. upokojenec, Globoko 

št. 35, 
Ramšak Franc, klepar, Gračnica 32, 
Potočnik Milan, žel. upokojenec, Sevce 

št. 67, 
Mlakar Franc, žel. upokojenec, Stran- 

sko 38, 
Pečar Samo, študent, Šmarjeta 42 in 
Pintar Franc, žel. uslužbenec, Šmar- 

jeta 2. 
Okrožno sodišče v Celju 

dne 29. julija 1948. 
Zadr VIII 9/2 8624 

* 
1359. 

Sedež: Šcščo, okraj Celje okolica. 
Dan vpisa: 26. avgusta 1948. 
Besedilo: Kmetijska zadruga z omeje- 

nim jamstvom v Seščah. 
Zadruga je bila ustanovljena na skup- 

ščina 9. VII. 1948 za nedoločen čas. 
Naloge zadruge so: 1. da na čim boljši 

in čim kulturnejši način oskrbuje svoje 
člane z vsemi potrebnimi potrošnimi 
predmeti; 2. da odkupuje v svojem oko- 
lišu vso kmetijske pridelke in izdelke r, 
skladu s postavljenim načrtom za dobro 
oskrbo mest in drugih industrijskih sre« 
dišč in sklepa v ta namen pogodbef 
3. da pospešuje in razvija vse panoga 
kmetijskega gospodarstva na svojem 
področju, tako poljedelstvo, živinorejo, 
sadjarstvo, vinogradništvo, čebelarstvo, 
gojitev industrijskih in drugih kultur, 
gozdarstvo, domačo obrt itd., posebno 
še tiste panoge oziroma kulture, ki • 
danih naravnih pogojih najbolj uspeva- 
jo; 4. da uvaja za povečanje kmetijske 
proizvodnje in s tem za naraščanje bla- 
gostanja svojih Članov naprednejše teh« 
nične in agronomske metode v kmetij- 
stvu in v ta namen nabavlja kmetijske 
stroje, umetna gnojila itd., ustanavlja 
ambulante za živino, plemenilne postaje, 
organizma selekcijo živine, gradi silose, 
organizira' semensko službo, skrbi za 
gojitev sadnih, gozdnih in drugih sadik 
itd.; 5. da organizira predelavo kmetij» 
skih pridelkov in obrtne delavnice za 
potrebe svojih članov in izrablja pri tem 
predvsem lokalne surovine: 6. da zbira 
kmečke prihranke v obliki hranilnih! 
vlog in notranjih posojil za ustvarjanje 
obratnih sredstev in podeljevanje kre- 
ditov svojim članom; 7. da skrbi za go- 
spodarski strokovni, kulturni in pro- 
svetni dvig vseh prebivalcev svojega 
okoliša fako, da prireja v svojem za. 
družnem domu strokovna in politična 
predavanja, kulturne priieditve, stro- 
kovne tečaje, razstave, predvajanja ffl-' 
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raov, goji Üzkulturo  itd.  ter   ustanovi 
svojo Knjižnico. 

Zaradi smotrnega in uspešnejšega iz- 
vajanja svojih nalog izdela potrebne na- 
črte v skladu s splošnim državnim na- 
črtom. 

Zadružni delež znaša 100 din, delež 
zadružnikovega družinskega člana 20 di- 
narjev; delež se mora plačati ob vstopu 
v zadrugo. Upravni odbor lahko dovoli 
plačno v obrokih Vsak zadružnik jamči 
z desetkratnim zneskom vpisanega en- 
kratnega temeljnega oziroma družinske- 
ga deleža. 

Priobčitve se, kolikor ni v pravilih 
določeno dragate, nabijao na zadružni 
razglasili deski. 

Upravni odbor sestavlja 7 do 11 čla- 
nov, ki jih voli zbor izmed zadružnikov 
•• dobo enega leta 

Zadrugo zastopa upravni odbor, podpi- 
sujeta pa zanjo po dva člana upravnega 
odbora, katerih enega lahko nadomešča 
po upravnem odboru pooblaščeni usluž- 
benec 7-adruge. 

Ciani spravnega odbora so: 
.Sopotuik Franc, kmet, Sešče, predsed- 

nik, 
Golavšek Anton, kmet, Sešče 10, pod- 

predsednik, 
Lesjak Ferdo, tovarniški nameščenec, 

Sešče, tajnik, 
Žgank Jakob, kmet, Sešče 12, 
Žagar Ivan, tovarniški mojster, Šešče, 
Poteko Vinko, kmet, Matke, 
Cestnik Miha, rudar, Šešče, 
Potočnik   AntoD, tovarniški  mojster, 

ŠeSče, 
Kuder Ivan, rudar, Matke, 
Derča Franc, tovarniški mojster, Se- 

šče 18, odborniki 
Okrožno sodišče v Celju 
dne 26. avgusta 1948. 

Zadr VTTI-10 8471 
* 

136U. 
Sedež: Ihan. 
Dan vpisa: 29, septembra 194S. 
Besedilo: Kmetijska zadrug« z «mr- 

jenim jamstvom v Ihanu. 
Zadruga je bila ustanovljena na usta- 

novnem zboru 5. III. 194S za nedoločen 
čas. __ 

Naloge zadruge ••: 1. da na čim boljši 
in čim kulturncjši način oskrbuje svoje 
člane z vsemi potrebnimi potrošn'mi 
predmeti; 2. da odkupuje y svojem oko* 
lišu vse kmetijske pridelke iin izdelke v 
skladu v postavljenim načrtom za dobro 
oskrbo mest in drugih industrijskih sre- 
dišč in sklepa v ta namen pogodbe; 
3. da pospešuje in razvija vse panoge 
kmetijskega gospodarstva na svojem 
področju, tako poljedelstvo, živinorejo, 
sadjarstvo, vinogradništvo, čebelarstvo, 
gojitev industrijskih in drug-'h kultur, 
gozdarstvo, domačo obrt itd., posebno 
še tiste panoge oziroma kulture, ki v 
danih naravnih pogojih najbolj uspe- 
vajo; 4. da uvaja za povečanje kmetijske 
proizvodnje itn. s tem za naraščanje bla- 
gostanja svojih članov naprednejše teh- 
nične ÎU agronomske metode v kmetij- 
stvu in v ta namen nabavlja kmetijske 
stroje, umetna gnojila itd., mtar/avlja 
ambulante za živino, plemenilne postaje, 
organizira selekcijo ••••••, gradi silose5 

organizira semensko službo, skrbi za 
gojitev sadnih, gozdnih in drug.h ^adik 
itd.; 5. da organizira predelavo kmetij- 
skih pridelkov in obrtne delavnice za 
potrebe svojih članov in izrablja pri tem 
predvsem lokalne surovine; 6. da zbr-a 
kmečke prihranke v obliki hranilnih 
vlog in notranjih posojil za ustvarjanje 
obratnih sredstev in podeljevanje kre- 
ditov svojim članom; 7. da skrbi za go- 
spodarski strokovni, kultura in pro- 
svetni dvig vseh prebivalcev svojega 
okoliša tako, da prireja v svojem za- 
družnem domu strokovna in politična 
predavanja, kulturne prireditve, stro- 
kovne tečaje, razstave, predvajanja til- 
mov, goji üzkulturo itd. ter ustanovi 
svojo knjižnico. 

Zadružni delež znaša SO din, ki se la- 
hko plača v obrokih. Delež zadružni- 
kovega družinskega člana znaša 10 din. 
Člani jamčijo za obveznosti zadruge z 
desetkratnim zneskom vpisanega enkrat- 
nega temeljnega oziroma družinskega 
deleža. 

Zadruga razglaša važnejše sklepe v 
svojih poslovnih prostorih in na razglas- 
ili deski. 

Upravni odbor sestavlja 7 do 12 čla- 
nov, ki jih voli zbor izmed zadružnikov. 
Njegova dolžnost traja eno leto. Za za- 
drugo podpisujeta po dva ïlana uprav- 
nega odbora, katerih enega lahko nado- 
mešča po upravnem odboru pooblaščeni 
uslužbenec zadruge. 

Člani upravnega odbora so: 
Trtnik Alojz, kmet, Biščo 21, 
Goropečnik Feliks, nameščenec, Bišče 

St. 27, 
Hribar Ivan, krojač, Prelog 25, 
Cerar Dominik, trg. pomočnik. Mala 

Loka 10, 
Cerar Stanko, kmet, Brdo 16, 
Kržan Eia, gospodinja, Prelog 22, 
Rak Franc, nameščeneo, Ihan H. 

'Pooblaščenka    za   sopodpisovanje je 
Fiere Pepca, poslovodja, Dol 10, 

Okrožno sodiščo v Ljubljani 
dne 28. septembra 1948. 

Zt 232/48 - Zadr VI196/1      8724 

13S1. 
Sedež: Komenda. 
Dan vpisa: 16. septembra 1948. 
Besedilo: Kmetijska zadruga z ome je- 

nim jamstvom v Komendi. 
Zadruga je bila ustanovljena' na usta- 

novnem zboru 15. III. 1948 za nedoločen 
čas. 

Naloge zadruge so: 1. da na čhn boljši 
in čim kulturnejši način oskrbuje svoje 
člane z vsemi potrebnimi potresnimi 
predmeti; 2. da odkupuje v evojem oko- 
lišu vse kmetijske pridelke in izdelke v 
skladu s postavljenim načrtom za dobro" 
oskrbo mest in drugih industrijskih sre- 
dišč in sklepa v ta namen pogodbe; 
S. da pospešuje in razvija vse panoge 
kmetijskega gospodarstva na evojem 
področju, tako poljedelstvo, živinorejo, 
sadjarstvo, vinogradništvo, čebelarstvo, 
gozdarstvo, domačo obrt itd., posebno 
še tiste panoge oziroma kulture, ki v 
danih naravnih pogojih najbolj uspe- 
vajo; 4. da uvaja za povečanje kmetijske 
proizvodnje in s tem za naraščanje bla- 

gostanja svojih članov naprednejše teh- 
nične in agronomske metode v kmetij- 
stvu in v ta namen nabavlja kmetijske 
stroje, umetna gnojila itd., ustanavlja 
ambulante za živino, plemenilne postaje, 
organizira selekcijo živine, gradi silose, 
organizira semensko službo, skrbi za 
gojitev sadnih, gozdnih in drugih sadik 
itd.; •. da organizira predelavo kmetij- 
skih pridelkov in obrtne delavnice za 
potrebe svojih članov in izrablja pri tem 
predvsem lokalne surovin^; 0. da zbira 
kmečko prihranke v obliki hranilnih 
vlog in notranjih posojil za ustvarjanje 
obratnih sredstev m podeljevanje kre- 
ditov svojim članom; 7. da skrbi za go- 
spodarski strokovni, kulturni in pro- 
svetni dvig vseh prebivalcev svojega 
okoliša tako, da prireja v svojem za- 
družnem domu strokovna in politična 
predavanja, kulturne prireditve, stro- 
kovne tečaje, razstave, predvajanja IH- 
mov, goji fizkultnro itd. ter ustanovi 
svojo knjižnico. 

Ì Delež znaša 100 din in se lahko plača 
v obrokih. Delež zadružnikovega družin- 
skega člana znaša 20 din. Člani jamčijo 
za obveznosti zadruge z desetkratnim 
zneskom vpisanega enkratnega temelj- 
nega oziroma družinskega deleža. 

Zadruga razglaša važnejše sklepe v 
svojih poslovnih prostorih in na raz- 
glasni deski. 

Upravni odbor sestavlja 5 do 10 čla- 
nov, ki jih voli zbor izmed zadružnikov. 
Dolžnost upravnega odbora traja eno 
leto..   . 

Za zadrugo podpisujeta po dva člana: 
upravnega odbora, katerih enega lahko 
nadomešča' po upravnem odboru poobla- 
ščeni uslužbenec zadruge. 

Člani upravnega odbora so: 
Kern Franc, kmet, Breg 8, 
Jenko Peter, kmečki dela veo, Potoka,. 
Kern Maks, kmet, Potok, 1, 
Lukan Franc, mizar, Gmajnica 40, " 
Sodnik Franc, čevljar, Klane 41. 
Kepic Franc, lončar, Mlaka 38, 
Janežič Alojzij, nameščenec, Gora 9, 
Kern Alojz, tesar, Komenda 49, 
Pooblaščenka za sopodpisovanje: Kvas 

Milica, trg. pomočnica, Zalog 16. 
Okrožno sodiščo v Ljubljani 

dne 16. septembra 1948, 
Zt 191/46 — Zadr VI 184/1   8380 

1362. 
Sedež: Krašco, 
Dan vpisa: 23 septembra 1948. 
Besedilo: Kmetijska zadruga z omeje- 

nim jamstvom v Krašcali. 
Zadruga jo bila ustanovljena na'usta- 

novnem zboru 8. IX. 1948 za nedoločen 
Čas. 

Nalogo zadruge so: 1. da na čim "boljši; 
in čim kulturnejši način oskrbuje svoje' 
člane z vsemi potrebnimi potrošninii 
predmeti; 2. da odkupuje v evojem oko- 
lišu vse kmetijske pridelke in izdelke v 
skladu s postavljenim načrtom za dobro 
oskrbo mest in drugih industrijskih sre- 
dišč in sklepa v ta' namen pogodbe; 
3 da pospešuje in razvija vse panogo 
kmetijskega, gospodarstva na svojem 
področju, tako'poljedelstvo, živinorejo, 
sadjarstvo,  vinogradništvo, čebelarstvo,' 
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gojitev industri jsMli in drugih kultur, 
gozdarstvo, domačo obrt itd., posebno 
še tiste panogo oziroma Kulturo, ki v 
danih naravnih pogojih najbolj uspeva- 
jo; 4. da uvaja za povečanje kmetijske 
proizvodnje in s tem za uaraščanje" bla- 
gostanja svojih članov naprednejšo teh- 
nične in agronomske metode v kmetij- 
stvu in v ta namen nabavlja kmetijske 
stroje, umetna gnojila itd., ustanavlja 
ambulante za živino, plemenilne postaje, 
organizma selekcijo živine, gradi silose, 
organizira semensko službo, skrhi za 
gojitev sadnih, gozdnih in drugih sadik 
itd.; 5, da organizira predelavo kmetij, 
skih pridelkov m obrtne delavnice za 
potrebe svojih članov in izrablja pri tem 
predvsem lokalno surovine; C. da zbira 
kmečke prihranke v oblila hranilnih 
'log in notranjih posojil za ustvarjanje 
obratnih sredstev in podeljevanje kre- 
ditov svojim članom; 7. da skrbi za go- 
spodarski strokovni, kulturni in pro- 
svetni dvig vseh prebivalcev svojega 
okoliša tako, da prireja v svojem za- 
družnem domu strokovna in politična 
predavanja, kulturne prireditve, stro- 
kovne tečaje, razstave, predvajanja fil- 
mov, goji fizkulturo itd. ter ustanovi 
svojo knjižnico. 

Delež znaša 100 din in se lahko plača 
v obrokih. Delež zadružnikovega družin- 
skega člana znaša 20 din. Člani jamčijo 
za obveznosti zadruge z desetkratnim 
zneskom vpisanega enkratnega temeljne- 
ga, oziroma družinskega deleža. 

Zadruga razglaša važnejše sklepe v 
svojih poslovnih prostorih in na razglas- 
iti deski. 

Upravni odbor sestavlja 5 do 9 čla- 
nov, ki jih voli zbor izmed zadružnikov. 
Dolžnost upravnega odbora traja,,eno 
leto. '      .:."'> 

Za zadrugo podpisujeta po dva člana 
upravnega odbora, katerih enega .lahko 
nadomešča po upravnem odboru poobla. 
Sceni uslužbenec zadruge. 

Člani upravnega odbora so: 
Cerar Jernej, kmet, Goričica 30, 
Urbanija Vlado, kmet. sin, Krašce 12, 
Cerar Franc, kmet, Dole 27, 
Koderman Janez, kmet, Prikrnica 14, 
Novak Jože, kmet, Vrhe 14, 
Cerar Ivan, kmet, Goričica 20. 

Okrožno sodišče v Ljubljani 
dne 23. septembra 1948. 
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1368. 
SedeZ: Krtina. 
Dan vpisa: 29. septembra 1948. 
Besedilo: Kmetijska zadruga-z ome- 

jenim jamstvom Krtina. 
Zadruga je bila ustanovljena na usta- 

novnem zboru 5. III. 1&48 za nedoločen 
čas. 

Naloge zadruge so: 1. da ria čim boljši 
in čim kulturnejši način oskrbuje svoje 
člane z vsemi potrebnimi potrošnim! 
predmeti; 2. da odkupuje v svojem oko- 
Kšu vsô kmetijske pridelke in izdelke v 
skladu s postavljenim načrtom za dobro 
oskrbo mest in drugih industrijskih sre- 
dišč in sklepa v ta namen pogodbe; 
3. da pospešuje in razvija vse panoge 
kmetijskega   gospodarstva   r.a   svojem 

gozdarstvo, domačo obrt itd., posebno 
področju, talio poljedelstvo, živinorejo, 
sadjarstvo, vinogradništvo, čebelarstvo, 
gojitev industrijskih in drugih kultur, 
še tiste panoge oziroma kulture, ki v 
danih naravnih pogojih najbolj uspe- 
vajo; 4. da uvaja za povečanje kmetijske 
proizvodnje in s tem za naraščanje bla- 
gostanja svojih članov naprednejše teh- 
nične in agronomske metode v kmetij- 
stvu in v ta namen nabavlja kmetijske 
stroje, nmetnn gnojila Ud., ustanavlja 
ambulante za. živino, plemenilne postaje, 
organizira sel. ':cijo živine, gradi silose, 
orgarizira semensko službo, skrbi za 
gojitev sadnih, gozdnih in drugih sadile 
itd.; 6. da organizira predelavo kmetij- 
skih pridelkov in obrtne delavnico za 
potrebe svojih članov in izrablja pri tem 
predvsem lokalne surovine; 6. da zbira 
kmečke prihranke v obliki hranilnih 
vlog !.. notranjih posojil za ustvarjanje 
c' ratnih sredstev in podeljevanje kre- 
ditov svojim članom; 7. da skrbi za go- 
spodarski strokovni, kulturni in pro- 
svetni dvig vseh prebivalcev svojega 
okoliša tako, da prireja v svojem za- 
družnem domu strokovna in politična 
predavanja, kulturne prireditve, stro- 
kovne tečaje, razstave, predvajanja fil- 
mov, goji fizkulturo itd. fer ustanovi 
svojo knjižnico. 

Zadružni delež znaša 100 din, ki se 
lahko plača v obrokih. Delež zadružni- 
kovega družinskega člana znaša 20 din. 
Člani jamčijo za obveznosti zadruga z 
desetkratnim zneskom vpisanega enkrat- 
nega temeljnega oziroma družinskega 
deleža. 

Zadruga razglaša važnejše sklepe v 
svojih poslovnih prostorih in na raz- 
glasili deski. 

Upravni odbor sestavlja 7 do 15 čla- 
nov, ki j ili voli zbor izmed zadružnikov. 
Njegova dolžnost traja eno leto. Za za- 
drugo podpisujeta po dva člana uprav- 
nega odbora, katerih enega lahko na- 
domešča po upravnem odboru poobla- 
ščeni uslužbenec zadruge. 

Člani upravnega odbora so: 
Rahne Julij, kmet, Raca 2, 
Osolin Kari, kmet, Škocjan IS, 
Simon Franc, kmečki sin, Krtina 41, 
Capuder Jože, kmet, Krtina 24, 
Orehek Franc, kmet, Račni vrh 4, 
Omahna Anton, kmet, Kokošnje 55. 
Paštebar Kari, mizar, Krtina 57. 
Pooblašcenka  za   sopodpisovanje  je 

Novak. Marija, knjigovodja, Lukovica. 
Okrožno sodišče v Ljubljani 

dne 29. septembra 1S48. 
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13Ö4. 

Sedež: Laze, KLO Tuhinj. 
Dan_ vpisa: 20. septembra •8. 
Besedilo: Kmetijska zadruga z omeje- 

nim jamstvom na Lazah, KLO Tuhinj. 
Zadruga je bila ustanovljena na usta- 

novnem zboru 6. III. 1948 za nedoločen 
čas. 

Naloge zadruge so: 1. da na čim boljši 
in čim kulturnejši način oskrbuje svoje 
člane z vsemi  potrebnim*   potrofnimi 

predmeti; 2. da odkupuje v svojem oko- 
lišu vse kmetijske pridelke in izdelke v 
skladu s postavljenim načrtom za dobro 
oskrbo mest in drugih industrijalcih sre- 
dišč in sklepa v ta namen pogodbe; 
3- da pospešuje in razvija vse panogo 
kmetijskega gospodarstva na svojem 
področju, tako poljedelstvo, živinorejo, 
sadjarstvo, vinogradništvo, čebelarstvo, 
gojitev industrijskih in drugih kultur, 
gozdarstvo, domačo obrt itd., posebno 
še tiste panoge oziroma kulture, Id v 
danih naravnih pogojih najboli uspeva- 
jo; 4. da uvaja za povečanje kmetijske 
proizvodnje in s tem za naraščanje bla- 
gostanja svojih članov naprednejše teh- 
nične in agronomske metode v kmetij- 
stvu in v ta namen nabavlja kmetijske 
stroje, umetna gnojila itd., ustanavlja 
ambulante za živino, plemenilne postaje, 
organizira selekcijo živine, gradi silose, 
organizira semensko službo, skrbi za 
gojitev sadnih, gozdnih in drugih sadik 
itd.; 5. da organizira predelavo kmetij- 
skih pridelkov in obrtne delavnice za 
potrebe svojih članov in izrablja pri tem 
predvsem lokalne surovine; G. da zbira 
kmečko prihranke v obliki hranilnih 
vlog in notranjih posojil za ustvarjanje 
obratnih sredstev in podeljevanje kre- 
ditov svojim članom; 7. da skrbi za go- 
spodarski strokovni, kulturni in pro- 
svetni dvjg vseh prebivalcev svojega 
okoliša tako, da prireja v svojem za- 
družnem domu strokovna in politična 
predavanja, kulturne prireditve, stro- 
kovno tečaje, razstave, predvajanja lil. 
inov, goji fizkulturo itd. ter ustanovi 
svojo knjižnico. 

DeleZ znaša 100din in &e lahko plaža 
v obrokih. Delež zadružnikovit/a družin- 
skega člana znaša 10 din. Člani jamčijo 
za obveznosti zadruge z desetkratnim 
zneskom vpisanega enkratnega temeljne, 
ga oziroma družinskega de'leža. 

Zadruga razglaša važnejšo sklepe v 
svojih poslovnih prostorih in na razglas- 
ni deski. 

Upravni odbor sestavlja 6' do" 15 čla- 
nov, ki jih voli zbor izmed zadružnikov. 
Dolžnost upravnega odbora traja eno 
leto. 

Za zadrugo podpisujeta po dva člana 
upravnega odbora, katerih enega lahko 
nadomešča po upravnem odboru poobla- 
ščeni uslužbenec zadruge. 

Člani upravnega odbora so: 
Pestotnik Martin, kmet, Sela 1, .  . . 
Hribar Pave], kmet, Lazo 12, 
Čarf Miloš, tajnik, Zg. Tuhinj 20, 
Hribar Jakob, kmet, Zg. Tuhinj 48, 
Ealoh Peter, poslovodja, Zg.  Tubi»] 

št. 80, 
Hribar Jože, kmet, Zg. Tuhinj 3%,   • 
Kadunc Marija, zasebnica, Zg. Tuhiaj 

št. 15, ,-,   < 
Lajmiš Pavel, kovač, Laze 12,   . 
Mohar Vid, kmet, Sela C, 
Novak Franc, kmet, Golice 2, 
Zaje Anton, kmet, Češnjice 20, 
Zavašnik Alojzij, kmet, Vel, hrib 5, 
Zore Jože, mizar, 1•••,2.    • 

Okrožno sodišče v Ljubljani 
dne 20. septembra 1948. 

Zr 223/48 — Zadr VI 185/1   8474 
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1365. t 
Sedež: Ljubljana, Rimska e. ti. | 
Dan vpisa: 25. septembra 1948. 
Besedilo: Obrtna nabaviio-prodajna za- 

druga kleparjev, instalaterjev, kotlar- 
jev in kovinostiskarjev z omejenim jam- 
stvom v Ljubljani. 

Zadruga je bila ustanovljena na usta- 
novnem zboru 22. VII. 1948 za nedo- 
ločen čas. 

Naloge zadruge so: 1. da nabavlja pro- 
izvajalna sredstva in surovine za svoje 
člane; 2. da prevzema od članov njihove 
proizvode, jih razvršča po vrsti in Ka- 
kovosti in skrbi za skupno prodajo; 3. da 
sodeluje pri načrtu oskrbe in pomaga 
pni vključevanju obrtništva v načrtno 
delo; 4. da vodi evidenco o izpolnitvi 
sprejetih proizvajalnih nalog članov ir: 
skrbi, da se v celoti izpolnjujejo pred- 
pisi ljudskih oblasti glede cen in 5. da 
zbira za samooskrbo v svojem okolišu 
surovine, ki so še neizrabljene in jih 
razdeljuje med svoje člane. 

Zadružni-delež znaša 500 din in se 
lahko plača v obrokih, člani jamčijo za 
obveznosti zadruge s petkratnim zne- 
skom vpisanih obveznih deležev. 

Zadruga razglaša važnejše sklepe in 
poročila v svojih poslovnih prostorih, po 
možnosti pa tudi v glasilu Glavne za- 
družne zveze LRS ali v krajevnem 
dnevnem časopisju. 

Upravni odbor sestavlja 5 do 9 članov, 
H jih voli zbor izmed zadružnikov. Nje- 
gova dolžnost traja eno leto. 

Zadrugo zastopata in zanjo podpisu- 
jeta predsednik aH podpredsednik in 
tajnik, če so ti zadržani pa najmanj dva 
člana upravnega odbora, katerih enega 
lahko nadomešča po upravnem odboru 
pooblaščeni uslužbenec zadruge. 

Člani upravnega odbora so: 
Košenina Franc, klepar, Tržaška 119, 
Kokalj Valentin, vod. instalater, Slom- 

škova 27, 
Lončar Franc, klepar, Tyrâeva c. 11, 
Pičman Lovro, vod. instalater, Ilirska 

». 35,  . 
Bögel Franc, klepar, Komenskega 24, 
Fuchs Anton, vod. instalater, Gospo- 

svetska 16, 
Božič Ivan, kotlar, Tyrseva 35, vsi v 

Ljubljani. 
Okrožno sodišče v Ljubljani 

dne 25. septembra 1948. 
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Sedež: Nevlje. 
Dan vpisa: 21. septembra 1948. 
Besedilo: Kmetijska zadruga z omeje- 

nim jamstvom v Nevljah. 
Zadruga je bila ustanovljena na usta- 

novnem zboru 8. III. 1948 za nedoločen 
čas. 

Naloge zadruge so: 1. da na rim boljši 
in čim kulturnejšl način oskrbuje svoje 
člane z vsemi potrebnimi potrošnimi 
predmeti; 2. da odkupuje v svojem ^oko- 
lišu vse kmetijske pridelke in izdelke v 
skladu s postavljenim načrtom za dobro 
oskrbo mest in drugih industrijskih sre- 
dišč in sklepa v ta1 namen pogodbe; 
3. da pospešuje in razvija vse panoge 
kmetijskega   gospodarstva   na   svojem 

področju, tako poljedelstvo, živinorejo, 
sadjarstvo, vinogradništvo, Čebelarstvo, 
gojitev industrijskih m drugih kultur, 
gozdarstvo, domačo obrt itd., posebno 
še tiste panoge oziroma kulture, ki v 
danih naravnih pogojih najbolj uspeva- 
jo; 4. da uvaja za povečanje kmetijske 
proizvodnje in s tem za naraščanje bla- 
gostanja svojih članov naprednejše teh- 
nične in agronomske metode v kmetij- 
stvu in v ta namen nabavlja kmetijske 
stroje, umetna gnojila itd., ustanavlja 
ambulante za živino, plemenilne postaje, 
organizira selekcijo živine, gradi silose, 
organizira' semensTœ službo, skrbi za 
gojitev sadnih, gozdnih in drugih sadik 
itd.; 5. da organizira predelavo kmetij, 
skin pridelkov in obrtne delavnice za 
potrebe svojih članov in izrablja pri tem 
predvsem lokalne surovine; 6. da zbira 
kmečke prihranke v obliki hranilnih 
vlog in notranjih posojil za ustvarjanje 
obratnih sredstev in podeljevanje kre- 
ditov svojim članom; 7. da skrbi za go- 
spodarski strokovni, kulturni in pro- 
svetni dvig vseh prebivalcev svojega 
okoliša tako, da prireja v svojem za- 
družnem domu strokovna in politična 
predavanja, kulturne prireditve, stro- 
kovne tečaje, razstave, predvajanja ffl- 
mov, goji fizkulturo itd. ter ustanovi 
svojo knjižnico. 

Delež znaša 100 din in se lahko plača 
v obrokih. Delež zadružnikovega družin- 
skega člana znaša 20 din. Člani jamčijo 
za obveznosti zadruge z desetkratnim 
zneskom vpisanega enkratnega temeljne- 
ga oziroma družinskega deleža. 

Zadruga razglaša važneiše sklepe v 
svojih poslovnih prostorih in na razglas- 
ni deski. 

Upravni odbor sestavlja 5 do 9 čla- 
nov, ki jih voli zbor izmed zadružnikov. 
Dolžnost upravnega odbora traja eno 
leto. 

Za zadrugo podpisujeta po dva člana 
upravnega odbora, katerih enega lahko 
nadomešča po upravnem odboru poobla- 
ščeni  uslužbenec zadruge. 

Člani upravnega odbora so: 
Virjent Ciril, kmet, Ušenek 1, 
Golob Karol, kmet, Nevlje 5, 
Viddc Valentin, delavec, Nevlje 12, 
Kuhar Francka, trgovska pomočnica, 

Nevlje 13, 
Mlakar Marija, gospodinja, Vrhpolje 

št. 58, 
Pooblaščenka za sopodpisovanje: Hva- 

le Olga, knjigovodja, Nevlje. 
Okrožno sodišče v LJubljani 

dno 21. eeptembra 1948. 
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1367. 

Sedež: Podpeč, 
Dan vpisa: 20. septembra 1948. 
Besedilo: Potrošniška zadruga z orne- 

jenim jamstvom Y Podpcči. 
Zadruga je bila ustanovljena na usta- 

novnem zboru 5. IX. 1948 za nedoločen 
čas. 

Naloge zadruge so: 1. da na čim boljši, 
čim kulturnejši in čim bolj gospodarski, 
način oskrbuje svoje člane z vsemi po- 
trebnimi , potrošnimi predmeti in v ta 
namen: a) ugotavlja potrebo svojih čla- 
nov in na podlagi ugotovljenii potreb 

sestavi načrt potrošnje; b) sklepa po- 
godbe s proizvajalnimi podjetji, z držav, 
nimi trgovskimi podjetji • s kmetijski- 
mi zadrugami oziroma njihovimi zveza- 
mi za dobavo industrijskih in kmetijskih 
proizvodov, posebno skrbi še za dobavo 
povrtnin, sadja, mleka itd.; c) skrbi, da 
bo vse trgovsko poslovanje na stopnji 
racionalne, tehnično popolne in kulturne 
trgovine, to je, da bodo člani dobro po. 
streženi, da bo trgovina vedno založena s 
potrošnimi predmeti, da ne bo imela bla- 
ga, ki se slabo prodaja, da bo zniževala 
zakonito dopustno maržo, da bodo lokali 
in izložbe okusno opremljene itd.; 2. da 
ustanavlja za potrebe svojih članov po 
potrebi in možnosti svoja podjetja, kot 
n. pr. obrtne delavnice, podjetja za kon- 
serviranje sadja, povrtnine, jajc itd.; 
3. da skrbi ob sodelovanju sindikalnih 
organizacij za dvig kulturne in prosvet- 
ne ravni in za zadružno vzgojo svojih 
članov. 

Delež znaša 100 din in se lahko plača 
v obrokih. Delež zadružnikovega družin- 
skega člana znaša 20 din. člani jamčijo 
za obveznosti zadruge s petkratnim 
zneskom vpisanega enkratnega temeljne- 
ga oziroma družinskega deleža. 

Zadruga razglaša važnejše sklepe v 
svojih poslovnih prostorih in na razglas- 
nih deskah svojih poslovalnic. 

Upravni odbor sestavlja 7 članov, ki 
jih voli zbor  izmed  zadružnikov. Dol- 
žnost upravnega odbora traja eno leto. 

Za zadrugo podpisujeta' po dva člana 
upravnega odbora, katerih enega lahko 
nadomešča po upravnem odboru poobla- 
ščeni uslužbenec zadruge. 

Člani upravnega odbora so: 
Svete Matija, delavec, Podpeč 107, 
Kajca Ivan, delavec, Podpeč 23, 
Omejc Franc, administrator, Jezero 57, 
Caserman Terezija, gospodinja, Pod- 

peč 24,. 
Jerina Ivanka, gospodinja. Jezero 56, 
Kržič Marija, delavka, Podpeč 40, 
Seškar Alojzij, delavec, Jezero 49. 

Okrožno sodišče v Ljubljani 
dne 20. septembra 1948. 

Zt 224/48 — Zadr VI 186/1   8476 
* 

1368. 
Sedež: Provo je. 
Dan vpisa: 21. septembra 1948. 
Besedilo: Kmetijska zadruga z omeje- 

nim jamstvom v Prevojah. 
Zadruga je bila ustanovljena na usta- 

novnem zboru 5. III. 1948 za nedoločen 
čas. 

Naloge zadruge so: 1. da na čim boljši 
in čim kulturnejši način oskrbuje vSVoje 
člane z vsemi potrebnimi potrošnimi 
predmeti; 2. da odkupuje v svojem oko- 
lišu vse kmetijske pridelke in izdelke v 
skladu s postavljenim načrtom za dobro 
oskrbo mest in drugih industrijskih sre- 
dišč in sklepa v ta namen pogodbe; 
3. da pospešuje in razvija vse panoge 
kmetijskega gospodarstva na svojem 
področju, tako poljedelstvo, živinorejo, 
sadjarstvo, vinogradništvo, čebelarstvo, 
gojitev industrijskih, in drugih kultur, 
gozdarstvo, domačo obrt itd., posebno 
še tiste panoge oziroma kulture, ki v 
ftnnjh naravnih pogojih najbolj uspeva- 
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jo; 4. da uvaja za po večanje^ kmetijske 
proizvodnje in s tem za naraščanje bla- 
gostanja svojih članov naprednejše teh- 
nične in agronomske metode v kmetij- 
etvu in v ta namen nabavlja kmetijske 
stroje, umetna gnojila itd., ustanavlja 
ambulante za živino, plemenilne postaje, 
organizira selekcijo živine, gradi silose, 
organizira semensko službo, skrbi za 
gojitev sadnih, gozdnih in drugih sadik 
itd.; 5. da organizira predelavo kmetij, 
skih pridelkov in obrtne delavnice za 
potrebe svojih članov in izrablja pri tem 
predvsem lokalne surovine; 6. da' zbira 
kmečke prihranke v obliki hranilnih 
vlog in notranjih posojil za ustvarjanje 
obratnih sredstev in podeljevanje kre- 
ditov svojim članom; 7. da skrbi za go- 
spodarski strokovni, kulturni im pro- 
svetni dvjg VSßb prebivalcev svojega 
okoliša tako, da prireja v svojem za- 
družnem domu strokovna in politična 
predavanja, kulturne prireditve, stro- 
kovne tečaje, razstave, predvajanja ffl. 
mov, goji fizkulturo itd. ter ustanovi 
svojo knjižnico. . , 

Delež anaša 100 din in ee lahko plača 
v obrokih. Delež z&družnikovega družin- 
skega člana znaša 20 din. Člani jamčijo 
za obveznosti zadruge z desetkratnim 
zneskom vpisanega enkratnega temeljne- 
ga oziroma družinskega deleža. 

Zadruga razglaša važnejše sklepe v 
svojih poslovnih prostorih in na razglas- 
ili deski. 

Upravni odbor sestavlja 6 do 12 čla- 
nov, ki jih voli zbor izmed zadružnikov. 
Dolžnost upravnega odbora traja eno 
leto. 

Za zadrugo podpisujeta po dva člana 
upravnega odbora, katerih enega lahko 
nadomešča po upravnem odboru poobla- 
ščeni uslužbenec zadruge. 

Člani upravnega odbora so: 
Pogačar Janko, kmet, Prevoje 37, 
Klopoič Franc, kmet, Prevoje 47> 
Kocjan Franc, kmet, Imovica 1, 
Klopčič Ivan, kmet, Prevoje 52, 
Kotnik Leopold, kmet, Imovica 8, 
Pavlic Blaž, kmet, Št. Vid 19. 
Pooblaščenka za sopodpisovanje: Kot- 

nik Jerca, poslovodja, Prevoje 37. 
Okrožno sodišče v Ljubljani 

dne 21. septembra 1948. 
Zt 217/48 - Zadr VI 187/1   8476 

* 
1369. 

Sedež: Radomlje. 
Dan vpisa: 25. septembra 1948. 
Besedilo: Kmetijska zadruga z omeje- 

nim jamstvom v Radomljah. 
Zadruga je bila ustanovljena na usta- 

novnem zboru 29. VIII. 1948 za nedolo- 
čen čas. 

Naloge zadruge so: 1. da na čim boljši 
in čim kulturnejši način oskrbuje svoje 
člane z vsemi potrebnimi potrošnimi 
predmeti; 2. da odkupuje v svojem oko- 
lišu vse kmetijske pridelke in izdelke v 
skladu s postavljenim načrtom jza dobro 
oskrbo mest in drugih industrijskih sre- 
dišč in sklepa v ta namen pogodbe; 
3. da pospešuje in razvija vse panoge 
kmetijskega gospodarstva na svojem 
področju, tako poljedelstvo, živinorejo, 
sadjarstvo,  domačo obrt  itd., posebno 

še tiste panoge oziroma kulture, ki v 
danih naravnih pogojih najbolj uspe- 
vajo; 4. da uvaja za povečanje kmetijske 
proizvodnje in s tem za naraščanje bla- 
gostanja evojih članov naprednejše teh- 
nične in agronomske metode v kmetij- 
stvu in v ta namen nabavlja kmetijske 
stroje, umetna gnojila itd., ustanavlja 
ambulante za živino, plemenilne postaje, 
organizira selekcijo živine, gradi silose, 
organizira semensko službo, skrbi za 
gojitev sadnih, gozdnih in drugih sadik 
itd.; 5. da organizira predelavo kmetij- 
skih pridelkov in obrtne delavnice za 
potrebe svojih članov in izrablja pri tem 
Eredvsem lokalne surovine; 6. da zbira 

mečke prihranke v obliki hranilnih 
vlog in notranjih posojil za ustvarjanje 
obratnih sredstev in podeljevanje kre- 
ditov svojim članom; 7. da ekrbi za go- 
spodarski strokovni, kulturni in pro- 
svetni dvig vseh prebivalcev svojega 
okoliša tako, da prireja v evojem za- 
družnem domu strokovna in politična 
predavanja, kulturne prireditve, stro- 
kovne tečaje, razstave, predvajanja fil- 
mov, goji fizkulturo itd. ter ustanovi 
svojo knjižnico. 

Zadružni delež znaša 100 din, ki se 
lahko plača v obrokih. Delež zadružni- 
kovega_ družinskega člana znaša 20 din, 
Člani jamčijo m obveznosti zadruge z 
desetkratnim zneskom vpisanega enkrat- 
nega temeljnega oziroma družinskega 
deleža. 

Zadruga razglaša važnejše sklepe v 
svojih poslovnih prostorih in na razglas- 
ili deski. 

Upravni odbor sestavlja 7 do 12 čla- 
nov, ki jih voli zbor izmed zadružnikov. 
Njegova dolžnost traja eno leto. Za za- 
drugo podpisujeta po dva člana upravne- 
ga odbora, katerih enega lahko nadome- 
šča  po  upravnem  odboru  pooblaščeni 
uslužbenec zadruge. 

Člani upravnega odbora so: 
Pavlin Janez, kmet, Radomlje, 46, 
Cerar Alojzij, kmet, Skrjančevo 3, 
Belec Mirni, kmetica, Radomlje 4, 
Nastran Ivan, kmet sin, Radomlje 16, 
Pirš Franc, kmet, Radomlje 23, 
Grošelj Anton, kmet, Radomlje 14, 
Sesek Ciril, kmet, Radomlje 12. 

Okrožno sodišče v Ljubljani 
dne 26. septembra 1948. 

Zt 229/48 — Zadr. VI 191/1 8621 
* 

1870. 
Sedež: Rovte. 
Dat! vpisa: 29. septembra 1948. 
Besedilo: Potrošniška zadruga z ome- 

jenim jamstvom v Rovtah. 
Zadruga je bila ustanovljena na usta- 

novnem zboru 25. VII. 1948 za nedolo- 
čen čas. 

Naloge zadruge so: 
1. da na čim boljši, čim kulturnejši 

in gospodarski način oskrbuje svoje 
člane z vsemi potrebnimi potrošnimi 
predmeti. V ta namen: a) ugotavlja po- 
trebe svojih članov in na podlagi ugo- 
tovitev sestavi načrt potrošnje; b) sklepa 
pogodbe s proizvajalnimi podjetji, z dr- 
žavnimi trgovskimi podjetji in s kmetij- 
skimi zadrugami oziroma njihovimi zve- 
zami za dobavo industrijskih in kmetij- 

skih proizvodov; posebno skrbi za dobavo 
povrtnin, sadja, mleka itd.; c) skrbi, da 
bo trgovsko poslovanje v vsakem po- 
gledu racionalno, tehniČLO dovršeno in 
kulturno, da bodo člani dobro postre- 
žem, da bo trgovina redno založena s 
potrošnimi predmeti, da ne bo imela 
nekoristnega blaga, da bo zniževala za- 
konito dopustno maržo, da bodo lokali 
in izložbe okusno opremljene itd.; 

2. da ustanavlja za potrebe svojih čla- 
nov po potrebi in možnosti lastna pod- 
jetja, n. pr. obrtne delavnice, podjetja 
za konserviranje sadja, povrtnin, jajc 
itd.; 

3. da skrbi s sodelovanjem sindikal- 
snih organizacij za dvig kulturne in pro- 
svetne ravni in za zadružno vzgojo svo- 
jih članov. 

Zadružni delež znaša 100 din, ki ee 
lahko plača v obrokih. Delež zadruž- 
nikovega družinskega člana znaša 10 din. 
Ulani jamčijo za obveznosti zadruge z 
desetkratnim zneskom vpisanega enkrat- 
nega temeljnega oziroma družinskega 
deleža. 

Zadruga razglaša važnejše sklepe \ 
svojih poslovnih prostorih in na razgla*- 
nih deskah svojih poslovalnic. 

Upravni odbor sestavlja 8 članov, ki 
jih voli zbor izmed zadružnikov. Nje- 
gova dolžnost traja eno leto. Za zadrugo 
podpisujeta   po dva člana   upravnega 
odbora, katerih enega lahko nadomešča 
po upravnem odboru pooblaščeni usluž- 
benec zadruge. 

Člani upravnega odbora so: 
Kenk Janez, zidar, Petkovec 26, 
Kogovšek Ivana, babica, Rovte 19, 
Kune Anica, pošt. uradnica, Rovte 102, 
Piivk Ivana; gospodinja, Rovte 101, 
Nagode Karl, delavec, Praprotno brdo 

št. 10, 
Križaj Franc, cestni delavec, Rovte 90, 
Treven Pepca, delavka, Rovte 75, 
Arhar Jakob, delavec Rovte 103. 
Pooblaščenec za sopodpisovanje je Li- 

kar Janez, poslovodja, Rovte 92. 
Okrožno sodišče v Ljubljani 

dne 29. septembra 1948. 
Zt 238/48 - Zadr VI193/1    8726 

* 
1871. 

Sedež: Srednja vas. 
Dan vpisa: 29. septembra 1948. 
Besedilo: Kmetijska zadruga z omeje- 

nim jamstvom v Srednji vasi. 
Zadruga je bua ustanovljena na usta- 

novnem zboru 16. VI. 1948 za nedoločen 
čas. 

Naloge zadruge so: 1 da na čim boljši 
in čim kulturnejši način oskrbuje evoje 
člane z vsemi potrebnimi potrošnimi 
predmeti; 2. da odkupuje v svojem oko- 
lišu vse kmetijske pridelke in izdelke v 
skladu s postavljenim načrtom za dobro 
oskrbo mest in drugih industrijskih sre- 
dišč in sklepa v ta namen pogodbe; 
3. da pospešuje in razvija vse panoge 
kmetijskega gospodarstva na svojem 
področju, tako poljedelstvo, živinorejo, 
sadjarstvo, domačo obrt itd., posebno 
še tiste panoge oziroma kulture, ki v 
danih naravnih pogojih najbolj uspe- 
vajo; 4. da uvaja za -povečanje kmetijske 
proizvodnje in s tem za naraščanje bla- 
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gostanja svojih članov naprednejše teh- 
nične in agronomske metode v kmetij- 
stvu in v ta namen nabavlja kmetijske 
stroje, umetna gnojila itd., ustanavlja 
ambulante za ži vino, plemenilne postaje, 
organizira selekcijo živine, gradi silose, 
organizira semensko službo, skrbi za 
gojitev sadnih, gozdnih in drugih sadik 
itd.; 5. da organizira predelavo kmetij- 
skih pridelkov in obrtne delavnice za 
potrebe svojih članov in izrablja pri tem 
predvsem lokalne surovine; 6. da zbira 
kmečke prihranke v obliki hranilnih 
vlog in notranjih posojil za ustvarjanje 
obratnih sredstev in podeljevanje kre- 
ditov svojim članom; 7 da skrbi za go- 
spodarski strokovni, kulturni in pro- 
svetni dvig vseh prebivalcev svojega 
okoliša tako, da prireja v svojem za- 
družnem domu strokovna in politična 
predavanja, kulturne prireditve, stro- 
kovne tečaje, razstave, predvajanja fil- 
mov, goji tizkulturo itd. ter ustanovi 
svojo knjižnico. 

Zadružni delež znaša 100 din, ki se 
lahko plača v obrokih. Delež zadružni- 
kov ;a družinskega člana znaša 10 din. 
Člani jamčijo za obveznosti zadruge z 
desetkratnim zneskom vpisanega enkrat- 
nega temeljnega oziroma družinskega 
deleža 

Zadruga razglaša važnejše sklepe v 
svojih poslovnih prostorih in na razglas- 
ili deski. 

Upravni odbor sestavlja 5 članov, ki 
jih voli zbor izmed zadružnikov. Njego- 
va dolžnost traja eno leto. 

Za zadrugo podpisujeta po dva člana 
upravnega odbora, katerih enega lahko 
nadomešča po upravnem odboru poobla- 
ščeni uslužbenec zadruge. 

Člani upravnega odbora so: 
Berleo Janez, kmet, Loke 18, 
Mali Ivan, kmečki sin, Loke 1, 
VrtaČič Stane, kmet- sin, Rožično 4, 
Burja Franc, gozdar, Vaseno 2, 
Poljanšek Angela, kmet. hči, Sovina 

peč 4. 
Okrožno sodišče v Ljubljani 

dne 28. septembra 1948. 
Zt 231/48 — Zadr. VI 195/1 872Ó 

* 
1372. 

Sedež: škocijan. 
Dan vpisa: 16. septembra 1948. 
Besedilo: Kmetijska zadruga z omeje- 

nim jamstvom v Škocijanu. 
Zadruga je bik ustanovljena1 na usta- 

novnem zboru 10. III. 1948 za nedoločen 
čas. 

Naloge zadruge so: 1. da na čim boljši 
in čim kulturnejši način oskrbuje svoje 
člane z vsemi potrebnimi potresnimi 
predmeti; 2. da odkupuje v svojem oko- 
lišu vse kmetijske pridelke in izdelke v 
skladu s postavljenim načrtom za dobro 
oskrbo mest in drugih industrijskih sre- 
dišč in sklepa v ta > namen pogodbe; 
3. da pospešuje in razvija vse panoge 
kmetijskega gospodarstva' na svojem 
področju, tako poljedelstvo, živinorejo, 
sadjarstvo, vinogradništvo,^ čebelarstvo, 

"gozdarstvo, domačo obrt itd., posebno 
še tiste panoge oziroma kulture, ki v 
damn  naravnih   pogojih  najbolj  uspe- 

vajo; 4. da uvaja za povećanje kmetijske 
proizvodnje in s tem za naraščanje bla- 
gostanja svojih članov naprednejše teh 
nične in agronomske metode v kmetij- 
stvu in v ta namen nabavlja kmetijske 
stroje, umetna gnojila itd., ustanavlja 
ambulante za živino, plemenilne postaje, 
organizira selekcijo živine, gradi silose, 
organizira semensko službo, skrbi za 
gojitev sadnih, gozdnih in drugih sadik 
itd.; 6. da organizira predelavo kmetij- 
skih pridelkov in obrtne delavnice za 
potrebe svojih članov in izrablja pri tem 
predvsem lokalne surovine; 6. da zbira 
kmečke prihranke v obliki hranilnih 
vlog in notranjih posojil za ustvarjanje 
obratnih sredstev in podeljevanje kre- 
ditov svojim članom; 7 da skrbi za go- 
spodarski strokovni, kulturni in pro- 
svetni dvig vseh prebivalcev svojega 
okoliša tako, da prireja v svojem, za- 
družnem domu strokovna in politična 
predavanja, kulturne prireditve, stro- 
kovne tečaje, razstave, predvajanja •- 
mov, goji tizkulturo itd. ter ustanovi 
svojo knjižnico. 

Delež znaša 100 din in se lahko plača 
v obrokih. Delež zadružnikovega družin- 
skega Člana znaša 10 din. Člani jamčijo 
za obveznosti zadruge z desetkratnim 
zneskom vpisanega enkratnega temelj- 
nega oziroma družinskega deleža. 

Zadruga razglaša važnejše sklepe v 
svojih poslovnih prostorih in na raz- 
glasni deski.. 

Upravni odbor sestavlja sedem čla- 
nov, ki jih voli zbor izmed zadružnikov. 
Dolžnost upravnega odbora traja eno 
leto. 

Za zadrugo podpisujeta po dva člana 
upravnega odbora, katerih enega lahko 
nadomešča po upravnem odboru poobla- 
ščeni uslužbenec zadruge. 

Člani upravnega odbora so: 
Stare Martin, kmet, Vel. Lipljene 22, 
Smuč Alojzij,    Male Lipljene 18, 
Kanduč Franc, tajnik KLO, Vel. Lip- 

ljene 20, 
Mihelčič Jože, kmet, Škocijan 9, 
Smuč Leopold, kmet, Male Lipljene 18, 

št. 16, 
Mustar Matija, kmet, Vel. Lipljene 14, 
Virant Janez, kmet, Vel. Lipljene •. 

Okrožno sodišče v Ljubljani 
dne 16. septembra 1948. 

Zt 137/48 — Zadr VI 180/1   8328 

1373. 
Sedež: Tomačevo. 
Dan vpisa: 25. septembra 1948. 
Besedilo: Kmetijska zadruga z omeje- 

nim jamstvom v Toinačevem. 
Zadruga je bila ustanovljena na usta- 

novnem zboru 15. IX. 1948 za nedoločen 
čas. 

Naloge zadruge so: 1 da na čim boljši 
in čim kulturnejši način oskrbuje svoje 
člane z vsemi potrebnimi potrošnimi 
predmeti; 2. da odkupuje v svojem oko- 
lišu vse kmetijske pridelke in izdelke ,v 
skladu s postavljenim načrtom za dobro 
oskrbo mest in drugih industrijskih sre- 
dišč in sklepa v ta namen pogodbe; 
3. da pospešuje in razvija vse panoge 
kmetijskega   gospodarstva   na   svojem 

področju, tako poljedelstvo, živinorejo, 
sadjarstvo, domačo obrt itd., po»ebuo 
še tiste panogo oziroma kulture, ki v 
danih naravnih pogojih najbolj uspe- 
vajo; 4. da uvaja za povečanje kmetijske 
proizvodnje m s tem za naraščanje bla- 
gostanja svojih članov naprp-.Inezse teli. 
nične in agronomske metode v kmetij- 
stvu in v ta namen nabavlja kmetijaite 
stroje, umetna gnojila itd, ustanavlja 
ambulante za živino, plemenilne postaje, 
organizira selekcijo živine, gradi silose, 
organizira semensko službo, skrbi za 
gojitev sadnih, gozdnih in drugih sadik 
itd.; 5. da organizira predelavo kmetij- 
skih pridelkov in obrtne delavnice za 
potrebe svojih članov in izrablja pri tem 
predvsem lokalne surovine; 6. da zbira 
kmečke prihranke v obliki hranilnih 
vlog • notranjih posojil za ustvarjanje 
obratnih sredstev in podeljevanje kre- 
ditov svojim članom; 7 da skrbi za go- 
spodarski strokovni, kulturni in pro- 
svetni dvig vseh prebivalcev svojega 
okoliša tako, da prireja v svojem za- 
jdružnein domu strokovna in politična 
predavanja, kulturne prireditve, stro- 
kovne tečaje, razstave, predvajanja tU- 
mov, goji tizkulturo itd. ter ustanovi 
svojo knjižnico. 

Zadružni delež znaša 200 din, ki se 
lahko plača v obrokih. Delež zadružniko- 
vega družinskega člana znaša 20 din. Čla- 
ni jamčijo za obveznosti zadruge z de- 
setkratnm zneskom vpisanega enkratne- 
ga ' temeljnega oziroma družinskega de- 
leža. 

Zadruga razglaša važnejše sklepe v 
svojih poslovnih prostorih in na razglas- 
ili deski. 

Upravni odbor sestavlja 7 do 11 Čla- 
nov, ki jih voli zbor izmed zadružnikov. 
Njegova dolžnost traja eno leto. Za za- 
drugo podpisujeta po dva člana uprav- 
nega odbora, katerih enega lahko nado. 
mešča po upravnem odboru pooblaščeni 
uslužbenec zadruge, 

Člani upravnega odbora so: 
Srakar Anton, kmet, Tomačevo 13, 
Smerajc Jernej, kmet. Jarše 11, 
Bolta Ivan, kmet, Jarše 8, 
Srakar Vinko, kmet, Tomačevo 14, 
Jerneje Ivan, kmet, Tomačevo 28, 
Srakar Franc, kmet, Tomačevo 5, 
Dimnik Marija, kmetica, Tomačevo 16, 
Mavc Anton, kmet, Tomačevo 33, 
Mam Ignac, kmet. Tomačevo 8. 

f      Okrožno sodišče y Ljubljani 
dne 25. septembra 1948. 

Zt 228/48 - Zadr. VI 190/1 8623 

1374. 
Sedež: Dolnja Lendava. 
Dan vpisa: 25. soptembra 1948. 
Besedilo: Obrtniška nabavno-prodajna 

zadruga z o. j. za dolnjelendarski okraj 
v Dolnji Lendavi. 

Zadruga je bila ustanovljena na skup- 
ščini 22. VIII. 1948 za nedoločen čas. 

Naloga zadruge je: 1. da nabavlja pro- 
izvajalna sredstva in surovine za svoje 
člane; 2. da prevzema od svojih članov 
njihove proizvode, jih razvršča po vrsti 
in kakovosti in skrbi za skupno prodajo; 
3. da sodeluje pri načrtu oskrbe in po- 
maga pri vključevanju obrtnikov v na- 
črtno delo; 4. da prevzema oziroma po- 
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a) pošiljati okrajnemu ljudskemu odboru mesečna sta- 
tistična poročila o rojstvih za živo rojene in mrtvo rojene; 

b) pošiljati okrajnemu ljudskemu odboru mesečna po- 
ročila o vseh izven zakona rojenih otrocih; 

c) pošiljati pristojnim okrajnim sodiščem mesečna po- 
ročila o vseh smrtnih primerih; 

d) pošiljati pristojnim vojaškim organom mesečne se- 
zname o smrti vseh  vojaških obveznikov; 

e) obveščati sproti pristojni ljudski odbor o vseh pri- 
merih rojstva in smrti zaradi razvida v državljanski knjigi, 
če ne vodi sam državljanske knjige za te osebe, in zaradi 
zaznambe v volivnih imenikih in podobno. 

VPOGLED V MATIČNE KNJIGE 
30. člen    . 

Vsakomur je dovoljen brezplačen vpogled v matične 
knjige, in sicer samo pod nadzorstvom matičarja ali namest- 
nika in med uradnimi urami. 

MATIČNI URADNI PROSTORI IN INVENTAR 
31. člen 

" Matične zadeve se opravljajo v uradnih prostorih ljud- 
skega odbora, pri katerem se vodijo matične knjige. Ta ljud- 
ski odbor mora skrbeti za potrebne uradne prostore, pi- 
sarniški material in za potrebni inventar. 

Matične knjige se morajo hraniti v posebni zaklenjeni 
omari. Ta omara se sme uporabljati samo v matične na- 
mene (za matične knjige, dvojnike izvirnikov, abecedne 
vpisnike, vložni zapisnik, arhiv in podobno). 

H 
UPORABA URADNEGA PEČATA 

32. člen . 
Za izpiske iz matičnih knjig in za vse druge uradne 

matične spise se uporablja pečat ljudskega odbora, «za ka- 
terega vodi matičar matične knjige. 

Ce obsega matični okoliš več krajevnih ljudskih od- 
borov, se uporablja pečat tistega ljudskega odbora, na ka- 
terega se izpisek ali uradni spis nanaša. 

Matičar mora uradni pečat najskrbneje hraniti in je 
odgovoren za vsako nepravilnost ali zlorabo kakor tudi za 
izgubo pečata. Ce se pečat izgubi, mora matičar to takoj 
pismeno sporočiti ljudskemu odboru, pri katerem je v služ- 
bi, in pristojnemu odseku za notranje zadeve. 

I 
TAKSE 
33. člen 

Vse priglasitve in vsi vpisi v matične knjige so takse 
prosti po 19. členu zakona o državnih matičnih knjigah. 

Vloge, s katerimi zahtevajo stranke izpiske iz matic-1 
nih knjig, se kolkujejo z 10 din po tar. št. 1 zakona o taksah. 

Izpiski iz matičnih knjig se kolkujejo z 20din potar, 
št. 27 zakona o taksah. Izvzeta niso od te takse niti potrdila 
o sklenitvi zakona oziroma izpiski iz poročne matične knjige, 
ki se morajo izdajati zakoncem po 36. členu zakona o za- 
konski zvezi. 

Taksa se ne plača za izpiske iz matičnih knjig: 
a) ki se pošiljajo uradno v inozemstvo zaradi zaznambe 

v matičnih knjigah, ki se vodijo v inozemstvu (3. točka 
16. člena zakona o državnih maV^nib. knjigah); 

b) ki se rabijo v namene, za katere se po taksnem za- 
konu ali po drugih zakonih ne plačuje nobena taksa. 

Pri vsakem izpisku, ki se izda stranki brez takse mora 
biti jasno razvidno, za kaj in po katerem predpisu je bil iz- 
dan brez takse, in da se brez poprejšnjega predpisanega tak- 
siranja ne sme uporabiti v druge namene (4. člen zakona o 
taksah). 

Drugi del 

VPISI   V  POSAMEZNE MATIČNE KNJIGE 

ROJSTNA MATIČNA KNJIGA 
Priglasitev rojstva 

34. člen 
Matičarju se morajo priglasiti vsa rojstva, ki se do- 

godijo v območju njegovega okoliša, četudi otrokova mati 
tam stalno ne*biva, temveč se zadržuje samo začasno. 

Vsako rojstvo se mora priglasiti matičarju takoj, naj- 
pozneje pa v 15 dneh od dneva rojstva. 

Mrtvorojenca je treba priglasiti v 24 urah po rojstvu. 
Rojstvo, priglašeno po 30 dneh, odkar se je dogodilo, 

sme vpisati matičar samo z dovoljenjem višjega nadzor- 
stvenega organa, ki stvar prej preišče. • 

Kraj vpisa rojstva 

35. člen 
Praviloma se rojstvo vpiše v rojstno matično knjigo 

tistega krajevnega oziroma mestnega ljudskega odbora, v 
katerega območju se je dogodilo. 

Rojstvo na železnici, ladji, letalu ali na kakem drugem 
prevoznem sredstvu se priglasi matičarju kraja, v ka- 
terem se je potovanje končalo, to je v katerem je porodnica 
zapustila prevozno sredstvo. Ce je ta kraj v inozemstvu, 
pridejo v poštev določbe zadnjega odstavka tega člena. 

Najden otrok se vpiše v rojstno matično knjigo kraja, 
v katerega območju je bil najden. 

Otrok neznanih staršev se vpiše v rojstno matično knjigo 
kraja, v katerega območju biva. 

Rojstvo državljana FLRJ, ki je tudi državljan LRS, v 
inozemstvu se vpiše v domačo rojstno matično knjigo kraja, 
v katerem bivajo stalno ali začasno skupno njegovi starši 
oziroma v katerem je nazadnje bival eden od njih oziroma 
pri matičnem odseku mestnega ljudskega odbora glavnega 
mesta Ljubljana. (Glej 61. člen tega pravilnika.) 

Obvcaiost prighisilve rojstva 

36. člen 

' Otrokovo rojstvo je dolžna v prvi vrsti priglasiti kra- 
I jevna babica. Nadalje so dolžne priglasiti otrokovo rojstvo 

tele osebe po vrstnem redu: otrokov oče, babica ali "zdrav- 
nik, ki je pomagal pri porodu, oseba, v katere stanovanju 
je bil porod, mati, brž ko je sposobna za to, najbližji sosedje, 
ki so zvedeli za rojstvo. Vsaka od teh oseb je dolžna pri- 
glasiti, če ni katerega obvezanca, ki je naveden pred njo, 
ali če ta tega ne more storiti. 

Rojstvo v porodnišnici, bolnici, sanatoriju ali v drugi 
podobni ustanovi so vedno dolžne priglasiti uprave teh 
ustanov. 

Obvezni podatki za temeljni vpis 
37. člen 

V rojstno matično knjigo se vpisujejo: 
1. podatki o času in kraju rojstva, o priimku in rojst- 

nem imenu ter spolu otroka in .   '* 
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2. podatki o otrokovih   starših,  ki   morajo obsegati 
osebna imena,  rojstne podatke, državljanstvo, narodnost, 

j    poklic in prebivališče otrokovega očeta in matere. 
Podrobnosti glede vpisov posameznih podatkov so raz- 

vidne iz nadaljnjih členov tega pravilnika. 

Priimek zakonskega otroka 

88- člen 

Zakonski otrok dobi in ima vedno očetov priimek. 
Za zakonskega velja otrok, ki je rojen v zakonu ali v 

dobi do 300 dni po prenehanju zakona, kakor tudi otrok, ki 
je rojen v ničnem ali v razveljavljenem zakonu. 

Če je otrok rojen v poznejšem zakonu matere, toda 
pred potekom 270 dni od dneva, ko je prenehal prejšnji 
materin zakon, velja prejšnji materin mož za otrokovega 
očeta, razen če materin mož iz poznejšega zakona prizna 
g privolitvijo otrokove matere, da je on otrokov oče. 

Priimek nezakonskega otroka 

39. člen 

Nezakonski otrok dobi in ima materin dekliški priimek. 
Če oče prizna'nezakonskega otroka za svojega, dobi in 

ima' otrok očetov priimek, če se tako sporazumejo starši. 
Ce je tak sporazum dosežen že ob vpisu otrokovega 

rojstva, zaznamuje to matičar obenem s priznanjem oče- 
tovstva v stolpcu »Pripombe in popravki«. Primer: glej 
44. čjen tega pravilnika. 

Če ob vpisu otrokovega rojstva ni takega sporazuma, 
vpiše matičar otroka z materinim dekliškim priimkom. Če 
pa se starši pozneje sporazumejo, da dobi otrok očetov pri- 
imek, se ta sporazum in sprememba otrokovega priimka 
zaznamuje' v stolpcu »Poznejši vpisi in zaznambe«. Primer: 
glej 44. člen tega pravilnika. 

Način vpisa otrokovega priimka 

40. člen 

Otrokov priimek se vpiše dobesedno tako, kakor je 
v rojstni matični knjigi vpisan priimek osebe, po kateri dobi 
otrok priimek. 

Priimek otroka tujega državljana se vpiše s priimkom, 
ki ga ima njegov oče oziroma mati po predpisih svoje 
države. 

Otrokovo rojstno ime 

41. člen 

Rojstno ime določijo otroku sporazumno starši po prosti 
izbiri. Če eden od staršev ni več živ -ali pa ne more iz- 
vrševati roditeljske pravice, določi otroku rojstno ime drugi 
roditelj. 

Če se starši ne sporazumejo o otrokovem imenu, če niso 
več živi ali če ne morejo izvrševati roditeljske pravice, 
določi otroku ime izvršilni odbor krajevnega oziroma mest- 
nega ljudskega odbora, ki je pristojen po otrokovem bi- 
vališču. 

Otroku se lahko določi in vpiše v rojstno matično knjigo 
samo eno rojstno ime. 

Če ob priglasitvi rojstva otrokovo rojstno ime še ni 
določeno, vpiše matičar samo otrokov priimek, prostor za 
vpis rojstnega imena pa pusti prazen. Pozneje določeno 
rojstno ime vpiše v ta prostor, v stolpec »Poznejši vpisi in 
zaznambe« pa zaznamuje, da je bilo rojstno ime pozneje 
pripisano in kdaj. Primer: »Po sporazumu staršev (ali: po 
odločbi KLO-. št. z dne .„ -) 

je bilo pozneje določeno otroku rojstno Ime  ,  •* 
Datum, Matičarjev podpis. 

Če umre otrok pred priglasitvijo rojstva in ne dobi 
rojstnega imena, vpiše matičar otrokov priimek z dostavkom 
»rojstnega imena ni dobil« in z označbo spola. 

Podatki o starših 

42. člen 

Podatke o otrokovih starših vpiše matičar na podlagi 
njihovih izpiskov iz rojstnih matičnih knjig ali na podlagi 
drugih javnih listin, iz katerih so ti podatki razvidni 

Če je splošno znano, da so otrokovi starši poročeni, ni 
treba zahtevati od njih izpiska iz poročne matične knjige. 
Če pa to ni znano in se starši ne morejo izkazati, da so 
veljavno poročeni, morajo pred vpisom izjaviti na zapisnik 
pri matičarju, kdaj in kje so se poročili, matičar pa jih 
mora opozoriti, da so kazensko odgovorni za neresničnost 
izjave. Po opravljenem vpisu preskrbi matičar po uradni 
dolžnosti potrdilo o sklenitvi zakona staršev in ga priključi 
zapisniku. Če matičar ugotovi, da so priglašeni podatki ne- 
resnični, to je, da starši niso poročeni, predloži pristojnemu 
okrajnemu izvršilnemu odboru predlog za odreditev po- 
pravka vpisa, starše pa naznani pristojnemu organu zaradi 
uvedbe postopka. ' 

Če otrokov oče v času otrokovega rojstva ni več živ, 
se zapiše pred .njegovim priimkom »pokojni«, v stolpcu 
»Pripombe in popravki« pa se zabeleži dan in kraj nje- 
gove smrti. 

Podatki o očetu nezakonskega otroka se vpišejo v 
ustrezne razpredelke temeljnega vpisa samo v primeru pri- 
znanja očetovstva ob vpisu rojstva. V vseh drugih takih 
primerih pa ostanejo ti razpredelki prazni in jih je treba 
prečrtati. 

V razpredelku »Državljanstvo« se za starše, ki so naši 
državljani, vpiše samo državljanstvo FLRJ in ne državljan- 
stvo ljudske republike. 

V razpredelku »Narodnost« se pri naših državljanih 
vpiše slovenska, hrvatska, srbska, črnogorska in makedon- 
ska narodnost, če pripadajo starši po narodnosti kateremu 
izmed narodov FLRJ. Prj osebah tuje narodnosti se vpiše 
narodnost po narodu, ki mu pripada ta oseba. 

Sporazum staršev o otrokovem republiškem državljanstvu 

43. člen 

če imajo otrokovi starši različno republiško državljan- 
stvo, se otrokovo republiško državljanstvo določi po spoJ 
razumu staršev. 

Za veljavnost takega sporazuma zadostuje matičarjeva 
ugotovitev v rojstni matični knjigi, da so starši vpričo njega 
določili otroku republiško državljanstvo. Matičar je dolžan 
zahtevati od staršev tako izjavo. Če dajo starši tako izjavo 
pri matičarju ob vpisu otrokovega rojstva, zaznamuje to ma- 
tičar v stolpcu »Pripombe in popravki«. Primer: »Po spo- 
razumu staršev »ima otrok državljanstvo Ljudske republike 
 « 

Starši dajo izjavo o republiškem državljanstvu otroka 
lahko tudi dodamo po že zaključenem vpisu otrokovega 
rojstva, in sicer pred okrajnim izvršilnim odborom pismeno 
ali ustno na zapisnik. Okrajni izvršilni odbor mora poslati 
izjavo pristojnemu matičarju zaradi zaznambe v stolpcu 
»Poznejši vpisi in zaznambe«. Primer: »Starši so se pred 
okrajnim izvršilnim odborom v —. >— dne •••-——— 
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sporazumeli, da ima otrok državljanstvo Ljudske republike 
 .« 

Morebitne poznejše spremembe otrokovega republiškega 
državlianetva se ne zaznamujejo v matični knjigi. 

Priznanje očetovstva nezakonskem otroka 

44. Člen 
Za očeta nezakonskega otroka velja, kdor ga prizna ta 

svojega ali kdor je s pravnomočno odločbo sodišča ugotov- 
ljen kot oče. 

Priznanje očetovstva se lahko poda ali pred matičarjem 
osebno ali v javni listini (n. pr. na zapisnik pred sodiščem 
ali pred skrbniškim organom) ali v oporoki. To priznanje 
velja in se vpiše v matično knjigo samo, če se s tem pri- 
znanjem strinja otrokova mati. Ce mati ob priznanju oče- 
tovstva ni navzoča, jo mora matičar o tem obvestiti, da se 
naknadno izjavi, ali soglaša s priznanjem. Dokler mati ne 
da svoje privolitve, matičar ne sme vpisati priznanja očetov- 
stva- Ce pa otrokova mati ni več živa ali je neznanega bi- 
vališča, obvesti matičar o priznanju očetovstva otrokovega 
skrbnika, ki lahko poda z dovoljenjem skrbniškega organa 
tako izjavo mesto matere. 

Priznanje očetovstva s privolitvijo matere ob času vpisa 
otrokovega rojstva zaznamuje matičar v stolpcu >Pripombe 
in popravki«, poznejše priznanje po že zaključenem vpisu 
pa   v   stolpcu   »Poznejši   vpisi   in   zaznambe«.   Primer: 
>„»—._«  (navesti je treba osebno ime in vse podatke 
o očetu, če niso že vpisani) je s privolitvijo matere priznal 
na zapisnik, da je otrokov oče«. K temu besedilu se lahko 
pripiše: »Starši so se obenem sporazumeli, da dobi in ima 
otrok očetov priimek <. 

Ugotovitev očetovstva 

45. člen 
Ce se ugotovi .očetovstvo otroka s sodno odločbo, pošlje 

sodišče po pravnomočnosti svojo odločbo pristojnemu ma- 
tičarju, ki to zaznamuje v stolpcu »Poznejši vpisi in za- 
znambe«. Primer: >S pravnomočno odločbo okrajnega so- 
dišča v , št. z dne , je ugo- 
tovljeno, da je otrokov oče   (navesti je treba 
poleg osebnega imena vse podatke o očetu).« Datum. Ma- 
tičarjev podpis. 

Izpodbijanje očetovstva 

46. člen 
Očetovstvo lahko izpodbija s tožbo pred sodiščem: mož 

glede otroka, ki ga je rodila njegova žena v zakonu ali pred 
pretekom 300 dni po prenehanju zakona, če misli, da ni 
njegov oče; mati, da je oče njenega otroka tisti, ki velja po 
zakonu z» njegovega očeta; otrok, da je njegov oče tisti, ki 
velja po zakonu za njegovega očeta, in končno vsak, kdor 
misli, da je oče nezakonskega otroka in da ni oče tisti, ki 
je otroka priznal za svojega. 

V vseh teh primerih zaznamuje matičar taka dejstva 
na podlagi pravnomočne odločbe, ki mu jo pošlje sodišče. 
Zaznambo napravi v stolpcu »Poznejši vpisi in zaznambe«. 
Primer:   »S   pravnomočno   odločbo  okrajnega   sodišča   v 
 , št.   z dne   je ugotovljeno, 
da ni otrokov oče   Otrok je rojen izven zakona 
ter dobi in ima priimek po materi «_ « 

Pozafconitev otroka s poznejšo poroko stariev 

47. člen 

Otrok, ki je rojen izven zakona, velja za zakonskega, 
če so njegovi starši med seboj sklenili zakon. Kot zakonski 
dobi in ima očetov priimek. 

Ce je otrok nad 16 let star, lahko z izjavo obdrži svoj 
dosedanji priimek. Tako izjavo mora podati pred krajevnim 
(mestnim) ljudskim odborom oziroma pred matičarjem v 
6 mesecih od dneva sklenitve zakona staršev oziroma od 
dneva, ko je zvedel za to, toda najpozneje v enem letu. 

Pozakonitev zaznamuje matičar sam po uradni dolžnosti 
v rojstni matični knjigi pri vpisu otrokovega rojstva v stolpcu 
»Poznejši vpisi in zaznambe«. Poprej pa se mora prepričati, 
da so se otrokovi starši res poročili • da velja mož otrokove 
matere res za otrokovega očeta. 

Ce je priznanje ali ugotovitev očetovstva že prej zazna- 
movano v rojstni matični knjigi, zaznamuje matičar pozako- 
nitev kratko brez podatkov o očetu. Primer: »Otrokovi starši 
so dne pri sklenili zakon. Otrok je 
zakonski ter dobi priimek po očetu .  .«. Datum- 
Matičarjev podpis. 

Ce v rojstni matični knjigi priznanje oziroma ugotovitev 
očetovstva še ni vpisana, je treba obenem s pozakonitvijo 
posvedočiti tudi na zapisnik priznanje očetovstva in nato 
zaznamovati vse to v stolpcu »Poznejši vpisi in zaznambe«. 
Primer: »  (navesti je treba poleg osebnega imena 
vse podatke očeta) je sporazumno z otrokovo materjo pri- 
znal, da je otrokov oče in se je dne _.•_^„. *w ._ 
poročil z otrokovo materjo. Otrok je zakonski in dobi pri* 
imek po očetu < Datum. Matičarjev podpis. 

Razglasitev nezakonskega otroka za zakonskega 

48. Člen 
če so se starši nezakonskega otroka nameravali pero* 

čiti, pa jim je to preprečila smrt enega od njih, izreče so- 
dišče v nepravdnem postopku po zahtevi drugega roditelja 
ali otroka oziroma njegovega skrbnika, da je otrok zakonski. 

Ce je kak zakonski zadržek, ki je nastal po spočetja 
otroka, preprečil staršem namen, da se poročijo, lahko izreče 
sodišče v nepravdnem postopku na zahtevo vsakega od star- 
šev ali otroka oziroma njegovega skrbnika, da je otrok za- 
konski. 

Sodišče pošlje svojo pravnomočno odločbo pristojnemu 
matičarju, da to zaznamuje v stolpcu »Poznejii vpisi in 
zaznambe«. Primer: »Okrajno sodišče v __—_ je 
s pravnomočno odločbo, št... z dne  izreklo, 
da je otrok zakonski Dobi in ima priimek „        po 
svojem dne umrlem očetu        .< Datum. 
Matičarjev podpis. 

Posvojitev in prenehanje posvojitve 

49. Sen 

S pogodbo, ki se sklene pred skrbniškim organom, po- 
svoji lahko ena oseba ali zakonca skupno (posvojitelj) drugo 
mladoletno osebo (posvojenec) Posvojitelj mora biti vsaj 
18 let starejši od posvojenca, ne sme biti z njim v sorodstvu 
v ravni vrsti ali v drugem kolenu stranske vrste (brat, 
polubrat, sestra, polusestra) in mora izpolnjevati vse druge 
pogoje zakona o posvojitvi Posvojenec dobi priimek posvo- 
jiteljev, če se ob sklenitvi pogodbe ni dogovorilo, da po- 
svojenec obdrži svoj prejšnji priimek ali da doda tema le 
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posvojiteljev priimek. 0 sklenjeni posvojitvi obvesti skrb- 
niški organ pristojnega matičarja s prepisom zapisnika, da 
zaznamuje posvojitev v stolpcu »Poznejši vpisi in zaznambe«. 
Primer: »Posvojen dne od «.„•~-—.» iz .._.„, . 
Otrokov priimek se glasi od tedaj .«.»-««»».,-»„., (zapisnik 
okrajnega 10 v št. ..,. i dne UiUWflnuu ,).< Datum. 
Matičarjev podpis. 

Posvojitev se lahko razveže z odločbo skrbniškega or- 
gana po sporazumu med posvojiteljem in posvojencem ali 
na zahtevo enega od teh ali po uradni dolžnosti Pravno- 
močno odločbo pošlje skrbniški organ pristojnemu matičarju 
ki to zaznamuje v stolpcu »Poznejši vpisi in zaznambe«. 
Primer: »Posvojitev je prenehala z dnem    po 
odločbi okrajnega 10 v —m.„„«,.,.. št „ z dne —<• 
Datum. Matičarjev podpis. 

Podaljšanje roditeljske pravice 

50. člen 
Roditeljska pravica, to so praviee in dolžnosti staršev 

do njihovih mladoletnih ouok, preneha s polnoletnostjo 
otroka ali z možitvijo otroka pred njegovo polnoletnostjo. 

Sodišče lahko izda po predlogu staršev ali skrbniškega 
organa v nepravdnem postopku odločbe, da se, roditeljska 
pravica podaljša tudi čez otrokovo polnoletnost, če otrok 
«aradi telesnih ali duševnih napak ni sposoben skrbeti sam 
zase, za svojo pravice in koristi. 

. Pravnomočno odločbo o podaljšanju roditeljske pravice 
pošlje sodišče» pristojnemu matičarju, ki to^zaznamuje v. 
stolpcu »Poznejši vpisi in zaznambe«. Primer: »Roditeljska 
pravica je podaljšana s pravnomočno odločbo okrajnega so- 
dišča v , št „  z dne  < Datum. Ma- 
tičarjev .podpis. .. •                                      ...•'» 

• Ko odpadejo razlogi, zaradi katerih je bila podaljšana 
roditeljska pravica, izda sodišče odločbo o prenehanju rodi- 
teljske pravice in pošlje izvod tako odločbe pristojnemu ma- 
tičarju, ki to zaznamuje v spredaj omenjenem stolpcu. Pri- 
mer: »Roditeljska pravica prenehala dne   po od- 
ločbi okrajnega sodišča v , št. ., z dne .__ « 
Datum. Matičarjev podpis. 

Podaljšanje skrbništva. 

51. člen 

Mladoletni otroci, za katere- ne skrbijo starži, se po- 
stavljajo pod skrbništvo, ki preneha, ko postane mlado- 
letnik polnoleten ali ko se razglasi za polnoletnega. Če 
otrok po polnoletnosti zaradi telesnih aH duševnih napak 
ni sposoben skrbeti sam -ase, za svoje pravice in koristi in 
se mu zaradi tega s sodno odločbo deloma ali popolnoma 
odvzame opravilna sposobnost, mu postavi skrbniški organ 
skrbnika in obvesti o tem pristojnega matičarja, ki zazna- 
muje postavitev pod skrbništvo v stolpcu pod »Poznejši vpisi 
in zaznambe*. Primer: »Postavljen pod skrbništvo zaradi 
odvzema opravilne sposobnosti z odločbo okrajnega 10 v 
   , št.  . • dne  ,-^~~* Datum. Matičarjev 
podpis.   ._--"• - 

Skrbništvo nad osebami, ki jim je bila odvzeta opravilna 
sposobnost, preneha, ko se jim s sodno odločbo vrne opra- 
vilna sposobnost. ,0 tem obvesti pristojni skrbniški organ 
matičarja, ki to zaznamuje v spredaj omenjenem stolpcu; 
Primer: »Skrbništvo prenehalo dne ,._ — po sporočilu 
okrajnega 10 v —  
tum.« Matičarjev podpis. 

št. z dne  .< Da* 

Sprememba osebnega imena na zahtevo stranke 

52. člen 

Osebno ime državljana sestoji iz priimka (rodbinskega 
imena) • imena (rojstnega ime 

Državljan ima pravico in dolžnost, da uporablja osebno 
ime, ki ga ima, to je, kakor je vpisano v rojstni matični 
knjigi, sme pa tudi spremeniti svoje osebno ime 

Spremembo osebnega imena sme zahtevati vsak polno- 
letni državljan samo zase. Le spremembo rojstnega imena 
(ne tudi priimka) lahko zahtevajo starši (ne tudi druge 
osebe) za svojega mladoletnega otroka. Prošnja za spre- 
membo osebnega imena se predloži odseku za notranje za- 
deve pristojnega okrajnega izvršilnega odbora. 

Odločbo o spremembi osebnega imena izda repubMško 
ministrstvo za notranje zadeve, ki pošlje prepis odločbe pri- 
stojnemu matičarju zaradi zaznambe spremembe v. stolpcu 
»Poznejši vpisi in zaznambe«. Primer: »S pravnomočno od- 
ločbo ministrstva LO. notranje zadeve LRS št „  z dne 
« .... je spremenjen priimek (rojstno ime ali priimek 
in rojstno ime) v «*_ ,.« Datum. Matičarjev podpis. 

Sprememba osebnega imena velja od dneva objave od- 
ločbe v Uradnem listu Ljudske republike Slovenije. 

Ce se spremeni priimek očetu ali materi z odločbo re- 
publiškega ministrstva za notranje zadeve, velja ta spre- 
memba tudi za njihove mladoletno otroke. Če so nad 14 let 
stari, je potrebna njihova privolitev. Tudi te spremembe 
zaznamuje matičar tako, kakor je navedeno v 4. odstavku 
tega člena. , 

• Odločba o sporih zaradi osebnega imena ' 

53. ölen 
Spore, ki nastanejo zaradi osebnega imena, rešuje na 

prvi stopnji okrajni izvršilni odbor, na drugi pa ministrstvo 
za notranje zadeve Ljudske republike Slovenije. Taki spori 
lahko nastanejo n. pr., če stranka trdi, da njen priimek ni 
pravilno vpisan v matično knjigo, ker so" se predniki pisali 
drugače ali ker je bil njen priimek popačen ali ker je bilo 
rojstno ime otroku vsiljeno in podobno. 

če se s pravnomočno odločbo v takih sporih odloči, da 
mora stranka mesto dosedanjega uporabljati drugo osebno 
ime, pošlje organ, ki izda odločbo, izvod odločbe po pravno- 
močnosti pristojnemu matičarju zaradi zaznambe v etolpcu 
»Poznejši vpisi in zaznambe«. Primer: »Po pravnomočni 
odločbi okrajnega 10 v , št z dne  „., 
je priimek (rojstno ime) pravilen  .< Datum. Ma- 
tičarjev-podpis. 

8•••••••• polujcenth osebnih imeti, 

54. člen 
osebna imena, ki so bila spremonjena • med sovražni- 

kovo okupacijo bodisi uradoma ali po želji državljanov, se 
morajo uporabljati tako, kakor so se glasila pred 6. apri- 
lom 1941. 

Osebe, ki so po mirovni pogodbi ali z opcijo pridobile 
državljanstvo FLRJ, lahko spremenijo svoje osebno, ime in 
sprejmejo drugo, ki je v skladu z njihovo narodno -pripad- 
nostjo oziroma s priimkom, ki so ga imeli njihovi predniki. 
Za tako spremembo zadostuje izjava, ki se da na zapisnik 
pred odsekom za notranje zadeve tistega okrajnega izvrši] 
nega odbora, v katerega, območju bivajo. Taka izjava se 
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mora podati do 10. junija 1949. Odsek za notranje zadeve 
. pošlje potrjen prepis pristojnemu matičarja zaradi zaznambo 

v stolpcu >PozuejŽi vpisi in zaznambe«. Primer: >Po 29. Čle- 
nu zakona o osebnih imenih je podal dne  
pri odseku za notranje zadeve v  izjavo, da spre- 
meni svoj priimek (rojstno ime) v ,——.« Datum. Alati- 
Carjev podpis. 

Dajatev priimka nezakonskemu otroku 

55. člen 
Nezakonski otrok (no tudi zakonski) lahko dobi in ima 

priimek sv<yega očima, t# je moža svojo matere, ki ni nje- 
gov oče, i o je otrokova mati o tem sporazumna z možem. Ce 
je otrok nad 14 let star, je potrebna tudi njegova privolitev. 

Sporazum po prednjem odstavku izjavita zakonca na za- 
pisnik pred pristojnim krajevnim (mestnim) ljudskim odbo- 
rom oziroma pred matičarjem, ki zaznamuje sporazum v 
stolpcu »Poznejši vpisi in zaznambe«. Primer: >Po soglasni 
izjavi matere in njenega moža:   z dne  
pri _.._  je dobil in ima otrok priimek materinega 
moža < Datum. Matičarjev podpis. 

« 

Potnejše zaznambe poroke, razveze, smrti v rojstni 
•natimi knjigi 

56. člen 

V rojstni matični knjigi, in sicer v stolpcu >Poznej*i vpi- 
si in zaznambe<: se nadalje zaznamujejo: 

1. sklenitev ••••••. Primer: ?Se poročil <me   
v .,. z „ (poročna matična knjiga, leto ..—-, 
stran  ., zap. št.  ); 

2. razglasitev zakona za neveljavnega.. Primer: >Zakon 
razglašen ta neveljavnega dne .' s sodbo okrožnega 
sodišča v } št ;« 

5. razveza zakona. Primer: >Zakon razvezan dne -.-.-..I 
s sodbo okrožnega sodišča ; ....,^„._,T št. —_—;« 

4. smrt. Primer: >Umrl dne _ v ..... . (mr- 
ijška matična knjiga, letnik __r etran zap. 
št );« 

ó. razglasitev za mrtvega. Primer: ^Razglašen za mrt- 
vega z odločbo okrajnega sodišča . , St.,—:._z dne 
 ;« 

6. razveljavitev odločbe o razglasitvi za mrtvega; Pri- 
mer: »Odločba o razglasitvi za mrtvega razveljavljena z 
odločbo okrajnega sodišča „„•„.., št z dne .... « 

V vseh teh primerili mora matičar za zaznambami za- 
pisati datum, ko je vpisal zaznambo in svoj podpis. 

POSEBNI PRIMERI TEMELJNIH VPISOV V ROJSTNO 
MATIČNO KNJIGO 

Vpi» mrtvorojenca 

57. člen * 
Mrtvorojen otrok se vpiše samo v rojstno matično 

knjigo. 
Za mrtvorojenega se šteje otrok, ki je najmanj 35 cm 

dolg in ki še ni pričel normalno dihati. Splav je mrtvoro- 
jen plod pod 35 cm dolžine in so ne vpiše v matično knjigo. 

Mrtvorojenec se vpiše z očetovim oziroma nezakonski 
K materinim priimkom, mesto rojstnega, imena, pa se v 
oklepaju navede »mrtvorojen« in pa spoL 

Ce je otrok, ko se loči od materinega telesa, toliko 
razvit, da bi bil sposoben za življenje, in če kaže ob rojstvu 
kakršne koli znake življenja, se šteje, da je bil živ rojen iu 
da je ca to umrl. Vpiše se v rojstno in mriiško matično knji- 
go. V rojstni matični knjigi ga vpiše matičar z očetovim 
priimkom oziroma, če je nezakonski, z materinim priimkom, 
ob priimku pa pripomni >rojstnega imena ni dobile. V aoJp- 
cu »Pripombe in popravki« pa zaznamuje matičar obenem 
otrokovo smrt. 

Vpis dvojčkov 

58. člen 
Ce rodi mati dvoje ali več otrok hkrati, vp^e matičar 

vsakega otroka posebej po vrstnem redu rojite*--. Pri vpisu 
vsakega otroka označi v pripombi, da gre za dvojčka ali troj- 
čke. Primer >Dvojček. Drugi vpisan pod zaporedno ït  
_.—„.« Ce se vrsta rojstev ni mogla ugotoviti, pripomni ins- 
tičar tudi to Primer: >V«ta rojstva se ni mogla ugotoviti.« 

Vpis najdeniku 

59. člen 
Najdenček je zapuščen novorojen otrok nepoznanih star- 

šev. Najdba takega otroka se mora priglasiti najpozneje na- 
slednji dan po najdbi krajevnemu oziroma, mestnemu ljud- 
skemu odboru, v čigar območju je bil otrok najden. V pri- 
glasitvi se morajo navesti kraj. čas in okoliščine?, v katerih je 
bil otrok najden. 

Krajevni oziroma mestni ljudski odbor sestavi zapisnik 
o najdbi otroka, v katerega vpiše: verjetno starost otroka 
(po zdravnikovi ugotovitvi), spol, dano ime, telesne znake 
na otroku, obleko in druge stvari, ki so' bile najdene pri 
otroku in po katerih bi bilo mogoče pozneje ugotoviti njegovo 
istovetnost, dalje ustanovo, ki ji je bil otrok oddan; ali pa 
osebo, ki ji je bil izročen v skrb, ter podatke o osebi, ki je 
otroka našla 

krajevni oziroma mestni ljudski odbor določi obeneu, 
otroku priimek in rojstno ime. 

Na podlagi zapisnika vpiše matičar najiienćka v roj- 
stno knjigo, in sicer s, priimkom in imenom, ki mu ga določi 
krajevni ljudski odbor, čez razpredelke v starših pa vpiše 
dobesedno besedilo iz zapisnika. Primer: >Po zapisniku, se- 
stavljen pri krajevnem ljudskem odbora v    , št. 
  „.. z dne , je Perko Jože, krojač iz Planine, 
našel 17. maja 1948 od 7.30 v bližini vasi Planina ob 
hiši št. 72 otroka moškega spola, starega približno 7 do S 
dni. Otrok je bil povit v bele volnene plenice, na gtsvi je 
imel volneno rdečo čepico. Po zdravnikovi izjavi je moral 
biti otrok rojen približno 10. maja 1948, je dobro razvit, 
kazalec na levi roki ima okrnjen, drugih posebnih znakov- 
nima. Priimek in rojstno ime je določil otroku omenjeni kra- 
jevni ljudski odbor. Otrokovi starši so neznani. Otrok je bil 
oddan v oskrbo dečjemu zavodu v Gorici.« 

Ce se takemu otroku pozneje ugotovijo starši, vendar 
pred njegovim dopolnjenim 18- letom, dobi in ima otrek" 
primek po očetu oziroma nezakonski po materi. Če ima otrok 
več kot 14 let, je potrebna tudi njegova privolitev. Poz- 
nejšo ugotovitev staršev zaznamuje matičar na podlagi ugo- 
tovitvene odločbe pristojnega državnega organa, to je. v, ne- 
spornem primeru na podlagi odločbe okrajnega izvršilnega, 
odbora, v spornem primeru pa na podlagi odločbe sodišče. 
Primer: >Z odločbo __.—..-...• št. „..„„..... z dne .——: — j«* 
ugotovljeno, d» je otrok rojen dne „..„„_„,.,.... ob uri ——-—, 



Stran 330 URADNI LIST LRS Štev. 43. — 14 X. 1948 

t 
• 
poklicu 
priimek po materi 

in äicer i-ot sin (hči) „ rojene dne  
državljanke , narodnosti , po 
 , bivajoče v   Otrok dobi in, ima 

—.-»—.-».< Datum. Matičarjev podpis. 

•fia otrok neznanih staršev 

60. člen 

Po vojni je ostalo mnogo otrok, katerih starši so nezna- 
ni in ki sami o sebi ne morejo dati prav nobenih podatkov. 
So tudi primeri, da imajo taki otroci neznanih staršev 
napačne listine, ker jih je okupator namenoma vpisal z 
neresničnimi podatki V takih primerih mora okrajni iz- 
vršilni odbor, v katerega območju je bil otrok rojen oziroma 
kjer otrok biva, uvesti po uradni dolžnosti postopek zaradi 
ugotovitve podatkov, ki so potrebni za vpis takega otroka. Za- 
sliSati mora vse osebe, ki bi lahko dale kakršne koli podat- 
ke v starših in o rojstvu otroka in uporabiti vse druge dokaze 
za ugotovitev takih podatkov. Za ugotovitev otrokove sta- 
rosti preskrbi po potrebi zdravnikovo mnenje. 

Po izvedenem postopku izda izvršilni odbor odločbo, na 
podlagi katere se opravi vpis v rojstno matično knjigo. Ce 
se v postopku niso ugotovili prav uikaki [lodatki, ugotovi 
okrajni izvršilni odbor to v odločbi in navede vse okoli- 
ščine ob katerih je otrok dospel v dotični kraj, in poleg tega 
vse podatke o otroku, ki so se lahko ugotovili, posebno ver- 
jetno starost in spol otroka ter morebitne telesne znake na 
otroku In pa zavod ali osebo, ki ji je bil otrok izročen v 
oskrbo. Tudi takemu otroku določi priimek in ime krajevni 
ljudski odbor in .eljajo glede tega iste določbe, kakor so na- 
vedene za najdenčke v prejšnjem členu tega pravilnika. 

Ne podlagi odločbe okrajnega izvršilnega odbora vpiše 
matičar takega otroka v rojstno matično knjigo s priimkom 
in imenom, ki mu ga je določil krajevni ljudski odbor, in 
pa z besedilom Iz odločbe, ki ga vpiše kakor pri najden- 
čkih, čez vse razpredelke, ki so namenjeni za vpis staršev. 
Primer: >Iz odločbe okrajnega izvršilnega odbora v   
 št. •. z dne  - je razvidno, da je vpisani 
dospel dne  , s transportom iz   v kraj   
 0 njem in o njegovih starših niso znani prav no- 
beni podatki. Star je okoli  let in je moral biti ro- 
jen približno leta   Nad levim očesom ima braz- 
gotino. Drugih   posebnih znakov nima.   Domneva se, da 
izvira iz -. Priimek in ime mu je določil krajevni 
ljudski odbor v V oskrbi je v zavodu < 

Ce se-pozneje ugotovi istovetnost takega otroka, se po- 
stopa tako, kakor je navedeno v prejšnjem členu tega pra- 
vilnika. 

Ce se pozneje ugotovi, da je bil tak otrok že vpisan v 
drugi rojstni matični knjigi, se razveljavi vpis z zaznambo: 
>Pozneje je bilo ugotovljeno, da je redno vpisan v rojstm 
matični knjigi pri , letnik , stran  ...., 
zaporedna št. Ta vpie se zato uničU Datum 
Matičarjev podpis. 

(pia rojstev iz inozemstva 

61. člen 

Rojstva državljanov FLRJ, ki so tudi državljani LRS, 
y inozemstvu, se morajo vpisati v domače rojstne matične 
km ige, če niso vpisana v rojstno matično knjigo, ki se vodi 
pri naših predstavništvih v inozemstvu. 

Za vpis takega rojstva je pristojen v prvi vrsti matičar, 
I čigar območju je skupno prebivališče ali bivališče staršev, 

če pa tega nimajo, ali je neznano, pa matičar, pristojen za 
kraj zadnjega bivališča očeta oziroma matere. Ce se ne more 
določiti po prednjem pristojni matičar, se vpie napravi v 
matično knjigo pri matičnem odseku mestnega ljudskega od- 
bora glavnega mesta Ljubljana. 

Vpis opravi matičar na podlagi izpiska iz rojstne ma- 
tične knjige, izdanega od inozemskega matičnega organa, ki 
ga preskrbi stranka sama ali ki se pošlje matičarju po med- 
narodnih konvencijah. 

Ce se ne more preskrbeti izpisek iz rojstne matične knji. 
ge inozemskega matičnega organa, pa so na razpolago drugi 
dokazi, se izjemoma lahko opravi vpis takega rojstva na 
podlagi dovoljenja višjega nadzorstvenega organa; 

V domačo rojstno matično knjigo se lahko vpisujejo tudi 
rojstva državljanov FLRJ, ki so se dogodila v inozemstvu 
pred 9. majem 1946, to je preden je dobil veljavo zakon o 
državnih matičnih knjigah, če to zahteva stranka ali če se 
to zahteva po uradni poti. 

Vpise rojstev državljanov FLRJ v inozemstvu opravi 
matičar natančno po izpisku inozemskega matičnega organa, 
v pripombi pa zaznamuje vedno, na kakšni podlagi je opravi] 
vpis. Primer: »Vpisano na podlagi izpisku iz rojstne ma- 
tične knjige inozemskega  matičnega urada  v  .., št. 
  /. dne . po 44. členu zakona o državnih ma- 
tičnih knjigah.« Ce opravi matičar vpis na podlagi dovo- 
ljenja  po   l.  odstavku lega  člena, zaznamuje v   pripombi: 
»Vpisano z dovoljenjem okrajnega 10 v  -  št  
/. dne .„ , na podlagi 44. člena zakona o državnih ma- 
tičnih knjigah.t 

/pis rojstev iz vojne dobe 

62. člen 

Rojstva, ki so /e bila vpisana v rojstnih matičnih knji- 
gah, a teh knjig ni, ker so bile uničene ali so izginile, k,i- 
kor tudi rojstva, ki /.aradi vojnih razmer še niso bila vpi- 
sana, se vpišejo v redne rojstne matične knjige na zahtevo 
prizadetih oseb in / dovoljenjem višjega nadzorstvenega 
organa. 

Rojstvo mora biti dokazano ali s potrdilom katerega 
koli sedanjega državnega organa ali narodnoosvobodilnega 
odbora ali poveljstva ali ustanove narodnoosvobodilne vojske 
al. javne ustanove (Rdečega križa, bolnice in podobno), ki 
so jih ti izdali na podlagi svojih knjig in spisov ali na pod- 
lagi posebne vednosti svojega osebja ali moštva iz svojega 
sestava. Ce ni mogoče dobiti takih potrdil, se rojstvo lahko 
dokaže tudi drugače, n. pr. z izjavami verodostojnih prič, 
z listinami in podobno. 

Pri vpisu pripomni matičar v stolpcu »Pripombe in po 
pravki«, ua kakšni podlagi je opravil vpis. Primer: »Vpisano 
/. dovoljenjem okrajnega 10 v  , št z dne 
 _. , na podlagi 52. člena zakona o državnih tna- 
tičnil' knjigah.«      ^ 

"OROCNA MATIČNA KNJIGA 

Priglasitev poroke 

63. člen 

Svoj namen, da se poročita, priglasita zaročenca ustno 
na. zapisnik ali pismeno pristojnemu matičarju. 
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V priglasitvi izjavita, da svobodno sklepata zakonsko 
zvezo, da temu niso na poti zakonski zadržki ali prepovedi 
in da sta drug drugega poučila o svojem zdravju, zlasti gle- 
de tuberkuloze in spolne bolezni. 

Priglasitvi priložita vse potrebne dokaze, da izpolnju- 
jeta navedene pogoje, to so: izpiski iz rojstne knjige ali ustrez- 
ne listine, potrdila, da nista poročena oziroma da je nji- 
hova prejšnja zakonska zveza prenehala ali da več ne obstoji 
(potrdila o samskem stanu, mrliški list prejšnjega zakonca, 
odločbo sodišča o razveljavitvi ali razvezi prejšnjega zakona), 
po potrebi tudi potrdila o oprostitvi zakonskega zadržka in 
dovoljenje pristojnega državnega organa za sklenitev zakon- 
ske zveze. 

Oficirji JA s činom zastavnika ali poročnika morajo ob 
priglasitvi zakonske zveze poleg drugih listin predložiti ma- 
tičarju tudi posebno dovoljenje za ženitev èiadrejenega ar- 
madnega štaba oziroma štaba KNOJ-a, Komande jugoslo- 
vanskega vojnega letalstva ali jugoslovanske vojne mornarice 
(53. člen uredbe o službi oficirjev JA z dne 15. novem- 
bra 1946, Uradni list FLRJ št. 98 iz leta 1946). 

Inozemoi, ki so stalno nastanjeni pri nas po 6. apri- 
lu 1941 in se želijo poročiti z državljanom FLRJ, morajo 
poprej predložiti matičarju dovoljenje za sklenitev poroke 
ministrstva za pravosodje FLRJ. 

Ne more se skleniti zakon med našim državljanom in 
inozemcem, ki živi le začasno pri nas zaradi opravka, službe 
ali kot zasebnik. 

Inozemci, ki so stalno nastanjeni pri nas Izpred 6. apri- 
la 1941, morajo ob priglasitvi poroke z našim državljanom 
dokazati, da so stalno od omenjene dobe pri nas nastanjeni 
(potrdilo pristojnega odseka za notranje zadeve) In da so ali 
kmetovalci (potrdilo pristojnega krajevnega ljudskega od- 
bora) ali uslužbenci kakšnega državnega urada, ustanove ali 
podjetja ali družbene organizacije (potrdilo dotičnega ura€a, 
ustanove, podjetja ali organizacije) ali da vodijo trgovino 
ali obrt (dovoljenje pristojnega organa za izvrševanje trgo- 
vine ali obrti). 

Organ, pred katerim se sklene poroka 

64. člen 

Zakon se sme skleniti samo pred pristojnim državnim 
organom. 

Pristojni državni organ, pred katerim se zakon sklepa, 
le" ljudski odbor, pri katerem se vodijo poročne matične knji- 
ge za območje, v katerem imata oba zaročenca ali eden iz- 
med njiju svoje prebivališče, če pa nimata prebivališča, pa 
ljudski odbor, pristojen za območje, v katerem Imata svoje 
bivališče. 

.Zaročenca, ki ?elita skleniti zakonsko zvezo v kakem 
drugem kraju, smeta zaprositi pristojni ljudski odbor, da 
pooblasti ljudski odbor, pristojen za kraj, kjer želita skleniti 
zakonsko zvezo, da se-zakon sklene pred njim. 

i 

Kraj in čas temelpiega vpisa poroke 

65. člen 

Zakon se sklepa v posebej določenih uradnih prostorih. 
Zakon se sme skleniti tudi na drugem mestu, če to 

zahtevata bodoča zakonca In navedete za to važne razloge. 

Sklenjeni zakon se vpiše v poročno matično knjigo, ki 
se vodi pri ljudskem odboru, pred katerim je zakon skle- 
njen. 

Ce se vodijo na matičnem okolišu matične knjige za več 
krajevnih ljudskih odborov, se vpiše poroka v poročno knji- 
go tistega krajevnega ljudskega odbora, v katerega območju 
imata oba zakonca ali eden izmed njiju svoje prebivališče 
oziroma bivališče. 

Privolitev za sklenitev zakona, ki sta jo izjavila zakon- 
ca, mora vpisati matičar v poročno matično knjigo nepo- 
sredno po sklenitvi zakona v navzočnosti uradnega organa, 
pred katerim je bil zakon sklenjen ter zakoncev, prič in dru- 
gih oseb (tolmača, pooblaščenca). 

Obvezni podatki za temeljni vpis poroke 

66. člen 

V poročno matično knjigo se vpišejo: dan mesec, leto 
In kraj sklenitve zakona, priimek in ime ženina in neveste, 
njuno prejšnje zakonsko stanje, podatki o času in kraju roj- 
stva, državljanstvo (glej 42. člen tega pravilnika), narodnost, 
(glej 42. člen tega pravilnika), poklic in prebivališče; dalje 
priimek in ime staršev, ženina in neveste, osebna imena in 
prebivališče prič pri poroki, pooblaščenca ali tolmača, osebno 
ime uradne osebe, pred katero je zakon' sklenjen, matičar- 
jevo osebno ime in i& izjave zakoncev o njunih priimkih. 

Izjave zalioncev o njiliovih priimldh 

67. člen    , 

Ob sklenitvi zakona se zakonca lahko sporazumeta, da 
bodi njun skupni priimek možev priimek. To zaznamuje ma- 
tičar n. pr. takole: >Zakonca sta se sporazumela za skupni 
možev priimek  . . .« 

Zakonca pa smeta ob sklenitvi zakona obdržati vsak 
svoj priimek. Vsak zakonec sme svojemu priimku tudi dodati 
priimek svojega zakonskega druga. Tako njihovo izjavo 
zaznamuje matičar n. pr. takole: >Zakonca eta izjavila, da 
obdržita vsak svoj priimek«. Ali: >Zakonca •\& izjavila, da 
obdržita vsak svoj priimek in Ja dodata vsak k svojemu pri- 
imku še priimek svojega zakonskega druga.« Ali: >Žakonca 
sta obdržala vsak svoj priimek. Žena (mož) je izjavila (iz- 
javil), da doda svojemu priimku še priimek moža (žene).« 

Ce se tuja državljana ob sklenitvi zakona z državljanom 
\ FLRJ sporazume s svojim možem, da bo imela njegov pri- 
imek, mora v FLRJ uporabiti tudi svoj priimek, ki ga je 
imela pred sklenitvijo zakona. Daje ga pred možev pri- 
imek. To zaznamuje matičar n. pr. takole: >Zakona sta se 
sporazumela za skupen možev priimek. Dokler je žena 
tuja državljanka, mora uporabljati v FLRJ tudi svoj prej- 
šnji priimek  „, , ki ga daje pred možev pr'imek.« 

Poroka po pooblaščencu 

68. člen 

Samo eden od zaročencev sme biti pri sklenitvi zakona 
zastopan po pooblaščencu. 

Poroka po pooblaščencu se sme skleniti samo po poprej- 
šnjem dovoljenju okrajnega Izvršilnega odbora, ki sme izdati 
tako dovoljenje samo v posebno upravičenih primerih. Pri- 
stojen za izdajo tega dovoljenja je okrajni izvršilni odbor, 
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y, katerega območju je prebivališče oziroma zadnje biva- 
hiče pooblastitelja. Pooblastilo mora biti izdano v obliki 
javno listine in.v njeni mora biti natančno navedena oseba, 
s katero namerava pooblastitelj skleniti zakon. Zakon po po- 
oblaščencu se sme skleniti najpozneje v treh mesecih, odkar 
je bilo izdano pooblastilo. 

Če se sklene zakon po pooblaščencu, zaznamuje matičar 
v stolpcu »Pripombe in popravki« to takole: »Zakonec  
 ;  je bil zastopan po pooblaščencu „  s 
pooblastilom  izdanim dne .. ..„„.„„«. In  pd dovoljenju 
okrajnega 10 v _,,.........—..-.«»., št _„„^.„. z dne „~«~~..< 

Podpisovanje temeljnega vpisa poroke 

69. člen 

Vpis poroke podpišejo zakonca, priče pri poroki, uradna 
oseba, pred katero je zakon sklenjen, in matičar. 

Zakonec, ki je ob sklenitvi zakona spremenil svoj pri- 
imek, se podpiše z novim, ne s poprejšnjim priimkom. 

Pooblaščenec zapiše pooblastiteljev priimek in se zraven 
podpiše s pristavkom polaomočja, n. pr.:  »Za  
pooblaščenec __^•—.».-..«.-.< 

-  Tolmač pripiše k svojemu podpisu, v kakšni lasnosti 
je sodeloval, n. pr. »_..„„_^•«. , kot tolmač.< 

Za podpise oseb, ki sodelujejo pri poroki, so posebni 
razpredelki na koncu vpisa. 

Poroke državljanov FLRJ, sklenjene v inozemstvu 

70. člen 

Zakoni, ki se ne sklenejo pred konzularnim ali di- 
plomatskim predstavnikom FLRJ v inozemstvu, ne vpi- 
šejo v poročne matične knjige, ki se vodijo pri teh pred- 
stavnikih. Zakoni državljanov FLRJ, ki se sklenejo v ino- 
zemstvu, pa niso vpisani v poročno matično knjigo pri na- 
šem predstavništvu v inozemstsvu, se morajo vpisati v do- 
mače matične knjige. 

Za vpis take poroke je pristojen matičar, v čigar ob- 
močju je prebivališče oziroma bivališče ženina ali neveste, 
če pa tega nimata ali je neznano, -pa matičar njunega zad- 
njega bivališča. Če se tudi tako ne more določiti pristojni 
matičar, se vpis poroke državljana LRS opravi v matični 
knjigi pri matičnem odseku mestnega ljudskega odbora glav- 
nega mesta Ljubljana. 

Vpis take poroke opravi matičar na podlagi izpiska, 
izdanega od inozemskega matičnega organa, ki ga mora 
predložiti prizadeta stranka ali ki se pošlje matičarju po 
mednarodnih konvencijah. 

V domačo poročno matično knjigo se lahko vpišejo tudi 
poroke naših državljanov, ki so se sklenile v inozemstvu, 
preden je začel veljati zakon o državnih matičnih knjigah, 
če to zahteva stranka ali če se to zahteva po uradni poti. 

Vpis opravi matičar natančno po izpisku inozemskega 
matičnega organa, v pripombi pa označi, na kakšni pod- 
lagi je opravil vpis. Primer: »Vpisano na podlagi izpiska 
iz poročne matične knjige inozemskega matičnega urada v 
 — , št. >..—_„_ z dne ,. po 44. členu 

vpišejo v tekočo poročno matično knjigo na zahtevo- priza- 
dete stranke in po poprejšnjem dovoljenju okrajnega izvr- 
šilnega odbora, če je dokazano, da je bila poroka sklenjena 
in vpisana v matični knjigi, ki je uničena ali je izginila. To 
se lahko dokaže s potrdilom katerega koli sedanjega dr- 
žavnega organa oziroma na drug način (z listinami ali ve- 
rodostojnimi pričami. 

Pri takih poznejših temeljnih vpisih porok zapiše ma- 
tičar v stolpcu >Pripombe in popravki«:, na kakšni podlagi 
je opravil vpis. Primer: »Vpisano na podlagi dovoljenja 
okrajnega 10 v , št z dne  
po 52. členu zakona o državnih matičnih knjigah.« 

Razglasitev zakona za neveljavnega 

72. člen 

Kot razglasitev zakona za neveljavnega •••••••• tako 
ugotovitev, da zakon sploh ne obstoji, kakor tudi razvelja- 
vitev zakona. 

Ce se zakon razglasi za neveljavnega, to je, če se ugo- 
tovi, da ne obstoji, ali če se razveljavi, prevzame zakonec, 
ki je ob poroki spremenil svoj priimek, zopet priimek, ki 
ga je imel pred poroko. 

Razglasitev zakona za neveljavnega za&aamuje matičar 
na podlagi pravnomočne odločbe, ki mu io pošlje pristojno 
sodišče, v poročni matični knjigi v stolpcu »Poznejši vpisi 
in zaznambe«. Primer: >Z odločbo okrožnega sodišča v  
 , št. z dne  , je bil zakon 
razglašen za neveljavnega Žena, je prevzela zopet svoj prej- 
šnji priimek .< Datum. Matica-jev podpis. 

Razveza zakona 

73. člen        » 

Razvezo zakona vpiše matičar v poročno matično knji- 
go v stolpec »Poznejši vpisi in zaznambe« na podlagi prav- 
nomočne odločbe pristojnega okrožnega sodišča. 

Zakonec, ki je ob sklenitvi zakona spremenil svoj pri- 
imek, prevzame po razvezi priimek, ki ga je imel pred skle- 
nitvijo zakona. Zakonec sme po razvezi zakona obdržati svoj 
primoženi priimek samo, če se zakon razveže po krivdi dru- 
gega zakonca in če so otroci iz tega zakona. V tem primeru 
poda zakonec, ki ni kriv razveze, izjavo, da ali obdrži pri- 
možen priimek ali pa da se odreče tej pravici in prevzam 
priimek, M ga je imel pred sklenitvijo zakona. Tako izjavo 
lahko poda pred sodiščem med pravdo ali pred matičarjem 
po zaključeni pravdi. 

Ce ne poda izjave pred sodiščem, ga mora matičar, ko 
prejme pravnomočno odločbo o razvezi, pozvati, da se iz- 
javi pred njim na zapisnik glede svojega priimka. 

zakona o državnih matičnih knjigah.« 

Vpis porok iz vojne dobe 

71. člen 

Poroke, ki so bile že vpisane v poročno matično knjigo, 
a teh knjig ni, ker so bUe uničene ali so izginile, se lahko možu 

Primer za zaznambo razveze: 
sodišča v , št.  

>Z odločbo okrožnega 
z dne : , je 

bil zakon razvezan. Žena je prevzela zopet svoj prejšnji 
priimek < Datum. Matičarjev podpis. Ali: »Z od- 
ločbo okrožnega sodišča v  . , št.  . z dne 
 , je bil zakon razvezan. Žena je izjavila dne 
 , pri , da obdrži svoj priimek po 

,.« Datum. Matičarjev podpis. 
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Letnik V. V Ljubljani dne 19. oktobra 1948. Številka 44. 

234. Pravilnik o izdajanju potrdil za brezplačno zdravljenje 
oziroma zdravljenje s popustom v državnih zdravstvenih 
ustanovah republiškega in lokalnega pomena. 

' 235. Odredba o obveznem ugotavljanju okuženosti s tuberku- 
lozo in o obveznem zaščitnem cepljenju neokuženih z 
zaščitnim cepivom BOG. 

VSEBINA: 
236. Odredba o pokončavanju volka in divje svinje. 
237. Odredba o prepoveol lova na lazane in divje jerebice 
238. Odločba o ustanovitvi ekonomskega tehnikuma v Trbovljah 

Popravek. 

PaAVILNIKl,ODHEDBE.MVODILA,0DLOČBE 
MINISTRSTEV LJUDSKE REPUBLIKE SLOVENIJE 

234. 

Na podlagi 12. člena uredbe o obračunavanju in za- 
računavanju oskrbnine v državnih zdravstvenih ustanovah 
(uradni list FLRJ, št. 66-448/48) izdajam 

pravilnik 

• izdajanju potrdil za brezplačno zdravljenje oziroma 
zdravljenje s popustom v državnih zdravstvenih 
ustanovah republiškega in lokalnega pomena 

1. člen 
Pravico do brezplačnega zdravljenja oziroma do 

zdravljenja s popustom v državnih zdravstvenih usta- 
novah republiškega in Lokalnega pomena imajo osebe, 
ki dokažejo to svojo pravico s potrdilom, izdanim od or- 
ganov, ki jih določa ta pravilnik. 

2. člen 
Potrdila o brezplačnem zdravljenju oziroma zdravlje- 

nju s popustom izdajajo: 
1. zdravstvene ustanove, v katerih se bolniki zdra- 

vijo zaradi bolezni, ki so navedene v 1., 2., 3., 4. in 5. 
točki 6. člena oziroma v 1. točki 8. člena uredbe o obra- 
čunavanju in zaračunavanju oskrbnine v državnih zdrav- 
stvenih ustanovah; 

2. izvršilni odbori okrajnih (mestnih oziroma rajon- 
skih) ljudskih odborov, če gre za oprostitev članov okraj- 
nih (mestnih, rajonskih) izvršilnih odborov; 

3. krajevni ljudski odbori, če gre za oprostitev iz 6., 
7. in 9. točke^ 6. člena oziroma za olajšavo iz 2. točke 
8. člena uredbe (predšolski otroci) ter za oprostitev članov 
krajevnih izvršilnih odborov oziroma predsednika in se- 
kretarja; 

4. komisija za predhodno* rekrutacijo če gre za ose- 
be iz 8. točke 6. člena uredbe; ' 

5. organizator prostovoljnega dela, če gre za osebe 
iz 10. točke 6. Sena uredbe; 

0. fizkulturna ustanova ali organizacija, če gre za 
osebe iz 11. točke 6. člena uredbe; 

7. uprava bolniške ustanove v ustanovah za socialno 
skrbstvo in v prosvetnih ustanovah; 

8. uprava internata oziroma uprava šole, če gre za 
oprostitev iz 13. točke 6. člena oziroma uprava šole, če 
gre za olajšavo iz 2. točke 8. člena uredbe (učenci in štu- 
denti, kolikor nimajo pravice do brezplačnega zdravlje- 
nja); 

9. dekanat medicinske fakultete za oprostitve iz 16. 
točke 6. člena uredbe; 

10. uprava zadruge, če gre za člane kmečkih obdelo- 
valnih zadrug. 

3. člen^    « 
Potrdilo mora obsegati tele podatke: 
1. ime in priimek bolnika, njegovo starost, rojstni 

kraj, stalno oziroma začasno prebivališče, poklic; , 
2. navedbo podlage, za oprostitev oziroma olajšavo; 
3. podpis organa, ki potrdilo izdaja,' in datum izdaje. 
Zdravstvene ustanove, v katerih se bolniki zdravijo, 

potrdijo le na bolniškemi listu e podpisom zdravnika in 
štampiljko ustanove: 

>Oproščen oskrbnine po... točM 6. člena uredbe o 
obračunavanju in zaračunavanju oskrbnine v državnih 
zdravstvenih ustanovah (Uradni list FLRJ, št. 56/448 z 
dne 3. julija 1948) .< 

4. člen 

Oprostitev za osebe iz 14; točke 6. člena uredbe (in- 
validi in odlikovanci) se dokažejo z verodostojno listino, 
na" podlagi katere so po posebnih' predpisih oproščeni 
oskrbnine. 

Potrdilo iz 9. točke 6. člena izda krajevni ljudski od- 
bor na podlagi listine o demobilizaciji 

5. člen 

Postopek za izdajanje potrdil je nujen, 
Potrdila BO oproščena takse. 

6. člen 

Določbe tega pravilnika se uporabljajo za vse še ne- 
rešene primere, ki so nastopili od dneva uveljavitve 
uredbe o obračunavanju in. zaračunavanju oskribnine y 
državnih zdravstvenih ustanovah. 
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LRS« 

7. ölen 
Ta pravilnik velja od dneva objave v »Uradnem listu 

k. 
St. 6185/1 
Ljubljana dne 12. oktobra 1948. 

Minister 
za ljudsko zdravstvo LRS: 

Dr. AhMn Marjan L r. 

«   235. 
Da bi ee uspešno zatiralo in omejilo širjenje tuber- 

kuloze, izdajam na podlagi 19. člena splošnega zakona o 
preprečevanju in zatiranju nalezljivih bolezni (Uradni list 
FLRJ št. 37-277/48) 

odredbo 
o obveznem ugotavljanju okuženosti s tuberkulozo 

(okužitvoncga indeksa) in obveznem zaščitnem cep- 
ljenju neokuženih (tuberkulinsko negativnih) z 

zaščitnim cepivom BCG 
1. Vse osebe od rojstva do dopolnjenega 25. leta 

starosti se morajo obvezno preizkusiti • tuberkulinom; s 
tuberkulozo neokuženi se morajo obvezno cepiti z zaščit- 
nim cepivom BCG. 

2. Ne glede na starost se mora ugotoviti okuženost s 
tuberkulozo in se morajo še neokuženi obvezno cepiti: 

a) vsi prebivalca, ki stalno ali začasno prebivajo na 
območju okraja Maribor mesto; 

b) vsi študentje visokih šol in gojenci vseh vrst sred- 
njih in nižjih šol ter učenci v gospodarstvu; 

c) vse zdravstveno osebje, ki je zaposleno v zdrav- 
stvenih ustanovah;        "~ 

d) vsi profesorji srednjih in drugih strokovnih šol 
ter učitelji osnovnih šol; 

e) vel uslužbenci brivskih in frizerskih obratov, 
uslužbenci živilske industrije in javne prehrane; 

f) vsi, ki prostovoljno žele, da se ugotovi, ali so oku- 
ženi s tuberkulozo, in da se cepijo, če niso okuženi. 

3. Novorojenčki se morajo zaščitno cepiti: 
a) najpozneje do odhoda iz zdravstvene ustanove, v 

kateri so rojeni;    , 
b) najpozneje v enem mesecu po rojstvu, če so rojeni 

izven zdravstvene ustanove, pa na sedežu protituberku- 
loznega dispanzerja; 

c) v času in kraju, ki ga določi okrajni izvršilni odbor 
v sporazumu s protituberkuloznim dispanzerjem, če so 
rojeni izven zdravstvene ustanove in izven sedeža proti- 
tuberkuloznega dispanzerja. 

4. Okrajni izvršilni odbori bodo organizirali za svoje 
območje v sporazumu s protituberkuloznimi dispanzerji, 
ki so na območju okraja, razpored cepljenja in odredili 
vse, kar je potrebno, da ee uspešno opravita preizkušnja 
s tuberkulinom in zaščitno cepljenje. 

•. Nadzorstvo nad cepljenjem opravlja okrajna sani- 
tarna inšpekcija. 

6. Kržttve te odredbe kaznujejo, kolikor ne gre za 
sodno kazniva dejanja, po določbah splošnega zakona o 
preprečevanju in zatiranju nalezljivih bolezni okrajni 
(mestni) izvršilni odbori. 

St 0012/1-Vb 
Ljubljana dne 2. oktobra 1948. 

Minister za ljudsko zdravstvo: 
Pr. Ahiin Marjan L A 

236. 

Na podlagi 6. odstavka 6. člena splošnega zakona o 
lovu z dne 3. XII. 1947 (Uradni list FLRJ, št. 105—769/47) 
izdajam sporazumno z ministrom za gozdarstvo FLRJ 

odredbo 
o pokončavanju volka in divje svinje 

1. člen 
Lastniki in posestniki zemljišč smejo na svojem Zem- 

ljišču pokončavati volka in divjo svinjo sami ali poobla- 
stiti •• •• upravičenega lovca, da to stori S pastmi 
smejo loviti to divjačino samo v svojih ograjenih dvo- 
riščih. 

Tako uplenjeni volk ali divja svinja pripada uple- 
nitelju. 

2. člen 
Kdor hoče na svojem zemljišču loviti volka ali divjo 

svinjo, mora to zaradi evidence sporočiti lovskemu upravi- 
čencu, to je upravi državnega lovišča ali lovski organi- 
zaciji, ki upravlja lovišče, v katerem je zemljišče; lov- 
skemu upravičencu se mora sporočiti tudi vsaka upleni- 
tev te divjačine. 

Kdor pooblasti lovca, mu izda pismeno pooblastilo 
z navedbo kraja in opisom zemljišča, kjer sme poobla- 
ščenec izvajati lov; hkrati mora o izdanem pooblastilu 
obvestit! lovskega upravičenca. 

Pooblastilo lahko velja najdlje pol leta, 

3. člen 
Ta odredba velja od dneva razglasitve v >Uradnem 

listu LRS<. 
St. 3491/1 
Ljubljana dne 12. oktobra 1948. 

Minister za gozdarstvo 
in lesno industrijo LRS: 

Tone Fajfar l. r. 

237. 

Na podlagi 3. odstavka 7. člena splošnega zakona o 
lovu z dne 3. XII. 1947 (Uradni Ust FLRJ, št. 105-769/47) 
izdajam 

odredbo 
o prepovedi lova na fazanke in poljske jerebice 

1. člen 
Prepoveduje se do preklica te odredbe lov na fazanke 

in na poljske jerebice. 

2. člen 
Ta odredba velja od dneva razglasitve v >Uradnem 

IMu LRS«. 
St. 3492/1 
Ljubljana dne 12. oktobra 1948. 

Minister za gozdarstvo 
In lesno industrijo LRS- 

Toae Fajfar 1. r. 
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ne itd; 2. da ustanavlja za potrebe svo- 
jih članov po potrebi in možnosti svoja 
podjetja, kot na primer obrtne delavni- 
ce, podjetja za konserviranje sadja, po- 
vrtnm, jajc itd.; 3. da skrbi ob sodelo- 
vanju sindikalnih organizacij za dvig 
kulturne in prosvetne ravni in za za- 
družno vzgojo svojih  članov. 

Delež znaša 150 din in se lahko plača 
v obrokih. Delež zadružnikovega dru- 
žinskega člana znaša 40 din. Člani jamči- 
jo za obveznosti zadruge z desetkrat- 
nim zneskom vpisanega enkratnega te- 
meljnega oziroma  družinskega deleža. 

Zadruga razglaša važnejše sklepe v 
svojih poslovnih prostorih in na razglas- 
nih deskah svojih poslovalnic. 

Upravni odbor sestavlja 9 članov, ki 
jih voli zbor izmed zadružnikov. Dolž- 
nost upravnega odbora traja eno leto. 

Za zadrugo podpisujeta po dva člana 
upravnega odbora, katerih enega lahko 
nadomešča po upravnem odboru poobla- 
ščeni uslužbenec zadruge. 

Izbrišejo se člani upravnega odbora 
Repe Vinko, Juretič Ivan, Jelene Jurij, 
Ulčar Janez, Lebar Mara, Vrhunc Janko, 
Šmid Frano, Beve Alojzija, Arn Jakob, 
Pavlic Franc in Zemva Franc, vpišejo se 
člani upravnega odbora: 

Jelene Jurij, Bled, Grad, 
Juretič Ivan, Bled, Zagorice, 
Dr. de Gleria Jože, Bled, Zagorice, 
Kapus Jože, Bled, Zeleče, 
Repe Dragica, Bled, Mlin o, 
Čuk Alojzij, Bled, Zagorice, 
Zemva Marija, Bled, Rečica, 
Ogorevc Miha, Bled, Grad. 

Okrožno sodišče v Ljubljani 
dne 25. septembra 1948. 

Zadr  V 91/4 8&20 
* 

1416. 
Sedež: Godešič. 
Dan vpisa: 20- septembra 1948. 
Besedilo: Kmetijska strojna zadruga z 

omejenim jamstvom v Godcšiču. 
Na skupščini 29. II. 1948 so bila spre- 

jeta nova pravila. 
Besedilo odslej: Kmetijska zadruga z 

omejenim jamstvom Godešič. 
, Naloge zadruge so: 1. da na čim boljši 
m čim kulturnejši način oskrbuje svoje 
člane z vsemi potrebnimi potrošnimi 
predmeti; 2. da odkupuje v svojem oko- 
lišu vse kmetijske pridelke in izdelke v 
skladu s postavljenim načrtom za dobro 
oskrbo mest in drugih industrijskih sre- 
dišč in sklepa v ta' namen pogodbe; 
3. da pospešuje in razvija vse panoge 
kmetijskega gospodarstva na svojem 
področju, tako poljedelstvo, živinorejo, 
sadjarstvo, vinogradništvo, čebelarstvo, 
gojitev industrijskih in drugih kultur 
gozdarstvo, domačo obrt itd., posebno 
se tiste panoge oziroma kulture, ki v 
danih naravnih pogojih najbolj uspeva- 
jo; 4. da uvaja za povečanje kmetijske 
proizvodnje in s tem za naraščanje bla- 
gostanja svojih članov naprednejše teh- 
nične in agronomske metode v kmetij- 
stvu in v ta namen nabavlja kmetijske 
stroje, umetna gnojila itd., ustanavlja 
ambulante za živino, plemenilne postaje, 
organizira selekcijo živine, gradi silose, 
°rganizira semensko  službo,  skrbi za 

gojitev sadnih, gozdnih in drugih sadik 
itd.; ó. da organizira predelavo kmetij- 
skih pridelav in obrtne delavnice za 
potrebe svojih članov in izrablja pri tem 
predvsem lokalne surovine: 6. da zbira 
lemečke prihranke v obliki hranilnih 
vlog in notranjih posojil •• ustvarjanje 
obratnih sredstev in podeljevanje kre- 
ditov svojim članom; 7. da skrbi za go- 
spodarski strokovni, kulturni in pro- 
svetni dvig vseh prebivalcev svojega 
okoliša tako, da prireja v svojem za- 
družnem domu strokovna in politična 
predavanja, kulturne prireditve, stro- 
kovno tečaje, razstave, predvajanja ffl- 
mov, goji fizkulturo itd. ter ustanovi 
svojo knjižnico. 

Delež znaša 100 din in se lahko plača 
v obrokih. Delež zadružnikovega družin- 
skega člana znaša 20 din. Člani jamčijo 
za obveznosti zadruge z desetkratnim 
zneskom vpisanega enkratnega temeljne- 
ga oziroma družinskega deleža. 

Zadruga razglaša važnejše sklepe v 
svojih poslovnih prostorih in na razglas- 
ili deski. 

Upravni odbor sestavlja 9 članov, ki 
jih voli zbor izmed zadružnikov. Dol- 
žnost upravnega odbora traja eno leto. 

Izbrišejo se člani upravnega odbora: 
Križaj Franc, Jenko Alojz in Bertoncelj 
Frame, vpišejo se dlani upravnega od- 
bora: 

Starman Anton, kmet, Godešač 37, 
Hafner Jože, kmet, Godešič 29. 
Bertoncelj Jamez, nameščenec, Gode- 

šič 44, 
Novine Alojz, čevljar, Godešič 60. 

Okrožno sodišče v Ljubljani 
dne 20. septembra 1948. 

j Zadr I 44/19 8473 

i 1417. 
•     Sedež: Jevnica-Kresnice. 
Î     Dan vpisa: 29. septembra 1948. 
i     Besedilo: Obnovitvena zadruga z ome- 
I jenim jamstvom Jevnica-Kresnice. 

Izbrišejo se Člani upTavnega odbora: 
Rus Ivan, Hvala Ivan, Rokavec Stane in 
Trobec Ivan, vpišejo se novi člani uprav- 
nega odbora: 

Vahen, Marija, gospodinja, Jevnica 19, 
Jančar   Franc,   posestnik,   Kresniški 

vrh 19, 
Rokavec Lojze, pos. sin, Mala dolga 

noga 6, 
Jerebic Matija, posestnik, Janče 8. 

Okrožno sodišče v Ljubljani 
dne 28. septembra 1948. 

Zadr V 65/2 8723 
* 

1418. 
Sedež: Komenda. 
Dan vpisa: 5. oktobra 1948. 
Besedilo: Lončarska produktivna za- 

druga v KoTicndi, zadruga z omejenim 
jamstvom. 

Na skupščini 13. VI. 1948 so bila spre- 
jeta nova pravila. 

Naloge zadruge so: 1. da skupno iz- 
vršuje lončarsko in keramično obrt z 
delovno silo svojih članov, predvsem na 
podlagi akorda; 2. da nabavlja surovine, 
material in sredstva za lastno proizvod- 
njo, da prodaja svoje obrtne izdelke in 
organizira   kreditiranje   svojih  članov; 

3. da dviga kulturni in strokovni nivo 
svojih članov; 4. da sprejema in stro- 
kovno izobražuje svoje učence in 5. da 
prilagodi svoje delo splošnemu državne- 
mu gospodarskemu načrtu. 

Delež znaša 500 din. Vsak član jamči 
za obveznosti zadruge s petkratnim zne- 
skom vpisanih obveznih deležev. 

Upravni odbor sestavlja 5 do 9 članov. 
Njegova dolžnost traja eno leto. 

Zadrugo predstavljata in zanjo podpi- 
sujeta predsednik in tajnik upravnega 
odbora. 

Vpišeta se člana upravnega odbora: 
Kern Lovrenc, Gora 3, 
Zjarnik Stanislav. Suhadole 57. 

Okrožno sodišče v Ljubljani 
dne 5. oktobra 1948. 

Zadr II 37•8 8937 
* 

141». 
Sedež: Kresnice. 
Dan vpisa: 21. septembra 1948, 
Besedilo: Nabavna in prodajna, zadfti- 

ga z omejenim jamstvom Kresnice. 
Na skupščini 7. III. 1948 so bila spre- 

jeta nova pravila. 
Besedilo odslej: Kmetijska zadruga z 

omejenim jamstvom v Kresnicah. 
Naloge zadruge so: 1. da na čim boljši 

in čim kulturnejši način oskrbuje svoj© 
člane z vsemi potrebnimi potrošnimi 
predmeti; 2. da odkupuje v svojem oko- 
lišu vse kmetijske pridelke in izdelke v 
skladu s postavljenim načrtom za dobro 
oskrbo mest in diugih industrijskih sre- 
dišč in sklepa v ta namen pogodbe; 
3. da pospešuje in razvija vse panoge 
kmetijskega gospodarstva na svojem 
področju^ iako poljedelstvo, živinorejo, 
sadjarstvo, vinogradništvo, čebelarstvo, 
gojitev industrijskih in drugih kujtur, 
gozdarstvo, domačo obrt itd., posebno 
še tiste panoge oziroma kulture, ki v 
danih naravnih pogojih najbolj uspe- 
vajo; 4. da uvaja za povečanje kmetijske 
proizvodnje in s tem za naraščanje bla- 
gostanja svojih članov naprednejše teh- 
nične in agronomske metode v kmetij- 
stvu in v ta namen nabavlja kmetijske 
stroje, umetna gnojila itd., ustanavlja 
ambulante za živino, plemenilne postaje, 
organizira selekcijo živine, gradi silose, 
organizira semensko službo, skrbi za 
gojitev sadnih, gozdnih in drugih sadik 
itd.; 5. da organizira predelavo kmetij- 
skih pridelkov in obrtne delavnice *a 
potrebe svojih članov in izrablja pri tem 
predvsem lokalne surovine; 6. da zbira 
kmečke prihranke v obliki hranilnih 
vlog in notranjih posojil za ustvarjanje 
obratnih sredstev in podeljevanje kre- 
ditov svojim članom; 7. da skrbi za go- 
spodarski strokovni, kulturni in pro- 
svetni dvig vseh prebivalcev svojega 
okoliša tako, da prireja v svojem za- 
družnem domu strokovna An politična 
predavanja, kulturne prireditve, stro- 
kovne tečaje, razstave, predvajanja fil- 
mov, goji fizkulturo itd. ter ustanovi 
svojo knjižnico. 

Delež znaša 100 din in se lahko pla«5a 
v obrokih. Delež zadružnikovega družin- 
skega člana znaša 20din. Člani jamčijo 
za obveznosti zadruge z desetkratnim 
zneskom vpisanega enkratnega temeljne, 
ga oziroma družinskega deleža, 
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Upravni odbor sestavlja 7 do 9 čla- 
nov, ki jih voli zbor izmed zadružnikov. 
Dolžnost upravnega odbora traja eno 
leto. 

Za zadrugo podpisujeta po dva člana 
upravnega odbora, katerih enega lahko 
nadomešča po upravnem odboru poobla- 
ščeni  uslužbenec zadruge. 

Izbrišeta se člana upravnega odbora: 
Pestotnik Ciril in Mrgole Francka, vpiše. 
jo se člani upravnega odbora: 

Malovrh Janez, kmet, Golile 6. 
Kovic Janez, železničar, Kresniške 

Poljane 12, 
Lovše Valentin, kmet, Sp. Ribče 12, 
Weiss Anton, kmet, Zapodje 1. 

Okrožno sodišče r Ljubljani 
dne 21. septembra 1948. 

Zadr V 10573 8472 

1420. 
Sedež: Vel. Lašče. 
Dan vpisa: 29. septembra 1948. 
Besedilo: Kmetijska zadruga z omeje- 

nim jamstvom Vel. Lašče. 
Na skupščini 4. VII. 1948 se je Živi- 

uorejska zadruga z omejenim jamstvom 
v Vel. Laščah združila s to zadrugo, 
(Zadr V 88/20). 

Okrožno sodišče v Ljubljani 
dn* 28. septembra 1948. 

Zadr V 86/42 8721 
* 

1421. 
Sedež: Dol. Lendava. 
Dan vpisa: 4. septembra 1948. 
Besedilo: Nabavna in prodajna zadru- 

ga z o, j, v Dol. Lendavi. 
Na zboru 6. VI. 1948 so bila sprejeta 

nova pravila. 
Besedilo odslej: Emetijska zadruga 

a o. j. v Dol. Lendavi. 
Naloge zadruge so: 1. da na čim boljši 

in čim kultumejši način oskrbuje svoje 
člane z vsemi potrebnimi potresnimi 
predmeti; 2. da odkupuje v svojem oko- 
lišu vse kmetijske pridelke in izdelke v 
skladu s postavljenim načrtom za dobro 
oskrbo mest in drugih industrijskih sre- 
dišč in sklepa v ta namen pogodbe; 
3. da pospešuje in razvija vse panoge 
kmetijskega gospodarstva na svojem 
področju, tako poljedelstvo, živinorejo, 
sadjarstvo, vinogradništvo, čebelarstvo, 
gojitev industrijskih in drugih kultur, 
gozdarstvo, domačo obrt itd., posebno 
še ti3te panoge oziroma kulture, ki v 
danih naravnih pogojih najbolj uspeva- 
jo; 4. da uvaja za povečanje kmetijske 
proizvodnje in s tem za naraščanje bla- 
gostanja svojih članov naprednejše teh- 
nične in agronomske metode v kmetij- 
stvu in v ta namen nabavlja kmetijske 
stroje, umetna# gnojila itd., ustanavlja 
ambulante za živino, plemenilne postaje, 
organizira selekcijo Hvine, gradi eilose, 
organizira semensko službo, skrbi za 
gojitev sadnih, gçradnih in drugih sadik 
itd.; 5. da organizira predelavo kmetij- 
skih pridelkov ia obrtne delavnice za 
potrebo svojih Članov in izrablja pri tem 
predvsem lokalno surovine; 6. da zbira 
kmečko prihranke v obliki hranilnih 
vlog in notranjih posojil za ustvarjanje 
obratnih sredstev in podeljevanje kre- 

ditov svojim članom; 7. da skrbi za go- 
spodarski strokovni, kulturni in pro- 
svetni dvig vseh prebivalcev svojega 
okoliša taào, da prireja v svojem za- 
družnem domu strokovna in politična 
predavanja, kulturne prireditve, stro- 
kovne tečaje, razstave, predvajanja •- 
mov, goji fizkulturo itd. ter ustanovi 
svojo knjižnico. 

Zaradi smotrnega in uspešnejšega iz- 
vajanja svojih nalog izdela potrebne na- 
črte v skladu e splošnim državnim na- 
črtom. 

Zadružni delež znaša 110 din. 
Zadruga razglaša važnejše sklepe v 

svojih poslovnih prostorih in na razglas- 
ili deski. 

Upravni odbor sestavlja • do 9 članov. 
Njegova dolžnot traja eno leto. 

Zadrugo zastopa upravni odbor, pod- 
pisujeta pa zanjo po dva člana uprav- 
nega odbora, kterih enega lahko nado- 
mešča po upravnem odboru pooblaščeni 
uslužbenec zadruge. 

Izbrišejo ee dosedanji člani upravnega 
odbora: Nemec Ivan. Paušič Josip, Ifko 
Stefan, Lutar Steian, Koren Josip Lu 
Pintarič Ludvik, vpišejo pa se novi člani: 

Gerenčer Janez, kmet, Trije mlini, 
Gerenčer Stefan, pismonoša. Lendav- 

ske gorice, 
Dobošič Jožel, brivski mojster, Dol 

Lendava, 
Lešnjak Ivan, uslužbenec OLO, Dol. 

Lendava, 
Brulc Kristina, uslužbenka OLO, Dol. 

Lendava, 
Camplin Anton, pomožni uslužbenec, 

Dol. Lendava, 
Jaklin Štefan, kmet. Lendavske go- 

rice. 
Okrožno sodišče v Mariboru 

dne 4. septembra 1948. 
Zadr II S» 8280 

1422. 
Sedež: Kosala. 
Dan vpisa: 15. septembra 1948. 
Besedilo: Kmetijska zadruga z o. j. v 

Košakih, 
Izbrišejo se člani upravnega odbora: 

Rozman Janez, Perčič Ivana, Tarkuš 
Anton in Pešl Franc, vpišejo se novi 
člani: 

Babic Viljem, kmet, počekova 13, 
predsednik, 

Brecelj Ivan, kmet, St. Iijska 38, pod- 
predsednik," 

Škerl Alojz, kmet, Meljski hrib 37, 
Gorjanec Jakob, kmet, Za Kal vari j o 3. 

Okrožno sodišče v Mariboru 
dne 15. septembra 164S. 

Zadr IV 80 8332 

1423. * 
Sedež: Maribor. 
Dan vpisa: 7. septembra 1948-   . 
Besedilo: Obrtna nabarno-prodajna za- 

druga z o. j. za okraj Maribor okolica. 
Sedež odslej :Maribor, Miklošičeva 1. 
Kot pooblaščenca za sopodpisovanje se 

vpiSeta: 
Steher Ferdo, UTadnik. Maribor, Gre- 

gorčičeva. 26, 

Klasinc  Viktor, poslovodja.  Maribor, 
Prešernova 20. 

Okrožno sodišče v Mariboru 
dne 7. septembra 1948. 

Zadr IV 4/48 8279 

1424. 
Sedež: St. Ilj r Slov. goricah. 
Dan vpisa: 14. septembra 1948. 
Besedilo: Nabavna in prodajna zadru. 

ga z o. j. v St Ilju v Slov. goricah. 
Na zboru 9. V. 1948 so bila sprejeta 

nova pravila. 
Besedilo odslej: Kmetijska zadruga 

z o. j. v St. Ilju v Slov. goricah. 
Naloge zadruge so: 1 da na čim boljši 

in čim kulturnejši način oskrbuje svoje 
člane z vsemi potrebnimi potrosnimi 
predmeti; 2. da odkupuje v svojem oko- 
lišu vse kmetijske pridelke in izdelke v 
skladu s postavljenim načrtom za dobro 
oskrbo mest in drugib industrijskih sre- 
dišč in sklepa v ta namen pogodbe; 
3. da pospešuje in razvija vse panoge 
kmetijskega gospodarstva na svojem 
področju, taka poljedelstvo, živinorejo, 
sadjarstvo, domačo obrt itd., posebno 
še tiste panoge oziroma kulture, ki v 
danih naravnih pogojih najbolj uspe- 
vajo; 4. da uvaja za povečanje kmetijske 
proizvodnje in s tem za naraščanje bla- 
gostanja svojih članov, naprednejše teh- 
nične in agronomske metode v kmetij- 
stvu in v ta namen nabavlja kmetijske 
stroje, • umetna gnojila itd., ustanavlja 
ambulante za živino, plemenilne postaje, 
organizira selekcijo živine, gradi silose, 
organizira semensko službo, skrbi za 
gojitev sadnih, gozdnih in drugih sadik 
itd.; 3. da organizira predelavo kmetij- 
skih pridelkov in obrtne delavnice za 
potrebe svojih članov in izrablja pri tem 
predvsem lokalne surovine; 6. da zbira 
kmečke prihranke v obliki hranilnih 
vlog in notranjih posojil za ustvarjanje 
obratnih sredstev in podeljevanje kre- 
ditov svojim članom; 7. da skrbi za go- 
spodarski strokovni, kulturni in pro- 
svetni dvig vseh prebivalcev svojega 
okoliša tako, da prireja v svojem za- 
družnem domu strokovna in politična, 
predavanja, kulturne prireditve, stro- 
kovne tečaje, razstave, predvajanja fil- 
mov, goji fizkulturo itd. ter ustanovi 
svojo knjižnico. 

Zaradi smotrnega in uspešnejšega iz- 
vajanja svojih nalog izdela potrebne na- 
črte v skladu s splošnim državnim na- 
črtom. 

Upravni odbor sestavlja 6 članov. Nje- 
gova dolžnost traja eno leto. 

Zadrugo zastopa upravni odbor, pod- 
pisujeta pâ zanjo po dva člana uprav, 
nega odbora, katerih enega lahko nado- 
mešča po upravnem odboru pooblaščeni 
uslužbenec zadruge. 

Izbrišejo se člani upravnega odbora: 
Vračko Anton, Unterlahner Ivan, Pri- 
možič Rudolf, Goršek Matija, Kepnik 
Jože, Vertat Ivan, Katalinič Milica, Her- 
cog Karl in Kos Alojz, vpišejo se novi 
člani 

Bukovec Janez, kmet, št. Ilj, predsed- 
nik, 

Grahek Shwko, kmet, St. Ilj, podpred- 
sednik, 
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Majer Ivan, kmet, St. Il}, tajnik, 
GoTenak Alfonz, kmet, Ceršnk, 
Sipek Rok, kmet, Kresnica. 
Krašovec. Janez, kmet, št. I!j 

Okrožno sodišče v Mariboru 
dne 14. septembra 1Ô48. 

Zadr II 8S 8334 
* 

14-25. 
Sedež: Žetalc. 
Dan vpisa: 4. septembra 1948. 
Besedilo: Kmetijska nabavno-prodajna 

zadruga z o. j. v Žetnlah. 
Na zboru 18. IV. 1948 eo bila spre- 

jeta nova pravila. 
Besedilo odslej: Kmetijska zadruga 

z o. j. v Žetalah 
Nalogo zadruge so: 1. da na čim boljši 

in čim kulturnejši način oskrbuje svoje 
člane z vsemi potrebnimi potrošnimi 
predmeti; 2. da odkupuje v svojem oko- 
lišu vse kmetijske pridelke in izdelke v 
skladu s postavljenim načrtom za dobro 
oskrbo mest in drugih industrijskih sre- 
dišč in sklepa v ta namen pogodbe; 
S. da pospešuje in razvija vse panoge 
kmetijskega gospodarstva na svojem 
področju, tako poljedelstvo, živinorejo, 
sadjarstvo, vinogradništvo, čebelarstvo, 
gojitev industrijskih in drugih kultur, 
gozdarstvo, domačo obrt itd", posebno 
še tiste panoge oziroma kulture, ki v 
danih naravnih pogojih najbolj uspeva, 
jo; 4. da uvaja za povečanje kmetijske 
proizvodnje in s tem za naravan i <* hin- 
gostanja svojih članov naprednejše teh- 
nične in agronomske metode v'kmetij- 
stvu in v ta namen nabavlja kmetijske 
stroje, umetna gnojila itd., ustanavlja 
ambulante za živmo, plemenilne postaje, 
organizira selekcijo živine, gradi silose, 
organizira semensko službo, skrbi za 
gojitev sadnih, gozdnih in drugih sadik 
itd.; 5. da organizira predelavo kmetij- 
skih pridelkov iu obrtne delavnice za 
potrebe svojih članov in izrablja pri tem 
predvsem lokalne surovine; 6. da zbira 
kmečke prihranke v obliki hranilnih 
v|og in notranjih posojil •• ustvarjanje 
obratnih sredstev in podeljevanje kre- 
<woy svojim članom; 7. ds skrbi za go- 
spooarski strokovni, kullurni in pro- 
svetni dvig vseh prebivalcev svojega 
oKOusa tako, da prireja  v svojem za- 
n^afm-donìu,6trokoTOa & politična Predavanja, kulturne prireditve, stro- 
Kovno tečaje, razstave, predvajanja ffl. 

SSfe •£^•• Mter ustanwi 

vahtr;adi «"{»knega in uspešnejšega iz- 
Se v RÄ

h nal°* i^ela potrelme na- 

sekv0piee0Obla^ei,eC ZS •n°àpkova*se 

BaSfevo Janko, poslovodja, Zelale 7. 
Okrožno sodišče v Mariboru 

dno 4. septembra 1948. 
Zadr HI 54/48 ^278 

1426. * 
Sedež": Ivanena, gorita. 
^•• vpisa: 27. septembra 1948. 

. ^sedilo:  Kmetijska  zadrutra z ome- 
jenim jamstvom v Ivancni gorici. 

izbrišejo se člani upravnega odbora 

Marolt Janko, predsednik,   Vidic  Jože, 
• podpredsednik,     Klavs  Štefan, tajnik, 
Beršnjak  Gaber,   blagajnik  in Medved 
Jože, odbornik; vpišejo se novi člani: 

Kek Ignac, kmet, Örnelo 4, podpred- 
sednik. 

Škufca Frančiška, kmetovaîka. Stran- 
ska vas št. 7, blagajnik, 

Jakoš Avgust, kmet, Stična 97, 
Čenivec Marija, kmetica. Studenec 8, 
Starin Milan, traktorist, Hudo 13, od- 

borniki. 
Kot pooblaščeni uslužbenec te za- 

druge s pravico soppdpisovanja s še 
enim članom upravnega odbora se vpiše 
Lokar Milan, trgovski poslovodja. Polje 
št. 4. 

Pri Kavšku Ignacu (se črta beseda 
^odbornik«, vpiše pa »predsednik«, pri 
Jakošu Francu se črta beseda >odbor- 
nik«, vpiše pa >tajnik<. 

Za zadrugo podpisujejo: 
Kavšek Ignac, predsednik, 
Jakoš Franc, tajnik, 
Škufca  Frančiška, blagajnik. 

Okrožno sodisëo v Novem mestu 
dne 27.. septembra 1948. 

Zadr II 38/11 881Ö 
* 

1437. 
Sedež: Jesenice na Dolenjskem. 
Dan vpisa: 16. septembra 1948- 
Besedilo: Kmetijska zadruga z omeje- 

nim jamstvom  v Jesenicah na Dolenj- 
skem. 

Obratni predmet se razširi še na go- 
etilničarstvo. Gostilniške poslovalnice so 
v Jesenicah št. 3 v Breganjskem selu 
št. 51. 

Okrožno sodišče v Novem mestu 
dne 16. septembra 1948. 

Zadr III 64/2 SS21 

1428. 
Sedež: Slovenska vas, okraj Trebnje. 
Dan vpisa: 17. septembra 1948. 
BesedUo: Kmetijska zadruga z omeje- 

nim jamstvom v Slovenski vasi, pošta 
St. Rupert. ,, 

Izbriše se Lovšin Ivan, tajnik, vpiše 
pa 

Jerman Anton, Straža 25 pri št. Ru- 
pertu, tajnik. 

Okrožno sodišče v Norem mestu 
dne 17. septembra 1948. 

Zadr III 60/3—4 8622 

1429. 
Sedež: Veliko Lašče. 
Dan izbrisa: 27. septembra 1948. 
Besedilo: Živinorejska zadruga z ome- 

jenim jamstvom v Velikih Laščah. 
Zaradi združitve s Kmetijsko zadrugo 

z omejenim jamstvom v Velikih Laščah 
(Zadr V 86). 

Okrožno sodišče v Ljubljani 
dne 27. septembra 1948. 

Zadr V 88/20 8722 
* 

1430. 
Sedež: Sv. Ana v Slov. goricah.   • 
Dan izbrisa: 21. septembra 1948'. 
Besedilo: Nabavna in prodajna zadru- 

gu z o. j. pri Sv. Ani v Slov. goricah.    • 

Zaradi prenehanja delovanja, ker je 
bila izvedena decentralizacija. 

Okrožno sodišče v Mariboru 
dno 21. septembra 1948. 

Zadr II 124 8715 
i       * 

1431. 
Sedež: Tolmin, 
Dan izbrisa: 16. septembra 1945. 
Besedilo: Čevljarska zadruga z ome- 

jenim jamstvom v Tolminu. 
Zaradi končane likvidacije. 

Okrožno sodišče v Postojni 
dne 16. septembra 1948. 

Zt 8/46-11 8897 
Ä 

1432. 
Sedež: Tolmin. 
Dan ^zbrisa: 9. novembra 1948. 
Besedilo: Živinorejska fcadruga z o. j. 

v Tolminu. 
Zaradi končane likvidacije. 

Okrožno sodišče v Poîtojni 
dne 9. septembra 1948. 

Zt 68/46-3 8898 

Uvedbe postopanja 
za razglasitev za mrtve 

V R1537/46-2 S273 
Šuln  Danijel,  roj.  12.   VII. 1914 v 

Trbovljah, Loke 261, žel. sprevodnik iz 
Celja, Breg 11, je bil 28. III. 1944 mobi- ' 
liziran v nemško vojsko. Žena je prejela 
od belgijskega RK okrvavljene doku- 
mente in poročilo, da je 7. IX. 1944 pa- 
del. Od tedaj so pogreša. 

Na predlog ženo Šuln Amalijo rojene 
Ziber iz Celja, Mariborska 37, so uvede 
postopanje za razglasitev za' mrtvega in 
ee izdaja poziv, da se o pogrešanem do 
16. XII. 1948 poroča sodišču. 

Šuln Danijel se poziva, da se zglasi 
pri sodišču ali drugače da kako vest o 
sebi. 

Po preteku roka bo &odišče odločilo 
o predlogu. 

Okrajno sodišče v Celju 
dne 3. septembra 1948. 

V R1372/48 * 8369 
Marčen Franc, roj. 23. I. 1925 v Do- 

brini, sin Janeza in Marjete rojene Tcrm- 
plak, delavec v Dobrini 19, p. Loka pri 
Zusnru, je jeseni 1944 odšel v NOV. Baje 
je v začetku marca 1945 padel v bojih 
pri Svetju nad Laškim. 

Na predlog mateie Marčen Marjete, 
delavke v Dobrini 19, se uvede postopa- 
nje za razglasitev za mrtvega in se iz- 
daja poziv, da se o pogrešanem do 
10. XII. 1948 poroča sodfèèu. 

Mareen Franc •• poziva, da 6« zglasj 
pri sodišču ali drugače da kako vest 
o eebi. 

Po preteku roka bo sodišče odločilo 
o predlogu. 

Okrajno sodišče v Celju 
dne 8. septembra 1948. 

V R1519/48—3 8271 
Berglez •••••, roj. 10. III. 18&5 pri 

Sv. Kunigundi na Pohorju, sta Jakoba ip 
Terezije rojene Javornik, postojenačel- 
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nik iz Zg. Zreč 84, se od 1.  IX. 1935 
pogreša. 

Na predlog žene Berglez Antonije ro- 
jene Ložar, gospodinje v Šmarjeti 1 pri 
Celju, se uvede postopanje za razglasi- 
tev za mrtvega. 

V, R1664748—2 8270 
Slemenšek Alojz, roj. 19. VI. 1922 v 

Zagorju 12j sin posestnika Franceta in 
Rozalije rojene Zabukovšek, je kot par- 
tizan padel v bojih z okupatorjem. 

Na predlog brata Slemenška Srečka, 
pas. sina iz Straže 18, 6e uvede posto- 
panje za razglasitev •• mrtvega. 

V, R1434/48—3 8272 
Zorami Valter-Frane, roj. 22. II. 1920 

v Celju, sin Antona in Marije rojene 
Gros, ključ, pomočnik iz Celja, Maribor- 
ska 15, je bil 1943 mobiliziran v nemško 
vojsko. Od februarja 1945 se pogreša. 

Na predlog žene Zorzini Dragice, go- 
spodinje v Celju, Leskovškova 20, se 
uvede postopanje za razglasitev za mrt- 
vega. 

Vsakdo, ki mu je o pogrešanih kaj 
znano, ee poziva, da to do 1. I. 1949 po- 
roča eodàsêu. 

Berglez Josip, Slemenšek Alojz in 
Zorzini Valter-Frane se pozivajo, da se 
zglasijo pri sodišču ali drugače dajo ka- 
ko vest o sebi. 

Po preteku roka bo sodišče odločilo 
o predlogih 

Okrajno sodilče v Celju 
dne 10. septembra 1948. 

* 
IR 140/48—3 839Q 

Bračika Dako, roj. 20. V. 1905 v Dra- 
goševcih, sin pok. Janka in Ane rojene 
Pavič, posestnik iz Malega Lešča 30, p. 
Suhor pri Metliki, je odšel septembra 
1943 v Gubčevo brigado NOV. Dne 
13. IX. 1943 se je oglasil doma, nato pa 
je odšel z X. brigado v Suho Krajino, 
od koder je po treh tednih pisal domov, 
od tedaj se pa pogreša. Baj© je bil od 
Nemcev zajet in odpeljan v internacijo, 
kjer je verjetno umrl 

Na predlog žene Bračika Mare iz Ma- 
lega Lešča 30, se uvede postopanje za 
razglasitev za mrtvega in se izdaja poziv, 
da se o pogrešanem v dveh mesecih po 
objavi v Uradnem listu LRS poroča so- 
dišču ali skrbnici Medven Mariji, sod. 
uradnici v Črnomlju. 

Bračika Janko se poziva, da se zglasi 
pri sodišču ali drugače da kako vest o 
sebi. 

Po preteku roka bo sodišče odločilo 
o predlogu. 

Okrajno sodišče v Črnomlju 
dne 17. septembra 1948. 

* 
R 459/48-3 8337 

Golob Ivan, roj. 30. VIII. 1907 v Cep- 
leau 37, sin Franceta in Jere rojene 
Strave, se iz bojev pri Ottici, okr. gori- 
ški od 29. • 1945 pogreša. 

Na predlog Goloba Franca iz Čepleza 
se uyède pxnetopanje za razglasitev za 
mrtvega. 

K 4č>6/4«—4 8336 
••••• Stanislav,  roj. 20.  XI.  1918 v 

Idriji, sin  Ivana, je služil v italijanski 
vojski.  Baje je pn transportu v Tunis 
v bližini Bizerte utonil. 

Na  predlog Pajerja  Ivana  iz Idrije, 
Tomšičeva 2,  se  uvede postopanje za 
razglasitev za mrtvega. 

Vsakdo, ki mu je o pogrešanih kaj 
znano, se poziva, da to do 30. XI. 1948 
poroča sodišču. 

Okrajno sodišče v Idriji 
dne 15. septembra 1948. 

* 
IR 168/48—2 8436 

Gogala Gabrijel, roj. 23. III. 1921, sin 
Jakoba in Ivane rojene Gogala, delavec 
na žagi v Soteski, je odšel 29. VI. 1942 
v NOV. Septembra 1942 je bil v Bohinju 
od Nemcev ujet in odpeljan v Begunje, 
22. III. 1943 pa je bil v Kresnicah pri 
Litiji kot talec ustreljen. 

Na predlojtočeta Gogala Jakoba, seku- 
larista v Tržiču, Pot na zali rovt 1, se 
uvede postopanje za razglasitev za mrt- 
vega. 

IR 141/48—4 8437 

• Murnik Anton, roj. 14. III. 1903 v 
Srednji vasi, sin Janeza in Marije rojene 
Dernič, ključavničar, Sv. Neža pri Trži- 
ču, je odšel v začetku okupacije v NOV. 
Leta 1942 je bil z ženo v skrivališču, ka- 
mor je bila od Nemcev vržena bomba in 
sta bila oba ubita. V začetku junija 1944 
so ju našli partizani in sta pokopana v 
Lešah. 

Ya predlog sestre Paviln Marije, go- 
spodinje '.t Ljubna 9,'se uvede postopa- 
nje za razglasitev za mrtvega. 

Vsakdo, ki mu je o pogrešanih kaj 
znano, se poziva, da to do 25. XII. 1948 
poroča sodišču ali skrbniku Rihterju 
Mirku, sod. uradniku na Jesenicah. 

Po preteku roka bo sodišč© odločilo 
o predlogih. 

Okrajno sodišče na Jesenicah 
dne 21. septembra 1948. 

# 
Ok 248/48—4 8275 

Vatovec Rajko-Lucijan, roj. 6. XI. 1924 
v Mariboru, sin Rajmunda in Mercedes 
rojene Janež, stud. medicine, Ljubljana, 
Rožna dol. VIII št. 4, se od 3. V. 1945 
pogreša. 

Na predlog Vafovca Rajmunda, orož. 
majorja v pok., Ljubljana, Cesta na 
Brdo 6, se uvede postopanje za razgla- 
sitev za mrtvega in se izdaja poziv, da 
se o pogrešanem v dveh mesecih po ob- 
javi v Uradnem listu LRS poroča' so- 
dišču ali skrbniku Zaletlju Vincencu, 
Ljubljana, Predjamska 22. 

Vatovec Rajko-Lucijan se poziva, da se 
zglasii pri sodišču ali drugače da kako 
vest o sebi. 

Po preteku roka bo sodišče odločilo 
o predlogu. 

Okrajno sodišče r Ljubljani 
dne 14. septembra 1948. 

1 K 154/48—5 «267 
Benčun Frane, roj. 28. X. 190Ü, 
Benčan Andrej, roj. 10. XI. 19•, 
Benòan Edvard, roj. 14. VII. 1908, vsi 

sinovi pok. Andreja in Frančiške rojene 
Veber, kmetje Iz Strmce 7 pri Postojni, 
samski, so bili 14. XI. 1944 od Nemcev 
aretirani. Odpeljani so bili v Dachau, od 
tam pa v Augsburg in se od leta 1945 
pogrešajo. 

Na predlog sestre Serazin Gabrijele 
rojene Benčan, kmetice iz Griž 11, se 
uvede postopanje za razglasitev za mrtve 
in se izdaja poziv, da se o pogrešanih do 
1. XII. 1948 poroča sodišču ali skrbniku 
Jeranču Slavku, eod. uradniku v Po- 
stojni. 

IR 148/48—7 8263 
Lesnjak /van, roj. 20. V. 1925 v Leš- 

njakih, sin posestnika Janeza in Marije 
rojene Popic, samski, je maja 1942 vsto- 
pil v NOV. Od avgusta 1942 se pogreša 
in se ni moglo ugotoviti njegovega biva- 
lišča. 

Na predlog matere Lešnjak Marije, 
posestnice v Lešnjakih 1, se uvede po- 
stopanje za razglasitev za mrtvega in se 
izdaja poziv, da se o pogrešanem do 
1. XII. 1948 poroča sodišču ali skrbniku 
Mlakarju Ivanu, sod. uradniku v Po- 
stojni. 

Benčan Franc, Andrej in Edvard ter 
Lešnjak Ivan se pozivajo, da se zglasijo 
pri sodišču ali drugače dajo kal«) vest 
o sebi. 

Po preteku roka bo sodišče odločilo 
o predlogih. 

Okrajno sodišče v Postojni 
dne 9. septembra 1948. 

ft 
R 313/48 8207 

Lužnik Rajko, roj. 10. VII. 1923 v Št. 
Jamu pri Dravogradu, sin Ivana in Ma- 
rije rojene Korošec, samski, žel. name- 
ščenec, Št. Janž pri Dravogradu, je od- 
šel avgusta 1944 v Lackov odred NOV. 
Dne 4.1.1945 se je kot obveščevalec po- 
nesrečil na Kozjeku pri Remšniku. Zad- 
njič se je javil o božiču 1944. 
• predlog zaročenke Verdnik Kristi- 

ne, blagajnicarke na žel- postaji v Dra- 
vogradu, stan. na Otiškem vrhu 71, se 
uvede postopanje za razglasitev za 
mrtvega in se izdaja poziv, da se o po- 
grešanem do 15. XII. 1948 poroča sodi- 
šču ali skrbniku Cegovniku Filipu, sod. 
uradniku • Prevaljah. 

Po prpteku roka bo sodišče odločilo o 
predlogu. 

Okrajno sodiščo na Prevaljah 
dne 1. septembra 1948. 

VII R 158/48 8111 
Emeršič Jakob, roj. 16. VI. 1880 v 

Gradišču, sin Martina in Barbare, ože- 
njen, posestnik, je bil od 1901 do 1904 
vojak avstroogrsko armade. Leta 1914 je 
bil kot četovodja poklican h 87. pp. v 
Celje, od tam v Pulj, nato pa^na ••••• 
bojišče. Pozneje je bil premeščen na so- 
ško bojišče, kjer je avgusta 1916 padel 
Od tedaj se pogreša. 

Na predlog žene Emeršič Katarine fie 
uvede postopanje za razgtòsitov za mr- 
tvega in se izdaja poziv, da se o pogre- 
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šanem do 10. XII. 1948 poroča sodišču 
all skrbniku Brleku Ivanu, posestniku v 
Gradišču, p. Barbara. 

Po preteku roka bo sodišče odločilo o 
predlogu. 

Okrajno sodišče v Ptuju 
dno 8. septembra 1048. 

* 
III R 125/48—8 >       7963 

Sanabor Stanko, roj. 24. VII. 1921 v 
Ravnjab pri Stjaku, sin pok. Jožefa in 
pok. FrančiSke rojene Cehovin, samski, 
kmečki delavec iz Sela 8, je odšel v za. 
cetku 1942 kot italijanski vojak na ru- 
sko bojišče- Od 19. XII. 1942 se pogreša. 

Na predlog Rener Bernarde, kmetice 
iz Sela 8, okr, Sežana, ee uvede pošlo- 
panje za razglasitev za mrtvega in se 
izdaja poziv, da se o pogrešanem do 1. 
I- 1949 poroča sodišču. 

III R 129/48—3 7964 
Tavčar Ludvik, roj. 1- VII. 1910 v Za- 

grajcu pri Komnu, sin pok. Antona in 
pok. Alojzije rojene Orel, poročen, kmet 
iz Ivanjega grada 10, je odšel 20 IX. 
1943 v Kosovelovo brigado NOV za mi- 
nerja. Dne 26. IX. 1943 je bil pri Trži- 
ču ranjen v nogo. Zdravil se je v bolnici 
v Tržiču» kjer je bil 2. X. 1943 ujet od 
Nemcev in baje kot talec v Vidmu ustre- 
ljen. 

Na predlog žene Tavčar Danice, kme- 
tiče iz Ivanjega grada 10, se uvede po- 
stopanje za razglasitev za mrtvega in ee 
izdaja poziv, da ee o pogrešanem do L 
XI. 1948 poroča sodišču. 

Samabor Stanko in Tavčar Ludvik ee 
pozivata, da se zgJasita pri sodišču ali 
drugače daeta kako vest o sebi. 

Po preteku rokov bo sodišče odločilo 
o predlogih. 

Okrajno sodiftfe v Sežani 
dne 6. septembra 1948. 

I R 403/48 8218 
Spes Ivan, roj. 5. IV. 1928 v Jurišni 

vasi 18, sin Gregorja in Jožefe rojene 
Smogavc, delavec, je bil v Šercerjevi 
brigadi, II. bat. 2 četi NOV. V bojih pri 
Sv. Arhu na Pohorju je baje med 7. in 9. 
IX. 1943 padel. 

Na predlog matere Spes Jožefe, Juriš- 
na vas 18, p. Slov. Bistrica, ee uvede po- 
stopanje za razglasitev za mrtvega in 
se izdaja poziv, da se o pogrešanem do 
15. XI. 1948 poroča eodišču ali skrbniku 
Ralei Francu, sod. uslužbencu v Slov. Bi. 
strici. 

Špes Ivan se poziva, da se zglasi pri 
sodišču ali drugače da kako vest o sebi. 

Po preteku roka bo sodišče odločilo o 
predlogu. 

Okrajno sodišče r Slov. Bistrici 
dne 13. septembra 1948. 

* 
Ï R 977/48 8219 

Trdbentar Stanislav, roj. 4. XI. 1921 
na Tinjski gori, sin Mihaela in Matilde 
rojene Podvršnik, gozdni delavec, Tinj- 
ska gora 25, p. Tinje pri Slov. Bistrici, je 
odšel poleti 1944 v Sercerjevo brigado 
NOV • Pohorje. Daje je oktobra 1944 
padel v bojih na Pohorju. 

Na predlog matere njegovega otroka 
Spes Marije, Tinjska gora 26, se uvede 
postopanje za razglasitev za mrtvega in 
se izdaja poziv, da se o pogrešanem do 
15. XI. 1948 poroča sodišču ali skrbniku 
Ralci Francu, sod. uslužbencu v Slov. 
Bistrici. 

Trobentar Stanislav ee poziva, da se 
zglasi pri sodišču ali drugače da kako 
vest o sebi- 

Po preteku roka bo sodišče odločilo o 
predlogu. 

Okrajno sodišče v Slov. Bistrici 
dne 15. septembra 1948. 

R 863/48-2 8074 
Tostovršnik Janez, roj. 16. V. 1899 pri 

Sv. Primožu 17 v Ljubnem, sin Janeza 
in Jožefe rojene Solar, posestnik, poro- 
čen, je bil 14. XII, 1944 odpeljan z dru- 
žino v celjske zapore. 0 božiču 1944 je 
bil dodeljen nekemu delavskemu bata- 
ljonu in poakn na Črnivec, kjer je med 
drugim čistil minska polja. Od tedaj ee 
pogreša. 

Na predlog žene Tostovršnik Marije, 
posestnice iz Sv. Primoža 17, se uvede 
postopanje za razglasitev za mrtvega in 
se izdaja poziv, da se p pogrešanem do 
30. XI. 1948 poroča sodišču ali skrbnici 
Tostovršnik Mariji. 

Tostovršnik Janez, ee poziva^ da se 
zglasi pri sodišču au drugače da kako 
vest o sebi. 

Po preteku roka bo sodišče odločilo o 
predlogu. 

Okrajno sodišče v Šoštanju 
dne 7. septembra 1948. 

 Oglasi sodišč  
Zemljiškoknjižni oklici 

Rz 208/48 
Oklic 

9052 

Rz 200/48—22 
Oklic 

9058 

o razgrnitvi podatkov dosedanjih poiz- 
vedb zaradi morebitnih ugovorov zoper 
to podatko r postopku za osnovanje nove 
zemljiške knjige za katagtrsko občino ša- 

iarsko v sodnem okraju Ljutomer 
Od 27. oktobra do 10. novembra 1948 

bodo na Šafarskem št. 29 razgrnjeni vsa- 
komur na vpogled po dosedanjih poiz- 
vedbah popravljeni posestni listi, sezna- 
mi parcel in lastnikov, zemljiškoknjižne 
mape, primerjalna tabela parcel in za- 
pisniki o dosedanjih poizvedbah zaradi 
osnovanja nove zemljiške knjige za ka- 
tastrsko občino Salarsko. 

Ob navedenem ôaeu in poleg tega se 
11. novembra 1948 se smejo vlagati ugo- 
vori zoper pravilnost in popolnost posest 
nih listov in primerjalne tabele parcel, in 
sloer pismeno ali ustno na zapisnik pri 
sodnem odposlancu, ki bo ob tem ôasxi 
posloval na kraju razgrnitve na Šafar- 
skem št. 29. 

Če bodo podani taki ugovori, se bodo 
prav tam 11. novembra 1948 o njih uve- 
die nadaljnje poizvedbe, h katerim naj 
tudi brez posebnega povabila pridejo te- 
ga dne ob 8. uri tisti, ki so vložili ugo- 
vore. 

Okrajno sodišče v Ljutomeru 
dne 7. oktobra 194S. 

o začetku poizvedb zaradi osnovanja no- 
ve zemljiške knjige za katastrsko občino 

Gibina v sodnem okraju Ljutomer 
Dne 12. novembra 1948 se bodo za- 

čele poizvedbe zaradi osnovanja nove 
zemljiške knjige za katastrsko občino Gi- 
bina. Poizvedbe bodo od 12. novembra 
1948 dalje vsak delavnik od 8. do 15. ure 
na Gibini št. 17. 

K poizvedbam naj pridejo vsi posest- 
niki, hipotekami upniki in vsi drugi, ki 
imajo pravno korist od tega, da se ugoio* 
vijo lastninske pravice ali istovetnost se- 
danjih označb parcel e prejšnjimi označ- 
bami. Navajati smejo vse, kar utegne po- 
jasniti stanje etvarj in ohraniti njihove 
pravice. 

Posestniki zemljišč in drugi upravi- 
čenci morajo prinesti k poizvedbam v iz- 
viraiku ali v prepisu vse spise, izpiske 
iz zemljiške knjige, sodne odločbe ali 
drage listine, kolikor so potrebne za os- 
novanje nove zemljiške knjige in kolikor 
jih imajo oni ali njihovi zastopniki. 

Da se vsakomur omogoči vpogled v po- 
datke, ki jih jo sodišče do sedaj že zbra- 
lo, bodo razgrnjeni posestni listi, sezna- 
mi parcel in lastnikov ter zemljiškoknjiž- 
ne mape od 27. oktobra do 10. novembra 
1948, vsak dan od 8. do 16. ure na Ša- 
farskem št. 29. 

Okrajno sodišče v Ljutomeru 
dne 7. oktobra 1946. 

Dražbe 
XII J 2265/48-5 9054 

Dne 29. oktobra 1948 od 10. bo pri 
tem sodišču v sobi št. 24 dražba nepre- 
mičnin zemljiška knjiga Vajgen a) polo- 
vica parcele 139 njiva, pripisane vložku 
št. 86, b) vi. št. 37, 38 in 89. 

Cenilna vrednost je za nepremičnino 
a) 39.441 din, za nepremičnino b) 248.708 
dinarjev. 

Vrednost pritiklin: 40.000 din je v ce* 
nilni vrednosti zemljišča že upoštevana. 

Najmanjši ponudek znaša 192.099 din, 
varščina pa 28.815 din. 

Pravice, zaradi katerih dražba ne bi 
bila dopustna, je treba priglasiti sodišču 
najpozneje pri drazbenem naroku pred 
začetkom dražbe, ker bi se jih sicer ne 
moglo več uveljavljati glede nepremičnin 
v škodo zdražitelja, ki je ravnal v dobri 
veri 

Okrajno sodišče v Mariboru 
dne 8. oktobra 1948. 

J 279/48-6 9118 
Dne 9. decembra 1948 ob 9. dopoldne 

bo pri tem sodišču v sobi St. 30, pritliö}e, 
dražba nepremičnine zemljiška knjiga 
Crešnjica vi. št. 924. 

Cenilna vrednost 75.280 din 80 par, 
najmanjši ponudek 50.286 din, varfôim 
7.528 din. 

Pravice, zaradi katerih dražba ne bi 
bila dopustna, je treba priglasiti sodišču 
najpozneje pri drazbenem naroku pred 
začetkom dražbe, ker bi se jih sicer ne 
moglo več uveljavliatt glede near^mičnia 
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v škodo tražitelja, ki je ravna* v dobri 
veri. 

Okrajno sodišče v Novem mestu 
dne 6. oktobra 1948. 

* 
J 341/48-6 9114 

Dne 9. decembra 1948 ob 11. dopoldne 
bo pri tem sodišču, v sobi št. 30, pritlič- 
je, dražba nepremičnine zemljiška knjiga 
Novo mesto vi. št 165. 

Cenilna vrednost je 366.020 din, naj- 
manjši ponudek 183.006 din, VarSStoa 
36.602 din, vrednost pritikline 6.300 đin. 

Pravice, zaradi katerih dražba ne bi 
bila dopustna, je treba priglasiti sodišču 
najpozneje pri dražbenem naroku pred 
začetkom dražbe, ker bi se jih sicer ne 
moglo več uveljavljati glede nepremičnin 
v škodo zdražitelja, ki je ravnal v dobri 
veri 

Okrajno sodišče v Novem mestu 
dne 6. oktobra 1948. 

I 736/48 9037 
Dnè 28. oktobra 1948 ob 11. uri bo pri 

tem sodišču v sobi št. 16 javna dražba 
nepremičnin: I. skupioa vi. št. 43 k. o.. 
Hlaponci; II. skupina vi. št. 43 k. o. ••- 
ponci; III. skupina vi. št 43 k. o. Hla- 
ponci; IV. skupina vi. št. 43 k. o. Hla- 
ponci; V. skupina vi. št. 43 k. o. Hlaponci; 
VI. skupina vi. št. 43 k. o. Hlaponci; 
VII. skupina vi. št. 43 k. o. Hlaponci. 

Cenilna vrednost in najmanjši ponudek 
znaša za I. skupino 73.216 din, za II. sku- 
pino 46.804 din, za III. skupino 55.914 din, 
za IV. skupino 18.786 din, za V. skupino 
83.193 din, za VI. skupino 266.638 din, 
za VII. skupino 142.236 din. s 

Varščina znaša v I. skupini 7.400 din, 
v II. skupini 4.700 din, v III. skupini 
5.600 din, v IV. skupini 1.900 din, v 
V. skupini 8.400 din, v VI. skupini 
26.700 din, v VII. skupini 14.300 din. 

Pravice, zaradi katerih dražba ne bi 
bila dopustna, je treba priglasiti sodišču 
najpozneje pri dražbenem naroku pred 
začetkom dražbe, ker bi se jih sicer ne 
moglo več uveljavljati glede nepremičnin 
v škodo zdražitelja, ki je ravnal v dobri 
veri 

Okrajno sodišče v Ptuju 
dne 8. oktobra 1948. 

* 
I 737/48 9058 

Dne 28. oktobra 1948 ob 8.30 uri bo 
pri tem sodišču v sobi št. 16 javna draž- 
ba nepremičnin; I. skupina vi. št. 9 k. o, 
Botkovci; H. skupina vi. št. 10 k. o, Bot- 
kovci; III. skupina vi. št. 73 k. o. Bot- 
kovci; IV. skupina vi. št. 112 k. o. Le- 
vanjci. 

Cenilna vrednost in najmanjši ponu- 
dek znaša za I. skupino 17.967 din, za 
II. skupino 173.205 din, za III. skupino 
23.630 din, za IV. skupino 30.900 din. 

Varščina znaša v I. skupini 1.800 din, 
v II. skupini 17.400 din, v III. skupini 
2.400 din, v IV. skupini 3.100 din. 

Pravice, zaradi katerih dražba ne bi 
bila dopustna, je treba priglasiti sodišču 

najpozneje pn dražbenem naroku pred 
začetkom dražbe, ker bi se jih sicer ne 
moglo več uveljavljati glede nepremičnin 
v škodo zdražitelja, ki je ravnal v dobri 
veri 

Okrajno sodišče v Ptuju 
dne 8. oktobra 1948. 

I 740/48 9056 
One 28. oktobra 1948 ob 9.30 bo pri 

fem sodišču v sobi št. 16 javn/ dražba 
nepremičnin: I. skupina vi, št. 111 k. o. 
Kukava; II. skupina vL št. 111 k. o. Ku- 
kava; III. skupina vi. št. 111 k. o. Ku- 
kava; IV. skupina vi. št. 111 k. o. Ku- 
kava. 

Cenilna vrednost in najmanjši ponudek 
znaša za I. skupino 13.455 din, za II. sku- 
pino 58.198 din, za III. skupino 109.024 
dinarjev, za IV. skupino 45.386 din. 

Varščina znaša v I. skupini 1.400 din, 
v II. skupini 5.900 din, v III. skupini 
11.000 din, v IV. skupini 4.600 din. 

Pravice, zaradi katerih dražba ne bi 
bila dopustna, je treba priglasiti sodišču 
najpozneje pri dražbenem naroku pred 
začetkom dražbe, ker bi se jih sicer ne 
moglo več uveljavljati glede nepremičnin 
v škodo zdražitelja, ki je ravnal v dobri 
veri 

Okrajno sodišče v Ptuju 
dne 8. oktobra 1948. 

* 
I 741/48-6 '     9055 

Dne 28. oktobra 1948 ob 12. bo pni tem 
sodišču v sobi št. 16 javna dražba ne- 
premičnin: I. skupina vi. št. 58 k. o. Mi- 
hovci; II. skupina vi. št. 58 k. o. Mihovci; 
III. skupina vL  št.  58  k.  o.  Mihovci; 
IV. skupina  vi.  št. 58  k  o.  Mihovcii; 
V. skupina   vi.   št.   58   k.   o.   Mihovci; 
VI. skupina  vi.  št.  58   k,  o.  Mihovci; 
VII. skupina vi. št. 58 k. o. Mihovci; 
VIII. skupina vi. št. 58 k. o. Mihovci; 
IX. skupina vi. št 58 k. o. Mihovci. 

Cenilna vrednost in najmanjši ponudek 
znaša za I. skupino 76.584 din, za II. sku- 
pino 97.181 din, za III. skupino 58.124 
dinarjev, za IV. skupino 55.821 din, za 
V. skupino 32.370 din, za VI. skupino 
278.214 din, za VII. skupino 48.640 din, 
za VIII. skupino 144.760 din, za IX. sku- 
pino 172.628 din. 

Varščina znaša v I. skupini 7.700 din, 
v II. skupini 9.800 din, v III. skupini 
5.900 din, v IV. skupini 5.600 din, v V. 
skupini 3.300 din, v VI. skupini 28.000 
dinarjev, v VII. skupini 4.900 din, v 
VIII. skupini 14.500 din, v IX. skupini 
17.300 din. 

Pravice, zaradi katerih dražba ne bi 
bila dopustna, je treba priglasiti sodišču 
najpozneje pri dražbenem naroku pred 
začetkom dražbe, ker bi se jih sicer ne 
moglo več uveljavljati glede nepremičnin 
v škodo zdražitelja, ki je ravnal v dobri 
veri 

Okrajno sodišče v Phiju 
,dne 8. oktobra 1948. 

8625 
Oklic za dvig sodnih pologov 

Okrajno sodišče v Ljubljani hrani več- 
je število starih sodnih pologov v goto- 
vini, hranilnih knjižicah In dragoceno- 
stih, ki so bili položeni v času pred 15. 
V. 1945 pni tem sodišču in bivših okraj- 
nih sodiščih v Litiji in na Vrhniki. 

Med temi pologi so v vrednosti nad 
1.000 din (za tekočo številko je leto po- 
loga, priimek in ime ter bivališče ko- 
ristnika in zadnje stanje pologa v dinar- 
jih): 

a) Gotovina: 
1) 1923, Debeljak   Ana,   Ljubljana, 

1.240. 
2) 1928, Brodnik   Marija,   Gradec, 

1.457 
3) 1925, Korsika  Alojz, Ljubljana, 

1.137. 
4) 1928, ZeJič Marija rojena Slapšak, 

2.245- 
5) 1918", Zaletel Jože, Stanežiče 39, 

1.076. 
6) 1923, Bedenik Albin, Hrastnik, 

1.068. 
7) 1919, Modic Anton, Ljubljana, 

1.090. 
8) 1903, Pader  Anton, Mali vrh   4, 

1.006. 
9) 1916, Brodnik   Anton,   Ljubljana^ 

1.793. 
10) 1929, Cepelnik Anton, Iška vas 

št. 34, 1.021. 
11), 1919, Brancelj Anton, Zgornji Ig, 

1.325. 
12) 1922, Debevc Anton, Ljubljana, 

1.174. 
13) 1929, Novak   Franc,   Iška   vas. 

2.090. 
14) Likovič Miha in tov.. Zgornji Igl. 

1.427. 
15) 1924, Anžič Frančiška, Otepanja 

vas, 1.474. 
16) 1914, Dovč Ivanka, Sneberje 12, ' 

1.044. 
17) 1904, Steblaj Marija, Zapotok 10. 

1514. 
/   18) 1917, Turk  Marija.  Crna vas 12, 
1.029. 

19) 1907, Kališ Franc. Sp. Gameljne 
žt. 12, 1.115. 

20. 1913, Leben Stefan, Glince 94, 
1.089. 

21) 1916, Grilc Ivan, Ljubljana, 1-023.4 

22) 1922, Brajer Franc, Ljubljana, 
1.188. 

• 23) 1923, Kolesa   Edvard,  Ljubljana, 
1.352. 

24) 1925, Frucht Marica, Selo-Moste, 
1.159. 

25) 1924, Igliž Jakob, Ljubljana, 2.379. 
2ff) 1926, Vrtačnik Vincenc, Dole, 

Ljubljana, 1.751. 
27) 1921, Gris Franc, Pijava gorica 1, 

1573. 
28) 1920, Rotar Leopold in tov., Pod- 

boršt, 1.881. 
29) 1921, Boštjančič Janez, Perovo 4, 

1.574. 
30) 1905, Podržaj Franc, Slivnica, 

1.275. 
31) 1922, Vidmar Marija. Stanežiče, 

1.478. 
32) 1922, Plesec Jakob, Brezovica 3, 

2.099 
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Letnik V. Priloga k 44. kosu z dne 19. oktobra 1948. Številka 44. 

Hass&liasî in ogrlasi 

Opozorilo naročnikom/ 
V naši založbi so izšli: 

Zbirka gospodarskih predpisov, II. del, 

ki je nadaljevanje Zbirke gospodarskih predpisov, ki smo jih izdali 
aprila 1947. V tem drugem delu Zbirke gospodarskih predpisov smo se 
trudili, da bi vse gradivo uredili kar najbolj sistematično in pregledno in 
tako olajšali njegovo uporabo. Težišče zbirke so »Splošni predpisi o upravi 
državnih gospodarskih podjetij«, s predpisi o arbitraži^ pogodbah, plačeva- 
nju medsebojnih obveznosti, registraciji, vknjižbi lastninske pravice, aron- 
daciji, razlastitvi, nacionalizaciji, razdeljevanju industrijskega blaga, pro- 
sti prodaji, finansiranju, kreditu, knjigovodstvu in glavnimi predpisi o pre- 
skrbi prebivalstva z živili in industrijskimi izdelki. Dodali šmo predpise 
o upravi državnih zgradb, o delavskih preskrbovalnicah in o invalidskih 
gospodarskih podjetjih. V >Dodatku« smo zbrali predpise o akumulaciji in 
cenah ter enotnih cenah, ki so kot dopolnila, popravki in spremembe iz- 
šli po izdaji naše prve Zbirke.gospodarskih predpisov. 

Da bi bila s>Zbirka gospodarskih predpisov« čim prikladnejša za prak- 
tično uporabo, je temu drugemu delu dodano ttidi stvarno kazalo, ki ob- 
sega snov prvega in drugega dela. Stvarno kazalo obsega splošne gospo- 
darske predpise, in sicer ločeno od predpisov o akumulaciji. 

Zbirka bo nepogrešljiv pripomoček vsem voditeljem in drugim usluž- 
bencem državnih gospodarskih podjetij pa tudi vsem učencem gospodar- 
skih šol in tistim uslužbencem ministrstev in ljudskih odborov, ki dnevno 
uporabljajo gospodarske predpise v svoji službi. Zbirka obsega 752 strani 
in je vsled svoje obširnosti vezana v polplatno. Cena 105 din. 

Razen tega opozarjamo naše naročnike na: 

Komentar h kazenskemu zakoniku, splošni del 

v slovenskem prevodu. Komentar je zamišljen in izdelan v prvi vrsti kot 
olajšava in pomoč za pravilno izvajanje načel splošnega dela kazen- 
skega zakonika pri uporabi predpisov posebnih kazenskih zakonov. Strani 
304, cena 90 din. I 

Splošni register predpisov 

to je kazalo vseh predpisov, ki so izšli v Uradnem listu FLRJ, v Uradnem 
listu LRS, v Uradnih obvestilih zveznega urada zu cene In v Vestniku 
urada za cene pri predsedstvu VLRS od leta 1945 do vštetega leta 1947. 
Strani je 453, cena 60 din. 

Priročnik za krajevne ljudske odbore, I. del 
ki ga je izdal Sekretariat za koordinacijo lokalne uprave pri predsedstvu 
vlado LRS. 

Priročnik obravnava tole gradivo: 
I. Planiranje, evidenca in statistika, 

II. Lokalno gospodarstvo in komunahio gospodarjenje, 
III. Finančno poslovanje krajevnih ljudskih odborov. 

Strani 120, cena 20 din. 

Zbirka predpisov o varstvu mater in otrok 
Strani 105, cena 17 din. 

V tisku sta: 
kbecedni imenik upravne razdelitve LRS z upravno razdelitvijo LRS, 

imenikom krajevnih ljudskih odborov, njihovih pošt in zemljevidom kra- 
jevnih ljudskih odborov LRS 

Priročnik za krajevne ljudske odbore II. del 

Vpisi v register državnih 
gospodarskih podjetij 

1877. 
Sedež: Celje. 
Dan vpisa: 7. oktobra 1948. 
Besedilo: Tovarna eteričnih olj ?Etok, 

Celje, skrajšano: »Etok Celje. 
Poslovni predmet: Industrijsko izdelova- 

nje eteričnih olj, ekstraktov in esenc. 
Podjetje je po ukazu PrezLdija Ljudske 

skupščine LRS št. 107 z dne 16. VII. 1948 
prešlo iz lokalne uprave znova v republi- 
ško. 

Operativni upravni voditelj: Glavna di- 
rekcija kemične industrije LRS. 

Podjetje zastopa: 
Zaveršek Martin, direktor, ki podpisuje 

samostojno, v obsegu zakonskih pooblastil 
in pravil podjetja. 

Ministrstvo za finance LRS, 
Ljubljana, 

dne 5. oktobra 1948. 
St. 2431326/1-48 9092 

* 
1878. 

Sedež: Ilirska Bistrica. 
Dan vpisa: 7. oktobra 1948.    • 
Besedilo: Tovarna lesovinskih ploSč, 

Ilirska Bistrica. 
Poslovni predmet: Industrijsko izdelo- 

vanje lesovinskih izdelkov. 
Ustanovitelj podjetja: Vlada LRS, od- 

ločba št. S-zak. 560 z dne 17. IX. 194£. 
Operativni upravni voditelj: Glavna di- 

rekcija lesne industrije LRS. 
Podjetje zastopa: 
Ivančič Leon, ravnatelj, ki podpisuje 

samostojno, v obsegu zakonskih pooblastil 
in Dravil podjetja. 

Ministrstvo za finance LRS, 
Ljubljana, 

dne S. oktobra 1948. 
Št. 2431517-48 9091 

, * 1879. ! 
Sedež: Št. Peier na Krasu. 
Dan vpisa: 7. oktobra 1948. 
Besedilo: Lesno industrijsko podjetje St. 

Peter na Krasu. 
Poslovni predmet: Nakup, žaganje in 

predelovanje vseh vrst lesa ter prodaja 
proizvodov  lesne industrije. 

Ustanovitelj podjetja: Vlada LRS, od- 
ločba št. S-zak. 555 z dne 17. VIII. 1948. 

Operativni upravni voditelj: Glavna di- 
rekcija lesne industrije LRS. 

Podjetje zastopa: 
Grlj Drago, ravnatelj, ki podpisuje sa* 

mostojno, v obsegu zakona pooblastil in 
psavil podjetja. 

Ministrstvo za finance LRS, 
Ljubljana, 

dne 5. joktobra 1948. 
Št. 2431542-48 9082 
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1S8Ü, 
Sedež: Litija. 
Dan vpisa: 7. oktobra 1948. 
Besedilo: Predilnica Litija. 
Izbriše se Vrhovec Jakob, dosedanji 

ravnatelj, vpiše se: 
Herman Lojze, ravnatelj, ki podpisuje 

samostojno v obsegu zakona pooblastU 'i 
pravil podjetja. 

Ministrstvo za finance LRS, 
Ljubljana, 

dne 5. oktobra 1948. 
Št. 2431089/448 9086 

* 
1881. 

Sedež: Ljubljana.    , 
Dan vpisa: 7  oktobra 1948. 
Besedilo: Podjetje za generalna in sred- 

nja   popravila   avtomobilov,   Ljubljana, 
skrajšano: »Avtoobnova-Ljubljana. 

Izbriše se kot operativni upravni vodi- 
telj ministrstvo za lokalni promet LRS In 
se vpiše slavna direkcija za avtodeiaivnice 
v Ljubljani. 

Ministrstvo za finance LRS, 
Ljubljana, 

dne 5. oktobra 1948. 
2431483-48      9089 

* 
1882. 

Sedež: Ljubljana. 
Dan vpisa: 7. oktobra 1948. 
Besedilo: Državne elektrarne Slovenije, 

Ljubljana, skrajšano:  »DES«, Ljubljana. 
Sedež »DES-direkcije za goriško okro- 

žje« je prenesen iz Ajdovščine v Kanal 
ob Soči. 

Ministrstvo za finance L^S, 
Ljubljana, 

dne 5. oktobra 1948. 
Št 2431038/2-48 9090 

ft 
1883. 

Sedež: Ljubljana. 
Dan vpisa: 7. oktobra 1948. 
Besedilo: Trgovsko podjetje za promet 

nafte  in naftinih derivatov  »Jugopctrol- 
Ljubljana«. 

Izbriše se poslovalnica v Gor. Radgoni. 
Ministrstvo za finance LRS, 

Ljubljana, 
dne 5. oktobra 1948. 

Št. 2431236/3-48 9083 
* 

1884. 
Sedež: Ljubljana. 
Dan vpisa: 7. oktobra 1948. 
Besedilo:  Tovarna jeklenih avtoousnih 

karoserij, Ljubljana, skrajšano: »Karose- 
rija«, Ljubljana. 

Izbriše se kot operativni upravni v*>- 
ditelj ministrstvo za lokalni promet in 
s- vpiše glavna direkcija za avtodelavnice 
v Ljubljani. 

Ministrstvo za finance LRS, 
Ljubljana, 

dne 5. oktobra 1948. 
Št. 2431428-48 9088 

* 
1885. 

Sndež: Ljubljana. 
Dan vnisa: 7, oktobra 1948. 
Bespr^lo: »Saturnus«, tovarna kovmsKe 

embalaže,  Ljubljana,  skrajšano:  »Satur- 
nus«, Ljubljana, 

Izbriše se glavna računovodja Golob 
Srečko. 

Ministrstvo za finance LRS, 
Ljubljana, 

dne 5. oktobra 1948. 
Št. 2431541-48 9085 

* 
188G. 

Sedež: Ruše pri Mariboru. 
Dan vpisa: 7. oktobra 1948. 
Besedilo: Lesno industrijsko podjetje 

Pohorje. 
Vpišejo se novi obrati: 
Lesni industrijski obrat v Marenbergu 

(Cmork), 
Lesni industrijski obrat v Marenbergu 

(Vrenčur), 
Lesni industrijski obrat v Št. Lovren- 

cu (Vrenčur), 
•    Lesni  industrijski obrat v  Josipdolu 
(Lenarčič), 

Lesni industrijski obrat v Vuzenici 
(Tavčar). 

.Ministrstvo za finance LRS, 
Ljubljana, 

dne 5. oktobra 1948. 
Št. 2431509-48 9087 

1887. 
Sedež: Ihan. 
Dan vpisa:.27. septembra 1948. 
Besedilo: »Tobi«, tovarna barv HITI. 
Poslovni predmet: Izdelovanje suhih 

barv. 
Ustanovitelj podjetja: OLO Kamnik. 
Operativni upravni voditelj: Izvršilni 

odbor OLO Kamnik. 
Podjetje zastopajo i.   zanj podpisujejo: 
Goropečnik Feliks, upravnik samostojno 

v vseh zadevah podjetja in finančnih za- 
devah do višine 50.000 din, nad tem zne- 
skom pa skupaj z njim 

Borišek Jože, direktor uprave okrajnih 
proizvodnih podjetij, ali 

Obradovič Predrag, računovodja te upra- 
ve. 

Okrajni L0 Kamnik, 
poverjeništvo za finance, 
dne 27. septembra 1948. 

Št. 2211-111-1948 8924 
* 

1888. 
Sedež: Kamnik. 
Dan vpisa: 29. septembra 1948 
Besedilo: Mestna restavracija Kamnik. 
Poslovni predmet: Prodaja mrzlih in 

toplih jedil, alkoholnih in brezalkoholnih 
pijač ter oddaja prenočišč gostom. 

Ustanovitelj podjetja: MLO Kamnik. 
Operativni upravni voditelj: Izvršilni 

odbor MLO Kamnik. 
Podjetje zastopajo in zanj podpisujejo: 
Zirovnik Gizela, upravnica, v vseh za- 

devah podjetja, za dnevne nakupe do 
oOOOdin samostojno, za nabave nad 5000 
do 1O0.O0O din 

Fiere Anton, predsednik ML'0 in 
Sekirnik Franc, član MLO, vsak zase 

samostojno, za zneske nad 100000din pa 
po poprejšnjem sklepu izvršilnega odbora 
MLO Kamnik. 

Okrajni L0 Kamnik, 
poverjeništvo za finance, 
dne 29. septembra 1948. 

Št. 2234-III-1948 9105 

1889. 
Sedež: Kamnik. 
Dan vpisa: 29. septembra 1948 
Be-sedilo: Mestni kino Kamnik. 
Poslovni predmet: Predvajanje filmov. 
Ustanovitelj podjetja: OLO Kamnik. 
Operativni upravni voditelj: Izvršilni 

odbor MLO Kamnik. 
Podjetje zastopajo in zanj podpisujejo: 
Lampič Leopold, poslovodja, v vseh za* 

devah podjetja, za zneske do 5000 din sa- 
mostojno, nad 5000 do 50.000 din 

Fiere Anton, predsednik MLO, in 
Sekirnik Franc, član MLO, vsak zase sa- 

mostojno, m zneske nad 50.000 din pa po 
poprejšnjem sklepu MLO Kamnik. 

Okrajni L0 Kamnik, 
poverjeništvo za finance, 
dne 29 septembra 1948. 

Št 2235-III-1948 9104 
* 

1890. 
Sedež: Kamnik. 
Dan vpisa: 27. septembra 1948. 
Besedilo: Okrajno podjetje »Plcsk«, 

Kamnik. 
Poslovni predmet: Soboslikarstvo, črko- 

slikarstvo, pleskarstvo in avtoličarstvo. 
Ustanovitelj podjetja: OLO Kamnik. 
Operativni upravni voditelj: Izvršilni 

odbor OLO Kamnik. 
Podjetje zastopajo in zanj podpisujejo: 
Cankar Primož, upravnik, v vseh zat- 

devah podjetja in zadevah finančne na- 
rave do višine 10.000 din, nad tem zne- 
skom pa skupaj z njim 

Borišek Jože, ali pa 
Obradovič Predrag, računovodja te upra- 

ve. 
Okrajni L0 Kamnik, 

poverjeništvo za finance, 
dne 27. septembra 1948. 

Št. 2213-III-1948 
* 

8922 

1891. 
Sedež: Mengeš. 
Dan vpisa: 27. septembra 1948. 
Besedilo: Okrajno podjetje »Parket«, 

Mengeš. 
Poslovni predmet: Izdelovanje parketov 

in stavbeno mizarstvo. 
Ustanovitelj podjetja: OLO Kamnik. 
Operativni upravni voditelj: Izvršilni 

odbor OLO Kamnik. 
Podjetje zastopajo in zanj podpisujejo: 
Šuštar Jože, upravnik, v vseh zadevah 

podjetja in zadevah finančne narave do 
zneska 50.000 din, nad tem zneskom pa 
skupaj z njim 

Borišek Jože, direktor ali 
Obradovič Predrag, računovodja te upra- 

va 
Okrajni LO Kamnik, 

poverjeništvo za finance, 
27, septembra  1948. 

Št. 2209-111-1948 8925 

* 
1892:. 

Sedež: Mengeš. 
Dan vpisa: 27. septembra 1948. 
Besedilo: Okrajno podjetje »Peče, Men- 

geš- 
Poslovni predmet: Izdelovanje peči iz 

keramičnih plošč. 
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Ustanovitelj podjetja: 0L0 Kamnik. 
Operativni   upravni   voditelj:   Izvršilni 

odbor 0L0 Kamnik 
Podjetje zastopajo in zanj podpisujejo: 
DolinSek Janez, upravnik v vseh zade- 

vali samostojno, v finančnih zadevah pa 
do višine 50.000 din, nad tem zneskom pa 
skupaj z njim 

Obradovič Predrag, računovodja te 
uorave. 

Okrajni LO Kamnik, 
ooverjeništvo za finance, 
dne 27. septembra 1948. 

Št. 2212-III-1948 8921 

1893. 
Sedež: Mengeš. 
Dan vpisa: 27. septembra 1948. 
Besedilo: Okrajno podjetje »Trak«, Men- 

gcg. 
Poslovni predmet: Izdelovanje trakov 

in elastike. 
Ustanovitelj podjetja: OLO Kamnik. 
Operativni upravni voditelj: Izvršilni 

odbor OLO Kamnik. 
Podjetje zastopajo in zanj podpisujejo: 
Špur Jakob, upravnik, v vseh zadevah 

podjetja in v finančnih zadevah do višine 
50.000 din; nad tem zneskom pa skupaj 
z njim 

Borišek Jože, ali 
Obradovič Predrag, računovodja te 

uprave. 
Okrajni LO Kamnik, 

poverjeništvo za finance, 
dne 27. septembra 1948. 

Št. 2210-III-1948 S923 
* 

1894, 
Sedež: Motnik 28. 
Dan vpisa: 28. septembra 1948. 
Besedilo: Uprava državnih stanoranj- 

skih hiš Motnik. 
Poslovni predmet: Uprava hiš in po- 

biranje najemnine. 
Ustanovitelj podjetja: KLO Motnik. 
Operativni upravni voditelj: KLO Mot- 

nik. 
Podjetje zastopajo in zanj podpisujejo: 
Drolc Franc ml., upravnik v vseh za- 

devah podjetja, denarne dvige in nakazila 
do višine 20.000 din, 

Hribernik Rudolf, član uprave, do zne- 
ska 10.000 din, 

Novak Ivan, član uprave do zneska 
10.000 din, 

vsak samostojno. Nad temi zneski so 
upravičeni podpisovati po poprejšnjem 
sklepu KLO. 

Okrajni LO Kamnik, 
poverjeništvo za finance, 
dne 28. septembra 1948. 

Št. 5496/1-VII-1948 8928 
* 

ISSÒ. 
Sedež: Smarca pri Kamniku. 
Dan vpisa: 27. septembra 1948. 
Besedilo: Okrajno tekstilno podjetje 

»Otcks«, Smarca. 
Poslovni predmet: Izdelovanje tekstil- 

nega blaga. 
Ustanovitelj podjetja: OLO Kamnik. 
Operativni upravni voditelj: Izvršilni 

<*ibor OLO Kamnik. 

Podjetje zastopajo in zanj podpisujejo: 
Štrukelj Ivan, upTavnik, samostojno v 

vseh zadevah podjetja, 
Kos Marija, knjigovodja, skupaj z 

upravnikom v vseh zadevah finančne na- 
rave in v računovodskih zadevah, 

Obradovič Predrag, računovodja upra- 
ve okrajnih proizvodnih podjetjih kot na- 
mestnik v odsotnosti enega od obeh 
prvih v finančnih zadevah. 

Okrajni LO Kamnik, 
poverjeništvo za finance, 
dne 27. septembra 1948. 

Št. 2253 — III/1948 8920 
# 

1896. 
Sedež: Smarca. 
Dan vpisa: 27. septembra 194&, 
Besedilo: »Triglav«, tovarna testenin, 

Smarca. 
Poslovni predmet: Izdelovanje teste- 

nin in pražene kave. 
Ustanovitelj podjetja: OLO Kamnik. 
Operativni upravni voditelj: Izvršilni 

odbor OLO Kamnik. 
Podjetje zastopajo in zanj podpisujejo: 
Pire Alfonz, upravnik, v vseh zadevah 

podjetja samostojno; v finančnih zade- 
vah do zneska 50.000 din, nad tem zne- 
skom pa skupaj z njim 

Borišek Jože, direktor okrajnih proiz- 
vodnih podjetij, ali 

Obradovič Predrag, računovodja te 
uprave. 

Okrajni LO Kamnik, 
odsek za finance, 

dne 27. septembra 1948. 
Št. 2267—III—1048 8926 

1897. 
Sedež: Krško. 
Dan vpisa: 4. oktobra 1948. 
Besedilo: Mestna apnenica, KršRo. 
Poslovni predmet: Izdelovanje žgan© 

opeke. 
Ustanovitelj podjetja: MLO Krško, od- 

ločba št. 1430/48 z dne 7. VIII. 1948. 
Operativni upravni voditelj: Izvršilni 

odbor MLO Krško. 
Za podjetje podpisujeta: 
Preskar Alojz, poslovodja, in 
Roš Albina, računovodja, in siear oba 

skupaj, 
Okrajni LO Krško, 

poverjeništvo za finance, 
dne 4. oktobra 1948. 

Št.  64/54 8019 

1898. 
Sedež:  Dobračeva. 
Dan vpisa: 13. oktobra 1948. 
Besedilo: Mizarsko podjetje Ziri. 
Poslovni predmet: Izdelovanje stavb- 

nih, pohištvenih in drugih mizarskih 
del. 

Ustanovitelj podjetja: KLO Žiri. 
Operativni upravni voditelj: KLO Ziri. 
Podjetje zastopajo in zanj podpisujejo: 
Potočnik Franc, upravnik, listine do 

250.000 din, zneske nad to vsoto pa so- 
podpisujeta 

Zakelj Vinko, pTedsednik KLO in 
Govekar Julija, finančni poročevalec 

KLO. 
Okrajni LO Kranj, 
odsek za finance, 

dne 13. oktobra 1948. 
Št. 1778/48 9211 

* 
1899. 

Sedež: Kranj: 
Dan vpisa: 12. oktobra 1948. 
Besedilo: Medicinska drogerija Kranj. 
Poslovni predmet: Trgovina z zdraviH 

in zdravilnimi spccialitetami, snovmi in 
preparati za zdravila, z drogami in stru- 
pi, trgovina s kozmetiko in fotografskim 
materialom. 

V podjetje sta vključeni poslovalnici: 
št. 1, Kranj, Prešernova tu. 2, 
št. 2, Kranj, Koroška c. 4. 
Ustanovitelj podjetja: MLO Kranj. 
Operativni upravni voditelj: Izvršilni 

odbor MLO Kranj. 
Podjetje zastopa in zanj podpisuje: 
Šinkovec Pavel, upravnik, v vseh za- 

devah samostojno; v finančnih in obra- 
čunskih zadevah pa skupaj z njim 

Ličen Edvard, referent za planiranje 
in finance pri MLO Kranj, in sicer do 
zneska 50.000 din, za investicije do 
10.000 din, večje zneske pa z dovolje- 
njAiu operativnega upravnega voditelja. 

Okrajni LO Kranj, 
odsek za finance, 

dne 12. oktobra 1948. 
Št. 1942/48 9212 

t 
1900. 

Sedež: Kranj. 
Dan vpisa 13. oktobra 1948. 
Besedilo: Trgovsko podjetje z drobni- 

mi predmeti. 
Poslovni predmet: Nakup in prodaja 

galanterijskega blaga in suhe robe, pro- 
daja starih predmetoy, nakup in proda- 
ja pletenin in konfekcijskega blaga ter 
stekla in steklenih izdelkov. 

V podjetje so vključene poslovalnice: 
št. 1, galanterija, Prešernova ul, 
št. 2, drobna galanterija, Cankarjev» 

ul., 
št. 3, suha roba, Majstrov trg, 
št. 4, komisijska trgovina, Prešerno- 

va ul., r 

št. 5, pletenina, Prešernova ul., 
št. 6, steklarna, Titov trg. 
Ustanovitelj podjetja: MLO Kranj. 
Operativni upravni voditelj: Izvršilni 

odbor MLO Kranj. 
Podjetje zastopajo in zanj podpisujejo: 
Pogačnik Ciril, upravnik, v vseh za- 

devah samostojno; spise finančnega in 
obračunskega značaja pa skupaj z njim 

Bizjak Milena, knjigovodja, in 
Ličen Edvard, referent za planiranje 

in finance pri MLO, Kranj, in sicer za 
tekoče zadeve do 200.000 din, za investi- 
cije do 15.000 din, večje vsote pa le z 
dovoljenjem operativnega upravnega vo- 
ditelja. 

Okrajni LO Kranj, 
odsek za finance, 

dne 13. oktobra 1948. 
6t 1217/48 9210 
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1901. 
Sedež: Kranj, Cankarjeva 17. 
Dan vpisa: 12. oktobra 1948. 
Besedilo: Šivalnica in popravljalnica 

Kranj. 
Poslovni predmet: Šivanje, likanje iu 

krpanje starega perila, izdelovanje no- 
vih oblek po meri, serijsko izdelovanje 
raznih   predmetov   po naročilu,   razna 
konfekcijska dela, tako copate, zimske 
kape, predpasniki in podobno. 

Ustanovitelj podjetja: MLO Kranj. 
Operativni upravni voditelj: Izvršilni 

odbor MLO Kranj. 
Podjetje zastopajo in zanj podpisujejo: 
Kopač Vinko, upravnik, v vseh zade- 

vah samostojno, po finančnih in. obra- 
čunskih zadevah do zneska 50.000 din; za 
investicije do 20.000din ekupaj z njim 

Ličen Edvard, referent za planiranje 
in finance pri MLO Kranj. Za večja na- 
kazila je potrebno dovoljenje operativ- 
nega upravnega vodstva. 

Okrajni LO Kranj, 
odsek za finance, 

dne 12. oktobra 1948. 
Št. 1944/48 9213 

* 
1902. 

Sedež: Ljubljana, Celovška 74. 
Dan vpisa: 4. oktobra 1948. 
Besedilo: Mestno podjetje »Elektra*. 
Poslovni predmet:  Izdelovanje elek- 

tričnih kuhalnikov, likalnikov in peci. 
Operativni  upravni  voditelj:  Uprava 

mestne kovinske industrije. 
Podjetje zastopajo in zanj podpisujejo: 
Baznik  Albin, upravnik samostojno, 

v računskih zadevah pa skupaj z njim 
Dietz Kristijan, računovodja. 

SLO za glavno mesto Ljubljana, 
poverjeništvo za finance, 

dne 4. oktobra 1948. 
Fin. št. 3344/48 8934 

1903. 
Sedež: Ljubljana, CelovSka 81. 
Dan vpisa: 4. oktobra 1948. 
Besedilo: Mestno podjetje Spektrum, 

izdelovaraica ogledal in brušenega ste- 
kla. 

Poslovni predmet: Izdelovanje ogledal 
in brušenega stekla in storitve te stro- 
ke.   ' 

Ustanovitelj podjetja: MLO za glavno 
mesto Ljubljana, odločba Tajn. številka 
2896/48 z dne 18. VIII. 1948. 

Operativni' upravni voditelj: Uprava 
papirno-kemične industrije. 

Podjetje zastopajo in zanj podpisujejo: 
Zorman Stane, tehnični' vodja, in 
Merljak Lojze, direktor Uprave papir- 

no kemične industrije, oba v obsegu po- 
oblastil splošnega zakona o državnih go- 
ipodarskih podjetjih. 

MLO za glavno mesto Ljubljana, 
poverjeništvo za ïiriance, 

dne 4. oktobra 1948. 
Fin. št. 3431/48 8943 

* 
1904. 

Sedež: Ljubljana, Poljanski nasi]) 4—6. 
Dan vpisa: 4, oktobra 1948. 
Besedilo: Mesmo podjetje »Labod«. 
Poslovni predmet: Barvanje in kemič- 

no čiščenje oblek, pîascev. klobukov, no- 

gavic, zastorov itd., kemično čiščenje ko- 
žuhovine, rokavic, preprog, zastorov itd., 
plisiranje svilenega in volnenega blaga, 
likanje oblek, ažuriranje  in   entlanje, 
evetlolikanje in pranje srajc, ovratnikov 
itd., pranje, sušenje, monganje in lika- 
nje domačega perila. 

Podjetje zastopata in zanj podpisujeta: 
Kumelj Otmar, upravnik, samostojno, 

v računovodskih zadevah skupaj z njim 
Korenčič Pavla, računovodja. 

MLO za glavno mesto Ljubljana, 
poverjeništvo za finance, 

dne 4. oktobra 1948. 
Fin. St. 3518/48 8931 

1905. * 
Sedež: Ljubljana, Prešernova 52. 
Dan vpisa: 5. oktobra 1948. 
Besedilo:  ^Slaščica«, Ljubljana. Pre- 

šernova 52. 
Poslovni predmet: Izdelovanje in pro- 

daja slaščic in drugih slaščičarskih iz- 
delkov. 

Ustanovitelj podjetja: RLO Center, od- 
ločba št. 16016 z dne 24. IX. 1948. 

Operativni upravni voditelj: Izvršilni 
odbor KLO Center. 

Za podjetje podpisujeta: 
Maček Ivan, upravnik, samostojno v 

računovodskih zadevah pa skupaj z njim 
Legat Ivan, knjigovodja. 

MLO za glavno mesto Ljubljana, 
poverjeništvo za finance, 

dne •. oktobra 1948. 
Fin. St. 3591/48 9051 

1906. 
Sedež: Ljubljana, Tržna ul. 6. 
Dan vpisa: 4. oktobra 194S. 
Besedilo::   Mestno   odkupno podjetje 

»Gostinstvo«, ali skrajše ^Gostinstvo«. 
Poslovni   predmet:  Preskrba  gostin- 

skih podjetij mesta Ljubljane z vinom, 
žganjem in živili. 

Ustanovitelj podjetja: MLO za glavno 
mesto Ljubljana, Tajn. št. 2910/48 z dne 
21. VIII, 1948. 

Operativni upravni voditelj: Direkcija 
mestnih gostinskih podjetij. 

Podjetje zastopajo in zanj podpisujejo: 
• Dolinar Franc, ravnatelj, 
dr. Kersnik Aleš. namestnik ravnate- 

Ija za podpisovanje, 
Fatur Milka, računovodja in 

' Šauta Hugon, njen namestnik •• pod- 
pisovanje,  vsi   v  obsegu  pooblastil  iz 
splošnega zakona o državnih gospodar- 
skih podjetjih. 

MLO za glavno mesto Ljubljana, 
poverjeništvo za finance, 

dne 4. oktobra 1948. 
Fin. št. 3501/48 8930 

1907. 
Sedež: Cinžata, 
Dan vpisa: 23. septembra 1948. 
Besedilo: Krajevni brod Fala. 
Poslovni predmet: Prevoz ljudi. 
Ustanovitelj podjetja: KLO Puščava. 

^ Operativni upravni voditelj: KLO Pu- 
ščava, ki je za te zadeve pooblastil Na- 
potnika Miloša, predsednika KLO. 

Poslovodja'podjetja: Hartman. Anton. 
Za podjetje podpisujejo: 
Hartman Anton, poslovodja, neomeje- 

no. 

Napotnik Miloš, kot pooblaščenec ope- 
rativnega upravnega voditelja, 

Stopar Alojz, kot knjigovodja. 
Okrajni Maribor okolica, 
poverjeništvo za finance, 

dne 7. oktobra 1948. 
Št. 1183/1—48 .V/6 8543 

A 
1908. 

Sedež: Frani. 
Dan vpisa: 7. oktobra 1948. 
Besedilo: Okrajna tovarna olja, Frani. 
Ustanovitelj  podjetja:   OLO Maribor 

okolica. 
Operativni   upravni  voditelj:  Uprava 

proizvodnih podjetij okraja Maribor oko- 
lica, v Mariboru. 

Poslovodja podjetja: Pavlic Matija. 
Za podjetje podpisuje: 
Pavlic Matija, kot ravnatelj v vseh za- 

devah neomejeno in samostojno. 
Okrajni Maribor okolica, 
poverjeništvo za finance, 

dne 7. oktobra 1948. 
Št. 1243/1-48 V/6' 9040 

1909. 
Sedež: Frani, 
Dan vpisa: 29. septembra 1948. 
Besedilo: Umetni mlin, Frani. 
Poslovni predmet: Mletja žita. 
Ustanovitelj podjetja: Izvršilni odbor 

OLO Maribor okolica. 
Operativni   upravni   voditelj^ Uprava 

proizvodnih   podjetij   za okraj Maribor 
okolico v Mariboru. 

Za, podjetje podpisuje: 
Cvetko Janko, upravnik, v vseh zade- 

vah samostojno. 
Okrajni LO Maribor okolic^ 

poverjeništvo za finance, 
dne 29. septembra 194S. 

Št. 1481/1-48 V/6 8706 

mo. 
Sedež: Fram št. 25. 
Dan vpisa: 23. septembra 1948. 
Besedilo; Krajevna koračnica Fram. 
Ustanovitelj podjetja: KLO Fram. 
Operativni,   upravni   voditelj:   KLO 

Fram, ki je za te zadeve pooblastil Pe- 
uovnika Staneta. 

Poslovodja podjetja: Stern Edvard. 
Za podjetje podpisujejo: 
Stern Edvard, poslovodja, neomejeno, 
Pečovnik Stanislav, kot pooblaščenec 

operativnega upravnega voditelja, 
štauber Ignac kot tajnik KLO in sku- 

paj z njim 
Pečovnik Stanislav. 

Okrajni Maribor okolica, 
poverjeništvo za finance, 

dne 7. oktobra 194S. 
St. 1508/1—48 8550 

im. * 
Sedež: Jurovski dol. 
Dan vpisa: 14. oktobra W4S. 
Besedilo: Krajevna kovaška delavnica 

Jurorski dol. 
Poslovni predmet: Izvrševanje kova- 

ških del. 
Ustanovitelj podjetja: KLO Jurovski 

dol. •    ,-  •. •> 
Operativni.upravni voditelj: KLO Ju- 

rovski dol, pooblaščenec Senekovič 
Franc, predsednik KLO. 
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Za podjetje podpisujeta: 
Rajsp Aleksander, poslovodja, neome- 

jeno, in 
Senekovič Franc, za operativno uprav. 

no vodstvo. 
Okrajni LO Maribor okolica, 

poverjeništvo za finance, 
dne 14. oktobra 1948. 
Št. V/6 — 16o7/2—48        9209 

19Î2. 
Sedež: Jurovski dol. 
Dan vpisa: 14. oktobra-1948. 
Besedilo: Krajevna kolarnica Jurovski 

dol. 
Poslovni predmet: Izdelovanje tolar- 

skih del. 
Ustanovitelj podjetja: KLO Jurovski 

dol. 
Operativni upravni voditelj: KLO Ju- 

rovski dol, pooblaščenec Senekovjč 
Franc, predsednik KLO. 

Za podjetje podpisuje: 
Fras Franc, poslovodja, neomejeno za 

operativno upravno vodstvo pa 
Senekovič Franc, predsednik KLO. 

Okrajni LO Maribor okolica, 
poverjeništvo za finance, 
dne 14. oktobra Ï94S. 
Št.  V/6 -  1G58/2-4S       9208 

* 
1913. 

Sedež: Svečina. 
Dan vpisa: 7. oktobra 1948. 
Besedilo: Krajevna opekarna Svetina. 
Ustanovitelj podjetja: KLO Svečina. 
Operativni upravni voditelj: KLO Sve- 

čina, ki je za te zadeve pooblastil Škru- 
bo Jakoba, člana IO. 

Poslovodja podjetja: PoStaîner Oto. 
Za podjetje podpisujejo: 
Poštajner Oto, poslovodja, neomejeno, 
Hauptman   Alfonz,   knjigovodja,   ne- 

omejeno, 
Škruba Jakob za operativno upravno 

vodstvo. 
Okrajni Maribor okolica, 
poverjeništvo za finance, 

dne 7. oktobra 1948. 
Št. 1481/1 V/6 9041 

* 
1914. 

Sedež: Sv. Lovrenc na Pohorju. 
Dan vpisa: 7. oktobra 1948. 
Besedilo: Krajevna gostilna Sv. Lov. 

''ene na Pohorju. 
Ustanovitelj podjetja: KLO Sv. Lov- 

renc na Pohorju. 
Operativni upravni voditelj: KLO Sv. 

Lovrenc na Pohorju, ki je za te zadeve 
pooblastil Geratiča Slavka. 

Poslovodja podjetja:, Kraner Mimika. 
Za podjetje podpisujejo: 
Kraner Mimika, poslovodja, neomeje- 

no, 
Orož Anton, blagajnik KLO, za finanč- 

ne -«deve. 
Okrajni Maribor okolica, 
poverjeništvo za finance, 

dne 7. oktobra 1948. 
Št. V/6 1375/1—48 9042 

1915. 
Seda«: Sv. Lovrenc na Poh. 
Dan vpisa: 29. septembra 1948. 
Besedilo:Krajcvna pekarna v Sv. Lov- 

rencu na Poh. 
Poslovni predmet: Pekovska dela. 
Ustanovitelj podjetja: KLO Sv. Lov- 

renc na Poh. 
Operativni upravni voditelj: KLO Sv. 

Lovrenc na Poh., pooblaščenec Geratic 
Slavko. 

Za podjetje podpisujeta: 
Zel Franc, poslovodja, neomejeno, 
Orož Anton, blagajnik KLO. v financ- 

nih zadevah. 
Okrajni LO Maribor okolica, 

poverjeništvo za finance, 
dne 29. septembra 1948. 

Št. 1374/1—48 V/6 8707 

1916. 
Sedež: Sv. Lovrenc na Pohorju. 
Dan vpisa: 4. septembra 1948. 
Besedilo: Krajevni mlin Sv. Lovrenc 

na Pohorju. 
Ustanovitelj podjetja: KLO Sv. Lov- 

renc na Pohorju. 
Operativni upravni voditelj : KLO Sv. 

Lovrenc na Pohorju, ki je za te zadeve 
pooblastil Geratič Slavka, referenta za 
komunalne zadeve. 

Poslovodja podjetja: Rajh Alojz. 
Za podjetje podpisujeta: 
Rajh  Alojz, poslovodja, neomejeno, 
Orož Anton, blagajnik KLO, za finanč- 

ne zadeve. 
Okrajni Maribor okolica, 
poverjeništvo za finance, 

dne 7. oktobra 1948. 
Št. 1373/1—48 V/6 904S 

*   . 
1917. 

Sedež: Slatina Radenci. 
Dan vpisa: 4. oktobra 1948. 
Besedilo: Krajevna čevljarska delav- 

nica. 
Poslovni predmet: čevljarska dela. 
Ustanovitelj podjetja: KLO Slatina Ra. 

denci. 
Operativni upravni voditelj: KLO Sla- 

tina Radenci, 
Podjetje zastopajo in zanj podpisujejo: 
JuršiS Alojz, predsednik KLO Slatina 

Radenci, 
Mlinaric Jože, tajnik KLO Slatina Ra- 

denci, 
Klobasa Franjo, upravnik kraievnih 

podjetij Slatina Radenci, v notranjih 
podjetja pa 

Rola Jožef, poslovodja. 
Okrajni JU) Radgona, 

poverjeništvo za finance, 
dne 4. oktobra 1948. 
Št.  V.  - 347/17-48       8965 

* 
1918. 

Sedež: Voice. 
Dan vpisa: 23. septembra 1948. 
Besedilo: Krajevno čevljarsko podjetje 

Voice. 
Poslovni predrnet: čevljarska dela., 
Usfónovitelj podjetja: KLO Voice.. 
Operativni \ipravm voditeli: KLO Vol- 

čo 

Podjetje asastopata in zanj podpisu- 
jeta: 

Hutar Jožef, poslovodja, 
Maligoi Franc, računovodja, v mejah 

pooblastil v pravilih. 
Okrajni LO Tolmin, 

poverjeništvo za finance, 
dne 23. septembra 1943. 

St. 78/135-48 8546 

1919. 
Sedež: Krško. 
Dan vpisa: 8. oktobra 1948. 
Besedilo: Mestna mesarija, Krško. 
Izbrise se dosedanji računovodja Glo-> 

govšek Gustav, vpiše ee 
Roš Albina, računovodja, z istimi po- 

oblastili. 
Okrajni LO Krško, 

poverjeništvo za finance, 
dne 8. oktobTa 1948. 

Št. 64/55 9101 
* 

1920, 
Sedež: Kršfco. 
Dan vpisa: 8. oktobra 1948. 
Besedilo: Mestna slaščičarna, Krško. 
Izbriše se dosedanji računovodja Glo- 

govšek Gustav, vpiše se 
Roš Albina, računovodja, z istimi po- 

oblastili. 
Okrajni LO Krško, 

poverjeništvo za finance, 
dne B. oktobra 1948. 

Št. 64/56 9102 

1921. 
Sedež: Krško. 
Dan vpisa: 8. oktobre 1948. 
Besedilo: Mesfno  sodarsko  podjetje, 

Krško. ' 
Besedilo odslej: Mestna sodarska de- 

lavnica, Krško. 
Izbrišeta se žjgante Anton, upravnik, 

Komooar Olga, računovodja, vpišeta s* 
Šuster Ivana, poslovodja, 
Roš Albina, računovodja, i istimi px>- 

Oblastlll. 
Okrajni LO Krško, 

poverjeništvo z»-ïlnancc, 
dne 8. oktobra 1948. 

Št. 64/57 9103 

1922. 
Sedež: Žižki. 
Dan vpisa: 20. septembra 1948. 
Besedilo: Krajevna čevljarska delavni- 

ca, Crenšovci. 
Izbrišete se pooblaščenca zà podpiso- 

vanje Horvat Štefan in Fotivec Mihae4, 
vpišeta' se pooblaščenca za podpisova- 
nje: 

Franc Jožef, predsednik KLO Cren- 
šovci, 

Škerget Rozika, tajnica   KLO  Cren- 
šovci. ... 

Okrajni LO Lendava, « 
poverjeništvo za, finance, 
dne 20. septembra 1948. 

Št. 789/1—1948 84Ć& 
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1923. 
Sedež: Maribor. 
Dan vpisa: 8. oktobra 1948. 
Besedilo:   Mestno   trgovsko   podjetje 

sMlcko«, Maribor. 
Izbrišejo se poslovalnice: 
Prodajalna št. 5 (Kopališka ul. 2) 
Prodajalna št. 22 (Vetrinjska ul. 3) 
Prodajalna št. 25 (Limbuška c. 14) 
Prodajalna št. 26 (Ruše) 
Prodajalna št. 27 (Slov. Bistrica) 
Prodajalna št. 28 (Gor. Radgona) 
Vpišejo se: 

poslovalnice: 
Prodajalna št. 5 (Tyrseva ul. 1) 

.    Prodajalna št. 22 (Kneza Koclja ul. 2) 
Prodajalna št. 25 (Krpanova ul. 19) 
Prodajalna št. 26 (Partizanska c. 31) 
Prodajalna št. 27 (Ul. Div. 71) 
Prodajalna št. 28 (Jerovškova ul. 81) 
Prodajalna št. 29 (Ljubljanska ul. 29) 
Prodajalna št. 30   (Erjavčeva   23   — 

Studenci) 
zajtrkovalnice: 

Zajtrkovalnica 1 (Partizanska c. 18) 
Zajtrkovalnica 2 (Koroška c. 10) 
Zajtrkovalnica 3 (Dvoržakova ul. 10) 
Izbrišeta ee Mlakar Nada, ravnatelji- 

ca, Strlič Edvard,  knjigovodja; vpišejo 
se z istim pooblastilom: 

Jamšek Franc, ravnatelj, 
Mavric Viktor, namestnik ravnatelja, 
Matezelj Darja, knjigovodja in vršilec 

dolžnosti računovodje. 
MOL Maribor mesto, 

odsek za finance, 
dne 8. oktobra 1948. 
St. Pov. 488/III/1948        9100 

Vpisi v zadružni register^ 

1379. 
Sedež: Galicija, okraj Celje okolica. 
Dan vpisa: 4. oktobra 1948. 
Besedilo: Kmetijska zadruga z o. j. ? 

Galiciji. 
Zadruga je bila ustanovljena na skup- 

ščini 7. III. 1948 za nedoločen čas. 
Naloge zadruge so: 1. da na čim boljši 

in čim kulturnejši način oskrbuje svoje 
člane z vsemi potrebnimi potrošnimi 
predmeti; 2. da odkupuje v svojem oko- 
lišu vse kmetijske pridelke in izdelke v 
skladu s postavljenim načrtom za dobro 
oskrbo mest in drugih industrijskih sre- 
dišč in sklepa v ta namen pogodbe; 
3. da pospešuje in razvija vse panoge 
kmetijskega gospodarstva na svojem 
področju, tako poljedelstvo, živinorejo, 
sadjarstvo, vinogradništvo, čebelarstvo, 
gojitev industrijskih in drugih kultur, 
gozdarstvo, domačo obrt itd., posebno 
še tiste panoge oziroma kulture, ki v 
danih naravnih pogojih najbolj uspeva- 
jo; 4. da uvaja za povečanje kmetijske 
proizvodnje in s tem za naraščanje bla- 
gostanja svojih članov naprednejše teh- 
nične in agronomske metode v kmetij- 

v etvu in v ta namen^ nabavlja kmetijske 
stroje, umetna gnojila itd., ustanavlja 
ambulante za živino, plemenilne postaje, 
organizira selekcijo živine, gradi silose, 
organizira semensko službo, skrbi za 
gojitev sadnih, gozdnih in drugih sadik 
itd.; 5. da organizira predelavo kmetij- 

skih pridelkov in obrtne delavnice za i 
potrebe svojih članov in izrablja pri tem | 
predvsem lokalne surovine; 6. da zbira 
kmečke prihranke v obliki hranilnih 
vlog in notranjih posojil za ustvarjanje 
obratnih sredstev in podeljevanje kre- 
ditov svojim članom; 7. da skrbi za go- 
spodarski strokovni, kulturni in pro- 
svetni dvig vseh prebivalcev svojega 
okoliša tako. da prireja v svojem za. 
družnem domu strokovna in politična 
predavanja, kulturne prireditve, stro- 
kovne tečaje, razstave, predvajanja fil- 
mov, goji fizkulturo itd. ter ustanovi 
svojo knjižnico. 

Zaradi smotrnega in uspešnejšega iz- 
vajanja svojih nalog izdela potrebne na- 
črte v skladu s splošnim državnim na- 
črtom. 

Zadružni delež znaša 100 din in se 
mora plačati ob vstopu v zadrugo. Uprav- 
ni odbor lahko dovoli plačilo v obrokih. 
Vsak zadružnik jamči e petnajstkratnim 
zneskom vpisanega enkratnega temelj- 
nega deleža. 

Priobčitve se, kolikor ni v pravilih 
določeno drugače, nabijejo na zadružni 
razglasni deski. 

Upravni odbor sestavlja 7 članov, ki jih 
voli zbor izmed zadružnikov za dobo 
enega leta. Zadrugo zastopa upravni 
odbor, podpisujeta pa zanjo 2 člana 
upravnega odbora, katerih enega lahko 
nadomešča po upravnem odboru poobla- 
ščeni uslužbenec zadruge. 

Člani upravnega odbora so: 
Rebec Vinko, tajnik KLO Gorica 27, 

predsednik, 
Sklamba Franc, sluga. Galicija 4, taj- 

nik, 
Naraks Valentin, kmet, Galicija 7, 
Cvikl Blaž, kmet, Hremše 10, 
Krivec Alojz, kmet, Gorica 68, 
Pecelj   Franc,  mali  kmet,  Kunigun- 

da 12, 
Frece Franc, upok. rudar, Železno 60, 

odborniki. 
Okrožno sodišče v Celju 

dne 4. oktobra 1948. 
Zadr VIII - 24/2 9144 

* 
1380. 

Sedež: Loka pri Zidanem mostu. 
Dan vpisa: 27. septembra 1948. 
Besedilo: Kmetijska zadruga z o. j. v 

Loki pri Zidanem mostu- 
Zadruga je bila ustanovljena na skup- 

ščini 29. V  1948 za nedoločen čas. 
Zadružni delež znaša 100 din, delež 

zadružnikovega družinskega člana 20 din. 
Delež se mora plačati ob vstopu v za- 
drugo. Upravni odbor lahko dovoli pla- 
čilo v obrokih. Vsak zadružnik jamči z 
desetkratnim zneskom vpisanega enkrat- 
nega temeljnega oziroma družinskega 
deleža. 

Naloge zadruge so: 1. da na čim boljši 
in čim kulturnejši način oskrbuje svoje 
člane z vsemi potrebnimi potrošnimi 
predmeti; 2. da odkupuje v svojem oko- 
lišu vse kmetijske pridelke in izdelke v 
skladu s postavljenim načrtom za dobro 
oskrbo mest in drugih industrijskih sre- 
dišč in sklepa v ta namen pogodbe; 
3. da pospešuje in razvija vse panoge 
•kmetijskega   eospodarstva   na   svojem 

področju, tako poljedelstvo, živinorejo, 
sadjarstvo, domačo obrt itd., posebno 
še- tiste panoge oziroma kulture, ki v 
danih naravnih pogojih najbolj uspe- 
vajo; 4. da uvaja za povečanje .kmetijske 
proizvodnje in s tem za naraščanje bla- 
gostanja svojih članov naprednejše teh- 
nične in agronomske metode v kmetij- 
stvu in v ta namen nabavlja kmetijske 
stroje, umetna gnojila itd., ustanavlja 
ambulante za živino, plemenilne postaje, 
organizira selekcijo živine, gradi süose, 
organizira semensko službo, skrbi za 
gojitev sadnih, gozdnih in drugih sadik 
itd.; 5. da organizira predelavo kmetij- 
skih pridelkov in obrtne delavnice za 
potrebe svojih članov in izrablja pri tem 
predvsem lokalne surovine; 6. da zbira 
kmečke prihranke v obliki hranilnih 
vlog in notranjih posojil za ustvarjanje 
obratnih sredstev in podeljevanje kre- 
ditov svojim članom; 7. da skrbi za go- 
spodarski strokovni, kulturni in pro- 
svetni dvig vseh prebivalcev svojega 
okoliša tako, da prireja v svojem za- 
družnem domu strokovna in politična 
predavanja, kulturne prireditve, stro- 
kovne tečaje, razstave, predvajanja fil- 
mov, goji fizkulturo itd. ter ustanovi 
svojo knjižnico. 

Zaradi smotrnega in uspešnejšega iz- 
vajanja svojih nalog izdela potrebne na- 
črte v skladu s splošnim državnim na- 
črtom. 

Priobčitve se, kolikor ni v pravilih do- 
ločeno drugače, nabijejo na zadružni raz- 
glasni deski. 

Upravni odbor sestavlja 9 članov, ki 
jih voli zbor izmed zadružnikov za dobo 
enega leta. 

Zadrugo zastopa upravni odbor, podpi- 
sujeta pa zanjo po dva člana upravnega 
odbora, katerih enega lahko nadomešča 
po upravnem odbora pooblaščeni usluž- 
benec zadruge. 

Člani upravnega odbora so: 
Culetto Jože, železničar, Račića, pred- 

sednik, 
Zupančič Franc, upokojeni železničar. 

Račića, podpredsednik, 
Bumgartner Srečko, upokojeni železni, 

čar, Loka 10, tajnik, 
Zagoro Franc, posestnik, Loka 12, 
Lapornik Pepca, gospodinjska pomoč- 

nica, Breg, 
Novak Leopold, železničar, Breg, 
Rupert Alojz, posestnik, Lokavec, 
Novak Leopold, železničar, Radež, 
Ribič Anton, železničar. Sv. Peter, od- 

borniki 
Okrožno sodišče v Celju 
dne 27. septembra 1948. 

Zadr VIII 23/2 8989 
* 

1381. 
Sedež: Mozirje. 
Dan vpisa: 27. septembra 1948. 
Besedilo: Obrtna nabavuo-prodajna za- 

druga z o. j. v Mozirju. 
Zadruga je bila ustanovljena na skup- 

ščini 9. VIII. 1948 za nedoločen čas. 
Naloge zadruge so: 1. da nabavlja pro- 

izvajalna sredstva in surovine za svoje 
člane; 2. da prevzema od svojih članov 
njihove proizvode, jih razvršča po vrsti 
in kakovosti in skrbi za skupno prodajo; 
3. da sodeluje Dri načrtu oskrbe in no- 
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maga pri vključevanju obrtništva v na- 
črtno delo; 4. da vodi razvid o izpolnitvi 
sprejetih proizvajalnih nalog svojih čla- 
nov in skrbi, da se v celoti izvajajo pred- 
pisi ljudskih oblasti glede cen in 5. da 
zbira zaradi samooskrbe v svojem oko- 
lišu surovine, ki so še neizrabljene in jih 
razdeljuje med svoje člane. 

Zadružni delež znaša 300 din in se 
mora plačati ob vstopu v zadrugo. Uprav- 
ni odbor lahko dovoli plačilo v obrokih. 
Vsak zadružnik jamči s petkratnim zne- 
skom vpisanega enkratnega temeljnega 
deleža. 

Priobčtve se, kolikor ni v pravilih do- 
ločeno drugače, nabijejo na zadružni raz- 
glasni deski. 

Upravni odbor sestavlja 5 do 9 članov, 
ki jih izvoli zbor iz svoje sred© za dobo 
enega leta. 

Zadrugo zastopa upravni odbor, pod- 
pisujeta pa zanjo predsednik ali podpred- 
sednik in tajnik, če so ti zadržani pa 
najmanj 2 člana upravnega odbora. 
Upravni odbor lahko pooblasti tudi vo- 
dilne uslužbence zadruge, da skupaj s 
predsednikom oziroma podpredsedni- 
kom, tajnikom ali enim članom uprav- 
nega odbora zadrugo veljavno zastopajo, 
zanjo podpisujejo in sprejemajo maio 
obveznosti. 

Člani upravnega odbora so: 
Majerhold Vinko, avtomehanik, Mo- 

zirje, predsednik, 
Šovec Vinko, mizar, Mozirje, tajnik, 
Resnik Rudolf, krojač, Šmartno ob 

Paki, 
Koradej Anton, sedlar, Šoštanj, 
Srčnik Janko, mizar, Bočna, 
Turk Franc, čevljar, Šoštanj, 
Meh Jakob, mizar, Velenje, 
Novak Ivan, slikar, Šoštanj, odborniki. 
Za sopodpisovanje je pooblaščen Brez- 

nik Franjo, administrativni tajnik za- 
druge. 

Okrožno sodišče v Celju 
dne 27. septembra 1948. 

Zadr VIII 22 

ïi*82. 
Sedež: Ostrožno, pošta Celje. 
Dan vpisa: 27. septembra 1048. 
Besedilo:   Delavsko-namcščcnska  po- 

trošniška zadruga z o. j. v Ostrožnem. 
v Zadruga je bila ustanovljena na skup- 
ščini 27. VIII. 1948. za nedoločen čas. 

Naloge zadruge so: 1. da izdela načrt 
potrošnjo za svoje člane in izdela v ta 
namen finančni in kreditni plan; 2. da 
?.»1•• y ta namen statistične podatke, ki 
jih daje v uporabo tudi nadrejenim za- 
družnim in državnim organom: 3. da 
oskrbuje svoje člane z vsemi potrebnimi 
predmeti in sklepa v ta namen pogodbe 
s kmetijskimi nabavnimi in prodajnimi 
zadrugami in z drugimi zadružnimi in 
državnimi podjetji; 4. da ustanavlja po 
potrebi svoja podjetja (gospodarska) iz- 
ključno za potrebe svojih članov; 5. da 
dviga svoje prodajalne in podjetja na 
stopnjo racionalne in kulturne ravni; 
«•da s sodelovanjem sindikalnih organi- 
^eij skrbi za dvig kulturne in prosvet- 
no ravni in za zadružno vzgojo svojih 

Zadružni delež znaša 100 din in se 
mora plačati ob vstopu v zadrugo. 
Upravni odbor lahko dovoli, da se vpi- 
sani delež plača v obrokih Vsak Eadruž- 
nik jamči z desetkratnim zneskom vpi- 
sanega enkratnega temeljnega deleža. 

Priobòitve se, kolikor ni v pravilih do- 
ločeno drugače, nabijejo na zadružni raz. 
glasni deski. 

Upravni odbor sestavlja 7 članov, ki 
jih voli zbor izmed zadružnikov za dobo 
enega leta. 

Zadrugo zastopa upravni odbor, pod- 
pisujeta pa zanjo po dva člana upravne- 
ga odbora, katerih enega lahko nadome- 
šča po upravnem odboru pooblaščeni 
uslužbenec zadruge. 

Člani upravnega odbora so: 
Januš Franjo, sodni nameščenec, Celje, 

Ostrožno 121, predsednik; 
Maurer Franjo, črkostavec, Lokrovec, 

podpredsednik, 
Potočnik Elza, gospodinja, Ložnica, 

tajnica, 
Gaberšek Stanjo, trgovska pomočnik, 
Dolenc Ana, nameščenka MLO, Do- 

brova, 
Dorn Stane, delavec, Ostrožno, 
Šuperger Marica, hči gostUoičarke, 

Lopata, odborniki. 
Za sopodpisovanje je pooblaščen Ocvirk 

Antpn, poslovodja, Ostrožno 91 . 
Okrožno sodišče v Celju 
dne 27. septembra 1948. 

Zadr VIII—2•2 
* 

1883. 
Sedež: Tepanje, okraj Polj&mc. 
Dan vpisa: 27. septembra 1948. 
Besedilo: Kmetijska zadruga z o. j. 

v Tepanju. 
Zadruga je bila ustanovljena na skup- 

ščini 12. IV. 1948 za nedoločen čas. 
Naloge zadruge so: 1. da na čim boljši 

in čim kulturnejëi način oskrbuje svoje 
člane z vsemi potrebnimi potresnimi 
predmeti; 2. da odkupuje v svojem oko- 
lišu vse kmetijske pridelke in izdelke v 
skladu s postavljenim načrtom za dobro 
oskrbo mest in drugih industrijskih sre- 
dišč in sklepa v ta namen pogodbe; 
3. da pospešuje in razvija vse panoge 
kmetijskega gospodarstva na svojem 
področju, tako poljedelstvo, živinorejo, 
sadjarstvo, vinogradništvo, Čebelarstvo, 
gojitev industrijskih in drugih kultur, 
gozdarstvo, domačo obrt itd., posebno 
še tiste panoge oziroma kulture, ki v 
danih naravnih pogojih najbolj uspeva- 
jo; 4. da uvaja za povečanje kmetijske 
proizvodnje in s tem za naraščanje bla- 
gostanja svojih članov naprednejše teh- 
nične in agronomske melode v kmetij- 
stvu in v ta namen nabavlja kmetijske 
stroje, umetna gnojila itd., ustanavlja 
ambulante za živino, plemenilne postaje, 
organizira selekcijo živine, gradi silose, 
organizira semensko službo, skrbi za 
gojitev sadnih, gozdnih in drugih sadik 
itd.; 5. da organizira predelavo kmetij- 
skih pridelkov in obrtne delavnice za 
potrebe svojih članov in izrablja pri tem 
predvsem lokalne surovine; 6. da' zbira 
kmečke prihranke v obliki hranilnih 
vlog in notranjih posojil za ustvarjanje 
obratnih sredstev in podeljevanje kre- 

ditov svojim članom; 7. da skrbi za go- 
spodarski strokovni, kulturni in pro- 
svetni dvig vseh prebivalcev svojega 
okoliša tako, da prireja v svojem za- 
družnem domu strokovna in politična 
predavanja, kulturne prireditve, stro- 
kovne tečaje, razstave, predvajanja •. 
mov, goji fizkulturo itd. ter ustanovi 
svojo knjižnico. 

Zaradi smotrnega in uspešnejšega iz- 
vanja svojih nalog izdela potrebne na- 
črte v skladu s splošnim državnim na- 
črtom. 

Zadružni delež znaša 150 din, delež 
zadružmkovega družinskega člana 10 din- 
Delež se mora plačati ob vstopu v za- 
drugo. Upravni odbor lahko dovoli pla- 
čilo v obrokih. Vsak zadružnik jamči z 
desetkratnim zneskom vpisanega enkrat- 
nega temeljnega oziroma družinskega 
deleža. 

Priobčitve se, kolikor ni v pravilih do- 
ločeno drugače, nabijejo na zadružni raz- 
glasni deski. 

Upravni odbor sestavlja 5 do 7 članov, 
ki jih voli zbor izmed zadružnikov za 
dobo enega leta. 

Zadrugo zastopa upravni odbor, pod- 
pisujeta pa zanjo po dva člana uprav- 
nega odbora, katerih enega lahko nado- 
mešča po upravnem odboru pooblaščeni 
uslužbenec zadruge. 

Člani upravnega odbora so: 
Kranjc Anton, uslužbenec, Tepanje, 

predsednik, 
Strašnik Franc, posestnik, Tepanje, 

podpredsednik, 
Jevšenak Angela, uslužbenka. Tepa- 

nje, tajnica, 
Napotnik Matija* posestnik, Tej>anjski 

vrh, 
Pozeb Jožef, pos., Tepanje, 
Povh Jože, pos., Tepanje, 
Levart Stanko pos., Dobrnež, odbor- 

niki. 
Okrožno sodišče v Celju 
dne 27. söptembra 1948. 

Zadr VIII—20 8902 
* 

1384. 
Sedež: Špifalič. 
Dan vpisa: 5. oktobra 1948. 
Besedilo: Kmetijska zadruga z omeje- 

nim jamstvom v Spitaliču. 
Zadruga je bila ustanovljena za usta- 

novnem zboru 7. III. 1948 za nedoločen 
čas. 

Naloge zadruge so: 1. da na čim boljši 
in čim kulturnejšj način oskrbuje svoje 
člane z vsemi potrebnimi potresnimi 
predmeti; 2. da odkupuje v svojem oko- 
lišu vse kmetijske pridelke in izdelke v 
skladu e postavljenim načrtom za dobro 
oskrbo mest in drugih industrijskih sre- 
dišč in «sklepa v ta namen pogodbe; 
3. da pospešuje in razvija vse panoge 
kmetijskega gospodarstva va svojem 
področju, tako poljedelstvo, živinorejo, 
sadjarstvo, vinogradništvo, čebelarstvo, 
gojitev industrijskih in drugih kulTur, 
gozdarstvo, domačo obrt itd., posebno 
še tiste panoge oziroma kulture, ki v 
danih naravnih pogojih najbolj uspe- 
vajo; 4. da uvaja za povečanje kmetijske 
proizvodnje in s tem za naraščanje bla- 
gostanja svojih članov naprednejše teh- 
nične in agronomske metode v kmetij- 
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stvu in v ta aa -ien nabavlja kmetijske 
stroje, umetna gnojila itd., ustanavlja 
ambulante za živino, plemenilne j-ost-ije. 
organizira sel :cijo živine, gradi silose, 
organizira semensko službo, skrbi za 
gojitev sadnih, gozdnih in drugih sadik 
itd.; 5. da organizira predelavo kmetij- 
skih pridelkov in obrtne delavnice za 
potrebe svojih članov in izrablja pri tem 
predvsem lokalne surovine; 6. da zbira 
kmečke prihranke v obliki hranilnih 
vlog nof-anjih posojil za ustvarjanje 
v.' ratnih sredstev in podeljevanje kre- 
ditov svojim članom; 7. da skrbi za go- 

\ spodarski strokovni, kulturni in pro- 
svetni dvig vseh prebivalcev svojega 
okoliša tako, da prireja v svojem za- 
družnem domu strokovna in politična 
predavanja, kulturne prireditve, stro- 
kovne tečaje, razstave, predvajanja fil- 
mov, goji fizkulturo itd. ter ustanovi 
svojo knjižnico. 

Delež znaša 10O din in se lahko plača 
v obrokih. Delež zadružnikovega družin- 
skega člana znaša 10 din. Člani jamčijo 
za obveznosti zadruge z desetkratnim 
zneskom vpisanega enkratnega temelj- 
nega oziroma družinskega deleža. 

Zadruga razglasa važnejše sklepe v 
svojih poslovnih prostorih in na Tazlgas- 
ni deski. 

Upravni odbor sestavlja 6 do 9 članov, 
ka jih voli zbor izmed zadružnikov. Dolž- 
nost upravnega odbora traja eno leto. 

Za zadrugo podpisujeta po dva člana 
upravnega odbora, katerih enega lahko 
nadomešča po upravnem odboru poobla- 
ščeni uslužbenec zadruge. . 

Člani upravnega odbora so: 
Korošec Jože, mizarski pomočnik, Špi- 

talič 29, 
železnik Filip, cestar, Špitalič 24, 
Gros Franc,,kmet, Dolina, 
Homšak Franc, krojač, Bela 4, 
Novak Stanko, čevljar, Špitalič 41, 
Lipovšek Jernej, kmet, špitalič 8. 
Pooblaščenka za sopo&pisovanje: Li- 

povšek Ivanka, poslovodja, Špitalič 8. 
Okrožno sodišče v Ljubljani 

dne 5. oktobra 1948. 
Zt 234/48 - Zadr VI 197/1    8936 

* 
I3S5. 

Sedež: Osek, okraj Maribor okolica. 
Dan vpisa: 17. septembra 1948. 
Besedilo: Kmetijska zadruga z o. j. r 

Oseku. 
Zadruga je bila ustanovljena na skup- 

\ ščini 25. II. 1948 za nedoločen čas. 
Naloge zadruge so: 1. da na čim boljši 

in čim kulturnejši način oskrbuje svoje 
člane z vsemi potrebnimi potrošnimi 
predmeti; 2. da odkupuje v svojem oko- 
lišu vse kmetijske pridelke in izdelke v 
skladu s postavljenim načrtom za dobro 
oskrbo mest in drugih industrijskih sre- 
dišč in sklepa v ta namen pogodbe; 
3. da pospešuje in razvija vse panoge 
kmetijskega gospodarstva na svojem 
področju, tako poljedelstvo, živinorejo, 
sadjarstvo, vinogradništvo, čebelarstvo, 
gojitev industrijskih in erugih kultur, 
gozdarstvo, domačo obrt itd., posebno 
še tiste panoge oziroma kulture, ki v 
danih naravnih pogojih najbolj uspeva-- 
jo; 4. da uvaja vza povečanje kmetijske 

proizvodnje in s tem za naraščanje bla- 
gostanja svojih članov naprednejše teh- 
nične in agronomske metode v kmetij- 
stvu in v ta namen nabavlja kmetijske 
stroje, umetna gnojila itd., ustanavlja 
ambulante za živino, plemenilne postaje, 
organizira selekcijo živine, gradi silose, 
organizira semensko službo, skrbi za 
gojitev sadnih, gozdnih in drugih sadik 
itd.; 5, da organizira predelavo kmetij- 
skih pridelkov in obrtne delavnice za 
potrebe svojih članov in izrablja pri tem 
predvsem lokalne surovine; 6. da zbira 
kmečke prihranke v obliki hranilnih 
vlog in notranjih posojil za ustvarjanje 
obratnih sredstev in podeljevanje kre- 
ditov svojim članom; 7. da skrbi za go- 
spodarski strokovni, kulturni in pro- 
svetni dvig vseh prebivalcev svojega 
okoliša tako, da prireja v svojem za- 
družnem domu strokovna tn politična 
predavanja, kulturne prireditve, stro- 
kovne tečaje, razstave, predvajanja fil- 
mov, goji fizkulturo itd. ter ustanovi 
svojo knjižnico. 

Zaradi smotrnega in uspešnejšega iz- 
vajanja svojih nalog izdela potrebne na- 
črte v skladu e splošnim državnim na- 
črtom. 

Zadružni delež znaša 160 din in se 
plača ob vstopu v zadrugo. Upravni od- 
bor lahko dovoli plačilo v obrokih. De- 
lež zadružnikovega družinskega člana 
znaša 15 din. Jamstvo je omejeno. Vsak 
zadružnik jamči Še z desetkratnim zne- 
skom vpisanih obveznih deležev. 

Zadruga razglaša važnejše 6kleipe v 
svojih poslovnih prostorih in na razglas- 
ni deski. 

Upravni odbor sestavlja 5 do 10 čla- 
nov. Njegova dolžnost traja eno leto. 

Zadrugo zastopa upravni odbor, pod- 
pisujeta pa zanjo po dva člana upravne- 
ga odbora, katerih enega lahko nadome- 
šča po upravnem odboru pooblaščeni 
uslužbenec zadruge. 

Clami upravnega odbora so: 
Rajter Anton, predsednik, 
Čuček Jakob, podpredsednik. 
Belna Anton, tajnik, 
Klobasa Franc, 
Pukšič Vinko, 
Slaček Anton, 
Zel Jožef, odborniki, vsi kmetovalci v 

Oseku. 
Okrožno sodišče v Mariboru 

dne 17. septembra 1948. 
Zadr IV 127—2 

* 
8510 

1386. 
Sedež: Prosečka vas, okraj Murska So- 

bota. 
Dan vpisa: 27. septembra 1948. 
Besedilo: Kmetijska zadruga z o. j. v 

Prosečkl vasi. 
Zadruga je bila ustanovljena ijia skup. 

ščini 29. IX. 1948 za nedoločen čas- 
Naloge zadruge so: 1. da na čim boljši 

in čim kulturnejši način oskrbuje svoje 
člane z vsemi potrebnimi potrošnimi 
predmeti; 2. da odkupuje v svojem oko- 
liSu vse kmetijske pridelke in izdelke v 
skladu s postavljenim načrtom za dobro 
oskrbo mest in drugih industrijskih sre- 
dišč in sklepa v ta namen pogodbe; 
3. da pospešuje in razvija vse banoge 

kmetijskega gospodarstva na svojem 
področju, tako poljedelstvo, živinorejo, 
sadjarstvo, domačo obrt itd., posebno 
še tiste panoge oziroma kulture, ki v 
danih naravnih pogojih najbolj uspe- 
vajo; 4. da uvaja za povečanje kmetijske 
proizvodnje in s tem za naraščanje bla- 
gostanja svojih članov naprednejše teh- 
nične in agronomske metode v kmetij- 
stvu in v ta namen nabavlja kmetijske 
stroje, umetna gnojila itd-, ustanavlja 
ambulante za živino, plemenilne postaje, 
organizira selekcijo živine, gradi silose, 
organizira semensko službo, skrbi za 
gojitev sadnih, gozdnih in drugih sadik 
itd.; 5. da organizira predelavo kmetij- 
skih pridelkov in obrtne delavnice za 
potrebe svojih članov in izrablja pri tem 
predvsem lokalne surovine; 6. da zbira 
kmečke prihranke v obliki hranilnih 
vlog in notranjih posojil za ustvarjanje 
obratnih sredstev in podeljevanje kre- 
ditov svojim članom; 7. da skrbi za go- 
spodarski strokovni, kulturni in pro- 
svetni dvig vseh prebivalcev svojega 
okoliša tako, da prireja v svojem za- 
družnem domu strokovna in politična 
predavanja, kulturne prireditve, stro- 
kovne tečaje, razstave, predvajanja ffl. 
mov,"? goji fizkulturo itd. ter ustanovi 
svojo knjižnico. 

Zaradi smotrnega in uspešnejšega iz- 
polnjevanja svojih nalog izdela potrebne 
načrte v skladu s splošnim državnim na- 
črtom. 

Zadružni delež znaša 150 din, plača se 
ob vstopu v zadrugo. Upravni odbor lah- 
ko dovoli plačilo v obrokih. Delež za- 
družnikovega družinskega člana znaša 
10 din. Jamstvo je omejeno. Vsak zadruž- 
nik jamči še z desetkratnim zneskom 
vpisanih obveznih deležev. 

Zadruga razglaša važnejše sklepe v 
svojih poslovnih prostorih in na razglas- 
ni deski. 

Upravni odbor sestavlja 7 članov. Nje- 
, gova dolžnost traja eno leto. Zadrugo za- 
j stopa upravni odbor, podpisujeta pa za- 

njo po dva člana upravnega odbora, ka- 
terih enega lahko nadomešča po uprav- 
nem odboru pooblaščeni uslužbenec za- 
druge. 

Člani upravnega odbora so: 
Bačič Janez, predsednik, 
Kerec Karol, podpredsednik. 
Fujs Anton, tajnik, 
Kozar Aleksander, 
Gašpar Ludvik, 
Čahuk Ludvik, 
Zeč Štefan, vsi kmetje v ?<rosečki vasi. 

Okrožno sodišče v Mariboru 
dne 27. septembra 1948. 

Zadr III 117/2 8690 

1387. 
Sedež: Slovenj Gradec, okraj Dravo- 

grad. 
Dan vpisa: 14. septembra 1948. 
Besedilo: Potrošniška zadruga z o. j. v 

Slovenjem Gradcu. 
Zadruga je bila ustanovljena na skup- 

ščini 27. VI. 1948 za nedoločen čas. 
Naloge zadruge so: 1. da na čim bolj- 

ši, čim kulturnejši način oskrbuje evo-, 
je člane z vsemi potrebnimi potrošni- 
mi predmeti m v ta namen: a) ugotaw- 
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lja potreb© svojih članov in na podla- 
gi ugotovitev sestavi načrt potrošnje; 
b) sklepa pogodbe s proizvajalnimi pod- 
jetji, z državnimi trgovskimi podjetji in 
s kmetijskimi zadrugami oziroma njiho- 
vimi zvezami za dobavo industrijskih 
in kmetijskih proizvodov, posebno pa 
skrbi za dobavo po vrtnin, sadja, mleka 
itd.; c) skrbi, da bo vse trgovsko poslo- 
vanje na stopnji racionalne, tehnično po- 
polne in kulturne trgovine, to je, da 
bodo člani dobro postreženi, da bo tr- 
govina založena e potresnimi predmeti, 
da ne bo imela blaga, Id se slabo proda- 

• ja, da bo zniževala zakonito dopustno 
maržo, da bodo lokali in izložbe okusno 
opremljene itd.; 2. da ustanavlja za po- 
trebe svojih članov po potrebi in možno- 
sti svoja podjetja, kot n. pr. obrtne de- 
lavnice, podjetja za konserviranje sad- 
ja, povrtnine. jajc itd.; 3. da skrbi ob 
sodelovanju sindikalnih organizacij za 
dvig kulturne in prosvetne ravni in za 
zadružno vzgojo svojih članov. 

Zaradi smotrnega in uspešnejšega iz- 
vajanja svojih nalog izdela potrebne na- 
črte v skladu s splošnim državnim na- 
črtom. 

Zadružni delež znaša 120 din in se pla- 
ča ob vstopu v zadrugo. Upravni odbor 
lahko dovoli plačilo v obrokih. Delež 
zadružnikovega družinskega člana zna- 
ša 20 din. Jamstvo je omejeno. Vsak za- 
družnik jamči še z desetkratnim zneskom 
vpisanih obveznih deležev.. 

Zadruga razglaša važnejše sklepe v 
svojih poslovnih prostorih in na razglas- 
nih deskah svojih poslovalnic 

Upravni odbor sestavlja 7 do 9 članov. 
Njegova dolžnost traja eno leto.    •>•. 

Zadrugo zastopa upravni odbor, pod- 
pisujeta pa zanjo po dva člana upravnega 
odbora, katerih enega lahko nadomešča 
po upravnem odboru pooblaščeni usluž- 
benec zadruge. 

Člani upravnega odbora so: 
Jurjec  Jože,   industrijski  nadzornik, 

Legen, predsednik, 
Kovačič Franc, skladiščnik, Slovenj 

Gradec, podpredsednik, 
Slapernik   Anton,   statistik,   Slovenj 

Gradec, tajnik, 
Nabernik Julka, delavka, Legen, 
Friškovec Jernej, delavec, Stari trg, 
skrabec Ivan, delavec, Šmartno, 
Jehart Stanko, delavec, Stari trg, 
Prislan Alojz, delavec, Stari trg, 
Potočnik Ivan, delavec, Legen, odbor- 

niki. 
Pooblaščenec za sopodpisovanje: 
Klanipfer Stana, knjigovodja, Slovenj 

uradec. 
Okrožno sodišče v Mariboru 

dne 14. septembra 1048. 
Zadr IV 126—2 8460 

* 
1388. 

Sedež: Srebrenici, okraj D. Lendava. 
Dan vpisa: 9. septembra 1948. 
Besedilo: Kmetijska  obdelovalna za- 

druga V. kongresa z o. j. v Srebrcničih. 
Zadruga je bila ustanovljena na skup- 

ščini 25. VII. 1948 za nedoločen čas. 
Naloga zadruge je: da so poveča do- 

n°s, zmanjšajo proizvajalni stroški, 
Povečajo dohodki in s tam doseže večja 

korist za članstvo in državo s čim pra- 
vilnejšo izrafco obstoječe delovne sile, 
strojev in orodja. 

Zadružniki vlože v zadrugo kot svoj 
delež vso svojo zemljo rajzen ohišnice 
s stanovanjsko hišo in gospodarskimi 
zgradbami, lei so potrebne za osebno go- 
spodarstvo. Vsak zadružnik je nadalje 
dolžan vložiti v zadrugo vso vprežho ži- 
vino in kmetijske stroje, orodja pa toli- 
ko, kolikor sklene zbor. 

Pri vstopu v zadrugo plača vsaka dru- 
žina ali član posameznik enkratno pri- 
stopnino v znesku 50 diin, razen tega 
najmanj en denarni delež v znesku 500 
dinarjev. Za obveznosti zadruge jamčijo 
zadružniki najmanj s petkratnim zne- 
skom vpisanih denarnih deležev. 

Upravni odbor zadruge, katerega dol- 
žnost traja eno leto, sestavlja 5 do 10 
članov, vštevši predsednika in tajnika. 

Predsednik upravnega odbora pred- 
stavlja zadrugo. Za zadrugo podpisujeta | 
dva  člana   upravnega  odbora,  katerih 
enega sme nadomeščati za to pooblašče- 
ni uslužbenec zadruge. 

Člani upravnega odbora so; 
Preme Gašper, predsednik, 
Maric Gašper, tajnik, 
Coprež Josip, 
Šušič Marija, 
Antolovič Marko, odborniki, vsi kmetje 

v Pineali, kolonija. 
Okrožno sodišče v Mariboru 

dne 9. septembra 1948. 
Zadr III 115-2 8468 

* 
1389. 

Sedež: Artice pri Brežicah, okraj Kr- 
ško. 

Dan vpisa: 18. septembra 1948. 
Besedilo: Kmetijska zadruga z ome- 

jenim jamstvom v Artičah pri Brežicah, 
okraj Krškp. 

Zadruga je bila ustanovljena 25. II. 
1948 za nedoločen čas. 

Jamstvo je omejeno. 
Naloge zadruge so: Oskrbovanje čla- 

nov z vsemi potrebnimi potrošnimi pred- 
meti, ki se rabijo v družini in gospo- 
darstvu, nakupovanje vseh kmetijskih 
pridelkov in izdelkov ter izvrševanje 
vseh v 3. členu pravil zadruge navede- 
nih zadev. 

Zadružni delež znaša 100 din, delež 
zadružnikovega družinskega člana 20 
din. Vsak član jamči še z dvajsetkrat- 
nim zneskom vpisanih obveznih deležev. 

Zadrugo zastopa upravni odbor ali ti- 
sti, ki ga ta pooblasti, podpisujeta pa 
zanjo po dva člana upravnega odbora. 
Upravni odbor lahko pooblasti uslužben- 
ce, da smejo zadrugo skupno s še 1 čla- 
nom upravnega odbora zastopati in za- 
njo sopodpisovati. 

Skupščinski sklepi inpriobčitve za- 
druge članom se razglasijo na krajevno 
običajni način in se nabijejo rja zadružni 
razglasni deski. 

Upravni odbor sestavlja 9 do 11 čla- 
nov. 

Člani upravnega odbora so: 
Petan Zdravko, trgovec, Dečno selo 

53, predsednik, 
Rozman Franc, delavec, Dečno selo 7, 

tajnik, 

Bračun Janez, kmet, Artiče 15, bla- 
gajnik, 

Gorišek Franc, kmet, Arnovo selo 7, 
Predanič Marija, delavka, Üp. Pohanea 

št. 10, 
Cerjak Alojz, kmet, Zg. <>brež 18, 
Zupančič Martin, kmet, Trebež 11, 
Levak Anton, kmet, Artiče 24, 
Gerlovič Janez,   kmet,  Arnovp   selo 

12, odborniki. 
Okrožno sodišče v Novem mestu 

dne 18. septembra 1948. 
Zt 66/48 - Zadr III 94/1     8828 

1390. 
Sedež: Jurjcvica, okraj Kočevje. 
Dan vpisa: 6. septembra 1948. 
Besedilo: Kmetijska zadruga z ome- 

jenim jamstvom v Jurjcvici. 
Zadruga je bila ustanovljena 7, III. 

1948 za nedoločen čas. 
Naloge zadruge so: Oskrbovanje čla- 

nov z vsemi potrebnimi potrošnimi 
predmeti, odkup kmetijskih pridelkov in 
izdelkov ter izvrševanje vseh zadev po 
3. členu pravil zadruge. 

Zadružni delež znaša 100 din, delež 
zadružnikovega družinskega člana 20 
din. Vsak član jamči še z desetkratnim 
zneskom vpisanih deležev. 

Upravni odbor sestavlja 7 do 9 članov. 
Zadrugo zastopa upravni odbor ali tisti, 
ki ga ta pooblasti; podpisujeta pa zanjo 
po dva člana upravnega odbora, ali en 
član upravnega odbora in en poobla- 
ščeni uslužbenec. 

Sklepi in objave zadruge se nabijejo 
na zadružni razglasm deski, vabila na 
zbor pa še v naseljih področja zadruge. 

Člani upravnega odbora so: 
Kozina Janez, kmet, Jurjevica 14, 

predsednik, 
Mjhelič Ivan, kmet, Kot 22, podpred- 

sednik,    / 
Košir Rudi, knjigovodja, Jurjevica 1, 

tajnik, 
Goršič Jože, kmet, Kot 26, 
Gornik Jože, delavec, Jurjevica 54, 
Šile Martin, kmet, Kot 8, 
Šile Janez, kmet, Breze 15, odborniki. 
Pooblaščenka   za   sopodpisovanje  je 

Gornik Francka, poslovodja, Kot 3. 
Okrožno sodišče v Novem mestu 

dne 0. septembra 1948. 
Zt 64/48 - Zadr III 92/1     8826 

1391. 
Sedež: Mirna (Okoliš obsega KLO 

Mirna in-Št. Rupert v okraju Trebnje). 
Dan vpisa: 18. septembra 1948. 
Besedilo: Kmetijska obdelovalna za- 

druga »Sloga«: na Mirni pri Trebnjem 
na Dolenjskem/ * v 

Zadruga je bila ustanovljena 29. VII. 
1948 za nedoločen čas. 

Naloge zadruge so: Povečati donos, 
zmanjšati proizvajalne stroške, povečati 
dohodke, da se doseže čim večja korist 
zase it! za državo s čim pravilrrejšim 
izrabljanjem delovne sile in orodja. 

Vsaka kmečka družina ali poedinec 
vloži v zadrugo svojo zemljo, vprežno 
živino in orodje, razen obišnice s stano- 
vanjsko hišo in gospodarskimi zgradba- 
mi, ki so potrebne za osebno gospodar- 
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stvo. Pri vložitvi jemlje v zadrugo se do- 
loči površina in vrednost zemljišča. Oce- 
nitev potrdi zbor. 

Prostovoljno se iz zadruge ne more iz- 
stopiti pred potekom tretjega leta, iz- 
vzemal v posebnih, izjemnih primerih. 

Denarni delež se ne vplača, temveč 
le vpisnina, ki znaša 150 din, ki se ne 
vrne.     4 

Upravni odbor zastopa zadrugo, pod- 
pisujeta pa zanjo po dva člana uprav- 
nega odbora ali pa •• član upravnega 
odbora in en pooblaščeni uslužbenec 
zadruge. 

Upravni odbor sestavlja 5 do 10 čla- 
nov. 

Razglasi in sklepi zadruge se nabijejo 
na zadružni razglasni deski. 

Člani upravnega odbora so: 
Gracar Anton, kmet, Grič 12, pred- 

sednik, 
Krištof Anton, zidar, Gorenja vas 16, 

podpredsednik, 
Golob Rafael, kmet. sin, Gorenja vas 

21, tajnik, 
Podlogar Jože, čevljar. Straža 25, \ 
Simončič Franc, kmet, Brinje 8, 

,      Abina Terezija, delavka, Migolca 12, 
odborniki. 

Okrožno sodišče v Novem mestu 
.     dne 18. septembra 1948. 
' Zt 67/48 - Zadr III 95/1     8829 

* 
•2. 

Sedež: Podhosta. 
Dan vpisa: 17. septembra 1948. 
Besedilo: Kmetijska zadruga i ome- 

jenim jamstvom v Podhosti. 
Zadruga je bila ustanovljena 10. III. 

1948 za nedoločen čas. 
Naloge zadruge so: 1. da na čim boljši 

način oskrbuje svoje člane; 2. da odku- 
puje v svojem okolišu vse kmetijske 
pridelke ìL> izdelke; 3. da pospešuje in 
razvija vse panoge kmetijskega gospo- 
darstva; 4. da pospešuje povečanje kme- 
tijske proizvodnje; 5. da organizira pre- 
delavo kmetijskih pridelkov; 6. da zbira 
kmetijske prihranke v obliki hranilnih 
vlog in notranjih posojil za podeljeva- 
nje kreditov svojim članom; 7. da skrbi 
za gospodarskij kulturni in prosvetni 
dvig vseh prebivalcev. 

Zadružni-delež znaša 100 din, delež 
zadružnikovega družinskega Člana 35 
din. Vsak član jamči še z dvajsetkratnim 
zneskom vpisanih obveznih deležev. 

Zadrugo zastopa upravni odbor, pod- 
pisujeta pa zanjo dva člana upravnega 
odbora. Upravni odbor lahko pooblasti 
uslužbence, da smejo skupno s še •• 
članom upravnega odbora zadrugo za- 
stopati in za njoy sopodpisovati. 

Razglasi in sklepi zadruge članom se 
nabijejo na zadružni razglasni deski, 
vabila na zbor pa še z ustmenim obve- 
stilom. 

Upravni odbor sestavlja 5 do 8 članov. 
Člani prvega načelstva so: 
Pečaver Karel, kmet, Podhosta 18, 

predsednik, 
Avguštin Jože, kmet, Podhosta 9, pod- 

predsednik, 
Fink Ivan, -kmet, Meniška vas J3, 

tajnik, 

Senica Alojzij, kmet, Meniška vas 2, 
Oblak Marija, kmetovaika, Podhosta tO, 
Vidic Matija, kmet, Suhor pri Toplicah, 
Peciga Jože, kmet, Obrh 9, 
Braoač Albin, kmet, Loška vas 4, 

odborniki. 
Pooblaščenca za sopodpisovatje sta 

Luzar Peter, nižji trg. pomočnik, Pod- 
hosta 6, in Brudar Fani, knjigovodja, 
Podho3ta 36. 

Okrožno sodišče v Novem mestu 
dne 17. septembra 1948. 

Zt 68/48 - Zadr III 96/1-2    8830 
•j; 

1393. 
Sedež: Raka, okraj Krško. 
Dan vpisa: 6. septembra 1948. 
Besedilo: Kmetijska zadruga z orne-, 

jenim jamstvom na Raki pri Krškem. 
Zadruga je bila ustanovljena 25. II. 

1948 za nedoločen čas. 
Naloge zadruge so: Oskrbovanje čla- 

nov z vsemi potrebnimi potresnimi pred- 
meti, odkup kmetijskih pridelkov in iz- 
delkov in izvrševanje vseh gospodarskih 
zadev po 3. členu pravil. 

Zadružni delež znaša 100 din, delež 
zadružnikovega družinskega člana 10 
din. Vsak član jamči, še z desetkratnim 
zneskom vpisanih obveznih deležev. 

Upravni odbor sestavlja 10 članov. 
Zadrugo zastopa upravni odbor, podpi- 
sujeta pa zanjo dva člana upravnega od- 
bora. 

Razglasi in sklepi zadruge se nabijejo 
na zadružni razglasni deski v poslovnih 
prostorih. 

Člani upravnega odbora so: 
Pavlenč Franc, kmet, Gmajna 10, pred- 

sednik, 
Šiško Albin, kmet, Sela 3, tajnik, 
Humek Karol, kmet, Gradišče 2, 
Cemič Franc, kmet. Poduke 11, 
Baje Franc, kmet, Raka 2, 
Božič Vinko, kmet, Sela 20, 
Kotar Jože, kmet, Zabukovje H, 
Jordan Karol, kmet, Raka 26, 
Pavkovič Jože, kmet, Podulce-Jelenk 

št. 11. 
Zorko Karol, kmet, Vrh 8, odborniki. 

Okrožno sodišče v Novem mestu 
dne 6. septembra 1948. 

Zt 62/48 — Zadr III 90/1-2   8824 
* 

1394. 
Sedež: Smolenja vas. 
Dan vpisa: 13. septembra *948. 
Besedilo: Kmetijska zadruga z omeje- 

nim jamstvom v Smolcnji vasi. 
Zadruga je bila ustanovljena 20. II. 

1948 za nedoločen čas. 
Naloge zadruge so: Oskrbovanje čla- 

nov z vsemi potrebnimi potresnimi 
predmeti, odkup kmetijskih pridelkov in 
izdelkov in izvrševanje vseh zadev po 3. 
členu pravil zadruge. 

Zadružni delež znaša 100 din, delež za- 
družnikovega družinskega Člana 10 din. 
Vsak zadružnik jamči še z desetkratnim 
zneskom vpisanih obveznih deležev. 

Zadrugo zastopa upravni odbor ali ti- 
sti, ki ga ta pooblasti, podpisujeta pa 
zanjo dva člana upravnega odbora in po- 
oblaščeni uslužbenec zadruge. 

Razglasi in sklepi zadruge se razgla- 
šajo na zadružni «izglasni deski, vabila 

na zbor pa še s stenčasom in zadružnim 
glasilom. 

Upravni odbor sestavlja 3 do 9 članov. 
Člani prvega upravnega odbora so: 
Šiško Anton, delavec, Mali Slatnik 1, 

predsednik, 
Mikeo   Vinko,   kmet, Mali Slatnik 8, 

tajnik, 
Mohar Jože, kmet, Krka 8, 
Žonta Alojz, kmet, Potov rh 8, 
Erlah Alojz, kmet, Mali Slatnik V, 
A vse o Anton, kmet, Mala Cikava 9, 
Nagelj Frane, kmet, Smolenja vas 17, 
Lumpert Franc, kmet, Smolenja vas 5, 
Vehar Jože, delavec, Smolenja vas 65, 

odborniki. 
Okrožno sodišče v Norem mest« 

dne 18. septembra 1948. 
Zt 63/48  -  Zadr III 91/1 8825 

1895. 
Sedež: Sv. Križ pri Litiji. 
Dan vpisa: 14. septembra 1948. 
Besedilo: Kmetijska zadruga z ome- 

jenim jamstvom v Sv. Križu pri Litiji, 
Zadruga je bila ustanovljena na usta- 

novni skupščini 5. III. 1948 za nedolo- 
čen čas. 

Naloga zadruge je, da oskrbuje svoje 
člane z vsemi potrebnimi potrosnimi 
predmeti, da odkupuje kmetijske pri- 
delke m opravlja vso druge zadeve, 
ki 60 nadrobno navedene v 3. členu 
pravil te zadruge. 

Delež zadružnika znaša 100 din, de- 
lež družinskega člana pa 25 din. Vsak 
član jamči z dvajsetkratnim zneskom 
vpisanih  obveznih deležev. 

Sklepi in priobčitve članom se nabi- 
jejo'na zadružni razglasni deski in na 
krajevno običajni način ob nedeljah in 
praznikih pred cerkvijo. 

Člani upravnega odbora so: 
Kožamelj Anton, posestnik, Gabrovka 

št 5, 
Sbil Marko, učitelj, Gabrovka 71, 
Šket Jože, posestnik. Klanec 7, 
Marin Jožefa, gospodinja, Klanec 11, 
Hren Alojzij, upokojenec, Gabrovka 

18, odbornik. 
Okrožno sodišče v Novem mestu 

dne 14. septembra 1948. 
Zt 59/48 — Zadr III 87/1-2   8823 

* 
1396. 

Sedež: Smihel pri Žužemberku, okraj 
Novo mesto. 

Dan vpisa: 13. septembra 1948. 
Besedilo: Kmetijska zadruga z ome- 

jenim jamstvom v Šmihelu pri Žužem- 
berku. 

Zadruga je bila ustanovljena na usta- 
novni skupščini 24. II. 1948 za nedoločen 
čas. 

Naloge zadruge so: Oskrbovanje čla- 
nov z vsemi potrebnimi potrosnimi 
predmeti, odkup kmetijskih pridelkov in 
izdelkov ter opravljanje vseh drugih za- 
dev, ki so nadrobno navedene v 3. členu 
pravil zadruge. 

Delež zadružnika znaša 100 din, delež 
zadružnikovega družinskega člana na 10 
din. Jamstvo je omejeno. Vsak član 
jamči Še z desetkratnim zneskom vpi< 
sanih obveznih deležev, ' 

% 
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Sklepi in priobčitve članom se nabi- 
jejo na zadružni razglasni deski, vabila 
na zbor pa še na KLO Šmihel prj Žu- 
žemberku. 

Upravni odbor sestavlja pet članov, in 
sicer predsednik, tajnik in trije odbor- 
niki. ' 

Zadrugo zastopa upravni odbor ali ti- 
sti, ki ga ta pooblasti, njeno firmo pa 
podpisujeta vedno po dva člana uprav- 
nega odbora, ali en član upravnega od- 
bora in en v to pooblaščeni uslužbenec, 
ki ga je prej prijaviti sodišču radi regi- 
stracije. 

člani upravnega odbora so: 
Zonta Jože. kmet, Drašča vas 21, pred- 

sednik, 
Prusnik Regina, gospodinja, Šmihel 

29 pri Žužemberku, tajnik, 
Zaje Janez, kmet, Klečet 39, 
Mrvar Ignac, kmet, šmihel 16, 
Mrvar Anton, kmet, Dešeča vas 10, 

odborniki. 
Okrožno sodišče v Novem mestu 

dne 13. septembra 1948. 
Zt 65/48 — Zadr III 93/1     S827 

* 
1307. 

Sedež: Avber, okraj Sežana. 
Dan vpisa: 14. septembra 1948. 
Besedilo: Kmetijska zadruga z omeje- 

nim jamstvom v Avborju. 
Zadruga je bila ustanovljena na skup- 

ščini 27. VI. 1948 
Naloge zadruge so: 1. da na čim boljši 

in čim kulturnejši način oskrbuje svoje 
člane z vsemi potrebnimi potrošnimi 
predmeti; 2. da odkupuje v svojem oko- 
lišu vse kmetijske pridelke in izdelke v 
skladu s postavljenim načrtom za dobro 
oskrbo mest in drugih industrijskih sre- 
dišč in sklepa v ta' namen pogodbe; 
3 da pospešuje in razvija vse panoge 
kmetijskega gospodarstva na svojem 
področju, tako poljedelstvo, živinorejo, 
sadjarstvo, vinogradništvo, Čebelarstvo, 
gojitev industrijskih in drugih kultur, 
gozdarstvo, domačo obrt itd., posebno 
še tiste panoge oziroma kulture, ki v 
danih naravnih pogojih najbolj uspeva- 
jo; 4. da uvaja za povečanje kmetijske 
proizvodnje in s tem za uaraščanje bla- 
gostanja svojih članov naprednejše teh- 
nične in agronomske metode v kmetij- 
stvu in v ta namen nabavlja kmetijske 
stroje, umetna gnojila itd., ustanavlja 
ambulante za živino, plemenilne postaje, 
organizira selekcijo živine, gradi silose, 
organizira semensko službo, skrbi za 
gojitev sadnih, gozdnih in drugih sadik 
itd.; 5. da organizira predelavo kmetij- 
skih pridelkov in obrtne delavnice za 
potrebe svojih članov in izrablja pri tem 
predvsem lokalne surovine; 6. da zbira 
kmečke prihranke v obliki hranilnih 
vlog in notranjih posojil za ustvarjanje 
obratnih sredstev in podeljevanje kre- 
ditov svojim članom; 7. da skrbi za go- 
spodarski strokovni, kulturni in pro- 
svetni dvig vseh prebivalcev svojega 
okoliša tako, da prireja v svojem za- 
družnem domu strokovna in politična 
Predavanja, kulturne prireditve, stro- 
kovne tečaje, razstave, predvajanja •. 
•ov, goji fizkulturo itd. ter ustanovi 
SvoJo knjižnica 

Zaradi smotrnega in uspešnejšega iz- 
vanja svojih nalog izdela potrebne na- 
črte v skladu s splošnim državnim na- 
črtom. 

Zadružni delež znaša 150 din, delež za- 
družnikovega družinskega člana 20 din. 
Vsak zadružnik jamči s petkratnim zne- 
skom vpisanega deleža. 

Priobčitve se razglašajo v poslovnih 
prostorih zadruge in na razglasni deski- 

Upravni odbor sestavlja 5 članov. 
Zadrugo zastopa upravni odbor, za njo 

pa podpisujeta 2 člana upravnega od- 
bora, katerih enega sme nadomeščati 
pooblaščeni uslužbenec zadruge. 

Člani upravnega odbora so: 
Fabjan Cveta, uradnica, Dobravlje 7, 

predsednik, 
Poškar Bogomil, administrator, Poni- 

kve 22, tajnik, 
Bole Milka, uradnica, Avber 34, bla- 

gajnik, 
Švagelj Alojz, kmet, Ponikve 13, 
Ukmar Anton. kmet. Avber 27, odbor- 

nika. 
Okrožno sodišče v Postojni 

dne 14. septembra 1948. 
Zt 163/48—2 

ms. 
Sedež: Črni kal, okraj Sežana. 
Dan vpisa: 16. avgusta 1948. 
Besedilo: Kmetijska zadruga z ome- 

jenim jamstvom v Črnem kalu. 
Zadruga je bila ustanovljena na skup- 

ščini 21. II  1948. 
Naloge zadruge so: 1. da na čim boljši 

in čim kulturnejši način oskrbuj© svoje 
člane z vsemi potrebnimi potrošnimi 
predmeti; 2. da odkupuje v svojem oko- 
lišu vse kmetijske pridelke in izdelke v 
skladu s postavljenim načnom za dobro 
oskrbo mest in drugih industrijskih sre- 
dišč in sklepa v ta namen pogodbe; 
3 da pospešuje in razvija vse panoge 
kmetijskega gospodarstva na svojem 
področju, tako poljedelstvo, živinorejo, 
sadjarstvo, vinogradništvo, Čebelarstvo, 
gojitev industrijskih in drugih kultur, 
gozdarstvo, domačo obrt itd., posebno 
še tiste panoge oziroma kulture, ki v 
danih naravnih pogojih najbolj uspeva- 
jo; 4. da uvaja za povečanje kmetijske 
proizvodnje in s tem za naraščanje bla- 
gostanja svojih članov naprednejše teh- 
nične in agronomske metode v kmetij- 
stvu in v ta namen nabavlja kmetijske 
stroje, umetna gnojila itd., ustanavlja 
ambulante za živino, plemenilne postaje, 
organizira selekcijo živine, gradi eilose, 
organizira semensko službo, skrbi za 
gojitev sa4nih, gozdnih in drugih sadik 
itd.; 5. da organizira predelavo kmetij- 
skih pridelkov in obrtne delavnice za 
potrebe svojih članov in izrablja pri tem 
predvsem lokalne surovine; 6. da zbira 
kmečke prihranke v _ obliki hranilnih 
vlog in notranjih posojil za ustvarjanje 
obratnih sredstev in podeljevanje kre- 
ditov svojim članom; 7. da skrbi za go- 
spodarski strokovni, kulturni in pro- 
svetni dvig vseh prebivalcev svojega 
okoliša tako, da prireja v svojom za- 
družnem domu strokovna in politična 
predavanja, kulturne prireditve, stro- 
kovne tečaje, razstave, predvajanja fil- 

mov, goji fizkulturo itd. ter ustanovi 
svojo Knjižnico. 

Zaradi smotrnega in uspešnejšega iz- 
vajanja svojih nalog izdela potrebne 
načrte v skladu s splošnim državnim na- 
črtom. 

Zadružni delež znaša 150 din, delež 
zadružnikovega družinskega člana pa 
20 din. Vsak zadružnik jamči s petkrat- 
nim zneskom vpisanih deležev.* 

Priobčitve se razglašajo v poslovnih 
prostorih zadruge in na razglasni deski, 

t   Upravni odbor sestavlja pet članov. 
Zadrugo zastopa upravni odbor, zanjo 

pa podpisujeta dva člana upravnega od- 
bora, katerih enega sme nadomeščati 
pooblaščeni uslužbenec zadruge. 

Člani upravnega odbora so: 
Cali Benjamin, kmet, Crni kal 29, 

predsednik, 
Ivančič Aleksander, kmet Gabrovica 

št 24, podpredsednik, 
Pavlic Bernard, kmet, Črni kal 45, taj- 

nik, 
Pečar Marija, knjigovodja, Gabrovi- 

ca 50, 
Pasarit Peter, kmet, Kaštela 20, od- 

bornika. 
Okrožno sodišče v Postojni 

dne 16. avgusta 1Q48 
Zt 147/48—2 8S85 

139». 
Sedež: Dolenja vas pri Senožečah, 

okraj Postojna. 
Dan vpisa: 13. septembra 1948. 
Besedilo: Kmetijska zadruga z omeje- 

nim jamstvom v Dolenji vasi pri Seno- 
žečah. 

Zadruga je bila ustanovljena na skup. 
ščini 23. VI. 1948. 

Naloge zadruge so: 1. da na čim boljši 
in čdm kulturnejši način oskrbuje svoje 
člane z vsemi potrebnimi potrošnimi 
predmeti; 2- da odkupuje v svojem oko. 
lišu vse kmetijske pridelke in izdelke v 
skladu s postavljenim načrtom za dobro 
oskrbo mest in drugih industrijskih sre- 
dišč in sklepa v ta namen pogodbe; 
3. da pospešuje in razvija vse panoge 
kmetijskega gospodarstva na svojem 
področju, tako poljedelstvo, živinorejo, 
sadjarstvo, vinogradništvo, čebelarstvo, 
gozdarstvo, domačo obrt itd., posebno 
še tiste panoge oziroma kulture, ki v 
danih naravnih pogojih najbolj uspe- 
vajo; 4. da uvaja za povečanje kmetijske 
proizvodnje in s tem za naraščanje bla- 
gostanja svojih članov naprednejše teh- 
nične in agronomske metode v kmetij- 
stvu in v ta namen nabavlja kmetijske 
stroje, umetna gnojila itd., ustanavlja 
ambulante za živino, plemenilne postaje, 
organizira selekcijo živine, gradi silose, 
organizira semensko službo, skrbi za 
gojitev sadnih, gozdnih in drugih sadik 
itd.; 5. da organizira predelavo kmetij- 
skih pridelkov in obrtne delavnice za 
potrebe svojih članov in izrablja pri tem 
predvsem lokalno surovine; 6. da zbira 
kmečke prihranke v obliki hranilnih 
vlog in notranjih posojil za ustvarjanje 
obratnih sredstev in podeljevanje kre- 
ditov svojim članom; 7. da skrbi za go- 
spodarski strokovni, kulturni in pro- 
svetni  dvig  vseh   prebivalcev svoioga 
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okoliša tako, da prireja v svojem za- 
družnem domu strokovna in politična 
predavanja, kulturne prireditve, stro- 
kovne tečaje, razstave, predvajanja •- 
mov, goji fizkulturo itd. ter ustanovi 
svojo knjižnico. 

Zaradi smotrnega in uspešnejšega- iz- 
vanja svojih nalog izdela potrebne na. 
črte v skladu s splošnim državnim na- 
črtom. 

Zadružni delež znaša 100 din, delež 
zadružnikovega družinskega člana pa 
20 din. Vsak zadružnik jamči z deset- 
kratnim zneskom vpisanih deležev. 

Priobčitve se razglašajo v poslovnih 
prostorih zadruge in na razglasni deski. 

Upravni odbor sestavlja 7 članov. 
Zadrugo zastopa upravni odbor, zanjo 

pa podpisujeta 2 člana upravnega od- 
bora, katerih enega sme nadomeščati po- 
oblaščeni uslužbenec zadruge. 

Člani upravnega odbora so: 
Sluga Franc, Dol. vas, predsednik, 
Vidmar Franc, Dol. vas, blagajnik, 
Može Miro, Dol. vas, tajnik, 
Dovgan Andrej, Dol. vas, 
Franetič Andrej, Poteče, 
Perhavec Josip, Poloče, 
Tommc Anton, Dol. vas, odborniki. 

Okrožno sodišče v Postojni 
dne 13. septembra 184S. 

Zt 175/48-2 8900 
* 

1400. 
Sedež: Golo brdo, okraj Gorica. 
Dan vpisa: 15. septembra 1948. 
Besedilo: Kmetijska zadruga z omeje- 

nim jamstvom v Golem brdu. 
Zadruga je bila ustanovljena na skup. 

ščini 9. VIL 1948. 
Naloge zadruge so: 1. da na čim boljši 

in čim kulturnejši način oskrbuje svoje 
člane z vsemi potrebnimi potresnimi 
predmeti; 2. da odkupuje v svojem oko- 
lišu vse kmetijske pridelke in izdelke v 
skladu s postavljenim načrtom za dobro 
oskrbo mest in drugih industrijskih sre- 
dišč in sklepa v ta namen pogodbe; 
3. da pospešuje in. razvija vse panoge 
kmetijskega gospodarstva na svojem 
področju, tako poljedelstvo, živinorejo, 
sadjarstvo, vinogradništvo, čebelarstvo, 
gojitev industrijskih in drugih kultur, 
gozdarstvo, domačo obrt itd., posebno 
še tiste panoge oziroma kulture, ki v 
danih naravnih pogojih najbolj uspeva- 
jo; 4. da uvaja za povečanje kmetijske 
proizvodnje in s tem za naraščanje bla. 
aostanja. svojih članov naprednejše teh- 
nične in agronomske metode v kmetij- 
stvu in v ta namen nabavlja kmetijske 
stroje, umetna gnojila itd., ustanavlja 
ambulante za živino, plemenilno postaje, 
organizira selekcijo živine, gradi eilose, 
organizira semensko službo, skrbi za 
gojitev sadnih, gozdnih in drugih sadik 
itd.; 5. da organizira predelavo kmetij- 
skih pridelkov^ in obrtne delavnice za 
potrebo svojih članov,in izrablja pri tem 
predvsem lokalne surovine; 6. da zbira 
kmečke prihranke v obliki hranilnih 
vlog in notranjih posojil za ustvarjanje 
obratnih* sredstev in podeljevanje kre- 
ditov svojim članom; 7. da skrbi za go- 
spodarski strokovni, kulturni in' pro- 
svetni  dvig  vseh   prebivalcev  svojega 

okoliša tako, da prireja .v svojem za. 
družnem domu strokovna in politična 
predavanja, kulturne prireditve, stro- 
kovne tečaje, razstave, predvajanja fil- 
mov, goji fizkulturo itd. ter ustanovi 
svojo knjižnico. 

Zaradi smotrnega in uspešnejšega* iz- 
polnjevanja svojih nalog izdela potrebne 
načrte v skladu s splošnim državnim 
načrtom. 

Zadružni delež znaša 150 din, delež za- 
družnikovega družinskega člana 15 din. 
Vsak zadružnik jamči z desetkratnim 
zneskom vpisanega deleža. 

Priobčitve se razglašajo v poslovnih 
prostorih zadruge in na razglasni deski. 

UpravnLodbor sestavlja 7 članov. 
Zadrugo zastopa upravni odbor, zanjo 

pa podpisujeta 2 člana upravnega od- 
bora, katerih enega eine nadomeščati 
pooblaščeni uslužbenec zadruge. 

Člani upravnega odbora 6o: 
Kostanjevec Mirko, kmet, Golo brdo 1, 

predsednik, 
Devinai- Jožef, kmet, Senik 1, tajnik, 
Perigoj Vladimir, kmet. Golo brdo 9, 

blagajnik 
Pičulin Ivan, kmet, Golo brdo 6, 
Mišček Izidor, kmet, Podmišček 104, 
Mavric Alojz, kmet, Senik 13, 
Velišček  Anton, kmet, Velendol 95, 

odborniki. 
Okrožno eodiščo v Postojni 
dne 15. septembra 1948, 

Zt 157/48-3 SS02 

1401. 
Sedež: Grgar, okraj Gorîca. 
Dan vpisa: il. septembra 194S. 
Besedilo: Kmetijska zadruga z omeje- 

nim jamstvom v Grgarju. 
Zadruga je bila ustanovljena na skup- 

ščini 28. lì. 1948. 
Naloge .zadruge so: 1. da na čim boljši 

in čim kulturnejši način oskrbuje svojo 
člane z vsemi potrebn'imi potroïnimi 
predmeti; 2. da odkupuje v svojem oko- 
lišu vse kmetijske pridelke in izdelke v 
skladu s postavljenim načrtom za dobro 
oskrbo mest in drugih industrijskih sre- 
dišč in sklepa v ta namen pogodbe; 
3. da pospešuje in razvija vse panoge 
kmetijskega gospodarstva na svojem 
področju, tako poljedelstvo, živinorejo, 
sadjarstvo, vinogradništvo, čebelarstvo, 
gojitev industrijskih in drugih kultur, 
gozdarstvo, domačo obrt itd., posebno 
še tiste panoge oziroma kulture, ki v 
danih naravnih pogojih najbolj uspeva- 
jo; 4. da uvaja za povečanje^kmotijske 
proizvodnje in s tem za naraščanje bla- 
gostanja svojih članov naprednejše teh- 
nične in agronomske metode'* v kmetij- 
stvu in v ta namen nabavlja kmetijske 
stroje, umetna gnojila itd-, ustanavlja 
ambulanto za živino, plemenilne postaje, 
organizira selekcijo živine, gradi silose, 
organizira semensko službo, skrbi za 
gojitev sadnih, gozdnih in drugih sadik 
itd.; 5. da organizira predelavo kmetij, 
skih pridelkov in obrtne delavnice za 
potrebe svojih članov in izrablja pri tem 
predvsem lokalne surovine; 6. da zbira 
kmečke prihranke v obliki hranilnih 
vlog in notranjih posojil za ustvarjanje 
obratnih sredstev in podeljevanje kre- 

ditov svojim članom; 7. da skrbi za go- 
spodarski strokovni, kulturni in pro- 
svetni dvig vseh prebivalcev svojega 
okoliša tako, da prireja v svojem za. 
družnem domu strokovna in politična 
predavanja, kulturne prireditve, stro- 
kovne tečaje, razstave, predvajanja fil- 
mov, goji fizkulturo itd. ter ustanovi 
svojo knjižnico. 

Zaradi emotrnega in uspešnejšega iz- 
vajanja svojih nalog izdela potrebne 
načrte v skladu e splošnim državnim 
načrtom. 

Zadružni delež znaša 150 din, delež 
zadružnikovega družinskega člana pa 
30 din. Vsak zadružnik jamči s šestkrat- 
nim zneskom vpisanih deležev. 

Priobčitve so razglašajo v poslovnih 
prostorih zadruge in na razglasni deski. 

Upravni odbor sestavlja 7 članov. 
Zadrugo zastopa upravni odbor, zanjo 

pa podpisujeta 2 člana upravnega odbo. 
ra, katerih enega sme nadomeščati po- 
oblaščeni uslužbenec zadruge. 

Člani upravnega odbora so: 
Valantiö Avguštin, Grgar 151, pred- 

sednik, 
Pavlin Ivan, Grgar 23. podpredsednik. 
Gadnik Alojz, Grgar 77, tajnik, 
Juretič Jožef, Grgar 107, blagajnik, 
Pavšio Mirko, Fobca 172, 
Črne Avguštin, Zagorje 191, 
Črne Jožef, Fobca 167, odborniki. 

Okrožno sodišče v Postojni 
dne 11. septembra 1948. 

Zt 154/48-2 8890 

1402. 
Sedež: Kamno, okraj Toljnin. 
Dan vpisa: 14. septembra 1948. 
Besedilo: Kmetijska zadruga z omefe. 

nini jamstvom na Kamncin. 
Zadruga je bila ustanovljena na skup. 

ščini 16. III. 1948. _ 
Naloge zadruge so: 1. da na čim boljši 

in čim kulturnejši način oskrbuje svoje 
člane z ysemi potrebnimi potresnimi 
predmeti; 2. da odkupuje v svojem oko- 
lišu vse kmetijske pridelke in izdelke v 
skladu s postavljenim načrtom za dobro 
oskrbo mest in drugih industrijskih sre- 
dišč in sklepa v ta namen pogodbe; 
3. da pospešuje in razvija vse panoge 
kmetijskega gospodarstva na svojem 
področju, tako poljedelstvo, živinorejo, 
sadjarstvo, vinogradništvo, čebelarstvo, 
gojitev industrijskih in drugih kultur, 
gozdarstvo, domačo obrt itd., posebno 
še tiste panoge oziroma kulture, ki v 
danih naravnih pogojih najbolj uspeva- 
jo; 4. da uvaja za povečanje kmetijske 
proizvodnje in s tem za naraščanje bla- 
gostanja svojih članov naprednejše teh- 
nične in agronomske metode v kmetij- 
stvu in v ta namen nabavlja kmetijske 
stroje, umetna gnojila itd., ustanavlja 
ambulanto za živino, jplemenime postaje, 
organizira selekcijo živine, gradi silose, 
organizira semensko službo, skrbi za 
gojitev sadnih, gozdnih in drugih sadik 
itd.; 5.' da organizira predelavo kmetij- 
skih pridelkov in obrtne delavnice za 
potrebo svojih članov in izrablja pri tem 
predvsem lokalne surovine; 6. da zbira 
kmečke prihranke v obliki hranilnih 
vlo" in notranjih sosojil za ustvarjanje' 
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obratnih sredstev in podeljevanje kre- 
ditov svojim članom; 7. da skrbi za go- 
spodarski strokovni, kulturni in. pro- 
svetni dvig vseh prebivalcev svojega 
okoliša tako, da prireja v svojem za. 
družnem domu strokovna in politična 
predavanja, kulturne prireditve, stro- 
kovne "tečaje, razstave, predvajanja fil- 
mov, goji fizkulturo itd. ter ustanovi 
svojo knjižnico. 

Zaradi smotrnega in uspešnejšega iz- 
vajanja svojib nalog izdela potrebne 
načrte v skladu s splošnim državnim 
načrtom. 

Zadružni delež znaša 150 din, delež 
zadružnikovega družinskega člana pa 
30 din. Vsak zadružnik jamči s petkrat- 
nim zneskom vpisanih deležev. 

Priobčitve s<? razglašajo v poslovnih 
prostorih zadruge in na razglasni deski. 

Upravni odbor sestavlja 7 do 9 članov. 
Zadrugo zastopa upravni odbor, zanjo 

pa podpisujeta 2 člana upravnega odbo- 
ra, katerih enega sme nadomeščati po- 
oblaščeni uslužbenec zadruge. 

Člani upravnega odbora so: 
Cimprič Ivan, kmet, Kamno 19, pred- 

sednik, 
Koren Andrej, kmet, Kamno 34, tajnik, 
Faletič Anton, kmet, Kamno 12, 
Kanalec Franc, kmet, Kamno 5, 
Maligoj Anton, kmet, Kamno 2, 
Smrekar Anton, krnet, Kamno 52, 
IVančič Jožef, delavec, Kamno 67, od- 

borniki. 
Okrožno sodišče v Postojni 
dne 14. septembra 1948. 

Zt 178/48—2 8801 

Sedež: Kobarid, okraj Tolmin. 
Dan vpisa: 2, septembra 1948. 
Besedilo: Kmetijska zadruga z òratje- 

nim jamstvom v Kobaridu. 
Zadruga je bila ustanovljena na skup- 

ščini 10. VI. 1948. 
Naloge zadrugo so: 3. da na čim boljši 

in čim kulluriiejši način oskrbuje svoje 
člane 7. vsemi potrebnimi potresnimi 
predmeti; 2. da odkupuje v svojem oko- 
lišu vse kmetijske pridelke in izdelke v 
skladu s postavljenim načrtom za dobro 
oskrbo mest in drugih industrijskih sre- 
dišč in sklepa v ta namen pogodbe;. 
3. da pospešuje in razvija vse panoge 
kmetijskega gospodarstva na svojem 
področju, tako poljedelstvo, živinorejo, 
sadjarstvo, vinogradništvo, čebelarstvo, 
gojitev industrijskih in drugih kultur, 
gozdarstvo, domaČo obrt itd., posebno 
še tiste panoge oziroma kulture, ki v 
danih naravnih pogojih najbolj uspeva, 
jo; 4. da uvaja za povečanje kmetijske 
proizvodnje in s tem za naraščanje bla- 
gostanja svojih članov naprednejše teh- 
nične in agronomske metode v kmetij- 
stvu in v ta namen nabavlja kmetijske 
stroje, umetna gnojila itd., ustanavlja 
ambulante za živino, plemenilne postaje, 
organizira selekcijo živine, gradi silose' 
organizira semensko službo, skrbi za 
gojitev sadnih, gozdnih in drugih sadik 
'yV' s- da organizira predelavo kmetij. 
skih pridelkov in obrtne delavnice za 
Wrebe svojih članov in izrablja pri tem 
predvsem lokalne surovine: 6. da zbira 

kmečke prihranke v obliki hranilnih 
vlog in notranjih posojil za ustvarjanje 
obratnih sredstev in podeljevanje kre- 
ditov svojim članom; 7. da skrbi za go- 
spodarski strokovni, kulturni in pro- 
svetni dvig vseh prebivalcev svojega 
okol.'ša tako, da prireja v svojem za- 
družnem domu strokovna in politična 
predavanja, kulturne prireditve, stro- 
kovne tečaje, razstave, predvajanja fil- 
mov, goji fizkulturo itd. ter ustanovi 
svojo knjižnico. 

Zaradi smotrnega in uspešnejšega iz- 
vajanja svojih nalog izdela potrebne 
načrte v skladu s splošnim državnim 
nacrtom. 

Zadružni delež znaša 150 din, delež 
zadružnikovega družinskega člana pa 
25 din. Vsak zadružnk jamči s petkrat- 
nim zneskom vpisanih deležev. 

Priobčitve se razglašajo v poslovnih 
prostorih zadruge in na razglasni deski. 

Upravni odbor sestavlja 7 do, 9 članov. 
Zadrugo zastopa upravni odbor, zanjo 

pa podpisujeta 2 člana upravnega odbo- 
ra, katerih enega sme nadomeščati po- 
oblaščeni uslužbenec zadruge. 

Člani upravnega odbora so: 
Ličen Franc, delavec, Kobarid,  Gre- 

»gorčičeva 45. predsednik, 
Gruutar Eina, trgovka, Kobarid, Trg 

svobode 20, tajnik. 
Kranjc Andrej, kmet, Volaričeva 1?., 
Grabli Vladislav, živinozdravnik, Vo- 

laričeva H, 
Komar Jožef, Janka Uršiča ulica fi, 
Kosmačin Andrej, Gregorčičeva 3. 
Volarič Marija, šivilja, Gregorčičeva 

ul, 24, odborniki. 
Okrožno sodišče v Poitojni 

dne 2. septembra 1948. 
Zt 1ÔS/48-2 8894 

* 
14<M. 

Sedež: Kobja glava, okraj Sežana. 
Dan vpisa: 1. septembra 1948. 
Besedilo: Kmetijska zadruga z oineje- 

nini jamstvom v Kobji glavi. 
Zadruga je bila ustanovljena na skup- 

ščini 27. It 1948. 
Naloge zadruge so: 1. da na čim boljši 

in čim kulturnejši način oskrbuje svoje 
člane z vsemi potrebnimi potrošnimi 
predmeti; 2. da odkupuje v svojem oko- 
lišu vse kmetijske#pridelke in izdelke v 
skladu s postavljenim načrtom za dobro 
oskrbo mest in drugih industrijskih sre- 
dišč in sklepa v ta' namen pogodbe; 
3. da pospešuje in razvija vse panoge 
kmetijskega gospodarstva na svojem 
področju, tako poljedelstvo, živinorejo, 
sadjarstvo, vinogradništvo, čebelarstvo, 
gojitev industrij sldli in drugih kultur, 
gozdarstvo, domačo obrt itd., posebno 
se tiste panoge oziroma kulture, ki v 
danih naravnih pogojih najbolj uspeva- 
jo; 4. 'da uvaja za povečanje kmetijske 
proizvodnje in s tem za naraščanje bla- 
gostanja svojih članov naprednejše teh- 
nične in agronomske metode v kmetij- 
stvu in v ta namen nabavlja kmetijske 
stroje, 'umetna gnojila itd., ustanavlja 
ambulante za živino, plemenilne postaje, 
organizira selekcijo živine, gradi silose, 
organizira1 semensko službo, skrbi za 
gojitev sadnih, gozdnih in drugih sadik 

itd.; 5. da organizira predelavo kmetij- 
skih pridelkov in obrtne delavnice za 
potrebe svojih članov in izrablja pri tem 
predvsem lokalne surovine; 6. da zbira 
kmečke prihranke v obliki hranilnih 
vlog in notranjih posojil za ustvarjanje 
obratnih sredstev in podeljevanje • kre- 
ditov svojim članom; 7. da skrbi za go- 
spodarski strokovni, kulturni in pro- 
svetni dvig vseh prebivalcev svojega 
okoliša tako, da prireja v svojem za- 
družnem domu strokovna in politična 
predavanja, kulturne prireditve, stro- 
kovne tečaje, razstave, predvajanja fil. 
mov, goji fizkulturo itd. ter ustanovi 
svojo knjižnico. 

Zaradi smotrnega in uspešnejšega iz- 
vajanja svojih nalog izdela pótfebDé na- 
črte v skladu s splošnim državnim na- 
črtom. 

Zadružni delež znaša 150 din, delež 
zadružnikovega družinskega člana pa 20 
dinarjev. Vsak zadružnik jamči s pet- 
kratnim zneskom vpisanih" deležev. 

Priobčitve se razglašajo, v poslovnih 
prostorih zadruge in. na razglasni «leski. 

Upravni odbor sestavlja p Članov. 
Zadrugo zastopa upravni odbor, zanjo 

pa podpisujeta 2 člana upravnega od- 
bora, katerih enega smo nadomesčaCi^K»- 
oblaščeni uslužbenec zadruge. 

Člani upravnega odbora so: 
Jazbec Jožef, kmet, Kobja glava 12, 

predsednik, 
Urmek Jožef, kmet, Kobja glava 11, 

tajnik, 
Grmek Alojz, kmet, ••••• glav« 13, 
Ostrouška Franc, kmet, KObja gtaya, 5, 
Grmek Anton, kmet, Ktfbja'gfà&a 77, 

«öborniki. 
Okrožno sodišče y Postojni 

dne 1. septembra 1948. 
Zt 134748—2 

1405. 
Sedež: Maialini, okraj Sežana.. 
Dan vpisa: 14, sepièmbfa 1948. 
Besedilo; Kmetijska zadruga z omeje- 

nim jamstvom v Mafavuuu. 
Zadruga je bila ustanovljena na skup- 

ščini 21. II. 1948. 
Naloge zadruge so: 1. da na čim boljši 

in čim kulturnejši način oskrbuje svoje 
člane z vsemi potrebnimi potrošoimi 
predmeti; 2. da odkupuje y svojem oko- 
lišu vse kmetijske pridelke in, izdelke v 
skladu s postavljenim načrtoin ea dobro 
oskrbo mest in drugiH industrijskih 6re- 
disč in sklepa v ta namen pogoabe; 
3. da pospešuje in razvija vse panoge 
kmetijskega gospodarstva na svojem 
področju, tako poljedelstvo, živinorejo, 
sadjarstvo, domačo obrt ÏUL, posebno 
še tiste panoge oziroma kulture, ki v 
danih naravnih pogojih najbolj uspe- 
vajo; 4. da uvaja za povečanje kmetijske 
proizvodnje in s tem za naraščanje bla- 
gostanja svojih članov naprednejše teh- 
nične in agronomske metode v kmetij- 
stvu in v ta namen nabavlja kmetijske 
qtroje. umetna gnojila itd., ustanavlja 
ambulante za živino, plemenilne postaje, 
organizira seïeEcjjo živine, gradi eilose, 
organizira semensko službo, skrbi za 
gojitev sadnih, gozdnih in drugih' sadik 
itd.; 5. da organizira pTedelavo kmetij- 
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skih pridelkov • obrtne delavnice za 
potrebe svojih članov in izrablja pri tem 
predvsem lokalne surovine; 6. da zbira 
kmečke prihranke v obliki hranilnih 
vlog • not ran j • posojil za ustvarjanje 
obratnih sredstev in podeljevanje kre- 
ditov svojim članom; 7 da skrbi za go- 
spodarski strokovni, kulturni to pro- 
svetni dvig vseh prebivalcev svojega 
okoliša tako, da prireja v svojem za- 
družnem domu strokovna in politična 
predavanja, kulturne prireditve, _ stro- 
kovne tečaje, razstave, predvajanja fil- 
mov, goji fizkulturo itd. ter ustanovi 
svojo knjižnico. 

Zaradi smotrnega in uspešnejšega iz- 
vajanja svojih nalog izdela potrebne na- 
črte v skladu s splošnim državnim na- 
črtom. 

Zadružni delež znaša 150 din, delež 
zadružnikovega družinskega člana pa 20 
dinarjev. Vsak zadružnik jamči s pet- 
kratnim' zneskom vpisanih deležev. 

Priobčitve se razglašajo v poslovnih 
prostorih zadruge in na razglasni deski. 

Upravni odbor sestavlja 5 članov. 
Zadrugo zastopa upravni odbor, zanjo 

pa podpisujeta 2 člana upravnega od- 
bora, katerih enega sme nadomeščati 
uslužbenec zadruge. 

Člani upravnega odbora so: 
Cerkvenik Franc, kmet. Matavun 5, 

predsednik, 
Znideršič Franc. kmet. Betanja 3. pod- 

predsednik, 
Gombač Jožef, kmet, Naklo 8. tajnik, 
Kljun Emil, kmet, Potok, 
Nedoh Viktor, kmet. Dane 24, odbor- 

niki. 
Okrožno sodišče v Postojni 

dne 14. septembra 1948. 
Zt 164/48—2 8899 

* 
1406. 

Sedež: Misliče, okraj Sežana. 
Dan vpisa: 14. septembra 1948. 
Besedilo: Kmetijska zadruga z omeje- 

nim jamstvom v Misličah. 
Zadruga' je bila ustanovljena na skup- 

ščini 14, IX. 1948. 
Naloge zadruge so: 1. da na čim boljši 

in čim kulturnejši način oskrbuje svoje 
člane • vsemi potrebnimi potrošnimi 
predmeti; 2. da odkupuje v svojem oko- 
lišu vse kmetijske pridelke in izdelke v 
skladu s postavljenim načrtom za dobro 
oskrbo mest in drugih Industrijskih sre- 
diič in sklepa v ta namen pogodbe; 
8. da ^pospešuje in razvija vse panoge 
kmetijskega gospodarstva na svojem 
področju, tako poljedelstvo, živinorejo, 
sadjarstvo, vinogradništvo, čebelarstvo, 
gozdarstvo, domačo obrt itd., posebno 
še tiste panoge oziroma kulture, ki v 
danih naravnih pogojih najbolj uspe- 
vajo; 4. da uvaja za povečanje kmetijske 
proizvodnje in s tem za naraščanje bla- 
gostanja svojih članov naprednejše teh- 
nične in agronomske metode v kmetij- 
stvu in v ta namen nabavlja kmetijske 
stroje, umetna gnojila itd., ustanavlja 
ambulante za živino, plemenilne postaje, 
organizira selekcijo živine, gradi silose, 
organizira semensko službo, skrbi za 
gojitev sadnih, gozdnih in drugih sadik 
Ud.; 5. da organizira predelavo kmetij- 

skih pridelkov in obrtne delavnice za 
potrebe svojih članov • izrablja pri tem 
predvsem lokalne surovine; 6. da zbira 
kmečke prihranke v obliki hranilnih 
vlog • notranjih posojil za ustvarjanje 
obratnih sredstev • podeljevanje kre- 
ditov svojim članom; 7 da skrbi za go- 
spodarski strokovni, kulturni m pro- 
svetni dvig vseh prebivalcev svojega 
okoliša tako. da prireja v svojem za- 
družnem domu strokovna in politična 
predavanja, kulturne prireditve, stro. 
kovne tečaje, razstave, predvajanja fil- 
mov, goji fizkulturo itd. ter ustanovi 
svojo knjižnico. 

Zaradi smotrnega in uspešnejšega iz- 
vajanja svojih nalog izdela potrebne na- 
črte v skladu s splošnim državnim na- 
črtom. 

Zadružni delež znaša 150 din, delež 
zadružnikovega družinskega člana pa 20 
dinarjev. Vsak zadružnik jamči s pet- 
kratnim zneskom vpisanih deležev. 

Priobčitve se razglašajo v   poslovnih 
prostorih zadruge in na razglasni deski. 

Upravni odbor sestavlja 5 do 7 članov. 
Zadrugo zastopa upravni odbor, zanjo 

pa podpisujeta 2 člana upravnega od- 
bora, katerih   enega  sme  nadomeščati 
uslužbenec zadruge. 

Člani upravnega odbora so: 
Kljun Franc, kmet, Misliče 31, pred- 

sednik, 
Kljun  Josip,   kmet, Misliče  7,   pod- 

predsednik, 
Kljun Josip, kmet, Misliče 23, tajnik, 
Kocjančič Rudolf, kmet, Vatovlje 16, 
Vatovec Ivan, kmet, Vatovlje 4, 
Makuc Franc, kmet, Vatovlje 19, 
Nedoh Stanko, kmet, Misliče 5, odbor- 

niki. 
Okrožno sodišče v Postojni 

dne 14. septembra 1948. 
Zt  162/48—2 8893 

* 
1407. 

Sedež: Pliskovica, okraj Sežana, 
Dam vpisa: 16. avgusta 1948. 
Besedilo: Kmetijska zadruga z omejc- 

nijn jamstvom v Pliskovici. 
Zadruga je bila ustanovljena na skup- 

ščini 29. II. 1948. 
. Naloge zadruge eo: 1. da na čim boljši 
in čim kulturnejši način oskrbuje svoje 
člane z vsemi potrebnimi potrošnimi 
predmeti; 2. da odkupuje v svojem oko- 
lišu vse kmetijske pridelke in izdelke v 
skladu s postavljenim načrtom za dobro 
oskrbo mest in drugih industrijskih sre- 
dišč in sklepa v ta namen pogodbe; 
3. da pospešuje in razvija vse panoge 
kmetijskega gospodarstva na svojem 
področju, tako poljedelstvo, živinorejo, 
sadjarstvo, vinogradništvo, čebelarstvo, 
gojitev industrijskih in drugih kultur, 
gozdarstvo, domačo obrt itd., posebno 
še' tiste panoge oziroma kulture, ki v 
danih naravnih pogojih najbolj uspeva, 
jo; 4. da uvaja za povečanje kmetijske 
proizvodnje in s tem za naraščanje bla- 
gostanja svojih članov naprednejše teh- 
nične in agronomske metode v kmetij- 
stvu in v ta namen nabavlja kmetijske 
stroje, umetna gnojila itd., ustanavlja 
ambulante za živino, plemenilne postaje, 
organizira selekcijo živine, gradi silose, 

organizira semensko službo, skrbi za 
gojitev sadnih, gozdnih in drugih sadik 
itd.; 5. da organizira predelavo kmetij- 
skih pridelkov in obrtno delavnice za 
potrebe svojih članov in izrablja pri tem 
predvsem lokalne surovine; 6 da zbira 
kmečke prihranke v obliki hranilnih 
vlog in notranjih posojil za ustvarjanje 
obratnih sredstev in podeljevanje kre- 
ditov svojim članom; 7. da skrbi za go- 
spodarski strokovni, kulturni in pro- 
svetni dvig vseh prebivalcev svojega 
okoliša tako, da prireja v svojem za- 
družnem domu strokovna in politična 
predavanja, kulturne prireditve, stro- 
kovne tečaje, razstave, predvajanja fil- 
mov, goji fizkulturo itd. ter ustanovi 
svojo knjižnico. 

Zaradi smotrnega in uspešnejšega iz- 
vajanja svojih nalog izdela potrebne na- 
črte v skladu s splošnim državnim na- 
črtom. 

Zadružni delež znaša 150 din, delež 
zadružnikovega družinskega člana pa 20 
dinarjev. Vsak zadružnik jamči s pet- 
kratnim zneskom vpisanih deležev. 

Priobčitve se razglašajo v poslovnih 
prostorih zadruge in na razglasni de- 
ski. 

Upravni odbor sestavlja 7 članov. 
Zadrugo zastopa upravni odbor, zanjo 

pa podpisujeta dva člana upravega od- 
bora, katerih enega sme nadomeščati po. 
oblaščeni uslužbenec zadruge 

Člani upravnega odbora so: 
Suo Ciril, kmet, Pliskovica 96, pred- 

sednik, 
Zerjal Pavel, kmet, Pliskovica 86, pod- 

predsednik^ 
Vrabec Vencelj, kmet, Pliskovica 95, 

tajnik, 
Sirca Edvard, kmet, Kosovelje 16, 
Petelin Marija, kmetica, Pliskovica 11, 
Bandelj Rudolf, kmet, Pliskovica 25, 
Zlobec Albin, kovač, Kosovelje 19, od- 

borniki. 
Okrožno sodišče v Postojni 

dne 16. avgusta 1948 
Zt 144/48-2 8321 

* 
1408. 

Sedež: Staro selo, okraj Tolmin. 
Dan vpisa: 2. septembra 1948. 
Besedilo: Kmetijska zadruga z omeje- 

nim jamstvom v Starem selu. 
Zadruga je bila ustanovljena na skup- 

ščini 9. III. 1948. 
Naloge zadruge so: 1. da na čim boljši 

in čim kulturnejši način oskrbuje svoje 
člane z vsemi potrebnimi potrošnimi 
predmeti; 2. da odkupuje v svojem oko- 
lišu vse kmetijske pridelke in izdelke v 
skladu s postavljenim načrtom za dobro 
oskrbo mest in drugih industrijskih sre- 
dišč in sklepa v ta namen pogodbe; 
3 da pospešuje in razvija vse panoge 
kmetijskega gospodarstva na svojem 
področju, tako poljedelstvo, živinorejo, 
sadjarstvo, vinogradništvo, čebelarstvo, 
gojitev industrijskih in drugih kultur, 
gozdarstvo, domačo obrt itd., posebno 
še tiste panoge oziroma kulture, ki v 
danih naravnih pogojih najbolj uspeva- 
jo; 4. da uvaja za povečanje kmetijske 
proizvodnje in s tem za naraščanje bla- 
gostanja svojih članov naprednejše teh- 
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nične in agronomsko metode v kmetij- 
stvu in v fa namen nabavlja kmetijske 
stroje, umetna gnojila itd., ustanavlja 
ambulante za živino, plemenilne postaje, 
organizira selekcijo živine, gradi silose, 
organizira semensko službo, , skrbi za 
gojitev sadnih, gozdnih in drugih sadik 
itd.; 6. da organizira predelavo kmetij, 
skih pridelkov in obrtne delavnice za 
potrebe svojih članov in izrablja pri tem 
predvsem lokalne surovine; 6. da zbira 
kmečke prihranke v obliki hranilnih 
vlog in notranjih posojil za ustvarjanje 
obratnih sredstev in podeljevanje kre- 
ditov svojim članom; 7. da skrbi za go- 
epodaraki strokovni, kulturni in pro- 
svetni dvig vseh prebivalcev svojega 
okoliša tako, da prireja v svojem za- 
družnem domu strokovna in politična 
predavanja, kulturne prireditve, _ stro- 
kovne tečaje, razstave, predvajanja fil- 
mov, goji fizkulturo itd. ter ustanovi 
svojo knjižnico. 

Zaradi smotrnega in uspešnejšega iz- 
vajanja evojih nalog izdela potrebne 
nacrte v skladu s splošnim državnim 
načrtom. 

Zadružni delež znaša 150 din, delež 
zadružnikovega družinskega člana pa 
15 din. Vsak zadružnik jamči s petkrat- 
nim zneskom vpisanih deležev. 

Priobčitve se razglašajo v poslovnih 
prostorih zadruge in na razglasni deski. 

Upravni odbor sestavlja 7 do 9 članov. 
Zadrugo zastopa upravni odbor, zanjo 

pa podpisujeta 2 člana upravnega odbo- 
ra, katerih enega sme nadomeščati po- 
oblaščeni uslužbenec zadruge. 

Clami upravnega odbora so: 
Skočir Branko, kmet, Robič 48, pred- 

sednik, 
Antih Ivan, kmet, Staro selo 37, bla- 

gajnik, 
Butelj Franc, delavec, Staro selo 10, 

tajnik, 
Urbančič Anton, Staro selo 56, 
Kranje Franc, kmet, Staro eelo 58, 
Benko Alojz, kmet, Robič 39, 
Urbančič Rezi, delavka, Staro selo 23, 

•»dbarniki. 
Okrožno sodišče v Postojni 

dne 2. septembra 1948. 
Zt 160/48-2 8888 

1409. 
Sedež: Sužid, okraj Tolmin. 
Dan vpisa: 13. septembra 1948. 
Besedilo: Kmetijska zadruga z omeje- 

nim jamstvom v Sužidu. 
Zadruga je bila ustanovljena na skup. 

àcini 5. III. 1948. 
Naloge izadruge so: 1. da na čim boljši 

in čim kulturnejši način oskrbuje svoje 
člane z vsemi potrebnimi potrošnimi 
predmeti; 2. da odkupuje v svojem oko- 
lišu vse kmetijske pridelke in izdelke v 
skladu s postavljenim načrtom za dobro 
oskrbo mest in drugih industrijskih ere- 
disc in sklepa v ta namen pogodbe; 
8. da pospešuje in razvija vse panoge 
kmetijskega gospodarstva na svojem 
področju, tako poljedelstvo, živinorejo, 
sadjarstvo, vinogradništvo, čebelarstvo, 
gojitev industrijskih in drugih kultur, 
gozdarstvo, domačo obrt itd., posebno 
še tiste panoge oziroma kulture, ki v 

danih naravnih pogojih najbolj uspeva, 
jo; 4. da uvaja za povečanje kmetijske 
proizvodnje in s tem za naraščanje bla- 
gostanja svojih članov naprednejše teh-, 
nične in agronomske metode v kmetij- 
stvu in v ta namen nabavlja kmetijske 
stroje, umetna gnojila itd., ustanavlja 
ambulante za živino, plemenilne postaje, 
organizira selekcijo živine, gradi silose, 
organizira semensko 6lužbo, skrbi za 
gojitev sadnih, gozdnih in drugih' sadik 
itd.; 5. da organizira predelavo kmetij, 
skih pridelkov in obrtne delavnice za 
potrebe svojih članov in izrablja pri tem 
predvsem lokalne surovine; 6. da zbira 
kmečke prihranke v obliki hranilnih 
vlog in notranjih •••••• za ustvarjanje 
obratnih sredstev in podeljevanje kre- 
ditov svojim članom; "7. da skrbi za go- 
spodarski strokovni, kulturni in pro- 
svetni dvig vseh prebivalcev svojega 
okoliša tako, da prireja v svojem za. 
družnem domu strokovna in politična 
predavanja, kulturne prireditve, stro- 
kovne tečaje, razstave, predvajanja fil- 
mov, goji fizkulturo itd. ter ustanov* 
svojo knjižnico. 

Zaradi smotrnega in uspešnejšega iz- 
vajanja evojih nalog izdela potrebne 
načrte v skladu s splošnim državnim 
načrtom. 

Zadružni delež znaša 160 din, delež 
zadružnikovega družinskega člana pa 
15 din. Vsak zadružnik jamči s petkrat- 
nim zneskom vpisanih deležev. 

Priobčitve se razglašajo v poslovnih 
prostorih zadruge in na razglasni deski. 

Upravni odbor sestavlja 7 do 9 članov. 
Zadrugo zastopa upravni odbor, zanjo 

pa podpisujeta 2 člana upravnega odbo- 
ra, katerih enega sme nadomeščati po- 
oblaščeni uslužbenec zadruga 

Člani upravnega odbora so: 
Volarič Ivan, kmet, Sužid 2., predsed- 

nik, 
Sovdat Ivan, kmet, Sužid 35, podpred- 

sednik, 
Volarič Alojz, kmet, Sužid 21, tajnik, 
Stres Ivan, kmet, Sužid 41, 
Stres Jožef, kmet, Sužid 29, 
Butul Jožef, kmet, Sužid 16, 
Hrast Ivan, kmet, Sužid 20, odborniki 

Okrožno sodišče v Postojni 
dne 13. septembra 1948. 

Zt 170/48-2 8902 

1410. 
Sedež: Tolmin. 
Dan vpisa: 15. avgusta 1948.   • 
Besedilo: Potrošniška zadruga z o. j. v 

Tolminu. 
Zadruga je bila ustanovljena na skup- 

ščini 17. III. 1948. 
Naloge zadruge so: 1. da na čim boljši, 

kulturnejši in čim bolj gospodarski na- 
čin oskrbuje člane z, vsemi potrebami 
potrošnimi predmeti in v ta namen: 
a) ugotavlja potrebe svojih članov in 
sestavi na podlagi ugotovljenih potreb 
načrt potrošnje; b) sklepa pogodbe e 
proizvajalnimi podjetji, z državnimi tr- 
govskimi podjetji in s kmetijskimi za- 
dragami oziroma njihovimi zvezami 
za dobavo industrijskfh in kmetijskih 
proizvodov, posebno pa skrbi še za do- 
bavo povrtnin, sadja, mleka itd.; c) skr- 

bi, da bo vse trgovsko poslovanje na 
stopnji racionalne, tehnično popolne in 
kulturne trgovine, to je, da bodo člani 
dobro postreženi, da bo trgovina nalo- 
žena e potrebnimi predmeti, da ne bo 
imela blaga, ki se slabo prodaja, da bo 
zniževala zakonite dopustne marže, da 
bodo lokali in izložbe okusno opremlje- 
ne itd.; 2. da ustanavlja za potrebe svo- 
jih članov po potrebi in zmožnosti svoja 
podjetja, kot n. pr. obrtne delavnice, 
podjetja za konserviranje sadja, povrt- 
nin, jajc itd.; 3. da skrbi ob sodelovanju 
sindikalnih organizacij •• dvig kulturne 
in prosvetne ra,vni in za zadružno vzgojo 
svojih članov. 

Zaradi smotrnega in uspešnejšega iz- 
polnjevanja svojih nalog Izdela potreb- 
ne načrte v skladu s splošnim državnim 
načrtom. 

Zadružni delež znaša 150 din, delež 
zadružnikovega družinskega člana 30 di- 
narjev. Vsak zadružnik jamči s petkrat- 
nim zneskom vpisanih deležev. 

Priobčitve se razglašalo v poslovnih 
prostorih zadruge in na razglasni deski 

Upravni odbor sestavlja 7 članov. 
Zadrugo zastopa upravni odbor, zanjo 

pa podpisujeta dva člana upravnega od- 
bora, katerih enega sme nadomeščati po- 
oblaščeni uslužbeneo zadruge. 

Člani upravnega odbora so: 
Kozorog Jožef, Tolmin, Prešernom 7, * 

predsednik, 
Kavčič Alfonzij, Zalog, Tolmin, tajnik, 
Lesjak Vlado, Zalog, Tolmin, 
Logar Franc, Prešernova, Tolmin, 
Brešan Franc, Rutarjeva, Tolmin, 
Satler Mirko, Rutarjeva, Tolmin, 
Skubin Pavla; Bazoviška, Tolmin, od; 

borniki. 
Okrožno sodišče v Postojni 

dne 15. avgusta 1948. 
Zt 124743-2 8326 

I • 
141Î. 

Sedež: Vriorln, okraj Gorica. 
Dan vpisa: 4. avgusta 1948. 
Besedilo: Kmetijska zadruga % omeje- 

nim jamstvom v Vrtovinu. 
Zadruga je bila ustanovljena na skup- 

ščini 5. III. 1948. 
Naloge zadruge so: 1. da na čim boljši 

in čim kulturnejši način oskrbuje svoje 
člane z vsemi potrebnimi potrošnimi 
predmeti; 2. da odkupuje v svojem oko- 
lišu vse kmetijsko pridelke in izdelke v 
skladu s postavljenim načrtom za dobro 
oskrbo mest in drugih industrijskih sre- 
dišč in sklepa v ta namen pogodbe; 
3. da pospešuje in razvija vse panoge 
kmetijskega gospodarstva na svojem 
področju, tako poljedelstvo, živinorejo, 
sadjarstvo, vinogradništvo, čebelarstvo, 
gozdarstvo, domačo obrt itd., posebno 
še tiste panoge oziroma kulture, ki v 
danih naravnih pogojih najbolj uspe- 
vajo; 4. da uvaja za povečanje kmetijske 
proizvodnje in s tem za naraščanje bla- 
gostanja svojih članov naprednejše teh- 
nične in agronomske metode v kmetij- 
stvu in v ta namen nabavlja kmetijske 
stroje, umetna gnojila itd., ustanavlja 
ambulante za živino, plemenilne postaje, 
organizira selekcijo živine, gradi silose, 
organizira  semensko  službo,  skrbi za 
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gojitev sadnih, gozdnih • drugih »adik 
itd.; 5. da organizira predelavo kmetij 
skih pridelkov in obrtne delavnice za 
potrebe svojih članov in izrablja pri tem 
predvsem lokalne surovine; 6. da zbira 
kmečke prihranke v obliki hranilnih 
viog in notranjih posojil za ustvarjanje 
obratnih sredstev in podeljevanje kre- 
ditov svojim članom", 7. da skrbi za go- 
spodarski strokovni, kulturni in pro- 
svetni dvig vseh prebivalcev svojega 
okoliša tako, da prireja v svojem za 
družnem domu strokovna in poHtična 
predavanja, kulturne prireditve, stro- 
kovne tečaje, razstave, predvajanja fil- 
mov, goji fizkulturo itd. ter ustanovi 
<vojo knjižnico. 

Zaradi smotrnega in uspešnejšega iz- 
vajanja svojih nalog izdela potrebne na- 
crte v skladu s splošnim državnim na- 
crtom. 

Zadružni delež znaša 160 din, delež 
zadružnikovega družinskega člana 15 din. 
Vsak zadružnik jamči s petkratnim zne- 
skom vpisanih deležev.. 

Priobčitve se razglašajo v poslovnih 
prostorih zadruge in na razglasni deski. 

Upravni odbor sestavlja 5 do 7 članov; 
Zadrugo zastopa upravni odbor, zanjo 

pa podpisujeta dva člana upravnega od- 
bora,' katerih enega sme nadomeščati 
pooblaščeni uslužbenec zadruge. 

Člani upravnega odbora so: 
Kandus Vinko, čevljar, Vrtovin 138, 

predsednik, 
Copie Franc, kmet, Vrtovin 35, pod- 

predsednik, 
Cermelj Mirko, kmet, Vcrtovin 44, taj- 

nik, 
Kandus Jože, kmet, Vrtovin 88, bla- 

gajnik, 
Cermelj Marijan, kmet, Vrtovin 38, 
Rebek Jožef, kmet, Vrtovin 58, 
Lozar Vincenc, kmet, Vrtovin 116, od- 

borniki. , 
Okrožno sodišče v Postojni 

dne 10. avgusta 1948. 
Zt 127/48—2 8322 

14Ï2. 
Sedež: Sešče. 
Dan vpisa: 27. septembra 1948. 
Besedilo: Kmetijska zadruga z o. j. 

v Scščah. 
Za sopodpisovanje je pooblaščen Mast- 

nak Silvo, poslovodja zadruge v Seščah. 
Okrožno sodišče v Celju 
dne 27. septembra 1948. 

Zadr VIII/19 8993 
'# 

i4ia. 
Sedež: Trbovlje. 
Dan vpisa: 28. septembra 1948. 
Besedilo: Nabavno in prodajno za- 

druge z o. j. v Trbovljah. 
Na občnem zboru 9, VII. 1948 so bila 

sprejeta nova pravila. 
Besedilo odslej: Potrošniška zadruga 

z o. j. v Trbovljah. 
Naloge zadruge so: 1. da na čim boljši, 

čim kulturnejši in čim bolj gospodarski 
način oskrbuje svoje člane z vsemi po- 
trebnimi potrošnimi predmeti in v ta 
namen: a) ugotavlja potrebe svojih čla- 
nov in sestavi na podlagi ugotovljenih 
potreb načrt potrošnje; b)  sklepa po- 

godbe s proizvajalnimi podjetji, z držav- 
nimi trgovskimi podjetji in s kmetijski- 
,iU zadrugami oziroma njihovimi zveza- 
mi za dobavo industrijskih in kmetijskih 
proizvodov, posebno pa skrbi za dobavo 
povrtnin, sadja, mleka itd.; c) skrbi, da 
bo vse tTPcvpTio poslovanje na stopnji 
racionalne, tehnično popolne in kulturne 
trgövTffe. to je, da bodo člani dobro po- 
streženi, da bo trgovina tekoče založena 
s potrošnimi predmeti, da ne bo imela 
blaga, ki se slabo prodaja, da bo zniže- 
vala zakonito dopustno maržo, da bodo 
lokali in izložbe okusno opremljene itd.; 
2. da ustanavlja za potrebe svojih članov 
po potrebi in možnosti lastna podjetja, 
kot n. pr. obrtne delavnice, podjetja za 
konserviranje sadja, povrtnine, jajc itd.; 
3. da skrbi ob sodelovanju sindikalnih 
orgàTuzgeìJ; za dvig .TžSlturne in prosvet- 
ne ravii in za zadružno vzgojo, svojih 
članov. 

Zaradi smotrne^., in uspešnejšega iz- 
vajanja svojih nalog izdela potrebne na- 
črte v skladu s splošnim državnim na- 
črtom. 

Zadružni delež znaša 100 din. Zadruž- 
niki jamčijo za obveznosti zadruge s pet- 
kratni zneskom vpisanega enkratnega 
deleža. 

Upravni odbor sestavlja 5 do 7 članov, 
ki jih voli zbor izmed zadružnikov. 

Za zadrugo podpisujeta po dva člana 
upravnega odbora, katerih enega lahko 
nadomešča po upravnem odboru poobla- 
ščeni uslužbenec zadruge. 

Izbrišejo se člani upravnega odbora: 
Ostanek Alojz, £ ine Franc, Skerbic 
Alojz, Griîar Pavle in Zibert Jože; vpiše 
se nwi član 

Korinšek Alojz, nameščenec, Trbovlje- 
Loke. 

Okrožno sodišče v Cclfu 
dne 28. septembra 1948. 

Zadr VI 125-13 8990 

• * 
1414. 

Sedež: Zreče. 
Dan vpisa: 4. oktobra 1948. 
Besedilo: Kmetijska nabavna in pro. 

dajna zadruga z o. j. v Zrctah. 
Na občnem zboru 23. V. 1948 so bila 

sprejeta nova pravila. 
Besedilo odslej: Kmetijska zadruga z 

o. j. v Zrečah. 
Naloge' zadruge so: 1. da na čim boljši 

in kulturnejši način oskrbuje svoje čla- 
ne z vsemi potrebnimi in potrošnimi 
predmeti; 2. da odkupuje v svojem oko- 
lišu vse kmetijske pridelke in izdelke 
v skladu s postavljenim načrtom za dobro 
oskrbo mest in drugih industrijskih sre- 
dišč in sklepa v ta namen pogodbe; 3. da 
pospešuje in razvija vse panoge kmetij- 
stva in gospodarstva na svojem področju, 
tako poljedelstvo, živinorejo, sadjarstvo, 
vinogradništvo, čebelarstvo, gojitev indu 
strijskih in drugih kultur, gozdarstvo, 
domačo obrt itd., posebno tiste panoge 
oziroma kulture, ki v danih naravnih 
pogojih najbolj uspevajo; 4. da uvaja za 
povečanje kmetijske proizvodnje in s 
tem za naraščanje blagostanja svojih 
članov naprednejše tehnične in agro- 
nomske metode v kmetijstvu in v ta na- 
men nabavlja kmetijske stroje, umetna 

gnojila itd,, ustanavlja ambulante za 
živino, plemenilne postaje, organizira 
selekcijo živine, gradi silose, organizira 
semensko službo, skrbi za gojitev sad- 
nih, gozdnih in drugih sadik itd., 5. da 
organizira predelavo kmetijskih pridel- 
kov in obrtne delavnice za potrebe svo- 
jih članov in izrablja pri tem predvsem 
lokalne surovine; 6. da zbira kmečke 
prihranke v obliki hranilnih vlog in no- 
tranjih posojil za ustvarjanj© obratnih 
sredstev in za dajanje kreditov svojim 
članom; 7, da skrbi za gospodarski stro- 
kovni, kulturni in prosvetni dvig vseh 
prebivalcev svojega okoliša tako, da pri- 
reja v svojem zadružnem domu strokov- 
na in politična predavanja, kulturne pri- 
reditve, strokovne tečaje, razstave, pred- 
vajanja îilmov, goji fizkulturo itd. ter 
ustanovi svojo knjižnico. 

Zaradi smotrnega in uspešnejšega iz- 
vajanja svojih nalog izdela potrebne na- 
črte v skladu e splošnim državnim na- 
črtom. 

Upravni odbor sestavlja 7 do 11 čla- 
nov, ki jih voli zbor izmed zadružnikov 
za dobo 1 ,leta. 

Izbrišejo se člani upravnega odbora: 
Kozjak Franc, Marguč Ivan, Ravničan 
Alojz, Maleo Albin, Koprivnik Vinko; 
vpišejo se novi izvoljeni člani: 

Pokom Nina, posestnica, Zreče, pred- 
sednik," 

Kuzman Kari, lesni manipulant, Zre- 
če, tajnik, 

Lepšina Josip, upravnik, Zreče, 
Kovač Ivan, mlinar, Radana vas, 
Korošec Frančiška, posestnica, Zreče, 
Ravnjak Jože, posestnik. Zreče, odbor- 

niki. 
Za sopodpisovanje je pooblaščen Ra- 

dajc Ivan, poslovodja zadruge v Zg. Zre- 
čah 78. 

Okrožno sodišče v Celju 
dne 4. oktobra 1948. 

Zadr VII 49 9145 
* 

1415. 
Sedež: Bled. 
Dan vpisa: 26. septembra 1948. 
Besedilo: Nabavna in prodajna zadrti, 

ga z omejenim ja i.4vom na Bledu. 
. Na skupščini 23. III. 1948 so bila spre- 
jeta nova pravila 

Besedilo odslej: Potrošniška zadruga 
z omejenim jamstvom na Bledu. 

Naloge zadruge so: 1. da na čim bolj- 
ši, čim kulturnejši in čim gospodarski 
način oskrbuje svoje člane z vsemi po- 
trebnimi potrošnimi predmeti in v ta 
namen: a) ugotavlja potrebe svojih čla- 
nov in sestavi na podlagi ugotovljenih 
potreb načrt potrošnje; b) sklepa po- 
godbe s proizvajalnimi podjetji, z držav- 
nimi trgovskimi podjetji in s kmetijski- 
mi zadrugami oziroma njihovimi zveza- 
mi za dobavo industrijskih in kmetijskih 
proizvodov, posebno pa skrbi za dobavo 
povrtnin, sadja, mleka itd.; c) skrbi, da 
bo vse trgovsko poslovanje na stopnji 
racionalne, tehnično popolne in kultur- 
ne trgovine, to je, da bodo Člani dobro 
postrežem, da bo trgovina tekoče zalo- 
žena s potrošnimi predmeti, da ne bo 
imela blaga, ki se slabo prodaja, da bo 
zniževala zakonitov dopustno maržo, da 
bodo lokali in izložbe okusno ooremlie- 

\ 
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33) 1925, Pavlic Jože, Vrbljene 6, 
1.973.    ' 

34) 1924, Virant Anton, ZeJimlje, 
2.514. 

35) 1925, Gregorka H. N.. Vič, 1.391. 
36) 1929, Skulj Janez, Škrilje 24, 

2.280. 
37) 1924, Smid Jera in tov., Sarajevo, 

1.541. 
38) 1922, Birsa Silvester, Ljubljana, 

1.016. 
39) 1922, Gelak Marija in tov. Vod- 

mat 1.168. 
40) 1923, Ažbe Anton in Franc, Sav- 

Ije, 1.088. 
41) 1919, bivši Feldhaubitzregiment 

28, 3.536. 
42) 1922, Draeh •••••, Sisak, 3.332. 
43) 1924, Zupane N., Ljubljana, 2.161. 
44) 1930, Tancek N., zapuščina, 2.810. 
45) 1930, Jerasovi otroci, Amerika, 

4.006. 
46) 1930, Sušteršič Josipina, Maribor, 

4.006. 
47) 1931, Pirš Franja^  Ljubljana, 

1.245. 
48) 1933, Braitun   Frančiška.   Ponova 

vas, 1.096. 
49) 1933, Sipelj   Franc,  Ponova  vas, 

1.096. 
50) 1933, Giudiziosi, neznani otroci, 

1.157. 
51) 1934, Selan Janez in Franc, No- 

tranje gorice 28, 1.254. 
52) 1936, Strojinc Jože, Zadvor 11, 

1.013. 
53) 1935, Rechberger Ana. Ljubljana, 

Rudnik, 4.006. 
54) 1937, Furlan Rudolf,   Ljubljana, 

1.088. 
55) 1938, Setina Anton, Kamna gori- 

ca 7, 3.110. 
56) 1944, Zupec Alojzija rojena Kra- 

mar, Iška vas, 1.491. 
57) 1922, Zaje Marija, Bevke 52, 1.125. 
58) 1922, Zaje Frančiška, Bevke 52, 

1.125. 
59) 1922, Zaje Marija, Bevke 52, 1.285. 
60) 1922, Zaje Jakob, Bevke 52, 1.125. 
61) 1927, Svete Marija, Brezovica 14, 

1.369. 
62) 1936, Flisek Ana, otroci. Toplice 

pri Zagorju, 1.172. 
63) 1936, Medvešček Jože in Marija, 

Zavrh 1, 1.801. 
6'4) 1937, Borštnar  Andrej,   Kolovrat, 

4.123. 
65) 1938, Cuk Maksimilijan, Javornik, 

66) 1925, Grilc Ivan, Klenk 2, 1.535. 
67) 1928, «Jančar Josipa dediči, Staro 

apno, 3.841. 
68) 1936, KID, Jesenice za 40 upravi- 

čencev, 4.806. 
69) 1937, Sinigoj Ignac, tovarnar, Lju- 

tomer, 1.651. 
70) 1938, Jerko   Franca upniki,  Cer- 

miče, 3.058, 
71) 1938, Ing. Dedek Franc c Jabla- 

niški granit, 1.705. 
72) 1939, Bodansky  Siegmund,   Du- 

naj, 1.316. 
„ 73) 1939, Jerko Franc, upniki, Crnu- 
4 3.547. 
1 74) 1904, Jarc Marija, Ljubljana^ 
1.004, 

75) 1887, Lenarčič Jože, Brest 15, 
76) 1915, Kovač Marko, 1.060. 

1.074. 
77) 1915, Cerne Jože, Reka, Gozd 19, 

1.570. 
78) 1920, Sikur Marija, Amerika. 

1.176- 
79) 1915, Avbelj Martin, 1.572. 
80) 1912, Seliškar Tomaž, otroci, Dra- 

gomer 10, 1.031. 
81) 1923, Mlinar France, Moste, 1.146. 
82) 1924, Peitrovčič  Ana, otroci, No- 

tranje gorice, 1.187. 
83) 1924, Kaplan Anton, Sv. Jurij 18, 

1.444. 
84) 1923, Lube Marija, Studenec, 

1.925. 
85) 1925, Forte Neža in Ivana, Aržiše 

št. 9, 1.109. 
86) 1925, Stenovec Otmar, Ljubljana, 

1.610. 
87) 1926, Jurjevec  Janez  in   Marija, 

Mačkovec, 1.352. 
88) 1925, Jamnik Ljudmila, Pijava go- 

rica 20, 2.929. 
89) 1925, Grčar Anton, Selce 4, 1.745 
90) 1925, Stembov   Janez,   Ljubljana, 

1.976. 
91) 1929, Turk Dragica, Ljubljana, 

1.003. 
92) 1929, Zupančič Franc, Bukovci 14, 

1.999. 
93) 1929, Zupančič    Anton,   Bukovci 

št. 14 1.999. 
94)'1930, Kotar Ivan, Rodež 11, 1.105. 
95) 1922, Cvetnič Marija, Klenk, 

3.966. 
96) 1927, Kukovica Vida, Ljubljana, 

Zabjek, 1.G98. 
97) Obresti od najemnin, 1.237. 
98) 1939, Kranjc Ana, Ljubljana, Vod- 

mat, 1.097. 
,   99) 1916, Podržaj Josip, Zapotok 18, 
1.218. 

100) 1941, Grbec  Helena  in  Likovič 
Janez, 3.599. 

101) 1940, Majcen Ladislav, Ljubljana, 
Rudnik, 1.282. 

102) 1941, NučičJože, Predole8, Gro- 
saplje, 1.234. 

103) 1941, Birtič Josip, Dobrova 30, 
1.837. 

104) 1941, Marine   Marija   c.   Zupan 
Anton, Ljubljana, 1.213. • 

105) 1942, Steh Marija, Mala Rama 13, 
1.676. 

106) 1942, Birtič Luka,  Dobrova 30, 
1.593. 

107) 1942, Rojina Miha, Ljubljana, 
4.517. 

108) 1942, Rojina  Helena, Ljubljana, 
4.517. 

109) 1933, Anžur Ivana rojena Habič, 
Javor 5, 1.097. 

110) 1942, Poljanšek Mira, Ljubljana, 
3.638. 

111) 1943, Kadunc Ivan, Ljubljana, 
3.755. 

112) 1943, Kodermac Luigia, Aleksan- 
drija, 1.272. 

113) 1943, Meditz Neža, Koprivnik 17, 
2.158. 

114) 1944, Fa. Rifer in Co., Pisa, 
1.494. 

115) 1944, Erbežnik Frančiška, Bizo- 
vik 26, 1522. 

116) 1944, Scherrl Gizela, Basel, Svi» 
ca, 7.786. 

117) 1944, Jurman Marija.  Ljubljana, 
1.078. 

.118) 1944, Seme  Anton, Razdrto pn 
Šmarju, 2.094. 

119) 1945, Zebre Viljem, Ljubljana 
3.085. 

120) 1944, Salomon Herman, Ljublja- 
na, 3.694. 

121) 1945, Fratelli Javarone, Napoli, 
2.087. 

122) 1945, Ambrož Ivana, D. M. v I"©- 
lju, 1.208. 

123) 1945, Zupančič Franc, Ljubljana, 
2.154. 

124) 1945, Gnidica, Pire. Gorenc, 
Ljubljana, 4.316. 

125) 1945, Schònberg Gustav, Dunaj. 
12.783. 

126) 1931, Zver Ivana, Vodmat, 
1.208. - 

127) 1931, Zver Marija, Vodmat, 
1.208 

128) 1928, Habjan Josip, Velika Ilo- 
va gora 1.603. 

129) 1928, Završnik Anton, Ljubljana, 
1.709. 

130) 1927, Mulej   Miroslav, Podsmre. 
ka, 2.229.50. 

131) 1924, Doležal Marija, otroci, Re- 
ka, 1.943. 

132) 1929, Perme Silvija, Sp. Slivni- 
ca 27, 2.850. 

133) 1929, Perme Angelina, Sp. Sliv. 
niča 27, 2.832. 

134) 1918, Koder Anton, dediči, Ljub- 
ljana, 1.738. 

135) 1924, Sever  Angela, Savije 24, 
1.213, 

136) 1932, Fortuna Janez, Brdo 78, 
1.260. 

137) — Raani depoziti izpod 50 din, 
3.232.50. 

138) — Razni depoziti izpod 50 din, 
1.048.95. 

139) — Razni depoziti izpod 50 din, 
7.333. 

' 140) 1899, Boh Franc, Stara Vrhnika, 
1.071.56. 

141) 1909, Furlan Franc, Vrhnika 196, 
1.008.85. 

142) 1915, Remondi Odon, Vrhnika, 
143) 1918, Bezek Jože, Rakitna 50, 

1.028.10. 
144) 1919, Kobi Franja, •••• 9, 

2.903.27. 
145) 1920, Gruden Ana ca. Kunstelj 

Josip, 1.754.05. 
146) 1922, Jankovec Jakob, Črni vrb 

št 14, 1.528.58. 
147) 1923, Mihevc Marija, Verd 98, 

1.521.13. 
" 148) 1923, Nagode Franc, Stara Vrh- 
nika, 2.452.44. 

149) 1923, 2ot Jurij, Rakitna 88, 
3.827.08. 

150) 1924, Petavs Franc, Vrhnika 346, 
1.189.78. 

151) 1924, Petavs Janez, Vrhnika 845, 
1.189.78. 

i   152) 1924, Petavs Ivana, Vrhnika 345-, 
1.189.78. 

153) 1924, Petavs Marija, Vrhnika 
št. 345, 1.189.78. 

154) 1925, Cankar Franc, Vrhnika, 
1.735.83. 
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153) 1027, Firm Frančiška, Verd, 
1.134.72, 

156) 1927, Presene Marija,  Verd, 
1.134.72, 

157) 1930, Sušteršič Mihael,  Vrhnika 
št. 350, 1.953.64. 

158) 1930, Možek  Ivana, Sabočevo 2, 
1.06093. 

159) 1930, Jerina Andrej, Bistra 9, 
1.608.04. 

160) 1930, Jerina Anton, Bistra 9, 
1.608.04. 

101) 1931, Gantar Marija, Okonica, 
t.280.35. 

162) 1942, Jernejčič Ivan, Jezica, 
1269.29. 

163) 1944, Pohleven Franc, Trbiž, 
1.066.02. 

164) 1944, Pohleven CiriJ, Selce, 
1.066.02. 

165) 1944, Nagode Marija rojena Mo- 
lek, Vrhnika, 1.302.89. 

166) 1944, Molk Ignacij, Vrhnika 165, 
1.302 89. 

16Sa) 1930, Steblaj Jože in tov., Iška 
vas 68, 1.286. 

166b) 1936, Franzi Marija. Ljubljana. 
1.1Ó4. 

b) Vložne knjižice; 
167) 1924, Madeyski Tomy, Veliki Lu- 

šm, nom. 54868.65. 
168) 1926, Vertašič Miha, dedi«, 

Ljubljana, nom. 30.191.80. 
169) 1928. Koutny  Odori,   Ljubljana, 

nom. 3.081. 
170) 1934, Umek Alojzij, Ljubljana, 

nom. 120.228.51. 
171) 1933, Županska zveza, Ljubljana, 

27362.48. 
172) 1934, Paljevec Izidor, Ljubljana, 

Moste, nom. 8.581.07. 
173) 1936, Casi Martin, Gornji grad, 

1.948. 
174) 1934, Jamnik  Alojzij, Ljubljana, 

nom. 5053.25. 
175) 1936, Pétrie Janeza otroci, Ame. 

rika, nom. 8.540.58. 
176) 1936, Grašek Jože, Ljubljana, 

nom. 11.599. 
177) 1934, Repar   Andrej   in    Alojz. 

Iška loka, nom. 1.121.35. 
178) 1939, Straus Franc, Ljubljana, 

nom. 1.827.50. 
179) 1940, Jerše   Marjeta,   Ljubljana, 

nom. 3.678.50. 
180) 1941, Kuralt Anton, Zg, Senlca. 

nom. 3-427. 
181) 1939, Ivančič Katarina, Amerika, 

nom  1.746.33. 
182) 1945, Skubic Marija, Šmarje, Sap, 

nom. 30.000. 
183) 1945, Božič Marija, Šmartno pri. 

Litiji, nom. 1.586.50. 

e) Dragocenosti: 
184) 1944, Pokorn Stefan, Vič 87, 

1.500. 
185) 1918, Koder Anton, dedici, Ljub- 

ljana, 41.000. 
186) 1906, Mayer Jože in Ivana, Ljub- 

ljana 1-750. 
187) 1930, Debelak Ana, Ljubljana. 

1.200. 
188) 1909, Kazaftira  Kristjan, Ljub- 

ljana, 4.750. 

/ 

189) 1935, Bleiweiss  Marija-Vida, 
Ljubljana, 1.800, 

190) 1932, Klešnik Marija, Moste, 
1.050. 

Poleg navedenih sodnih pologov je v 
sodni hrambi tudi večje število pologov 
v vrednosti pod 1-000 din, za katere so 
podrobni podatki razvidni iz seznama na 
oglasni deski tega sodišča in na oglas- 
nih deskah KLO Vrhnika ID Litija, se- 
dežih bivših okrajnih sodišč. 

Po 3 členu uredbe o likvidaciji starih 
sodnih pologov z dne 11. II. 1948 (Urad- 
ni list LRS št. 8/51) ee pozivajo vsi 
upravičenci do navedenih pologov, naj 
se v treh mesecih od dneva te objave 
zglasijo pri tem sodišču in zahtevajo iz- 
ročitev hranjenih pologov, ker se bo si- 
cer izreklo, da so pologi zapadli. 

Ta oklicni rok velja tudi za vse one 
upravičence, ki jih je sodišče posebej 
pozvalo na dvig pologa 

Okrajno sodišče v Ljubljani 
dne 21. septembra 1948. 

Oklici o skrbnikih in razpravah 
G 13/48-6 9059 

Nedol. Kozem Julij, zastopan po ma- 
teri Kozem Jožici, pomožni učiteljici v 
Trstu, Via s. Cilino št. 52, ki jo zastopa 
Sulic Slavica, kmetska delavka v Prva- 
čini št. 88, je vloži) proti Furiami Vla- 
dimiru, pomorskemu natakarju, sedaj ne- 
znanega bivališča, tožbo zaradi ugotovit- 
ve očetovstva in plačevanja preživnine. 

Razprava bo dne 26. oktobra 1948 ob 
8.30 uri pri tem sodišču v sobi št. 8. 

Ker je bivališče toženca neznano, se 
mu postavi za skrbnika Vodopivec Jože- 
fa, Prvačina št. 21, Id ga bo zastopala na 
njegovo nevarnost in stroške, dokler se 
ne oglasi ••• ali ne imenuje poobla- 
ščenca. 

Okrajno sodišče v Gorici 
dne 1. oktobra 1948. 

* 
G 459/48 9177 

Herček rojena Justnik Kristina, paznica 
kazenskega poboljševalnega zavoda, sedaj 
V. p. 24680 NM Jesenice, je vložila proti 
Herčku Hubertu, delavcu iz Ruš pri 
Mariboru, sedaj neznanega bivališča, tož- 
bo za  razvezo zakonske zveze. 

Razprava bo 6. novembra 1948 ob 9. 
dopoldne pri tem sodišču v sobi št. 140/11. 

Tožencu se postavi za skrbnika dr. Sa- 
jovic Stanko, sodni pravnik pri okrožnem 
sodišču v Ljubljani, ki ga bo zastopal na 
niegovo nevarnost in stroške, dokler ne 
nastopi sam ali ne imenuje pooblaščenca. 

Okrožno sodišče v Ljubljani 
dne 2. oktobra 1948. 

* 
G 504/48 9178 

Kajzer rojena Marinšek Ivana, delav- 
ka, Tomačevo št. 55, p. Moste, je vložila 
proti Kajzerju Janezu, zidarju, sedaj ne- 
znanega bivališča, tožbo za razvezo za- 
kona. 

Razprava bo 0. novembra 1948 ob 7.80 
dopoldne pri tem sodišču v sobi številka 
140/11. 

Tožencu ee postavi za skrbnika 
Klavžar Alojz, Tomačevo 77, ki ga bo 

zastopal na njegovo nevarnost in stroške, 
dokler ne nastopi sam ali ne imenuje 
pooblaščenca. 

Okrožno sodišče v Ljubljani 
dne 2. oktobra 1948. 

G 695/48—2 9060 
Bukovec Ana, poljedelka v Kobilju été. 

vilka 145, p. Dubrovnik, je vložila proti 
Bukovcu Pavlu, poljedelcu ravnotam, 
tožbo za razvezo zakona. 

Razprava bo 30. oktobra 1948 ob 9. uri 
pri okrajnem sodišču v Dolnji Lendavi. 

Tožencu, sedaj neznanega bivališča 
nekje v Južni Ameriki, se postavi 'Vu- 
grinec Deziderij, posestnik v Kobilju št. 
32, za skrbnika, ki ga bo zastopal, dokler 
se sam ne oglasi ali ne imenuje poobla- 
ščenca. 

Okrožno sodišče v Mariboru 
dne 8. oktobra 1948. 

* 
G 666/48-5 9061 

Šešerko Vanda, knjigovodkinja v Ma- 
riboru, Mladinska ul. 34, ie vlažila proti 
Šešerko Antonu, uradniku sedaj nezna- 
nega bivališča, tožbo za razvezo zakona. 

Razprava bo dne 27. oktobra 1948 ob 
9.30 uri pri tem sodišču, soba št. 84. 

Ker bivališče toženca m znano, se mu 
postavi za skrbnika dr. Bergoč Jože, od- 
vetnik v Mariboru, ki ga bo zastopal na 
njegovo nevarnost in stroške, dokler se 
sam ne javi ali ne imenuje pooblaščenca. 

Okrožno sodišče v Mariboru 
dne 4? oktobra 1046. 

Amortizacije 
Ok 282/48-2 8909 

Na predlog komisije za likvidacijo kre- 
ditnih zadrug v Ljubljani, pri minietr« 
stvu za finance LRS se uvede postopa- 
nje za amortizacijo vrednostnih papirjev, 
ki jih je predlagatelj baje izgubil in se 
imetnik poziva, da uveljavi svoje pravi- 
ce v dveh mesecih po objavi v Uradnem 
lietu LRS, ker se bo sicer po preteku 
tega roka izreklo, da so vrednostni pa- 
pirji brez moči. 

Oznamenilo vrednostnih papirjev: 
1. vložna knjižica št 4.960 Hranilnice 

kmečkih občin prenesena na vložno knji- 
žico št. 193.076 noe Hranilnica Borovnica 
za din 3.929, last hranilnice in posojil- 
nice Borovnica in 2. vložna knjižica št 
2.105 Mestne hranilnee Skofja Loka noe 
Volks-Darlehenskasse Sairach — Žiri na 
din 11.413.74, laisit Ljudske posojilnice v 
žireh. •* 

Okrajno sodišče y Ljubljani 
,   döe 27. septembra 1948 

* 
Ok 260/48-8 8970 

Na predlog Kračan Marije, roj. Stru- 
bel), delavke, Mala Kostrevica št. 40, 
p. Šmartno pri Litiji, se uvede poetoptf 
nje za amortizacijo vrednostnih papirjev, 
ki jih je predlagateljica baje izgublk 
In se imetnik poziva, da uveljavi svoje 
gravice v dveh mesecih po objavi v 

radnem lietu LRS, ker se bo sicer po 
preteku tepa roka izreklo, da so vred- 
nostni papirji brez močL 
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Oznamenilo vrednostnih papirjev: 
1. vložna knjižica št. 4166 noe Stru- 

bel] Janež, Zglavmca, Hranilnice in po- 
sojilnice Šmartno pri Litiji e stanjem 
din 410.— Va 30. IV. 1947 

2. vložna knjižica št 7554 noe Štrubelj 
Marija, Zglavnica 12, Okrajne posojilnice 
v Litiji 6 stanjem din 98340 Va 30. IV. 
1947. 

Okrajno sodišče v Ljubljani 
dne 27. septembra 1948. 

Razni oglasi 
1974/48 9199 

Razpis 
Rektorat univerze v Ljubljani razpi- 

suje mesto telefonista-telefonistke v novi 
stavbi rudarskega instituta. Prednost 
imajo invalidi. 

Pravilno opremljene prošnje je tre- 
ba vložiti pri rektoratu univerze v Ljub- 
ljani najpozneje do 27. oktobra 1948. 

Ljubljana dne 13. oktobra 1948. 
Rektor: Mclik 1. r. 

St. 1482 
* 

Poziv 
9115 

Na mestnem pokopališču v Laškem je 
večje število neurejenih in zanemarjenih 
grobov. Pozivajo se vsi, ki imajo poko- 
pane svojce na mestnem pokopališču v 
Laškem, a ne skrbijo za grobove, da do 
30. oktobra 1948 pismeno sporočijo MLO 
Laško, da želijo urediti in obdržati za- 
nemarjene grobove ter plačati pokopali- 
ško takso. V nasprotnem primeru se bo- 
do nagrobni spomeniki z zanemarjenih 
grobov odstranili in prodali v korist 
ureditve pokopališča. 

Ker bo mestni ljudski odbor dal pre- 
nesti posmrtne ostanke talcev, ki so 
pokopani izven pokopališča, na mestno 
pokopališče, pozivamo svojce pokopanih 
talcev, naj se zglasijo na MLO Laško. 

Mestni ljudski odbor Laško 
* 

9277 

Pozivi upnikom in dolžnikom 
Lesna produktivna zadruga Kamnik je 

na svojem občnem zboru 3. X. 1948 skle- 
nila, da preide v likvidacijo in da pre- 
nese vse posle na Kmetijsko zadrugo. 

Likvidatorji so: Svetic Franc, kmet, 
Vrhpolje, Berlec Janez, kmet, Loke in 
Pančur Franc, kmet, Zg. Tuhinj. 

Pozivajo se upniki, da do 30. novem- 
bra 1948 priglasijo svoje terjatve, dolžni- 
ki pa svoje obveznosti. Poznejše rekla, 
macije se ne bodo upoštevale. 

Likvidacijski odbor 
* 

Št. 47/48 9296 
Pozivamo vse upnike in dolžnike na- 

cionaliziranega strojnega podjetja Brcär- 
•••••, Ljubljana, Šmartinska cesta 44 in 
trgovine Kolodvorska ulica 35, da do 31. 
oktobra 1948 priglasijo svoje terjatve 
odroma obveznosti do podjetja. 

Priglasitve je treba poslati na naslov: 
Mestno strojno podjetje, Ljubljana, Cesta 
v Mestni log 15. 

Upravnik 

Preklici izgubljenih listin 

Preklicujem izgubljeno osebno izkaznico, 
izkaznico OF, izkaznico za kolo, sindikalno 
nakaznico, vse na ime Ambrož Franc, Ro- 
goznica 58, Ptuj. 
9200 Ambroži    Franc 

Preklicujem izgubljeno prometno knji- 
žico št  1215244 za kolo znamke >Ba- 
stert«, izdano na ime Amšek Matilda, 
Lopata 15, p. Celje, 
8630 Arnšek Matilda 

Preklicujem tedensko legitimacijo za zni- 
žano vožnjo po železnici od postaje Gro- 
belno do postaje Store in nazaj na ime 
Arzenšek Alojzija, in potrošniško naka- 
znico za tekstil in obutev na ime Arzen- 
šek Alojzija in Arzenšek Rozalija iz Pla- 
tinovca 17, KLO Sv. Vid pri Grobelnem. 
9116 Arzenšek Alojzija 

Preklicujem ukradeni izkaznici OF na 
ime Avšič Franc in Evgenija. Ljubljana, 
Komenskega 36. 
8780 Avšič Franc 

Preklicujem ukradeno industrijsko na- 
kaznico, izkaznico OF potrošniško potr- 
dilo za december-januar 1949 in potrdilo 
o vpisu ljudskega posojila v znesku 
1000 din, vse na ime Baričić Irena, in indu- 
strijsko nakaznico na ime Baričič Ivan, 
Šmarje-Sap 7. 
9188 Baričič Irena 

Preklicujem izgubljeno osebno izkaznico 
št. 82, izdano od KLO Serdice na ime 
Benko Alojz >Gradis«, Guštanj. 
8977 Benko Alojz 

Preklicujem ukradeno prometno knji- 
žico za žensko kolo znamke »Ergoc. št. 
122 185. 

Berđon Antonija 
9204 Maribor, Ptujska 55 

Preklicujem izgubljeno sindikalno izkaz- 
nico št 51143, izdano od sindikalne po- 
družnice št. 7 tekstilne in oblačilne indu- 
strije v Ljubljani na ime Bertoncelj Vida, 
Galjevica 55, p. Ljubljana 
9191 Bertoncelj Vida 

Preklicujem izgubljeno osebno izkaznico 
št. 218 na ime Bezjak Janez, Nova vas, 
p. Sv. Marko niže Ptuja, prometno knji- 
žico za kolo št. 65287 na ime Zemljarič 
Janez, Zabovci št. 91, člansko sindi- 
kalno izkaznico na ime Bezjak Janez iz 
Nove vasi št 8. 

Bezjak Janez, 
9148 Nova vas št. 8. 

Preklicujem ukradeno osebno izkaznico, 
izdano od NM v Ljubljani na ime Bizjak 
Ana, Ljubljana, Bleiweisova 48. 
9077 Bizjak Ana 

Preklicujem izgubljeno osebno izkaz- 
nico,  izdano  od KLO  Velika Kladuša 
(Bosna) na ime Boltnjak Ramo, Mala 
Kladuša, p. Velika Kladuša. 
8779 Boštnjak Ramo 

Preklicujem izgubljeno prometno knji- 
žico za kolo znamke »Viktorija«, štev. 
203.637. 
8653 Brecl Fani, Sv. Miklavž 

pri Ljubezni 
Preklicujem izgubljeno prometno knji- 

žico za kolo, izdano od NM,v Ljubljani na 
ime Bregar Fani, Sava 7 pri Litiji. 
9192 Bregar Fani 

Preklicujem štiri živilske nakaznice 
za mesec oktober-november 1948 na ime 
Bremšak Peter, Ajdnik Jožefa, Košnik 
Bogomila in Košnik Črtomir, Ljubljana, 
Vodovodna 224. 
8916 Bremšak Peter 

Preklicujem izgubljeno plačilno knji« 
žico serija K št. 101584, izdano od V. p. 
3499, Ljubljana na  ime Brljavac Ivan, 
V. p. 3499, Ljubljana. 
876Ï Brljavac Ivan 

Preklicujem izgubljeno prometno knji- 
žico za kolo znamke >Ideak tov. št. NM 
011796, izdano na une Tavčar Igor, Ljub- 
ljana, Breg 8. 
8965 Celare Janez, Drenov grič 46 

Preklicujem zavarovalne police >Ljud- 
ske samopomoči Maribor« za zavarovanca 
Cerjaka Janeza, Curnovec 38, z zavarova- 
njem v oddelkih A II do D II, A III do 
D III, A IV do D IV, A V do D V, ka- 
tere koristnika sta Cerjak Amalija, Cur- 
novec 38, in Berjak Jože, Artiče 22. 
9021 Cerjak Jože 

Preklicujem šofersko izkaznico št. 206 
izdano na ime Ciraj Franc roj. 29. 1.1920 
Homce v Savinjski dolini 

Ciraj Franc, 
9184 Celje, Dečkova cesta 

Preklicujem ukradeno osebno izkaznico 
št. 144, izdano od KLO Rimske Toplice, in 
prometno knjižico za kolo št. 395747, iz- 
dano od NM Laško. 

Cvek Valentin 
8997 Strensko p. Rimske Toplice 

Preklicujem izgubljeno živilsko naka- 
znico za oktober in november 1948 (Om), 
št. 12346, izdano od RLO Center na ime 
Cveren Marko, Ljubljana, Sv. Petra 6. 
9073 Cveren Marko 

Preklicujem izgubljeno univerzitetno iz- 
kaznico, izdano od rektorata univerze v 
Ljubljani na ime Cerne Terezija, Ljub- 
ljana, Bičevje 88. 
8986 Čeme Terezija 

Preklicujem sindikalno izkaznico štev. 
299.547 na ime Češnovar Pavla, Suha št. 78 
p. Skofja Loka. 
8998 češnovar Pavla 

Preklicujem oblačilno nakaznico, izda. 
no od KLO Sv. Vid pri Grobelnem na ime 
Čretnik Franc, Žel. upokojenec, Završe. 
9015 Čretnik Franc 

Preklicujem izgubljeno vojaško knjižico, 
na ime Dasović Stipe, >Gradis«, Kamnik, 
II. Bistrica. 
8980 Dasović Stipo 

Preklicujem izgubljeno osebno izkaz- 
nico, izdano 23. XII. 1947 odNM Ljub- 
ljana na ime De Lucca Fabris Evelino, 
Ljubljana. >Megrad«. 
887$ De Lneea Fabris Evelino 
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Preklicujem izgubljeno prometno ko- 
žico za žensko kolo št. 154617. 
9197 Dime Frančiška, 

Domžale, Studa 35. 

Preklicujem izgubljeno osebno izkaznico, 
izdano na ime Dolenc Jože. Dvor pri Žu- 
žemberku. 
9O0O Dolenc Jože 

Preklicujem izgubljeno osebno izkaznic 
za kolo, izdano na ime Doler Ljudmila, 
Celje, Trnovlje 95. 
9123 Doler Ljudmila 

Preklicujem izgubljeno osebno izkaznico, 
izkaznico LMS, prometno knjižico za kolo 
in. sindikalno izkaznico, vse na ime Drak- 
sler Franc, Mavčiče 5, p. Smlednik. 
9026 Drakslcr Franc 

Preklicujem prometno knjižico števil- 
ka 55189 za kolo, izdano na ime Duh 
Dragica, KLO Starše. 
8839 Duh Dragica 

Preklicujem izgubljeno šol. spričevalo 
1. in 2. raz. VII. gimnazije v Ljubljani, 
izdano od ravnateljstva šole na ime Du- 
lar Daniela, Ljubljana, Ambrožev trg 8. 

Dular Danijela 
9142 Rodne 17. p. Trebnje 

Preklicujem izgubljeno začasno osebno 
izkaznico št. 2836, izdano od MLO v Tržiču 
na ime Eigner Franc, delovodja lesno- 
industrijskega podjetja v Cerknici, Cerk- 
nica 94. 
9010 Eijsner Franc 

Preklicujem izgubljeni indeks filozofske 
fakultete, izdan od rektora univerze v 
Ljubljani na ime Emmfr   \nda,  Kranj, 
Prešernova 13. 
9081 Emmer Anda 

Preklicujem ukradeno prometno kolesno 
knjižico za kolo, izkaznico OF, železniško 
izkaznico in osebno izkaznico, vse na ime 
Jurij Ferčič, Bukovci 72, Sv. Marko niže 
Ptuja. 
9001 Ferčič Jurij 

Preklicujem izgubljeno osebno izkaznico, 
izkaznico OF in industrijsko nakaznico na 
ime Fugina Elizabeta ter industrijsko na- 
kaznico, izkaznico OF, prometno knjižico 
za kolo in nakaznico za kurivo, vse na 
ime Fugina Miroslav, Blatna Brezovica 16. 
9193 Fugina Miroslav 

Preklicujem izgubljeno osebno izkazojcoj- 
izdano na ime Fujs Sanka, roj. 3. XI. 1929, 
Vaneča 15. 
9016 Fnjs Sarika 

Preklicujem izgubljeno potrdilo o za- 
poslitvi na ime Gabor Štefan. Ljubljana, 
Poljanski nasip 40. 
8770 Gabor Stefan 

Preklicujem izgubljeno prometno knjiži- 
co za žensko kolo št. 010271: 

Gehart Ivan 
9155 Maribor, Studenci, RušKa 27 

Preklicujem izkaznico za kolo znam- 
ke >Puch«, Št. 35252, reg. št. 454978 na 
ime Gerenčer Kristina, Strehovec. 
8862 Gcrenčer Kristin» 

Preklicujem »tiri ukradene živilske na- 
kaznice za oktober in november 1948, in 
sicer št. 26027, 26930, 26931 .a 26932 na 
ime Glažar Olga, Franc, Sa~a in Nuša, 
Ljubljana, Sodareka 6. 
9Ó79 Glažar Ola« 

Preklicujem ukradeno osebno izkaz- 
'nico št. 37341 in OF izkaznico, izdano 
v Ljubljani na ime Glivar Eia. Ljubljana, 
Cankarjevo nabrežje 7. 
8762 Glivar Eia 

Preklicujem izgubljeno nakaznico za ku- 
rivo, izdano od RLO Center na ime Go- 
dec Alojzu, Ljubljana, Sv. Petra 54. 
8984 Godec Alojzij 

Preklicujem izgubljeno živilsko nakaz- 
nico za oktober-november 1948 s potroš. 
potrdilom za dec.-jan. reg št. 12302, iz- 
dano od RLO Center na ime Gorišek Mi- 
ha, Ljubljana, Sv Petra ? 1 

9167 iior.M» Miha 

Preklicujem izgubljeno prometno knji- 
žico tov. avtomobila Fiat-Ford, tov, 6L 
motorja 82190, evid. št. S-1145, izdano 
od uprave NM v Ljubljani na imo Graj- 
zar Jože, Ljubljana, Komenskega 14. 
8838 Grajzar Jože 

Preklicujem  osebno izkaznico na ime 
Gramar Janez, Mala Bučna vas 12, MLO 
Novo mesto. 
9131 Gramar Janez 

Preklicujem ukradeno osebno izkaz- 
nico, izdano od KLO Črnuče, vojaško 
knjižico, izdano cd vojnega okruga v Ljub. 
ljani in izkaznico ÓF, izdano od KLO 
Črnuče na ime Gregorio Andrej, Nad- 
gorica, p. Črnuče. 
8911 Gregorio Andrej 

Preklicujem izgubljeno osebno izkaznico, 
izdano od NM v Ljubljani na ime Gram 
Ana, Ljubljana. Komnova 8. 
9165 Grum Ana 

Preklicujem izkaznico za kolo št. 30537. 
9117 Hart! Aleš, 

sedlarski pomočnik, Prevalje 

Preklicujem izgubljeno univerzitetno iz- 
kaznico medicinske fakultete, izdano 
25. IX. 1941 cd rektorata univerza v Ljub- 
ljani na ime Hodalič Milan, Ljubljana, 
Zoisova 9. 
9039 Hodalič Milan   - 

Preklicujem izgubljeno izkaznico OF, 
osebno izkaznico LMS ter izkaznico za 
kolo na ime Horvat Vinko, Janžcv vrh 45. 
9149 Horvat Franc 

Preklicujem izgubljeno industrijsko na- 
kaznico IR-1 št. 251165 in bon za 450 din, 
izdana od KLO Radenci na ime Ilič Ni- 
kola, Radenci. 
9002 Ilič Nikola 

Preklicujem izgubljeno osebno izkaznico, 
in prometno knjižico za kolo, na ime Iskra 
Ivan/ Godič 38, p. Stahovica. 
9139 Iskra Ivan 

Preklicujem izgubljeno-prometno knjiži- 
co za kolo tov ?t. 625745, izdano od NM 
v Ljubljani na Ime Jama Kristina, Po- 
ljane 44, p. '•. Vid nad Ljubljano. 
•903O Jama Kristina 

Preklicujem vojaško knjižico in izkaznic» 
OF na ime Jost Alojz, Hrastnik, iz\az- 
oico OF na ime Paula Jost, in prometno 
knjižico za kolo št. S 333130 na ime Bu- 
kovnik Franc, Hrastnik, nadalje osebno iz- 
kaznico in sindikalno izkaznico. 

Jo3t Alojz, 
9201 Sv. Jurij, Hrastnik 

Preklicujem ukradeno osebno izkaznico, 
izkaznico OF, prometno knjižico za ' >lo 
in izkaznico Gospodarske gozdne uprave 
v Kranju, vse na ime Jošt Anton, Polši- 
ca 10, p. Pcdnart. 
8982 Jošt Anton 

Preklicujem osebno in sindikalno izkaz- 
nico, in izkaznico OF, vse na ime Juršp 
Kari, Čret 106, p. Celje. 
9124 Jurše Kari 

Preklicem izgubljeno industrijsko iz- 
kaznico IK št. 230326, izdano od KLO Ra- 
deče pri Zidanem mostu na ime Kajtna 
Mira, Njivice, p. Radeče pri Zidanem mo- 
stu. 
9022 Kajtna Mira 

Preklicujem ukradene potrošniške na- 
kaznice za obleSo, in sicer, nak. 1-IY A 
št. 1305354 na ime Kassin Franc, 1-IV-E 
985823 na ime Tof Ljudmila, 1-IV-D 
627531 na ime Tof Franc, 1-IV-D 627532 
na ime Tof Veronika, 1-IV-C 474332 na 
ime Tof Zdravko in št. 535, IB-2 628109 
na ime Skumavc Alojz. 
9017 Kassin Franc, 

Rateče — Planica 152 
•••••••••   ukradeno   uslužbensko 

knjižico, izfctznico OF, sindikalno izkaz- 
nico, vse na ime Kordiš Viktor, Ljublja- 
na, Cankarjeva 4. 
8960 Kordiš Viktor 

Preklicujem izgubljeno živilsko nakaz- 
nco TD a za mesec oktober in november 
1948, izdano od KLO Godio na ime Ko- 
ritnik Jože, Zduše 18, p. Kamnik. 
8964   ' Koritnik Jože 

Preklicujem izgubljeno prometno knji- 
žico za moško kolo Št. 510176 

Korošec Franc, 
9156 Maribor, Studenci, PodKalvarijo215 

Preklicujem izgubljeno knjižico števil- 
ka 75-15 za nabavo obleke in obutve, iz- 
dano na ime Kovačević Dragotin, st. vod- 
nik, voj. pošta 3882/44, Radovljica. 
8975 Kovačević Dragotin 

Kamna gorica 68 
Preklicujem izgubljeno univerzitetno iz- 

kaznico medicinske fakultete v Ljubljani, 
izdano od rektorata univerze na ime Kožar 
Zofija, Ljubljana, Malejeva 12. 
9023 Kožar Z(/fija 

Preklicujemo  izgubljeno   largo   motor- 
nega vozila št. 805712. 
9003   Krajevni sindikalni svet Ajdovščina 

Preklicujem   izgubljeno sindikalno   iz- 
kaznico št. 1842814, izdano na ime Kran- 
čan Feliks, Medvode. 
8985 Krančau Feliks 

TrekMcujem osebno izkaznico in de- 
lavsko knjižico, izdani od KLO Studenci 
pri Mariboru leta 1947. 

Kraner Viktor, 
i 9154        Maribor, Studenci, Limbuška 18 
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Preklicujem izgubljeno živilsko nakaz- 
nico za september 1948 in potrošniško 
potrdilo za oktober 1948, izdano od ra- 
jonskega odbora v Zagrebu na ime 
Krajne Marjan, Ljubljana, Rožna dolina, 
Cesta XV/34. 
8917 Kranjc Marjan 

rTeklicujem izgubljeno vojaško knjižico, 
izdano cd V. p. 41041 Split, potrdilo o 
demobilizaciji, izkaznico OF, izdano od 
okrajnega odbora OF v Murski Soboti in 
potrošniško nakaznico za industrijske pro- 
izvode, izdano od MLO M. Sobota, vse na 
ime Kuhar Ernest, uslužbenec okrajnega 
odbora OF v Murski Soboti. 
9118 Kuhar Ernest 

Preklicujem izgubljeno prometno knji- 
žico za kolp tov. št. 706339, izdano od 
NM v Ljubljani na ime Kuncilije Anton, 
Wolfova 10, Ljubljana. 
8963 Kuncilije Anton, 

Ljubljana, Kersnikova 4. 

Preklicujem  izgubljene živilske nakaz- 
nice na ime Lahajnar Elizabeta, Andrej 
in Andrej ml. Bršljin 35. MLO Novo me- 
sto. 
9133 Lahajnar Elizabeta 

Preklicujem izgubljeno industrijsko iz- 
kaznico št. C819, izdano 1. 1948 od voj. 
trgovskega podjetja Ljubljana na ime 
vodnik Lalović Peter, V. p. S685-3. Ljub- 
ljana. 
913S Lalović Peter 

Preklicujem ukradeno kolesarsko knji- 
žico št. 3160034 in osebno izkaznico na 
ime Lavrič Anton, Rumenja vas 13, KLO 
Vavta vas. 
9012 Larrič Anton 

Preklicujem izgubljeno delavsko knji- 
žico št. 1243103, izdano 23. V. 1947 na 
ime Lebar Marija, Rakičan št. 107, M. 
Sobota. 
8976 Lebar Marija 

Preklicujem izgubljeno živilsko nakaz- 
nico za oktober-november 1948, izdano od 
KLO Stara Loka in industrijsko nakaznico 
na ime Lekše Karel, Stara Loka 18, p. 
Skofja Loka 
9137 kekšc Karel 

v Preklicujem izgubljeno prometno knji. 
žico od avtomobila št. 15609, izdano 10. 
julija 1947 od prometnega odseka pri 
poveljstvu zaledja na ime Linardić Stje- 
pan, Malinska, otok Krk. 
89a6 Lînardié Stjepan 

Preklicujem izgubljeno osebno izkaznico, 
izkaznico OF, železniško režijsko karto (za 
brzovlak in potniški vlak) in vojaško knji- 
žico, vse na ime Lipej Janez, Ljubljana, 
Vilharjeva 2. 
9141 Lipej Janez 

Preklicujem izgubljeno sindikalno, oäeb- 
rio in OF izkaznico, prometno knjižico, po- 
trošniško nakaznico za tekstil in obutev ter 
sodbo o ločitvi zakona na ime Lorbek 
Karolina, krstni in domovinski list na 
ime Lorbek-Anton in krstni ter poročni 
list na ime Haber Alojz in Kristina, .vsi 
stanujoči na Studencih pri Mariboru. Sar-* 
hova uL 13. 
9119 Lorbek Karolina 

Preklicujem osebno izkaznico št. 11239 
na ime LoviščVk Rozina, Ložice št. 135 
KLO Anhovo. 
9125 Lovišček Kozina 

Preklicujem izgubljene nakaznice reg. 
št. 157, 158, 159, 100, 161, 162 163, 164 
in 165, izdane na ime Lubej Franc, Mar- 
ta, Lubej Pavla, Lubej Franc, Lubej Roža, 
Lubej Slavka in Lubej Marta, bone v 
vrednosU 2050 din, izkaznico OF, izdano 
od odbora Dobrova na ime Lubej Roža in 
Erna, in stare živilske nakaznice, izdane 
še na isti naslov. 
9202 Lubej Franc, 

Celje, Dobrava 63 
Preklicujem izgubljeno prometno knji- 

žico za moško kolo znamke »Ideak, st. 
82201, št. prometne knjižice 339431, iz- 
dano od NM Mozirje. 

Lukač Anton, 
9120 Rečica ob Savinji 

Preklicujem izgubljeno osebno izkaz- 
nico št. 1876, izdano od OLO Gorica na 
ime Majer Evgen, Nova Gorica, Rafut 20. 
8957 Majer Evgen 

Preklicujem izgubljeno osebno izkaz- 
nico, izdano v Beogradu na ime Makuc 
Alojz, Ljubljana, Zakotnikova 4. 
8959 Makuc Alojz 

Preklicujem izgubljeno o-ebno izkaznico 
št. 094911. izdano od NM v Ljubljani in 
izkaznico 0F, oboje na ime Marino^ Ne- 
venka, Ljubljana, Nunska 4 
9136 Marinčok Nevenka 

Preklicujem izgubljeno vojaško knjižico 
in OF izkaznico, izdano cd OF  Slatina 
Radenci na ime Mlinaric Peter, Slatina 
Radenci 16. 
9004 Mlinaric Peter 

Preklicujem izgubljeni industrijski na- 
kaznici, izdani od KLO Pijava gorica na 
ime Nastražišar Ivan in Franc, Smrjene 
št, 15, p. Pijava gorica. 
9037 Nastražišnr Franc 

Preklicujemo izgubljeno evidenčno tab- 
lico za motorno kolo št. S-03598. 

Odsek za notranje zadeve 
9018 0L0 Dravograd 

Preklicujemo evidenčne tablice tovor- 
nih avtomobilov G. •1. C, in sicer S. 
7336, št. prometne knjižice 12828 in S. 
7392, št. prometne knjižice 12928. 

Okrajno prevozniško podjetje 
9203 '    »Kras«, Sežana 

Preklicujem ukradeno izkaznico za 
kolo znamke > Junior«, izdano od uprave 
NM v Ljubljani na ime Pengov Avgust, 
Stanežice 51, p. Št. Vjd nad Ljubljano. 
89Ö9 Pengov Avgust 

Preklicujem ukradeno osebno izkaznico, 
izdano od MLO Maribor, un prometno 
knjižico za moško kolo znamke »Adler«, 
št. 77526. 

Pernat Feodor, 
9406 Maribor, Maistrova 1 

Preklicujem ukradeno dovolilnico št. 211 
in uslužbensko knjižico Glavne direkcije 
industrije gradbenega materiala LRS, št. 
29500, obe na ime Perovšek Jože, Ljub- 
ljana, Linhartova 32. 
9029 Perovšek Jože 

Preklicujem zadnje šolsko spričevalo 
državne  dvorazredne trgovske  Šole  v 
Ljubljani, izdano 1922. leta na ime Pirš 
Karel, roj. 27. VIII. 1922 v Ljubljani. 
8955 Pirš Karel, Ljubljaua, 

Šišenska cesta 20/11. 

Preklicujem ukradeno oblačilno nakaz- 
nico in izkaznico za kurivo na ime Poje 
Emilija, Ljubljana, Mestni trg 11. 
8914 'Poje Emilija 

Preklicujem izgubljeno potrdilo za bone 
malih posestnikov, serija G št. 387.311 
do SS7.325. 
9127 Puiko Miloš, KLO Veličane, 

p. Ivanjkovci 

Preklicujem izgubljeni izkaz meščanske 
šole. 
8996 Rahle  Ljudmila, 

podružnica Drž. založbe, 
Slov. Bistrica 

Preklicujem ukradeno osebno izkazni- 
co, oblačilno 'nakaznico in izkaznico zs 
kurivo na ime Rakar Stane, osebno iz- 
kaznico, oblačilno nakaznico na ime Ra. 
kar Martina, oblačilno nakaznico ua ime 
Breda in Martiaa Rakar, Ljubljana, Rim- 
ska 21/a. 
8913 Katar Stane 

Preklicujem izgubljeno prometno knji. 
žico za kolo tov. št. 018220, izdano od 
NM v Ljubljani na ime Redek Pepca, 
Ljubljana, Šolska 3.  ' 
8908 Redek Pepca 

Preklicujem izgubljeno vojaškp knji- 
žico, izdano od voj. odseka v Ljubljani 
na ime Ribezi Anton, Savije 93, Ljub- 
ljana. 
8958 Ribezi Anton 

Preklicujem ukradeno sindikalno, iz- 
kaznico, izkaznico delavskega inšpektor- 
ja in izkaznico OF, vse na ime Ros«a- 
stein Leon, Ljubljana, Petričeva 7. 
8953 Uosenstein Leon 

Preklicujem izgubljeno osebno in OF 
izkaznico, na ime Simončič Anton, Ljub- 
ljana, Tržaška 24. 
8836 Simončič Anton 

Preklicujem izgubljeni orožni list št. 
86, izdan 3. X. 1947, lovsko karto, oseb- 
no izkaznico, izlcaznico »Lovskega sve- 
ta«, izkaznico lovske zadruge, izkazni- 
co 0F, kolesarsko knjižico et. 457651 in 
razne invalidske listjne, Vse na ime Smo- 
dis Franc, Gor. Petrovci. 
8874 Smodiš Franc 

Preklicujem ukradeno osebno in sin- 
dikalno izkaznico, industrijsko nakazni- 
co in potrošniško potrdilo za oktober 
1948, vse na ime Sodja 2oxa, Ljubljana. 
Tržaška 28. 
8952 Sodja Zora, Ljubljana, 

Sv. Peta c. 56. 

Preklicujem izgubljeno oficirsko živil- 
sko nakaznico št. 347, izdano od voj. trg. 
podjetja v Ljubljani na, irne Steiauović 
Joco, Ljubljana, Strossmayerjeva ul. 
8954 Sfefanović Joco 

Preklicujem izgubljeno prometno knji- 
žico za'kolo zaaìnke »Steyer«, št-1104484, 



Stran 874 URADNI LIST LR« Štev. 44. —JL9. X  1848. 

st. knjižice 446628, izdano na ime Sven- 
šesk Jakob, Stanošina 38, p. Podjetnik. 
8749 Sveliseli Jakob 

Preklicujem  ukradeno industrijsko  na- 
kaznico IR-1 št 292959, serije I-IV A, iz- 
dano aprila 1948 od MLO Bled na ime še- 
benikar Pavla, Bled, Mlino 82. 
9006 Šebenikar Pavla 

Preklicujem izgubljeno prometno knji- 
žico za kolo, izdano na ime Šilee Franc, 
Zg. Voličina 93, Sv. Rupert v SI gor. 
9121 Silec Franc 

Preklicujem izgubljeno industrijsko na- 
kanzico št. 899182, izdano od K LO Žice na 
ime Smuč Pavla, Draža vas 6 pri Polja- 
nah, p. Loče. 
9129 Šmuc Pavla 

Preklicujem ukradene živilske nakaz- 
nice za mesec oktober in november, iz- 
dane od rajona Bežigrad-Šiška, TD na 
ime dr. Soba Stefan, SD na ime Šoba 
Zora, OM ter karto za mleko na ime 
Šoba Jurček, LD na ime Očišnlk Ljud- 
mila, Ljubljana, Staničeva 18. 
8910 Dr. Šoba Stefan 

Preklicujem    izgubljeno    knjižico   za 
kolo brez znamke št. 2905'•• 
887Ö Steiner Janez, Zg. Hajdina 27, 

p. Hajdina pri Ptuju 

Preklicujem  izgubljeno  prometno knji- 
žico za kolo, izdano od NM št. Vid pri 
Ljubljani na ime Štrukelj Franc, Brod 1, 
p. Št. Vid. 
9036 Štrukelj Frane 

Preklicujem ukradeno oblačilno nakaz- 
nico •, izdano od KLO Jezica, in posebno 
dodatno poročno oblačilno nakaznico, iz- 
dano od rajona Bežigrad-Šiška na ime 
Štrukelj-Zupan Mila, Ljubljana, Korotan- 
ska 12. 
9033 Strukclj-Zupan Mila 

Preklicujem izgubljeni indeks gospodar- 
ske fakultete, izdan od dekanata gospo- 
darske fakultete ljubljanske univerze na 
ime Šumrada Nada, Ljubljana, Levstiko- 
va 19/1. • 
9074 Šumrada Nada 

Preklicujem izgubljeno osebno izkaz- 
nico, potrdilo o bivanju in nekaznovanju, 
rojsitni ust, potrdilo (izvleček) šolskih 
spričeval, sindikalno izkaznico in potrdi- 
lo o zaposlitvi, vse na ime Šuštar Anton. 
Ljubljana, Pot na Rakovo jelšo 42. 
8907 Šuštar Anton 

Preklicujem ukradeno osebno izkazni- 
co, izdano od uprave NM v Ljubljani, iz- 
kaznico za vstop v MIR, uslužbensko 
knjižico, izdano od DES v Ljubljani, vse 
na ime Šveiger Stana, Ljubljana. Ulica 
Sv. Marka 15. 
8837 Šveiger Stana 

Preklicujem izgubljeno prometno knji- 
žico za kolo tov. st. F 11509, izdano od 
NM Grosuplje na ime Tekavec Anton, 
Zagradec'll, p. Grosuplje 

Tekavec Anton 

Preklicujem izgubljeno uslužbensko 
knjižico it •.•(.), izdano od postaje na 
Jesenicah, sindikalno izkaznico številka 
102119, izdano od sindikata JD2 v Ljub- 
ljani in izkazn i co za kolo. izdano od upra 
ve NM v Ljubljani ne imp Trampuž Ivan. 
Verije 132, p. Medvode. 
8844 Trampuž Ivan 

Preklicujem   izgubljeno pro letno knji- 
žico št. 995305 za kolo znamke »Puch«, 
S-200647, izdano na ime Uhan Anica, No 
vo mesto, Trdinova 23. 
9007 Uhan Anica 

Preklicujem izgubljeno prometno knji- 
žico za žensko kolo brez znamke, št. 
77043. 

Unterlcchner Barbara, 
9205 Maribor, Dravska 8 

Preklicujem izgubljeno evidenčno tab- 
lico za tovorni avtomobil znamke »Ma- 
muth«, evidenčna št S-5403, izdano d 
NM v Ptuju na naslov Uprava okrajnih 
mlinov v Ptuju, Zg. Breg 10. 
9130 Uprava okrajnih mlinov Ptuj 

Preklicujemo izgubljeno evidenčno tab- 
lico avtomobilskega priklopnika številka 
S-5431, izdano od uprave NM v Ptuju na 
ime Uprave voda porečja Drave v Ptuju, 
Zrinsko-Frankopanska 10. 
9008 Uprava za regulacijo rek, 

in melioracije, Ptuj 

Preklicujem izgubljeno prometno knji- 
žico št. 138014 za kolo, izdano od NM 
Kozje, tekstilno nakaznico št. 178918, iz- 
dano od KLO Buče, dopolnilni bon št. 
42, izkaznico OF. št. 258967, in dovolje- 
nje, izdano od Okrajne uprave kmetij- 
skih pridelkov Poljčane, vse na ime Van 
Kari, Buče 63. 
8704 Vah Kari 

Preklicujem izgubljeni indeks medi- 
cinske fakultete, izdan L 1947 od deka- 
nata medicinske fakultete na ime Valen- 
čič Bogdan, Ljubljana, Erjavčeva 22. 
8728 Valcnčič Bogdan 

Preklicujem izgubljeno vajeniško knji. 
žico št. 3118, izdano od odseka za delov, 
na razmerja MLO Ljubljana na ime 
Vampelj Marjan, Vnaraje gorice 24, p. 
Brezovica. 
8672 Vampelj Marjan 

Preklicujem izgubljeno prometno knji- 
žiico za motorno kolo št. 718, šofersko iz- 
kaznico št. 1550 in kontrolno knjižico 
za tekoča goriva, vse na ime Vasiljev 
Josip, Ljubljana, Ulica Stare pravde 6. 
8735   • Vasiljev Josip 

Preklicujem izgubljeno prometno knji- 
žico za moško kolo znamke »Asma« št. 
108577 na ime Veber Peter, rudar, Za- 
bukovica pri Celju. 
9157        Veber Peter, rudar, Zabukovica 

Preklicujem izgubljeno osebno izkaz- 
nico, izdano 1. 1945 od KLO Vir, in sin- 
dibalno izkaznico, izdano 1. 1948 od po- 
družnice Zveze lesnih delavcev v tovar- 
ni pohištva Domžale, obe na ime Veho- 
vec Franc. 
8596 Vchovcc Franc 

Preklicujem vajeniško knjižico številka 
11987, izdano na ime Vezjak Franc, kle- 
parski vajenec, Maribor, Gorkega ul. 15. 
9020 Vezjak Franc 

Preklicujem izgubljeno prometno knji- 
žico za kolo tov. št. 817131, izdano od 
NM v Ljubljani na ime Videtič Janez, 
Ljubljana, Kneza Koclja 4. 
8736 Vide tie ••••• 

Preklicujem izgubljeno prometno knji- 
žico za kolo evid. št. S-159847, izdano 
na ime Vidmar Martin, Podgora 8, p. 
Dol pri Ljubljani. 
8915 Vidmar Martin 

Preklicujem izgubljeno prometno knji- 
žico za moško kolo znamke »Falter«, št 
1022426. 
8656 Visocnik Andrej, 

Maribor. Tezno, Štrekljeva 10 
Preklicujem izgubljeno osebno izkaz- 

nico, izdano od KLO Domžale na ime Vo- 
dopivec Milena, Ljubljana, Snežniška 12. 
8918 Voj. pošta 4522/14 Maribor 

Preklicujemo izgubljeno brezplačno ob- 
lačilno knjižico št. 13549 na ime Vare- 
zić Nikola, podporočnik. 
8673 Vodopivec Milena 

Preklicujem prometno knjižico za žen- 
sko kolo znamke »Styria«, tov. št. 215165, 
izdano od 0L0 Radgona, odsek za notranje 
zadeve na ime Vogrmec Marila iz Noriške- 
ga vrha, KLO Radgona. 
9159 Vogrinec Marija 

Preklicujem izgubljeno osebno izkaz- 
nico št. 92/45 in industrijsko nakaznico 
na ime Vrbinc Frančiška in industrijsko 
nakaznico na ime Vrbinc Ivana, Bizovik 
št. 65. 
8734 Vrbinc Frančiška 

Preklicujem ukradeno osebno izkaz- 
nico št. 16647, izdano od KLO Slovenj 
Gradec, letno spričevalo in spričevalo o 
zaključnem izpitu II. letnika mizarsko- 
mojstrskega oddelka Drž. delovodske 
šole v Ljubljani v šolskem letu 1946/47, 
vse na ime Zdovc Mirko, Slovenj Gradec, 
Cankarjeva 10. 
8883 Zdovc Mirko 

Preklicujem izgubljeno osebno izkaz- 
nico, izdano od uprave NM v Ljubljani 
na ime Žirovnik Metod, Ljubljana—Je- 
zica, Mala vas 11. 
8839 Žirovnik Metod 

Preklicujem izgubljeno prometno knji- 
žico za kolo znamke »Asman«, tovarni- 
ška št. okvira 69653, izdano na ime 2e 
leznik Stanko, Šmartno ob Paki. 
8758 Žoloznik Stanko 

Preklicujem izgubljeno vojaško knjiži- 
co, izdano od voj. odseka v Ljubljani na 
ime Žagar Maks, Ljubljana, Ljubljanska 
št. 25. 
8785 Žagar Maks 

Preklicujem izgubljeno prometno knji- 
žico za moško kolo znamke »Styria«, št. 
682855. 
8660 Žolgor Stanko, 

Maribor, Ruška » 

Izdaja »Uradni Ust LRS« — ßavnatelj in odgovorni urednik: Božo Vodušek; tiska Blaenikova tiskarna, obrat 1 — oba v Ljubljani. 
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Minister za trgovino in preskrbo LRS izdaja spora- 
zumno s predsednikom komiteja za srednje in nižje stro- 
kovno šolstvo pri vladi LRS 

odločbo 
o ustanovitvi ekonomskega tohnikuma v Trbovljah 

1. člem 
Ustanovi se ekonomski tehnikum v Trbovljah. 

2. Sen 
Namen te šole je dajati učencem teoretično in prak- 

tično strokovno znanje za uspešno opravljanje dela v 
ekonomsko-komercialni stroki. 

3. člen 
Ekonomski tehnikum v Trbovljah vzdržuje ministr- 

stvo za trgovino in preskrbo LRS, « 

4. 'člen 
V prvi letnik se sprejemajo učenci, ki so dovršili 

nižjo srednjo šolo. 
Pouk na tej šoli traja tri leta, 

6. člen 
Solo vodi ravnatelj, ki ga imenuje minister za trgo- 

vino in preskrbo LRS. 

6. člen 
Natančnejše določbe o ustroju te šole predpiše mini- 

ster za trgovino in preskrbo LRS, ko izide uredba o eko- 
nomskih tehnikumih. 

7. člen 
•   Ta odločba velja z dnevom objave v >Uradnem listu 

LRS«. 
Sol. št. 3C09/4 
Ljubljana dne 28. avgusta 1948. 

Predsednik komiteja 
za srednje in nižje 
strokovno šolstvo pri 
VLRS ter minister za 
komunalne zadeve LRS: 

Lidija Šcntjurc 1. r. 

Minister 
za trgovino in preskrbo LRS: 

Repič Viktor 1. r. 

Popravek 
V uredbi o organizaciji izvršilnih odborov okrajnih 

ljudskih odborov in njihovih poverjeništer ter o reorgani- 
zaciji upravnega aparata ljudskih odborov, ki je bila ob- 
javljena v 43. številki Uradnega lista LRS z dne 14. okto- 
bra 1948 pod št. 226, so zaradi pismene oziroma tiskarske 
pomote potrebni tile popravki v 1. in 12. flenn: 

u A ï-u Uca se mora g,a9iti: >lKvri>ttni odbori okrajnih" 
ljudskih odborov se organizirajo in njihov upravni aparat 
reorganizira po doloöbah te uredbe.< 

^vlade LRS določeno organizaoijo poverjenikov in reorga- 
•••••• upravnega aparata morajo izvesti tavržilni odbori 
do 1. januarja 1949.« 

Predsedstvo vlade LBS 
Qddelek za zakonodajo in organijaeijo 

drfavne uprave 

Pregled »Uradnega lista FLRJ« 
St. 81 z dne 22. septembra 1948: 

695. Odredba o določitvi začetka obveznega odkupa ko- 
ruze. 

69G- Odredba o ureditvi prometa s koruzo do končanega 
obveznega odkupa. 

WÎ. Odločba o izročitvi v promet frankovnih in portov» 
nih doplačilnih poštnih znamk >Teden Rdečega kri» 
ža 1948«. 

St. 82 z dne 25. septembra 1948: 
698. Ukaz o sklicanju Ljudske skupščine Federativne 

ljudske republike Jugoslavije k IV. rednemu zase- 
danju. 

699. Splošno navodilo za ustanovitev okrajnih (mestnih, 
rajonskih) kontrolnih komisij in organov ljudsko in- 
špekcije. 

700. Pravilnik o razvrstitvi del pri transportu. 
701. Navodilo za knjiženje prispevka za amortteaoljo os- 

novnih sredstev in prispevka za najemnine državnih 
trgovskih podjetij. 

702. Navodilo o izplačevanju •rodbinskega dodatka za 
otroke upokojencev in o pravica do rodbinske pokoj- 
nine otrok, ki so na šolanju. 

703. Odredba o nadzorstvu nad zdravili, ki se uvažajo iz 
inozemstva v poštnih paketih in pismensikib. po- 
šiljkah. 

704. Odločba o spremembah poštne, telegrafske in tele» 
Ionske pristojbinske tarife. 

Popravek uredbe o davku od dohodka (dohodnini). 
Popravek pravilnika o pripravniškem etažu, strokovnih 

izpitih ih tečajih v geološki etrokL 

St. 83 z dne 29. septembra 1948: 
705. Odredba o odpravi pripravniške službe za poklica 

sodni pravnik vrhovnega sodišča FLRJ ter sodni 
pravnik vrhovnega sodišča socialnega zavarovanja 
FLRJ ter o odpravi poklica pristav. 

709. Odredba o določitvi norm izgube in odpiaa zdravil. 
707,- Odločba o pravici državnih trgovskih podjetij in za- 

drug do povračila za trgovske stroške pri prenosu 
industrijskih izdelkov in za razlike med višjimi in 
nižjimi enotnimi cenamL 

708- Odločba o rabatih za nafto in naftne derivate, za ka- 
tere je predpisana enotna cena, veljavna za vso Fe- 
derativno ljudsko republiko Jugoslavijo. 

709. Odločba o izročitvi v prodajo posebnih pfeemskiH 
ovitkov za letalski promet z inozemstvom. 

710. Odločba o podaljšanju prometa priložnostnih' poštnih 
znamk. 

Popravek tablice iz odločbe o davčnih stopnjah davka od 
dohodka delavcev, nameščencev in uslužbencev. 

m. 84 z dne 2. okiofotft 1948: 
71tt Uredba o ustanovitvi in prenehanju delovnih raz- 

merij. 
712. Uredba o delovnih' knjižicah. 
718. Uredba o spremembi in dopolnitvi uredbe o načrt- 

nem razdeljevanju industrijskega blaga. 
714. Uredba o ustanovitvi zveznega instituta za živinorejo. 
715. Uredba o ustanovitvi in delovnem področju radioteh- 
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.716. Uredba o ustanovitvi in delovnem področju usnjar- 
ske šole v .Visokem. 

717. Uredba o ustanovitvi in delovnem področju usnjar- 
skega tehnikuma v Domžalah. 

718. Uredba o ustanovitvi in delovnem področju kemij- 
skega tehnikuma. 

719. Uredba o ustanovitvi in delovnem področju delov- 
nega tehnikuma v Pančevu. 

720. Odredba št. XV o državnih (vezanih) cenah za pe- 
rutnino. 

721. Odredba št. XVII o državnih (vezanih) cenah za zdra- 
vilna zelišča. 

722. Odredba št. XVII o državnih (vezanih) cenah za 
gozdna semena. 

723! Pravilnik o pripravniški ^službi, strokovnih izpitih 
in tečajih v ekonomsko-komercialni stroki. 

724. Pravilnik o načinu progresivnega plačevanja rudar- 
skih delavcev, če presegajo norme. 

725. Navodilo za izvajanje uredbe o delovnih knjižicah. 
726. Odredba o reviziji izdanih delovnih knjižic. 
727. Odredba o obveznem pregledu prevoznih in carin- 

skih listin za uvozno in izvozno blago. 
728. Odredba o odvzemu iz prometa priložnostnih pošt- 

nih znamk »Balkansko-srednjeevropsko tekmovanje 
v atletiki«. 

729. Odločba o ustanovitvi in pristojnosti zvezne uprave 
za utenzilije. 

Popravek uredbe o ustanovitvi dečjih jasli in otroških 
vrtcev. 

St. 85 z dne 6. oktobra 1948: 

730. Uredba o državnem žitnem skladu ter o ustanovitvi 
in delu direkcije državnega žitnega sklada. 

731. Pravilnik o pripravniški službi, strokovnih izpitih in 
tečajih v statistični stroki. 

732. Navodilo za izvajanje temeljnega zakona o razla- 
stitvi. 

733. Navodilo o načinu prodaje obrazcev za živinske 
potne liste. 

734. Navodilo o povprečni vlagi koruze po mesecih. 
735. Odredba o določitvi temeljne plače za nòvouvedene 

poklice >nižji carinski pomočnik«, »carinski pomoč- 
nik« in »višji carinski pomočnik«. 

736. Odredba o odpravi poklica »carinski stražnik« in 
uvedbi, poklicev >nižji carinski pomočnik«, >carinski 
pomočnik« in »višji carinski pomočnik« v finančni 
stroku 

737. Odredba o razvrstitvi novouvedenih poklicev »nižji 
carinski pomočnik«, >carinski pomočnik« in »višji 
carinski pomočnik«. 

738. Odredba o določitvi norm za največje dovoljene 
izgube pri pogonskem materialu pri vskladiščenju 
in izdajanju v avtomobilskem prometu. 

739. Odredba o četrti spremembi in dopolnitvi odredbe 
o državnih (vezanih) cenah za industrijske rastline 
po njih vrsti in kakovosti ter o pogojih za sklepanje 
pogodb za industrijske rastline letine 1948. 

740. Odločba o pogojni prodaji jedilnega olja in oljnih 
pogač pridelovalcem bučnih pečk" v trgovini po ve- 
zanih cenah. 

741. Odločba o kupovanju suhih gob po vezanih cenah. 
Popravek navodila za izvajanje uredbe o reviziji državnih 

gospodarskih podjetij, uradov in ustanov. 

Št. 86 z dne 9. oktobra 1948: 
742. Uredba o plačali delavcev in učencev v metalurgiji 

in v kovinarski panogi. 
743. Uredba o plačah delavcev in učencev v lesni, ke- 

mični, medicinski, živilski, tekstilni, oblačilni in 
tobačni industriji, v industriji stekla, papirja, celu- 
loze in lesovine, usnja, obutve in gumija. 

744. Uredba o plačah delavcev v proizvodnji cementa, 
salonita, žganega magnezita, mavca, apna, lahkih 
gradbenih plošč in betonskih izdelkov. 

745. Pravilnik o pripravniški službi, strokovnih izpitih 
in tečajih v planerski stroki. 

746. Pravilnik o zdravniškem pregledu in cepljenju čla- 
nov ladijske posadke FLRJ. 

747. Pravilnik o spremembi 7. in 13. člena pravilnika 
za izvrševanje zakona o ugotovitvi pravice do pokoj- 
nine in o upokojitvi državnih uslužbencev. 

748. Navodilo o določitvi rokov za sklepanje učnih po- 
godb in za vpis v šole za gospodarske učence. 

749. Odredba o podaljšanju veljavnosti odredbe o ure- 
ditvi prometa z žitom do konca obveznega odkupa. 

750. Odredba o omejitvi izdajanja bonov za nakup indu- 
strijskega blaga po nižjih enotnih cenah kmetom 
pridelovalcem za obvezno oddani krompir in fižol 
letine 1948. 

751. Odločba o odstotku progresivnega povečanja plače 
pri preseganju norme. 

752. Odločba o prepovedi prihajanja lista >Nova borba« 
in njegovega razširjanja v Federativni ljudski repu- 
bliki Jugoslaviji. 

St. 87 z dno 13. oktobra 1948: 

753. Zakon o kaznivih dejanjih zoper splošno ljudsko pre- 
moženje ter premoženje zadružnih in drugih druž- 
benih organizacij. 

754. Zakon o spremembah in dopolnitvah temeljnega za- 
kona o prekrških. 

755. Pravilnik o premijah za organizacijo in izvršitev pre- 
voza pošiljavčevih maršrutnih vlakov. 

Ratifikacija svetovne poštne konvencije po Jugoslaviji. 
Popravek uredbe o ustanovitvi in prenehanju delovnih 

razmerij. 
Popravek odločbe o spremembah poštne, telegrafske in 

telefonske pristojbinske tarife. 
Popravek odločbe o uslanovitvi   in ' pristojnosti zvezne 

uprave za utenzilije. 

St. 88 z dne 16. oktobra 1948: 
756. Zakon o kaznivih dejanijih zoper uradno dolžnost. 
757. Zakon o spremembi drugega odstavka 37, člena za- 

kona o državljanstvu Federativne ljudske republike 
Jugoslavije. 

758. Odlok Ljudske skupščine FLRJ o potrditvi uredb 
vlade FLRJ, ki jih je vlada izdala od 25. aprila do 
27. septembra 1948. 

759. Ukaz o določitvi podjetij splošnega državnega po- 
mena. 

izdaja >üradnl list LRS< • - Ravnatelj in odgovorni urednik': Božo Vodušek; tiska Blasnikova tiskarna, obrat 1 — oba v Ljubljani 
Naročnina: četrtletno 60. <>oUetao 120, celoletno 240 din. — Posamezna številka: 4 din za 16 strani, 8 din za 82 strani. 12 din 
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Poštnina plačana • gotovini. 

URADNÌ LIST 
LJUDSKE   REPUBLIKE   SLOVENIJE/ 

Letnik V. V Ljubljani dne 26. oktobra 1948. Številka 45. 

VSEBINA:' 
239. Ukaz o preosnovi vlade XRS. 
240. Uredba o ustanovitvi Komisije za zakonodajo in organiza- 

cijo državne uprave pri vladi LRS. 
241. Uredbo o ustanovitvi uprave za rejo prašičev. 
242. Uredba o pobiranju domačega kostanja v letu 1948. 
243. Odločba o imenovanju predsednika Komisije za zakonodajo 

in organizacijo državne uprave pri vladi LRS. 
244. Odločba o ustanovitvi Doma za duševno defektne v Hra- 

etovcu pri Mariboru, 

248. Pravilnik o pripravniški službi in strokovnih, izpitjh, o eta- 
/ žu in o izpitih za zdravnike specialiste in o strokovnih f       tečajih uslužbencev zdravstvene stroke. 
246. Odločba o razrešitvi in imenovanju predsednika Komiteja 

za zunanjo trgovino pri vladi LES. 
247. Odločba o vezanih odkupnih cenah ea suhe elive. 

Popravek. 

PREZIDI} LJUDSKE SKUPŠČINE LRS 

239. 

ukaz 
o preosnovi vlade 

Na podlagi 7. točke 72. člena ustave LRS, 9. točke 
4. člena zakona o Prezidiju Ljudske skupščine LRS 

odloča 

Prezidiij Ljudske skupščine LRS po predlogu predsednika 
vlade LRS, 

1. da se razrešijo: 
minister za pravosodje vlade LRS dr. Jože Po- 

kom, 
minister za trgovino in preskrbo vlade LRS Viktor 

Repič, 
minister za lokalni promet vlade LRS Jože Boršt- 

nar;        * 

2. da Se  imenujejo: 

dr. Jože Pokom za ministra v vladi LRS, 
Viktor Repič za ministra v vladi LRS, 
Jože   Borštnar  za ministra za trgovino in pre- 

skrbo, vlade LRS, 
dr. Heliodor M.odic za ministra za pravosodje 

vlade LRS, 
Anton Sušteršič za ministra za lokaka promet 

vlade LRS 
U št. 109 
Glavno mesto Ljubljana dne 23. oktobra 1048. 

PREZIDU LJUDSKE SKUPŠČINE 
LJUDSKE REPUBLIKE SLOVENIJE 

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

UREDBE. ODREDBE. NAVODILA IN ODLOČBE 
VLADE LJUDSKE REPUBLIKE SLOVENIJE 

240. 
Na podlagi 78. člena ustave LRS izdaja vlada LRS 

uredbo 
o ustanovitvi Komisije za zakonodajo in organizacijo 

državne uprave pri vladi LRS 
1. člen , 

Ustanovi ee Komisija za zakonodajo in organizacijo 
državne uprave pri vladi LRS,- 

2. člen 
Komisđja za zakonodajo in organizacijo državne 

uprave pri vladi LRS ima zlasti tele naloge: 
1. vodi in spravlja v sklad delo pri sestavljanju pred- 

logov republiških zakonov, uredb, navodil, odredb ia 
odločb vlade LRS; 

2. daje vzpodbudo za izdajanje novih in za spre- 
membo obstoječih (veljavnih) predpisov, ki jih izdaja 
vlada LRS; 

3. daje vladi LRS pravna mnenja o predlogih zako- 
nov, uredb, navodil, odredb in odločb, ki jih predlagajo 
člani vlade, njeni komiteji in komisije; 

4. predlaga vladi LRS splošna načela za organize- 
cijo državne uprave ministrstev, komitejev in komisij pri 
vladi LRS ter za organizacijo ljudskih odborov (izvršilnih 
odborov ljudskih odborov); 

5. pripravlja predloge za obvezno razlago zakonov po 
Prezidiju Ljudske skupščine LRS; 

6.'pripravlja obrazce statutov ljudskih odborov ter 
pravilnikov in poslovnikov organov in ustanov državne 
uprave; » 

7. daje predsedniku vlade LRS pravna mnenja v spo- 
rih ••••!•••••• med ministrstvi, komiteji in komisijami 
pri vladi LRS ali med podrejenimi uradi in ustanovami; 

8. vodi >Uradni list LRS«; 
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9. skrbi za uradne zbirke (izdaje) zakonov in komen- 
tarjev zakonov; 

10. pregleduje in redigira splošne pravne p&dpise, 
ki jih izdajajo dlani vlade, komiteji in komisije pri vladi 
LRS, preden se razglasijo v »Uradnem listu LRS«, in 
daje o njih rnneoja in 

11. opravlja druge naloge s področja zakonodaje if 
organizacije državne uprave, ki jih zakoni in uredbe da- 
jejo v njeno pristojnost. 

3. člen 

Komisijo za zakonodajo in organizacijo državne upra- 
ve sestavljajo predsednik, ki mora biti član vlade, in 
potrebno število članov. Imenuje jih vlada LRS po pred- 
logu predsednika vlade LRS. 

4. člen 
Predsednik komisije vodi delo komisije, skrbi za iz- 

vajanje njenih sklepov, sklicuje seje komisije in jih vodi. 

5. člen 
Za opravljanje svojega dela ima komisija potrebno 

število' strokovnega in drugega (pomožnega) osebja. 

6. člen 

Komisija se začasno vzdržuje iz proračuna dohodkov 
in izdatkov predsedstva vlade LRS. 

7. člen 
Natančnejše določbe o organizaciji in delu komisije 

predpiše predsednik vlade LRS. 

8. člen 
Ta uredba velja od dneva objave v »Uradnem listu 

LRS«. 
Št. S- zak. 630 
Ljubljana dne 22. oktobra 1948. 

Podpredsednik vlade in  minister 
za industrijo in rudarstvo LRS: Predsednik vlade LRS: 

Dr. Marijan Brecelj 1. r. Miha Marinko 1. r. 

241. 
Na podlagi 2. odstavka 78. člena ustave LRS izdaja 

vlada  LRS po  predlogu   ministra za trgovino in  pre-/ 
skrbo LRß 

uredbo 
o ustanovitvi uprave za rejo prašičev 

1. člen 
Pri ministrstvu za trgovino in preskrbo LRS se usta- 

novi uprava za rejo prašičev. 
Sedež uprave je v Ljubljani. 

2. člen 
Uprava za rejo prašičev ima na območju Ljudske 

republike Slovenije nadzorstvo nad rejo prašičev v pod- 
jetjih za rejo prašičev in njihovih pitaliSčih oziroma vzre- 
jevališčih, obdeluje in uresničuje načrt reje prašičev, 
nadzira izvedbo načrtov ter skrbi za pravilno organizacijo 
podjetij za rejo prašičev ter njihovih gospodarstev, pita- 
lišč in vzrejevališč —' • • '-— 

8. člen 
Upravi načeluje upravnik, ki je odgovoren za delo 

uprave neposredno ministru za trgovino in preskrbo. 
Upravnika postavi in razreši minister za trgovino in 

preskrbo LRS v sporazumu s predsednikom vlade LRS. 

4. člen 
Za razpravljanje o strokovnih vprašanjih se ustanovi 

••• upravi za rejo, prašičev strokovni svet kot upravnikov 
posvetovalni organ. Sklicuje • vodi ga upravnik. Člane 
strokovnega sveta imenuje minister za trgovino in pre- 
skrbo. 

6. člen 
Uprava ima svoj predračun dohodkov in izdatkov 

v okviru predračuna ministrstva za trgovino in preskrbo. 
Upravnik je naredbodajalec za izvajanje predračuna. 

6. člen 
Natančnejše določbe glede organizacije, dela in po- 

slovanja uprave, posameznih sektorjev in referatov, bo 
predpisal s pravilnikom minister za trgovino in pre- 
skrbo LRS. 

7. Sen 

Ta uredba velja od dneva objave v »Uradnem listu 
LRS«. 

S-zak. št. 625. 
Ljubljana dne 25. oktobra 1948. 

Minister Za predsednika vlade LRS 
za trgovino in preskrbo LRS: podpredsednik vlade LRS: 

Viktor Repiï L r. Ivan Maček 1. r. 

242. 

Na podlagi 39. člena splošnega zakona o gozdovih 
izdaja vlada LRS po predlogu ministra za gozdarstvo in 
lesno industrijo LRS "   ' 

uredbo J 
o pobiranju domačega kostanja v letu 1948 

1. člen * 
V državnih, zadružnih in zasebnih gozdovih sme v 

letu 1948 po 21. oktobru vsakdo brez lastnikovega ali 
upravnikovega dovoljenja in brez odškodnine pobirati 
domači kostanj. Pri tem se ne sme delati škoda na drev- 
ju ali v gozdu. 

Na Primorskem velja dovoljenje iz prvega odstavk: 
te uredbe od 1. novembra 1948 dalje. 

2. člen 
Ta uredba velja takoj. 
St. S-zak. 624 
Ljubljana dne 22. oktobra 1948. 

Minister za gozdarstvo 
in lesno industrijo LRS: 

Tone Fajfar l.r. 
Predsednik vlade LRS: 

Miha Marinko 1. r. 
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243. 

Odločba 
Na podlagi uredbe o ustanovitvi Komieije za za- 

konodajo in organizacijo državne uprave pri vladi LRS, 
št. S-zak. 686 z dne 22. oktobra 1948, 

imenuje 

vlada LRS po predlogu predsednika vlade LRS 
tov. dr. Jožeta Pokorna, ministra v vladi LRS, za pred- 

sednika Komisije za zakonodajo in organizacijo državne 
uprave pri Vladi LRS. 

St. S-zak. 637 
Ljubljana dne 23. oktobra 1948. 

Podpredsednik vlade LRS: 
Dr. Marijan Brecelj 1. r. 

Predsednik vlade LRS: 
Miha Marinko 1. r. 

244. 

Na podlagi 78. člena ustave LRS izdaja vlada Ljud- 
ske republike Slovenije po predlogu ministra za socialno 
skrbstvo LRS 

odločbo 
o ustanovitvi Doma za duševno defektne v Hrastovcu 

pri Mariboru 

1. 

Ustanovi se Dom za duševno defektne v Hrastovcu 
pri Mariboru, ki je državna ustanova republiškega po- 
mena pod nadzorstvom ministrstva za socialno skrbstvo. 

2. 

Naloga doma je, da oskrbuje duševno defektne osebe, 
odrasle in mladino, ki jih ni mogoče ozdraviti ali uspo- 
sobiti za delo in ki jih tudi ni mogoče vzgajati. 

3. 

Dom za duševno defektne v Hrastovcu se vzdržuje 
iz proračuna ministrstva za socialno skrbstvo. 

Minister za socialno skrbstvo bo izdal predpise o 
ustroju in delu Doma za duševno defektne. 

6. 

Ta odločba velja od dneva objave v >Uradnem listu 
LRS«. 

St. S-zak. 609 • 

Ljubljana dr.« 22. oktobra 1948. 

Minister Za predsednika vlade LRS 
za socialno skrbstvo LRS:   podpredsednik   vlade   LRS: 
Dr. Kržišuik Anton I   r.        Dr. Marijan Brecelj L r. 

PRAVILNIKI.ODREBBE.NAVODIL 
MINISTRSTEV LJUDSKE REPÜB 

DLQSBE 
ï SLOVENIJE 

Na podlagi 4. in 7. člena uredbe o zdravstveni stroki 
(Uradni list LRS, št. 40 z dne 27. IX. 1947) predpisujem 
v sporazumu s predsednikom vlade LRS 

pravilnik 
o pripravniški službi in strokovnih izpitih, o stažu 
za specialiste in o izpitih za zdravnike specialiste, 
o strokovnih tečajih in o tečajih za usposobitev in 
obvezno strokovno izpopolnitev uslužbencev' zdrav- 

stvene stroke 

I. Pripravniška služba 

1. člen 
Za dosego poklica medicinskega tehnika, medicin- 

ske sestre (pomočnice), zobotehnika, zobarja, zdravnika, 
farmacevtskega pomočnika in farmacevta je potrebna po 
končanem šolanju enoletna pripravniška služba. 

V rok pripravniške službe za zdravnika se po pred- 
njem odstavku šteje tudi čas na splošnem zdravniškem 
stažu oziroma prvo leto specializacije na bakteriologiji, 
higieni, epidemiologiji, parazitologiji in v teoretičnih 
panogah medicine, na biologiji, anatomiji, histologiji, 
fiziologiji, farmakologiji, patološki anatomiji, sodni medi- 
cini in rentgenologiji. 

2. člen 

Pripravniško službo prebijejo: 
1. medicinski tehniki v higiensko-epidemioloških in- 

stitutih, na sanitarno-epidemioloških postajah oziroma v 
rentgenskih institutih in kabinetih ali v 'oddelkih in 
kabinetih za fizikalno terapijo; 

2. medicinske sestre (pomočnice) v bolnicah ali izven- 
bolničnih ustanovah pod vodstvom zdravnika; 

3. zobotehniki v državnih zobotehničnih laboratorijih 
pod neposrednim vodstvom šefa ustanove; 

4. zobarji v velikih zobarskih ambulantah pod vod- 
stvom zobozdravnika; 

6. farmacevtski pomočniki v lekarnah in v labora- 
torijih ali v farmacevtski industriji; 

6. farmacevti v lekarnah in farmacevtski industriji 
ter v znanstvenih institutih; 

7. zdravniki, kolikor se jim v pripravniško dobo ne 
šteje staž ali specializacija po drugem odstavku 1. člena, 
v bolnicah, ki jih določi minister za ljudsko zdravstvo 
LRS. 

Med pripravniško službo se morajo zobarski tehnik, 
zobar, farmacevt in zdravnik usposobiti za samostojno 
delo. 

3. Sen 

Neposredni starešina mora skrbeti za strokovno 
usposobitev pripravnika, dajati mu vsa potrebna navodila 
in nadzirati njegovo delo in uspeh v službi. 

Neposredni starešina stalno vodi za vsakega pri- 
pravnika posebno polo s podatki o njegovi pripravniški 
službi; vanjo zapisuje po časovnem redu kraj in čas pri- 
pravnikovega dela ter marljivost, strokovno zanesljivost 
in uspeh pri njegovem delu. Poleg tega zapisuje v za- 
devanje, pohvale, nagrade in kazni ter yse, kar je po* 
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membno za oceno o uspehu, doseženem v pripravniški 
•lužbi. 

Podatke o pripravniški službi priloži neposredni sta- 
rešina v overjenem prepisu prošnji za izpit. 

4, člen 

Pred pripravniškim izpitom za zdravnike morajo 
zdravniki stažisti opraviti na mestu, kjer opravljajo staž, 
stažerski kolokvij. 

Namen stažerskega kolokvija jo preizkusiti praktično 
inanje, ki ga je stažist pridobil v času splošnega staža. 

II. Strokovni ispit 

•., 5. Sien 

Ko preteče pripravniška služba oziroma ko priprav- 
nik opravi stažerski kolokvij, pridobi pravico, opravljati 
strokovni izpit. 

Prošnjo za strokovni izpit mora pripravnik predložiti 
nepo.-:..'dnemu starešini vsaj er mesec pred potekom do- 
ločenega roka pripravniške službe. Starešina pošlje to 
prošnjo obenem s podatki o pripravniški službi ministru 
za ljudsko zdravstvo LRS. 

6. Sen 

Strokovni izpit sme pripravnik po" vljati največ dva- 
krat. K ponovitvi strokovnega izpita pripravnik ne more 
biti pripuščen pred potékoi. treh mesecev po prvem 
opravljanju oziroma ponavljanju izpita. 

Za nastavitev pristcjai -tarešina sme iz ••••^ :renćga 
razloga podaljšati skrajni rok za prvi izpit kakor.tudi 
za ponovitev izpita največ za šest mesecev. 

7. člen 

Strokovni pripravniški izpit sestoji iz splošnega in 
strokovnega dela. 

Izpit iz splošnega dela je samo usten. Opravlja se 
po programu, ki ga predpiše predsednik vlade LRS. 

8. člen 
Strokovni del pripravniškega izpita za posamezne 

poklice obsega tele predmete: 
1. za medicinskega tehnika: higieno (šolsko, komu- 

nalno, ' živibko in delovno), higienäko kontrolo vode in 
živil, epidemiologijo, zdravstveno tehniko, dezinfekcijo 
m' dezinsekcijo; deratizacijo' oziroma rentgensko tehniko 
ali fizikalno terapijo in masažo, ortopedsko' gimnastiko 
in temelje statistike; izpit je teoretičen in praktičen; 

2. za medicinsko sestro: higieno (Šolsko, komunalno, 
živilsko in delovno), notranje bolezni,'kirurgijo, porod- 
ništvo in ginekologijo, otroške bolezni (z varstvom otrok), 
nalezljive bolezni in epidemiologijo in temelje statistike; 
izpit je teoretičen in praktičen; 

3. za zobotehnika: poznanje materiala, pripravljanje 
premičnih in nepremičnih protez ter temelje statistike; 
izpit je teoretičen • praktičen;' 

4. za zobarja: izdelavo zob, konservativno zdravljenje 
wet ta zob, zobno:protetiko, temelje ortodenüjein temelje 
statistike; izpit je teoretičen in > praktičen; 

5. za zdravnike: >> 
a) ki so na splošnem zdravniškem stažu: epidemio- 

logijo (zlasti probleme preprečevanja malarije, tuberku- 
loz-, pepavice, '"revesnih nalezljivih bolezni, sifilisa), 
nalezljive bolazn:, higieno (šolsko, komunalno, živilsko in 

delovno), kirurgijo, porodništvo, pediataijo z varstvom 
matero in otroka ter medicinsko statistiko; 

b) ki so specializirajo (pa niso dolžni imeti splošne- 
ga staža): iz tvarine tiste medicinske panoge, za katero 
se specializirajo; 

6. za farmacevtskega pomočnika: galensko farmacijo, 
poznanje in shranjevanje farmacevtskega materiala, me- 
todiko laboratorijskega dela in temelje statistike; 

7. za farmacevta v lekarniški službi: temelje toksiko- 
logije, galensko farmacijo, poznanje in shranjevanje far- 
macevtskega materiala, farmacevtsko kemijo, farmakogno- 
zijo, biokemijo in bromaiologijo, temelje lekarniškega 
knjigovodstva in higiene ter temelje statistike; izpit je 
teoretičen in praktičen; 

za farmacevta v farmacevtski industriji: farmacevt- 
sko tehnologijo, temelje biološke"kemije, poznanje zdra- 
vil biološkega izvora, poznanje in shranjevanje farma- 
cevtskega materiala, higieno in temelje statistike; izpit 
je teoretičen in praktičen; 

za farmacevta v službi pri znanstvenih institutih: 
farmacevtsko kemijo, galensko farmacijo (kakovostno in 
količinsko preskušanje galensMh preparatov), farmako- 
gnozijo, temelje biološke kemije in bromatologije, temelje 
farmakologije, temelje bakteriologije in higiene ter teme- 
lje statistike; i2pit iz galen3ke farmacije je teoretičen in 
praktičen. 

Razen tega se od pripravnika zahteva poznanje zdrav- 
stvenih predpisov. 

ancien 
Strokovni izpit se opravlja pred izpitno.komisijo, ki 

jo sestavljajo predsednik' izpitne komisije, dva stalna 
člana, katerih eden je organ personalne službe, in stro- 
kovni izpraševalec za zadevni predmet. 

Izpitne komisije imenuje vsako leto minister za 
ljudsko zdravstvo LRS. 

10. člen 
y 

Po končanem izpraševanju oceni komisija priprav- 
nika z oceno ^odlično (ö)«, >prav dobro (4)«, xlobro (8)< 
in »slabo (2)c. 

Po končanem izpitu dobi pripravnik od izpitne komi- 
sije spričevalo, ki ga podpišeta predsednik in delovodja. 
V spričevalu je treba navesti, za kateri poklic je kandi- 
dat opravljal izpit in s kakšnim uspehom ga je napravil. 

i>        11. člen 

O izpitu vodi delovodja zapisnik, v katerega se mo- 
rajo vpisati kraj in ••• izpita, imena članov izpitne komi- 
sije, naslov, (predmet) nalogin praktičnega dela, ki ga je 
pripravnik dobil, ter- posamezna vprašanja pri uätnem 
izpitu. 

12. člen 
Minister za ljudsko zdravstvo LRS določi praviloma 

dva redna, po uradni potrebi in glede na druge okoliščine 
pa tudi več izpitnih rokov v letu in pa ustanovo^ pri ka- 
teri se bodo opravljali pripravniški strokovni izpiti. 

13..člen 
Potovanje na strokovni'izpit se šteje za uradno poto- 

vanje in ima kandidat pravico do povračila stroškov po 
predpisih o povračilu stroškov za uradna potovanja. 

Ce kandidat brez razloga odstopi od izpita, nim» 
pravice do povračila stroškov za uradno potovanje. 
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Strokovni izpiti tistih, ki imajo ob vstopu v državno službo 
že strokovno izobrazbo 

14 člen 
Izjemoma morajo tisti iz zasebnih poklicev in služb, 

ki se prvič nastavijo za medicinskega tehnika, medicin- 
sko sestro (pomočnico), zobotehnika, zobarja, zdravnika, 
farmacevtskega pomočnika ali farmacevta ter imajo po- 
trebno izobrazbo in zadostno strokovno prakso za ta po- 
klic, opraviti strokovni izpit, za ta poklic v šestih mesecih 
po nastopu službe. 

V opravičenih primerih sme za nastavitev pristojni 
starešina ta rok podaljšati še za šesi mesecev. Prav tako 
sme za nastavitev pristojni starešina po oceni strokovne 
komisije, ki se v ta namen sestavi, osebe iz prednjega 
odstavka oprostiti vsega izpita ali samo posameznih pred- 
metov tega strokovnega izpita, če je njihova strokovna 
izobrazba in strokovna praksa dokazana ter ustreza po- 
klicu, v katerega naj se postavijo. 

Strokovno komisijo imenuje za vsak posamezni izpit 
minister za ljudsko zdravstvo LRS. Član komisije je tudi 
zastopnik personalne službe. 

15. člen  - 
Strokovni izpit za poklic© iz prednjega člena se sme 

ponavljati največ dvakrat. Ponovitev izpita 60 ne more 
dovoliti pred pretekom treh mesecev po prvem opravlja- 
nju oziroma ponavljanju izpita. 

16. člen 

Kandidat predloži priglasitev za izpit iz štirinajstega 
člena tega pravilnika neposrednemu starešini. 

Neposredni starešina pošlje priglasitev z overjenim 
prepisom podatkov o službi in uspehih kandidata titanovi, 
ori kateri se opravljajo izpiti   ... 

17. člea 
Pri strokovnem izpilu še dela izpit iz predmetov, 

ki 60 v tem pravilniku določeni za pripravniški izpit. 

18. člen 

Glede načina priglašanja uslužbencev za izpit, dolo- 
čitve in sestave izpitr/e komisije, pripravo kandidatov in 
ocenjevanja velja isto, kar jo predpisano za pripravniški 
strokovni izpit. 

III. Staž za zdravnika specialista 

' ' 19. člen 

Pravico do  poklica zdravnika  specialista pridobijo 
• zdravniki, ki prebijejo doloren, čas. na specializaciji v tisti 
strokovni panogi, v kateri se želijo çpeeializirati, in na- 
pravijo izpit iz specializacije. 

-' Od tega so izvzeti redni in izredni profesorji ter do- 
centi medicinske fakultete, ki si s svojim poklicem pri- 
dobijo pravico, opravljati  prakso zdravnika specialista. 

20. člen 
Za specializacijo je potrebno: 
a) da ima zdravnik splošni zdravniški stag in 
b) da ima dovoljenje za specializacijo. 
Splošni zdravniški staž ni potreben zdravnikom, ki se 

priglasijo za specializacijo^ v »wkterioloff'ji, higien\ epi- 
demiologiji, parazitologiji in v.teraaraih panogah medi- 

cine: biologiji, anatomiji, histologiji, fiziologiji, farmakolo- 
giji, patološki anatomiji, sodni medicini in v rentgeno- 
iogiji-     ... 

Zdravnikom republiških zdravstvenih ustanov dn ura- 
dov in zdravstvenih ustanov ter uradov ljudskih odIx>rov, 
da dovoljenje za specializacijo minister za ljudsko zdrav- 
stvo LRS. 

21. člen 

Za specialne strokovne skupine se štejejo: interna 
medicina, ftiziologija, nalezljive bolezni, pediatrija, kirur- 
gija, oftalmologija, porodništvo in ginekologija, nevrolo- 
gija in psihiatrija, dermatologija in venerologija, rent- 
genologija, radioterapija, sodna medicina, stomatologija, 
patološka anatomija, higiena, bakteriologija in fizikalna 
terapija. 

Te specialne strokovne ' skupine imajo lahko svoje 
podspecializacije. 

Minister za ljudsko zdravstvo LRS sme uvajati nove 
specializaeje in podspecializacije. . 

22. člen -, 
Ustanove, kjer ••• ee -zdravniki specializirajo, doloS 

za zdravnike republiških ustanov in uradov ter ustanov 
in uradov ljudskih odborov minister za ljudsko zdrav- 
stvo LRS. 

23. člen 

Staž specializacije traja obvezno: 
1. za interno medicino štiri let*, in eieer od tega 

tri noseče za patološko anatomijo, tri 'mesece za nevro- 
psihiatrijo, ' ' mesece za nalezljive bolezni, šest mesecev 
za ftiziologijo, ostali čas pa Za interno medicino; 

2. za pediatrijo tri leta. 
Obvezno delo v .bolnici je dve leti, od tega polovic» 

časa pri bolnih dojenčkih in, otrocih do treh let, tri me- 
sece na otroškem oddc'!:u za nalezljiv bole- ;, en. me- 
sec pri novorojenčkih na oddelku za porodnice, dva me- 
seca na otroški kirurgiji (diagnostiki in mali .kirurgiji),' 
če ni otroškega kiraršk" ga oddelka, pa ta čas na orto- 
pediji, tri mesece v otroškem dispanzerju in tri mesece 
na otroški polikliniki ali v otroški ambulanti; 

8. v kirurgiji so tri specializacije: splošna kirurgija, 
urologija in ortopedija. 

Staž specializacije za splošno kirurgijo traja štiri leta, 
od tega tri mesece na topografski anatomiji.  ' 

,   • Za urologijo in ortopedijo ter za spodaj navedene 
podspecializacije, je treba prebiti  dye. leti na splošni 
kirurgiji, dve leti pa v panogi, za katero se specializiral 

Podspecializacije is kirurgije so tele: 
a) nevrokirurgija, 
b) čeljustne kirurgija, 
c) plastična kirurgija. 
č) prsna kirurgija, 
d) otroška kirurgija; 
4. za porodništvo in ginekologijo stiri letu: od tega 

najprej eno leto za splošno kirurgijo, ostali čas pa za 
porodništvo in ginekologijo; 

5. za ftiziologijo tri leta, od tega osem mesecev ;• 
interno medicino, dvajset mesecev za fiziologijo, en me- 
sec na otroškem oddelku za tuberkulozo, en mesec za 
osteoartilrularno tuberkulozo in šest mesecev v dispan- 
zerju; .'.-••' 

6. za nalezljive bolezni tri leta, od tega šest inosecev 
za interno medicino; ••     • '• 
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7. za nevrologijo in psihiatrijo tri leta, od tega devet 
mesecev v bolniei za duševne bolezni, tri mesece za 
interno medicino, ostali čas pa na nevropsihiatrijskem 
oddelku bolnice in klinike; 

8. za oftalmologijo tri leta, od tega šest mesecev za 
splošno kirurgijo; 

9. za dermatologijo in venerologijo tri leta, od tega 
šest mesecev v ambulantah; 

10. za otorinolaringologijo tri leta, od tega eno leto 
za splošno kirurgijo; 

11. za rentgenologijo tri leta; 
12. za radioterapijo tri leta, od tega pol leta na rent- 

genski terapiji; 

13. za fizikalno terapijo dve leti, od tega tri mesece 
za interno medicino, tri mesece za nevrologijo in šest 
mesecev za ortopedijo; 

14. za sodno medicino tri leta, od tega eno leto za 
patološko anatomijo, dve leti pa v sodnem medicinskem 
zavodu; 

15. za patološko anatomijo tri leta, od tega pol leta 
v sodnem medicinskem zavodu ter dve leti in pol za 
patološko anatomijo; 

16. za stomatologijo tri leta, od tega šest mesecev 
za splošno kirurgijo in šest mesecev za čeljustno kirur- 
gijo; 

17. za bakteriologijo s parazitologijo tri leta; 
18. za epidemiologijo tri leta; 
19. za higieno tri leta; 
20. za parazitologijo dve leti; 
21. za anestezijo dve leti, od tega šest mesecev za 

interno medicino, šest mesecev za kardiologijo in dva- 
najst mesecev za anestezijo. 

24. člen 
Upravnik in šef oddelka zdravstvene ustanove, v ka- 

teri se stažisti specializirajo, morajo voditi njihovo delo 
in razvoj ter skrbeti za njihov uspeh in za to, da se 
usposobijo za samostojno delo v stroki. Poleg tega mora 
skrbeti, da se predela program za specializacijo, ki ga 
Uoloči minister za ljudsko zdravstvo LRS. 

Njegova dolžnost je, da stažista popolnoma uvede v 
vse vrste dela (iz njegove stroke), da bi obvladal tehniko 
in metodo diagnostike, tekočih laboratorijskih pregledov 
ter terapijskih in operacijskih posegov, da skrbi za raz- 
voj teoretičnega znanja stažista, mu pomaga z navodili 
in nasveti ter mu daje naloge. 

25. člen 
Starešina klinike oziroma šef oddelka zdravstvene 

ustanove, v kateri se stažist specializira, vodi posebno 
knjigo o njegovem delu, v katero vpisuje opravila (opera- 
cije in drugo), ki so zaupana stažistu, uspeh, s katerim 
so opravljena, ter vse, kar opazi o njegovem razvoju in 
napredku. 

IV. Izpit za specialista 

26. člen 
Izpit za zdravnika specialista se opravlja pred izpit- 

no komisijo. 

Za zdravnike republiških ustanov in uradov ter usta- 
nov in uradov ljudskih odborov je izpitna komisija pri 
ministrstvu za ljudsko zdravstvo LRS. 

Komisijo sestavljajo predsednik, po dva člana za 
vsako skupino specializacije oziroma panogo, zapisnikar 
ter njihovi namestniki. 

Minister za ljudsko zdravstvo LRS imenuje pred- 
sednika, člane in njihove namestnike izmed profesorjev 
medicinske fakultete ali izmed zdravnikov specialistov. 

Za vsako specialno skupino oziroma panogo, iz katere 
se opravlja izpit, morata biti praviloma oba člana specia- 
lista za tisto skupinof oziroma panogo. 

27. člen 
Zapisnikarja komisije in njegovega namestnika ime- 

nuje minister za ljudsko zdravstvo LRS. 
Zapisnikar piše zapisnik o izpitih, zapisnik o sejah 

komisije ter opravlja vse upravno delo v zvezi z izpiti. 

28. Sien 
• 

Izpitna komisija odloča z večino glasov. Zapisnikar 
nima glasovalne pravice. 

Ocene za uspeh so: »odlično (5)«, »prav dobro (4)«, 
>dobro (3)« in »slabo (2)«. 

Izpit se sme ponavljati dvakrat v šestih do dvanajstih 
mesecih. 

29. člen 
Izpiti se opravljaj« v ustanovi v izpitnih rokih, ki 

jih določi minister za ljudsko zdravstvo LRS. 
Praviloma kandidat ne more opravljati izpita v usta- 

novi, v kateri je dokončal staž specializacije. Prav tako 
mu nadrejeni starešina ne sme biti izpraševalec. 

Izpit je teoretičen in praktičen po razporedu, ki sme 
trajati do sedem dni. Na njem mora pokazati kandidat 
sposobnost za samostojno delo v skupini oziroma panogi 
specializacije in teoretično poznanje svoje stroke. 

30. člen 
Prošnjo za izpit izroči kandidat neposredno stare- 

šini v ustanovi, v kateri službuje. 
Prošnji mora priložiti: 
a) kratek življenjepis, 
b) overjen prepis odločbe o razporedu po 22. členu 

tega pravilnika in 
c) potrdilo o dokončanem stažu specializacije. 
Potrdilo o dokončanem stažu specializacije izda usta- 

nova, pri kateri je bil kandidat na stažu, in mora ob- 
segati podrobno poročilo in mnenje ustanove o službi 
oziroma o delih na stažu specializacije. 

Izpitna komisija sme pred odločitvijo o prošnji pre- 
skusiti izdano potrdilo. 

31. člen 
če kandidat izpolnjuje predpisane pogoje, mu mini- 

ster za ljudsko zdravstvo LRS izda dovoljenje za oprav- 
ljanje izpita ter mu določi izpitni rok in kraj ter ga o 
tem obvesti. 

32. člen 
Po vsakem izpitnem roku da predsednik .izpitne ko- 

misije ministra za ljudsko zdravstvo LRS poročilo o iz- 



Štev. 45. — 2ß. X. 1948 URADNI LIST LRS Stran 891 

I R 165/48-5 8950 
Singer Maksimiljan, roj. 4. VIII. 1910 

v Szekerfehervaru na Madžarskem, sin 
Sigmunda in matere neznanega imena iz 
Dolenc, trgovec v Gornjih Petrovcih, je 
bil aprila 1944 kot izraelit odpeljan v ta. 
borišče Nova Kaniža, nato pa v Oswie- 
cziim. V začetku januarja 1945 je bil do- 
ločen za transport v Doro. Sredi maja 
1945 se je zglasil v židovski bolnici v 
Berlinu, od tedaj se pogreša. 

Na predlog svakinje Hahn Elizabete, 
uslužbenke 0L0 v Murski Soboti, se uvede 
postopanje za razglasitev za mrtvega in 
ee izdaja pc 'v, da se o pogrešanem do 
1. III. 1949 poroča sodišču ali skrbniku 
Kardošu Ivanu, uslužbencu mestnega pod- 
jetja v Murski Soboti. 

Makovec Viktor in Singer Maksimiljan 
se pozivata, da se zglasita pri sodišču ali 
drugače dasta kako vest o sebi. 

Po preteku rokov bo sodišče odločilo o 
predlogih. 

Okrajno sodišče v Murski Soboti 
dne 1. oktobra 1948. 

III R 876/48—2 9214 
Klenovšek Jože, roj. 2. V. 1909 v Ra- 

čići, železničar, samski, je odšel 20. XII. 
1044 v NOV. Od božiča 1944 se pogreša. 

Na predlog brata Klenovška Martina, 
vojnega invalida v Račići 16, se uvede 
postopanje za razglasitev za mrtvega in 
se izdaja poziv, da se o pogrešanem do 
do 1. 1.1949 poroča sodišču ali skrbniku 
Špuatu Martinu, sod. nameščencu v Tr- 
bovljah. 

Po preteku roka bo sodišče odločilo o 
predlogu. 

Okrajno sodišče v Trbovljah 
dne 8. oktobra 1948. 

Oglasi sodišč 

Oklici o skrbnikih in razprjrah 
G 603/48 9183 

Perhaj Marija rojena Feme, kmetica, 
Studenec 4, p. IvanČna gorica, je vložila 
proti Perhaju Alojzu, kmetu, Glogovica 
št. 12, p. Št. Vid pri Stični, sedaj pogre- 
šan, tožbo zaradi razveze zakona. 

Razprava bo 18. novembra 1948 ob 
7.30 pred tem sodiščem v sobi št. 140/11, 

Tožencu se postavi za skrbnika dr. Sa- 
jovuc Stanko, sodni pravnik okrožnega 
sodišča v Ljubljani, ki ga bo zastopal na 
njegovo nevarnost in stroške, dokler ne 

'• nastopi sam ali ne imenuje pooblaščenca, 
ščenca. 

Okrožno sodišče v Ljubljani 
dne 8. oktobra 1948. 

I  * 
G 497/48 9318 

Zych Ivana rojena Turašek, delavka, 
Retje 22, p. Trbovlje 1, je vložila proti 
Zychu Rudolfu, dimnikarskemu pomoč- 
niku, sedaj neznanega bivališča, tožbo za 
razvezo zakonske zveze. 

Razprava bo 18. novembra 1948 ob 
8-30 pri tem sodišču soba št. 140/11- 

Tožencu se postavi za skrbnika dr. To- 
minec Janez, nižji sodni pravnik okrož- 
nega sodišča v Ljubljani, ks ga bo zasto- 
pal na njegovo nevarnost in stroške, do- 
kler ne nastopi sam ali ne imenuje po- 
oblaščenca. 

Okrožno sodišče v Ljubljani 
dne 13. oktobra 1948. 

Oklici dedičem 
0 2862/47-8 9866 

Kruleč Avgust, roj. 27. VIII. 1804, uči- 
telj v pokoju v Ljubljani. Zavetišče sv. 
Jožefa, je umrl 11. XII. 1947. , 

Dediči sodišču niso znani. Vsi tisti, ki 
menijo, da jim pripada dedna pravica do 
te zapuščine, naj se v treh mesecih 
priglasijo temu sodišču in podajo dedno 
priglasitev, ker se bi sicer zapuščina 
razpravljala le s tistimi, ki bodo podali 
dedno priglasitev in izkazali dedno pra- 
vico, nesprejeti del zapuščine pa bo pri- 
padel državi. 

Okrajno sodišče v Ljubljani 
dne 14. oktobra 1948. 

0 372/48—12 9323 
V zapuščinski zadevi po Janezu Trat- 

niku, kočarju iz Raven 10, ki je umrl 
21. IV. 1948 brez oporoke, se njegova hči 
Frančiška Tratnik, neznanega bivališča 
poziva, da se v šestih mesecih priglasi 
za dedinjo ali vsaj sporoči svoj naslov, 
sicer se bo obravnavala zapuščina z dru- 
gimi dednimi upravičenci in skrbnikom. 

Okrajno sodišče v Kranju 
dne 9. oktobra 1948. 

* 
O 483/48—8 9326 

V zapuščinski zadevi po dne 2. V. 
1948 brez oporoke umrlem Gornjecu Šte- 
fanu, poljedelcu iz Dokležovja 105, se 
njegov polbrat Gornjec N., sedaj nekje v 
Ameriki, ki se mu postavi za skrbnika 
Klemenčič Franc, pos. v Dokležovju 32, 
in njegova polsestra Gornjec Ana poro- 
čena N., zdaj nekje na Madžarskem, in 
ki se ji postavi za skrbnika Klemenčič 
Ivan, pos. v Dokležovju št. 23, pozivata, 
da v šestih mesecih od te objave vložita 
ustno ali pismeno dedno priglasitev, spo- 
ročita sodišču svoj naslov ali imenujeta 
pooblaščenca. Zapuščina se bo sicer 
obravnavala z dednimi upravičenci, ki 
so se že ali se bodo priglasili za dediče, 
in s skrbnikoma ter se bo zapuščina pri. 
sodila priglašenim dedičem, ki bodo svo- 
jo dedno pravico dokazali. 

Okrajno sodišče v Murski Soboti 
dne 13. oktobra 1948. 

* 
0 203/47—16 9266 

V zapuščinski zadevi po pokojni Grab- 
nar Agati, posestnici v Dolnji Nemški 
vasi 39, umrli 23. VII. 1947, se poziva 
njena hči Grabnar Kristina, rojena 22. 
IV. 1913, do 18. X. 1947 v službi v re- 
stavraciji >Jalovec< v Ratečah, a je nato 
neznano kam odšla, da se v Šestih me- 
secih od te objave priglasi za dedinjo 
pri tem sodišču ali pri postavljenem 
skrbniku Grmovšku Emanuelu, posest- 

niku v Dol. Ponikvah 20, ali pa imenuje 
svojega pooblaščenca, ker se bo sicer po 
preteku roka opravila zapuščinska raz- 
prava z znanimi dediči in postavljenim 
skrbnikom, dedni delež pa bo ostal v 
upravi skrbstvene oblasti, dokler se de- 
dinja ne oglasi. 

Okrajno sodišče v Trebnjem 
dne 9. oktobra 1948. 

Amortizacije 
V R 1500/48 9068 

Na predlog Drakslerja Cirila, poštnega 
uslužbenca v Celju, Babno 15, se uvede • 
postopanje za amortizacijo vrednotnice, 
ki jo je predlagatelj izgubil in se njen 
imetnik poziva, da v treh mesecih po 
objavi v Uradnem listu LRS uveljavi 
svoje pravice, sicer se bo po preteku j 
roka razglasila za neveljavno. 

Oznamenilo vrednotnice: 
hranilna knjižica št. 914 Okrajne hra- 

nilnice v Laškem na ime Draksler Ciril 
in Uršula, s stanjem 1.854 din dne 30. 
IV. 1947. 

Okrajno sodišče v Celju 
dne 7. oktobra 1948. 

V R 1567/48-3 9069 
Na predlog Zličarja Ferdinanda, ru- 

darja pri Sv. Lovrencu 21, p. Sv. Pavel 
pri Preboldu, se uvede postopanje za 
amortizacijo vrednotnice, Id jo je pred- 
lagatelj izgubil in se njen imetnik pozi- 
va, da v dveh mesecih po objavi v Urad- 
nem listu LRS uveljavi evoje pravice, 
ker se bo sicer izrekla za neveljavno. 

Oznamenilo vrednotnice: v 
vlažna knjižica Celjske mestne hranil- 

nice v Celju št. 30l805' na ime predlaga, 
telja z stanjem 31. XII. 1947 3.387.93 din. 

'        Okrajno sodišče v Celju 
dne 23. septembra 1948. 

* 
I R 844/48 862fl 

Na prošnjo Pušnjaka Bogomira, kapla- 
na v Apačah, se uvede postopanje za 
amortizacijo vreduotnice, ki se je pro- 
silcu baje v začetku okupacije leta 1941 
izgubila, in se lastniki pozivajo, naj 
uveljavijo svoje pravice v dveh mesecih 
po objavi v Uradnem listu LRS, ker se 
bo sicer po preteku roka izreklo, da je 
vrednotnica brez moči. 

Oznamenilo vrednotnice: 
življenjska polica št. 16.616 bMe Vza- 

jemne zavarovalnice v Ljubljana i zava- 
rovalno vsoto 30.000 din, izdana 14. I. 
1939. 

Okrajno sodišče v G. Radgoni 
dne 27. septembra 1948. 

* 
Ok 277/48-3 , 8968 

Na predlog Rrstana Vinka, trgovskega 
pomočnika v Ljubljani, Tyrseva c. 35/a 
a© uvede postopanje za amortizacijo 
vrednostnega papirja, ki ga je predlaga- 
telj baje izgubil in se imetnik poziva, da 
uveljavi svoje pravice v dveh mesecih 
po objavi v Uradnem listu LRS, ker se 
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bo sicer po preteku tega roka izreklo, 
da je vrednostni papir brez. moči. 

Oznamenilo vrednostnega papirja: 
Zavarovalna polica št. 15.010 Jugoslo- 

vanske  zavarovalne družbe  Slavija  v 
Ljubljani, zavarovalna pogodba sklenje- 
na s Krstanom Vinkom za čas od 1. IX. 
1923 do 1. IX. 1948 za zavarovano vsoto 
15.000 din, v korist prenosnika police^ 

Okrajno sodišče v Ljubljani 
dne L oktobra 1948. 

IR 193/48—4 8691 
Na prošnjo Turka Alberta, mehanika 

iz Zagreba, Sv. Duh št. 41, se uvede po- 
stopanje za amortizacijo vrednostnih pa- 
pirjev, ki vjih je prosilec baje izgubil, 
in se imetnik poziva, naj uveljavi svoje 
pravice v šestih mesecih po objavi v 
Uradnem listu LRS, ker se bo sicer po 
preteku roka izreklo, da so vrednostni 
papirji brez moči. 

Oznamenilo vrednostnih papirjev: 
potrdilo o pologu B št. 011852 z dne 

l. VL 1946, za 5"/o posojilo Svobode OF 
za Lit 900—, obveznice Glavnega povelj- 
stva slovenskih partizanskih cet za ga- 
tove dajatve v vrednosti Lit 15.200.—. 

Okrajno sodišče v Novem mestu 
dne 28. septembra 1948. 

Razni oglasi 
Št. P. 23. 801/E—48 9433 
Sprememba poštnega okoliša 
Dne 1. novembra 1948 bo začela po- 

slovati nova pošta Kostanjevica na Kra- 
su, ki bo z državnim avtobusom v kar- 
tiralni zvezi s poštama Štanijel na Krasu 
in Sežana. 

Okoliš nove pošte tvorijo kraji: Kosta- 
njevica, Temnica, Lipa, Novelo, Vojščica, 
Brestovica, Klarici, Mohorini, Možci, Se- 
la; Hudi log in Korita, ki se izločijo iz 
okoliša pošte Komen. 

Nova pošta, ki Iežiina sečišču premic 
Dobrovo v Brdih — ^Črni kal in Opatje 
selo — Štanjel na Krasu, naj se verta 
v poštno karto FLRJ. 

Poštna direkcija v Ljubljani 
dne 18. oktobra 1948. • 

Št. VI - 4533/1 9422 
Razpis 

šestmesečnega  podkovskega  tečaja  na 
državni podkovski šoli v Ljubljani 
Ravnateljstvo državne podkovske šole 

v Ljubljani razpisuje konkurz za šest- 
mesečni podkovski tečaj, ki so bo začel 
16. decembra 1948 in bo trajal do 16. ju- 
nija 1949. leta. 
- Pogoji za sprejem so: 

1. državljanstvo FLRJ, 
2. da je telesno in duševno zdrav 

(zdravniško spričevalo), 
3. da je pismen (šolska odpustnioa), 
4. da ima volivno pravico, 
5. da ni v sodni preiskavi, 
6. da je dopolnil 18. leto starosti (roj- 

stni list), 
7. potrdilo pristojnih vojaških oblasti, 

da ne bo med tečajem poklican na odslu- 
ženje kadrovskega roka, in. 

8. da se je izučil podkovske obrti in 
da je bil najmanj dve leti podkovski po- 
močnik (pomočniško spričevalo in delav- 
ska knjižica). 

V tečaj bo sprejetih največ 10 gojen- 
cev. Gojenci se bodo vzdrževali v šol- 
skem internatu na državne stroške. 

Svojeročno napisane prošnje s krat- 
kim življenjepisom, kolkovane z 10 din 
in s pravilno kolkovanimi prilogami (5 
dinarjev) je treba nasloviti na ravnatelj- 
stvo državne podkovske Sole v Ljubljani, 
Poljanska cesta 69, takoj, najpozneje pa 
do 5. novembra 1948. Priložiti je treba 
tudi kolek 30 din za rešitev prošnje. 

Interesenti bodo o sprejemu in o po- 
trebščinah, ki jih imajo prinesti s seboj, 
pravočasno obveščeni. 

Državna podkovska šola v Ljubljani 
dne 13. oktobra 1948. 

'    * 
9411 

Pozivamo vse upnike in dolžnike na- 
cionaliziranih podjetij Andrej Ogrizek, 
mehanična delavnica pletenin, Kranj, 
Macarol Stane, Šivalnica perila, Kranj in 
Savnik Anton, mehanična delavnica ple- 
tenin, Škofja Loka, da priglasijo svoje 
obveznosti, oziroma terjatve do 30. okto- 
bra 1948. 

Po preteku tega roka se priglasitve 
ne bodo upoštevale. Priglasitve naj se 
pošljejo na naslov: Industrija pletenin, 
rokavic in konfekcije, Kranj. 

Likvidatorji 
' * 

9284 
Upniki Živinorejske selekcijske zadru- 

ge z o. j. v Vuzenici in Lesno produk- 
tivne zadruge z o. j. v Vuzenici se pozi- 
zajo, da v treh mesecih, to je do 29. XII. 
1948 priglasijo svoje terjatve, ki so ob- 
stojale do fuzije s Kmetijsko zadrugo 
z o. j. v Vuzenici. 

Po preteku tega roka se na poznejše 
morebitne terjatve ne bo oziralo. 

Kmetijska zadruga z o. j. 
Vuzenica 

# 

^ živinorejska zadruga z o. j. v Čren- 
šovciih poziva zaradi fuzije z Kmetijsko 
zadrugo v Črenšovcih vse upnike in dolž- 
nike, da priglasijo svoje terjatve oziroma 
poravnajo' svoje dolgove pri omenjeni 
zadrugi do 25. decembra 1948. Od tega 
dne dalje se priglasi ne bodo več spre- 
jemali. 

Živinorejska zadruga 
Črenšovci 

* 

Poziv 
9302 

Vse stranke, ki imajo pri Danilu Pre. 
daliču, krznarju, Sv. Petra cesta •, 
krznene predmete, •• pozivajo, naj jih v 
14. dneh dvignejo pri RLO podjetju 
»KRZNO«, Ljubljana, Mestni trg 5. Po 
tem roku podjetje za sprejete in izgotov. 
Ijene stvari ne bo odgovarjalo. 

Podjetje RLO I — Center 
>KRZN0«, Ljubljana, 

Mestni trg 5 

T/C 639/48 
Réglas 

9368 

Preklicujemo izgubljeno štirioglato 
štampiljko z besedilom: Potrošniška za- 
druga z o. j. Brežice, Poslovalnica I. 

Potrošniška zadruga 
z 0. j. Brežice 

Preklici izgubljenih listin   ' 

Preklicujem izgubljeno osebno izkazni- 
co, izdano od NM v Ljubljani na ime Bah' 
Helena, Ljubljana, Bernekarjeva 11. 
9410 Bab Helena 

Preklicujem izgubljeno začasno osebno 
izkaznico št. 626, izdano od KLO Št. 
Janž pri Velenju, na ime Baloh Helena, 
Črnova 22. 
9346 Baloh Helena 

Preklicujem izgubljeno osebno izkaz- 
nico in vojaško knjižico, izdani na ime 
Beltram Lojze, Ljubljana, Funtkova 28. 
9334 Beltram Lojze 

Preklicujem izgubljeno šolsko spriče- 
valo 1. razreda bivše trirazredne trgov- 
ske gremiamo šole v Ljubljani, izdano 
od ravnateljstva šole na ime Bilinič Ma- 
rija roj. Čebulj, Ljubljana, Poljanska 58. 
8378 Bilinič Marija roj. Čebulj 

Preklicuiem osebno izkaznico na ime 
BlažiČ Julija, Tolmin, in potrdilo o vpi- 
su ljudskega posojila na ime Blažič Dar- 
ko, Solkan, Tovarniška 20. 
9347 Blažič Julija 

Preklicujem izgubljeno osebno izkaz- 
nico, izdano na ime BonČar Pavla, Otoče 
1, p. Podnart. 
9348 Bončar Pavla 

Preklicujem izgubljeni krstni list in 
Šolsko spričevalo I. razreda srednje teh- 
nične šole v Ljubljani (strojni odd.) na 
ime Božič Stanko, Sežana, Slov. Primorje. 
9227 Božič Stanko 

Preklicujem sindikalno izkaznico št. 
224.009. 
9335 Bricelj Marija, Bizovik 

Preklicujem osebno izkaznico, člansko 
izkaznico OF, izkaznico za kolo, sindikal- 
no knjižico, potrdilo o zaposlitvj in dovo- 
ljenje za bivanje inozemca, vse na ime 
Brsa Emil, Murska Sobota, Partizanska 
ul. 24. 
9274 Brsa Emil 

Preklicujem izgubljeno sindikalno iz- 
kaznico, izdano na ime Brunskole Aloj- 
zija, Ljubljana, Barvarska steza 6. 
9297 Brunskole Alojzija 

Preklicujem izgubljeno prometno knji- 
Žico za kolo št. 164817, izdano od NM v 

•Litiji  in  čebelarsko< izkaznico  na ime 
Bučar Anton, Dolgo brdo 6, p. Prežganje 
9404 Bučar Anton 

1     Preklicujem izgubljeno prometno knji- 
1 žico za kolo tov. št.  813791,  evid. št. 
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Razglasi in oglasi 

Opozorilo naročnikom/ 
V naši založbi so izšli: 

Zbirka gospodarskih predpisov, •. del, 

ki je nadaljevanje Zbirke gospodarskih predpisov, ki smo jih izdali 
aprila 1947. V tem drugem delu Zbirke gospodarskih predpisov smo se 
trudili, da bi vse gradivo uredili kar najbolj sistematično in pregledno in 
tako olajšali njegovo uporabo. Težišče zbirke so >Splošni predpisi o upravi 
državnih gospodarskih podjetij«, s predpisi o arbitraži, pogodbah, plačeva- 
nju medsebojnih obveznosti, registraciji, vknjižbi lastninske pravice, aron- 
daciji, razlastitvi, nacionalizaciji, razdeljevanju industrijskega blaga, pro- 
sti prodaji, linansiranju, kreditu, knjigovodstvu in glavnimi predpisi o pre- 
skrbi prebivalstva z živili in industrijskimi izdelki. Dodali smo predpise 
o upravi državnih zgradb, o delavskih preskrbovalnicah in o invalidskih 
gospodarskih podjetjih. V >Dodatku< smo zbrali predpise o akumulaciji in 
cenah ter enotnih cenah, ki so kot dopolnila, popravki in spremembe iz- 
šli po izdaji naše prve Zbirke gospodarskih predpisov. 

Da bi bila >Zbirka gospodarskih predpisov« čim prikladnejša za prak- 
tično uporabo, je temu drugemu delu dodano tüdi stvarno kazalo, ki ob- 
sega snov prvega in drugega dela. Stvarno kazalo obsega splošne gospo- 
darske predpise, in sicer ločeno od predpisov o akumulaciji. 

Zbirka bo nepogrešljiv pripomoček vsem voditeljem in drugim usluž- 
bencem državnih gospodarskih podjetij pa tudi vsem učencem gospodar- 
skih šol in tistim uslužbencem ministrstev in ljudskih odborov, ki dnevno 
uporabljajo gospodarske predpise v svoji službi. Zbirka obsega 752 strani 
in je vsled svoje obzirnosti vezana v polplatno. Cena 106 din. 

Razen tega opozarjamo naše naročnike na: 

Komentar h kazenskemu zakoniku, splošni de] 
v slovenskem prevodu. Komentar je zamišljen in izdelan v prvi vrsti kot 
olajšava in pomoč za pravilno izvajanje načel splošnega dela kazen- 
skega zakonika pri uporabi predpisov posebnih kazenskih zakonov Strani 
304, cena 90 din. * 

Splošni register predpisov , 

to je kazalo vseh predpisov, ki so izšli v Uradnem listu FLRJ, v Uradnem 
listu LRS, v Uradnih obvestilih zveznega urada zu cene in v Vestniku 
urada za cene pri predsedstvu VLRS od leta 1945 do vštetega leta 1947. 
Strani je 453, cena 60 din. • 

Priročnik za krajevne ljudske odbore, I. del 
Strani 120, cena 20 din. 

Zbirka predpisov o varstvu mater in otrok 
Strani 105, cena 17 din. 

V tisku so: 
Abecedni imenik naselij LRS % upravno razdelitvijo LRS, imenikom 

krajevnih ljudskih odborov, njihovih pošt in zemljevidom krajevnih ljud- 
skih odborov LRS. 

Priročnik za krajevne ljudsko odbore •. del 
Pravilnik o ureditvi in vodstvu matičnih knjig z obrazci in odredbo o 

matičnih okoliših na vsem ozemlju' LRS. 

Razglasi ministrstev 

Org. št. 43/4839 9171 
Prvi oklic 

I 
Okrajno sodišče v Idriji je sestavilo 

osnutke novih zemljiškoknjižnih vložkov 
št. 139 do 173 k. o. Keka-Kavne in 
št. 150 do 171 k. o. Novi svet, ki • 

bili med vojno uničeni in pa št. 172 do 
198 k. o. Nori svet, v katere je vpisalo 
lastninske pravice iz listin, položenih 
zaradi pridobivanja stvarnih pravic v 
času do leta 1939, ki pa so ostale ne- 
upoštevane ob osnavljanju zemljiške 
knjige za to katastrsko občino v letu 
1939. 

Kot dan, od katerega dalje j« posto- 
pati s temi osnutki kakor z zemljiško- 
knjižnimi vložki, so določa 

1. november 1948. 
Od tega dne dalje se samo z vpisom 

v te zemljiškoknjižne vložke Uahko do- 
sežejo učinki zemljiškoknjižnega vpisa 
glede zemljišč, vpisanih v teh vložkih. 

II 
Obenem se z dnem 1. novembra 

1948 uvaja postopek za popravljanje na- 
vedenih obnovljenih zemlpkdknjižnih 
vložkov. V ta namen se pozivajo, naj pri- 
glasijo svoje zahteve najpozneje 

do vštetega 1. januarja 1949 
a) vad tisti, ki zahtevajo na, podlagi 

pravice, pridobljene pred 1. novembrom 
1948, da bi se spremenili vpisi, ki jih 
obsegajo obnovljeni zemljiškoknjižni 
vložki in-.ki se tičejo lastninskih ali po- 
sestnih razmerij, pa najsi se izvede ta 
spTememba z odpisom, pripisom aH s 
•••••••• ali s popravo označbe zemljišč 
ali s sestavo zemljiškoknjižnih teles aH 
kakor koli drugače; 

b) vsi tisti, ki so pridobili še pred 
1. novembrom 1948 na zemljiščih, vpi- 
sanih v obnovljenih zemljiškoknjižnih 
vložkih, ali na'njihovih delih zastavne, 
služnostne ali druge pravice, prikladne 
za knjižni vpis, kolikor bi bilo te pra- 
vice treba vpisati kot stara bremena, 
E a še niso vpisane ali niso vpisane ta- 

o, kakor je treba. 
V priglasitvah pod b) je treba na- 

tančno navesta pravico in vrstni red, ki • 
se zanjo zahteva, kakor tudi zemljiško- 
knjižne vložke, v katerih naj se izvrši 
vpis. Navesti je treba tudi, na kaj se 
opira priglašena pravica in na kaj za- 
htevani vrstni red. 

Priglasitvam pod a) in b) je treba 
priložiti izvirnik in prepis listine, iz 
katere izhaja dotična pravica oziroma 
dejstvo, in sicer v primerih, kjer so 
pravice ali dejstva, nastala po 1. maju 
1945, brezpogojno,'v primerih, kjer eo 
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nastala pred tem dnem, pa kolikor ima 
tako listino stranka ali njen zastopnik. 

Priglasitvene dolžnosti v ničemer ne 
spreminja to, da je pravica, ki jo je 
treba priglasiti, morda razvidna iz kak- 
šne listine, ki je že pri sodišču, ali iz 
kakšnega sodnega sklepa itd. Pač pa 
60 od priglasitvene dolžnosti izvzete: 

1. pravice ali dejstva, za katere so 
ali bodo do vštetega 31. oktobra 1948 
upravičenci vložili listine zaradi pri- 
dobitve stvarnih pravic na nepremični- 
nah, ki niso vpisane v zemljiški knjigi; 

2. pravice, ki ne temelje na pogodbi 
(n. pr. pravice, pridobljene zaradi 
agrarne reforme, zaplembe in podob- 
no), ker bodo te pravice tako uradoma 
priglašene. 

Kdor zamudi zgoraj dani rok 1. no- 
vembra 1948, izgubi pravico, uveljav- 
ljati priglasitvi zavezane zahtevke na- 
sproti tretjim osebam, ki si pridobijo 
knjižne pravice v dobri veri na podlagi 
vpisov, obstoječih v obnovljenih zemlji- 
škoknjižnih vložkih, kolikor ti vpisi ni- 
so izpodbijani. 

III 

Zoper vpise obremenilnih pravic (za- 
stavne, služnostne itd. pravice), ki bodo 
v obnovljenih zemljiškoknjižnih vložkih 
obstojali na dan 1. novembra 1948, naj 
vsi tisti, ki mislijo, da so z obstojem 
Ikakšnega teh vpisov ali z njegovim 
vrstnim redom oškodovani v svojih pra- 
vicah, 
vložijo ' ugovore do vštetega 1. januarja 

1949, 
ker sicer zadobijo ti vpisi učinek zem- 
ljiškoknjižnih vpisov. 

IV 

Obnovljeni zemljiškoknjižni vložki so 
vsakomur na razpolago za vpogled med 
rednim^ uradnimi urami pri ' okrajnem 
sodišču v Idriji. Po dva dni pa bodo 
ti vložki razgrnjeni za vpogled tudi v 
prizadetih dveh katastrskih občinah. 
Kraj in dneve te razgrnitve bo okrajno 
sodišče v Idriji določilo in razglasilo 
v krajih, ki pridejo v poštev. 

Morebitne priglasitve in ugovori po 
tem oklicu se vlagajo pri okrajnem so- 
dišču v Idriji pismeno ali ustno na za- 
pisnik. 

Proti zamudi rokov za priglasitve in 
ugovore ni dopustna upostavitev v 
prejšnji stan in se ti roki ne smejo 
podaljšati za posamezne stranke. 

Ljubljana dne 12. oktobra  1948. 
Ministrstvo za pravosodje LRS 

• Št. VI-1812/lö 9421 

Razglas 
Z nalezljivo ohromelostjo prašičev so 

okuženi okraji: Celje mesto, Celje oko- 
lica, Gorica, Ljutomer, Maribor okoli- 
ca, Mozirje, M. Sobota, Poljčane, Ptuj in 
Radgona. 

Prenehala pa }e v okrajih Dravograd 
in Ljubljana okolica. 

Ljubljana dne 19. oktobra 1948. 
Ministrstvo za kmetijstvo LRS 

Vpisi v register državnih 
gospodarskih podjetij 

1924. 
Sedež: Celje. 
Dan vpisa: 13. oktobra 1948. 
Besedilo: »AERO«, tovarna barvil, 

Celje. 
Poslovni predmet: Izdelovanje in pri- 

prava barvil in lepil za nadrobno pro- 
dajo, izdelovanje kopirnih papirjev in 
trakov za pisalne stroje na industrijski 
način. 

Podjetje je po ukazu Prezidija Ljud- 
ske skupščine LRS, št. 107 z dne 16. VII. 
1948, prešlo iz lokalne uprave znova v 
republiško. 

Operativni upravni voditelj: Glavna 
direkcija kemične industrije LRS. 

Podjetje zastopa: 
Jenko Rado, direktor, ki podpisuje 

samostojno, v obsegu zakonskih poobla- 
stil in pravil podjetja. 

Ministrstvo za finance LRS, 
LJubljana, 

dne 9. oktobra 1948. 
Št. 2431204/1-48 9250 

* 
1925. 

Sedež: Maribor. 
Dan vpisa: 13. oktobra 1948. 
Besedilo: »Remont«, tovarna strojev, 

Maribor, skrajšano: »Remont«, Maribor. 
Poslovni predmet: Popravila in gra- 

ditev strojev na industrijski način. 
Ustanovitelj podjetja: Vlada LRS, od- 

ločba it. S-zak. 512 z dne 28. VIII. 1948. 
Operativni upravni voditelj: Glavna 

direkcija kovinske industrije LRS. 
Podjetje zastopata: 
Strmšek Ladislav, ravnatelj, ki podpi- 

suje samostojno, v obsegu zakonskih po- 
oblastil in pravil podjetja. 

Nemec Franc, tajnik, ki podpisuje za 
podjetje v odsotnosti ravnatelja, v istem 
obsegu kot oni, - 

Vezjak Rozalija, računovodja, bi stf- 
podpisuje vse listine, navedene v 47. 
členu splošnega •••••• o drž. goap. 
podjetjih. 

Ministrstvo za finance LRS, 
Ljubljana, 

dne 8. oktobra 1948. 
Št 2431570—48 9249 

* 
192G. 

Sedež: Rače pri Mariboru. 
Dan vpisa: 13. oktobra 1948. 
Besedilo: »Pinus«, tovarna smolnih 

izdelkov. Raco pri Mariboru. 
Poslovni predmet: Industrijsko pre- 

delovanje drevesne smole, izdelovanje 
maziv in lepil iz maščob za tehnične 
namene. 

Podjetje je prešlo fo ukazu frezidija 
Ljudske skupščine LRS, št 107 z dne 
16. VII. 1948, iz lokaine uprave znovs 
v republiško. 

Operativni upravni voditelj. Glavna 
direkcija kemičn<- indmrr'je LPS 

Podjetje zastopata: 
ing. Poženel Ivan, ravnatelj, ki pod- 

pisuje samostojno, v obsegu z^konslìib 
pooblastil in pravil podjetja. 

Skala Franc, glavni računovodja, ki 
sopodpisuje vse listine, navedene v 
47. členu splošnega zakona o drž. gospo-- 
darskih podjetjih. 

Ministrstvo za finance LRS, 
Ljubljana, 

dne 8. oktobra 1048. 
Št. 243 1550-48 92Ï7 

1927. 
Sedež: Eanižarica pri Črnomlju. 
Dan vpisa: 13. oktobra 1948. 
Besedilo: Premogovnik Kanižarica. 
Izbriše se ing. Zaje Vlado, dosedanji 

ravnatelj. 
Cvikl Ivan se izbriše kot namestnik 

ravnatelja in se vpiše kot ravnatelj, ki 
podpisuje samostojno, v obsegu zakon- 
skih  pooblastil in pravil podjetja. 

Vpiše se 
Mi klic Alojz, namestnik ravnatelja, ki 

podpisuje za podjetje v njegovi odsot» 
nosti, v istem obsegu kot oni. 

Ministrstvo za finance LRS, 
Ljubljana, 

dne 9. oktobra 1948. 
Št. 2431572—48 9244 

1928. 
Sedež: Ljubljana. 
Dan vpisa: 13. oktobra 1948. 
Besedilo: Republiška kmetijska go- 

spodarstva Slovenije, Ljubljana. 
Izbriše se poslovalnica: drž. kmetij- 

sko posestvo Verd, čigar premoženje 
se je preneslo na MLO Ljubljana. 

Ministrstvo fix  finance LRS, 
Ljubljana, 

dne 9. oktobra 1948. 
Št. 2431356/1-48 9248 

* 
1929. 

Sedež: Ljubljana. 
Dan vpisa: 13. oktobra 1948. 
Besedilo: Semenarna za Slovenijo, 

Ljubljana. 
Izbnše se Jezeršek Oroslav, doseda- 

nji glavni računovodja, vpiše se 
Kržišnik Anton, glavni računovodja, 

ki sopodpisuje vse listine, navedene v 
47. členu splošnega zakona o drž. gosp. 
podjetjih. 

Ministrstvo za financo LRS, 
Ljubljana, 

dne 9. oktobra 1948. 
Št. 243155S—48 9246 

1930. 
Sedež: Muta ob Dravi. 
Dan vpisa: 13. oktobra 1948. 
Besedilo:     Tovarna      poljedelskega 

orodja in livarna. Muta ob Dravi. 
Vpišeta se 
Strajnar Ivan, tajnik. 
Vole Alojzij, tehnični vodja, ki podpi. 

sujeta za  podjetje v odsotnosti direk- 
torja, v istem obsegu kot oni, in eloer 
vsak samostojno. 

Ministrstvo za   finanro LRS, 
Ljubljana, 

dne 9. oktobra 1948. 
Št. 2431566—48 9245 
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1831. 
Sedež: Ljubljana. 
Dan izbrisa; 7. oktobra 1948. 
Besedilo: »Ljubljanska tiskarna«, Ljub- 

ljana. 
Zaradi prehoda v zvezno upravo. 

Ministrstvo za finance LRS, 
Ljubljano, 

dne 5. oktobra 1948. 
Št. 2431533-48 9084 

Vpisi v register 
invalidskih podjetij 

1932. 
Sedež: Kamnik. 
Dan vpisa: 7. oktobra 1948. 
Besedilo: Invalidsko podjetje »Tovarna 

gumbov«, Kamnik. 
Poslovni predmet: Industrijsko • izdelo- 

vanje gumbov iz školjk, kosti, lesa, rože- 
vine, galatita, papirmašeja itd.; izdelova- 
nje sponk, ustnikov, ročajev in drugih 
predmetov iz prej navedenih snovi; pro- 
daja teh predmetov na debelo in drobno. 

Ustanovitelj podjetja: Federalni odbor 
VVI za Slovenijo v Ljubljani, odločba št. 
1837/1-48 z dne 1. VII. 1948. 

• Operativni upravni voditelj: Federal» 
na uprava invalidskih gospodarskih pod- 
jetij v Ljubljani. 

Podjetje  zastopata: 
Stojkovič Danilo, v. d. upravnika, ki 

podpisujeta samostojno, v obsegu poobla- 
stil, določenih v pravilih podjetja, 

Vidmar Anica, knjigovodja, ki sopodpi- 
suje  računovodske  listine. 

- Ministrstvo za finance LRS, 
Ljubljana, 

dne 5. oktobra 1948. 
Št. 2431523-48 9094 

1933. 
Sedež: Kranj. 
Dan vpisa: 7. oktobra 1948. 
Besedilo: Invalidsko podjetje »Tovarna 

lovskih patron«, Kranj, 
Poslovni predmet: Industrijska in obrt- 

na proizvodnja lovskih nabojev, zama- 
škov, čepov in poklopcev iz lepenke ter 
čepov, iz sukna • lepenke. 

Ustanovitelj podjetja: Federalni odbor, 
VVI za Slovenijo v Ljubljani, odločba št. 
1326/1-48 z dne 1. VII  1948. 

Operativni upravni voditelj: Federalna 
uprava invalidskih gospodarskih podjetij v 
Ljubljani. 

Podjetje zastopata: 
Vižintin Jože, upravnik, ki podpisuje sa- 

mostojno, v obsegu pooblastil, določenih v 
pravilih podjetja, 

OmersaNuša, honorarni knjigovodja, ki 
sopodpisuje računovodske listine. 

Ministrstvo za finance LRS, 
Ljubljana, 

dne 5   oktobra 1948. 
Št. 2431524-48 9095 

* 
1934. 

Sedež: Ljubljana. 
Dan vpisa: 7 oktobra 1948. 
Besedilo: Invalidsko podjetje »Dekor«, 

lina keramika, Ljubljana* 

Poslovni predmet: Industrijsko in obrt- 
no izdelovanje fine keramike in majolike, 
fajanse, terakote ter raznih galanterijskih 
predmetov iz papirjevine in drugega ma- 
teriala ter prodaja teh predmetov na de- 
belo in drobno. 

Ustanovitelj podjetja: Federalni odbor 
VVI za Slovenijo v Ljubij:ani, odločba št. 
1332/1-48 z dne 1. VII. 1948. 

Operativni upravni voditelj: Federalna 
uprava invalidskih gospodarskih podjetij v 
Ljubljani 

Podjetje zastopala: 
Čop, Hilda, upravnica, ki podpisuje sa- 

mostojno, v obsegu pooblastil, določenih 
v pravilih podjetja, 

Fajdiga Franc, knjigovodja, ki sopod- 
pisuje računovodske listine. 

Ministrstvo za finance LRS, 
Ljubljana, 

dne 5. oktobra 1948. 
Št. 2431361/1-48 9098 

1935. 
Sedež:  Maribor. 
Dan vpisa: 7, oktobra 1948. 
Besedilo: Invalidsko podjetje »Tovarna 

trakov«, Maribor. 
Poslovni predmet: Industrijsko in obrt- 

no izdelovnaje trakov in uniformskih po- 
trebščin, tkalnica pozamenterije ter pro- 
daja teh proizvodov na debelo in drobno. 

Ustanovitelj podjetja: Federalni odbor 
VVI za Slovenijo v Ljubljani odločba št 
1327/1-48 z dne 1. VII. 1948. 

Operativni upravni voditelj: Federalna 
uprava invalidskih gospodarskih podjetij 
v Ljubljani. 

Podjetje zastopata: 
Stupan Milka, v. d. upravnika, ki pod- 

pisuje samostojno, v obsegu pooblastil, do- 
ločenih v pravilih podjetja, 

Vavpotič Stane, računovodja, ki sopod- 
pisuje računovodske listine. 

Ministrstvo za finance LRS, 
Ljubljana, 

dne 5. oktobra 1948. 
Št 2431508-48 9097 

* 
1936. 

Sedež: Sodražica. 
Dan vpisa: 7. oktobra 1948. 
Besedilo: Invalidsko podjetje »Pletilni- 

ca žičnih mrež«, Sodražica. 
Poslovni predmet: Izdelovanje žičnih 

tkanin in pletenin ter sitarskih in reše- 
tarskih izdelkov in prodaja teh proizvodov 
na debelo in drobno. 

Ustanovitelj podjetja: Federalni odbor 
VVI za Slovenijo v Ljubljani, odločba št. 
1336/1-48 z dne 1. VII 1948. 

Operativni upravni voditelj: Federalna 
uprava invalidskih gospodarskih podjetij v 
Ljubljani. 

Podjetje zastopajo: 
Košir Albin, upravnik, ki podpisuje sa- 

mostojno v obsegu pooblastil, določenih 
v pravil'h podjetja. 

Lesar, Ivan, poslovodja, ki podpisuje za 
podjetje v odsotnosti upravnika, v istem 
obsegu kot oni, 

Ivane Evgen, knjigovodja, M sopodpisuje 
računovodske listine. 

Ministrstvo za finance LRS, 
Ljubljana, 

dne 5; oktobra 1948. 
Št. 2431522-48 9096 

* 
1937. 

Sedež: Šoštanj. 
Dan vpisa: 7. oktobra 1948. 
Besedilo: Invalidsko podjetje »Šaleška 

lesna galanterija«, Šoštanj. 
Poslovni predmet: Industrijsko in obrt- 

no izdelovanje lesenih galanterijskih, luk- 
suznih predmetov, posode itd.; mizarsko- 
lesost ruga reka dela, prodaja teh predme- 
tov na debelo in drobno. 

Ustanovitelj podjetja: Federalni odbor 
VVI za Slovenijo v Ljubljani, odločba 
št. 1334/1-48 z dne 21. IX. 1948. 

Operativni upravni voditelj: Federalna 
uprava invalidskih  gospodarskih podjetij 
v Ljubljani. 

Podjetje zastopata: 
Kolar Rudolf, upravnik, ki podpisuje 

samostojno, v obsegu pooblastil, določenih 
v pravilih podjetja, 

Volk Miloš, knjigovodja, ki sopodpisuje 
računovodske listine. 

Ministrstvo za finance LRS, 
Ljubljana, 

dne 5. oktobra 1948. 
Št. 2431474/1-48 9093 

1938. 
Sedež: Ljubljana. 
Dan vpisa: 7. oktobra 1948. 
Besedilo: InvaI;dsko podjetje »Lesna ga- 

lanterija«, Ljubljana. 
Izbriše se Gosar Anton, dosedanji uprav- 

nik, vpile pa se: 
Pavlic Anton, upravnik, ki podpisuje 

samostojno, v obsegu pooblastil, določenih 
v pravilih podjetja. 

Ministrstvo za finance LRS, 
Ljubljana, 

dne 5. oktobra 1948. 
Št. 2431271/1-48 0099 

1939. 
Sedež: Kasaze, KL0 Liboje. 
Dan vpisa: 11. oktobra 1948. 
Besedilo: šivalnica KL0 Liboje. 
Poslovni predmet: Izdelovanje oblek 

in popravila. 
Ustanovitelj podjetja: KLO Liboje. 
Operativni upravni voditelj: Izvršilni 

odbor KLO Liboje. 
Podjetje zastopata in zanj podpisujeta: 
Golouh Marica, upravnica, t 
Zupane Martin, v obsegu, ki Je dolo- 

čen v splošnem zakonu o drl goep. 
podjetjih in potrjenih pravilih. 

Okrajni L0 Celje okolica, 
poverjoništvo za finance, 

dfle 11. oktobra 1948. 
Št. 8511/1-48' 9252 

1940. * 
Sedež: Petrovce. 
Dan vpisa: 11. oktobra 1948. 
Besedilo: KLO podjetje »Kurivo«, 

Petrovce. 
Poslovni predmet: Nabava in prodaja 

drv in premoga. 
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ustanovitelj podjetja:  KLO Petrovce. 
Operativni upravni voditelj: Izvršilni 

odbor KLO Petrovce. 
Podjetje zastopa in zanj podpisuje: 
Kogovšek Matko, upravnik, v obsegu, 

Ici je določen v splošnem zakonu o drž. 
gosp. podjetjih in potrjenih pravilih. 

Okrajni LO Celje okolica, 
poverjeništvo za finance, 

dne 11. oktobra 1948. 
St. 3554/1—48 9253 

* 
1941. 

Sedež: Petrovce. 
Dan vpisa: 11. oktobra 1948. 
Besedilo:  KLO   podjetje  »Pekama«, 

Petrovce. 
Poslovni predmet:  Peka in  prodaja 

kruha. 
Ustanovitelj podjetja: KLO Petrovce. 
Operativni upravni voditelj: Izvršilni 

odbor KLO Petrovce. 
Podjetje zastopata in zanj podpisujeta: 
Kogovšek Matko, upravnik, 
Ilijaš Ivan, pekovski mojster, oba v 

obsegu, kà je določen v splošnem zako- 
nu o drž. gosp. podjetjih in potrjenih 
pravilih. 

Okrajni LO Celje okolica, 
poverjeništvo za finance, 

dne 11. oktobra 1948. 
St. 3555/1-48 92S4 

* 
1942. 

Sedež: Sv. Jurij pri Celju. 
Dan vpisa: 14. oktobra 1948. 
Besedilo: Krojaška delavnica KLO 

ST. Jurij pri Celju. 
Poslovni predmet: Krojaška dela. 
ustanovitelj podjetja: KLO Sv. Jurij 

pri Celju. 
Operativni upravni voditelj: Izvršilni 

odbor KLO Sv. Jurij pri Celju. 
Podjetje zastopata in zanj podpisujeta: 
Kincl Jožef, vodja podjetja, 
Brance Florijan, odbornik KLO, v ob- 

segu, ki je določen v splošnem zakonu 
o drž. gosp. podjetjih in potrjenih pra- 
vdih. 

Okrajni LO Celje okolic», 
poverjeništvo za finance, 

dne 14. oktobra 1948. 
St.. 3580/1—48 9255 

Sedež: Sv. Jurij pri Celju. 
Dan vpisa: 14. oktobra 1948. 

d  Besedilo: Pekarna KLO Sv. Jurij pri 
Celju. 

Poelovni predmet: Pe&ovska dela. 
ustanovitelj podjetja: KLO Sv. Jurij 

pri Celju. 
Operativni upravni voditelj: Izvršilni 

odbor KLO Sv. Jurij pri Celju. 
Podjetje' zastopata in zanj podpisujeta: 
Kincl Jožef, vedja podjetja, 
Brance Florijan, odbornik KLO, v ob- 

segu, ki je določen v splošnem zakonu 
o drž. gosp. podjetjih In potrienih pra- 
vilih. 

Okrajni LO Celje okolica, 
poverjeništvo za finance, 

dne 14. oktobra 1948. 
Št. 3159/48 923Ô 

1944. 
Sedež: Sr. Viđ pri Grobelnem št 20. 
Dan vpisa: 14, oktobra 1948. 
Besedilo: Gostinstvo KLO Sv. Vid pri 

Grobelnem. 
Poslovni predmet: Gostinska dela. 
Ustanovitelj  podjetja:   KLO  Sv.  Vid 

pri Grobelnem. 
Operativni upravni voditelj: Izvršilni 

odbor KLO Sv. Vid pri Grobelnem. 
Podjetje zastopata in zanj podpI*ujeU: 
Jamnikar Štefka, poslovodja, 
Jamnikar Jože, namestnik, v obsegu, 

Id je določen v splošnem zakonu o drž. 
gosp. podjetjih in potrjenih pravilih. 

Okrajni LO Celje okolica, 
poverjeniStvo za finance, 

dne 14 oktobra 1948. 
St 3508/48 9251 

* 
1945. 

Sedež: Guštanj. 
Dan vpisa: 14. oktobra 1948, 
Besedilo: Krajema parna pekarna, 

Guštanj. 
Poslovni predmet: Izdelava in pro- 

daja kruha In peciva. 
Ustanovitelj podjetja: KLO Guštanj. 
Operativni upravni voditelj: KLO 

Guštanj. 
Za podjetje podpisujeta: 
Dretnik Ivo, upravnik, v vseh zade- 

vah samostojno, v njegovi odsotnosti 
Puh Bolti, računovodja, ki tudi so- 

podpieuje listine iz 47.* člena »akon* 
o drž. gosp. podjetjih. 

Okrajni LO  Dravograd, 
poverjeniStvo za finance, 

dne 14. oktobra 1948. 
Št. 8Ô7/2-48 9310 

* 
1946, 

Sedež: Tolsti vrh. 
Dan vpisa: 14. oktobra 1948. 
Besedilo: Krajevna žaga, Guštanj. 
Poslovni predmet: Rezanje hlodov na 

svoj in tuj račun. 
Ustanovitelj podjetja: KLO Guštanj. 
Operativni upravni voditelj: KLO Gu- 

Stanj. 
Za podjetje podpisujejo: 
Dretnik Ivo, upravnik, v vseh zade- 

vah samostojno, v njegovi odsotnosti 
Puh Bolti, računovodja, ki tudi sopod- 

pisuje listine iz 47. člena splošnega w- 
kona o drž. gosp. podjetjih. 

Okrajni LO Dravograd, 
poverjeništvo za finance, 

dne 14, oktobra 1948. 
.   St. 868/2—48 9909 

* 
1947. 

Sedež: Domžale. 
Dan vpisa: 28. septembra 1948. 
Besedilo: Krajevna mehanična delav- 

nica Domžale. 
Poslovni predmet: Popravila avtomobi- 

lov, motornih ••!•• in kolea. 
Ustanovitelj podjetja: KLO Domžale, 
Operativni upravni vodile-tj: KLO Dom- 

žale, 
Podjetje zastopajo in zanj podpisujejo; 
Šlibar Stane, upravnik v vseh zadevah 

podjetja, za zadolžitve in obveznosti do 
zneska 10,000 din skupaj z njim 

Pezdir Anton, v njegovi odsotnosti pa 
Trebušak Lovra. 
Obveznosti nad 10.000 din morejo pod- 

pisati vsi trije skupaj, za obveznosti nad 
20.000 din pa je potreben sklep KLO. 

Okrajni LO Kamnik, 
Sverjeništvo za finance, 

e 28. septembra 1948. 
it. 224Ô-1II-1948 8929 

* 
1948. 

Sedež: Domžale. 
Dan vpisa: 28. septembra 1948. 
Besedilo: Krajevno gradbeno podjetje 

Domžale. 
Poslovni predmet: Graditev in popravilo 

zidanih in lesenih stavb In sorodna dela. 
Ustanovitelj podjetja: KLO Domžale. 
Opereti »ni upravni voditelj: KLO Dom- 

žale. 
Podjetje zastopajo in zanj podpisujejo: 
Košir Peter, upravnik, v vseh zadevah 

podjetja, • obveenosti ia aedoffitv* do 
5000 din sopodpiauje 

Habjan Franc, v njegovi odsotnosti pa 
Sršen Niko, za obveznosti nad 10.000 dia 

»podpisujeta z upravnikom 
Habjan Franc in 
Sršen Niko, za zneske nad 20.000 dia 

pa j* potreben sklep KLO. 
Okrajni L0 Kamnik, 

poverjeništvo za finance, 
•        dne 29. septembra 1948. 

.   St.  2245/1-111-1948   ,       9106 

1949. 
Sedež: Domžale. 
Dan vpisa: 28. septembra 1948. 
Besedilo: LjucUka kavarna Domžale.. 
Poslovni predmet: Postrežba gostov s 

kavo, čajem, pecivom, alkohobiimi in 
brezalkoholnimi pijačami. 

Ustanovitelj podjetja: KLO Domžale. 
Operativni upravni voditelj: KLO Dom- 

žale. 
Podjetje zastopajo in zanj podpisujejo: 
Kovač Stane, upravnik, v vseh zadevah 

podjetja, važnejše spise in spise za zadol- 
žitve ali obveznosti podjetja do viSioe 
10.000 din skupaj z njim 

Pezdir Anton, v njegovi odsotnosti pa 
Kenda Gvido. , 
Obveznosti nad 10.000 din morajo sku- 

paj podpisati vsi trije, za obveznosti nad 
20.000 din pa je potreben sklep KLO. 

Okrajni LO Kamnik, 
poverjeništvo za finance, 
dne 28. septembra 1948. 

St, 3243-III-1948 8927 
* 

1950. 
Sedež: Kamnik. 
Dan vpisa: 29. septembra 1946. 
Besedilo: Mesfna čevljarska delavni- 

ca, Kamnik. 
Poslovni •••••••: Izdelovanje in po- 

pravilo čevljev. 
Ustanovitelj podjetja: MLO Kamnik. 
Operativni upravni voditelj: Izvršilni 

odbor MLO Kamnifc 
Podjetje zastopajo in zanj podpisujejo: 
Razpotnik Slavko, upravnik, za na- 

kupe do 5000 d* samostojno, za na« 
bave nad 5000 do 100.000 din 
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Fiere Anton, predsednik MLO, in 
Sefcirnik Frano, clan MLO, vsak sa- 

mostojno,  za zneske nad  100.000 din 
pa po sklepu MLO Kamnik. 

Okrajni LO Kamnik, 
poverjeništvo sa finanee, 

dne 12. oktobra 1948. 
Št. 2277—111—19*8 9232 

1951. 
Sedež: Kamnik. 
Dan vpisa: 20. septembra 194S. 
Besedilo: Mestna drogerija, Kamnik. 
Poslovni predmet: Trgovina z zdravi, 

li, zdravilnimi epecialitetami, snovmi in 
E reparati za zdravila, drogami in strupi, 

olikor to ni izključna pravica lekarn. 
Ustanovitelj podjetja: MLO Kamnik. 
Operativni upravni voditelj: Izvršilni 

odbor OLO Kamnik. 
Podjetje zastopajo in zanj podpisujejo: 
Apamik Stane, upravnik, v vseh za- 

devah, za dnevne nakupe do 6000 din 
samostojno,   za   nabave  nad   5000   do 
50.000 din 

Fiere Anton, predsednik MLO, in 
Sekirnik Franc, član MLO, vsak •*• 

samostojno, za zneske  nad 50.000 din 
pa po 6klepu MLO Kamnik. 

Okrajni LO Kamnik, 
poverjeništvo za finance, 

dne 9. oktobra 1948. 
Št, 2236—III—1948 92âS 

1952. 
Sedež: Kamnik-Dupliea, 
Dan vpisa: 15. oktobra 1048. 
Besedilo: Mestno gostinsko podjetje, 

Kamnik-Dnplica. 
Poslovni .predmet:. Nakupovanje in 

prodaja alkobolnib in brezalkoholnih 
pijač, prodaja toplih in mrzlih jedil in 
postrežba gostov. 

Ustanovitelj podjetja: MLO Kamnik. 
Operativni upravni voditelj: Izvršilni 

odbor MLO Kamnik. 
Podjetje zastopajo in zanj podpisujejo: 
Tivadar Jožefa, poslovodja, za dnevne 

nakupe do 5000 din samostojno, 
Fiere Anton, predsednik MLO, in 
Sefcirnik Franc, član MLO, podpisu- 

jeta za nabave «od oCOOdo 100.000 din 
vsak zase samostojno, za zneske nad 
100.000 pa po sklepu MLO Kamnik. 

Okrajni LO Kamnik, 
poverjeniStvo za finance, 

dne 15. oktobra 1948: 
Št 2330-•—1048 9312 

k št. 8919. 
Sedež: Krško. 
Dan vpisa: 4. oktobra 1948. 
Besedilo: Mestna apneniea. Krik». 
Poslovni predmet: Izdelovanj« žgane- 

ga apna. 
Ustanovitelj podjetja: MLO Krško, od- 

Iočba št. 1430/46 a dne 7. VIII. 1948.. 
Operativni upravni voditelj: Izvršilni 

odbor MLO Krško. 
Za podjetje podpisujeta: 
Preskar Alojz, poslovođi», in 

Ros Albina, računovodja, in eicer oba 
skupaj. 

Okrajni LO Krško, 
poverjeništvo za finance, 

dne 4. oktobra 1948. 
Št. 64/54 

* 
1955. 

Sadež: LJubljana, Pokopališka 48. 
Dan vpisa: 14, oktobra 1948. 
Besedilo: Čevljarska delavnica Moste. 
Ustanovitelj podjetja: RLO Moste, od- 

ločba št. 15 z dne 30. IX. 194S. 
Operativni upravni voditelj: Izvršilni 

odbor RLO Moste. 
Poslovni predmet: Izdelovanje in po- 

pravilo čevljev. 
Podjetje zastopata in zanj podpisujeta: 
Rebolj Jože, poslovodja, 
Tratnik Stane,  član  10 RLO. Obseg 

pooblastil se ravna po splošnem zakonu 
o drž. gosp. podjetjih. 

MLO za glavno meste Ljubljana, 
porerjeništvo za finance, 

dne 14. oktobra 1948. 
Fin. St, 3658/48. 9243 

* 
1954. 

Sedež: Mozirje.    , 
Dan vpisa: 16.ceptembra 1948. 
Besedilo: Okrajna lekarna Mozirje. 
Poslovni predmet: Prodaja zdraviL 
Ustanovitelj  podjetja: OLO Mozirje. 
Operativni upravni voditelj: Izvršilni 

odbor OLO Mozirje. 
Podjetje zastopata in sanj podpisuj«ta: 
Slemenšek Maks, poverjenik za so- 

cialno skrbstvo in- zdravstvo, 
mr. ph. Gologranc Mita, upravnik 

podjetja, v vseh zadevah oba skupaj. 
Okrajni LO  Mozirje, 

poverjeništvo za finance, 
dne 16. septembra 1948. 

Št 3005/48 9887 
* 

1985. 
Sedež: Šoštanj. 
Dan vpisa: 2. septembra 1948. 
Besedilo: Okrajna  klavnica, Šoštanj. 
Poslovni predmet: Preskrba z mo- 

sora in mesnimi izdelki. 
Ustanovitelj  podjetja: OLO Mozirje. 
Operativni upravni voditelj: Izvršilni 

odbor OLO Mozirje. 
Podjetje zastopata in zanj podpisujeta: 
Fale Franc, upravnik, do vrednosti 

30.000 din s privolitvijo operativnega 
upravnega  voditelja,  njegov namestnik 

Stropnik • Ivan, načelnik uprave z* 
odkup pri OLO Mozirje. 

Okrajni LO Mozirje, 
poverjeništvo za finance, 
dne 36. septembra 1948. 

St 2730/48 

Podjetje zastopata in zanj podpieaj-i*a: 
Podkrižnik Franc, upravnik, 
Bukovnik Zinka, poslovodja. 

Okrajni LO Poljčane, 
poverjeništvo za finance, 

dne 1. oktobra 1948. 
Št. 3000/48 

1956. 
Sedež: Zg. Ložnica. 
Dan vpisa: 80. septembra 1948. 
Besedilo: Krajevna gostilna na Brega. 
Poslovni predmet: Prodaja alkoholnih 

pijač in p<o možnosti suhih Jestvin. 
UeUmoviteli podjetla: KLO Zg. Lož- 

niea. 
Operativni upravni voditelj: Izvršilni 

odbor KLO Zç. Ložnica. 

195?. 
Sedež: Zg. Ložnica, 
Dan vpisa: 16. oktobra 1948. 
Besedilo: Krajevna kovačniea. 
Poslovni predmt: Podkovstvo in kova- 

nje kmečkih vozov ter gospodarskega 
orodja in vsa popravila tega orodja. 

Ustanovitelj podjetja: KLO Zg. Ložnica. 
Operativni upravni voditelj: IzvršBni 

odbor KLO Zg. Ložnica. 
Podjetje zastopata in zanj podpisujeta: 
Podkrižnik Frane, upravnik, 
Žemljic Mihael, poslovodja. 

Okrajni LO Poljcane, 
odsek za finance, 

dne 16. oktobra 1948. 
Št 3601/48 9Dv2 

1958. 
Sedež: Ormož št. 28. 
Dan vpisa: 9.sepl6mbra 1948. 
Besedilo: Mestna pekarna, Ormož. 
Poslovni  predmet: Peka in  prodaja 

kruha in peciva. 
Ustanovitelj podjetja: MLO Ormož, 

odločba št 1873/48 z dne 7. IX. 1948. 
Operativni upravni voditelj: Izvršilni 

odbor MLO Ormož, 
Podjetje zastopa in zanj podpwaj«: 
Kelemina Matilda, upravnica. 

Okrajni LO Ptuj, 
poverjeništvo re financ«. 

dne 13. oktobra 1948. 
Št. 727/3—46 9308 

* 
1959. 

Sedež: Toplice št 31. 
Dan vpisa: 5. oktobra 1948. 
Besedilo: Gostinstva Toplice KLO '£&- 

gorje. 
Poslovni predmet: Točenje alkoholnih 

in brezalkoholnih pijač in prodaja Jedil. 
Za podjetje podpisujeta: 
škrabar Franc, ravnatelj gospodarskih 

podjetij, eventuelno skupaj z njim 
Jokovič Dušan, knjigovodja, v vseh 

zadevah. 
Okrajni LO Trbovlje, 

poverjeništvo za finanee, 
dne 5. oktobra 1948. 

Št 2235/1—48 9045 

I960. . 
Sedež: Črnomelj, 
Dan vpisa: 14. oktobra 1948. 
Besedilo: Cementni izdelki MLO Crne- 

melj. 
Izbriše ee dosedanji upravnik Škrebar 

Emil, vpiše se 
Sprajcer Anton, upravnik, Id podpi- 

suje za podjetje v obsegu zakonitih po- 
oblastil in pravil podjetja. 

Okrajni LO Črnomelj, 
poverjeništvo ca finance, 
dne 14. oktobra 1948. 

Št. 1.842/2—1948 
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1961. 
Sedež: ST. Florijan. 
Dan vpisa: 14. oktobra 1948. 
Besedilo: Krajevna gostilna, Sv. Fiori- 

Jan. 
9., 10. in 11. točka odločbe št III 997/47, 

na podlagi katere je bilo podjetje regi- 
strirano, se tako spremenijo, da se pra- 
vilno glasijo: 

Toč 9: Višina obratnih sredstev: Po- 
treben kapital daje na razpolago uprav- 
nik podjetja Bricman Peter. 

Toč. 10: Sedež podjetja: Sv. Florijan— 
Spodnji Dolič 94. 

Toč. 11: Podružnice, poslovalnice in po- 
možne naprave podjetje nima. Posloval- 
nica je v Sp. Doliču 94. 

Izbriše se upravnik Jastrobnik Vladi- 
mir, vpiše se: 

Bricman Peter, upravnik, ki podpisuje 
samostojno v vseh zadevah podjetja v 
okviru zakonskih predpisov in pravil, v 
računovodstvenih zadevah pa skupaj z 
njim 

Rošer Jožef, računovodja. 
Okrajni LO Dravograd, 
poverjeništvo za finance, 
dne 14. oktobra 1948. 

Št. 876/248 9311 
* 

1962. 
Sedež: Domžale. 
Dan vpisa: 29. septembra 1948. 
Besedilo: Ljudska restavracija, Dom- 

žale. 
Izbriše se poslovodja Marin Leopold, 

vpiše se 
Kovač Stane z istimi pooblastili. 

Okrajni LO Kamnik, 
poverjeništvo za finance, 

dne 14. oktobra 1948. 
Št 2243/2—3—III—1948     9235 

* 
1963. 

Sedež: Kamnik. 
Dan vpisa: 29. septembra 1948. 
Besedilo:  Mestni vodovod in mestna 

kanalizacija, Kamnik. 
Izbriše se Slatinšek Gustav, vpiše se 
Fiere Anton, predsednik KLO, in 
Sekirnik Franc, član MLO, ki podpisu- 

jeta   vsâk   zase  samostojno  do zneska 
100.000 din; vloge nad 100.000 din se ne 
dvigajo. 

Okrajni L0 Kamnik, 
poverjeništvo za finance, 
dne 14. oktobra 1948. 

Št. 2238-III-1948 9237 

* 
1964. 

Sedež: Kamnik. 
Dan vpisa: 29. septembra 1948. 
Besedilo: Mestno gostinsko podjetje, 

Kamnik. 
Izbrišejo 6e Ulman Vida, poslovodja, 

Fiere Anton in Slatinšek Gustav, vpiše- 
jo se: 

Fiere Marija, poslovodja,- 
Kump Rudolf, član MLO, 
Sekirnik Franc, član MLO. Prva podpi- 

suje za nakupe do S.OOOdin samostojno, 
zadnje dva pa za nabave nad 5.000 do 
100.000 din vsak zase samostojno, za zne- 

ske nad 100.000 din pa po sklepu MLO 
Kamnik. 

Okrajni LO Kamnik, 
poverjeništvo za finance, 
dne 14. oktobra 1948. 

Št. 2240—III—1948 9239 
* 

1965. 
Sedež: Kamnik, 
Dan vpisa: 29. septembra 1948. 
Besedilo: Okrajni mlin, Domžale. 
Podjetje ima tele obrate: 
mlin Domžale, 
mlin Bistrica, 
mlineKlas in 
mlin Studa. 
Izbriše se pooblastilo za podpisovanje 

Sušteršicu Albinu, Juvanu Stanku in 
Ulčarju Tonetu, namesto njih pa se vpi- 
sejo: 

Belak Avgust, upravnik, ki podpisuje 
v vseh zadevah podjetja, 

Rihtar Jelka, knjigovodja, v vseh fi- 
nančnih zadevah skupaj z upravnikom; 

Obradovič Predrag, računovodja upra- 
ve okrajnih proizvodnih podjetij, ki pod- 
pisuje kot namestnik upravnika in knji- 
govodje v njuni odsotnosti. 

Okrajni LO Kamnik, 
poverjeništvo za finance, 
dne 12. oktobra 1948. 

Št. 2331—48 9241 
* 

1966. 
Sedež: Kamnik. 
Dan vpisa: 29. septembra 1948. 
Besedilo: Uprava državnih stanovanj- 

skih hiš, Kamnik. 
Izbrišeta se Slatinšek Gustav in Ul- 

man Jan, vpišejo se: 
Fiere Anton, predsednik MLO, 
Sekirnik Franc, član MLO, 
Adamič Jože, upravnik podjetja. Prva 

dva podpisujeta po poprejšnjem sklepu 
izvršilnega odbora MLO Kamnik do zne- 
ska   50.000 din,  vsak   zase  samostojno, 
zadnji pa do zneska 1000 din, s podpi- 
som enega prvih dveh. 

Okrajni LO Kamnik, 
poverjeništvo za finance, 
dne 14. oktobra 1948. 

Št. 2239—III—1948 9236 
* 

1967. 
Sedež: Ljubljana, Kolodvorska ul. 18 

— Čopova ul. 10, 
Dan vpisa: 4. oktobra 1948. 
Besedilo: Podjetje MLO »Oplcsk«. 
Besedilo odslej: »Oplesk«, soboslikar- 

sko in   pleskarsko  podjetje,  Ljubljana, 
Kolodvorska ul. 18 — Čopova ul. 10. 

MLO za glavno mesto Ljubljana, 
poverjeništvo za finance, 
dne 4. oktobra 1948. 

Fin. št. 8543/48 8932 
» 

1968. 
Sedež: Ljubljana, Karlovška c. 4 (prej 

Gregorčičeva 5). 
Dan vpisa: 9. oktobra 1948. 
Besedilo:   »Tehtnica«,  izdelovanje  in 

popravilo tehtnic. 
Operativni   upravni   voditelj   odslej: 

Uprava mestne kovinske industrije. 

Izbrišeta   se   Strlič   Emil,   direktor, 
Grünfeld Janez, šef računovodstva, vpi- 
šeta se: 

Štefančič Ivan, upravnik 
Gorazd Borut, računovodja operativne- 

ga upravnega vodstva. 
MLO za glavno mesto Ljubljana, 

poverjeništvo za finance, 
dne 9. oktobra 1948. 

Fin. št 3636/48 9143 

1969. 
Sedež: Ljubljana, Rimska c. 19. 
Dan vpisa: 15. oktobra 1948. 
Besedilo: Uprava zgradb RLO IV. 
Izbrišejo se dosedanji upravnik Bacar 

Jakob; na mesto njega se vpiše 
Gorkič Aleš, upravnik, ki podpisuje sa- 

mostojno. 
V vseh zadevah po 47. členu zakona o 

drž. gosp. podjetjih so upravičeni pod- 
pisovati: 

Novak Lojze, poverjenik za stanovanjske 
zadeve RLO IV, 

Starlo Lojze, pomočnik poverjenika za 
stanovanjske zadeve RLO IV, 

Marzidošek Miloš, knjigovodja uprave 
zgradb RLO IV, in sicer tako, da po dva 
od njih pristavita svoj podpis. 

MLO za glavno mesto Ljubljana, 
poverjeništvo za finance, 
dne 15. oktobra 1948. 

Fin št 3723/48 9380 
* 

1970. 
Sedež: Ljubljana Wdlfova ul. 6. 
Dan vpisa: 15 oktobra 1948. 
Besedilo: Uprava zgradb RLO I. 
Izbriše  se dosedanji   upravnik Jožica 

Janovsky, vpiše se 
Celesnik Ivan, upravnik z istimi poobla- 

stili. 
Za podjetje podpisujeta zdaj: 
Celesnik Ivan, upravnik, 
Pokovec  Majda,   računovodja. 

MLO za glavno mesto Ljubljana, 
poverjeništvo za finance, 
dne 15. oktobra 1948. 

Fin št. 3722/48 9381 
* 

1971. 
Sedež: Ljubljana, Zaloška 14. 
Dan vpisa: 7. oktobra 1948. 
Besedilo: # »Pletenina«^ tovarna triko- 

tažnega perila, Ljubljana. 
Izbriše se dosedanji ravnatelj Lasič 

Boris, vpiše se 
Vogler Leo, v. d. upravnika, z istimi 

pooblastili. 
MLO za glavno mesto Ljubljana, 

poverjeništvo za finance, 
dne 7. oktobra 1948. 

Fin. št. 3610/48 9050 

1972. 
Sedež: Domžale. 
Dan izbrisa: 29. septembra 1948. 
Besedilo: Trška trgovina Domžale. 
Na podlagi odločbe KLO Domžale št. 

2106/48 z dne 14. IX. 1948 zaradi pre- 
hoda v sestav okrajnega magacina v Kam- 
niku. 

Okrajni LO Kamnik, 
poverjeništvo za finance, 
dne 29  septembra 1948. 

Št. 2244-III-1948 " 9234 
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1973. 
Sedež: Kamnik. 
Dan izbrisa: 29. septembra 1948. 
Besedilo: Mestna prodajalna, mestni ki- 

ni in mestne delavnice, Kamnik. 
Na  podlagi odločbe MLO  Kamnik it. 

2179 z dne 16.  IX.  1948. 
Okrajni LO Kamnik, 

poverjeništvo za finance, 
dne 14. oktobra 1948. 

St. 2237/1-111-1948 9238 

1974. 
Sedež: Vir pri Domžalah. 
Dan izbrisa: 14. oktobra 1948. 
Besedilo: >Vatac, tvornica rate in sa- 

nitetnega matoriala, Domžale. 
Zaradi  prehoda v  sestav  republičkih 

podjetij. 
Okrajni LO Kamnik, 

poverjeništvo za finance, 
dne 14. oktobra 1948. 

St. 2148-III-1948 9240 
ft 

1975. 
Sedež: Zagorje. 
Dan izbrisa: 4. oktobra 1948 
Besedilo:  Rudniška  restavracija  KLO 

2•«••. , •  „      .     v, 
Na podlagi odločbe  KLO  Zagorje,  8t. 

1476/1-48 z dne 29. IX. 1948. 
Okrajni LO Trbovlje, 

poverjeništvo za finance, 
dne 4   oktobra 1948. 

Št. 2222/1-48 9044 

Vpisi v zadružni regier 

1483. 
Sedež: Radmirje, okraj Mozirje. 
Dan vpisa: 7. oktobra 1948. 
Besedilo: Kmetijska zadruga z o. j. v 

Radmirju. 
Zadruga je bila ustanovljena na skup- 

ščini 8. II. 1948 za nedoločen čas. 
Naloge zadruge so: 1. da na ôïm boljši 

in kulturnejši način oskrbuje svoje čla- 
ne z vsemi potrebnimi potrošnim! 
predmeti; 2. da odkupuje v svojem oko- 
lišu vse kmetijske pridelke in izdelke 
v skladu s postavljenim načrtom za dobro 
oskrbo mest in drugih industrijskih sre- 
dišč in sklepa v ta namen pogodbe; 3. da 
pospešuje in razvija vse panoge kmetij, 
stva in gospodarstva na svojem področju, 
tako poljedelstvo, živinorejo, sadjarstvo, 
vinogradništvo, čebelarstvo, gojitev indu 
ßtrijskih in drugih kultur, gozdarstvo, 
domačo obrt itd., posebno tiete panoge 
oziroma kulture, ki v danih naravnih 
pogojih najbolj uspevajo; 4. da uvaja za 
povečanje kmetijske proizvodnje in s 
tem za naraščanje blagostanja svojih 
članov naprednejše tehnične in agro- 
nomske metode v kmetijstvu in v ta na- 
men nabavlja kmetijske -stroie, umetna 
gnojila itd., ustanavlja ambulante za 
živino, plemenilne postaje, organizira 
selekcijo živine, gradi silose, organizira 
semensko službo, skrbi za gojitev sad- 
nih, gozdnih in drugih sadik itd., 6. da 
organ'zira predelavo kmetijskih pridel- 
kov in obrtne dPlavnice za potrebe svo- 
jih članov in izrablja »pri tem predvsem 

lokalne surovine; 6. da zbira kmečke 
prihranke v obliki hranilnih vlog in no- 
tranjih posojil za ustvarjanje obratnih 
sredstev in za dajanje kreditov svojim 
članom; 7. da skrbi za gospodarski stro- 
kovni, kulturni in prosvetni dvig vseh 
prebivalcev svojega okoliša tako, da pri- 
reja v evojem zadružnem domu strokov- 
na in politična predavanja, kulturne pri- 
reditve, strokovne tečaje, razstave, pred- 
vajanja filmov, goji fizkulturo itd. ter 
ustanovi svojo knjižnico. 

Zaradi smotrnega in uspešnejšega iz- 
polnjevanja svojih nalog izdela potrebne 
načrte v skladu s splošnim državnim 
načrtom. 

Zadružni delež znaša 100 din, delež 
zadružnikovega družinskega člana 10 diru 
Delež se mora plačati ob vstopu v zadru- 
go. Upravni odbor lahko dovoli plačilo 
v obrokih. Vsak zadružnik jamči z deset- 
kratnim zneskom vpisanega enkratnega 
temeljnega oziroma družinskega deleža. 

Priobčitve se, kolikor ni v pravilih do- 
ločeno drugače, nabije jo na zadružni rax- 
glasni deski. 

Upravni odbor sestavlja 6 do 9 Članov, 
ki jih voli zbor izmed zadružnikov za 
dobo enega leta. 

Zadrugo zastopa upravni odbor, pod- 
pisujeta pa zanjo po dva člana upravnega 
odbora, katerih enega lahko nadomešča 
po upravnem odboru pooblaščeni usluž- 
benec zadruga 

Člani upravnega odbora so: 
Prislan Franc, delavec, Radmirje 23, 

predsednik, 
Stiglic Franc, kmet, Radmirje 34, pod- 

predsednik, 
Oolob Franc, delavec, Radmirje 61, 

tajnik, 
Dubrovnik Franc, Žagar, Okonina, 
Robnik Anton, kmet, Radmirje 14, 
Poličnik Maks, mizar, Juvanje 3, 
Sanko Anton, delavec, Radmirje, • od- 

borniki. 
Za sopodpisovanje je pooblaščena Osov- 

nik Frančiška, poslovodja zadruge. 
Okrožno sodišče v Celju 

dne 7. oktobra 1948. 
Zadr VIII 25-3 9265 

1454. 
Sedež: Cerklje. 
Dan vpisa: 13. oktobra 1948. 
Besedilo: Kmetijska zadruga z omeje- 

nim jamstvom v Cerkljah. 
Na ustanovnem zboru 25. IV. 1948 je 

bila zadruga ustanovljena za nedoločen 
čas. 

Naloge zadruge so: 1. da na čim boljši 
in čdm kulturnejši način oskrbuje svoje 
člane z vsemi potrebnimi potresnimi 
predmeti; 2. da odkupuje v svojem oko- 
lišu vse kmetijske pridelke in izdelke v 
skladu s postavljenim načrtom za dobro 
oskrbo mest in drugih industrijskih sre- 
dišč in sklepa v ta namen pogodbe; 
8. da pospešuje in razvija vse panoge 
kmetijskega gospodarstva ' na svojem 
področju, tako poljedelstvo, živinorejo, 
sadjarstvo, vinogradništvo, čebelarstvo, 
gojitev industrijskih in drugih kultur, 
gozdarstvo, domačo obrt itd., posebno 
še tiste panoge oziroma kulture, ki v 
danih  naravnih   pogojih  najbolj  uspe- 

vajo; 4. da uvaja za povečanje kmetijske 
proizvodnje to s tem za naraščanje bla- 
gostanja svojih članov uapiednejs« teh- 
nične in agronomske metode v kmetij- 
stvu in v to namen nabavlja kmetijske 
stroje, umetna gnojila itd., ustanavlja 
ambulante za živino, plemenilne postaje, 
organizira selekcijo živine, gradi silose, 
organizira semensko službo, skrbi za 
gojitev ssadnih, gozdnih in drugih sadik 
Itd.; 5. da organizira predelavo kmetij- 
skih pridelkov in obrtne delavnice za 
potrebe svojih članov in izrablja pri tem 
predvsem lokalne surovine; 6. da zbira 
kmečke prihranke v obliki hranilnih 
vlog in notranjih posojil za ustvarjanje 
obratnih sredstev in podeljevanje kre- 
ditov svojih članov; 7. da skrbi za go- 
spodarski strokovni, kulturni in pro- 
svetni dvig vseh prebivalcev svojega 
okoliša tako. da prireja v svojem ja- 
dralnem domu strokovna in politična 
predavanja, kulturne prireditve, stro- 
kovne tečaje, razstave, predvajanja fil- 
mov, goji fizkulturo itd. ter ustanovi 
svojo knjižnico. 

Delež znaša 100 din in se lahko plača 
v obrokih. Delež zadružnikovega družin- 
skega člana znaša 20 din. Člani jamčijo 
za obveznosti zadruge z desetkratnim 
zneskom temeljnega oziroma družinske- 
ga deleža. 

Zadruga razglaša važnejše sklepe v 
svojih poslovnih prostorih in na raz- 
glasni deski. 

Upravni odbor sestavlja 8 članov, ki 
jih voli zbor izmed zadružnikov. Dolž- 
nost upravnega odbora traja eno leto. 
Za zadrugo  podpisujeta  po dva Člana 
upravnega odbora, katerih enega lahko 
nadomešča po upravnem odboru poobla- 
ščeni uslužbenec zadruge. 

Člani upravnega odbora so: 
Hudobivnik Ciril, kmet, Dvorje, 
Jereb Janez, kmet, Grad, 
Remic Miha, kmet, Vasca, 
Ahlin Franc, kmet, Cerklje, 
Gašpirc Miha, kmet, Pšenična polica, 
Kalan Franc, kmet, Dvorje, 
Keener Jaka, kmet, Šmartno, 
Korošec Franc, kmet, Dvorje. 

Okrožno sodišče v Ljubljani 
dne 12. oktobra 1948. 

Zt 240/48 - Zadr VI 203/1     9219 

1435. 
Sedež: Kragnja. 
Dan vpisa; 9. oktobra 1048. 
Besedilo: Kmetijska zadruga z omeje. 

nim jamstvom v Krašnji. 
Zadruga je bila ustanovljena na usta- 

novnem zboru 5. III. 1948 za nedoločen 
čas. 

Naloge zadruge so: 1. da na čim boljši 
in čim kulturnejši način oskrbuje svoje 
člane z vsemi potrebnimi potrošnim! 
predmeti; 2. da odkupuje v svojem oko- 
lišu vse kmetijske pridelke in izdelke v 
skladu s postavljenim načrtom za dobro 
oskrbo mest in drugih industrijskih sre- 
dišč in sklepa v ta namen. pogodbe; 
3 da ••••••••• in razvija vse panoge 
kmetijskega gospodarstva na svojem 
področju tako poljedelstvo, živinorejo, 
sadjarstvo, vinogradništvo, čebelarstvo, 
gojitev industrijskih in drugih kultur, 

% 
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gozdarstvo, domačo obrt itd., posebno 
že tisto panoge oziroma kulture, ki v 
danih naravnih pogojih najbolj uspeva- 
jo; 4. da uvaja za povečanje kmetijske 
proizvodnje in s tem za naraščanje bla- 
gostanja, svojih članov naprednejše teh- 
nične in agronomske metode v kmetij- 
stvu in v ta namen nabavlja kmetijske 
stroje, umetna gnojila itd., ustanavlja 
ambulante za živino, plemenilne postaje, 
organizira selekcijo živine, gradi silose, 
organizira semensko službo, skrbi za 
gojitev sadnih, gozdnih in drugih sadik 
itd.; 5. da organizira predelavo kmetij, 
skin pridelkov in obrtne delavnice za 
potrebe svojih članov in izrablja pri tem 
predvsem lokalne surovine; 6. da zbira 
kmečke prihranke v obliki hranilnih 
vlog in notranjih posojil za ustvarjanje 
obratnih sredstev in podeljevanje kre- 
di tov svojim članom; 7. da skrbi za go- 
spodarski strokovni, kulturni in pro- 
svetni dvig vseh prebivalcev svojega 
okoliša tako. da prireja v svojem za. 
družnem domu strokovna in politična 
predavanja, kulturne prireditve, stro- 
kovne tečaje, razstave, pT&dvajanja fil- 
mov, goji fizkulturo itd. ter ustanovi 
svojo knjižnico. 

Delež znaša 100 din in se lahko plača 
v obrokih. Delež zadružnikovega družin- 
skega člana znaša 10 din. Člani jamčijo 
za obveznosti zadruge z desetkratnim 
zneskom vpisanega enkratnega temelj- 
nega oziroma družinskega deleža. 
. Zadruga razglaša važnejše sklepe v 
svojih poslovnih prostorih in na raz- 
glasni deski 

Upravni odbor sestavlja 7 do 11 Čla- 
nov, ki jih voli zbor izmed zadružni- 
kov. Dolžnost upravnega odbora traja 
eno leto. 

Za zadrugo podpisujeta po dva člana 
upravnega odbora, katerih enega lahko 
nadomešča po upravnem odboru poobla- 
ščeni uslužbenec zadruge. 

Člani upravnega odbora so: 
Korošec Slavko, kmet, Sp. Loke 83, 
Nakrst Ivanka, gospodinjska pomočni- 

ca, Krašnja 5, 
Stefančič- Stane, delavec, Sp. Loke 37, 
Petere Štefan, kovač, Krašnja 59, 
Udovč Franc, delavec, Krašnja 15, 
Avbelj Mirko, kmet, Trajava 10, 
Sušnik Ivanka, kmetica, Krajno brdo 9. 
Sušnik Jože, kmet, Vrh 1, 
Grilj Pavel, kmet, Vrh 5. 
Pooblaščenka za sopodpisovanje: 
Kokalj Milka, poslovodja, Krašnja 58. 

Okrožno sodišče v Ljubljani 
dne 8. oktobra 1948. 

Zt ?35/48 - Zadr VI 198/1    9173 
* 

1436. 
Sedež: Ljubljana. 
Dan vpisa: 13. oktobra 1948. 
Besedilo: »Doni«, stanovanjska zadru- 

ga z omejenim jamstvom v Ljubljani. 
Zadruga je bila ustanovljena na usta- 

novnem zbora 3. VI. 1948 za nedoločen 
čas. 

Naloge zadruge so: 1. da izdela grad- 
beni program (plan) ter oskrbuje stav- 
bene načrte in proračune; 2. da na- 
bavlja zemljišča, potrebna za stavbišča, 
ki jih ostopa svojim članom proti pla- 

čilu, odplačilu oziroma zavarovanju od- 
plačila; 3. da zbira finančna sredstva 
svojih članov in jih dopolnjuje tako, da 
najema    cenene    dolgoročne    kredite; 
4. da daje ali posreduje svojim članom 
proti zavarovanju na stavbišču ali na 
zgradbi cenene kredite za nakup stav- 
bišča ali za kritje gradbenih stroškov; 
5. da smotrno organizira ceneno proiz- 
vodnjo in dobavo gradbenega materiala 
v svoji režiji. 

Delež znaša 1000 din in se lahko plača 
v obrokih. Vsak zadružnik jamči s tri- 
kratnim zneskom vpisanega deleža. 

Zadruga razglaša važnejše sklepe in 
druga priobčila na razglasni deski svoje 
poslovalnice. 

Upravni odbor sestavljajo predsednik, 
podpredsednik, tajnik in toliko članov, 
kolikor šteje zadruga stanovanjskih 
družin. Vsaka stanovanjska družina 
mora biti zastopana z enim članom. Po 
potrebi ima lahko upravni odbor še na- 
daljnjih 5 do 10 članov. 

Zadrugo zastopa upravni odbor, pod- 
pisujeta pa zanjo po dva Člana uprav- 
nega odbora. 

Člani upravnega odbora so: 
Bačar Rafael, profesor, Gregorčičeva 

ul 17b, 
LasiČ Živojin, akademik, Groharjeva 3, 
Šega Ivo, nameščenec, Wolfova 12, 
jeršin Franc, nameščenec, Cankarje- 

va 1, 
Humar Bruno, nameščenec, Maistro- 

va 6, 
Skočir Franjo, nameščenec, Lampeto- 

va 14,   * 
Šega Edvard, nameščenec, Cesta v 

Rožno dolino 18 a, 
dr. Tomažič Gabrijel, univerzitetni 

profesor, 2itnikova 17, 
Markelj Janez, obratovodja, Bežigrad 

št-17. 
'Okrožno sodišče v Ljubljani 

dne 12. oktobra 1948. 
Zt 239/48 - Zadr VI 202/1    9217 

* 
1437. 

Sedež: Lucine, 
Dan vpisa: 11. oktobra 1948. 
Besedilo: Kmetijska zadruga • omeje- 

nim jamstvom v Lucinali. 
Zadruga je bila ustanovljena na usta- 

novnem zboru 3. III. 1948 za nedoločen 
čas. 

Naloge izadruge eo: 1. da na čim boljši 
in čim kulturnejši način oskrbuje svoje 
člane z vsemi potrebnimi potroSnimi 
predmeti; 2. da odkupuje v svojem oko- 
lišu vse kmetijske pridelke in izdelke v 
skladu s postavljenim načrtom za dobro 
oskrbo mest in drugih industrijskih ere- 
disc in sklepa v ta* namen pogodbe; 
3. da pospešuje in razvija vse panoge 
kmetijskega gospodarstva na svojem 
področju, tako poljedelstvo, živinorejo, 
sadjarstvo, vinogradništvo, čebelarstvo, 
gojitev industrijskih in drugih kultur, 
gozdarstvo, domačo obrt itd., posebno 
še tiste panoge oziroma kulture, ki v 
danih naravnih pogojih najbolj uspeva- 
jo; 4. da uvaja za povečanje kmetijske 
proizvodnje in s tem za naraščanje bla- 
gostanja svojih članov naprednejše teh- 
nične in agronomske metode v kmetij- 

stvu in v ta namen nabavlja kmetijske 
stroje, umetna gnojila itd., ustanavlja 
ambulante za živino, plemenilne postaje, 
organizira selekcijo živine, gradi silose, 
organizira semensko službo, skrbi za 
gojitev sadnih, gozdnih in drugih sadik 
itd.; 5. da organizira predelavo kmetij- 
skih pridelkov in obrtne delavnice za 
potrebe svojih članov in izrablja pri tem 
predvsem lokalne surovine; 6. da zbira 
kmečke prihranke v obliki hranilnih 
vlog in notranjih posojil za ustvarjanje 
obratnih sredstev in podeljevanje kre- 
ditov svojim Članom; 7. da skrbi za go- 
spodarski strokovni, kulturni in pro- 
svetni dvig vseh prebivalcev svojega 
okoliša tako, da prireja v svojem za- 
družnem domu strokovna in politična 
predavanja, kulturne prireditve, stro- 
kovne tečaje, razstave, predvajanja fil- 
mov, goji fizkulturo itd. ter ustanovi 
svojo knjižnico. 

Delež znašaj 100 din in se lahko plača 
v obrokih. Delež zadružnikovega družin- 
skega člana znaša 20 din. Člani jamčijo 
za obveznosti zadruge z desetkratnim 
zneskom vpisanega enkratnega temelj- 
nega oziroma družinskega deleža. 

Zadruga razglaša važnejše sklepe v 
svojih poslovnih prostorih in na raz- 
glasni deski. 

Upravni odbor sestavlja 7 do 9 čla- 
nov, ki jih voli zbor izmed zadružni- 
kov. Dolžnost upravnega odbora traja 
eno leto. . 

Za zadrugo podpisujeta po dva člana 
upravnega odbora, katerih enega lahko 
nadomešča   po   upravnem   odboru   po- 
oblaščeni uslužbenec zadruge. 

Člani upravnega odbora so: 
Oblak Jurij, posestnik. Lucine 7, 
Peternelj Franc, posestnik, Brebovni- 

ca 14, 
Dolinar Ivan, posestnik, Lucine 24, 
Jurjevič Franc, cestar, Lucine 12, 
Jereb Janez, posestnik. Lucine 5, 
Nartnik Janez, Planina, 
Bogataj Peter, črni vrh, 
Selak Franc, Žagar, Brebovnica 4, 
Martinčič  Ljudmila,  bajtarica,  Dolge 

njive 4. 
Okrožno sodišče v Ljubljani 

dne 11. oktobra 1948. 
Zt 286/48 —Zadr VI 199/1   9172 

1438. 
Sedež:, Motnik. 
Dan vpisa: 11. oktobra 948. 
Besedilo: Kmetijska zadruga z omeje- 

nim jamstvom v Motniku. 
Zadruga je bila ustanovljena na usta- 

novnem zboru 7. III. 1948 aa nedoločen 
čas. 

Nalogo zadruge so: 1. da na čim boljši 
in čim kulturnejši način oskrbuje svoje 
člane z vsemi potrebnimi potroSnimi 
predmeti; 2. da odkupuje v svojem oko- 
lišu vse kmetijske pridelke in izdelke v 
skladu s postavljenim načrtom za dobro 
oskrbo mest in drugih industrijskih sre- 
dišč In sklepa v ta namen pogodbe; 
3. da pospešuje in razvija vse panoge 
kmetijskega gospodarstva •• svojem 
področju, tako poljedelstvo, živinorejo, 
sadjnrstvo, vinogradništvo, čebelarstvo, 
gojitev industrijskih in drugih  kultur, 
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gozdarstvo, domačo obrt itd., posebno 
se tiste panoge oziroma kulture, ki v 
danih naravnih pogojih najbolj uspe- 
vajo; 4. da uvaja za povečanje kmetijske 
proizvodnje in s tem za naraščanje bla- 
gostanja svojih članov naprednejše teh- 
nične in agronomske metode v kmetij- 
stvu in v ta namen nabavlja kmetijske 
stroje, umetna gnojila iti, ustanavlja 
ambulante za živino, plemenilne ocsUje, 
organizira selekcijo živine, gradi silose, 
organizira eemensko službo, skrbi za 
gojitev sadnih, gozdnih in drugih sadik 
itd.; 5. da organizira predelavo kmetij- 
skih pridelkov in obrtne delavnice za 
potrebe svojih članov in izrabija pri tem 
predvsem lokalne surovine; 6. da zbira 
kmečke prihranke v obliki hranilnih 
vlog in notranjih posojil za ustvarjanje 
obratnih sredstev in podeljevanje kre- 
ditov svojim članom: 7. da skrbi za go- 
spodarski strokovni, kulturni in pro- 
svetni dvig vseh prebivalcev svojega 
okoliša tako, da prireja v svojem za- 
družnem domu strokovna in politična 
predavanja, kulturne prireditve, stro- 
kovne tečaje, razstave, predvajanja fil- 
mov, goji fizkulturo itd. ter ustanovi 
svojo knjižnico. 

Delež znaša 100 din in se lahko plača 
v obrokih. Delež zadružnikovega družin- 
skega člana znaša 20 din. Člani jamčijo 
za obveznosti zadruge z desetkratnim 
zneskom vpisanega enkratnega temelj- 
nega oziroma družinskega deleža. 

Zadruga razglaša važnejše sklepe v 
svojih poslovnih prostorih in na raz- 
glaeni deski 

Upravni odbor sestavlja 4 do 9 članov, 
ki jih voli zbor izmed zadružnikov. Dolž- 
nost upravnega odbora traja eno leto. 

Za zadrugo popisujeta po dva, člana 
upravnega odbora, katerih enega lahko 
nadomešča po upravnem odboru poobla- 
ščeni uslužbenec zadruge. 

Člani upravnega odbora so: 
Örilj Jože, upokojenec, Motnik 86, 
Štor Roža, delavka, Motnik 1, 
Grabnar Ludvik, kmet, Motnik 16, 
Krive Jože, pos. sin, Motnik 17. 

Okrožno sodišče v Ljubljani 
dne 11. oktobra 1948. 

Zt 238/48 - Zadr VI 200/1   9187 

1439. 
Sedež: Zali log. 
Dan vpisa: 13. oktobra 1948. . 
Besedilo: Kmetijska zadruga ž omeje- 

nim jamstvom v Zalem logu. 
Zadruga je bila ustanovljena na usta- 

novnem zboru 29. II. 1948 za nedoločen 
čas. 

Naloge zadruge so: 1. da na Čim boljši 
in čim kulturnejši način oskrbuje svoje 
člane z vsemi potrebnimi potresnimi 
predmeti; 2. da odkupuje v svojem oko- 
lišu vse kmetijske pridelke in izdelke v 
skladu s postavljenim načrtom za dobro 
oskrbo mest in drugih industrijskih sre- 
dišč in sklepa v ta namen pogodbe; 
3. da pospešuje in razvija vse panoge » 
kmetijskega gospodarstva na svojem 
Področju, tako poljedelstvo, živinorejo, 
sadjarstvo, vinogradništvo, čebelarstvo, 
gojitev industrijskih in dragih kultur, 

gozdarstvo, domačo obrt itd., posebno 
še tiste panoge. oziroma kulture, ki v 
danih naravnih pogojih najbolj uspeva- 
jo; 4. da uvaja za povečanje kmetijske 
proizvodnje in s tem za naraščanje bla- 
gostanja svojih članov naprednejše teh- 
nične in agronomske metode v kmetij- 
stvu in v ta namen nabavlja kmetijske 
stroje, umetna gnojila itd., ustanavlja 
ambulante za živino, plemenilne postaje, 
organizira selekcijo živine, gradi silose, 
organizira semensko službo, skrbi za 
gojitev sadnih, gozdnih in drugih sadik 
itd.; 6. da organizira predelavo kmetij, 
skih pridelkov in obrtne delavnice za 
potrebe svojih članov in izrablja pri tem 
predvsem lokalne surovine; 6. da zbira 
kmečke prihranke v obliki hranilnih 
vlog in notranjih posojil za ustvarjanje 
obratnih sredstev in podeljevanje kre- 
ditov svojim članom; 7. da skrbi za go- 
spodarski strokovni, kulturni in pro- 
svetni dvig vseh prebivalcev svojega 
okoliša tako, da prireja v svojem za- 
družnem domu strokovna in politična 
predavanja, kulturne prireditve, stro- 
kovne tečaje, razstave, predvajanja fil- 
mov, goji fizkulturo itd. ter ustanovi 
svojo knjižnico. 

Delež znaša 100 din in se lahko plača 
v obrokih. Delež zadružnikovega dru- 
žinskega člana znaša 20 din. Člani jam- 
čijo za obveznosti zadruge z desetkrat- 
nim ••••••• vpisanega enkratnega te- 
meljnega oziroma družinskega deleža. 

Zadruga razglaša važnejše sklepe v 
svojih poslovnih prostorih in na raz- 
glasili deski. 

Upravni odbor sestavlja 7 članov, ki 
jih voli zbor izmed zadružnikov. Dolž- 
nost upravnega odbora traja eno leto. 

Za zadrugo podpisujeta po dva člana 
upravnega odbora, katerih enega lahko 
nadomešča po upravnem odboru poobla- 
ščeni uslužbenec zadruge. 

Člani upravnega odbora so: 
Rant Leopold, lesni manipulant, Zali 

log 40, 
Če îeferin Franc, posestnik.jDavea 57, 

Egart Jože, posestnik, Ravno 9, 
Mendiževec Janez, posestnik. Zali 

log 2, 
Derlink Nikola, posestniik, Osojnik 1, 
Derlink Franc, posestnik, Zala 2, 
Zupane Anton, posestnik, Zali log 26. 

Okrožno sodišfc v Ljubljani        a 

dne 12. oktobra 1948. 
Zt 126/48 — Zadr VI 201/1   9218 

* 
1440. 

Sedež: Kramarove!, okraj Murska So- 
bota. 

Dan vpisa: 11. oktobra 1948. 
Besedilo: Kmetijska obdelovalna za- 

druga z o. j. v Kramarovcih. 
Zadruga je bila ustanovljena na zboru 

22. VI. 1948 za nedoločen čas. 
Naloga zadruge je: da se poveča donos, 

zmanjšajo proizvajalni stroški, povečajo 
dohodki in s tem doseže večja korist za 
zadružnike in državo s Čim pravilnejšo 
izrabo obstoječe delovne «sile, strojev in 
orodja. 

Razen hiše, obišnice in pripadajočih 
zgradb, ki so potrebne za osebno gospo- 
darstvo, je vsa druga zemlja, ki je za- 

drugi dodeljena, skupna last vseh za- 
družnikov, v katerih korist je zemlja 
zadrugi dodeljena. Vsak zadružnik osta- 
ne lastnik svojega solastninskega dela 
vložene zemlje in je dolžan vložiti v za- 
drugo vso vprežno živino in kmetijske 
stroje, orodje pa toliko, kolikor sklene 
zbor. 

Pri vstopu v zadrugo plača vsaka dru- 
žina ali član posameznik enkratno pri- 
stopnino v znesku 50 dim razen tega pa 
vsako gospodarstvo ali čian-posameznik 
najmanj enkratni denarni delež 250 din. 
Za obveznosti zadruge jamčijo zadružni. 
ki najmanj s petkratnim zneskom vpi- 
sanih denarnih deležev. 

Upravni odbor, katerega dolžnost traja 
eno leto, sestavlja 5 do 10 članov, vstevši 
predsednika in tajnika. 

Predsednik upravnega odbora pred- 
stavlja zadrugo, podpisujeta pa zanjo po 
dva Člana upravnega odbora, katerih 
enega sme nadomeščati za to pooblaSčeni 
usluabeneo zadruge. 

Člani upravnega odbora so: 
Lipovnik Ferdo, kmetovalec, Ooinje, 

predsednik, 
Peurača Žarko, delavec, Ocinje, pod- 

predsednik, 
Vitkovič Vinko, delavec, Kramarovci, 

tajnik, 
Lipòvnik Matilda, kmetica, Ocinje, 
Svetina Marjana, kmetica, Ocinjë, 
Petraj Ljudmila, kmetica, Ocinje, 
Pavlic Anica, kmetica, Ocinje, odbor- 

niki. 
Okrožno sodišče v Mariboru 

dne 11. oktobra 1948. 
Zadr III 118/2 9*$6 

* 
1441. 

Sedef: Oehtšerei, okra/ Ptiij. 
Dan vpisa: 12. oktobra 1948. 
Besedilo: Kmetijska zadruga z o. j. T 

Osluševcih. 
Zadruga je bila ustanovljena na skup- 

ščini 29. II. 1948 za nedoločen čas. 
Naloge zadruge so: 1. da na čim boljši 

in Čim kulturnejši naän oskrbuje svoje 
člane z vsemi potrebrimi potrošniani 
predmeti; 2. da odkupuje y svojem oko- 
lišu vse kmetijske pridelke m izdelke v 
skladu v postavljenim načrtom za dobro 
oskrbo mest in drugih industrijskih ere- 
disc in sklepa v ta namen pogodbe; 
3. 'da pospešuje in razvija vse panoge 
kmetijskega gospodarstva na svojem 
področju, tako poljedelstvo, živinorejo, 
sadjarstvo, vinogradništvo, čebelarstvo. 
gojitev industrijskih in drugih kultur 
goidarstvo, domačo obrt itd., posebno 
še tiste panoge oziroma kulture, ki v 
danih naravnih pogojih najbolj uspe- 
vajo; 4. da uvaja za povečanje kmetijske 
proizvodnje in s tem za naraščanje bla- 
gostanja svojih članov naprednejše teh- 
nične ta agronomske metode v kmetij- 
stvu in v ta namen nabavila kmetijäke 
stroje, umetna gnojila itd., u-.taravlja 
ambulante za živino, plemenilne postaje, 
organizira selekcijo živine, gradg sflose, 
organizira semensko službo, skrbj za 
gojitev sadnih, gozdnft in drugih *ad|k 
itd.; 5. da organizira predelavo kmetij- 
skih pridelkov in obrtne delavnice za 
potrebe svojih člaoov, in izrabija pri tem 

( 
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predvsem lokalne surovine; 6. da zbi-a 
kmečke prihranke v obliki hranilnic 
vlog • notranjih posojil za uatva•nj^ 
obiatnib sredstev In podeljevanje kre 
ditov svojim članom; 7. da skrbi za go- 
spodarski strokovni, kultund In pro- 
svem dviy vseh prebivalcev -jvoi^ga 
okoliša tako, da prireja v svojem za- 
družnem domu strokovna tu politična 
predavanja, kulturne prireditve, stro- 
kovne tečaje, razstave, predvajanja •- 
mov, goji fizkulturo itd ter ustanovi 
svojo knjižnico. 

Zaradi smotrnega in uspešnejšega iz- 
vajanja svojih nalog izdela potrebne na- 
črte v skladu e splošnim državnim na- 
črtom. 

Zadružni delež znaša 160 din in se 
plača ob vstopu v zadrugo. Upravni od- 
bor lahko dovoli plačilo v obrokih. De- 
lež zadružnikovega družinskega člana 
znaša 30 din Jamstvo je omejeno. Veak 
zadružnik jamči še s petkratnim zne- 
skom vpisanih obveznih deležev. 

Zadruga razglaša važnejše sklepe v 
svojih poslovnih prostorih in na razglas- 
ni deski. 

Upravni odbor sestavljax7 do 9 članov. 
Njegova dolžnost traja eno leto. 

Zadrugo zastopa upravni odbor, pod- 
pisujeta pa zanjo {.o dva člana upravnega 
odbora, katerih enega lahko nadomešča 
po upravnem odboru pooblaščeni usluž- 
benec zadruge. 

Člani upravnega odbora &o: 
Ozmec Franc, posestnik, Cvetkovoi, 

predsednik, 
Venta Marjeta, posestnica, Osluševci, 

tajnica, 
Poplatnik Jožef, posestnik, Osluševci, 
Poplatnik Anton, posestnik, Osluševci, 
genica Ciril, posestnik, Cvetkovci, 
Petek Alojz, posestnik, Osluševci, 
Rižner Jakob, posestnik, Osluševci. 
Pooblaščenec za sopodpisovanje: 
Tomažič Tilka. knjigovodja, Trgovišče. 

Okrožno sodišče v Mariboru 
dne 12. oktobra 1948. 

Zadr IV 128/2 9363 
* 

1442. 
Sedež: Cerklje (okoliš obsega KLO 

Cerklje). 
Dan vpisa: 30. septembra 1948. 
Besedilo: Kmetijska zadruga z omeje- 

nim jamstvom v Cerkljah. 
Zadruga je bila ustanovljena na usta- 

novnem zboru 28. II. 1948 za nedoločen 
čas. 

Naloga zadruge je: oskrbovanje članov 
z vsemi potrebnimi potrošnim! predmeti, 
odkup kmetijskih pridelkov in opravljanje 
vseh drugih zadev, ki so nadrobno nave- 
dene v 3  členn pravil te zadruge. 

Delež zadružnika znaša 100 din, delež 
zadružnikovega družinskega člana pa 20 
din. Vsak zadružnik in član* jamči Se z 
dvajsetkratnim zneskom vpisanih obvez- 
nih deležev. 

Zadrugo zastopa upravni odbor aH tisti, 
ki ga ta pooblasti, podpisujeta pa zanjo 
zmeraj po dva člana upravnega odbora 
ali en član upravnega odbora in za to po- 
oblaščeni uslužbenec zadruge. 

Razglasi in sklepi zadruge se nabijejo 
na zadružni razglasni deski. 

Upravni odbor sestavlja 8 članov, in si- 
cer predsednik, podpredsednik, tajnik in 
5 odbornikov. 

Člani prvega upravnega odbora so: 
Retelj Ivan, mlekar, Cerklje 28, pred- 

sednik, 
Klasič Rudolf, posestnik, Zupeča vas 16, 

podpredsednik, 
Grame Ivan, kmet, Cerklje 85, tajnik, 
Butara Janez, pos. sin, Cerklje 17, 
Kuntarič Jože, posestnik, Boršt 16, 
Dragonja Franc, posestnik, Crešnjice 6•, 
Lopatic Franc, posestnik, Zasap 6, 
Zugič Franc, posestnik, Hrastje 22, od- 

borniki. 
Okrožno sodišče v Novem mestu 

dne 30. septembra 1948. 
Zt 69/48  —  Zadr  III  97/1  9260 

1443. „ 
Sedež:   Gaberje,   okraj   Novo   mesto 

(okoliš obsega kraje Gorenji Suiiadol, 
Jugorje in Gaberje). 

Dan vpisa: 5. oktobra 1948. 
Besedilo: Kmetijska zadruga z omeje- 

nim jamstvom  y Gaberju. 
Zadruga je bila ustanovljena na usta- 

novnem zboru 20. II. 1948 za nedoločen 
čas. 

Naloge zadruge eo: oskrbovanje članov 
z vsemi potrebnimi potrošnimi predmeti, 
odkup kmetijskih pridelkov in izdelkov 
ter pospeševanje In opravljanje vseh dru- 
gih zadev, ki so nadrobno navedene v 
3. členu pravil te zadruge. 

Jamstvo je omejeno. 
Delež zadružnika znaša 100 din. Vsak 

zadružnik jamči še t desetkratnim zne- 
skom vpisanih obveznih deležev. 

Upravni odbor sestavlja pet članov, in 
sicer predsednik, tajnik in trije odborniki. 

Zadrugo zastopa upravni odbor ali tisti, 
ki ga ta pooblasti, podpisujeta pa zanjo 
vedno po dva člana upravnega odbora. 

Razglasi in sklepi zadruge se nabijejo 
na zadružni razglasni deski, vabila na 
zbor pa se razglasijo na etenčasu ter na 
množičnih sestankih. 

Člani upravnega odbora so: 
Gazvoda Jože, kmel, Gaberje 37, pred- 

sednik, 
Matko Ciril, delavec, öaberje 17, tajnik, 
Luzar Martin, kmet, Jugorje 9, 

o Rolih Franc, kmet, Gorenji Suhadol 14, 
Šašek Miha, kmet Pangrč grm 12, od- 

borniki. 
Okrožno sodišče v Novem mestu 

dne 6. oktobra 1948. 
Zt 74/48 — Zadr III  102/1 9261 

* 
1444. 

Sedež: Krška vas (okoliš obsega kraje 
Krška vas, Čedno, Karhence, Velike Ma- 
lence, Mrzla vas, Globočice, Stankovo in 
Izvir). 

Dan vpisa: 4. oktobra 1948. 
Besedilo: Kmetijska zadruga z o. j. • 

Krški rasi. 
Zadruga je bila ustanovljena na usta- 

novnem zboru 29. II. 1948 za nedoločen 
čas. 

Naloge zadruge so: oskrbovanje članov 
z vsemi potrebnimi potrošnimi predmeti, 
odkupovanje kmetijskih pridelkov in iz- i 

delkov v svojem okolišu, opravljanje in 
pospeševanje vseh zadev, ki so nadrobno 
navedene v 8. členu zadružnih pravil. 

Delež zadružnika znaša 100 din, delež 
zadružnikovega družinskega člana pa 20 
din. Vsak član jamči še z dvajsetkratnim 
zneskom vpisanih obveznih deležev. 

Sklepi in priobčitve zadruge se nabi- 
jejo na zadružni razglasni deski v poslov- 
nih prostorih. 

Upravni odbor sestavlja 8 članov, in si- 
cer predsednik, podpredsednik, tajnik in 
5 odbornikov. 

Zadrugo zastopa upravni odbor ali tisti, 
ki ga ta pooblasti, podpisujeta za zanjo 
vedno po dva člana upravnega odbora ali 
en član upravnega odbora in zanjo poob- 
laščeni uslužbenec zadruge. 

Clami upravnega odbora so: 
Dvornik Anton, nosestnik, Krška vas 34, 

predsednik, . 
Zokalj Ivan, posestnik, Krška vas 78, 

podpredsednik, 
K ran je Janez, posestnik, Krška vas 95, 

tajnik, 
Ivšič Miha, posestnik, Krška vas 21, 
Prišelj Alojzij, posestnik, Velike Ma- 

lence 17, 
Galič Janez, posestnik, Vellico Malen- 

ce 42, 
Lorber Albert, posestnik, Mrzlava vas 

št. 9, 
Pavlovič Jože, posestnik. Krška vas 1, 

odborniki. 
Okrožno sodišče v Norem mestu 

dne 4.  oktobra   1948 
Zt 75748 — Zadr, III 103/1    9259 

* 
1445. 

Sedež: Sela pri Hinjah (okoliš obsega 
kraje Sela, Hinje in Retje). 

Dan vpisa: 9. oktobra 1948. 
Besedilo: Kmetijska zadruga z omejenim 

jamstvom v Selih pri Hinjah. 
Zadruga je bila ustanovljena na usta- 

novnem zboru za nedoločen čas. 
Naloge zadruge so: oikrbovanje članov z 

vsemi potrebnimi potrošnimi predmeti, od- 
kup kmetijskih pridelkov in izdelkov v 
svojem okolišu in opravljanje vseh dru- 
gih gospodarskih in kulturnih zadev, ka- 
kor jih nadrobno navaja 3. člen pravil. 

Delež zadružnika znaša 100 din, delež 
zadružnikovega družinskega člana pa 10 
din. Jamstvo je omejeno. Vsak član jamči 
še z dvajsetkratnim zneskom vpisanih 
obveznih deležev. 

Upravni odbor sestavlja 6 članov, in si- 
cer predsednik, tajnik in 3 odborniki. 

Sklepi in razglasi zadruge se nabijejo 
na zadružni razglasni deski, vabila na 
zbor pa se razglasijo še na krajr no obi- 
čajni način. 

Zadrugo zastopa upravni odbor ali ti- 
sti, ki ga ta pooblasti, podpisujeta pa 
zanjo vedno po dva člana upravnega od- 
bora in za to pooblaščeni uslužbenec za- 
druge. 

Člani tupravnega odbora so: 
Novak Martin, kmet, Sela 4, predsed- 

nik, 
Plot Vinko, kmet, Visejec 28, tajnik, 
Breznik Franc, kmet, Sela 12, 
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Pistotnik Antonija, krajevna babica, 
Vrh, 

Blatnik Anton, kovač, Visejec 37, od- 
borniki. 

Okrožno sodišče v Novem mestu 
dne 9: oktobra  1948. 

Zt 81/48 — Zadr III 109/1    9262 
A» 

1446. 
Sedež: Stari grad, pošta Videm pri Kr- 

škem (okoliš obsega kraje Stari grad, Do- 
lenja vas, Pesje, Vrbinska vas in Libna, 
kolikor spada pod KLO Stari grad.) 

Dan vpisa: 6. oktobra 1948. 
Besedilo: Kmetijska zadruga z omejenim 

jamstvom y Starem gradu pri Vidmu, 
okraj Krško. 

Zadruga je bila ustanovljena na usta- 
novnem zboru 20. II. 1948 za nedoločen 
čas. 

Naloge zad-uge .-o: oskrbovanje članov 
z vsemi potrebnuU (^trošnimi orediioti, 
odkupovanje kmetijskih pridelkov in iz- 
delkov v svoj-3 a okoliša' n opravljanje 
vseh gospodarskih in kulturnih zadev, Kt- 
kor to določa nadrobno 3. člen pravil. 

Delež zadružnika znaša 100 din, oni 
zadružnikovega družinskega člana pa 
20 din. Jamstvo je omejeno. Vsak član 
jamči še z dvajsetkratnim zneskom vpi- 
sanih obveznih deležev. 

Razglas1! in sklepi zadruge se nabijejo 
na zadružni razglasni deski. 

Upravni odbor sestavlja 7 članov, in si- 
cer predsednik, podpredsednik, tajnik in 
štirje odborniki. 

Zadrugo zastopa upravni odbor ali tisti, 
ki ga ta pooblasti, podpisujeta pa zanjo po 
dva člana upravnega odbora ali en član 
upravnega odbora in zato pooblaščeni 
uslužbenec zadruge. 

Člani upravnega odbora so: 
Spiler Jože, kmet, Stari grad pri Vi- 

dmu 14, 
Cerjak Rudolf, industrijski miličnik, Do- 

lenja vas 26, podpredsednik, 
Rozman Mirko, kmet, Pesje 15, tajnik, 
Savnik Jože, kmet Stari gad 22, 
Turnšek Franc, kmet, Stari grad 10, 

Zupančič Marko,  soboslikar,  Dolenja 
vas, 

Zorka Pavel, kmet, Vrbinska vas 7, od. 
borniki; 

Okrožno sodišče v Novem mestu 
dne 6. oktobra: 1948. 

Zt 76/48 - Zadr III 104/1   9264 
* 

1447. 
Sedež: Povir okraj Sežana. 
Dan vpisa: 14. septembra 1948. 
Besedilo: Kmetijska zadruga z omeje- 

nim jamstvom v Povirju. 
Zadruga je bila ustanovljena na skup- 

ščini 14. II. 1948. 
Naloge zadruge so: 1. da na čim boljši 

in čim kulturnejši način oskrbuje svoje 
ciano z vsemi potrebnimi " potrošnimi 
predmeti; 2. da odkupuje v svojem oko- 
lišu vse kmetijske pridelke in izdelke v 
skladu s postavljenim načrtom za dobro 
oskrbo mest in drugih industrijskih sre- 
dišč iti sklepa v ta namen pogodbe; 
8- da pospešuje in razvija vse panoge 
kmetijskega gospodarstva na svojem 
področju, tako poljedelstvo,  živinorejo, 

sadjarstvo, vinogradništvo, čebelarstvo, 
gojitev industrijskih in drugih kultur, 
gozdarstvo, domačo obrt itd., posebno 
se tiste panoge oairoma kulture, ki v 
danih naravnih pogojih najbolj uspeva- 
jo; 4. da uvaja za povečanje kmehjsJte 
proizvodnjo • s tem za naraščanje bla- 
gostanja svojih članov naprednejše teh- 
nične in agronomske metode v kmetij- 
6tvu in v ta namen nabavlja kmetijske 
stroje, umetna gnojila Itd., ustanavlja 
ambulante za živino, plemenilne postaje, 
organizira selekcijo živine, gradi silose, 
organizira semensko službo, skrbi za 
gojitev sadnih, gozdnih in drugih sadik 
itd.; 5. da organizira predelavo kmetij- 
skih pridelkov in obrtne delavnice za 
potrebe svojih članov in izrablja pri tem 
predvsem lokalne surovine; 6. da zbira 
kmečke prihranke v obliki hranilnih 
vlog m notranjih posojil aa ustvarjanje 
obratnih sredstev • podeljevanje kre- 
ditov svojim članom; 7. da skrbi za go- 
spodarski strokovni, kulturni in pro- 
svetni dvig vseh prebivalcev svojega 
okoliša tako, da prireja v svojem za- 
družnem domu strokovna in politična 
predavanja, kulturne prireditve, stro- 
kovne tečaje, razstave, predvajanja 51. 
mov, goji fizkulturo itd. ter ustanovi 
svojo Knjižnico. 

Zaradi smotrnega in uspešnejšega iz- 
vajanja svojih nalog izdela potrebne na- 
črte v skladu s splošnim državnim na- 
črtom. 

Zadružni delež znaša 150 din, delež 
zadružnikovega družinskega člana pa 20 
dinarjev. Vsak zadružnik jamči e pet- 
kratnim zneskom vprsanega deleža. 

Priobčitve se, kolikor ni v pravilih do- 
ločeno drugače, nabijejo na zadružni raz- 
glasni deska. 

Upravni odbor sestavlja 5 članov. 
Zadrugo zastopa upravni odbor, zanjo 

pa podpisujeta 2 člana upravnega od- 
bora, katerih enega sme nadomeščati 
uslužbenec zadruge. 

Člani upravnega odbora so: 
Kocjan Drago. kmet. Žir je, predsed- 

nik, 
Mahnič Filip, kmet. Povir. podpred- 

sednik, 
• Kariš Ernest, mehanik, Gorenje, taj- 
nik, 

Bekar Alojz, kmet, Merče, 
Mahnič Ivan, kmet, Plešivica, odbor- 

nika. 
Okrožno sodišče v Postojni 

dne 14. septembra 1948. 
Zt 165/48-2     . 8903 

1448. 
Sedež: Jesenice. 
Dan vpisa: 13. oktobra 1948. 
Besedilo: Nabavna prodajna zadruga t 

omejenim jamstvom na Jesenicah. 
Na zboru 6. VI. 1948 so bila sprejeta 

nova pravila. 
Besedilo odslej: Potrošniška zadruga z 

omejenim jamstvom na Jesenicah. 
Naloge zadruge so: 1. da na čim boljši, 

in čim kulturnejši način oskrbuje svoje' 
člane in njihove družine z vsemi potreb- 
nimi potrošnimi premeti; 2. da ustanav- 
lja obrtne delavnice za potrebe svojih cia- 
nov, po potrebi in možnosti pa tudi svoja 

podjetja; 3. da skrbi s sodelovanjem sin- 
dikalnih organizacij za dvig kulturne in 
prosvetne ravni in za zadružno vzgojo 
svojih članov. 

Zaradi smotrnega in uspešnejšega izpol- 
njevanja svojih nalog izdela potrebne na- 
črte v skladu s splošnim državnim načr- 
tom in sklepa potrebne pogodbe za dobavo 
potrošnih predmetov za svoje člane. 

Delež znaša 150 din in se lahko plača v 
obrokih. Delež zadružnikovega družinske- 
ga člana znaša 20 din. Člani jamčijo za 
obveznosti zadruge z desetkratnim zne- 
skom vpisanega enkratnega temeljnega 
oziroma družinskega deleža. 

Zadruga razglaša važnejše sklepe v svo- 
jih poslovnih prostorih in na razglasni 
deski svojih poslovalnic. 

Upravni odbor sestavlja 9 do 11 Članov, 
ki •• voli zbor izmed zadružnikov. Dol- 
žnost ^upravnega odbora traja eno leto. 

Za zadrugo podpisujeta po dva Člana 
upravnega odbora, katerih enega lahko 
nadomešča po upravnem odboru poobla- 
ščeni uslužbenec zadruge. 

Izbrišejo se člani upravnega odbora 
Pogačnik Ferdinand, Bizjak Janez, Gre- 
gori Franc, Zupančič Anton, Jerič Franc, 
Ulčar Mirko, Gusev Aleks, Erteli Jože,v 

Škoda Kari, Brun Berti, Praprotnik Jože, 
Lavtižar Jože, Plešnar Matija in Mertelj 
Jože, vpišejo se novi člani: 

Špec Zvone, tovarniški delavec, Jese- 
nice, 

Zorman Stane, uradnik 0LO Jesenice, 
Gorica 19, 

Uranio Mila, blagajničarka, Slov. Ja- 
voraik 7, 

Ivančič Franc, tova'miški delavec, Hr* 
šica 61, 

Kelih Pavel, tovarniški preddelavec, Je- 
vornik 11. 

Okrožno sodišče v Novem mestu 
dne 12. oktobra 1948. 

Zadr V 41/5 9218 • 

* 
1449. 

Sedež: Lukovica. 
Dan vpisa: 7. septembra 1948. 
Besedilo: Kmetijska nabavno-prodajna 

zadruga z omejenim jamstvom Lukovica. 
Na skupščini 29. II. in 30. V. 1948 »o 

bila sprejeta nova pravila. 
Besedilo odslej: Kmetijska zadruga • 

omejenim jamstvom v Lukovici. 
Naloge zadruge so: 1. da na čim boljSi 

in čim kulturnejši način oskrbuje svoje 
člane z vsemi potrebnimi potrošnimi 
predmeti; 2. da odkupuje v svojem oko- 
lišu vse kmetijska pridelke in izdelke v 
skladu s postavljenim načrtom za dobro 
oîkrbo mest in drugih industrijskih sre- 
dišč in sklepa v ta namen pogodbe; 
3. da pospešuje in razvija vse panoge 
kmetijskega gospodarstva na svojem 
področju, tako poljedelstvo, živinorejo, 
sadjarstvo, vinogradništvo, čebelarstvo, 
gojitev industrijskih in drugih kultur, 
gozdarstvo, domačo obrt itd-, posebno 
še tiste panoge oziroma kulture, ki v 
danih naravnih pogojih najbolj uspeva- 
jo; 4. da uvaja za povečanje kmetijske 
proizvodnje in s tem za naraščanje bla- 
gostanja svojih članov naprednejše teh- 
nične in agronomske metode v kmetij- 
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etvu in v ta ••••• nabaviia kmetijske 
stroje, umetna gnojila itd., ustanavlja 
ambulante za živino, plemen üue postaje, 
organizira selekcijo živine, gradi silose, 
organizira semensko elužbo, skrbi za 

,: gojitev sadnih, gozdnih in drugih sadik 
itd»; 5. da organizira predelavo kmetij. 
sMh pridelkov in obrtne delavnice za 
potrebe svojih članov in izrablja pri tem 
predvsem lokalne surovine; 6. da zbira 
kmečke prihranke v obliki hranilnih 
vlog in notranjih posojil za ustvarjanje 
obratnih sredstev in podeljevanje kre- 
ditov svojim članom; 7. da skrbi za go- 
spodarski strokovni, kulturni in pro- 
svetni dvig vseh prebivalcev svojega 
oioliša tako, da prireja v svojem za. 
družnem domu strokovna in politična 
predavanja, kulturne prireditve, stro- 
kovne tečaje, razstave, predvajanja fil- 
mov, goji üzkulturo itd. ter ustanovi 
svojo knjižnico. 

Upravni odbor sestavlja 10 do 12 èia- 
nov ki jih voli zbor izmed zadružnikov. 
Dolžnost upravnega odbora traja eno 
leto. 

Izbrišejo se člani upravnega odbora: 
Lavrič Jože, Breceljnik Viktor, Mav 
Anica, Jeras Janez, Pivec Peter, Kropiv- 
šek Ožbolt, Smrkolj Ciril, Cerar Ivan, 
FlorjanČič Anton, Bostele Karol in Go- 
etič Franc, vpišejo se člani upravnega 
odbora: 

Drčar Stanko, agrarni interesent, Pra- 
prečee, 

Gostje Janko, upokojenec, Lukovica 28, 
Jemes Anton, mizar in posestnik, Gra- 

diete 12, 
Jeretina Tončka, posestniea. Gradišče 

št. 32, 
Kokalj Janez, posestnik, Lukovica 36, 
Kordin Katarina, gospodinja, Preserje 

št. 18, 
Maeelj Peter, posasinik, Lukovica 31, 
Močna Janez, posestnik. Lukovica 11, 
Smrkolj Julka, gospodinja, Lukovica 3. 
Zore Franc, posestnik, Prapreče 9. 

Okrožno sodišče v Ljubljani 
dne 7. septembra 1048. 

Zadr V 178/2 . 9315 
* 

1450.     . 
Sedeč: Ljubljana. 
Dan vpisa: 9. oktobra 1048. 
Besedilo: Slikopleak • omejerihn jam- 

strem v Ljubljani. 
Izbrišejo se člani upravnega odbora 

Kroielj Roman, Grahek Franc in Leben 
Stane, vpišejo se novi člani 

/        Šimič Rudolf, pleskar, Zadvor 90, 
Gašperšič Bogomir, soboslikar, Sp. Ka- 

šelj 36, 
Lah Aleš, plesliar, Ljubljana, ••••••••- 

va 35. 
Okrožno sodišče v Ljubljani 

dne 8. oktobra 1948. 
Ztdr V 474 9185 

USL 
Sedež: CrenSovci. « 
Dan vpiea: 25. septembra 1948. 
Besedilo: Kmetijska zadruga z o. j. v 

Crenšoveih. 
, Po sklepih občnih zborov prizadetih 
zadTug ee vpiše, da se je s kmetijsko za. 

drugo z o. j. v Crenšoveih združila Živi- 
norejska zadruga z o. j. v Crenšoveih, ki 
je s tem prenehala obstojati in se iz- 
briše v zadružnem registru (Zadr • 66). 

Okrožno sodišče v Mariboru 
dne 25. septembra 1948. 

Zadr • 180 
* 

1452. 
Sedež: Dubrovnik. 
Dan vpisa: 4. septembra 1948. 
Besedilo: Kmetijska nabavno-prodajna 

zadruga z o. j. v Dobrovniku. 
Na zboru 25. VII. 1948 so bila sprejeta 

nova pravila. 
Besedilo  odslej:   Kmetijska  zadruga 

z o. j. v JDobrovniku. 
Naloge zadruge so: 1, da na čim boljši 

in čim kulturnejši način oskrbuje svoje 
člane z vsemi potrebnimi potresnimi 
predmeti; 2. da odkupuje v svojem oko- 
lišu vse kmetijske pridelke in izdelke v 
skladu s postavljenim načrtom za dobro 
oskrbo mest in drugih industrijskih sre- 
dišč in sklepa v ta namen pogodbe; 
3. da pospešuje in razvija vse panoge 
kmetijskega gospodarstva na svojem 
področju, tako poljedelstvo, živinorejo, 
sadjarstvo, vinogradništvo, čebelarstvo, 
gojitev industrijskih in drugih kultur, 
gozdarstvo, domačo obrt itd., posebno 
že Ušle panoge oziroma kulture, ki v 
danih ••••••• pogojih najbolj uspeva- 
jo; 4. da uvaja za povečanje kmetijske 
proizvodnje in s tem za naraščanje bla- 
gostanja svojih članov naprednejše teh- 
nične in agronomske metode v kmetij- 
stvu in v ta namen nabavlja kmetijske 
stroje, umetna gnojila itd., ustanavlja 
ambulante za živino, plemenilne postaje, 
organizira selekcijo živine, gradi silose, 
organizira semensko službo, Skrbi za 
gojitev sadnih, gozdnih in drugih sadik 
itd.; 5. da organizira predelavo kmetij- 
skih pridelkov in obrtne delavnice za 
potrebe svojih članov in izrablja pri tem 
predvsem lokalne surovine; 6. da zbira 
kmeSke prili ranko v oblika hranilnih 
vlog in notranjih posojil za ustvarjanje 
obratnih sredstev in podeljevanje kre- 
ditov svojim članom; 7. da skrbi za go- 
spodarski strokovni, kulturni m pro- 
svetni dvig vseh prebivalcev svojega 
okoliša tako, da prireja v svojem za- 
družnem domu eirokovna in politična 
predavanja, kulturne prireditve, stro- 
kovne tečaje, razstave, predvajanja fil- 
mov, goji fizkuliuro itd. ter ustanovi 
svojo knjižnico. 

ZaTadi smotrnega in uspešnejšega iz- 
vajanja svojih nalog izdela potrebne na- 
črte v skladu s splošnim dTaavstrim na. 
črtom. 

Vpijejo se novi «Sani dopolnjetieg» 
upravnega odbora: 

Horvat Aleksander, trgovec, 
Sep Katarina, kmetica. 
Sabjam Franc, kmet, 
Domonkoš Janez, krojač. 
Car. Ludvik kmet, 
Bojnec Janez, kmet, vsi v Dobrovniku 

Okrožno sodišče v Mariboru 
dne 4. septembra 1943. 

! Zadr III11 8467 

1453. 
Sedež: Kamnica. 
Dan vpisa: 25. septembra 1948. 
Besedilo: Kmetijska jiabavno-prodajna 

zadruga z o. j. v Kamnici. 
Na zboru 23. V. 1948 so bila sprejeta 

(nova pravila 
Besedilo odslej: Kmetijska zadruga 

z o. j. v Kamnici. 
Naloge zadruge so: 1. da na član boljši 

in čim kulturnejši način oskrbuje svoje 
člane i vsemi potrebnimi potrošnimi 
predmeti; 2. da odkupuje v svojem oko- 
lišu vse kmetijske pridelke in Izdelke v 
skladu s postavljenim uačrtom za dobro 
oskrbo mest in drugih industrijskih sre- 
dišč in sklepa v ta namen pogodbe; 
8. da pospešuje In razvija vse panoge 
kmetijskega gospodarstva na svojem 
področju, tako poljedelstvo, živinorejo, 
sadjarstvo, vinogradništvo. Čebelarstvo, 
gojitev industrijskih in drugih kultur, 
gozdarstvo, domačo obrt itd., posebno 
še {fete panoge oziroma kulture, ki v 
danih naravnih pogojih najbolj uspe- 
vajo; 4. da uvaja za povečanje kmetijske 
proizvodnje in s tem za naraečanje bla- 
gostanja svojih članov naprednejše teh- 
nične in agronomske metode v kmetij- 
stvu in v ta namen nabavlja kmetijske 
stroje, umetna {pojila itd., ustanavlja 
ambulante za živino, plemenilne postaje, 
organizira selekcijo živine, gradi silose, 
organizira 6emensko  elužbo,  skrbi  za 
?ojHev sadnih, gozdnih In drugih sadik 
td.; 5. da organizira predelavo kmetij- 

skih pridelkov in obrtne delavnice za 
potrebe svojih članov in izrablja pri tem 
predvsem lokalne surovine; 6. da zbira 
kmečke prihranke v obliki hranilnih 
vlog in notranjih posojil za ustvarjanje 
obratnih sredstev in podeljevanje kre- 
ditov svojim članom; 7. da skrbi za go- 
spodarski strokovni, kulturni in pro- 
svetni dvig vseh prebivalcev svojega 
okoliša tako, da prireja v svojem za- 
družnem domu strokovna • politična 
predavanja, kulturne prireditve, stro- 
kovne tečaje, razstave, predvajanja fil- 
mov, goji fizkulturo itd. ter ustanovi 
svojo knjižnico. 

Zadružni delež znaša 150 din, dele? 
2adružnikov»ga družinskega člana pa 
10 din. Vsak zadružnik jamči še e tri- 
kratnim zneskom vpisanih obveznih de- 
ležev. 

Upravni odbor sestavlja 7 dö 11 čla- 
nov. 

Izbrišejo se dosedanji člani upravne- 
ga odbora Kralj Mirko,  Žgalia Franc, 
Gomivmfc Jože, Pu&nik Franc in Perico 
Jože, vpišejo so novi člani upravnega od- 
bora: 

Curk Franc, kmet, RoŠpon, 
Martië Albina, administrator]», Kam- 

nica, 
Semenič Stanko, kmet, Kemnica, 
Dolinšek Ivan, sadjar, Kamnica, 
Zlager Anton, nameščenec, Kamnica, 
Fras Anton, delavec, Rošpoh, 
Murko Albert, finančni revizor, Roš- 

poh. 
Grmek Ivan, pos. sin. Rošpoh. 

Okrožno sodišče v Mariboru 
dne 35. septembra 1948. 

Zadr III 72 8687 
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1454. 
Sedež: Kamilica, 
Dan vpisa: 21. septembra 1948. 
Besedilo: Stanovanjska zadruga z o. j. 

T Kamnici. 
Zadruga je preila na podlagi sklepa 

občnega zbora z dne 20. V. 1948 r likvi- 
dacijo. 

Likvidatorja podpisujeta likvidacijsko' 
firmo tako, da pristavite pod besedilo 
firme svoj podpis. 

Likvidacijska firma kaikor doslej s pri- 
etavkom >v likvidaciji«. 

Likvidatorja: 
Morave Franc, elekftromehanik, Kam- 

aica, 
Grizila PaâkvaL šofer, Rošpob. 

Okrožno sodiate v Mariboru 
dne 21. septembra 1948. 

Zadr • 31 8716 

1453. 
Sedež: Kozminci. 
Dan vpisa: 12. oktobra 1948. 
Besedilo. Kmetijska zadruga i e. j, • 

Ktizmiuc'b. 
Izbrišejo se dosedanji člani upravnega 

odbora: Mere Horijan, Pernat Rozalija, 
Sveušek Matevž in Kunstek Ivana, vpi- 
šejo se uovi člani; 

Krivec Anton, kmet, Kozminei, pred- 
sednik. 

Smolinger Prane, kmet, Slanosina, 
podpredsednik, 

Vindiš Jurij, kmet, Sedlašek, 
Svenšek Avgust, kmet, Jablovee, 
Potočnik Andrej, kmet, Strajna, odbor- 

niki. 
Okrožno sodišče v Mariboru 

dne 12. oktobra 1948. 
Zadr III 123 

1456. 
Sedež: Maribor. 
Dan vpisa: 12. oktobra 1948. 
Besedilo: Kolodvorska delavsko-name- 

scenska potrošniška zadruga z o. i v Ma- 
riboru. / 

Izbriše se dosedanji flau upravnega 
odbora: Kasesnlk Frano, nameato njega 
se vpiše dosedanji namestaik Slana 
upravnega odbora: 

Duh Franc, nameščenec, Pekel 3 pri 
Maribora. 

Okrožno sodišče y Mariboru 
dne 12. oktobra 1948. 

Zadr IV. 37 93SB 

1457. 
Sedež: Maribor. 
Dan vpisa: SO. septembra 1918. 
Besedilo: Magdalenska delarsko-••- 

meščenska potrošniška zadruga z o. j. 
v Mariboru. 

Vpišeta se nova člaca upravaeg* od- 
bora: 

Vari Valentin, sodni uslužbenec, 
•TenSac Terezijo, gospodinja, oba v Ma- 

riboru. 
Okrožno sodišče v Mariboru 

'   dne 30. eeptembra 1948. 
Zadr IV 38 8856 

1458. 
Sedež: Maribor. 
Dan vpisa: 11. oktobra 1948. 
Besedilo: Nabavna in prodajna zadru- 

ga z o. j. r Mariboru. 
Izbrise se dosedanji član upravnega 

odbora Juhart Franjo, vpiše se 
Sorgo RudoH, nameščenec, Maribor, 

Pobrežje, Zrkovska cesta 184. 
Okrožno sodišče r Mariboru 

dne 12. oktobra 1948. 
Zadr II 85 93&7 

* 
1459. 

Sedež: Sv. Lenart v Slor. gor. 
Dan vpisa: 2. oktobra 1948. 
Besedilo: Kmetijska zadruga z  o. j. 

ST. Lenart v Slov. gor. 
Izbriše 6s dosedanji član upravnega 

odbora Suman Pepca, vpise se novi član: 
Babic Jožef, kmet, Sv. Lenart v Slov.' 

gor. 
Okrožno sodišče r Mariboru 

dne 2. oktobra 1948. 
Zadr • 127 8855 

* 
1460. 

Sedež: Godovič. 
Dan vpisa: Ö. septembra 1948. 
Besedilo: Kmetijska zadruga z o. j. v 

Gadoviču. 
Po sklepu skupščine z dne 30. VI. 

1948 se izbrišejo člani upravnega od- 
bora: Božič Ivanka. ••••• Ignac, čuk 
Anton in Klavžar Jožef; vpišejo pa se 
novi člani: 

Čuk Pavel, Godovič 20, predsednik, 
. Kune Pavel, Godovič 21, tajnik, 
. PÜljar Franc, Godovič 55, 

Zgavec Ivan,  Godovič 85, odborniki. 
Okrožno sodišče r Postojni 

dne 9. septembra 1948. 
Zt 76/48—3 8887 

* 

Sedei: Novaki. 
Dan vpisa: 1. septembm 1948. 
Besedilo: Kmetijska zadruga z o. j. 

T Novakih. 
Na podlagi sklepa  občnega zbora z 

dne   29.  VL 1948   se izbrišejo   člani 
upravnega   odbora:   Kenda   Stanislav, 
Potočnik Anton, Cemažar Jakob, Flor- 
jančlč Jožef in Petrnelj Tomaž; vpSejo 
pa se novi člani: 

Prezelj Stefan, kmet, Dol. Novake 17, 
Razpet Lovrenc, tesar, Dol. Novake 24, 
Veroit; YeEceslav, kmet, Robidnica 6, 
Jemec Venceslav, kmet, Oor. Novaki 

št. 17, 
Laoajnar Miha, kmet, Dol. Nevati 32. 

Okrožno sodišče v Postojni 
dne 1. septembra 194S. 

Zt 58/47—• 8891 

1462. 
Sedež: Vojsko. 
Dan vpisa: 1. septembra 194S. 
Besedilo: Kmetijska zadruga z o. j. na 

Vojekem. 
Na podlagi sklepa skupSčine. z dne 

29. VI. 1948 se izbrise član upravnega 

odbora Skok Janez, predsednik; vpiše 
pa se novi član upravnega odbora: 

Likar Srečko, Vojsko 52, predsedaik. 
Okrožno sodilče r Postojni 

dne 1. septembra 1948. 
Zt 45747—14 8884 

1463. 
Sedež: Vojnik. 
Dan izbrisa: 2:7. saptomlura 1948. 
Besedilo: 2••••«•*•• zadruga a o. j. 

v Vojniku. 
Zaradi končane likvidacije. • 

Okrožno sodišče v Celui 
dne 27. septembra 1948. 

Zađr VII 16/8 

Uvedbe postopanja 
za razglasitev za mrtve 

V R 1566/48-3 89•4 
Oizdj Janez, roj. 1. XII. 1910, sin Ja- 

koba in Alojzije rojene švajger, samski, 
železničar iz Trnave 22, se kot partiaea 
od novembra 1944 pogreša. 

Na predlog matere Cizej Alojzije, 
prevatkarice iz Trnave 22, &é uvede po- 
stopanje za razglasitev za imtvega. 
V R 1454/48-4 ' 8943 

Lokan Jože, roj. 22. IV. 1907, sin Ja- 
neza in Antonije rojen© Novak, posest- 
nik iz Locke 2, se kot parti««, od 8. 
XII. 1944 pogreza. 

Na predlog žene Lokan Marife, posegt- 
nice ia Ločite 2, se uvede ••••••&•* 5» 
razglasitev za mrtvega. 

Vsakdo, ki ••• je o ^ _ , 
znano, se poziva, da to do 16". 
poroča sodišču. y 

Cizej Janez in Lokan Jose •• poawa- 
ta, da se zglasita pri sodišču »K dPugaôé 
dasta kako vest o sobi. 

Po preteku roka bo sodišče odtačtto-o 
predlogih. 

-Okrajno sodišče v Celju 
da© m. eoptembm 1Ô46. 

* 
V R 1Ó70748-2 8946 

Bencina Jože, roj. 6. II. 1909 v Rav- 
nah pri Rakeku, sin Janeza in Magda- 
lene rojesne Bambiti, delavec v Celju, 
Nova vas 17, je bil 22. V. 1944 odvede^ 
v Dachau, januarja 1945 Fa v Buefcea- 
wald. Od tedaj se pogreša. 

Na predlog žene •••••• Mete, ••••- 
nice v Celju, DrapSinov* 80, se uVede 
postopanje za raaglasitey •• mrtveca.   ', 

V R 1079748-2 
Fornara Elizabeta no jena •••••,-••. 

12. XI. 1889 v Krantó, Predmesto 28, 
hči Pečnik Pavle, detócaróa k •••, 
Tomšičev trg 10, »e od leta 1946 po- 
greča. 

Na predlog Fornara Marije, gospodi- 
nje iz Bukovž&ka 43, se uvede postopa- 
nje za razglasitev za nvrttfo. 

Vsakdo, ki mu je * •••••••• kw 
znano, se paziva, da $e o ••••&••• 
do 10. I. 1948 poroča sodi&ru. 
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Bencina Jože in Fornara Elizabeta se 
pozivata, da se oglasita pri sodišču ali 
drugače dasta kako vest o sebi. 

Po preteku roka bo sodišče odločilo o 
predlogih. 

Okrajno sodišče v Celju 
dne 23. septembra 1948. 

# 
V R 1351/44— 2 8274 

Glavač Antonija, roj. 23. VI. 1894 v 
Zagozdu, hči Antona in Neže Jamšek, 
poročena, gospodinja na Proseniškem 9, 
KLO Sv. Jurij pri Celju, je bila avgusta 
1941 'izseljena v Bosno. Od tedaj se po- 
greša. 

Na predlog moža Glavača Franca, to- 
varniškega delavca v Orehovi vasi 27, se 
uvede postopanje za razglasitev za mrtvo 
in se izdaja poziv, da se o pogrešani do 
15. II. 1949 poroča sodišču. 

Glavač Antonija se poziva, da se 
zglasi pri sodišču ali drugače da kako 
vest o sebi. 

Po preteku roka bo sodišče odločilo 
o predlogu. 

Okrajno sodišče r Celju 
dne 4. oktobra 1948. 

I R 141/48-3 8778 
Jakša Ana, roj. 15. IX. 1907 v Nestop- 

lji vasi. hči pok. Antona in Neže rojene 
Stariha, delavka v zdravilišču Vojniku, 
je bila leta 1941 od Nemcev odpeljana v 
neznano smer in se od tedaj pogreša. 

Na predlog matere Jakša Ane, posest- 
nice iz Nestoplje vasi 6, se uvede posto- 
panje za razglasitev za mrtvo in se iz- 
daja poziv, da se o pogrešani « dveh 
mesecih po objavi v Uradnem listu LRS 
poroča sodišču ali skrbnici Medven Ma- 
riji, sod. uradnici v Črnomlju. 

Jakša Ana se poziva, da se zglasi pri 
sodišču aH drugače da kako vest o sebi. 

Po preteku roka bo sodišče odločilo o 
predlogu. 

Okrajno sodišče v Črnomlju 
dne 27. septembra 1948. 

* 
R 420/48—5 8703 

Vidmar Janez, roj. 2t XI. 1870 v Ar- 
tiži vasi 6, KLO St. Vid, kmetovalec, je 
odšel 1903 v USA, kjer je po izpovedbi 
znancev 2. VII. 1927 umrl v Clevelandu. 
Od tedaj se pogreša. 

Na predlog žene Vidmar Jožefe, kme- 
tice iz Artiže vasi 6, se uvede postopa- 
nje za razglasitev za mrtvega in se izda- 
ja poziv, da se o pogrešanem do 1. XII. 
1948 poroča sodišču ali skrbniku Grab- 
narju Stanku, sod. uradniku v Grosup- 
ljem. 

Po preteku roka bo sodišče odločilo o 
predlogu. 

Okrajno sodišče v Grosupljem 
dne 14. septembra 1948. 

R 462/48—3 8777 
Mihevc Anton, roj. 17.1. 1916 v Trstu, 

nezak. sin Mihevc Antonije, in Lundra 
Ivana, samski, čevljar iz Idrije. Štu- 
dentovska 15, je 4. I. 1943 odšel v NOV. 
Baje je 7. IV. 1943 padel v bližini Po- 
stojne. Od tedaj se pogreša. 

Na predlog tete Mihevc Alojzije, go- 
spodinje iz Idrije, Študentovska 16, se 
uvede postopanje za razglasitev za mrt- 
vega in se izdaja poziv, da se o pogreša- 
nem do 1. I. 1949 poroča sodišču. 
R 461/48—3 8776 

Vončina Ivan, roj. 12. VI. 1875 v Idri- 
ji, sin pok. Janeza, poročen, delavec v 
Idriji, Bazoviška 7, je odšel leta 1907 v 
Ameriko. Zadnjič se je javil ženi 1908, 
od tedaj se pa pogreša. 

Na predlog žene Vončina Marije, go- 
spodinje iz Idrije, Gregorčičeva 4, se 
uvede postopanje za razglasitev za mrt- 
vega in se izdaja poziv, da se o pogreša- 
nem do 1. III. 1949 poroča sodišču. 

Mihevc   Anton  in   Vončina   Ivan   se 
pozivata, da se zglasita pri sodišču ali 
drugače dasta kako vest o sebi. 
.   Po preteku rokov bo sodišče odločilo 
o predlogih. 

Okrožno sodišče v Idriji 
dne 28. septembra 1948. 

R III 562/48—2 8719 
Biffio Fabio, roj. 6. V. 1905 v Cologni, 

provincia Ferrara v Italiji, poročen, ce- 
star v Trnovem pri Ilirski Bistrici 35. je 
odšel 25. I. 1944 popravljat most na 
Prem. Po izpovedbi Beccati Bedia iz 
Ilirske Bistrice, se od tedaj pogreša. 

Na predlog žene Biffio Veronike ro- 
jene Surina, gospodinje iz Jelšan 67, se 
uvede postopanje za razglasitev za mrt- 
vega. 
R III 561/48—4 8720 

Zridarič Jože, roj. 20. IV. 1912 v Ra- 
čicah, sin Ivana in pok. Jožefe rojene 
Plešivec, poročen, kmečki delavec, se od 
decembra 1943 pogreša. 

Na predlog očeta Zidariča Ivana, kme- 
ta iz Račic 3, se uvede postopanje za raz- 
glasitev za mrtvega. 

Vsakdo, ki mu je o pogrešanih kaj 
znano, se poziva, da to do 1. XII. 1948 
poroča sodišču. 

Po preteku roka bo sodišče odločilo o 
predlogih. 

Okrajno sodišče v •. Bistrici 
dne 30. septembra 1948. 

II R 293/48—5 8857 
Fortuna Jakob, roj. 21. X. 1914 v Do- 

bračevem, sin Jakoba in Ane rojene Bo- 
gataj, samski, mizar, je odšel 1943 kot 
obveščevalec-bolničar v NOV. Pozneje je 
bil borec 3. bat. Vojkove brigade v oko- 
Hoi Cerkna na Primorskem. Iz bojev sep- 
tembra 1944 se pogreša. Po ugotovitvah 
odseka za notr. zadeve OLO v Kranju ni 
nobenih podatkov o njegovem bivališču. 

Na predlog brata Fortune Vinka, mi- 
zarja v Dobračevem 94, se uvede posto- 
panje za razglasitev za mrtvega in se 
izdaja poziv, da se o pogrešanem do 
15. XII. 1948 poroča sodišču ali skrb- 
niku Železniku Simonu, sod uradniku 
v Kranju. 

Fortuna Jakob se poziva, da se zglasi 
pri sodišču ali drugače da kako vest o 
sebi. 

Po preteku roka bo sodišče odločilo o 
predlogu. 

Okrajno sodišče v Kranju 
dne 30. septembra 1948. 

II R 277/48-3 9324 
Gantar Pavel, roj. 4. XI. 1912 v Do- 

lenjem brdu, sin Blaža in Marijane roje- 
ne Demšar, poročen, kmečki delavec v 
'Lučinah, se od pomladi 1945 pogreša in 
ni nobenih podatkov o njegovem bivali, 
šču. 

Na  predlog žene Gantar  Ane,  gospo- 
dinje iz Gorenjega brda 11, p. Poljane se 
uvede postopanje za razglasitev za mrtve- 
ga. 
II R 278/48-4 9322 

Pintar Jožef, roj. 14. X. 1927 v Sestran- 
ski vasi, sin Franca in Ivane rojene Doli- 
nar, samski, kmečki delavec v Gorenji 
vasi nad Škof jo Loko, -r od pomladi 
1945 pogreša in ni nobenih podatkov o 
njegovem bivališču. 

Na predlog matere Pintar Ivane iz Se- 
stranske vasi 3, se uvede postopanje za 
razglasitev za mrtvega. 
II R 283/48-5 9321 

Stare Valentin, roj. 13. II. 1900 v Go- 
ricah, poročen, kolar, 

Stare Peter, roj. 22. I. 1925 v Goricah, 
sin Valentina in Marije rojene Mali, sam- 
ski, tovarniški delavec, 

Stare Veronika, roj. 8. I. 1930 v Le- 
tencah,' hči Valentina in Marije rojene 
Mali, samska, pastirica, vsi v Letencah 11, 
se od začetka leta 1945 pogrešajo in ni 
nobenih  podatkov o njihovem bivališču. 

Na predlog žene oziroma matere Stare 
Marije, gospodinje iz Letenc 11, se uvede 
postopanje za razglasitev za mrtve. 

Vsakdo, ki mu je o pogrešanih kaj zna- 
no,« se poziva, da to do 81. VIII. 1949 
poroča sodišču ali skrbniku Železniku Si- 
monu, sod. uradniku v Kranju. 

Gantar Pavel, Pintar Jožef in Stare 
Valentin, Peter in Veronika ee pozivajo, 
da se zglasijo pri sodišču ali drugače dajo 
kako vest o sebi. ' 

Po preteku roka bo sodišče odločilo o 
predlogih. 

Okrajno sodišče v Kranju 
dne 12. oktobra 1948. 

Ok 191/48-5 8520 
Muher Anton, roj. 10. II. 1927, sin 

Antona in Marije rojene Smuk, delavec 
v Mali vasi 74, je odšel 21. III. 1948 v 
NOV. Bil je mitraljezec zaščitne čete GŠS 
in se. iz bojev v Suhi krajini od 18. I. 
1943 pogreša. 

Na predlog Muher Marte rojene Smuk, 
gospodinje v Mali vasi 74, KLO Jezica, 
se uvede postopanje za razglasitev za 
mrtvega In se izdaja poziv, da se o po- 
grešanem do 1. XII. 1948 poroča sodišču 
ali skrbniku SkoSrju Maksu, iz Male 
vasi 70 

Po preteku roka bo sodišče odločilo o 
predlogu. 

Okrajno sodišče v Ljubljani 
dne 15. septembra 1948. 

* 
Ok 239/48-4 8515 

Heufel Franc, roj. 11. XII 1914 v Ko- 
žarjih, sin Franca in Marije rojene Ska- 
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lar, pečar v Ljubljani, Glince, Cesta IX. 
št 12, je bil interniran v Gonars in v Ite- 
med Po zlomu Italije je odšel v NOV,kjer 
je bil administrator v štabu Kosovelove 
brigade. Od februarja 1944 se pogreša. 

Na predlog Selan Terezije rojene Ču- 
den, gospodinje v Ljubljani. Jegličeva 
št. 5, se uvede postopanje za razglasitev 
za mrtvega in se izdaja poziv, da se o 
pogrešanem do 15. XII. 1948 poroča so- 
dišču ali skrbniku Ferfili Bogu v Ljub- 
ljani, Rožna dolina c. H/9. 
Ok 244/48—2 8514 

# Indof Marjan, roj 18. II. 1919 v Ljub- 
ljani, sin pok. Franca in Ane rojene 
Pavšek, ključavničar v Ljubljani, Hra- 
deckega vas 14, je bil leta 1942 v 1. četi 
Sercerjèvega bataljona NOV, pozneje pa 
v udarnem Dakijevem bataljonu. Iz bo- 
je v Suhi krajini novembra 1942 se po- 
greša. 

Na predlog Indof Ane, gospodinje v 
Hradeckega vasi 14. se uvede postopa- 
nje za razglasitev za mrtvega in ee iz- 
daja poziv, da se o pogrešanem do 1. 
XII. 1948 poroča sodišču ali skrbniku 
Strojan Mariji v Ljubljani, Hradeckega 
c. 82. ? 

Ok 265/48—8 8513 
Zaje Marjan, roj. 21. V. 1927 v Ljub- 

ljani, sin Ludvika in Hele rojene Ga- 
brio, samski študent in urarski vajenec 
v Ljubljani, Hranilnična 6, je 22. V. 1942 
odšel v NOV in bil še junija 1942 borec 
3. čete Sercerjèvega bataljona nad Bre- 
zovico pri Borovnici Od tedaj se pogre- 
ša. 

> Na predlog Zaje Hele, uradnice v Ljub- 
ljani, Hranilnična 14, se uvede postopa- 
nje zä razglasitev za mrtvega in se iz- 
daja poziv, da ee o pogrešanem do 1. 
XII. 1948 poroča sodišču ali skrbniku 
Ogrincu Milanu v Ljubljani, Hranilniška 
št. 5. 

Po preteku rokov bo sodišče odločilo 
o predlogih. 

Okrajno sodišče v Ljubljani 
dne 16! septembra 1948. • 

Ok 172/48—4 8519 
Dr. Dolinšek Karl-Ivam, roj. 23. XI. 

1916 v Beramu v Istri, sin Ivama in An- 
tonije rojene Benčič, pravnik v Ljublja- 
ni, Zabjek 6, je bil interniran v Ham- 
burg. Konec aprila 1945 je bil odpeljan 
v Lübeck in vkrcan na ladjo >Caprico- 
n^S ki je bila bombardirana. Od tedaj 
ee pogreša. 

Na predlog Dolinšek Antoni je,, gospo- 
dinje v Ljubljani, Zabjek 6, se uvede 
postopanje za razglasitev za mrtvega in 
ee izdaja poziv, da se pogrešanem do 
16. XII. 1948 poroča sodišču aü skrbni- 
ku Knez Ivanki v Ljubljani, Hrenova 14, 

Ok 220/48-8 8618 
Štefančič Martin Valentin, roj. 8. L 

1925 v Ljubljani, sin Ane Štefančič, sam- 
ski, delavec v Ljubljani, Brdo 63, je 
8. X. 1941 odšel v NOV. Od konca leta 
1941 se pogreša. 
» Na predlog matere Pintar Ane rojene 
Štefančič, gospodinje v Ljubljani. Galje- 

vica 52a, se uvede postopanje za razgla- 
sitev za mrtvega in se izdaja poziv, da 
se o pogrešanem do 16. XII. 1948 poroča 
sodišču ali skrbniku Ciuha Ivanko v 
Ljubljani, Cesta na Brdo 163. 
Ok 221/48 8517 

Zgajner Srečko, roj. 12. XI. 1914 v 
Ljubljani, sin Antona in Marije rojene 
Novak, samski, strojni mehanik v Ljub- 
ljani, Knezova 35, je bil politkomisar, 
komandant kozjanskega odreda NOV. 
Od februarja 1943 se pogreša Po izpo- 
vedbi matere je 19. II. 1948 padel v Ra- 
koncih pri Pečicah. 

Na predlog Zgajnar Marije, gospodi- 
nje v Ljubljani, Kneaova 35, se uvede 
postopanje za razglasitev za mrtvega in 
se izdaja poziv, da se o pogrešanem < 
15. XII. 1948 poroča sodišču ali skrbni- 
ku Alilin Jožici v Ljubljani, Aljaževa 12. 

Po preteku roka bo sodišče odločilo o 
predlogih. 

Okrajno sodišče v Ljubljani 
dne 17. septembra 1948. 

* 
Ok 228/48-6 8516 

Kapš Jože, roj. 7. II. 1922 v Semiču, 
sin Alojza in Leopoldine rojene Jandre- 
•, dijak srednje tehnične šole, Zalog 
129, je bil v NOV. Julija 1942 je bil ra- 
njen in poslav v okrevališče Podlipoglav. 
Dne 4u XII 1942 je odšel v glavni štab 
v Belo krajino, od februarja 1943 se pa 
pogreša. 

Na predlog Kapš Leopoldine, gospodi- 
nje v Zalogu 77, ee uvede postopanje 
za razglasitev za mrtvega in se izdaja 
poziv, da se o pogrešanem do 15. XII. 
1948 poroča sodišču ali skrbniku Taurer 
Mirni v Zalogu. 
Ok 264/48—5 8512 

Zupančič Janko, roj. 7. X. 1914 v 
Rebri 26 pri Žužemberku, sin Janeza 
• Ivane rojene Horvat, krojač, poročen 
v Stožicah 72, se od leta 1945 pogreša. 

Na predlog Zupančič Antonije, gospo- 
dinje v Stožicah 79, se uvede postopanje 
za razglasitev za mrtvega in se udaja 
poziv, da se o pogrešanem v dveh mese- 
cih po objavi v Uradnem listu LRS po- 
roča sodišču ali skrbniku Skerlu Andre- 
ju v Stožicah 24 ali predlagateljici. 

Kapš Jože in Zupančič Janko ee pozi- 
vata, da se zglasita pri sodišču aH dru- 
gače dasta kako vest o sebi. 

Po preteku rokov bo sodišče odločilo 
o predlogih. 

Okrajno sodišč« v Ljubljani 
dne 20. septembra 1048. 

* 
Ok 268/48-3 8575 

Keršmanee Janez, roj. 8. II, 1910 v 
Zaklancu, sin Janeza in Marjane rojene 
Pečevnik, kmet, poročen, s© od maja 
1946 pogreša. 

Na predlog Keršmanee Julke, kmeti- 
ce v Zaklancu 22, se uvede postopanje 
za razglasitev za mrtvega in se izdaja 
poziv, da se o pogrešanem v dveh me- 
secih po objavi v Uradnem listu LRS po- 
roča sodišču ali skrbniku Jurci Mihaelu, 
Zaklanec 17, ali predlagateljica 

Keršmanee Janez se poziva,, da se zgla- 
si pri sodišču ali drugače da kako vest 
o sebi. 
Ok 260/48—4 869Î» 

Klemene Franc, roj. 14. IX. 1905 v 
Dolu pri Ljubljani, sin Antona in Ma- 
rije rojene Rovšek, samski, zidar v Do- 
lu 10, se od 8. XI. 1943 pogreša. 

Na predlog Klemene Ivanke poročene 
Pozaršek, posestnice v Dolu 10 pri Ljub- 
ljani, se uvede postopanje za razglasitev 
za mrtvega in se izdaja poziv, da ee o 
pogrešanem v dveh mesecih po objavj v 
Uradnem listu LRS 'poroča sodišču aH 
skrbnici Grad Ani, tajnico KLO Dol- 
Beričevo ali predlagateljici. 

Klemene Franc se poziva, da se zglasi 
pri sodišču ali drugače da kako vest o 
sebi. 

Po preteku roka bo sodišče odločilo o 
predlogih. 

Okrajno sodišče r Ljubljani 
dne 22. septembra 1948, 

* 
Ok 271/48—4 

Miler Franc, roj. 15. VHL 1916 v Creš- 
njicah 26 pri Cerkljah ob Krki, ein Miler 
Ane, poročen, mizar v Ljubljani, Breg 2, 
se od leta 1945 pogreša. 

Na predlog Miler Ivane, obrtne pomoč- 
nice v Ljubljani, Breg 2, se uvede posto- 
panje za razglasitev za mrtvega in se iz- 
daja poziv, da se o pogrešanem v dveh 
mesecih po objavi v Uradnem listu LRS 
poroča sodišču ali skrbniku Počkaju Ber- 
nardu, Ljubljana, Breg 20 ali predlaga- 
teljici 
Ok 263/48-8 

Novak Franc, roj. 9. VII. 1896 v No- 
tranjih goricah, sin Valentina in Marije 
rojene Alič, poročen, kmet, ee od maja 
1945 pogreša. 

•Na predlog Novak Milene, kmetske 
hčere iz Notranjih goric 89, se uvede 
postopanje za razglasitev za mrtvega in 
se izdaja poziv, da se o pogrešanem 
v dveh mesecih po objavi v Uradnem 
listu LRS poroča sodišču ali skrbniku 
Novaku Alojziju v Notranjih goricah 85 
ali predlagateljici. 
Ok 203/47—5 8698 

Vidie Andrej, roj. 18. XI. 1874 v Zg. 
Prekerju, sia Janeza, vdovec, posestnik, 
je odšel leta 1910 v Ameriko (ZDA-NJ 
Gowando) in se Že 8 let ne oglasi. Leta 
1945 poslano mu pismo je bilo vrnjeno 
s pripombo, da ga na naelovu ni 

Na predlog Vidica Vincenca, brzojav- 
nega delavca v Ljubljani, Dolenjska 12, 
se uvede postopanje ta. razglasitev za 
mrtvega in se izdaja poziv, da ee o po- 
grešanem v 6 mesecih po objavi v Urad- 
nem listu LRS poroča sodišču ali skrb- 
niku Vidicu Jožefu, poseetnikovemu sinu 
v Zg. Pekru 58 ali predlagatelju. 

Miler Franc, Novak Franc in Vidic 
Andrej ee pozivajo, da se zglasijo pri 
sodišču ali drugače dajo kako vest o sebi. 

Po preteku rokov bo sodišče omočilo 
o predlogih. 

Okrajno sodišče v Ljubljani 
dne 23. septembra 1948. 
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Ok 261/48—6 8694 
Štrubelj Janez, roj. 1. VIII. 1923 na 

Kresniškem vrhu, kmečki sin Franca in 
Jožefe rojene Bratun, samski, je bil 29.1. 
1945 kot komisar 1. bataljona zasavskih 
odredov od Nemcev.zajet. Zaprt je bil 
najprej v Mariboru, nato pa v Gradcu, 
od koder se je zadnjič oglasil 24. III. 
1948. Od tedaj se pogreša. 

Na predlog Štrubelj Jožefe rojene Bra- 
tun, gospodinje na Kresniškem vrhu 3, 
se uvede postopanje za razglasitev za 
mrtvega in se izdaja poziv, da se o po- 
grešanem v dveh 'mesecih po objavi v 
Uradnem listu LRS poroča sodišču ali 
skrbniku Štrublju Francu, kmetu na 
Kresniškem vrhu 5 ali predlagateljici 

Štrubelj Janez se poziva, da ee zglasi 
pri sodišču ali drugače da kako vest o 
sebi. 

Po preteku roka bo sodišče odločilo o 
predlogu. 

Okrajno sodišče v Ljubljani 
dne 25. septembra 1948. 

* 
Ok 250/48—4 8697 

Možina Frančišek, roj. 3. IX. 1913 v 
Sneberjih, sin Franca in Marije rojene 
Lazar, poročen, delavec, je padel kot par. 
tizan med 1. in 10. Vlit 1942 nekje na 
Štajerskem. 

Na predlog Možina Rože rojene Bolta, 
r delavke v Sneberjih 76, KLO Polje, Ljub- 

ljana, se uvede postopanje za razglasitev 
za mrtvega in se izdaja poziv, da se o 
pogrešanem v dveh mesecih po objavi v 
Uradnem listu LRS poroča sodišču ali 
skrbniku Miheliču Francu v Sneberjih 74 
ali predlagateljici. 
Ok 252/48-3 8696 

Rotar Rudolf, roj. 26. XI. 1920, v •••- 
du pri Novem mestu, 

Rotar Viktor, roj. 24. II. 1923, v Bro- 
du pri Novem mestu, sinova Ivana in 
Marije rojene Luzar, tkalca v Ljubljani, 
Sv. Petra 79, sta 5. V. 1942 odšla v NOV. 
Od tedaj se pogrešata. 

Na predlog Rotarja Ivana, delavca v 
Ljubljani, Hradeckega 68, se uvede po- 
stopanje za razglasitev za mrtva in se 
izdaja poziv, da se o pogrešanih v dveh 
mesecih po objavi v Uradnem listu LRS 
poroča sodišču ali skrbniku Likar Klc- 
tildi v Ljubljani, Sv. Petra 40 ali predku 
gatelju. 

Možina Frančišek, Rotar Rudolf in 
Viktor se pozivajo, da se zglasijo pri so- 
dišču ali drugače dajo kako vest o sebi. 

Po preteku roka bo sodišče odločilo 
o predlogih. 

Okrajno sodišče v Ljubljani 
dne 28. septembra 1948. 

Ok 243/48-3 8971 
Ziberna Milan, roj 1. V. 1923 v Trbov- 

ljah, Retje 7, sin Frančiška in Zore Gabri- 
jele rojene Dolgan, dijak, samski v Ljub- 
ljani, Linhartova 14, je odšel 6. V. 1942 v 
NOV. Od 1. VIII. 1942 se pogreša. 

Na predlog Ziberna Frančiške, upoko- 
jenke drž. Železnic v Ljubljani, Herber- 
stetaova 13, se uvede postopanje za razgla- 
sitev za mrtvega in se izdaja poziv, da se 

1 o pogrešanem y dveh mesecih po objavi 

v Uradnem listu LRS poroča sodišču ali 
skrbniku Zajcu Ludviku, Ljubljana, Hra- 
nilniška 14, oziroma predlagatelju. 

Ziberna Milan se poziva, da se zglasi 
pri sodišču ali drugače da kako vest o 
sebi 

Po preteku roka bo sodišče odločilo o 
predlogu. 

Okrajno sodišče v Ljubljani 
dne 1. oktobra  1948. 

R 342/8-3 
* 

8941 
Viher Ivan, roj. 15. XII. 1899 v Sve- 

tinjah, sin Jakoba in Ane rojene Sagaj, 
ekonom v Pleševici, nazadnje v umobolnici 
v Novem Celju, je bil 1941 odveden v Lino 
in baje tam v krematoriju sežgan. Leta 
1942 jo bil njegov pepel poslan na občino 
Sv. Miklavž pri Ormožu. 

Na predlog žene Viher Marije rojene 
Novak, služkinje v Zagrebu, Pasaričeva 
št. 20, se uvede postopanje za razglasitev 
za mrtvega in se izdaja poziv, da se o 
pogrešanem do 15. XII. 1948 poroča so- 
dišču ali skrbniku Zuniču Ignacu, sod. 
uslužbencu v Ljutomeru. 

Po preteku tega roka bo sodišče odlo- 
čilo o predlogu. 

Okrajno sodišče v Ljubljani 
dne 1. oktobra 1948. 

R 337/48-2 8834 

Masten Stanko, roj. 7. V. 1924 pri Sv. 
Miklavžu, okraj Ljutomer, sin pok. An- 
dreja in Magde rojene Viher, samski, 
delavec, je bil 1. IV. 1943 prisilno mo- 
biliziran v nemško vojsko. Baje je aprila 
1944 padel na ruskem bojišču v bližini 
Odese. Od tedaj se pogreša. 

Na predlog matere Masten Angele iz 
Sv. Miklavža 1, se uvede postopanje za 
razglasitev za mrtvega in se izdaja poziv, 
dase o pogrešanem do 30. XI. 1948 po- 
roča sodišču ali skrbniku Zuniču Ignacu, 
60d. uslužbencu v Ljutomeru. 

Po pTeteku roka bo sodišče odločilo 
o predlogu. 

Okrajno sodišče r Ljutomeru 
dne 26. septembra 1948. 

* 
V R 1223/48-5 8511 

Lovrenčič Franc, roj. 29. IX. 1910 pri 
Sv. Rupertu, sin Simona in Julijane ro- 
jene ŠkoiSS, oženjem, železniški delavec 
Sp. Dupleku 7, je bil 27. XI. 1943 pri. 
silno mobiliziran v nemško vojsko. Baje 
je 4. X. 1944 padel. 

Na predlog žene Lovrenčič Otilije, polj- 
ske delavke v Zg. Dupleku 85, se uvede 
postopanje za razglasitev za mrtvega in 
se izdaja poziv, da ee o pogrešanem do 
31. XII. 1948 poroča sodišču ali skrbni- 
ku Vetrihu Albinu, sod. uradniku v Ma- 
ribora. 

# LovrenSLÖ Franc se poziva, da se zgla- 
si pri sodišču afi drugače da kako vest 
o sebi. 

Po preteku roka bo sodišče odločilo o 
predlogu. 

Okrajno sodiSče v Mariboru 
dne 23. septembra 1948. 

VI R 1218/48 8576 
Krivec Anton, roj. 12. IV. 1896 v Maj- 

šperku, sin Martina in Ane rojene Ko- 
lar, oženjen, krojač v Mariboru, Meljska 
31, se od leta 1945 pogreša. 

Na predlog brata Krivca Jakoba, po- 
sestnika v Podložu 69, okraj Ptuj, se uve- 
de postopanje za razglasitev za mrtvega 
in- se izdaja poziv, da se o pogrešanem 
do 31. XII. 1948 poroča sodišču ali skrb- 
niku Krivcu Leopoldu, posestniku v 
Majšperku. 

Krivec Anton se poziva, da se zglasi 
pri sodišču ali drugače da kako vest o 
sebi. 

Po preteku roka bo sodišče odločilo o 
predlogu. 

Okrajno sodišče r Mariboru 
dne 25. septembra 1948. 

* 
V R 1219/48-4 8717 

Kokol Franc, roj. 14. IX. 1910 v Ma- 
riboru, sin Jožefa in Terezije rojene 
Hergouth, samski, mesar v Mariboru, 
je bil 1941 izseljen na Hrvaško in avgu- 
sta 1944 odpeljan v taborišče Lepoglavo, 
od koder je zadnjič pisal 20. IV. 1945. 
Od tedaj se pogreša. 

Na pTedlog matere Kokol Tereze, go- 
spodinje v Mariboru, Meljski hrib 5, se 
uvede postopanje za razglasitev za mrt- 
vega. 

VI R 1221/48-7 8718 
Kumer Bogomir, roj. 29. VIII. 1908 

pri Sv. Martinu pri Vurbergu, sin Iva- 
na in Natalije rojene Steman, oženjen, 
dimnikar drž. železnic v Mariboru, glav- 
ni kolodvor, je odšel v začetku leta 1942 
v NOV. Od pomladi 1942 se pogreša. 

Na predlog žene Kumer Angele, tov. 
delavk© v Mariboru, Tržaška 82, se 
uvede postopanje za razglasitev za mrt- 

Vsakdo, ki mu je o pogrešanih kaj 
znano, se poziva, da to do 15. I. 1948 
poroča sodišču ali skrbniku Vetrihu 
Albinu, sod. uradniku v Mariboru. 

Kokol Franc in Kumer Bogomir se 
pozivata, da ee zglasita pri sodišču ali 
drugače dasta kako vest o sebi. 

Po preteku roka bo sodišče odločilo 
0 predlogu. 

Okrajno sodišče v Mariboru 
dne 27. septembra 1948. 

1 R 147/48-8 8951 
Makovec Viktor, roj. 29. VII. 1913 v 

Štrigovi, sin Josipa in Marije rojene Hu- 
dim, mesar v Murski Soboti, je bil 16. IX. 
1941 od okupatorja aretiran in odpeljan 
v sodne zapore. Poslan je bil na delo na 
Don, od koder je pobegnil v Rusijo. Bil 
je v taborišču Ronovaja, kjer je zbolel 
za tifusom. Konec marca ali v začetku 
aprila 1943 je na poti v bolnico v vlaku 
blizu postaje Vijazniki umrl. 

Na predlo« očeta Makovca Josipa, po- 
sestnika v Jurovčaku, se uvede postopanje 
za razglasitev za mrtvega in se izdaja po- 
ziv, da se ò pogrešanem do 15. I. 1949 
poroča sodišču aH skrbniku PeŽfeu Ale- 
ksandru, uslužbencu v Murski Soboti, 
Prešernova vL 
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Preklicujem izgubljeno osebno izkaz- 
nico, izkaznico OF, izkaznico RK, potrdi- 
lo za dvig 1200 din na tosti v Morav- 
čah, živilsko nakaznico LD za mesec 
oktober in november, oblačilno nakaznico 
na ime Povirk Valentin, Češnjice 27. p. 
Moravče pri Domžalah. 
9152 Povirk Valentin 

Preklicujem izgubljeno prometno knji- 
žico za moško kolo znamke >Lord« šte- 
vilka L 553481. 
9350 Prašnik Jakob, 

Maribor, Smetanova 46 
Preklicujem ukradeno osebno izkaznico, 

izkaznico OF in sindikalno izkaznico, vse 
na ime Praznik Ferdinand. 
9005 Praznik Ferdinand 

Preklicujem industrijsko nakaznico IR 
št. 196379, izdano od ML0 Krško na ime 
Preskar Dragica, Krško 125. 
9128 Preskar Dragica 

Preklicujemo izgubljeno evid. tablico 
tovornega avtomobila znamke >Dodge«, 
št. S-0936, izdano od NM v Ljubljani na 
ime Predsedstvo vlade LRS, prometni 
odsek, Ljubljana. 
9330 Predsedstvo vlade LRS, 

prometni odsek, Ljubljana 
Preklicujem knjižico za kolo znamke 

>Puch«, št. K 002978 na imo Punger- 
Čar Jožefa, Gruča 6, KLO Prekopa. 
9291 Pungerčar Jožefa 

Preklicujem preklic izgubljene kole- 
sarske knjižice št. 8201698 na ime Rab- 
zelj Jože, Hrvaški Bred, KLO ZameŠko. 
9132 • Rabzelj Jože 

Preklicujem ukradeno vojaško knjižico 
in mladinsko knjižico, vse% na  ime Roj 
Franc, Maribor, Ribniško selo 35. 
9153 Roj Franc 

Preklicujem ukradeno osebno in ÖF iz- 
kaznico na ime Rolih Jožefa, Zalog 1 KLO 
PreČnaJ 
9013    ^ Rolih Jožefa 

Preklicujem izgubljeno osebno izkaznico, 
št. 054666, izdano 13. VI. 1945 od NM v 
Ljubljani na ime Sagadin dr. Anton, Ljub- 
ljana, Škrabčeva 9. 
9138 Dr. Sagadin Anton 

Preklicujem izgubljeno šolsko spriče- 
valo IV. razreda meščanske šole, izdano 
v 1. 1937/38 od ravnateljstva meščanske 
šole na Viču na ime Samotorčan Albina, 
Vrhovci 2, p. Ljubljana. 
9331 Samotorčan Albina 

Preklicujem izgubljeno osebno izkazni- 
co, sindikalno izkaznico in dekret o nasta- 
vitvi, vse na ime Satler Rudolf, Ljubljana, 
Vodmatska 1. 
9024 Satler Rudolf 

Preklicujem izgubljeno osebno izkaz, 
nico, izdano od NM v Ljubljani na ime 
Sedlak Katarina, Ljubljana,   Povšetova 
št. 12. 
9220. Sedlak Katarina 

Preklicujem izgubljeno sindikalno izkaz- 
nico na ime Seliškar Avguštin, Ljubljana, 
Kožarje 129. 
9194 Seliškar Avguštin 

Preklicujemo izgubljeno prometno 
knjjžico za osebni avtomobil znamke 
>Opel-Super<, evid. št. S-0423, izdano od 
NM v Ljubljani na ime Semenarna za 
Slovenijo, Ljubljana, Gosposvetska c. S. 
9371 Semenarna za Slovenijo 

Preklicujem izgubljeno člansko izkaz- 
nico št. 267 Nabavljalne in prodajne za- 
druge v Ptuju, na ime Senčar Jakob, 
upokojenec, Ptuj, Slov. trg 4, 
9279 Scnčar Jakob 

Preklicujemo ukradeno člansko izkaz- 
nico št. 1737933, It. zveze 25.941 na ime 
Kreb3 Franc, rojen 1899 v Starem trgu, 
Slovenj Gradec, strojar v tovarni usnja v 
Slovenjem Gradcu. 
9295        Sindikalni podružnici Tovarne • 

usnja, Slovenj Gradec 
Preklicujem osebno izkaznico, izkaznic 

co OF in kolesarsko knjižico, vse na ime 
Sinur Alojz, Drečji vrh, KLO Trebelno. 
9280 Sinur Alojz 

Preklicujem izgubljeno prometno knji- 
žico za moško kolo znamke >Prefekt«, 
št. 211963, izdano od NM Trebnje na ime 
Sladic Anton, Dol. Ravne 14, KLO Mirna. 
9398 Sladic Anton 

Preklicujem izgubljeno živilsko nakaz- 
nico SD za mesec oktobercnovember 1948 
na ime Slevec Jernej, Kamnik, Šutna 23. 
8981        '    . Slevec Jernej 

Preklicujem izgubljeno evid. tablico 
motorja znamke *D. Rad« št. S-007Ô9, 
izdano od uprave NM v Ljubljani na ime 
Milačič Milorad, Ljubljana, Direkcija les- 
ne industrije. 
9344 Snoj Tone, Tovarna igrač, 
^ ' Novo mesto 

Preklicujem izgubljeno maturitetno spri- 
čevalo'4. raz. realne gimnazije v Mariboru 
za 1. 1937/38, izdano od ravnateljstva šole 
na ime Stare * Ivanka. 

>• •   Stare Ivanka por. Pirš, 
9169 Ljubljana, Kongresni trg 3. 

Preklicujem izgubljeno prometno knji- 
žico za kolo znamke >Dürkopp<, št. 626683, 
izdano od KLO Dobrunje na ime Strgar 
Ana, Zadvor 79, p. Dobrunje. 

Strgar Ana 
9034 Ljubljana, Poljanski nasip 10 

Preklicujem izgubljeni industrijski na- 
kaznici št. 513829 in 513828, izdani od 
KLO Dol pri Ljubljani na ime Suhodolčan 
Stanka in Marija, Dol 25 pri Ljubljani. 
9028 Suhodolčan Stanka 

Preklicujem vojaško knjižico, osebno 
izkaznico, izkaznico »0F, tri nakaznice, 
potrdilo o demobilizaciji in sindikalno, 
izkaznico, izdano od # elektrarne Mari- 
borski otok, vse na ime Sukač Janez, 
Martinje 2, okraj M. Sobota. 
9292 Sukič Janez, elektrarna 

Mariborski otok, p. Kanraka 
pri Mariboru 

Preklicujem izgubljeno živilsko nakaz- 
nico za mesec oktober-november 1948 št. 
12450, izdano od RL0_ Center, Ljubljana, 
na ime Šare Marija, Ljubljana, Sv. Petra 
c. 10. 
9163 Šare Marija 

Preklicujem izgubljeno spričevalo učne 
•usposobljenosti za francoski jezik, izdano 
leta   1920   od  izpraševalne komisije za 
osnovne in meščanske šole v Ljubljani. 

Savnik Mara por. Tomše, • 
9164 Ljubljana, Poljanski nasip 14. 

Preklicujem izgubljeno vojaško knjižico 
št. 173/500, izdano 2. julija 1947. 

Škarja Franc, 
9122   Mehanična železarna Guštanj, Ravne 

Preklicujem izgubljeni živilski nakaz- 
nici za oktober-november 1948 ^TD in 
LD), izdano od RLO Moste, Ljubljana na 
ime Škrinjar Jože in Fani, Ljubljana, 
Belokranjska 12. 
9228 * Škrinjar Jože in Fani 

Preklicujem izgubljeno spričevalo niž- 
jega tečajnega izpita, izdano L 1938/39 
od ravnateljstva meščanske šole na Ra- 
keku na ime Šmid Daroslav, Logatec. ' 
9377 Smid Daroslav 

Preklicujem ukradene živilske nakaz- 
nice na imena: Šnuderl Ivana, Peter, Ce- 
cilija, Ivanka, Majda, Terezija, Elizabeta, 
Peterček, nakaznice za tekstilije in do- 
polnilne bone na ista imena; izkaznico 
OF in osebno izkaznico, najemninsko po- 
godbo, knjižico o vplačevanju najemnine, 
poročni list in druge dokumente 
9399 Snuderl Peter, Maribor, 

Zg. Radvanje 31, Maribor 

Prekljcujem izgubljeno univerzitetno 
izkaznico med. fakultete, izdano 4. oki 
1946 od dekanata med. fakultete v Ljub- 
ljani na ime štekar Jurij, Ljubljana, 
Woliova 12. 
9223 Stekar Jurij 

Preklicujem izgubljeno prometno knji- 
žico št 290382 in delavsko izkaznico, vse 
na ime Štibilj Franc, Skofja Loka  Va- 
ster 32. 
9298 Stibilj Franc 

Preklicujem izgubljeno osebno izkaz- 
nico St. 002302, izdano 1. 1945 od uprave 
NM v Ljubljani na ime šuštaršič Marijan, 
Ljubljana, Valjavčeva 9. 
9448 šušteršič Marjan 

Preklicujem izgubljeno industrijsko v& 
kaznico z bonom za, 450 din, št. 392591, 
izdano od KLO Straža pri Novem mestu 
na ime Tavčar Edvard, Ljubljana, Vidov- 
danska 9. 
9027 Tavčar Edvard 

Preklicujem izgubljeno univerzitetno 
izkaznico medicinske fakultete, št. 658/47, 
izdano od dekanata medicinske fakulte- 
te ljubljanske univerze na ime Tijan Jo- 
sip, Ljubljana, Wolfova 12. , 
9196 Tijan Josip, Pazin 

Preklicujem izgubljeno industrijsko na- 
kaznico, KLO Zg. Pirniče na ime Tomšič* 
Slavko, Zg. Pirniče 123 •   ' 
9161 • " Tomšič Slavko 

Preklicujeva izgubljeni tovarniški izkaz- 
nici, izdani od Litostroja v Ljubljani na 
ime Toni Vera in Milka, Ljubljana, Lito- 
stroj-Titovi zavodi. 
9189 Toni Vera in Milka 
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Preklicujemo uslužbensko knjižico št 
32555, izdano od OLO Murska Sobota na 
ime Žižek Alojz, roj. 8. IV. 1926. nižji 
blagajnik pripravnik pri tovarni perila M 
Sobota. 
9019        Tovarna perila, Murska Sobota 

Preklicujeni uslužbensko. knjižico šte- 
vilka 198 465, izdano od DOZ, Ljubljana 
osebno izkaznico, izdano v Mariboru in 
sindikalno knjižico, vse na ime Tovornik 
Vera, Maribor, Koseškega ul. 21. 
9352 Tovornik Vera 

Preklicujem izgubljeno osebno izkaz- 
nico št. 114, izdano od KLO Hotedršica 
na ime Trpin Jože, Hotedršica 
9293 Trpin Jože 

Preklicujem izgubljeno osebno izkaznico, 
izdano od NM v Ljubljani na ime Turk 
Angela, Ljubljana, Florijanska 9. 

Turk Angela 
9075 Ljubljana. Breg 16 

Preklicujem izgubljeno osebno izkaz- 
nico, izdano od NM v Ljubljani na ime 
Vahter Rudolf, Ljubljana. Krakovski na- 
sip 26. 
9301 Tahter Rudolf 

Preklicujeva izgubljeni poročni list, 
izdan od matičnega okoliša v Št. Ilju v 
Slov. gor. leta 1947 na ime Vajs August 
in Korošec Roža. 

Vajs Avgust in Rozalija roi. Korošec, 
8449—3—3      Maribor, Košaki 104 

Preklicujem izgubljeno  prometno knji- 
žico za   kolo It.   570886,  izdano od NM 
Črnuče na ime Vavpetič Julijana, Črnuče 
št. 9. 
9038 Va vpeti? Julijana 

Preklicujem izgubljeno osebno izkaz- 
nico št. 143, izdano od. KLO Krog in iz- 
kaznico OF št. 221774, izdano v Murski 
Soboti na ime Veindorfer Leopold, Krog 
št. 84. 
9294 Veindorfer Leopold 

Preklicujem izgubljeni dekret o upoko- 
jitvi in odmeri dohodnine in poročni list 
na ime Verdir Josip, krstni list na ime 
Zupančič Frane in delavsko knjižico na 
ime Jordan Fani, Ljubljana, Mirje 11. 
9076 Verdir Josip 

Preklicujem  izgubljeno oblačilno na- 
kaznico št. 754, izdano 1. 1948 od MLO 
Tržič na ime Vidmar Jože, Tržič, Glavni 
trg 22. 
9440 Vidmar Jožo 

Preklicujem  izgubljeno  prometno knji- 
žico za kolo, izdano od NM v Ljubljani 
na  ime Virant Franc, Ljubljana, Vidov- 
uanska 9. 
9160 Virant Franc 

Preklicujemo tele vojaške potne dovo- 
lilnice: 

1 št. 68068 na ime poročnika Marolta 
Jožeta, 

2. š£ 76605 na ime vojaka Katunica 
Luko, 

3. št. 46850 na ime podporočnika Srho- 
ja Jura, 

4 št. 54736 na ime poročnika Marolta 
Jožeta, 

5. št. 69898 na ime vojaka Katunica 
Luko, 

6. št, 77000 na ime vojaka Rupeka Jo- 
sipa, 

7. št. 68088 na ime vodnika Krajnika 
Ivana, 

8. št. 000189 na ime vojaka Andrića 
Ivana, 

9. št. 68241 na ime vojaka Miljevića 
Ostoja, 

10. št. 000041 na ime podporočnika Mi- 
rosavljevića Avgusta, 
11. št. 000041 na ime podporočnika Ku- 

burica Branka, 
12. št. 68150 na ime kapetana Mehano- 

vića Danijela, 
13. št. 68292 na  ime vojaka  Horvata 

Ivana, 
14. 000091 na ime vodnika Klarina Ber- 

nardina, -- 
15. št. 68290 na ime poročnika Obrado- 

vića Tihomira. 
9328 Voj. pošta št. 8073 Buzct 

Preklicujemo izgubljeni vojaški potni 
dovolilnici serije G (rdeči), in sicer do- 
volilnico št. 88701, izdano na ime Domi- 
niković Mate, in dovolilnico št. 88759," iz- 
dano na ime Marinković Radenko, oba 
podporočnika, voj. pošta 6515-20, Novo 
mesto. 
8995 Voj. pošta 6615, Novo mesto 

/t 

Preklicujemo izgubljeni vojaški potni 
dovolilnici (rdeči), in sicer serije G šte- 
vilka 88710 na ime Fabris Anton, zastav- 
nik, in serije Lj. št. 66339 na ime Tor- 
kar Vladimir, poročnik, oba voj. pošta 
6615, Novo mesto. 
9510       Vojaška pošta 6615, Novo mesto 

Preklicujem    izgubljeno   industrijsko 
nakaznico, izdano od KLO Tunjice pri 
Kamniku na ime Vrhovnik Anton, Tu- 
njice 43, p. Kamnik. 
9336 Vrhovnik Anton 

Preklicujem izgubljeno potrošniško 
knjižico št. 181 za vojaško trgovsko pod- 
jetje v Mariboru, izdano na ime Vrzić 
M. Dane, major, Maribor, Vošnjakovai21. 
9207 Vrzić Dane 

Preklicujem   izgubljeno   knjižico   za 
kolo znamke >Splinter«, št. kolesa 21392, 
izdano na ime Zadravec Anton, Hum šte- 
vilka 72, pošta Ormož. 
9014 Zadravec Anton 

Preklicujem izgubljeno prometno knji- 
žico za kolo, izdano od NM v Ljubljani 
na ime Zalaznik Ludvik, Kamna gorica 
10, p. Ljubljana. 
9222 Zalaznik Ludvik 

Pretfhcujem tekstilno industrijsko iz- 
kaznico reg. št 780, izdano od MLO Bre- 
žice na ime Zavrl Gabrijela, roj. 10. X. 
1929. 
8999 Zavrl Gabrijela, Brežice 26 

Preklicujem ukradeno oblačilno na- 
kaznico IR-2, izdano od KLO Dvor na 
ime Zdešar Uršula in oblačilno nakazni- 
co št. 518298-ID-2, izdano od KLO Dvor 
na ime Zdešar Jernej, Dolenja vas 15, p. 
Polhov Gradec. 
9198 Zđešar Jernej 

Preklicujem izgubljeno prometno knji. 
žico za kolo št. 15276'0 in osebno izkaz- 
nico, oboje na ime Zorman Marjan, Med- 
vode, hidrocentrala. 
9080 Zorman Marjan 

Preklicujem ukradeno osebno izkazni- 
co, izdano od uprave NM v Ljubljani, in 
delavsko knjižico, izdano od tovarne 
>Štore« v Ljubljani na ime Zupan Ana, 
Ljubljana, Staničeva 8. 
9190 Zupan Ana 

Preklicujem dve ukradeni živilski na- 
kaznici za mesec oktober-november 1948, 
izdani od RLO Moste na ime Zupan Min- 
ka in Jereb Marija, Ljubljana, Pokopali- 
ška 3. 
9376 Zupane Minka 

Preklicujem evidenčno tablico S-01854 
za motorno kolo, izdano ministrstvu za 
kmetijstvo. 
9225 Zupančič Alojzij, 

veterinar — Trebnje 

Preklicujem izgubljeno prometno knji- 
žico za kolo št. 286169, izdano od NM 
Grosuplje na ime Zupančič Anica, Gore. 
nja vas 4, p. Grosuplje. 
9224 • Zupančič Anica 

Preklicujem dve izgubljeni osebni In 
dve izkaznici OF na ime Zargi Ivan in 
Danica in prometno knjižico za kolo 
znamke >Diamant« tov. št. 13151 na ime 
Zargi Danica, Domžale, Krakovska ul. 
9374 žargi Danica 

Preklicujem ukradeno univerzitetno 
izkaznico medicinske fakultete, izdano 
leta 1945 od dekanata med. fakultete v 
Ljubljani na ime Zgajnar Miran, Ljublja- 
na, Štrekljeva 8. 
9031 Žgajnar Miran 

Preklicujem izgubljeno osebno izkaz- 
nico, izdano na ime Zidan Ana, Bizovik 
št. 75, p. Dobrunje. 
9304 žiđan Ana 

Preklicujem izkaznico št. 10110, izkaz- 
nico OF št   087925, prometno knjižico 
za kolo št. okvira 19. K. 9, vse na ime 
Žižek Ivan, Žice št. 45, OLO^Radgona. 
9009 ' Žižek Ivan 

Preklicujem izgubljeno prometno knji- 
žico za kolo >Hochland«, tov. št. 1067805 
na ime Žlender Franc, upokojenec, Ptuj, 
Brstje št 6. 
9281 Žlender Franc 

Preklicujem izgubljeno osebno izkaz- 
nico, izdano od NM v Mariboru na ime 
Zmavc Andrej, Ljubljana, Gajeva 6. 
8983 Zmavc Andrej 

Preklicujem izgubljeno osebno izkazni- 
co in  uslužbensko  knjižico,  izdano od 
MLO  Ljubljana  na   ime Žužek   Anica, 
Ljubljana, Ilirska 28. 
9369 žužek Anica 

Preklicujem ukradeno industrijsko na- 
kaznico, izdano od RLO Center, Ljublja- 
na na ime Zvab Alojzija roj. Mohorčič, 
Ljubljana, Gledališka 12/1. 
8987 Žvab Alojzija 
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S-157719, izdano od KLO Dobrunje—So- 
stro na ime Bučar Janez, Javor 19, p. 
Dobrunje. 
9329 Bučar Janez 

Preklicujem izgubljeno osebno izkaz- 
nico št. 1, prometno knjižico za kolo št. 
369005, in izkaznico Doz, izdane od KLO 
Markovci na ime Casar Miroslav, Mar- 
kovci, p. Šalovci. 
9353 Casar Mirko 

Preklicujem izgubljeno sindikalno-iz- 
kaznico št. 286390 na ime Cerne Miro- 
slav, Ljubljana, Komite za fizkulturo. 
9436 Cerno Miroslav 

Preklicujem izgubljeno osebno izkaz- 
nico št. 025433 in prometno knjižico za 
kolo št. 005768, izdano na ime Debevec 
•Me, Ljubljana, Rožna dolina. Cesta 
VII/36. ' 
9443 Dobevec Jožo 

Preklicujem izgubljeno družinsko iz- 
kaznico KA 3-J 184447. 
9282 Drobne Ivan, rudar, 

Zabukovica 

Preklicujem izgubljene živilske nakaz- 
nice, izdane od rajona Center, in sicer 
SD na ime Drofenik Sonja, SD na ime 
Rupert Viljem, Doj na ime Pele Alojz in 
OM 1 na ime Pele Cvetka, Ljubljana, 
Škofja 17. 
9345 Drofenik Sonja 

Preklicujem izgubljeno oblačilno na- 
kaznico, izdano od rajona Center na ime 
Fajdiga Štefan, Ljubljana, Stari trg. 
9437 Fajdiga Štcian 

Preklicujem izgubljeno živilsko nakaz- 
nico za oktober 1948, izdano od ministr- 
stva za notranje zadeve v Ljubljani na 
ime Flander Jože, Ljubljana, Tržaška 95, 
9375 Flander Jožo 

Preklicujem preklic izgubljene oseb- 
ne izkaznice OF in industrijske nakazni- 
ce na ime Fugina Elizabeta ter industrij, 
ske nakaznice, izkaznice OF, prometne 
knjižice za kolo in nakaznice za kurivo, 
vse na ime Fugina Miroslav, ki je bil 
objavljen v Uradnem listu št. 44/48 z dne 
19. X. 1948, ker so se listine našle. 
9372 Fugina Miroslav, 

Blatna Brezovica 16 

Preklicujem ukradeno vojaško knjiži- 
co, krstni list in potrdilo št. 53954 o >re- 
du za hrabrost«, vse na ime Galjot Slav- 
ko, Zabjek 14, Ljubljana. 
9434 Galjot Slavko 

Preklicujem izgubljeno osebno izkaz- 
nico št. 4, izdano od KOOF Bistričica, iz- 
kaznico OF, št 456605, izdano od OF Bi- 
stričica, prometno knjižico za kolo št. 
100178 in 101005'15, izdano od NM Kam- 
nik, vse na ime Golob Alojzij, delavec, 
Bistričica 17, Kamnik. 
9332 Golob Alojzij 

Preklicujemo izgubljeno evidenčno 
tablico motornega kolesa evid. številka 
S-00548 izdano od NM v Ljubljani na 
ime Grilc Ludvik, Ljubljana, Rožna do- 
lina cesta VIII/2. 
9337 Gozdna uprava Bistra 

pri Borovnici 

Preklicujemo ukradeno vojaško knjiži- 
co, izkaznico OF, izkaznico Enotnih sin- 
dikatov Slovenije, osebno izkaznico in 
potrdilo o vpisu ljudskega posojila, vse 
na ime Mlačnik Anton, tesač pri Gozdni 
upravi Ruše. 
9278 Gozdna uprava Ruše 

Preklicujem izgubljeno prometno knji- 
žico  za  moško kolo znamke »Original 
Stal«, št. 219399. 
9397 Gradišnik Alojzij, 

Maribor, Ptujska 126 
Preklicujem osebno izkaznico številkn 

11886, izdano od OLO Ljutomer 23. III. 
1946 na ime Grmič Franc, Mihalovci 57, 
p. IvanjkdVci pri Ormožu. 
9395 Grmič Franc 

Preklicujem izgubljeno osebno izkaz- 
nico, izkaznico OF in prometno knjižico 
za kolo, vse na ime Grošelj Stana, Vir- 
maše 61, p. Škof ja Loka. 
9442 Grošelj Stana 

Preklicujem ukradeno železniško iz- 
kaznico, osebno izkaznico, izdano od 
uprave NM v Ljubljani, in izkaznico OF, 
izdano od rajona Bežigrad—Šiška, vse 
na ime Hanžič Fran ja, Ljubljana, Alban- 
ska 39. 
9373 Hanžič Franja 

Preklicujem priznanico o posojilu na- 
rodne osvoboditve, izdano na ime Urban, 
serija A, št. 03843 z dne 28. IX. 1944. 
9275 Hau p t man Ulrik, upokojeni 

šolski upravitelj, Fala 

Preklicujem izgubljeno delavsko knji. 
žico, izdano na ime Hercog Anica, Po- 
brežje, Heroja  Vojka ul. 18, Maribor. 
9283 Hercog Anica 

Preklicujem izgubljeno osebno izkaz- 
nico, izdano od MLO Radovljica na ime 
Horvat Miloša. Ljubljana. Mencingerjeva 
št. 31. 
9441 Horvat Miloša 

Preklicujem delavsko knjižico na ime 
Terezija Hozenmah, Sp. Radvanje 8. 
9327 Hozenmah Terezija, 

Stari log 17, Pragrsko 

Preklicujem izgubljeno živilsko nakaz- 
nico za oktober in november 1948 (OM I), 
reg. št. 26774, izdano od RLO Center na 
ime Hribar Rado, Ljubljana, Gradišče 7. 
9444 Hribar Rado 

Preklicujem izgubljeno izkaznico OF 
št. 018644, izdano na ime Hrovat Janez, 
Ljubljana, Jenkova 4. 
9221 Hrovat Janez 

Preklicujem izgubljeni  indeks polje- 
delske fakultete tek. št. 447, izdan 1.1945 
od univerze v Zagrebu na ime Inkret 
Bojan, Ljubljana, Tržaška 13. 
9402 Inkret Bojan 

Preklicujem štiri izgubljene živilske 
nakaznice za oktober in november 1948, 
izdane od KLO Št. Vid nad Ljubljano 
na ime Jakus Tomaž, Angela. Marjan in 
Vida, Brod 37, p. Št. Vid. 
9446 Jakus Tomaž 

Preklicujem izgubljeno osebno izkaz- 
nico, vojaško knjižico, izkaznico OF in 
sindikalno izkaznico, vse na ime Kampelj 
Ivan, in prometno -knjižico za kolo na 
ime Kampelj Jerica, Podmolnik 42, p. 
Dobrunje. 
9405 Kampelj Ivan 

Preklicujem izgubljeno vojaško knjiži- 
co in uverenje o demobüizaciji, izdano na 
ime  Kastelic Franc, zast., Škofljica 3. 
9162 Kastelic Franc 

Preklicujem ukradeno osebno izkaznico, 
št 034340, orožni list št. 357, lovsko iz- 
kaznico in lovsko karto, vee na ime Ka- 
stelic Frančišek, Ljubljana, Dolenjska 5. 

Kastelic Frančišek 
8979 Ljubljana, Ižanska 3 

Preklicujem izgubljeno živilsko nakaz- 
nico za oktober-november 1948 in indu- 
strijsko nakaznico, izdano na ime Kenda 
Avgust, Ljubljana, Vilharjeva 2. 
9403 Kenda Avgust 

Preklicujem    izgubljeno    evidenčno 
tablico za motorno kolo evid. št. S-00538, 
izdano od NM v Ljubljani na ime Kerc 
Ivan, Ljubljana, Tyrseva 19. 
9229 Kerč Ivan 

Preklicujem  izgubljeno  tovarniško it-, 
kaznico, izdano od Litostroja v Ljubljani 
na ime Klopčič Ivanka, Ljubljana, Lito- 
stroj-Titovi zavodi. 
9195 •\••• Ivanka 

Preklicujem izgubljeno prometno knji- 
žico št. 207738 za kolo, z dne 28. III. 
1947 na ime Klun Karlina iz Bukovice 
št. 11, okraj Kočevje, izdano od uprave 
NM pri OLÒ Kočevje. 
9276 Klun Karlina 

Preklicujem ukradeno uslužbeneko 
knjižiico št. 68887, izdano 1. I. 1948 od 
sekcije Št. Peter na Krasu na ime usluž- 
benke Kocjančič Antonije, roj. 4. IX. 
1896 v Hruševci, okraj Postojna. 
9400   - Kocjančič Antonije 

Preklicujem ukradeno vojaško šofer- 
sko izkaznico, izkaznico OF, sindikalno 
izkaznico in izkaznico FZS, vse na ime 
Kočar Jurij, Štore 49 pri Celju. 
9370 Kočar Jurij 

Preklicujem izgubljeno izkaznico za 
kolo, reg. št. 147917, na ime Kočevar 
Adrijana. 
9285        Kočevar Ivan, Gorenja Sava 87, 

Kranj 

Preklicujem izgubljeno osebno izkaz- 
nico, sindikalno izkaznico, izkaznico OF 
in industrijsko nakaznico, vse na ime 
Kolarič Julijana, Ljubljana. Študentov- 
eka 13. 
9408 Kolarič Julijana 

Preklicujem izgubljeno osebno izkaz- 
nico, izdano od NM v Ljubljani na ime 
Kolarič  Stanko,   Gozdno  gospodarstvo, 
Nazarje, p. Mozirje. 
9305 Kolarič Stanko 

Preklicujem  osebno izkaznico na ime 
Kopač Amalija, Novo mesto, Glavni trg 
št. 11. 
9151 Kopač Amalija 
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Preklicujem ukradeno službeno knjiži- 
co št. 188293, izkaznico OF. osebno izkaz- 
nico in in: tsîjijsko nakaznico, vBe na 
ime Koprivec Marija,_ Ljubljana, Škof ja 6. 
9072 Koprivec Marija 

Preklicujem prometno knjižico za mo- 
ško kolo, št. 217569. 

Kosjek Rihard. 
9011       žel.delavec, Črne '2 pri Birri. <h 

Preklicujem izgubljeno osebno izkaz- 
nico št. 2948, izdano od KLO Kapla na 
ime Koren Miha, gozdni delavec. Kapla 
št. 75, p. Kapla. 
9396 Koren Mika 

Preklicujem   sindikalno   knjižico   na 
ime Košiček Lado, Ljubljana. Glavni od- 
bor LMS. 
9406' Košiček Lado 

Preklicujem izgubljeno živilsko nakaz. 
nico za mesee oktober-november 1948, 
izdano od KLO Podpeč-Jezero na ime 
Kovač Anica. Podpeč 72, p. Preserie. 
9333 Kovač Aiiica 

Preklicujem izgubljeno osebno izkaz- 
nico, izdano cd NM v Ljubljani na ime 
Kovač Stanko, Ljubljana, Stari trg 3. 
9166 Kovač Stanko 
.   Preklicujem izgubljeno izkaznico za kolo 
znamke »Rekorde, št. okvira 1280004 na 
ime Kovačič Alojzija, Cven 24. 
9150 Kovačič Alojzija 

Preklicujem izgubljeno invalidsko od- 
ločbo žt. 20469, izdano od štaba IV, armi- 
je, prometno knjižico št. S-04807 za mo- 
tor in sindikalno knjižico, vse na ime 
Kovačič Drago, Maribor. Pobvežje. Na- 
sipna «L 96. 
9286 Kovačič Drago 

Preklicujem izgubljeni rekrutni izkaz, 
vojaško knjižico, oblačilno nakaznico, ži- 
vilsko nakaznico,, lovsko člansko izkazni- 
co, izkaznico OF, dovoljenje za nošenje 
orožja na ime Lapornik Alojz. Ljublja- 
na, Miklošičeva 5. 
9438 Lapornik Alojz 

Preklicujem izgubljeno železniško iz- 
kaznico in izkaznico za kolo znamke 
>Puch«, izdano od uprave NM v Šmar- 
jah pri Sevnici na ime Lapornik Marija, 
Šmarje pri Sevnici. 
9435 Lapornik Marija 

Preklicujem izgubljeni rekrutni izkaz, 
izdan od   vojaškega odseka   Ljubljana 
okolica na ime Lenarčič- Ivan, Gmajna o, 
p. Črnuče. 
9447 Lenarčič Ivan 

Preklicujem izgubljeno osebno izkaz- 
nico št. 278, izdano od KLO Gor. Lenda- 
va na ime Lukman Marija, Gor. Len- 
dava. 
9439 Lukman Marija 

Preklicujem^izgublieno prometno knji- 
žico za kolo št. 097063, izdano na ime 
Lunder Ivan, Grabe 48, p. Apače. 
9338 Lunder Ivan 

Preklicujem ukradeno vojaško knjiži- 
co, št. 31, osebno izkaznico, potrošniško 
nakaznico za tekstilije in obutev, izkaz- 
nico OF, in LMS, ter tovarniško izkazni- 

co na  ime  Mahmudović  Ajdi,  roj.  25. 
VIIT. 1925, Makedonija. 
9287 Mahmudović Ajfli, 

Staro taborišče, Jesenice 3, 
Gorenjsko 

Preklicujem izgubljeno knjižico za ko- 
lo znamke ^Rheinlands, tov. št. 4215. 
9288 Malnorič Anica. 

Črnomelj 
Preklicujem   izgubljeno   industrijsko 

nakaznico na ime Marinič Jtilka. Ljub- 
ljana, Kongresni trg 7. 
9371 Marinič Julka 

Preklicujem izgubljeno oblačilno na- 
kaznico št. 091765, izdano 1.1948 od KLO 
Borovnica na ime Mesič Vinko. Borov- 
nica, nova postaja. 
9449 Mesič Vinko 

Preklicujem ukradeno živilsko nakaz- 
nico Nav 1. 
9289 Mesner Romih 

Preklicujem izgubljeno živilsko nakaz- 
nico TD št. 6 za mesec oktober in no- 
vember 1948 na ime Miletič Štefan, že- 
lezničar, Herpelje Kozina št. 38. 
9343 Miletič Stefan 

Preklicujemo izgubljeno »Odobrenje zâ 
plaćanje I — Štev 2094 od 25. II. 1948.«, 
izdano od ministrstva za zunanjo trgovi- 
no FLRJ, Beograd Glavni direkciji re- 
publiških gozdnih gospodarstev LRS v 
Ljubljani na Lit. 1,950.000.—. 
9226 Ministrstvo za gozdarstvo 

in lesno industrijo LRS . 
Preklicujem izgubljene vojaške listine, 

udarniško diplomo s Savske ceste, spri- 
čevalo o dokončanem tečaju, vojaško pri- 
znanico za izplačilo denarja, mladinsko 
knjižico, osebno izkaznico, potrdilo o od- 
likovanja, potrdilo za tovorni avtomobil, 
nakazilo za popravilo čevljev, dve indu- 
strijski nakaznici (80 in 120 točk), do- 
datni bon, tovarniško izkaznico in fizkul- 
turne listine, vse na ime Mladjenović 
Vaskrsa, Ladjevci, KLO Kokori, okraj 
Prnjavor, zdaj v mladinski koloniji Slo- 
venski Javornik pri Jesenicah. 
9401 Mlađjenović'Vaskrsa 

Preklicujemo izgubljeno evid. številko 
1339 tritonskega tovornega avtomobila 
>Bedford-c, izdano od NM Ljubljana 
leta 1947. 
9354 Okrajno podjetje svino«, 

Novo mesto 
Preklicujem izgubljeno tablico osebne- 

ga avtomobila evid. št. S-8469, izdano cd 
NM y Ljubljani na ime Omahen Jožo, 
Ljubljana, Cesta 12, oktobra. 
9342 Omahon Jože 

Preklicujem ukradeno industrijsko na- 
kaznico IR, reg. št. 28748, serijska št, 
281306, sindikalno izkaznico, izkaznico 
OF, potrdilo o rojstvu in potrdilo že en- 
krat preklicane osebno izkaznice, vse na 
ime Orhini Mihael, Ljubljana, Predjam. 
ska ul. 59. 
9407 Orhini Mihael 

Preklicujem izgubljeno osebno izkaz- 
nico St. 060564, izdano na  ime Pahor 
Jože, Ljubljana, Knafljeva 5. 
9339 Pahor Jože 

Preklicujem izgubljeno osebno izkaz- 
nico in izkaznico OF, vse na ime Pavlic 
Helena. Podsmrečje 7, in industrijsko 
nakaznico z bonom za 900 din na ime 
Pestotnik Marija, Podsmrečjo 6, p. Bla- 
govica. 
9409 Pavlic Helena 

Preklicujem izgubljeno šolsko spriče- 
valo 3. in 4. razreda drž. giron, v Dom- 
žalah, rojstni list in spričevalo risarske, 
ga tečaja, vse na ime Pavlic Maksencij, 
Domžale, Krakovska 5. 
9303 Parlio Maksencij i 

Preklicujem  ukradeno vajeniško knji- 
žico št. 11006, izdano na ime Pažon Anton, 
uslužbenec ^Avtoobnov-••, Maribor, Mlin- 
ska ul. 16. 
9126 Paion Anton 

Preklicujem izgubljeno prometno knji- 
žico za kolo evid. št. S-331306, izdano od 
NM Trbovlje na ime Pečnik Franc, Trbov. 
Ije, Loko 12. 
9379 Pečnik  Franc 

Preklicujem izgubljeni indeks medicin- 
ske fakultete, izdan od dekanata medicin- 
ske fakultete ljubljansko univerze na ime 
Perović Radovan, Ljubljana, Dalmatino- 
va 15. 
9078 Perovič Radovan 

Preklicujem izgubljeno industrijsko na- 
kaznico, izdano od RLO Center na ime 
Petek Antonija,   Ljubljana,  Pred  Škofi- 
jo 15. 
9140 Petek Antonija 

Preklicujem izgubljeno industrijsko na- 
kaznico št. 051418, izdano od KLO Polje 
na ime Petelin Jožefa, Zg. Kašelj 186, p. 
D. M. v Polju. 
9198 Petelin Jožefa 

Preklicujem izgubljeno osebno izkaznico 
Št. 079660, šofersko izkaznico št. 2306 ii 
sindikalno izkaznico, vse na ime Petko\ 
šek Vinko, Ljubljana, Sv. Petra c. 45. 
9023 Petkovšek Vinko 

Preklicujem izgubljeno prometno knji 
žico za kolo, izdano od NM v Ljubljani na 
imo Petrca Janez, Dobrunjo 32. 
9032 Petrca Janez 

Preklicujem izgubljeno vojaško • knji- 
žico,  izdano  od   vojaškega   odseka  v 
Trbovljah. 
9290 Pirš Vid, 

Gozdna uprava Vitanje 

Preklicujem uničeno šolsko spričevalo 
2. razr. meščanske šole v Ljubljani, Vič, 
izdano od ravnateljstva šole na ime Po- 
gačar Rudolf, Ljubljana, Tržaška 82. 
9340 ,     Pogaoar Rudolf 

Preklicujem izgubljeno osebno izkaznico, 
izdano od NM v Ljubljani na ime Polak 
Marija, Ljubljana, Kotnikova 21. 
9035 P°lak Marija 

Preklicujem izgubljeno osebno izkaz- 
nico, izdano 1. 1945 od NM v Ljubljani 
na ime Ponebšek Antonija.  Ljubljana 
Cesta na Loko 29. 
9300 Ponebšek Antonija 
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pitih ter podatke o kandidatih, ki so izpite opravili v 
določenem roku. 

Spričevalo o izpitu specialista izda kandidatu izpitna 
komisija. Spričevalo podpišeta predsednik in delovodja. 

Za dosego poklica zdravstvenega svetnika, višjega 
zdravstvenega svetnika in farmacevtskega svetnika je po- 
trebna poprejšnja ugodna ocena strokovne komisije, se- 
stavljene iz predstavnika personalne službe in strokov- 
njakov. 

V. Strokovni tečaji 

34. elea 

Za pridobitev strokovne izobraabe, ki je potrebna za 
opravljanje dela, določenega pri poklicu v uredbi o zdrav- 
stveni stroki, so strokovni tečaji., 

V zdravstveni stroki so strokovni tečaji nižje stopnje: 
1. za medicinske laborante — tečaj za medicinske 

laborante; 
2. za bolničarje — tečaj za bolmCarje; 
3. za medicinske*" higienike — tečaj za medicinske 

higienike; 
4 za maserje — tečaj za maserje; 
•. za negovalke — tečaj za negovalke; 
•. za lekarniške laborante — tečaj za lekarniške 

laborante. 

Dokler manjka kadra, nadomeščajo strokovni tečaji 
za bolničarje, medicinske higienike in otroške negovalke 
šole, ki so zanje določene v uredbi o zdravstveni stroki. 

» 

35. Sen 

Učni načrt za atrokovne predmete na vseh tečajih 
je določen v tem pravilniku, program pa bo izdelal mi- 
nister za ljudsko zdravstvo LRS. 

Načrt in program splošnega dela predpiše predsed- 
nik vlade LRS. 

3C. ölen 

Tečaj za medicinske laborante traja štiri mesece. 
Pouk je teoretičen in praktičen. Praktični pouk je v 
laboratorijih zdravstvenih ustanov. 

Strokovni del obsega: anatomijo s fiziologijo, higieno 
z dezinfekcijo, bakteriologijo, kemijo, sterilizacijo in pri- 
pravljanje podlog, laboratorijsko tehniko in mikroskopi- 
'ranje, gojitev laboratorijskih živali in administracijo. 

1    Praktična dela se opravljajo iz; higiene, bakterio- 
logije, kemije, sterilizacije in laboratorijske tehnike. 

Praktični izpit se opravlja iz laboratorijske tehnike 
in mikroskopiranja. 

37. člen 

Tečaj za bolničarje traja štiri mesece. Pouk je teore- 
tičen in praktičen. Praktični pouk je po vseh bolniških 
oddelkih, laboratorijih, ambulantah in v bolnični kuhinji. 

Strokovni del obsega: anatomijo in fiziologijo, higieno 
z dezinfekcijo in dezinsekcijo, poznanje zdravil, nego 
bolnikov, interno medicino z aego, tuberkulozo in diete- 
tiko, kirurgijo z n'ego in prvo pomoč, nalezljive bolezni 
i epidemiologijo in bakteriologijo, otroške bolezni z nego 
'ti prehrano tep dermatovenerologijo. 

Praktični izpit se opravlja iz nege bolaikov in prve 
pomoči. ' 

38.' člen 

Tečaj za medicinske higienike traja tri mesece. Pouk 
je teoretičen in praktičen. Praktični pouk je v kigieaakih- 
epidemioloških institutih za dezinfekcijo ter na zdr*T- 
stvenih epidemioloških postajah. 

Strokovni del obsega anatomijo in fizionomijo, higie- 
no, prvo pomoč, nalezljive bolezni z bakteriologijo iu. 
epidemiologijo, dezinfekcijo, dezinsekcijo in deratizacijo. 

Praktični izpit se opravlja iz dezinfekcije in iz dez- 
insekcije. 

39. člen 

Tečaj za maserje traja tri mesece. -Praktični pouk 
je v oddelkih za ortopedijo in fizikalno terapijo. 

Strokovni del obsega anatomijo in fiziologijo, temelje 
patologije, higieno, prvo pomoč, masažo, terapevtako fii- 
kulturo in temelje fizikalne terapije. 

Praktični izpit se opravlja iz masaže in prve poswèi, 

40. člen 

Tečaj za otroške negovalke traja štiri mesece. Pouk 
je teoretičen in praktičen. Praktični pouk je po otroških 
domovih, otroških dispanzerjih, otroških bolniïkih oddel- 
kih in po otroških klinikah. 

Strokovni del obsega: anatomijo dn fiziologijo, higie- 
no /. dezinfekcijo in dezinsekcijo, nego bolnikov, otroške 
bolezni z nego in prehrano otroka, nego in prehrano 
zdravega otroka, nalezljive bolezni s temelji epidemie» 
logije ter prvo pomoč. 

Praktični izpit se opravlja iz nege otroka In prve 
pomoči.       ',    • . . 

41. člen 

Tečaj za lekarniške laborante traja tri mesece. Pouk 
je teoretičen in praktičen. Praktični pouk je v večjih 
lekarnah. 

Strokovni del obsega; farmacevtsko tehnologijo 
(praktično farmacijo), temelje kemije (s posebnim ozi- 
rom na shranjevanje farmacevtskih kemikalij), temelje 
botanike (s posebnim ozirom na zdravila rastlinskega 
izvora in na domače zdravilne rastline), temelje fizike 
(s posebnim ozirom na enote za merjenje teže in pro- 
stornine), higieno, farmacevtsko zakonodajo (farmakopejo 
in dr.) ter organizacijo lekarniške službe. 

Praktični izpit se opravlja iz farmacevtske teiao- 
logije. 

42. člen 

Predavatelji se morajo držati učnega načrta in pro- 
grama ter med trajanjem tečaja čim pogosteje izpraševati 
in ocenjevati tečajnike in v določenem času predelali 
tvarino programa. O pokazanem uspehu in marljivosti 
tečajnikov poročajo učiteljskemu zboru, ki se sestane v*»j 
enkrat na mesec. 

43. člen 

Med predavanji se vodi dnevnik, v katerega vpisu- 
jejo predavatelji zapiske o gradivu, ki so ga predelali 
v svoji uri. 
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Razpored teoretičnih in praktičnih ur sestavi vodja 
tečaja v dogovoru z učiteljskim zborom. 

44. člen 
Ob koncu tečaja delajo tečajniki izpit iz vseh pred- 

metov. 

Zaključni izpit ee opravlja pred izpitno komisijo, ki 
jo določi minister za ljudsko zdravstvo LRS. 

45. člen 

Tečajnik, ki na zaključnem izpitu dobi slabo oceno 
iz največ dveh predmetov, lahko dela popravni izpit v 
enem do dveh mesecih. 

Če dobi tečajnik pri zaključnem izpitu slabo oceno 
iz treh ali več predmetov ali če dobi pri popravnem iz- 
pitu slabo oceno, četudi le iz enega predmeta, se šteje, 
da tečaja ni dovršil. 

46. člen 

O obiskovanju tečaja in o zaključnem izpitu se izda 
tečajniku spričevalo. * 

Obrazec spričevala predpiše minister za ljudsko zdrav- 
stvo LRS. V spričevalu je treba navesti, za kakšen poklic 
se je tečajnik usposobil na tečaju. 

Spričevalo podpišeta predsednik in delovodja izpitne 
komisije. 

47. člen 

Odločbo o začetku tečaja izda minister za ljudsko 
zdravstvo LRS. 

48. člen 

Najmanjše število tečajnikov je deset. Ce ima tečaj 
več kakor 50 tečajnikov, se razdeli na potrebno število 
oddelkov. 

49. člen 

Stroške tečaja plača za republiške ustanove ministr- 
stvo za ljudsko zdravstvo LRS, za ustanove ljudskih od- 
borov pa ljudski odbor. 

50. člen 

Celotno delo tečaja vodi vodja tečaja. Dolžan je skr- 
beti za pravilno izvedbo načrta ir»' programa, nadzorovati 
delo predavateljev in vzgojo tečajnikov. Glede vseh vpra- 
šanj, ki se nanašajo na delo tečaja, se predavatelji obra- 
čajo neposredno na vodjo. Vodja in predavatelji na tečaju 
sestavljajo učiteljski zbor. 

Vodjo in predavatelje tečaja določi minister za ljud- 
sko zdravstvo LRS. 

51. Sien 

Neposredno nadzorstvo nad delom tečaja ima mini- 
strstvo za ljudsko zdravstvo LRS po svojem organu za 
pouk in za dvig kadra. 

52. člen 

Poleg tečajev, navedenih v 34. členu tega pravilnika, 
se lahko ustanovijo po potrebi tudi drugi tečaji. 

VI. Tečaji za usposobitev in obvezno strokovno izpopolni- 
tev uslužbencev. 

53. člen 
Za strokovno usposobitev uslužbencev zdravstvene 

stroke za posamezne panoge • vrste dela zdravstvene 
službe (n. pr. za sanitarne inšpektorje, za zatiranje na- 
lezljivih bolezni itd.) so tečaji za strokovno usposobitev: 
zdravnikov, medicinskih sester (pomočnic), tarmacevtov, 
medicinskih tehnikov, medicinskih higienikov in farma- 
cevtskih pomočnikov. 

54. člen 

Tečaji za usposobitev uslužbencev zdravstvene stroke 
so od čase do časa, kakor zahtevajo potrebe zdravstvene 
službe. 

Odločbo o začetku tečajev, številu udeležencev, krajih, 
kjer bodo, in o tem, kdo bo poklican na tečaj, izda mini- 
ster za ljudsko zdravstvo LRS. 

55. člen 

Tečaji za usposobitev uslužbencev smejo trajati dva 
meseca, največ pa dvanajst mesecev. 

56. člen 

Vsi zdravniki, zdravniki specialisti, medicinske se- 
stre (pomočnice), babice, zobarji, zobotehniki in medicii/- 
ski tehniki v zdravstveni službi se morajo vsakih pet let 
udeležiti tečaja, na katerem se obvezno strokovno iz- 
popolnjujejo. 

V ta namen so tečaji za strokovno izpopolnjevanje 
uslužbencev zdravstvene stroke, ki trajajo najmanj dva 
meseca. 

57. člen 
Razpored tečaja in ustanovo, v kateri se bodo usluž- 

benci strokovno izpopolnjevali, in kdo bo poklican na 
tečaj, določi minister za ljudsko zdravstvo LRS. 

58. člen 

Tečaji za usposobitev in obvezno strokovno izpopol- 
nitev uslužbencev zdravstvene stroke delajo po navodilih, 
učnem načrtu in programu, ki ga sestavi minister za 
ljudsko zdravstvo LRS. S temi navodili se določi tudi 
ureditev in vzdrževanje tečajev. 

59. člen 
Vodjo tečaja določi minister za ljudsko zdravstvo 

LRS. 
Vodja in upravnik zdravstvene ustanove morata skr- 

beti, da se pravilno izvedeta učni načrt In program, ter 
ob koncu tečaja poročati o tem ministru za ljudsko zdrav- 
stvo LRS. 

60. člen 
Neposredno nadzorstvo nad delom v tečaju ima mini- 

ster za ljudsko zdravstvo LRS. 

VII. Končne določbe 

61. člen 
Prevedeni pripravniki morajo opraviti strokovni izpit 

po določbah tega pravilnika. 
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Ce je pripravniku pretekel rok pripravniške službe 
ali mu je do preteka tega roka O3talo premalo časa, da 
bi se niogel pripraviti na strokovni izpit, se mu podaljša 
pripravniška služba za toliko časa, kolikor mu je potrebno 
za pripravo za izpit, vendar največ do šest mesecev. 

62. člen 
Uslužbenec, Ici ni opravil strokovnega izpita ali je 

opravil izpit, ki ne ustreza izpitu, predpisanemu za poklic, 
v kalerega je preveden, mora strokovni izpit oziroma do- 
polnilni izpit k temu izpitu opraviti v enem letu po uve- 
ljavitvi tega pravilnika. 

63. ölen 
Po oceni strokovne komisije smejo biti oproščeni 

strokovnega izpita iz poprejšnjega člena vodilni usluž- 
benci ter uslužbenci, ki imajo potrebno strokovno prakso 
in sposobnost za določen poklic oziroma funkcijo. 

64. člen 
V vsakem posameznem primeru odloči strokovna 

komisija, kateremu strokovnemu izpitu iz tega pravilnika 
ustreza posamezen prej opravljeni izpit. 

Strokovne komisije z 63.  in 64. člena, sestavljene 
iz zastopnika personalne službe in vsaj dveh strokovnja- 
kov za ustrezni poklic, določi minfcter za ljudsko zdrav- 
stvo LRS. % 

s                         65. člen 
Uslužbenci, ki so po uredbi o zdravstveni stroki pre- 

vedeni v poklic medicinske sestre (pomočnice), medicin- 
skega tehnika, zobarja, zobotehnika in farmacevtskega 
pomočnika, pa nimajo ustrezne šolske izobrazbe za ta 
poklic, morajo v enem letu po uveljavitvi tega pravilnika 
opraviti strokovni izpit za ta poklic. 

Učenci za poklic zobotehnika, ki imajo štiri razrede 
srednje ali tej enake šole in so se po prej veljavnih pred- 
pisih učili tega poklica najmanj tri leta, se smejo .pre- 
vesti v ta poklic samo, če opravijo v enem letu pred- 
pisani strokovni izpit za ta poklic. 

66. člen 

Strokovni del Izpita za posamezne poklice iz 64. člena 
tega pravilnika obsega tele predmete: 

1. za medicinsko sestro (pomočnico): higieno, teme- 
je notranjih bolezni, malo kirurgijo, otroško varstvo in 
nlezljive bolezni z epidemiologijo; 

2. za medicinskega tehnika: higieno, bakteriologijo, 
ipidemiologijo, nalezljive bolezni, zdravstveno tehniko, 
dezinfekcijo, dezinsekcijo in deratizacijo; 

3. za zobarja: temelje zobne kirurgije (izdiranje), 
konservativno zdravljenje ust in zob, temelje ortodontije 
in zobno protetlko; < 

4. za zobotehnika: nauk o materiji in popravljanje 
premičnih in nepremičnih protez; 

5. za farmacevtskega pomočnika: galensko farmacijo 
in temelje laboratorijske tehnike, 

67. Člen 

Zdravniki, ki niso opravili izpita za specialista, pa so 
losegli poklic specialista med okupacijo, morajo opraviti 
zpit za specialista po predpisih tega pravilnika v šestih 

mesecih po njegovi uveljavitvi, sicer izgubijo pravico do 
poklica specialista. 

Zdravniki, Id so opravili izpit za specialista med 
okupacijo, predložijo svoje listine o specializaciji in izpitu 
ministru za ljudsko zdravstvo LRS v šestih mesecih po 
uveljavitvi tega pravilnika, da se ta izpit preskusi in 
prizna. 

,   68. člen 
Zdravnikom, ki so do uveljavitve tega pravilnika 

začeli staž specializacije, se ta čas računa v staž specia- 
lizacije po tem pravilniku. 

69. òlon 

, Zdravniki, ki so na dan uveljavitve tega pravilnika 
v zadnjem letu svoje specializacije, bodo opravljali izpit 
po predpisih, ki so doslej veljali za ta izpit. 

70. člen 

Zdravniki, ki so si pridobili ali si pridobijo speciali- 
zacijo v inozemstvu, morajo vložiti prošnjo za priznanje 
te specializacije na ministra za ljudsko zdravstvo LRS, 
da jo oceni in o njej odloči po predpisih tega pravilnika. 

Zdravniki, ki niso obseženi v 19. in v 67. do 70. členu 
tega pravilnika, se morajo v enem letu po njegovi uve- 
ljavitvi priglasiti ministru za ljudsko zdravstvo LUS, Id 
sestavi komisijo, da obravnava posamezne primere tu 
odloči o priznanju specializacije. 

71. člen 

Uslužbenci, ki so prevedeni po uredbi o zdravstveni 
stroki za medicinskega laboranta, bolničarja, medicinskega 
higienika, maserja, otroško negovalko ali lekarniškega 
laboranta, pa nimajo potrebnega tečaja, ga morajo do- 
končati v osemnajstih mesecih po uveljavitvi tega pra- 
vilnika. 

V ustanovah in v krajih, kjer ni zadosti udeležencev, 
da bi se priredil tečaj, je vodja ustanove dolžan delati 
z uslužbenci iz prednjega odstavka in jih po pripravi za 
izpit poslati na izpit v najbližjo ustanovo, kjer je tečaj. 

* 
72. člen 

Sedanji strokovni tečaji se motajo spraviti v sklad 
s tem pravilnikom. 

DentistiČni trimesečni tečaji • zaključnim izpitom se 
zobotehnikom s pet ali več leti prakse na dentietični sred- 
nji šoli priznajo kot usposobljenost za poklic zobarja. 

73. člen 

Ta pravilnik velja od dneva ohjave v >Uradnem listu 
LRS«. 

S-zak. 602 
Ljubljana dne 20. oktobra 1948. 

Se strinjam! 
Za predsednika vlade  LRS Ministet 
podpredsednik vlade LRS: za ljudsko   zdravslvo   LRS: 

Dr, Marijan Brocelj 1. r. Dr. Ahiiii Maijan L r. 
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246. 

Odločba 
Na podlagi 3. Slena uredbe o ustanovitvi Komiteja 

za zunanjo trgovino pri vladi LRS, št. Svak. 410 z dne 
25. oktobra 1947, 

razrešim 
tov. dr. Marijana Breclja, podpredsednika vlade in 

ministra za industrijo in rudarstvo LRS, dolžnosti pred- 
sednika Komiteja za zunanjo trgovino pri vjtadi LRS in 

imenujem 
tov. Viktorja Repiča, ministra v vladi LRS, za pred- 

sednika  Komiteja za zunanjo trgovino pri vladi LRS. 
Št. S-zak. 638 
kjubljana dne 23. oktobra 1948. 

Predsednik vlade LRS: 
Miha Marinko L r. 

247. 

Odločba 
o vezanih odkupnih cenah za suhe slive 

Na podlagi 3. člena uredbe o kupovanju kmetijskih 
pridelkov po vezanih cenah od malih kmečkih gospodar- 
stev (uradni Ust FLRJ, št. 32-241/48) določam tele od- 
kupne cene za: 

suhe slive    la 70—85 kom. 16 din za lkg 
suhe slive   Ha 85—100kom.        13 din za lkg 
suhe slive lila nad 100kom.        10 din za lkg 
Te odkupne cene veljajo franko zbiralnica kmetijske 

zadruge oziroma odkupnega podjetja, 
S/p št. 6238• 
Ljubljana dne 9. oktobra 1948. 

Minister 
za trgovino in preskrbo LRS: 

Viktor Repič 1. r. 

Popravek 
• pravilniku o ureditvi in vodstvu državnih matičnih 

knjig (Uradni list LRS, št. 43 — 230/48) je treba popra- 
viti napačno besedilo v prvem in drugem stavku 70. člena, 
ki se pravilno glasi: 

>Zakoni, ki se sklenejo pied konzularnim ali diplo- 
matskim predstavnikom FLRJ v inozemstvu, se vpišejo« 

Uredništvo 

Pregled »Uradnega Usta FLRJ« 
Št. 88 z dne 16. oktobra 1948: 

760. Ukaz o določitvi podjetij splošnega državnega po- 
mena. 

761. Odločba o ustanovitvi sektorjev kontrole in. oddelkov 
oziroma odsekov splošne državne kontrole v ministr- 

stvih, komitejih in upravah pri vladi Federativne 
ljudske republike Jugoslavije. 

762. Navodilo o dopolnitvi navodila o vplačilu razlik, na- 
stalih z zvišanjem cen za blago v nadrobni trgovini. 

763. ^avodilo za uporabo odredbe o vplačevanju davka od 
dohodka delavcev, nameščencev in Uslužbencev na 
blagajnah kreditnih podjetij. 

764. Odredba o vodstvu obračunskega lista za skupne 
(bruto) plače in obračunskega lista za čista (oeto) 
izplačila. 

St. 89 z dne 18. oktobra 1948: 

765. Zakon o pridobitvi znanstvene stopnje doktorja zna- 
nosti. 

766. Ukaz o razrešitvi dolžnosti dr. Save Zlatica in o po- 
stavitvi Josipa Cazi za ministra lahke industrije 
FLRJ. 

767. Uredba o plačah delavcev, zaposlenih v podjetjih, 
ustanovah in drugih enotah jugoslovanske armade.    \ 

768. Uredba o disciplinski in materialni odgovornosti 
uslužbencev zadružnih organizacij. 

769. Uredba o dopolnitvi uredbe o davku na dohodek (do- 
hodnini). 

770. Splošno  navodilo o ustanovitvi  poverjeništev   pri 
V okrajnih in mestnih ljudskih odborih in o reorganiza- 

ciji upravnega aparata ljudskih odborov. 
771. Odredba št. XVIII o državnih (vezanih) cenah za 

gosje in račje perje. 
772. Navodilo za uporabo 24 a člena temeljnega zakona o 

zakonski zvezi. 

Št. 90 z dno 20. oktobra 1948: 

773. Carinski zakon. 

774 Uredba o ustanovitvi generalne direkcije zvezne in- 
dustrije kmetijskih strojev. 

775. Uredba o prenosu generalne direkcije zvezne ce- 
mentne industrije in glavne direkcije za azbest iz 
pristojnosti ministrstva za težko industrijo FLRJ v 
pristojnost ministrstva za lahko industrijo FLRJ. 

770. Uredba o spremembah in dopolnitvah uredbe o kon- 
troli nad izvozom in uvozom. 

777. Pravilnik o dodatku po delovnem učinku za usluž- 
bence industrijske tehnične stroke, ki so zaposleni 
v rudarstvu. 

778. Pravilnik o ustanovitvi in pristojnosti zveznega za- 
voda za preskušanje in kontrolo zdravil. 

Ratifikacija svetovno poštne konvencije po Afganistanu, 
,     Švici, Danski, Islandu,  Belgiji,  Finski, Združenih 

ameriških državah, Norveški, Holandski, Avstriji in 
Češkoslovaški. 

Pristop Pakistana k svetovni poštni konvenciji. 
Ratifikacija mirovne pogodbe z Italijo po Belgiji, ; 

Popravek splošnega navodila za ustanovitev okrajnih 
(mestnih, rajonskih) kontrolnih komisij in organov 
ljudsko inšpekcije. 

Izdaja >Uradnl list" LRS«. — Ravnatelj m odgovorni urednik: Božo Vodušek; tlaka Blasnikova tlekama. obrat 1 — oba v Ljubljani. 
Naročnina: četrtletno 60, polletno 120, celoletno 240 din. — Poeamezna Številka: 4 din za 16 stran!, 8 din za 82 strani. 12 din 
za 48 etrani, 16 din za 64 strani, po pošti 2•0 din več. — uredništvo In npravništvo: LJubljana, Gregorčičeva "••• fit. 23. — 

Telefon: ravnateljstvo 49-40, uredništvo 49-90, npravništvo ••-79. — ček. račun 6—90190—1. 
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LIST 
LJUDSKE   REPUBLIKE   SLOVENIJE 

Letnik V. V Ljubljani cine 2. novembra 1948. Številka 46. 

248. Uredba o osebnem izvrševanju lekarniških koncesij. 
249. uredba o nižjih baletnih šolah. 
250. Pravilnik o pripravniški službi, strokovnih izpitih in stro- 

kovnih tečajih v finančni stroki. 

VSEBINA: 
251. Pravilnik o pripravniški službi in strokovnih izpitih za 

uslužbence kriminalistične stroke. 
252. Piravilnäk   o   pripravniški  služba,   strokovnih   tapiilih   in 

etrokovmih tečajih za uslužbence gozdarske stroke. 

UREDBE. ODREDBE, NAVODILA • ODLOČBE 
VLADE LJUDSKE REPUBLIKE SLOVENIJE 

248. 

Na podlagi 1. člena zakona o pooblastilu vlade Ljud- 
ske republike Slovenije za izdajanje uredb na področju 
narodnega gospodarstva izdaja vlada LRS po predlogu 
ministra za ljudsko zdravstvo 

uredbo 
o zasebnem izvrševanju lekarniških koncesij 

••••"'•-'       •'    • " . ! 1. člen '. . 

Lekarno sme voditi samo tisti,' na katerega se kon- 
cesija glasi. 

Minister za ljudsko zdravstvo sme dovoliti, da se vodi 
lekarna izjemoma po namestniku (provizorju), če imetnik 
koncesije zaradi vojaških vaj, opravljanja zaupanih mu 
državnih nalog ali druge opravičene krajše odsotno- 
sti ne more osebno voditi lekarne. 

.   2. člen 

" Lastniku, ki ne vodi lekarne osebno, preneha iveljati 
izdana koncesija. 

Država ima prvenstveno pravico odkupa zdravil in 
lekarniškega inventarja po vrednosti, ki je v času odkupa. 

3. člen 

Ocenitev in popis lekarniškega inventarja opravi po- 
sebna komisija, ki jo določi minister za ljudsko zdravstvo. 

Ocenjena vrednost se plača lastniku oziroma pravnim 
naslednikom po državnem organu, ki je lekarno prevzel 
v svojo upravo. 

4. člen 

4 Minister za ljudsko zdravstvo j© pooblaščen, da po 
potrebi izda natančnejše predpise za izvajanje te uredbe. 

5. člen 

Ta uredba velja od dneva objave v >Uradnem listu 
LRS«. 

Št S-zak G45 
Ljubljana dne 28. oktobra 1948. 

Minister za ljudsko zdravstvo LRS: 
Dr. Ahčin Marjan 1. r. 

Za predsednika vlade LRS 
podpredsednik  vlade  LRS: 

Dr. Marijan Breéelj Ir, 

249. 

Na podlagi 78. člena ustave LRS izdaja vlada LRS 

uredbo 
nižjih baletnih šolah 

1. oljen 

Zaradi načrtne vzgoje baletnega kadra se ustanovijo 
državne baletne šole kot nižje umetniške strokovne Šole 
pod nadzorstvom ministrstva za prosveto. 

2. Sen 

Namen baletnih šol je: 

1. nudita temeljno znanje plesne tehnike kot pripravo 
za nadaljnje šolale na srednjih baletnih šolah, 

2. vzgajati nEji poklicni kader za baletne zbore dr- 
žavnih gledališč. - 

3. člen • 

Ministrstvo zja prosveto odloča, v katerih krajih se 
ustanovijo nižje baletne šole, in postavlja oziroma dode- 
ljuje potrebno učno in upravno osebje. 

4. člen 

Nižje baletne šole se vzdržujejo iz posebne postavke 
proračuna ministrstva za prosveto LRS. 
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6. čtem 
Pogoji za sprejem v nižjo baletno solo so: 
1. dovršeno enajsto leto starosti, 
2. dovršeni štirje razredi osnovne šole ali sed^m- 

letke, 
3. popolno telesno in duševno zdravje, ugotovljeno s 

posebnim zdravniškim pregledom, 
4. uspešno opravljeni sprejemni izpit, s katerim do- 

kaže gojenec nadarjenost za plesno umetnost. 
V primerih izredne nadarjenosti se pogoja pod 1. in 

2. točko gojencem lahko spregledata 

6. Sen 
Pouk na nižjih baletnih šolah traja štiri leta. Go- 

jenci morajo obenem nadaljevati šolanje v višjih razredih 
sedemletke ali v nižji gimnaziji. 

7. člen 

Dovršena nižja baletna šok usposablja gojence za 
delo v baletnih zborih državnih gledališč. 

Nadarjeni gojenci, ki žele doseöi višjo strokovno 
usposobljenost, lahko po dovršenem tretjem razredu nižje 
baletne šole prestopijo v četrti razred srednje baletne 
šole. 

8. Člen 
Natančnejše določbe o ustroju in delu baletnih šol 

bo predpisal minister za prosveto. 

9. člen 

Ta uredba velja od dneva objave v >Uradnem listu 
LRS<. 

Št. S-zak 646 
Ljubljana dne 29. oktobra 1948. 

Za predsednika vlade LRS 
Minister za prosveto LRS:       podpredsednik vlade LRS: 

Dr. Jože Potrč 1. r. Dr. Marijan Brecelj L r. 

PRAVH.NIK1.0DREDBE.NAV0D1LA.0DLÛCBE 
MINISTRSTEV LJUDSKE REPUBLIKE SLOVENIJE 

250. 

Na podlagi petega odstavka 4. člena ter 7. • 8. člena 
uredbe o finančni stroki predpisujem v sporazumu s pred- 
sednikom vlade LRS 

pravilnik 
o pripravniški službi, strokovnih izpitih in strokovnih 

telajih y iinanžni široki 

PRIPRAVNIŠKI STAŽ 

1, člen 
V finančni stroki je pripravniška služba za tel© po- 

klice: 
1. za nižjega blagajnika, 
2. za nižjega knjigovodjo, 
3. ;a pomožnega finančnega manipulanta, 

4. za nižjega kreditnega komercialista, 
5. za nižjega davkarja in 
6. za nižjega finančnega referenta. 

Pripravniška služba za te poklice traja dve leti 

2. člen 

Pripravniška služba za poklice v finančni stroki pri 
republiški finančni upravi se opravlja praviloma pni mini- 
strstvu za finance LRS, pri ljudskih odborih in pri repu- 
bliških kreditnih podjetjih. 

Pripravniška služba za poklic nižjega davkarja se 
mora prebiti v davčni službi pri ljudskih odborih. 

Drugi organi državne uprave, ki imajo v svojem se- 
stavu poklice finančne stroke, določijo sami, v katerih 
njihovih organizacijskih enotah se lahko opravlja priprav- 
niška služba za te poklice. 

8. člen 
Da bi se pripravnik seznanil z deli svojega poklica, 

jih mora praviloma določen čas opravljati, in sicer: 
1. pripravnik za nižjega blagajnika: 
a) z nepopolno srednjo šolo: samo blagajniško delo 

oziroma tresorsko službo, kjer je taka služba; 
b) s popolno srednjo šolo: potreben del časa dela v 

knjigovodstvu, dalje tresorsko službo, kjer je taka služba, 
ter dela v blagajni in likvidaturi, pri skladih, depozitih, 
posojilih, v računovodstvu in dela v zvezi z izvajanjem 
proračuna; 

2. pripravnik za nižjega knjigovodjo: večji del časa 
knjigovodstveno delo, poleg tega pa dela pri plaMnem 
prometu, dela v zvezi z izvajanjem proračuna, v blagajni 
in likvidaturi oziroma dela pri poantiranju proizvodnje, 
v operativni evidenci in planskem sektorju; 

3. pripravnik za pomožnega finančnega manipulanta: 
vsa dela v likvidaturi, dela v zvezi z izvajanjem proračuna 
in deloma dela pri plačilnem prometu ter devizne in kre- 
ditne posle; 

4. pripravnik za nižjega kreditnega komorcialistat 
dela v zvezi z izvajanjem proračuna, v računovodstvu, pri 
plačilnem prometu, devizne in kreditne posle in dela v 
zvezi s skladi, depoziti in posojili ter dela v knjigovod- 
stvu, blagajni in likvidaturi; 

5. pripravnik za nižjega davkarja: vsa dela v zvezi 
s pobiranjem dohodkov od davkov in taks; 

6. pripravnik za nižjega finančnega referenta: prora- 
čunska, davčna, kreditna in gospodarska revizijska dela, 
dela v knjigovodstvu, blagajni in likvidaturi. 

Dela, ki so navedena pri posameznih poklicih v tem 
členu, opravlja pripravnik določen čas praviloma le tedaj, 
če je kaj takega dela v uradu, ustanovi ali podjetju, kjer 
je v službi. 

4. člen 
Ko se pripravnik seznani s posameznimi deli dolo- 

čenega sektorja (ki pa jih mora opravljati najmanj 1 me- 
sec) in ko starešina spozna, da je pokazal za svoj poklic 
zadostno znanje iz tega sektorja del, da starešina perso- 
nalnemu organu svojo mnenje o pripravnikovem etrokov. 
nem delu in znanju in o njegovi uporabnosti na tem sek- 
torju z zahtevo, naj pripravnika zaradi nadaljnje strokovne 
usposobitve dodeli k drugemu delu. 
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Personalni organ vodi za vsakega pripravnika evi- 
denčni karton, kakšna dela je pripravnik opravljal in ko- 
liko časa, s kakšnim uspehom je po mnenju svojih stare- 
šin opravljal posamezna dela in koliko je zanje upora- 
ben, da bi se pripravniku dala možnost, da v roku iz 
5. člena tega pravilnika spozna vse sektorje del svojega 
poklica. 

Ta karton se skupaj z mnenjem starešin o dolu na 
posameznih sektorjih predloži izpitni komisiji pred stro- 
kovnim izpitom. 

STROKOVNI IZPITI 

Pripravniški strokovni izpiti 

5. Sen 

Pripravniki finančne stroke opravljajo strokovni izpit 
po končanem pripravniškem stažu. Lahko ga opravljajo 
tudi pred tem časom, če so za izpit pripravljeü, vendar 
ne pred potekom poldrugega leta pripravniške službe za 
poklic, za katerega se pripravljajo. 

6. ölen 

Izpit sme pripravnik ponavljati dvakrat, toda šele v 
naslednjih izpitnih rokih po prvem izpitu. 

Organ oziroma za nastavitev pristojni starešina lahko 
podaljša pripravniku pripravniško službo zaradi oprav- 
ljanja izpita največ še za pol leta, in sicer, če mora stro- 
kovni izpit ponavljati takor tudi če so med pripravniško 
službo objektivni razlogi ovirali pripravnika, da se ni 
mogel pripraviti na strokovni izpit. 

7. ölen 

Za pripustitev k izpitu se kandidat priglasi po svo- 
jem neposrednem starešini in personalnem organu pri- 
stojni izpitni komisiji, in sicer vsaj 30 dni pred začetkom 
meseca, v katerem je izpitni rok. 

Personalni organ pošlje priglasitev izpitni komisiji, 
priloži ji karton iz zadnjega odstavka 4. člena tega pra- 
vilnika in potrdilo o času, ka ga je kandidat prebil v pri- 
pravniški službi za poklic, za katerega se je preglasu k 
izpitu. 

8. člen 

Izpit se lahko opravlja vsako leto v tehle roMh: v 
februarju, maju in oktobru. Po potrebi se lahko določijo 
tudi drugi roki. 

Datum izpita določi izpitna komisija glede na število 
priglašenih kandidatov. 0 dnevu izpita obvesti kandidata 
vsaj 20 dni prej. 

9. člen    • 

Pripravniški strokovni izpit ima dva dela: splošni in 
posebni strokovni del. 

Program posebnega strokovnega dela izpita obsega 
teoretično in praktično poznanje tvarine, ki je potrebno 
za opravljanje poklica, zia katerega pripravnik opravlja 
strokovni izpit. 

Posebnemu strokovnemu delu izpita se lahko doda 
dopolnilni strokovni del glede na naravo del v posamez- 
nih finančnih službah in v posameznih resorih. 0 tem 
odloči minister za finance LRS po predlogu zadevne služ- 
be oziroma resora. 

Izpitna komisija presodi pomon posameznih predme- 
tov za posamezne sektorje službe in zahteva glede na to 
od kandidata ustrezno strokovno, teoretično in praktično 
znanje. 

10. člen 

Program splošnega dela strokovnega izpita predpiše 
za vse začetne poklice v finančni stroki predeednik vlade 
LRS. 

11. člen 

Posebni strokovni del izpita za posamezne poklice ob- 
sega téle predmete: 

I. Za nižjega blagajnika z nepopolno srednjo šolo: 
1. osnovne pojme iz dvojnoga knjigovodstva; 
2. organizacijo plačilnega prometa; 
3. gospodarsko matematiko (bančno in trgovsko ra- 

čunstvo) in 
4. gospodarske predpise, ki se nanašajo na kandida- 

tovo panogo. 

•. Za nižjega blagajnika s popolno srednjo šolo in za 
nižjega knjigovodjo: 
1. dvojno knjigovodstvo s predpisi o enotnem računo- 

vodstvu — v polnem obsegu za panogo, v kateri 
kandidat dela, za kandidate iz državnih kreditnih 
podjetij pa tudi industrijsko knjigovodstvo; 

2. predpise o izvajanju proračuna v polnem obsegu; 
3. plavne določbe o davku od prometa proizvodov in 

o davku od dohodka; 
4. organizacijo plačilnega prometa; 
5. gospodarsko matematiko (bančno in trgovsko ra- 

čunstvo) ; 
6. osnovna znanja iz gospodarske matematike (bančno 
7. gospodarske predpise, ki se nanašajo na gospodar- 

sko panogo, v kateri .kandidat dola, oziroma do- 
ločbe za tisto službo, v kateri opravlja kandidat 
knjigovodstveno delo. 

III. Za pomožnega finančnega, manipulanta: 
1. predpise o pro v polnem obsegu z ustrez- 

nimi predpisi za izvajanje proračuna; 
2. denarni in kreditni sistem FLRJ z oraovnimi poi- 

mi o kreditu, predpisih o denarju, o deviznih 
predpisih in predpisih o kreditnem sistemu; 

3. organizacijo in delo državnih kreditnih  podjetij, * 
organizacijo plačilnega prometa,  menično in če- 
kovno pravo; 

4. predpise o državnih gospodarskih podjetjih; 
•. osnovne pojme iz dvojnega knjigovodstrâ; 
6. osnovna znanja iz gospodarske matematike (ban(no 

in trgovsko računstvo); 
7. osnovne pojme o zadrugah; 
8. osnovne pojme o zavarovanju; 
9. gospodarske predpise, ki se nanašajo na kandida- 

tovo gospodarsko panogo. 

IV. Za nižjega kreditnega komercialista: 
1. proračunski sistem s predpisi o proračunskem pfeu 

niranju; 
2. denarni in kreditni sistem FLRJ z osnovnimi poj- 

mi o kreditu, predpisih o denarju, o deviznih pred- 
pisih in predpisih o kreditnem stotemu; 
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3. organizacijo in poslovanje državnih kreditnih pod- 
jetij, organizacijo plačilnega promota., menično in 
čekovno pravo; 

4. predpise o državnih gospodarskih podjetjih; 
5. gospodarsko matematiko (bančno in trgovsko ra- 

čunstvo); 
6. dvojno knjigovodstvo; 
7. osnove zavarovanja; 
8. predpise o zadrugah in 
9. gospodarske predpise, ki ee nanašajo na kandi- 

datovo gospodarsko panogo. 

(V. Za nižjega davkarja: 
1. zvezni in republiški predpisi o davkih in vsi pred- 

pisi, ki so v zvezi s to tvarino; 
2. predpise o upravnih in sodnih taksah z ustreznimi 

podrobnimi predpisi; 
3. kreditni sMem FLRJ; 
4. organizacijo državnih kreditnih podjetij; 
5. predpise o državnih gospodarskih  podjetjih; 
6. dvojno knjiigovodstvo s predpisi in tehniko kont- 

nih plai/ov ter davčno kopirno knjigovodstvo; 
7. osnove poznanja blaga in 
8. obligacijsko in dedno pravo. 

•1. Za nižjega finančnega referenta: 
1. politično ekonomijo; 
2. gospodarsko planiranje v FLRJ iu operativno evi- 

denco; 
3. proračunski sistem s predpisi o proračunskem 

planiranju; 
4. finančno planiranje državnih gospodarskih podjetij 

s predpisi o državnih gospodarskih podjetjih; 
5. denarni in kreditni sistem FLRJ z osnovximi poj- 

mi o kreditu, predpisih o donarju, o deviznih pred- 
pisih in predpisih o kreditnem sistemu; 

6. davčni sistem z osnovnimi predpisi o davkih; 
7. organizacijo in poslovanje državnih kreditnih pod- 

jetij, organizacijo plačilnega prometa, menično in 
Čekovno pravo; 

8. osnove zavarovanja; 
9. knjigovodstvo; 

10. osnove statistike; 
11. predpise o zadrugah; 
12. predpise o. carinah. 

Ce so v posebnem delu izpita določeni predmeti iz 
splošnega dela, obsegajo taki predmeti gradivo v- polnem 
obsegu. 

12. Sen 

Izpit Je praviloma pismen in usten. Minister za fi- 
nance LRS določi, iz katerih predmetov je izpit samo 
pismen oziroma samo usten. 

Kandidat se ne sme pripustiti k ustnemu izpitu, če 
pade na pismenem izpitu iz več kot dveh predmetov. 

Pismeni izpit traja 2—8 ur, o čemer odloča komisija. 
Pri pismenem izpitu je kandidatu dovoljena uporaba 
tistih pripomočkov, M jih dovoli izpitna komisija. 

13. člen 

Izpit se opravlja pred izpitno komisijo. 
Za pripravnike v službi pri ministrstvu za finance 

LRS, pri finančni upravi pri ljudskih odborih ter pri 
repubMških in lokalnih kreditnih podjetjih, imenuje iz- 
pitno komisijo minister za finance LRS. 

Za pripravnike pri drugih organih republiške uprave 
in po resorni liniji tudi za pripravnike pri ljudskih odbo- 
rih imenuje izpitno komisijo pristojni člac vlade LRS 
oziroma predsednik komiteja ali komisije pri vladi LRS 
ali glavni sekretar Vlade LRS. 

Z odločbo se določijo predsednik, člani in delovodja 
komisije. Članov je lahko troje do pet, komisija pa se 
lahko dopolni s potrebnim številom izpraševalcev, da je 
v njej za vsak predmet strokovni izpraševalec. En član 
komisije je zastopnik personalne službe. 

Člani izpitne komisije so praviloma uslužbenci orga- 
nizacijske enote, pri kateri ee izpit opravlja, lahko pa so 
tudi strokovnjaki ;z drugih enot in ustanov (fakultet, 
visokih šol, znanstvenih ustanov in podobno). 

14. člen 

Vsi članj komisije morajo biti pri ustnem izpitu ves 
čas navzoči. 

Na izpitu piše delovodja zapisnik, v katerega zapiše 
kraj in datum izpita, priimek, ime in poklic predsednika, 
članov in delovodje izpitne • komisije, ime in priimek 
kandidata, zakonski predpis, po katerem ta opravlja izpit 
in za kateri poklic, čas, ki ga je prebil v pripravniški 
službi, ter mnenje starešine o njem, pismene naloge in 
ustna vprašanja ter oceno iz posameznih predmetov • 
•• imena posameznih izpraševalcev. 

Zapisnik se piše tako za pismene kakor tudi za ustne 
izpite. 

Zapisnik o izpitu podpišejo predsednik in vsi dlani 
komisije, izpraševalci in delovodja. 

Zapisnik o izpitu se skupaj s pismenimi nalogami in 
drugimi spiai hrani y arhivu urada, pri katerem ss je 
izpit delal. 

15. člen 

Po končanem izpraševanju oceni izpitna komisija 
kandidata s povprečno oceno. Povprečna ocena se dobi, 
če se vsota posameznih pozitivnih ocen iz posameznih 
predmetov deli s številom predmetov. 

Ocene so: slabo (2), dobro (S), pmv dobro (4) in 
odlično (o). 

16. člen 

Uspeh izpita se kandidatu sporoči takoj. Če Je izpit 
napravil, mu izpitna komMja izda spričevalo. 

V spričevalu je treba poleg kandidatovega imena 
in priimka navesti tudi ustanovo, v kateri je kandidat 
prebil pripravniški etaž, koliko časa j© bil do izpita v 
pripravniški službi, datum izpita, izpitno oceno in prfeta- 
vek, za kateri poklic je napravil izpit. Spričevalo podpišeta 
predsednik in delovodja izpitne komisije. 

17. člen 

Po opravljenem izpitu se pripravnik razporedi v tisti 
poklic, za katerega ima izpit. 
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18. eleo 

Izpitne komisije po 13. člemi tega pravilnika se se- 
stavijo: 

1. za poklic nižjega finančnega referenta in nižjega 
davkarja pri ministrstvu za financo LRS; 

2. za poklic nižjega blagajnika, nižjega knjigovodje, 
pomožnega finančnega manipulanta in nižjepa kreditnega 
komercialista: 

a) pri ministrstvu za finance LRS za pripravnike 
v službi pri finančni upravi pri ljudskih odborih ter pri 
republiških in lokalnih kreditnih podjetjih; 

b) pri drugih organili republiške uprave za priprav. 
nike v službi pri njih oziroma pri njim podrejenih orga- 
nizacijskih enotah, ter po resorni Uniji za pripravnike 
pri ljudskih odborih. 

Pristojni član vlade LRS, predsednik komiteja ozi- 
roma komisije pri vladi LRS, ki sestavi izpitno komisijo 
za uslužbence finančne stroke, mora o tem obvestiti mi- 
nistra za finance LRS. Ta lahko pošlje v komisijo svo- 
jega predstavnika. 

19. člen 

Pri vseh poklicih, za katere se opravlja strokovni 
izpit, je pogoj za njihovo pridobitev strokovna" izobrazba, 
predpisana v tretjem stolpcu 2. člena uredbe o finančni 
stroki. 

POGOJI ZA DOSEGO VI&JEGA POKLICA PO S. ČLENU 
TEMELJNE UREDBE, O FINANČNI STROKI 

20. Člen 

Da bi višji kreditni komercialist ali višji finančni 
revizor lahko postal fimančni svetnik oziroma višji svet- 
nik (drugi odstavek 5." člena uredbe o finančni stroki), 
mora obdelati kako vpražanjo iz problematike svoje ožje 
specialnosti in mu datj potrebno teoretično obrazložitev. 
To delo oceni strokovna komisija, Tri jo sestavljajo stro- 
kovnjaki in personalni organ. 

21. člen 

Za poklic višjega knjigovodje, višjega kreditnega ko- 
mercialista, višjega finančnega revizorja, višjega dav- 
karja in višjega finančnega referenta je potrebna ocena 
strokovne komisije o uspehu uslužbenca v njegovem dote- 
danjem poklicu. 

STROKOVNI  TEČAJI ZA DOSEGO  POKLICA 
V FINANČNI STROKI 

22. člen 

Za pridobitev strokovne usposobljenosti v določenem 
poklicu tor zaradi izpolnitve pogojev za dosego posa- 
meznih poklicev se v finančni stroki lahko ustanovijo 
tečaji srednje in višje stopnje, in sicer: 

1. Tečaj za uižje knjigovodje in blagajnike. 
Na ta te?:.J se sprejemi*-» uslužbenci finančno etroke 

v poklicih, za katere ee zahteva popolna srednja šola, 
finančni manipulanti, ki imajo v tem poklicu vsaj S—4 
leta prakse, nižji blagajniki z nepopolno srednjo šolo in 
vsaj 3—4 leta prakse, *tevci z osnovno šolo in vsaj 5—C 
let prakse in osebo, ki so dovršile popolno srednjo šolo. 

2. Tečaj za višje knjigovodje. 
Na ta tečaj se sprejemajo knjigovodje z vsaj dvema 

letoma prakse v tem poklicu. 

3. Tečaj za nižje kreditne komercialiste. 
Na ta tečaj se sprejemajo osebe s popolno srednjo 

šolo, finančni manipulanti z vsaj 3—4 loti prakse v tem 
poklicu, nižji blagajniki s popolno srednjo Solo in nižji 
blagajniki z nepopolno srednjo šolo in vsaj 3—4 leti 
prakse v tem poklicu. 

4. Tečaj za nižje revizorje. 
Na ta tečaj se sprejemajo nižji knjigovodje, mžji 

blagajniki, nižji kreditni komercialisti in nižji davkarji — 
z vsaj triletno prakso. 

5. Tečaj za nižje davkarjo. 
Na ta tečaj se sprejemajo uslužbenci finančne stroke 

v poklicih, za katere se zahteva popolna srednješolska 
izobrazba, pomožni finančni manipulanti in nižji • blagaj- 
niki z nepopolno srednjo šolo in z vsaj 3—4 leti prakse 
v tem poklicu in končno osebe, ki so dovršile popolno 
srednjo šolo. 

6. Tečaj za nižje finančne referente. 
Na ta tečaj se sprejemajo osebe, ki so dovršile pravno 

ali gospodarsko fakulteto, poleg njih pa še nižji blagaj- 
niki, nižji knjigovodje, nižji kreditni komercialisti, nižji 
fkančni revizorji, nižji davkarji — s popolno srednjo šok» 
in s 3—4 leti praks© v takem ali višjem poklicu finančne 
stroke. 

Za vse tečaje, razen za tečaj za višje knjigovodje, 
morajo uslužbenci, ki nimajo popolne srednje Sole, oprav- 
ljati pred izpitno komisijo izpit iz predmetov splošne 
izobrazbe. Za ta izpit predpiše učni načrt in program 
predsednik vlade LRS. 

Tečaj za nižjega finančnega referenta je višje stop- 
nje, tečaji za drugo poklice pa so srednje stopnje. 

23. Sen 

0 otvoritvi posameznih tečajev iz prednjega člena ter 
o združitvi dveh ali več tečajev v enega, o trajanju vsa- 
kega posameznega tečaja več kot najkrajši čas iz 24. člena 
tega pravilnika, o pogojih za eprejem tečajnikov, o šte- 
vilu tečajnikov • o drugih važnejših pogojih odloča s 
svojo odločbo: 

1. minister za finance LRS za vse tečaje pri mini- 
strstvu za finance LRS; 

2. pristojni član vlade, predsednik komiteja oziroma 
komisije pri vladi LRS in generalni sekretar vlade LRS 
za vse tečaje pri drugih organih republiške uprave, ki se 
pokažejo za potrebne. t 

24. člen 

Teosji iz 22. člena tega pravilnika trajajo: 
1- tečaj za nižje knjigovodje in blagajnike najmanj 

4 mesece; 
2. teöaj «a višje knjigovodje najmanj 8 mesecev; 
3. tečaj za nižje kreditne komerciaKete najmanj 4 

mesece; 
4. tečaj za nižje revizorje najmanj 6 mesecev; 
5. tečaj za nižje davkarje najmanj 4, mesece; 
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6. tečaj za nižje finančne referente najmanj 10 me- 
66C6V. 

Tečaji iz 22. glena tega pravilnika obsegajo teore- 
tični in praktični pouk. 

Teoretični pouk ee opravlja po učnem načrtu. 

Načrt za strokovne predmete teoretičnega pouka na 
posameznih tečajih iz 22. člena obsega: 

a) splošni del m 
b) posebni strokovni del. 
Načrt in program splošnega dela predpiše za vse 

tečaje finančne stroke predsednik vlade LRS, načrt in 
program posebnega strokovnega dela pa minister za fi- 
nance LRS. Strokovnemu delu. se lahko doda dopolnilni 
strokovni del glede na naravo služb v posameznih reso- 
rih, o čemer odloča minister za finance LRS po pred- 
logu zadevnega resora. 

25. člen 

Predavatelje na tečajih pri ministrstvu za finance 
LRS določi minister za finance LRS izmed uslužbencev 
republiške finančne uprave in drugih strokovnjakov. 

Ce se tečaji priredijo izven republiške finančne 
uprave, določi predavatelje član vlade LRS, predsednik 
komiteja oziroma komieije Vlade LRS ali generalna se- 
kretar vlade LRS, glede na to, kam spada organizacijska 
enota, ki priredi tečaj. 

26. člen 

Ob koncu tečaja opravljajo kandidati izpit. 
Izpit je praviloma piemen in usten. V načrtu in pro- 

gramu se določi, kateri predmeti se opravljajo samo 
pismeno, kateri pa samo ustno. 

K ustnemu izpira iz tistih predmetov, za katore je 
predpisan pismeni in ustni izpit, se kandidat pripusti 
samo tedaj, če je 2 uspehom opravil pismeni izpit. 

Pismeni izpit traja 2 do 6 ur, kar določi komisija. 
Pri pismenem izpitu je kandidatu dovoljeno uporabljati 
pripomočke, ki jih dovoli izpitna komisija. 

27. ölen 
K izpitu se lahko priglasijo samo usti tečajnika, ki 

so bili med tečajem ocenjeni in so pokazali zadovoljiv 
uspeh. 

28. člen 

Minister za finance LRS oziToma organi iz 2. točke 
23. člena tega pravilnika imenujejo vsako leto z odločbo 
izpitne komisije za tečaje. 

V izpitni komisiji so trije člani in delovodja, po 
potrebi pa se komisija lahko poveča s potrebnim številom 
izpraševalcev, tako da vee predmete izprašujejo strokovni 
izpraševalci. En člam komisije je zastopnik personalne 
službe. 

Člani izpitne komisije morajo biti pri ustnem izpitu 
ves čas navzoči. 

Pri izpitu piše delovodja zapisnik, v katerem vpiše 
feaj in čas izpita, priimek, ime ter poklic predaednika in 
članov izpitne komieije in delovodje, ime in priimek kan- 
didata, naziv tečaja, imena izpraševalcev za vsak posa- 
mezni predmet, ocene iapraJevaloôv ter vprašanja iz po- 
sameznih predmetov. 

Izpitni zapisnik podpišejo vsi člani komisije, izpra- 
ševalci in delovodja. 

Zapisnik se skupaj s pismenimi nalogami in dru- 
gimi spisi hrami v arhivu urada, kjer je bil tečaj. 

29. člen 

Po končanem izpraševanju oceni izpitna komisija 
kandidata s povprečno oceno. 

Povprečna ocena so dobi iz vsote ocen iz vseh pred- 
metov. Ce je bil kandidat iz več kakor dveh predmetov 
ocenjen z oceno »slabo«, se šteje, da ima povprečno oceno 
»slabo«. 

Ocena je lahko: slabo (2), dobro (3), prav dobro (4) 
ali odlično (5). 

30. ölen 

Uspeh izpita se sporoči kandidatu takoj. Če je izpit 
napravil, mu izda izpitna komisija spričevalo. 

V spričevalu se poleg kandidatovega priimka navede 
tudi natančni naziv tečaja in. njegovo trajanje, dan izpita, 
izpitna ocena ter pripomba o kandidatovi strokovnosti 
in za kateri poklic. Spričevalo podpišeta predsednik in 
delovodja izpitne komisije. 

31. člen 

Uspešno dovršeni tečaji iz 22. člena dajejo strokovno 
usposobljenost za opravljanje ustreznega poklica in pred- 
nost pri nastavitvi v finančno stroko tištim, ki niso v tej 
stroki 

82. člen 

Kandidata, • je uspešno napravil zaključni izpit na 
kakom tečaju, pa pozneje opravlja izpit še na kakšnem 
drugem tečaju finančne stroke, lahko izpitna komisija 
oprosti izpita iz tistih predmetov, iz katerih je z uspehom 
napravil izpit na prejšnjem tečaju. 

Določba prednjega odstavka se nanaša tudi na tečaj- 
nike, ki so dovršili višji finančni tečaj pri ministrstvu 
za finance FLRJ, in na tečajnike, ki so dovršili finančne 
tečaje pri ministrstvu za finance LRS pred uveljavitvijo 
tega pravilnika. 

8a člen 

Stroške tečaja plača praviloma tista organixaofljeka 
enota oziroma ustanova, pri kateri ee tečaj priredi. Če 
zahteva T:ečaj večje izdatke ali če obiskujejo tečaj usluž- 
benci iz več ustanov, uradov oziroma podjetij, ee lahko 
določi, da glede na število obiskovalcev vse te enote 
skupaj sodelujejo pri plačilu izdatkov. 

Nadzorstvo in evidenco nad vsemi tečaji v finančni 
stroki vodi personalni oddelek ministrstva za finance 
LRS. 

Zaradi enotne evidence morajo organi iz druge toöke 
23. člena pred otvoritvijo tečaja o tem obvestiti personalni 
oddelek ministrstva za finance LRS. 

TEÖAJI   ZA   STROKOVNO' IZPOPOLNITEV    USLUŽ- 
BENCEV 

34. Člen 
Po potrebi se lahko prirejajo od čaea do časa stro- 

kovni tečaji za strokovno izpopolnitev uslužbencev po- 
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sameznih poklicev finančne stroke v znanju, ki je po- 
trebno za njihov poklic. 

Delovni načrt, program in organizacijo določi s svojo 
odločbo za vsak tak strokovni tečaj posebej organ tiste 
organizacijske enote, pni kateri se tečaj priredi. 

Uspešno dovršeni tečajii za izpopolnitev ne dajejo 
pravice do poklica v finančni stroki, pač pa se upoštevajo 
pri dosegi višjega poklica. 

PREHOD IZ DRUGE STROKE V FINANČNO STROKO 

A. Za  p rip ravnike 

35. člen 
Pri prehodu iz druge stroke v finančno stroko je 

potrebno, da ima pripravnik strokovno oziroma šolsko 
izobrazbo, ki je predpisana za ustrezni poklic v finančni 
stroki, in da ob koncu določenega roka napravi strokovni 
izpit. 

Pripravniku se sme priznati prejšnja pripravniška 
služba. V tem primeru se trajanje staža določi po sorod- 
nosti dela v prejšnji in v finančni stroki in po priprav- 
nikovi pripravljenosti za izpit. 

Celotna pripravniška služba pa ne sme biti krajša 
od dveh  tretjin  pripravniške službe za finančno stroko. 

Po prehodu v novo stroko pripravniku praviloma ni 
treba opravljati izpita iz tistih predmetov, iz katerih ga 
je ?p napravil pri prejšnjem strokovnem izpitu. 

36. Sea 

Pripravniku, ki je napravil strokovni izpit pred pre- 
nehanjem službe, se ta izpit prizna ob zopetni vrnitvi 
v službo, če prekinitev ni daljša od petih let. 

87. člen 

Pripravnik se lahko zaveže, da bo obiskoval in do- 
vršil tečaj v finančni stroki, ki je določen v 22. členu tega 
pravilnika za poklic, za katerega se pripravlja. 

B. Za uslužbence 

38. člen 
Prehod iz druge stroke v finančno stroko je do- 

pusten, če ima uslužbenec strokovno usposobljenost, ki 
je določena za ustrezni poklic v finančni stroki, in če je 
ob koncu določenega roka napravil strokovni izpit, ki je 
določen za začetni poklic med poklici, v katere prehaja. 
Rok za ta izpit ne sme biti krajši od treh mesecev in ne 
daljši od enega leta. Ko uslužbenec napravi izpit, se -na- 
stavi v določeni poklic. Do te nastavitve obdrži plačo 
dotedanjega poklica. 

Uslužbencu ni treba v finančni stroki opravljati iz- 
pita iz tistih predmetov, iz katerih ga je že napravil v 
prejšnji stroki. 

Če dobi uslužbenec ob prehodu iz druge stroke v 
finančno stroko kak višji poklic, za katerega ni predpisan 
strokovni izpit, mora •napravita strokovni izpit, ki je do- 
ločen za začetni poklic v določeni skupini poklicev. 

39. člen 
Strokovnega izpita ni treba pri prehodu iz druge 

stroke v finančno stroko opravljati uslužbencem, ki pri- 

dejo na mesta vodilnih uslužbencev, kakor tudi ne usluž- 
bencem, ki preidejo zaradi posebne sposobnosti in uradne 
potrebe. 

Prav tako so lahko oproščeni staža in izpita usluž- 
benci, ki imajo po oceni strokovne komisije dokazano 
izobrazbo in prakso za določen poklic. 

KONČNE DOLOČBE 

40. člen 

Tudi prevedeni pripravniki morajo opraviti strokovni 
izpit po določbah tega pravilnika. 

Če je pripravniku pretekel rok pripravniške službe 
ali če mu do preteka tega roka ni ostalo zadosti časa, 
da bi se lahko pripravil za strokovni izpit, mu za nasta- 
vitev pristojni starešina podaljša pripravniško službo za- 
radi opravljanja strokovnega izpita za toliko časa, kolikor 
mu je potrebno za pripravo za izpit, vendar največ za 
6 mesecev. 

41. člen 

Uslužbenec, ki ni napravil strokovnega izpita ali pa 
je napravil izpit, ki ne ustreza izpitu, predpisanemu za 
poklic, v katerega je preveden, mora napraviti strokovni 
oziroma dopolnilni izpit v enem letu po uveljavitvi tega 
pravilnika, 

42. člen 

Po oceni strokovne komisije se strokovnega izpita 
iz sprednjega člena lahko oprostijo vodilni uslužbenci iu 
uslužbenci, Ici imajo potrebno strokovno, prakso in spo- 
sobnost za opravljanje dela določenega poklice oziroma 
funkcije. 

48. ölen 

Sedanji posebni strokovni tečaji se morajo spraviti v 
sklad z določbami tega pravilnika o strokovnih tečajik 

Za sedanje tečaje, ki imajo splošni značaj, se bo raz- 
merje do tečajev iz tega pravilnika uredilo s posebnimi 
predpisi, 

44. člen 

V vsakem posameznem primera odloči strokovna 
komisija, kateremu strokovnemu izpitu iz tega pravilnika 
ustrezajo posamezni prejšnji izpiti. 

45. člen 

Ta •pravilnik' velja od dneva objave v »Uradnem listu 
LRS«. 

S-zak642 
Ljubljana doe 38. oktobra 1948. 

Strinjam eel 

Za predsednika vlade LRB 
podpredsednik   vlade   LRS:   Minister za finance LRS: 

Dr. Marijan Brecelj 1. r Polič Zoran 1. r. 
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251. 

Po 4. členu uredbe o kriminalistični stroki .(Uradni 
Kst LRS, št. 42-241/47) predpisujem v sporazumu s pçed- 
eednikom vlade LRS 

pravilnik 
o pripravniški službi in strokovnih izpitih za 

uslužbence kriminalistične stroke 

1. Splošne določbe 

1. ölen 

V kriminalistični stroki je pripravniški etaž za poklic 
nižjega kriminalističnega referenta in nižjega kriminali- 
stičnega tehničnega referenta. 

Pripravniški staž traja dve leti. 
Pripravniški staž se lahko skrajša za tretjino, če je 

pripravnik že toliko napredoval v službi, da je pričako- 
vati, da bo uspešno delal v določenem poklicu. 

Odločbo o skrajšanju pripravniškega staža izda po 
oceni neposrednega starešine starešina, ki je pristojen 
za nastavitev. 

2. člen 

Pripravniki za poklica kriminalistične »troke, za ka- 
tera je predpisan pripravniški staž, morajo biti med sta- 
žem zaposleni pri takem delu v kriminalistični stroki, 
ki je v zvezi s poklicem, za katerega se pripravljajo. 

8. člen 

Pripravnik za nižjega kriminalističnega - referenta 
prebije praviloma prvih osemnajst mesecev pripravni- 
škega staža v osnovni organizacijski enoti kriminalistične 
službe. 

4. člen 

Pripravnik za nižjega kriminalističnega tehničnega 
referenta prebije pripravniški staž v ministrstvu za no- 
tranje zadeve LRS. 

5. člen 
Nadzorstvo nad pravilnim strokovnim usposablja- 

njem pripravnikov ima starešina organizacijske enote. 
Pripravniki se usposabljajo pod neposrednim vod-, 

stvom uslužbenca, ki ima strokovno izobrazbo za poklic, 
za katerega se pripravnik strokovno usposablja. Tega 
uslužbenca določi starešina organizacijske enote, pri ka- 
teri je pripravnik na stažu. 

II. Pripravniški strokovni izpit 

6. člen 
Pripravniki za poklice kriminalistične stroke morajo 

ob koncu pripravniškega staža opravljati strokovni izpit. 
Za nastavitev pristojni starešina sme upravniku po- 

daljšati rok za opravljanje izpita največ za šest mesecev 
po preteku pripravniškega staža, če so za to opravičeni 
razlogi. 

7. člen 
Pripravniki za poklice kriminalistične stroke, ki 

l>rvič ne napravijo strokovnega izpita, ga smejo ponavljati 
največ dvakrat. 

Ponovni izpit se sme opravljati v roku, ki ne sme 
bita krajši od dveh in ne daljši od treh mesecev, raču- 

najoč od dneva izpita, na katerem pripravnik ni pokazal 
zadostnega uspeha. 

8. člen 
Pripravnik, ki ima pogoje za opravljanje strokovnega 

izpita, vloži prošnjo za pripustitev k izpitu pri neposred- 
nem starešini. 

Neposredni starešina pošlje prošnjo s svojim mne- 
njem o uspehu, Id ga je dosegel pripravnik v strokovnem 
pouku med stažem, za nastavitev pristojnemu starešini, 
ki dovoli opravljanje strokovnega izpita in določi, kdaj 
bo izpit. 

9. člen 
Program pripravniškega strokovnega izpita za po- 

klice kriminalistične stroke obsega splošni in posebni 
del. 

10. člen 
Splošni del strokovnega izpita opravljajo pripravniki 

za nižjega kriminalističnega referenta in nižjega krimi- 
nalističnega tehničnega referenta po programu, ki ga 
predpiše predsednik vlade LRS. 

11. člen 

Posebni del pripravniškega strokovnega izpita za 
nižjega kriminalističnega referenta obsega poznanje: pre- 
ventivnih in represivnih ukrepov za zatiranje kriminal- 
nosti; zavarovanja kraja dejanja; uporabe sodobnih znan- 
stvenih metod pri ogledu; namena in vodstva izveden- 
skega ogleda; metodike preiskave;, metode izpraševanja 
obdolženca in prič; metodike identifikacije oseb in pred- 
metov; metode preiskovanja pri posameznih vrstah kazi 
nivih dejanj; praktičnega vodstva kriminalistične stati- 
stike in evidence, njunega namena in uporabe; temelj- 
nih pojmov o identifikaciji in vseh primerov njene prak- 
tične uporabe, kakor tudi poznanje drugih ustanov kri- 
minalistične službe. 

12. člen 
Posebni del pripravniškega strokovnega izpita za 

nižjega kriminalističnega tehničnega referenta obsega 
poznanje: uporabne kemije v kriminalistični tehnični 
službi; metod identifikacije (po osebnem opisu, po foto- 
grafski in daktiloskopski poti); kriminalistične tehnične 
evidence; jemanja odtiskov na kraju zločina ter njih pri- 
merjanja zaradi identificiranja oseb; mrliške toalete in 
identifikacije neznanih mrtvecev; tehnične preiskovalne 
službo (opravljanje tehničnih ogledov); iskanja, fotografi- 
ranja, zavarovanja in prevoza sledov kaznivega dejanja; 
varovanja in dostavljanja dokaznih predmetov; bulažira- 
nja; fotografije (fotografski aparati, objektivi, negativni in 
pozitivni proces); kriminalistične fotografije (aparat za 
uporabo tehnični preiskovalni službi, Bertionov identifi- 
kacijski in metrični aparat, reprodukcijski aparat, aparat 
za povećavanje in aparat za neposredno snemanje prst- 
nih odtiskov); mikrofotografije, fotografije z ultraviolič- 
nimi in infrardečimi žarki in znanstvene fotografije; iz- 
vedenskega ogleda listin, posebne grafične ekspertize 
pisave, ugotavljanje ponaredb sploh, preskušanja starosti 
Črnila ter drugih sledov in predmetov, ter poznavanje 
identifikacije strelnega orožja in orodja. 

13. člen 
Strokovni izpit opravljajo pripravniki pri ministr- 

stvu za notranje zadeve LRS, praviloma v začetku maja 



• 
,•> Tudi v letu 1949 bomo pošiljali >Uradni list LRS« samo tistim, ki 
*^ ßo'do naročnino v redu plačevali. Vsi, ki so plaïali naročnino za ieto 1048,   , 

bodo-v redu dobivali list do 31. januarja 1949. Ce do tega dne oe bodo 
plačali naročnine vsaj za prvo Četrtletje 1949, jim bomo Ust ustavili. Prav 
tako bomo ustavili list tistim, ki ne bodo plačali naročnine za drugo če- 
trtletje do 80. aprila, za tretje četrtletje do 31. julija in za četrto četrtletje 
'do 31. oktobra 1949. « 

Novi naročniki morajo plačati naročnino vsaj za eno četrtletje vnaprej, 
'drugače jim lista ne bomo pošiljali. Med četrtletjem se. lahko naroči 
»Uradni list LRS« samo s pogojem, da se plača naročnina za celo tekoče 
četrtletje. Nato bomo sevecla poslali naročniku vse številke, ki so izšle v 
četrtletju, za katerega je bila naročnina plačana. 

Vse to smo uvedli zato, da bo'do naši naročniki v redu prejemali list 
in da bomo imeli boljši in lažji pregled nad rednimi naročniki. 

Cena »Uradnega lista LRS« za leto 1949 je tale: 
celoletno 240 din 
polletno- 120 din 
četrtletno '.   .     60 din 

Cena za posamezen izvod je 4 din za 16 strani, 8 din za 32 strani, 
12 din za 48 strani in 16 din za 64 strani. Posamezne naročene številke 
pošljemo le, če se cena plača vnaprej in če se doda še 2.50 din za poštnino. 

Še enkrat opozarjamo vse naročnike, naj do 31. januarja 1949 plačajo * 
naročnino vsaj za prvo četrtletje, ker jim bomo sicer z 31. januarjem 
ustavili nadaljnje pošiljanje lista. Naročnino plačajte čimprej, "da ne bo po      r 

31. januarju nepotrebnega dopisovanja, ker se bo pošiljanje »Uradnega 
lista LRS<J brezpogojno ustavilo vsem, ki ne bodo plačali naročnine vsaj 
za I. četrtletje 1949. 

Naročnikom, ki bi radi kupili letnik 1948, sporočamo, da so vse šte- 
vilke tega letnika še na zalogi. Cena celega letnika 1948 znaša 240 din. 

Končno opozarjamo Vse, ki bi želeli izpopolniti letnik 1948 in vse 
druge interesente, da znaša cena za posamezne naročene številke »Urad- 
nega lista LRS« 1948 4, din za 16 strani, 8 din za 32 strani, 12 din za 
48 strani, 16 din za 64 strani in-da je treba posamezne naročene številke 
prav tako plačati vnaprej in dodati še 2.50 za poštnino. 

Vse naročnike opozarjamo, naj uporabljajo o'd nas poslane položnice 
z natančno označbo naročniškega razdobja oziroma oglasne številke. Plačila 
brez takšnih označb ne moremo v reduVjzknjižiti in jih zaradi njihove 
nejasnosti ne moremo priznati za veljavne. 

Prav tako opozarjamo naročnike, naj pri svojih plačilih navedejo na- 
tančno isti naslov, na katerega časopis preiemaio. Če ta naslov zaradi izpre- 
membe naziva ali kraja ni več pravilen, naj nam istočasno sporočijo sedanji 
pravilni naslov. Opažamo pa, 'da naročniki večkrat plačujejo samo pod 
novim naslovom, starega, pa sploh ne omenjajo. Takšna plačila so za nas 
nejasna in jih prav tako ne moremo v redu izknjižiti in priznati za pravilna. 

Rok za reklamacije izostalih številk je 14 dni. , • 

• 
Opozorilo krajevnim ljudskim odborom LRS! 

Vsem KL0 sporočamo, da jim bomo ta teden poslali po naročilu mini- 
strstva za notranje zadcvjc LRS po 1 izvod brošuro aPrayiîaiîj..Q* äcciE&vi in 
vodstvu državnih matičnih knjig« z obrasci in odredbo o matičnih okoliših. 

Ravnateljstvo ».Uradnega lista LRS« 

d9 



Seznam knjig 
ki lih ima založba „Uradnega lista LRS" še na zalogi: 

1. Zakon o zakouski zvezi ter zakon in navodila o 
državnih matičnih knjigah; cena 12 din; 

2. Zakon in drugi predpisi o lovstvu in zakon o ure- 
ditvi ribarstva v Sloveniji; cena 6 din; 

3. Zakon o Ustavodajni skupščini Ljudske republike 
Slovenije in zakon o volitvah ljudskih poslancev za Usta- 
vodajno skupščino (s komentarjem in obrazci); cena 
10 din; 

4. Zbirka zdravstvenih predpisov, v kateri je zbrano 
gradivo vseh zdravstvenih predpisov, predpisi o socialnem 
zavarovanju, o inšpekciji dela itd. Zbirka, H ima nad 
300 strani, stane 65 din; 

5. Zbirka skrbstvenih predpisov, v kateri so zbrani 
temeljni zakoni o skrbništvu, zakon o posvojitvi in pra- 
vilniki ter navodila v zvezi s tema zakonoma; strani 150, 
cena 25 din; 

6. Predpisi o' strokah in prejemkih za republiške dr- 
žavne uslužbence. V knjižici so zbrani vsi do konca leta 
1947 izdani predpisi o razvrstitvi in prejemkih državnih 
uslužbencev v ekonomsko-komercialni stroki, v stroki 
kontrole mer in plemenitih kovin, v finančni, industrijski, 
tehnični, gradbeni, geološki, geodetski, planerski, stati- 
stični, hidrometeorološki, kmetijski, gozdarski, veterinar- 
ski, pravni, administrativni, kontrolni, zdravstveni, pro- 
svetno-znanstveni, muzejsko-konservatorski, bibliotekar- 
sko-arhivistični in kriminalistični stroki, nadalje predpisi 
o prejemkih umetniškega osebja in novinarjev v državni 
službi, o prejemkih republiških državnih uslužbencev in 
državnih uslužbencev ljudskih odborov ter pravilnika o 
povišMh temeljne plače po službenih letih za uslužbence 
zdravstvene in prosvetno-znanstvene stroke. Knjižica ob- 
sega 268 strani in stane 42 diu; 

7. Zbirka predpisov  o  varstvu  mater in  otrok.  V 
knjižici je uredba o dečjih jaslih, uredba o ustanavljanju 
in ureditvi dečjih domov e pravilnikom o ureditvi io delu 
dečjih domov. Zbirki so dodani še izvlečki iz drugih za- 
konov, uredb itd., ki se tičejo socialnega in zdravstvenega 
varstva nosečih, porodnic in mater; strani 106, cena 17 din; 

8. Mrliška pregledna služba, ki vsebuje uredbo o mr- 
liški pregledni službi > z obrazci ter strokovna navodila 
za opravljanje mrliškega pregleda; dodan je tej zbirki 
tudi izvleček iz zakona o državnih matičnih knjigah in 
odredba o spremembi odredbe o splošni zdravniški in 
zobozdravniški tarifi; strani 48, cena 7 din; 

o 9. Priročnik za krajevne ljudske odbore, I. del, je 
izdal sekretariat za koordinacijo lokalne uprave pri pred- 
sedstvu vlade LRS in predstavlja prvi zvezek tez, ki so 
jih pripravila posamezna resorna ministrstva in druge 
republike ustanove z'a predavanja na tečajih za funk- 
cionarje krajevnih ljudskih odborov. Ta zvezek obsega 

snov, ki se nanaša na področje planiranja, evidence in 
statistike, lokalnega gospodarstva in finanu krajevnih 
.ljudskih odborov; strani 118, cena 20 din; 

10. Zbirka zakonitih predpisov Za uporabo v civil- 
nem sodnem poslovanju obsega zakona in uredbe, ki se 
nanašajo na poslovanje naših civilnih sodišč. Med dni 
gimi zakoni je v tej zbirki tudi zakon o nacionaliza- 
ciji zasebnih gospodarskih podjetij, temeljni zakon o raz- 
lastitvi in zakon o potrditvi, spremembah in dopolnitvah 
zakona o zaplembi premoženja in o izvrševanju zaplembe; 
strani 206, cena 44 din; 

11. Zbirka gospodarskih predpisov, II. del, kjer so 
zbrani najvažnejši predpisi, sì so izšli od marca 1947 
do maja 1948 o upravi državnih gospodarskih podjetij, in 
sicer predpisi o arbitraži, pogodbah, plačevanju med- 
sebojnih obveznosti, registraciji, vknjižbi lastninske pra- 
vice itd. V dodatku so zbrani predpisi o akumulaciji in 
cenah ter enotnih cenah; strani 752, cena 105 din; 

12. Komentar splošnega dela kazenskega zakonika; 
strani 304, cena 90 din; 

13. Splošni register predpisov za leta 1945—1947, ki 
registrira vse predpise, objavljeno v Uradnem listu DFJ 
in FLRJ in v Uradnem listu SNOS-a oziroma LRS od 
osvoboditve do vštetega letnika 1947, tedaj vse predpise 
zveznega-in republiškega pomena, kakor tudi predpise 
o cenah in določitvi cen, ki so bili objavljeni v omenjenih 
uradnih glasilih, oziroma prilogah teh glasil, ter v poseb- 
nih glasilih teh vlad. Zaradi preglednosti so predpisi 
uvrščeni po abecednem redu in po časovnem razdobju, 
strani 453, cena 60 din; 

14. Petletni plan, ki vsebuje zakon o petletnem planu 
za razvoj narodnega gospodarstva FLRJ, zakone o pet- 
letnem planu vseh ljudskih republik naše države z govori 
naših odgovornih državnikov na zasedanju ljudske skup- 
ščine FLRJ; strani 460; cena 95 din. 

V kratkem bosta izšla: 
15. Abecedni imenik k upravni razdelitvi LRS z 

upravno razdelitvijo LRS, imenikom krajevnih ljudskih 
odborov, njihovih pošt in zemljevidom krajevnih ljudskih 
odborov LRS, ki naj služi kot nekak register krajev, do- 
kler ne bo izdan popoln krajevni leksikon' Ljudske repu- 
blike Slovenije. Zadosti naj veliki potrebi, ki je nastala 
zaradi povečanja našega nacionalnega ozemlja in nove 
ureditve naše države, ker so vsi dosedanji registri, leksi- 
koni in pregledi postali pomanjkljivi in zastareli. Strani 
162; 

16. Pravilnik o ureditvi in vodstvu državnih matič- 
nih knjig; v tej knjižici je objavljena tudi odredba o ma- 
tičnih okoliših in so priobčeni obrazci za vodstvo matič- 
nih knjig. Strani 96. 
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RaLzgrlasl in ogriasl 
Razglasi ministrstev 

Org. št. 4S/47-162 9704 

Prvi oklic 
i 

Sestavljen je osnutek nove zemljiške 
knjige za katastrsko občino Brezova re- 
ber v sodnem okraju Noro mesto in s© 
določi 

15. november 1948 
kot dan, od katerega dalje je postopati s 
tem osnutkom kakor z zemljiško knjigo. 

Od tega dne dalje se samo z vpisom v 
novoosnovano zemljiško knjigo lahko do- 
sežejo učinki zemljiškoknjižnega vpisa 
glede zemljišč, vpisanih v tej zemljiški 
knjigi. 

II 
Obenem se z dnem 15. novembra 1948 

uvaja postopek za popravljanje navede- 
ne novoosnovane zemljiške knjige. V ta 
namen se pozivajo, naj priglasijo svoje 
zahteve najpozneje 

do vštetega 15. januarja 1949 
a) vsi tisti, ki zahtevajo na podlagi 

pravice, pridobljene pred 15. novembrom 
1948, da bi se spremenili vpisi, ki jih 
obsega novoosnovana zemljiška knjiga 
in ki se tičejo lastninskih ali posestnih 
razmerij, pa najsi se izvede ta spremem- 
ba z odpisom, pripisom ali 6 prenosom 
ali s popravo označbe zemljišč ali e se- 
stavo zemljiškoknjižnih teles ali kakor 
koli drugače; 

b) vsi tisti, ki so pridobili še pred 
15. novembrom 1948 na zemljiščih, vpi- 
sanih v novoosnovani zemljiški knjigi 
ali na njihovih delih zastavne, služnostne 
ali druge pravice, prikladne za knjižni 
vpis, kolikor bi bilo te pravice treba 
vpisati kot stara bremena, pa še niso 
vpisane tako, kakor je treba. 

V priglasitvah pod b) je treba natanč- 
no navesti pravico in vrstni red, ki se 
zanjo zahteva, kakor tudi zemljiškoknjiž- 
ne vložke, v katerih naj se izvrši vpis. 
Navesti je treba tudi, na kaj se opira pTi- 
glašena pravica in na kaj zahtevani vrst- 
ni red. 

Priglasitvam pod a) in b) je treba 
priložiti izvirnik in prepis listine, iz ka. 
tere izhaja dotična pravica oziroma dej- 
stvo, in sicer v primerih, kjer so pravi- 
ce ali dejstva nastala po 26. juniju 1946, 
brezpogojno, v primerih, kjer so nastala 
pred tem dnem, pa kolikor ima tako li- 
stino stranka ali njen zastopnik. 

Priglasitvene dolžnosti v ničemer ne 
spreminja to, da je pravica, ki jo je tre- 
ba priglasiti, morda razvidna iz kakšne 
listine, ki je že pri sodišču, ali iz kak- 
šnega sodnega sklepa itd. Pač pa so od 
priglasitvene dolžnosti izvzete: 

1. pravice in dejstva, za katere so ali 
•   bodo  do vštetega   14.  novembra 1948 

upravičenci vložili prošnje ali priglasit- 
ve po 1. ali 2. točk: razglasa ministrstva 
za pravosodje z dne 12. junija 1946 
(Uradni 1st LRS št. 169/44 z dne 26. ju- 
nija 1946); 

2. pravice, ki ne temelje na pogodbi 
(n. pr. pravice, pridobljene zaradi agrar- 
ne reforme, zaplembe in podobno), ker 
bodo te pravice tako uradoma priglaše- 
ne. 

Kdor zamudi zgoraj dani rok 15. ja- 
nuarja 1949, izgubi pravico, uveljavljati 
priglasitvi zavezane zahtevke nasproti 
tretjim osebam, ki si pridobijo knjižne 
pravice v dobri veri na podlagi vpisov, 
obstoječih v novoosnovani zemljiški knji 
gi, kolikor ti vpisi niso izpodbijani. 

III 
Zoper vpise obremenilnih pravic (za- 

stavne, služnostne itd. pravice), ki bodo 
v novoosnovani zemljiški knjigi obstojali 
na dan 15. novembra 1948, naj vsi tisti, 
ki mislijo, da so z obstojem kakšnega 
teh vpisov ali z njegovim vrstnim redom 
oškodovani v svojih pravicah, 
vložijo ugovore do vštetega 16. januarja 

1949. 
ker sicer zadobijo ti vpisi učinek zemlji- 
škoknjižnih vpisov. 

IV 
Novoosnovana zemljiška knjiga je vsa- 

komur na razpolago za vpogled med 
rednimi uradnimi urami pri okrajnem 
sodišču v Novem mestu. Pri tem sodišou 
se tudi vlagajo morebitne priglasitve in 
ugovori po tem oklicu, in sicer pismeno 
ali ustno na zapisnik. 

Proti zamudi rokov za priglasitve in 
ugovore ni dopusna upostavitev v prej- 
šnje stanje in se ti roki ne smejo podalj- 
šati za posamezne stranke. 

Ljubljana dne 27. oktobra 1048 
Ministrstvo za pravosodje LRS 

Vpisi v register državnih 
gospodarskih podjetij 

1976. 
Sedež: Murska Sobota. 
Dan vpisa: 16. oktobra 1948. 
Besedilo: Tovarna perila, Murska So- 

bota. 
Poslovni predmet: Izdelovanje perila 

na industrijski način.   . 
Podjetje je po ukazu Preridija Ljud- 

ske skupščine LRS, št. 107 z dne 16. VII. 
1948 prešlo iz lokalne uprave ponovno 
v republiško. 

Operativni upravni voditelj: Glavna 
direkcija tekstilne industrije LES, 

Podjetje zastopajo: 
Korošec Koloman, direktor, ki podpi- 

suje samostojno, v obsegu zak. pooblastil 
in pravil podjetja, 

Horvat Bela, nižji komercialist, ki 
podpisuje za podjetje v odsotnosti direk- 
torja, v istem obsegu kot oni, in 

Fuis Helena, računovodja, ki sopod- 
pisuje vse listine, navedene v 47. členu 
spi. zakona o državnih gospodarskih 
podjetjih. 

Ministrstvo za finance LRS, 
Ljubljana, 

dne 13. oktobra 1948. 
Št. 2431484/1—48 9413 

1977. 
Sedež: Ajdovščina. 
Dan vpisa: 16. oktobra 1948. 
Besedilo: Lesnt» industrijsko podjetje 

Ajdovščina. 
Vpiše se novi obrat podjetja — žaga 

v Vipavi (Lutman). 
Ministrstvo za finance LRS, 

Ljubljana, 
dne 14. oktobra 1948. 

Št. 243 1598-48 9417 

* 
1978.     , 

Sedež: Bled-Zagorica. 
Dan vpisa: 20. oktobra 1948. 
Besedilo: Gozdno gospodarsko Bled. 
Izbriše se kot operativni upravni vo- 

ditelj Glavna direkcija republiških gozd- 
nih gospodarstev, vpiše se: Ministrstvo 
za gozdarstvo in lesno industrijo LRS. 

Izbrišeta se Urankar Ivan, dosedanji 
direktor, in Cerne Boris, glavni računo- 
vodja; vpišeta se: 

ing. Osterman Jože, direktor, ki pod- 
pisuje samostojno, v obsegu zak. po- 
oblastil in pravil podjetja, in 

Pire Alojzij,  računovodja, ki sopod- 
pisuj© vse listine po 47. členu spL za- 
kona o državnih gospodarskih podjetHh. 

Ministrstvo za finance LRS, 
Ljubljana, 

dne 18. oktobra 1048. 
Št. 2431636—48 •• 

1979. 
Sedež: Kranj. 
Dan vpisa: 20. oktobra 1948. 
Besedilo:   Tovarna   ti*kanega   blaga, 

Kranj, skrajšano: ^Tiskanina«, Kranj. 
Vpiše se Štempihar Anion, glavni 

računovodja, ki sopodpieuje vee Satin» 
po 47. členu spi. zakona o državnih g» 
epodarakih podjetjih. 

Mlnigtretro za finance LRS, 
Ljubljana, 

dne 18. oktobra 1948. 
St. 24&1107/1—48 0451 
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1980. 
Sedež: Ljubljana. 
Dan vpisa: 16. oktobra 1948. 
Besedilo:  Državna založba Slovenije, 

skrajšano: >DZS«, Ljubljana. 
Vpiše se podružnica v Slov. Konjicah. 

Ministrstvo za finance LRS, 
Ljubljana, 

dne 13. oktobra 1948. 
Št. 2431097/2—48 9414 

* 
1981. 

Sedež: Ljubljana. 
Dan vpisa: 16. oktobra 1948. 
Besedilo: »Industrija bitumenskih iz- 

rtelkov«, Ljubljana. 
Poslovni predmet odslej: Izdelovanje 

strešne  lepenke,  bitumenskih, izolacij- 
skih, lepilnih in premaznih mas. 

Ministrstvo za finance LRS, 
Ljubljana, 

dne 13. oktobra 1948. 
Št. 2431607—48 9412 

* 
1982. 

Sedež: Ljubljana. 
Dan vpisa: 20. oktobra 1948. 
Besedilo:   Trgovsko   podjetje   »žito«, 

Ljubljana, skrajšano: »Žito«, Ljubljana. 
Izbriše se kot operativni upravni vo- 

ditelj   Glavna  direkcija  drž. trgovskih 
podjetij, vpiše se: Ministrstvo za trgo- 
vino in preskrbo LRS. 

Ministrstvo za finance LRS, 
Ljubljana, 

dne 18. oktobra 1948. 
Št. 2431633—48     9452 

1983. 
Sedež: Postojna. 
Dan vpisa: 16. oktobra 1948. 
Besedilo:   Gozdno   gospodarstvo   Po- 

«tojna. 
Izbris© &e kot operativni upravni vo- 

ditelj Glavna direkcija republiških gozd- 
nih gospodarstev, vpiše se: Ministrstvo 
za gozdarstvo in lesno industrijo LRS. 

Iz premoženja, ki je bilo doslej v 
upravi Gozdnega gospodarstva Postojna, 
se Močijo lesno industrijska podjetja: 

V.' Tomšič II. Bistrica, A. Scarpa, II. 
Bistrica, Feltrinelli Koritnica, LIP Po- 
stojna, LIP Belsko, LIP Prestranek, 
LIP Podgrad in LIP Trost Radohova 
vas. 

Podjetje  ima  odslej  tele obrate   — 
gozdne uprave: Postojna, Bukovje, Št. 
Peter na Krasu, Knežak in II. Bistrica. 

Ministrstvo za finance LRS, 
Ljubljana, 

dne 13. oktobra 1948. 
Št. 243 1605—48 9415 

1984. 
Sedež: Noro mesto. 
Dan izbrisa: 16. oktobra 1948. 
Besedilo:   Republiška  kmetijska   go- 

spodarstva Slovenije, Novo mesto. 
-Izbriše se poslovalnica državno po- 

sestvo Vrtača, ker se je združila e po- 
slovalnico ; državnim posestvom Črmoš- 
njice. '. 

Ministrstvo za finance LRS, 
Ljubljana, 

dne 13. oktobra 1948. 
:      Št. 243 1537—48 9416; 

1985. 
Sedež: Laško. 
Dan vpisa: 25. oktobra 1948. 
Besedilo: Splošno čevljarstvo ML0 

Laško. 
Poslovni predmet: Izdelovanje in po- 

pravilo čevljev. 
Ustanovitelj podjetja: MLO Laško, od- 

ločba št. 10S3/48 z dne 30. junija 1948. 
Operativni upravni voditelj: Izvršilni 

odbor MLO Laško. 
Podjetje zastopajo in zanj podpisujejo: 
Jelen Franjo, upravnik, v vseh zade- 

vah, 
Herman Anica, knjigovodja, in 
Ojsteršek Jakob, poslovodja, oba do 

zneska 10.000 din in v obsegu, ki je 
določen v spi. zakonu o drž. gospodar- 
skih podjetjih in potrjenih pravilih. 

Okrajni LO Celje okolica, 
poverjeništvo za finance, 

dne 25. oktobra 1948. 
Št. 3548/1—48 9564 

it 
Ï986. 

Sedež: Laško. 
Dan vpisa: 25. oktobra 1948. 
Besedilo: Splošno krojaštvo MLO 

Laško. 
Poslovni predmet: Izdelovanje pia- 

ščev, oblek in popravila v krojaški 
stroki. 

Ustanovitelj podjetja: MLO Laško, od- 
ločba št. 1082/48. 

-Operativni upravni voditelj: Izvršilni 
odbor MLO Laško. 

Podjetje zastopajo in zanj podpisujejo: 
Jelen Franjo, upravnik, v. vseh zade- 

vah, 
Herman Anica, knjigovodja, in 
Gomboc Evgen, poslovodja, pba do 

zneska 10.000 din in v obsegu, ki je do- 
ločen v spi. zakonu o drž. gospodarskih 
podjetjih in potrjenih pravilih. 

Okrajni L0 Celje okolica, 
poverjeništvo za finance, 

) dne 25. oktobra 1948. 
Št, 3549/1—48 9563 

1987. 
Sedež: Planina pri Sevnici. 
Dan vpisa: 25. oktobra 1948. 
Besedilo: Gostinsko podjetje KLO 

Planina. 
Poslovni predmet: Nakup in prodaja 

alkoholnih .pijač 
Ustanovitelj podjetja: KLO Planina 

pri Sevnici, odločba št. 1062/48. 
Operativni upravni voditelj: KLO Pia. 

runa pri Sevnici. 
Podjetje zastopata in zanj podpisujeta: 
Zibret, Franc, upravnik, 
Gorišek Franc, namestnik, v obsegu, 

ki je d*locen v epi. zakonu o drž. gospo- 
darskih podjetjih in potrjenih pravilih 
do zneska 20.000 din, večje zneske pa 
podpisuje4 operativni  upravni voditelj. 

Okrajni LO Celje okolica, 
poverjeništvo za finance, 

dne 25. oktobra 1948. 
Št. 3614/1-48   "        95Ö6 

1988. 
Sedež: Planina pri Sevnici. 
Dan vpisa: 25. oktobra 1948. 
Besedilo: Mesarsko podjetje KLO Pla- 

nina. 
Poslovni predmet: Nakup klavne živi- 

ne, prodaja mesa in mesnih izdelkov. 
Ustanovitelj podjetja: KLO Planina 

pri Sevnici, odločba št! 1070/48. 
Operativni upravni voditelj: KLO 

Planina. 
Podjetje zastopata in zanj podpisujeta: 
2ibret Franc, upravnik, 
Gorišek Franc, namestnik, v obsegu, 

ki je določen v spi. zakonu o drž. gospo- 
darskih podjetjih in potrjenih pravilih 
do aneska 20.000 din, večje zneske pa 
podpisuje operativni upravni voditelj. 

Okrajni LO Celje okolica, 
poverjeništvo za finance, 

dne 25. oktobra. 1948. 
it. 3015/1-48 9565 

1989. 
Sedež: Vrbno št. 41, p. Sv. Jurij pri 

Celju. 
Dan vpisa: 19. oktobra 1948. 
Besedilo: Krajevna koračnica Vrbno. 
Poslovni predmet: Izvrševanje kova- 

ških del. 
Ustanovitelj podjetja: KLO Vrbno. 
Operativni upravni voditelj: KLO 

Vrbno. 
Podjetje zastopata in zanj podpisujeta: 
Kumin Anton, poslovodja, 
Koželj Jožef, uslužbenec KLO, oba v 

obsegu pooblastil in po določbah" spi., za- 
kona o drž. gospodarskih podjetjih in 
potrjenih pravilih do 10.000 din, večje 
zneske podpisuje še operativni upravni 
voditelj. 

Okrajni L0 Celje okolica, 
poverjeništvo za finance, 

dne 19. oktobra 1948. 
Št. 3597/1-48 ' 9511 

* 
1990. 

Sedež: Vrbno gt. 2, p. Sv. Jurij pri 
Celju. 

Dan vpisa: 19. oktobra 1948. 
Besedilo: Krajevni mlin Vrbno. 
Poslovni predmet: Mletje Žita. 
Ustanovitelj podjetja: KLO Vrbno. 
Operativni upravni voditelj: KLO 

Vrbno. 
Podjetje zastopata in zanj podpisujeta: 
Rakuša Alojz, poslovodja, 
Koželj Jožef, uslužbenec KLO Vrbno. 

oba v obsegu pooblastil in po določbah 
spi zakona o drž. gospodarskih podjetjih 
in potrjenih pravilih do 10.000 din, večje 
zneske podpisuje še operativni upravni 
voditelj. 

Okrajni LO Celje okolica, 
poverjeništvo za finance, 

'dne 10. oktobra •94& 
St. 8575/1-48 9512 

* 
1991. 

Sedež: Zamostec,        .... - 
Dan vpisa: 20. oktobra 1948. 
Besedilo: Gostinsko podjetje KLO Za- 

mostec. -   '• 
Poslovni predmet: Nakupovanje in 

prodajanje ha drobno alkoholnih'in tirez.. 
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alkoholnih pijač, prodaja toplih in mrzlih 
jedil, oddajale prenočišč tujcem. 

Ustanovitelj podjetja: KLO Zamostec. 
Operativni upravni voditelj: Izvršilni 

odbor KLO Zamostec. 
Podjetje zastopa in  zanj  podpisuje: 
Gačnik Ignac, poslovodja, samostojno v 

vseh zadevah. Listine finančnega zna- 
čaja podpisujejo za operativno upravno 
vodstvo 

Bartol   Jože,   predsednik   KLO   Za- 
mostec. 

Turk Ludvik, tajnik KLO  Zamostec, 
Arko  Andrej,  član  KLO   Zamostec; 

in sicer po dva skupaj za vsote, določene 
v pravilih podjetja. 

Okrajni LO Kočevje, 
poverjeništvo za finance, 

dne 21. oktobra 1948. 
Št. 1873 9526 

* 
1MB. 

Sedež: Kostanjevica. 
Dan vpisa: 20. oktobra 1948. 
Besedüo: Mesnica MLO Kostanjevica. 
Poslovni  predmet:  Klanje  živine * in 

delitev mesa. 
Ustanovitelj podjetja: MLO Kostanje- 

vica, odločba št. 927/48' z dne 11. VII. 
1948. 

Operativni upravni voditelj: Izvršilni 
odbor MLO Kostanjevica. 

Za podjetje podpisujejo: Gruden 
Alojz, ravnatelj, skupaj z njim 

Jelšnik Ludvik, računovodja, za vse 
zadeve denarnega, obračunskega in kre- 
ditnega značaja. Za zneske nad 20.000 
din je treba dovoljenja operativnega 
upravnega voditelja. 

Okrajni LO Krško, 
poverjeništvo za finance, 

dne 20. oktobra 1948. 
Št. 64/58 9450 

* 
1993. 

Sedež: Ljubljana, Kolodvorska ulica 4 
Dan vpisa: 18. oktobra 1948. 
Besedilo:   Ljudska   kopel,  Ljubljana, 

Kolodvorska ulica 4. 
Podjetje je ustanovil: RLO I Center, 

odločba št. 10301/48 z dne 7. X. 1948.; 
Operativni upravni voditelj: Izvršilni 

odbor RLO I Center. 
Poslovni  predmet:" Kadne  in 'prsne 

kopeli. 
Podjetje zastopata in zanj podpisujeta: 
Seljak Jožica, upravnik, in 

'. Legat Stanko,* knjigovodja, ki sopod- 
pisuje "vse 'listine denarnega, material- 
nega in kreditnega značaja ter listine, 
na podlagi katerih se knjiži, oba pa v 
okviru finančnega načrta in rednega po- 
slovanja podjetja. 

MLO ia glavno mesto Ljubljana, 
poverjeništvo za finance, 

dne 18. oktobra 1948; 
Fin/št. 3742/48 9420 

* 
1994. 

Sedež: LJubljana. Stožice 28. 
Dan-vpisa: 19. oktobra 1948. 

"Besedilo: Brivnica in čcsalniea Jezica 
Poslovni predmet: Britje, striženje tas", 

trajna, vodna in železna, ondulacija, česa;, 
n}è fai tfmivasijje glav. "" 

Ustanovitelj podjetja: KLO Jezica, od- 
ločba št. 2465/48 z dne 14. X. 1948. 

Operativni upravni voditelj: KLO Je- 
zica, po poverjeniku za gospodarstvo. 

Podjetje zastopata in zanj podpisujeta: 
Kolenc Otmar, upravnik, v vseh za- 

devah, 
Tumpej Franc, knjigovodja, v račun- 

skih zadevah, skupaj z upravnikom. 
MLO za glavno mesto Ljubljana, 

poverjeništvo za finance, 
dne 19. oktobra 1948. 

Fin. št. 3709/48 9455 
* 

1995. 
Sedež: Ptuj, Trstenjakova št. 1. 
Dan vpisa: 29. septembra 1948. 
Besedilo: Mestno skladišče piva in mi- 

neralno vode, izdelovalnica sodavice in 
brezalkoholnih pijač, Ptuj. 

Poslovni predmet: Razpečavanje piva, 
mineralne vode. sodavice in pokalio na 
veliko, izdelava sodavice in brezalkohol- 
nih pijač in priložnostni prevozi. 

Ustanovitelj podjetja: MLO Ptuj, od- 
ločba št. 1703/1-48 z dne 2. IX. 1948. 

Operativni upravni voditelj: Izvršilni 
odbor MLO  Ptuj. 

Podjetje zastopata in zanj podpisujeta: 
Zorac Franjo, upravnik, 
Lužar Jožef, računovodja. 

Okrajni L0 Ptuj, 
poverjeništvo za finance, 

4 dne 14. oktobra 1948. 
Št. 727-2/48 9307 

1996. 
Sedež: Bovec. 
Dan vpisa: 18. oktobra 1948. 
Besedilo: Čevljarsko podjetje, Bovec. 
Poslovni predme*: Čevljarski- izdelki 

in popravila; - s 

Ustanovitelj podjetja: KLO Bovec. 
,   Operativni upravni voditelj: KLO Bo- 
vec. 

Podjetje zastopata in zanj popisujeta: 
Komac Franc, upravnik, 
Mihelič Alojzija, računovodja, v mejah 

pooblastil v pravilih. 
Okrajni L0 Tolmin, 

poverjeništvo za finance, 
dne 13. oktobra 1948. 

Št. 78/141—1948 9170 
* 

1997. 
Sedež: Bovec. 
Dan vpisa: 25. oktobra 1948. 
Besedilo: Gostinsko podjetje KLO 

Bovec. 
Poslovni predmet: Gostinstvo. 
Ustanovitelj podjetja: KLO Bovec. 
Operativno upravno vodstvo: KLO 

Bovec. 
Poslovalnice: Kavarna in gostinski 

obrat. 
Podjetje zastopata in zanj podpisujeta: 
Osfcan Domirajan, upravnik, 
Mihelič Alojzija, računovodja, oba po 

pooblastilih iz pravil. 
Okrajni LO Tolmin, 

poverjeništvo za finance, 
dne 25, oktobra 1948.' 

K' 78/149-4• 9618 

1998. 
Sedež: Katarina št. 39. 
Dan vpisa: 3. oktobra 1948. 
Besedilo: Gostilna KLO Čeče. 
Poslovni predmet: Nakup in prodaja 

alkoholnih in brezalkoholnih pijač ter 
mrzlih in toplih jelil 

Ustanovitelj podjetja: KLO Čeče. 
Operativni upravni voditelj: KLO Čeče. 
Za podjetje podpisujejo: 
Kmet Štefanija, poslovodja, za po&lo- 

vodske zadeve, 
Matko Ivan, predsednik KLO, za vse 

zadeve, v njegovi odsotnosti 
Bočko Erna, tajnica KLO, za vse za- 

deve. ' 
Okrajni LO Trbovlje, 

poverjeništvo za finance, 
dne 3. oktobra 1948. 

Št 2194/1—48 9048 

1999. 
Sedež: Marko št. 58. 
Dan vpisa: 3. oktobra 1948. 
Besedilo: Žaga KLO Čeče. ' . 
Poslovni predmet: Rezanje lesa in pro. 

daja rezanega lesa. 
Ustanovitelj podjetja: KLO Čeče. 
Operativni upravni voditelj: KLO Čeče. 
Za podjetje podpisujejo: 
Bočko Matija, poslovodja, za poslovod- 

ske zadeve, 
Matko Ivan, predsednik KLO, za vse 

zadeve, v njegovi odsotnosti 
Bočko Erna, tajnica KLO. za vse zade- 

ve. 
Okrajni LO Trbovlje, 

poverjeništvo za financ«,  • ; . 
dno 3. oktobra 1948. 

Št 219Ô71—1948     :       9047 

2000. 
Sedež: Radeče Štev. '60. 
Dan vpisa: 15. oktobra 1948. 
Besedilo: Čevljarna KLO Radeče. 
Poslovni predmet: Izdelava in popravi- 

lo čevljev. 
Operativni upravni voditelj: Uprava 

gospodarskih podjetij KLO Radeče. 
Za podjetje podpisujejo: 
Lašič Franc, upravnik gospodarskih 

podjetij, 
Tabor Vinko, poslovodja, v vseh zade- 

vah skupaj. 
Okrajni L0 Trbovlje, 

poverjeništvo za finance, 
dne 15. oktobra 1948. 

ßt. 2286/1—48 9305 
*       " • ' 

2001. 
Sedež: Radeč«. 
Dan vpisa: 4. oktobra 1948. '   - - - 
Besedilo: Delavsko-nameWeneka men- 

ita, Radeče. .':."._'•. 
Poslovni predmet: Skrb za tečno in k- 

datno hrano delavcev in nameščencev. 
•Ustanovitelj podjetja: KLO Radeče;- 
Operativni upravni voditelj: Izvršilni 

odbor KLO Radeče. 
Poslovalnica: Radeče 17.    ,. , 

„ Za podjetje.podpisujeta: -. 
' Klanjšek Jože. predeednïk KLO. 
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Knavs  Jože,   poslovodja,   in   sicer v 
vseh zadevah oba skupaj. 

Okrajni LO Trbovlje, 
poverjcništvo za finance, 

dne 4. oktobra 1948. 
Št. 2282/1—48 9046 

* 
2002. 

Sedež: Radeče. 
Dan vpisa: 2. oktobra 1048. 
BesedUo: Krajevna mesarija, klavnica 

in prekajovalnlca ELO Radeče. 
Poslovni predmet: Klanje živine, pro- 

daja svežega in suhega mesa, mesnih 
izdelkov,   izdelovanje   in   prekajevanje 
mesnih izdelkov. 

Ustanovitelj podjetja: KLO Radeče. 
Operativni upravni voditelj: Izvršilni 

odbor KLO Radeče. 
Podružnice: Radeče 17, Radeče 20. 
Za podjetje podpisujeta: 
Juvančič Franc, poslovodja, 
Klanjšek Jože, predsednik KLO, m si- 

cer v vseh zadevah oba skupaj. 
Okrajni LO Trbovlje, 

poverjcništvo za finance, 
dne 2. oktobra 1948. 

Št. 219671-48 9049 

2008. 
Sedež: Metlika. 
Dan vpisa: 22. oktobra 1948. 
Besedilo: Menza MLO Metlika. 
Besedilo  odslej:   Delavsko-nameščen- 

ska restavracija. 
Izbriže se dosedanji upravnik Rajmer 

Rudi, vpiše se 
Makar Dako, upravnik s pooblastili 

po pravilih podjetja. 
Okrajni LO Črnomelj, 

poverjeništvo za finance, 
dne 22. oktobra 1948. 

Št. 17620 9407 
* 

2004. 
Sedež: Bled. 
Dan vpisa: 25. oktobra 1948. 
Besedilo: Okrajno gostinsko podjetje 

sHotel Triglav« Bled, 
Izbriše se kot knjigovodja Ravnjak 

Rezka, in vpiše 
Bregant Franc, novi za podpisovanje 

pooblaščeni knjigovodja. 
Okrajni LO Jesenice, 

poverjcništvo za finance, 
dne 25. oktobra 1948. 

- Št. V-2153/5—48 9617 
* 

2005. 
Sedež: Bled. 
Dan vpisa: 26. oktobra 1948. 
Besedilo:   Tovarna  «pk   in   vezenin 

Bled. 
Izbriše se kot namestnik upravnika 

in pooblaščeni podpdeovalec za podjetje 
Hher Pavla. 

Okrajni LO Jesenice, 
poverjcništvo za finance, 

dne 2ó. oktobra 1048 
Št. V-2435/2—1048 9616 

* 
2006. 

Sedei: Jesenice. 
Dan vpisa: 26. oktobra 1948. 
Besedilo:  Mestno  gradbeno   podjetje 

»Megrad« Jesenice. 

Besedilo odslej: Okrajno gradbeno 
podjetje — Novi dom — Jesenice. 

Operativni upravni voditelj odslej: Iz- 
vršilni odbor OLO Jesenice. 

Okrajni L0 Jesenice, 
poverjoništvo za finance, 

dae 25. oktobra 1948. 
Št. V-2436/2-1948 9615 

2007. 
Sedež: Domžale. 
Dan vpisa: 21. oktobra •48. 
Besedilo: Okrajni mlin Domžale. 
Izbriše se pooblaščenec za   podpiso- 

vanje Belak Avgust, vpiše se 
Belak Alojz, upravnik, z istimi  po- 

oblastili. 
Okrajni LO Kamnik, 

poverjeništvo za finance, 
dne 21. oktobra 1948. 
Št. 2331/2—III—1948        9454 

2008. 
Sedež: Kočevje. 
Dan vpisa: 21. oktobra 1948. 
Besedilo: Okrajni magazin Kočevje. 
Izbriše ee Lorbar Martin, računovodja 

in knjigovodja, vpiše se 
Marolt Jože, glavni knjgovodja in ra- 

čunovodja. 
Okrajni LO Kočevje, 

poverjeništvo za finance, 
dne 21   oktobra 1948. 

Št. 1802 95^8 

2009. 
Sedež: Žigmaricc. 
Dan vpisa: 19. oktobra 1048. 
Besedilo: Krajevno gostinsko podjetje 

KLO Žigmarice. 
Podjetje ima svoji poslovalnic v 2ig- 

maricah št. 24 in v Globeli št. 7. 
Okrajni LO Kočovje, 

poverjeništvo za finance, 
dne 21. oktobra 1948. 

Št. 1762 9527 
* 

2010. 
Sedež: Ljubljana, Celovška cesta 98. 
Dan vpisa: 14. oktobra 1948. 
Besedilo: Uprava zgradb RLOII, Ljub- 

ljana. 
Sedež odslej: Malgajeva ul. 2. 

MLO za glavno mesto Ljubljana, 
poverjeništvo za finanse, 
dne 14.«oktobra 1948. 

Fin. št. 3674/48 9242 
* 

2011. 
Sedež: Ljubljana, Miklošičeva Ì9. 
Dan vpisa: 22. oktobra 1948. 
Besedilo:   Gostinsko    podjetje   MLO 

>Veeek. 
Besedilo odslej: Mestno gostinsko pod- 

jetje »Jadran«, skrajšano »Jadran«. 
Izbrišeta se Madžarov Dobrivoj, raču- 

novodja, £n Kifer Magda, namestnica 
računovodje, vpišeta se 

Kokolj Franc, ravnatelj, ki podpisuje 
samostojno,   v   računskih   zadevah   pa 
skupaj z njim 

Ivanova. Anastazija, blagajnik. 
MLO za glavno mesto Ljubljana, 

poverjeništvo za finance, 
dne 21. oktobra 1048. 

Fin. št. 3808/48 9562 

2012. 
Sedež: Ljubljana, Tavčarjeva 4. 
Dan vpisa: 21. oktobra 1948. 
Besedilo: Gostinstvo Center. 
Vpiše se 
Kečkeš Viktor, upravnik, ki je upra- 

vičen podpisovati za podjetje. 
MLO za glavno mesto Ljubljana, . 

poverjcništvo za finance, 
dne 21. oktobra 1948. 

Fin. št. 3794/48 9560 
* 

2013. 
Sedež: Apače. 
Dan vpisa: 30. avgusta 1948. 
Besedilo: Okrajni mlin, oljarna in žaga 

Apače-Črnci. 
Vpišejo se  pooblaščenci  za  podpiso- 

vanje: 
Borko Ivan, predsednik OLO Radgona, 
Zadravec   Branko,   tajnik   OLO   Rad- 

gona, 
Zupane Rudi,  upravnik,  vsi  z istimi 

pooblastili  kot   prejšnji pooblaščenci. 
Okrajni LO Radgona, 

poverjeništvo za finance, 
dne 22. oktobra 1948. 

Št. V. — 300/70-48 9531 

2013. 
Sedež: Lokc-Kisovec. 
Dan vpisa: 21. oktobra 1048. 
Besedilo: Krajevna čevljarska delav- 

nica KLO Lokc-Kisovec. 
Izbrišeta se Presene Anton • Škrabar 

Drago, vpišeta se 
Goričan Ivan, predsednik KLO, 
Marn Stane, tajnik KLO. 

Okrajni LO Trboveljc, 
poverjeništvo za finance, 

dne 21. oktobra 1948 
Št. 3010—1948     9532 

Vpisi v zadružni register 

1464. 
Sedež: Lačna gora, okraj Poljčane. 
Dan vpisa: 12. oktobra 1948. 
Besedilo: Kmetijska zadruga z o. j, v 

Kcblju. 
Zadruga je bila ustanovljena na skup- 

ščini 22. IL 1048 za nedoločen čas. 
Naloge zadruge so: 1. da na čim boljši 

in čim kulturnejši način oskrbuje evoje 
člane z vsemi potrebnimi potrošnimi 
predmeti; 2. da odkupuje v svojem oko- 
lišu vse kmetijske pridelke in izdelke v 
skladu s postavljenim načrtom za dobro 
oskrbo mest. in drugih industrijskih sre- 
dišč in sklepa v ta namen pogodbe; 
•i. da pospešuje in razvija vse panoge 
kmetijskega gospodarstva na svojem 
področju, tako poljedelstvo, živinorejo, 
sadjarstvo, vinogradništvo, čebelarstvo 
gojitev industrijskih in drugih kultur, 
gozdarstvo domačo obrt itd. posebno 
sadjarstvo, domačo obrt itd., posebno 
še tiste panoge oziroma kulture, ki v 
danih naravnih pogojih najbolj uspe- 
vajo; 4. da uvaja za povečanje kmetijske 
proizvodnje in s tem za naraščanje bla- 
gostanja svojih članov naprednejše teh- 
nične in agronomske metode v kmetij- 
stvu in v ta namen nabavlja kmetijske 



Štev. 46. — 2. XI. 1948 URADNI LIST LRS Stran 901 

stroje, umetna gnojila itd., ustanavlja 
ambulante za živino, plemenilne postaje, 
organizira selekcijo živine, gradi silose, 
organizira semensko službo, skrbi /• 
gojitev sadnih, gozdnih in drugih sadik 
itd.; 5. da organizira predelavo kmetij- 
skih pridelkov in obrtne delavnice za 
potrebe svojih članov in izrablja pri tem 
predvsem lokalne surovine; 6. da zbira 
kmečke prihranke v obliki hranilnih 
vlog in notranjih posojil za ustvarjanje 
obratnih sredstev in podeljevanje kre- 
ditov svojim članom; 7 da skrbi za go- 
spodarski strokovni, kulturni in pro- 
svetni dvig vseh prebivalcev svojega 
okoliša talco, da prireja v svojem za- 
družnem domu strokovna m politična 
predavanja, kulturne prireditve, stro- 
kovne tečaje, razstave, predvajanja 11- 
mov, goji fizkulturo itd. ter ustanovi 
svojo knjižnico. 

Zaradi smotrnega in uspešnejšega iz- 
vajanja svojih nalog izdela potrebne na- 
črte v skladu s splošnim državnim na- 
črtom. 

Zadružni delež znaša 50 din, delež za- 
družnikovega družinskega člana 15 din; 
delež se mora plačati ob vstopu v zadru- 
go.* 

Upravni odbor lahko dovoli plačilo v 
obrokih. Vsak zadružnik odgovarja z de- 
setkratnim zneskom vpisanega enkratne- 
ga temeljnega oziroma družinskega de- 
leža. 

Priobčitve se, kolikor ni v pravilih do- 
ločeno drugače, nabijejo na zadružni rr z- 
glasni deski. 

Upravni odbor sestavlja 9 članov, ki 
jih voli zbor izmed zadružnikov za dobo 
enega leta. 

Zadrugo zastopa upravni odbor, podpi- 
sujeta pa zanjo po dva člana upravnega 
odbora, katerih enega lahko nadomešča 
po upravnem odboru pooblaščeni usluž- 
benec zadruge. 

Člani upravnega odbora so: 
Leva Franc, pos. sin, Modric, predsed- 

nik, 
Pavlic Ivan, šolski upravitelj, podpred- 

sednik, 
Sturm Konrad, nameščenec, Kebelj, 

tajnik, 
Fridrih Franc, posestnik, Kebelj, 
Globovnik Anton, posestnik, Kot, 
Kline Jernej, pos. sin, Kot, 
Tič Rok, posestnik, Podgrad, 
Leva Lovrenc, posestnik, Modric, 
Kumer Anton, posestnik,' Kebelj, od- 

borniki. 
Okrožno sodišče v Celju 
dne 12. oktobra 1948. 

Zadr VIII 26/3 9534 

1465. 
Sedež: Socka, okraj Ccljo okolica. 
Dan vpisa: 18. oktobra 1948. 
Besedilo: Kmetijska zadruga z o. j. v 

Socki. 
Zadruga je bila ustanovljena na skup- 

ščini 11. VII 1948 za nedoločen čas. 
Naloge zadruge so: 1. da na čim 'boljši 

in čim kulturijiejši način oskrbuje svojo 
. «lane  z  vsemi  potrebnimi   potrošnimi 

Predmeti; 2. da odkupuje v svojem oko- 

lišu vse kmetijske pridelke in izdelke v 
skladu s postavljenim načrtom za dobro 
oskrbo mest in drugih industrijskih sre- 
dišč • sklepa v ta namen pogodbe; 
3. da pospešuje in razvija vse panoge 
kmetijskega gospodarstva na svojem 
področju, tako poljedelstvo, živinorejo, 
sadjarstvo, vinogradništvo, čebelarstvo, 
gojitev industrijskih in drugih kultur, 
gozdarstvo, domačo obrt itd., posebno 
še tiste panoge oziroma kulture, ki v 
danih naravnih pogojih najbolj uspeva- 
jo; 4. da uvaja za povečanje kmetijske 
proizvodnje in s tem za naraščanje bla- 
gostanja svojih članov naprednejše teh- 
nične in agronomske metode'' v kmetij- 
stvu in v ta namen nabavlja kmetijske 
stroje, umetna gnojila itd., ustanavlja 
ambulante za živino, plemenilne postaje, 
organizira selekcijo živine, gradi silose, 
organizira semensko službo, skrbi za 
gojitev sadnih, gozdnih in drugih sadik 
itd.; 5. da organizira predelavo kmetij- 
skih pridelkov in obrtne delavnice za 
potrebe svojih članov in izrablja pri tem 
i>redvsem lokalne surovine; 6. da zbira 
kmečke prihranke v oblila hranilnih, 

•vlog in notranjih posojil za ustvarjanje 
obratnih sredstev in podeljevanje kre- 
ditov svojim članom; 7. da skrbi za go- 
spodarski strokovni, kulturni in pro- 
svetni dvig vseh prebivalcev svojega 
okoliša tako, da prireja v svojem za- 
družnem domu strokovna in politična 
predavanja, kulturne prireditve, stro- 
kovne tečaje, razstave, predvajanja •. 
mov, goji Fizkulturo itd. ter ustanovi 
svojo knjižnico. 

Zaradi smotrnega in uspešnejšega iz- 
vajanja svojih nalog izdela potrebne na- 
črte v skladu s splošnim državnim na- 
črtom. '       4 

Zadružni delež -znaša 10 din, delež za- 
družnikovega družinskega člana 10 din. 
Delež se mora plačati ob vstopu v za- 
drugo. 

Upravni odbor lahko dovoli plačilo v 
obrokih. Vsak zadružnik odgovarja s pet- 
kratnim zneskom vpisanega enkratnega 
temeljnega oziroma družinskega deleža. 

Priobčitve se, kolikor ni v pravilih do- 
ločeno drugače, nabijejo na zadružni raz- 
glasni deski. 

Upravni odbor sestavlja 6 članov, ki 
jih voli zbor izmed zadružnikov za dobo 
enega leta. 

Zadrugo zastopa upravni odbor, podpi- 
sujeta pa zanjo po dva člana upravnega 
odbora, katerih enega lahko nadomešča 
po upravnem odboru pooblaščeni usluž- 
benec zadruge. 

člani upravnega odbora so: 
Podbevšek Feliks, kmet, Socka, pred- 

sednik, 
Pogladič Ivan, delavec,' Čreškova, pod- 

predsednik, 
Rak Franc, posestnik, Zlateče, tajnik, 
Kranjc Anton, posestnik, Zlateče, 
Flis Anton, mizar, So-oka, 
Kuzman Miroslav, krojač, Sodca, od- 

borniki. 
Okrožno sodišče v Celju 
dne 13. oktobra 1948. 

Zadr VIII 28—5 0535 

1466. 
Sedež: Trbovlje. 

.   Dan vpisa: 12. avgusta 1948. 
Besedilo: Kmetijska zadruga z o. j. • 

Trbovljah. 
Zadruga je bila ustanovljena na skup- 

ščini 8. VIII. 1948 za nedoločen čas. 
Zaradi smotrnega in uspešnejšega iz- 

vajanja svojih nalog izdela potrebne na- 
črte v skladu e splošnim državnim na- 
črtom. 

Naloge zadruge so: 1- da na čim boljši 
in čim kulturnejši način oskrbuje 6voje 
člane z vsemi potrebnimi potrošnimi 
predmeti; 2. da odkupuje v svojem oko- 
lišu vse kmetijske pridelke in izdelke v 
skladu s postavljenim načrtom za dobro 
oskrbo mest in drugih industrijskih sre- 
dišč in sklepa v ta namen pogodbe; 
3. da pospešuje in razvija vse panoge 
kmetijskega gospodarstva na svojem 
področju, tako poljedelstvo, živinorejo, 
sadjarstvo, vinogradništvo, čebelarstvo 
gojitev industrijskih in drugih kultur, 
gozdarstvo domačo obrt itd. posebno 
še tiste panoge oziroma kulture, ki v 
danih naravnih pogojih najbolj uspe- , 
vajo; 4. da uvaja za povečanje kmetijske 
proizvodnje in s tem za naraščanje bla- 
gostanja svojih člaii. , naprednejše teh- 
nične in agronomske metode v kmetij- 
stvu in v ta namen nabavlja kmetijske 
stroje, umetna gnojila itd., ustanavlja 
ambulante za živino, plemenilne postaje, 
organizira selekcijo živine, gradi silose, 
organizira semensko službo, skrbi za 
gojitev sadnih, gozdnih in drugih sadik 
itd.; 5. da organizira predelavo kmetij- 
skih pridelkov In obrtne delavnice za 
potrebe svojih članov in izrablja pri tem 
predvsem lokalne surovine; 6. da zbira 
kmečke prihranke v obliki hranilnih 
vlog in notranjih posojil za ustvarjanje 
obratnih sredstev in podeljevanje kre- 
ditov" svojih članov; 7. da skrbi aa go- 
spodarski strokovni, kulturni in pro- 
svetni dvig vseh prebivalcev svojega 
okoliša tako, da prireja v svojem za- 
družnem domu strokovna in politična 
predavanja, kulturne prireditve, stro- 
kovne tečaje? razstave, predvajanja •- 
mov, goji fizkulturo itd. ter ustanovi 
svojo knjižnico. 

Zadružni delež znaša 100 din, delež za- 
družnikovega družinskega člana 50 din. 
Delež ee mora plačati ob vstopu v za- 
drugo. Upravna odbor lahko dovoli pla- 
čilo v obrokih. Vsak zadružnik odgovar- 
ja s petkratnim zneskom enkratnega vpi-. 
sanega temeljnega oziroma družinskega 
deleža. 

Priobčitve se, kolikor ni v pravilih do- 
ločeno drugače, nabijejo na zadružni raz- 
glasni deski. 

UpTavni odbor sestavlja 7'članov, bi 
jih voli zbor izmed zadružnikov za dobo 
enega leta. * 

Zadrugo zastopa upravni odbor, podpi. 
sujeta pa zanjo po dva člana upravnega 
odbora, katerih enega lahko nadomešča 
po upravnem odboru pooblaščeni usluž- 
benec zadruge. 

Člani upravnega.odbora so: 
Bricl Franc, posestnik, Gabeesfeo, pred- 

sednik, 
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Zupančič Janez, posestnik, Gabersko, 
podpredsednik, 

Ahac Franc, poslovodja, Trbovlje, taj- 
nik, 

Skušek Franc, kmet, KnezÜol, 
Petek Jože, posestnik, Trbovlje, 
Žagar Ivan, posestnik, Klek, 
Gridar Feliks, posestnik, Retje, odbor- 

niki. 
Okrožno sodišče v Celju 
dne 12. oktobra 1948. 

Zadr VIII 27/4 9538 

1467. 
Sedež: Bled. 
Dan vpisa: 20. oktobra 1948. 
Besedilo: Kmetijska zadruga z omeje- 

nim jamstvom na Bledu. 
Zadruga je bila ustanovljena na usta- 

novnem zboru 4. IV. 1948 za nedoločen 
čas. 

Naloge zadruge eo: 1. da na čim boljši 
:a čim kulturnejši način oskrbuje svoje 
lane t. vsemi potrebnimi potrošnima 

predmeti; 2 da odkupuje v svojem oko- 
lišu vse kmetijske pxidelke in izdelke v 
skladu s postavljenim načrtom za dobro 

"jskrbo mest in drugih industrijskih sre- 
dišč in sklepa v ta namen pogodbe; 
3. da pospešuje in razvija vse panoge 
kmetijskega gospodarstva na svojem 
področju, tako poljedelstvo, živinorejo, 
sadjarstvo, vinogradništvo, čebelarstvo, 
gojitev industrijskih in drugih kultur, 
gozdarstvo, domačo obrt itd, posebno 
še tiste panoge oziroma kulture, ki v 
danih naravnih pogojih najbolj uspe- 
vajo; 4. da uvaja za povečanje kmetijske 
proizvodnje in s tem za naraščanje bla- 
gostanja svojih članov naprednejše teh- 
nične in agronomske metode v kmetij- 
stvu in v ta namen nabavlja kmetijsko 
stroje, umetna guojila itd., ustanavlja 
ambulante za živino, plemenilne postaje, 
organizira selekcijo živine, gradi silose, 
organizira semensko službo, skrbi za 
gojitev sadnih, gozdnih in drugih sadik 
itd.; 5. da organizira predelavo kmetij- 
skih pridelkov in obrtne delavnice za 
potrebe svojih članov in izrablja pri tem 
predvsem lokalne surovine; 6. dà zbira 
kmečke prihranke v obliki hranilnih 
vlog in notranjih posojil za ustvarjanje 
obratnih sredstev in podeljevanje kre- 
ditov svojim članom; 7. da skrbi za go- 
spodarski strokovni, kulturni in pro- 
svetni dvig vseh prebivalcev svojega 
okoliša tako, da prireja v svojem za- 

' družnem domu strokovna in politična 
predavanja, kulturne prireditve, stro- 
kovne tečaje, razstave, predvajanja fil- 
mov, goji fizkulturo itd. ter ustanovi 
svojo knjižnico. t 

Delež znaša 100 din in se lahko plača 
v obrokih. Delež zadružnikovega družin- 
skega člana znaša 20 din. člani odgovar- 
jajo za obveznosti zadruge e petkratnim 
zneskom vpisanega enkratnega temeljne- 
ga oziroma družinskega deleža. 

Zadruga razglaša važnejše sklepe v 
svojih poslovnih prostorih in na razglas- 
ni deski. 

Upravni odbor sestavlja 5 Članov, ki 
jih .voli zbor izmed zadružnikov. Dolž- 
nost upravnega odbora traja eno leto. 

Za zadrugo podpisujeta po dva člana 
upravnega odbora, katerih enega lahko 
nadomešča po upravnem odboru poobla- 
ščeni uslužbenec zadruge. 

Člani upravnega odbora eo: 
Marolt Vinko, kmet, Bled, Grad 66, 
Dolar Franc, kmet, Bled Zeleče 57, 
Pazlar Janez, kmet, Bled, Mlino 25, 
Slivnik Franc, kmet, Bled, Zagorica 16, 
Nagode Stanko, kmet, Bled, Rečica 14. 

Okrožno sodišče v Ljubljani 
dne 19. oktobra 1948. 
Zt 242/48 Zadr VI 206/1     9423 

* 
1468. 

Sedež: Podgorica. 
Dan vpisa: 19. oktobra 1948. 
Besedilo: Kmetijska nabavno-prodajna 

zadruga z omejenim jamstvom v Podgo- 
rici. 

Zadruga je bila ustanovljena na usta- 
novnem zboru 28. II. 1948 za nedoločen 
čas. 

Naloge zadruge so: 1. da izdeluje po 
navodilih pristojnih organov načrt za 
odkup kmetijskih pridelkov v svojem 
okolišu; 2. da izdeluje po navodilih pri- 
stojnih organov načrt potrošnje svojih 
članov; 3. da izdela finančni in kreditni 
načrt.in ga spravi v sklad s finančnim 
načrtom svoje poslovne zveze in postav, 
ljenimi normami; 4. da zbira v ta namen 
statistične podatke, ki jih daje v uporabo 
tudi svoji poslovni zvezi, Glavni zadruž- 
ni zvezi LRS in okrajnim ljudskim od- 
borom; 5. da odkupuje v svojem okolišu 
vse kmetijske pridelke in oskrbuje svoje 
člane z vsem kmetijskim orodjem in 
drugimi kmetijskimi potrebščinami ka- 
kor tudi z vsemi potrošnimi predmeti po 
postavljenem načrtu; 6. da sklepa pogod- 
be s kmeti v svojem okolišu za odkup 
kmetijskih pridelkov in jim izplačuje v 
ta namen predujme (kontrahiranje), 7. 
da sklepa pogodbe z zadružnimi in dr- 
žavnimi podjetji za dobavo kmetijskih 
pridelkov; 8. da skrbi za večjo produk- 
tivnost dela svojih članov; 9. da skrbi 
za kulturno in prosvetno vzgojo svojih 
članov in za njihovo zadružno vzgojo, 
ščeni uslužbenec zadruge. 

Delež znaša 100 din in se lahko plača 
v obrokih. Člani odgovarjajo za obvezno. 
sti zadruge z desetkratnim zneskom vpi- 
sanih obveznih deležev. 

Zadruga razglaša važnejše sklepe v 
svojih poslovnih prostorih, po potrebi pa 
še na krajevno običajni način ali v Icra- 
javnem dnevnem tisku. 

Upravni odbor sestavlja 8 članov, ki 
Jih voli zbor izmed zadružnikov. Dolž- 
nost upravnega odbora traja eno leta 

Za zadrugo podpisujeta po dva člana 
upravnega odbora, katerih enega lahko 
nadomešča po upravnem odbcf u poobla- 
ščeni uslužbenec zadruge 

Člani upravnega odbora so: 
Sojer Ignac, piotar, Podgorica 91, 
Grojzdek Vinko, dijak, Sv. Jakob ob 

Savi 4, 
Merčun Janez, tovarniški delavec, Pša- 

ta6, 
Sojer Albina, zadružna nameščenka, 

Podgorica 34, 
Grad Peter, pos. ein, Dragomelj 18 

Urbančič Franc, kurjač, Pšata 26,    . 
Erklavec Ivan, tesar, Dragomelj 23. 

Okrožno sodišče v Ljubljani 
dne 18. oktobra 1948. 

Zt 241/48 — Zadr VI205/1   9424 
* 

1469. 
Sedež: Račna. 
Dan vpisa: 19. oktobra 1948. 
Besedilo: Kmetijska zadruga z omeje- 

nim jamstvom Račna. 
Zadruga je bila ustanovljena na usta- 

novnem zboru 7. III. 1948 za nedoločen 
čas. 

Naloge zadruge eo: 1. da na čim boljši 
in čim kulturnejši način oskrbuje svoje 
člane z vsemi potrebnimi potrošnimi 
predmeti; 2. da odkupuje v svojem oko- 
lišu vse kmetijske pridelke in izdelke v 
skladu s postavljenim načrtom za dobro 
oskrbo mest in drugih industrijskih sre- 
dišč in sklepa v ta namen pogodbe; 
3. da pospešuje in razvija vse panoge 
kmetijskega gospodarstva na svojem 
področju, tako poljedelstvo, živinorejo, 
sadjarstvo, vinogradništvo, čebelarstvo, 
gojitev industrijskih in drugih kultur, 
gozdarstvo, domačo obrt itd., posebno 
še tiste panoge oziroma kulture, ki v 
danih naravnih pogojih najbolj uspeva- 
jo; 4. da uvaja za povečanje kmetijske 
proizvodnje in s tem za naraščanje bla- 
gostanja svojih Članov naprednejše teh- 
nlčnp in agronomske metode v kmetij- 
stvu In v ta namen nabavlja kmetijske 
stroje, umetna gnojila itd., ustanavlja 
ambulante za živino, plemenita© postaje, 
organizira selekcijo živine, graldi silose, 
organizira semensko službo, skrbi za 
gojitev sadnih, gozdnih in drugih sadik 
itd.; 5. da organizira predelavo kmetij- 
skih pridelkov in obrtne delavnice za 
potrebe svojih članov in izrablja pri tem 
predvsem lokalne surovine; 6. da zbira 
kmečke prihranke v obliki hranilnih 
vlog in notranjih posojil za ustvarjanje 
obraîm'h sredstev in podeljevanje kre- 
ditov svojim članom; 7. da skrbi za go- 
spodarski strokovni, kulturni in pro- 
svetni dvig vseh prebivalcev svojega 
okoliša tako, da prireja v svojem za- 
družnem domu strokovna in politična 
predavanja, kulturne prireditve, stro- 
kovne tečaje, razstave, predvajanja fil- 
mov, goji fizkulturo itd. ter ustanovi 
svojo knjižnico. 

Delež «naša 100din in ee lahko plača 
v obrokih. Člani odgovarjajo za obvezno- 
sti zadruge s trikratnim zneskom vpisa- 
nega enkratnega temeljnega deleža. 

Zadruga razglasa važnejše sklepe v 
svojih poslovnih prostorih in na razglas- 
ni deski. 

Upravni odbor sestavlja 7 do 9 članov, 
ki jih voli zbor izmed zadružnikov. 
Dolžnost upravnega odbora traja eno leto. 

Za zadrugo podpisujeta pio dva člana 
upravnega odbora, katerih enega lahko 
nadomešča po upravnem odboru poobla. 
ščeni uslužbenec zadruge. 

Člani upravnega odbora so: 
Potókar Anton, kmet, Mala Rafaa 6, 
Mehle Anton, mizar, Vel. Račna 2, 
Šhipnik Alojzija, gospodinja, Vel. Rač- 

na 10, 
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Priobčitve se  razglašajo v poslovnih 
prostorih zadruge in na razglasni deski. 

Upravni odbor sestavlja 7 do 9 članov. 
Zadrugo zastopa upravni odbor, zanjo 

pa podpisujeta dva Člana upravnega od- 
bora, katerih enega sme nadomeščati po- 
oblaščeni, uslužbenec zadruge. 

Člani upravnega odbora so: 
Gruntar Franc, kmet, Sedlo 11, pred- 

sednik, 
Kosmačin Franc, kmet, Stanovišče 9, 

podpredsednik, 
Kosmačin Anton, gozdni čuvaj, Sedlo 

26, tajnik, 
Rosic Viktor, kmet, Homec 1, 
Baloh Ivan, kmet, Homec 3, 
Čebokli Ljudmila, hišna, Sedlo 39, 
Sabotič Ivan, kmet, Stanovišče 6, od- 

borniki. 
Okrožno sodišče v Postojni 

dne 30. septembra 1948. 
, Zt 198/48-2 9490 

1493. 
Sedež: Soča, okraj Tolmin. J 

Dan vpisa: 18. septembra 1948. 
Besedilo: Kmetijska zadruga z omeje- 

nim jamstvom v Soči. 
Zadruga je bila ustanovljena na skup- 

ščini 22. Vili. 1948. 
Naloge zadruge so: 1. da na čim boljši 

in čim kulturnejši način oskrbuje svoje 
člane z vsemi potrebnimi potresnimi 
predmeti; 2. da odkupuje v svojem oko- 
lišu vse kmetijske pridelke in izdelke v 
skladu s postavljenim načrtom za dobro 
oskrbo mest in drugih industrijskih sre- 
dišč in sklepa v ta namen pogodbe; 
3. da pospešuje in razvija vse panoge 
kmetijskega, gospodarstva na svojem 
p'odročju,,;tako poljedelstvo, živinorejo, 
sadjarstvo, vinogradništvo; čebelarstvo 
gojitev industrijskih'in drugih kultur, 
gozdarstvo, domačo obrt itd., posebno 
še tiste panoge oziroma kulture, ki v 
danih naravnih pogojih najbolj uspeva- 
jo; 4. da uvaja za povečanje kmetijske 
proizvodnje in s tem za naraščanje bla. 
gostanja svojih članov naprednejše teh- 
nične in agronomske metode v kmetij- 
stvu in v ta namen nabavlja .kmetijske 
stroje, umetna gnojila itd., ustanavlja 
ambulante za živino, plemenilne postaje, 
organizira selekcijo živine, gradi silose, 
organizira semensko službo, skrbi za 
gojitev sadnih, gozdnih in drugih sadik 
itd.; 5. da organizira predelavo kmetij- 
skih pridelkov in obrtne delavnice za 
potrebe svojih članov in izrablja pri tem 
predvsem lokalne surovine; 6. da zbira 
kmečke- prihranke v obliki hranilnih 
vlog in notranjih posojil za ustvarjanje 
obratnih sredstev in podeljevanje kre. 
ditov svojim članom; 7. da skrbi za go- 
spodarski strokovni, kulturni in pro- 
svetni dvig vseh prebivalcev svojega 
okoliša tako, da prireja- v svojem za- 
družnem domu strokovna in politična 
predavanja, kulturne prireditve, stro. 
kovne tečaje, razstave, predvajanja fil- 
mov, goji fizkulturo itd. ter ustanovi 
svojo knjižnico. 

Zaradi smotrnega in uspešnejšega, iz- 
vajanja svojih nalog izdela potrebne na- 
črte v skladu s splošnim državnim na- 
črtom. 

Zadružni delež znaša 150 din, delež 
zadružnikovega družinskega člana 30 di- 
narjev. Vsak zadružnik odgovarja s pet- 
kratnim zneskom vpisanega deleža. 

Priobčitve se razglašajo v poslovnih 
prostorih zadruge in na razglasni deski. 

Upravni odbor sestavlja 7 do 9 članov. 
Zadrugo zastopa upravni odbor, zanjo 

pa podpisujeta dva člana upravnega od- 
bora, katerih enega sme nadomeščati po- 
oblaščeni uslužbenec zadruge. • 

Člani upravnega odbora so: 
Komac Jože!, kmet, Soča 94, predsed- 

nik, * 
Brelih Maks, čevljar, Soča 94 podpred- 

sednik, 
Klavora Alojzij, poštni uradnik, Soča 

št. 29, tajnik, 
Kravanja Ivan, kmet, Soča, 100, 
Komac Anton, kmet, Soča 145, 
Kravanja Anton, kmet, Soča 119, 
Kavs Avgust, kmet, Soča 98, 
Cuder Jožef, kmet, Soča 19, odborniki. 

Okrožno sodišče v Postojni 
dne 18. septembra 1948. 

Zt 188/48-2 9494 
* 

1494. 
Sedež: Srpcnica, okraj Tolmin. 
Dan vpisa: 29. septembra 1948. 
Besedilo: Kmetijska zadruga z omejc- 

nim jamstvom na Srpenici. 
Zadruga je bila ustanovljena na skup- 

ščini 12. III. 1948 za nedoločen čas. 
Naloge zadruge so: 1. da na čim boljši 

in čim kulturnejši način oskrbuje svoje 
člane z vsemi potrebnimi potresnimi 
predmeti; 2. da odkupuje v svojem oko- 
lišu «vse kmetijske pridelke in izdelke v 
skladu s postavljenim načrtom za dobro 
oskrbo mest in drugih industrijskih,sre- 
dišč in sklepa v ta namen pogodbe; 
3. da pospešuje in razvija vse panoge 
kmetijskega gospodarstva na svojem 
področju, tako poljedelstvo, živinorejo, 
sadjarstvo, vinogradništvo, čebelarstvo 
gojitev industrijskih in drugih kultur, 
gozdarstvo, domačo obrt itd., posebno 
še tiste panoge oziroma kulture, ki v 
danih naravnih pogojih najbolj uspeva- 
jo; 4. da uvaja za povečanje kmetijske 
proizvodnje in s tem za naraščanje bla- 
gostanja svojih članov naprednejše teh- 
nične in agronomske metode v kmetij- 
stvu in v ta namen nabavlja kmetijske 
stroje, umetna gnojila itd., ustanavlja 
ambulante za živino, plemenilne postaje, 
organizira selekcijo živine, gradi silose, 
organizira semensko službo, skrbi za 
gojitev sadnih, gozdnih in drugih sadik 
itd.; 6. da organizira predelavo kmetij- 
skih pridelkov in obrtne delavnice za 
potrebe svojih članov in izrablja prj tem 
predvsem lokalne surovine; 6. da zbira 
kmečke prihranke v obliki hranilnih 
vlog in notranjih posojil za ustvarjanje 
obratnih sredstev in podeljevanje kre. 
ditov svojim članom; 7. da skrbi za go- 
spodarski strokovni, kulturni in pro- 
svetni dvig vseh prebivalcev svojega 
okoliša tako, da prireja v svojem za- 
družnem domu strokovna in politična 
predavanja, kulturne prireditve,' stro- 
kovne tečaje, razstave, predvajanja fil- 
mov, goji fizkulturo itd. ter ustanovi 
svojo knjižnico.       . . 

Zaradi smotrnega in uspešnejšega iz- 
vajanja svojih nalog izdela potrebne na- 
črte v skladu s splošnim državnim na- 
črtom. 

• Zadružni delež znaša 76 din, delež 
zadružmkovega družinskega člana 16 di- 
narjev. Vsak zadružnik odgovarja s pet- 
kratnim zneskom vpisanega deleža. 

Priobčitve se   razglašajo v  poslovnih 
prostorih zadruge in na razglasni deski. 

Upravni odbor sestavlja 7 do 9 članov. 
Zadrugo zastopa upravni odbor, zanjo 

pa podpisujeta dva člana upravnega od- 
bora, katerih enega sme nadomeščati po- 
oblaščeni uslužbenec zadruge.   . 

Člani upravnega odbora so: 
Rot Leopold, kmet, Srpenica 112, pred- 

sednik, 
Knez Franc, kmet, Srpenica'16, tajnik, 
Braz  Anton,  delavec,  Srpenica  140, 

blagajnik, 
Logar Mirko, kmet, Srpenica 56, 
Kranjc Dora, gospodinja, Srpenica 29, 
Žagar Josip, kmet, Srpenica 18,   - 
Lazar Anton, kmet, Srpenica 139, od- 

borniki. 
Okrožno sodišče r Postojni 

dne 29. septembra 1948. 
Zt 191/48—2 9501 

* 
1495. 

Sedež: Štomaž, okraj Gorica, 
Dan vpisa: 30. septembra 1948.  ' ' 
Besedilo: Kmetijska zadruga z omeje- 

nim jamstvom v Stomažu. 
Zadruga je Ma ustanovljena na skup- 

ščini 25. VII. 1948. 
Naloge zadruge so: 1. da na čim boljši 

in čim kulturnejši. način- oskrbuje svojo 
j člane z vsemi'potrebnimi potrošnimi 

predmeti; 2. da odkupuje v'svojem oko- 
lišu vse kmetijske pridelke in izdelke, v 
skladu s postavljenim načrtom za dobro 
oskrbo mest ih drugih industrijskih sre- 
dišč in sklepa v ta namen1 pogodbe; 
3. da _ pospešuje in razvija vse panoge 
kmetijskega gospodarstva . na svojem 
področju, tako poljedelstvo, živinorejo, 
sadjarstvo, vinogradništvo, čebelarstvo 
gojitev industrijskih in drugih', kultur, 
gozdarstvo, domačo obrt itd., posebno 
še tiste panoge oziroma kulture, ki v 
danih naravnih pogojih najbolj uspeva- 
jo; 4. da uvaja za povečanje kmetijske 
proizvodnje in s tem za naraščanje bla- 
gostanja svojih članov naprednejše teh- 
nične in agronomske metode -v=kmetij- 
stvu in v ta namen nabavlja kmetijske 
stroje, umetna gnojila itd., ustanavlja 
ambulante za živino, plemenilne postaje, 
organizira selekcijo živine,'gradi silose. 
organizira semensko službo, skrbi za 
gojitev sadnih, gozdnih in drugih sadik 
itd.; 5. da organizira predelavo kmetij- 
skih pridelkov in obrtne delavnice.za 
potrebe svojih Članov in izrablja prstem 
predvsem lokalne surovine; 6. da zbira 
kmečke prihranke .v obliki hranilnih 
vlog in notranjih posojil za ustvarjanje 
obratnih sredstev in podeljevanje' kre. 
ditov svojim članom; 7. da skrbi za go- 
spodarski đtrokovni, kulturni > in pro- 
svetni dvig vseh prebivalcev'!svojega 
okoliša tako, da prireja v svojem za- 
družnein domu strokovna ur politična 
podavanja, kulturne prireditve,   stro. 
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kovne tečaje, razstave, predvajanja fil- 
mov, goji fizkulturo itd. ter ustanovi 
svojo knjižnico. 

Zaradi smotrnega in uspešnejšega iz- 
vajanja svojih nalog iadela potrebne na- 
črte v skladu s splošnim državnim na- 
črtom. 

Zadružni delež znaša 160 din, delež 
zadružnikovega družinskega člana pa 
16 din. Vsak zadružnik odgovarja s pet- 
kratnim zneskom vpisanega enkratnega 
temeljnega oziroma družinskega deleža. 

Priobčitve ee razglašajo v poslovnih 
prostorih zadruge in na razglasni deski. 

Upravni odbor sestavlja 7 članov. 
Zadrugo zastopa upravni odbor, zanjo 

pa podpisujeta dva člana upravnega od. 
bora, katerih enega sme nadomeščati po- 
oblaščeni uslužbenec zadruge. 

Člani upravnega odbora so: 
Rovtar Ernest, kmet, Štomaž 49, pred- 

sednik, 
Lozar Alojz* kmet, Stornai 66, pod- 

predsednik, 
Bratina Ivan, knjigovodja, štomaž 89, 

tajnik, 
Makovec Make, kmet, Štomaž 5, bla- 

gajnik, 
Volk Marij, čevljar, Štomaž 97, 
Bratina Franc, krojač, Štomaž 104, 
Bratina Leopolda, zaaebnica, Štomaž 

št. 77, odborniki. 
Okrožno sodišče r Postojni 

dne 30. septembra 1948. 
Zt 197/48-2 

1498. 
Sedež: Tomaj, okraj Sežana. 
Dan vpisa: 30. septembra 1948. 
Besedilo: Kmetijska zadruga z omeje- 

nim jamstvom v Tomaju. 
Zadruga je bila ustanovljena na skup- 

«Sini 1. III. 1948. 
Naloge zadruge so: 1. da na Hm boljši 

in Čim kulturnejši način oskrbuje svoje 
člane z vsemi potrebnimi potrošnimi 
predmeti; 2. da odkupuje v svojem oko- 
lišu vse kmetijske pridelke in izdelke v 
skladu s postavljenim načrtom za dobro 
oskrbo mest jn drugih industrijskih sre- 
dišč in sklepa v ta namen pogodbe; 
8. da pospešuje in razvija vse panoge 
kmetijskega gospodarstva na svojem 
področju, tako poljedelstvo, živinorejo, 
sadjarstvo, vinogradništvo, čebelarstvo 
gojitev industrijskih in drugih kultur, 
gozdarstvo, domačo obrt itd., posebno 
se tiste panoge oziroma kulture, ki v 
danih naravnih pogojih najbolj uspeva- 
jo; 4. da uvaja za povečanje kmetijske 
proizvodnje in s tem za naraščanje bla- 
gostanja svojih članov naprednejše teh- 
nične in agronomske metode v kmetij- 
stvu in v ta namen nabavlja kmetijske 
»troje, umetna gnojila, itd., ustanavlja 
ambulante za živino, plemenilne postaje, 
organizira selekcijo živine, gradi silose, 
organizira semensko službo, skrbi za 
gojitev sadnih, gozdnih in drugih sadik 
itd.; 5. da organizira predelavo kmetij- 
skih pridelkov in obrtne delavnice za 
potrebe svojih članov in izrablja pri tem 
predvsem lokalne surovine; 6. da zbira 
kmečke  prihranke v obliki hranilnih 

vlog in notranjih posojil za ustvarjanje 
obratnih sredstev in podeljevanje kre- 
ditov svojim članom; 7. da skrbi za go- 
spodarski strokovni, kulturni in pro- 
svetni dvig vseh prebivalcev svojega 
okoliša tako, da prireja v svojem za- 
družnem domu strokovna in politična 
predavanja, kulturne prireditve, stro. 
kovne tečaje, razstave, predvajanja fil- 
mov, goji fizkulturo itd. ter ustanovi 
svojo knjižnico. 

Zaradi smotrnega in uspešnejšega iz- 
vajanja svojih nalog izdela potrebne na. 
iSrte v skladu s splošnim državnim na- 
črtom. 

Zadružni delež znaša 150 din, delež 
zadružnikovega družinskega člana pa 
20 din. Vsak zadružnik odgovarja s pet- 
kratnim zneskom vpisanega deleža. 

Priobčitve ee razglašajo v   poslovnih 
prostorih zadruge in na razglasni deski. 

Upravni odbor sestavlja 7 članov. 
Zadrugo zastopa upravni odbor, zanjo 

pa podpisujeta dva člana upravnega od- 
bora, katerih enega sme nadomeščati po- 
oblaščeni uslužbenec zadruge. 

Člani upravnega odbora so: 
Filipčič Franc, kmet, Filipčje Brdo 1, 

predsednik, 
. Čevnja Stane, delavec, Tomaj 91, taj- 

nik, 
Stare Jože, mlinar, Križ 2, 
Vitez Edvard, kmet, Šepulje 14, 
Škerlj Jože, kmet, Tomaj 48, 
Petelin Jože, kmet, Tomaj 18, 
Mahnič Ladi, kmet, Grahovo Brdo 2, 

odborniki. 
Okrožno sodišče v Postojni 

dne 80. septembra 1948. 
Zt 203/48-2 *9497 

1497. 
Sedež: Maribor. 
Dan vpisa: 28. septembra 1948. 
Besedilo: Okrajna poslovna zveza na- 

bavno-prodajnih zadrug za Maribor oko- 
lico r. z. z o. j. v Mariboru. 

Na podlagi sklepov prizadetih zadrug 
se z odločbo tega sodišča z dne 7. II. 
1948 uvedena likvidacija Zveze lesnih 
zadrug, z. z o. j. v Mariboru, ustavi in 
vpiše, da se je Zveza lesnih zadrug za 
Maribor okolico, r. z. z o. j. v Mariboru, 
združila z Okrajno poslovno zvezo nabav- 
no prodajnih zadrug za Maribor okolico, 
r. z. z o. j. v Mariboru. 

S tem je Zveza lesnih zadrug • o. j. 
v Mariboru prenehala obstojati in se iz- 
briše v zadružnem registru (Zadr III )). 

Okrožno sodišče v Mariboru 
dne 28. septembra 1948, 

Zadr III 35 8776 

1498. 
Sedež: Muretinci. 
Dan vpisa: 12. oktobra 1948. 
Besedilo: Kmetijska zadruga z o. j. v 

Muretincih. 
Izbriše se dosedanji član upravnega 

odbora Horvat Peter, predsednik, vpiše 
ee 

Plajnšek Janez, delavec, Muretinci 4, 
predsednik. 

Okrožno sodišče v Mariboru 
dne 12. oktobra 1948. 

Zadr III 13Ö 9362 

1499. 
Sedež: Ormož. 
Dan vpisa: 14. septembra 1948. 
Besedilo: Kmetijska nabavno.prodajna 

zadruga z o. j. r Ormožu. 
Na zboru 4. IV. 1948 so bila sprejeta 

nova pravila. 
Besedilo odslejf KmHijska zadruga 

z o. j. v Ormožu. 
Naloge zadruge so: 1. da na čim boljši 

tn čim kulturnejši način oskrbuje svoje 
člane z vsemi potrebnimi potresnimi 
predmeti; 2- da odkupuje v svojem oko- 
lišu vse kmetijske pridelKe in izdelke v. 
skladu s postavljenim načrtom za dobro 
oskrbo mest in drugih industrijskih sre- 
dišč in sklepa v ta namen pogodbe; 
3. dà pospešuje in razvija vse panoge 
kmetijskega gospodarstva na svojem 
področju, tako poljedelstvo, živinorejo, 
sadjarstvo, vinogradništvo, čebelarstvo, 
gozdarstvo, domaČo obrt itd., posebno 
še tiste panoge oziroma kulture, ki v 
danih naravnih pogojih najbolj uspe- 
vajo; 4 da uvaja za povečanje kmetijske 
proizvodnje in s tem za naraščanje bla- 
gostanja svojih Članov naprednejše teh- 
nične in agronomske metode v kmetij- 
stvu in v • namen nabavlja kmetijske 
stroje, umetna gnojila itd., ustanavlja 
ambulante za živino, plemenilne postaje, 
organizira selekcijo živine, gradi silose, 
organizira semensko službo, skrbi za 
gojitev sadnih, gozdnih in drugih sadik 
itd.; 5. da organizira predelavo kmetij- 
skih pridelkov In obrtne delavnice za 
potrebe svojih članov in izrablja pri tem 
predvsem lokalne surovine; 6. da abira 
kmečke prihranke' v obliki hranilnih 
vlog in notranjih posojil •• ustvarjanje 
obratnih sredstev in podeljevanje kre- 
ditov svojim članom; 7. da skrbi za go- 
spodarski strokovni, kulturni in pro- 
svetni dvig vseh prebivalcev svojega 
okoliša tako, da prireja v svojem za- 
družnem domu strokovna in politična 
predavanja, kulturne prireditve, stro- 
kovne tečaje, razstave, predvajanja fil- 
mov, goji fizkulturo Itd. ter ustanovi 
svojo knjižnico. 

Zaradi smotrnega in uspešnejšega iz- 
vajanja svojih nalog izdela potrebne na- 
črte v skladu s splošnim državnim niai- 
črtom. 

Upravni odbor sestavlja 7 članov. 
Izbrišeta se dosedanja člama upravne- 

ga odbora: Arko Frano in Vaupotič Ma- 
tija, vpišeta se nova člana: 

Horvat Stane, ključavničar, Ormož, 
Paušner Franc, posestnik, Litmerk. 

Okrožno sodišče r Mariboru 
dne 14. septembra 1948. 

Zadr I 187 8470 
* 

1500. 
Sedež: Sv. Martin pri Vurbergu. 
Dan vpisa: 11. oktobra 1948. 
Besedilo: Kmetijska nabavno-prodajna 

zadruga z o. j. Sv. Martin pri Vurbergu. 
Na zboru 26. IX. 1948 so bila sprejeta 

nova pravila. 
Besedilo odslej: Kmetijska zadruga z 

o. j. Sv. Martin pri Vurbergu. 
Naloge zadruge so: 1. da na čim boljši 

in čjm kulturnejši način oskrbuje svoje 
člane  z vsemi potrebnimi potroönimi 
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predmeti; 2. da odkupuje v svojem oko- 
lišu vse kmetijske pridelke in izdelke v 
skladu 9 postavljenim načrtom za dobro 
oskrbo mest in drugih industrijskih sre- 
dišč in sklepa v ta namen pogodbe; 
8. da pospešuje in razvija vse panoge 
kmetijskega gospodarstva na svojem 
področju, tako poljedelstvo, živinorejo, 
sadjarstvo, vinogradništvo, čebelarstvo, 
gojitev industrijskih in drugih kultur, 
gozdarstvo, domačo obrt itd., posebno 
le tiste panoge oziroma kulture, ki v 
danih naravnih pogojih najbolj uspeva- 
jo; 4. da uvaja za povečanje kmetijske 
proizvodnje in s tem za naraščanje bla. 
gostanja svojih članov naprednejše teh- 
nične in agronomske metode v kmetij- 
stvu in v ta namen nabavlja kmetijske 
stroje, umetna gnojila itd., ustanavlja 
ambulante za živino, plemenilne postaje, 
organizira selekcijo živine, gradi silose, 
organizira semensko službo, skrbi za 
gojitev sadnih, gozdnih in drugih sadik 
itd.; 5. da organizira predelavo kmetij- 
skih pridelkov in obrtne delavnice za 
potrebe svojih članov in izrablja pri tem 
predvsem lokalne surovine; 6. da zbira 
kmečke prihranke v obliki hranilnih 
vlog in notranjih posojil za ustvarjanje 
obratnih sredstev in podeljevanje kre- 
ditov svojim članom; 7. da skrbi za go- 
spodarski strokovni, kulturni in pro- 
svetni dvig vseh prebivalcev svojega 
okoliša tako, da prireja v svojem za. 
družnem domu strokovna in politična 
predavanja, kulturne prireditve, stro- 
kovne tečaje, razstave, predvajanja fil- 
mov, goji fizkulturo itd. ter ustanovi 
svojo knjižnico. 

Zaradi smotrnega in uspešnejšega iz- 
vajanja svojih nalog izdela ' potrebne 
načrte v skladu s splošnim državnim 
načrtom. 

Upravni odbor sestavlja Ö do 8 članov. 
Izbrišejo se dosedanji člani upravnega 

odbora Alt Ivan, ••••• Pavla, Ramuta 
Ernest, Koblar Vlado, Tabanov Tihan, 
Petek Alojz, Risman Jože in vpišejo se 
novi člani: 

Grušovnik Marija, kmetica, predsed- 
nik, 

Pučnik Draga, učiteljica, tajnica, 
Vuzem Jožef, kmet, 
Klampfer Adolf, kmet, 
Pihler Ivan, kmet, 
Grušovnik Alojz, kmet, odborniki, vsi 

od Sv. Martina pri Vurbergu. 
Okrožno sodišče v Mariboru / 

dne 11. oktobra 1948. 
Zadr III, 88 9175 

* 
1501. 

Sedež: Vuzenica. 
Dan vpisa: 28. septembra 1948. 
Besedilo: Nabavno-prodajna zadruga 

z o. j- v Vuzenici. 
Na zboru 80. V. 1948 so bila sprejeta 

nova pravila. 
Besedilo odslej: Kmetijska zadruga 

z o. j. v Vuzenici. 
Naloge zadruge so: 1. da na čim boljši 

In#čim kulturnejši način oskrbuje svoje 
člane z vsemi potrebnimi potrošnimi 
predmeti; 2. da odkupuje v svojem oko- 
lišu vse kmetijske pridelke In Izdelke v 
skladu e postavljenim načrtom za dobro 

oskrbo mest in drugih industrijskih sre- 
dišč in sklepa v ta namen pogodbe; 
3. da pospešuje in razvija vse panoge 
kmetijskega gospodarstva na svojem 
področju, tako poljedelstvo, živinorejo, 
sadjarstvo, vinogradništvo, čebelarstvo, 
gojitev industrijskih in drugih kultur, 
gozdarstvo, domačo obrt itd., posebno 
še tiste panoge oziroma kulture, ki v 
danih naravnih pogojih najbolj uspeva- 
jo; 4. da uvaja za povečanje kmetijske 
proizvodnje in s tem za naraščanje bla- 
gostanja svojih članov naprednejša teh- 
nične in agronomske metode v kmetij- 
stvu in v ta -namen nabavlja kmetijske 
sjroje, umetna gnojila itd., ustanavlja 
ambulante za živino, plemenilne postaje, 
organizira selekcijo živine, gradi silose, 
organizira semensko službo, skrbi za 
gojitev sadnih, gozdnih in drugih sadik 
itd.; 6. da organizira predelavo kmetij- 
skih pridelkov in obrtne delavnice-za 
potrebe svojih članov in izrablja pri tem 
predvsem lokalne surovine; 6- da zbira 
kmečke prihranke v obliki hranilnih 
vlog in notranjih posojil za ustvarjanje 
obratnih sredstev in podeljevanje kre- 
ditov svojim članom; 7. da skrbi za-go- 
spodarski strokovni, kulturni in pro-. 
svetni dvig vseh prebivalcev svojega 
okoliša tako, da prireja v svojem za- 
družnem domu strokovna in politična 
predavanja, kulturne prireditve, stro- 
kovne tečaje,. razstave, predvajanja fil- 
mov, goji fizkulturo itd. ter ustanovi 
svojo knjižnico. 

Zaradi smotrnega im uspešnejšega iz- 
vajanja svojih .nalog izdela potrebne na- 
črte v skladu s splošnim državnim na- 
črtom. 

Zadružni delež znaša 150 din, delež 
zadružnikovega družinskega člana pa 
20 din. Vsak zadružnik jamči še s pet- 
kratnim zneskom vpisanih obveznih de- 
ležev. 

Zadruga razglaša važnejše sklepe v 
svojih poslovnih prostorih in na razglas- 
ni deski. 

Upravni odbor sestavlja 7 do 14 čla- 
nov. Njegova dolžnost traja- eno leto. 

Zadrugo zastopa upravni odbor, pod- 
pisujeta pa zanjo po dva člana upravne- 
ga odbora, katerih enega lahko nadome- 
šča po upravnem odboru pooblaščeni 
uslužbenec zadruge. 

Izbrišejo se dosedanji člani upravnega 
odbora: Pisnik Jože, Friedfeld, Norbert, 
Žitnik Zmago, Verdinek Rudolf, Mrav- 
ljak  Tone,   Mlinaric Jože  in  Rozman 
Ivan, vpišejo se novi člani: 

Anic Peter, livarski čistilec, Vuzenica, 
Habraman Ivan, sadjar, Vuzenica, 
Balič Jožef, delavec, Vuzenica, 
Praprotnik Eia, gospodinja, Vuzenica, 
Zvikart Franc, kmet, Št. Janž, 
Križaj Mirko, kmet, Št. Janž, 
Jeznik Gregor, kmet, Št Janž, 
Holdrijan Pongrac, etrojničar, Vuze- 

nica, 
Verdnik Jakob, kmet, Dravče. 
Zaznamuje se, da je Mravljak Viktor 

predsednik, Kričej Mirko podpredsed- 
nik in Volmajer Karol tajnik upravnega 
odbora 

Kot pooblaščenec za sopodpisovanje se 
vpiše Proje Jožef, poslovodja y .Vuzenici. 

Na podlagi sklepov zborov prizadetih 
zadrug se vpiše, da sta se s kmetijsko 
zadrugo z o. j. v Vuzenici združili: Ži- 
vinorejska selekcijska zadruga z o. j. v 
Vuzenici in Lesno-produktivna zadruga 
z o. j. v Vuzenici, ki sta s tem prenehale 
obstojati in se izbrišeta v zadružnem re- 
gistru (Zadr III 29 in S4). 

Okrožno sodišče v Mariboru 
dne 28. septembra 1948. 

Zadr I 2te 8774 

* 
1502. 

Sedež: Mokronog. 
Dan vpisa: 30. septembra 1948. 
Besedilo: Kmetijska nabavno-proüajna 

zadruga z omejenim jamstvom v Mokro- 
nogu. 

Na skupščini 22. II. 1948 so bula spre- 
jeta nova pravila. 

Sedež odslej: Mokronog, okraj Trebnje. 
Okoliš obsega območje KLO Mokronog 
izvzemši vasi Slepšek, Ostrožnik, Log, 
Gorenja vas, Ribjek in Pugled. Na tem 
sektorju bo zadruga odkupovala kme- 
tijske pridelke in preskrbovala svoje 
člane z vsemi industrijskimi predmeti. 
Po vezanih cenah bo odkupovala in pro- 
dajala tudi pri nečlanih, kar je v skladu 
z izdanimi odredbami. 

Besedilo odslej: Kmetijska zadruga z 
omejenim jamstvom v Mokronogu, okraj 
Trebnje.  . 

Naloge zadruge so: 1. da na čim boljši 
in čim kulturnejši način oskrbuje svoje 
člane z vsemi potrebnimi potrošnimi 
predmeti; 2. da odkupuje v svojem oko- 
lišu vse kmetijske pridelke in izdelke v 
skladu s postavljenim načrtom za dobro 
oskrbo mest in drugih industrijskih sre- 
dišč in sklepa v ta namen pogodbe; 
3. da pospešuje in razvija vse panoge 
kmetijskega gospodarstva na svojem 
področju, tako poljedelstvo, živinorejo, 
sadjarstvo, vinogradništvo, čebelarstvo, 
gojitev industrijskih in drugih kultur, 
gozdarstvo, domačo obrt itd., posebno 
še tiste panoge oziroma kulture, ki v 
danih naravnih pogojih najbolj uspeva- 
jo; 4. da uvaja za povečanje kmetijske 
proizvodnje in s tem za naraščanje bla- 
gostanja svojih članov naprednejše teh- 
nične in agronomske metode v kmetij- 
stvu in v ta namen nabavlja kmetijske 
stroje, umetna gnojila itd., ustanavlja 
ambulante za živino, plemenilne Dostaje, 
organizira selekcijo živine, gradi silose, 
organizira semensko službo, skrbi za 
gojitev sadnih, gozdnih in drugih sadik 
itd.; 5. da organizira predelavo kmetij- 
skih pridelkov in obrtne delavnice za 
potrebe svojih članov in izrablja pri tem 
predvsem lokalne surovine; 6. da zbira 
kmečke prihranke v obliki hranilnih 
vlog in notranjih posojil za ustvarjanje 
obratnih sredstev in podeljevanje kre- 
ditov svojim članom; 7. da skrbi za go- 
spodarski strokovni, kulturni in pro- 
svetni dvig vseh prebivalcev svojega 
okoliša tako, da prireja v svojem za. 
družnem domu strokovna in politična 
predavanja, kulturne prireditve, stro- 
kovne tečaje, razstave, pTedvajanja fil- 
mov, goji fizkulturo itd. ter ustanovi 
svojo knjižnico, 

% 
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Zaradi smotrnega in uspešnejšega iz- 
vaïàiïîu: *ve£5 tìfiTc 4 Izdela potrebne na- 
črte v skladu » splošnim dTrtavnîm ••* 
crtom. 

Delež zadružnika znaša 60 din, delež 
zadružnikovega družinskega člana pa 
10 din. Vsak član jamči še z desetkra-U 
nim zneskom vpisanih deležev. 

Upravni odbor sestavlja 9 članov, io 
sicer: predsednik, podpredsednik, tajnik 
in 6 odbornikov, 

Zadrugo zastopa upravni odbor, podpi- 
sujeta pa zanjo vedno po dva člana 
upravnega odbora ali en član upravnega 
odbora in za to pooblaščeni uslužbenec 
zadruge. 

Zadruga razglaša vse sklep« v svojih 
zadružnih prostorih in na zadružni raz- 
glasni deski. 

Izbrišejo se člani upravnega odbora 
Uhan Marijan, Uljanoč Anton, Jerič 
Franc, Abina Jože, Mercina Alojzij, Brain 
Ciril in Mesojednik Franc 

Člani upravnega odbora so: 
Majcen Aleksander, posestnik, Mokro- 

nog 86, predsednik (že prej registriran), 
Setina Alojz, posestnik, Mokronog 6, 

podpredsednik, 
Šumer Ana, uradnica, Mokronog, taj- 

nica, 
Redenšek Franc, posestnikov »in, Bru- 

na vas 1, 
Doleušek Ivan, posestnik, Sv. Vrh 26, 
Gregorčič •••••, posestnik, Srednji 

Lakenc 1, 
Zelezuik Rudolf, posestnik. Gornji La- 

kenc 5, 
Kos Vinko, posestnik, Martinja vas 16, 
Kukenberger Marija, posestniča, Mo- 

kronog 114, odborniki. 
Obenem ee vpiše, d& je pooblaščen za 

sopodpisovanje 
Jerič Jože, poslovodja zadruge. 

Okrožno sodišče v Novem mestu, 
dne 30. septembra 1948. 

Zadr II 41/4,5 0267 
* 

1503. 
Sedež: Senovo. 
Dan vpisa: 21, septembra 1948. 
Besedilo: Nabavna in prodajna sa- 

druga z omejenim jamstvom r Seno- 
vem. 

Potem ko se je zaradi nove upravne 
razdelitve združila s to zadrugo Nar 
bavna in prodajna zadruga z omejenim 
jamstvom v Rajhenburgu, se Je TAA -»ga 
na podlagi sklepov občnih zborov z 
dne 3. VIII. 1947, 14. III. in 6. VI. 
1948 reorganizirala in so bila sprejeta 
nova pravila. 

Sedež odslej: Rajhenburg St. 97, okraj 
KrSko (okoliš obsega-KLO Rajhenburg, 
Presla-Dol, Dolenji Leskovec). 

Besedilo odslej: Kmetijska sadni» » 
omejenim jamstvom v Rajhenburgu. 

Zadruga je bila ustanovljena za ne- 
določen čas. 

Namen zadruge je, da oskrbuje svoje 
člane • vsemi potrebnimi' potresnimi 
Dr^meti, odkupuje kmetijske pridel- 
ke in izdelke ter opravlja vse druge na- 
deve, ki so podrobno navedene v '3. 
členu novih pravil zadruge. 

Jamstvo je omejeno. Delež zadružnika 
znala 100 din, ozd zadružnikovega dru- 

žinskega člana pa 10 din. Vsak član 
jamči za obveznosti zadruge še s pet- 
kratnim zneskom vpisanega enkratnega 
temeljnega oziroma družinskega deleža. 

Razglasi in sklepi zbora se razgla- 
šajo v poslovnih prostorih na zadružni 
razgiasni deski, vabila na' zbor pa še 
v zadružnem glasilu. 

Upravni odbor sestavlja 8 članov, in 
sicer predsednik, tajnik, blagajnik in 
pet odbornikov. 

Zadrugo zastopa upravni odbor po 
predsedniku in tajniku, če sta pa za- 
držana, pa najmanj po 2 članih uprav- 
nega odbora. Upravni odbor lahko po- 
oblasti svoje uslužbence, da smejo z&- 
stopati zadrugo in ekupaj sopodpiso- 
vati s se enim prej navedenih članov 
upravnega odbora. Podpisuje se za za- 
drugo tako, da pristavita pod besedilo 
firme po dva svoj lastnoročni podpis. 

Izbrišejo se člani upravnega odbora 
bivše Nabavne in prodajne zadruge z 
omejenim jamstvom v Rajhenburgu: 
Allegro Alojz, Mirt Alojz, Mirt Jože, 
Metelko Franc in Radej Jože in člani 
upravnega odbora Nabavne in prodajne 
zadruge z omejenim jamstvom v Seno- 
vem: Breznik Lovro, Sibila Stojan, Lam- 
per AvguStin, Zemljak Maks, Hictaler 
Jože, Dobrave France, Jereb Jernej, 
Svetlin Mirko, Kozole Jože, Kranjc 
France, Kink Leopold in Mak Mihael. 

Člani upravnega odbora reorganizi- 
rane zadruge so: 

Allegro Alojz, kmet,. Rajhenburg 181, 
predsednik, 

Zeleznik Jože, kovač, Rajhenburg 20, 
tajnik,   . 

Dular Jože, kmet, Rajhenburg 9, bla- 
gajnik, 

Zvar Anton, kmet, Presla-Doä 43, 
Sajovec Ivan, kmet, Rajhenburg 1, 
Kukovičio Rok, kmet, Dolenji Leeko- 

vec 18, 
Starič Andrej, kmet, Dolenji Leeko- 

vec 86, odborniki. 
Kot pooblaščeni uslužbenec se vpile 

Baraga Ivan, knjigovodja, Rajhenburg 11. 
Okrožno sodišče v Novem mestu 

dne 21. septembra 1948. 
Zadr II 83/4-6 3820 

* 
1504. 

Sedež: Toplice. 
Dan vpisa: 80. septembra 1948. 
Besedilo: Živinorejska Kadroga 2 ome- 

jenim jamstvom Toplice okoliea v Topli- 
cah na Dolenjskem. 

Po sklepu letne skupščine 28. V. 1948 
se je zadruga razdružlla in prešla v li. 
kvidacijo. 

Besedilo kakor doslej « pristavkom 
>v likvidaciji^ 

Likvidatorji so: 
Kralj Joie, Vrdun 6, dosedanji pred- 

sednik zadruge, 
Gorše Jože. Podtum. dosedanji tajnik, 
Poglajen Avgust, Veliki Rigelj 2, dose- 

danji Član nadzornega odbora. 
Likvidatorji bodo podpisovali za to li- 

kvidacijsko firmo tako, da bodo vel trije 
pristavili pod besedilo iste svoje lastno- 
ročne podpise. 

Okrožno sodišče v Novem mestu, 
dne 80. septembra 1948. . - 

Zadr II 136/2 9263 

1505. 
Sedež: Urana sela. 
Dan vpisa: 3. oktobra 194S. 
Besedilo: Kmetijska nabavno-prodajna 

zadruga z omejenim jamstvom v Uršnih 
selih. 

Na občnem zboru 1. Vili. 1948 so biJa 
sprejeta nova pravila. 

Sedež odslej: Urana sela, okraj Novo 
mesto. (Okoliš obsega kraje Uržna sela, 
Dobin doL Pleš, Travni dol, Laze in Seč.) 

Besedilo odslej: Kmetijska zadruga z 
omejnim jamstvom v Uršnih selih. 

Naloge zadruge so: oskrbovanje članov 
z vsemi potrebnimi potrošmmi predmeti, 
odkup kmetijskih pridelkov in opravlja- 
nje vseh drugih zadev, ki BO navedene 
nadrobno v 3. členu zadružnih pravil. 

Temeljni delež zadružnika znaša 100 
dinarjev, oni zadružnikovega družinske- 
ga člana pa 10 din. Jamstvo je omejeno. 
Vsak član Jamči že z dvajsetkratnim zne- 
•kom vpisanih obveznih deležev. 

Sklepi in priobčitve zadruge se na- 
bijejo na zadružni razgiasni deski v po- 
slovnih prostorih, vabila na zbor pa se 
se, pobej Javno razglasijo. 

Zadrugo zastopa upravni odbor ali ti- 
sti, ki ga ta pooblasti, podpisuje &e za 
zadrugo tako, da vedno po dva pristavita 
pod besedilo svoj lastnoročni podpis. 

Izbrise ee član upravnega odbora Zu- 
pančič Viktor, tajnik, vpiše se: 

Kump Jože, krojač, Laze 19, tajnik. 
Okrožno sodišče v Novem mestu, 

dne 8. oktobra 1948. 
Zadr III 26/2 9258 

1506. 
Sedež: Begunje pri Cerknici, okraj 

Postojna. 
Dan vpisa: 15. septembra 1948, 
Besedilo: Kmetijska zadruga z ome- 

jeno zavezo v Begunjah. 
Po sklepu občnega zbora z dne 1. 

VIII. 1948 se izbrišejo člani upravnega 
odbora: Urh Frane, Begunje 106, Brezec 
Janez, Begunje 29, Tursio Milan-, Begu- 
nje 24, Meden Jože, Selšček 2•, Boršt- 
nik Janez, Otave 13, Tomšič Jože, Brezje 
10, Rožahc Anton, Begunje •; vpijejo 
pa se novi 'člani: 

Semel Viktor, Begunje 6, predsednik, 
Meden Alojzij, Begunje 49, tajnik. 

: Svigelj Danica, Brezje 2, blagajnik, 
ZnidarŽič Franc, Begunje 39, 
Kranje Anton Topol 18, ^ 
Knap Janez, Mahneti 1, 
Korošec Anton, Podslivniea 14, odbor- 

niki. 
Okrožno sodišče v Postojni 
dne 15. septembra 1948. 

Zt 112/48-5 

1507. 
, Sedež: Crni vrh, o'aaj Idrija, 

Dan vpisa: 15. avgusta 1948. 
Besedilo: Kmetijska zadruga z omeje- 

no zavezo v črnem vrhu. 
Na ekupščird 4. julija 1948 so bila 

sprejeta nova pravila in izvoljen njov 
upravni odbor. 

K 4. odstavim 15. Mena pravil se doda 
nov odstavek:  - ' 

>Ako ob,določeni uri ni prisotno za- 
dostno Število članov, se vrši zbor eno 
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uro pozneje z istim dnevnim redom ter 
sklepa veljavno ne glede na število na- 
vzočih članov.« 

Tretji odstavek 18. člena pravil se 
spremeni toliko, da sestavlja upravni 
odbor 7 do 9 članov. 

Izbrišejo se člani upravnega odbora: 
RudoLf Jožef, Rupnik Franc, RudolI Vik- 
tor, Kosmač Filip in Tornine Janez; 
vpiejo pa se non člani: 

Logar Ivan, kmet. Javornïk 7, pred- 
sednik, 

Grom Franc, kmet, 1'redgriže 13. . 
Mikuž Mirko, kmet, Zadlog 1, ' 
Kune Marija, mlekarica, Zadlog 22, 
Ćuk KareJ, delavec, Predgriže 12, 
Mikuž Ludvik, mesar, Črni vrh 47, 
Rupnik Janez, delavec, Zadlog 21. 

Okrožno sodišče v Postojni 
dne 15. avgusta 1948. 

Zt 6/46—12 8886 
* '   ., 

1Ö0S. 
Sedež: Hotedršica, okraj Idrija.      > 
Dan vpisa: 17. septembra 1948. 
Besedilo: Kmetijska zadruga z omeje- 

nim jamstvom v Hotedrsici. 
Izbrišejo se člani upravnega odbora: 

Petrovcu: Karol, Nagode Franc in Kovač 
Ana, vpišejo se novi člani: 

Brus Ivan, kmet. Hotedršica 77, pred- 
sednik, 

Nagode Karol, kmet.  Hotedršica 26, 
podpredsednik, 

Lukan Janez, delavec, Hotedršica 44, 
Fabčič Stane, gostilničar. Hotedršica 

št. 59, odbornika. 
Okrožno sodišče v Postojni 
dne 17. septembra 1948. 

Zt 37/48—10      '   •   9476 

1309. •    '    '••'•• 
S&dež: Hruševje. 
Dan vpisa: 29. septembra 1948.      ' 
Besedilo: Kmetijska zadruga z, o. j. 

v Hruševju. 
Izbrišeta se člana upravnega odbora 

Dužnik Rafael in Krebelj Anton, vpiše» 
ta ee nova člana 

Kobal Danilo, pleskar, Slavinje 10, 
Šabec Janez, kmet, Hruševje S. 

Okrožno sodišče v Postojni 
dne 29. septembra 1948. 

Zt 9/47—12 9471 

1510. 
Sedež: Idrija. 
Dan vpisa: 29. septembra 1948, 
Besedilo: Gospodarska zadruga z o; i 

v- Idriji. 
Besedilo odslej: Potrošniška zadruga 2 

omejenim jamstvom r Idriji. 
Okrožno sodiSče v Postojni 
dne 29. septembra 1948. 

Zt 60'46—9 9479 
* 

1511. 
Sedež: Kneza, okraj Tolmin. 
Dan vpisa: 6. septembra 1948. 
Besedilo:   Kmečka  nabavno-prodajna 

zadruga z 0. j. na Knezi. 
. Na  skupščini  25   VII.  1948 so bila 
sprejeta spremenjena previla ' • 

Besedilo odslej: Kmctiiska zadruga 1 
omejenim jamstvom na Knezi. 

Naloge zadruge so: L da na čim boljši 
ia čim kulturnejši način oskrbuje svoje 
Člane  z vsemi potrebnimi potresnimi 
predmeti; 2. da odkupuje v svojem oko- 
lišu vse kmetijske pridelke in izdelke v 
skladu s postavljenim nacrtom za dobro 
oskrbo mest in drugih industrijskih sre- 
dišč in sklepa v ta namen pogodbei 
3. da pospešuje • razvija vse panoge 
kmetijskega   gospodarstva   na   fevojem 
podrofju, tako poljedelstvo,  živinorejo, 
sadjarstvo, vinogradništvo, čebelarstvo, 
gojitev industrijskih in drugih kultur, 
gozdarstvo, domačo obrt itd., posebno 
še tiste panoge oziroma kulture, ki v 
danih naravnih pogojih najbolj uspeva- 
jo; 4. da uvaja za povečanje kmetijske 
proizvodnje in s tem za naraščanje bla- 
gostanja svojih članov naprednejše teh- 
nične in agronomske metode v kmetij- 
stvu in v ta namen nabavlja kmetijske 
stroje,  umetna  gnojila itd., ustanavlja 
ambulante za živino, plemenilne postaje, 
organizira selekcijo živine, gradi «lose, 
organizira eemensko eluibo,. skrbi  za 
gojitev sadnih, gozdnih in drugih sadik 
itd.; 5. da organizira predelavo kmetij- 
skih pridelkov in obrtne delavnice za 
potrebe svojih članov in izrablja pri tem 
predvsem lokalne surovine; 6. da zbira 
kmečke prihranke v obliki branilcih 
vlog in notranjih posojil za ustvarjanje 
obratnih sredstev in podeljevanje kre- 
ditov svojim članom; 7. da skrbi za go- 
spodarski  strokovni,  kulturni in  pro- 
svetni  dvig vseh   prebivalcev svojega 
okoliša tako, da prireja v svojem za. 
družnem domu strokovna in politična 
predavanja, kulturne   prireditve,   stro- 
kovne-tečaje, razstave, predvajanja fil- 
mov, goji   fizkulturo itd. ter ustanovi 
svojo knjižnico. / .,' 

Zaradi smotrnega in uspešnejšega iz- 
vajanja svojih nalog izdela potrebne 
načrte v 6kladu e splošnim državnim na- 
črtom. 

Zadružni delež znaša 150 din. Vsak 
zadružnik jamči s petkratnim zneskom 
vpisanih deležev. 

Upravai odbor sestavlja 7 do 9 Članov. 
Zadrugo zastopa upravnd odbor, sanjo 
pa podpisujeta 'dva dlana upravnega od- 
bora, katerih enega sme nadomeščati 
pooblaščeni uslužbenec zadruge. 

Izbriše se član upravnega odbora Do- 
bravec Jožef, vpiše pa se novi član: 

Kavčič Franc, kmet, Temljin 34. 
Okroino sodišče v Postojni 

dne 6. septembra 1948. 
Zt 68/47-5 8904 

*       • 
1512. 

Sedež: Traie, okraj Idrija.       „   . 
•Dan vpisa: 20. septembra 1948.     ' 
Besedilo: Kmetijska zadruga • omeje- 

nim Jamstvom na Tratah. 
VpiSejo se: kot predsednik upravnega 

odbora dosedanji tajnik 
Bogataj Adolf, delavec, Medvedje 

brdo 34, kot tajnik dosedanji predsednik 
Lukančič Janez, kmet, Žibrše 18, in 

kot nova Člana upravnega odbora' ' 
Nagode Stanislav, delavec, "Medvedje 

i brdo 17, • -! 

Rupnik    Ivanka,    šivilja,   Medvedje 
brdo HS. 

Okroino sodišče r Postojni 
dne 20. septembra 1948, 

Zt 26/48 •• 
* 

••. 
Sedež: Zelin, okraj Idrija. 
Dan vpiea: 16. septembra 1948. 
Besedilo: Kmetijska zadruga z omeje- 

nim jamstvom na Zelinu. 
Vpišeta ee nova člana upravnega od- 

bora 
Dežela Venceslav, Straža 4, 
Tušar Stanislav, Straža 24. 

Okroino sodišče v Postojni 
dne 16. septembra 1948. 

Zt 80/48-7 9476 , 

1514. 
Sedež: Kranj. 
Dan izbrisa: 9. oktobra 1948. 
Besedilo: Narodni dom • Kranju, za- 

druga z omejenim jamstvom. 
Zaradi končane likvidacije. 

• Okrožno sodišče v Ljubljani 
dne 9. oktobra 1948. 

ZadrJV 34/57 , 9174 
* 

Popravek 
V besedilu Potrošniške zadruge 1 

omejenim jamstvom na Jesenicah (Urad- 
ni list LRS št. 45 z dne 26. .X. 1948) se 
v oglasnem delu na strani 885 pod zap. 
številko 1448 podpis sodišča pravilno 
glasi: 

Okrožno sodišče r Ljubljani 

Vpisi v trgovinski register 
1515. 

Sedež: LJubljana, 
Dan vpiea: 19. oktobra 1948. 
Besedi»: Fran Lukič, Ljubljana, 
Na podlagi sklepa z dne 1. oktobra 

1948 se je družba razdružila in preŽJa 
v likvidacijo. 

Likvidacijska firma kakor doslej s pri. 
stavkom »v likvidaciji«. 

Likvidator; Lukič Zvonimir, drž. u*hi*- 
benec, Ljubljana, Sv. Petra cesta 75. 

Likvidator samostojno podipsuje lifcvi- 
dadjsko firmo. 

Okrofao »odišče r Ljubljani 
dne 19. oktobra 1948. 

.   . ,     R« A III 45/6 44• 

1516. * 
Sedež: Ljubljana. 1 
Dan vpisa: .16. oktobra 1948, 
Besedilo: >Meia«, prodaja kravat h 

ovratnikov, drulba z o. z. v Ljubljani 
Po ••••• občnega zbora 20. maja 1948 

ee je družba razdružila in prešla v likvi- 
dacijo. 

Besedilo: kakor doslej e prietavkom 
>v likvidaciju. 

Likvidator: Premelč MeJanija, Ljublja- 
na, Tavčarjeva ulica -2/II. 

Likvidator samostojno podpisuje likvi- 
dacijsko firma       .     ' 

Okrožno sodišče v Ljubljani 
dne 15. oktobra 1948.' * 

Rg C III 168/10 9•• 
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1517. 
Sedež: Ljubljana. 
Dan vpisa: 25. oktobra 1948. 
Besedilo: A. Potokar nas]. M. Cimper- 

man, Ljubljana. 
Na podlagi odločbe MLO Ljubljana 

z dne 18. X. 1948, št. TP 4685/48 je 
tvrdka prešla v likvidacijo. 

Likvidator: Grčar Franc, uslužbenec 
trgovskega podjetja >Manufaktura-GaIan- 
terija«. 

Lkvidatorska firma: kakor doslej 8 
pristavkom v likvidaciji. 

Likvidator samostojno podpisuje likvi- 
dacijsko firmo. 

Okrožno sodišče v Ljubljani 
dne 22. oktobra 1948. 

Reg A V 207/8 9620 
* 

1518. 
Sedež: Ljubljana. 
Dan vpisa: 16. oktobra 1948. 
Besedilo: A. Prelog, družba • o. z. v 

Ljubljani. 
Na podlagi 2. odstavka 5. člena temelj, 

nega zakona o zasebnih trgovinah( Urad- 
ni list FLRJ, št. 89/1948) se je družba 
razdružila in prešla v likvidacijo. 

Besedilo: kakor doslej s piristavkom >v 
likvidaciji«. 

Likvidator: Prelog Anton4, Miklošičeva 
cesta 34/11. 

Likvidator samostojno podpisuje likvi- 
dacijsko firmo. 

Okrožno sodišče v Ljubljani 
dne 31. maja 1948. 

Rg C IV 64/4 9313 

1519. 
Sedež: Maribor. 
Dan vpisa: 15. oktobra 1948. 
Besedilo: Čopič Avgust, kemična to- 

varna. 
Podjetje je prešlo v last splošnega 

ljudskega premoženja na podlagi ukaza 
Prezidija Ljudske skupščine LRS z dne 
28. IV. 1948 v zvezi z določbami zakona 
o nacionalizaciji zasebnih gospodarskih 
podjetij. * 

Okrožno sodišče v Maribora 
dne 15. oktobra 1948. 

RG A III 147 9428 
* 

1520. 
Sedež: Ljubljana. 
Dan izbrisa: 25. oktobra 1948. 
Bssedilo: Hipotekama banka jugoslo- 

vanskih hranilnic v likvidaciji. 
Zaradi končane likvidacije. 

Okrožno sodišče v Ljubljani 
dre 23. oktobra 1948. 

Rg B II 85/20 9Ô21 
* 

1521. 
Sedež: Ljubljana. 
Dan vpisa: 25. oktobra 1948. 
Besedilo: A. Žlender. Ljubljana. 
Na podlagi odločbe MLO, poverjeni- 

štva za TP z dne 16. X. 1948, št. TP 
4982/48, je tvrdka prešla y likvidacijo. 

Likvidator: Grčar Frano, uslužbenec 
>Manufakture-Galanterije« v Ljubljani. 

Likvidacijska firma: kakor doslej e 
pristavkom >v likvidaciji«. 

Likvidator samostojno podpisuje likvi- 
dacijsko firmo. 

Okrožno sodišče v Ljubljani 
dne 22. oktobra 1948. 

Rg A VII 34/2 9024 
* 

1522. 
Sedež: Tržič. 
Dan izbrisa: 25. oktobra 1948. 
Besedilo: A. Globočnik v Tržiču. 
Zaradi vpisa v register drž. gospodar- 

skih podjetij pri ministrstvu za finance 
LRS. 

Okrožno sodisčo v Ljubljani 
dne 22. oktobra 1948. 

Posam.II 263/17 9623 

Uvedbe postopanja 
za razglasitev za mrtve 

V R 1498/48-3 9147 
Kovač Ivan, roj. 28. II. 1917 v Trob- 

nem dolu, ein Ivana in Terezije rojene 
Zeme, kolar in mizar, se kot borec JA 
öd 3. III. 1945 pogreša. 

Na predlog očeta Kovača Ivana, prev- 
žitkarja v Trobnem dolu 18, se uvede 
postopanje za razglasitev za mrtvega in 
se izdaja poziv, da se o pogrešanem do 
L II 1949 poroča sodišču. 

Kovač Ivan se poziva, da se zglasi pri 
sodišču ali drugače da kako vest o sebi. 

Po preteku roka bo sodišče odločilo o 
predlogu. 

Okrajno sodišče v Colju 
dne 31. julija 1948. 

* 
V R 1486/48-4 8942 

Rajgl Janez, roj. 21. IV. 1926 v Veter- 
niku 62, sin Janeza in Josipino rojene 
Beve, čevljarski pomočnik v Kozjem 97, 
je baje padel kot partizan 8. III. 1945 ob 
Krki. 

Na predlog matere so uvede postopa- 
nje za razglasitev za mrtvega in se izda- 
ja poziv da se o pogrešanem do 15. I. 
1949 poroča sodišču. 

Rajgl Janez se poziva, da se zglasi pri 
sodišču ali drugače da kakò vest o sebi. 

Po preteku roka bo sodišče odločilo o 
predlogu. 

Okrajno sodišče v Celju 
dne 25. septembra 1948. 

V R 1269/48 9065 
Jazbec Franc, roj. 17. XI. 1914 v Ra- 

kovcu, sin posestnika Martina in Fran- 
čiške rojene Zabič, je odšel 22. IV. 1944 
v NOV v Savinjsko dolino. Od tedaj se 
pogreša. 

Na predlog očeta »Jazbeca Martina, 
prevžitkarja v Rakovcu, p. Sv. Vid pri 
Grobelnem, se uvede postopanje za raz- 
glasitev za mrtvega in se izdaja poziv, 
da se o pogrešanem do 1. XII. 1948 po- 
roča sodišču. 

Po preteku roka bo sodišče odločilo o 
predlogu. 

Jazbec Franc se poziva, da se zglasi 
pri sodišču ali drugače da kako vest o 
sebi. 

Okrajno sodišče v Celju 
dne 1. oktobra 1948. 

I R 144/48—3 9319 
Gorše Franc, roj 6. III. 1922 v-Hrast- 

ju 24 pri Vinici, kmečki sin Petra in 
Marije rojene Frankovič, je po zlomu 
Italije odšel v 10. brigado NOV. Iz bojev 
oktobra 1943 se pogreša. 

Na predlog matere Gorše Marije so 
uvede postopanje za razglasitev za mrt- 
vega, 
I R 145/48—3 9320 

Jaklič Ivan, roj. 30 XII, 1911 v Kri- 
ževeki vasi, sin Janeza in pok. Marije 
rojene Bratanič, posestnik in kolar, je 
odšel po zlomu Italije v 15. brigado NOV. 
Od konca leta 1943 se pogreša. 

Na predlog žene Jaklič Alojzije roje- 
ne Kofalt, se uvede postopanje za raz- 
glasitev za mrtvega. 

Vsakdo, ki mu je o pogrešanih kaj 
znano, se poziva, da to do 15. XII. 1948 
poroča sodišču ali skrbniku Medven Ma- 
riji, sod. uradnici v Črnomlju. 

Gorše Franc in Jaklič Ivan se poziva- 
ta, da se zglaslta pri sodišču ali druga- 
če dasta kako vest o sebi. 

Po preteku roka bo sodišče odločilo o 
predlogih. 

Okrajno sodišče v Črnomlju 
dne 15, oktobra 1948. 

I R 6/48-3 9066 
Rituper Frančiška rojena Graj, roj. 19. 

III. 1892 v Prosenjakovcih, hči Petra 
in Rozalije rojene Hanžar, je odšla v 
Francijo. Po poročilu Korena Pavla in 
Elizabete, poljedelke iz Dobrovnika 35, 
je baje tam v bolnici umrla. 

Na predlog moža Rituperja Ludvika, 
traktorista iz Dolgovaškib goric 70, se 
uvede postopanje za razglasitev za mrtvo 
in se izdaja poziv, da se o pogrešani do 
10. XI. 1948 poroča sodišču ali skrbniku 
Legnu Štefanu, sod. uslužbencu v Dolnji 
Lendavi. 

Rituper Frančiška se poziva, da se 
zglasi pri sodišču ali drugače da kako 
vest o sebi. 

Po preteku roka bo sodišče odločilo o 
predlogu. 

Okrajno sodišče v Dolnji Lendavi 
dne 5. oktobra 1948. 

¥ 
R 375/48-6 9432 

Skerlj Franc, roj. 16. X. 1906 v Bav- 
dekih, sin Alojza in Marije rojene Sa- 
mec, mizar v Bavdekih 8, KL0 Rob, se 
od pomladi 1945 pogreša. 

Na predlog žene Skerlj Zofije, gospo- 
dinje v Bavdekih 8, se uvede postopanje 
za razglasitev za mrtvega in se izdaja po- 
ziv, da se o pogrešanem do 25. XII 1948 
poroča sodišču ali Škerij Zofiji. 

Po preteku roka bo sodišče odločilo o 
predlqgu. 

Okrajno sodišče v Grosupljem 
dne 15. oktobra 1948. 

* 
R 463/48—2 0146 

Mauri Anton, roj. 17. I. 1905 na Jese- 
nicah, okr. Idrija, sin pok Matije in Ka- 
tarine rojene Obid. kmet. je odšel leta 
1943 v soško brigado NOV. V začetku 
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1944 je bil pri Grahovem od Nemcev 
ujet in odpeljan v Dachau, od koder je 
bil konec leta 1944 s transportom nežna- 
no kam odpeljan. Od tedaj se pogreša. 

Na predlog brata Mauri Jerneja, kmeta 
z Jesenic 42, se uvede postopanje za 
razglasitev za mrtvega in se izdaja po- 
ziv, da se o pogrešanem do 1.1.1949 po- 
roča sodišču. 

Mauri Anton se poziva, da se zglasi 
pri sodišču ali drugače da kako vest o 
sebi. 

Po preteku roka bo sodišče odločilo o 
predlogu. 

Okrajno sodišče v Idriji 
dnö 8. oktobra 1948. 

I R 183/48-2 9271 
Flegar Franc, roj. 3. IX. 1917 v Hru- 

šici, ključavničar, je bil 16'. VII. 1917 
mobiliziran v nemško vojsko. Moral je 
tudi v Rumunijo in se od zadnjega umi. 
ka od tam pogreša. Mesaric Rudi iz Hru- 
šice, ki je sam pozneje v nemški vojski 
padel, je izpovedal, da je Flegar na umi- 
ku padel. 

Na predlog žene Flegar Marije, gospo- 
dinje iz Hruaice 80, se uvede postopanje 
za razglasitev za mrtvega in ee izdaja 
poziv, da se o pogrešanem do 20. XII. 
1948 poroča sodišču ali skrbniku Rihter- 
ju Mirku, sod. uradniku na Jesenicah. 

Po preteku roka bo sodišče odločilo o 
predlogu. 

Okrajno sodišče na Jesenicah 
dne 15. oktobra 1948. 

* 
I R 179/48—3 9365 

Iglic Franc, roj. 22. IX. 1912 v Srednji 
vasi v Poljanah nad Škof jo Loko, računo- 
vodja KID na Jesenicah, Blejska 32, je 
odšel 18. III. 1944 v NOV. Qd tedaj se 
pogreša. 

Na predlog žene Iglic Alojzije iz Ljub- 
ljane, Beethovnova 16, se uvede postopa- 
nje za razglasitev za mrtvega in se izda. 
ja poziv, da se o pogrešanem do 30. XII. 
1948 poroča sodišču ali skrbniku Rihter- 
ju Mirku, sod. uradniku na Jesenicah. 

Po preteku roka bo sodišče odločilo o 
predlogu. 

Okrajno sodišče na Jesenicah 
dne 18. oktobra 1948. 

* 
I R 192/48—2 9067 

Vidervol Janez, roj. 4. VII. 1912 v Do. 
lenji vasi pri Ribnici, sin pok. Janeza 
"!! Marije rojene Češarek, se od pomladi 
1945 pogreša. Po potrdilu QI0, odsek za 
notr. zadeve v Kočevju z dne 30. II. 1948 
ni nobenih podatkov o njegovem biva- 
lišču. 

Na predlog matere Vidervol Marije, po. 
sestnice v Dolenji vasi 60, se uvede po- 
stopanje za razglasitev za mrtvega in se 
izdaja poziv, da ee o pogrešanem do 10 
IV. 1949 poroča sodišču ali skrbniku 
Črnivcu Jožefu, sod. uradniku v Kočevju. 

Vidervol Janez, se poziva, da se zgla- 
si pri sodišču ali drugače da kako vest 
o sebi. 

Po preteku roka bo sodišče odločilo o 
predlogu. 

Okrajno FO-•••• T Kočevju 
dne 7. oktobra •8. 

II R 284/48-3 9110 
Benda Karol, roj. 28. II. 1911 v Ve 

klem 45, sin Franca in Marjane rojene 
2un, poročen, delavec v Stražišču 176, 
se od 27. V, 1943 pogreša. 

Na predlog žene Benda Marije, gospo- 
dinje v Stražišču 175, se uvede postopa- 
nje za razglasitev za mrtvega in se iz- 
daja poziv, da se o pogrešanem do 30. 
VI. 1949 poroča sodišču ali skrbniku Ze- 
Iezniku Simonu, sod. uradniku v Kranju. 

II R 289/48—4 9109 
Mravlje Jakob, roj. 10. IV. 1894 na Hle- 

višah, Logatec, sin Matevža in Terezije 
rojene Sečnik, poročen, cestni delavec, 
je bil interniran v Dachau-Allach. Od 
maja 1945 se pogreša. Baje je v tabori- 
šču umrl. 

Na predlog žene Mravlje Marije, go- 
spodinje v Podklancu 1 pri Zireh, se 
uvede postopanje za razglasitev za mrt- 
vega in se izdaja poziv, da se o pogreša- 
nem do 31. XII. 1948 poroča sodišču 
ali skrbniku Zelezniku Simonu, sod. 
uradniku v Kranju. 

Benda Karol in Mravlje Jakob se po- 
zivata, da se zglasita pri sodišču ali 
drugače dasta kako vest o sebi. 

Po preteku roka bo sodišče odločilo o 
predlogih. 

Okrajno sodišče v Kranju 
dne 4. oktobra 1948. 

Po preteku roka bo sodišče odloČilo o 
predlogih. 

Okrajno sodišče • Novem mestu 
dne 6. oktobra 1948. 

I R 47/48-7 
* 

8832 
Legan Rudolf, roj. 4. XI. 1904 na Ja- 

mi 31, sjn Rudolfa in Jožefe rojene 
Jerše, kmetovalec, oženjen, se od maja 
1945 pogreša. 

Na predlog žene Legan Jožefe, gospo- 
dinje iz Jame, se uvede postopanje za 
razglasitev za mrtvega in se izdaja po- 
ziv, da se o pogrešanem do 1. III. 1948 
poroča sodišču ali predlagateljici Legan 
Jožefi. 

Po preteku roka bo sodišče odloČilo 
0 predlogu. 

Okrajno sodišče v Novem mestu 
dne 30. septembra 1948. 

* 
1 R 199/48-5 9181 

Dežman Jakob, roj. 20.  VII. 1920 v 
Strelacu 14, sin Ivane Dežman, oženjen, 
mlinar in posestnik v Strelcu, KLO Šmar- 
jeta, se od pomladi 1945 pogreša. 

Na predlog žene Dežman Marije rojene 
Iljaž, gospodinje iz Strelaca 8, se uvede 
postopanje za razglasitev za mrtvega in 
se izdaja poziv, da se o pogrešanem do 
1. I. 1949 poroča sodišču ali predlaga- 
teljici Dežman Mariji. 

I R 198/48-5 9Ì80 
Pavlin Janez, roj. 6. I. 1915 v Gor. 

Mokrem polju 10, KLO Orehovica, sin 
Janeza in Frančiške rojene Šašek, ože- 
njen, čevljar, se od pomladi 1945 pogreša. 

Na predlog žene Pavlin Marije rojene 
Rajer, delavke iz Loke 25, KLO Ore- 
hovica, se uved postopanje za razglasitev 
za mrtvega in se izdaja poziv, da se o 
pogrešanem do 1. I. 1949 poroča sodišču 
ali predlagateljici Pavlin Mariji. 

I R 196/48-5 
* 

9364 
Antončič Franc, roj. 14. II. 1926 na 

Vinjem vrhu 27, sin Antončič Marije, 
samski, se od konca leta 1943 pogreša. 

Na predlog matere Antončič Marije, ko- 
čarice na Vinjem vrhu 24, se uvede posto- 
panje za razglasitev za mrtvega in se iz- 
daja poziv, da se o pogrešanem do 1. II. 
1949 poroča sodišču ali predlagateljici. 

Po preteku roka bo sodišče odločilo o 
predlogu. 

Okrajno sodišče • Novem mesta 
dne 16. oktobra 1948. 

IR 168/48—0 8266 
Mezgec Jožef, roj. 19. III. 1917 v Pal- 

čju, kmečki sin pok. Ivana an Marije ro- 
jene Jurca, samski, je 18. IX. 1943 vsto- 
pil v NOV. Drugi dam ee je udeležil bo- 
jev v bližini Cerknice in se od tedaj 
pogreša. 

Na predlog brata Mezgeca Franca, po- 
sestnika iz Palčja 55, se uvede postopa, 
nje za razglasitev za mrtvega in se iz- 
daja poziv, da se (o pogrešanem do 
1. XII. 1948 poroča sodišču ali skrbniku 
Mlakarju Ivanu, sod. uradniku v Po- 
stojni. 

Mezgec Jožef ee poziva; da se zglasi 
pri sodišču ali drugače da kako vest o 
sebi. 

po preteku roka bo eodiS&e odločilo 
0 predlogu. 

Okrajno sodišče • Postojni   • 
dne 10. septembra 1048. 

1 R 162/48-5 8883 
Kenič Jakob, roj. 9. VII. 1911 • Oreh- 

ku, sin pok. Franca in pok. Frančiške 
rojene Žafran, mizar, samski, je odšel 
septembra 1943 v NOV. Nazadnje je slu- 
žil kot borec v zaščitnem bataljonu IX. 
korpusa. Baje je padel v bojih z Nemci 
1. IV. 1945 pri vasi Vogaloe nad Idrijo. 
Od tedaj se pogreša. 

Na predlog sestre Kenič Ivane, urad- 
nice pri OLO v Postojni, se uvede posto- 
panje za razglasitev za mrtvega in se 
izdaja poziv, da se o pogrešanem do 
30. XI. 1948 poroča sodišču ali skrbniku 
Jerančetu Slavku, referentu zemljiške 
knjige v Postojni. 

Po preteku roka bo sodiSče odloHlo 
0 predlogu. 

Okrajno sodiSče y Postojni 
dne 27. septembra 1948. 

* 
1 R 162/48—11 8905 

Knap Janez mL, roj. 10. XI. 1913 na 
Zali, sin Janeza in Ane rojene Lešnak, 
tesar, samski, je maja 1942 odšel v NOV. 
Baje je decembra 1942 kot borec no- 
tranjskega odreda padel pri vaei Gori 
nad Sodražico. 

Na predlog očeta Knapa Janeza st., ko- 
lonista v Apačah 9, se uvede postopanje 
za razglasitev za mrtvega in se izdaja 
poziv, da se o pogrešanem do 1. XII. 
1948 poroča sodišču aH skrbniku Jeran- 
četu Slavku, sod. uradniku v Postojni 
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Po preteku roka bo sodišče odločilo 
0 predlogu. 

Okrajno sodišče v Postojni 
dne 30. septembra 1948. 

* 
1 R 133/48-15 9111 

Dekleva Vekoslav, roj. 14. IV. 1923 na 
Mali Pristavi, kmečki sin Jakoba in pok. 
Ane Dekleva, samski, je bil kot borec 
grške nar. osvobodilne vojske septembra 
1943 od Nemcev ujet. Odpeljan je bil v 
Bosno, nato pa na Hrvatsko, kjer je baje 
sredi marca 1944 v bojili z Nemci padel 
pri kraju Bačuga. Od tedaj se pogreša. 

Na predlog očeta Dekleve Jakoba, kme- 
ta iz Male Pristave 4, se uvede postopanje 
'.a razglasitev za mrtvega in se izdaja po- 
ziv, da se o pogrešanem do 1. I. 1949 po- 
roča sodišču ali skrbniku Jerančetu Slav- 
ku, sod. uradniku v Postojni, 

Po preteku roka bo sodišče odločilo o 
predlogu. 

Okrajno sodišče v Postojni 
dne  1. oktobra  1948. 

1 R 163/48-6 9112 
Sever Peter, roj. 31. VII. 1908 v Hra- 

ščah, sin pok. Andreja in pok. Karoline 
rojene Šabec, kmet, samski, je odšel ok- 
tobra 1944 v Kosovelovo brigado NOV. 
Baje je bil v bojih nad Otlico aprila 1945 
težko ranjen in ?e od tedaj pogreša. 

Na predlog sestre Sever Marije, poštne 
uradnice iz Hrašč 4, se uvede postopanje 
z'a razglasitev za mrtvega in'1 se. izdaja 
poziv, da se o pogrešanem do 1. XII. 1949 
poroča sodišču ali skrbniku Jerančetu 
Slavku, sod. uradniku v Postojni. 

Sever Peter se poziva, da se zglasi pri 
sodišču ali drugače da kako vest o sebi. 

Po preteku roka bo sodišče odločilo o 
predlogu ' 

Okrajno sodišče v Postojni 
dne 5. oktobra 1948. 

* 
R 390/48—1 8478 

Egič Slavko, roj. 29. III. 1919 v Pri- 
jedoni, LRH, sin Ivana in Ljubice rojene 
Despot, brivski pomočnik, oženjen, Slo- 
venj Gradec, je odšel 1944 v Tomšičevo 
brgado NOV in je 2. II. 1945 padel pri 
Sv. Ožboltu na Otiškem vrhu. 

Na predlog žene Egič Marije, gospodi- 
nje v Slovenjem Gradcu, Meškova 1, se 
uvede postopanje za razglasitev za 
mrtvega in se izdaja poziv, da se o po- 
grešanem do 15. XII. 1948 poroča sodi- 
šču ali skrbniku, Cegovniku Filipu, sod. 
uradniku nà Prèvaljah. 

po preteku roka bo sodišče odločilo 
o. predlogu, 

Okrajno sodišče na Prevaljaii* 
dne 7-septembra 1948. 

* , , 
I R 417/48-1 8972 

Sušek Mihael, roj. 11,: IX. 1?07 v Leg- 
nu, sin Janeza in Jere rojene Trop; ože- 
njen, čevljar, je konec 'junija -1944 odšel 
v Bračičevo brigado NOV. Baje je 2. XII. 
1944 padel v bojih pri Gornjem gradu. Od 
tedaj se pogrešaj •  - .       • '• . 
-'Na'- predlog ' žene Sušek Frančiške,1 •• 

Smartnem pri Slovenjem Gradcu se uvede 

postopanje za razglasitev za mrtvega in 
se izdaja poziv, da se o pogrešanem do 
15. I. 1949 poroča sodišču ali skrbniku 
Cegovniku Filipu, sod. uradniku na Pre- 
valjah. 

Sušek Mihael se poziva, da se zglasi 
pri sodišču ali drugače da kako vest o 
sebi. 

Po preteku roka bo sodišče odločilo o 
predlogu. 

Okrajno sodišče na Prevaljaii 
dne 1. oktobra 1948. 

* 
I R 60/48—3 8394 

Gutman Anton, roj. 6. VI. 1880 v Ma- 
riboru, sin Romana in Frančiške, klju- 
čavničar v delavnici drž. železnic v Ptu- 
ju, je 26. VI. 1941 umrl v umobolnici v 
Hartheimu, zadet od kapi. 

Na predlog žene Gurman Ivane, gospo- 
dinje v Ptuju, Dominikanski trg 1, se 
uvede postopanje za razglasitev za mrtve- 
in se izdaja poziv, da se o pogrešanem 
do 1. XII. 1948 poroča sodišču aH skrb- 
niku Perteklu Karlu, sod. uradniku v 
Ptuju, 

Po preteku roka bo sodišče odločilo o 
predlogu. 

Okrajno sodišče v Ptuju 
dne 14. septembra 1948. 

III R 122/48-3 816S 
Miklavčič Anton, roj. 29, IV. 1928 v 

Rakitovcu, kmečki sin Aniona in Marije 
rojene Miklavčič, samski, je ob • zlomu 
Italije peljal italijanske vojake na par- 
tizansko komando v Jelovico. Na povrat- 
ku je bil od Nemcev zajet in odpeljan v 
tržaške zapore ali v Gorico. Od tedaj se 
pogreša. 

Na predlog matere Miklavčič Marije iz 
Rakitovca 14, se uvede postopanje za 
razglasitev za mrtvega in se izdaja po- 
ziv, da se o pogrešanem do 1.1. 1949 po- 
roča sodišču. 

Miklavčič Anton se poziva, da se zgla- 
si pri sodišču ali drugače da kako vest 
o sebi. 

Po preteku roka bo sodišče odločilo o 
predlogu. 

Okrajno sodišče v Sežani 
dne 9. septembra 1948. 

* 
III R 136/48-2 8340 

Marenzi Stanko, roj. 13. II. 1899 na 
Dunaju, sin pok. Ferdinanda in pok. 
Leopolde rojene Kolman,- občinski urad- 
nik iz Materije 1, je bil 9. II. 1944 od 
Nemcev aretiran in odpeljan v Celovec 
na' delo. Iz Celovca je bil decembra 1944 
odpeljan v Dachau, nato pa v Litome- 
rice na Češkem, kjer je baje 26. IV. 1945 
umrl. 

Na predlog žene Marenzi Stane iz Ma- 
terije se uvede postopanje za razgla- 
sitev za mrtvega in se izdaja poziv, da 
se o pogrešanem do 1. 1.1949 poroča so- 
dišču. 

Marenzi Stanko se poziva, da se zglasi 
pri sodišču aH drugače da kako vest o 
sebi.        , 

Po preteku roka bo sodišče odločilo o 
predlogu. 

Okrajno sodišče v Sežani 
dne 15. septembra 1948- 

R 555/48-5 8438 
Kragelj Ivan, roj. 18. IV. 1900 na Ci- 

ginju, sin Ivana in Alojzije rojene Hva- 
lica, posestnik, poročen, je bil 1. V. 1943 
aretiran in poslan v taborišče Cairo Mon- 
tenotte pri Savoni. Po zlomu Italije je 
bil odpeljan v Mauthausen, kjer je okrog 
8. I. 1944 zbolel in odšel v bolnico. Od 
tedaj se pogreša. 
R 556/48-4 8439 

Mervič Franc, roj. 2. VII, 1899 v Oze- 
ljanu pri Sempasu, sin Justa in Katari- 
ne rojene TerČič, poročen, mesar v Sv. 
Luciji ob Soči 57, je bil 4. VIII. 1944 
aretiran in odpeljan v tolminske zapore, 
nato pa v Dachau. Pozneje je bil poslan 
v Mauthausen in 15. II. 1945 oddan v 
bolnico. Od tedaj se pogreša. 

Na predlog bližnjih sorodnikov se uve- 
de postopanje za razglasitev za mrtvega 
in s© izdaja poziv, da se o pogrešanih 
do 10. XII. 1948 poroča sodišču ali skrb- 
niku Šavliju Dragu, sod. uslužbencu 
v Tolminu. 

Kragelj Ivan in Mervič Franc se po- 
zivata, da se zglasita pri sodišču ali 
drugače dasta kako vest o sebi. 

Po proteku rokov bo sodšče odločilo o 
predlogih. 

Okrajno sodišče v Tolminu 
do© 15. septembra 1948. 

III R 857/48—2 8480 
Sadušek Ivan, roj. 3. IV. 1920 v Tr- 

bovljah, je odšel 14..,VII.1944.v 2. četo 
II. bat. IX. brigade NOV na Dolenjsko. 
Od tedaj se pogreša. 

Na predlog matere Sadušek Magde, 
delavke v Trbovljah II, 199, se uvede po- 
stopanje za razglasitev za mrtvega. 
III R 869/48-4 8479 

Sramelj Milan, roj. 2. I. 1915 v Inn- 
sbruoku, železničar v Zidanem mostu 20, 
je bil 21. VII. 1944 vpoklican v nemško 
vojsko. Po poročilu komande je bil po- 
grešan na Letonskem. 

Na predlog žene Šramelj Dragice, pro- 
dajalke iz Zidanega mosta 20, se uvede 
postopanje za razglasitev za mrtvega. 

Vsakdo, ki mu je o pogrešanih kaj 
znano, se poziva, da to do 1. XII. 1948 
poroča sodišču. 

Po preteku roka bo sodišče odločilo o 
predlogih. 

Okrajno sodišče v Trbovljah 
dne 21. septembra 1948. 

III R 877/48-2 9367 
Štemberger Julij, roj. 8. I. 1914 v Gra- 

hovem, delavec v Trbovljah, Retje 120,' 
je odšel 16. IX. 1944 v NOV. Od tedaj se 
pogreša. 

Na predlog žene Štemberger Marije, 
delavke v Trbovljah, Retje 120,' se uvede 
postopanje za razglasitev za mrtvega in 
se izdaja poziv, da ee o pogrešanem do 
1. I. 1949 poroča sodišču' ali skrbniku 
Spuntu Martinu, sod. nameščencu v Tr- 
bovljah. 

Po preteku roka bo sodišče odločilo o 
predlogu. 

Okrajno sodišče r Trbovljah 
'   dne 16. oktobra 1948. 
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14. yl. št. 32 k. o. Podbrdo, parceli, 
prej last Pintar Marije iz Gorenje Sorice 
št. 17; 

13. vi. št. 47 k. o. Pođbrdo, parcela, 
prej last Vebra Petra živ. Urbana iz Go- 
renje Sorice št. 9 in 

16. vi. št. 316 k. o. Podbrdo, planinski 
pašniki nad Podbrdom. 

Pozivajo se vsi prizadeti, da v 16 dneh 
po tem oklicu v Uradnem listu LRS pri- 
glasijo svoje ugovore ali izločitvene za- 
htevke. 

Okrajno sodišče v Tolminu 
dne 14. oktobra 1948.    . 

* 
R 304/48—3 9612 

Okrajno sodišče v Tolminu je z od- 
ločbo št. R 305/48—2 z dne 14. X. 1948 
ugotovilo, da je na podlagi 1. točke XIV. 
priloge k mirovni pogodbi z Italijo z dne 
10. II. 1947 prešlo tole bivše italijansko 
poldržavno premoženje na odstopljenem 
ozemlju, nepremičnine'Z vsemi pritikli- 
nami in premičninami, vpisano v zem- 
ljiški knjigi okrajnega sodišča v Tol- 
minu na ime: Istituto di credito fondano 
delle Venezie-Verona, v last FLRJ:   " 

1. vi. št. 274 k. o. Zatolmin, dve par- 
oeli pri Zatolminu, prej last Klinken 
Jožefe roj. Ćujec iz Zatolmina št. 11; 

2. vi. št. 108 k. o. Kamno, posestvo 
v Kamnem, prej last Štunna Jožefa živ. 
Jožefa iz Selc št. 5 pri Kamnem; in 

3. vi. št. 110 k. o. Kamno, del posestva 
pri Kamnem, prej last Rutarja Ivana 
pok. Mihaela iz Selc št. 7 pri Kamnem. 

Pozivajo se vsi prizadeti, da v 16 dneh 
po tem oklicu v Uradnem listu LRS pri- 
glasijo svoje ugovore -ali izločitvene za- 
htevke, i     _. • 

Okrajno sodišče v Tolminu 
dne 14. oktobra'1948. 

R 301/48-3 ,    ', '; 9595' 
Okrajno sodišče v Tolminu je ž odločbo 

št. R 301/48—2 z dne ' 14. X 1948 ugo- 
tovilo, da je na podlagi 1. točke XIV. 
priloge k mirovni pogodbi z Italijo z dne 
10. II. 1947 prešlo našteto bivše italijan- 
sko državno premoženje na odstoplje- 
nem ozemlju "z nepremičnino, vsemi pri- 
tiklinami in premičninami v last FLRJ: 

1. železniška proga od bivše jugoslo- 
vansko-italijanske državne meje.pri Pod- 
brdu do Sv. Lucije, meje okraja z vsemi 
napravami' in pripadajočimi parcelami 
ob progi, s postajnimi poslopji ter dru- 
gimi pomožnimi postajnimi, zgradbami, 
z vsemi pritiklinami, in premičninami 
postaj Podbrdo, Huda Južna, Grahovo, 
Podmelec in Sv. Lucija, deloma vknji- 
ženo v zemljiški knjigi na ime: DEMA- 
N10 DELLO STATO-RAMO•' FERROVIE 
pod: 

a) vi. št. 319, 309, 248 in 252 k. o. 
Podbrdo;         

b) vi  št. 269 k. o. Grahovo; 
c) vi. št. 230 in pare. Št. 155—163 in 

580/1—4 k. o. Pođmelec; 
2 Nepremičnine vpisane kot sjavno pre* 

moženie na ime DEMANIO DELLO 
STATO-DEMANIO  PUBBLICO  ACQUE 
pod: 

a) vi. št. 237 k. o. Srpenica — potoki: 
Mlaka, Romee, Ilovec, Sleme in reka 
Soča; ' 

b) vi. št. 183 k. o. Žaga — vodovod in 
potoki: Šumeč, Učaja, Mala boka, Volo- 
vi, Grapa, Stekli, Solze, Plaz in Božica 
ter reka Soča; 

c) vi. št. 317 k. o. Logje — potolči: Be. 
la, Jamnik, Bezjak in reka Nadiža; 

d) vi. št. 554 k. o. Bovec — potoki: 
Boka, Mačka, Globoki, Skukovca, Šija, 
Podčelo, Čelo, Pritok, Široki, Močila, Gli- 
jun, Plužna, Koritnica, Senik, Bovec in 
reka Soča; 

3. Nevknjižene zgradbe: 
a) enajst vil >Pater« v Tolminu, zgra- 

jene na parcelah št. 270 do 273 in 277 
do 282 k. o. Tolmin in 

b) dve vili >Pater« v Podbrdu (pod 
Trtnikom). 

Pozivajo se vsi interesirani, da v. 15 
dneh po tem razglasu v Uradnem listu 
LRS priglasijo temu sodišču svoje more- 
bitne prigovore ali izločitven© zahtevke. 

Okrajno sodišče v Tolminu 
dne 14. oktobra 1948. 

* 
R 303/48-3 9613 

Okrajno sodišče v Tolminu je z odloč- 
bo št. R 303/48-2 z dne 14. X. 1948 
ugotovilo, da je premoženje, nepremič- 
nina z vsemi pritiklinami in premični- 
nami, vpisano pod vi. št 427 k. o. Ko- 
barid na ime: Consorzio per la Tutella 
pesca nella Venezia Giulia — Trst, ribo- 
gojnica z vsemi napravami in upravno 
zgradbo v Kobaridu, kot bivše italijan- 
sko poldržavno premoženje na odstoplje- 
nem ozemlju na podlagi 1. točke XIV. 
priloge k mirovni pogodbi z Italijo z 
dne 10. II. 1947 prešlo v last FLRJ. 

Pozivajo se vsi prizadeti, da v 15 dneh 
po tem oklicu v. Uradnem .listu LRS pri- 
glasijo svoje ugovore ali, izločitvene za- 
htevke.        -, '". ' '       '   . 

"       Okrajno sodišče v Tolminu 
dne 14. oktobra 1948. 

* 
R 320/48—3 9614 

Okrajno sodišče v Tolminu je z od- 
ločbo št. R 302/48—2 z dne 14 X. 1948 

j ugotovilo, da je premoženje, nepremič. 
! nine, gozdovi in pašniki, vpisano pod 

vi. št. 250 k. o. Borjana na ime: Con- 
sorzio acquedotto Paiano, Cividale del 
Friuli, prešlo kot bivše italijansko pol- 
državno   premoženje   na  odstopljenem 
ozemlju na podlagi 1. točke XIV. priloge 
k mirovni pogodbi z Italijo z dne 10. II 
1947 v last FLRJ. 

Pozivajo: se vsi prizadeti, da v 16 đneh' 
po tem oklicu v Uradnem listu LRS pri- 
glasijo svoje ugovore ali izločitvene zal 
htevke. 

Okrajno sodišče v Tolminu 
dne 14. oktobra 1948.. 

Oklici za dvig: sodnih pologov 
Su 64-1/48-7 . 9215 

Okrajno sodišče v Gor. Radgona hrani; 
večje število denarnih pologov do zne- 
ska 1.000 din v pravnih in denarnih za- 
devah iz dobe pred 15. majem 1945.  " 

Točen seznam teh pologov je.razviden 
iz oklica na sodni deski Seznam je tudi 
na razpolago pri KLO Gor. Radgona. 

V smislu uredbe o likvidaciji starih" 
sodnih pologov (depozitov) z dne 11. II. 

1948 (Uradni list LRS št. 8-51/48) ee 
upravičenci teh pologov (depozitov) po- 
zivajo, naj v roku treh mesecev od ob- 
jave tega oklica zahtevajo polog, sicer 
bo izdana odločba, da je polog zapadel v 
korist države. 

Okrajno sodišče v Gor. Radgoni 
dne 0. oktobra 1948. 

* 
Su 96-25/48 9071 

Pri tem sodišču se hranijo hranilne 
knjižice Reške hranilnice na Reki oziro- 
ma njene bivše podružnice v Ilirski Bi- 
strici, na katere je bila položena gotovi- 
na v varstvenih in izvršilnih zadevah 
pred 15. V. 1945, in sicer: 

1. št. 66 na ime Perkan Josip, dediči 
Trnovo 91, znesek 1593.92 din z dne 6. 
VII. 1927, P 86/20; 

2. št. 69 na ime Godina Martin pok. 
Josiipa, Slope 10, znesek 2399.16'din z 
dne 15. VII. 1927, p. 16/27; 

3. št. 571 na ime Prime Ivana prav 
Ivan, Dol. Zemon 2, zapuščinski sklad, 
v znesku 6332.75 din z dne 28. I. 1929, 
P 63/21; 

4. št. 947 na ime Tomšič Alojz pok. 
Ivana, Bač 60, znesek 2646.15 din z dne 
30. IX. 1929, E 1094/27; 

5. št. 655 na ime'Novak Ivana, Dolnji 
Zemon 12, znesek f47S.98din z dne 14. 
VI. 1929. 

Upravičenci teh pologov, kakor tudi 
pologov iz skladov v zneskih pod 1000 di- 
narjev, ki so razglašeni na sodni deski, 
se v smislu 8. člena uredbe o likvidaciji 
starih sodnih pologov z dne 11. II. 
1948 (Uradni list LRS št. 8-51/48) po- , 
živa jo, da se v treh mesecih od oklica v 
Uradnem listu LRS zglasijo ustno ali pi- 
smeno pTi tem sod'išdu in zahtevajo iz- 
ročitev pologa. 

Po preteku trimesečnega roka bodo 
vsi pologi zapadli v k<jrist države. 

Okrajno sodišče v II. Bistrici    ., 
dne 4. oktobra 1948. 

* 
Su 19-20/47—47. 8574 

Okrajno sodišče na Jesenicah hrani 
večje število starih sodnih pologov, ki so 
bili naloženi pri bivših sodiščih v Ra- 
dovljici in v Kranjski gori. Med drugi- 
mi so v vrednosti nad 1.000 din tile po- 
logi: 

1. Wawek    Terezija    rojena   Rekar,, 
0 100/37 2.919 din,    . 

2. Prezelj Lovrenc, P 63/22 1.350 din, 
^3. Švegelj Janez, P 81/24 1.169 din, 
4. Švegelj Marija, P 81/24 1.189 din, 
5- Mlinar Ivana, P 69/09 1.566 din, 
6. Kàvalar Alojzij, P 68/21-1.141 din, 
7. Zvan Janez, P 49/29 1.101 din, 
8. Pogačnik Amalija, P 64/241.186 din, 
9. Knaflič Jožef, P 58/30 1.863din, 

10. Tušar Jožef, S 31/36.1.593 din, 
11. Mežik Marija, Rz 29'37 1.031 din, 
12. Tušar Šibi, S 31/36 1.593 din,      .    , 
; Poleg tega so še. pologi do zneska 

1.000 din. Podatki o teh so razw'dni iz 
oklica na sodni.deski, seznam teh polo- 
gov pa je na razpolago pri MLO Jeseni- 
ce, Radovljica in Bled ter pri KLO Kranj, 
ska gora'in Boh'. Bistrica. • 

Sodišče Roziya v&e, tiste, ki,-imajo pra- 
vico do katerega izmed teh pologov, da 
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se v treh mesecih od dneva objave v 
>Uradnem listu LKS« zgiase Ln zahteva- 
jo izročitev, ker se bo sicer izreklo, da 
so pologi zapadli. Ta oklicni rok velja 
tudi za vse tiste, ki jih je sodišče pose- 
bej pozvalo, naj polog prevzamejo. 

Okrajno sodišče na Jesenicah 
dne 24. septembra 1948. 

Su 56/48—10 9723 

Okrajno sodišče na Prevaljah hrani 
večje število starih sodnih pologov, ki 
so bili položeni pred 15. V. 1945 pri biv- 
ših okrajnih sodiščih Prevalje, Maren- 
berg in Slovenj Gradec. 

Pologi nad 1000 din so: 
I. pri bivšem okrajnem sodišču Pre- 

valje: 
A. naložbe pri Mestni hranilnici v 

Ljubljani: 
1. Visočnik Primož, Belšak, v zadevi 

P 78/21, 1221 din, 
2. Spari Ivan, Farna vas, v zadevi 

P 232/21, 1509 din, 
3. Kumer Katarina, Koprivna, v za- 

devi P 242/40, 1522 din, 
4. Cernjak Terezija, Plat, v zadevi 

P 159/22, 1601 din. , 
B. naložbe pri Državni investicijski 

banki FLRJ, podružnici v Mariboru 
(prej Državni hipotekami banki): 

5. Šerbec Ivanka, Vojnik, Hiralnica, v 
zadevi P 36/32, 1513 din, 

6. Adamič Franc, Bistra pri Crni, v za. 
devi P 47/25, 2896 din, 

7. Lužnik Josipina, 2847 din, 
8. Jevšnikar P. L., v zadevi IR 542/36, 

1371 din, 
9. Perše Terezija, v zadevi IR 542/36, 

2956 din , 
10; Havli Jožefa, Seloveo, v zadevi 

P 190/23, 1125 din, 
11. Adamič Leopold, Bistra, v zadevi 

P 135/22, 2880 din, 
12. Adamič Peter, Bistra, v zadevi 

P 57/21, 2819 din, 
13. Zalesnik Kristijan, Šelenberg, v 

zadevi S 3/35, 1058 din, 
14. Grešovnik Janez, Velka, v zadevi 

P 7/31, 2305 din, 
15. Kralj Karol, Dolgo brdo, v zadevi 

P 1/32,-1256 din, 
16. Pugelnik Ema, Libeliče, v zadevi 

J 626/38, 5206 din, 
17. Okrogelnik Katarina, Sv. Duh, v 

zadevi P 281/21, 1440 din, 
18. Hrašan Slavica, Črneška gora, v 

zadevi S 154/33, 1812 din, 
19. Pečovnik Andrej, Zg. Javorje, v 

zadevi S 33/35, 1371 din, 
20. Herman Jožef, Dobja vas, v za- 

devi P 51/31, 1800 din, 
21. Vogel Friderik, v zadevi P 131/33, 

1702 din, 
22. Glinik Hema, v zadevi P 477/38, 

1412 din, 
23. Ludvik Karel, Ojstrica, v zadevi 

P 127/32, 1342 din, 
24. Havle Terezija, v zadevi P 33/28, 

1128 din, 
25. Hameršek Franc, v zadevi IR 

216/39, 1772 din. 
II. pri bivšem okrajnem sodišču v Ma- 

renbergu, naložbe pri Državni investi- 

cijski banki FLRJ, podružnici v Mari- 
boru: 
• Streicher Neža, v zadevi P 146/27, 

8275 din, 
27. Streicher Matilda, v zadevi P 58/26, 

4006 din, 
28. Strecher Amalija, v zadevi P 57/26, 

4006 din, 
29. Hajnšlč Kristina, v zadevi P 56/26, 

4006 din, 
30. Gošner (Grosner) Marija, v zadevi 

A 258/22, 1741 din, 
31. Primuš Franc, v zadevi P 139/21, 

1929 din, 
32. Pupaher Feliks, v zadevi P 68/17, 

1126 din, 
33. Braks Anton, v zadevi P 189/17, 

1118 din, 
84. Medved Anton, v zadevi P 90/82, 

1262 din, 
35. Razbornik Marija, v zadevi S 20/83, 

2490 din, 
36. Božič Peter, v zadevi P 17/25, 

1262 din, 
87. Božič Ivan, v zadevi P 17/25, 

1262 din. . 
III. pri bivšem okrajnem sodišču 

v Slovenjem Gradcu, naložbe pri Okraj, 
ni hranilnici Slovenj Gradec: 

38. Oder Marija, Mislinja, v zadevi 
P 96724, 1484 din, 

89. Havli Jožefa in Apolonija, Selovec, 
v zadevi P 190/23, 1272 din. 

40. Pirtovšek Marija, Dovže, v zadevi 
P 109/24, 2040 din, 

41. Plevnik Martin, Brde, v zadevi 
P 138/17, 1862.88 din, 

42. Položena najemnina pri sodišču 
Prevalje v zadevi Ne 1168/27, 1004 din, 

43. Dvorjak Antonija, Završe, v zadevi 
P 30/26, 1634.28 din, 

44. Dvorjak Janez, Završe, v zadevi 
P 30/26, 1742.87 din, 

45. Jamer Boštjan, Libeliška gora, v 
zadevi P 19/26, 1448 din, 

'46. Stana Liza, Libeliška gora, v za- 
devi P 204/19, 1831.43 din, 

47. Poiane Antonija, Podkraj, v zade- 
vi P 4/26, 1528 din, 

48. Korat Ana, Pameče, v zadevi 
P 88/24, 1120 din, 

49. Golčar Zofija, Št. Vid. v zadevi 
P 90/26, 1674.28 din, f 

50. Strajt Ivana, Maribor, v zadevi 
P 405/21, 1152 din, 

51. Strajt Matilda, Maribor, v zadevi 
P 405/21, 1548 din, 

52. Vitko Avgust, Podgorje, v zadevi 
P 17/15, 2848.57 din, 

53. Pusovnik Justina, Kotlje, v zadevi 
P 73/22, 2165.71 din, 

54. Javornik Stanislav, v zadevi 
P 104/28, •7.14 din, 

55. Mrak Ivan, Dovže, v zadevi P 69/28, 
1196 din, 

56. Ramšak Jurij, Selovec, v zadevi 
P 103/28, 1164 din, 

57. Ibi Marija, Stari trg, v zadevi 
P 33/28, 1336 din, 

58. Ibi Gabrijela, Stari trg, v zadevi 
P 33/28, 1336 din, 

59. Andreje Ivana, Vodriž, v zadevi 
P 38/28, 1404 din, 

60. Ledinek Ivan, St. Janž (Panieče), 
v zadevi P 3/07, 1711.43 din, 

61. Društvo RK Slovenj Gradec, v za- 
devi Ne I 103/22, 1092 din, 

62. Dvorjak Bernarda, St. Vid, v za- 
devi P 154/18, 2157.14 din, 

63. Pudgar Franc, Javorje, v zadevi 
P 212/21, 2168.57 din, 

64. Pahtev Ivan, Libeliška gora, v za- 
devi P 185/22, 2402.86 din, 

65. Hobiš Janez, Libeliška gora, v za- 
devi Hc 62/28, 1028 din, 

66. Hobiš Janez, v zadevi Ho 62/23, 
1028 din, 

67. Golčar Ivan, Sv.  Vid, v zadevi 
P 20/23, 1104 din. 

68. Konečnik Albert, Šmartno, v za- 
devi P 124/23, 1536 din, 

69. Meh   Jožefa,   Veluna,   v   zadevi 
P 63/24, 1648.57 din, 

70. Gregor Maks,  Guštanj, v zadevi 
P 162/24, 1848 din, 

71. Stimnikar Marija, Šmartno, v za- 
devi P 21/29, 1817.14 din, 

72. Karničnik Jožefa, Brde, v zadevi 
P 90/29, 2360 din, 

73. Polanec Karel, Podkraj, v zadevi 
P 28/27, 1408 din, 

74. Sušeo Karel, Zg. Dolič, v zadevi 
P 18/27, 1820 din, 

75. Vaupot Marija, Zg. Podgorje, v za- 
devi P 54/24, 1016 din, 

76. Cvikl   Emilija,   Crna,   v   zadevi 
P 163/27, 1592 din, 

77. Kanoijan Alojz, Lovrenški vrh, v 
zadevi P 43/30, 1208 din, 

78. Dobnik Olga, Velka 12, v zadevi 
P 97/28, 1212 din, 

79. Lambizar Roža, Št. Vid, v zadevi 
P 47/29, 1617.14 din, 

80. Lambizar Alojz, Št. Vid, v zadevi 
P 47/29, 1617.14 din, 

81. Breznik Terezija, Sp. Razbor, v 
zadevi P 111/27, 1004 din, 

82. Perše Terezija, Lokovica, v zadevi 
P 30/31, 1076 din, 

83. Tisnjkar Karel Sv. Vid, v zadevi 
P 78/30, 1484 din, 

84. Sumah Franc, Sp. Razbor, v za- 
devi P 83/27, 1182 din, 

85. Planinšee Alojz, Straže, v zadevi 
P 77/31, 1745.72 din, 

86. Anovt   Jakob,   Legen,   v  zadevi 
P 8/32, 1380 din, 

87. Pratneker Valentin, Vrhe, v za- 
devi P 21/25, 2240 din, 

88. Kac Stanko, Golavabuka, v zadevi 
P 38/32, 2311.43 din, ,   -•• 

89L   Kari Ana,  Zg.' Dolič, ,v zadevi 
P 105/32, 1300 din, 

90. Smonkar Marija, Zg. Dolič, v za- 
devi P 25/32, 1300 din, 

91. Sešel Valter, Slovenj Gradec, v za. 
devi P 65/32, 1691.44 din, 

92. Robin Ladislav, Pameče. v zadevi 
P 68/32,' 1428 din, 

93. Ramšak Ivana, Zg. Podgorje, v za- 
devi P 44/29, 1725.71 din, 

94. Molde Helena, v zadevi Nel 109/33, 
1592 din, 

95. Kešpret Martin,  Slovenj  Gradec, 
v zadevi S 93/33, 1000 din, 

96. Sešel Marija,  Št. Vid,  v   zadevi 
P 43/31, 2817.14 din, 

97. Pastirk Janez, Sv. Vid, v zadevi 
P 81/32, 1444 din, 

98. Potočnik Sabina, Kozjak, v zadevi 
S 88/34, 1040 din, 

99. Mešel Jožef, Tolsti vrk," v zadevi 
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S 67/35, 1092 din, 
100. Jakob   Ivan,  Guštanj,  v  zadevi 

P 75/27, 1940 din, 
101. Kristan Viktor, Velenje, v zadevi 

S 15/33, 2062.85 din, 
102 Klemene Karolina, Mislinje, v za- 

devi S 80/35, 1668 din, 
103. Krajne Anton, Mala Mislinja, v 

zadevi S 29/35, 2742.85 din, 
104. Debelak Marija, Slovenj Gradec, 

v zadevi P 11/29, 1548 din. 
105. Kasesnik Janez, pogrešan, v za- 

devi R 347/36 1088 din. 
106. Škorjanc Marija, Zg. Gortina, v 

zadevi P 261/23, 8743. 
107. Ju van Ana, Sp. Razbor, v zadevi 

S 59/36, 1012 din. 
108. Strmčnik Ivan, Legen, v zadevi 

S 49/33, 2925.70 din. 
109. Golob Elizabeta, Golavabuka, v 

zadevi P 48/35, 1192 din. 
110. Golob Viktor, Golavabuka, v za- 

devi P 48/35, 1192 din, 
111. Golob Martin, Golavabuka, v za- 

devi P 48/35, 1062 din. 
112. Vetrih Jožefa, Velika Mislinja, v 

zadevi, S 26/37, 3008.57 din. 
113. Cas Franc, Št. Janž, v zadevi 

S 2/35, 2022.85 din. 
114. Friškovec Stanislava, Šmiklavž, v 

zadevi S 91/36, 1228 din. 
115- Jakob Marija, Sv. Vid, v zadevi 

S 87/36, 1400 din. 
116. Konečnik Rafael, Legen, v zadevi 

S 106/35, 1742.86 din. 
117. Krivec Jožefa, v zadevi P 81/29, 

1072 din. 
118. Beriožnik Marija, Razbor, v zade- 

vi S 26/35, 1785.71 din. 
119. Čeh Amalija, Turiška vaa, v za- 

devi S 17/88, 1831.46 din. 
120. Čas Marija, Dobrava, v zadevi 

P 21/28, 23784 din. 
121. Pistotnik Ana, Šmartno, v zadevi 

P 78/28, 3743 din. 
122. Krojan Jožefa, Dovže, v zadevi 

P 30/33, 1180 din. 
123. Krejan Vida. Dovže, v zadevi 

S 81/37, 1180 din. 
124. Kotnik Regina, Št. Vid. v zadevi 

S 48/38, 1252 din. 
125. Konkurzni sklad, zapuščina po 

Karničnik Mari, Slovenj Gradec, v zadevi 
S 1/28, 2320 din. 

126. Perše Marija, Stari trg, v zadevi 
O 4/40, 1688.57 din, 

127. Perše Jožefa. Stari trg. v zadevi 
O 4/40, 1688.57 din. 

128. Žerjav Angela, v zadevi P 82/23, 
1160 din. 

129. Kac Franc, Matilda. Jožefa in 
Ivan, Golavabuka, v zadevi S 36/40, 
1168 din. 

130. Šmon Jožef, Sp. Razbor, v zadevi 
P 43/32, 2834.28 din. 

181. Golob Viktor, Golavabuka v za- 
devi P 29/25, 2091.44 din. 

132. Slemnik Jožef. Vrhe. v zadevi 
S 9/39, 8743 din. 

133. Krenker Jožef in Ivanka, Petrov- 
ce, v zadevi P 3/33, 2494 28 din. 

134 Razboršek Metka. Slovenj Gradec, 
v zadevi  54/40. 101« din. 

135. Golež Oto Slovenj Gradec, v za- 
devi S 105/34. T2Ì6 '•• 

136. ëtibler Pepca, Šmartno, v zadevi 
S 83/40, 2593 din. 

137. Pačnik Jožef, S 42/40, 1300 din, 
138. Vrhnjak Elizabeta, v zadevi 

2154.28 din. 
139. Zeleznikar Anton, Slovenj Gra- 

dec, v zadevi S 67/37, 3743 din. 
140. Lavre Antonija, Tomaška vas, v 

zadevi S 28/35, 1192 din. 
141. Navotnik Štefanija. Sele, v zadevi 

S 6/41, 2337.14 din. 
142. Mirkac Andrej, Št. Vid. v zadevi 

P 72/25, 1240 din. 
143. Breznik Ljudmila, Stari trg, v za- 

devi S 88/35, 1440 din. 
144. Gaberšek Ivan, Mislinja. v zadevi 

S 64/39, 1048 din. 
145. Marhat Antonija, Brde, v zadevi 

P 103/42, 1584 din. 
146. Plevnik Anton. Brde. v zadevi 

A 358/42, 2394 din. 
147. Hergold Julijana, v zadevi A 

98/43, 1071.60 din. 
148. Koržič Elmar, Slovenj Gradec, v 

zadevi P 44/44, 4904.37 din. 
149. Koržič Dither, Slovenj Gradec, v 

zadevi P 44/44, 5059.71 din, 
150. Blazinšek Franc, Mislinja, v zade- 

vi A 31/45, 1141.20 din. 
151. Jamer Valentin, Strojna, v zadevi 

P 60/23, 1820 din. 
152. Krajno Anton, v zadevi S 29/85, 

2742.85 din. 
153. Marhart Marija, v zadevi P 61/30. 

2728.57 din. 
Poleg teh pologov hrani podpisano so- 

dišče okrog 500 pologov v vrednosti do 
1000 din, naloženih pri Mestni hranilnici 
v Ljubljani, Državni investicijski banki, 
podružnici v Mariboru in Okrajni hra- 
nilnici v Slovenjem Gradcu/ 

Vsi ti pologi so razvidni iz seznama 
na oglasnih deskah okrajnega sodišča 
Prevalje in v uradnih prostorih bivših 
okrajnih sodišč v Marenbergu in Slove- 
njem Gradcu ter na oglasnih deskah 
KLO Prevalje, Meža, črna, Guštanj, Dra- 
vograd, Libeliče. Marenberg, Vuzenica, 
Vuhred, Muta, Sv. Primož na Pohorju, 
Mislinje, Podgorje, Sv. Florjan, Dolio" 
in MLO Slovenj Gradec.    ' 

Po 3. členu uredbe o likvidaciji starih 
sodnih pologov (depozitov) z dne 11. II. 
1948 (Uradni list LRS št. 8-51/48) ee po- 
zivajo vei, ki imajo p'ravico do pologov, 
da v treh mesecih od dneva razglasa tega 
oklica v Uradnem listu LRS zahtevajo, 
da se jim nalog izda. 

Po preteku roka se bo izreklo, da » 
pologi zapadli v korist države. 

Okrajno sodišče na Prevaljah 
dne 1. oktobra 1948. 

Oklici o skrbnikih in razpravah 
G 312/48 9699 

Turin Teodor, delavec glasbjlske stro- 
ke, sedaj Novi sad, Cankarjeva 28, je-vlo- 
žil zoper Turin Cecilijo, gospodinjo, Ce- 
lje, sedaj neznanega bivališča, tožbo za 
razvezo zakona. 

Toženki se postavi za skrbnika Siros 
Franjo, sodni uradnik v Celju, ki jo bo 
zastopal in varoval njene koristi, dokler 
se sama ne oglasi. 

Okrožno sodišče v Ccljn 
dne 22. oktobra 1948. 

G 644/48 9567 
Babic Ana, posestnica, Zagorica 15 pri 

Dobrepolju, je vložila proti Babicu Pavlu, 
ki je neznanega bivališča, tožbo za raz- 
vezo zakonske zveze. 

Razprava bo 3. decembra 1948 ob 8. 
uri pri tem sodišču v sobi št. 140/11. 

Za skrbhilia je imenovan dr. Tominec 
Janez, nižji sodni pravnik okrožnega so- 
dišča v Ljubljani, ki bo toženca zastopal 
na njegovo nevarnost in stroške, dokler 
se ne oglasi sam ali ne imenuje poobla- 
ščenca. 

Okrajno sodišče v Ljubljani 
dne 23. oktobra 1Ô48. 

VII R 160/48 9700 

Amortizacije 
Na prošnjo Erjavca Franca, posestnika 

v Belskem vrhu 30, se uvede postopanje 
za amortizacijo vrednotnioe, ki jo je pro- 
silec baje izgubil, in se imetnik poziva, 
naj uveljavi svoje pravice v dveh mese- 
cih po objavi v Uradnem listu LRS, ker 
se bo sicer po preteku roka izreklo, da 
je vrednotnica brez moči. 

Oznamenilo vrednotnice: 
vložna knjižica bivše Posojilnice v 

Ptuju, št. 39819 s stanjem 2.068 din na 
dan 20. IX. 1948. 

Okrajno sodišče v Ptuju 
dne 27. oktobra 1948. 

ft 
V R 1620/48—2 9571 

Na predlog Letiga Alojza, zastopnika 
. pri DOZ, podružnica Celje, stanujočega 
v Celju, Zavodna 42, se uvede postopek 
za amortizacijo listin, ki jih je predla- 
gatelj zgubil, in se imetnik, poziva, naj 
uveljavi svoje pravice v dveh mesecih 
po objavi tega oklica, ker se bo sicer po 
preteku roka izreklo, da sta listini brez 
moči. 

Oznamenilo listin: 
odločba ministrstva za finance FLRJ, 

št. 46.610 z dne 10. I. 1948 o prevedbi 
v poklic, izdana na ime Letig Alojzij; 
zraven spadajoča izkaznica, izdana 10. 
I. 1948 na isto ime. 

Okrajno sodišče v Celju 
dne 14. oktobra 1948. 

Razni oglasi 
Št. 1841/48 

Razpis 
9573 

Dekanat medicinske fakultete v Ljub- 
ljani razpisuje mesto docenta za otorino- 
laringologijo in dve asistentski mesti v 
institutu za sodno medicino. 

Prošnje s potrebnimi listinami je tre- 
ba vložiti na dekanatu najpozneje do 10. 
novembra 1948. 

Dekanat medicinske fakultete 

Pozivi upnikom in dolžnikom 
9649 

Mestno podjetje MLO »Naša knjiga<, 
Kranj, je po odločbi izvršilnega odbora 
MLO Kranj, št 8450 z dne 30. septembra 



Stran 924 URADNI LIST LES Štev. 4'o. — 2. XI. 19-lS 

1948, preìla s 1. oktobrom 1048 v likvi- 
dacijo. 

Pozivamo vse dolžnike, naj poravnajo 
vse svoj© obveznosti do tvrdke najpozne- 
je v 14 dneh po objavi tega poziva v 
dnevnem časopisju in >Uradnem listu 
LRS«, ker jih bomo sicer morali izterjati 
po scdui poti. Obenem opozarjamo vse 
upnike, da morajo v istem roku prigla- 
si fi svoje terjatve, ker se na poznejše 
priglasitve ne bomo ozirali. 

Likvidatorja 
* 

9818 
Uprava nacionaliziranih' podjetij: 
Zupančič Greta, tkalnica plenic, Kranj. 
Hiršenielder Jože, meh. tkalnica. Bit- 

nje, 
Pivk Viktor, meh, tkalnica, Bitnje, po- 

ziva vse upnike in dolžnike da najpo- 
zneje v 15 dneh po tej objavi v Uradnem 
listu LRS priglasijo svoje terjatve oziro- 
ma obveznosti do podjetij. Na poznejše 
priglasitve se ne bomo ozirali. 

Priglasitve je treba poslati na naslov: 
Industrija bombažnih izdelkov, Kranj. 

Upravnik 

* 
9558 

Pozivamo vse upnike in 'dolžnike, da 
v 8 dneh od dneva objave priglasijo vse 
svoje terjatve oziroma obveraosti na- 
sproti podjetjem 

>Alumil<, kovinska industrija. Ljub- 
ljana, Šmartinska 64, 

»Kovinsko podjetje« (Rupena-Lutz), 
livarska komanditna družba. Št. Vid nad 
Ljubljano, 

Mostar Franc, livarna kovin, Ljublja- 
na, Galjevica 07, 

Mestnemu kovinskemu podjetju >Uni- 
tasc, Ljubljana, Celovška 90/a. 

Mestno podjetje »Unitas< 
Ljubljana, 

9819 
Centralna vnovčevalniea za živo in za- 

klano živino, družba z o. j. v Ljubljani 
je prešla v likvidacijo. 

Pozivajo se vai ^upniki, da se v treh" 
mesecih od dneva tega razglasa oglasijo 
pri likvidatorju Useniku Ivanu v Ljub- 
ljani, Dolenjska c. 28/a. 

Likvidator 
* 

9048 

Razglas 
Šolsko upraviteljstvo na Gori nad So« 

dražico preklicuje izgubljeno uradno 
okroglo štampilko na ime: 

Državna osnovna šola Gora nad So- 
dražico. 
Šolsko upraviteljstvo Gora nad Sodražieo 

Preklici izgubljenih listin 
Preklicujem izgubljeno člansko izkaz- 

nico ESJ, osebno izkaznico in izkaznico 
industrijskega magazina, vse  na itine 
Anderlič Anton, Skalce 46. 
9747 Anderlič Anton 

Preklicujem izgubljeno prometno knji- 
žico št. 442524, izdano na ime Antonie 
Jožef, roj. 26. III. 1897, Sp. Hajdina 69. 
9724 Antonie Jozeî 

Preklicujem izgubljeno uradno živil- 
sko nakaznico serije TD, za mesec okto- 
ber in november. 
9541 Arh Alojzij, Stara Fužina, 

v Bohinju 
Preklicujem izgubljeno osebno izkaz- 

nico in sindikalno izkaznico na ime Arh 
Jože, ter prometno knjižico za kolo na 
ime Arh Matevž, Medvode 25. 
9645 Arh Jože 

Preklicujem izgubljeno i rometno knji- 
žico, izdano 1. 1946 od uprave NM Cer- 
klje pri Kranju na ime Avman Ludvik, 
Cerklje. 
9705 Avman Ludvik 

PreMicujemo   izgubljeno    prometno 
knjižico za avtomobil znamke Opel Su- 
per, evid številka S-0635, in izgubljeno 
prometno tablico št 8•)0•8. 
9717 Avtomehaničua delavnica 

predsedstva vlade LRSa 
Ljubljana, Tyrëeva 54 

Preklicujem izgubljeno potrošniško po- 
trdilo št. 218 za december-januar, izdano 
od KLO Mokronog na ime Ažman Ani- 
ca, Mokronog. 
9808 Ažman Anica 

Preklicujem ukradeno prometno knji- 
žico št. 109248 za kolo, izdano na ime 
Banič Vilko, MLO, Novo mesto. 
9466 Bani« Vilko 

Preklicujem izgubljene invalidske li- 
stine in industrijsko nakaznico, izdane 
na ime Beranič Jakob,  Apače 86,  Sv. 
Lovrenc na Dravskem polju. 
9581 Beranič Jakob 

Preklicujem izgubljeno osebno izkaz- 
nico, izdano 1. 1945 od upTave NM v 
Ljubljani, izkaznico OF, izdano 1. 1943 
od odbora OF v Ljubljani, sindikalno 
izkaznico, izdano L 1948 od Pogrebnega 
zavoda Ljubljana, in prometno knjižico 
za kolo, izdano 1. 1947 od uprave NM 
v Ljubljani na ime Bernetic Jože, Ljub. 
ljana. 
9711 Bernetie" Jožo 

PrekÜcujem uKradeno živilsko nakaz- 
nico Nav na ime Blagctinšek Antonija, 
Celje, Zavodoa 41. 
9574 Blagotinsok Antonija 

Preklicujem izgubljeno začasno oseb- 
no izkaznico, izdano L 1945 od KLO Vr- 
hove! na ime Bojt Antonija, Vrhovci 49, 
p. Dobrava. 
9543 Bojt Antonija 

Preklicujem izgubljeno kolesarsko iz- 
kaznico za kolo črne barve it 519194, 
znamke >Eitoc na ime Bogolin Martin, 
Mrtvice 22. 
9809 Boulin Martin 

Preklicujem ukradeno osebno izkaz- 
nico, izdano 1. 1945 od uprave NM v 
Ljubljani, sindikalno izkaznico, izkazni- 
co OF in potrdilo o vpisanem ljudskem 
posojilu na ime Božič Anuška^ (NuŠa), 
učiteljica, Strossmayerjeva 8, Ljubljana. 
9757 Božič Nuša 

Preklicujem izgubljeno oblačilno na. 
kaznico, izdano od KLO Smlednik na 
ime Bremsak Franc, Podreča, p. Smled- 
nik. 
9463 Bromšak Franc 

Preklicujem izgubljeno oblačilno na- 
kaznico IR-1 reg. št. 337041, izdano leta 
1948 od rajona Center na ime Breznik 
Josip. Ljubljana, Vrtača 12. 
9722 Breznik Josip 

Preklicujem izgubljeno osebno izkaz- 
nico št. 037752, izdano 1. 1045 cd upra- 
ve NM v Ljubljani, in sindikalno izliaz- 
nico št. 34358, izdano 1.1948 od sindikata 
Tobačne tovarne v Ljubljani, obe na ime 
Burnik Bronislava. Ljubljana. Tržačka 
št. 77. 
9709 Burnik Bronislava  • 

Preklicujem izgubljeno vojaško knji- 
žico, izdano od vojaškega odseka Ljub- 
ljana na ime Čahuk Koloman. Ljubljana, 
Gutsmanova 30. 
9514 Čahuk Koloman 

Preklicujem izgubljeno oficirsko obla- 
čilno knjižico št. 13212. (brezplačno), iz- 
dano na ime Černeka (Antona) Djenijo 
zastavnik. 
9725 fîcrneka Djenijo 

Preklicujem udarniško izkaznico šte- 
vilka 358. izdano od odseka za delo v 
Mariboru. 
9465 Ccrnenšek Janko, Maribor, 

Dom učencev, Krekova 8 

Preklicujem izgubljeno osebno izkaz- 
nico, izdano od OLO Krško na ime Cer- 
no! Lado, Ljubljana, Dalmatinova 2. 
9546 Černoš Lado 

Preklicujem izgubljeno šolsko spriče* 
vaio I. razreda gimnazije, izdano janu- 
arja 1947 od drž. gimnazije v Logatcu 
na ime Ćukić Jovo, Zagreb, Nova ves 32. 
9582 Ćukie Jovo 

Preklicujem'izgubljeno prometno knji- 
žico za kolo znamke >Puhar« št. 611.195 
na ime Dime Edi iz Veliko vasi, KLO 
Leskovec pri Krškem. 
9813 Dime Edi 

Preklicujem izgubljeno šolsko spriče- 
valo 4. razreda meščanske šole v Ljub- 
ljani, Bežigrad, izdano v šolskem letu 
1941/42 od ravnateljstva šole na ime Do- 
berlet Anica, Ljubljana, Sv. Marka 20. 
9525 Dobcrlet Anica 

Preklicujem izgubljeno prometno knji. 
žico za kolo, izdano od NM Kranj na ime   i 
Dobrin Jože, Kranj, Kokrški breg i. 
9523 Dobrin Jože 

Preklicujem ukradeno osebno izkaz- 
nico, izdano 1. 1945 od uprave NM v 
Ljubljani, sindikalno izkaznico, izdano 
1. 1946 od Zveze delavcev in nameščen- 
cev gostilniških'podjetij, Ljubljana, in 
živilsko nakaznico LD za meseca okto- 
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ber in november, izdano od RLO Šiška- 
Bežigrad na ime Doki Justi, Ljubljana. 
9719 Doki Justi 

ter bone za •0 din (kmečke) na ime 
Dolinšek Janez, Tupaliče 15. 

Dolinšek Stanko, 
9767 Tupaliče 15, p. Preddvor 

pri Kranju. 

Preklicujem ukradeno o3ebno izkaz- 
nico št. 1409, izdano od KLO Škof ja Loka, 
vojaško knjižico št. 248/67 in vojaško po- 
trdilo VI. armade, vse na ime Draksler 
Rafael, Ljubljana, Vodnikova 35. 
9585 Draksler Rafael, 

Ljubljana, Zaloška 41 

Preklicujem ukradeni osebni izkazni- 
ci št. 33437 na ime Fabjan Karl, in št. 
3335G na ime Fabjan Olga, izdani 1.1947 
od uprave NM v Sežani. 
9712 Fabjan Kari 

Preklicujem ukradeno knjižico za kolo 
znamke »Miele«, tov. št. 613294 na ime 
Fajfar Frančiška, Breg 3, p. Kranj. 
9530 Fajfar Frančiška 

Preklicujem izgubljeno oaebno izkaz- 
nico, izdano 1. 1945 od uprave NM v 
Ljubljani na ime Figelj Danijela, Rožna 
dolina, Cesta XV., št. 20, Ljubljana. 
9760 Figelj Danijela 

Preklicujem nakaznico za mleko, iz- 
dano od MLO Maribor meato na ime 
Fodina Franci. Meljska ul. 37, Maribor. 
9768 Fođina Franc 

^ Preklicujem ukradeno  vojaško knji- 
žico, izdano od vojaškega odseka v Ljub- 
ljani na ime Franki Fric, Ljubljana, Pu- 
harjeva 5. 
9806 Franki Fric' 

Preklicujem izgubljeno Šolsko spriče- 
valo 2. razreda meščanske šole v Ljuib- 
ljani-Moste, izdano 1. 1940 od ravnatelj- 
stva šole na ime Gale Antonija, Polje 
št. 136, p. JD. M. v Polju. 
9759 Gale Antonija 

Preklicujem izgubljeno oficirsko iz- 
kaznico, sindikalno izkaznico, osebno iz- 
kaznico, izkaznico OF, odločbo' o delni 
vojaški nesposobnosti in potrdilo o vpisa 
ljudskega posojila v znesku 1.500 din, 
vse na ime Gimpelj Berto, Soteska 17, 
p. Straža pri Novem mestu. 
9644 Gimpelj Berto 

Preklicujem izgubljeno izkaznico OF, 
sindikalno knjižico in potrdilo o zapo» 
slitvj, vse na ime Glas Osvald, strojnik, 
Kranj, Gorenja Sava 28. 
9'48 Glas Os vaia 

Preklicujem izgubljeno objavo serija 
>M< št. 69893, izdano od vojaške tošte 
3499 Ljubljana na ime Glišić Milenko. 
V. p. 7925, Ljubljana. 
9799 Glišić Milenko 

Preklicujem ukradene živilske nakaz- 
nice: TD na ime Kastelic Franc, SD na 
ime Ferk Štefan, LD na ime Glogovšek 
Antonija, Nav na ime Kastelic Marija in 
P°j na ime Glogovšek Branko, vsi Gor 
^.Lenart 21, p. Brežice ob Savi 
9275 Glogovšek Anka 

Preklicujem knjižico za kolo št. 552131, 
znamke >Elektrot na ime Gobec Franc, 
Grobelno. 
9769 Gobec Franc 

Preklicujem izkaznico za kolo, sindi- 
kalno izkaznico, listino o udarniškem 
delu, osebno izkaznico, ves na ime Go- 
bec Ivan, ključ, pomočnik Mestnih obrt- 
nih delavnic v Ptuju, Sp. Breg 177 pri 
Ptuju. 
9810 Gobec Ivan 

Preklicujem izgubljeno prometno knji- 
žico za žensko kolo znamke >Waffen- 
rad«, M. 202316. 

Godina Jože, 
9660 Maribor, Pobrežje, Sokolska 7. 

Preklicujem izgubljeno univerzitetno 
izkaznico medicinske fakultete, izdano 
od dekanata medicinske fakultete v 
Ljubljani na ime Gojković Milan, Ljub. 
ljana, Komenskega 24. 
9552 Gojković Milan 

Preklicujem izgubljeno osebno izkaz- 
nico, prometno knjižico za kolo št. 36453, 
sindikalno izkaznico in potrošniško potr- 
dilo za december 1948 in januar 19-19, 
vse na ime Gorenc Franc, Ljubljana. Le- 
vičnikova G. 
9639 Gorenc Franc 

Preklicujemo izgubljeno, prometno knji- 
žico za tovorni avtomobil št. 3321 evid. 
št. S-2188, izdano na ime Gozdno gospo- 
darstvo, Rakek. 
9635       Gozdno gospodarstvo, Rakek 

Preklicujemo izgubljeno prometne/ 
knjižico za tovorni avtomobil znamke 
»Forde št. 5151, izdano 13. V. 194S od 
Gozdnega gospodarstva y Murski Soboti. 

Gozdno gospodarstvo, artopark, 
9804 Slovenj Gradec. 

Preklicujem izgubljeno vojaško knjiži- 
co, izdano na ime Gradišnik Viktor, roj. 
26. II. 1926. stanujoč Celje, Mariborska 
št. 64. .     _ 
9557 Gradišnik Vikfor 

Preklicujem izgubljeno osebno izkaz- 
nico, izdano od NM v Ljubljani na ime 
Grgurevič Marta, Ljubljana, Riharjeva 6. 
9588 Grgurevič Marta 

Preklicujemo evid. tablico osebnega 
avtomobila znamke •»Opel.Olimpiai, št. 
4236, izdano v Celju. 

»Hmezad«, 
9811 hmeljarska zadruga z o. j.. Žalec. 

Preklicujem izgubljeno potrošniško 
Dotrdilo za mesec december 1948 in ja- 
nuar 1949, izdano od KLO Šmarje-Sap 
na ime Hočevar Slavko, Mali vrh 1, p. 
Šmarje. 
9841 Hočevar Slavko 

Preklicujem izgubljeno osebno izkaz- 
Preklicujem izgubljeno izkaznico OF, 

oblačilno izkaznico in izkaznico za kolo 
na ime Dolinšek Stanko, Tupaliče 15, 
nico št. 20 na ime Holmec Marija, roj. 
7. VIII. 1926 v Nadolah, okraj Ptuj. 

Marija Holmec, 
9768 Novi dom, Huje 79, Kranj. 

Preklicujem  izgubljeno izkaznico  za 
kvuj -•. 4AüMW, tovarniška št. 112545. 
954•    dovrai Martin, eodni uslužbenec, 

Pobrežje 149 pri Ptuju 

Preklicujemo ukradeno prometno knji- 
žico za motor NSU 200 cem, evid. št 
02694, prometno knjižico za osebni avto 
DKW, ev. št-1504 na ime IOOF Slove- 
nije, Ljubljana. 
BS07 I00F Slovenije, Ljubljana 

Preklicujem izgubljene živilske nakaz- 
nice in sicer Nav na ime Ižanc Franja, 
SD na ime Ižanc Edvard in SD na ime 
Ižanc Aleksandra, vsi Celje, Ljubljanska 
št. 69. 
9553 Ižanc Franja 

Preklicujem izgubljeno osebno izkaz- 
nico, vojaško izkaznico in potrdilo o 
odsluženju roka. sindikalno knjižico, ži- 
vilsko karto TD za oktober-november, 
oblačilno karto IR z 80 točkami, V3e na 
ime Jazbec Ivan. Arja vas 43. Petrovce, 
roj. 9. V. 1925. 
9770 Jazbec Iran 

Preklicujem izgubljeno osebno izkaz- 
nico št. 101, izdano od KLO Podčetrtek, 
okraj Poljčane, in izkaznico OF, številka 
378581. izdano od MLO Ptuj, obe na ime 
Jesih Adalbert, Ptuj, Slomškova ul. 3. 
9749 Jesih Adalbert 

Preklicujem izgubljeno prometno knji- 
žico za moško kolo it. 716406, 

Jeza Matevž. 
9•5• Maribor. Nasipna  75. 

Preklicujem izgubljeno živilsko nakaz, 
nico Nav za meseca oktober in novem- 
ber, izdano od RLO Šiška-Bežigrad na 
ime Jurinec Štefanija, Ljubljana, Ale- 
ševčeva 50. 
9708 Jurinec Štefanija 

Preklicujem izgubljeno vojaško knji- 
žico, delavsko knjižico in izkaznico LMS, 
izdane na ime Kalan Franc, Mavčiče 17, 
p. Smlednik. 
9640 Kalau Franc 

Preklicujem izgubljeno u:!užbensko 
knjižico št. 69154 in režijsko letno karto 
H. razreda za 1. 1948. obe izdani od 
GDEZ Ljubljana, izkaznico OF, osebno 
izkaznico, izdano od KLO Vrhnika in 
potrošniško nakaznico za tekstil in obu- 
tev, izdano od KLO Borovnica, vse na 
ime Kapus Stanka, Breg pri Borovnici. 
9812 Kapus Stanica 

Preklicujem izgubljeno živilsko nakaz- 
nico TDa reg. it. 33, izdano na ime Ce- 
rar Janez, železniški kurjač. 
9577 Kastelic Ivana, Dobriče 7, 

p. Črnomelj 

Preklicujem osebno izkaznico, izdano 
na ime Kašnik Pavel, čevljar, Pameče 
102, Slovenj Gradec, in-prometno knji- 
žico za kolo št. 443703 
9726 'Kašnik Pavel 

Preklicujem ukradeno oblačilno karto 
IRI št. 564386 
9771 Keršič Marija, Trbovlje II, 149 

Preklicujem izgubljeno   službeno   iz- 
„Keznico. izdano cd uprave NM v Ljub- 
ljani, klubsko izkaznico, prometno knji- 
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žico za motorno kolo št. 4196, šofersko 
knjižico št. 54 (e tremi taloni 1, 2, 3), iz- 
fcaanico RK, izkaznico Avtomoto kluba 
in potrdilo o plačanem ljudskem poso- 
jilu, na ime Kirbiš Jože, Odsek za notr. 
zadeve, prometni odd., Kranj. 
9758 Kirbiš Jože 

Preklicaijem izgubljeno živilsko  na- 
kaznico TD  za oktober *ïn november 
1948, izdano na ime Klemenčič Leopold, 
Stražišče 260. 
9578 Klemenčič Leopold 

Preklicujem izgubljeno živilsko nakaz- 
nico TDa na ime Kocôfan Dimiter, pe- 
čar, Tovarna emajlirane posode, Celje. 

Kocoîan Dimiter, 
9772 Pokopališka 13. Celje 

Preklicujem izgubljeno prometno knji- 
žco za kolo, sindikalno izkaznico in na- 
kazilo za prejem place, izdano od rud- 
nika Trbovlje, vse na ime Korošec An- 
ton, Loke 202, p. Trbovlje. 
9516 Korošec Anton 

Preklicujem izgubljeno prometno knji- 
žico za kolo, št. okvira 429117, št. regi- 
stra 1953590, izdano na ime Kos Jožefa, 
Sr.'. Korena 80. 
9728 Kos Jožefa 

Preklicujem izgubljeno oblačilno karto 
in bon za 900 din. 
9651       Kosi Marija, Ptuj, Muršičeva 6 

Preklicujem ukradeno prometno knji- 
žico za kolo št. AFV 2220 A, št. knjižice 
2050575. 
9556 Kostelc Anton, 

Drašici 65, p. Metlika 
Prekliwjem izgubljeni indeks gospo- 

darske fakultete, izdan od univerze v 
Ljubljani na ime Košak Janez, Ljublja- 
na, Opekarska 21, 
9589 Košak Janez 

Preklicujem    izgubljeno   industrijsko 
nakaznico IR, izdano 1. 1948 od KLO Ja. 
renina pri Mariboru na ime Kovač Al- 
bert, Crnelo, p. Dob pri Domžalah. 
9707 Kovač Albert 

Preklicujem izgubljeno potrdilo o sluz- 
bi v jugoslovanski vojski od 1. 1945 do 
1947, izdano od KNOJ-a v Ljubljani na 
ime KovaÖ Anton, Ljubljana, Vodnikova 
§t. 61. 
9462 Kovač Anton 

Preklicujem izgubljeno oficirsko obla. 
Čilno knjižico (brezplačno) št. 26538, iz- 
dano od voj. pošte 29267, Vrhnika, in na- 
kaznico za gospodinjske potrebščine št. 
915, obe na ime Kovačevič Božo, voj. 
pošta 29267, Vrhnika. 
9647 Kovačevič Božo 

Preklicujem izgubljeno prometno knji- 
žico za kolo znamke »Elizabet«, številka 
489764. izdano od NM oa ime Kovačič 
Janez, Mota št. 63. 
9727 Kovačič Janez 

Preklicujem ukradeno o3ebno izkaz- 
nico, izdano 1. 1945 od KLO Polica, po- 
trdilo vojaškega odseka o prijavitvi, iz- 
dano 1. 1947 od vojaškega odseka Gro- 
suplje, na ime Kozlevčar Franc. Ljub- 
ljana, Šmartinska 22. 
9764 Kozlevčar Frane 

Preklicujem izgubljeno osebno izkaz- 
nico. 

Kozlovič Avgust, Popetre št. 180, 
9803 okraj Sežana, Istra 

Preklicujem osebno izkaznico št. 1091, 
izdano 1. 1945 od KNO Jesenice na ime 
Anica Koželj, Jesenice, Gosposvetska 10. 
9773 Koželj Anica 

Preklicujem izgubljeno prometno knji- 
žico za kolo št. 308856, izdano na ime 
Koželj Jožef, Zg. Stranje 2, Stahovica, 
Kamnik. 
9729 Koželj Jožei 

Preklicujem izkaznico za kolo črne 
barve, znamke »AmLda«, številka okvira 
584.897. 

Kramar Ivan, Rakitnica št. 66, 
9652 p. Dolenja vas pri Ribnici 

Preklicujem ukradeno invalidsko iz- 
kaznico za polovično vožnjo, invalidsko 
odločbo št. 11567 z dne 21, IV. 1947 in 
uslužbensko knjižico št. 31375, izdano 
cd Glavne direkcije usnjarske industrije 
LRS, vse na ime Kramarič Radoš, Ljub- 
ljana, Mestni trg 6. 
9584 Kramarič Radoš 

Preklicujem  izgubljeno   izkaznico za 
kolo št.  517607 na ime Kranjc Jože, 
izdano od odseka za notranje  zadeve 
Slov. Bistrica. 
9774 Kranjc Jožo 

Preklicujem osem ukradenih indu- 
strijskih nakaznic na ime Križaj Alojzij, 
Marija, Ignac, Angela, Anton, Janko, 
Rezka in Ivanka, Potoče 9. y. Preddvor 
9458 Križaj Alojzij 

Preklicujem osebno   izkaznico štev. 
21.650 in izkaznico za kolo na ime Krpan 
Anica, rojena Fornazanič, Renče &t. 143, 
Gorica. 
9653 Krpan Anica 

Preklicujem izgubljeno prometno knji- 
žico za moško kolo brez znamke, števil- 
ka 12Ö.366. 
9784 Kuralt Vladimir, 

Maribor, Studenci, Ruška 17 
Preklicujem izgubljeno pomočniško 

spričevalo, izdano 5. VI. 1940 od Zdru- 
ženja obrtnikov v Mariboru. 

Kužner Jože, 
9779 Maribor, Ptujska c. 49 

Preklicujem izgubljeno živilsko na- 
kaznico TDb za oktober in november 
1948 na ime Larisi Matevž, rojen 21, IX. 
1926, Gorje. 
9775   Larisi Matevž,  >Kašta«, Jesenice 

Preklicujem izgubljeno osebno izkaz- 
nico št. 033100, uradno izkaznico številka 
4363, ' potrdilo za popTavilo radijskega 
aparata in izkaznico Zveze borcev, vse 
na ime Lekše Jože, Ljubljana, Ljubljan- 
ska 43 
9634   ' Lekše Jože 

Preklicujem  knjižico   za   kolo Štev. 
189583 na ime Lesjak Alojz, Celje, Koš- 
nica 17. 
9814 Lesjak Alojz 

Preklicujem uničeno epričevalo VI. 
razreda gimnazije, izdano 1. 1939 od rav- 
nateljstva I. drž. gimnazije v Ljubljani 

na ime Logar Miroslav, Ljubljana, Sv, 
Petra c 5. 
9714 Logar Miroslav 

Preklicujem izgubljeno izkaznico ste- 
vilka 10599, izdano od Železarne Jese- 
nice na ime Lotrič Angelca, roj. 25. V. 
1930, Belca 107, KLO Mojstrana. 
9780 Lotrič Angelca 

Preklicujem ukradeno osebno izkazni- 
co, izdano 1. 1945 od uprave NM v Ljub- 
ljani, prometno knjižico za kolo, izdano 
1. 1948 od uprave NM v Domžalah, in 
živilsko nakaznico za mesec november, 
izdano od KLO Trzin, vse na ime Lovše 
Anton, Trzin 2. 
9718 Lovše Anton 

Preklicujemo izgubljeno prometno knji- 
žico za kolo tov. št. 458595, izdano od 
uprave NM v Mariboru na imo Maribor- 
ske bombažne tkalnice, Maribor, Melje. 
9738 Mariborske bombažne tkalnice, 

Maribor 
Preklicujem  vojaško  knjižico  št. 449 

na ime Marino Viljem, Pišece pri Bre- 
žicah, izdano od voj. odseka Krško. 
9654 Marine Viljem 

Preklicujem prometno knjižico za kolo 
znamke >Puch«, št. 1131688 na ime Ma- 
rinič Franc iz Jamne št. 18, KLO Sv. Ju- 
rij ob Ščavnici. 
9776 Marinič Franc 

Preklicujem sindikalno knjižico števil. 
ka' 50857, izdano na ime Martinuč Pa- 
vel, Ljubljana, Staretova 15. 
9718 Martinuč Pavel 

Preklicujem ukradeno osebno izkaz- 
nico, izdano 1. 1945 od KLO Škofljica na 
ime Mavec Alojz, Škofljica. 
9708 Mavec Alojz 

Preklicujem sindikalno knjižico, de- 
lavsko knjižico, začasno osebno izkazni. 
co, izkaznico OF, potrdilo o zaposlitvi in 
izkaznico za kolo, vse na ime Mažgon 
Franc, tov. delavec, Zg. Jarše 10. 
9781 Mažgon Franc 

Preklicujem ukradeno šofersko izkaz- 
nico II. razreda, izdano od uprave NM 
v Ljubljani na ime Medic Albert, Ljub- 
ljana, Jegličeva 10. 
9464 Medic Albert 

Preklicujem potrošniško nakaznico za 
teksMl in obutev, izdano od KLO Moste 
na ime Merfak Livija. instrumentarka, 
Ljubljana, Zaloška c 2. 
9766 Merlak Livija 

Preklicujem ukradene industrijske na- 
kazL'ice na ime Mihelač Alojzij, Marija in 
Jožko, izdane od KLO St. Vid nad Ljub- 
ljano, nakaznico za kurivo K3, izdano 
od KLO Št. Vid nad Ljubljano, osebno 
izkaznico, izdano 1. 1945 od uprave NM 
v Ljubljani, prometno knjižico za kolo, 
izdano 1. 1948 od uprave NM v Ljubljani 
na ime Mihelač Marija, Št. Vid nad 
Llubljano. 
9752 Mihelač Marija 

Preklicujem izgubljeno sindikalno iz- 
kaznico št. 1476824, izdano od Zveze de- 
lavcev in nameščencev trgovskih pod- 
jetij, Ljubljana in in industrijsko karto 
IR,  izdano 1.  1948  od RLO Bežigrad- 
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Éiïha na ime Mihelič Pavla, Švabičeva 
15, Ljubljana. 
Ô801 Mihelič Pavla 

Preklicu jem ukradeno vojaško izkaz- 
nico št. 6080, izdano od IV. armije, vojni 
okrug Ljubljana, izkaznico OF, sindikat 
no izkaznico, izdano od Zveze delavcev 
in nameščencev lesne izdustrije v No- 
vem mestu na ime Franjo Mirt, Gra- 
blovičeva 14a, Ljubljana. 
0805 Mirt Franjo 

Preklicujem ukradeno vojaško knjiži- 
co osebno izkaznico, izdano od KNOO 
Lucine in izkaznico OF, izdano od KOOF 
Lucine, vse na ime Mlinar Filip, Bre- 
bovnica Št. 21, KLO Lucine. 
0655 Mlinar Filip 

Preklicujem šofersko izkaznico, izdano 
27. X. 1048 od uprave NM v Ljubljani, 
osebno izkaznico, izdano leta 1045 od 
uprave NM v Ljubljani in regrutno knji- 
žico 1. 1047, izdano od vojaškega urada 
v Ljubljani na ime Modic Ladislav, 
Ljubljana, Ižanska cesta 275. 
9754 Modic Ladislav 

Preklicujem izgubljeno prometno knji- 
žico za žensko kolo, št. okvira 18.034, 
izdano na ime Molan Terezija, Stara vas 
116, p. Videm ob Savi. 
9760 Molan Tererija 

Preklicujem sindikalno knjižico števil- 
ka 50858, izdano na ime Mršol Stane, 
Ljubljana, Cankarjeva 7/II. 
9720 Mršol Stane 

Preklicujem  oblačilno  nakaznico  na 
ime Murn Andrej, Loke 187, Trbovlje. 
9777 Murn Andrej 

Preklicujem izgubljeno prometno knji- 
žico za kolo tov. št 794847, izdano od 
NM VThnika na ime  Nadlišek Minka, 
Pod Sv. Trojico 1, p. Vrhnika. 
0551 Nadlišek Minka 

Preklicujem  izgubljeno vojaško  knji- 
žico št. 076/301 in osebno izkaznico na 
ime Nose Jože, Kompolje 3, p. Dobre- 
polje. 
9753 Nose Jože 

Preklicujem   izgubljeno   industrijsko 
nakaznico, izdano od KLO Škofljica na 
ime Novak Viktor, Škofljica 21. 
0520 Novak Viktor 

Preklicujem izgubljeno šolsko spriče- 
valo II. razreda meščanske šole, izdano 
v šolskem letu 1933/34 od ravnateljstva 
meščanske šole na Viču na im© Oblak 
Danica, Kožarje 81, p. Ljubljana. 
9450 Oblak-Turk Danica 

Preklicujemo izgubljeno evidenčno 
tablico št. S-5786 tovornega avtomobila 
>Kruppc 
0559 Okrajno gradbeno podjetje 

Poljčano, sedež Slov. Bistrica 

Preklicujem izgubljeno dovoljenje za 
delo, št. 100, izdano 1. X. 1047 na ime 
Olsson Otto, monter pri mestnem vodo- 
vodu Ljubljana, stanujoč na Bleiweieovi 
cesti 42. 
0548 Olsson Otto 

Preklicujem sindikalno in osebno iz- 
kaznico na ime Osolin Zora, Trbovlje II, 
št. 464. 
0657 Osolin Zora 

Preklicujem ukradeno vojaško knjiži- 
co, izdano v Mariboru, in železniško iz- 
kaznico, izdano od kurilnice Delavnic 
drž. železnic v Mariboru. 
0736 Osvald Ivan, 

Maribor, Studenci, Sokolska 17 

Preklicujem izgubljeno potrdilo o ne- 
sposobnosti za služenje v JA, izdano L 
1046 od stalne regrutne komisije voj. 
okrožja Ljubljana 2, na ime Papier 
Stanko, Dvorska vas, okraj Jesenice. 
0751 Papier Stane 

Preklicujem izgubljeno osebno izkaz- 
nico št. 09, izdano od KLO Ocinje, izkaz- 
nico 0F, izdano od okrajnega odbora OF, 
Mur. Sobota, izkaznico za kolo znamke 
>Tip Top« tov. št 8020 in bone za 600 
dinarjev, vse na ime Pašičnjak Jožef, 
Ocinje 54, p. Rogaševci, Prekmurje. 
0732 Pašičnjak Jožef 

Preklicujem izgubljeno evidenčno tab- 
lico osebnega avtomobila, evid. št. S-1370, 
izdano od NM v Ljubljani na ime Brcar 
Franjo, Ljubljana, Bleiweisova 48. 
0467 Pečnik Avgust, 

Stožice 47, p. Jezica 

Preklicujem izgubljeno šolsko spriče- 
valo 6. razreda I. drž. gimnazije v Celju, 
izdano 1. 1947 od ravnateljstva te šole 
na ime Pelhan Tatjana, Ljubljana, Rožna 
dolina cesta 11/38, 
9515 Pelhan Tatjana 

Preklicujem ukradeno osebno izkaz- 
nico, izdano na okrajni notranji upravi 
v IL Bistrici na ime Peračic Vera pok. 
Jakoba, roj. v Splitu, sedaj bivajoča v 
Trnovem pri II» Bistrica, Gregorčičeva 
št. 366. 
9658 ••••• Vera 

Preklicujem izgubljeno prometno knji. 
žico za kolo znamke >Corida<, št. 161554. 
0733 Petek Slavko, 

Maribor, Kejžarjeva 8 
Preklicujem   Izgubljeno   industrijsko 

nakaznico IR-1 št 167805, izdano na ime 
Pipan Franc, delavec, Podgorje 51, p. 
Zabukovje pri Sevnici, 
9579 Pipan Franc 

Preklicujem maturitetno spričevalo 
VIII. razr., izdano 1. 1041 od klasične 
gimnazije v Ljubljani in letno spriče- 
valo VIII, razreda, izdano L 1041 od 
klasične gimnazije v Ljubljani na ime 
Pirman Sabina, Ljubljana, Medvedova 
ät. 19a. 
9761 Pirman Sabina 

Preklicujem ukradene živilske in 
oblačilne karte, in steer t'a ime Pleš- 
Bik Marija, IG 1 št 102884, Plošnik 
Alojz, IG št. 843755, Mazi Maks ID 1 
št 463435, Mazi Blaž IG št. 843753 in 
Uran Anton IG št. 843751 ter osebno 
izkaznico št 7696, izdano od KLO Kapla 
na ime Plošnik Marija; 
9778 Plošnik Marija^ 

Preklicujem izgubljeno šofersko izkaz- 
nico in osebno izkaznico za tujce, izdano 

od uprave NM v Ljubljani, oblačilno na- 
kaznico, izdano od rajona Center, delov- 
no potrdilo, izdano od odseka za delo 
MLO v Ljubljani, vse na im© Port Maks, 
Ljubljana, Tabor 13. 
0587 Port Maks 

Preklicujem izgubljeno prometno knji- 
žico za kolo znamke >Standard<, tov. št 
243772, izdano od NM v Ljubljani na ime 
Požar Antonija, Ljubljana, Gospovetska 
št. 8. 
9501 Požar Antonija 

Preklicujem izgubljeno prometno knji- 
žico za kolo št. 106692, izdano od NM 
Domžale na ime Prašnikar Pavel, Veliki 
Mengeš 151, p. Mengeš. 
9522 Prašnikar Pavel 

Preklicujem ukradeno osebno izkaz- 
nico, sindikalno izkaznico in živilsko na- 
kaznico za oktober in november 1048, 
vse na ime Prelesnik Jože, Kamnik, 
Smodnišnica. 
9643 Prelesnik Jože 

Preklicujem osebno izkaznico št. 400. 
0815     Pivk Vera, Kamnik, Graben 18 

Preklicujem živilsko karto TDb za ok- 
tober in november, izdano od KLO Med- 
vode na ime Prenk Viki, Medvode, 
0800 Prenk Viki 

Preklicujem izgubljeno osebno izkaz- 
nico, izdano od KLO Bizovik na ime Pre. 
peluh Frančiška, Bizovik 85. 
9550 Prepeluh Frančiška 

Preklicujem ukradeno  nakaznico za 
mleko (OM-2) za mesec oktober—decem- 
ber 1048 na ime Rudež Jurij, Ljubljana, 
Mestni trg 24. 
9460 Rudež Jurij 

Preklicujem preklic izgubljenega in- 
deksa tehnične fakultete, ki je bil ob- 
javljen y "uradnem listu LRS, št. 35/48 
z dne 17. VIII. 1048 na ime Rusanov 
Olga-Černlčeva, Ljubljana, Dvoržakova 
št., 12. 
0586 Rusanov Olga-černiČeva 

Preklicujem izgubljeno oficirsko obla- 
čilno knjižico za brezplačno nabavo, šte- 
vilka 12203, in oblačilno knjižico za na- 
kup, VTP št. •7372, izdano na ime Se- 
lakovió Blagoje, poročnik, sedaj voj, po- 
šta 3710, Öakovac, 
9737 Selakovié Blagoje 

Preklicujem izgubljeno spričevali© L 
letnika Zobotehnične srednje šole, izda- 
no L 1945/46 od ZobotehMčne srednje 
šole na ime Sever Janez, Beethovnova 
15, Ljubljana. 
9798 Sever ••••• 

Preklicujem izgubljeno živilsko nakaz, 
nico za oktober in november 1948, izda- 
no od RLO Bežigrad—Šiška na ime Si- 
••••• Božen/a, Ljubljana, Bežigrad 5, 
9544 Sikožek Božena 

Preklicujem izgubljeno prometno knji- 
žico za kolo št 809408, izdano od NM 
Krašnja na ime Smrkolj Marija roj. Kr- 
žan, St. Ožbalt 3, p. Trojane. 

Smrkolj Marija 
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Preklicujem    izgubljeno   industrijsko 
nakaznico reg. št. 1017, izdano od MLO 
Tržič na ime Srečnik Jožefa, Tržič, Mi- 
zarska 2. 
9593 Srečnik Jožefa 

Preklicujem izgubljeno osebno izkaz- 
nico, izkaznico OF, izkaznico RKS, indu- 
strijsko nakaznico in krstni list, vse na 
ime Stajnko Julka, Stročja vas, p. Lju- 
tomer. 
9518 Stajnko Julka 

Preklicujem   izgubljeni   indeks juri- 
dične  fakultete univerze • v  Ljubljani» 
izdan 1. 1940 na ime Stanonik Janez, 
Aškerčeva 13, Ljubljana. 
9756 Stanonik Janez 

Preklicujem osebno izkaznico, izdano 
od NM v Ljubljani na ime Souvan He- 
lena, Ljubljana, Mestni trg 24. 
9461 Souvan Helena 

Preklicujem izgubljeno osebno izkaz- 
nico, izdano od prijavnega urada za Ce- 
lje mesto na ime Stepišnik Matilda, Vod- 
nikova 11, Celje. 
9580 Stepišnik Matilda 

Preklicujem izgubljeno osebno izkaz- 
nico, prometno knjižico za kolo, sindi- 
kalno izkaznico, izkaznico za rezervne 
oficirje serije PU 0001 L, št. 1308, izda- 
no od vojaškega okrožja Ljubljana, in iz- 
kaznico OF, vse na ime Stojkovič Mirko, 
Ljubljana, Komenskega 13. 
9549 Stojkovič Mirko 

Preklicujem ukradeno živilsko nakaz- 
nico SD za oktober in november, izdano 
od RLO Rakovnik—Vič na ime Stojnic 
Djuro, Ljubljana. 
9710 Stojnic Djuro 

Preklicujem izgubljeno osebno izkaz- 
nico, izdano 1. 1946' od uprave NM v 
Ljubljani na ime Škrt Justina, Ljubljana. 
9721 Škrt Justina 

Preklicujem izgubljeno vojaško knji- 
žico na ime Štih Vinko, Gotna vas, KLO 
Šmihel pri Novem mestu. 
9661 Štih Vinko 

Preklicujem izgubljeno prometno knji- 
žico za kolo znamke >Junior< št. 73084, 
izdano ha ime Tabor Janez, Šmarčna 25, 
KLO Kompolje 
9817 ' Tabor Janez 

Preklicujem izgubljeno prometno knji. 
žico za kolo znamke >Presto«, Št. 745.250. 
9539 TauČar Jožefa, 

Zg. Hüdinja Mariborska 118, 
Celje 

Prekjicujem nakaznico za mleko, iz- 
dano od RLO Bežigrad-Šiška na ime 
TrČek Alenka, Koroška c. 14, Ljubljana. 
9762 , Trcck Alenka 

Preklicujem izgubljeno osebno izkaz- 
nico, izdano od KLO, Vrhnika na ime 
Trček  Pavel, Ljubljana, Erjavčeva 24. 
9517 Trček Pavel 

Preklicujem izgubljeno vojaško potno 
dovolilnico serijo 4, št. 16312, izdano od 
vojaške pošte 69023. 
95S5 Triplât Anton, Moste 20, 

p. Žirovnica 
Preklicujem izgubljeno razredno spri- 

čevalo in spričevalo o višjem tečajnem iz- 
pitu na II. državni ženski realni gimna. 
ziji, izdano od ravnateljstva te šole v 
šolskem letu 1940/41 na ime Trtnik Ra- 
da, Ljubljana, Savska 7. 
9642 Trtnik Rađa 

Preklicujem preklic izgubljene  pro- 
metne knjižice št. 995305 za kolo znam- 
ke   >Puch«,  S-200647,  izdano   na  ime 
Uhan Anica, Novo mesto, Trdinova 23. 
9007 Uhan Anica 

Preklicujem izgubljeno osebno izkaz- 
nico, kolesarsko knjižico št. 1316475 in 
izkaznico OF, vse na ime Valant Anton, 
Žužemberk 182. 
9351 Valant Anton 

Preklicujem izgubljeno živilsko nakaz- 
nico za oktober in november 1948, izda. 
no od RLO Center na ime Valid Dora, 
Ljubljana, Bleiweisova 42. 
9590 Valič Dora 

Preklicujem izgubljeno živilsko nakaz- 
nico TD za oktober in november 1948, 
izdano od RLO Bežigrad—Šiška na ime 
Vidie Marija, Ljubljana, Vošnjakova 22, 
9519       / Vidic Marija.» 

Preklicujem izgubljeno 'industrijsko 
nakaznico serije I-IV-A, št. 317806, 
izdano od KLO Bukovica na ime Vid- 
mar Franc, Bukovica nad Škojo Loko. 
9646 Vidmar Franc 

Preklicujem izgubljeno prometno knji- 
žico št. 195431 za kolo. 
9168 Vidmar Marjan, 

Rožič vrh 10, Črnomelj 
Preklicujem izgubljeno šolsko spriče- 

valo 3.a razreda V, državne gimnazije 
v Ljubljani, izdano v šolskem letu 1947 
1948 od ravnateljstva te šole na ime 
ViŠnjič Lilijana, Ljubljana, JanežiČeva 14. 
9545 Višnjič Lilijana 

Preklicujem izgubljeno oficirsko obla. 
čilno knjižico serije O, št. 16924, izdano 
od voj. pošte 12265, Ljubljana, na ime 
VišnjiČ Vaje, voj. pošta 5065, Ljubljana. 
9938 Višnjie" Vaje 

Preklicujem izgubljeno osebno izkaz- 
nico, izdano od KLO Domžale na ime 
Vodopiveo Milena, Ljubljana, Snežniška 
št. 12. : 
8673 Vodopivec Milena 

Preklicujemo izgubljeno brezplačno ob- 
lačilno knjižico Št. 13549 na ime Vare- 
zić Nikola, podporočnik.' 
8918 Voj. pošta 4522/14, Maribor 

Preklicujemo izgubljene vojaške pot- 
ne dovolilnice: serije G, št. 88781 (rde- 

_čo), na ime Vončina Ludvik, podporoč- 

nik; serije I, št. 74903 (rumeno), na 
ime Sinanbegović Osman, desetar, in 
serije Lj, št. 66055 (rdeCo), na ime Fa- 
bris Anton, zastavnik, vse izdane od voj. 
pošte 6'615, Novo mesto. 
9633 Voj. pošta 6615, Novo mesto 

Preklicujemo  izgubljeno potno  dovo- 
lilnico rumene barve serije I št. 74874, 
izdano na ime vojaka Bačića Milenka. 
9797   Voj. pošta št. 6616, Novo mesto 

Preklicujemo izgubljeno plačilno knji- 
žico za leto 1946, serije RH št. 87202 
na ime •••• Oskar, bivši oficir JA. 
9662 Voj. pošta 56186-a, Postojna 

Preklicujem izgubljeno tablico motor- 
nega vozila št. S-01165. 

Vombergar Janez, 
9663 Pšenična polica, p. Cerklje na Gor. 

Preklicujem ukradeno prometno knji. 
žico za moško kolo znamke »Record«, 
št. 51712. 
9735 Vrezovnik Jožica, 

Maxibor, Betnavska "23 

Preklicujem ukradeno osebno izkazni- 
co št. 2666, izdano od okraja Ribnica 
3. VII. 1945, uslužbensko knjižico, iz- 
dano 1. 1947 od okraja Kočevje, sindikal- 
no izkaznico št. 129800, izdano v Ko- 
čevju 1.1946, izkaznico OF, izdano 1.1947 
od odbora OF Kočevje, in pooblastilo za 
vstop v vse lesne industrijske obrate, 
izdano od ministrstva za gozdarstvo in 
lesno industrijo, vse na ime VriČko 
Mirko. 
9716 Vričko Mirko, 

Glavna direkcija lesne industrije, 
Ljubljana, Parmova 37. 

Preklicujem ukradeni izkaznici za 
kolo, izdani na ime Zalokar Marija, ozi- 
roma Zalokar Antonija, obe Nasovče 15, 
p. Komenda pri Kamniku. 
9554 Zalokar Marija 

Preklicujem prometno knjižico za* kolo 
znamke >Triumph«, izdano od uprave 
NM Komenda na ime Zavrl Jože, La- 
hovče 19, Kamnik. 
9755 Zavrl Jože 

Preklicujem izgubljeno vojaško knji- 
žico, potrdilo o demobilizaciji, izkaznico 
OF ih pooblastilo za okrajnega logarja 
za okraj Ljubljana okolica, vse na ime 
Zidan Pavel, Besnica 4, p. Dobrunje. 
9521 zidan Pavel 

Preklicujem potrošniško nakaznico za 
tekstil in obutev, reg. št. 8961 in dopol- 
nilni bon, reg. št. 8961 za 900 din-, oboje 
na ime Zmitek Franja, gospodinja, Ljub- 
ljana, Povšetova c. 88. 
9765 Žmitck Franja 

Preklicujem izgubljeno dovoljenje za 
nošenje medalje za hrabrost in reda za 
narodne zasluge III. razreda, na ime 
Zugelj J0že, voj. pošta 3790/17, Kopriv- 
nica. 
9513 Žugelj Jože 
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kmečke prihranke v obliki hranilnih 
vloy ili notranjih posojil za ustvarjanje 
obratnih sredstev in podeljevanje kre- 
ditov svojim članom; 7, da skrbi za go- 
spodarski strokovni, kulturni in pro- 
svetni dvig vseh prebivalcev svojega 
okoliša tako, da prireja v svojem za. 
družnem domu strokovna in politična 
predavanja, kulturne prireditve, stro- 
kovne tečaje, razstave, predvajanja fil- 
mov, goji fizkultu.ro itd. ter ustanovi 
svojo knjižnico. 

Zaradi smotrnega in uspešnejšega iz- 
vajanja svojih nalog izdela potrebne na- 
črte v skladu e splošnim državnim na- 
črtom. 

Zadružni delež znaša 160 din in se 
plača ob vstopu v zadrugo. Upravni od- 
bor lahko dovoli plačilo v obrokih. De- 
lež zadružnikovega družinskega člana 
znaša 10 din. Jamstvo je omejeno. Vsak 
zadružnik odgovarja še z enkratnim zne- 
skom vpisanih obveznih deležev. 

Zadruga razglaša važnejše sklepe v 
svojih poslovnih prostorih in na razgias- 
ni deski. 

Upravni odbor sestavlja 5 do 7 članov. 
Njegova dolžnost traja eno leto. 

Zadrugo zastopa upravni odbor, podpi- 
sujeta pa zanjo po dva člana upravnega 
odbora, katerih enega lahko nadomešča 
po upravnem odboru pooblaščeni usluž- 
benec zadruge. 

Člani upravnega odbora so: 
Vrhnjak Peter, kmet, Sv. Primož nad 

Muto, predsednik, 
Santi Franc, kmet, Sv. Primož nad 

Muto, podpredsednik, 
Staher Avgust, kmet, Sv. Primož nad 

Muto, tajnik, 
Rebernik Valentin, Sv. Primož nad 

Muto, 
Plemen Vinko, kmet, Sv. Primož nad 

Muto, 
Mravljak Anton, kmet, Bistriški jarek 

št. 7, 
Planoet Gregor, kmet, Sv. Jernej, od- 

borniki. 
Okrožno sodišče v Mariboru 

dne IS. oktobra 1048. 
Zadr ÏV 131—2 9427 

1476. 
Sedež: Dol. Pirošica, okraj Krško (oko- 

liš obsega vasi: Stojanski vrh, BuŠeČa 
vas, Vrhoväka vas, Dolenja Pirošica, 
Gorenja Pirošica in Vrhnji vrh). 

Danvpisa: 8. oktobra 1948. 
Besedilo: Kmetijska zadruga z omeje- 

nim jamstvom Dol. Pirošica, okraj Kr- 
ško, s 
^Zadruga je bila ustanovljena na skup. 

ščini 23. II. 1948 za nedoločen čas. 
Naloge zadruge so: da oskrbuje člane 

z vsemi potrebnimi potrošnimi predme- 
ti, da odkupuje pridelke in izdelke v 
svojem okolišu in opravlja vse gospodar- 
ske in kulturne zadeve, kakor to določa 
nadrobno 3. člen pravil zadruge. 

Delež zadružnika znaša 100 din, delež 
zadružnikovega družinskega člana pa 
20din. Jamstvo je omejeno. Vsak za- 
družnik oziroma Član odgovarja še z de- 
setkratnim zneskom vpisanih obveznih 
<teležey# 

Sklepi in vse priobčitve se nabije jo 
na zadružni razglasni deski in v poslov- 
mih prostorih. 

Zadrugo zastopa odbor ali pa tisti ki 
ga ta pooblasti, zanjo pa podpisujeta po 
dva člana upravnega odbora ali en član 
upravnega odbora in za to pooblaščeni 
uslužbenec zadruge. 

Upravni odbor sestavlja 8 članov, in 
sicer predsednik, tajnik, blagajnik in • 
odbornikov. 

Člani upravnega odbora so: 
Nagy Franc, posestnikov sin, Bušeča 

vas 42, predsednik, 
Pešec Martin, delavec, Stojenski vrh 1, 

tajnik, 
Barbio Anton, posestnik, Bušeča vas 

št. 8, blagajnik, 
Smukovič Franc, posestnik, Poštena 

vas 5, 
Martinčič Franc, Vrhovska vas 7, 
Hribar Franc, posestnik, Vinji vrh 3, 
Lopatic Franc, posestnik, Dol. Piroši- 

ca 6, 
Marinčič Martin, posestnik, Gorenja 

Pirošica 18, odborniki. 
Za podpisovanja so pooblaščeni v prvi 

vrsti predsednik, tajnik in blagajnik. 
Okrožno sodišče v Novem mestu 

dne 8. oktobra 1948. 
Zt 78/48 Zadr III 106/1   9393 

* 
1477. 

Sedež: Barka, okraj Sežana. 
Dan vpisa: 30. septembra 1948. 
Besedilo: Kmetijska zadruga z omeje- 

nim jamstvom na Barici. 
Zadruga je bila ustanovljena na skup- 

ščini 21. II. 1948. 
Naloge zadruge so: 1. da na čim boljši 

In čim kulturnejši način osfcrbuje svoje 
člane z vsemi potrebnimi potrošnimi 
predmeti; 2.N da odkupuje v svojem oko- 
lišu vse kmetijske pridelke in izdelke' v 
skladu s postavljenim načrtom za dobro 
oskrbo mest in drugih industrijskih sre- 
dišč in sklepa v ta namen pogodbe; 
3. da pospešuje in razvija vse panoge 
kmetijskega gospodarstva na svojem 
področju, tako poljedelstvo, živinorejo, 
sadjarstvo, vinogradništvo, čebelarstvo, 
gojitev, industrijskih in drugih kultur, 
gozdarstvo, domačo obrt itd., posebno 
še tiste panoge oziroma kulture, ki v 
danih naravnih pogojih najbolj uspeva- 
jo; 4. 'da uvaja za povečanje kmetijske 
proizvodnje in s tem za naraščanje bla- 
gostanja svojih' članov naprednejše teh- 
nične in agronomske metode v kmetij- 
stvu in v ta namen nabavlja kmetijske 
stroje, umetna gnojila itd., ustanavlja 
ambulante za živino, plemenilne postaje, 
organizira selekcijo živine, gradi silose,, 
organizira semensko službo, skrbi za 
gojitev sadnih, gozdnih in drugih sadik' 
itd.; 5. da organizira predelavo kmetij- 
skih pridelkov in obrtne delavnice za 
potrebe svojih članov in izrablja pri tem 
predvsem lokalne surovine; 6. da1 zbira 
kmečke prihranke v obliki hranilnih' 
vlog in notranjih posojil za ustvarjanje 
obratnih sredstev in podeljevanje kre- 
ditov svojim članom; 7. da skrbi za go- 
spodarski strokovni, kulturni m pro- 
svetni dvig vseh prebivalcev svojega 
okoliša tako, da prireja v svojem ••- 

družnem domu strokovna in politična 
predavanja, kulturne prireditve, stro- 
kovne tečaje, razstave, predvajanja fil- 
mov, goji lizkulturo itd. ter ustanovi 
svojo knjižnico. 

Zaradi smotrnega in uspešnejšega iz- 
vajanja svojih nalog izdela potrebne na- 
črte v skladu s splošnim državnim na- 
črtom. 

Zadružni delež znaša 150 din, delež 
zadružnikovega družinskega člana pa 20 
dinarjev. Vsak zadružnik odgovarja s 
petkratnim zneskom vpisanega deleža.. 

Priobčitve 6e razglašajo v poslovnih 
p-TOstorih zadruge in na razglasni deski. 

Upravni odbor sestavlja 7 ciano*. 
Zadrugo zastopa upravni odbor, zanjo 

pa podpisujeta dva člana upravnega od- 
bora, katerih enega sme nadomeščati po 
upravnem odboru pooblaščeni uslužbe- 
nec zadruge. 

člani upravnega odbora so: 
Počkar Rudolf, kmet, Barka 14, pred- 

sednik, 
Prelec Jožef, kmet, Barka 11, podpred- 

sednik, 
Kljun Jožef, rudar, Barka 17, tajnik, 
Prelec Ivan, kmet, Barka 51, 
Kovačič Ivan, kmet, Barka 20, 
Čepar Vladimir, kmet, Barka 57, 
Felicijan Alojzij, mizar, Barka 67, od- 

borniki. 
Okrožno sodišče v Postojni 

dne 30. septembra 1948. 
Zt 199/48-2     ' 9491 

1478. 
Sedež: Borjana, okraj Tolmin. 
Dan vpisa: 16. septembra 1948. 
Besedilo: Kmetijska zadruga z omeje- 

nim jamstvom v Borjani. 
Zadruga je bila ustanovljena na skup- 

ščini 5. III. 1948. 
Naloge zadruge so: 1. da na čim boljši 

in čim kulturnejši način oskrbuje svoje 
člane z vsemi potrebnimi potrošnimi 
predmeti; 2. da odkupuje v svojem oko- 
lišu vse kmetijske pridelke in izdelke v 
skladu s postavljenim načrtom za dobro 
oskrbo mest in drugih industrijskih sre- 
dišč in sklepa v ta namen pogodbe; 
3. da pospešuje in razvija vse panoge 
kmetijskega gospodarstva na svojem 
področju, tako poljedelstvo, živinorejo, 
sadjarstvo, domačo obrt itd., posebno 
še tiste panoge oziroma kulture, ki v 
danih naravnih' pogojih najbolj uspe- 
vajo; 4. da uvaja za povečanje kmetijske 
proizvodnje in s tem za naraščanje bla- 
gostanja svojih članov naprednejše teh- 
nične in agronomske metode v'kmetij- 
stvu in v ta namen nabavlja kmetijske 
stroje, umetna gnojila itd., ustanavlja 
ambulante za živino, plemenilne postaje, 
organizira selekcijo živine, gradi silose, 
organizira semensko službo, skrbi za 
gojitev sadnih, gozdnih in drugih sadile 
itd.; o. da organizira predelavo kmetij, 
skih pridelkov in obrtne delavnice za 
potrebe svojih članov in izrablja pri tem 
predvsem lokalne surovine; 6. da zbira 
kmečke prihranke v obliki hranilnih 
vlog in notranjih posojil za ustvarjanje 
obratnih sredstev in podeljevanje kre- 
ditov svojim članom; 7. da skrbi za go- 
spodarski   strokovni,   kulturni .in.pro- 
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svetni dvig vseh prebivalcev svojega 
okoliša tako, da prireja v evojem za- 
družnem domu strokovna in politična 
predavanja, kulturne prireditve, stro- 
kovne tečaje, razstave, predvajanja fil- 
mov, goji fizkuJturo itd. ter ustanovi 
svojo knjižnico. 

Zaradi smotrnega in uspešnejšega iz- 
vajanja svojih nalog izdela potrebne na- 
črte s splošnim državnim načrtom. 

Zadružni delež znaša 150 din, delež 
zadružni ko v eg a družinskega člana 15 di- 
narjev. Vsak zadružnik odgovarja s pet- 
kratnim zneskom vpisanega deleža. 

Priobčitve se razglašajo v poslovnih 
prostorih zadruge in na razglasni deski. 

Upravni odbor sestavlja 7 do 9 članov. 
Zadrugo zastopa upravni odbor, zanjo 

pa podpisujeta dva člana upravnega od. 
bora, katerih enega sme nadomeščati po 
upravnem odboru pooblaščeni uslužbe- 
nec zadruge. 

Člani upravnega odbora so: 
Uršič Mihael, kmet, Borjana 35, pred- 

sednik, 
Kuščer Mirko, trgovec, Borjana 87, 

tajnik, 
Hrast Andrej, kmet, Borjana 17, bla- 

gajnik, 
Marcola Alojz, kmet, Podbela 27, 
Kramar Anton, kmet, Borjana 38, 
Koren Mihael, krnel, Borjana 18, 
Vrečar Marija, hišna, Borjana 113, od- 

borniki. 
Okrožno sođiščo v Postojni 

dne 16. septembra 1948.   . 
• Zt 168/48—3 9486 

* 
1479. 

Sedež: Brcstovica, okraj Sežana. 
Dan vpisa: 14. septembra 1948. 
Besedilo: Kmetijska zadruga z omeje- 

nim jamstvom v Brcstovici. 
Zadruga je bila ustanovljena na skup- 

ščini 27. II. 1948. 
Naloge zadruge so: 1. da na čim boljši 

in čim kulturnejši način oskrbuje svoje 
člane z   vsemi   potrebnimi   potresnimi 
predmeti; 2. da odkupuje v svojem oko- 
lišu vse kmetijske pridelke in izdelke v 
skladu s postavljenim načrtom za dobro 
oskrbo mest in dmgih industrijskih sre- 
dišč in  sklepa   v  ta  namen   pogodbe; 
3. da  pospešuje in razvija vse panoge 
kmetijskega   gospodarstva   na   svojem 
področju, tako  poljedelstvo,  živinorejo, 
sadjarstvo,  vinogradništvo,  čebelarstvo, 
gojitev industrijskih in drugih kttftur, 
gozdarstvo, domačo obrt itd.,  posebno 
še tiste panoge oziroma  kulture, ki v 
danih   naravnih   pogojih   najbolj   uspe- 
vajo; 4. da uvaja za povečanje kmetijske 
proizvodnje in s tem  za naraščanje bla- 
gostanja svojih članov naprednejše teh- 
nične in agronomske metode v kmetij- 
stvu in v ta namen nabavlja kmetijske 
stroje,   umetna  gnojila   itd.,  ustanavlja 
ambulante za živino, plemenilne postaje, 
organizira selekcijo živine, gradi silose, 
organizira   semensko službo,  skrbi  za 
gojitev sadnih, gozdnih in drugih sadik 
itd.; 5. da organizira predelavo kmetij- 
skih pridelkov  in obrtne delavnice za 
potrebe svojih članov in izrablja pri tem 
predvsem Inkalne surovine; 6. da zbira 
kmečke  prihranke v  obliki   hranilnih 

vlog in notranjih posojil za ustvarjanje 
obratnih sredstev in podeljevanje kre- 
ditov svojim članom; 7. da skrbi za go- 
spodarski strokovni, kulturni in pro- 
svetni dvig vseh prebivalcev svojega 
okoliša tako, da prireja v svojem za- 
družnem domu strokovna in politična 
predavanja, kulturne prireditve, stro- 
kovne tečaje, razstave, predvajanja fil- 
mov, goji fizkulturo itd. ter ustanovi 
svojo knjižnico. 

Zaradi smotrnega in uspešnejšega iz- 
vajanja svojih nalog izdela potrebne na- 
črte v skladu s splošnim državnim na- 
črtom. 

Zadružni delež znaša 150 din, delež za- 
družnikovega   družinskega člana pa 20 
dinarjev  Vsak  zadružnik   odgovarja s 
petkratnim zneskom vpisanega deleža. 

Priobčitve se razglašajo v poslovnih 
prostorih zadruge in na razglasni deski. 

Upravnj odbor sestavlja 5 članov. 
Zadrugo zastopa upravni odbor, zanjo 

pa podpisujeta dva člana upravnega od. 
bora, katerih enega sme nadomeščati po 
upravnem odboru pooblaščeni uslužbe- 
nec zadruge. 

Člani upravnega odbora so: 
Peric Anton, kmet, Brestovica 132, 
Lozar Ema, hišna, Brestovica 59, 
Kocjančič  Alojz, delavec,   Brestovica 

št. 107, 
Semolič Alojz, kmet, Brestovica 9, 
Semolič Jožef, kmet, Brestovica 23. 

Okrožno sodišče v Postojni 
dne 14. septembra 1948. 

Zt 169/48—2 9499 

1480. 
Sedež: Čezsoča, okraj Tolmin. 
Dan vpisa: 13. septembra 1948. 
Besedilo: Kmetijska zadruga z omeje- 

nim jamstvom v Čczsoči. 
Zadruga je bila ustanovljena na skup- 

ščini 6. III. 1948. 
Naloge zadruge so: 1. da na čim boljši 

in čim kulturnejši način oskrbuje svoje 
člane z vsemi potrebnimi potresnimi 
predmeti; 2. da odkupuje v svojem oko- 
Hšu vse kmetijske pridelke in izdelke v 
skladu s postavljenim načrtom za dobro 
oskrbo mest in drugih industrijskih sre- 
dišč in sklepa v ta namen pogodbe; 
3. da pospešuje in razvija vse panoge 
kmetijskega gospodarstva na svojem 
področju, tako poljedelstvo, živinorejo, 
sadjarstvo, vinogradništvo, čebelarstvo, 
gojitev industrijskih in drugih kultur, 
gozdarstvo, domačo obrt itd., posebno 
še tiste panoge oziroma kulture, ki v 
danih naravnih pogojih najbolj uspeva- 
jo; 4. da uvaja za povečanje kmetijske 
proizvodnje in s tem za naraščanje bla- 
gostanja svojih članov naprednejše teh- 
nične in agronomske metode v kmetij- 
stvu in v ta namen nabavlja kmetijske 
stroje, umetna gnojila itd., ustanavlja 
ambulante za živino, plemenilne postaje, 
organizira selekcijo živine, gradi silose, 
organizira semensko službo, skrbi za 
gojitev sadnih, gozdnih in drugih sadik 
itd.; 5. da organizira predelavo kmetij- 
skih pridelkov in obrtne delavnice za 
potrebe svojih Članov in izrablja pri tem 
predvsem lokalne surovine; 6. da zbira 
kmečke prihranke  v obliki  hranilnih 

vlog in notranjih posojil za ustvarjanje 
obratnih sredstev in podeljevanje kre- 
ditov svojim članom; 7. da skrbi za go- 
spodarski strokovni, kulturni in pro- 
svetni dvig vseh prebivalcev svojega 
okoliša tako, da prireja v evojem za- 
družnem domu strokovna in politična 
predavanja, kulturne prireditve, stro- 
kovne tečaje, razstave, predvajanja fil. 
mov, goji fizkulturo itd. ter ustanovi 
svojo knjižnico. 

Zaradi smotrnega in uspešnejšega iz- 
vajanja svojih nalog izdela potrebne na- 
črte v skladu s splošnim državnim na- 
črtom. 

Zadružni delež znaša 150 din, delež 
zadružnikovega družinskega člana 15 di- 
narjev. Vsak zadružnik odgovarja s pet- 
kratnim zneskom vpisanih deležev. 

Priobčitve  se  razglašajo v  poslovnih 
prostorih zadruge in na razglasni deski. 

Upravni odbor sestavlja 7 do 9 članov. 
Zadrugo zastopa upravni odbor, zanjo 

pa podpisujeta dva člana upravnega od. 
bora, katerih enega sme nadomeščati po- 
oblaščeni uslužbenec zadruge, 

člani upravnega odbora so: 
Čopi Peter, kmet, Čezsoca 29, pred- 

sednik, 
Kravanja Franc, kmet, Čezsoča 37, 

podpredsednik, 
Berginc Ciril, čevljar, Čezsoča 87, taj- 

nik, 
Čopi Gabrijel, kmet, Čezsoča 108, 
Bergino Alojz, kmet, Čezsoča 76, 
Mlekuž Karlo, kmet, Čezsoča 20, 
Kenda Frano, kmet, Čezsoča 88, 
Komac Marija, kmetica, Čezsoca 102, 
Čopi Veronika, hišna, Čezsoča 68, od- 

borniki. 
Okrožno sodišče v Postojni 

dne 13. septembra 1948. 
Zt 171/48-2 9498 

* 
1481. 

Sedež: Čiginj, okraj Tolmin. 
Dan vpisa: Ì6. septembra 1948. 
Besedilo: Kmetijska zadruga z omeje- 

nim jamstvom na Čiginju. 
Zadruga je bila ustanovljena na skup- 

ščini. 5. III. 1948. 
Naloge zadruge so: 1. da na čim boljši 

in čim kulturnejši način oskrbuje svoje 
člane z vsemi potrebnimi potresnimi 
predmeti; 2. da odkupuje v svojem oko. 
lišu vse kmetijske pridelke in izdelke v 
skladu s postavljenim načrtom za dobro 
oskrbo mest in drugih industrijskih sre- 
dišč in sklepa v ta namen pogodbe; 
3. da pospešuje in razvija vse panogo 
kmetijskega gospodarstva na svojem 
področju, tako poljedelstvo, živinorejo, 
sadjarstvo, vinogradništvo, čebelarstvo, 
gojitev industrijskih in drugih kultur, 
gozdarstvo, domačo obrt itd., posebno 
še tiste panoge oziroma kulture, ki v 
danih naravnih pogojih najbolj uspeva- 
jo; 4. da uvaja za povečanje kmetijske 
proizvodnje in s tem za naraščanje bla- 
gostanja svojih članov naprednejše teh- 
nične in agronomske metode v kmetij- 
stvu in v ta namen nabavlja kmetijske 
stroje, umetna gnojila itd., ustanavlia 
ambulante za živino,jilemenilne postem 
organizira selekcijo živinp cjradi «•<••. 
organizira  semensko  službo,  skrb''   za 
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gojitev sadnih, gozdnih in drugih sadik 
itd.; 5. da organizira predelavo kmetij, 
skih pridelkov in obrtne delavnice za 
potrebe svojih članov in izrablja pri tem 
predvsem lokalne surovine; 6. da zbira 
kmečke prihranke v obliki hranilnih 
vlog in notranjih posojil za ustvarjanje 
obratnih sredstev in podeljevanje kre- 
ditov svojim članom; 7. da skrbi za go- 
epodaraki strokovni, kulturni in pro- 
svetni dvig vseh prebivalcev svojega 
okoliša tako, da prireja v svojem za- 
družnem domu strokovna in politična 
predavanja, kulturne prireditve, stro- 
kovne tečaje, razstave, predvajanja fil. 
mov, goji fizkulturo itd. ter ustanovi 
svojo knjižnico. 

Zaradi smotrnega in uspešnejšega iz- 
vajanja svojih nalog izdela potrebne na- 
črte v skladu s splošnim državnim na- 
črtom. 

Zadružni delež znaša 160 din, delež 
zadružnikovega družinskega Člana 30 di- 
narjev. Vsak zadružnik odgovarja s pet- 
kratnim zneskom vpisanega deleža. 

Priobčitve se razglašajo v poslovnih 
prostorih zadruge in na razglasni deski. 

Upravni odbor sestavlja 7 do 9 članov. 
/ Zadrugo zastopa upravni odbor, zanjo 

pa podpisujeta dva člana upravnega od- 
bora, katerih enega sme nadomeščati po- 
oblaščeni uslužbenec zadruge. 

Člani upravnega odbora so: 
Gaberšcek Ivan, kmet, Čiginj 22, pred- 

sednik, 
Savli Jožef, kmet, Ušnik 5, tajnik, 
Jug Franc, kmet, Ušnik 16, 
Fortunat Julijan, kmet, Kozaršče 2, 
Barbio Franc, kmet, Kozaršče 3, 
Ilinčič Milena, kmetica, Ruta 15, 
Čančar Jožef, kmet, Rute 26, odbor- 

niki 
Okrožno sodiSče v Postojni 

dne 16. septembra 1948. 
Zt 125/48-3 9487 

* 1482. 
Sedež: Črnita, okraj Gorica. 
Dan vpisa: 15. septembra 1948. 
Besedilo: Kmetijska zadruga z omeje- 

nini jamstvom v Črnicah. 
Zadruga je bila ustanovljena na ekup- 

ščini 20. VIII. 1048. 
Naloge zadruge so: 1. da na čim boljši 

m čim kulturnejši način oskrbuje svoje 
člane z vsemi potrebnimi potresnimi 
predmeti; 2. da odkupuje v svojem oko- 
nsu vse kmetijske pridelke in izdelke v 
skladu s postavljenim načrtom za dobro 
oskrbo mest in drugih industrijskih sre- 
dišč in sklepa v ta namen pogodbe; 
3. dapospešuje rn razvija vse panoge 
kmetijskega gospodarstva na svojem 
področju, tako poljedelstvo, živinorejo, 
sadjarstvo, vinogradništvo, čebelarstvo, 
gojitev industrijskih in drugih kultur, 
gozdarstvo, domačo obrt itd., posebno 
se tiste panoge oziroma kulture, ki v 
danih naravnih pogojih najbolj uspeva- 
li 4. da uvaja za povečanje kmetijske 
Proizvodnje in s tem za naraščanje bla- 
gostat]ja avojih članov naprednejše teh- 
nične^ in agronomske metode v kmetij. 
**Vu

> in v ta namen nabavlja kmetijske 
°troje, umebja gnojila itd., ustanavlja 
a•bulante za živino, plemenilne postaje, 

organizira selekcijo živine, gradi silose, 
organizira semensko službo, skrbi za 
gojitev sadnih, gozdnih in drugih sadik 
itd.; 5. da organizira predelavo kmetij- 
skih pridelkov in obrtne delavnice za 
potrebe svojih članov in izrablja pri tem 
predvsem lokalne surovine; 6. da zbira 
kmečke prihranke v obliki hranilnih 
vlog in notranjih posojil za ustvarjanje 
obratnih sredstev in podeljevanje kre- 
ditov svojim članom; 7. da skrbi za go- 
spodarski strokovni, kulturni in pro- 
svetni dvig vseh prebivalcev svojega 
okoliša tako, da prireja v svojem za- 
družnem domu strokovna in politična 
predavanja, kulturne prireditve, stro- 
kovne tečaje, razstave, predvajanja •- 
mov, goji fizkulturo itd. ter ustanovi 
svojo knjižnico. 

Zaradi smotrnega in uspešnejšega iz- 
vajanja svojih nalog izdela potrebne na- 
črte v skladu s splošnim državnim na- 
črtom. 

Zadružni delež znaša 150 din, delež 
zadružnikovega družinskega člana 16 di- 
narjev. Vsak zadružnik odgovarja z de- 
setkratnim zneskom vpisanega deleža. 

Priobčitve se razglašajo v poslovnih 
.prostorih zadruge in na razglasni deski. 

Upravni odbor sestavlja 7 do 9 članov. 
Zadrugo zastopa upravni odbor, zanjo 

pa podpisujeta dva člana upravnega od. 
bora, katerih enega sme nadomeščati po- 
oblaščeni uslužbenec zadruge. 

Člani upravnega odbora so: 
Slamič Alojz, kmet, Črniče 110, pred- 

sednik, 
Bovcon Zoro, kmet, Gojače 30, pod- 

predsednik, 
Slamič Leopold, uradnik, črniče 58, 

tajnik, 
Brecelj Maks, pek, Gojače 41, blagaj- 

nik, 
Mavric Anton, kmet, Ravne 21, 
Volčič Miro, šofer, Črniče 57, 
••• Mirko, kmet, Ravne 5, odborniki. 

Okrožno sodišče v Postojni 
dne 16. septembra 1948. 

Zt 141/48-4 9485 
* 

1488. 
Sedež: Divača, okraj Sežana. 
Dan vpisa: 30. septembra 1948. 
Besedilo: Kmetijska zadruga z omeje- 

nim jamstvom v Divači. 
Zadruga je bila ustanovljena na skup- 

ščini 23. V. 1948. 
Naloge zadruge so: 1. da na čim boljši 

in čim kulturnejši način oskrbuje svoje 
člane z vsemi potrebnimi potresnimi 
predmeti; 2. da odkupuje v svojem oko- 
lišu vse kmetijske pridelke in izdelke v 
skladu s postavljenim načrtom za dobro 
oskrbo mest in drugih industrijskih sre- 
dišč in sklepa v ta' namen pogodbe; 
3. da pospešuje in razvija vse panoge 
kmetijskega gospodarstva na svojem 
področju, iako poljedelstvo, živinorejo, 
sadjarstvo, vinogradništvo, čebelarstvo, 
gojitev industrijskih in drugih kultur, 
gozdarstvo, domačo obrt itd., posebno 
še tiste panoge oziroma kulture, ki v 
danih naravnih pogojih najbolj uspeva- 
jo; 4. da uvaja za povečanje kmetijske 
proizvodnje in s tem za naraščanje bla- 
gostanja svojih čianov naprednejše teh- 

nične in agronomske metod© v kmetij- 
stvu in v ta namen nabavlja kmetijske 
stroje, umetna gnojila itd., ustanavlja 
ambulante za živino, plemenilne postaje, 
organizira selekcijo živine, gradi silose, 
organizira semensko službo, skrbi za 
gojitev sadnih, gozdnih in drugih sadik 
itd.; 5. da organizira predelavo kmetij, 
skih pridelkov in obrtne delavnice za 
potrebe svojih članov in izrablja pri tem 
predvsem lokalne surovine; 6. da zbira 
kmečke prihranke v obliki hranilnih 
vlog in notranjih posojil za ustvarjanje 
obratnih sredstev in podeljevanje kre- 
ditov svojim članom; 7. da skrbi za go- 
spodarski strokovni, kulturni in pro- 
svetni dvig vseh prebivalcev svojega 
okoliša tako, da prireja v svojem za- 
družnem domu strokovna in politična 
predavanja, kulturne prireditve, stro- 
kovne tečaje, razstave, predvajanja fil- 
mov, goji fizkulturo itd. ter ustanovi 
svojo knjižnico. 

Zaradi smotrnega in uspešnejšega iz- 
vajanja svojih nalog izdela potrebne na- 
črte V skladu s splošnim državnim na- 
črtom. 

Zadružni delež znaša 150 din, delež 
zadružnikovega družinskega člana 20 di- 
narjev. Vsak zadružnik odgovarja s pet- 
kratnim zneskom vpisanega deleža. 

Priobčitve se razglašajo v poslovnih 
prostorih zadruge in na razglasni deeki. 

Upravni odbor sestavlja 9 članov. 
Zadrugo zastopa upravni odbor, zanjo 

pa podpisujeta dva člana upravnega od. 
bora, katerih enega sme nadomeščati po- 
oblaščeni uslužbenec zadruge. 
_ Člani upravnega odbora so: 

Seražin Mirko, nameščenec, Divača 12, 
predsednik, 

Cerkvenik Rudolf, kmet, Gradišče 4, 
podpredsednik, 

Maharčič Evgen, nameščenec, Divača 
it. 57, tajnik, 

Placer Alojz, nameščenec, Divača 52, 
blagajnik, 

Suša Alojz, kmet, Divača 15, 
Cerkvenik "Alojz, kmet, Ležeče 13, 
Škapin Rafael, kmet, Divača, 
Rijavec, Zdravko, nameščenec, Divača, 
Dovgan Rudolf, kmet, Brezec 12, od- 

borniki. 
Okrožno sodišče v Postojni 

dne 30. septembra 1948. 
Zt 206/48-2 9473 

*' 
1484. 

Sedež: Grahovo ob Baci, okraj Tolmin. 
Dan vpisa: 17. septembra 1948. 
Besedilo: Kmetijska zadruga z omeje- 

nim jamstvom na Grahovom ob Bači. 
Zadruga je bila ustanovljena na skup- 

ščini 7. III. 1948 za nedoločen čas. 
Naloge zadruge so: 1. da na čim boljši 

in čim kulturnejši način oskrbuje svoje 
člane z vsemi potrebnimi potrošnimi 
predmeti; 2, da odkupuje v evojem oko- 
lišu vse kmetijske pridelke in izdelke v 
skladu s postavljenim načrtom za dobro 
oskrbo mest in drugih industrijskih sre- 
dišč in sklepa v ta namen pogodbe; 
3, da pospešuje in razvija vse panoge 
kmetijskega gospodarstva na evojem 
področiu. tako poljedelstvo, živinorejo, 
sadjacstïo, vinogradništvo, čebelarstvo, 
gojitev industrijskih in drugih kultur, 



Siran §08 ÜRADNI LIST. LRS -r % £{. 1948 

gozdarstvo, domačo obrt itd,, posebno 
še tiste panoge oziroma kulture, ki v 
danih naravnih pogojih najbolj uspeva- 
jo; 4. da uvaja za povečanje kmetijske 
proizvodnje in s tem za naraščanje bla- 
gostanja evojih članov naprednejše teh- 
iične in agronomske metode v kmetij- 
stvu in v ta namen nabavlja kmetijske 
stroje, umetna gnojila itd., ustanavlja 
ambulante za živino, plemenilne postaje, 
organizira selekcijo živine, gradi silose, 
organizira semensko službo, skrbi za 
gojitev sadnih, gozdnih in drugih sadik 
itd.; 5. da organizira predelavo kmetij, 
skih pridelkov in obrtne delavnice za 
potrebe svojih članov in izrablja pri tem 
predvsem lokalne surovine; 6. da zbira 
kmečke prihranke v obliki hranilnih 
vlog in notranjih posojil za ustvarjanje 
obratnih sredstev in podeljevanje kre- 
ditov svojim članom; 7. da skrbi za go- 
spodarski strokovni, kulturni in pro- 
svetni dvig vseh prebivalcev svojega 
okoliša tako, da prireja v 6vojemé za- 
družnem domu strokovna in politična 
predavanja, kulturne prireditve, stro- 
kovne tečaje, razstave, predvajanja fil- 
mov, goji fizkulturo itd. ter ustanovi 
svojo knjižnico. 

Zaradi smotrnega in uspešnejšega iz- 
vajanja svojih nalog izdela potrebne na- 
črte v skladu s splošnim državnim na- 
crtom. 

Zadružni delež znaša 150 din, delež 
zadružnikovega družinskega člana 30 di- 
narjev. Vsak zadružnik» odgovarja s pet- 
kratnim zneskom vpisanega deleža. 

Priobčitve se razglašajo v poslovnih 
prostorih zadruge in na razglasni deski. 

Upravni odbor sestavlja 8 do 10 članov. 
Zadrugo zastopa upravni odbor, zanjo 

pa podpisujeta dva člana upravnega od. 
bora, katerih enega sme nadomeščati po- 
oblaščeni uslužbenec zadruge. 

Člani upravnega odbora so: 
Rejc Janko, kmet, Grahovo 32, pred- 

sednik, 
Florijančič Janko. kmet. Koritnica 25, 

tajnik, 
Sorli Jakob", kmet, Koritnica 10, bla- 

gajnik, 
- Cvek Stefan, kmet, Koritnica 23, 

Humar Franc, kmet, Zarakovec 43, 
Orlar Gašper, kmet,. Grahovo 38, 
Golob Marija, kmetica, Grahovo 55, 
Serjun Alojz, kmet, Sp. Bukovo 47, 
Torkar Karel, kmet. Grahovo 58, od- 

borniki. 
Pooblaščenec za podpisovanje Golob" 

Rudi, poslovodja, Grahovo oh Baci. 
Okrožno sodišče v Postojni 

dne 17. septembra 1948. 
Zt 182/48—2   ' 9500 

'   # 
1485. 

Sedež: IđrsKp, okraj Tolmin. 
Dan vpisa: 29. septembra 1948. 
Besedilo: Kmetijska zaSraga z on*eje- 

nhn jamstvom y Idrskem. 
Zadruga je bila uetanovljena na eìnrp- 

ščini 17. VII. 1948.- ;„''., 
Naloge zadruge so: 1. da na čim boljši 

in čim kulturaejši način oskrbuje svoje 
ciane z vsemi potrebnimi .potresnimi 
predmeti; 2. da odkupuje .v, svojem oko- 
lišu vse kmetijske pridelke in izdelke-v 

skladu s postavljenim načrtom za dobro 
oskrbo me?-t in drugih industrijskih sre- 
dišč in sklepa v ta namen pogodbe; 
3. da pospešuje in razvija vse panoge 
kmetijskega gospodarstva na svojem 
področju, tako poljedelstvo, živinorejo, 
,-adjarstvo. vinogradništvo, čebelarstvo, 
gojitev industrijskih in drugih kultur, 
gozdarstvo, domačo obrt itd., posebno 
še tiste panoge oziroma kulture, ki v 
danih naravnih pogojih najbolj uspeva- 
jo; 4. da uvaja za povečanje kmetijske 
proizvodnje in s tem za naraščanje bla- 
gostanja svojih članov naprednejše teh- 
nične in agronomske metode v kmetij- 
stvu in v ta namen nabavlja kmetijsko 
6troje, umetna gnojila itd., ustanavlja 
ambulante za živino, plemenilne postaje, 
organizira selekcijo živine, gradi silose, 
organizira semensko službo, skrbi za 
gojitev sadnih, gozdnih in drugih sadik 
itd.; 5. da organizira predelavo kmetij- 
skih pridelkov in obrtne delavnice za 
potrebe svojih članov in izrablja pri tem 
predvsem lokalne surovine; 6. da zbira 
kmečke prihranke v obliki hranilnih 
vlog in notranjih posojil za ustvarjanje 
obratnih sredstev in podeljevanje kre- 
ditov svojim članom; 7. da skrbi za go- 
spodarski strokovni, kulturni in pro- 
svetni dvig vseb prebivalcev svojega 
okoliša tako, da prireja v svojem za- 
družnem domu strokovna in politična 
predavanja, kulturne prireditve, stro- 
kovne tečaje, razstave, predvajanja fil. 
mov, goji fizkulturo itd. ter ustanovi 
svojo knjižnico. 

Zaradi smotrnega in uspešnejšega iz- 
vajanja svojih nalog izdela potrebne na- 
črte v skladu s splošnim državnim na- 
črtom. 

Zadružni delež znaša 150 din, delež 
zadružnikovega družinskega člana 20 di- 
narjev. Vsak zadružnik odgovarja s pet- 
kratnim zneskom vpisanega deleža. 

Priobčitve se razglašajo v poslovnih 
prostorih zadruge in na razglasni deski. 

Upravni odbor sestavlja 7 do 9 članov. 
Zadrugo zastopa upravni odbor, zanjo 

pa podpisujeta dva člana upravnega od. 
bora, katerih enega sme nadomeščati po- 
oblaščeni uslužbenec zadruge. 

Člani upravnega odbora so: 
Ručna Ivan, kmet, Idrsko 91, predsed- 

nik, 
Bergiao Pavla, gospodinja. Idrsko 75, 

tajnica, 
Miklavčič Alojz, kmet, Idrsko, 
Sovdat Franc, kmet, ••••• 12, 
Siveo Anton, kmet, Idrsko 23, 
Uršič Ivan, kmet, Minsko 7, 
Uršič Anton, kmet, Idrsko 7$, odbor- 

niki. .   _ ,  >- 
Okrožno sodišče v Postojni 

dne 29. septembra 1948. 
Zt 190/48-2 9504 

1486.   ,: 
Sedež: Kal— Koritnica, okraj Tolmin. 
Dan vpisa: 14. septembra 1948. 
Besedilo:,Kmetijska zadruga z omeje- 

nim jamstvom v Kalu—Koritniçi. 
Zadruga.je. bila ustanovljena na skup- 

ščini-?.. III. 1948.   . •'-.. 

Naloge zadruge so: 1. da na čim boljši 
in Srn kulturnejši način oskrbuje svoje 
člane z vsemi potrebnimi potrošnimi 
predmeti; 2. da odkupuje v. svojem oko. 
Ušu vse kmetijske pridelke in izdelke v 
skladu s postavljenim načrtom za dobro 
oskrbo mest in drugih industrijskih sre- 
dišč in sklepa v ta namen pogodbe; 
3. da pospešuje in razvija vse panoge 
kmetijskega gospodarstva na svojem 
področju, tako poljedelstvo, živinorejo, 
sadjarstvo, vinogradništvo, čebelarstvo, 
gojitev industrijskih in drugih kultur, 
gozdarstvo, domačo obrt itd., posebno 
šo tiste panoge oziroma kulture, ki v 
danih naravnih pogojih najbolj uspeva- 
jo; 4. da uvaja za povečanje kmetijske 
proizvodnje in s tem za naraščanje bla. 
gostanja 6vojih članov naprednejše teh- 
nične in agronomske metode v kmetij- 
stvu in v ta namen nabavlja kmetijske 
stroje, umetna gnojila itd., ustanavlja 
ambulante za živino, plemenilne postaje, 
organizira selekcijo živine, gradi silose, 
organizira semensko službo, skrbi za 
gojitev sadnih, gozdnih in drugih sadik 
itd.; 5. da organizira predelavo kmetij., 
skih pridelkov in obrtne delavnice za 
potrebe evojih članov in izrablja pri tem 
predvsem lokalne surovine; 6. da zbira 
kmečke prihranke v obliki hranilnih 
vlog in notranjih posojil za ustvarjanje 
obratnih sredstev in podeljevanje kre- 
ditov svojim članom; 7. da 6krbi za go- 
spodarski strokovni, kulturni in pro- 
svetni dvig vseh prebivalcev svojega( 
okoliša tako, da prireja v. svojem za-' 
družnem domu strokovna in politična 
predavanja, kulturne prireditve, stro- 
kovne tečaje, razstave, predvajanja fil. 
mov, goji fizkulturo itd. ter ustanovi 
svojo knjižnico. 

. Zaradi smotrnega in uspešnejšega iz- 
vajanja svojih nalog izdela potrebne na- 
črte v skladu s splošnim državnim na- 
črtom. 

Zadružni delež znaša 150 din, delež 
zadružnikovega družinskega člana 30 di- 
narjev. Vsak zadružnik odgovarja s pet- 
kratnim zneskom vpisanega deleža. 

Priobčitve se razglašajo v poslovnih 
prostorih zadruge in na razglasni deski- 

Upravni odbor sestavlja 7 Članov. 
Zadrugo zastopa upravni odbor, zanjo 

pa podpisujeta dva člana upravnega od- 
bora, katerih enega sme nadomeščati po- 
oblaščeni uslužbenec zadruge. 

Člani upravnega odbora so: 
Mlekuž  Jožef,  delavec,  Koritnica .6. 

predsednik, 
Kravanja Andrej, mali kmet. Kal 3, 

tajnik, p ;       ,: 

Kravanja Ivan, delavec, Koritnica 2, 
blagajnik, 

Mlekuž Ernest, delavec, Koritnica 6, 
Mlekuž Matija, mali kmet, Kal 31, 
Mlekuž  Franc,  mali kmet, Jablanca " 

št. 161, ... " 
Kravanja Franc, mali kmet. Korifadea 

št. 11, odborniki. 
Okrožno sodišče v Postojni ' 

dne 14.- septembra 1948.   - " ' 
r.Zt 185/48—2   - <   . - 9502 
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1487. 
Sedež: Klanec, okraj Sežana. 
Dan vpisa: 30. septembra 1948. 
Besedilo: Kmetijska zadruga z omeje- 

nim jamstvom • Ôcizli—Klancu. 
Zadruga je bila xistanovljena na skup- 

ščini 26. II. 1948 za nedoločen <čas. 
Naloge zadruge so: 1. da na čim boljši 

in čini kultumejši način oskrbuje ^svoje 
člane z vsemi potrebnimi potrošnimi 
predmeti; 2. da odkupuje v svojem oko- 
lišu vse kmetijske pridelke in Melke v 
skladu s postavljenim načrtom za dobro 
oskrbo mest in drugih industrijskih sre- 
dišč in sldepa v ta namen pogodbe; 
3. da pospešuje in razvija vse panoge 
kmetijskega gospodarstva na svojem 
področju, tako poljedelstvo, živinorejo, 
sadjarstvo, vinogradništvo, čebelarstvo 
gojitev industrijskih in drugih kultur, 
gozdarstvo, domačo obrt itd., posebno 
^é'tiste panoge oziroma kulture, ki v 
danih naravnih pogojih najbolj uspeva- 
jo; 4. da uvaja za povečanje kmetijske 
proizvodnje in s tem za naraščanje bla- 
gostanja svojih članov naprednejše teh- 
nične in agronomske metode v kmetij- 
stvu in v ta namen nabavlja kmetijske 
stroje, umetna gnojila itd., ustanavlja 
ambulante za živino, plemenilne postaje, 
organizira selekcijo živine, gradi silose, 
organizira semensko službo, skrbi za 
gojitev sadnih, gozdnih in drugih sadik 
itd.; •. da organizira predelavo kmetij- 
skih pridelkov in obrtne delavnice za 
potrebe svojih članov in izrablja pri tem 
predvsem lokalne surovine; 6. da zbira 
kmečke prihranite v obliki hranilnih 
vlog in notranjih posojil za ustvarjanje 
obratnih sredstev in podeljevanje kre. 
ditov svojim članom; 7. da skrbi za go- 
spodarski strokovni, kulturni in pro- 
svetni dvig vseh prebivalcev svojega 
okoliša tako, da prireja v svojem za- 
družnem domu strokovna in politična 
predavanja, kulturne prireditve, stro- 
kovne tečaje, razstave, predvajanja fil- 
mov, goji fizkulturo itd. ter ustanovi 
svojo knjižnico. 

Zaradi smotrnega in uspešnejšega iz- 
vajanja svojih nalog izdela potrebne na- 
črte v skladu s splošnim državnim na. 
črtom. 

Zadružni delež znaša 150 din, delež 
zadružnikovega družinskega člana 20 di- 
narjev. Vsak zadružnik odgovarja s pet- 
kratnim zneskom vpisanega deleža. 

Priobčitve se razglašajo v poslovnih 
prostorih zadruge in na razglasni deski. 

Upravni odbor sestavlja 7 članov. 
Zadrugo zastopa upravni odbor, zanjo 

pa podpisujeta dva člana upravnega od. 
bora, katerih enega sm© nadomeščati po- 
oblaščeni uslužbenec zadruge. 

Člani upravnega odbora so; 
Petrinja   Josip,   kmet,   Petrinja   10. 

predsednik, 
Senčiš Ivan, kmet, Klanec 26, tajnik, 

:P.ečar Ivan, kmet, Prešnica 10, bla- 
gajnik, 

Mihalič Josip, kmet. Ocizla 13, 
Kozina Alojz, kmet, Beka 11 

-'Božič Franc, kmet, Crnotiče 37, 

Lazar Jožef, čevljar, Craotiče 48, od- 
borniki. 

Okrožno sodišče v Postojni 
dne 30. septembra 1948. 

Zt 204/48-2 9496 

1488. 
Sedež: Komen, okraj Sežana. 
Dan vpisa: 14. septembra 1948. 
Besedilo: Kmetijska zadruga z omeje- 

nim jamstvom v Komnu. 
Zadruga je bila ustanovljena na skup- 

ščini 22. IL 1948. 
Naloge zadruge so: 1. da na čim boljši 

in čim kultumejši način oskrbuje svoje 
člane z vsemi potrebnimi potrošnimi 
predmeti; 2. da odkupuje v svojem oko- 
lišu vse kmetijske pridelke in izdelke v 
skladu s postavljenim načrtom za dobro 
oskrbo mest in drugih industrijskih sre- 
dišč in sklepa v ta namen pogodbe; 
3. da^pospešuje in razvija vse panoge 
kmetijskega gospodarstva na svojem 
področju, tako poljedelstvo, živinorejo, 
sadjarstvo, vinogradništvo, čebelarstvo 
gojitev industrijskih in drugih kultur, 
gozdarstvo, domačo obrt itd., posebno 
še tiste panoge oziroma kulture, ki ,v 
danih naravnih pogojih najbolj uspeva- 
jo; 4. da uvaja za povečanje kmetijske 
proizvodnje in s tem za naraščanje bla- 
gostanja svojih članov naprednejše teh- 
nične in agronomske metode v kmetij- 
stvu in v ta namen nabavlja kmetijske 
stroje, umetna gnojila itd., ustanavlja 
ambulante za živino, plemenilne postaje, 
organizira selekcijo živine, gradi silose, 
organizira semensko službo, skrbi za 
gojitev sadnih, gozdnih in drugih sadik 
itd.; 5. da organizira predelavo kmetij- 
skih pridelkov in,obrtne delavnice za 
potrebe svojih članov in izrablja pri tem 
predvsem lokalne surovine; G. 'da zbira 
kmečke prihranke v obliki hranilnih 
vlog in notranjih posojil za ustvarjanje 
obratnih sredstev in podeljevanje kre. 
ditov svojim članom; 7. da skrbi za go- 
spodarski strokovni, kulturni in pro- 
svetni dvig vseh prebivalcev svojega 
okoliša tako, da prireja v svojem za- 
družnem domu strokovna in politična 
predavanja, kulturne prireditve, stro. 
kovne tečaje, razstave, predvajanja fil- 
mov, goji fizkulturo itd. ter ustanovi 
svojo knjižnico. 

Zaradi smotrnega in uspešnejšega iz- 
vajanja svojih nalog izdela potrebne na- 
črte v skladu s splošnim državnim na- 
črtom. 

Zadružni delež znaša 150'din, delež 
zadružnikovega družinskega člana 20 di- 
narjev. Vsak zadružnik odgovarja s pet- 
kratnim zneskom vpisanega deleža, 

Priobčitve se razglašajo v poslovnih 
prostorih zadruge in na razglasni deski. 

Upravni odbor sestavlja 5 članov. 
"Zadrugo zastopa upravni odbor, zanjo 

pa podpisujeta dva člana upravnega od- 
bora, katerih enega sme nadomeščati po- 
oblaščeni uslužbenec zadruge. 

Člani upravnega odbora so: 
Kavčič Rado, trgovski pomočnik, Ko- 

men 44, predsednik, 
Kavčič Franc, kmet, Komen 113, - 
Božeglav Franc, delavec, Komen 30, 

Stolta Alojz, kmet, Komen, 
Kodrič Angel, kmet, Komen, odbor, 

niki. 
Okrožno sodišče Y Postojni 

dne 14. septembra 1948. 
Zt 130/48-3 9483 

* 
14SÔ. 

Sedež: Li vek, okraj Tolmin. 
Dan vpisa: 14. septembra 1948 
Besedilo: Kmetijska zadruga t omeje- 

nim jamstvom na Lirku. 
Zadruga je bila ustanovljena na skup- 

ščini 14. III. 1948. 
Naloge zadruge so: 1. da na čim boljši 

in čim kultumejši način oskrbuje jsvoje 
člane z vsemi potrebnimi potrošnimi 
predmeti; 2. da odkupuje v svojem oko- 
lišu vse kmetijske pridelke in izdelke v 
skladu s postavljenim načrtom zf. dobro 
oskrbo mest in drugih industrijskih sre- 
dišč in sklepa v ta namen pogodbe; 
3. da pospešuje in razvija vse panoge 
kmetijskega gospodarstva na svojem 
področju, tako poljedelstvo, živinorejo, 
sadjarstvo, vinogradništvo, čebelarstvo 
gojitev industrijskih in drugih kultur, 
gozdarstvo, domačo obrt itd., posebno 
še tiste panoge oziroma kulture, ki v 
danih naravnih pogojih najbolj uspeva- 
jo; 4. da uvaja za povečanje kmetijske 
proizvodnje in s tem za naraščanje bla- 
gostanja svojih' članov naprednejše teh- 
nične in agronomske metode v kmetij- 
stvu in v ta namen nabavlja kmetijske 
stroje, umetna gnojila itd., ustanavlja 
ambulante za živino, plemenilne postaje, 
organizira selekcijo živine, gradi silose, 
organizira semensko službo, skrbi za 
gojitev sadnih, gozdnih in drugih sadik 
itd.; 5. da organizira predelavo kmetij- 
skih pridelkov in obrtne delavnice za 
potrebe "svojih članov in izrablja pri tem 
predvsem lokalne surovine; 6. 'da zbira 
kmečke prihranke v obliki hranilnih" 
vlog in notranjih posojil za ustvarjanje 
obratnih" sredsfev in podeljevanje kre. 
ditov svojim članom; 7. da skrbi za go- 
spodarski strokovni, kulturni in pro- 
svetni dvig vseh' prebivalcev svojega 
okoliša tako, da prireja v svojem za- 
družnem domu strokovna in politična 
predavanja, kulturne prireditve,' stro- 
kovne tečaje, razstave,- predvajanja fil- 
mov, goji fizkulturo itd. ter ustanovi 
svojo knjižnico. 

Zaradi smotrnega in uspešnejšega iz- 
vajanja svojih nalog izdela potrebne na- 
črte v skladu s splošnim državnim na- 
črtom. 

Zadružni delež znaša löOdin, delež 
zadružnikovega družinskega člana 30 di- 
narjev. Vsak zadružnik odgovarja s pet- 
kratnim zneskom vpisanega deleža. 

Priobčitve se razglašajo v poslovnih 
prostorih zadruge in na razglasni deski. 

Upravni odbor sestavlja 7 do 9 članov. 
Zadrugo zastopa upravni odbor, zanjo 

pa podpisujeta dva člana upravnega od- 
bora, katerih enega sme nadomeščati po- 
oblaščeni uslužbenec zadruge. 

Člani upravnega odbora so: 
Hrast Simon, kmet, Livek' 12, pred- 

sednik,. 
Sekli Ivanka, šivilja, Livèk 9, tajnica, 
Faletič Jožef/kmet, Livek 22, 
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Medved Ivan, kmet, Livek 48, 
Faletič Jožef, kmet, Livek 98, 
Sekli Jožef, kmet, Livek'66, 
Perat Janko, kmet, Livek 40, 
Šturm Stanko, kmet, Livek 79, 
Hrast Anton, kmet, Livek 87, odbor- 

niki. 
Okrožno sodišćo v Postojni 

dne 14. septembra 1948. 
Zt 184/48—2 9503 

1490- 
Sedež: Logje, okraj Tolmin. 
Dan vpisa: 17. septembra 1948. 
Besedilo: Kmetijska zadruga z omeje- 

nim jamstvom ? Logju. 
Zadruga je bila ustanovljena na skup- 

ščini 5. III. 1948. 
Naloge zadruge so: 1. da na am boljši 

in čim kulturnejši način oskrbuje svoje 
člane   z  vsemi   potrebnimi   potrošnimi 
predmeti; 2. da odkupuje v svojem oko- 
lišu vse kmetijske pridelke in izdelke v 
skladu s postavljenim načrtom za dobro 
oskrbo mest in drugih industrijskih sre- 
dišč  in sklepa  v   ta   namen   pogodbe; 
3. da pospešuje in razvija vse panoge 
kmetijskega   gospodarstva   na    svojem 
področju,  tako   poljedelstvo,   živinorejo, 
sadjarstvo,   vinogradništvo,  čebelarstvo 
gojitev  industrijskih  in drugih  kultur, 
gozdarstvo, domačo obrt   itd.,   posebno 
še tiste panoge oziroma  kulture, ki v 
danih naravnih pogojih najbolj uspeva- 
jo; 4. da uvaja za povečanje kmetijske 
proizvodnje in s tem za naraščanje bla- 
gostanja svojih članov naprednejše teh- 
nične in agronomske metode v kmetij- 
stvu in v ta namen nabavlja kmetijske 
stroje,   umetna  gnojila   itd.,   ustanavlja 
ambulante za živino, plemenilne postaje, 
organizira selekcijo živine, gradi silose, 
organizira  semensko  službo,  skrbi  za 
gojitev sadnih, gozdnih in drugih sadik 
itd.; 5. da organizira predelavo kmetij- 
skih pridelkov in obrtne delavnice za 
potrebe svojih članov in izrablja prj tem 
predvsem lokalne surovine; 6. da zbira 
kmečke   prihranke v  obliki   hranilnih 
vlog in notranjih posojil za ustvarjanje 
obratnih sredstev in podeljevanje kre- 
ditov svojim članom; 7. da skrbi za go- 
spodarski  strokovni, kulturni   in  pro- 
svetni dvig  vseh   prebivalcev  svojega 
okoliša tako, da prireja v svojem  za- 
družnem domu strokovna  in  politična 
predavanja,  kulturne  prireditve,   stro- 
kovne tečaje, razstave, predvajanja fil- 
mov,  goji   fizkulturo  itd,  ter  ustanovi 
svojo knjižnico. 

Zaradi smotrnega in uspešnejšega iz- 
vajanja svojih nalog izdela potrebne na- 
črte v skladu s splošnim državnim na. 
črtom. 

Zadružni delež znaša 150 din, delež 
zadružnikovega družinskega člana 15 di- 
narjev. Vsak zadružnik odgovarja s pet- 
kratnim zneskom vpisanega deleža. 

Priobčitve se razglašajo v poslov» ih 
prostorih zadruge in na razglasni deski. 

Upravni odbor sestavlja 5 članov. 
Zadrugo zastopa upravni odbor, zanjo 

pa podpisujeta dva člana upravnega od. 
bora, katerih enega sme nadomeščati po- 
oblaščeni uslužbenec zadruge, 

Člani upravnega odbora so: 
Lazar Anton, kmet,  Logje 72,  pred- 

sednik, 
Terlikar  Ivan, kmet, Logje 22,  pod- 

predsednik, 
Rosic Rudi, kmet, Logje 61, tajnik, 
Lavrenčič Mihael, kmet,  Logje 10, 
Lavrenčič Anton, delavec,  Logje 32, 

odbornika. 
Okrožno sodišče v Postojni 

dne 17. septembra 1948. 
Zt  183/48—2 9484 

* 
1491. 

Sedež:   Log   pod   Mangartom,   okraj 
Tolmin. 

Dan vpisa: 13. septembra 1948. 
Besedilo: Kmetijska zadruga z omeje- 

nim jamstvom v Logu pod Mangartom. 
Zadruga je bila ustanovljena na skup- 

ščini 15. III. 1948. v. 
Naloge zadruge so: 1. da na čim boljši 

in čim kulturnejši način oskrbuje svoje 
člane z vsemi potrebnimi potrošmimi 
predmeti; 2. da odkupuje * svojem oko- 
lišu vse kmetijske pridelke in izdelke v 
skladu s postavljenim načrtom za dobro 
oskrbo mest in drugih industrijskih sre- 
dišč in sklepa v ta namen pogodbe; 
3. da pospešuje in razvija vse panoge 
kmetijskega gospodarstva na svojem 
področju, tako poljedelstvo, živinorejo, 
sadjarstvo, vinogradništvo, čebelarstvo 
gojitev industrijskih in drugih kultur, 
gozdarstvo, domačo obrt itd., posebno 
še tiste panoge oziroma kulture, ki v 
danih naravnih pogojih najbolj uspeva- 
jo; 4. da uvaja za povečanje kmetijske 
proizvodnje in s tem za naraščanje bla- 
gostanja svojih članov naprednejše teh- 
nične in agronomske metode v kmetij- 
stvu in v ta namen nabavlja kmetijske 
stroje, umetna gnojila itd., ustanavlja 
ambulante za živino, plemenilne postaje, 
organizira selekcijo živine, gradi silose, 
organizira semensko službo, skrbi za 
gojitev sadnih, gozdnih in drugih sadik 
itd.; 5. da organizira predelavo kmetij- 
skih pridelkov in obrtne delavnice za 
potrebe svojih članov in izrablja prj tem 
predvsem lokalne surovine; 6. da zbira 
kmečke prihranke v obliki hranilnih 
vlog in notranjih posojil za ustvarjanje 
obratnih sredstev in podeljevanje kre- 
ditov svojim članom; 7. da skrbi za go- 
spodarski strokovni, kulturni in pro- 
svetni dvig vseh prebivalcev svojega 
okoliša tako, da prireja v svojem za- 
družnem domu strokovna in politična 
predavanja, kulturne prireditve, stro- 
kovne tečaje, razstave, predvajanja fil- 
mov, goji fizkulturo itd. ter ustanovi 
svojo knjižnico. 

Zaradi, smotrnega in uspešnejšega iz- 
vajanja svojih nalog izdela potrebne na- 
črte v skladu s splošnim državnim na- 
črtom. 

Zadružni delež znaša 150 din, delež 
zadružnikovega družinskega člana pa 50 
dinarjev. Vsak zadružnik odgovarja s 
petkratnim zneskom vpisanih deležev. 

Priobčitve se razglašajo v poslovnih 
prostorih zadruge in na razglasni deski. 

Upravni odbor sestavlja 7 do 9 članov. 

Zadrugo zastopa upravni odbor, zanjo 
pa podpisujeta dva člana upravnega od. 
bora, katerih enega sme nadomeščati po- 
oblaščeni uslužbenec zadruge. 

Ciani upravnega odbora so: 
Cernuta Matija, rudar. Sp. Log 33, 

predsednik, 
Trinka ftJojz, rudar, Sp. Log 24, tajr 

nik, 
Stergulc Andrej, rudar, Sp. Log 19, 
Cernuta Jožef, gostilničar, Sr. Log 44, 
Marka Anton, rudar, Sr. Log 7, 
Kravanja Anton, rudar, Sp. Log 17, 
Trinka Matija, cestar, Sr. Log 21, od- 

borniki. 
Okrožno sodišče v Postojni 

dne 13. septembra 1948 
Zt 177/48-2 9481 

* 
1492. 

Sedež: Sedlo, okraj Tolmin. 
Dan vpisa: 30. septembra 1948. 
Besedilo: Kmetijska zadruga z omeje- 

nim jamstvom v Sedlu. 
Zadruga je bila ustanovljena na skup. 

ščini 7. IV. 1948. 
Naloge zadruge so: 1. da na čim boljši 

in čim kulturnejši način oskrbuje svoje 
člane z vsemi potrebnimi potrošnimi 
predmeti; 2. da odkupuje v svojem oko- 
lišu vse kmetijske pridelke in izdelke v 
skladu s postavljenim načrtom za dobro 
oskrbo mest in drugih industrijskih sre- 
dišč in sklepa v ta namen pogodbe; 
3. da pospešuje in razvija vse panoge 
kmetijskega gospodarstva na svojem 
področju, tako poljedelstvo, živinorejo, 
sadjarstvo, vinogradništvo,' čebelarstvo 
gojitev industrijskih in drugih kultur, 
gozdarstvo, domačo obrt itd., posebno 
še tiste panoge oziroma kulture, ki v 
danih naravnih pogojih najbolj uspeva- 
jo; 4. da uvaja za povečanje kmetijske 
proizvodnje in s tem za naraščanje bla. 
gostanja svojih članov naprednejše teh- 
nične in agronomske metode v kmetij- 
stvu in v ta namen nabavlja kmetijske 
stroje, umetna gnojila itd., ustanavlja 
ambulante za živino, plemenilne postaje, 
organizira selekcijo živine, gradi silose, 
organizira semensko službo, skrbi za 
gojitev sadnih, gozdnih in drugih sadik 
itd.; 5. da organizira predelavo kmetij- 
skih pridelkov in obrtne delavnice za 
potrebe svojih članov in izrablja pri tem 
predvsem lokalne surovine; 6. da zbira 
kmečke prihranke v obliki hranilnih 
vlog in notranjih posojil za ustvarjanje 
obratnih sredstev in podeljevanje kre. 
ditov svojim članom; 7. da skrbi za go- 
spodarski strokovni, kulturni in pro- 
svetni dvig vseh prebivalcev svojega 
okoliša tako, da prireja v svojem za- 
družnem domu strokovna in politična 
predavanja, kulturne prireditve, stro. 
kovne tečaje, razstave, predvajanja fil- 
mov, goji fizkulturo Itd. ter ustanovi 
svojo knjižnico. 

Zaradi smotrnega in uspešnejšega iz- 
vajanja svojih nalog izdela potrebne na- 
črte v skladu s splošnim državnim na- 
črtom. 

Zadružni delež znaša 150 din, delež za- 
družnikovega družinskega člana pa 16 di- 
narjev. Vsak zadružnik odgovarja e pet- 
kratnim zneskom vpisanega deleža. 
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Ahčia Jože, kmet, Predole 9, 
Kremenšek Ignacij, kmet, Oaberje 4, 
Štrukelj Božidar, gostilničar, Cušperk, 
Mencin Janez, kmet, Mala Razna 13, 
Kastolic Jože, kmet, Vel. Uova gora 1, 
Cimerman Jože, kmet, Mala Uova gora 

št. 7. 
Okrožno sodišče v Ljubljani 

dne 19. oktobra 1948. 
Zt 194/48 Zadr VI 204/1   9426 

* 
1470. 

.   Sedež: Vodice. 
Dan vpisa: 21. oktobra 1948. 
Besedilo: Kmetijska zadruga z omeje- 

nim jamstvom v Vodicah. 
Zadruga je bila ustanovljena na usta- 

novnem zboru 9. III. 1948 za nedoločen 
Čas. 

Naloge zadruge so: 1. da na Sim boljši 
in čim kulturnejši način .oskrbuje svoje 
Člane z vsemi potrebnimi potresnimi 
predmeti; 2. da odkupuje v svojem oko- 
lišu vse kmetijske pridelke in izdelke v 
skladu s postavljenim načrtom za dobro 
oskrbo mest in drugih industrijskih sre- 
dišč in sklepa v ta namen pogodbe; 
3. da pospešuje in razvija vse panoge 
kmetijskega gospodarstva na svojem 
področju, tako ^poljedelstvo, živinorejo, 
sadjarstvo, vinogradništvo, «čebelarstvo, 
gojitev industrijskih in drugih kultur, 
gozdarstvo, domačo obrt itd., posebno 
še tiste panoge oziroma kulture, ki v 
danih naravnih pogojih najbolj uspeva- 
jo; 4. da uvaja za povečanje kmetijske 
proizvodnje in s tem za naraščanje bla- 
gostanja svojih članov naprednejše teh- 
nične in agronomske metode v kmetij- 
stvu in v ta namen nabavlja kmetijske 
stroje, umetna gnojila itd., ustanavlja 
ambulante za živino, plemenilne postaje, 
organizira selekcijo živine, gradi silose, 
organizira semensko službo, skrbi za 
gojitev sadnih, gozdnih In drugih sadik 
itd.; 5. da organizira predelavo kmetij- 
skih pridelkov in obrtne delavnice za 
potrebe svojih članov in izrablja pri tem 
predvsem lokalne surovine; 6. da zbira 
kmečke prihranke v obliki hranilnih 
vlog in notranjih posojil za ustvarjanje 
obratnih sredstev in podeljevanje kre- 
ditov svojim članom; 7. da skrbi zV go- 
spodarski strokovni, kulturni in pro- 
svetni dvig vseh prebivalcev svojega 
okoliša tako, da prireja v svojem za. 
družnem domu strokovna In- politična 
predavanja, kulturne prireditve, stro- 
kovno tečaje, razstave, predvajanja fil- 
mov, goji fizkulturo itd. ter ustanovi 
svojo knjižnico. 

Delež-znaša 100 din in se lahko plača 
v obrokih. Delež zadružnikovega družin- 
skega člana znaša 10 din. Člani odgovar- 
jajo za obveznosti zadruge z desetkrat- 
nim zneskom vpisanega enkratnega te- 
meljnega oziroma družinskega deleža. 

Zadruga razglaša važnejše sklepe v 
svojih poslovnih prostorih in na mzglas- 
&i deski. 

Upravni odbor sestavlja 6 do 9 članov, 
ki jih voli zbor izmed zadružnikov. Dolž- 
n°st upravnega odbora traja eno leto. 

Za zadrugo podpisujeta po dva člana 
upravnega odbora, katerih enega lahko 

nadomešča po upravnem odboru poobla- 
ščeni uslužbenec zadruge. 

Člani upravnega odbora so: 
Hafner Janez, mlekar. Vodice 10, 
Jeraj Anton, kmet, Vodice 69, 
Kunstelj Alojz, nameščenec, Repnje 6, 
Jereb Franc, kmet, Vodice 39, 
Cernivec Alojz, strojnik, Dobruša 19, 
CeperJe  Lovro, zidar, Vodice 132. 

Okrožno sodišče v Ljubljani 
dne 21. oktobra 1948. 
Zt 243/48 Zadr VI 208/1   9470 

1471. 
Sedež: Zapoge. 
Dan vpisa: 21. oktobra 1948. 
Besedilo: Kmetijska zadruga z omeje- 

nim jamstvom v Zapogah. 
Zadruga je bila ustanovljena na usta- 

novnem zboru 2. II. 1948 za nedoločen 
čas. , 

Naloge zadruge so: 1. da na čim boljši 
in čim kulturnejši način oskrbuje svoje 
člane z vsemi potrebnimi potresnimi 
predmeti; 2. da odkupuje v svojem oko- 
lišu vse kmetijske pridelke in izdelke v 
skladu s postavljenim načrtom za dobro 
oskrbo mest in drugih industrijskih sre- 
dišč in sklepa v ta namen pogodbe; 
3. da pospešuje in razvija vse panoge 
kmetijskega gospodarstva na svojem 
področju, tako poljedelstvo, živinorejo, 
sadjarstvo, vinogradništvo, čebelarstvo, 
gojitev industrijskih in drugih kultur, 
gozdarstvo, 'domačo obrt itd., posebno 
še tiste panoge oziroma kulture, ki v 
danih naravnih pogojih najbolj uspeva- 
jo; 4. da uvaja za povečanje kmetijske 
proizvodnje in s tem za naraščanje bla- 
gostanja svojih članov naprednejše teh-4 

nične in agronomske metode v kmetij- 
stvu in v ta namen nabavlja kmetijske 
stroje, umetna gnojila itd., ustanavlja 
ambulante za živino, plemenilne postaje, 
organizira selekcijo živine, gradi silose, 
organizira semensko službo, skrbi za 
gojitev sadnih, gozdnih in drugih sadik 
itd.; 5. da organizira predelavo kmetij- 
skih pridelkov In obrtne delavnice za 
potrebe svojih članov in izrablja pri tem 
predvsem lokalne surovine; 6. da zbira 
kmečke prihranke v obliki hranilnih 
vlog in notranjih posojil za ustvarjanje 
obratnih sredstev in podeljevanje kre- 
ditov svojim članom; 7. da skrbi za go- 
spodarski strokovni, kulturni in pro- 
svetni dvig vseh prebivalcev svojega 
okoliša tako, da prireja v svojem za. 
družnem domu strokovna in politična 
predavanja, kulturne prireditve, stro- 
kovne tečaje, razstave, predvajanja fil- 
mov, goji fizkulturo itd. ter ustanovi 
svojo knjižnico. 

Delež znaša 100 din in se lahko plača 
v obrokih. Delež zadružnikovega družin- 
skega člana znaša 20. din. Člani odgovar- 
jajo za obveznosti zadruge z desetkrat- 
nim zneskom vpisanega enkratnega te- 
meljnega oziroma družinskega deleža. 

Zadruga razglaša važnejše sklepe v 
svojih .poslovnih prostorih in na razglas- 
ni deski. 

Upravni odbor sestavlja 7 Članov, 
ki jih voli zbor izmed zadružnikov. Dolž- 
nost upravnega odbora traja eno leto. 

Zadrugo zastopa upravni odbor, podpi. 
sujeta pa zanjo po dva člana upravnega 
odbora, katerih enega lahko nadomešča 
po upravnem odboru pooblaščeni usluž- 
benec zadruge. 

Člani upravnega odbora so: 
Jenko Andrej, posestnik, Zapoge 23, 
Bergant Franc, pos. sin, Zapoge 35, 
Kozjek Jakob, invalid, Hraše 34, 
Jerman Franc, zidar, Zapoge 1, 
Bizjak Franc, tesar, Hraše 28, 
Rozman Slavka,  tovarniška delavka. 

Hraše 27, 
Jerala Jože, posestnik, Hraše 37. 

Okrožno sodišče v Ljubljani 
dne 21. oktobra 1948. 
Zt 182/48 Zadr VI 207/1   9468 

1472. 
Sedež: Podgorci, okraj Ptuj. 
Dan vpisa: 12 oktobra 1948. 
Besedilo: Kmetijska zadruga z omeje- 

nim jamstvom v Podgorci. 
Zadruga je bila, ustanovljana na skup- 

ščini 7. III. 1948/za nedoločen čas. 
Naloge zadruge so: 1. da na čim boljši 

in čim kulturnejši način oskrbuje svoje 
člane z vsemi potrebnimi potrošnimi 
predmeti; 2. da odkupuje v svojem oko- 
lišu vse kmetijske pridelke in izdelke v 
skladu s postavljenim načrtom za dobro 
oskrbo mest in drugih industrijskih sre- 
dišč in sklepa v ta namen pogodbe; 
3. da pospešuje in razvija vse panoge 
kmetijskega gospodarstva na svojem 
področju, tako poljedelstvo, živinorejo, 
sadjarstvo, vinogradništvo, čebelarstvo, 
gojitev industrijskih in drugih kultur, 
gozdarstvo, domačo obrt itd., posebno 
še tiste panogei oziroma kulture,' ki v 
danih 'naravnih pogojih najbolj uspeva- 
jo; 4. da uvaja za povečanje kmetijske 
proizvodnje in s tem za naraščanje bla- 
gostanja svojih članov naprednejše teh- 
nične in agronomske metode v kmetij- v 
stvu in v ta namen nabavlja kmetijske 
stroje, umetna gnojila itd., ustanavlja 
ambulante za živino, plemenilne postaje, 
organizira selekcijo živine, gradi silose, 
organizira semensko službo, skrbi za 
gojitev sadnih, gozdnih in drugih sadik 
itd.; 5. da organizira predelavo kmetij- 
skih pridelkov in obrtne delavnice za 
potrebe svojih članov in izrablja pri tem 
predvsem lokalne surovine; 6. da zbira 
kmečke prihranke v obliki hranilnih 
vlog in notranjih posojil za ustvarjanje 
obratnih sredstev in podeljevanje kre- 
ditov svojim članom; 7. da skrbi za go- 
spodarskj strokovni, kulturni in pro- 
svetni dvig vseh prebivalcev #vojega 
okoliša tako, da prireja v svojem za- 
družnem domu strokovna in politična 
predavanja, kulturne prireditve, stro- ' 
kovne tečaje, razstave, predvajanja fil- 
mov, goji fizkulturo itd. ter ustanovi 
svojo knjižnico. 

Zaradi smotrnega in uspešnejšega iz- 
vajanja svojih nalog izdela potrebne na- 
črte v skladu e splošnim državnim na- 
črtom. 

Zadružni delež znaša 150 din plača se 
ob vstopu v, zadrugo. Upravni odbor lah. 
ko dovoli plačilo v obrokih. Delež za- 
družnikovega družinskega člana znaša 
20 din. Jamstvo je omejeno. V6ak za- 
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družnik jamči še z desetkratnim zne- | 
skom vpisanih obveznih deležev. 

Zadruga razglaša važnejše sklepe v 
svojih poslovnih prostorih in na razglas- 
ili deski. 

Upravni odbor sestavlja 5 do 7 članov'. 
Njegova dolžnost traja eno leto. 

Zadrugo zastopa upravni odbor, pod- 
pisujeta pa zanjo po dva člana upravne- 
ga odbora, katerih enega lahko nadome- 
šča po upravnem odboru pooblaščeni 
uslužbenec zadruge. 

Člani upravnega odbora so: 
Žuran Simon, posestnik, Podgorci, 

predsednik, 
Hrga Martin, posestnik, Litmerk, pod- 

predsednik, 
Prejac Konrad, posestnik. Podgorci, 

tajnik, 
Notersberg Vinko, posestnik, Podgor- 

ci, 
Donaj Jakob, posestnik, Preclava, 
Marin Ivan, posestnik, Bresnica, 
Janžekovič Tomaž, posestnik, Bresni- 

ca, odborniki. 
Pooblaščenec za sopodpisovanje.: Kosi 

Stanko, trgovski nameščenec, Podgorci. 
Okrožno sodišče v Mariboru 

dne 12. oktobra 1948 . 
Zadr IV 129/2 9356 

* 
1473. 

Sedež: Scia, okraj Ptuj, 
Dan vpisa: 12. oktobra 1948. 
Besedilo: Kmetijska zadruga z o. j. v 

Selih. 
Zadruga je- bila ustanovljena na skup- 

ščini 7. III. 1948 za nedoločen čas. 
Naloge zadruge so: 1., da na čim boljši 

in čim kulturnejši način oskrbuje svoje 
člane z vsemi potrebnimi potresnimi 
predmeti; 2. da odkupuje v svojem oko- 
lišu vse kmetijske pridelke in izdelke v 
skladu s postavljenim načrtom za dobro 
oskrbo.mest in drugih industrijskih sre- 
dišč in sklepa v ta namen pogodbej 
3. da pospešuje in razvija vse panoge 
kmetijskega gospodarstva na svojem 
področju, tako poljedelstvo, živinorejo, 
sadjarstvo, vinogradništvo, Čebelarstvo, 
gojitev industrijskih in drugih kultur, 
gozdarstvo, domačo obrt itd., posebno 
še tiste panoge oziroma kulture, ki v 
danih naravnih pogojih najbolj uspeva- 
jo; 4. da uvaja za povečanje kmetijske 
proizvodnje in s tem za naraščanje bla- 
gostanja svojih članov naprednejše teh- 
nične in agronomske -metode v kmetij- 
stvu in v ta namen nabavlja kmetijske 
stroje,^ umetna gnojila itd., ustanavlja 
ambulante za živino, plemenilne postaje, 
organizira selekcijo živine, gradi silose, 
organizira semensko službo, skrbi za 
gojitev sadnih, gozdnih in drugih sadik 
itd.; 5. da organizira predelavo kmetij- 
skih pridelkov in ,obrtne delavnice za 

, potrebe svojih članov in izrablja pri tem 
predvsem lokalne surovine; 6. da zbira 
kmečke prihranke v obliki hranilnih 
vlog in t notranjih posojil za ustvarjanje 
obratnih sredstev in podeljevanje kre- 
ditov svojim članomj 7;-da skrbi za go- 
spodarski strokovni, kulturni in: pro- 
svetni dvig vseh prebivalcev svojega 
okoliša tako, da prireja v svojem za. 
družnem domu strokovna in politična 

predavanja, kulturne prireditve, (stro- 
kovne tečaje, razstave, predvajanja fil- 
mov, goji fizkulturo itd. ter ustanovi 
svojo knjižnico. 

Zaradi smotrnega in uspešnejšega iz- 
vajanja svojih nalog izdela potrebne na- 
črte v skladu s splošnim državnim na- 
črtom. 

Zadružni delež znaša 150 din, plača se 
ob vstopu v zadrugo. Upravni odbor lah- 
ko dovoli plačilo v obrokih. Delež za- 
družnikovega družinskega člana znaša 
20 din. Jamstvo je omejeno. Vsak za- 
družnik jamči še s petkratnim zne- 
skom vpisanih obveznih deležev. 

Zadruga razglaša važnejše sklepe v 
svojih poslovnih prostorih in na razglas- 
ili deski. 

Upravni odbor sestavlja 6 do 9 članov. 
Njegova dolžnost traja eno leto. 

Zadrugo zastopa upravni odbor, pod- 
pisujeta pa zanjo po dva člana upravne- 
ga odbora, katerih enega lahko nadome- 
šča po upravnem odboru pooblaščeni 
uslužbenec zadruge. 

Člani upravnega odbora so: 
Murko Štefan, posestnik, Trnovec, 

predsednik, 
Sitar Andrej, posestnik, Borislavci, 

podpredsednik, 
Vaupotič Mirko, posestnik, Lancova 

vas, tajnik, 
Bračič Martin, posestnik, Sela, 
Pal Jurij, invalid, Borislavci 
Predikaka Franc, posestnik. Lancova 

vas. 
Okrožno sodišče v Mariboru 

dne 12. oktobra 1948 . 
IV 130-2 9355 

1474. 
Sedež: Slivnica pri Mariboru. 
Dan vpisa:  15. oktobra 1948. 
Besedilo: Potrošniška zadruga z o. jj. 

v, Slivnici pri Mariboru. 
Zadruga je bila ustanovljena na skup- 

ščini 29. VIII. 1948 za nedoločen čas. 
Naloge zadruge so: 
1. da na čim boljši, čim kulturnejši in 

čim bolj gospodarski način oskrbuje svoje 
člane z vsemi potrebnimi potrošnimi 
predmeti in v ta namen: a) ugotavlja po- 
trebe svojih članov in na podlagi ugo- 
tovitev sestavi načrt potrošnje; b) sklepa 
pogodbe s proizvajalnimi podjetji, z dr- 
žavnimi trgovskimi podjetji in s kmetij- 
skimi zadrugami oziroma njihovimi zve- 
zami za dobavo industrijskih in kmetij- 
skih proizvodov; posebno skrbi za dobavo 
povrtnin, sadja, mleka itd.; c) skrbi, da 
bo trgovsko poslovanje v vsakem po- 
gledu racionalno, tehnično dovršeno in 
kulturno, da bodo člani dobro postre- 
žem, da bo trgovina redno založena s 
potrošnimi predmeti, da ne bo imela 
blaga, ki se slabo prodaja, da bo zniže- 
vala zakonito dopustno maržo, da bodo 
lokali in izložbe okusno opremljene itd.; 

2.,da ustanavlja za potrebe svojih čla- 
nov po potrebi in možnosti lastna pod- 
jetja kot na primer obrtne delavnice, 
podjetja za konserviranje sadja, povrt- 
nine, jajc itd.; 3. da skrbi ob sodelovanju 
sindikalnih organizacij za dvig kulturne 
in prosvetne ravni in za zadružno vzgo- 
jo svojih članov. 

Zaradi smotrnega in uspešnejšega iz- 
vajanja svojih nalog izdela potrebne na. 
črte v skladu s splošnim državnim na- • 
crtom. 

Zadružni delež znaša 150 din in •• 
plača ob vstopu v zadrugo. Upravni od- 
bor lahko dovoli plačilo v obrokih. De- 
lež zadružnikovega družinskega člana 
znaša 50 din. Jamstvo je omejeno. Vsak 
zadružnik odgovarja še s sedemkratnim 
zneskom vpisanih obveznih deležev. 

Zadruga razglaša važnejšo 6klepe v 
svojih poslovnih prostorih in na razglas- 
nih deskah svojih poslovalnic. 

Upravni odbor sestavlja 7 do 9 članov. 
Njegova dolžnost traja eno leto. 

Zadrugo zastopa upravni odbor, podpi- 
sujeta pa zanjo po dva člana upravnega 
odbora, katerih enega lahko nadomešča 
po upravnem odboru pooblaščeni usluž- 
benec zadruge, 

Člani upravnega odbora so: 
Jančič Valentin, upokojeni železničar, 

Slivnica pri Mariboru, predsednik. 
Meško Ivan, kovač državnih železnic, 

Slivnica pri Mariboru, podpredsednik, 
Golob Franc, pismonoša, Slivnica pri 

Mariboru, tajnik, 
Zalaj Evgen, ključavničar. Radizel, 
Krampač Jože, ekonom, Creta 
Finžgar Marica, delavka, RadizeL 
Oraik Ivan, delavec, Creta, 
Hojnik Jurij, čevljarski mojster, Ore- 

hova vas, odbornikL 
Okrožno sodišče v Mariboru 

dne 15. oktobra 1948. 
IV Zadr 132—2 9431 

* 
1475. 

Sedež: Sv. Primož nađ Muto, okraj 
Dravograd. 

Dan vpisa: 15. oktobra 1948. 
Besedilo: Kmetijska zadruga z o. j. 

Sv. Primož nad Muto. 
Zadruga je bila ustanovljena na zboru 

30. V. 1948 za nedoločen čas. 
Naloge zadruge so: 1. da na čim boljši 

in čim kulturnejši način oskrbuje svoje 
člane z vsemi potrebnimi potrošnimi 
predmeti; 2. da odkupuje v svojem oko- 
lišu vse kmetijske pridelke in izdelke v. 
skladu s postavljenim načrtom za dobro 
oskrbo mest in drugih industrijskih sre- 
dišč in sklepa v ta namen pogodbe; 
3. da pospešuje in razvija vse panoge 
kmetijskega gospodarstva na svojem 
področju, tako poljedelstvo, živinorejo, 
sadjarstvo, vinogradništvo, čebelarstvo, 
gojitev industrijskih in drugih kultur, 
gozdarstvo, domačo obrt itd., posebno 
še tiste panoge oziroma kulture, ki v 
danih n-.-avnih pogojih najbolj uspeva, 
jo; 4. da uvaja za povečanje kmetijske 
proizvodnje in s tem za naraščanje bla- 
gostanja, svojih članov naprednejše teh- 
nične in agronomske metode v kmetij- 
stvu in v ta namen nabavlja kmetijske 
stroje, umetna gnojila itd., ustanavlja 
ambulante za živino, plemenilne postaje, 
organizira selekcijo živine, gradi silose, 
organizira semensko službo,- skrbi za 
gojitev sadnih, gozdnih in drugih sadik 
itd.; 5. da" organizira predelavo kmetij- 
skih pridelkov in obrtne 'delavnice za 
potrebe svojih članov in izrablja* pri tem 
predvsem lokalne surovine; 6, da zbira 



Štev. 46. — 2. XI. 1948 ÜBADNI LIST LRS Strain 919 

Oglasi sodišč 

Zemljiškoknjižni oldici 

Oklici 
o   prenosu italijanskega državnega in 
poldržavncga premoženja na priključc- 

nem ozemlju v last FLRJ. 
R 284/48—3 9608 

Okrajno sodišče v Idriji je z odločbo 
R 284/48—2 z dne 16. IX. 1948 ugoto- 
vilo, da je premoženje Civilne bolnice v 
Idriji, sestoječe iz nepremičnin vi. št. 93 
k. o. mesto Idrija, parcele 1317 travnik, 
1316 vrt, 596/1 bolnica, 742/2 stavba, 
1272/ vrt, kot bivše italijansko poldržav- 
no premoženje na odstopljenem ozemlju 
na podlagi 1- točke XIV. priloge k mirov- 
ni pogodbi z Italijo prešlo v brezplačno 
last FLRJ. 

Pozivajo se vsi prizadeti, da v 16 dneh 
po tem oklicu v Uradnem listu LRS pri- 
glasijo svoje ugovore ali izločitvene za- 
htevke 

Okrajno sodišče v Idriji 
dne 16. oktobra 1948. 

* 
R 413/48—4 9601 

Okrajno sodišče v Ilirski Bistrici je z 
odločbo št. R 413/48-3 z dne 16. IX. 
1948 ugotovilo da je premoženje, zem- 
ljiške parcele št. 365/178 pašnik, 365/180 
pašnik, 365/181 pašnik, 113 mlekarna in 
dvorišče, vpisano v I. telo, iz zemlj. pare. 
št. 5350/3 travnik. 149/2 travnik in 120 
strojna hiša, z vknjiženem lastnikom 
> Consorzio agrario cooperativo provinci- 
ale del Carnaro« (pokrajinska zadružna 
poljedelska družba za Kvarner), kot 
prejšnje italijansko poldržavno premo- 
ženje na odstopljenem ozemlju prešlo na 
osnovi 1. točke XIV. priloge mirovne 
pogodbe z Italijo v last FLRJ. 

Pozivajo se vsi prizadeti, da v 15 dneh 
po tem oklicu v Uradnem listu LRS pri- 
glasijo svoje ugovore ali izločitvene za- 
htevke, 

Okrajno sodišče v Ilirski Bistrici 
dne 27. septembra 1948. 

* 
R 415/48—5 9599 

Okrajno sodišče v Ilirski Bistrici je z 
odločbo št. R 415/48-4 z dne 15. IX. 
1948 ugotovHo, da je na podlagi 1. točke 
XIV. priloge k mirovni pogodbi z Itali- 
wvf £?110- •- •7 PTešl<> P<xl *• Pod 2- 
Kotbivse italijansko poldržavno premo- 
ženje na odstopljenem ozemlju v last 
JPLKJ, m sicer: ' 

1. parcele št. 400/1 njiva, 400/3 trav- 
nik, 400/4 njiva I. telo, vi. št. 245 k. o. 
Podgrad v okraju Ilirska Bistrica, z vknji- 
ženo lastnico Comisione d'imboschimento 
del carso del Margraviato di Istria di 
Parenzo (komisija za pogozdovanje kra- 
sa v Istrski grofiji s sedežem v Poreču); 

2. hiša v Podgradu št. 86 z dvoriščem, 
vpisana v I. telo, vi. št. 304 k. o. Pod- 
grad, z vknjiženim lastnikom Consorzio 
Provinciale antitubercolare del Carnaro 
in Fiume (Pokrajinsko protituberkuloz- 

no združenje za Kvarner s sedežem na 
Reki). 

Pozivajo se vsi prizadeti, da v 15 dneh 
po tem oklicu v Uradnem listu LRS pri- 
glasijo svoje ugovore ali izločitvene za- 
htevke. 

Okrajno sodišče r IKrski Bistrici 
dne 27. septembra 1948. 

R 413/48—4 9601 
Okrajno sodišče v Ilirski Bistrici je 

z odločbo št. R 413/48—3 z dne 15. IX. 
1948 ugotovilo, da je premoženje, zemlji- 
ške ••••. št, 365/178 pašnik, 365/180 paš- 
nik, 365/181 pašnik, 118 mlekarna in 
dvorišče, vpisano v I. telo, zemlj. 
pare. št. 5350/3 travnik, 149/2 travnik in 
120 strojna hiša, vpisano v II. telo, vse 
vi. št. 307 k. o. Hrušica, z vknjiženim 
lastnikom »Consorzio agrario cooperati- 
vo provinciale del Carnaro« (pokrajin- 
ska zadružna poljedelska družba za 
Kvarner), kot prejšnje italijansko pol- 
državno premoženje na odstopljenem 
ozemlju prešlo na podlagi 1. točke XIV. 
priloge k mirovni pogodbi z Italijo v 
last FLRJ. 

Pozivajo se vsi prizadeti, da v 15 dneh 
po tem oklicu v Uradnem listu LRS pri- 
glasijo svoje ugovore ali ' izločitvene za- 
htevke. 

Okrajno sodišče v Ilirski Bistrici 
dne 27. septembra 1948. 

R 423/48-9 9598 
Okrajno sodišče v Ilirski Bistrici je 

z odločbo št. R 423/48-8 z dne 7. IX. 
1948 ugotovilo, da je premoženje: Mle- 
karna v Trnovem h. št. 122 s pare. 333, 
336, 335, 331/1 travniki, stavbna par- 
cela št. 129, vL št. 257 k. o. Trnovo, ter 
skladišče pri tej mlekarni na parcelni 
številki 331/2 travnik, vi. št. 430 k. o. 
Trnovo, pri katerih je vknjižen kot last- 
nik >Consorzio Agrario Cooperativo 
Provinciale del Carnaro«, kot italijansko 
poldržavno premoženje na odstopljenem 
ozemlju prešlo na podlagi 1. točke XIV. 
priloge k mirovni pogodbi z Italijo v 
last FLRJ. 

Pozivajo se vsi prizadeti, da v 15 dneh 
po tem oklicu v Uradnem listu LRS pri- 
glasijo svoje ugovore ali izločitvene za- 
htevke. 

Okrajno sodišče v Ilirski Bistrici 
dne 7. oktobra 1948. 

R 430/48-8 9596 
Okrajno sodišče v Ilirski Bistrici je 

z odločbo št. R 430/48—7 z dne 7. X. 
1948 ugotovilo, da je premoženje: Pla- 
ninski dom na gozdni parceli 2226/2 pod 
Snežnikom, vi. št. 191 k. o, Snežnik, se- 
daj požgan, pri katerem je vknjižen kot 
lastnik >CIub Alpino Italiano Sezzione di 
Fiume« kot italijansko poldržavno pre- 
moženje na odstopljenem ozemlju prešlo 
na predlog 1. točke XIV. priloge k mi- 
rovni pogodbi z Italijo v last FLRJ. 

Pozivajo se vsi prizadeti, da v 15 dneh 
po tem oklicu v Uradnem listu LRS pri- 
glasijo svoje ugovore ali izločitvene za- 
htevke. 

Okrajno sodišče • Ilirski Bistrici 
dne 7. oktobra 1948. 

R 450/48—10 9507 
Okrajno sodišče v Ilirski Bistrici je z 

odločbo št. R 450/48-9 z dne 8. X. 1948 
ugotovilo, da je •••••••••• »Protitu- 
berkulozni dispanzer v Ilirski Bistrici«, 
zgrajen na parceli št. 237, vi. št. 431 
k. o. Ilirska Bistrica, kjer je vpisan kot 
lastnik »Consorzio provinciale antituber- 
colare del Carnaro in Fiume« kot itali- 
jansko poldržavno premoženje na od- 
stopljenem ozemlju na podlagi 1. točke 
XIV. priloge k mirovni pogodbi z Ita- 
lijo prešlo v last FLRJ, 

Pozivajo se vsi prizadeti, da v 15 dneh 
po tem oklicu v Uradnem listu LRS pri- 
glasijo svoje ugovore ali izločitvene za- 
htevke. 

Okrajno sodišče v Ilirski Bistrici 
dne 8. oktobra 1948. 

R 451/48—4 9609 
Okrajno sodišče v Ilirski Bistrici je 

z odločbo št. R 451/48—3 z dne 15. X. 
1948 ugotovilo, da je premoženj© »So- 
cietà telefonica della Venezia Giulia« s 
sedežem v Trstu, sestoječe iz telefonskih 
central v Ilirski Bistrici, Knežaku, Pod- 
gradu in Jelšanah, javnih telefonskih 
govorilnic v Trnovem (dve), v Ilirski 
Bistrici, v Knežaku, Podgradu in Jelša, 
nah telefonskih linij, inštalacij in apara- 
tov v okraju Ilirska Bistrica kot prejšnje 
poldržavno italijansko premoženje na 
odstopljenem ozemlju na podlagi 1. toč- 
ke XIV. priloge k mirovni pogodbi z Ita- 
lijo z dne 10. IL 1947 prešlo v las} FLRJ. 

Pozivajo se vsi prizadeti, da v 15 dneh 
po tem oklicu v Uradnem listu LRS pri- 
Elasijo svoje ugovore ali izločitvene TA- 

tevke. 
Okrajno sodišče v Ilirski Bistrici 

dae 15, oktobra 1948. 

R 432/48—4 9600 
Okrajno sodišče v Ilirski Bistrici je z 

odločbo z dne 16. X. 1948, št. R 432/48-4 
ugotovno, da je na podlagi 1. točke XIV. 
priloge k mirovni pogodbi z Italijo z dne 
10. II. 1947 prešlo tole premoženje, ne- 
premičnine z vsemi pritiklinami in pre- 
mičninami, prej last italijanskih držav- 
nih železnic, v last FLRJ: 

I. Nepremičnine, vpisane v železniških 
knjigah pri direkciji italijanskih držav- 
nih železnic v Trstu in v zemljiški knjigi 
tega sodišča, in sicer: 

a) porcelna št. 389/166 pašnik (tunel), 
vpisan v I telesu, vi. št. 85 k. o. Ve- 
liko brdo na lastnika »Zweigbahn. St. 
Peter—Fiume der k. u. k. privilegier- 
ten Südbahngeselschait«; 

b) parcelna št. 117 vrt, vpisan v vi. 
št. 132 k. o. Kilovče na lastnika »De- 
manio dello Stato — Ramo' ferrovie« 
(državna domena — železniški odsek), 
ki obstoja iz vrta na železniški postaji 
Kilovče—Prem; . . 

c) železniška nakkdalieča na železni- 
ški postaji Trnovo—Ilirska Bistrica, in 
sicer: parcelna št. 606/3, 612/2, 2263; 
2254, 2255, vse označene kot »Corpo 
ferroviario« v vi. št. 434 k. o. Trnovo in 
vpisane na lastnika »Demanio dello 
Stato — Ramo ferrovie«; 
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d) stanovanjska hiša železničarjev v 
T ,iovem, parcelna št. 374/1, travnik, 
vpisana v vi. št. 442 k. o. Trnovo na last- 
ni ka >Demanio dello Stato — Ramo fer- 
rovie — case economiche per i ferro- 
vieri«. 

Pozivajo se vsi interesirani, da v 15 
dneh po tem oklicu v  Uradnem listu 
LRS priglasijo temu sodišču svoje mo- 
rebitne ugovore ali izločitvene zahtevke. 

Okrajno sodišče v Ilirski Bistrici 
dne 16. oktobra 1948. 

* 
III R 203/48—2 9606 

Okrajno sodišče v Sežani je z odločbo 
št. III R 203/48—3 z dne 27. IX. 1948 
ugotovilo, da je premoženj» »Demanio 
dello Stato (Aministrazione Militare) Li- 
pizza, sestoječe iz državnega posestva v 
Lipici, z upravnim poslopjem, raznimi 
objekti za konjušnico in žrebSarno, nji- 
vami, travniki, vrtovi, pašniki in gozdo- 
vi, vse v k. o. Bazovica, kot prejšnje ita- 
lijansko državno premoženje na odstop- 
ljenem ozemlju na podlagi 1. točke XIV. 
priloge k mirovni pogodbi z Italijo z dne 
10. II, 1947 prešlo v last FLRJ. 

Pozivajo se vsi prizadeti, da v 16 dneb 
po tem oklicu v Uradnem listu LRS pri- 
glasijo svoje ugovore ali izločitvene za- 
htevke 

Okrajno sodišče v Sežani 
dne 27. septembra 1948. 

* 
III R 201/48—2 9607 

Okrajno sodišče v Sežani je z odločbo 
ft. III R 201/48—2 z dne 27. IX. 1948 
ugotovilo, da je premoženje >Consorzio 
aquedotto carsico Monte Re« s sedežem 
v Dutovljah, sestoječe iz vodovodne 
mreže, speljane od izvirka v k. o. Lozice 
skozi k. o. Razdrto, Dolenja vas, Polje, 
Griže, Štorje, Kazlje, Utovlje, Križ, Se- 
žana, Tomaj, Dutovlje, Skopo, Krajna 
vas, Pliskovica, Gabrovica, Volčji grad, 
Komen, Sveto, Škrbina, Lipa, Gorjansko, 
Brje in Veliki dol, z rezervoarji v Dutov- 
ljah, Tomaju, Sežani, Volčjem gradu, 
Škrbini, Lipi, Temnici In Novelah, in 
vsemi drugimi napravami kot prejšnje 
italijansko poldržavno oziroma pokra- 
jinsko premoženje na odstopljenem 
ozemlju na podlagi 1. točke XIV. pri- 
loge k mirovni pogodbi z Italijo z dne 
10. II. 1947 prešlo v last FLRJ. 

Pozivajo se vsi prizadeti, da v 16 dneh 
po tem oklicu v Uradnem listu LRS pri- 
glasijo svoje ugovore alt izločitvene za- 
htevke 

Okrajno sodišče v Sežani 
dne 27. septembra 1948. 

* 
III R 209/48-3 9604 

Okrajno sodišče v Sežani je z odločbo 
St. III ,R ^09/48-3 z dne 15. X. 1948 
ugotovilo, da je premoženje »Italijanskih 
državnih železnic«, obstoječe iz železni- 
ške proge od državne meje pri Repen- 
tabru do okrajne _ meje pri goriškem 
okraju, z vsemi objekti, inštalacijami In 
signalnimi napravami kot prejšnje itali- 
jansko državno premoženje na odstoplje- 
nem ozeiîilju na podlagi 1. točke XIV. 
priloge k mirovni pogodbi z Italijo pre- 
šlo brez odškodnine v last FLRJ. 

Pozivajo se vsi prizadeti, da v> 15 dneh 
po tem oklicu v Uradnem listu LRS pri- 
glasijo svoje ugovore ali izločitvene za- 
htevke 

Okrajno sodišče v Sežani 
dne 15. oktobra 1948. 

* 
III R 208/48—2 9605 

Okrajno sodišče v Sežani je z odločbo 
št. III R 208/48—2 z dne 15. X. 1948 
ugotovilo, da jo premoženje »Italijan- 
skih državnih železnic«, sestoječe iz že- 
lezniške proge Divača—Pulj na odseku 
Divača do republiške meje s Hrvatsko, 
z vsemi objekti, inštalacijami in signal- 
nimi napravami kot prejšnje italijansko 
državno premoženje na odstopljenem 
ozemlju na podlagi 1. točke XIV. pri- 
loge k mirovni pogodbi z Italijo prešlo 
brez odškodnine v last FLRJ. 

Pozivajo se vsi prizadeti, da v 15 ineu 
po tem oklicu v Uradnem listu LRS pri- 
glasijo svoje ugovore ali izločitvene za- 
htevke. 

Okrajno sodišče v Sežani 
dne 15. oktobra 1948. 

III R 205/48-2 9602 
Okrajno sodišče v Sežani je z odločbo 

št. III R 205'48 -2 z dne 15. X. 1948 
ugotovilo, da je premoženje društva 
»Telve« oziroma društva »Istituto per la 
ricostruzione industriale«, sestoječe iz 
telefonskih in telegrafskih inštalacij in 
omrežja v okraju Sežana kot prejšnje 
italijansko državno oziroma poldržavno 
premoženje na odstopljenem ozemlju na 
podlagi 1. točke XIV. priloge k mirovni 
pogodbi z Italijo prešlo brez odškodnine 
v last FLRJ. 

Pozivajo se vsi prizadeti, da v 15 dneh 
po tem oklicu v Uradnem listu LRS pri- 
glasijo svoje ugovore ali izločitvene za- 
htevke. 

Okrajno sodišče v Sežani 
dne 15. oktobra 1948. 

HI R 207/48-3 9603 
Okrajno sodišče v Sežani je z odločbo 

št. III R 207/48—3 z dne 15. X. 1948 
ugotovilo, da je premoženje »Italijanskih 
državnih železnic«, sestoječe iz železni- 
ške proge z vsemi objekti, inštalacijami, 
signalnimi napravami, električnimi in- 
štalacijami od sedanje državne meje 
med Opčinami in Sežano do okrajne 
meje pri postojnskem okraju kot prej- 
šnje italijansko državno premoženje na 
odstopljenem ozemlju, na podlagi 1. toč- 
ke XIV. priloge k mirovni pogodbi z 
Italijo prešlo brez odškodnine v last 
FLRJ. 

Pozivajo se vsi prizadeti, da v 15 dneh 
po tem oklicu v Uradnem listu LRS pri- 
glasijo svoje ugovore ali izločitvene za- 
htevke 

Okrajno sodišče v Sežani 
dne 15. oktobra 1948. 

R 310/48-3 9ffl0 
Okrajno sodišče v Tolminu je z odloč- 

bo št. R 310/48-2 z dne 14. X. 1948 
ugotovilo, da je prešlo na podlagi 1. toč- 
ke XIV. priloge k mirovni pogodbi z Ita- 
lijo z dne 10. II. 1947 tole bivše itali- 

jansko poldržavno premoženje na od- 
stopljenem ozemlju z nepremičnino in 
vsemi pritiklinami in premičnino v last 
FLRJ: 

1. vi. št 72 k. o. Strmec, vpisan na 
ime: C. A. I. — sezione di Trieste — 
planinska koča na Mangartu (Rifugio 
Sillani); 

2. vi. št. 535 k. o. Bovec, vpisan na 
ime: Società di imboschimento di ab- 
bellimento in Plezzo), travniki, prej last 
občine Bovec; 

3. nevknjižena planinska koča z voja- 
škim spomenikom na vrhu Krna, 

Pozivajo se vsi prizadeti, da v 15 dnuh 
po tem oklicu v Uradnem listu LRS pri- 
glasijo svoje ugovore ab izločitvene za- 
htevke. 

Okrajno sodišče v Tolminu 
dne 14. oktobra 1948. 

R 305/48—3 9611 
Okrajno sodišče v Tolminu je z odloč- 

bo št. R 305/48—2 z dne 14. oktobra 1948 
ugotovilo, da je na podlagi 1. točke XIV. 
priloge k mirovni pogodbi z Italijo z dne 
10. II. 1947 prešlo tole bivše italijansko 
poldržavno premoženje na odstopljenem 
ozemlju, nepremičnine z vsemi pritikli- 
namWn premičninami, vpisane v zem- 
ljiški knjigi okrajnega sodišča v Tolmi- 
nu, v last FLRJ: 

A. na ime Ente nacionale per le Tre 
Venezie pod 

1. vi. št. 45 k. o. Strmec, posestvo s 
hišo v Strmcu, prej tast Valasa Avgusta 
pok Ivana iz Kokava pri Trbižu; 

2. vi. št. 33 k. o. Strmec, posestvo s 
hišo v Strmcu, prej last Gartinija Ru- 
dolfa s Predila št. 3; 

3. vi. št. 61 k. o. Soča desna, posestvo 
s hišo št. 155 v Soči, prej last Cuder 
Ane, vdove Kavs iz Soče št. 155; 

4. vi. št. 36 k. o. Soča leva, posestvo, 
prej last Kravanja Marije, vdove Kašca 
iz Soče št. 128/138; 

5. vi. št. 37 k. o. Soča leva, posestvo 
s hišo št. 134 v Soči, prej last Kašca An- 
dreja pok. Ivana iz Soče št. 184; 

6. vi. št. 28 in 77 k. o. Rute pri Vol- 
čah, posestvo s hišo, prej last Juga Ma- 
tije pok. Luke iz Doblarjev Št. 2, in 

B. na ime Ente di rinascita agraria 
per le Tre Venezie pod: 

7. vi. št. 169 k. o. Stržišče, planina nad 
Podmelcem; 

8. vi. št. 213 k. o. ZabSe, planina nad 
Ravnami-Zabče; 

9. vi. št 194 in 206 k. o. Zabče, po- 
sestvo v Ravnah-2abče, •••• last Ru- 
tarja Ivana živ. Ivana iz Raven-Zabč 7; 

10. vi. št. 4 k. o. Čiginj, posestvo s 
hišo št 89 v Čiginju, prej last Juga An- 
tona iz Čiginja št. 39; 

11. vi. št. 92 in 93 k. o. Vrsno, po- 
sestvo e hišo št. 5 na Selcih pri Vršnem, 
prej last Šturma Jožefa iz Selc št. 5; 

12. vi. št. 95 k. o. Vrsno, posestvo s 
hišo št. 7 na Selcih pri Vršnem, prej 
last Rutarja Ivana pok. Mihaela iz Selc 
št 7; 

13. vi. št. 12 k. o. Idrija ob Bači. po- 
sestvo s hišo št. 33 v Idriji ob Bači, prej 
last Čušina Franca pok. Antona iz Idri- 
je ob Bači št. 33; 
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• septembra vsakega leta. Po potrebi lahko ministrstvo 
za notranje zadeve LRS določi tudi drug rok. 

14. člen 

Pripravniški strokovni izpit se opravlja pred izpit- 
no komisijo, ki jo vsako leto imenuje za tekoče leto sta- 
rešina, ki je pristojen za nastavitev pripravnikov. Stare- 
šina določi obenem tudi namestnike in delovodje izpitne 
komisije. 

V izpitni komisiji so trije elani, njihovo število pa 
se lahko poveča s strokovnimi izpraševalci za posamezne 
predmete. 

Člani izpitne komisije so praviloma uslužbenci orga- 
nizacijske enote, pri kateri pripravnik opravlja izpit. 
Eden izmed članov komisije jo zastopnik personalne 
«lužbe. 

1•. člen 

Pripravniki za nižjega kriminalističnega referenta 
in nižjega kriminalističnega tehničnega referenta oprav- 
ljajo strokovni izpit pismeno in ustno. Pismeni in ustni 
del strokovnega izpita sestavljata celoto. Pismeni del ob- 
sega reševanje praktičnih nalog, pri katerih mora poka- 
zati pripravnik strokovno poznanje dela, ki je vszvezi s 
poklicem, za katerega se je pripravljal. 

Trajanje pismenega izpita določi izpitna komisija. 
Naslednji dan po pismenem izpitu opravlja priprav- 

nik ustni izpit. Pri ustnem izpitu •• postavljajo kandi- 
datu vprašanja tako, da se lahko iz odgovorov oceni nje- 
gova strokovna in praktična izobrazba za opravljanje dela 
v poklicu, za katerega se je pripravljal, in ugotovi, ali 
pozna predpise, ki jih obsega splošni del strokovnega 
izpita. 

ia člen 

Po opravljenem strokovnem izpitu ooeni izpitna ko- 
misija kandidata po pokazanem uspehu z oceno >ni na- 
pravil«, >napravil«, ^napravil dobro«, »napravil prav 
dobro« ali >napravil odlično«. 

Po opravljenem strokovnem izpitu se izda priprav- 
niku spričevalo, ki ga podpišeta predsednik in delovodja 
izpitne komisije. 

17. člen 

0 poteku strokovnega izpita se piše zapisnik, v ka- 
terega se vpišejo: Čas in kraj izpita, vrsta izpita, imena 
članov izpitne komisije, imena izprašanih kandidatov in 
sklepi izpitne komisije z ocenami. 

Zapisnik piše delovodja izpitne komisije. 
Zapisnik podpišejo vsi člani izpitne komisije. Sku- 

paj z drugim izpitnim gradivom se zapisnik izpitne komi- 
sije hrani pri kadrovski organizacijski enoti državnega 
organa, pri katerem se opravlja izpit. 

18. člen 

Pripravnik ima po predpisih za uradna potovanja 
državnih uslužbencev pravico do povračila potnih stro- 
škov za prihod v kraj, kjer opravlja izpit, za čas strokov- 
nega izpita in za vrnitev v kraj službe. 

Pravice do povračila potnih stroškov nima priprav- 
nik, ki brez opravičenih razlogov odstopi od izpeta. 

19. člen 

Ko napravi pripravnik strokovni izpit, ee razporedi 
za nižjega kriminalističnega referenta oziroma za nižje- 
ga kriminalističnega tehničnega referenta. 

•1. Strokovni izpit za poklice, za katero ni predpisana 
pripravniška služba 

20. člen 

V kriminalistični stroki sta •• poklice, za katere ni 
pripravniške službe, predpisana tale dva strokovna iz- 
pita: 

1. za daktiloskopskega tehnika, 
2. za kriminalističnega fototehnika. 

21. člen 

Namen strokovnega izpita po prejšnjem Členu je, da 
se ugotovi, ali je uslužbenec teoretično in praktično za- 
dosti usposobljen za dela, ki spadaja v njegov poklic. 

Za opravljanje strokovnih izpitov 6e daktiloskopski 
tehniki in kriminalistični fototohniki lahko pripravljajo 
tudi na posebnih tečajih ali pa samo s poukom v organi- 
zacijski enoti, kjer službujejo. 

22. člen 

Daktiloskopski telmifi oziroma kriminalistični -foto- 
tehnik mora napraviti strokovni izpit v dveh letih po prvi 
nastavitvi. Če v tem roku ne napravi strokovnega izpita, 
se mu odpove nadaljnja služba v kriminalistični stroki, 

23. člen 

Program strokovnega ispita za daktiloskopskega teh» 
nika in kriminalističnega fototehnika obsega splošni in 
posebni dei. 

24. člen 

Splošni del strokovnega izpita opravlja daktiloskop- 
ski tehnik oziroma kriminalistični fototehnik po progra- 
mu, ki ga predpiše predsednik vlade LRS. 

25. člen    v 

Posebni del strokovnega izpita za daktiloskopskega 
tehnika obsega teoretično in praktično znanje: jemanj» 
prstnih odtiskov od živih ljudi in mrtvecev, branja dak- 
tiloskopskih odtiskov in postavljanja daktiloskopske for- 
mule; popolno poznanje sistemov klasifikacije; metod 
klasifikacije; metod ureditve prstnih odtiskov zaradi 
identifikacije; razvijanja in fiksiranja prstnih odtiskov; 
popolno poznanje načel monodaktiloskopije in sistemov 
za klasifikacije; poznanje notranje organizacije kartonske 
evidence. 

20. člen 

Posebni del strokovnega izpita za kriminalističnega 
fototehnika obsega poznanje: načel splošne fotografije; 
raznih vrst fotografskih aparatov; kemikalij, ki se rabijo 
pri fotografiji; metod za fotografiranje krivcev, fotogra- 
firanja na kraju kaznivega dejanja; fotografskega pove- 
ćavanja; reprodukcije sploh; reprodukcije listin; mikrofo- 
tografije in fotografije z ultravioličnimi in infrardečimi 
žarki; uporabe filtrov; pripravljanja potrebnih razvijalcev 
in raztopin za fiksiranje; raztopin za oslabitev in okre- 
pitev in drugih raztopin za uporabo v fotografiji. 
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27. člen 
Daktiloskopski tehnik m kriminalistični folotehnik 

opravljata strokovni izpit ustno. 
Pri ustnem izpitu se postavljajo kandidatu taka vpra- 

šanja, da se iz njegovih odgovorov lahko presodi, koliko 
pozna tvarino splošnega dela in koliko pozna teoretično 
tvarino posebnega dela praktičnega izpita. 

Poleg tega dobi kandidat najmanj dve praktični na- 
logi, pri katerih se lahko oceni, ali ima strokovno izo- 
brazbo za opravljanje dela v svojem poklicu. 

28. člen 
Določbe za pripravniške strokovne izpite o ponav- 

ljanju izpita, o podaljšanju izpitnega roka, o ocenjevanju, 
o kraju, kjer so opravlja izpit, o sestavi izpitne komisije, 
o času izpita in o vsem, kar je v zvezi z opravljanjem iz- 
pita, veljajo smiselno tudi za strokovne izpite za daktilo- 
skopskega tehnika in kriminalističnega fototehnika. 

IV. Strokovna usposobljenost za poklice 
kriminalistično stroke 

29. člen 
Za kriminalističnega tehničnega laboranta se zahte- 

vata osnovna šola in uspeh pri delu. 

30. člen 
Za daktitoskopskega tehnika in kriminalističnega fo- 

totehnika so zahtevata vsaj dva razreda srednje sole in 
izpit, ki ga mora napraviti v predpisanem roku. 

31. člen 
Za nižjega kriminalističnega referenta so zahtevajo 

veaj štirje razredi srednje šole in strokovni izpit. 
Za laiminaUsnčnega referenta se zahteva, da kot 

njžji kriminalistični referent pokaže uspeh pri delu in 
uspešno dovrši ustrezen oddelek višje šole ministrstva za 
notranje zadeve FLRJ. 

Za višjega kriminalističnega referenta in krimina- 
lističnega inšpektorja se zahteva, da kot kriminalistični 
referent pokaže uspeh pri delu in da z uspehom dovrši 
ustrezen odsek višje šole ministrstva za notranje zadeve 
FLRJ ali pravno fakulteto. 

Kriminalistični inšpektor lahko postane kriminali- 
eldčni svetnik, če napravi izpit, ki obsega nalogo iz krimi- 
nalistične službo. Nalogo mora kandidat braniti tudi ust- 
no pred strokovno komisijo, Id jo določi za nastavitev 
pristojni starešina. 

32. Člen 
i 

Za napredovanje za višjega Kriminalističnega refe- 
^anta, za kriminalističnega inšpektorja, za višjega krimi- 
nalističnega tehničnega referenta in za kriminalističnega 
svetnika je potrebno ugodno mnenje strokovne komisije, 
v kateri so uslužbenci kriminalistične stroke, ki jih določi 
za nastavitev pristojni starešina. 

33. Člen 
Za strokovno izpopolnitev kadra kriminalistične stro- 

ke veljajo posebni predpisi 

V. Prehod iz dragih strok v kriminalistično stroko 
Za   pripravnike 

34. člen 
Pri prehodu iz druge stroke v kriminalistično stroko 

Je potrebno, da ima pripravnik strokovno oziroma šolsko 

izobrazbo, ki je predpisana za kriminalistično etroko, in 
da ob konou določenega roka napravi strokovni izpit. 

Pripravniku se sme priznati prejšnja pripravniška 
služba. V tem primeru se trajanje 6taža določi po sorod- 
nosti dela v prejšnjih in v kriminalistični stroki in po 
pripravljenosti pripravnika za izpit." Celotna pripravniška 
služba pa ne sme biti krajša od dveh tretjin pripravni- 
škega staža za kriminalistično etroko. 

Po prehodu v novo stroko pripravniku ni treba oprav- 
ljati izpita iz tistih predmetov, iz katerih ga je napravil 
pri prejšnjem strokovnem izpitu. 

Za uslužbence 

35. člen 
Prehod iz drug© 6troke v kriminalistično stroko jo do- 

pusten, če ima uslužbenec strokovno izobrazbo, ki je 
določena za ustrezni poklic kriminalistično stroke, in če 
ob koncu določenega roka napravi strokovni izpit. Rok za 
ta izpit ne sme biti krajši od treh mesecev in no daljši 
od enega leta. Ko napravi uslužbenec izpit, so postavi v 
določeni poklic. Do to postavitve obdrži svojo dotedanjo 
plačo. 

Uslužbencu ni treba v kriminalistični etroki oprav- 
ljati izpita iz tistih predmetov, iz katerih ga je že napravil 
v prejšnji stroki. 

36. člen 
Strokovnega izpita ob prehodu iz druge stroke v kri- 

minalistično stroko ni treba opravljati uslužbencem, ki 
pridejo za vodilne uslužbence, in tudi ne uslužbencem, 
!d preidejo zaradi posebne sposobnosti in uradne potrebe. 

Prav tako so staža in izpita lahko oproščeni usluž- 
benci, ki imajo po oceni strokovne komisije dokazano 
izobrazbo in prakso za dela določenega poklica. 

VI. Končne določbe 

37. čten 

Prevedeni pripravniki morajo opraviti strokovni izpit 
po določbah tega pravilnika. 

Ce jo pripravniku pretekel rok pripravniško službe 
ali mu je do preteka roka ostalo fremalo časa, da bi «e 
mogel pripraviti za strokovni izpit, se mu podaljša pri- 
pravniška služba za toliko časa, kolikor mu je potrebno 
za pripravo za izpit, vendar največ za šest mesecev. 

38. člen. 

Če uslužbenec no opravi strokovnega izpita ali če 
izpit, ki ga je napravil, ne ustreza izpitu, ki je predpisan 
za poklic, v katerega je preveden, mora strokovni oziro- 
ma dopolnilni izpit napraviti v enem letu po uveljavitvi 
tega pravilnika. 

39. člen 
Po oceni strokovne komisije se smejo strokovnega 

izpita po prejšnjem členu oprostiti vodilni uslužbenci 
in uslužbenci, ki imajo potrebno strokovno prakso in spo- 
sobnost za opravljanje dela določenega poklica oziroma 
funkcije. 

, 40. člen 
Strokovna komisija odloči v veakem posameznem pri- 

meru, kateremu strokovnemu izpitu iz tega pravilnika 
ustreza posamezen prejšnji izpit 

i. 
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41. člen 
Pravilnik velja cd dneva objave v ^Uradnem üstu 

LRS<. 
št. S-zak 643 
Ljubljana due 28 oktobra 1948. 

Minister za notranje zadeve LRS: 
Beda Kraigher 1. r. 

Strinjam se! 
Za predsednika vlade LRS 
podpredsednik vlade LRS: 
Dr. Marijan Br«celj L r. 

252. 

Na podlagi 4. in S. člena uredbe o gozdarski stroki 
(Uradni list LRS št. 40—225/47) predpisujem v sporazu- 
mu s predsednikom vlade LRS 

pravilnik 
o pi'ipravniški službi, strokovnih izpitih in strokovnih 

tečajih za uslužbence gozdarske stroke 

L Pripravniška služba 
1. člen 

Namcu pripravniške službe je, da si pripravniki 
gozdarske stroke pridobijo potrebno strokovno prakso in 
razširijo svoje strokovno znanje. 

2. clsn 

Pripravniška služba je za poklic nižjega go^uj^kegst 
tehnika in poklic nižjega gozdarskega inženirja ter traja 
dve leti. V tem roku mora pripravnik napravili strokovni 
izpit. 

Ce pripravam v določenem roku ue napravi strokov- 
nega izpita, mu za, nastavitev pristojni starešina lahko 
po predlogu ütareäine organizacijske enote, ki ji je pri- 
pravnik dodeljen na delo, podaljša pripravniško službo 
za pol leta. da bi lahko napravil izpit. 

Prav tako lahko podaljša za nastavitev pristojni stare- 
šina pripravniško službo za 6 mesecev, če pripravnik iz 
opravičenih razlogov ni mogel opraviti strokovnega izpita 
do konca pripravniškega staža. 

3. člen 
Med pripravniško službo se mora pripravnik sezna- 

niti z vsemi vrstami dela v gozdarski stroki. 
V ,ta namen se dodeli pripravnik na delo k ustanovi 

ali podjetju republiškega pomena, da ai tam pridobi prak- 
tično znanje pri delu v zvezi z osnovanjem, gojenjem in 
varstvom gozdov, pogozdovanjem, melioracijami iij ure- 
janjem hudournikov, urejanjem gozdov, izkoriščanjem 
gozdnih proizvodov in njihovo predelavo v gozdu ter na 
napravah in pa v zvezi z gozdnim gradbeništvom. 

Starešina ustanove aH podjetja mora skrbeti, da si 
pripravnik glede na svojo šolsko izobrazbo in smer študi- 
ja pridobi v tem času čim bolj vsestransko prakso, zlasti 
pri terenskih delih in v proizvodnji. 

V ustanovah in podjetjih, kjer je več pripravnikov 
na stažu, priredi starešina posebne tečaje za strokovno 
izpopolnjevanje pripravnikov. 

Pripravniki iz 2. Člena tega pravEnika prebijejo pra- 
viloma prvo leto pripravniškega staža pri delih v zvezi z 

urejanjem gozdov, pogozdovanjem in urejanjem hudour- 
nikov, drugo leto pa pri gospodarstvih in njihovih orga- 
nih ter pri prek&čnem delu v drugih panogah gozdarske 
stroke, 

4. člen 
Starešina organizacijske enote, pri kateri priprav- 

ni}; dela, mora voditi evidenco in kontrolo o njegovem 
delu, spremljati potek njegovega napredka pri seznanja- 
nju z delom ter zapisovati vse, kar zapazi glede njegov? 
strokovne sposobnosti in uspeha pri delu. 

Pri večjih organizacijskih enotah lahko starešina 
organizacijske enote to delo prenese na kakega izmed 
starejših strokovnjakov. 

5. člen 
Pripravnik mora med pripravniško službo voditi de- 

lovni dnevnik, v katerega vpisuje vse delo, Id. ga opravlja. 
Delovni dnevnik potrdi ob koncu vsakega meseca 

starešina organizacijske enote ali tisti, ki ga ta pooblasti. 

II. Strokovni izpiti 
A) Strokovni izpit za pripravnike s fakul- 
tetno ali njej  enako strokovno gozdarsko 

izobrazbo 
6. ölen 

Pripravniki gozdarske stroke imajo pravico, oprav- 
ljati strokovni izpit po končanem pripravniškem stažu. 

Pripravniški staž se sme skrajšati na dve tretjini, 
če se je pripravnik v tem času pripravil za izpit. 

Strokovni izpit opravljajo pripravniki v ministrstvu 
zu gozdarstvo in lesno industrijo LRS pred izpitno komi- 
sija, ki jo določi minister za gozdarstvo in lesno industrijo 
LRS ob začetku vsakega leta. 

7. člen 
Izpitno komisijo sestavljajo predsednik, pet izpraše- 

valcev in organ personalne službe. 
Komisija se sme dopolniti s potrebnim številom čla- 

nov, da bi bil v njej za vsak predmet stnokovni izpra- 
ševalec. 

Predsedniku in vsakemu članu izpraševalcu se deloîi 
po en namestnik. 

Člani izpraševalci morajo biti strokovnjaki s fakul- 
tetno ali njej enako izobrazbo. 

8. člen 
Delovodja pri izpitih je uslužbenec, ki ga določi 

kadrovski sektor ministrstva za gozdarstvo in lesno in- 
dustrijo LRS. 

Delovodja piše zapisnik o delu izpitne komisije in 
opravlja vse upravne zadeve, ki sov zvezi z izpitom, nima 
pa pravice izpraševati. 

9. člen 
Kandidatu, ki prvič opravlja strokovni izpit, sjue za 

nastavitev pristojni starešina po njegovi prošnji dovoliti 
za izpit 10 do 30 dui dopusta s pravioo do prejemkov. 

10. člen 

Ce kandidat na prvem izpitu pade, ima pravico da 
ga dvakrat ponavlja. Strokovni izpit se sme pon/avrjati 
čez tri mesece po prvem oziroma drugem izpitu. 

Ce pade kandidat na strokovnem izpitu iz enega ali 
dveh predmetov, opravlja izpit pri prvem ponavljanju 
samo iz teh predmetov. Če pade kandidat na strokovnem 
izpitu iz več kot dveh predmetov, opravlja izpit iz vseh 
predmetov že pri prvem ponavljanju, če pade, kandidat 
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pri prvem ponavljanju le iz enega predmeta, se šteje, da 
upita ni napravil, zato opravlja pri drugem ponavljanju 
vsak kandidat izpit iz vseh predmetov. 

Ce se rok? v katerem pridobi pripravnik pravico, 
opravljati strokovni izpit, ne ujema z roki za strokovne 
izpite v tistem letu, sme izpitna komisija dovoliti oprav- 
ljanje strokovnega izpita tudi pred takim rokom. 

11. člen 
Strokovni izpiti se redomy opravljajo trikrat v letu, 

in sicer v marcu, juliju in novembru. 

12. člen 
Dva meseca pred rokom, določenim v prednjem čle- 

nu, mora pripravnik vložiti prošnjo za pripustitev k izpitu 
pri starešini svoje organizacijske en<ote, ki jo takoj pošlje 
izpitni komisiji. Prošnji mora kandidat priložiti opis važ- 
nejših strokovnih del iz svoje prakse e kritičnimi pri- 
pombami. 

Na prošnji za pripustitev k izpitu, ki jo vloži kandi- 
dat, zapiše starešina organizacijske enote, kakšno stro- 
kovno gozdarsko izobrazbo ima kandidat, kje je bil v 
pripravniški službi in koliko časa, kakšno delo je oprav- 
ljal in s kakšnim uspehom. 

13. člen 
Dan in čas izpita določi v sporazumu s predsedni- 

kom komisije kadrovski sektor in o tem pismeno obvesti 
predsednika, izpraševalce, delovodjo in kandidate po 
njihovih uradih vsaj 15 dni pred izpitom. i 

Če je kdo od izpraševalcev zadržan in ne more priti 
k izpitu, mora o tem pravočasno obvestiti predsednika 
izpitne komisije. 

14. člen 
Kandidati, ki opravljajo izpit, imajo pravico do po- 

vra&la potnih stroškov iz državne blagajne po predpisih 
za uradna pote »«mja. 

Če prispe kandidat v kraj, ki je določen zia opravlja- 
nje izpita, pa brez opravičila ne pride na izpit, nima 
pravice do povračila potnih stroškov. 

15. člen 
Strokovni izpit je pismen, usten in praktičen. Ustni 

izpit sestoji iz splošnega in strokovnega dela. 
Na izpitu se ugotovi kandidatova praktična in teore- 

tična izobrazba ter njegova sposobnost za gozdarsko 
stroko. 

16. člen 
Ko v.prasa izpitna komusija kandidata, odloči na pod- 

lagi splošnega uspeha, da je napravil kandidat izpit z 
>odl!čnim«, >prav dobrim« ali dobrim« uspehom oziroma 
da ga ni napravu. 

Ocene pismene naloge ii ustnih odgovorov«*ee do- 
ločijo z večino glasov. Enako se odloči tudi o uspehu iz- 
pita. Če je število glasov enako, določi predsednikov 
glas. 

Uspeh izpita se takoj sporoči kandidatu. Če kandidat 
izpit napravi, se mu izda spričevalo, ki ga podpišeta pred- 
sednik in delovodja. Obrazec spričevala predpiše minister 
za gozdarstvo in lesno industrijo LRS. 

17. člen 
Pri izpitu piše delovodja zapisnik, v katerega vpiše: 

kraj in datum izpita, priimek in poklic predsednika, čla- 
nov kom'aijp in delovodje ter kandidata, pismeno nalogo 
in Izp.'f oceno. Zapisnik podpišejo predsednik, člani 
izpitne komisije in delovodja. 

Poleg zapisnika se vodi še posebna knjiga, v katero 
se vpisujejo vsi izpiti, ki se opravljajo po določbah tega 
pravilnika. V knjigo se vpišejo datum izpita, ime, pri- 
imek in poklic kandidata ter ocena, s katero je izpit na- 
pravil. 

18. člen 
Kandidati se pred začetkom izpita priglasijo predsed- 

niku izpitne komisije, da se ugotovi istovetnost. 
če začne kandidat opravljati izpit, pa nato odstopi, 

se šteje, da izpita ni napravil. 

19. člen 
Pismeni izpit se opravlja iz skupin, navedenih v 

23. členu tega pravilnika. 
Izpit se opravlja iz vsake skupine posebej in traja 

nepretrgoma (4 ure). 
20. člen 

Pred pismenim izpitom sestavi izpitna komisija iz 
vsake skupine strokovnega dela izpita po tri vprašanja, 
ki jih predsednik vsako posebej zapečateno hrani do iz- 
pitnega dne. 

Neposredno pred samim izpitom potegne eden izmed 
kandidatov pismeno nalogo iz skupine, iz katere opravlja 
izpit. 

21. člen 
Kandidati smejo na pismenem izpitu uporabljati 

gozdarski priročnik, logaritemske tabele, zakone, uredbe 
in pravilnike. Po predlogu izpitne komisije sme minister 
za gozdarstvo in lesno industrijo LRS dovoliti tudi upo- 
rabo kakega drugega priročnika, če je objavljen. 

Pisanje pismene naloge nadzirajo izmenoma člani 
komisije po razporedu, ki ga določi predsednik. 

Kandidat, ki poprej dokonča svojo nalogo, mora takoj 
zapustiti izpitni prostor. 

Če kandidat v štirih urah ne napiše svoje naloge, 
jo odda nedokončano. 

Ko kandidat odda pismeno nalogo, mora oddati tudi 
koncept, če ga je pisal. 

član komisije, ki je navzoč pri pismenem izpitu, mora 
podpisane pismene naloge zbrati in izročiti predsedniku, 
ta pa jih izroči izpraševalcu zadevne skupine- v oceno. 

22. člen 
Po pismenem izpitu opravijo kandidati ustni izpit. 

Program ustnega izpita obsega splošni in posebni (stro- 
kovni) del. 

Program za splošni del- izpita predpiše predsednik 
vlade LRS. 

23. člen 
Strokovni del ustnega izpita sestoji iz štirih predmet- 

nih skupin, in sicer: 
I. skupina: 
a) osnovanje, gojenje in varstvo gozdov ter s tem 

v zvezi meteorologija s klimatologijo, pedologija, gozdar- 
ska zoologija in gozdarska botanika; 

b) pogozdovanje krasa, goličav in živega peska ter 
melioracije; 

c) Izkoriščanje postranskih gozdnih proizvodov} 
č) lovstvo in ribištvo; 
II. skupina: dendrometrija in urejanje gozdov; 
III skupina: 
a) izkoriščanje glavnih gozdnih proizvodov: organiza- 

cija dela, manipulacija pri sečnji, pridelovanje okroglega 
lesa in lesnih sortimentov v gozdu in prevoz; 
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b) industrijska predelava lesa: organizacija delovne- 
ga postopka pri predelavi lesa, delovni in pogonski stroji, 
sortimenti predelave; 

c) industrijska predelava postranskih gozdnih pro- 
izvodov: organizacija delovnega postopka, delovni in po- 
gonski stroji, izdelki; 

č) vnovčevanje gozdnih proizvodov in izdelkov; 
IV. skupina: 
a) geodezija; 
b) gradbeništvo v gozdarstvu, graditev zgradb, ki so 

potrebne za gozdno gospodarstvo, projektiranje, trasira- 
nje in graditev gozdnat prometnih objektov (poti), drč, 
vzpenjač in žičnic, železnic, vodnih poti in drugo; 

c) urejanje hudournikov. 
Ustni izpit se opravlja pred vso komisijo in traja za 

posameznega kandidata najdlje tri ure. 
Pri izpraševanju upošteva komisija smer kandidato- 

vim študij ter vrsto in obseg prakse. 
24. Ölen 

Praktični izpit iz strokovnega dela izpita se opravlja 
po pismenem in ustnem izpitu na terenu na kakem ureje- 
nem naprednem gozdnem gospodarstvu. 

Kraj, čas in trajanje praktičnega izpita določi izpitna 
komisija. 

Pni praktičnem iapitu je navzoča vsa komisija, iz- 
prašujejo pa isti izpraševalci kakor pri ustnem iapitu. 

26. ••• 
Ko pripravnik napravi strokovni izpit, se razporedi 

v začetni poklic skupine poklioev, za katero je predpisan 
strokovni izpit. 

B. Strokovni izpit za pripravnike s sred- 
njo   gozdarsko  ali   njej   enako   izobrazbo 

26. ölen 
Pripravniki s srednjo gozdarsko ali njej enako iz- 

obrazbo opravljajo pripravniški strokovni izpit po pro- 
gramu, navedenem v 28. Členu tega pravilnika, in na na- 
čin, ki je določeu za pripravnike s fakultetno gozdarsko 
izobrazbo, le da se obseg izpraševanja giblje v mejah 
njihove šolske izobrazbe ter v okviru učnega načrta in 
programa za srednje gozdarske šole. Projektiranje pri 
tem ne pride v poštev. 

C. Strokovni iapit za dosego višjega 
poklica 

2T. člen 
Pravico do opravljanja strokovnega izpita za dosego 

višjega poklica imajo: 
1. gozdar in višji gozdar, če pridobita izobrazbo sred- 

nje gozdarske šole in 
2. nižji gozdarski tehnik, gozdarski tehnik in višji 

gozdarski tehnik, če pridobijo izobrazbo gozdarske fakul- 
tete ali njej enako gozdarsko visokošolsko izobrazbo. 

28. člen 
Višji gozdarski tehnik se postavi za gozdarskega1 

svetnika ali višjega gozdarskega svetnika na podlagi po- 
prejšnje ocene strokovne komisije. 

V komisiji je pet članov, od katerih je eden pred- 
sednik. Clane komisije imenuje minister za gozdarstvo 
LRS izmed znanstvenih sodelavcev in viëjifa uslužbencev 
gozdarske stroke, enega člana pa izmed organov perso- 
nalne službe. 

Komisija, ki se sestavi po predlogu starešine orga- 
nizacijske enote, povabi ocenjenega kandidata, da Ji pred- 

loži zadevno prošnjo, spričevalo o dovršeni srednji go- 
zdarski šoli v izvirniku ali overjenem prepisu in odločbo 
o svojem poklicu. Komisija pošlje prošnjo s prilogama 
ministrstvu za gozdarstvo • lesno industrijo LRS. 

Komisija določi kandidatu temo iz njegovega glavnega 
strokovnega področja, kd jo mora obdelati in poslati v 
petih izvodih najpozneje v treh mesecih. Pri obdelavi 
teme sme kandidat uporabljati tudi morebitna svoja 
tiskana dela. 

29. člen 
Predsednik komisije določi po prejemu pismenega 

izdelka najpozneje v 16 dneh ustni izpit ter pokliče nanj 
kandidata in člane izpitne komisije. 

Ustni izpit sme trajati najdlje dve uri Obsega vpra- 
šanja iz gozdarske problematike, ki jo je kandidat ob- 
delal v svoji pismeni temi. Na izpitu se mora ugotoviti, 
ali ima kandidat visoko znanstveno in strokovno znanje, 
ki se zahteva za gozdarskega svetnika in višjega gozdar- 
skega svetnika. 

Ocena se odloči z večino glasov in so glasi >napravil* 
ali >ni napravil«. 

IIL Strokovni te&ji 
80. ölen 

V gozdarski stroki se ustanovijo strokovni tečaji, in 
sicer: 

1. nižji gozdarski tečaj e stopnjo nižje gozdarske 
šole, 

2. srednji gozdarski tečaj s stopnjo srednje gozdarske 
šole. 

Nižji gozdarska tečaj traja najmanj 6 mesecev, sred- 
nji gozdarski tečaj pa eno leto. 

Prošnja za sprejem v tečaj se naslovi na ministrstvo 
za gozdarstvo in lesno industrijo LRS. Vloži se po stare- 
širi organizacijske enote, ki jo odpošlje ministrstvu s svo- 
jim mnenjem in predlogom. 

V srednji gozdarski tečaj so lahko sprejeti gozdarji 
in višji gozdarji. 

Sprejem kandidatov v tečaj dovoli ministrstvo za go- 
zdarstvo in lesno industrijo LRS, ki tudi določi, kako se 
tečaj priredi in deluje. 

31. tien 
Učnii načrt na tečajih obsega splošni m atroSovnl del 

ter strokovno prakso. 
Učni program za splošni del sestavi predsednik vlade 

LRS, učni program za predmete strokovnega dela tečaja 
pa ministrstvo za gozdarstvo iu lesno industrijo LRS. 

92. Člen 
Voditelja tečaja in predavatelje za posamezne etao- 

kovno predmete določi minister za gozdarstvo in lesno 
industrijo LRS izmed gozdarskih strokovnjakov. Minister 
za gozdarstvo in lesno industrijo LRS določi tudi kraj, 
kjer naj bo tečaj. 

Predavatelja iz splošnega dela določi v sporazumu 
z ministrom za prosveto LRS. 

83. Sen 
Stroški za tečaj gredo v breme ministrstva za gozdar- 

stvo in lesno industrijo LRS, • tudi določi, kako se -tečaj 
priredi. 

84. člen    * 
V izpitni ßomisiji so vodja tečaja lcot predsednik, 

predavatelji na tečaju kot člani iapraševalci, •• član pa 
je organ personate službe. 
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Delovodja izpitne komisijo je eden izmed članov iz- 
praševalcev, ki ga določi predsednik. 

Ocene na izpitu so ^odlično«, >prav dobro«, »dobro« 
in >ni napravi«. 

Komisija odloči o oceni z večino glasov; če je število 
glasov enako, odloči predsednikov glas. 

35. člen 
Delovodja izpitne komisije piše zapisnik o njenem 

delu in opravlja vse upravne zadeve, M so v zvezi z iz- 
pitom. 

V izpitni zapisnik se vpišejo: ime, priimek in poklic 
predsednika, članov izpitne komisije, delovodje in tečaj- 
nikov — učencev, ki opravljajo izpit. 

36. člen 
Ce tečajnik pade pri izpitu, ga sme ponavljati po 

treh mesecih, če pa tudi drugič pade, •• šteje, da tečaja 
ni dovršil. 

37. Člen 
Ko tečajnik napravi izpit, mu izpitna komisija izda 

spričevalo, da je dovršil tečaj in napravil izpit. V spriče- 
valu navede ocene iz posameznih predmetov. 

Spričevalo nižjega gozdarskega tečaja je dokaz o šol- 
ski in strokovni izobrazbi; spričevalo o srednjem gozdar- 
skem tečaju pa je dokaz o šolski izobrazbi 

38. člen 
Za strokovno izpopolnjevanje uslužbencev gozdarske 

stroke se smejo občasno prirediti tečaji. Naloga teh teča- 
jev je, da se gozdarski uslužbenci seznanijo z najnovejši- 
mi pridobitvami znanosti in njihovo praktično uporabo 
v posameznih panogah gozdarske stroke. 

Trajanje in načrt tečaja določi starešina, ki je pristo- 
jen za nastavitev. 

S takim tečajem se ne pridobi poklic, pač pa se upo- 
števa tečaj pri dosegi višjega poklica. 

V. Prehod iz stroke y stroko 
a) Za pripravnike 

39. člen 
Pri prehodu iz druge stroke v gozdarsko stroko je 

potrebno, da ima pripravnik strokovno oziroma šolsko iz- 
obrazbo, ki je predpisana za gozdarsko stroko in da ob 
koncu določenega roka napravi strokovni izpit. 

Pripravniku se sme priznati prejšnja pripravniška 
služba. V tem primeru se trajanje staža določi po sorod- 
nosti dela v prejšnji in v gozdarski stroki ter po priprav- 
nikovi pripravljenosti za izpit. Celotna pripravniška 
služba pa ne sme biti krajša od dveh tretjin pripravniške 
službe za gozdarsko stroko. 

Po prehodu y novo stroko pripravnik ne opravlja 
izpita iz tistih predmetov, iz katerih- ga je že napravil 
pri prejšnjem strokovnem izpitu. 

40. člen 
Pripravniku, ki je strokovni izpit pred prenehanjem 

službe napravil, se ta prizna ob zopetni vrnitvi v službo, 
če prekinitev ni daljša od šestih let. 

b) Za uslužbence 
4L člen 

Prehod iz druge stroke v gozdarsko stroko je do- 
pusten, če ima uslužbenec, ki preide, strokovno izobraz- 
bo, ki je določena za poklic gozdarske stroke, v katerega 

je prišel, in če ob koncu določenega roka napravi stro- 
kovni izpit. Rok za ta izpit ne sme biti krajši od tceh 
mesecev in ne daljši od enega leta. Ko napravi uslužbe- 
nec izpit, se postavi v ustrezen poklic. Do te postavitve 
obdrži uslužbenec •.1••• svojega dotedanjega poklica. 

Uslužbenec ne opravlja v gozdarski stroki izpita iz 
tistih predmetov, iz katerih ga je že napravil v prejšnji 
stroki. 

Če dobi uslužbenec pri prehodu iz druge stroke v 
gozdarsko stroko višji poklic, za katerega ni predpisan 
strokovni izpit, mora opraviti strokovni izpit, ki je do- 
ločen za začetni poklic iz določene skupine poklicev. 

42. člen 
Strokovnega izpita ob prehodu iz druge stroke v go- 

zdarsko stroko ni treba opravljati uslužbencem, ki pri- 
dejo za vodilne uslužbence, kakor tudi ne uslužbencem, 
ki preidejo zaradi posebne sposobnosti in uradne po- 
trebe. 

Prav tako so staža in izpila lahko oproščeni usluž- 
benci, ki imajo po oceni strokovne komisije dokazano 
izobrazbo in prakso za dela določenega poklica. 

IV. Končno določbo 
43. člen 

Prevedeni pripravniki morajo opraviti strokovni iz- 
pit po določbah tega pravilnika. 

Če je pripravniku pretekel rok pripravniške službe 
ali mu je do preteka roka ostalo premalo časa, da bi se 
lahko pripravil za strokovni izpit, se podaljša pripravni- 
ška služba za toliko časa, kolikor je potrebno za pri- 
pravo za izpit, vendar najdlje 6 mesecev. 

44. člen 
Če uslužbenec ni opravil strokovnega izpita ali če 

izpit, ki ga je napravil, ne ustreza izpitu, ki je predpisan 
za poklic, v katerega je preveden, mora strokovni oziroma 
dopolnilni izpit napraviti v enem letu po uveljavitvi tega 
pravilnika. 

45. člen 
Po oceni strokovne komisijo se smejo strokovnega 

izpita po prednjem členu po predlogu organa, ki je pri- 
stojen za nastavitev, oprostiti vodilni uslužbenci, ki imajo 
potrebno strokovno prakso in sposobnost za opravljanje 
del določenega poklica oziroma funkcije. 

46. člen 
Obstoječi posebni strokovni tečaji se morajo spraviti 

v sklad z določbami o strokovnih tečajih iz tega pravil- 
nika. 

47. člen 
V vsakem posameznem primeru odloči strokovna ko- 

misija, kateremu strokovnemu izpitu iz tega pravilnika 
ustreza že položeni izpit. 

48. člen 
Ta pravilnik velja od dneva objave v >Uradnem listu 

LRS«. 
St. S-zak 647 
Ljubljana dne 30. oktobra 1048. 

Strinjam se! 
Za predsednika vlade LRS Minister   za   gozdarstvo 
podpredsednik   vlade   LRS: in lesno industrijo LRS: 

Dr, Marijan Brccelj 1. r. Tone Fajfar 1. r. 

Izdaja >Uradnl list LRS«. — Ravnatelj In odgovorni urednik: Božo VoduJek; tiska Blasnikova tiekarna, obrat 1 —oba v LJubljani. 
Naročnina: četrtletno 60, polletno 120, celoletno 240 dia — Posamezna Številka: 4 din zailö etrani, P din za 82 strani. 12 din 
'.à 48 etrani. 16 din za 64 strani, po pošti 24)0 Jin več. -  UredniStvo In upravniStvo: Ljubljana, Gregorčičeva ulica št. 23. - 

Telefon: ravnateljstvo 49-40. uredništvo 49-90. upravništvo 55-79   — Ček.  rflčun  8—90190—1. 



Poitiiina plačana y gotovini 

URADNI LIST 
LJUDSKE   REPUBLIKE   SLOVENIJE 

Letnik V. V Ljubljani dne 9. novembra 1948. Številka 47. 

VSEBINA: 
Odločba o ustanovitvi sektorjev kontrolo in oddelkov sploš- 
ne državne kontrolo v ministrstvih, komitejih, komisijah in 
upravah pri vladi LRS. 
Pravilnik o priznavanju '(licenckaflju) plemenjakov in o 
razveljavljanju izdanih pnpustóc. 

265. Odločba o ustanovitvi nižje vetarinareko-živinorejake Sole 
v Ljubljani in Kočevju. 

253. 

254. 

256. Odločba o ustano-;.M nižje žrebSarske šole v Ponovičah. 
257. Odločba o ustanovitvi industrijske kovinarske šole za fino 

mehaniko v Ljubljani 
258. Odločba o sklepanju kupnih in prodajnih pogodb za vino 

in vinski mošt in o njunem odkupu po določenih državnih 
(vezanih) cenah. 

—    Popravek. 

UREDBE, ODREDBE. NAVODILA IN ODLOČBE 
VLADE LJUDSKE REPUBLIKE SLOVENIJE 

253. 
Na podlagi drugega odstavka 77. člena ustave LRS 

Izdaja vlada Ljudske republike Slovenije po predlogu 
predsednika Kontrolne komisiije LRS 

odločbo 
o ustanovitvi sektorjev kontrole in oddelkov oziroma 

odsekov splošne državno kontrolo v ministrstvih, 
komitejih, komisijah in upravah pri vladi LRS 

1. V vsakem ministrstvu vlade LRS se ustanovi sek- 
tor kontrole, ki mu načeluje pomočnik ministra. 

2. V, sestav sektorja kontrole pridejo: skupina dr- 
žavne kontrole, revizijska služba in inšpekcijska telesa, 
če so v resoru in če imajo pomen splošne kontrole. 

3. V komitejih, komisijah in upravah pri vladi LRS 
se lahko ustanovijo oddelki ali odseki splošne državne 
kontrole. Ustanovijo se z odločbo pTedsednika komiteja 
ali komisije oziroma generalnega sekretarja vlade LRS 
v sporazumu s predsednikom Kontrolne komisije LRS. 

4. Notranjo ureditev1 sektorjev kontrole in oddelkov 
oziroma odsekov splošne državne kontrole predpiše pri- 
stojni minister oziroma predsednik komiteja ali komi- 
sije oziroma generalni sekretar vlade LRS v sporazumu 
s predsednikom Kontrolne komisije LRS. 

5. Kontrolna komisija LRS sme v mejah svoje pri- 
stojnosti dajati organom splošne državne kontrole v mi- 
nistrstvih, komitejih, komisijah in upravah splošna navo- 
dila glede organizacije in metode dela. Poleg tega sme 
dajati Kontrolna komisija LRS v mejah svoje pristojnosti 
organom splošne državne kontrole tudi posamezne na- 
loge iz svoje pristojnosti v sporazumu s pristojnim mini- 
strom oziroma predsednikom komiteja ali komisije, ozi- 
roma generalnim sekretarjem vlade LRS. 

Št. S-zak 667 
Ljubljana dne 8. novembra 1948. 

Predsednik 
Kontrolne komisije LRS: 

Viktor Avbelj L r. 

Za predsednika vla$e LRS 
podpredsednik vlade LRS: 

Dr, Marijan Brecelj L r. 

PMVILNIKI.0DEEDBE,NAV0DILA,0DL0ČBE 
MINISTRSTEV LJUDSKE REPUBLIKE SLOVENIJE 

254. 
Na podlagi 1. točke 7. Člena uredbe o odbiri plemen- 

ske živine z dne 25. julija 1947 (Uradni list LRS številka 
18—32/47) predpisujem 

pravilnik 
o priznavanju (licenciranju) plemenjakov in o raz- 

veljavljanju izdanih pripustnic 

1. člen 
Redno priznavanje plemenjakov: žrebcev, bikov, mer- 

jascev in ovnov, je vsako leto enkrat. Ce je potrebno, se 
odredi lahko tudi izredno ali naknadno priznavanje ple- 
menjakov, 

2. člen 
.V komisiji za redno priznavanje plemenjakov so: 
1. zastopnik okrajnega (mestnega) izvršHnega odbo- 

ra, ki je predsednik komisije; 
2. živinorejski strokovnjak, ki ga določi ministrstvo 

za kmetijstvo in ki je strokovni vodja komisije; 
3. okrajni (mestni) kmetijski inštruktor, ki je tajnik 

komisije, razen pri komisiji za priznavanje plemenskih 
žrebcev; 

4. okrajni (mestni)' veterinar. 
Poleg teh sta za svoje področje člana komisije za pri- 

znavanje plemenskih bikov, merjascev in ovnov tudi ža« 
stopnik krajevnega (mestnega, rajonskega) ljudskega (iz- 
vršilnega) odbora in zastopnik kmetijske zadruge; Člana 
komisije za priznavanje plemenskih žrebcev pa sta tudi 
vodja republiške žrebčarne, ki je obenem tajnik komisije, 
in zastopnik konjerejcev, ki ga imenuje okrajni (mestni)' 
izvršilni odbor po predlogu okrajne zveze kmetijskih za- 
drug. 

Enako je sestavljena komisija za izredno ali naknad- 
no priznavanje plemenjakov, le da po odredbi ministrstva 
za kmetijstvo lahko izpade živinorejski strokovnjak (2. toč- 
ka pTvega odstavka). V takem primeru določi okrajni 
(mestni) izvršilni odbor, kateri od članov. komjsije bo 
strokovni vodja in kateri tajnik komisije. 
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Komisija sklepa z večino glasov. Pri enakem številu 
glasov odloča glas strokovnega vodje komisije. 

3. člen 
Ko razpiše ministrstvo za kmetijstvo priznavanje ple- 

menjakov, razglasi priznavanje okrajni (mestni) izvršilni 
odbor na krajevno običajni način in z lepaki najmanj en 
mesec pred pričetkom priznavanja. 

4. člen 
Za živali, ki imajo rodovnik, so lastniki oziroma 

oskrbniki dolžni prinesti s seboj k priznavanju potrdila 
o njihovem rodu (rodovniške izvlečke), za» že priznane 
plemenjake pa tudi že izdane ^ripustnice in skočne 
zapisnike. 

Rod se prizna samo tistim plemenjakom, ki so pra- 
vilno označeni (z vžganim znakom aH tetovirani) in vpisa- 
ni v rodovnik. Potrdila o rodu (rodovniške izvlečke) iz- 
dajajo selekcijske enote (državna kmetijska posestva, 
kmetijske obdelovalne zadruge oziroma kmetijske zadru- 
ge in njihove zveze). 

Priznane živali morajo biti očiščene. Biki mSrajo 
imeti spodrezane parklje. Nevarne živali morajo biti pri- 
merno zavarovane. 

K priznavanju ni treba prignati bolnih živali. Last- 
niki oziroma oskrbniki pa morajo o tem predložiti prizna- 
valni komisiji uradno veterinarsko potrdilo. 

6. člen 
Okrajni (mestni) izvršilni odbor izdaja za priznane 

plemenjake pripustnice z veljavnostjo do prihodnjega red- 
nega priznavanja ali pa za krajšo dobo, če tako sklene 
priznavalna komisija. Za priznane plemenjake, ki so ob 
priznavanju še premladi, izda pripustnico z omejit- 
vijo, da smejo biti pripuščeni šele po poteku določene 
dobe. 

Pripustnica velja za določeni pasemski okoliš, če pri- 
znavalna komisija ne določi ožjega okoliša, ki pa mora 
biti v pripustnici naveden. 

Plemenjaki, za katere je pripustnica izgubila veljavo 
s potekom dobe ali ker so prešli v drug okoliš iste pasme, 
smejo biti pripuščeni šele, če so ponovno priznani. 

Pripustnico, ki izgubi veljavo pred rednim priznava- 
njem, mora lastnik oziroma oskrbnik plemenjaka takoj 
vrniti okrajnemu (mestnemu) izvršilnemu odboru. 

Okrajni (mestni) izvršilni odbor razveljavi in odvza- 
me pripustnico, če pristojni uradni veterinar ugotovi, da 
je postal plemenjak nesposoben za plemenitev ali če ugo- 
tovita uradni veterinar in živinorejski strokovnjak, ki ga 
določi okrajni (mestni) izvršilni odbor, da njegova ple- 
menska vrednost več ne ustreza. 

6. Člen 
Stroške skopljenja, ki ga odredi okrajni (mestni) iz- 

vršilni odbor na zahtevo priznavalne komisije, plača 
država. * 

Ce se nepriznani žrebci, biki, merjasci in ovni upo 
rahljajo za plemenitev, odredi okrajni (mestni) izvršiln 
odbor njihovo skopljenje na stroške lastnika. 

i 

7. Člen 
Krajevni (mestni, rajonski) ljudski (izvršilni) odbori 

morajo za svoje območje voditi seznam vseh žrebcev, bi- 
kov, merjascev in ovnov, ki so dosegli starost, navedeno 

v 2. členu uredbe o odbiri plemenske živine, in prepis 
tega seznama predložiti okrajnemu (mestnemu) izvršilne- 
mu odboru pred vsakim rednim priznavanjem. 

Krajevni (mestni, rajonski) ljudski (izvršilni) odbori 
in okrajni (mestni) izvršilni odbori morajo za svoje ob- 
močje voditi seznam vseh priznanih plemenjakov kakor 
tudi seznam vseh pri priznavanju za nesposobne ocenje- 
nih žrebcev, bikov, merjascev in ovnov. 

LRS« 

8. člen 

Ta pravilnik velja od dneva objave v >Uradnem listu 

IX št. 1778/10 
Ljubljana dne 1. septembra 1948. 

Minister za kmetijstvo  LRS 
Ing. Levstik Jože l.r. 

255. 

Minister za kmetijstvo LRS izdaja v sporazumu z 
upravo za strokovne delavske kadre pri ministrstvu za 
delo 

odločbo 
o ustanovitvi nižje veterinarsko-živinorejske šolo 

v Ljubljani in Kočevju 

1. člen 
Ustanovita se enorazredni veterinarsko-živinorejski 

šoli v Ljubljani in Kočevju. 
Naloge obeh šol je vzgajati kvalificirane nižje vete- 

ninarsko-živinorejske kadre. 

2. člen 

V veterinarsko-živinorejsko šolo se sprejemajo osebe 
z dovršeno osnovno šolo, stare 15 do. 26 let 

3. Čleu 

Sola se vzdržuje iz proračunskih sredstev ministrstva 
za kmetijstvo. 

4. člen 

Pouk je brezplačen. Gojenci se vzdržujejo na državne 
stroške v internatu. 

5. člen 
Šolo vodi upravitelj, ki je za delo šole odgovoren 

ministru za kmetijstvo. 
6. člen 

i 
Natančnejša navodila o organizaciji veterinarsko- 

živinorejske Sole, učnem načrtu, praktičnem delu in o 
izpitih predpiše minister za kmetijstvo v sporazumu t 
upravo za strokovne delavske kadre pri ministrstvu za 
lelo. 

Št. 9238/1 
Ljubljana dne 28. oktobra 1948* 

Minister za delo LRS: 
Regent Ivan i. r. 

Minister za kmetijstvo LRS: 
Ing. Lovslik Jože 1. r. 
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Na podlagi odločbe MLO glavnega mo- 
sta Ljubljane z dne 13. Vili. 1948, Tajn. 
št. 2726/18 je zadruga prešla v likvida- 
cijo. 

Likvidatorja: Jocelj Franc, revizor 
RZKZ, 

Rozina Miroslav, prav. relerent RZKZ. 
Likvidacijska firma: kakor doslej s 

pristavkom >v likvidaciji«. 
Likvidatorja podpisujeta likvidacijsko 

zadrugo tako, da skupaj pristavita pod 
besedilo likvidacijske zadruge svoja 
podpisa. 

Okrožno sodišče v Ljubljani 
dno 22. oktobra 1948. 

Zadr • 23/24 9622 
* 

1562. 
Sedež: Mengeš. 
Dan vpisa: 28. oktobra 1948. 
Besedilo: Kmetijska nabavno-prodajna 

zadruga z omejenim jamstvom, Mengeš. 
Na skupščini 7. III. 1948 so bila spre- 

jeta nova prava'la. 
Besedilo odslej: Kmetijska zadruga z 

omejenim jamstvom, Mengeš. 
Naloge zadruge so: 1. da na čim boljši 

in čim kulturnejši način oskrbuje svoje 
člane z vsemi potrebnimi potresnimi 
predmeti; 2. da odkupuje v svojem oko- 
lišu vse kmetijske pridelke in izdelke v 
skladu s postavljenim načrtom za dobro 
oskrbo mest in drugih industrijskih sre- 
dišč in sklepa v ta namen pogodbe; 
3. da pospešuje m razvija vse panoge 
kmetijskega gospodarstva na svojem 
področju, tako poljedelstvo, živinorejo, 
sadjarstvo, vinogradništvo, čebelarstvo, 
gojitev industrijskih in drugih kultur, 
gozdarstvo, domačo obrt itd., posebno 
še tiste panoge oziroma kulture, ki v 
danih naravnih pogojih najbolj uspeva- 
jo; 4. da uvaja za povečanje kmetijske 
proizvodnje in s tem za naraščanje bla- 
gostanja svojih članov naprednejše teh- 
nično in agronomske metode v kmetij- 
stvu in v ta namen nabavlja kmetijske 
stroje, umetna gnojila itd., ustanavlja 
ambulante za živino, plemenilne postaje, 
organizira selekcijo živine, gradi silose, 
organizira semensko službo, skrbi za 
gojitev sadnih, gozdnih in drugih sadik 
itd.; 5. da organizira predelavo kmetij- 
skih pridelkov in obrtne delavnice za 
potrebe svojih članov in izrablja pri tem 
predvsem lokalne surovine; 6. da zbira 
kmečke prihranke v obliki hranilnih 
vlog in notranjih posojil za ustvarjanje 
obratnih sredstev in podeljevanje kre- 
ditov svojim članom; 7. da skrbi za go- 
spodarski strokovni, kulturni in pro- 
svetni dvig vseh prebivalcev ßvojega 
okoliša tako, da prireja v svojem za- 
družnem domu strokovna in politična 
predavanja, kulturne prireditve, stro- 
kovne tečaje, razstave, predvajanja fil- 
mov, goji fizkulturo itd. ter ustanovi 
svojo knjižnico. 

Delež znaša 100 din in se lahko plača 
v obrokih. Delež zadružnikovega družin- 
Bkega člana znaša 20 din. 

Upravni odbor sestavlja 7 do 13 čla- 
nov, ki jih voli zbor izmed zadružnikov. 

IzbrlSejo ee člani upravnega odbora 
jtončiraj Anton. Brtoncelj Jože. Ravni- 
kar Rudolf, Hočevar Franc, Tavčar Fe- 

liks in Grkman Rudolf, vpišejo se člani 
upraivnega odbora: 

Skok Lojze, kmet, MaM Mengeš 2, 
Dornik Viktor, kmet, Vel. Mengeš 64, 
Kompare Franc, kmet, Vel. Mengeš 76, 
Jenko P"rane, kmet, Vel. Mengeš 95, 
Traven Anton, kmet, Topole 22, 
Zabret Franc, kmet, Topole 13, 
Korošec Janez, kmet, Vel. Mengeš 48, 
Leveč Nace, kmet, Pristava 4. 
Pooblaščenka za sopodpisovanje: Gra- 

car Julka, poslovodja. Vel. Mengeš 48. 
Okrožno sodišče v Ljubljani 

dne 27. oktobra 1948. 
Zadr V 180/2 9794 

* 
1563. 

Sedež: Notranje gorice. 
Dan vpisa: 20. oktobra 1948. 
Besedilo: Kmctijaka nabavna in pro- 

dajna   zadruga   z omejenim   jamstvom 
Notranje gorice-Plcšivica. 

Na skupščini 26. septembra 1948 so 
bila sprejeta nova pravdJa. 

Besedilo odslej: Kmetijska zadruga, z 
omejenim jamstvom Notranje gorico- 
Plešivica. 

Naloge zadruge so: 1. da na čim boljši 
in čim kulturnejši način oskrbuje svoje 
člane z vsemi potrebnimi potrošnimi 
predmeti; 2. da odkupuje v svojem oko. 
llšu vse kmetijske pridelke in izdelke v 
skladu s postavljenim načrtom za dobro 
oskrbo mest in drugih industrijskih sre- 
dišč in sklepa v ta namen pogodbe; 
3. da pospešuje in razvija, vse panoge 
kmetijskega gospodarstva na svojem 
področju, tako poljedelstvo, živinorejo, 
sadjarstvo, vinogradništvo, čebelarstvo, 
gojitev industrijskih in drugih kultur, 
gozdarstvo, domačo obrt itd-, posebno 
še tiste panoge oziroma, kulture, ki v 
d".nih naravnih pogojih najbolj uspeva- 
jo; 4. da uvaja za povečanje kmetijske 
proizvodnje in s tem zâ naraščanje bla- 
gostanja svojih članov naprednejše teh- 
nične in agronomske metode v kmetij- 
stvu in v ta namen nabavlja kmetijske 
stroje, umetna gnojila itd., ustanavlja 
ambulante za živino, plemenilne postaje, 
organizira selekcijo živine, gradi silose, 
organizira semensko alužbo, skrbi za 
gojitev sadnih, gozdnih in drugih sadik 
itd.; 5. da organizira predelavo kmetij- 
skih pridelkov in obrtno delavnice za 
potrebe svojih članov in izrablja pri tem 
predvsem lokalne surovine; 6. da zbira 
kmečke prihranke v obliki hranilnih 
vlog in notranjih posojil za ustvarjanje 
obratnih sredstev in podeljevanje kre- 
ditov svojim članom; 7. da skrbi za go- 
spodarski strokovni, kulturni in pro- 
svetni dvig vseh prebivalcev svojega 
okoliša tako, da prireja v svojem za- 
družnem domu strokovna in politična 
predavanja, kulturne prireditve, stro- 
kovne tečaje, razstave, predvajanja fil- 
mov, goji fizkulturo itd. ter ustanovi 
svojo knjižnico. 

Upravni odbor sestavlja 9 članov, ki 
jih voli zbor izmed zadružnikov. Dolž- 
nost upravnega odbora traja eno leto. 

Za zadrugo podpisujeta po dva člana 
upravnega odbora, katerih enega lahko 
nadomešča po upravnem odboru poobla- 
ščeni uslužbenec zadruge. 

Izbrišejo se člani upravnega odbora 
Solan Ivan, Kozin Anton, Sluga Franc, 
Japelj Antonija, Artač Anton, Štefar- 
čič Filip, Žibernai Andrej in Filrpdč An- 
ton, vpišejo se novi člani upravnega od- 
bora: 

Kušar Alojzaj, kmet, Notranje gorico 1, 
Velkavrh Stefan, kmet, Notranje gori- 

ce 17, 
Novak Alojzaj, kmet, Notranje gorice 

št. 85, 
Sojer Jože, kmet, Plešivica 3S, 
Stefančič Ivan, kmet. Plešivica 1C, 
•• Frančiška, kmetica. Notranje go- 

rice 88, 
Rus Jože, kmet. Notranje gorice 35. 
Kogovžek Jurij, kmet, Notranje gorice 

št. 10. 
Okrožno sodišče v Ljubljani 

dne 20. oktobra 1918. 
Zadr V 127/3 9898 

1504. 
Sedež: Prescrje. 
Dan vpisa: 25. oktobra 1948. 
Besedilo: Kmetijska zadruga z omeje- 

nim jamstvom v Prescrju. 
Na zboru dne 12. IX. 1948 se jo Lesno 

produktivna zadruga v Preserju, zadru- 
ga z omejenim jamstvom, spojila e to 
zadrugo (Zadr. II 134). 

Okrožno sodišče v Ljubljani 
dne 23. oktobra 1948. 

Zadr. V 209/3 9925 
•i 

1565. 
Sedež: Košaki, 
Dan vpisa: 14. oktobra 1948. 
Besedilo:   Vinogradniška   zadruga   z 

o. j. v Kozakih. 
Po odločbi komiteja  za zadružništvo 

pri predsedstvu vlade LRS je besedilo 
zadruge odslej: Vinogradniška obdelo- 
valna zadruga z o. j. v Kogakih. 

Okrožno sodišče v Mariboru 
dne 14, oktobra 1948. 

Zadr II 108 9430 

* 
1566. 

Sedež: Mali Okiž. 
Dan vpisa: 12. oktobra 1948. 
Besedilo: Kmetijska zadruga z o. j. 

Mali Okič-Slatina. • 
Izbrišeta se člana upravnega .odbora: 

Milošdč Janez in Belšak Matevž, vpišejo 
se novi člani: 

Kolednik Martin, posestnik. Pristava, 
Dernikovič Fo^rdo, posestnik. Pristava, 
Hercog Ivan, pos. sin. Slatina, 
Žuran Jakob, posestnik, Mali Okič, 
Fajfar Martin, posestnik, Mali Okič, 

Okrožno sodigčo v Mariboru 
dne 12. oktobra 1948. 

Zadr III 12« 9361 

1567. 
Sedež: Velika Nedelja. 
Dan vpisa: 12. oktobra 1948. 
Besedilo: Kmetijska nabavno-prođajna 

zadruga z o. J. Velika Nedelja. 
Izbrišejo se dosedanji člani upTavnega 

odbora Poplatnik Anton, Kumer Jakob 
in Meško Stanko, vpiiejo.se novi člani: 
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Meâko Anton, posestnik, Mihovci, 
Petek Matija, posestnik, Sardinje, 
Meško Ciril, mizar, Hajndl. 

Okrožno sodišče • Maribor« 
dne 12. oktobra 1948. 

Zadr III 51 9358 
* 

1568. 
Sedež: Mirna pei. 
Dan vpis«: 22. oktobra 1948. 
Besedilo: Kmetijska nabavno-prodajna 

zadruga z omejenim jamstrom • Mirni 
peci. 

Na občnem zboru 8. VIII. 1948 so bila 
sprejeta nova pravila. 

Sedež odslej: Mirna peč (okoliš ob- 
sega KLO Mirna peč in Olobodol). 

Besedilo odslej: Kmetijska zadruga z 
omejenim jamstrom • Mirni peči. 

Zadruga je bila ustanovljena za ne- 
določen čas. 

Naloge zadruge so: nakup kmetijskih 
pridelkov, zdravilnih zelišč in prodaja 
blaga, kakor špecerijskega, strojev, ga- 
lanterije, manufakture itd., kakor to do- 
loča 3. člen novih pravil. 

Delež zadružnika znaša 50 din, delež 
zadružnikovega družinskega člana pa 10 
din. Vsak zadružnik odgovarja še z de- 
setkratnim zneskom vpisanih obveznih 
deležev. 

Važnejši sklepi zbora in priobčitve 
članom ee nabijejo na zadružni razglasni 
deski, vabila na zbor pa se razglasijo 
še na krajevno običajen način. 

Upravni odbor sestavljal do 9 članov, 
ja sicer predsednik, podpredsednik, taj- 
nik in 4 do 6 odbornikov. 

Zadrugo zastopa upravni odbor, zad- 
njo pa podpisujeta po dva člana tako, 
da pristavita pod besedilo svoj lastno- 
ročni podpis. Upravni odbor, lahko po- 
oblasti svoje vodilne uslužbence za za- 
stopanje in sopodpisovanje s še enim 
Slanom «pravnega odbora. 

Izbrišejo se člani upravnega odbora 
Stopar Ivan, Kužnik Jože, Kranj&č Jože 
in Progar Alojz, vpišejo se novi člani: 

Povže Alojz, kmet. Dolenji Podboršt 1, 
podpredsednik, 

Rajar Franc, kmet, Vrhpeč 6, tajnik, 
Žagar Leopold, kmet, Jalše 3, 
Špendal Janez, kmet, Biška vas 19, 
Stembergar Anton, kmet, Mirna peč 

s*t. 13, odborniki. 
Okrožno sođigče • Norem mestu 

dne 22. oktobra 1948. 
Zadr I 18/19 9838 

1569. 
Sedež: Prečna. 
Dao vpiea: 14. oktobra 1948. 
Besedilo: Živinorejska zadruga z o, j. 

r Prečni. 
Na občnem zboru 8. III. 1948 so Mia 

sprejeta nova pravila. 
Besedilo odslej: Kmetijska zadruga z 

omejenim jamstvom • Prečni pri Norem 
mestu. 

Zadruga je bila ustanovljena za ne- 
določen čas. 

Naloge zadruge so: da oskrbuje svoje 
člane s potrebnimi potrošnimi predmeti, 
da odkupuje kmetijske pridelke in iz- 
delke v, evojem okolišu ter opravlja vse 

druge naloge, M so tadrobno navedeno 
v 3. členu pravil te zadruge. 

Delež zadružnika znaša 100 din, delež 
družinskega člana pa 10 din. Vsak član 
odgovarja še s petkratnim zneskom vpi- 
sanih obveznih deležev. 

Važnejši sklepi se nabijejo na zadruž- 
ne razglasni deski, vabila na zbor pa so 
razglasijo že s posebnim javnim raz- 
glasom. 

Upravni odbor sestavlja 5 članov, in 
sicer predsednik, tajnik • 3 odborniki. 

Zadrugo zastopa upravni odbor ali 
tisti, ki ga ta pooblasti, podpisujeta pa 
zanjo po dva člana upravnega odbora. 
Upravni odbor lahko pooblasti svoje 
uslužbence, da smejo skupaj s še enim 
članom upravnega odbora zadrugo zasto- 
pati in zanjo sopodpisovati. 

Izbrišejo se člani upravnega odbora: 
Sali Rudolf Dular Ivan, Pleskovič An- 
ton, Može Franc, Vrček Anton, Kokalj 
Anton, Krese Alojz, Drenik Rudolf, Saje 
Franc, Potočar Mimi, Kregar Anton, 
Avbar Janez, Potočar Alojz, Strajnar 
Jože, Kumelj Anton, vpišejo pa se novi 
člani upravnega odbora: 

Sulc Jože, kolar, Prečna 4, predsednik, 
Vintar Alojz, pomožni strojnik. Prečna 

It. 2, tajnik, 
Doberdrug Alojz, kmet, Grublje 3, 
Migliò Elica, goštilničarka. Prečna 25, 
D ergane Jože, kmet. Zalog 10, odbor- 

niki 
Za podpisovanje eta pooblaščena v 

prvi vrsti prva dva Člar.a. 
OkroSno sodišče r Norem mestu 

T Norem mestu 
dne 14. oktobra 1948. 

Zadr. II 84/2 in 3 9839 
* 

1570. 
Sedež: Sodražica. 
Dan vpisa: 8. oktobra 1948. 
Besedilo: Suha* roba, a. a o. J. r Sodra- 

aiei. 
Izbrišeta se člana upravnega odbora 

Pajnič Franc in Pajnič Alojz, vpišeta se 
nova člana: 

Peček Franc, kmet. Gora 6, 
Bencina Ivan, delavec, Zapotok 88, 

Okrožno sodišče r Norem mestu 
dne 8. oktobra 1948. 

Zadr II 103/4 9898 
* 

1571. 
Sedež: Sr. KriJ pri Litiji. 
Dan vpisa: 21. oktobra 1948. 
Besedilo: Kmetijska zadruga z omeje- 

nim jamstrom r Sr. Križu pri Litiji. 
Izbriše se član upravnega odbora Sbil 

Marko, tajnik, vpiše ae novi član: 
Korer.- Jože, kmet, Tlaka 6, KLO Sr. 

Križ pri Litiji. 
' Okroino sodišče v Norem mestu 

dno 21. oktobra 1948. 
Zadr III 87/3 9837 

* 
1572. 

Sedež: Arče, okraj Gorica. 
Dan vpisa: 18. oktobra 1948. 
Besedilo: Kmetijska nabavno-prođajna 

zadruga z omejenim jamstrom r Lerpi. 
* Na izrednem občnem zboru 29. II. 

1948 so bila sprejeta nova pravila. 

Sedež odslej: Lerpa. 
Besedilo odslej: Kmetijska aadrnga z 

omojonim jamstvom • Lorpi. 
Naloge zadruge so: 1. da ua čim boljii 

in čim kulturnejši način oskrbuje svoje 
člane z vsemi potrebnimi potrošnimi 
predmeti; 2. da odkupuje v svojem oko- 
lišu vse kmetijske pridelke in izdelke v 
skladu s postavljenim načrtom za dobro 
oskrbo me9t in drugih industrijskih sre- 
dišč in sklepa v ta namen pogodbe; 
8. da pospešuje in razvija vse panoge 
kmetijskega gospodarstva na svojem 
področju, tako poljedelstvo, živinorejo, 
sadjarstvo, vinogradništvo, čebelarstvo, 
gojitev industrijskih in drugih kultur, 
gozdarstvo, domačo obrt itd., posebno 
še tiste panoge oziroma kulture, ki v 
danih naravnih pogojih najbolj uspeva- 
jo; 4. da uvaja za povečanje kmetijske 
proizvodnje in s tem za naraščanje bla. 
gostanja svojih članov naprednejše teh- 
nične in agronomske metode v kmetij- 
stvu in v ta namen nabavlja kmetijske 
stroje, umetna gnojila itd., ustanavlja 
ambulante za živino, plemenilne postaje, 
organizira selekcijo živine, gradi silose, 
organizira semensko službo, skrbi za 
gojitev eadnih, gozdnih in drugih sadik 
itd.; 5. da organizira predelavo kmetij- 
skih fxidelkov in obrtne delavnice za 
potrebe svojih članov in izrablja pri tem 
predvsem lokalne surovine; G. da zbira 
kmečke prihranke v obliki hranilnih 
vlog in notranjih posojil za ustvarjanje 
obratnih sredstev in podeljevanje kre- 
ditov svojim članom; 7. da skrbi za go- 
spodarski strokovni, kulturni in pro- 
svetni dvig vseh prebivalcev svojega 
okoliša tako, da prireja v svojem za- 
družnem domu strokovna in politična 
predavanja, kulturne prireditve, stro- 
kovne tečaje, razstave, pTedvajanja fil- 
mov, goji fizkulturo itd. ter ustanovi 
svojo knjižnico. 

Zaradi smotrnega in uspešnejšega iz- 
vajanja svojih nalog izdela potrebne 
načrte v skladu s splošnim državnim 
načrtom. 

Zadružni delež znaša 150 din, delež za- 
družnikovega družinskega člana 15 din. 

Vsak član odgovarja za obveznosti za- 
druge s trikratnim zneskom vpisanega 
enkratnega temeljnega oziroma družin- 
skega deleža. 

Upravni odbor sestavlja 9 ölanov. 
Ciani upravnega odbora so: 
Berlot Franc, Levpa 41, predsednik", 
Šullgoj Pavla. Levpa 9, tajnica, 
Bavdaž Andrej, Hoje 141, 
Breščak Jožef, Zatrebež 80, 
Skrt Bernard, Sukavec 21, 
Štrukelj Ivan, Birjak 81, 
Lanpo Leopold, Birjak 85, 
Bavdaž Jožef, Mešnjak 124, 
Bolta/r Stefan, Avšček 2, odborniki. 

Okrožno sodišče r Postojni 
dne 13. oktobra 1948. 

Zt 47/47-0 9836 
* 

1578. 
Sedež: Kladje, okraj Idrija, 
Dan vpisa: 18. oktobra 1948. 
Besedilo: Kmetijska zadruga z omeje- 

nim jamstrom na Kladju. 
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izbrišejo se člani upravnega odbora: 
Primožič Mihael, Pinb Mihael, Mrak 
Urban, Primožič Ciril, Mlakar Jernej, 
Podobnik Vir;ko, vpišejo se novi člani: 

Bevk Janez, delavec, Podlanišče 17, 
predsednik, 

Jeram Anton, delavec, Podlanišče 28, 
tajnik. 

Slabe Jože, delavec, Habovšo 8, 
Prunožič Milan, delavec, Podpleče 4, 
Kalan Franc, kovač, Fcdlaniščo 51, 
Mazgon Ivan, kmet, Habovže 1, 
Slabe Ignac, kmet, Habovše 8, odbor- 

niki. 
Okrožno sodišče y Postojni, 

dne 13. oktobra 1948. 
Zt 11/48-5 9331 

* 
1574.    . 

Sedež: Podbrdo, okraj Tolmin. 
Dan vpisa: 29. septembra 1948. 
Besedilo: Kmetijska nabarno-prodajna. 

zadruga & omejenim jamstvom y Pod- 
brdo. 

Na skupščini 25. VII. 1948 so bila 
sprejeta nova pravila. 

Besedilo odslej: Kmetijska aadruga z 
omejenim jamstvom v Podbrdu. 

Naloge zadruge so: 1. da na čim boljši 
in čim kulturnejši način oskrbuje svoje 
ciane z veomi potrebnimi potresnimi 
predmeti; 2. da odkupuje v svojem oko- 
HSu vse kmetijske pridelke ìD izdelke v 
skladu s postavljenim načrtom za dobro 
oskrbo mest in drugih industrijskih sre- 
dišč .in sklepa v ta namen pogodbe; 
3. da pospešuje in razvija vse panoge 
kmetijskega gospodarstva na svojem 
področju, tako poljedelstvo, živinorejo, 
sadjarstvo, vinogradništvo, čebelarstvo, 
gojitev industrijskih in drugih kultur, 
gozdarstvo, domačo obrt itd., posebno 
»e tiste panoge oziroma kulture, ki v 
danih naravnih pogojih najbolj uspeva- 
jo; 4. da uvaja za povečanje kmetijske 
proizvodnje in s tem ta naraščanje bla. 
gostanja svojih članov naprednejše teh- 
nične in agronomske metode v kmetij- 
stvu in v ta namen nabavlja kmetijske 
stroje, umetna gnojila itd., ustanavlja 
ambulante za živino, plemenilne postaje, 
organizira selekcijo iavine, gradi silose, 
organizira semensko službo, skrbi za 
gojitev 6adnih, gozdnih in drugih sadik 
itd.; 5. da organizira predelavo kmetij- 
skih pridelkov in obrtne delavnice za 
potrebe svojih članov in izrablja pri tem 
predvsem lokalne surovine; 6. da zbira 
kmečke prihranke v obliki hranilnih 
vjog in notranjih posojil za ustvarjanje 
obratnih sredstev in podeljevanje kre- 
ditov evo j im članom; 7. da skrbi za go- 
spodarski strokovni, kulturni in pro- 
svetni dvig vseh prebivalcev svojega 
okoliša tako, da prireja v svojem ra. 
družnem domu strokovna in politična 
predavanja, kulturne prireditve, stro- 
kovne tečaje, razstave, predvajanja fil- 
mov, goji fizkultur* itd. ter ustanovi 
svojo knjižnico. 

Zaradi smotrnega in uspešnejšega iz- 
dajanja svojih nalog izdela potrebne 
načrte v skladu s splošnim državnim 
Načrtom. 

Zadrnžnl delež znaša 150 dm, delež za- 
^ružnikovega družinskega člana 80 4m. 

Veak zadružnik odgovorja s petkratnim 
zneskom vpisanega deleža. 

Pnobčitve se razglašajo v poslovnih 
prostorih zadruge • na razglasni deski. 

Upravni odbor sestavlja 7 do 9 Članov. 
Zadrugo zastopa upravni odbor, zanjo 

pa podpihujeta dva člana upravnega od- 
bora, katerih enega sme nadomeščati po- 
oblaščeni uslužbenec zadruge. 

Izbrišejo se člani prejšnjega upravne- 
ga odbora: B.zjak Stanko, Trojer Frau:, 
Kemperle Franc, Drole Franc in Cufer 
Karel, vpišejo se člani novega upravne- 
ga odbora: 

Arman Ivan, leeni manipulant, Pod- 
brdo 26, predsednik, 

Bizjak Tomaž, posestnik, Podbrdo 11, 
tajnik. 

Nagode Jožef, posestnik, Podbrdo 27, 
Koder Franc, posestnik, Bača 4, 
Trojer Andrej, posestnik, Porezen 2, 
Trojer Franc, posestnik, Trtnik 2, 
Zgaga Rudolf, posestnik, Petrovo brdo 

št. 2, odborniki. 
Pooblaščen za 6opodpieovanje je Tor- 

kar Alojz, knjigovodja, Podbrdo 42. 
Okrožno sodišče v Postojni 
dne 29. septembra 1948. 

Zt 55/47-6 9477 

1575. 
Sedež: Tolmin. 
Dan vpi«a: 14. avgusta 1948. 
Besedilo: Okrajna poslovna zveza kme- 

tijskih nabavno-prodajnih xadrug z e. j. 
v Tolminu. 

Na skupščini-4. IV. 1948 so bila spre- 
jela nova pravila. 

Besedilo odslej: Okrajna ivcut kmetij- 
skih zadrug za okraj Tolmin, z. z o. j- 
v Tolminu. 

Naloga zadruge je: 
Zveza vodi včlanjeno zadruge organi- 

zacijsko in gospodarsko, uvaja v njihovo 
poslovanje planiranje, razvid in kontro- 
lo, skrbi za vzgojo kadrov in vzgojo za- 
družnikov sploh, se bori za naprednejše 
oblike v zadružništvu in za pravilni raz- 
voj svojih članic in v ta namen1: 1. pred- 
stavlja in povezuje vse zadruge kmetij- 
ske vrste v svojem okraju, razen kmetij- 
skih obdelovalnih zadrug; 2. pospešuje 
in razvija s pomočjo svojih članic vse 
panoge kmetijstva in gospodarstva" na 
svojem podroïju, posebno tiste panoge 
oziroma kulture, ki v danih naravnih 
pogojih najbolj uspevajo, in sicer: a) po- 
maga svojim članicam pri pravilni orga- 
nizaciji selekcije živine, pri ustanavlja- 
nju plemenilnih postaj in ambulant za 
živino, pri graditvi silosov, pri nabavi in 
reji plemenske živine, pri reji. drobnih 
živali itd., prav tako pa skrbi tudi za 
dobro organizaciio mlekarstva in za pro- 
dukcijo živinskih proizvodov, kot mesa, 
kož, volne itd.; b) orgarizira in pomaga 
izvrševati plan lesne proizvodnje svojim 
članicam, odkupuje, predeluje in vnov- 
čuje les ter skrbi po evojih članicah za 
uspešno organizacijo pogozdovanja, po- 
sebno za ureditev drevesnic itd.; e) po- 
maga svojim Članicam pri pravilni orga- 
nizaciji semenske službe, pri vzgoji in 
pravilni obdelavi vseh vrst kultur, po- 
sebno tudi industrijskih kultur, pospe- 

šuje uvajanje naprednejših asrotehnio- 
nih metod v kmetijstvu itd.; č) pomaga 
svojim članicam pru pospeševanju sad- 
jarstva  in vinogradništva, posebno pri 
ureditvi drevesnic in trinic, pri zatira- 
nju različnih raitl'iüskih bolezni, pri ob- 
novi vinogradov, pri vzgoji kakovostne- 
ga sadja, pri šolanju vin, pri vnovoeva- 
nju sadja in vin itd.; d) pomaga svojim 
članicam pri pospeševanju vseh drugih 
gospodarskih panog, na primer čebelar- 
stva Ud.; 3. pomaga svojim članicam pri 
mehanizaciji kmetijstva s tem, da ekrbi, 
da bodo zadruge uspešno izrabljale raz- 
položljive  kmetijske  stroje,  nabavljale 
take stroje, da bodo ti stroji v stalno 
uporabnem stanju, da pomaga čltamicam 
pri ur.editvi delavnic za popravilo kme- 
tijskih strojev, da ima po potrebi svojo 
delavnico te vrste in  večje kmetijske 
stroje ter da sodeluje  po potrebi  pri 
sklepanju pogodb med članicami in trak- 
torsko postajo; 4. pomaga pri pravilni 
organizaciji zadružne trgovine, iv sicer: 
a) skrbi, da bo trgovsko poslovanje nje- 
nih članic na stopnji racionalne, tehnič- 
no popolne in kulturne trgovine, da bodo 
članice   zniževale    zakonito   dopustno 
maržo; b) ekrbi za dobro tehnično orga- 
nizacijo odkupa kmetijskih pridelkov in 
izdelkov,  posebno za  pravočasno kon- 
trahiranje, in ukrene vse potrebno, da 
je odkup učinkovit kakor tudi, da se 
pravilno   razvije   trgovina   po  vezanih 
cenah; c)  pomaga svojim članicam pri 
naročanju in dobavah blaga; zalaga svo- 
je članice s trgovskim blagom in sklepa 
pogodbe z dobavnimi podjetji, kolikor 
bo to racionalno in gospodarsko smotrno; 
pri tem ekrbi posebno, da bodo vse za- 
družne trgovine pravočasno in zadostno 
založene z blagom, ki ustreza okusu m 
običajem   zadružnikov,   prav   tako   pa 
ekrbi,  da  ne bodo imele  zadruge  na 
zalogi blaga, ki se slabo prodaja; č) pre- 
važa trgovsko blago za svoj» članice s 
svojim prevoznim parkom in v ta namen 
"koordinira tudi plansko In umno izrabo 
prevoznih sredstev svojih Članic in ima 
tudi   svojo   avtomehanično   delavnico; 
•. posreduje in po potrebi razdeljuje 
med  svoje  članice kredite, organizira 
in povezuje kreditne odseke svojih cli- 
nic z Narodno banko ter pospešuje zbi- 
ranje kmečkih  prihrankov; 6. ekrbi za 
sistematičen dvig kulturne in prosvetne 
ravni zadružnikov in kmečkega prebi- 
valstva 6ploh in v ta namen nomaga v 
prvi'vrsti pri graditvi zadružnih domov, 
prireja predavanja, razstave itd.; 7. vzga- 
ja po planu zadružne kadre, jih pravilno 
razporeja in utrjuje prd  njih ' zavestno 
disciplino; 8. organdziVa in uravnava delo 
evojih članic, jim dajo obvezna navodila 
organizacijske   in  poslovne "narave .v 
skladu z obstoječimi zakonitimi predpfei 
in navodili nadrejenih organov; oreani- 
zira in upravlja organizacijsko- inštmk- 
torsko in revizijsko shižbo.e katero nad- 
zoruje in zboljšuie ntihovo poslovanje, 
da bo zmeraj emotrno in racionalno. 

Zaradi smotrnega ta usodnejšega iz- 
polnjevanja vseh nalog izdela potrebne 
načrte, v skladu e splošnim državnim 
nnčrtom in ekrbi. da izdelujejo te na- 
črte tudi niene 21••.••• 1er d>s. iih tudi 
v celoti izvajajo in presegajo. V ta na. 
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men vodi tudi vso potrebno evidenčno 
in statistično službo. 

Zadružni delež znaša 3000 din. Vsaka 
zadruga članica je dolžna vpisati lin 
vplačati najmanj en delež in odgovarja 
z desetkratnim zneskom vpisanih dele- 
žev. 

Vabilo na zbor se razglasi v prostorih 
Zveze in pošlje vsem članicam. Od dne- 
va razglasitve do dneva zbora mora po- 
teči najmanj osem dni. 

Upravni odbor sestavlja 7 do 8 članov. 
Zadrugo zastopa upravni odbor, zanjo- 

pa podpisujeta dva člana upravnega od- 
bora,  katerih ' enega eme  nadomeščati 
pooblaščeni uslužbenec zadruge. 

Izbrišejo se člani upravnega odbora: 
Božič Stanko, Uršdo Miha in Torkar 
Nikolaj, vpiše se novi član 

Ahman Ivan, Podbrdo. 
Okrožno sodišče v Postojni 

dne 14. avgusta 1948. 
Zt 69/47-7 9474 

1576. 
Sedež: Ljubljana. 
Dan izbrisa: 7. oktobra 1948. 
Besedilo: Stavbna zadruga Šentjakob- 

ski dom v Ljubljani, zadruga z omeje- 
nim jamstvom. 

Zaradi končane likvidacije. 
Okrožno sodišče v Ljubljani 

dne 7. oktobra 1948. 
Zadr I 142/20 9183 

* 
1577. 

Sedež: Notranjo gorico. 
Dan izbrisa: 30. oktobra 1948. 
Besedilo: Vrborejska zadruga z ome- 

jenim jamstvom v Notranjih goricah. 
Zaradi združitve s Kmetijsko nabavno 

in prodajno zadrugo z omejenim jam- 
stvom Notranje gorice-Plešivica (Zadr 
• 127). 

Okrožno sodišče v Ljubljani 
dne 29. oktobra 1948. 

Zadr II 18•8 9894 

* 
1678. 

Sedež: Prescrje. 
Dan izbrisa: 25. oktobra 1948. 
Besedilo: Lesno-produktirna zadruga 

v Preserju, zadruga z omejenim jam- 
stvom. 

Zaradi spojitve e Kmetijsko zadrugo 
z omejenim jamstvom v Preserju. (Zadr. 
V 209). 

Okrožno sodišče v Ljubljani 
dne 23. oktobra 1948. 

Zadr. II 134/8 9626 

1579. 
Sedež: Ajdovščina. 
Dan izbrisa: 13. oktobra 1948. 
Besedilo: Ljudska nabavna in prodajna 

zadruga z o. j. v Ajdovščini. 
Zaradi končane likvidacije. 

Okrožno sodišče v Postojni 
dne 13. oktobra 1948. 

Zt 4/46—12 9830 

Vpisi v trgovinski register 
1580. 

Sedež: Ljubljana. 
Dan vpisa: 30. oktobra 1948. 
Besedilo: Fr. Brcar, Ljubljana, 
Na podlagi odločbe MLO poverjeniltva 

za industrijo in obrt v Ljubljani, štev. 
5074/48 z dne 21. X. 1948, je prešla 
tvrdka v likvidacijo. 

Besedilo kakor doslej s pristavkom 
>v likvidaciji«. 

Likvidatorja: 
Žagar Janez in 
Gorazd Borut, oba uslužbenca Uprave 

mestne kovinske industrije v Ljubljani. 
Likvidatorja podpisujeta likvidacijsko 

firmo tako, da pod pisanim, tiskanim 
ali odtisnjenim besedilom tvrdke skupaj 
pristavita svoj podpis. 

Okrožno sodišče v Ljubljani 
dne 30. oktobra 1948. 

Rg A VII 269/2 9895 

1581. 
Sedež: Celje. 
Dan izbrisa: 20. oktobra 1948. 
Besedilo: Celjska posojilnica, d. d. v 

Celju v likvidaciji. 
Zaradi končan« likvidacije. 

Okrožno sodišče v Ccljn 
dne 20. oktobra 1948. 

B II 25 9897 

1582. 
Sedež: Vrhnika. 
Dan izbrisa: 5. oktobra 1948. 
Besedilo: »Pristava«, družba z omeje- 

no zavezo v likvidaciji, Vrhnika. 
Zaradi končane likvidacije. 

Okrožno sodišče v Ljubljani 
dne 4. oktobra 1948. 

Rg C V 341/• 8967 
* 

1583. 
Sedež: St. Vid nad Ljubljano. 
Dan izbrisa: 5. oktobra 1948. 
Besedilo: Erman & Arhar, mizarstro, 

8t Vid nad Ljubljano. 
Zaradi vpisa v register državnih gospo- 

darskih podjetij pri (inančnea1 oddelku 
MLO. 

Okrožno sodišče v Ljubljani 
dne 4. oktobra 1948. 

Rg a VII 9/3 8935 
* 

1584. 
Sedež: Dol. Lendava, 
Dan izbrisa: 23. oktobra 1948. 
Besedilo: Dolcnjclendavska hranilnica, 

d. d. v Dol. Lendavi v likvidaciji. 
Zaradi končane likvidacije. 

Okrožno sodišče « Mariboru 
dne 23. oktobra 1948. 

Bil 9695 

1585. 
Sedež: Maribor. 
Dan izbrisa: 15. oktobra 1948. 
Besedilo: Hranilnica Dravske banovi- 

ne v Mariboru. 
Zaradi združitve z Mestno hranilnico 

v Mariboru na podlagi odločbe vlade 

LRS z dne 5. IX. 1946', objavljene v 
Uradnem listu LRS, št. 223/60 z dne 
12. IX.1946. 

Okrožno sodiščo v Mariboru 
dne 15. oktobra 1048. 

A III 109 9429 

1586. 
Sedež: Murska Sobota. 
Dan izbrisa: 23. oktobra 1948. 
Besedilo: Kreditna banka, d. d. v Mur- 

ski Soboti v likvidaciji. 
Zaradi končane likvidacije. 

Okrožno sodiščo v Mariboru 
dne 23. oktobra 194S. 

B I 9 9693 

1587. 
Sedež: Murska Sobota. 
Dan izbrisa: 23. oktobra 1948. 
Besedilo: Prekmurska bauka, d. d. v 

Murski Soboti v likvidaciji. 
Zaradi končane likvddacje. 

Okrožno sodišče v Mariboru 
dne 23. oktobra 1948. 

B I 6 9694 

Uvedbe postopanja 
za razglasitev za mrtve 

IV R 144/48 2629 
Zorko Franc, roj. 29. XII. 1922 v Za- 

grebu, sin Zorko Marije, delavec v Št 
Lenartu 18, KLO Brežice, se kot parti- 
zanski kurir od julija 1944 pogreša. 

Na predlog Tucibad Antonije rojene 
Pintarič iz Sel 77, p. Dobova ee uvede 
postopanje za razglasitev za mrtvega in 
ee izdaja poziv, da se o pogrešanem do 
80. XI. 1948 poroča eodišču ali skrbnici 
Tucibad Antoniji. 

Po preteku roka bo sodišče odločilo 
o predlogu. 

Okrajno sodiščo v Brežicah 
za okraj Krško 

dne 25. septembra 1948. 
* 

IV R 103/48 9631 
Lupšina Ivan, roj. 12. XI. 1872 v Bre- 

žicah, sin Mihaela in Neže rojene Jug, 
oženjen1, mesar, Kansas City, Amerika, 
se od leta 1924 pogreša. 

Na predlog žene Lupšina Terezije, go- 
spodinje v Brežicah 94, so uvede po- 
stopanje za razglasitev za mrtvega in 
se izdaja poziv, da se o pogrešanem do 
80. XI. 1948 poroča sodišču ali skrbnici 
Lupšina Tereziji. 

Po preteku roka bo sodišče odločilo 
o predlogu. 

Okrajno sodiščo v Brežicah 
za okraj Krško 

dne 26. septembra 1948. 

IV R 182/48 9627 
Jonke Anton, roj. 16. XII. 1925 v Ja- 

blancah 24 pri Kostanjevici ob Krki, ein 
Antona in Marije rojene JuršiČ, mlinar- 
ski pomočnik, samski, je odšel 11. X. 
1943 v Gubčevo brigado NOV. Zadnjič 
se je oglasil domačim februarja 1945. 
Raje je spomladi 1945 padel v bližini 
Primskovega na Dolenjskem. 
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Na predlog matere Jonke Marije, ko- 
čarice iz Jablance 24, se uvede postopa- 
nje za razglasitev za mrtvega, in se iz- 
daja poziv, da se o pogrešanem do 
30. XI. 194« poroča sodišču ali skrbnici 
Pavliji Slavici, sod. uslužbenki v Breži- 
cah. u 

Po preteku roka bo sodišče odločilo 
o predlogu. 

Okrajno sodišče v Brežicah 
za okraj Krško 

dne 28. septembra 1948. 

* 
IV R 151/48 9630 

Zeme Friderik, roj. 1. V. 1920 na 
Mrzli planini 51, samski, poljski dela- 
vec, je odšel 11. IX. 1944 v kozjanski 
odred NOV. Pozneje je bi dodeljen 13. 
brigadi, ki je sredi septembra 1944 od- 
šla preko Save na Dolenjsko. Zadnjič 
so ga videli v Podhosti pri Dolenjskih 
Toplicah. Od tedaj se pogreša. 

Na predlog sestre Zeme Amalije, knji- 
govodkinje inv. podjetja >Cepica«, Ljub- 
ljana, Miklošičeva 4, se uvede postopanje 
za razglasitev za mrtvega in se izdaja 
poziv, da se o pogrešanem do 30. XI. 
1948 poroča sodišču ali skrbnici Pečnik 
Veri, sod. uslužbenki v Brežicah. 

Zeme Friderik se poziva, da se zglasi 
pri sodišču ali drugače da kako vest o 
sebi. 

Po preteku roka bo sodišče odločilo 
o predlogu. 

Okrajno sodišče v Brežicah 
za okraj Krško 

dne 29. septembra 1948. 

IV R 98/48 9594 
Diorgo Avgust, roj. 14. VIII. 1894 v 

Bučerci 1, KLO Vjdem pri Krškem, sin 
Diorgo Frančiške, poročen, rudar, je od- 
šel januarja 1936 v republikansko arma- 
do v Španijo. Baje je leta 1939 v bojih 
padel. 

Na predlog žene Diorgo Marije rojene 
Fibinger, gospodinjske pomočnice iz 
Hrastnika, se uvede postopanje za raz- 
glasitev za mrtvega in se izdaja poziv, 
da se o pogrešanem do 30. XI. 1948 po- 
roča sodišču ali skrbnici Pečnik Veri, 
sod. uslužbenki v Brežicah. 

IV R 142/48       . 9628 
Pavlenč Jožef, roj. 5. I. 1923 v Ore- 

hovcu 65, sin Friderika in Jožefe rojene 
Hodnik, poljski delavec, samski, je med 
okupacijo odšel v be-ga. Po zlomu Nem-, 
čije je bil od JA ujet in odveden v ta- 
borišče v Karlovec, kjer je vstopil v 
8. četo JA v Dobovcu pri Karlovcu. Baje 
je zbolel na tifusu in umrl. 

Na predlog ' matere Pavlenč Jožefe, 
posestnice iz Orehovca 50, MLO Kosta- 
njevica, okraj Krško, se uvede postopa- 
nje za razglasitev za mrtvega in se iz- 
daja poziv, da se o pogrešanem do 
1. XII. 1948 poroča sodišču ali skrbnici 
Pečnik Veri. sod. uslužbenki v Brežicah. 

t Diorgo Avgust in Pavlenč Jože se po- 
hvata, da se zglasita pri sodišču ali 
drugače da ta kako vest o sebi. 

Po preteku roka bo sodišče odločilo 
o predlogih. 

Okrajno sodišče v Brežicah 
za okraj Krško 

dne 5, oktobra 1948. 

* 
IV R 399/47 9741 

Berlič Elizabeta rojena Kukovičič, roj. 
17. X. 1902 v Stari vasi 40, hči Janeza 
in Frančiške rojene Podjed, poročena, 
gospodinja, se od maja 1945 pogreša. 

Na predlog matere Kukovičič Franči- 
ške, posestnice iz Slare vasi 78, p. Vi- 
dem ob Savi, se uvede postopanje za 
razglasitev za mrtvo in se izdaja poziv, 
da se o pogrešani do 1. XII. 1948 poro- 
ča sodišču ali skrbnici Kosem Milici, 
sod. uslužbenki v Brežicah. 

Berlič Elizabeta se poziva, da se zgla- 
si pri sodišču ali drugače da kako vest 
o sebi. 

Po preteku roka bo sodišče odločilo o 
predlogu. 

Okrajno sodišče v Brežicah za okraj 
Krško 

dne 14. oktobra  1948. 
* 

IV R 129/48 9742 
Godler Milan, roj. 9 V. 1922 v Dolenji- 

vasi 12 pri Vidmu, sin Jožeta in Pavline 
rojene Zabka, poljski delavec, samski, je 
bil 22. II.» 1943 odpeljan v Dachau. Tik 
pred osvoboditvijo je bil baje odveden v 
Buchenwald, od tam pa v Ortruf S III. 
Od tedaj se pogreša. 

Na predlog očeta Godlerja Jožefa iz 
Starega gradu 46 se uvede postopanje 
za razglasitev za mrtvega in se izdaja 
poziv, da se'o pogrešanem do 30. XI. 
1948 poroča sodišču ali skrbnici Kosem 
Milici, sod. uslužbenki v Brežicah. 

Godler Milan se poziva, da se zgla- 
si p'ri sodišču ali drugače da kako vest 
o sebi. 

Po preteku roka bo sodišče odločilo o 
predlogu. 

Okrajno sodišče v Brežicah za okraj 
Krško 

dne 16. oktobra 1948. 

* 
IV R 152/48 9900 

Poznič Karel, roj. 1. II. 1911 na Po- 
kleku 37, sin Janeza in Elizabete rojene 
Kožuh, samski, delavec, je odšel leta 
1944 v NOV in bil nazadnje v XIV. divi- 
ziji nekje v Savinjski dolini. Dne 21, ali 
22. XII. je bil ranjen in je umrl. 

Na predlog nečaka Pozniča Jožeta, de- 
lavca iz Pokleke 37, p. Bianca, se uvede 
postopanje za razglasitev za mrtvega in 
se izdaja poziv, dn se o pogrešanem do 
25. XI. 1948 poroča sodišču ali skrbnici 
Pečnik Veri, sod. uslužbenki v Brežicah. 

Po preteku roka bo sodišče odločilo o 
predlogu. 

Okrajno sodišče v Brežicah za okraj 
Krško 

dne 23. oktobra 1948. 
# 

V R 1590/48 8948 
Kova? Janez, roj. 23. XII. 1893 pri Sv. 

Vidu 14, kmet, je bil baje 4. XI.. 1942 
v Mariboru kot talec ustreljen. Od tedaj 
se pogreša. 

Na prednog snahe Kovač Rože, kmečke 
hčere pri Svi Vidu 14 pri Planini, se 
uvede postopanje za razglasitev za mrtve- 
ga. 
V R 1589/48 8947 

Krašovec Stanislav, roj. 19. IV. 1923, 
dijak, samski iz Griž 24, je baje okoli 
15. XII. 1944 padel kot polit, komisar 
Šlandrove brigade pri Občinah na Do- 
lenjskem. Od tedaj se pogreša. 

Na predlog matere Krašovec Amalije, 
gospodinje v Grižah 24, se uvede posto- 
panje za razglasitev za mrtvega. 

Vsakdo, ki mu je o pogrešanih kaj 
znano, se poziva, da to do 20. I. 1949 po- 
roča sodišču. 

Kovač Janez in Krašovec Stanislav se 
pozivata, da se zglasita pri sodišču ali 
drugače dasta kako vest o sebi. 

Po preteku roka bo sodišče odločilo o 
predlogih. 

Okrajno sodišče v Celju 
dne 1. oktobra 1948. 

* 
V R 1605/48—2 9063 

Cizej Jože, roj. 26. III. 1923 v Gomil- 
skem 40, sin Franca in Marije rojene 
Rojnik, ključavničarski pomočnik, je kot 
mitraljezec Zidanškove brigade okoli 15. 
IX. 1944 padel. Od tedaj se pogreša. 

Na predlog sestre Cizej Marije iz Go- 
milskega 40, se uvede postopanje za raz- 
glasitev za mrtvega in se izdaja poziv, da 
se o pogrešanem do 1. II. 1949 poroča 
sodišču. 

V R 1309/48—10 9064 
Kantužer Jože, roj. 16. III. 1903 v Le- 

sičnem, sin Antona in Marije rojene 
Beve, posestnik, jé bil v NOV. Baje je 
avgusta 1944 zaradi oslabelosti umrl pri 
Koprivniku na Dolenjskem. Od tedaj se 
pogreša. 

Na predlog Kantužer Terezije, gospo- 
dinje v Lesičnem 8, se uvede postopanje 
za razglasitev za mrtvega in se izdaja 
poziv, da 6e o pogrešanem do 20. I. 1949 
poroča sodišču. 

Cizej Jože in Kantužer Jože se poziva, 
ta, da se zglasita pri sodišču ali drugače 
dasta kako vest o sebi. 

Po preteku roka bo sodišče odločilo o 
predlogih. 

Okrajno sodišče v Celju 
dne 6. oktobra 1948. 

V R 1571/48—6 9572 
Jevšenak Rudolf, roj. 14. IV. 1891 v 

Tepanju 14, sin Jevšenak Ave, vratar 
javne bolnice v Celju, Ostrožno 3, se od 
leta 1945 pogreša. 

Na predlog žene Jevšenak Neže, roje- 
ne Grenkuš, .uisebnice v Slov. Konjicah, 
se uvede nostoDanje za razglasitev za 
mrtvega in se izdaja poziv, da se o po- 
grešanem do 1. I. 1949 poroča sodišču, 

Jevšenak Rudolf se poziva, da se zglasi 
pri sodišču ali drugače da kako vest o 
sebi. 

Po preteku roka bo sodišče odločilo 
o predlogu. 

Okrajno sodišče v Celju 
dne 14. oktobra 1948. 
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V R 1539/48—6 9569 
Stropnik Karlo, roj. 6. X. 1906 v Za- 

vrnu pri Dobrni, sin Rudolfa in Marije 
rojene Sojč, soboslikarski pomočnik v 
Dobrni, je 6. V. 1945 padel kot partizan 
v Žerjavu na Koroškem. 

Na predlog žene Stropnik Marije roje. 
ne Škrinjar, Zagreb, Gorjanska 16, se 
uvede postopanje za razglasitev za mr- 
tvega in se izdaja poziv, da se o pogre- 
šanem do 1. II. 1949 poroča sodišču. 

Stropnik Karlo ee poziva, da se zglasi 
pri sodišču ali drugače da kako vest o 
sebi. 

Po preteku roka bo sodišče odločilo 
o predlogu. 

Okrajno sodišče v Celju 
dne 18. oktobra 1948. 

* 
V R 1558/48—5    ' 9570 

Štengla  (Štengl)  Josip,  roj.  10.  VI. 
1884 v Vinkovcih, sin Edvarda in Ane 
rojene Rizl, bivši kapetan jugosl. vojske, 
Celje, Savinjska 1, se od leta 1945 po- 
greša. 

Na predlog žene Štengla (Štengl) Mi- 
lene iz Zagreba, Ljubljanska 38/11, se 
uvede postopanje za razglasitev za mr- 
tvega in se izdaja poziv, da se o pogre- 
šanem do 1. II. 1949 poroča sodišču. 

Štengla (Štengl) Josip se poziva, da 
se zglasi pri sodišču ali drugače da kako 
vest o sebi. 

Po preteku roka bo sodišče odločilo o 
predlogu. 

Okrajno sodiš?c v Celju 
dne 21. oktobra 1948. 

I R 138/48-6 
* 

9632 
Matkovič Janez, roj. 13. VII. 1923 na 

Tančii gori, sin posestnika Jurija in Ma- 
rije rojene Agnič, je odšel 10. IX. 1943 
v XV. brigado NOV. Dne 28. VIII. 1944 
je bil od Nemcev ujet in odpeljan v ta- 
borišče Flossenburg. Od tedaj se po- 
greša. 

Na predlog matere Matkovič Marije Iz 
••••• gore 4, se uvede postopanje za 
razglasitev za mrtvega in se izdaja po- 
ziv, da se o pogrešanem v dveh mesecih 
po objavi v Uradnem listu LRS poroča 
sodišču ali skrbnici Medven Mariji, sod. 
uradnici v Črnomlju. 

Matkovič Janez se poziva, da se zglasi 
pri sodišču ali drugače da kako vest o 
sebi. 

Po preteku roka bo sodišče odločilo 
o predlogu.       N v 

Okrajno sodišče v Črnomlju 
dne 25. oktobra 1948. 

I R 142/48-3 9796 
Jakša Frančiška, roj. 2. VIII. 1912 v 

Nestoplji vasi, hči pok. Antona in Neže, 
delavke, Starihov vrh 8, kuharice, se od 
oktobra 1942 pogreša. 

Na predlog matere Kapš Neže, vdove 
Jakša rojene Stariha, posestnice iz Ne- 
stoplje vasi 6, se uvede postopanje za 
razglasitev za mrtvo in se izdaja poziv, 
da se o pogrešani v dveh mesecih po ob- 
javi v Uradnem listu LRS poroča sodi- 
šču ali skrbnici Medven Mariji, sod. 
uradnici v Črnomlju. 

• Jakša  Ana  se  poziva,   da  se  zgla- 
si pri sodišču ali drugače da kako vest 
0 sebi. 

Po preteku roka bo sodišče odločilo o 
predlogu. 

Okrajno sodišče v Črnomlju 
dne 28. oktobra 1948. 

1 R 7/48—2 9954 
Litrop Štefan, roj. 2. V. 1901 y Ren- 

kovcih, sin Jožefa in Julijane rojene Re- 
žonja, je bil kot delavec zaposlen nekje 
v Franciji. Dne 21. V. 1945 je sporočil 
občinski urad Sainte Andrej du Nord v 
Franciji, da je baje umrl. 

Na predlog brata Litropa Matije, po- 
ljedelca iz Nedelice 62, se uvede posto- 
panje za razglasitev za mrtvega in se iz- 
daja poziv, da se o pogrešanem do 16. 
XII. 1948 poroča sodišču ali skrbniku 
Legnu Štefanu, sod. uslužbencu v Dol. 
Lendavi. 

Litrop Štefan se poziva, da se zgla- 
si pri sodišču ali drugače da kako vest 
o sebi. 

Po preteku roka bo sodišče odločilo o 
predlogu. 

Okrajno sodišče r Dolnji Lendavi 
dne 30. oktobra 1948. 

Ok 16/47 9854 
Kogoj Franc, roj. 8. X. 1909 v Podra- 

gi pri Gorici 40, sin Ivana in Ane roje- 
ne Terpin, trg. pomočnik, je bil junija 
1944 mobiliziran v be-ga. Poslan je bil 
v Rihemberk. Pozneje je bil od NOV 
ujet in poslan v delavski bataljon v Ko- 
privnik, kjer je bil 28. X. 1944 v bojih 
z be-ga ubit. 

Na predlog žene Kogoj Marije rojene 
Korsîo se uvede postopanje za razglasi- 
tev za mrtvega in se izdaja poziv, da se 
0 pogrešanem do 10. XII. 1948 poroča 
sodišču ali skrbnici Kogoj Mariji, Krom- 
berk 44. 

Po preteku roka bo sodišče odločilo o 
predlogu. 

Okrajno sodišče v Gorici 
dne 9. oktobra 1948. 

1 R 221/48 9850 
Lemut Anton, roj. 6. V. 1880 v Zapu- 

žah, sin Matije in Marije rojene Kom- 
pare, posestnik, je bil leta 1915 mobilizi- 
ran v 97: pešpolk. Iz bojev na ruskem 
bojišču se od leta 1915 pogreša. 

Na predlog sina Lemuta Antona, de- 
lavca v Zapužah 36, se uvede postopanje 
za razglasitev za mrtvega in se izdaja 
poziv, da se o pogrešanem do 20. XII. 
1948 poroča sodišču ali skrbniku Lenru- 
tu Antonu. 

Po preteku roka bo sodišče odločilo o 
predlogu. 

Okrajno sodišče v Gorici 
dne Ï0. oktobra 1948. 

« 
9182 Ok 20/47—2 viaz 

Doplihar Alojz, roj. 3. X. 1926 v Dora- 
bergu, sin Andreja in Jožefe rojene Vo- 
dopivec, kmet, samski, Dornberg, Gre- 
gorčičeva 26, je odšel februarja 1945 v 
goriški odred NOV. Iz bojev v okolici 
Dornbérga se od januarja 1945 pogreša. 

Na predlog Doplihar Jožefe, gospodi- 
nje, v Dornbergu, Gregorčičeva 25, se 
uvede postopanje za razglasitev za mr- 
tvega in se izdaja poziv, da se o pogre- 
šanem do 15. XII. 1948 poroča sodišču 
ali skrbnici Doplihar Jožefi 

Doplihar Alojz ee poziva, da se zgla- 
si pri sodišču ali drugače da kako vest 
o sebi. 

Po preteku roka bo sodišče odločilo o 
predlogu. 

Okrajno sodišče v Gorici, 
Solkan dne 12. oktobra 1948. 

* 
Ok 25/47 9851. 

Bavčar Viktor, roj. 14. X. 1879 v Tr- 
stu, sin AndTeja in Marjete rojene Klob- 
čič, je odšel leta 1909 v Buenos Aires, 
Amerika. Zadnjič se je oglasil leta 1915. 
Od tedaj se pogreša. 

Na p'redlog vnukinje Lipovž Dore, Selo 
št. 100, ee uvede postopanje za razglasi- 
tev za mrtvega in se izdaja poziv, da se 
0 pogrešanem do 20. XII. 1948 poroča 
sodišču ali skrbnici Lipovž Dori 

1 R 222/48 9852 
Bizjak Henrik, roj. 22. VII. 1927 na 

Cesti 125. sin Henrika in Pavle rojene 
Kravos, je bil 1944 odpeljan v Dachau. 
Maja 1945 ob osvoboditvi je bil baje pre- 
peljan v neko bolnico in se od tedaj po- 
greša. 

Na predlog sestre Bizjak Marije, Cesta 
št. 125, se uvede postopanje za razglasi- 
tev za mrtvega in se izdaja poziv, da se 
0 pogrešanem do 20. XII. 1948 poroča 
sodišču ali skrbnici Bizjak Mariji. 
1 R 218/48 9853 

Kralj Ivan, roj. 13. III. 1921 v Dorn- 
bergu, sin Andreja in Marije rojene Co- 
lja, je odšel 8. it. 1943 v NOV in bil ob- 
veščevalec 9. korpusa. Dne 4. VI. 1944 
je bil od Italijanov ujet in odpeljan v 
Dachau, kjer je baje konec 1944 umrl. 

Na predlog očeta Kralja Andreja iz 
Dornberga 8 se uvede postopanje za raz- 
glasitev za mrtvega in se izdaja poziv, 
da se o pogrešanem do 20. XII. 1948 po- 
roča sodišču ali skrbniku Kralju An- 
dreju. 
I R 207/48 9855 

Zavrtanik Ivan, roj. 15. X. 1907 v Sol- 
kanu, sin Jakoba in Ane rojene Vižin, 
stanujoč v Solkanu, Ul. IX. korpusa 218, 
je bil 1941 vpoklican v italijansko voj- 
sko k 23. pehotnemu polku. V začetku 
leta 1943 je bil v Beli Krajini, od febru'- 
arja 1943 se pa pogreša. 

Na predlog žene Zavrtanik Ane rojene 
Čeme, Solkan, Ul. IX. korpusa 218, se 
uvede postopanje za razglasitev za mr- 
tvega in se izdaja poziv, da se o pogre. 
šanem do 20. XII. 1948 poroča sodišču 
ali skrbnici Zavrtanik Ani. 

, Po preteku rokov bo sodišče odločilo 
0 predlogih. 

Okrajno sodišče v Gorici 
dne 18. oktobra 1948. 

* 
1 R 362/48 9537 

Šamprl Jakob, rojen 23. IV. 1923 v 
Cagoni,   sin   pok. Konrada   in   Marije 

•^ 
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Razglasi in oglasi 

Opozorilo naročnikom.7 

V naši založbi so izšli: 
Prayilnik o ureditvi in vodstvu matičnih knjig z obrazci in odredbo o 
matičnih okoliših na vsem ozemlju LES. Strani 96, cena 18 din. 

Zbirka gospodarskih predpisov, •. del, 
ki je nadaljevanje" Zbirke gospodarskih predpisov, ki smo jih izdali 
aprila 1947. V„ tem drugem delu Zbirke gospodarskih predpisov smo se 
trudili, da bi vse gradivo uredili kar najbolj sistematično in pregledno in 
tako olajšali njegovo uporabo. Težišče zbirke so >Splošni predpisi o upravi 
državnih gospodarskih podjetij«, s predpisi o arbitraži, pogodbah, plačeva- 
nju medsebojnih obveznosti, registraciji, vknjižbi lastninske pravice, aron- 
daciji, razlastitvi, nacionalizaciji, razdeljevanju industrijskega blaga, pro- 
sti prodaji, finansiranju, kreditu, knjigovodstvu in glavnimi predpisi o pre- 
skrbi prebivalstva z živili in industrijskimi izdelki. Dodali smo predpise 
o upravi' državnih zgradb, o delavskih preskrbovalnicah in o invalidskih 
gospodarskih podjetjih. V >Dodatku< smo zbrali predpise o akumulaciji in 
cenah ter enotnih cenah, ki so kot dopolnila, popravki in spremembe iz- 
šli po izdaji naše prve Zbirke gospodarskih predpisov. 

Da bi bila »Zbirka gospodarskih predpisov« čim prikladnejša za prak- 
tično uporabo, je temu drugemu delu dodano tüdi stvarno kazalo, ki ob- 
sega snov prvega in drugega dela. Stvarno kazalo obsega splošne gospo- 
darske predpise, in sicer ločeno od predpisov p akumulaciji. 

Zbirka bo nepogrešljiv pripomoček vsem voditeljem in drugim usluž- 
bencem državnih gospodarskih podjetij pa tudi vsem učencem gospodar- 
skih šol in tistim uslužbencem ministrstev in ljudskih odborov, ki dnevno 
uporabljajo gospodarske predpise v svoji službi. Zbirka obsega 762 strani 
in je vsled svoje obširnosK vezana v polplatno. Cena 105 din. 

Kazen tega opozarjamo nase naročnike na: 

Komentar h kazenskemu zakoniku, splošni del 
v slovenskem prevodu. Komentar je zamišljen in izdelan v prvi vrsti kot 
olajšava in pomoč za pravilno izvajanje načel splošnega dela kazen- 
skega zakonika pri uporabi predpisov posebnih kazenskih zakonov. Strani 
304, cena 90 din. , 

Splošni register predpisov 
to je kazalo vseh predpisov, ki so izšli v Uradnem listu FLRJ, v Uradnem 

. listu LRS, v Uradnih obvestilih zveznega urada za cene in v Vestniku 
urada za cene pri predsedstvu VLRS od leta 1946 do vštetega leta 1947. 
Strani je 453, cena 60 din. 

Priročnik za krajevne ljudske odbore, I. del, 
Strani 120, cena 20 din. 

Zbirka predpisov o varstvu mater in otrok 
Strani 105, pena 17 din. ;, 

V tisku sta: 
Abecedni imenik naselij LRS z upravno razdelitvijo LRS, imenikom 

krajevnih ljudskih odborov, njihovih pošt in zemljevidom krajevnih ljud- 
skih odborov LRS. • 

Priročnik za krajevne ljudske odbore •. del 

Vpisi v register državnih 
gospodarskih podjetij 

2014. 
Sedež: Ljubljana. 
Dan vpisa: 22. oktobra 1948. 
Besedilo: »Zmaj«, tovarna baterij, 

Ljubljana. 
Poslovni predmet: Izdelovanje žepnih 

in anodnih-baterij in elementov. 
Podjetje je po' ukazu Prezidija Ljud- 

ske skupščine LRS. št. 107 z dne 16. Vil. 
1948, prešlo iz lokalne uprave znova v 
republiško. 

Operativni' upravni voditelj: Glavna 
direkcija za elektroindustrijo LRS. 

Podjetje zastopajo: 
Prevodnik Franc, ravnatelj, ki pod- 

pisuje samostojno, v obsegu zakonitih 
pooblastil in pravil podjetja, 

Škofic Anton, višji obratni tehnik, ki 
podpisuje v odsotnosti ravnatelja, v istem 
obsegu kot oni, 

'Šifrar Marija, knjigovodja, ki sopod- 
pisuje vse listine, navedene v 47. členu 
splošnega zakona o državnih gospodar- 
skih podjetjih. 

Ministrstvo za linanco LKS, 
Ljubljana, 

dne 21. oktobra 1948. 
.'   Št. 2431574/1—48 9782 

2015. v ~~~ 
Sedež: Bistrica pri Limbušu. 
Dan vpisa: 22. oktobra 1948. 
Besedilo: Tovarna okovja in pločevi- 

nastih izdelkov, Bistrica pri Limbušu. 
Izbrise se Slapnik Franc, dosedanji 

ravnatelj, vpiše se 
Mole Lado, ravnatelj, ki podpisuje 

samostojno, v obsegu zakonitih poobla- 
stil in pravil podjetja. 

Ministrstvo za Juianco LRS, 
Ljubljana, 

dne 21. oktobra 1048. 
Št. 2431201/1—48 9783 

2016. | 
Sedež: Brežice. 
Dan vpisa: 29. oktobra Î94Ô. 
Besedilo: Gozdno gospodarstvo, Bre- 

žice. • 
Izbriše se operativni upravni voditelj 

Glavna direkcija republiških gozdnih 
gospodarstev. Operativni upravni Rodi- 
telj odslej: Ministrstvo za gozdarstvo in 
lesno industrijo LRS. ! •• 

Izbrišejo ee dosedanji pooblaščenci za 
podpisovanje- ing. Šetinc Aitton, direk- 
tor, Adamič Danijel, pomočnik direk- 
torja, Trelc Edvard, računovodja, vpiše- 
ta se nova poobWČ•C*: 

Urankar Ivan, direktor, ki podpisuje 
samostojno, y obsegu zakonskih pooMa- 
stil in pravil podjetja. 
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Jenko Anica, v. d. šefa računovodstva, 
ki •sopodpisuje vse listine, navedene v 
47. členu splošnega zakona o državnih 
gospodarskih podjetjih. 

Ministrstvo za finance LRS, 
Ljubljana, 

dne 28. oktobra 1948. 
Št. 2431287/1-48 9887 

•JU 

2017. 
Sedež: Jarše, 
Dan vpisa: 22. oktobra 1948. 
Besedilo: ^Industrija platnenih izdel- 

kov«, Jarše, skrajšano: >Induplatk, 
Jarše. 

Vpiše se 
Zornada Aron, industrijski tehnik, ki 

podpisuje za podjetje tv odsotnosti direk- 
torja Mairinca Kamila, v istem obsegu 
kot oni, vendar s pristavkom p. p. (po 
pooblastilu). 

Ministrstvo za finance LRS, 
Ljubljana, 

dne 21. oktobra 1948. 
Št. 2431319•-48 9788 

* 
2018. 

Sedež: Ljubljana. 
Dan vpisa: 29. oktobra 1948. 
Besedilo: Trgovsko podjetje za pro- 

met nafto in naftinih derivatov »Jugo- 
petrol-Ljubljanae. 

Poslovalnica Ljubljana se je preselila 
v Zalog in se odslej imenuje: posloval- 
nica Ljubljama-Zakg. 

Ministrstvo za finance LRS, 
Ljubljana, 

dne 28. oktobra 1Ô48. 
Št. 2431236/4-48 9888 

* 
2019. 

Sedež: Ljubljana. 
Dan vpisa: 21, oktobra 1948. 
Besedilo: >Slovenija-lcs«, podjetje za 

izvoz lesa in lesnih produktov, Ljub- 
ljana. 

Vpišejo se pomožne naprave — spiral- 
na skladišča v Hočah, Prestranku, na 
Brezovici in Sušaku. 

Izbrišejo se: Fajdiga Ivan, glavni di- 
rektor, Cerar Tone, pomočnik glavnega 
direktorja, Vesnaver Ljuboelav, direktor 
za komercialne zadeve, vpišeta se: 

Pipan Danilo, glavni direktor, ki pod- 
pisuje samostojno, v obsegu zakonitih 
pooblastil in pravil podjetja, 

dr. Novak Jože, direktor za komer- 
cialne zadeve, ki podpisuje za svoje 
področje samostojno. 

Ministrstvo za finance LRS, 
Ljubljana, 

dne 21. oktobra 1948. 
Št. 2431437/1-48 9786 

* 
2020. 

Sedež: Ljubljana. 
Dan vpisa: 22. oktobra 1948. 
Besedilo: >Utensilia«, tovarna, tekstil- 

nih potrebščin v Ljubljani.    . 
Izbriše se Firnat Ciril, direktor, 

vpiše se. 

ČaM Vladimir, direktor, ki podpisuje 
samostojno, v obsegu zakonitih poobla- 
stil in pravil podjetja. 

Ministrstvo za finance LUS, 
Ljubljana, 

dne 21. oktobra 1948. 
Št. 2431640/1—48 9787 

* 
2021. 

Sedež: Logatec. 
Dan vpiaa: 22. oktobra 1948. 
Besedilo: Lesno industrijsko  podjetje 

Logatec. 
Izbriše se Šimnic Konrad, ravnatelj, 

vpiše se 
Zigman Maks, ravnatelj, ki podpisuje 

samostojno, v obsegu zakonitih poobla- 
stil in pravil podjetja. 

Ministrstvo za finance LRS, 
Ljubljana, 

dne 21. oktobra 1948. 
Št. 2431639—48 9784 

* 
2022. 

Sedež: Polzela. 
Dan vpisa: 22, oktobra 1948. 
Besedilo: Savinjska tovarna nogavic, 

Polzela. 
Izbriše., se Kregar Karel, direktor, 

vpiše se 
Medved Bojan direktor, Id podpisuje 

samostojno, v obsegu zakonitih poobla- 
stil iz? pravil podjetja. 

Ministrstvo za finance LRS, 
Ljubljana, 

dne 21. oktobra 1948. 
Št. 2431039/8-48 9785 

* 
2028. 

Sedež: Ribnica, na Dolenjskem. 
Dan vpisa: 29. oktobra 1Ö48. 
Besedilo: Lesno industrijsko podjetje 

Ribnica na Dol, 
Izbriše se Zigman Maks, dosedanji 

ravnatelj, vpiše se 
lic Stane, ravnatelj, ki podpisuje sa- 

mostojno, v obsegu zakonitih pooblastil 
in pravil podjetja. 

Ministrstvo za finaneo LRS, 
Ljubljana,. 

dne 28. oktobra 1948. 
Št. 2431665-48 

2024, 
Sedež: Sevnica, 
Dan vpisa: 29. oktobra 1948. 
Besedilo: Lesno industrijsko podjetja 

Sevnica. 
Izbrt&e se Kig Jamoš, dosedanji direk- 

tor, vpiše ee 
Bile Maks, direktor, ki podpisuje sa- 

mostojno, v obsegu zakonitih pooblastil 
in pravil podjetja. 

Ministrstvo za tinanee LRS, 
Ljubljana, 

dne 28. oktobra 1948. 
Št. 2431678-48 9890 

* 
2028. 

Sedei: Kamnik. 
Dan vpisa: 28. oktobra 1948. 
Besedilo: Okrajno podjetje gradbene- 

ga materiala, Kamnik. 
Poslovni predmet: Izdelovanje apra, 

pridobivanje stavbenega kamna in gra- 
moza, izdelovanje cementa. 

Ustanovitelj   podjetja:  0L0  Kamnik. 
Operativni upravni voditelj: Izvršilni 

odbor OLO Kamnik po Upravi okrajnih 
proizvodnih podjetij, Kamnik. 

Podjetje  zastopa   in  zanj  podpisuje: 
Janežič Ante, v. d. upravnika, eamo- 

stojno v vseh finančnih zadevah do zne- 
ska 50.000 din, nad tem zneskom sku- 
paj z njim. 

Borišek Jože, direktor Uprave okraj- 
nih proizvodnih podjetij, ali 

Obradovič Predrag, računovodja te 
uprave. 

Okrajni LO Kamnik, 
poverjeništvo za finance^ 

dne 28. oktobra 1948. 
Št. 2384-III-1948 9820 

* 
2026, 

Sedež: Kranj, 
Dan vpisa: 27. oktobra 1948. 
Besedilo: Avtomehanika, Kranj. 
Poslovni predmet: Popravila avtomo- 

bilov in drugih motornih vozil, koles in 
gumijastih plaščev za prevozna sredstva, 
krpanje zračnic in vulkaniairanje gumi- 
jastih predmetov. 

Ustanovitelj podjetja: MLO Kranj. 
Operativni upravni voditelj: Izvršilni 

odbor MLO Kranj. 
Podjetje zastopajo in zanj podpisujejo: 
Mikec Aleksander, upravnik, 
Snoj Matilda, knjigovodja, ki podpisu- 

jeta  skupaj finančne spise do zneska 
60.000 dm, za investicije do 20.000 din, 
nad tema zneskoma pa je potrebna pri- 
volitev operativnega upravnega voditelja. 

Okrajni LO Kranj, 
odsek za finance, 

dne 27. oktobra 1948. 
Št. 1990•-48 9675 

* 
2027. 

Sedež: Suha. 
Dan vpdea: 29. oktobra 1948. 
Besedilo* Krajevna  čerlistska delav- 

nica na Suhi. 
Poslovni predmet: Popraväo obutve. 
Ustanovitelj    podjetja:   KLO   Trata- 

kolodvor. 
Operativni upravni voditelj: KLO 

Trafa-kolodvor. 
Podjetje zastopa in zanj podpisuje: 
Langerholc Jože, poslovodja, ki pod- 

pisuje samostojno vse spise do zneska 
80.000 din, nad tem zneskom pa s1 so- 
podpisom enega izmed članov operativ- 
nega vodstva. 

Okrajni LO Kranj, 
odsek za finance, 

dne 29. oktobra 1948. 
Št. 1878/48 9789 

* 
2028. 

Sedež: Trži«. 
Dat? vpisa: 29. oktobra 1948. 
Besedilo: Uprava mestnih hiš, •••. 
Poslovni predmet: Zidanje in poprav- 

ljanje stavb. 
Ustanovitelj podjetja: MLO Tržič. 
Opeciivni upravni voditelj: Izvršilni 

odbor MLO Tržič. 
Podjetje zastopajo in zanj podpisujejo: 
Kalan Janko, upravnik, 
Japelj, Vanjko, knjigovodja, ki skupaj 

podpisujeta  finančne spise   do  zneska 
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100.000 din, nad tem zneskom pa je po- 
treben sopodpia predsednika MLO. Isto 
velja tudi za investicijska plazila. Če 
upravnik ni navzoč, podpisuje namesto 
njega 

MarkeJj Franc, direktor MGP. 
Okrajni LO Kranj, 
odsek za finance. 
Št. II-1150/1-48 9790 

2029. 
Sedež: Ljubljana, Prešernova 12. 
Dan vpisa: 26. oktobra 1948. 
Besedilo;   Reklamno   podjetje   MLO 

>Reklamservis«, Ljubljana. 
Poslovni predmet: Dela rekktmne in 

aranžerske stroke, prepisovanje in raz* 
množevanje, pisarniška dela in posredo- 
vanje glede reklame, čiščenje oken in 
lokalov. 

Ustanovitelj podjetja: MLO za glavno 
mesto Ljubljana, Tajn. št. 1798/47 z dne 
30. I. 1948. 

Operativni upravni voditelj: Direkcija 
mestnih magazinov MLO. 

Podjetje zastopata in zanj podpisujeta: 
Megušar Stane, ravnatelj, v računovod- 

skih zadevah pa skupaj z njim še 
Nabergoj Josip, glavni računovodja. 

MLO za glavno mesto Ljubljana, 
povcrjcništvo za finance, 

dne 26. oktobra 1948. 
Fin. št. 776/48 9676 

2030. 
Sedež: Dolenji Logatec. 
Dan vpisa: 27. oktobra 1948. 
Besedilo: Valjčni mlin, Dolenji Loga- 

tec. 
Poslovni predmet: Mletje žita. 
Ustanovitelj podjetja: KLO Dolenji 

Logatec, odločba št. 13S6 z.dne 16. X. 
1948. 

Operativni upravni voditelj: KLO Do- 
lenji Logatec. 

Za podjetje podpisujejo: 
Japelj Franc, poslovodja, samostojno, 

po 3., 7., 8. in 9. členu pravil podjetja, 
._ Osjak Albin, namestnik poslovodje, v 
istem obsegu ob odsotnosti poslovodje, 

Cilenšek Sanda, knjigovodja, v 47. čle- 
nu splošnega zakor:a o drž. gospodarskih 
podjetjih navedene listine. 

Okrajni LO Ljubljana okolica, 
poverjeništvo za finance, 

dne 27. oktobra 1948. 
St. 5012—48 9671 

2031. '     * 
Sedež: Litija. 
Dan vpisa: 27, oktobra 1948. 
Besedilo: Kino Litija. 
Poslovni predmet: Predvajanje filmov 
Ustanovitelj podjetja: MLO Litija od- 

ločba št. 1790-48 z dne 9. X. 1948.   • 
Operativni upravni voditelj: Izvršilni 

odbor MLO Litija. 
Za podjetje podpisujejo: 
Skušek Edo, ravnatelj, po 3.. 7., 8. in 

9. členu pravil podjetja, 
Kos Martin, namestnik ravnatelja, v 

istem obsegu ob odsotnosti ravnatelja, 
Trampuš Franc, računovodja, poleg 

ravnatelja   oziroma   namestnika  vse  v 

47. členu splošnega zakona o dri. gospo- 
darskih podjetjih navedene Maune. 

Okrajni LO Ljubljana okolica, 
poverjeništvo za finance, 

dne 27. oktobra 1948. 
Št. 5052—48 

Sedež: litija. 
Dan vpisa: 27. oktobra 1948. 

Besedilo: Klavnica in mesarija, Litija. 
Poslovni predmet: Klanje živine, iz- 

delovanje in nadrobna prodaja mesnih 
izdelkov. ,wä 

Ustanovitelj podjetja: MLO Litija, od- 
ločba št. 1789—48 z dne 9. X. 1948. 

Operativni upravni voditelj: MLO Li- 
tija.   ' 

Za podjetje podpisujejo: 
Skušek Edo, ravnatelj, po 3., 7., 8. in 

9. členu pravil podjetja, 
Kos Martin, namestnik ravnatelja, v 

istem obsegu ob odsotnosti ravnatelja, 
Trampuš   Frame,   računovodja,   poleg 

ravnatelja oziroma namestnika vse v 47. 
členu splošnega zaiona o drž. gospodar- 
skih podjetjih navedene listine. 

Okrajni LO Ljubljana okolica, 
poverjeništvo za finance, 

dne 27. oktobra 1948. 
Št. 5058—48 96T0 

* 
2083. 

Sedež: Maribor, Ob jarku 6. 
Dan vpisa: 27. oktobra 1948. 
BesedUo: Mestno trgovsko podjetje 

»Želcznina-kemikalijc«, Maribor. 
Poslovni predmet: Nakup in prodaja 

blaga železninske stroke, tehničnih po- 
trebščin, barv in kemikalij.   . 

Ustanovitelj podjetja: MLO Maribor, 
odločba št. 4833/1/1048 z dne 7. X. 1948. 

Operativni upravni voditelj: Poverje- 
ništvo za trgovino in preskrbo MLO Ma- 
ribor. 

Poslovalnice: 
poslovalnica* št. 1, Partizanska •• 1 

(železnina), 
v poslovalnica št. 2,  Glavni  trg št. 20 
(kemikalije), 

poslovalnica št. 3, Partizanska c. 44 
(kolesni deli), 

poslovalnica št. 4, Gosposka ul. 16 
(elektromaterial). 

Podjetje zastopata in zanj podpisujeta: 
Šlibar Anton, ravnatelj, samostojno v 

okviru pooblastila operativnega uprav- 
nega vodstva; 

Šepec Milica, glavni, računovodja, sku- 
paj z ravnateljem vse denarne, mate- 
rijalne, obračunske in kreditne listine. 

Mestni LO Maribor, 
poverjeništvo za finance, 
dne 27. oktobra 1948. 
Št. Pov. 548/III/1948 9668 

* 
2034. 

Sedež: Kobarid. 
Dan -vpisa: 30. oktobra 1948. 
Besedilo: Gostinsko podjetje KLO Ko- 

barid. , 
Poslovni predmet: Gostinstvo. 
Ustanovitelj podjetja: KLO Kobarid. 
Operativni upravni voditelj: KLO Ko- 

barid. 
Obrati podjetja: Hotel zvezda, Kavar- 

na, Izdelava sodaviiee. 

Pooblaščenca za podpisovanje: 
Melan Janko, upravnik, 
Turina Manija, računovodja; oba y me- 

jah poobleetil v pravilih. 
Okrajni LO Tolmin, 

••••••••••• za finance, 
dne 30. oktobra 1948. 

St. 78/155—1948 9892 
* 

2085. 
Sedež: Kobarid. 
Dan vpisa: 30. oktobra 1948. 
Besedilo: Kino »Sloga«, Kobarid. 
Poslovni predmet: Predvaj*nje filmov 

ia oddajanje dvorane v najem. 
Ustanovitelj podjetja: KLO Kobarid- 
Operativno upravni voditelj: KLO Ko- 

barid. 
Podjetje zastopata in zanj podpisujeta: 
Perinčič Drago, upravnik, 
Turina Manija, računovodja, oba v me- 

jah pooblastil v pravilih. 
Okrajni LO Tolmin, 

poverjeništvo Za finance, 
dne 30. oktobra 1948. 

Št. 78•53-1948, 9891 

2088. 
Sedež: Celje, 
Dan vpisa: 23. oktobra 1948. 
Besedilo: Ekonomija MLO Celje. 
Izbrise   se   Vudler  Branko,   računo- 

vodja, vpiše se 
Jošt Zvonimira, računovodja. 

Mestni L0 Cerje, 
poverjeniätvo za finance, 

dne 23. oktobra 1948.    . 
it. 2S98-1948 9977 

* 
208T. 

Sedež: Celje. 
Dan vpisa: 28, oktobra 1948. 
Besedilo:    Gostinska,   podjetja   MLO 

Celje. 
Izbrišeta se poslovalnici: Kavarna Tri- 

glav, Kidričeva ulica 11, Hotel Zvezda, 
Zidanškova uKca 2. ' 

Mestai LO Celje, 
••••••••••• z« liaanee, 

dme 23. oktobra 1948. 
Št. 2624—1948 9683 

Sedež: Celje. 
Dan vpisa: 28. oktobra 1948. 

.   Besedûo:    Gostinska   podleti»   MLO 
Celje. 

Vpiše se nova poslovalnica: Kolodvor- 
ska restavracija, Celje, Titov trg. 

Mestni LO Celie, 
porerjeništro  z& finaaee, 

dne 23. oktobra 1948. 
•   Št. 2466—1948 9681 

2089. * 
Sedež: Celje. 
Dan vpisa: 23. oktobra 1948. 
Besedilo: Javni nasadi in  ••••• na- 

prave MLO Celje. 
Vpišeta se poslovalnici': 
Brivnica, Stanetora ulica 8. 
Česalnica. Stanetova ulica 8. 

Mestni LÔ Celje, 
poverjeništvo  za finaaee, 

doe 23. oktobra 1948. 
ôt, 240••948 9ÖT9 
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Sede*: Celje. 
Dan vpisa: 23. oktobra 1948. 
Besedilo: Kinopodjetja MLO Celje. 
Libivi« se dosedinjl ravnatelj Cukala 

Marija, vpiše se 
Gajžek Risto, ravnatelj. 

Mestai LO Celje, 
poverjeništro  za finance, 

dne 23. oktobra 1948. 
St. 2381-1948 96S2 

* 
2049. 

Sedež: Celje. 
Dan vpisa: 2S. oktobra 1948. 
Besedilo: Mestni magasin MLO Celje. 
Vpijejo se nove poslovalnice: 
Speeerija v Stanetovj ulici 11, 
Špecerija št. S, Cesta na grad 9, 
Koloniale št. 1, Kidričeva ulica 4, 
Koloniale št. 2, Mariborska cesta 21, 
Papimiea, Stanötova ulica 3, 
Kurivo, Vrunčeva u&ea  1, in nova 

imena poslovalnic: 
a) Barve, Stanetova ul. 13 (prej Spe- 

•••••-Berve v Stanetovi ulici). 
b) Usnje   v   Prešernovi   ulici   (prej 

Usnje 2 v Prešernovi ulici), 
c) Kurivo št. 1 v Stanetovi usaci 16 

(prej Kurivo v SUnetovi ulio»'). 
Izbriše se dosedanji namestnik ravna- 

telja Marzie Samo 
Meatni LO Celje, 

pererjeništro za finance, 
dne 28. oktobra 1948. 

-St. 2699—1948     9684 

V 2041. 
Sedež: Celie 
Dan vpisa: 23. oktobra 1948. 
Besedilo: Mlekopromet MLO Celje. 
Izbrise se Lenko Silva, računovodja, 

vpiše se 
Knavs Marija, računovodja. 

Mestni LO Celje, 
poverjeništvo  za finance, 

dne 28. oktobra 1948. 
St. 2614-1948 86T8 

2042. 
Sedeč: Celje. 
Dan vpisa: 28. oktobra 1948.   , 
Besedilo:    Obrtne    delavnice    MLO 

Celje. 
Izbrišeta se poslovalnici: Brivnica v 

Stanetovi ul. 8 in Damski salon, Kova- 
ška 1. 

Mestni LO Celje, 
poverjeništvo  za finance. 

due 28. oktobra 1948. 
Št. 2406—1948 9680 

* 
2041 

Sedež: Celje.       •       ' 
Dan vpisa: 23. oktobra 1948/ 
Besedilo:   Prehranbeni   obrati   MLO 

Celje. 
Vpišejo se nove poslovalnice: 
Mesnica 7, Mariborska cesta 42, 

• Mesnica 8, Mariborska cestami, 
Mesniea 9, Tomšičev trg 10, 
Mesnica 10, TomÜcev trg (prej Hotel 

2nmer), 
Mesnica-11, Drapšinova oeeta 7.   ' •- 

Mestni LO Cflie; • .-. 
•;,'•     poverl<MV?itvo. za finanee,"    • > ; 

>   -:       dne 23. oktobra 1948/    .    ••-• 
• • St.,24U-1948 9685 

2044. 
Sedež: Laško. 
Dan vpisa: 26. oktobra 1948. 
Besedilo: Mestna, kovaška, in poukov- 

ska delavnica, Laško. 
Izbrišejo se pooblaščenci za zastopa- 

nje in podpisovanje Prinčič Lado. Planer 
Albert in Oberžan Lojze, vpišejo se 

Jelen Franjo,  upravnik, v  vseh  za- 
devah, 

Herman Anica, knjigovodja, 
Ojsteršek Franjo, poslovodja, ki pod- 

pisujata do zneska 10.000 din. 
Okrajni LO Celje okolica, 
poverjeništvo za finance, 

dne 20. oktobra 194a. 
St. 8627/1—48 97S9 

2045. 
Sedež: Laško št. 44. 
Dan vpisa: 27. oktobra 1948. 
Besedilo: Mestna pekarna, Laško. 
Izbrišejo se pooblaščenci za  zastopa- 

nje in podpisovanje Prinčao Lado, Planer 
Albert in Oberžan Lojze, vpišejo se 

Jelen Franjo, upravnik, M podpisuje 
v vseh zadevah, 

Herman Anica, knjigovodja, 
Strašek Simon, poslovodja, ki pod- 

pisujeta v obsegu, določenem v sploš- 
nem zakonu o drž. gospodarskih pod- 
jetjih do zneeka 10.000 din. 

Okrajni LO Celje okolica, 
poverjeništro za finance, 

dne 27. oktobra 1948. 
.  '   St. 3552/1—48 9740 

*'••'- 

2046. 
Sedež: Kamnik. 
Dan vpisa: 27. oktobra 1948. 
Besedilo:   Mestna   Šivalnica    kravat, 

Kamnik. 
Izbriše se Lipovec Franjo, v. d. uprav- 

nika, vpišejo se: 
Sekirnik Frane, upravrik, 
Rajh Bogomir» pomočnik; upravnika, in 
Bervar Helenca,   računovodja,   ki sta 

pooblaščena podpisovati za podjetje sku- 
paj do zneska 100.000 din. 

> Okrajni LO Kamnik, 
poverjeništro za finance, 

dne 27. oktobra 1948. 
St. 2383-HI-1948 9673 

2047. 
Sedež: Kamnik. 
Dan vpisa:^. oktobra 1048. 
Besedüo: Tkalnica jaquardskega svi- 

lenega blaga ^Svilanit«, Kamnik.       ' 
Izbriše •• Lipovec Franjo, v. d. uprav- 

nika, vpišejo se: 
Sekirnik Franc, upravnik, 
Rajh Bogomir, pomočnik upravnika, in 
Bervar Helenca,   računovodja,  ki sta 

pooblaščena podpisovati za podjetje sku- 
paj do zneska 100.000 din. 

Okrajni LO Kamnik,   . 
poverjeništvo za finance, 

dne 27. oktobra 1948. 
Št. 2382—III—1948 9674 

* 
2046. , 

'Sedež: Kamnik. 
: Dav.vpfea: 26. oktobra 1948. , -, ' 

-- iBesedlio: Okrajno ' podjetje >Meso«; 
Kamnik.. 

Izbriše se na podlagi odločbe izvršil- 
nega odbora OLO Kamnik, št. 6023/1 z 
dne 30. IX. 1Ô48, odsek >Pitališče pra- 
šičev«, Vir, vpišejo se: 

»Vzrejališče prašičev< Repnje, na pod- 
lagi odločbe   izvršilnega   odbora   OLO 
Kamnik, št. 6025/1 % dne 29. IX. 1948, 

poslovalnica št, 2 v Kamniku, 
poslovalnica št. 1 v Domžalah, 
poslovalnica št. 1 v Mengšu, 
poslovalnica v Stahovici in 
delikatesna trgovina v Kamniku. 

Okrajni LO Kamnik, 
poverjeništvo za finance, 

dne 26. oktobra 1948. 
Št. 2370/1-2-8—III—48       9672 

* 
2019. 

Sedež: Sodražica. 
Dan vpisa: 20. oktobra 1948. 
Besedilo: Gostinsko podjetje KL0 So- 

dražica. 
Podjetje zastopajo in zanj podpisujejo: 
Gačnik Ignacij, poslovodja, samostojno 

v vseh zadevah; finančne listine sopod- 
pisuje 

Arko Janez, računovodja, oba do zne- 
ska 120.000 din; nad tem zneskom je 
potrebna poprejšnja privolitev operativ- 
nega upravnega voditelja, čigar poobla- 
ščenca sta 

Kovačič Ivan in 
Košir Karol, oba člana izvršilnega od- 

bora KLO Sodražica. 
»      Okrajni LO Kočevje, ' 

poverjeništvo Za finance, 
dne 21. oktobra, 1948. 

Št. 1862 9529 

2060. 
Sedež: Dolnja Lendava. 
Dan vpisa: 27. oktobra 1948. 
Besedilo: Okrajni magazin, Dolnja 

Lendava. 
Vpiše se poslovalnica: Trgovina z špe- 

cerijskim blagom za garantirano ore- 
skrbo v Dol. Lendavi, Partizanska ulica 
št. 54, na podlagi OLO, št. 6222/1 z dne 
30. IX. 1948. 

Okrajni LO Lendava, 
poverjeništvo za finance, 
dne 27. oktobra 1948. 

St. 929/1-1948 9780 

2051. 
Sedež: Maribor. 
Dan vpisa: 27. oktobra 1948. 
Besedilo:    Mestno  trgovsko   podjetje 

>Papir«,  Maribor, Jurčičeva ul. 8. 
Vpiše se nova prodajalna: Papirnica 

št. 7 v Dvorakovi ul. 10^ 
Mcafni LO Maribor, 

poverjeništvo za finance, 
dne 27. oktobra 1948. 

.      St. Pov. 582/•44••/194«  .  9565 

* 
2052. :     y      • 

Sedež: Maribor.. 
Dan vpisa: 27; oktobra 1948. 
Besedilo:   Mestno gradbeno  podjetje, 

Maribor, Strossmayerjera 27. 
Izbriše se pooblaščenec za podpisova- 

nje Gruber Viljem, glavai računovodja, 
vpiše ae:  '•„'.'.' "'•   "' 

Bbv 
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Vokač Oton, glavni računovodja, ki so- 
podp*3iije za podjetje. 

Mestni LO Maribor, 
poverjeništvo za finance, 

dne 27. oktobra 1948. 
Št. Pov, 516/III/1948 9666 

2038. 
Sedež: Maribor. 
Dan vpisa: 27. oktobra 1948. 
Besedilo: Mestno stavbeno mizarstvo, 

Maribor, Vinarska ul. 29. 
• Izbriše sepooblaščenec za podpisova- 
nje Ratej  Slavko, normirec,  vpiše so 
pooblaščenec za podpisovanje: 

Kliček Ivan, tehnični vodja, ki pod- 
pisuje kot ravrateljev namestnik. 

Mostni LO Maribor, 
poverjeništvo za finance, 

dne 27. oktobra 1948. 
Št. Pov. 515•11/1948 9667 

* 
2054. 

Sedež: .Ormož it. 58. 
•    Dan vpisa: 10. decembra 1946. 

Besedilo: Mostno gospodarsko podjetje, 
restavracija v Ormožu. 

Izbriše se računovodja Megla Jakob, 
vpiše se: . 

Jambrekovic Marica, računovodja. 
Okrajni LO-Ptuj, , 

poverjeništvo za finance, 
dno 26. oktobra 1948. 

Št. 2914/2—46 9781 

2055. 
Sedež: Tolmin. 
Dan vpisa: 12. maja 1947. 
Besedilo:   Okrajno gradbeno podjetje 

»Ograp«, Tolmin.   . 
Izbriše sej>ooblašcenec za podpàeova- 

nje Lužina Gabrijel, ravnatelj, vpiše, se 
Rutar Ivan, ravnatelj, ki' podpisuje 

skupno z računovodjo Vidučem Marja- 
nom, y mejah pooblastil v pravilih pod- 
jetja. 

Okrajni LO Tolmin, 
poverjeništvo za finance, 

. dne 30. oktobra 1948. 
Št. 78/157—194S 9893 

2056. 
Sedež: Ljubljana, Florjanska. 20. 
Dan izbrisa: 21. oktobra 1948. 
Besedilo: Ljudska menza in gostilna, 

Ljubljana, Florjanska nI. 20. 
Na podlagi odločbe RLO IV Rakovnik 

—Vič, št. 5582/48 z dne 20. IX. 1948, s 
katero je podjetje prešlo kot poslovalnica 
k Gostinstvu Rakovnik- Vič. 

MLO za glavno mesto Ljubljana, 
dne 21. oktobra 1948. 

Fin. št. 3405748 9361 
•     ' ',.  '     * '' 

2057. 
Sedež: Maribor. 
Dan izbrisa: 27. okfobra 1948. 
Besedilo: Tovarna poljedelskih   stro- 

jev. Maribor. 
Zaradi vpisa vv register državnih go- 

spodarskih podjetij pri ministrstvu za 
finance LRS v Ljubljani. 

Mostni LO Maribor, 
poverjeništvo za finance, 

-- ..-'. •-. • , dne .27. oktobra 194S, 
Št. Pov. 445/111/1948 9664 

Vpisi v register 
invalidskih podjetij 

2038. 
Sedež: Örnomelj. 
Dan vpisa: 16. oktobra 1948. 
Besedilo: Invalidsko podjetje »Strojno 

pletilstvo«, Črnomelj. 
Poslovni predmet: Industrijsko in 

obrtno izdelovanje pletenin in trikoja iz 
bombaža in volne; izdelovanje perila; 
prodaja teh izdelkov na debelo in 
drobno. 
• Ustanovitelj podjetja: Federalni odbor 
VVI za Slovenijo v Ljubljani, odločba 
št. .1328/1-48 z dne 1. VII. 1948. 

Operativni upravni voditelj: Federal-. 
na uprava invalidskih gospodarskih pod- 
jetij v Ljubljani. 

Podjetje zastopata: 
Kump Alojzij, upravnik, ki podpisuje 

samostojno, v obsegu pooblastil, določe- 
nih v pravilih podjetja., 

•••••• Franc, knjigovodja, ki eopod- 
pieuj« računovodske listine, i 

Ministrstvo 7.• finance LRS, 
Ljubljana, 

dne 14. oktobra 194S. 
Št. 2431597—48 9418 

2059. ' 
Sedež: Ljubljana. 
Dan izbrisa: 16. oktobra 1948. ' 
Besedilo: Invalidsko, podjetje sKolek- 

tnra srečk za Slovenijo«, Ljubljana. 
Zaradi združitve z invalidskim pod- 

jetjem >JugoreUanK, Ljubljana. 
Ministrstvo za finance LB3, 

Ljubljana, 
due 14. oktobra 1946. 

;   ' y       Št 2481510-48     I ;    9419 

Vpisi v zadružni register 
1523. 

Sedež: Iška ta«.   '.. 
Dan vpisa: 28. oktobra 1948. 
Besedilo: Kmetijska, zadruga z ome- 

jenim jamstvom v liki vasi. 
Zadruga je bila ustanovljena na usta- 

novnem zboru 28. II. 1948 za nedoločen 
čas. 

Naloge zadruge eo: 1. da na čim boljši 
in čim kulturnejši rmčin oskrbuje svoje 
člane z vsemi potrebnimi potrošnimi 
predmeti; 2. da odkupuje v svojem oko. 
fišu vse kmetijske pridelke in iadelke v 
skladu s postavljenim načrtom za dobro 
oskrbo mest in drugih industrijskih srè- 
diëS in sklepa v ta namen pogodbe; 
3. da pospešuje in razvija vse panoge 
kmetijskega gospodarstva na svojem 
področju, tako poljedelstvo, živinorejo, 
sadjarstvo, vinogradništvo, čebelarstvo, 
gojitev industrijskih in drugih kultur, 
gozdarstvo, domačo obrt itd., posebno 
še tiste panoge oziroma' kulture, ki v 
dsaih naravnih pogojih. najbolj uspeva- 
jo; 4. da uvaja za poročanje kmetijske 
proizvodnje in t tem za naraščanje bla- 
goetanja svojih članov naprednejše teh- 
nične in agronomske metode v kmetij- 
stvu in v ta namen nabavlja kmetijske 
stroje,  umetna gnojila ikL,  ustanavlja 

ambulante za živino, pkmenilae Dostaje, 
OTganieira selekcijo Zvine, grada süne, 
organizira semensko sluibo, skrbi za 
goitfev eadnib, gozdnih in. drugih sadik 
itd.; 5. da organiaira predelavo keaflfêj- 
skih i-Tidelkov in obrtne delavnic© za 
potrebe svojih članov m izrablja pri teni 
predvsem lokalo* surovine; €. da zbira 
kmečke prihranke v obliki hricibiih 
vlog in notranjih poeojil za ustvarjanj* 
obratnih sredstev in podeljevanje kre- 
ditov svojim članom; 7. da sfcrbi aa go- 
spodarski strokovni, kulturni in pro- 
svetni dvig vseh prebivalcev svojegi 
okoliša tako, da prireja v svojem za- 
družnem domu strokovna in politična . 
predavanja, kulturne prireditve, »tra- 
kovne tečaje, rasitave, predvajanja fil- 
mov, goji fiikulvdro itd. ter ustanovi 
svojo knjižnico. 

Delež znaša 100 din in se lahko plača 
v obrokih. Delež zadrušnjkorega drtaSLt- 
skega Sana maza 20 din. Člani odgovar- 
jajo • obveznosti »druge s petkratnim 
aneskom vpisa/nega eadrratoega temefi- 
nega osiroma družinskega deleža. 

Zadruga razglaša vainejše sklepe v 
svojih poslovnih prostorih in na raz- 
glasiti deski. / 

Upravni odbor sestavlja » do 7 šlanov, 
3d jih voli zbor izmed zadružnikov. DoGs- 
nost upravnega odbora traja eno leto. 

Za zadrugo podpisujeta po dva «Sam 
upravnega odbora, katerifa enega îaJafco 
nadomešča po upravnem odbora poobla- 
ščeni uslužbenec zadruge. 

Člani upravnega odbora so: 
Grdadoinik Alojz, kmet, Uba va« •, 
Rupert Marija, delavka, lika va« él, 
Mak Franc, kmet, I&ka 9, 
Campa Slavka, delavka, Gorenji Ig 6, 
Sralj Joie, kmet, ISka VB* St. 

Okroino sodišč* v Ljubljani 
dne 27. oktobra 1948. 

Xt 845/48 — Za4r VI 909/1   8301 
/" * 

1524. 
Sedož* Mavčiče. 
Dan vpisa: 28. oktobra 194«. 
Besedûo: Kmetijska zaSraga z omeje- 

nim jamstvom v Mavčičah. 
Zadruga je bila ••••••••••. na usta- 

novnem zboru 17. VI. 1948 za •••••••• 
cas. ".'.-'  ' 

Naloge zadruge so: 1. da na šim boljši 
in čim kulturnejši način oekrbuje svoje 
član« z vsemi potrebnimi potrošaimi 
predmeti; 2. <Ja odkupuj« v svojem oke- 
llšuvse kmetijske pridelke in isdelke v " 
skladu 6 postavljenim načrtom sa dobro 
oskrbo mest in drugih industrijskih sre- 
<•6 m sklepa v i» names ' pogodbe; 
3. da pospešuje in raavija vse panoge 
kmetijskega gospodarstva na svojem 
področju, tako poljedelstvo, živinorejo, 
sadjarstvo,, vinogradništvo, čebelarstvo, 
-gojitev industrijskih in drugih kultur, 
goidarstvo, domačo - obrt ' itd., posebno 
še tiste panoge ceirona kulture, ki v ' 
danih naravnih,pogojih najbolj uspeva- 
jo; 4. da uvaja sa povečanje kmetijske 
proizvodnje in s tem xa naraščanje bla- 
gostanja svojih članov,' naprednejše teh- 
nične in agronomske metode v kmetij- > 
stvu in v ts namen nabavlja kmetijske 
stroje,  umetna  £nojtta  itd.,  ustanavlja 
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ambulante za živino, plemenilne postoje, 
organisera selekcijo Mvine, gradi silose, 
organizira semensko službo, skrbi za 
gojitev esdnih, gotđnib in drugih sadik 
ltd.; 5. da organizira predelavo kmetij- 
skih pridelkov in obrtne delavnice za 
potrebe svojih članov in izrablja pri tem 
predvsem lokalne surovine; 6. da zbira 
kmečke prihranke v obliki hranilnih 
vlog in notranjih posojil za ustvarjanje 
obratnih sredstev in podeljevanje kre- 
ditov svojim članom; 7. da skrbi za go- 
spodarski strokovni, kulturni in pro- 
svetni dvig vseh prebivalcev svojega 
okoliša tako, da prireja v svojem za- 
družnem domu strokovna in politična 
predavanja, kulturne prireditve, stro- 
kovne tečaje, razstave, predvajanja fil- 
mov, goji fizkulturo itd. ter ustanovi 
svojo knjjžnico. 

Delež znaša 100 din in se lahko plača 
v obrokih. Delež zadružnikovega družin- 
skega člana znaša 20 din. Člani odgovar- 
jajo za obveznosti zadruge z desetkrat- 
nim zneskom vpisanega enkratnega te- 
meljnega oziroma družinskega deleža. 

Zadruga razglaša važnejše sklepe v 
svojih poslovnih prostorih in na raz- 
glašeni deski svojih poslovalnic. 

Upravni odbor sestavlja 11 članov, ki 
jih voli zbor izmed zadružnikov. Dolž- 
nost upravnega odbora traja eno leto. 

Za zadrugo podpisujeta po dva člana 
upravnega odbora, katerih enega lahko 
nadomešča po upravnem odboru poobla- 
ščeni uslušbenec zadruge. 

Člani upravnega odbora so: 
Stenovec Valentin, kmet, Mavčiče 61, 
Baumau Ivan, -šoleki upravitelj, Mav- 

See 66, 
Veternik Franc, čevljar, Mavčiče 64, 
Zevnik Pavel, kmet, Praže 16, 
Eekar Franc, kmet, Praše 26, 
Novak Peter, kmet. Jama 33, 
Kalan Franc, kmet, Jama 28, 
Vrhovnik Jože, kmet, Jama 15,- 
Drinovec Franc, posestnik. Jama 46, 
Jerala Janez, kmet, Podreča 6, 
Kalan Poide, pos. sin, Praše 30. 

Okrožno sodišče v Ljubljani 
dne 27. oktobra 1948. 

Zt 346/48 — Zadr VI 210/1    9793 
* 

1325. 
&edež: Moste. 
Dan vpisa: 28. oktobra 1948. 
Besedilo: Kmetijska zadruga z ome- 

jenim jamstvom v Moetah. 
Zadruga je bila ustanovljena na usta- 

novnem zboru 9. III. 1948 za nedoločen 
čas. 

Naloge zadruge so: 1. dà na čim boljši 
in čim kulturnejši način oskrbuje svoje 
Člane  z vsemi   potrebnimi  potresnimi 
Eredmeti; 2. da odkupuje v svojem oko- 

šu vse kmetijske pridelke in izdelke v 
skladu s postavljenim načrtom za dobro 
oskrbo mest in drugih industrijskih sre- 
fS in sklepa v ta namen pogodbe; 

da pospešuje in razvija vse panoge 
kmetijskega gospodarstva na svojem 
področju, tako poljedelstvo, živinorejo, 
sadjarstvo, vinogradništvo, Čebelarstvo, 
gojitev industrijskih in drugih kultur, 
gozdarstvo, domačo obrt itd., posebno 
le-tiste panoge oziroma kulture, ki v 

danih naravnih pogojih najbolj uspeva- 
jo; 4. da uvaja za povečanje kmetijske 
proizvodnje in s tem za naraščanje bla- 
gostanja svojih članov naprednejše teh- 
nične in agronomske metode v kmetij- 
stvu in v ta namen nabavlja kmetijske 
stroje, umetna gnojila itd., ustanavlja 
ambulante za živino, plemenilne postaje, 
organiaira selekcijo živine, gradi eilose, 
organizira semensko službo, skrbi za 
gojitev sadnih, gozdnih in drugih sadik 
itd.; 6. da organizira predelavo kmetij- 
skih pridelkov in obrtne delavnice za 
potrebe svojih članov in izrablja pri tem 
predvsem lokalne surovine; 6. da zbira 
kmečke prihranke v obliki hranilnih 
vlog in notranjih posojil za ustvarjanje 
obratnih sredstev in podeljevanje kre- 
ditov svojim članom; 7. da skrbi za go- 
spodarski strokovni, kulturni in pro- 
svetni dvig vseh prebivalcev svojega 
okoliša tako, da prireja v svojem za- 
družnem domu strokovna in politična 
predavanja, kulturne prireditve, stro- 
kovne tečaje, razstave, predvajanja fil- 
mov, goji fizkulturo itd. ter ustanovi 
svojo knjižnico. 

Delež znaša 100 din in se lahko plača 
v obrokih. Delež zadružnikovega druždD- 
skega člana znaša 20 din. Člani odgovar- 
jajo za obveznosti zadruge z desetkrat- 
nim zneskom vpisanega enkratnega te- 
meljnega   oziroma   družinskega deleža. 

Zadruga razglaša važnejše sklepe v 
svojih poslovnih prostorih in na razglas- 
ni deski. 

Upravni odbor sestavlja 5 do 9 čla- 
nov, ki jih voli zbor izmed zadružnikov. 
Dolžnost upravnega odbora traja eno 
leto. 

Za zadrugo podpisujeta po dva člana 
upravnega odbora, katerih enega lahko 
nadomešča po upravnem odbora poobla- 
ščeni uslužbenec zadruge. 

Člani upravnega odbora so: 
Skrjanc Miha, kmet, Moste 57, 

«..Ravnikar Franc, kmet, Suhadole, 
„ Sive Andrej, kmet, Moste, 
* Lužar Franc, kmečki sin, Žeje, 

Cibažek Jože, kmet, Moste. 
PoobMčenka za sopodpisovanjfe: Je- 

mec Ivanka, poslovodja, Trzin. 
Okrožno sodišče v Ljubljani 

. dne 28. oktobra 1948. 
Zt 248/48 — Zadr VI 212/1    9795 

1626. 
Sedež: Podgorica. 
Dan vpisa: 28. oktobra 1948. 
Besedilo: Potrošniška zadruga z ome- 

nim jamstvom v Podgorici. 
Zadruga jo bila ustanovljena na usta- 

novnem zboru 26. IX. 1948 za nedoločen 
čas. 

Naloge zadruge so: 1. da na čim boljši, 
čim kulturnejši in čim bolj gospodarski 
način oskrbuje svoje člane z vsemi po- 
trebnimi potrošnimi predmeti in v ta 
namen:, a) ugotavlja potrebe svojih čla- 
nov in sestavi na podlagi ugotovljenih 
potreb načrt potrošnje; b) sklepa pogod- 
be s proizvajalnimi podjetji, z državnimi 
trgovskimi podjetji in s kmetijskimi za- 
drugami oz. njihovimi zvezami za dobavo 
industrijskih in kmetijskih proizvodov, 
posebno pa skrbi za dobavo povrtnin, sad- 

ja, mleka itd.; c) skrbi, da bo vse trgov, 
sko poslovanje na stopnji racionalne, teh- 
nično popolne in kulturne trgovine, da 
bodo člani dobro postrežem, da bo trgo- 
vina založena s potrošnimi predmeti, da 
ne bo imela blaga, tki se slabo prodaja, 
da bo znižala zakonito dopustno maržo, 
da bodo lokali in izložbe okusno oprem- 
ljene itd.; 2. da ustanavlja za potfebe » 
svojih članov po potrebi in možnosti svo- 
ja podjetja, kot n. pr. obrtne delavnice, 
podjetja za konserviranje sadja, povrt- 
nine, jajc itd.; 3. da skrbi ob sodelovat 
nju sindikalnih organizacij za dvig kul- 
turne in prosvetne ravni in za zadružno 
vzgojo svojih članov. 

Delež znaša 100 din in se lahko plača 
v obrokih. Delež zadružnikovega družin- 
skega člana znaša 30 din. Člani odgovar- 
jajo za obveznosti zadruge s trikratnim 
zneskom vpisanega enkratnega temelj- 
nega deleža. 

Zadruga razglaša važnejše sklepe v 
svojih poslovnih prostorih in na razglas- 
nih deskah svojih poslovalnic- 

Upravni odbor sestavlja 8 članov, ki 
jih voli zbor izmed zadružnikov. Dol- 
žnost upravnega odbora traja eno leto. 

Za zadrugo podpisujeta po dva člana 
upravnega odbora, katerih enega lahko 
nadomešča po upravnem odboru poobla- 
ščeni uslužbenec zadruge. 

Člani upravnega odbora so: 
Urbančič Franc, zidar, Pšata 26, 
Skubi  Viktor, soboslikar,  Dragomelj 

št. 42, • / 
Kokalj Franc, kmet, Podgorka 40, 
Prošek Anton, vajenec. Sv. Jakob ob 

Savi 2, 
Grad Franc, mesar, Podgorica 82, 
Nahtigal Matevž, zidar, Mak Loka 2, 
Marinšek Marija,  pletilja, Podgorica 

št. 41, 
Paternoster Ivana, gospodinja, Podgo. 

rka 82. 
Okrožno sodišče v Ljubljani 

dne 28. oktobra 1948. 
Zt 247/48 - Zadr VI 211'1   9792 

* 
1S27. 

Sedež: Dravograd. 
Dan vpisa: 22. oktobra 1948. 
Besedilo: Kmetijska zadruga z o. f. v 

Dravogradu. 
Zadruga je bila ustanovljena na skup- 

ščini 4. IV. 1948 za nedoločen čas. 
Naloge zadruge so: 1. da na čim boljši 

in čim kulturnejši' način oskrbuje svoje 
člane z vsemi potrebnimi potrošnimi 
predmeti; 2. da odkupuje v svojem oko- 
lišu vse kmetijske pridelke in izdelke v 
skladu s postavljenim načrtom za dobro 
oskrbo mest in drugih industrijskih sre- 
dišč in sklepa v ta namen pogodbe; 
3. da pospešuje in razvija vse panoge 
kmetijskega gospodarstva na svojem 
področju,- tako poljedelstvo, živinorejo, 
sadjarstvo, vinogradništvp, čebelarstvo, 
gojitev industrijskih in drugih kultur, 
gozdarstvo, domačo obrt itd., posebno 
še tiste panoge oziroma kulture, ki v 
danih naravnih pogojih najbolj uspeva- 
jo; 4 da uvaja za povečanje kmetijske 
proizvodnje in š tem za naraščanje bla. 
gostanja svojih članov naprednejše teh- 
nične in atrronomske metode v kmetij- 
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Btvu ili v ta namen nabavlja kmetijske 
stroje, umetna gnojila itd.., ustanavlja 
ambulante za sivino, plemenilne postaje, 
organizira selekcijo živine, gradi siloso, 
organizira semensko službo, skrbi za 
gojitev sadnih, gozdnih in drugih sadik 
itd.; 6. da organizira predelavo kmetij- 
skih pridelkov in obrtne delavnice za 
potrebe svojih članov in izrablja pri tem 
predvsem lokalno surovine; 6. da zbira 
kmečke prihranke v obliki hranilnih 
vlog in notranjih posojil za ustvarjanje 
obratnih sredstev in podeljevanje kre- 
ditov svojim članom; 7. da skrbi za go- 
spodarski strokovni, kulturni in pro- 
svetni dvig vseh prebivalcev svojega 
okoliša tako, da prireja v svojem za- 
družnem dpmu strokovna in politična 
predavanja, kulturne prireditve, stro- 
kovne tečaje, razstave, predvajanja fil- 
mov, goji fizkulturo itd. ter ustanovi 
svojo knjižnico. 

Zairadi smotrnega in uspešnejšega iz- 
vajanja svojih nalog izdela potrebne 
načrte v skladu s splošnim državnim 
načrtom. 

Zadružni delež znaša 150 din in se 
plača ob vstopu v zadrugo. Upravni od- 
bor lahko dovoli plačilo v obrokih. De- 
lež zadružndkovega družinskega člana 
Miaša 20 din. Vsak zadružnik odgovarja 
s petkratnim zneskom vpisanih obveznih 
deležev. 

Zadruga razglaša važnejše sklepe v 
svojih poslovnih prostorih in na razglas- 
ni deeki. 

Upravni odbor 6eetavlja 9 do 16 čla- 
nov. Njegova dolžnost traja eno leto. 

Zadrugo zastopa upravni odbor, pod- 
pisujeta pa zanjo po 2 člana upravnega 
odbora, katerih enega lahko nadomešča 
po upravnem odboru pooblaščeni usluž- 
benec zadruge. 

Člani upravnega odbora so: 
Örn Oskar, kmet, Ojstrica, predsednik, 
Par Jože, kmet, Kozji vrh, tajnik. 
Medved Franc, kmet, Sv. Boštjan, 
Črn Franc, kmet, Ojstrica, 
Paternes Franc, kmet, Dravograd, 
Preglav Ivan, kmet, Sv. Boštjan, 
GostenČnik Ivan, kmet, Vič, 
Korat Mirosla., kmet, Ojstrica, 
Božič Jakob, kmet, Sy. Duh, odborniki. 

Okroino sodišče v Mariboru 
dne 22. oktobra 1948. 

Zadr V 2—2 9697 

1588. .       * ' 
Sedež: Janžev vrh, okraj Gor. Radgona. 
Dan vpisa: 22. oktobra 1948. 
Besedilo: Kmetijska zadruga z o. i. v 

Jamovem vrhu. 
Zadruga je bila ustanovljena na skup- 

ščini 27. V. 1948 za nedoločen čas. 
Naloge zadruge so: 1. da na čim boljši 

in čim kulturnejši način oskrbuje svoje 
Člane z vsemi potrebnimi potrošnimi 
predmeti; 2. da odkupu}e v svojem oko- 
lišu vse kmetijske pridelke in izdelke v 
skladu e postavljenim načrtom za dobro 
oskrbo mest in drugih industrijskih sre- 
dišč in sklepe v ta namen pogodbe; 
«• da pospešuje in razvija veè oanoge 
kmetijskega gospodarstva na svojem 
Področju, tako  poijedeletvo, živinorejo, 

sadjarstvo, vinogradnßtvo, debeiarstvo, 
gojitev industrijskih ta drugih kalter, 
goadarstvo, domačo obrt itd., posebno 
le Urte panoge osiroma kulture, ki r 
danih naravnih poaojtti najbolj uspeva- 
jo; 4. da uvaja •• povečanje kmeti jeke 
proizvodnje in s tem za naraščanje bla- 
gostanja svojih članov naprednejše teh- 
nične in agronomske metodo v kmetij- 
stvu in v ta namen nabavlja kmetijske 
stroje, umetna gnojila itd., ustanavlja 
ambulante za živino, plemenilne postaje, 
organisera selekcijo Svine, gradi silose, 
organizira semensko službo, skrbi za 
gojitev sadnih, gozdnih in drugih sadik 
itd.; 5. da organizira predelavo kmetij- 
skih pridelkov-"in obrtne delavnice za 
potrebe svojih članov in izrablja pri tem 
predvsem lokalne surovine; 6. da zbira 
kmečke prihranke v obliki hranilnih 
vlog in notranjih posojil za ustvarjanje 
obratnih sredstev in podeljevanje kre- 
ditov svojim članom; 7. da skrbi za go- 
spodarski strokovni, kulturni in pro- 
svetni dvig vseh prebivalcev svojega 
okoliša tako, da prireja v svojem za- 
družnem domu strokovna in politična 
predavanja, kulturne prireditve, stro- 
kovne tečaje, razstave, predvajanja fil- 
mov, goji fizkulturo itd. ter ustanovi 
svojo knjižnico. 

Zaradi smotrnega in uspešnejšega iz- 
vajanja svojih nalog izdela potrebne 
načrte v skladu s splošnim državnim 
načrtom. 

Zadružni delež znaša 150 din in se 
plača ob vstopu v zadrugo. Upravni od- 
bor lahko dovoli plačilo v obrokih. De- 
lež zadružnikovega družinskega člana 
znala 10 din. Vsak zadružnik jamči le 
z desetkratnim zneskom vpisanih obvei> 
nih deiešev. 

Zadruga razglaša važnejše sklepe v 
svojih poslovnih prostorih in na razglae- 
ni deefci.     ' 

Upravni odbor sestavlja 5 do 7 členov. 
Njegova dolžnost traja eno leto. 

Zadrugo zastopa upravni odbor, pod- 
pisujeta pa zanjo po dva člana uprav- 
nega odbora, katerih enega lahko nado- 
mešča po upravnem odboru pooblaščeni 
uslužbenec zadruge. 

Člani upravnega odbora so: 
Budja Anton, kmet, Janiev vrh, pred- 

sednik, 
Zmkovič Janko, kmet, Janžev vrh, taj- 

nik, 
Zver Matija, kmet, Janžev vrh, 
Lipič Ludvik, gostilničar, Janiev vrh, 
Zamuda Leopold, kmet, Janžev vrh, 
Korošec Gizela, kmetica, Janiev vrh, 
Domanjko Anton, kmet, Janžev vrh, 

odborniki. 
Pooblaščenec za sopodpisovanje: Za- 

muda Alojz, poslovodja, Janiev vrh. 
Okroino sodišče v Mariboru 

dne 22. oktobra 1948. 
\     Zadr IV 138—2 9908 

1529. 
Sedež: Trbonje, okraj Dravograd. 
Dari vpisa: 22. oktobra 1948. 
Besedilo: Kmetijska zadruga z o. j. v 

Trbonjah. 

Zadruga Jo bfla ustanovljena 26. IL 
1048 sa nedoločen čas. 

Itatage zadruge so: 1. da na čim boljši 
in čkn kuKurnejsi način oskrbuje STOJO 
člane z vsemi potrebnimi potrošnimi 
predmeti; 2. da odkupuje v svojem oko. 
liftu vse kmetijsko pridelke in izdelke v 
skladu s postevljonkn načrtom za dobro 
oskrbo mest in drugih industrijskih sre- 
dtóc m sklepa v ta namen pogodbe; 
3. da pospešuje in razvija vso panogo 
kmetijskega goepodaretva na svojem 
področju, tako poljedelstvo, Živinorejo, 
sadjarstvo, vinogradništvo, čebelarstvo, 
gojitev industrijskih in drugih kultur, 
gozdarstvo, domačo obrt iéa, posebno 
še tiste panoge oziroma kulture, ki v 
danih naravnih pogojih najborl uspeva- 
jo; 4. da uvaja za povečanj© junetijske 
proizvodnje in s tem za naraščanje bla- 
gostanja svojih članov naprednejšo teh- 
nične in agronomske metode v kmetij- 
stvu in v ta namen nabavlja kmetijske 
stroje, umetna gnojila itd., ' ustanavlja 
ambulante za živino, plemenilne postaje, 
organizira selekcijo živine, gradi silose, ' 
organizira semensko sludtbo, skrbi za 
gojitev sadnih, gozdnih in drugih sadik 
itd.; 5. da organizira predelavo kmetij- 
skih pridelkov in obrtne delavni« aa 
potrebe svojih članov in izrablja pri tem 
predvsem lokalno surovine; 6. da zbira 
kmečke prihranke v obliki hranilnih 
vlog in notranjih posojil za ustvarjanje 
obratnih sredstev in podeljevanje kre- 
ditov svojim Članom; 7. da skrbi aa go- , 
spodareki strokovni, kulturni jn pro- 
svetni dvig vseh prebivaloev svojega 
okoliša tako, da prireja v svojem za- 
družnem domu strokovna in politična 
predavanja, kulturne prireditve, stro- 
kovne tečaje, razstave, predvajanja fil- 
mov, goji fizkulturo itd. ter ustanovi 
svojo knjižnico. 

Zairadi smotrnega in uspešnejšega iz- 
vajanja svojih nalog izdela ' potrebno 
načrte v skladu s splošnim državnim 
načrtom. 

Zadružni delež znaša 150 din in se 
plača ob vstopu v zadrugo. Upravni od- 
bor lahko dovoli plačilo v obrokih. Delež 
zadružnikovega družinskega člana znaša 
20 din. Vsak zadružnik odgovarja še e 
šestkratnim zneskom vpisanih obveenih 
deležev. 

Zadruga razglasa važnejše sklepe v 
.svojih postoradh prostorih in na ra*- 
glasni deski. l 

Upravni odbor sestavlja 7. članov. Nje- 
gova dolžnost traja eno leto. 

Zadrugo zastopa upravni odbor, pod- 
pisujeta pa zanjo po dva člana uprav- 
nega odbora, katerih enega lahko nado- 
mešča po upravnem odboru pooblaščeni 
uslužbenec zadruge. 
.   Člani unnvnega odbora so: 

Potočnik Franc, kmet, Bv. Danijel, 
predsednik, 

Straser Franc, kmet, Trbonje, pod- 
predsednik, 

Vezonik Ludvik, let upokojene«, Ti*. 
bonje, tajnik, 

Valenti Franc, kmečki ein, Trbonje, 
Brajnik Ivan, kmečki lin, Trbonje» 
Doler Adoli, kmet, Sv, Daniel,   " 
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Smolar Janez, nakupovalec lesa, Sv. 
Danijel, odborniki. 

Okrožno sodišče v Mariboru 
dne 22. oktobra 1948. 

Žadr V 1—2 9698 
* 

1530. 
Sedež: Birčna vas (okoliš obsega kra- 

je Birčna vas, Jama, Ruperč vrb, Rajmu- 
šče, Veliki Podljuben in Lakovnice). 

Dan vpisa: 21. oktobra 1948. 
Besedilo: Kmetijska zadruga z omeje- 

nim jamstvom v Birčni vasi. 
Zadruga je bila ustanovljena na obč- 

nem zboru 27. II. 1928 za nedoločen 
čas. 

Naloge zadruge so: da oskrbuje člane 
s potrebnimi potresnimi predmeti; da 
odkupuje kmetijske pridelke in izdelke, 
da pospešuje delo v vseh panogah kme- 
tijskega gospodarstva in opravlja vse 
druge naloge, ki so podrobno navedene 
v 8. členu pravil te zadruge. 

Delež zadružnika znaša 100 din. Vsak 
zadružnik odgovarja še z desetkratnim 
zneskom vpisanih obveznih deležev. 

Razglasi in sklepi se nabije jo na raz- 
glasili deski in na stenčasu. 

Upravni odbor sestavlja 5 članov, in 
sicer predsednik, tajnik in trije odbor- 
niki. 

Zadrugo zastopa upravni odbor ali ti- 
sti, ki ga ta pooblasti, podpisujeta pa 
po dva člana upravnega odbora ali en 
Član upravnega odbora in za to poobla- 
ščeni' uslužbenec zadruge.     , ' 

Člani upravnega odbora so: 
Hrovatič Franc, kmet, Stranska vas 8, 

predsednik, 
Vmdišman Franc, upokojenec, Stran- 

ska vas 28, tajnik, 
Lokar Jože, kmet, Stranska vas 20, 
Pečaver  Štefan, kmečki  sin, Birčna 

vas 29,   " 
Muhič Alojz, železničar, Gorenje La-' 

kovnice 11, odborniki. 
Okrožno sodišče v Novem mestu 

dne 21. oktobra 1948.   •    ' ' 
Zt 85/48 — Zadr III 113'1     9842 

* 
1521. 

Sedež: Breg, okraj Kočevje (okoliš ob- 
sega KLO Dolenje Laze). 

Dan vpisa: 2. oktobra 1948. 
Besedilo: Kmetijska zadruga z omeje- 

nim jamstvom v Bregu, okraj Kočevje. 
Zadruga je bila ustanovljena na obč- 

nem zboru 10. •. 1948 iza nedoločen 
čas. , ; 

Naloge zadruge so: da oskrbuje svoje 
člane z vsemi potrebnimi porojšnimi 
predmeti, da odkupuje vse kmetijske 
pridelke in izdelke od svojih članov v 
svojem okolišu, da pospešuje in razvija 
gospodarske panoge in opravlja vse dru- 
ge zadeve, ki so nadrobno navedene v 3. 
členu zadružnih pravil. ,  - : 

Delež zadružnika znaša 100 din, delež 
družinskega člana pa 20 din. Vsak član 
in zadružnik jamči še s petnajefkratnim 
zneskom vpisanih obveznih deležev. 

Razglasi .in sklepi zadruge se nabijejo 
na zadružni razglasni deski v postovmh 
prostorih.  -.'''*.. ' 

Upravni odbor sestavlja pet do sedem 
članov, in sicer predsednik, tajnik in 6 
odbornikov. 

Zadrugo zastopa upravni odbor ali ti- 
sti, ki ga ta pooblasti. Podpisuje se za 
zadrugo tako, da po dva člana upravne- 
ga odbora ali en član upravnega odbora 
in za to pooblaščeni uslužbenec zadruge 
pristavita pod besedilo svoj podpis. 

Člani upravnega odbora so: 
Lovšin Adolf, kmet, Breg 20, predsed- 

nik, 
Stare Pija, gospodinja, Breg 30, taj- 

nica, 
Arko Alojz, mali posestnik, Breg 23, 
Lesar Ana, gospodinja, Breg 6, 
Dejak Alojz, kmet, Dolenji Lazi 11, 
Prelefinik Ivana, kmetica, Dolenji La- 

zi 6, 
Üejak Franc, delavec Dolenji Lazi 2i7, 

odborniki. 
Okrožno sodišče v Novem mestu 

dne 2 oktobra 1948. 
•  Zt 71/48 - Zadr III 99'1 

1532. 
Sedež: Dobrava (okoliš obsega KLO 

Dobrava in Dobruska vas). 
Dan vpisa: 23. oktobra 1948. 
Besedilo: Kmetijska zadruga z omeje- 

nim jamstvom v Dobravi pri Škocijanu. 
Zadruga je bila ustanovljena na obč- 

nem zboru 22. •. 1948 za nedoločen 
čas. 

Naloge zadruge so: da oskrbuje svoje 
člane z vsemi potrebnimi pogrošnimi 
predmeti, da odkupuje kmetijske pridel- 
ke in izdelke, da pospešuje delo v vseh 
panogah kmetijskega gospodarstva in 
opravlja naloge, ki so navedene v 3. čle- 
nu pTavil te zadruge. 

Delež zadružnika znaša 100 din, delež 
zadružnikovega družinskega člana 20 di- 
narjev. Vsak član odgovarja Še • deset- 
kratnim zneskom vplačanih obveznih 
deležev. 

Razglasi in sfctepi zadruge se nabijejo 
na zadružni razglasm deski, vabila na 
zbor pa se Še posebej razglašajo na kra- 
jevno običajen nacln in na eestanikih v 
dvorani. 

Upravni odbor sestavlja osem članov, 
in sicer predsednik, podpredesdnik, taj. 
nik in 5 odbornikov. 

Zadrugo zastopa upravni odbor ali ti- 
sti, ki ga ta pooblasti, podpisujeta pa 
zaajo po dva člana upravnega odbora ali 
en dlan upravnega odbora in za to po- 
oblaščeni uslužbenec. 

člani upravnega odbora so; 
Fafcin Pavel, posestnik, Čučja mlaka 2, 

predsednik, 
Grande Jože, posestnik, Dobrava 16, 

podpredsednik, 
!  Selak .Martina, posestnikova hči, Do- 
brava 2, tajnica, 

Povfič Ivan, posestnik, Codia mteifca 1, 
Kirar Janez, poseetefli, DobntSka vas 

št. 9, 
Frkolj Anton, posestnik, Dobrava 30, 
Blatnik Miha, posestnik Grmovlje 37, 
Banič Alojz, posestnik, Dobrava 38, od- 

borniki.' ' 
Okrožno sodišče v Novem meetu 

;dne 23. oktobra 1948.     . 
Zt 87'48 — Zadr III 115a/l   9692' 

1533. 
Sedež: Dolsko pri Senovem 
Daa vpisa: • oktobra 1948. 
Besedilo: Kmetijska zadruga z ome- 

jenim jamstvom v Dolskem pri Seno- 
vem. 

Zadruga je bila ustanovljena na obč- 
nem zboru 29. II. 1948 za nedoločen 
čas. 

Naloge zadruge so: da oskrbuje svoje 
člane s potrebnimi potresnimi predmeti, 
da odkupuje kmetijske pridelke in iz- 
delke v svojem okolišu, da pospešuje vse 
panoge kmetijskega gospodarstva in 
opravlja vse druge naloge, ki so podrob- 
no naštete v 3. členu pravil te zadruge. 

Delež zadružnika znaša 100 din, delež 
zadružnikovega družinskega člana pa 20 
dinarjev. Vsak Član jamči še z desetkrat- 
nim zneskom vpisanih obveznih dele- 
žev. 

Razglasi in sklepi se nabijejo na za- 
družni razglasni deski, vabila na zbor 
pa se še uvrstijo v zadružni časopis. 

Zadrugo zastopa upravni odbor ali ti- 
sti, ki ga ta pooblasti, podpiisuje pa se 
za zadrugo tako, da pristavita po dva 
člana upravnega odbora • pod besedilo 
svoj lastnoročni podpis. Upravni odbor 
lahko pooblasti svoje uslužbence, da 
smejo skupaj s še enim članom uprav-' 
nega odbora zadrugo zastopati in zanjo 
sopodpisovati. 

Upravni odbor sestavlja 7 članov, in 
sicer predsednik, tajnik in 5 odborni- 
kov. 

Člani upTavnega odbora so: 
Gošek Franc, kmet, Sedem 22, pred- 

sednik, 
Solina Franjo, nameščenec, Dolsko 24, 

tajnik, 
Škobeme Vidko, nameščenec, Dolsko, 
Radej Jože, kmet, Dolsko 18, 
Tovornik Anton, kmet, Dobrava 36, 
Ribič Jože, kmečki sin, Kališovec 17, 
Gruč Karol, posestnikov sin, Dobrava 

št. 17, odborniki., 
Okrožno sodišče v Novem mestu 

dne 26. oktobra 1048. 
Zt 89/48 — ZadT III llM    9809 

* 
1534. 

Sedež: Gora, okraj Kočevje.      ; 
Dan vpisa: 10. oktobra 1948. 
Besedilo: Kmetijska zadruga z ome- 

jenim jamstvom na Gori, 
Zadruga je bila ustanovljena na obč- 

nem zboru 5. III. 1948 za nedoločen čas. 
Naloge zadruge so: da oskrbuje svoje 

člane s potrebnimi potrošnimi predmeti, 
da odkupuje v svojem okolišu kmetijske 
pnideffiein izdelke, da pospešuje rasvbj 
vseh panog gospodarstva in opravlja vse 
naloge, ki so nadrobno navedene v 3. 
členu zadružnih pravil. 

Delež zadružnika znaša 100 din, delež 
zadružnikovega družinskega Člana pa 
10 din. Vsak zadružnik odgovarja še z 
dvajsetkratnim zneskom vpteariih obvez- 
nih deležev. '     ' '<" '  " 

Razglasi in sklepi ee nabijejo na za- 
družni razglasni deski, vabila nà zbor 
pa se razglasijo še z. lepaki in okrož- 
nicami. "'•:'•'' 
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Upravni odbor sestavlja 4 do 7 čla- 
nov, in eicer predsednik, tajnik in 2 do 
5 odbornikov. 

Zadrugo zastopa upravni odbor ali ti- 
sti, ki ga ta pooblasti. Podpisuje se za 
zadrugo tako, da po dva člana uprav- 
nega odbora ali en član upravnega od- 
bora in za to pooblaščeni uslužbenec za- 
druge pristavita pod besedilo svoj last- 
noročni podpis. 

Člani upravnega odbora so: 
Arko Franc, invalid, Petrinjei 9, 
Samsa Anton, kmet, Kržeia 69, 
Vesel Jože, kmet, Kračali 18, 
Samsa Anton, kmet, Kržeti 69, _ 
Pooblaščenec za sopodpisovanje: Če- 

šarek Franc, poslovodja, ICračal 47. 
Okrožno sodišče v Novem mestu 

dne 10. oktobra 1948. 
Zt 70/48 — Zadr III 98/1     9840 

* 
1535. 

Sedež: Malo Mraševo. 
Dan vpisa: 26. oktobra 1948. 
Besedilo: Kmetijska zadruga z ome- 

jenim   jamstvom   v  Malem   Mrašovcm 
(pošta Sv. Križ pri Kostanjevici,  okraj 
Krško). 

Zadruga je bila ustanovljena na obč- 
nem zboru 7. III. 1948 za nedoločen čas. 

Naloge zadruge so: da oskrbuje svoje 
člane e potrebnimi potresnimi predmeti, 
da odkupuje kmetijske pridelke in iz- 
delke, da pospešuje vse panoge kmetij- 
skega gospodarstva in opravlja vse na- 
daljnje naloge, ki so navedene v 3. členu 
pravil te zadruge. 

Delež zadružnika znaša lOO.din, delež 
zadružnikovega družinskega* člana pa 
20 din. Vsak član odgovarja'še z dvaj- 
setkratnim zneskom vpisanih obveznih 
deležev, 

"Razglasi in sklepi se nabijejo na za- 
družni razglasni deski. 

Upravni odbor sestavlja 9 do 11 čla- 
nov, in sicer predsednik,^ podpredsed- 
nik, tajnik in 6 do 8 odbornikov. 

Zadrugo zastopa upravni odbor ali ti- 
sti, ki ga ta pooblasti, podpisujeta pa 
wmjo po dva člana upravnega odbora ali 
en član upravnega odbora in za to po- 
oblaščeni uslužbenec zadruge. 

Člani upravnega odbora so: 
Banič Janez, kmet, Bred 7, predsed- 

nik, 
Pacek Alojz, kmet. Veliko Mraševo 3, 

podpredsednik, • -   • 
Kovačio Jože, Žagar, Brod 17, tajnik, 
Lajkovič Jože, kmet, Veliko Mraševo 

št. 40, 
Jurečič Franc, kmet, Veliko Mraševo 2, 
Ostir Alojz, kmet, Naklo-Kalce 2G, 
Pire Anton, kmet, Naklo-Kalce 8, 
Brudar Janez, Malo Mraševo 11, 
Vrhovšek Franc, kmet, Malo Mraševo* 

št. 33, odborniki. 
Pooblaščenca za sopodpisovanje: Ba- 

nič Janez in Vrhovšek Franc. 
Okrožno sodišče v Novem mestu 

dne 26! oktobra 1948, 
"     Zt 88/48 — Zadr III 116'1   9843 

1530„ 
Sedež: Ortnek. 
Dan vpisa: 12. oktobra 1948. 
Besedilo: Kmetijska zadruga z ome- 

jenim jamstvom v Ortncku, okraj Ko- 
čevje. 

Zadruga je bila ustanovljena na obč- 
nem zboru 7. III. 1948 za nedoločen čas, 

Naloge zadruge so: da oskrbuje svoje 
člane s potrebnimi potrošnima predmeti, 
da odkupuje kmetijske pridelke in iz- 
delke in opravlja vse druge naloge, ki 
so nadrobno navedene v 3. členu pravil 
te zadruge. _ 
, Delež zadružnika znaša 100 din, delež 
zadružnikovega družinskega Slana pa 
20 din. Vsak zadružnik odgovarja še z 
desetkratnim zneskom vpisanih deležev. 

Razglasi in sklepi se nabijejo na za- 
družni razglasni deski v poslovnih pro- 
storih, vabila na zbor pa se razglasijo 
še z okrožnico in na razglasni deski. 

Upravni odbor sestavlja 7 članov, in 
sicer predsednik, tajnik in 5 odborni- 
kov. 

Zadrugo zastopa upravni odbor ali 
tisti, ki ga ta pooblasti, podpisuje pa 
se za zadrugo tako, da po dva člana 
upravnega odbora ali en ••• upravnega 
odbora in za to pooblaščeni uslužbenec 
zadruge pristavita pod besedilo svoj 
lastnoročni podpis. 

Člani upravnega odbora so: 
Adamič Ivan, kovač, Ortnek 26, 
Andoljšek   Franc, kmet,  Velike Po- 

ljane 9, tajnik, 
Ivane Alojz, kmet, Velike Poljane 17, 
Adamič Jaraz, delavec. Velike Polja- 

ne 26, 
Jamnik Jože,  žagovodja.  Velike Po- 

ljane 36,   ' ' " , '       ,, • 
.   Oblak Franc, .delavec, .Velike Poljane 
št. 44,        . '      -;  .••    -,  ,. 

Peterlin Terezija, gospodinja, Velike 
Poljane 33, odborniki. 

Pooblaščenec za  sopodpisovanje:  Ke- 
tiš Anton, poslovodja, Ortnek 19. 

Okrožno sodišče v Novem mestu 
. dne 12. oktobra 1948. 
Zt 72/48 - Žadr III100/1    9841 

* 
1537. 

Sedež: Pcîice (okoliš obsega vasi Pe- 
čice, Osredek in Križe). 

Dan vpisa: 21. oktobra 1948. 
Besedilo: Kmetijska zadruça z ome- 

jenim jamstvom v Pečicah, okraj Krško. 
Zadruga je bila' ustanovljena 9. III." 

1948 za nedoločen čas. "* 
Naloge zadruge so: da oskrbuje svoje 

člane K ' vsemi potrebnimi • potresnimi 
predmeti, da odkupuje kmetijske pri- 
delke in izdelke, da pospešuje vse pa* 
noge kmetijskega gospodarstva in oprav- 
lja druge naloge, ki so navedene v, 3. 
členu pravil te zadruge. 

Delež zadružnika znaša 100 'dinarjev, 
delež zadružnikovega družinskega ••••• 
pa 20 din. Vsak član odgovarja še ž 
dvajsetkratnim zneskom vpisanih obvez- 
nih deležev. •''•'' 
' Priobčitve in ,sklepi se nabijejo -" na 
zadružni razglasni deski. 

Upravni odbor' sestavlja- 8 članov, in 
sicer predsednik, tajnik in 6 odbornikov. 

Zadrugo zastopa upravni odbor aH ti- 

sti, M ga ta pooblasti, podpisujeta pa 
zanjo po dva člana upravnega odbora 
ali en član pravnega odbora in za to 
pooblaščeni uslužbenec  zadruge, 

člani upravnega odbora so: .   • 
Svajger Ferdinand, posestnik. Osredek 

33, predsednik, 
Germšek Jože, posestnik. Križe 12, 

tajnik, 
Godler Karol, posestnikov sir/, Pečice 

št. 18, 
Motoh Ivan, posestnik, Osredek 22, 
Mirt Franc, posestnik. Pečice 11, 
Černoš Ivan, posestuik, pečice 17, 
Godler Alojz, posestnik, Osredek 19, 
Moškon nAton, posestnik.   Križe 29, 

odborniki. 
Za eopodpisovanje sta pooblaščena v 

prvi vrsti è -ajger Ferdinand in Mo- 
škon Anton. 

Okrožno sodišče v Novem mestu 
dne 21. oktobra 1948. 

Zt 86/48 — Zadr • 114/1    9691 
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1538. 
Sedež: Sromlje, okraj Krško (okoliš 

obsega kraje Sromlje, Volčje, Curnovec, 
Oklukova gora, Gorenja Pohanca in Si- 
lovec). 

Dan vpisa: 9. oktobra 1948. 
Besedilo: Kmetijska zadruga z omeje- 

nim jamstvom v Sromljah, okraj ••, 
Zadrugai je bila ustanovljena na sxup- 

ščini 29. II. 1948 za nedoločen čas. 
Namen zadruge je: da oskrbuje svoje 

člane z vsemi potrebnimi potrošnimi 
predmeti, da odkupuje kmetijske pri- 
delke in izdelke v svojem okolišu in 
opravlja vse gospodarske in kulturne, 
naloge, kakor to podrobno določa 3. člen 
pravil te zadruge. 

Delež zadružnika znaša 100 din,' delež 
zadružnikovega družinskega člana pa 20 
din. Vsak član odgovarja že z dvajset- 
kratnim zneskom vpisanih, obveznih de- 
ležev. . , . 

Sklepi in razglasi se nabijejo na za- 
družni razglasni deski v poslovnih pro- 
storih, vabila na zbor pa se ' še javno 
razglasijo pred cerkvijo ob' nedeljah in 
praznikih. 

Upravni odbor sestavlja, 7 članov, in 
siicer predsednik, tajnik in 5 odborni- 
kov, katerih eden je podpredsednik, 

Zadrugo zastopa upravni odbor ali ti- 
sti, ki ga^ ta pooblasti, podpisujeta pa 
zanjo'dva člana upravnega odbora ali en 
član upravnega odbora in za to po- 
oblaščeni usiulbenec: zadruge. 

Člani upravnega odbora so: 
Kos Franc, posestnik, Curnovec 66, 

predsednik, 
Lapuh Jožef, kmečki delavec. Volčje 

št. 18, tajnik," '  ' 
Petan Alojz, posestnik. VoKje 58, 
Molan Martin, kmečki delavec, Silovec 

št. 28, podpredsednik. 
Žerjav Franc, posestnik. Curnovec 17, 
Strgar Anton, pos-eetaflk, Vo>tëjê,i7, ;, 
Kroselj Miha, posestnik. Gorenja Po- 

hanca 37; odborniki. . 
Za podpisovanje sta v prvi vrsti do-, 

ločena prva dva.   .    .    • , 
Okrožno sodišče v Novem mestu    " 

'-• '-    dne 9. oktobra 1948.   '  ' 
Zt ,77/48 ,- Zadr III 105/1   9687 
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1539. 
uedež: St. Jurij pri Mirni peči (okoliš 

obsega vasd St. Jurij, Orkljevec, Hmel- 
čič, (Jlobočdol, Hrastje, Čemee, Poljane, 
Dolenja vas. Sela, Veliki Kal, Mali Kal). 

Besedilo: Kmetijska «druga z om«- 
jcmin jamstvom v St. Juriju pri Mirni 
peči, okraj Novo mesto. 

Zadruga je bdla ustanovljena na obe- 
nem zboru dne 23. II. 1948 za nedoločen. 
čas. Jamstvo je omejeno. 

Naloge zadruge so: da oskrbuje svoje 
člane z vsemi potrebnimi potrošnimi 
predmeti, da odkupuje kmetijske pri- 
delke in izdelke, da pospešuje délo v 
vseh panogah kmetijskega gospodarstva 
in opravlja druge naloge, ki so nadrob- 
no navedene v 3. členu pravil. 

Delež zadružnika znala 50 din, delež 
zadružnikovega družinskega člana pa 
10 din. Vsak član odgovarja še z dvaj- 
eetkratnim zneskom vpisanih obveznih 
deležev. 

Priobčitve in sklepi se nabijejo na za- 
družni razglasni deski v poslovnih pro- 
storih, vabila na zbor pa se še okličejo 
na krajevno običajen način ob nedeljah 
in praznikih. 

Upravni odbor sestavlja 5 do 8 čla- 
nov, iu sicer predsednik, tajnik in 3 do 
6 odbornikov. 

Za&imgo zastopa upravni odbor ali ti- 
sti, ki ga ta pooblasti, podpisujeta pa 
xaL-jo po dva člana upravnega odbora ali 
en član upravnega .odbora in za to po- 
oblaščeni uslužbenec zadruge. 

Člani upravnega odbora so: 
Progar Alojz, kmet. Sela 8, predsed- 

nik, 
Hrastar Marija, kmečka delavka. Sela 

št. 1, tajnica, 
Smrke Alojz, kmet. Poljane 16, 
Saje Ignac, kmet, Orkljevec 8, 
Plrnar Marija, kmetica Hrastje 7, od- 

borniki. 
Okroïno sodišče v Norem mestu 

dne 16. oktobra 1948. 
9689    Zt 83/48 — Zadr III 111/1 

* 
1540. 

Sedež: Veliki Kamen. 
Dan vpisa: 19. oktobra 1948. 
Besedilo: Kmetijska zadruga z omeje- 

nim jamstvom v Velikem Kamnu, okraj 
Krško. 

Zadruga je bila ustanovljena na skup- 
ščini 23. II. 1948 za nedoločen čas. Jam- 
stvo je omejeno. 

Naloge zadruge so: da oskrbuje svoje 
člane z vsemi potrebnimi potrošnimi 
predmeti, da odkupuje kmetijske pri- 
delke in izdelke v svojem kraju, po- 
spešuje in opravlja vse gospodarske in 
kulturne naloge, kakor-jih nadrobno na- 
vaja 3. člen pravil te zadruge. 

Delež zadružnika znaša 100 din, delež 
zailružnikovega družinskega člana pa 
20 Min. Vsak član odgovarja še z deset- 
kratnim zneskom vpisanih obveznih de- 
ležev. *  * 

Razglasi in sklepi se nabijejo na za- 
družni razglaeni deski, vabila na. zbor 
pa ee razglasijo še pri cerkvi in na 
javnih  razglasnih deskah. 

Upravni odbor seetavlja 9 članov, in 
sicer predsednik, tajnik, blagajnik in 6 
odbornikov. 

Zadrugo zastopa upravni odbor ali ti- 
sti, ki ga ta pooblaeti, podpisujeta p* 
zanjo po dva člana upravnega odbora ali 
• član upravnega odbora in aa to po- 
oblaščeni uslužbenec zadruge. 

Člani upravnega odbora so: 
Mirt Anton, kmet, Veliki Kamen 61, 

predsednik, 
Kink Anton, rudar, Veliki Kamen 21, 

podpredsednik, 
Moškon Jože, tajnik obnovitvene za- 

druge, Mati Kamen 23, tajnik, 
Božičnik Franc, kmet, veliki Kamen 

št. 32, blagajnik, 
Mirt Pavel, kmet. Veliki Dol 4, 
Vehovar Karel, trgovski poslovodja, 

Koprivnica .24, 
Pečnik Jože, ekonom, Urena sela 36, 
Bračun Franc, kmet, Veterndk 26, 
Černelč Anton, kmet. Mali Kamen 8, 

odborniki. 
Za podpisovanje so v prvi vrsti dolo- 

čeni prvi trije člani. 
Okrožno sodišče v Novem mestu 

dne 19. oktobra 1948. 
Zt 84/48 — Zadr III 112/1    9690 

* 
1541. 

Sedež: Zbure, okraj Novo mesto. 
Dan vpiea: 9. oktobra 1948. 
Besedilo: Kmetijska zadruga z omeje- 

nim jamstvom v Zburah, okraj Novo 
mesto. 

Zadruga je bila ustanovljena na obč- 
nem zboru 6. III. 1948 za nedoločen čas. 
Jamstvo je omejeno. 

Naloge zadruge so: da oskrbuje »voje 
Člane z vsemi potrebnimi potrošnimi 
predmeti, da odkupuje kmetijske pridel- 
ke in izdelke, pospešuje in razvija vse 
panoge kmetijskega gospodarstva in 
opravlja vse druge naloge, ki eo na- 
drobi.« navedene v 3. členu zadružnih 
pravil. 

Delež zadružnika znaša 100 din, delež 
zadružnikovega družinskega člana pa 
10 din. Vsak član odgovarja še z dvaj- 
setkratnim zneskom vpisanih obveznih 
deležev. 

Sklepi in priobčdtve se razglašajo na 
zadružni razglasni deski, vabila na zbor 
pa še s pismenim vabilom vsakemu čla- 
nu posebej. 

Upravni odbor sestavlja 5 do 7 članov, 
in aicer predsednik, tajnik in 3 do 5 
odbornikov. 

Zadrugo zastopa upravni odbor ali 
tisti, ki ga ta pooblasti, podpisuje se pa 
za zadrugo tako, da po 2 elana uprav- 
nega odbora ekupaj pristavita pod bese- 
dilo STOJ lastnoročni podpis. 

Cland upravnega odbora so: 
Kolenc   Nace,   posestnik.   Zalog   17, 

predsednik, 
Granda» Viktor, posestnik,   Zalog 11, 

tajnik, 
Lesjak Fric, kovaški pomočnik, Zbure 

«.28, 
Pirnar Franc, delavec, "Zbure 18, 
Taborski Karol, delavec. Zalog 9, 
Matko Jožef, posestnik, Dol 1, 
Smrekar Tončka, poeestnice, Zalog 12, 

odborniki, j 

Pooblaščenec Za eopodpiaovanje Keg- 
ljević Janez, Zbure. 

Okrožno sodišče v Novem mostu 
dne 9. oktobra 1948. 

Zt 79/48 — Zadr III 107/1    9888 
* 

1543. 
Sedež: Bukovica, okraj Gorica. 
Dan vpiea: 29. septembra 1048. 
Besedilo: Kmetijska zadruga z omeje- 

nim jamstvom v Bukoyia 
Zadruga je bila ustanovljena na skup- 

ščini 4. II. 1948 za nedoločen čas. 
Naloge zadruge so: 1. da na čim boljši 

in čim kulturnejši način oskrbuje svojo 
člane z vsemi potrebnimi potrošnimi 
predmeti; 2, da odkupuje v svojem oko- 
lišu vse kmetijske pridelke in izdelke v 
skladu s postavljenim načrtom za dobro 
oskrbo mest in drugih industrijskih sre- 
dišč in sklepa v ta namen pogodbe; 
8. da pospešuje in razvija vse panoge 
kmetijskega gospodarstva na svojem 
področju, tako poljedelstvo, živinorejo, 
sadjarstvo, vinogradništvo, čebelarstvo, 
gojitev industrijskih in drugih kultur, 
gozdarstvo, domačo obrt itd., posebno 
še tiste panoge oziroma kulture, ki v 
danih naravnih pogojih najbolj uspeva- 
jo; 4. da uvaja za povečanje kmetijske 
proizvodnje in s tem za naraščanje bla- 
gostanja svojih članov naprednejše teh- 
nične in agronomske metodo v kmetij, 
stvu in v ta namen nabavlja kmetijske 
stroje, umetna gnojila itd., ustanavlja 
ambulante za živino, plemenilne postaje, 
organizira selekcijo živine, gradi silose, 
organizira semensko službo, skrbi za 
gojitev sadnih, gozdnih in drugih sadik 
itd.; 6. da organizira predelavo kmetij- 
skih pridelkov in obrtne delavnice za 
potrebe svojih članov in izrablja pri tem 
predvsem lokalne surovino; 6. da zbira 
kmečke prihranke, v obliki hranilnih 
vlog in notranjih posojil za ustvarjanje 
obratnih sredstev in podeljevanje kre- 
ditov svojim članom; 7. da skrbi za go- 
spodarski strokovni, kulturni in pro- 
svetni dvig vseh prebivalcev svojega 
okoliša tako, da prireja v svojem za- 
družnem domu strokovna in politična 
predavanja, kulturne prireditve, stro- 
kovne tečaje, razstave, predvajanja fil- 
mov, goji fizkulturo itd. ter ustanovi 
svojo knjižnico/^ 

Zaradi smotrnega in uspešnejšega iz- 
vajanja svojih nalog izdela potrebne 
načrte v skladu s splošnim državnim 
načrtom. 

Zadružni delež znaša 100 din. Vsak 
zadružnik odgovarja z desetkratnim 
zneskom vpisanega deleža. Priobčitve se 
razglašajo v poslovnih prostorih zadruge 
in na razglasni deeki. 

Upravni odbor sestavlja 9 članov. 
Zadrugo zastopa upravni odbor, zanjo 

pa podpisujeta 2 Člana upravnega odbo- 
ra^ katerih enega sme nadomeščati po- 
oblaščeni uslužbenec zadruge. 

Člani unravnega odbora so: . 
Mlečnik Angol, kmet, Bukovica 36, 

predsednik, 
Zižmond Joahim, kmet, Bukovica 51, 

podpredsednik, 
Vodopivec Jožko, trg. pomočnik, Buko- 

vica 44, tajnik, 
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Stanič Jože, čevljar. Volčja draga 112, 
blagajnik, 

Arčon Evgen, kmet, Volčja draga 316, 
Arčou Slavko, mizar, Bukovica SO, 
Abramiö Albert, mehanik, Volčja dra- 

ga 112, 
Morel Ivan, zidar, Bukovica 135, 

•   Gregorio Dominik, zidar, Bukovica 80, 
odborniki. 

Okrožno sodišče v Postojni 
dne 29. septembra 1948. 

Zt 172/48-4 9823 
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1543. 
Sedež: Dolje, okraj Tolmin. 
Dan vpisa: 13. oktobra 1948. 
Besedilo: Kmetijska zadruga z omeje- 

nim jamstvom v Doljah. 
Zadruga je bila ustanovljena na skup- 

ščini 23. V. 1948 za nedoločen čas. 
Naloge zadrugo so: 1. da na čim boljši 

in čim kulturnejši način oskrbuje svoje 
člane z vsemi potrebnimi potrošnimi 
predmeti; 2. da odkupuje v svojem oko. 
lišu vse kmetijske pridelke in izdelke v 
skladu s postavljenim načrtom za dobro 
oskrbo mest in dragih industrijskih sre- 
dišč in sklepa v ta namen pogodbe; 
8. da pospešuje in razvija vse panoge 
kmetijskega gospodarstva na svojem 
področju, tako poljedelstvo, živinorejo, 
sadjarstvo, vinogradništvo, čebelarstvo, 
gojitev industrijskih in drugih kultur, 
gozdarstvo, domačo obrt itd., posebno 
še tiste panoge oziroma kulture, ki v 
danih naravnih pogojih najbolj uspeva- 
jo; 4. da uvaja za povečanje kmetijske 
proizvodnje in s tem za naraščanje bla- 
gostanja svojih članov naprednejše teh- 
nične in agronomske metode v kmetij- 
stvu jn v ta namen nabavlja kmetijske 
stroje, umetna gnojila itd., ustanavlja 
ambulante za živino, plemenilne postaje, 
organizira selekcijo živine, gradi silose, 
organizira semensko službo, skrbi za 
gojitev sadnih, gozdnih in drugih sadik 
itd.; 5. da organizira predelavo kmetij- 
skih pridelkov in obrtne delavnice za 
potrebe svojih članov in izrablja pri tem 
predvsem lokalne surovine; 6. da zbira 
kmečke prihranke v obliki hranilnih 
vl°g in notranjih posojil za ustvarjanje 
obratnih sredstev in podeljevanje kre- 
ditov svojim članom; 7. da skrbi za go- 
spodarski strokovni, kulturni in pro- 
svetni dvig vseh prebivalcev svojega 
okoliša tako, da prireja v svojem za- 
družnem domu strokovna in politična 
predavanja, kulturne prireditve, stro- 
kovne tečaje, razstave, predvajanja fil- 
mov, goji fizkulturo itd. ter ustanovi 
svojo knjižnico. 

Zaradi smotrnega in uspešnejšega iz- 
vajanja svojih nalog izdela potrebne 
načrte v skladu s splošnim državnim 
načrtom." 

Zadružni delež znaša 150 din, delež 
sadružnikovega družinskega člana 30 
db. Vsak zadružnik odgovarja s petkrat- 
ofai zneskom vpisanega deleža. 

Priobčitve se razglašajo v poslovnih 
Prostorih zadruge in na razglasni deski. 

Upravni odbor sestavlja 5 do 9 članov. 
Zadrugo zastopa upravni odbor, zanjo 

Pa "podpisujeta 2 člana upravnega od- 

bora, katerih eaega sme nadomeščati po- 
oblaščeni uslužbenec zadruge. 

Člani upravnega odbora so: 
Sovdat   Andrej,   kmet,   Gaberje   10, 

.predsednik, 
Rutair Andrej, kmet, Dolje 38, tajnik, 
Benedejčjč Ivan, kmet, Dolje 6, 
Ilinčič Ivan, kmet, Dolje 18, 
Leban Anton, kmet, Dolje 12, 
Gabnšček Prane, kmet, Gaberje 8, od- 

borniki. 
Okrožno sodišče v Postojni 

dne 13. oktobra 1948. 
Zt 213/48-2^ 

1544. 
Sedež: Gračišče, okraj Sežana. 
Dan vpisa: 30. septembra 1948. 
Besedilo: Kmetijska zadruga z omeje- 

nim jam**"'*"' » Oračišču. 
Zadrugn*** V a ustanovljena na skup- 

ščini 21. "•   »•48. 
Naloge swärage so: 1. da na čim boljši 

in čim kulturnejši način oskrbuje svoje 
•člane z vsemi potrebnimi potrošnimi 
predmeti; 2. da odkupuje v <vojem oko- 
lišu vse kmetijske pridelke in izdelke v 
skladu s postavljenim načrtom za dobro 
oskrbo mest in drugih industrijskih sre- 
dišč in sklepa v ta namen pogodbe; 
3. da pospešuje in razvija vse panoge 
kmetijskega gospodarstva na svojem 
področju, tako poljedelstvo, živinorejo, 
sadjarstvo, vinogradništvo, čebelarstvo, 
gojitev industrijskih in drugih kultur, 
gozdarstvo, domačo obrt itd., posebno 
še tiste panoge oziroma kulture, ki v 
danih naravnih pogojih najbolj uspeva- 
jo; 4. da uvaja za povečanje kmetijske 
proizvodnje in 4š tem za naraščanje bla- 
gostanja svojih članov naprednejše teh- 
nične in agronomske metode v kmetij- 
stvu in v ta namen nabavlja kmetijske 
stroje, umetna gnojila itd., ustanavlja 
ambulante za živino, plemenilne postaje, 
organizira selekcijo živine, gradi silose, 
organizira semensko službo, skrbi za 
gojitev sadnih, gozdnih in drugih sadik 
itd.; 5. da organizira predelavo kmetij- 
skih pridelkov in obrtne delavnice za 
potrebe svojih članov in izrablja pri tem 
predvsem lokalne surovine; 6. da zbira 
kmečke prihranke v obliki hranilnih 
vlog in notranjih posojil za ustvarjanje 
obratnih sredstev in podeljevanje kre- 
ditov svojim članom; 7. da skrbi za go- 
spodarski strokovni, kulturni in pro- 
svetni dvig vseh prebivalcev svojega 
okoliša tako, da prireja v svojem za- 
družnem domu strokovna in- politična 
predavanja, kulturne prireditve, stro- 
kovne tečaje, razstave, predvajanja fil- 
mov, goji fizkulturo itd. ter ustanovi ( 
svojo knjižnico. 

Zaradi smotrnega in usp,ešnejeega iz- 
vajanja svojih nalog izdela potrebne 
načrte v skladu s splošnim državnim 
načrtom. ,   • 

Zadružni delež znaša 150 din, delež 
zadružnikovega družinskega Člana pa 20 
din. Vsak zadružnik odgovarja s pet- 
kratnim zneskom vpisanega enkratnega 
temeljnega oziroma družinskega deleža. 

Priobcitve se razglašajo v poslovnih 
prostorih zadruge in na razglasni deski. 

Upravni odbor sestavlja 5 do 7 članov. 
Zadrugo zastopa upravni odbor, •• 

pa podpisujeta <Sva ciana upravnega oa- 
bora., kstenh enega sme nadcraaešaati po 
upravnem odboru poobtašoeoi uelaä)•ec 
zadruge. 

Člani upravnega odbora so: 
.   Franca Anton, kmet, Gračišce 10, pred- 
sednik, 

Franca Just, kmet, Popetre 142, pod- 
predsednik, 

Franca Josip, kmet, Poletiči 42, tafimk, 
Škergat Danilo, kmet, Kubed 73, 
Šukljan Peter, kmet, Butari 8, 
Kocjančič Mirko, kmet, Smokvica •, 

odborniki. 
Okrožno sodišče v Postojni 

dne 30. septembra 1648. 
Zt 201/48-2 9886 

1545. 
Sedež: Kromberk, okraj Gorica. 
Dan vpisa: 13. oktobra 1948. 
Besedilo: Kmetijska zadruga z omeje- 

nim jamstvom v Kromberku. 
Zadruga je bila ustanovljena na ©kup- 

šični 18. IX. 1948 za nedoločen Čas. 
Naloge zadruge so: 1. da na čim baljSi 

in čim kulturnejši način oskrbuje svoje 
člane z vsemi potrebnimi potrošnim! 
predmeti; 2. da odkupuje v svojem oko- 
lišu vse kmetijske pridelke in izdelke v 
skladu s postavljenim načrtom za dobro 
oskrbo mest in drugih industrijskih sre- 
dišč in sklepa v ta namen pogodbe; 
3. da pospešuje in razvija vse panoge 
kmetijskega gospodarstva na svojem 
področju, tako poljedeletvo, živinorejo, 
sadjarstvo, vinogradništvo, čebelarstvo, 
gojitev industrijskih in drugih kultur, 
gozdarstvo, domačo obrt itcL, posebno 
še tiste panoge oziroma kulture, ki v 
danih naravnih pogojih najbolj uspeva- 
jo; 4. da uvaja za povečanje kmetijske 
proizvodnje in s tem za naraščanje bla- 
gostanja svojih članov naprednejše teh- 
nične in agronomske metode v kmetij- 
stvu in v ta namen nabavlja kmetijske 
stroje, umetna gnojila itd., ustanavlja 
ambulante za živino, plemenilne postaj«, 
organizira selekcijo živine, gradi silose, 
organizira semensko službo, skrbi •• 
gojitev sadnih, gozdnih in drugih sadik" 
itd.; 5. da organizira predelavo kmetij« 
skih pridelkov in obrtne delavnice «a 
potrebe svojih članov in izrablja pri tem 
predvsem lokalne surovine; 6. da »bira 
kmečke prihranke v obliki hranilnih 
vlog in notranjih posojil za ustvarjanje 
obratnih sredstev in podeljevanje kre- 
ditov svojim članom; 7. da skrbi za go- 
spodarski strokovni, kulturni in pro- 
svetni dvig vseh prebivalcev svojega 
okoliša tako, da prireja v svojem za- 
družnem domu strokovna in politična 
predavanja, kulturne prireditve, stro- 
kovne tečaje, razstave, predvajanja f£U 
mov, goji fizkulturo itd. ter ustanovi 
svojo knjižnico. 

Zaradi smotrnega in uepefciejeega iz- 
vajanja svojih nalog izdela potrebne 
načrte v skladu s splošnim državnim 
načrtom. 

Zadružni deleî zteša 150 din, delež 8a- 
družnikovega družinskega člana 30 ddn. 
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Vsak zadružnik odgovarja s petkratoim 
zadkom vpisanega deleža. 

Psriobčiive se razglašajo v poslovnih. 
poc^iöiua zaekuge in na faœglasm deski 

Upravili odbor eeetavlja 8 članov. 
Zadrugo zastopa upravni odbor, zanjo 

pa podpisujeta 2 člana upravnega od- 
bora, katerih enega sme nadomeščati 
pooblaščeni uslužbenec zadruge. 

člani upravnega odbora so: 
Grapulin Alojz, mehanik, Krombeek 

št. 32, predsednik, 
Mačus Ivan, kmet, K-romberk 98, pod- 

predsednik. 
TrebSe Ivan, kiqigovodja, Kromberk 

št. 07, tajnik, 
Vižin Karolina, hišna, Kromberk 1, 

blagainiïÈ, 
Pavlin Engelbert, kmet, Kromberk °> 
Jeretič Jožef, kmet, Kromberk •_, 
Kernel Ludvik, kmet, Kromberk 53, 
Karara Štefamja, hišna, Kromberk 28, 

odborniki. 
Okroino sodišče v Postajni 

dne 13. oktobra 1948. 
Zt 211/48—2 9821 

* 
154)6. 

Sedeš: Lokve, okraj Gorica, 
Dan vpiea: 13, oktobra 1948. 
Besedno: Kmetijska zadruga z omeje- 

nim jamevrom na Lokrah. 
Zadruga je bila ustaoovljeEa na skup- 

ščini 1•. •. 1948 za nedoločen čas. 
Naloge .zadruge so: 1. da na čim boljši 

in am kviltumèlai način oakrbuje svoje 
člane z vsemi potrebnimi potrožnimi 
predmeti; 2. d* odkupuje v svojem oko- 
lišu vse kmetijske pridelke in izdelke v 
skladu s rastavljenim načrtom za dobro 
oskrbo mest in drugih industrijskih sre- 
dišč in sklepa v ta namen pogodbe; 
3. da pospešuje in nutvija vse panoge 
kmetijskega gospodarstva na svojem 
področju, tako poljedelstvo, živinorejo, 
sadjarstvo, vinogradništvo, čebelarstvo, 
gojitev industrijskih in drugih kultur, 
gozdarstvo, domačo obrt itd., posebno 
še tiste panoge oriroma kulture, ki v 
danih naravnih pogojih najbolj uspeva-* 
jo; 4. da uvaja za povečanje kmetifeke 
proizvodnje in s tem za naraščanje bla- 
gostanja svojih članov naprednejše teh- 
nične in agronomske metode v kmetij- 
stvu in v ta namen nabavlja kmetijske 
»troje, umetna gnojila itd., ustanavlja 
ambulante" za živino, plemenilne postaje, 
organizira selekcijo živine, gradi eiloee, 
organizira semensko • sluïbo, skrbi za 
gojitev sadnih, gozdnih in drugih sadik 
itd.; 5. da organizira predelavo kmetij- 
skih pTÌdelkov, in obrtne delavnice za 
potrebe svojih članov in izrablja pri tem 
predvsem lokalne surovine; 6. da zbira 
kmečke' prihranke\v obliki hranilnih 
vlog in notranjih posojil za ustvarjanje 
obratnih sredstev in podeljevanj» kre- 
<iitov:svojim članom; 7. da skrbi za go- 
spodarski , strokovni,: kulturni in pro- 
svetni dvig vseh prebivalcev svojega 
••••• tako, : da prireja v, svojem za- 
družnem domu strokovna. in* politična 
predavanja; kulturne prireditve,, stro- 
kovno tečaje, razstave, predvajanja fil- '. 
roov» goji fiafculturo itd. ter ustanovi/ 
svojo knuSnico, 

Zaradi emotenega dn uspešnejšega vu- 
va|anja svojih nalog izdela potrebne 
naerte v skladu s splošnim državnim 
načrtom. 

Zadsražni delež znaša 300 din, delež 
zadružnikovega   dru2inskega   člana   18» 
din. Veak zadružnik odgovarja z dvagset- 
kratmim zneskom vpisanega deleža. 

Priobčitve se razglašajo v poslovnih 
prostorih zadruge in na razglasili deski. 

Upravni odbor sestavlja 7 članov. 
Zadrugo zastopa upravni odbor, zanjo 

pa podpisujeta 2 okna upravnega odbo- 
ra, katerih enega sme nadomeščati po- 
oblaščeni uslužbenec zadruge. 

Ciani upravnega odbora so: 
Skok Bogomir, delavec, Lokve 56, 

predsednik, 
Ëuligoj Leopold, delavec, Lokve 19, 

tajnik, 
Kolenc Leopold, tesar. Lokve 5, bla- 

gamik, 
Winkler Leopold, delavec, Lokve 65, 
Kolesc Friderik, cestar. Lokve 64, 
Skok Dora, šivflja, Lokve 62, 
Kolenc Alojz, delavec, Lamio 9, odbor- 

nika. 
Okretno sodišče v Postojni - 

dne 13. oktobra 1948. 
• 174/48-^2 

/ ft 
IMI. 

Sedež: Podgorje, okraj Sežana. 
Dan vpiea: 29. septembra 1948. 
Besedilo: Kmetijska zadruga z omeje- 

nim jamstrsm.'v Podgorju,'. 
Zadruga je bila ustanovljena na skup- 

ščini 25. •. 1948 za nedoločen òas. 
Naloge zadruge so: 1. da na čim boljei 

in òlm kuKornejèi nažm. oskrbuje svoje 
čkne z vsemi potrebnimi potrožnimi 
predmeti; 2. da odkupuj© v svojem oko. 
liSu vse kmetijske pridelka in izdelke v 
skladu s postavljenim načrtom za dobro 
oskrbo mest in drugih industrijskih sre- 
dišč in sklepa v ta namen pogodbe; 
3. da pospeSujs in razvija vse panoge 
kmetijskega gospodarstva na svojem 
področju, tako poljedelstvo, živinorejo, 
sadjarstvo, vinogradništvo, čebelarstvo, 
gojitev industrijskih in drugih kultur, 
gozdarstvo, domačo obrt itd., posebno 
še tiste panoge oziroma kulture, ki v 
danih naravnih pogojih najbolj uspeva« 
jo; 4. da uvaja za povečanje kmetijske 
proizvodnje in s tem za naraščanje bla- 
gostanja svojih članov naprednejše teh- 
nične in agronomske metode v kmetij- 
stvu in y ta namen nabavlja kmetijske 
stroje, umetna gnojila itd., ustanavlja 
ambulante za živino, plemenilne'postaje, 
organizira selekcijo živine, gradi silose, 
organizira semensko službo, skrbi za 
gojitev eadnih, gozdnih in drugih sadik 
itd.; 5. da organizira predelavo kmetij- 
skih pridelkov in obrtne delavnice za 
potrebe svojih članov in iarablja pri tem 
pred vsem, lokalne surovine; 6. da zbira 
kmečke prihranke v obliki .hranilnih 
vlog- in notranjih posojil za ustvarjanje 
obratnih sredstev in podeljevanje kre- 
ditov svojim članom; 7. da skrbi za go- 
spodarski strokovni, kulturni in pro- 
svetni dvig vseh . prebivalcev svojega 
bkoliea,,tako,< da' prireja y.'svojem za- 
družnem  domu strokovna in  politična 

predavanja, kulturne prireditve, stro- 
kovne tečaje, razstave, pTedvajanja fil- 
mov, goji iizkulturo itd. ter ustanovi 
svojo kniižnico. 

Zaradi smotrnega in uspešnejšega* iz- 
vajanja svojih nalog izdela potrebno 
načrte v ekladu s splošnim državnim 
načrtom. 

Zadružni delež znaša 120 din, delež 
zadiružnikovega družinskega člana 20 
din. Veak zadružnik odgovarja s petkrat- 
nim zneskom vpisanega deleža, 

Priobčitve se razglašajo v poslovnih 
prostorih zadruge in na razglasi;! deski. 

Upravni odbor sestavlja 5 članov. 
Zadrugo zastopa upravni odbor, zanjo 

pa podpisujeta 2 člana upravnega odbo- 
ra, katerih enega sine nadomeščati po- 
oblaščeni uslužbenec zadruge. 

dani upravnega odbora so: 
Andrejasič Franc, kovač, Podgorje 13, 

predsednik, 
Fiiipič Ivan, Podgorje 23, tajnik, 
Marsetič Anton, železničar, Praproče 

št. 26, 
Kontestabile Lazar, železničar, Zazid 1, 
Rožac Marjan, železničar. Žazid 26, 

odborniki. 
Okrožno sodiščo v Postojni 

dne 29. septembra 1948, 
Zt 168/48—4 9828 

•8. 
Sedež: Benče, okraj'Gorica. 
î)an vpisa: 13. oktobra 1948. 
Besedilo: Kmetijska zadruga z omeje- 

a ira jamstvom v Renčah.       ! 

Zadruga je bila ustanovljena na skup- 
ščini 1. IX 1948 za nedoločen čas. 

Naloge zadruge so: 1. da na čim boljši 
in čim kulturnejši način oskrbuje svoje 
člane  z vsemi  potrebnimi  potresnimi 
Sredmeti; 2, da odkupuje y svojem oko- 

šu vse kmetijske pridelke in izdelke v 
skladu $ postavljenim načrtom za dobro 
oskrbo mest in drugih industrijskih sre- 
dfîo in sklepa v ta namen pogodbe; 
3. da pospefuje in razvija vse panoge 
kmetijskega gospodarstva na svojem 
področju, tako poljedelstvo, živinorejo, 
sadjarstvo, vinogradništvo, čebelarstvo, 
gojitev industrijskih in drugih kultur, 
gozdarstvo, domačo obrt itd., posebno 
se tiste panoge oziroma kulture, ki v 
danih naravnih pogojih najbolj uspeva- 
jo; 4. da uvaja za povečanje kmetijske 
proizvodnje in s tem za naraščanje bla- 
gostanja svojih članov, naprednejše teh- 
nične in agronomske metode v,kmetij- 
stvu in v ta namen nabavlja kmetijske 
stroje, umetna gnojila itd., ustanavlja 
ambulante za živino', plemenilne postaje, 
organizira selekcijo živine, gradi silose, 
organizira semensko službo, skrbi za 
gojitev eadnih, gozdnih in drugih sadik 
itd.; 5. da organizira predelavo kmetij- 
skih pridelkov in obrtne delavnice za, 
potrebe svojih članov in izrabljaîpri tem 
predvsem lokalne surovine; 6. da zbira. 
kmečke prihranke v obliki hranilnih", 
vlog in notranjih posojil za ustvarjanje 
obratnih sredstev in podeljevanje kre- 
ditov svojim Članom; 7. da skrbi za go-, 
spodareki strokovni, .kulturni in pro- 
svetni dvig vseh prebivalcev svojega • 
okoliSa -tako, da, prireja . y .svojem .za- 



Stov. 47. — 9. XI, 1948 URADNI LISI LRS   ' Sto'«41 

družnem domu strokovna in politična 
predavanja, kulturne prireditve, stro- 
kovne tečaje, razstave, predvajanja fil- 
mov, goji fizkulturo itd. ter ustanovi 
svojo knjižnico. 

Zaradi smotrnega in uspešnejšega iz- 
vajanja svojih nalog izdela potrebne 
načrte v skladu s splošnim državnim 
načrtom. „ 

Zadružni dele2 znaša 100 din, delež 
zadružnikovega družinskega člana 15 
<lin. Vsak zadružnik odgovarja z deset- 
kratnim zneskom vpisanega doleža. 

Priobčitve se razglašajo v poslovnih 
prostorih zadruge in na razglasni deski 

Upravni odbor sestavlja 9 članov. 
Zadrugo zastopa upravni odbor, zanjo 

pa podpisujeta 2 člana upravnega od- 
bora, katerih enega sme nadomeščati po- 
oblaščeni uslužbenec zadruge, 

člani upravnega odbora so: 
Zigon Jožef, Renče 25, Čevljar, pred- 

sednik,' 
Trojer Serafin, zidar. Renče 92, pod- 

predsednik, 
Mozetič Mirko, pek, Renče 22, tajnik, 
Zigon Franc, zidar, Renče, blagajnik, 
Špacapan Ivah, zidar. Renče 372, 
Pahor Jvdo, krojač. Renče 82, 
Znidarčič Bernard, kmet. Renče 272, 
Pregelj Ivan, zidar. Renče 174, 
Martinuö Jožef, zidar, Renče 214, od- 

borniki. > 
Okrožne sodišče Y Postojni 

dne IS. oktobra 1948. 
Zt 180/48-2 9829 

1549. 
Sedež: Rut, okraj Tolmin. 
Dan vpisa: 29. septembra 1948.   -J. 
Besedilo: Kmetijska zadruga z omeje- 

nim jamstvom v Rutu. 
Zadruga je bila ustanovljena na skup- 

ščini 7. ••. 1948 za nedoločen čas. 
Naloge zadruge so:'1. da na čim boljši 

in čim kulturnejši način oskrbuj e svoje 
člane z vsemi potrebnimi poirošnimi 
predmeti; 2. da odkupuje v svojem oko- 
lišu vse kmetijske pridelke in izdelke v 
skladu s postavljenim naòrtoin za dobro 
oskrbo mest in drugih industrijskih sre- 
dišč in sklepa v ta namen pogodbe; 
3. da pospešuje in razvija «vse panoge 
kmetijskega gospodarstva na svojem 
področju, tako poljedelstvo, živinorejo, 
sadjarstvo, vinogradništvo, čebelarstvo, 
gojitev industrijskih in drugih kultur, 
gozdarstvo, domačo obrt itd., posebno 
Še tiste panoge oziroma kulture, ki v 

. danih naravnih pogojih najbolj : uspeva- 
jo; 4. da uvaja za povečanj© kmetijske 
proizvodnje in s tem za naraščanje bla. 
gostanja svojih članov naprednejše teh- 
nične in agronomske metode v kmetij- 
stvu in v ta namen nabavlja kmetijske 
stroje, umetna gnojila itd., ustanavlja 
ambulante za živino, plemenilne postaje," 
organizira selekcijo živine, gradi silose, 
organizira semensko službo, skrbi za 
gojitev sadnih, gozdnih in drugih sadik 
itd.; 5. da organizira predelavo kmetij- 
skih pridelkov in obrtne delavnice za 
potrebe svojih članov in izrablja pri tem 
predvsem lokalne surovine; 6. da zbira 
Kmečke prihranke v obliki hranilnih 

\ Vi0S-in Roiranjih posojil za •••••••••••• 

obratnih sredstev in podeljevanje kre- 
ditov svojim članom; 7. da skrbi za go- 
spodarski strokovni, kulturni in pro- 
svetni dvig vseh prebivalcev svojega 
okoliša tako, da prireja v svojem za- 
družnem domu strokovna in politična 
predavanja, kulturne prireditve, stro- 
kovne tečaje, razstave, predvajanja fil- 
mov, goji fizkulturo itd. ter ustanovi 
svojo Jpiižnico. 

Zaradi smotrnega in uspešnejšega iz- 
vajanja svojih nalog izdela potrebne 
načrte v. skladu s splošnim državnim 
načrtom.   ' 

Zadružni delež znaša 150 din-, delež 
zadružnikovega družinskega člana IS 
din. Vsak zadružnik odgovarja s trikrat- 
nim zneskom vpisanega deleža. 

Priobčitve se razglašajo v poslovnih 
prostorih zadruge in na razglasni deski. 

Upravni odbor sestavlja 7 do 9 članov. 
Zadrugo zastopa upravni odbor, zanjo 

pa podpisujeta) 2 dana upravnega od- 
bora, katerih enega sme nadomeščati 
pooblaščeni uslužbenec zadruge. 

Člani upravnega odbora so: 
Ferjanc Ivan, kmet, Grant 6, predsed- 

nik, 
Steadier Anton, kmet,''Rut 7, podpred- 

sednik, 
Ksmperle Lovrenc, kmet. Rut 22, taj- 

nik 
Ortar Miha, kmet, Rut 18, 
Kleö Ivan-, kmet, Rut 16, 
Brovč Franc, kmet, Grant 4, 
Brovč Martin, kmet. Grant 9. odbor- 

niki. 
Okrožno sodišče v Postojni 

•    dne 29. septembra 1948. 
Zt 189/48-2      ,        , 9827 

*'• 
1550. 

Sedež: Skop«, okraj Sesami. 
Dan vpisa: 30. septembra 1948. 
Besedilo: Kmetijska zadruga z omeje- 

nim jamstvom • Skopem. 
Zadruga je bila ustanovljena na skup- 

ščini 29, II. 1948. 
Naloge zadruge so: 1. da na čim boljši 

in čini kulturnejši' način oskrbuje svoje 
člane z vsemi potrebnimi potrošnimi 
predmeti; 2. da odkupuje „v svojem oko. 
lišu vse kmetijske pridelke in izdelke v 
skladu s postavljenim načrtom za dobro 
oskrbo mest in drugih industrijskih sre- 
dišč in sklepa v ta namen pogodbe; 
3. da pospešuje in razvija vse panoge 
kmetijskega gospodarstva na svojem 
področju, tako poljedelstvo, živinorejo, 
sadjarstvo, vinogradništvo, čebelarstvo, 
gojitev industrijskih in drugih kultur, 
gozdarstvo, domačo obrt itd., posebno 
še tiste panoge oziroma kulture, ki v 
danih naravnih pogojih najbolj uspeva- 
jo; 4. da uvaja za povečanje kmetijske 
proizvodnje in s tem za naraščanje bla- 
gostanja svojih članov naprednejše teh- 
nične iu# agronomske metode v kmetij- 
stvu in v ta namen nabavlja kmetijske, 
stroje, umetna gnojila itd., ustanavlja 
ambulante za živino, plemenilne postaje, 
organizira selekcijo živine, gradi silose, 
organizira semensko službo, skrbi za 
gojitev sadnih, gozdnih in drugih sadik 
itd.; Ó. da organizira predelavo kmetij- 
ükih piridelkov in obrtne delavnice za 

potrebe svojiii članov in, iz^Mja^rtem 
predvsem, lokalne surovine; 6. ••/4>•• 
kmečke prihranke v obliki hranilnih 
vlog in notranjih posojil za •|•^••••• 
obratnih sredstev: in podeljev#ih.!C;'lirü- 
ditov svojim članom; 7. da skrbi za~go- 
spodarâki strokovni, kulturni iii pro- 
svetni d\ig vseh prebivabev/svojega 
okoliša tako, da prireja v đvoj&m za- 
družnom domu strokovna' in. politična 
predavanja, kulturne prireditve, stro- 
kovne tečaje, razstave, predvajanja fil- 
mov, goji fizkulturo itd. ter ustanovi 
svojo knjižnico. 

Zaradi smotrnega in usp«šnejyuga iz- 
vajanja svojih uaiog izdela pctfebne 
načrte v. skladu s splošnim državnim 
načrtom. 

Zadružni delež znaša 160 dìa;-d$S5 za- 
družnikovega dražinatooga üa£4-20 din. 
Vsak zadružnik jamči s petkJ&fc&ni zne- 
skom vpisanega enkratnega téìMfónega 
oziroma družinskega deleža. 

Priobčitve se razglašajo v.,roälcvnih 
prostorih zadruge in na raMfaauueski. 

Upravni odbor sestavlja 7 •••••- 
Zadrugo zakopa upravni ••••^ "asnjo 

podpisujeta 2 Ökuaa upmnvega',<kiii>ra, 
katerih enega sme ••.(••§•$• po 
upravnem odboru pooblašoeel ••••••••• 
zadruge, 

Cia*i. upKwn-ega odboca so: 
Stoka  Anton, kmet,  Krajgk vas 11, 

predsednik, 
Škrlj Anton, kmet, Kopava,-•••••••- 

sednik, 
Gulič Rudolf, kmet, ••^•^••••••, 
Živec Kristjan, kmet, Skopo 7{* 
Rupnik Franc, kmet, Skopç ••>, 

, Širc& Milan, •••••••••/•••^•• vas 23,' 
Novic Edvard, delavec,' Br$e ,9, aäbor- 

niki. 
Okrožno sodišče v Pottujui 

dne 30. septembre 1Ö48. 
Zt 202/48—2 9826 

* 
1551. 

Sedež: Sinasi, okraj 1•••••. 
Dan vpisa;: 22. septembra 19J8. 
Besedilo: Kmetijska zadruga z omeje- 

nim jamstvom v Smasti. 
Zadruga je büa ustanovajena-aa- skup- 

ščini 30. VI. 1948 za nedoločen čas. 
Naloge zadruge so: 1. da Ua &m boljši 

in čim kulturnejši naSm oskrbuj svoje 
člane z vsemi potrebnanj inotjcžnimi 
predmeti; 2. da odkupuje v moà&ù oko- 
lišu vse kmetijske pridelke in Melise v 
skladu s postavljenim nečrtolift dobro 
oskrbo mest in drugih induaWjAih sre- 
dišč in sklepa v ta •••• tjceçodbe;, 
3. da pospesnfe in rezfiJa^eTnaiipge 
kmetijskega goapodarerra na,slojem 
področju, tako poijedetetvq, EvHJoreSo, 
sadjarstvo, vinogradništvo, 3»beI&retvo, 
gojitev industrijskih in àM kultur, 
gozdarstvo, domačo obrt *L jiÖsebno 
še, tiste panoge oziroma kturorc, ki v 
danih naravnih pogojih najboÖ ïfcçsva- 
jo; 4. da uvaja za povečanje ••••••••• 
proizvodnje in s tem ca •••••• bk. 
gostanja svojih' članov naprtdçejïe teh- 
nidne' in agronomske metodo f kmetij- 
stvu in- v ta namen nabavna litijske, 
stroje, ù in etna gnojila itdf, tisana vi ja'' 
ambpianfe za živino, plemeAiJpe^ppetaje, 
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organizira selekcijo živine, gradi silose, 
organizira semensko službo, skrbi za 
gojitev sadnih, gozdnih in drugih sadik 
itd.; 5. da organizira predelavo kmetij- 
skih pridelkov in obrtne delavnice za 
potrebe svojih članov in izrablja pri tem 
predvsem lokalne surovine; 6. da zbira 
kmečke prihranke v obliki hranilnih 
vlog in notranjih posojil za ustvarjanje 
obratnih sredstev in podeljevanje kre- 
ditov svojim članom; 7. da skrbi za go- 
spodarski strokovni, kulturni in pro- 
svetni dvig vseh prebivalcev svojega 
okoliša tako, da prireja v svojem za- 
družnem domu strokovna in politična 
predavanja, kulturne prireditve, stro- 
kovne tečaje, razstave, predvajanja fil- 
mov, goji fizkulturo itd. ter ustanovi 
svojo knjižnico. 

Zaradi smotrnega in uspešnejšega iz- 
vajanja svojih nalog izdela potrebne 
načrte v skladu s splošnim državnim 
načrtom. 

Zadružni delež znaša 150 din, delež za- 
družnikovega družinskega člana 15 din. 
Vsak zadružnik jamči s petkratnim zne- 
skom vpisanega deleža, Priobčitve se 
razglašajo v poslovnih prostorih zadruge 
in na razglasni deski. 

Upravni ••••• sestavlja 7 do 9 članov. 
Zadrugo zastopa upravni odbor, zanjo 

pa podpisujeta 2 člana upravnega od- 
bora, katerih enega sme nadomeščati 
pooblaščeni uslužbenec zadruge. 

Člani upravnega odbora so: 
Koren Franc, kmet, Smast 14, pred- 

sednik, 
Sokol Alojz, kmet, Smast 27, podpred- 

sednik, 
Faletič Franc, kmet, Smast 19, tajnik, 
Bajt Anton, kmet, Libušnje 12, 
Koren Ivan, kmet. Ladra 12,    , 
Maligoj Andrej, kmet, Smast 42, 
Faletič Anton, kmet, Smast 27, odbor- 

niki. 
Okrožno sodišče v Postojni 

dne 22. septembra 1948. 
Zt 494/48—2 9824 

* 
1552. 

Sedež: Solkan, okraj Gorica. 
Dan vpiea: 14. septembra 1948. 
Besedilo:, Potrošniška zadruga z ome- 

jenim jamstvom v Solkanu. 
Zadruga je bila ustanovljena na skup- 

ščini 2. IV. 1948. 
Naloga zadruge je: 1. da na čim kultur, 

nejši način oskrbuje svoje člane in nji- 
hove družine z vsemi potrebnimi potroš- 
nimi predmeti; 2. da ustanavlja obrtne 
delavnice za potrebe svojih Članov, po 
potrebi in možnosti tudi svoja podjetja; 
3. da skrbi ob sodelovanju sindikalnih 
organizacij za dvig kulturne in prosvet- 
ne ravni in za zadružno vzgojo svojih 
članov. 

Zaradi smotrnega in uspešnejšega iz- 
polnjevanja svojih nalog izdela potrebne 
načrte v skladu s splošnim državnim 
načrtom ter sklepa pogodbe za dobavo 
potrošnih predmetov «vojim članom. 

Zadružni delež znaša. 150 din,- delež 
zadružnikovega družinskega Člana 15 
din. Vsak zadružnik odgovarja s pet- 
kratnim zneskom vpisanega deleža. 

Priobčitve se razglašajo v poslovnih 
prostorih zadruge in na razglasnih 
deskah poslovalnic. 

Upravni odbor sestavlja 7 do 9 članov. 
Zadrugo zastopa upravni odbor, zanjo 

pa podpisujeta dva člana upravnega od- 
bora, katerih enega sme nadomeščati 
pooblaščeni uslužbenec zadruge. 

Člani upravnega odbora so: 
Poberaj Evgen, Solkan, Ul. IX^ kor- 

pusa 201, predsednik, 
Belingar Franc, nameščenec, Solkan, 

Ul. IX. korpusa 26'5, podpredsednik, 
Poberaj Lidija, nameščenka, Solkan 23, 

tajnica, 
Gomišček Venceslav, • ključavničar, 

Solkan, Ul. IX. korpusa 185, blagajnik, 
Basin Janez, kmet, Solkan, UL IX. 

korpusa 200, 
Makuo Jakgb, mizar, Solkan, UL IX. 

korpusa 130, ' 
Rudan Jurij, kmet, Solkan 185, od- 

borniki. 
Okrožno sodišče v Postojni 

dne 14. septembra 1948. 
Zt 156/48-2 

1553. 
Sedež: Šentviška gora, okraj Tolmin. 
Dan vpisa: 22. septembra 1948. 
Besedilo: Kmetijska zadruga z omeje- 

nim jamstvom na Planoti. 
.   Zadruga je bila ustanovljena na skup- 
ščini 7. II, 1948 za nedoločen čas. 

Naloge zadruge so: 1. da na čim boljši 
in čim kulturnejši način oskrbuje svoje 
člane z vsemi' potrebnim^ potrošnimi 
predmeti; 2. da odkupuje v*svojem oko- 
lišu vse kmetijske pridelke in izdelke v 
skladu s postavljenim načrtom za dobro 
oskrbo mest in drugih industrijskih sre- 
dišč in sklepa v ta namen pogodbe; 
3. da pospešuje in razvija vse panoge 
kmetijskega gospodarstva na svojem 
področju, tako poljedelstvo, živinorejo, 
sadjarstvo, vinogradništvo, čebelarstvo, 
gojitev industrijskih in drugih kultur, 
gozdarstvo, domačo obrt itd., posebno 
še tiste panoge oziroma kulture, ki v 
danih naravnih pogojih najbolj uspeva- 
jo; 4. da uvaja za povečanje kmetijske 
proizvodnje in s tem za naraščanje bla- 
gostanja svojih* članov naprednejše teh- 
nične in agronomske, metode v kmetij- 
stvu in v ta namen nabavlja kmetijske 
stroje, umetna gnojila itd., ustanavlja 
ambulante za živino, plemenilne postaje, 
organizira selekcijo živine, gradi silose, 
organizira semensko službo, skrbi za 
gojitev sadnih, gozdnih, in drugih sadik 
itd.; 5. da organizira predelavo kmetij- 
skih pridelkov in obrtne delavnice za 
potrebe svojih članov in izrablja pri tem 
predvsem lokalne surovine; 6. da zbira 
kmečke prihranke v obliki hranilnih 
vlog, in notranjih posojil za ustvarjanje 
obratnih' sredstev in podeljevanje kre- 
ditov svojim članom; 7. da skrbi za go- 
spodarski strokovni, kulturni *in pro- 
svetni dvig vseh prebivalcev svojega 
okoliša tako, da prireja v svojem za- 
družnem domu strokovna in politična 
predavanja, kulturne prireditve, stro- 
kovne tečaje, razstave, pTedvajanja fil- 
mov, goji fizkulturo itd. ter ustanovi 
svojo knjižnico. 

Zaradi smotrnega in uspešnejšega iz- 
vajanja svojih nalog izdela potrebne 
načrte v skladu s splošnim državnim 
načrtom. 

Zadružni delež zanša 150 din, delež za- 
družnikovega družinskega člana 15 din. 
Vsak zadružnik odgovarja s petkratnim 
zneskom vpisanega deleža. 

Priobčitve se razglašajo v poslovnih 
prostorih zadruge in na razglasni deski. 

Upravni odbor sestavlja 7 do 9 čla- 
nov. 

Zadrugo zastopa upravni odbor, zanjo 
pa , podpisujeta 2 člana upravnega od- 
bora, katerih enega sme, nadomeščati 
pooblaščeni uslužbenec zadruge. 

Ciani upravnega odbora so: 
Črv Anton, kmet, Prapetno 70, pred- 

sednik, 
Pirih Janez, kmet, Prapetno 39, tajnik, 
Lukman Anton, kmet, Polje 15, 
Graholj Franc, delavec. Šentviška gora 

št. 47, 
Feltrin Andrej, delavec, Šentviška 

gora 1, 
Gruden Maks, delavec, Prapetno 11, 
Poljak Štefan, delavec, Prapetno 7, 

odborniki. 
Okrožno sodišče v Postojni 

dne 22. septembra 1948. 
Zt 195/48—2 9825 

* 
1554. 

Sedež: Veliki dol, okraj Sežana. 
Dan vpisa: 30. septembra 1948. 
Besedilo: Kmetijska zadruga z omeje- 

nim jamstvom v Velikem dolu. 
Zadruga je bila ustanovljena na skup- 

ščini 26. VI. 1948 za nedoločen čas. 
Naloge zadruge so: 1. da na čim boljši 

in čim kulturnejši način oskrbuje svoje 
člane z vsemi potrebnimi potrošnimi 
predmeti; 2. da odkupuje v svojem oko- 
lišu vse kmetijske pridelke in izdelke v 
skladu s postavljenim načrtom za dobro 
oskrbo mest in drugih industrijskih sre- 
dišč in sklepa v ta namen pogodbe; 
3. da pospešuje in razvija vse panoge 
kmetijskega gospodarstva na svojem 
področju, tako poljedelstvo, živinorejo, 
sadjarstvo, vinogradništvo, čebelarstvo, 
gojitev industrijskih in drugih kultur, 
gozdarstvo, domačo obrt itd., posebno 
še tiste panoge oziroma kulture, ki v 
danih naravnih pogojih najbolj uspeva- 
jo; 4. da uvaja za povečanje kmetijske 
proizvodnje in s tem za naraščanje bla- 
gostanja svojih članov naprednejše teh- 
nične in agronomske metode v kmetij- 
stvu in v ta namen nabavlja kmetijske 
stroje, umetna gnojila itd., ustanavlja 
ambulante za živino, plemenilne postaje, 
organizira selekcijo živine, gradi silose, 
organizira semensko službo, skrbi za 
gojitev sadnih, gozdnih in drugih sadik 
itd*; 5. da organizira predelavo kmetij- 
skih pridelkov in obrtne delavnice za 
potrebe svojih članov in izrablja pri tem 
predvsem lokalne surovine; 6. da zbira 
kmečke prihranke v obliki hranilnih 
vlog in notranjih posojil za ustvarjanje 
obratnih sredstev in podeljevanje kre- 
ditov svojim članom; 7. da skrbi za go- 
spodarski strokovni, kulturni in pro- 
svetni dvig vseh prebivalcev svojega 
okoliša tako, da. prireja v svojem za- 
družnem domu strokovna in  politična   •; 
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predavanju, kulturne prireditve, stro- 
kovne tečaje, razstave, predvajanja fil- 
mov, goji iizkuituro itd. ter ustanovi 
svojo knjižnico. 

Zdiradi smotrnega in uspešnejšega iz- 
vajanja ovojih nalog imela potrebne 
načrte v skladu s splošnim državnim 
načrtom. 

Zadružni delež znaša 160 din, delež za- 
družnikovega družinskega člana 20 din. 
Vsak zadružnik odgovarja s petkratmim 
zneskom vpisanega deleža. 

Priobčitve se razglašajo v poslovnih 
prostorih zadruge in na razglasni deski. 

Upravni odbor sestavlja 5 članov. 
Zadrugo zastopa upravni odbor, zanjo 

pa podpisujeta dva člana upravnega od- 
bora,, katerih enega sme nadomeščati 
pooblaščeni uslužbenec zadruge. 

Člani upravnega odbora so: 
Fabjan Alojzij, kmet, Veliki dol 47, 

predsednik^ 
Trobec Franc, kmet, Veliki, dol 42, 

tajnik, 
Sušteršič Peter, kmet, Veliki dol 63, 

blagajnik, 
Perčič Jožef, kmet, Tubljè 6, 
Prinčič Fani, hišna. Veliki dol 20, od- 

bornika. 
Okrožno sodišče v Postojni 

dne 30. septembra 1048. 
Zt 205/46—2 . 9406 

1555.    i 
Sedež: Vrabce, okraj Sežana. 
Dan vpisa: 14. septembra 1948. 
Besedilo: Kmetijska zadruga z omeje- 

nim jamstvom v Vrabčah. 
Zadruga je bila ustanovljena na skup- 

fiSnl 8. III. 1948. 
Naloge zadruge so: 1. da na čim boljši 

in čim kulturnejši način oskrbuje evoje 
Člane z vsemi potrebnimi potrošnimi 
predmeti; 2. da odkupuje v svojem oko- 
lišu vse kmetijske pridelke in izdelke v 
skladu s postavljenim načrtom za dobro 
oskrbo mest in drugih industrijskih sre- 
dišo in sklepa v ta ' namen pogodbe; 
3. da pospešuje in razvija vse panoge 
kmetijskega gospodarstva na svojem 
področju, tako poljedelstvo, živinorejo, 
sadjarstvo, vinogradništvo, čebelarstvo, 
gojitev industrijskih in drugih kultur, 
gozdarstvo, domačo obrt itd., posebno 
še tiste panoge oziroma kulture, ki v 
danih naravnih pogojih najbolj uspeva- 
jo; 4. da uvaja za povečanje kmetijske 
proizvodnje in s tem za naraščanje bla- 
gostanja 3vojih članov naprednejše teh- 
nične in agronomske metode v kmetij- 
stvu in v ta namen nabavlja kmetijske 
stroje, umetna gnojila itd., ustanavlja 
ambulante,za živino, plemenilne postaje, 
organizira selekcijo Živine, gradi silose, 
organizira semensko službo, skrbi za 
gojitev sadnih, gozdnih in drugih sadik 
itd.; 5. da organizira predelavo kmetij- 
skih pridelkov in obrtne delavnice za 
potrebe svojih članov in izrablja pri tem 
predvsem lokalne surovine; 6. da zbira 
kmečke prihranke v obliki hranilnih 
vlog in notranjih posojil za ustvarjanje 
obratnih sredstev in podeljevanje kre- 
ditov svojim članom; 7. da skrbi %& go- 
spodarski strokovni, kulturni in pro- 
svetni  dvig vseh  prebivalcev svojega 

okolüa tako, da prireja v svojem za- 
družnem domu strokovna in politična 
predavanja, kulturne prireditve, stro- 
kovne tečaje, razstave, predvajanja fil- 
mov, goji iizkulturo itd. ter ustanovi 
svojo knjižnica 

Zaradi smotrnega in uspešnejšega iz- 
vajanja svojih nalog izdela potrebne 
načrte Y skladu 8 splošnim državnim 
načrtom. 

Zadružni delež znala 160 din, delež za- 
družnikovega družinskega člana 20 din. 

Vsak zadružnik odgovarja s petkrat- 
nim zneskom vpisanega deleža. 

Pniobčitve se razglašajo v poslovnih 
prostorih in na razglasni deski. 

Upravni odbor sestavlja 7 članov. 
Zadrugo zastopa upravni odbor, zanjo 

i pa podpisujeta dva člana upravnega od- 
bora, katerih   enega sme nadomeščata 
pooblaščeni uslužbenec zadruge. 

Člani upravnega odbora so: 
Skapin Jožef, kmet. Vrabce 18, pred- 

sednik, 
1   Može Franc, kmet, Jakovca 7, tajnik, 

Skapin Jožef, kmet, Jakovca 11, bla- 
gajnik, 

Renar Franc, kmet, Štomaž 11, 
Žiberna Ötanko, kmet, Sek 4, 
Margon Ivan, kmet, Razguzi 6, 
Mahniö Jože, kmet, Griže 26, odbor- 

niki. 
Okrožno sodiate v Postomi 
dne 14. septembra 1948. 

Zt 167/48—2 9482 

1556. 
Sedež: Vremeki Britoi, okraj Sesana. 
Dan vpisa: 80. septembra 1948. 
Besedilo: Kmetijska zadruga z omeje- 

nim jamstvom v Vremskem Britolu.   , 
Zadruga je bila ustanovljena na skup- 

ščini 21. II. 1946 za nedoločen čas. 
Naloge zadruge so: 1. da na Čim boljši 

in čim kulturnejši način,oskrbuj e svoje 
člane z vsemi potrebnimi potrošnimi 
predmeti; 2. da odkupuje v svojem oko- 
lišu vse kmetijske, pridelke in izdelke v 
skladu s postavljenim načrtom za dobro 
oskrbo mest in drugih industrijskih sre- 
dišč in sklepa v ta namen pogodbe; 
3. da ••••••••• in razvija vse panoge 
kmetijskega gospodarstva na svojem 
področju, tako poljedelstvo, živinorejo, 
sadjarstvo, vinogradništvo, čebelarstvo, 
gojitev industrijskih in drugih kultur, 
gozdarstvo, domačo obrt itd., posebno 
še tiste panoge odroma kulture, ki v 
danih naravnih pogojih najbolj uspeva- 
jo; 4. da uvaja za povečanje kmetijske 
proizvodnje in s tem za naraščanje bla- 
gostanja svojih Članov naprednejše teh- 
nične in 'agronomske metode v kmetij- 
stvu in v ta namen nabavlja kmetijske 
stroje, umetna gnojila itd., ustanavlja 
ambulante za živino, plemenilne postaje, 
organizira selekcijo živine, gradi silose, 
organizira semensko službo, skrbi za 
gojitev sadnih, gozdnih in drugih sadik 
itd.; 5. da organizira predelavo kmetij- 
skih pridelkov in obrtne delavnice za 
potrebe svojih članov in izrablja pri tem 
predvsem lokalne surovine; 6. da zbira 
kmečke prihranke v obliki hranilnih 
vlog in notranjih posojil za ustvarjanje 
obratnih sredstev in podeljevanje kre- 

ditov svojim članom; 7. da skrbi za go- 
spodarski strokovni, kulturni in pro- 
svetni dvig vseh prebivalcev svojega 
okoliša tako, da prireja v svojem za- 
družnem domu strokovna in politična 
predavanja, kulturne prireditve, stro- 
kovne tečaje, razstave, predvajanja fil- 
mov, goji fizkulturo itd. ter ustanovi 
svojo knjižnico. 

Zaradi smotrnega in uspešnejšega iz- 
vajanja svojih nalog izdela potrebne 
načrte v. skladu s splošnim državnim 
načrtom. 

Zadružni delež znaša 160 din, delež za- 
družnikovega družinskega člana 20 din. 
Vsak zadružnik odgovarja s petkratnim 
zneskom vpisanega deleža. 

Priobčitve se razglašajo v poslovnih 
prostorih zadruge in na razglasni deski. 

Upravni odbor sestavlja 5 članov. 
Zadrugo zastopa upravni odbor, zanjo 

pa podpisujeta dva člana upravnega od- 
bora, katerih enega »me nadomeščati 
pooblaščeni uslužbenec zadruge. 

Ciati upravnega odbora so: 
Dujc Andrej, kmet, Škofje 22, pred- 

sednik, 
Prihavec Drago, gozdni Čuvaj, FamJje 

št. 8, tajnik, 
Cerkvenik Marija, hišna, Gor. Vreme 

št. 81, blagajnik, 
Zrnec Anton, kmet, Gor. Vreme 84, 
VaAovec Janko, mizar, Zavrhek 6, od- 

bornika. 
Okrožno sodišče v Postojni 
dne 80. septembra 1946. 

Zt 207/48—2 9472 
* 

1537. 
Sedeš: Vj*no, okraj Tolmin. 
Dan vpisa: 18. oktobra 1948. 
Besedilo: Kmetijska zadruga z omeje- 

nim jamstvom na Vršnem. 
Zadruga je bila ustanovljena na skup- 

ščini 29. VIIIV1948 ja nedoločen čae. 
Naloge zadruge so: 1. da na čim boljši 

in čim kulturnejši'način oskrbuje svoje 
člane z vsemi potrebnimi potrošnimi 
predmeti; 2. da odkupuje v svojem oko- 
lišu vse kmetijske pridelke in izdelke v 
skladu s postAvljenim načrtom za dobro 
oekrt» mest in drugih industrijskih sre- 
dlSč in sklepa v ta namen pogodbe; 
8. da pospešuje in razvija vse panoge 
kmetijskega gospodarstva na svojem 
področju, tako poljedelstvo, živinorejo, 
sadjarstvo, vinogradništvo, čebelarstvo, 
gojitev industrijskih in, drugih kultur, 
gozdarstvo, domačo obrt itd., posebno 
še tiste panoge oziroma kulture, ki v 
danih naravnih pogojih najbolj uspeva- 
jo; 4. da uvaja za povečanje kmetijske 
proizvodnje in s tem za naraščanje bla- 
gostanja svojih članov naprednejše teh- 
nične in agronomske metode v kmetij- 
stvu in v ts •••••• nabavlja kmetijske 
stroje, umetna gnojila itd., ustanavlja 
ambulante za Živino, plemenilne postaje, 
organizira selekcijo živine, gradi silose, 
organizira semensko službo, skrbi za 
gojitev sadnih, gozdnih in drugih sadik 
itd.; 5. da organizira predelavo kmetij- 

*skih TTidelkov in obrtne delavnice za 
potrebe svojih Članov in izrablja pri tem 
predvsem lokalne surovine; 6. da zbira 
kmečke prihranke  v obliki hranilnih 
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vlog in notranjih posojil za ustvarjanje 
obratnih sredstev in podeljevanje kre- 
ditov svojim članom; 7. da skrbi za go- 
spodarski strokovni, kulturni in pro- 
svetni dvig vseh prebivalcev svojega 
okoliša tako, da prireja v svojem ^ za- 
družnem domu strokovna in politična 
predavanja, kulturne prireditve, stro- 
kovne tečaje, razstave, predvajama fil- 

xmov, goji fizkulturo itd. ter ustanovi 
x svojo knjižnico. 

Zaradi smotrnega in uspešnejšega iz- 
vajanja svojih nalog izdela poarebne 
načrte v skladu s splošnim državnim 
načrtom. 

Zadružni delež znaša 150 din, delež za- 
družnikovega družinskega člana 30 din. 
Vsak zadružnik odgovarja s petkratnim 
zneskom vpisanega deleža. 

PriobČitve se razglašajo v poslovnih 
prostorih zadruge iu na razglasni deski. 

Upravni odbor sestavlja 7 do 9 članov. 
Zadrugo zastopa upravni odbor, zanjo 

pa podpisujeta <îva člana upravnega^ od- 
bora, katerih   enega sme  nadomeščati 
pooblaščeni uslužbenec zadruge. 

Člani upravnega odbora so: 
Sivec Ivan, kmet, Vrsno 27, predsed- 

nik, 
\ Sivep Ivan, mlekar, Krn 11, tajnik, 

Skočir Ivan, kmet, Vrsno 28, blagaj- 
nik, 

Sturm Franc,- kmet, Vrsno 29, 
Rakuišček Leopold, kmet, Krn 5, 
Skubin Ivan, kmet, Vrsno 32, 
Rutar Simon, kmet, Km 12, odborniki. 

Okrožno sodišče v Postojni 
dne -13. oktobra 1948. 

Zt 212/48—2 9822 
* 

1558. 
Sedež: Žabce, okraj Tolmin. 
Dan vpisa: 15, septembra 1948. 
Besedilo: Kmetijska zadruga z omeje- 

nim jamstvom v Žabčah, 
- Zadruga je bila ustanovljena na skup- 

Scari 14. III. 1948. 
Naioge zadrug« so: 1. da na čim boljši 

in čim Kuiturnejši način oskrbuje svoje 
člane z vsemi potrebnimi pptrošnimi 
predmeti; 2. da odkupuje v svojem oko- 
lišu vse kmetijske pridelke in izdelke v 
skladu a postavljenim načrtom za dobro 
oskrbo meat in dragih industrijskih sre- 
dišč in sklepa' v ta namen pogodbe; 
3. da pospešuje in razvija vse panoge 
kmetijskega gospodarstva na svojem 
področju, tako poljedelstvo, živinorejo, 
sadjarstvo, viuo^radrnštvo, čebelarstvo, 
gojitev industrijskih in drugih kultur, 
gozdarstvo, domačo obrt itdL, posebno 
le tiste panoge oziroma kulture, ki v 
danih naravnih pogojih najbolj uspeva- 
jo; 4. da uvaja zà povečanje kmetijske 
proizvodnje in s tem za naraščanje bla- 
gostanja svojih članov naprednejše teh- 
nične in agronomske metode v kmetij- 
stvu in v ta namen nabavlja kmetijske 
stroje, umetna gnojila itd., ustanavlja 
ambulante za žjvmo, plemenilne. postaje, 
organizira selekcijo živine, gradi silose, 
organizira semensko staäbo, skrbi za 
gojitev sadnih, gozdnih in drugih sadik 
itd,; o. da organizira predelavo kmetij- 
skih pridelkov ; in obrtne delavnice za 

potrebe svojih članov in izrablja pri tem 
predvsem lokalne surovine; 6. da.zbira 
kmečke prihranke v obliki hranilnih 
vlog in notranjih posojil za ustvarjanje 
obratnih sredstev in podeljevanje kre- 
ditov svojim članom; 7. da skrbi za go- 
spodarski strokovni, kulturni in pro- 
svetni dvig vseh prebivalcev svojega 
okoliša tako, da prireja v svojem za- 
družnem domu 6trokovna in politična 
predavanja, kulturne prireditve, stro- 
kovne tečaje, razstave, predvajanja fil- 
mov, goji fizkulturo itd. ter ustanovi 
svojo knjižnico. 

Zaradi smotrnega in uspešnejšega iz- 
vajanja svojih nalog izdela potrebne 
načrte y skladu s splošnim državnim 
načrtom. 

Zadružni delež znaša 150 din, delež za- 
družnikovega družinskega cianai 20 din. 
Vsak zadružnik odgovarja s petkratnim 
zneskom vpisanega deleža. 

Priobčitve se razglašajo v poslovnih 
prostorih zadruge in na razglasni deski. 

Upravni odbor sestavlja 7 do 9 članov. 
Zadrugo zastopa upravni odbor, zanjo 

pa podpisujeta dva člana upravnega od- 
bora, katerih enega sme nadomeščati 
pooblaščeni uslužbenec zadruge. 

Člani upravnega odbora so: 
Rejc Ivan, kmet. Žabce 27, predsed- 

nik, 
Kavčič Lucija, kmetica, Žabce 14, taj- 

nica, 
Klinkon Franc, mizar, Žabce 29, 
Leban Andrej, kmet. Zalaz, Žabce 12, 
Klinkon Viktor, kmet, Zabče 5, 
Gaberšček Anton, kmet, Tolmin; Rav- 

ne 13, 
Leban Anton, kmet. Zalaz. Zabče 25, 

odborniki. 
Okrožno sodišče v Postojni 

dne 15. septembra 1948. 
Zt 187/48-2 9493 

* 
1559. 

Sedež: Žaga, okraj Tolmin, 
Dan vpisa: 29. septembra 1948. 
Besedilo: Kmetijska zadruga • omeje- 

nim jamstvom na žagi. 
Zadruga je bila ustanovljena na skup- 

ščini 6. II. 1948 za nedoločen čas. 
Naloge zadrug^ so: 1. da na čim boljši 

in čim kulturnejäi način oskrbuje svoje 
člane z vsemi potrebnimi potresnimi 
predmeti; 2. da' odkupuje v svojem oko- 
lišu vse kmetijske pridelke in izdelke v 
skladu s postavljenim načrtom za dobro 
oskrbo mest in drugih industrijskih sre- 
dišč in sklepa v ta namen pogodbe; 
3, da pospešuje in razvija vso panoge 
kmetijskega gospodarstva na svojem 
področju, tako poljedelstvo, živinorejo, 
sadjarstvo, vinogradništvo, čebelarstvo, 
gojitev industrijskih 'in drugih kultur, 
gozdarstvo, domačo obrt itd,, posebno 
še tiste panoge oziroma kulture, ki y 
danih naravnih pogojih najbolj uspeva- 
jo; 4. da uvaja za povečanje kmetijske 
proizvodnje in s tem za naraščanje bla- 
gostanja svojih članov naprednejše teh- 
nične in agronomske metode v kmetij- 
stvu in v ta namen nabavlja kmetijske 
stroje, umetna gnojila itd., ustanavlja 
ambulante za živino, nlemenimo postaje, 
organizira selekcijo živine, gradi silose, 

organizira semensko službo, skrbi za 
gojitev sadnih, gozdnih in drugih sadik 
itd.; 5. da organizira predelavo kmetij- 
skih pridelkov in obrtne delavnice za 
potrebe svojih članov in izrablja pri tem 
predvsem lokalne surovine; 6. da zbira 
kmečko prihranke v obliki hranilnih 
vlog in notranjih posojil za ustvarjanje 
obratnih sredstev in podeljevanje kre- 
ditov svojim članom; 7. da skrbi za go- 
spodarski strokovni, kulturni in pro- 
svetni dvig vseh prebivalcev svojega 
okoliša tako, da prireja v svojem za. 
družnem domu strokovna in politična 
predavanja, kulturno prireditve, stro- 
kovne tečaje, razstave, predvajanja fil- 
mov, goji fizkulturo itd. ter ustanovi 
svojo knjižnico. 

Zaradi smotrnega • uspešnejšega iz- 
vajanja svojih nalog izdela potrebne 
nacrte v skladu s splošnim državnim 
načrtom. 

Zadružni delež znaša 75 din, delež za- 
družnikovega družinskega člana 15 din. 

Priobčitve se razglašajo v ppslovnih 
prostorih zadruge in na razglasni deski. 

Upravni odbor sestavlja 7 članov. 
Zadrugo zastopa upravni odbor, zanjo 

pa podpisujeta dva člana upravnega od- 
bora, katerih enega sme nadomeščati 
pooblaščeni uslužbenec zadijuge. 

Člani upravnega odbora so: 
Rot Franc, delavec. Žaga 158, pred- 

sednik, 
Šulin Izidor, kovač. Žaga 144, pod- 

predsednik, 
Žagar Ludvik, kmet, Žaga 92, tajnik, 
Melüieir Anton, kmet; Žaga 21 j-   • 
Rot' Jožef, kmet, Žaga 74, 
Žagar Štefanija, gospodinja. Žaga 44, 
Melihen Alojz, kmet, Log pri Žagi 10, 

odborniki. 
Za sopodpisovanje so pooblaščeni: 

predsednik upravnega odbora Rot 
Franc, tajnik upravnega odbora Žagar 
Ludvik, in poslovodja zadruge Berginc 
Anton z Loga pri Žagi 4. 

Okrožno sodišče v Postojni 
dne 29. septembra 1948. 

Zt 181/48—2 9492 

1560, 
Sedež: Ljubljana. 
Dan vpisa: 21. oktobra 1948. 
Besedilo: Fizkulturni magazin, zadru- 

ga z omejenim jamstvom v Ljubljani. 
Izbrišejo se člani upravnega odbora: 

Belopavlovič Niko, Thuma Emanuel in 
Klasek Slavko, vpišejo se novi člani: 

Serpan Edvard, nameščenec, Costova3, 
.Poljšak  Rastko, ' sekretar  zavoda  za 

fizkulturo, Rožna dolina, Cesta V/43, 
Biber Neža, nameščenka, Vegova 2, 
Sikošek Boža, nameš.čenka, Bežigrad 5, 

vsi v Ljubljani. 
Okrožno sodišče v Ljubljani 

dne 21. oktobra 1948. 
Zadr V 109/2    •>' 9469 

* 
1561. 

Sedež: Ljubljana. 
Dan vpisa: 25. oktobra 1948. 
Besedilo: Stavbna zadruga »Trnovski 

prosvetni đom«, zadruga z omejenim 
jamstvom v Ljubljani, 
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rojene Anželj, mali kmet, je bil leta 1942 
prisilno mobiliziran v nemško vojsko. 
Zadnjič se je oglasil 1. VIII. 1944, od 
tedaj se pogreša. Vse poizvedbe pri 
RKS v Ljubljani so ostale brezuspešne. 

Na predlog strica Zorka Janeza, vini- 
carja v Cagoni 9, še uvede postopanje 
za razglasitev za mrtvega in se izdaja 
poziv, da se o pogrešanem do 15. XII. 
1948 poroča sodišču ali skrbniku Zorku 
Janezu. 

Samprl Jakob se poziva, da se zglasi 
pri sodišču ali drugače da kako vest o 
sebi. 

Po preteku roka bo sodišče odloČilo o 
predlogu. 

Okrajno sodišče v Gor. Radgoni 
dne 13. oktobra 1948. 

R 464/48—3 9744 
Zgavec Frano, rojen 5. V. 19Ï5 v Mrz- 

lem logu, okraj Litija, sin pok. Franca 
in Marije rojene Lemut, poročen, cev- 
ljar iz Predgriž 17, je ob osvoboditvi kot 
domobranec neznano kam izginil. Zad- 
njič sta ga videla konec maja 1945 Baje 
Karol in Kavčič Ivan na Šentviški gori, 
od takrat se pogreša. 

Na predlog brata Zgavca Janeza, kro- 
jača iz Predgriž 32, se uvede postopanje 
za razglasitev za mrtvega in se izdaja 
poziv, da se o pogrešanem do 1. I. 1949 
poroča sodišču. 

Zgavec Franc se poziva, da se zgla- 
si pri sodišču ali drugače da kako vest 
o sebi. 

Po preteku roka bo sodišče odločilo o 
predlogu. 

Okrajno sodišče v Idriji 
dne 26. oktobra 1948. 

R 465/48—2        . 9848 
Sovan Franc, roj. 23. I. 1878 na Med- 

vedjem brdu, okraj Idrija, sin pok. Jo- 
žefa in Uršule rojene Sedej, kmet iz 
Medvedjega brda št. 16, je odšel v av- 
gusta 1914 kot avstrijski vojak na rusko 
fronto, od koder se je zadnjič oglasil pis- 
meno v novembru 1914 in se od takrat 
Pogreša. 

Na predlog njegove žene Suvan Fran- 
čiške, prevžitkarice iz Medvedjega brda 
št. 16, se uvede postopek za razglasitev 
za mrtvega in se izdaja poziv, da se o 
pogrešanem do 1.1.19-19 poroča sodišču. 

Suvan Franc ee poziva, da se zgla. 
si pri sodišču ali drugače da kako vest 
o sebi. 

Po preteku roka bo sodišče odločilo o 
predlogu. 

Okrajno sodiščo v Idriji 
dne 27. oktobra 1948. 

R 563/4—5 ^ 9702 
Jagodnik Ivan, roj. 17. V. 1902 v Mali 

Bukovici, kmečki sin pok. Andreja in 
pok. Jožefe rojene Udovič, samski, je bil 
1938 odpeljan .v umobolnico na Reki, od 
tam pa v umobolnico v Vicenzo v Itali- 
jo. Po izpovedbi sestre Boštjančič Mari- 
jo, jo prišlo 1941 poročilo, da je marca 
1941 v umobolnici umrl. 

Na predlog sestre Boštjančič Marije 
rojene Jagodnik, gospodinje iz Male Bu- 
kovice 18. se uvede postopanje za raz- 

glasitev za mrtvega in se izdaja poziv, da 
se o pogrešanem do 1. I. 1949 poroča so- 
dišču ali skrbniku Oljšaku Toussaintu, 
sod. uslužbencu v Ilirski Bistrici. 

Po preteku roka bo sodišče odločilo o 
predlogu. 

Okrajno sodišče v II. Bistrici 
dne 22. oktobra 1948. 

•z« 

R1074/48—4 953S 
Jančar Martin, roj. 12. X. 1908 v Vrh- 

polju, sin Martina in Frančiške rojene 
Urbanija, pekovski pomočnik v Domža- 
lah, se od leta 1945 pegreša. Po urad- 
nem potrdilu odsekala notranje zadeve 
pri OIO Kamnik ni nobenih podatkov 
o njegovem bivališču. 

Na predlog Jančar Ane, delavke iz 
Serjuč 29, se uvede postopanje za raz- 
glasitev za mrtvega in se izdaja poziv, 
da se o pogrešanem do 1. V. 1949 po- 
roča sodišču ali skrbniku Kolencu Ange, 
lu, sod. uslužbencu v Kamniku. 

Jančar Martin && poziva, da se zglasi 
pri sodišču ali drugače da kako vest o 
sebi. 

Po preteku roka bo sodišče odločilo o 
predlogu. 

Okrajno sođiščo v Kamniku 
dne 22. oktobra 1948. 

* 
R 1005/48—4 9701 

Vider Franc, roj. 9. XI. 1915 v Smreč- 
ju, siu Jožeta in Frančiške rojene Res- 
nik, goep. pomočnik, je bil 4. VII. 1942 
v Stahovici aretiran od nemške žardar- 
merije in baje čez nekaj dni ustreljen. 
Od tedaj "se pogreša. 

Na predlog sestre Vider Angele, gosp. 
pomočnice iz Smrečja 3, se uvede posto- 
panje za razglasitev za- mrtvega in se iz- 
daja poziv, da se o pogrešanem do 31. 
XII. 1948 poroča sodišču ali skrbniku 
Klemenčiču Ivanu, sod. uslužbencu v 
Kamniku. 

Vider Franc se poziva, da se zgla- 
si pri sodišču ali drugače da kako vest 
o sebi. . 

Po preteku roka bo sodišče odločilo o 
predlogu. 

Okrajno sodišče v Kamniku 
dne 26.- oktobra 1948. 

* 
II R 253/48-3 9107 

Božič Vinko, roj. 15. VII. 1913 v Ka- 
lisah, sin Franca in Neže rojene Habjan, 
čevljarski pomočnik, samski,, Studeno 
OLO Kranj se kot partizan iz .bojev pri 
Podporeznu od 21. III. 1945 pogreša. 

Na predlog očeta Božiča Franca se 
uvede postopanje za razglasitev za mrt- 
vega in se izdaja poziv, <Ja se o pogreša- 
nem do 31. XII. 1948 poroča sodišču 
ali skrbniku Zelezniku Simonu, sod. 
uslužbencu v Kranju. 

Božič Vinko se poziva, da s© zglasi 
pri sodišču ali drugače da kako vest o 
sebi. 

Po preteku roka bo sodišče odločilo o 
predlogu. 

Okrajno sodišče v Kranju 
dne 7. oktobra 1948. 

Ok 196/48-4 9179 
Vodnik Janez, rojen 1. VII. 1929 v 

Ljubljani, sin Viktorja in Rože rojene 

Leben, dijak v Ljubljani, Celovška 266, 
je odšel 17. V. 1944 v NOV. Bil je kurir 
Vojkove brigade in je baje 22. VII. 1944 
padel na  Oblakovem  vrhu ptì   Idriji. 

Na predlog Vodnika Viktorja, usluž 
benca v .Ljubljani, Celovška 296, se uve- 
de postopanje za razglasitev za mrtvega . 
in se izdaja poziv, da se o pogrešanem 
v dveh mesecih po objavi v Uradnem 
listu LRS poroča sodišču ali skrbniku 
Končanu Ivanu, posestniku v Ljubljani, 
Kovaška 9, oziroma predlagatelju. 

Vodnik Janez se poziva, da se zglasi 
pri sodišču ali drugače da kako vest o 
sebi. 

Po preteku roka bo sodišče odločilo o 
predlogu. 

Okrajno sodišče v Ljubljani 
dne 12. oktobra 1948. 

* 
Ok 206/48—8 9505 

Rozman Ivan, roj. 13. II. 1919 v Ljub- 
ljani, sin Janeza in Uršule rojene Toma- 
žič, brivski pomočnik v Ljubljani, Grab- 
ljevčeva 6, je odšel oktobra 1941 v NOV. 
Baje je padel nekje na Primorskem. 

Na predlog Rozman Uršule, gospodi- 
nje v Ljubljani, Grabljevčeva 6,_»e uve- 
de postopanje za razglasitev za mrtvega 
in se izdaja poziv, da se o pogrešanem 
v dveh mesecih po objavi v Uradnem 
listu LRS poroča sodišču ali skrbniku 
Polaku Ediju v Ljubljani, Korytkova 26 
oziroma predlagateljici. 

Rozman Ivan se poziva, da se zglasi 
pri sodišču ali drugače da kako vest o 
sebi. 

Po preteku roka bo sodišče odločilo o 
predlogu. 

Okrajno sodišče • Ljubljani 
dne 18. oktobra 1948. 

Ok 286/48-4 9952 
Bolaffio Renato, roj. 3. III. 1926 v 

Ljubljani, sin Evgena in Amalije rojene* 
Pegan, dijak, samski, Ljubljana, šentpe- 
trska 48, je odšel 7. VI. 1942 v Tomši- 
čevo brigado, 2. četo, 3. bataljona NOV, 
kjer je baje padel. 

Na predlog Bolaffio Evgena, uradnika 
v Ljubljani, Šentpeirska 43, se uvede 
postopanje za_ razglasitev za mrtvega in 
se izdaja poziv, da se o pogrešanem v 
dveh mesecih po objavi v Uradnem listu 
LRS poroča sodišču ali skrbniku Počka- 
ju Miroslavu, učitelju v Ljubljani, Šent- 
petrska 17, oziroma predlagatelju. 

Ok 292/48—4 9953 
Božič Viljem Franc, roj. 2. IV. 1914 v 

Gradcu, sin Božič Marije, samski, ko- 
vač v Ljubljani, Delavski donij je baje 
marca 1944 padel kot partizan v Javori- 
ci pri Novem mestu. 

Na predlog Božič Marije, upokojenke 
v Mali Kostrevnici 9, p. Šmartno pri Li- 
tiji, se uvede postopanje za razglasitev 
za mrtvega in se izdaja poziv, da se o 
pogrešanem v dveh'mesecih po objavi v 
Uradnem listu LRS poroča sodišču aH 
skrbniku Jezeršek Nadi, Ljubljana, Blei- 
weisova, Delavski dom, oziroma predla- 
gateljici. 
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Ok 262/48—3 9951 
Kos Frančiška, roj. 27. HI. 1923, hči 

Jožefa, in Marije rojene Zorman, eam- 
ska, delavka v Mali vusi 49, KLO Jezi- 
ca, je bila oktobra 1943 aretirana. Odpe- 
ljana je bila v Auschwitz, kjer je baje 
2. III. 1944 umrla. 

Na predlog Kos Marije rojene Zor- 
man, gospodinje v Mali vasi 49, se uve- 
de postopanje za razglasitev za mrtvega 
in se izdaja poziv, da se o pogrešanem 
v dveh mesecih po objavi v Uradnem H- 
stu LRS poroča sodišču aLi skrbnici 
Omladič Angeli v Mali vasi 53, oziroma 
predlagateljici. 

Bolaffio Renato, Božič Viljem in Kos 
Frančiška se pozivajo, da se zglasijo pri 
sodišču ali drugače dajo kako vest o 
sebi. 

Po preteku roka bo sodišče odločilo 
o predlogih. 

Okrajno sodišče v Ljubljani 
dne 29. oktobra 1948. 

R 342/48-3 8941 
Viher Ivan, roj. 15. XII. 1899 v Sveti- 

njah, sin Jakoba in Ane rojene Sagaj, 
ekonom v Plešivici, nazadnje v umobol- 
nici v Novem Celju, je bil 1941 odveden 
v Line in baje tam v krematoriju sežgan. 
Njegov pepel so poslali 1. 1942 na občino 
Sv. Miklavž pri Ormožu. 

Na predlog žene Viher Marije rojene 
Novale, služkinje v Zagrebu. Pasaričeva 
št. 20, se uvede postopanje, za razglasi- 
tev za mrtvega in se izdaja poziv, da se 
0 pogrešanem do 15. XII. 1948 poroča 
sodišču ali skrbniku Zuniču Ignacu, sod. 
uslužbencu v Ljutomeru. 

Po preteku roka bo sodišče odločilo o 
predlogu. 

Okrajno sodišče v Ljutomeru 
dne 5. oktobra 1948. 

* 
1 R 159/48—4 9508 

Marinšek Anton, roj. 15/VII. 1910 v 
Landolu, sin Franca in Marije rojene 
Petrovčič, mizar v Malem Ubelskem 18, 
poročen, je odšel septembra 1943 v 
Gradnikovo brigado NOV. Baje je marca 
1944 padel v bojih v Jazbinah nad Idri- 
jo. Od tedaj se pogreša. 

Na predlog žene Marinšek Terezije 
rojene Šimšic, gospodinje v Malem Ubel- 
skem 18, se uvede pastopanje za raz- 
glasitev za mrtvega in se izdaja poziv, 
da se o pogrešanem do 31. XII. 1948 po- 
roča sod išcu ali skrbniku Jerančetu Slav- 
ku, sod. uradniku v Postojni. 

I R 161/48—4 9509 
Premrl Anton, roj. 23. III. 1893 na 

•Vel. Ubelskem, sjn pok. Jožefa in pok. 
Jožefe rojene Kocjančič, kmet v Cepnem 
št. 24, je bil v začetku februarja 1943 od 
Italijanov odpeljan v Trst nato pa v 
neko taborišče v Savoni. Od tam je bil 
odveden v Mauthausen, kjer je baje de- 
cembra 1943 umrl in bil v krematoriju 
sežgan. Od tedaj se pogreša. 

Na predlog žene Premrl Marije rojene 
Kranjc, kmetice v Čepnem 24, se uvede 

postopanje za razglasitev za mrtvega in 
se izdaja poziv, da se o pogrešanem do 
15. XII. 1948 poroča sodišču ali skrb- 
niku Jerančetu Slavku, sod. uslužbencu 
v Postojni. 

Marinšek Anton in Premrl Anton se 
pozivata, da se zglasita pri sodišču ali 
drugače dasta kako vest o sebi. 

Po preteku rokov bo sodišče odločilo 
o predlogih. 

Okrajno sodišče v Postojni 
dne 19. oktobra 1948. 

«s« 

VII R 161/48 N 9267 
Mere Jožef, roj. 6. XII. 1922 v Belav- 

šeku, sin Jožefa in Neže, samski, delavec, 
se kot borec I. jugool. brigade iz bojev 
pri Caku v dneh 28. X. do 1. XI. 1944 
pogreša. 

Na predlog matere Mere Neže iz Be- 
lavšeka 11, se uvede postopanje za raz- 
glasitev za mrtvega in se izdaja poziv, 
da se o pogrešanem do 15. XII. 1948 po- 
roča sodišči- ali skrbniku Drevenšku Jo- 
žefu, posestniku v Sp. Leskovcu. 

Po preteku roka bo sodišče odločilo o 
predlogu. 

Okrajno sodišče v Ptuju 
dne 13. oktobra 1948. 

ft 
III R 143/48—2 9568 

Tavčar Albin, roj. 7. IX. 1916 v Krep- 
ljali, sin Antona in Antonije rojene Ro- 
dica, poročen, krojač, je bil 8, IX. 1944 
od Nemcev odpeljan v tržaške, zapore, 
od tam pa v Buchenwald. Zadnjič se je 
oglasil januarja 1945, od tedaj se po- 
greša. 

Na predlog žene Tavčar Danice se 
uvede postopanje za razglasitev za mr- 
tvega in se izdaja poziv, da se o pogre- 
šanem do 31. XII. 1948 poroča sodišču. 

Tavčar Albin se poziva, da se zglasi 
pri sodišču ali drugače da kako vest o 
sebi. 

Po preteku roka bo sodišče odločilo 
0 predlogu. 

Okrajno sodišče v Sežani 
dne 22. oktobra 1948. 

* 
1 R 565/48—3 8554 

Berdnik Janez, roj. 12. XII. 1918, sin 
Jožefa in Veronike, delavec, Božje, p. 
Oplotnica, je bil od julija 1944 v NOV, 
Iz bojev v Sremu se pogreša. 

Na predlog matere njegovega otroka 
Založnik Ljudmile, Cezlak 61, p. Oplot- 
nica, se uveda postopanje za razglasitev 
za mrtvega in se izdaja poziv, da ee o 
pogrešanem do 15. XI, 1948 poroča 'so- 
dišču ali skrbniku Ralci Francu, sod. 
uslužbencu v Slovenski Bistrici. 

Berdnik Janez s© poziva, da se zglasi 
pri sodišču ali drugače da kako vest o 
sebi. 

Po preteku roka bo sodišče odločilo o 
predlogu. 

Okrajno sodišče r Slovenski Bistrici 
dne 17. septembra 1948. 

III R 845/48—3 8397 
Koleno Aleksander, roj. 13. V. 1914 v 

Straži pri Novem mestu, mehanik v Za- 

gorju, Topiice 36, se od maja 1945 po- 
greša. 

Na predlog žene Kolenc Vide, gospo- 
dinje v Zagorju, Toplice, se uvede posto- 
panje za razglasitev za mrtvega in se 
izdaja poziv, da se o pogrešanem do 1. 
XII. 1948 poroča sodišču. 

III R 862/48—2 8398 
Zupan Jožef, roj. 17. II. 1924 v Trbov- 

ljah, delavec v Trbovljah, Loke 239, je 
odšel jul".ja 1941 v NOV in se od maja 
1942 pogreša. 

Na predlog matere Zupan Marije, go. 
spodiinje v Trbovljah, Loke 239, se uve- 
de postopanje za ravglasitev za mrtvega 
in se izdaja poziv, da se o pogrešanem do 
1. XII. 1948 poroča sodišču ali skrbniku 
Spun tu Martinu, sod. nameščencu v Tr- 
bovljah. 

Kolenc Aleksander in Zupan Jožef se 
pozivata, da se zglasita pri sodišču ali 
drugače dasta kako vest o sebi. 

Po preteku roka bo sodišče odločilo o 
predlogih. 

Okrajno sodišče v Trbovljah 
dne 14. septembra 1948 

* 
III R 870/48-3 9507 

Prek Franc, roj. 31. III. 1915 v Trbov. 
ljah, trafikant v Trbovljah, Loke 522, se 
od maja 1945 pogreša. 

Na predlog žene Prek Suzane, gospo- 
dinje v Trbovljah, Loke 522, se uvede 
postopanje za razglasitev za mrtvega in 
se izdaja poziv, da se o pogrešanem do 
1. I. 1949 poroča sodišču ali skrbniku 
Špuntu Martinu, sod. nameščencu v Tr- 
bovljah. 

Po preteku roka bo sodišče odločilo o 
predlogu. 

Okrajno sodišče v Trbovljah 
dne 18. oktobra 1948. 

Oglasi sodišč 

Zemljiškoknjižni oklici 

R 293/48 9999 
Oklici 

o prenosu italijanskega državnega pre- 
moženja na priključenem ozemlju v last 

FLRJ 
Okrajno sodišče v Idriji je z odločbo 

z dne 16. X. 1948, R 293/48—2, ugotovilo, 
da je premoženje italijanskega držav- 
nega erarja, ki sestoji iz nepremičnin: 

1. v. k. o. mesto Idrija, vi. št 443, 444, 
446, 447, 448, 459, 495, 497. 505. 516, 
545, 784; 

2. v k. o. Cekovnik, vi. št 5, 7, 39, 65; 
3. v k. o. Crni vrh, vi. št. 121. 289; 
4. v k. o. G t dovič, vi. št. 93; 

.5. v k. o. Gornja Kanomija, vi. št. 65; 
6. v k. o. Idrijski log, vi. št. 5, 32, 

36, 58; 
7. v k. o. Krnice, vi. št. 29; 
8. v k. o. Jelični vrh, vi. št. 122; 
9. v k. o. Sp, Idrija, vi. št. 92, 158; 

10 v k. o. Sp. Kanomija, vi. št. 83; 
11. v k. o. Srednja Kanomija   vi   št. 

5, 71; 
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12. v k, o. Vojsko, vi. št. 58. 114, 132; 
18. v k. o. Zadlog, vi. •. 147, 

kot bivie italijansko državno premože- 
nje na odstopljenem ozemlju na podlagi 
1. točke XIV. priloge k mirovni pogodbi 
z Italijo prešlo brezplačno v last FLRJ. 

Pozivajo se vsi interesenti, da v 16 
dneh po objavi tega oklica priglasijo 
temu sodišču morebitne ugovore ali iz- 
ločitvene zahtevke. 

Okrajno sodišče r Idriji 
dne 18. oktobra 1948. 

R 292/48 10.000 
Okrajno sodišče v Idriji je z odločbo 

št. R 292/48-2 z dne 18. X. 1948 ugo- 
tovilo, da je premoženje italijanskega 
državnega erarja. ki sestoji iz nepre- 
mičnin: 

1. v k. o. mesto Idrija: vi. it. 278. 281, 
291, 398, 400, 286, 287, 401, 449, 451, 
452, 455, 457, 458, 481, 464, 467, 469, 
470, 473, 474, 476, 484. 537, 538, 539, 
540, 579, 764; 

2. v k. o. Sp. Idrija: vi. St- 2, 
kot bivše italijansko državno premoženje 
na odstopljenem ozemlju na podlagi 
1. točke XIV. priloge k mirovni pogodbi 
z Italijo- prešlo brezplačno v last FLRJ. 

Pozivajo se vsi interesenti, da v 15 
dreh po objav; tega oklica priglasijo 
temu sodišču morebitne ugovore ali' iz- 
ločitvene zahtevke. 

Okrajno sodiščo v Idriji 
dne 18. oktobra 1948. 

Dražbe 
I R 272/48—6 9538 

V izvršilni stvari zahtevajoče stranke 
Barbaric Marije roj. Pentek, kmetioe, ki 
jo zastopa Barbaric Josip, kmet, oba v 
Petišovcih 42, Vida Elizabete roj. Pen- 
tek, kmetice, ki jo zastopa Vida Franc, 
kmet, oba v Petišovcih 40, in Feher 
Rozalije roj. Pentek, kmetice, ki jo za- 
stopa Feher Vendei, kmet, oba v Peti- 
šovcih 39, bo zaradi razdružitve skupno- 
sti 27. novembra 1948 ob 14. uri na kra- 
ju samem v Čentibi na podlagi s tem 
potrjenih dražbenih pogojev dražba 
skupne kleti, stoječe na parceli št. 634 
vi. št. 176 k. o. Centiba in na parceli št 
635/a vi. št. 177 k. o. Centiba. 

Klet z vsemi pritiklinami je last Vida 
Elizabete roj. Pentek, Barbaric Marije 
roj. Pentek in Feher Rozalije roj-Pentek, 
in sicer vsake do 1/3. Ocenjena je na 
16.000 din. 

Izklicna cena je 10.000 din in se za 
nižjo ceno ne bo prodajalo. 

Varščina je 1.500 din. 
Izkupiček, dosežen na dražbi, se po- 

loži pri okrajnem sodišču v Dol. Len- 
davi. Pravice, zaradi katerih dražba ne 
bi bila dopustna, je treba priglasiti so- 
dišču najpozneje na dražbenem naroku 
pred začetkom dražbe, ker se sicer ne 
bi mogle vt\ uveljaviti naproti zdra- 
Žitelju. Id bi ravnal v dobri veri. 

Dražbeni pogoji in vsi drugi podatki, 
ti se nanašajo na predmet dražbe, se 
lahko vpogledajo pri tem sodi«ču v sobi 
št 17 med uradnimi urami. 

Okrajno sodišče v Dolnji Lendavi 
dno 21. oktobra 1948. 

R 93/48-14 9703 
Na podlagi pravnomočne odločbe 

okrajnega sodišča v Šoštanju R 93/48-5 
z dne 20. VI. 1948, bo 16. novembra ob 
9. uri na kraju samem v Prelogah 6, 
KLO Pesje, okraj Mozirje, na podlagi e 
tem potrjenih dražbenih pogojev javna 
dražba nepremičnine vi. žt 91 k. o. Ve- 
lenje — razen parcel 957 travnik, 958 
njiva in 959 travnik — s hišo št 6 in z 
gospodarskim poslopjem s skupno povr- 
fino 2 ha 15 a 83 m', nadalje vi. št 184 
k. o. Lokovica s površino 54 a 67 m* za 
izklicno ceno 300.000 din, kot najmanjli 
ponudek. 

Obenem se bodo prodajale vse priti- 
kline in premičnine, in sicer posamezno 
po kosih. 

Natančnejši dražbeni pogoji in listine 
ee lahko vpogledajo pri tem sodišču med 
uradnimi urami v sobi št. 4. 

Okrajno sođiščo v Šoštanju 
dne 25. oktobra 1948. 

Razfìi oglasi 
VI št. 121/48 9908 

Razglasi 
Krajevna podjetja Menza >Zvezda< 

KLO Gornji grad. Mizarska obrt KLO 
Gornji grad in Čevljarska obrt KLO Gor- 
nji grad razglašajo, da Bezovšek Franc, 
Prašnikar Stanko in Krajne Leo niso 
več upravičeni podpisovati zadev z Na- 
rodno banko. — Pooblaščeni za podpi- 
sovanje so odslej Slapnik Ivan, Remše 
Milan, Majcen Ivan in Mikek Jože. 

Krajevna podjetja v Gornjom građu 

St. 1/462—48 9907 
Krajevni LO Rožički vrh, okraj Rad- 

gona, preklicuje svojo izgubljeno itam- 
piljko. 

KLO Rožički vrh 

Preklici izgubljenih listin 

Preklicujem osebno izkaznico, del. št 
654/8-1945, izdano od KLO Stara vas-Vi- 
dem ob Savi na ime Abram Gvido, roj. 
9. IX. 1899 v Ribčah pri Litiji. 
9934        i Abram Gvido, knjigovodja, 

Industrija usnja, Vrhnika 
Preklicujem ukradeno dijaško tram- 

vajsko izkaznico na ime Andrejka Hele- 
na, Ljubljana, Moste, Vodmateka 19. 
9962 Andrejka Helena 

Preklicujem izgubljeno vojaško knji- 
žico, izdano od štaba I. divizije Knoja, 
Ljubljana, na ime Antolič Jože, Brato- 
nečice 19, p. Sv. Tomaž pri Ormožu. 
10.008 Antolič Jože 

Preklicujem  izkaznico za kolo NSU 
712884, izdano na ime Ašič Anton, Ma- 
ribor, Pobrežje, Zrkovska 63. 
9875 Ašič Anton 

Preklicuiem izgubljeno osebno izkaz- 
nico St.* 220/45 in izkaznico OF, številka 
362.139, izdani na ime Babnik Anton, 
Bizovik 8. 
9917 Babnik Anton 

Preklicujem izgubljeno izkaznico OF, 
izdano od KLO Vavta vas na ime Baraga 
Franc, Vavta vas 50, p. Straža pri Novem 
mestu. 
9979 Baraga Franc 

Preklicujem izgubljeno osebno izkaz- 
nico, izdano od uprave NM Ljubljana, 
izkaznico OF in sindikalno izkaznico, 
izdano od KOZ Ljubljana, v»e na 'ime 
Bezlaj Jelena, Slomškova 23, Ljubljana. 
9915 Bezlaj Jelena 

Preddicujem potrdilo o preselitvi, iz- 
dano 20. X. 1948 od uprave NM v Ljub- 
ljani na ime Blažko Štefanija. Gosposka 
št. 4, Ljubljana. 
9869 Blalko Štefanija 

Preklicujem ukradeno prometto knji- 
žico za moško kolo znamke >Recordc 
9914       Brunček Stanko, Sp. Kungota 

Preklicujem izgubljeno izkaznico za 
kolo št. 504015,, izdano od uprave NM v 
Idriji na ime Čuk Srečko, Idrija, Rožna 
ulica 15. 

Čok Srečko 

Preklicujem ukradeno živilsko nakaz- 
nico TD za oktober in november, števil- 
ka 16.064, izdano odvRLO Rakovnik-Vič 
na ime Danic Marija, Cerkvena 21•1. 
9867 Danic Marija 

Preklicujem izgubljeno izkaznico OF, 
oblačilno izkaznico in izkaznico za kolo 
na me Dolinšek Stanko, Tupaliče 15 ter 
bone za 1300 din (kmečke) na ime Do- 
linšek Janez, Tupaliče 15. 

Dolinšek Stanko, Tupaliče 15, 
9767 p. Pi    dvor pr: Kranju 

Preklicujemo izgubljeno osebno izkaz- 
nico oziroma dovoljenje za prebivanje v 
Sloveniji, izdano od notranjega odseka 
Maribor okolica na ime Czeska (Karel) 
Rudolf, roj. 16. X. 1921, Lehre Braun- 
schweig, Nemčija. 
9935 Elektroprenos, direkcija Maribor 

Preklicujem  izgubljeno univerzitetno 
izkaznico filozofske fakultete, izdano od 
rektorata univerze v Ljubljani na ime 
Emmer Anda, Kranj, Prešernova 13. 
98>ffl Emmer Anda 

Preklicujem izgubljeno spričevalo za 
strojnika, izdano öd 0L0 Dravograd na 
ime Ferarič Vid, ključavničar, Dravo- 
grad. 
9936 * Ferarič Vid 

Preklicujem izgubljeno prometno knji- 
žico za kolo št. 46502947, izdano na ime 
Forjan Rozalija, Lipovci 70. 
9937 Forjan Rozalija 

Preklicujem ukradeno Šofersko izkaz- 
nico št. 577/47, izdano 1. 1947 od uprave 
NM  Celje meeto na ime Forte Srečko, 
Trbovlje I. 
9926 Forte Srečko 

Preklicujem izgubljeno osebno izkaz- 
nico in oblači!«) nakaznico na ime For- 
tuna Ivan, Brdo 7, p. Ljubljana-Vič. 

9996 fortuna Ivan 
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. Preklicujem ukradeno oblačilne na. 
kaznice, izdano od KLO Grosuplje na 
ime Glinšek Janez, Marija, Janez, Mile- 
na in Kristina, osebno izkaznico, izdano 
od uprave NM Grosuplje, in izkaznico 
OF na ime Glinšek Kristina, Šmarje- 
Sap 38. 
9870 Glinšek Janez 

Preklicujem maturitetno spričevalo 
ekonomskega tehnikuma v Mariboru in 
spričevala prvega, drugega in tretjega 
letnika iste šole. izdana na ime Gom- 
bač Milojko. 
9905 Gombae Milojko, 

Počehova 102, Maribor 
Preklicujem izgubljeno osebno izkaz- 

nico, izkaznico OF in mladinsko izkaz- 
nico, izdano vse na ime Gorkič Stanko, 
Vrtojba 98 pri Gorici 93. 
9877 Gorkič Stanko 

Preklicujerao izgubljeno prometno 
knjižico za tovorni avtomobil znamke 
:»Studebaker<, st.S-6514, izdano od uprau 
ve NM v Lju^''ani na Ime Gozdarsko 
aVtopodjetje, Bled. poslovalnica Ljub- 
ljana. 
§866      Gozdarsko avtopođjetje Bled, 

poslovalnica Ljubljana 

Preklicujem ukradeno osebno izkazni- 
co, izdano od uprave NM v Ljubljani, in 
izkaznico OF na ime Grabek Jože, Stari 
fcrg 25, Ljubljana. 
9918 Gr&hek Joïe 

Preklicujem izgubljeno izkaznico za 
kolo št. 742710, izdano od uprave NM >v 
Škofji Loki na  ime Hafner Karolina, 
Suha št. 1, p. Škof ja Loka. 
9972 Hafner Karolina 

Preklicujem izgubljeno osebi» izkaz- 
nico, izdano od KLO Buč pri Kamniku 
na ime Hočevar Janez, Buč 7, p. Šmartno. 
9978 Ho&var Janez 

Preklicujem izgubljeno 6pričevalo IV. 
razreda meščanske Sole, izdano v šol- 
skem letu 1933/34 od upraviteljstva me- 
ščanske šole na Viču na ime Hočevar 
Krista, Ulica 92, Skoplje. 
9927 ••••••• Krista 

Preklicujem izgubljeno mlečno nakaz- 
nico za dojenčka za oktober, november 
in december, izdano na ime  Hladnik 
Darja, Ljubljana, Koroška 10. 
9974   . Hladnik Darja 

Preklicujem izgubljeno vojaško knjiži- 
co, izdano v Mariboru, in železniško iz- 
kaznico, iidano od Delavnic državnih že- 
leznic v Mariboru. 
9882 Hrelja Ladislav, Maribor, 

Leningrajska 34 
Preklicujem izgubljeno osebno izkaz- 

nico  in izkaznico  za kolo, izdano od 
uprave NM v Mojstrani na im© Jäkel 
Franc, Mojstrana 34. 
9863 Jakel Frane 

Prsklicujem   ukradeno  izkaznico  za 
kolo, izdano od uprave NM na Igu pri 

. Ljubljani na ime JerSin Frančiška, Pija- 
va gorica 1, p. Škofljica. 

Jeršin Franziska 

Preklicujem   potrošniško   potrdilo  za 
december in januar, izdano cd RLO Ra- 
kovnik-Viô  na ime  Kaluža  Marija. Za 
gradom  1, Ljubljana. 
9916 Kaluža Marija 

Preklicujem izgubljeno izkaznico za 
kolo znamke > Veritas«, št. 230.824, izkaz- 
nico OF, potrdilo o zaposlitvi in odre- 
zek od živilske nakaznice za oktober in 
november, vse na ime Kešpert Jurij, 
Stogovce 37, KLO Ptujska gora. 
9906 Kegpert Jurij 

Preklicujem ukradene živilske nakaz- 
nico, uslužbensko knjižico, režijsko letno 
izkaznico za II. razred, vojaško potrdilo 
o službi v NOV in POJ, sindikalno izkaz- 
nico, potrdilo o volivni pravici, potrdilo 
o nekaznovanosti in potrdilo o domovin- 
ski pravici, vse ta ime Klančar Marjan, 
Stožice 42, p. Jezica pri Ljubljani 
9981 Klančar Marjan 

Preklicujem invalidsko odločbo štev. 
90.222, izdano od višje invalidske ko- 
misije v Beogradu, invalidsko odločbo 
št. 744/11, izdano od nižje invalidske ko- 
misije v Zagrebu dne 13. II. 1947, inva- 
lidsko potrdilo, izdano v Zagrebu, inva- 
lidsko izkaznico za polovično vožnjo, št. 
8199/34957, izdano 27. VII. 1948 v Ljub- 
ljani, vojaško knjižico o demobilizaciji, 
izdano od personalnega oddelka IV. ar- 
made v Ljubljani, izkaznico OF štev. 
029873, izdano od RLO Rakovnik-Vič, in 
potrdilo o odlikovanju za hrabrost na 
ime Knap Stanko, Invalidski dom, Ljub- 
ljana. 
9860 Knap Stanko 

Preklirujem ukradeno osebno izkazni- 
co in prometno knjižico za kolo znamke 
>MPF«, izdano od upravo NM v Ljublja- 
ni na ime Kobald Rajmund, Ambrožev 
trg 6, Ljubljana. 
9862 Kobald Rajmund 

Preklicujem izgubljeno priznanico za 
drva za mesec september, izdano od vo- 
jaške bolnice, Ljubljana, na ime 
dr. Kolšek Davorin, Resljova 9, Ljub- 
ljana. 
9873 Dr. Kolšek' Davorin 

Preklicujem izgubljeno osebno izkaz- 
nico in prometno knjižico za kolo na 
ime Korošec Karol, Loke 6, Kamnik. 
9922 Korošec Karol 

_ Preklicujem izgubljeno prometno knji- 
žico za kolo znamke îKosmaj«, izdano 
od uprave NM v Ljubljani, osebno izkaz- 
nico in izkaznico OF, izd s no od KLO Tr- 
zin na ime Košak Andrej, Vegova 4, 
Ljubljana. 
9S69 Košak Andrej 

_ Preklicujem izgubljeno vojaško knji- 
žico, izdano cd vojaškega odseka Celje 
okolica, orožni list, izdan od odseka za 
notranje zadeve Celje okolica, izkaznico 
OF, osebno izkaznico, industrijsko po- 
trošniško nakaznico LK-1 in bone za 450 
dinarjev ter službeno potrdilo, izdano na 
ime KovaČič Rudolf, drž. gozdar, Ko- 
strivnica 38. 
9940 Komclč RuunH 

Preklicujem ukradeno živilske nakaz- 
nice /.a november, in sicer SD na ime 
dr. Kovic France, Nav na ime Kovic 
Franka. OM 1 na ime Kovic Martina, 
0M1 na ime Kovic Jasna, SD na ime 
Rozman Lojzka, LD na ime Mužar Anka 
in osebno izkaznico na ime Mužar Anka, 
Ljubljana, Levstikova 25. 
9983 Dr. Kovic France 

Preklicujem ukradene potrošniške 
nakaznice št. 287, in eirer nakaznico za 
tekstilije in obutev, nakaznico za drva 
in premog in nakaznico Nav 1 za živila 
na ime Krajne Regina, Celje, Breg 20, 
živilsko nakaznico SDa na ime Krajne 
Franc in bon za 900 din. 
9942 Krajne Regina 

Preklicujem izgubljeno osebno izkaz- 
nico, izdano na ime Kramer Ferdinand, 
tovarniški delavec, Cinkarna, Celje. 
9941 Kramer Ferdinand 

Preklicujem ukradeno osebno izkaz- 
nico, izdano od uprave NM v Ljubljani 
na ime Kratnar Tončka. Ljubljana, Je- 
senkova 2. 
9971 Kratnar Tončka 

Preklicujem uničeno vojaško knjiži- 
co št. 1142. 
9878 Krosovič Franc, Starod 6, 

Podgrad, II. Bistrica 

Preklicujem vojaško knjižico, izdano 
od JA dne 9, IV. 1948 na ime Križman 
Jože, Javorje 22, in potrdilo, izdano iste- 
ga dne. 
10.009    ' Križman Jože 

Preklicujem izgubljeno maturitetno 
spričevalo IV. razreda moščanak» Iole, 
izdano 4>d ravnateljstva dekliške meščan- 
ske šole (Lichtenturnov zavod) v Ljub- 
ljani na ime Križman Nada, Ljubljana, 
Kolodvorska 18. 
9978 Križman Nada 

Preklicujem delovno knjižico številka 
1449983, izdano od Mestnega vodovoda, 
Ljubljana, na ime Kržmanc Franc. Dre- 
nov grič 12, Ljubljana. 
9931 Krimanc Franc 

Preklicujem ukradeno izkaznico OF, 
osebno in oblačilno izkaznico na ime 
Leban Jožica, Ljubljana, Dalmatinova 10. 

Leban Jožica 

Preklicujem izgubljeno izkaznico za 
rez. ofiairjo, serija PU-0001/0, št. 1319, 
izdano od vojaškega okrožja Ljubljana, 
na ime Logar Stanislav, Ljubljana, Ge- 
ofnnova 5. 
9963 Logar Stanislav 

Prčklicujem izgubljeno odbodno spri- 
čevalo I. in II. razreda obrtne nadalje- 
valne šole, izdano 1. 1929 od ravnatelj- 
stva obrtne nadaljevalne šole v Ljublja- 
ni na ime Lotrič Silva. Ljubljana. Dal- 
matinova 18. 
9864 Lotrič Sliva 

Preklicujem ukradeno izkaznico OF, 
osebno izkaznico AMP, potrdilo b zapo- 
slitvi, veo na ime Magdič Matija, ter iz- 
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kaznico OF in izkaznico za kolo tov. št. 
0270500 aa ime Magdič Marija, Vrazov 
trg 4, Ljubljana. 
9981 Magdič Matija, 

Preklioujem ukradeno oaebno izkaz- 
nico, oblačilno nakaznico, živilsko nakaz- 
nico LD za oktober, sindikalno izkaznico, 
izkaznico OF na ime Mahorič Rozl, živil- 
sko nakaznico LD za oktober • oblačilno 
uakaznico na ime Mahorič Robert, Pri- 
voz 3,' p. Ljubljana 

Mahorič Roži, 
9968 Ljubljana. Pot v Koseze 1 

Preklicujem izgubljeno vojaško knjiži-- 
co, izdano od štaba 2. samostojnega ba- 
taljona 6. divizijo KNOJ-a na ime Maj- 
conio (Franca) Mirko, roj. 3. VII. 1948 v 
Trsteniku, Benedikt, OLO Radgona. 
9943 Majcenič Mirko 

Preklicujem    ukradeno    industrijsko 
nakaznico št. 1 lV.a — 161.064, izdano 
od MLO Ljubljana. 
10.010 Ing. Marjanovi« S. Boško 

Preklicujem izgubljeno oäebno izkaz- 
nico na ime Melik-Makovec Ljuba, Ljub- 
ljana, Svetosavaka 22, in uslužbensko 
izkaznico na ime Molik Va9üij, Ljub- 
ljana, Peruškova 28. 
9970 Melik Vasilij 

Preklicujom ukradeno osebno izkazni- 
co, izdano od KL0 Hotedršica. člansko 
izkaznico sindikalno organizacije in 
prometno knjižico za kolo, tedano od 
okrajne uprave NM v Idriji. 
9879 Menart Janez, Novi avet 13, 

Hotedršica 

Preklioujem   izgubljeno  šofersko  iz- 
kaznico ät. 1898, izdano 1. 1948 od upra. 
ve NM v Kranju na imo Mikelj Ivan, 
Cirče 116, Kranj. 
9929 Mikelj Ivan 

Preklicujom izgubljeno prometno knji- 
žico 88353 c za kolo, izdano na ime Mi- 
•• Martin, Gor. Kamence 1 pri Novem 
mestu, 
10.007 Mlklič Martin 

Preklicujem izgubljeno plačilio knji- 
žico serije S, St. 26434, izdano na ime 
Miletić Milan, voj. pošta 53523/b, St. Vid 
nad Ljubljano. 
9960 Miletić Milan 

Preklicujem izgubljeno Šofersko iz- 
kaznico žt. 770/III, izdano od uprave NM 
Maribor mesto na ime Mlakar Franc, 
učitelj, Maribor, Tržaška 20. 
9909   Mlakar Franc, Maribor, RuSka 7•. 

Preklicujem izgubljeno prometno knji- 
žico za kolo znamke >Touringc. številka 
609874. 
9958 Mlakar Janez, Nadlesk 45, 

Stari, trg pri Ložu 

Preklicujemo prometno knjižico Števil- 
ka 11808 za poltovorni avtomobil znam- 
ke >Fiat 1100«, evid. št. S-6793. izdano 
°d odseka za notranje zadeve OLO Po- 
gojna na naslov Odpad, podjetje za pro- 
met z odpadki, podružnica Poätojna. 
Ö57S »Odpad«, Postojna 

Preklicujem izgubljeno tovarniško iz- 
kaznico tovarne Iskra v Kranju, izdano 
na ime Okorn Oilka. roj. 22. XI. 1926 
v St. Ilju v Slov. goricah. 

Okorn Cilka, 
9656 Krarj, Gorenja Sava 2 

Preklicujemo izgubljeno tablico tovor- 
nega avtomobila žt. S/7255 na naslov 
Okrajna poslovna zveza, Novo mesto. 

Okrajna poslovna ••••• 
9816 Novo mesto 

Preklicujem izgubljeno izkaznico za 
vstop v magazin PVLRS, izdano od sin- 
dikata predsedstva .vlado LRS na ime 
Pavlic Bernarda, Ravnikarjeva 13. Ljub- 
ljana. 
9933 Pavlic Bernarda 

Preklicujem ukradeno živilsko nakaz- 
nico SD na ime Perharič Bogomir, Nav 
na ime Perharič Jo'ze, tn oblačilne na- 
kaznic? na im? i'orharič Bogomir, Lojze 
in Marija, bolniško nakazilo ter izkazni- 
co za kurivo na ime Perharič Marija, 
Ljubljana, Šiška. 
9924 Perharič Marija 

Preklicujem izgubljeno prometno knji- 
žico za moško kolo znamke >Dirigenti, 
št. okvira 64084. 

Porko Alojz, 
9944 Radmošci 23 pri Ivanjševcih 

Preklicujem izgubljeno osebno izkaz- 
nico, izdano od KLO Št. Janž na Drav- 
skem pclju, in prometno knjižico za 
moško kolo znamke >Puch<, St. 252173. 

Petrovič Ivan, 
9881 Maribor, Meljska 91 

Preklicujem izgubljeno oficirsko obla- 
čilno knjižico žt. 5S.100 in nakaznico za 
gospodinjstvo na ime 4r- Pleterski Miro- 
slav, poročnik, vojaška poŠta St. 18324/B, 
oblačilne nakaznice za ženo Zdenko Ple- 
terski, za sina Miroslava Pleterski in 
hčerko Živo Pleterski, vse izdano s šte- 
vilko 815 dne 15. III. 1948 od vojaške- 
ga trgovskega podjetja v Ljubljani. 
9371 Dr. Pleterski Miroslav 

Preklicujem izgubljeno oficirsko obla- 
čilno knjižico št. 4337, izdano od voj. 
pošte 56742 na ime Pokovec Franc, ma- 
jor, voj. poäta 3908, Ljubljana. 
9921 Pokovec Franc 

Preiklicujem izgubljeno živilsko nakaz- 
nico s potrošniškim potrdilom LD na 
ime Poličmik Zvonka, Ljubljana, Poljan- 
ska 21. 
0982 Poličnik Zvonka 

Preklicujemo potrošniško nakaznico za 
hrano izdano na ime Bunšič Miro, reg. 
št. 495. 

Poveljstvo 321. taborišča vojnih 
9876 ujetnikov 

Preklicujem oblačilno nakaznico • na 
ime  Prašnikar Ivan,  Celje,  Cesta na 
grad 16. 
9938 Prašnikar Ivau 

Preklicujem ukradeno izkaznico OF, 
šofersko knjižico ev. št. 600, sindikalno 
knjiiioo, osebno izkaznico št. 26370, po- 

trošniško nakaznico št. 234359, proiu^too 
knjižico za kolo št. 173410, prou.-rino 
knjižico za avto znamke >Ford«, štev. 
110.°4, 1 bon •• 450 din • 2 za 900 din, 
vse aa >P!<- J- revolšek Vinko, Melava 58, 
Sv. Peter [n Mariboru. 
9910 PreToIšck Vinko 

Preklicujem   prometno  knjižico  štev. 
91013 za kok> znamke >Barodella«, iz- 
dano na ime Prijatelj Anton, Dobrovška 
vas 2. 
9883 Prijatelj Antou 

Preklioujem izgubljeno živilsko nakaz- 
nico TD za oktober in november, izdano 
od KLO Le-šndca na ime Puklavec Bran- 
ko, Stahovica. 
9932 Puklavec Branko 

Preklicujem ukradeno dovolilnico za 
proizvodnjo sredstev za politiranje, izda- 
no 1. 1947 v Ljubljani, osebno izkaznico, 
izdano 1. 1945 od uprave NM v Mari- 
boru, izkaznico OF in prometno knjižico 
za kolo, izdano od uprave NM v Mari- 
boru na ime Pušnik Jože, Pošteljska ul. 
št. 5, Maribor. 
9802 Pušnik Jože 

Preklicujem izgubljeno šolsko spriče- 
valo 1. razreda meščanske šole v Ljub- 
ljani (Lichtenturn), izdano L 1930 od 
ravnateljstva šole na im© Rahne Milena. 
Ljubljana, Društvena 23. 
9637 Rahno Milena 

PrekLeujem izgubljeno voja&ko spriče- 
valo, orožni list, izdan od odseka za no- 
tranje zadeve OLO Ptuj, potrdilo za mo- 
ško kolo znamke >Triano«, St. 223911, 
vse na ime Rajh Ivan, potrdilo o pro- 
daji poljskih pridelkov, bon za 1800 din, 
izdano na ime Rajh Poter od kmetijske 
nabavne zadrugo Vel. Nedelja, in tek- 
stilno industrijsko nakaznico, izdano od 
ljudskega odbora Ljubljana-šiška na ime 
Rajh Franc, žel. uslužbenec. 
10.006    Rajh Ivan, pos. sin. Trgovišče 

Preklicujem oblačilno nakaznico IR, 
oblačilno nakaznico Nav in industrijsko 
izkaznico Tovarne emajlirane posodo v 
Celju, vse na ime RajniS Marja, Celje, 
Ce3ta na grad 15. 
9939 Hajntš Marija 

Preklicujem izgubljeno osebno izkaz- 
nico, izdano leta 1947 od uprave NM 
Kozina na imo Rakar Atilij, Dijaški dom 
Ivana Cankarja, Ljubljana. 
9858 Rakar Atilij 

Preklicujem ukraden© živilako nakaz- 
nico TD za oktober in november, štev. 
16063, izdano od RLO Rakovniik-Vič na 
ime ReberŠak Ana, Cerkvena 21/11. 
9868 RebereakAna 

Preklicujemo   izgubljeno   tablico   od 
avtomobila št. 4773,  izdano od uprave 
NM v Ljubljani na ime Republiška po- 
slovna zveza, Tyrseva 29, Ljubljana. 
9930 Republiška poilovn» zveča 

Preklicujem izgubljeno prometno knji- 
žico za kolo, izdano 1. 1948 od uprave 
NM y. Ljubljani, in izkaznico o zaposlit- 
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vi, izdano L 1948 od >Litoetroja« v Ljub- 
ljani na ime Binait Tomaž, Ljubljana. 
9715 Rihart Tomaž 

Preklicujem izgubljeno univerzitetno 
izkaznico medicinske fakultete, izkaznico 
za fizkulturni znak at. 1495/111, izkaznico 
planinskega društva št 7223 in bone za 
medicinsko menzo v Ljubljani za čas od 
25. do 8L IX. 1948, vse na ime Rihter- 
šič Janez, Celje, Jenkova 23. 
9542 RihteršiB Janez 

Preklicujem osebno izkaznico, izdano 
od 0L0 Rakek, na ime Rupar Jakob, 
roj. 4. VII. 1880, Dednik, KLO Rob. 
9945 Rupar Jakob 

Preklicujem osebno izkaznico št. 318, 
izdano od KLO Beznovci, prometno knji- 
žico za kolo, št. 52818, in potrošniško 
nakaznico na ime Sapač Ernest, Bez- 
novci 32, p. Bodonci, Prekmurje. 
9884 Sapač Ernest 

Preklicujem ukradeno oblačilno na- 
kaznico IR na ime Herbert Schober, 
Celje. 

Schober Herbert, 
10.004 Hmezad, Žalec 

Preklicujem izgubljeno tablico mo- 
torja št. 00304, izdano 27. VII. 1948 od 
uprave NM v Ljubljani na ime Selan 
(Pavla) Oskar, Scopolijeva 26, Ljubljana. 
9928 Selan Oskar 

Preklicujem izgubljeno diplomo teh- 
nične srednje šole, izdano leta 1941 od 
raivnateljstva Tehnične srednje šole v 
Ljubljani na ime Seifrid Maks, Maribor, 
Šarhova 35. 
9969 Seifried Maks 

Preklicujem ukradeno mojstrsko spri- 
čevalo za stavbeno in pohištveno mizar- 
stvo št. kat. 5, izdano v šolskem letu 
1919'20 od državne obrtne šole v Ljub- 
ljani na ime Selič Jože, Maribor, Alja- 
ževa 21. 
9987 Selič ••• 

Preklicujem izgubljeno Šolsko spriče- 
valo II. razreda trgovske šole, izdano 
leta 1946 od ravnateljstva trgovske šole 
v Ljubljani na ime Simončič Magdalena, 
Ljubljana, Ižanska 94a. 
9964 Simonüe Magdalena 

Preklicujem ukradeno osebno izkaz- 
nico, izdano od okrajnega odbora Trav- 
nik na ime Top&ć Meliha por. Smajuš, 
vojaško oblačilno knjižico št. 18027, iz- 
dau> od voj. pošte 19876, Postojna, in 
oblačilno nakaznico, izdano od vojaškega 
trgovskega podjetja Postojna, na ime 
Smajuš Asini, Postojna 66. 
9872 Smajus" A si m 

Preklicujem prometno knjižico za mo- 
torno kolo, reg. it. S-01568, Št. motorja 
204285, izdano od uprave NM v Kranju 

na ime Stare Jože, Primskovo št. 237, 
p. Kranj. 
9959 Stare Jože 

Preklicujem ukradno sindikalno izkaz- 
nico št. 49371, izdano leta 1948 od sindi- 
kalne podružnice višje pedagoške šole 
na ime Stegovec Darinka, Gosposka 10, 
Ljubljana. 
9925 Stegovec Darinka 

Preklicujem izgubljeno oficirsko obla- 
čilno knjižico za leto 1948/49, serije O, 
št. 17829, izdano od voj. pošte št, 11858 
v Ribnioi na ime Svast Slavko, vojaška 
pošta 18324/b, Ljubljana. 
9928 Srast Slavko 

Preklicujem ukradeno oblačilno na- 
kaznico reg. št. 548, serija 1 IV A, št 
192926, izdano na ime Skrbeč Jožef, 
rudar, Koprivnica 27 pri Rajhenburgu. 
9885 Skrbeč Jožef 

Preklicujem izgubljeno delavsko knji- 
žico na  ime Strafela Slava in vojaško 
knjižico na ime Strafela Maks, Maribor, 
Partizanska 6. 
9946 Strafela Slava 

Preklicujem ukradeno sindikalno iz- 
kaznico št. 218017, izdano od glavnega 
odbora enotnih sindikatov, izkaznico OF, 
št. 008820, izdano od RLO Bežigrad- 
Siška, osebno izkaznico St. 046417, iz- 
dano od uprave NM v Ljubljani, promet- 
no knjižico za kolo znamke >Hansa<, 
tov. št. 14466802. izdano od uprave NM 
v Ljubljani na ime Šuštaršič Cilka, Lepo- 
dvorska 28, Ljubljana. 
9857 Suštaršič Cilka 

Preklicujem izgubljeno prometL© knji- 
žico za avtomobil znamke »Zis«, št. 2312, 
izdano od uprave NM v Ljubljani na ime 
Vadnov Marjan, Rudnik, gradbišče grad- 
benega podjetja. 
9919 Vadnov Marjan 

Preklicujem izgubljeno prometno knji- 
žico za moško kolo, znamke >KordinaU, 
žt. 20654. 

Vaici Hinko, 
9912 Maribor, Počehova 88 

Preklicujem ukradeno sindikalno iz- 
kaznico in bolniško nakaznico  na ime 
Vavpotič Luka,, D epala vas 41, p. Dom- 
žale. 
9976 Vavpotič Luka 

Preklicujem ukradeno osebno izkaz- 
nico, izkaznico za kolo, izdamo od uprave 
NM v Ljubljani, in izkaznico OF, izdano 
od rajona Rakovnik-Vig na ime Vevč 
Frančiška, Ljubljana, Gerbičeva 32. 
9865 Vere Frančiška 

Preklicujem izgubljeno prometno knji- 
žico za žensko kolo tov. št. 65836. 

Vizjak Antonija, 
9918 Maribor, Tezno, Ptujska 94 

Preklicu jemo izgubljeno vojaško'knji- 
žico št. 2021/163, izdano od vozaškega 

odseka Trebnje na Dolenjskem na ime 
Smolič (Franca) Franc, letnik 1027. 
9957 Vojaški   odsek   Trebnje 

Preklicujeino izgubljeno vojaško potno 
dovolilnico (rdečo) serije L, št. 43353, 
izdano 14. VIII. 1948 v Dravogradu na 
ime Kutuš Stefan. 
9904 Vojaško okrožje, Ljubljana 

Preklicujemo izgubljeno vojaško polno 
dovolilnico  (rdečo) serije  I,  št.  74974, 
izdano na ime Ilio Ivan, kapetan, voj. 
pošta 6615, Novo mesto. 
9956        Voj. pošta 661S, Novo mesto 

Preklicujemo  uničeno vojaško potno 
dovolilnico (rdečo)  serije L, št. 37979, 
izdano na ime Miljkovćć Zivadin, mlajši 
vodiik, voj. pošta 6815, Novo mesto. 
9955       Voj. pošta 6615, Novo mesto 

Preklicujem izgubljeno priznanico za 
premog za mesec september, izdano od 
poveljstva zaledja 23. divizije na ime 
Pavle Vranešič, Reeljeva 9, Ljubljana, 
9874 Vranešič Pavle 

Preklicujem    izgubljeno   maturitetno 
spričevalo, izdano leta 1940 od I. drž. 
realne gimnazije  na ime  Vreg  Franc, 
Slomškova ulica, Ljubljana. 
9856 Vreg Franc 

Preklicujem izgubljeno prometno knji- 
žico štev. 10656 za avtomobil znamke 
>DKW 6106«, izdano na ime Vreznik 
Alfonz. 

Vreznik Alfonz, 
9886 Maribor, Cankarjeva 24 

_ Preklicujem izgubljeno šofersko knji- 
žico št. 978, izdano na ime Vukojeviic 
Mato, voj. pošta 8723, Ljubljana. 
9920 Vukojevič Mato 

Preklicujem izgubljeno prometno knji- 
žico za  kolo št. 28221, izdano na ime 
Vuzem Ana, Ciglence 19, Sv. Martin pri 
Vurbergu. 
9947 Vuzom Jožef 

Preklicujem izgubljeno prometno knji- 
žico za žensko kolo znamke >Falken« 
burge, št. 229.075. 

Weber Sonja, 
9880 Maribor. Vrbanska 4 

Preklicujem   ukradeno   izkaznico   • 
kolo na ime Zibert ALojz, Krakovska 8, 
p. Domžale. 
9976 Žibert Aloji 

Preklicujemo izgubljeno prometno 
knjižico št. 1690 za pollovorni avtomobil 
znamke DKW, štev. S-1598, izdano od 
uprave NM v Ljubljani na ime Trgovsko 
podjetje >2ito<, Ljubljana. 

Trg. podjetje >Žit<K, 
9984 Ljubljana 

Preklicujem izgubljeno prometno knji- 
žico za žensko kolo znamke > Jax in «in<, 
št. 884208. 

Žunko Jerica omoï. Gajgt, 
9911 Maribor, Kopališka 18 

Izdala >Uradnl liet LRS< — Ravnatelj Is odgovorni urednik: Bolo VoduSek; tiska Blaenlkova t lekarna, obrat 1 — oba v Ljubljani, 
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250. 

Minister za kmetijstvo LRS izdaja v sporazumu z 
upravo za strokovne delavske kadre pri ministrstvu za 
delo 

odločbo 
o ustanovitvi nižje žrcbčarske šole v Ponovicah 

1. člen 
Ustanovi se enorazredna žrebčarska šola v Ponovicah. 
Naloga Šole je vzgajati kvalificirane nižje živinorejske 

kadre za delo v žrebčarnah in kobilarnah. 

2. člen 

V žrebčarsko šolo se sprejemajo osebe z dovršeno 
osnovno šolo, stare od 15 do 26 let. 

8. Sleu 

Šola se vzdržuje iz proračunskih sredstev ministrstva 
za kmetijstvo. 

4. člen 
Pouk je brezplačen. Gojenci se vzdržujejo na državne 

stroške v internatu. 
5. člen 

Šolo vodi upravitelj, ki je za delo šole odgovoren 
ministru za kmetijstvo. 

6. člen 
Natančnejša navodila o organizaciji veterinarsko- 

živinorejske šole, učnem načrtu, praktičnem delu in o 
izpitih predpiše minister za kmetijstvo v sporazumu z 
upravo za strokovne delavske kadre pri ministrstvu za 
delo. 

St. 9239A 
Ljubljana dne 28. oktobra 1948. 

Minister za delo LRS: Muvister za kmetijstvo LRS: 
Regent Ivan L r. Ing. Levsfik Jože L r. 

257. 

Minister za industrijo in rudarstvo LRS izdaja spora- 
zumno s predsednikom komiteja za erednje in nižje stro- 
kovne šole pri vladi LRS 

odločbo 
o ustanovitvi industrijske kovinarsko šolo za fino 

mehaniko v Ljubljani 

1. člen 

Ustanovi se industrijska kovinarska Šola za lino meha- 
niko v Ljubljani. 

2. člen 

Namen industrijske kovinarske šole za fino mehani- 
ko je, da učence teoretično in praktično usposobi za kva- 
lificirane delavce v kovinski stroki, posebej v industriji 
pisalnih strojev in koles. 

8. člen 
Industrijska kovinarska šola za fino mehaniko se 

vzdržuje iz proračuna Glavno direkcije kovinske indu- 
strije LRS, 

4. člen 

Industrijsko kovinarsko šolo za fino mehaniko vodi 
upTavnik, ki ga imenuje minister za industrijo in rudar, 
stvo LRS po predlogu glavnega direktorja kovinske indu- 
strije LRS. 

5. člen 

V šolo se sprejemajo telesno in duševno zdravi učen- 
ci, ki so najmanj 14 in največ 17 let stari in ki imajo 
najmanj 6 razredov osnovne šole. 

6. člen 
Pouk na šoli je teoretičen in praktičen ter traja tri 

leta. 
7. člen 

Natančnejše določbe o ustroju šole predpiše minister 
za industrijo in rudarstvo LRS, ko izide uredba o special- 
nih strokovnih šolah. 

8. člen 
Ta odločba velja od dneva objave v »Uradnem listu 

LRS«. 
St. P-1Ó922/1—48 
Ljubljana dne 30. oktobra 1948. 

Predsednik 
komiteja za srednje in nižje 
strokovne šole pri vladi LRS Podpredsednik vlade in 
ter  minister  za komunalne minister za industrijo in 

zadeve: rudarstvo LRS: 
Lidija Senrjurc 1. r. Dr. Marijan Brecelj L r. 

258 

Na podlagi 1. točke odločbe o spremembi in dopol- 
nitvi odločbe o sklepanju kupnih in prodajnih pogodb 
za vino, krompir, olivno olje, riž in suhe višnje letine 1948 
(Uradni list FLRJ, št 77-662/48) in 1. točke odločbe o 
spremembah in dopolnitvah odločbe o določitvi kmetij- 
skih pridelkov, ki se bodo kupovali od kmetov pridelo- 
valcev in kmečkih obdelovalnih zadrug po določenih 
državnih (vezanih) cenah (Uradni list FLRJ, št. 77-664/48) 
izdajam 

odločbo 
o sklepanju kupnih in prodajnih pogodb za vino in 
vinski mošt in o njunem odkupu po določenih držav- 

nih (vezanih) cenah 

1. V okrajih Gorica, Sežana in Črnomelj lahko skle- 
pajo pogodbe o prodaji vina in vinskega mošta oziroma 
se sme kupovati vino in vinski mošt po določenih držav- 
nih (vezanih) cenah od vseh pridelovalcev na vsem ob- 
močju okraja v neomejenih količinah. 

2. V drugih okrajih lahko sklepajo pogodbe oziroma 
se sme kupovati vino in vinski mošt od pridelovalcev pò 
določenih državnih (vezanih) cenah, z omejitvami pod 
3. točko, -na območju teh-le krajevnih ljudskih odborov: 

v okraju Celje okolica: Buče, Čreši/jice, Dramlje, 
Drensko rebro, Kozje, Lesiono, Pristava, Sv. Štefan; 

v okraju Krško: Artlče, Bizeljsko, Bianca, Boštanj, 
Bučka, Čatež ob Savi, Dednja vas, Dolrnja Pirošica, Glo- 
boko, Gorjane, Kapele, Kostanjevica, Križ, Krška vas, 
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Krško, Leskovec pri Krškem, Lipoglav, Log, Lončarjev 
dol, Oštre, Peöice, Pišece, Podsreda, Podvrh, Poklek-Le- 
skovec, Prošnja vas, Raka, Senuše, Sevnica, Sromlje, 
Stara vas-Bizeljsko, Stari grad, Studenec, Sv. Duh, Sv. 
Križ pri Kostanjevici, Sv. Peter pod Sv. gorami, Šmarje 
pri Sevnici, Šutna, Velika Dolina, Veliki Kamen, Veliki 
Podlog, Vetrnik, Videm ob Savi, Zdole; 

v okraju Ljutomer: Globoka, Gresovščak, Ivanjkovci, 
Ključarovci pri Ljutomeru, Kog, Lahonci, Mala Nedelja, 
Presika, Radomerje, Sejanci, Slamnjak, Stara cesta, Stročja 
vas, Sv. Miklavž pri Ormožu, Sv. Tomaž pri Ormožu, 
Trnovci, Veličane, Žerovinci; 

v okraju Maribor okolica: Cirknica, Fram, Jakobski 
dol, Jarenina, Kamnica, Korena, Limbuš, Pekre, Ploderš- 
nica, Spodnja Kungota, Svečina, Sv. Jurij ob Pestici, 
Sv. Križ, Sv. Peter pri Mariboru, St. Ilj v Slovenskih 
goricah, Smarjeta, Zgornja Kungota; 

v okraju Novo mesto: Bela cerkev, Brusnice, Dobrov- 
ška vas, Dole pri Škocjanu, Dolž, Gabrje, Gorenje Sušice, 
Kamence, Karteljevo, Ločna, Orehovica, Smolenja vas, 
Stopiče, Straža, Št. Jurij, St. Peter, Skocjan, Šmarje, Šmar- 
ješke Toplice, Smarjeta, Uršna sela; 

v okraju Poljčane: Bezina, Cadram, Kostrivnica, La- 
porje, Loče, Makole, Oplotnica, Podčetrtek, Polje ob Sotli, 
Prinova, Pristava, Ratanska vas, Secovo, Sladka gora, 
Sodna. vas, Studenice, Sv. Peter na Medvedjem selu, 
Šentovec, Škalce, Šmarje pri Jelšah, Špitalič, erhole, 
Zbelovo, Zgornja* Bistrica, Zibika; 

y okraju Ptuj: Oirkulane, Dolena, Gorca, GorenjsM 
vrh, Gradišča, Gruskovec, Gruškovje, Hum, Juršinci, Le- 
ekovec, Majski vrh, Naraplje, Nova cerkev, Paradiž, Pod- 
lehnik, Polenšak, Ptujska gora, Rodni vrh, Sedlašek, 
Skorišnjak, Slatina, Stoperce, Trnovski vrh, Turški vrh, 
Vareja, Velika Varnica, Vurberg, Zavrč, Zetale; 

v okraju Radgona: Andrenci, Benedikt, Cogetinci, 
Cagona, Crešnjevci, Galušak, Gornja Radgona, Grabonoš, 
Ivarijoi, Ivanjševci, Janžev vrh, Kapela, Ledinek, Lokavci- 
Rožengrunt, Murščak, Nasova, Negava, Očeslavci, Oko- 
slavci, Orehovci, Podgorje, Police, Rihtarovci-Turjanci, 
RožiSri vrh, Sovjak, Stavešiinci, Velka, Zbigovci-Lasto- 
merci, Zgornja Ročica, Zgornja Ščavnica, Žice, Zupetind; 

v okraju Trebnje: Cirnik, Čatež, Češnjice, Dolenja 
Nemška vas, Krmelj, Lukovek, Malkovec, Mirna, Mirna 
vas, Mokronog, Moravče, Primskovo, Sv. Križ pri Litiji, 
Št. Jamž na Dolenjskem, Št. Rupert, Telče, Trebelno, 
Tržišče. 

Na območju v 2. točla navedenih krajevnih' ljudskih 
odborov lahko vsklepajo pogodbe oziroma se sme kupovati 
vino in vinski mošt po določenih državnih (vezanih) cenah 
le od pridelovalcev, ki Imajo 6 ha obdelovalne zemlje 
in sicer: i 

a) od pridelovalcev do 3h'a obdelovalne zemlje • 
neomejenih količinah*, 

b) od pridelovalcev s 3 do 5 ha obdelovalne zemlje 
26 do 85% prideUta, upoštevajoč" prd tem možnosti po- 

sameznega gospodarstva za prodajo drugih kmetijskih 
pridelkov po vezanih cenah, toda največ toliko, da vred- 
no3t vina in vinskega mošta ne presega vsote 15.000 din. 

Te omejitve ne veljajo za vinogradniške in kmečke ob- 
delovalne zadruge, ki lahko sklepajo oziroma so sme od 
njih kupovati po določenih državnih (vezanih) cenah ves 
pridelek vina in vinskega mošta ne glede na površino 
njihove obdelovalne zemlje. 

4. Pridelovalci iz 2. točke lahko sklepajo pogodbe 
oziroma se sme od njih kupovati vino in vinski mošt 
po določenih državnih (vezanih) cenah le na podlagi 
potrdil krajevnega ljudskega odbora. Obrazec za ta po- 
trdila bo izdalo ministrstvo za trgovino in preskrbo. 

5. Pogodbe smejo sklepati oziroma vino in vinski 
mošt kupovati po določenih državnih (vezanih) cenah 
samo podjetja in zadruge, Id jih pooblasti pristojni okrajni 
(mestni) ljudski odbor ali ministrstvo za trgovino in pre- 
skrbo LRS. 

6. Ta odločba velja od dneva objave v >Uradnem 
listu LRS«. 

S/p št. 6557/1      ' 
Ljubljana dne 3. novembra 1948. 

Minister za trgovino in presk'rbo LRS: 
Borštnar Jožo L r. 

Popravek 
V finančnem zakonu za državni proračun LRS za pro- 

računsko leto 1948 (Uradni list LRS št. 23 z dne 25. V. 
1948) se drugi odstavek 9. člena v celoti pravilno glasi: 

Vse nastale obveznosti ee morajo likvidirati in izpla- 
čati do 31. decembra 1948. Krediti, angažirani za dela, 
nabave in storitve, ki se do tega roka ne morejo likvidi- 
rati in izplačati, se morajo do 31. decembra 1948 prijaviti 
pristojnemu finančnemu organu. 

* 
V uredbi o osebnem izvrševanju lekarniških koncesij 

(Uradni list LRS št. 40 z dne 2. XI. 1948) je treba popra- 
viti tiskovno napako v podnaslovu, ki se mora pravilno 
glasiti tako,.da >izdaja vlada LRS po predlogu ministra 
za ljudsko zdravstvo uredbo o osebnem (in ne zasebnem) 
izvrševanju lekarniških koncesij«, kakor je pravilno na- 
tisnjeno v vsebini lista. 

V pravilniku o pripravniški službi, strokovnih izpi- 
tih in strokovnih tečajih v finančni stroki (Uradni list 
LRS št. 40 z dne 2. XI. 1948) se v 11. členu 6. točka pod 
II. pTaviino glasi: 

6. osnove meničnega in čekovnega prava in 
6. točka pod III. pa: 
6. osnovna znanja iz gospodarske matematike (bančno 

Uredništvo 

Izdaja >Uradnl liet LRS<. — Ravnatelj in odgovorni urednik: BoZo VoduSek; tiska Blasnlkova tiskarna, obrat 1 — oba v Ljubljani. 
Naročnina: četrtletno 60, polletno 120, celoletno 240 din. — Posamezna številka: 4 din za 16 strani, 8din za 82 etrani, 12 din 
za 48 etrani, 16 din za 64 etrani, po'pošti 2.50 din več. — Uredništvo in upravništvo: Ljubljana, Gregorčičeva ulica št. 23. — 

Telefon;-ravnateljstvo 49-40, uredništvo 49-90, upravništvo 65-79. — ček. račun 6—90190—1. 
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URADNI LIST 
LJUDSKE   REPUBLIKE   SLOVENIJE 

Letnik V. V Ljubljani dne 11. novembra 1948. Številka 48. 

VSEBINA 
259. Uredba o odkupu fižola v gospodarskem letu 1948/49. 
260. Uredba  o  odkupu   prosa  in  ajde  v   gospodarskem  letu 

1948/49. 
261. Praviluik o pripravniški službi, strokovnih izpitih in teča- 

jih za republiško državne uslužbence in uslužbence ljud- 

sldh odborov prosvetno-zaanstvene etroke ter o prehodu 
uslužbencev iz drugih strok v prosvelno-anaustoeno stroko. 

262. Odredba o mletju »žita in plačila mlevnino v gospodarskem 
letu 1948/49. 

263. Navodilo za izvajanje uredbe o odkupu ližola v gospodar- 
skem letu 194*8/49. 

UREDBE. ODREDBE. NAVODILA IN ODLOČBE 
VLADE LJUDSKE REPUBLIKE SLOVENIJE 

259. 

Na podlagi 1. člena zakona o pooblastilu vlade LRS 
za izdajanje uredb na področju narodnega gospodarstva 
izdaja vlada LRS po predlogu ministra za trgovino in pre- 
skrbo 

uredbo 
o odkupu Užola v gospodarskem letu 1948/49 

I. Splf.šno določbe 

..    l.člen    . , 
Da se zagotovi preskrba ' delovnega ljudstva z živili, 

se bo v gospodarskem letu 1948/49 obvezno odkupoval 
fižol4 v količinah in na način, kakor je predpisano s to 
uredbo. 

Kot obvezni odkup se razume dolžnost kmetovalcev 
in kmetijskih obdelovalnih zadrug, da prodajo državi po 
predpisih te uredbe določeno količino fižola po določenih 
cenah s pravico do bonov za nakup industrijskega blaga 
po nižjih enotnih cenah v mejah odredbe o omejitvi izda- 
janja bonov za iirkup industrijskega blaga po nižjih enot- 
nih cenah kmetom pridelovalcem za obvezno oddani krom- 
pir in fižol letine 1948 (Uradni list FLRJ, št. 86-750/48). 

2. člen 

Razen količin fižola, ki so jih dolžni prodati državi po 
predpisih te uredbe, lahko kmetovalci in kmetijske ob- 
delovalne zadruge prodajo državi tudi preostale proste 
presežke fižola po določenih državnih (vezanih) cenah s 
pravico do bonov za nakup industrijskega blaga. 

3. člen 
Kmetovalci, ki imajo manj kot 2 ha obdelovalne zem- 

lje, so oproščeni. obvezne prodaje fižola. 

II. Planiranje odkupa 

4. člen 
Količine fižola, ki se morajo obvezno odkupiti na ob- 

močju posameznih okrajnih ljudskih odborw, določi s pla- 

nom vlada LRS po sporazumnem predlogu ministra za tr* 
govino in preskrbo in ministra za kmetijstvo, 

6. člen 

Na podlagi prejetega republiškega plana sestavi okraj- 
ni izvršilni odbor plan za odkup fižola za svoje območje 
in določi količine, ki se moiajo odkupiti v območen posa- 
meznih krajevnih ljudskih odoorov. 

6. člen 
Na podlagi prejetega plana sestavi krajevni ljudski 

odbor plan za odkup ližola za svoje območje tako, da do-! 
loči količine, ki so jih dolžni prodati posamezni pridelo- 
valo. 

7. člen -, 
Pri sestavljanju planov odkupa za posamezne okra- 

je- oziroma kraje je treba upoštevati ekonomsko moč, go- 
spodarsko strukturo, rodovitnost zemlje, intenzivnost pri- 
delovanja in površine, posajene s fižolom v območju po- 
sameznega okrajnega oziroma krajevnega ljudskega od- 
bora. 

III. •••• se določi količina obveznega odkupa 
za posamezno gospodarstvo 

8. člen ' 
Krajevni ljudski odbori ugotovijo skupni pridelek 

fižola za posamezno gospodarstvo na podlagi komisijske 
ocenitve, pri čemer upoštevajo površino, posajeno s fižo- 
lom v čisti in mešani kulturi, lego in plodnost zemlje ter 
povprečni pridelek v območju krajevnega ljudskega od- 
bora. 

O ugotovitvah skupnega pridelka za posamezna kme- 
tijska gospodarstva razpravlja krajevni ljudski odbor na 
zboru volivcev, kjer ugotovi morebitne napake in jih po 
lastnem preudarku popravi. 

9. člen 

, Presežek fižola, na podlagi katerega se določi obvez- , 
na prodaja, ugotovi krajevni ljudski odbor za poea.aezno 
gospodarstvo tako, da od skupnega pridelka fižola od- 
šteje količine, ki so potrebne za prehrano Slano? gospo- 
dinjstva in za seme. 

Za prehrano se pusti največ do 15 kg fižola za vsa- . 
kega člana pridelovalčevega gospodinjstva. Pri tem je tire- 
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ba upoštevati ekonomsko mož gospodarstva ter količino 
in vrsto drugih kmetijskih pridelkov, s katerimi gospodar- 
stvo razpolaga za prehrano svojih članov. 

Za ••• »empiuti pri čisti kulturi fižola 120kg na 
1 ha, če pa se fižol sadi med koruzo, krompirjem in dru- 
gimi kulturami, do največ 30 kg na 1 ha. 

Natančnejša navodila o tem, koliko fižola se lahko 
pusti za prehrano in seme, bo Izdal minister za trgovino 
in preskrbo v sporazumu z ministrom za kmetijstva 

10. Sen 
Ko ugotovijo krajevni ljudski odbori presežek, dolo- 

čijo količino fižola, ki so ga posamezna gospodarstva dolž- 
na prodati državi, in sicer v odstotku ugotovljenega pr«*- 
seflca, ki se določi glede na velikost obdelovalna površine 
(njive, travniki, »adovnjaki in vrtoTi) takole: 

Obdelovalna 
površina •   % od presežka 

L kategorija 2—3   ha 20—30 
II. kategorija 3—5   ha 25—40 
•1. kategorija 5—8   ha 30—60 
IV. kategorija 8—10 ha 60—75 
V. kategorija 10—15 ha 75—85 

VI. kategorija nad 16 ha 85—95 
V teh mejah določi krajevni ljudstó odbor odetotek 

za vsako posamezno gospodarstvo, upoštevajoč pri tem go- 
spodarsko strukturo in ekonomsko moč gospodarstva ter 
droge okoliščine, ki vplivajo na zmogljivost obvezne pro- 
daje. 

11. Sien 
Krajevni ljudski odbori sestavijo semante © določitvi 

količine obvezne oddaje fižola za posamezne pridelovalce 
ter jih pošljejo okrajnemu izvršilnemu odboru v potrdi- 
tev. Okrajni izvršilni odbor na svoji seji pregleda pred- 
ložene sezname. Ce misli, da določitev obvezne oddaje ni 
pravilna, seznam popravi. 

Na podlagi potrjenega seznama teda krajevni ljudski 
odbor pridelovalcem pismene odločbe o določitvi obvezne 
prodaje fižola in predpiše rok, v katerem je treba obvez- 
no prodajo izvršiti. Proti tej odločbi se pridelovalec lahko 
pritoži v 3 dneh po prejemu odločbe, in sicer pri kra- 
jevnem ljudskem odboru, ki poglje pritožbo v rešitev 
okrajnemu ljudskemu odboru. Okrajni iavršihii odbor mo- 
ra pritožbo rešiti v 8 dneh In jo takoj poslati krajevnemu 
ljudskemu odboru. Morebitne spremembe se morajo vpi- 
sati tudi v seznam. 

IV, Kmetijske obdelovalne aadrngo 

12. člen 
Skupni pridelek fižola in presežek pri kmetijskih ob- 

delovalnih ' \ rugah ugotovi okrajni izvršilni odbor ob 
smiselni uporabi 8. In 9. člena te uredbe.. 

Od skupnega pridelka se odšteje M prehrano vsakega 
zadružnika in vsakega zadrulnikovega družinskega člana 
do 15 kg fižola, za seme pa količina, določena po proizva- 
jalnem planu. Od tako ugotovljenega presežka določi 
okrajni izvršilni odbor za obvezno prodajo od 20—60g/o 
tega presežka. Visino odstotka določi okrajni izvršilni od- 
bor glede na obdelovalno površino, ki odpade povprečno 
na eno zadružno gospodarstvo. 

V nobenem primeru ne sme odstotek ••••••• za ob- 
vezno prodajo biti višji, kot je določen v prvem odstavku 
10. člena te uredbe. 

Proti odločbi okrajnega ljudskega odbora se lahko 
kmetijska obdelovalna zadruga pritoži v 3 dneh po pre- 
jemu odločbe na ministrstvo za trgovino in preskrbo. 

V. Kaeenske določite 

18. člen 
Kolikor prekršitve to uredbe niso sodno kazniva de- 

janja, kaznuje okrajni izvršilni odbor z denarno kaznijo 
do 30.000 din ali s poboljševalnim delom do 2 mese- 
cev tistega, ki je dolžan prodati pridelke po predpisih te 
uredbe: 

a) če brez utemeljenega razloga in namenoma ne iz- 
polni obveznosti v določenem roku; 

b) Če Ima možnost, pa ne izpolni obvezne dobave v 
določeni količini; 

c) če prikriva fižol; 
č) če da netočne podatko. 
Poleg kazni po prvem odstavku se lahko izreče za- 

plemba tiste količine fižola, glede katero je bil storjen 
prekršek. • 

VI. Končne določbo 

14. člen 
Natan&iejïa navodila za izvajanje te uredbe bo izdal 

minister za trgovino in preskrbo. 

15. člen 
Ta uredba velja od dneva objave v sUradnom listu 

LRS<. 
S-zal št 666 
Ljubljana dne 8. novembra 1948. 

Minister Za predsednika vlade LRS 
za trgovino in preskrbo LRS : podpredsednik vlade LRS : 

Ježo Borštnar 1. r. Dr. Marijan Brccelj 1. r. 

260. 

Na podlagi 1. Člena »sfcona o poobtaetilü vlade LRS 
za izdajanje uredb un področju narodnega gospodarstva 
izdaja vhda LRS po predlogu mhvietra za trgovino In 
preskrbo 

-" uredbo 
o odkupu prosa in ajde • gospodarskem letu 1948/49 

I. Splošne določbe 

1. Člen 
Da se zagotovi preskrba delovnega ljudstva t živili, 

se bosta v gospodarskem letu 1948/49 obvezno odkupo- 
vala proso In ajda v količinah In na način, kakor je 
predpisano s to uredbo. 

Kot obvezni odkup se razume dolžnost kmetovalcev 
in kmetijskih obdelovalnih zadrug, da prodajo državi po 
predpisih te uredbe določene količine prosa in ajde po 
določenih cenah, brez pravice do prejema bonov TA na- 
kup mdustrijekega blaga po ndijih enotnih cenah. Cene- 
bo posebej določil minister za trgovino in preskrbo LRS. 

2. Ölen 
Kmetovalci, ki imajo manj kot 2 ha obdelovalne zem- 

lje, so oproščeni obvezne prodaje prosa IK ajde. 
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II. Planiranje odkupa 

8. člen 
Količine prosa in ajde, ki se morajo obvezno odku- 

piti na območju posameznih okrajnih ljudskih odborov, 
določi s planom vlada LRS po sporazumnem predlogu 
ministra za trgovino in preskrbo in ministra za kme- 
tijstvo.    k 

4. člen 
Na podlagi prejetega republiškega plana sestavi 

okrajni izvršilni odbor plan za odkup prosa in ajde za 
svoje obmo?je in določa količine, ki se morajo odkupiti 
v območju posameznih krajevnih  ljudskih odborov. 

5. ölen 
Na podlagi prejetega plana eestavi krajevni ljudski 

odbor plan za odkup prosa in ajde za svoje območje 
tako, da določi količine, ki >o jjh dolina prodata posa- 
mezni pridelovalci. 

6. člen 
Pri sestavljanju plai.ov odkupa za posamezne okraje 

oziroma kraje je treba upoštevati gospodarsko moč in 
strukturo, rodovitnost zemlje, intenzivnost pridelovanja 
in površine, posejane s prosom in ajdo, v območju posa- 
meznega okrajnega oziroma krajevnega ljudskega odbora. 

III. Kako se določa količina obveznega odkupa z& posa- 
mezno gospodarstvo 

7. člen 

Krajevni ljudski odbori ugotovijo skupni pridelek 
prosa • ajde za posamezno gospodarstvo na podlagi ko- 
misijske ocenitve, pri čemer upoštevajo posejane povr- 
šine, lego in plodnost zemlje ter povprečni pridelek v 
območju krajevnega ljudskega odbora. 

0 ugotovitvah skupnega pridelka za posamezna kme- 
tijska gospodarstva razpravlja krajevni ljudski odbor na 
zboru volivcev, kjer ugotovi morebitne, napake in jih po 
lastnem preudarku popravi, 

% 8. Člen 

Presežek pridelka prosa in ajde, na podlagi kate- 
rega se določj obvezna prodaja, ugotovi krajevni ljudski 
odbor za posamezno' gospodarstvo tako, da od skupnega 
pridelka prosa in ajde odšteje količine, ki so potrebne za 
prehrano članov gospodinjstva in za seme. 

Za prehrano se pusti 10 do 15 kg prosa in 10 do 
20 kg ajde za vsakega člana pridelovalčevega gospo-, 
dinjstva. 

Pri tem je treba upoštevati ekonomsko moč gospo- 
darstva ter količino In vrsto drugih kmetijskih pršdelkov, 
s katerimi gospodarstvo razpolaga za prehrano svojih 
članov. 

1 ha. 
Za seme se pusta po Ì40 kg ajde in 40 kg prosa na 

9. člen 
Ko ugotovijo krajevni ljudski odbori presežek, dolo- 

čijo količino ajde in prosa, ki eo jih posamezna gospo- 
darstva dolžna prodati državi, in sicer v odstotku ugo- 
tovljenega presežka, ki se določi glede nâ velikost obde- 
lovalne površine (njive, travrjki, vrtovi, vinogradi in 
sadovnjaki) takole: 

I. kategorija 
•. 

IIL 
IV.        „ 
v. 

VI. 

Obdelovalna 
površina 
2— 3ha 
3- 5 ha 
5— 8 ha 
8-10 ha 

10-15 ha 
nad 15 ha 

odstotek od 
* presežka 

30—40% 
40—C0% 
50—70% 
70-80% 
80-90% 
85—95% 

V teh mejah doloSi krajevni ljudski odbor odstotek 
za vsako posamezno gospodarstvo, upoštevajoč pri tom 
gospodarsko strukturo, ekonomsko moč gospodarstva in 
druge okoliščino, ki vplivajo na zmogljivost obvezne pro- 
daje. 

10. člen 
Krajevni ljudski odbori sestavijo setname o določitvi 

količine obvezne prodaje prosa in ajde za posamezne pri- 
delovalce ter jih pošljejo okrajnemu izvršilnemu odboru 
v potrditev. Okrajni izvršilni odbor pregleda na svoji seji 
predložene sezname. Ce misli, da odmera obvezne pro- 
daje n? pravilna, seznam popravi. 

Na podlagi potrjenega seznama izda krajevni ljudski 
odbor pridelovalcem pismene odločbe o določitvi obvezne 
prodaje prosa in ajde in predpiše rok, v katerem je 
treba obvezno prodajo izvršiti. 

Proti tej odločbi eo pridelovalec khko pritoži v treh 
dneh po prejemu odločbe, in sicer pri krajevnem ljud- 
skem odboru, ki pošlje pritožbo v rešitev okrajnemu ljud- 
skemu odboru. Okrajni izvršilni odbor mora pritožbo 
rešiti v treh dneh in jo takoj poslati krajevnemu ljud- 
skemu odboru. Morebitne spremembe se morajo vpisati 
tudi v seznam. 

IV. Kmetijske obdelovalne zadruge 

11. člen 
Skupni pridelek proea in ajde in presežek' pri kme- 

tijskih obdelovalnih zadrugah ugotovi okrajni izvršilni 
odbor ob smiselni uporabi 7. in 8. člena te uredbe. 

Od skupnega pridelka se odšteje za prehrano vsa- 
kega zadružnilca in vsakega zadružnikovega družinskega 
člana po 10 do 15 kilogramov prosa in 10 do 20 kilo- 
gramov ajde na osebo, za seme pa količina, določena 
po proizvajalnem planu. Od tako ugotovljenega presežka 
določi okrajni ljudski odbor za obvezno prodajo od 20 do 
GO odstotkov tega presežka. Višino odstotka določi okrajni 
izvršilni odbor glede na obdelovalno povr&ino, ki odpade 
povprečno na eno zadružno gospodarstvo. V nobenem 
primeru odstotek presežka za obvezno prodajo ne sme 
bit: višji, kot je določen v ptrvem odstavku 9. člena 
uredbe. 

Proti odločbi okrajnega ljudskega odbora 60 lahko 
kmetijska obdelovalna zadruga pritoži v treh dneh po 
prejemu odločbe na ministrstvo za trgovino in preskrbo. 

T. Kazenske določbe 
12. člen 

Kolikor prekrŠitve te uredbe niso »odno kazntva de- 
janja, kaznuje okrajni izvršilni odbor z denarno kaznijo 
do 30 000 dhv ali s poboljševalnim delom do 2 mesecev 
tistega, ki, je dolžan prodati pridelke po predpisih te 
uredbe: 

a) če brez utemeljenega razloga in namenom* ne 
izpolni obveznosti v določenem  roku; 

b) če ima možnost, pa ne izpolni obvezne dobave • 
določeni količini; > 
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c) Če prikriva proso in ajdo; 
č) če da netočne podatke. 
Poleg kazni po prvem odstavku se lahko izreče za- 

plemba tiste količine proea in ajde, glede katere je bil 
storjen prekržek. 

VI. Končne dolofbe 

13. člen 

Natančnejša navodila za izvajanje te uredbe bo izdal 
minister la trgovino in preskrbo.      / 

14. člen 

Ta uredba velji od dneva objave • >Uradnem listu 
LRS«. 

S-zak it. 668 
Ljubljana dve 10. novembra 1948. 

MiLiater za trgovino Za predsednika vlade LRS 
in preskrbo LRS: podpredsednik vlade LRS: 
Jože Borštnar L r. Ivan Maïek L r. 

PiAVILNIKl.ODREDBE.NAVODILA.ODLOCEE 
MINISTRSTEV LJUDSKE REPUBLIKE SLOVENIJE 

261. 

Na podlagi 4 in 7. člena uredbe, o proevetno-znan- 
•tveni stroki (Uradni ust LUS št. 40—231/47) predpisu- 

. jem v sporazumu • predsednikom vlade LRS 

pravilnik 
o pripravniški službi, strukovnih izpitih in tečajih za 
republiške državne uslužhence in uslužbence ljudskih 
odborov prosvetno-znanstvene stroke ter o prehodu 
uslužbencev iz drugih strok v prosvetno-znanstveno 

stroko 

L Pripravljalna služba 

1. člen 
V prosvetno-znanstveni stroki je pripravniška služba 

za poklice: vzgojitelj, učitelj, strokovni učitelj, predmetni 
učitelj, profesor srednje šole, laborant, preparator, asi- 
etent in asistent instituta. 

Pripravniška služba za poklice iz prednjega odstavka 
traja dve leti. , 

2. člen 
Pripravniki za poklice: vzgojitelj, učitelj, strokovni 

učitelj, predmetni učitelj, profesor irednje šole in asi- 
stent morajo opraviti pripravniško službo: 

1. vzgojitelj — v ustanovah zc predšolske vzgojo ali 
T otroških aH pionirskih domovih — pri vzgoji otrok; 

2. učitelj — v osnovni šoli, v posebnih strokovnih 
lolah, v vajenski Ioli ali v drugih šolah enake stopnje ali 
v otroških domovih — pri vzgoji in izobraževanju otrok; 

3. strokovni učitelj — v posebnih etrokovnib šolah ali 
v drugih strokovnih lolah ali v šolah za splošno izobraz- 
bo—pri »trokovnem izobraževanju iz določene strokovne 
panoge ali »trakovnega predmeta; 

4. predmetni uoitelj — v sedemletki ali njej enaki 
šoli, v lolah za defektne otroke, v strokovnih šolah in te- 
čajih, v dijaških ali pionirskih domovih — pri vzgajanju 

in izobraževanju otrok oziroma obiskovalcev šole ali te- 
čaja; 

6. profesor srednje šole — v sedemletki, v srednjih 
šolah za splošno izobrazbo ter v strokovnih šolah in teča- 
jih, v dijaških domovih — pri vzgajanju in izobraževanju 
učencev oziroma obiskovalcev šole ali tečaja; 

6. asistent — na visoki šoli ali na fakulteti — pri stro- 
krwvh, pripravljalnih in pomožnih delih za pouk in delo 
stolice oziroma predmeta ali ekupine predmetov, za kate- 
ro je nastavljen, kot pomočnik študentov, da bi obvladali 
vaje in gradivo, pri strokovnem znanstvenem delu za last- 
ni napredek in za izgraditev v tisti znanstveni panogi, v 
kateri dela kot asistent 

3. člen 
Pripravniki za poklice laborant, preparator in asistent 

instituta morajo opraviti pripravniško službo: 
1. laborant — v laboratoriju na visoki šoli ali na fa- 

kulteti, v znanstvenih institutih oziroma znanstvenih usta- 
novah — pri strokovnem laborantskem delu za pripravo 
materiala za preiskovanje, vaje in poizkuse, pri tehničnih 
delih ter pri preprostejših poizkusih in delih v zvezi » 
preiskovanjem, toda pod strokovnim vodstvom, nadzor-: 
s t vom in po navodilih; 

2. preparator — v oddelkih, kabinetih in delavnicah 
za prepariranje, v znanstvenih institutih oziroma znan- 
stvenih ustanovah — pri prepariranju živali in rastlin; 

8. asistent instituta — v znanstvenih inïMtulih oziro- 
ma v znanstvenih ustanovah — pri pomožnih delih v zve- 
zi z raziskovalnim in znanstvenim delom instituta oziroma 
ustanove pri manjših samostojnih delih s tega področja, 
po prejetih nalogah ter pod vodstv »m in nadzorstvom 
vodje zadevnega sektorja znanstvenega raziskovanja ozi- 
roma znanstvenega dela. 

4. člen 

V pripravniško službo za določen poklic iz prosvetno- 
znanstvene stroke se računa tudi čas, ki ga je prebil 
pripravnik v pripravniški službi za kak drug poklic iz pro- 
svetno-znanstvene stroke, vendar mora kandidat za stro- 
kovni izpit prebiti najmanj šest mesecev pri delih iz po- 
klica ,za katerega bo opravljal strokovni izpit 

II. Strokovni izpit 

5. člen 
Strokovni izpit za poklice, navedene v 1. členu tega 

pravilnika, opravljajo po končani pripravniški službi tisti 
pripravniki, ki izpolnijo pogoje za dosego takega poklica, 
predpisane s uredbo o prosvetno-znanstveni stroki 
(2. člen). 

"•Za strokovni, izpit se pripravnik lahko priglasi že, ko 
je dovršil dve tretjini (šestnajst mesecev) pripravniške 
službe, če je pokazal uspeh pri delu. 

6. člen 
Strokovni izpit se sme opravljati dvakrat v zaporednih 

izpitnih rokih, tretjič pa samo z dovoljenjem, starešine, 
ki je pristojen za nastavitev. 

;  7. člen 
Strokovni izpit za vzgojitelja, učitelja in, strokovnega 

učitelja se opravlja na učiteljišču ali na ustrezni šoli pred 
komisijo, ki jo določi minister za prosveto.   . 
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Strokovni izpit za predmetnega učitelja in profesorja 
srednje šole se opravlja na Višji pedagoški Joli oziroma 
na fakulteti ali na ustrezni visoki Soli pred komisijo, ki 
jo določi minister za prosveto. 

Strokovni izpit za laboranta In preparatola se oprav- 
lja v učni ustanovi, znanstvenem institutu oziroma znan- 
stveni ustanovi, kjei laborant oziroma preparator dela, 
ali pa v ustanovi enake stopnje, ki jo dnloči za nastavitev 
pristojni starešina, in sicer pred komisijo, ki jo določi za 
nastavitev pristojni starešina. 

Strokovni izpit za asistenta se opravlja na fakulteti 
oziroma na visoki šoli pred komisijo, ki jo določi minister 
za prosveto LKS. 

Strokovni izpit za asistenta instituta se opravlja v 
znanstvenem institutu, v znanstveni ustanovi ali na fa- 
kulteti pred komisijo, ki jo določi minister za proäveto 
LRS. 

Po odločbi organa, ki je pristojen za Imenovanje iz- 
pitne komisije po* prednjih odstavkih tega pravilnika, se 
sme strokovni izpit opravljati tudi v kaki drugi organiza- 
cijski enoti 

8. člen 
Za strokovne izpite smejo organi, ki so pristojni za 

imenovanje komisij Iz 7. člena tega pravilnika, določiti 
tudi stalne komisije za eno leto. 

9. člen , 
Člani Izpitne komisije so lahko strokovnjaki organiza- 

cijske enote, ki ji p-ipada uslužbenec, učno oziroma znan- 
stveno osebje ustanove, pri kateri se opravlja izpit, stro- 
kovnjaki iz drugih enot in ustanov ter odlični strokovni 
in znanstveni delavci. Clan komisije je tudi organ perso- 
nalne službe. ...*'.' 

V odločbi o imenovanju izpltne/komisiJe poetavi mi- 
nister za prosveto predsednika in delovodjo. 

Izpitna komisija mora biti sestavljena iz najmanj treh 
članov. ! 

10. člen 

Roke za opravljanje strokovnega izpita za vzgojitelja, 
učitelja, strokovnega učitelja, predmetnega učitelja in pro- 
fesorja srednje šole določi minister za prosveto. 

Kandidati za otrokovne izpite se priglasijo za strokov- 
ni izpit svojemu neposrednemu starešini ; ta pošlje prigla- 
sitev s svojim mnenjem in potrebnimi podatki izpitni ko- 
misiji. 

Za strokovni izpit za druge poklice se priglasijo kan: 
didati vodji ustanove, v kateri delajo. Po predlogu vodja 
določi starešina, ki je pristojen za nastavitev, izpitni rok 
po razmerah in potrebi. ; 

11. člen 
Ocene na strokovnem Izpitu so: »napravil z odličnim«, 

>prav dobrim«, »dobrim uspehom« in: >ni napravil«. 
Ocene da izpitna komisija z večino glasov. Pripravni- 

ku se po strokovnem izpitu izda spričevalo o opravljenem 
izpitu za določen poklic. 

V spričevalu mora**biti poleg osebnih podatkov h*li 
pripomba, katerikrat je pripravnik opravljal strokovni 
izpit. 

Spričevalo o opravljenem strokovnem izpitu podpišeta 
predsednik in delovodja izpitne komisije, 

•    12. člen 

Strokovni izpit za Vpoklice, navedene v 1. členu tega 
pravilnika, je sestavljen iz splošnega in strokovnega dela. 

Splošni del obsega program, ki ga predpiše predsed- 
nik vlade LRS. 

Strokovni del obsega: 
1. za vzgojitelja, učitelja In strokovnega učitelja: 
a) pismeno pripravo za praktično delo, praktično delo 

(učna ura v šoli ali vzgojni enoti v ustanovi za predšolsko 
vzgojo oziroma v otroškem domu) in ustna utemeljitev 
praktičnega dela; 

b) ustni izpit iz poznanja nalog in organizacijskih 
oblik pionirske organizacije in 

c) ustni izpit iz potrebnega organizacijsko-administra- 
tivnega znanja za delo ? šoli oziroma za delo v ustanovi 
za predšolsko vzgojo ali v dijaškem domu. 

2. Za predmetnega učitelja in za profesorja srednje 
šole : • 

a) pismeno pripravo za praktično delo, praKtlčno delo 
(učna ura v šoli oziroma vzgojni enoti v dijaškem domu) 
in ustno utemeljitev praktičnega dela; 

b) ustni izpit iz poznanja nalog, dela in organizacij- 
skih oblik pionirske in srednješolske ljudske mladine; 

c) ustni izpit iz potrebnega organizacijsko-admlnistra- 
tivnega znanja za delo v šoli oziroma v dijaškem domu. 

3. Za laboranta in preparatola: 
a) ustni izpit iz predmetov ustrezne poiebne stroke; 
b) ustrezne vaje. 
4. Za asistenta in asistenta instituta.: 
a) ustni izpit iz ustrezne znanstvene panoge; 
b) ustni izpit iz poznanja kakega tujega jezika; - 
c) praktično delo in, ustrezne specialne stroke. 
5. Za aeietenta: . » 
a) ustni izpit iz poznanja nalog, dela in organizacij- 

skih oblik študentske ljudske mladine; 
b) ustni izpit iz poznanja uredb in drugih predpisov 

s področja vseučilišč oziroma znanstvenih ustanov. 

18. člen 
Kot utemeljitev praktičnega dela iz 1. in 2. točke 

12. člena tega pravilnika je mišljen širši ustni izpit iz pe- 
dagogike in strokovnega znanja v obsegu šolskega gradiva 
in v zvezi i znanstveno osnovo tega gradiva. 

14 člen 

Vzgojitelj, učitelj ali strokovni učitelj s »trokovnim 
izpitom, ki je preveden po pridobitvi šolskih kvalifikacij 
za predmetnega učitelja, ne stopi v ta poklic kot pripravnik 
in mu ni treba opravljati strokovnega izpita za predmet- 
nega učitelja. 

Predmetni učitelj s strokovnim izpitom, ki je po pri- 
dobitvi šolskih kvalifikacij preveden za profesorja sred- 
nje šole, ne vstopi v ta poklic kot pripravnik in mu ni 
treba opravljati strokovnega izpita za profesorja erednje 
šole. 

Asistent instituta s strokovnim izpitom, ki je preve- 
den za asistenta, ne stopi v ta poklic kot pripravnik in mu 
ni treba opravljati :|rokovnega izpita za asistenta. 

Enako velja za asistenta, če je ob pogojih iz prednjega 
odstavka preveden za asistenta instituta. 
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16. člen 
Uslužbenec, kl mora opravljati strokovni izpit izven 

kraja svojega službovanja, ima pravico do povračila pot- 
nih stroškov od tega kraja do kraja, kjer opravlja strokov- 
ni izpit, in nazaj. 

Ce brez opravičenih razlogov odstopi od izpita, nima 
pravice do povračila potnih stroškov. 

III. Sirokorni tečaji za dosego poklica v stroki 

16. Sen 
V prosvetno-žnanstveni stroki se lahko s tečajem pri- 

dobijo kvalifikacije za pomožnega vzgojitelja, vzgojitelja, 
laboranta in prrr.W.oria, 

Tečaji za poklice iz prednjega odstavka so srednje 
stopnje. 

17. den 
Na tečaj za poklice, omenjene v 16. členu tega pra- 

vilnika, se lahko sprejmejo: 
1. za pomožnega vzgojitelja — osebe z dovršeno se- 

demletko ali njej enako šolo, če niso mlajše od 17 let; 
tečaj traja najmanj tri mesece; 

2. za vzgojitelja — osebe i nepopolno srednješolsko 
izobrazbo, toda ne manj kakor z dovršeno sedemletko ali 
njej enako šolo, če niso mlajše od 17 let; tečaj za vzgoji- 
telja traja najmanj devet mesecev. 

18. člen 
Kdor je dovršil tečaj iz 1. točke 17. člena tega pra- 

vilnika in uspešno dokončal triletno prak»o kot pomožni 
vzgojitelj, sme opravljati strokovni izpit za vzgojitelja po 
1. točki 12. člena tega pravilnika . 

Kdor je dovršil tečaj iz 2. točke 17. člena tega pra- 
vilnika, se razpored; za vzgojitelja-pripravivika, prebije 
pripravniško službo po 2. členu tega pravilnika ter oprav- 
lja strokovni izpit po 12. členu tega pravilnika. 

19. člen 
Na tečaje iz 16. člena tega pravilnika za laborante in 

preparatole se smejo sprejemati osebe, ki so dovršile 
sedemletko ali njej enako šolo, če imajo vsaj eno leto 
prakse in niso mlajše od 17 let. Tečaj za laborante in pre- 
paratole traja najmanj devet mesecev. 

20. člen 
Preden vstopijo osebe iz 19. •••• v tečaj in dokler 

so na tečaju, smejo biti sprejete za začasne laborante ozi- 
roma začasne preparatole po 82. členu tega pravilnika^ 
Po dovršenem tečaju se nastavijo za 'aborante oziroma 
preparatole, prebijejo pripravniško službo iz 8. člena in 
1. člena oziroma 6. člena tega pravilnika ter opravljajo 
strokovni izpit po 8. točki 12. člena tega pravilnika. 

21. člen 
Izjemoma se smejo po potrebi organizirati tečaji za 

učitelje. 
Na tak tečaj se smejo sprejeti osebe, ki imajo naj- 

manj sedemletko ali njej eua»o šolo in niso mlajše od 
17 let.     . 

Ti tečaji trajajo najmanj devet mesecev. 
Za tistega, ki dovtfi te\ij iz prednjega odstavka tega 

člena in je po tem tečaju nastavljen 7a učitelja v priprav- 
niški službi, veljajo v celoti določbe 31, člena kega pra- 
vilnika. 

22. člen 
Tečaji iz 16. člena tega pravilnika morajo obsegati 

poleg pouka iz predmetov splošne izobrazbe zlasti pouk 
iz materinščine, otroške književnosti in praktičnih del. 

Za laborante in preparatole mora obsegati pouk zla- 
sti praktična znanja in veščine iz stroke, za katere se te- 
čajnik pripravlja. 

23. člen 
Obiskovalci tečajev iz 16. člena tega pravilnika prej- 

mejo po dovršitvi tečaja in po opravljenem izpitu spriče- 
valo o pridobljenih kvalifikacijah. 

Zaključni izpit na teh tečajih se opravlja pred ko- 
misijo, ki jo določi minister za prosveto in v kateri je 
tudi organ personalne službe. 

Zaključni izpit mora obsegati glede na stroko pismeni 
in ustni del in tudi praktično delo. 

IV. Prehod iz stroke v stroko 

a)  Za pripravnike 

24. člen 
Pri prehodu Iz druge stroke v prosvetno-znanstveno 

stroko je potrebno, da ima pripravnik strokovno oziroma 
šolsko usposobljenost, ki je predpisana za prosvetno-znan- 
stveno stroko, in da ob koncu določenega roka napravi 
strokovni izpit • 

Pripravniku lahko za nastavitev pristojni starešina 
prizna prejšnjo pripravniško službo, vendar pa pripravni- 
ška služba v prosvetno-žnanstveni stroki ne «me biti kraj- 
ša od šestih mesecev In po 5. členu tega pravilnika celot- 
na pripravniška služba ne krajša od dveh tretjin priprav- 
niške službe za prosvetno-znanstveno stroko. 

25. člen 

Pripravniku se strokovni izpit, ki ga je napravil pred 
prenehanjem službe, prizna ob ponovni vrnitvi v službo, 
če prekinitev ni bila daljša od 5 let. 

b)  Za  uslužbence 

26. člen 
Prehod Iz druge stroke v prosvetno-znanstveno stroko 

je dopusten, Če ima uslužbenec z opravljenim strokovim 
izpitom v prejšnji stroki strokovno usposobljenost, dolo- 
čeno za ustrezni poklic v prosvetno-žnanstveni stroki, in s 
pogojem, da ob koncu določenega roka napravi strokovni 
izpit. Rok za ta izpit ne sme biti krajši od šestih mesecev 
in ne daljši od enega leta. 

Ko napravi uslužbenec izpit, se postavi v določeni po- 
klic. Do postavitve v ta poklic obdrži plačo svojega dote- 
danjega poklica. 

V prosvetno-žnanstveni stroki opravlja uslužbenec sa- 
mo ustni izpit Iz praktičnga dela po določbah 12. člena 
tega pravilnika. « 

Ce dobi uslužbenec pri prehodu Iz druge stroke v 
prosvetno-znanstveno stroko kak višji poklic, za katerega 
ni predpisan strokovni izpit, mora opraviti strokovni izpit, 
ki je določen za začetni poklic" iz določene skupine po- 
klicev. / 

27. člen 
Strokovnega izpita ob prehodil iz druge stroke v pro- 

avetno-zuanstvono stroko ni treba opravljati uslužbencem, 
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Letnik V. Priloga k 48. kosu z dne 11. novembra •8. številka iZ, 

Razglasi In oglasi 

Opozorilo naiočnikomi 
V naši založbi to bili: 
Pravilnik o oreditri in vodstvu matičnih knjig z obrazci in odredbo o 
matičnih okoliših na vsem ozemlju LKS. Strani 96, cena 18 din. 

Zbirka gospodarskih predpisov, II. del, 
ki je nadaljevanje Zbirke gospodarskih predpisov, ki smo jih izdali 
aprila 1947. V tem drugem delu Zbirke gospodarskih predpisov smo se 
trudili, da bi vae gradivo uredili kar najbolj sistematično in pregledno in 
tako olajšali njegovo uporabo. TežlaČe zbirke »o >Splošni predpisi o upravi 
državnih gospodarskih podjetijc, a predpisi o arbitraži, pogodbah, plačeva- 
nju medsebojnih obveznost^ registraciji, vknjižbi lastninske pravice, aron- 
daciji, razlastitvi, nacionalizaciji, razdeljevanju industrijskega blaga, pro- 
sti prodaji, flnanslranju, kreditu, knjigovodstvu in glavnimi predpisi o pre- 
skrbi prebivalstva z stivili In Industrijskimi izdelki. Dodali smo predpise 
o upravi državnih zgradb, o delavskih preskrbovalnicah in o Invalidskih 
gospodarskih podjetjih.' V >Dodatku< smo zbrali predpise o akumulaciji in 
cenah ter enotnih cenah, ki so kot dopolnila, popravki in spremembo iz- 
SJJ po izdaji naie prve Zbirke gospodarskih predpisov. 

Da bi bila >Zbirka gospodarskih predpisov« čim prikladnejša za prak- 
tično uporabo, je temu drugemu delu dodano tüdi stvarno kazalo, ki ob- 
sega snov prvega in drugega dela. Stvarno kazalo obsega splošne gospo- 
darske predpise, in sicer ločeno od predpisov o akumulaciji 

Zbirka bo nepogrešljiv pripomoček vsem voditeljem in drugim usluž- 
bencem državnih gospodarskih podjetij pa tudi vsem učencem gospodar- 
skih šol in tistim uslužbencem ministrstev in ljudskih odborov, ki dnevno 
uporabljajo gospodarske predpise v svoji eluibi. Zbirka obsega 752 strani 
in jo ve led svoje obilrnosti vezana v polplatno. Cena 106 din. 

Raun tega opozarjamo nase naročnike na: 

Komentar h kaienskemn zakonika, splošni del 
V slovenskem prevodu. Komentar je zamišljen in izdelan v prvi vrsti kot 
olajšava in pomoč za pravilno Izvajanje načel, splošnega dela kazen- 
skega zakonika pri uporabi predpisov posebnih kazenskih zakonov. Strani 
804, cena 90 din.      .    , 

Splošni register predpisov 

to je kazalo vseh,predpisov, ki so lišli v Uradnem listu FLRJ, v Uradnem 
listu LRS, v Uradnih obvestilih zveznega urada za cene In v Vestniku 
urada za cene pri predsedstvu VLRS od leta 1945 do vštetega leta 1947. 
Strani je 453, cena 60 din. 

Priročnik za krajevne ljudske odbore, L del 
Strani 120, cena 20 din. 

Zbirka predpisov o varstvo mater in otrok 
Strani 105, cena 17 din, 

V tisku sta: 
Abecedni imenik naselij LRS z upravno razdelitvijo LRS, imenikom 

krajevnih ljudskih odborov, njihovu pošt in zemljevidom krajevnih ljud- 
skih odborov LRS. 

Priročnik za krajevne Ijadske sdbore •. del 

Vpisi v resister državnih 
gospodarskih podjetij 

2060. l 

Sedež: Mežica. 
Dan vpisa: 2. novembra 1948. 
Besedilo: Krajevna kuhinja — Melica. 
Poslovni predmet: Pripravljanje hrane 

za abonente in prehodne goste. 
Ustanovitelj podjetja: KLO Melica. 
Operativni upravni voditelj: KLO Me- 

žica. 
Za podjetje podpisujejo: 
Prosen Marko, upravnik, v vseh zade- 

vah podjetja, s sopodpisom Osojnik JuL 
ke, ekonoma. V odsotnosti upravnika 
podpisuje 

Kuljat Franc, knjigovodja, listine na- 
vedene v 47. členu spi. zakona o drž. 
gospodarskih podjetjih sopodpisujei 

Majer Marijana, blagajniČarka. Do zne- 
ska 50.000 din lahko podpisuje upavnik 
earn, večje zneske pa «kupaj z enim ime- 
novanih. 

Okrajni L0 Dravograd, 
••••••••••• za finance, 

dne 2. novembra 1948. 
fit. 906/2-48 9968 

* 
2061. 

Sedei: Meli«*, 
Dan vpisa: 2. novembra 1948. 
Besedilo: Krajevni mlin — "Melica. 
Poslovni predmet: Mletje Uta in ko- 

ruze. 
Ustanovitelj podjetja: KLO Mežica. 
Operativni upravni voditelj: KLO Me- 

žica. 
Za podjetje podpisujejo: 
Prosen Marko, upravnik, v vseh zade- 

vah podjetja, s sopodpisom Pečovnika 
Alojza, odgovornega obratovodje. V od- 
sotnosti upravnika podpisuje 

Kuljat Franc, knjigovodja. Listine na. 
vedene v 47, členu spi. zakona o dri. 
gospodarskih podjetjih podpisuje poleg 
upravnika 

Majer Marijana, blagajniČarka. Do zne- 
ska 50.000 din podpisuje lahko uprav- 
nik sam, večje zneske pa skupaj z enim 
imenovanih. 

Okrajni L0 Dravograd, 
poverjeništvo za finance, 

,   dne 2. novembra 1948. 
6t 868/2-48 9989 

2063. 
Sedež: Renïe. 
Dan vpisa: J8. oktobra 1948. 
Besedilo: Krajema koralka mehanična 

delavnica. 
Poslovni predmet: Kovaïka mehani- 

Ska dela. 
Ustanovitelj podjetja: KLO Renče. 
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Operativni upravni voditelj: KLO Ren- 
če. 

Podjetje zastopa in zanj podpisuje: 
Saksida Lino, upravnik, in pooblašče- 

nec KLO R«nče. v obsegu pooblastil do- 
ločenih v pravilih podjetja. 

Okrajni LO Gorica, 
poverjeništvo za finance, 

dne 28. oktobra 1948, 
, St. 3053/1—48 9992 

* 
2063. 

Sedež: Sred. Lokovec. 
Dan vpisa: 8. oktobra 1048. 
Besedilo:   Krajevna   gostilna  Srednji 

Lokovec. 
Poslovni predmet: Prodaja alkoholnih 

in brezalkoholnih pijač. 
Ustanovitelj podjetja: KLO Srednji Lo- 

kovec. 
Operativni    upravni    voditelj:    KLO 

Srednji Lokovec. 
Podjetje zastopata in zanj podpisujeta: 
Mokrin Jožef, upravnik in predsednik 

KLO Srednji Lokovec, skupaj z njim 
Vončina Ivan 

Okrajni LO Gorica, 
poverjeništvo za finance, 

dne 8, oktobra 1948. 
Št 2987/1—48 

* 
9993 

2064. 
Sedež: Dolnja Lendava, 
Dan vpisa: 3. novembra 1948. 

'  Besedilo: Mestno komunalno podjetje 
Dol. Lendava. 

Ustanovitelj podjetja: MLO Dolnja Len- 
dava, odločba št. 1766/48 z dne 29. X. 
1948. 

Operativni upravni voditelj: Izvršilni 
iKlbor MLO DoL Lendava. 

Za podjetje podpisujejo: 
Tivadar Stefan, upravnik in 
Palier Deziderij, knjigovodja; za ope- 

rativno upravo pa: 
Ježek Ferdo, predsednik MLO Dol. 

Lendava, njegov namestnik 
Kiralj Aleksander, upravnik okr. ope- 

karne; 
Vertot Boris, tajnik MLO, Dol. Lenda- 

»a, njegov namestnik 
Kneževič Milan, uslužbenec Proizvod- 

nje nafle, Dolnja Lendava. 
Okrajni LO Lendava, 

poverjeništvo za finance, 
dne 3 novembra 1948. ' 

Št. 938/1—1948 

2005. 
Sedež: Dolnja Lendava. 
Dan vpisa: 3. novembra 1948. 
Besedilo:  Mostna  uprava hiš Dolnja 

Lendava. 
• Poslovni predmet: Upravljanje 9 eta- 
iiovanjskih zgradb splošnega ljudskega 
premoženja. 

Ustanovitelj   podjetja:    MLO   Dolnja 
Lendava, odločba št. 1765/1948 z dne 29. 

, X, 1948. ''.... 
Operativni upravni voditelj: Izvršilni 

odbor MLO Dol. Lendava.        ' \- 
Za ..podjetje, podpisujejo:  .   -,   , 
Tivadar Štefan, upravnik in    • v     \ 
Palier.Deziderij, knjigovodja; za ope- 

rativno.upravno vodstvo: 

Ježek Ferdo, predsednik MLO Dol. 
Lendava, njegov narneetnlk 

Kiralj Aleksander, upravnik okr. ope- 
karne, 

Vertot Boris, tajnik MLO Dol. Lenda- 
va, njegov namestnik 

Kneževič Milan, uslužbenec Proizvod- 
nje nafte v Dolnji LendavL 

Okrajni- LO Lendava, 
poverjeništvo za finance, 
dne 3. novembra 1948. 

SU 939/1—1948 9987 

2066. 
Sedež: Raka. 
Dan vpisa: 6. novembra 1948. 
Besedilo: Krajevno goMiiiuko podjetje 

Raka. 
Ustanovitelj podjetja: KLO Raka, od- 

ločba št. 1614 z dne 28. XI. 1948. 
Operativni upravni voditelj: KLO Ra- 

ka. 
Poslovni predmet: Vsi posli gostin- 

eke stroke. 
Za podjetje podpisujeta: 
Božič Franc, upravnik, samostojno vse 

zadeve uprave; vse zadeve računovod- 
stva, denarnega, obračunskega in kredit- 
nega značaja pa skupaj s 

Prah Anico, računovodjo. Za sklepanje 
zadev, ki obremenjujejo podjetje nad 
100.000 din morata imeti odobritev ope- 
rativnega upravnega voditelja. 

Okrajno LO Krško, 
poverjeništvo za finance, 
dne 8. novembra 1848.;./ 

St. 64/60 10.093 

k št. 1905. 
Sedež: Ljubljana, Prešernova 62. 
Dan vpisa: 5. oktobra 1948. 
Besedilo: »Slaščieas, Ljubljana. Pre- 

šernova 52. 
Ustanovitelj podjetja: RLO Center,4od- 

ločba št. 16616 z dne 24, IX. 1948. 
Operativni uprayni voditelj: Izvršilni 

odbor RLO Center. 
Poslovni predmet: Izdelovanje in pro- 

daja slaščic in drugih slaščičarskih iz- 
delkov. 

Za podjetje podpisujeta: 
Maček Ivan, upravnik, samostojnOj v 

računovodskih zadevah pa skupaj z njim 
-. Legat Stanko, knjigovodja. 

MLO za glavno mesto Ljubljana, 
poverjeništvo za finance, 

dne 5. oktobra 1948. 
Fia št. 3591/48 .9051 

* 
2067. v- 

Sedež: Smolnik. 
Dan vpisa: 2. novembra 1948. 
Besedilo: Krajevna gostilna Smolnik. 
Poslovni predmet: KLO Smolnik. 
Operativni upravni voditelj: Izvršilni 

odbor KLO Smolnik. 
Poslovodja podjetja: Vidmar Alojz. 
Za podjetje podpisujeta: * 
Vidmar Alojz, poslovodja, neomejeno, 
Zidarič  Peter,   predsednik KLO,  za 

operativno upravno vodgtvo. 
Okrajni LO Maribor okolica, 

poverjeništvo za finance, 
.   dne 2..novembra 1948. 

'        Št •873/1—48 9991 

2068. 
Sedež: Lokev. 
Dan vpisa: 6. novembra 1948. 
Besedilo: Krajevno gostinsko podjetje 

Lokov. 
Poslovni predmet: Posli gostinstva in 

turizma. 
Ustanovitelj podjetja: Krajevni LO 

Lokev, z odločbo št. 872/48 z dne 3. XI. 
1948. 

Podjetje zastopajo in zanj podpisujejo: 
Mirošič Franc, za glavnega poslovodjo, 

sklepa pogodbe in dogovore v okviru 
pravil podjetja, 

Medved Josip, predsednik' KLO, so- 
podpisuje vse listine finančnega m bla- 
gajniškega   poslovanja; 

Škabar Ivan, tajnik KLO, sopodpisu- 
je listine finančnega in blagajniškega po- 
slovanja. 

Okrajni LO Sežana, 
poverjeništvo za finance, 
dne 7. novembra 1948. 

Št 2230/1 10,094 

2069. 
Sedež: Ajdovščina. 
Dan vpisa: 7. oktobra 1948. 
Besedilo: Mestna gospodarska podjetja 

Ajdovščina. 
Vpišeta se novi ustanovljeni posloval- 

nici 
Pekarna, Prešernova ul. 2, Ajdovščina, 
Trgovina s sadjem in zelenjavo, Gre- 

gorčičeva ul., Ajdovščina. 
Okrajni LO Goriea, 

poverjeništvo za finance, 
dne 7. oktobra 1948. 

St. 2646/1-48 9995 
* 

2070. 
Sedež: Krško. 
Dan vpisa: 6. novembra 1948. 
Besedilo: »Mestno avtopodjetje« Krško. 
Izbriše ee upravnik Zigante Anton in 

računovodja Komočar Olga; vpiše se z 
istimi pooblastili 

Salamon Jože, poslovodja io 
Roš Albina, računovodja. 

Okrajni LO Krško, 
•>        poverjeništvo za finance, 

dne 8. novembra 1948. 
Št. 64/59 10.092 

* 
2071. 

Sedež: Ljubljana, Miklošičeva 20. 
Dan vpisa: 6. novembra 1948. 
Besedilo:  Druga   (II)  lekarna  MLO 

Ljubljana. 
Besedilo odslej: Lekarna, za zavarovan- 

ce. 
Izbris© se Kavčič Vilma, upravnica; 

vpiše ee 
Kavčič Hinko, upravnik, ki podpisuje 

za podjetje. 
MLO za glavno mesto Ljubljana, 

poverjeništvo za linance, 
dne 6. novembra 1948. 

Fin. št. 4083 10.091 
* '; 

2072. . 
Sedež: Ljubljana, Prešernova 3. 
Dan vpisa: 30. oktobra 1948. 
Besedilo: Mestna hranlnica ljubljan- 

ska, Ljubljana. 
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peljan v Mauthausen, kjer je bil novembra 
ali decembra 1948 od paznika tako pre- 
tepen, da je drugI dan umri In bil v kre- 
matoriju sežgan. Od tedaj se pogreša. 

Na predlog bližnjih sorodnikov se uve- 
de postopanje za razglasitev za mrtve in 
se izdaja poziv, da se o pogrešanih do 
15. I. 1949 poroča sodišču ali skrbniku 
Šavliju Dragotinu, sod. uslužbencu v Tol- 
minu oziroma Žagar Ani, uslužbenki • " O 
v Tolminu. 

Po preteku roka bo sodišče odločilo o 
predlogu. 

Okrajno sodišče- v Tolminu 
dne 12. oktobra 1948. 

Razni oglasi 
Št. 2111/48 10-137 

Razpis 
Rektorat univerze v Ljubljani raz- 

pisuje 
mesto docenta za hrvaško in srbsko 

književnost na filozofski fakulteti in 
mesto lektorja za češki jezik na filo- 

zofski fakulteti. 
Pravilno opremljene prošnje je treba' 

vložiti pri rektoratu univerze v LJub- 
ljani najpozneje do 1. decembra 1948. 

Ljubljana dne 9. novembra 1948. 
Rektorat univerzo v Ljubljani 

Rektor: Mclik 1. r- 
* 

P. št. 26.672/E—48 10.186 

Sprememba poštnega okoliša 
S !.. novembrom 1948 so bile izločene 

iz dostavnega področja pošte Limbuš in 
•priključene glavni mestni poèti 1 tele 
hišne številke naselbine Pekre: 135, 136, 
137, 138, 189, 140, •, 142, .148, 144, 
146, 147, 149, 160, 151, 152, 153, 154, 
155, 156, 157, 158, 159, 160, 161, 162, 
162a, 194, 133, 132, 181, 130, 129, 127, 
126, 12Ô, 124, 123, 122, 121, 120. 120b, 
120a, 119, 118, 106a, 106, 107, 108, 109, 
109a, 110, 111, 112, 118, 114, 115, 116, 
117, 118, 118a, 98, 98a, 90b, 99, 100, 
101, 102, 103, 104 in hišne številke 
Zvezne ulice: 15, 10, 17, 18, 19, 20, 21 
in 22. 

Poštna direkcija Ljubljana 
* 

10.068 
Poziv upnikom in dolžnikom 
Na podlagi odločbe izvršilnega odbora 

QLO Lendava, št 6109/3-48 z dne 29. IX. 
1948 Je okrajno odkupno podjetje >2lvino- 
odkup< klavne živine, mleka, perutnine 
in jajc prenehalo poslovati in e 1. okto- 
brom 1948 prešlo v Hkvidacijo. 

Pozivamo vse upnike in dolžnike, naj 
priglasijo 9vojes terjatve oziroma svoje 
obveznosti do podjetja najpozneje v 15 
dneh po objavi v dnevnem časopisju in 
Uradnem listu LRS, ker se sicer po- 
znejše terjatve ne bodo upoštevale, ob- 
veznosti do podjetja pa s« bodo sodno 
izterjale. , 

Priglasitve je treba poslati na naslov: 
^Zivinoodkup* v likvidaciji. 

Likvidatorja 

Preklici izgubljenih listin 

Preklicujem izgubljeno šolsko spriče- 
valo L letnika trgovske šole v Ljubljani, 
izdano 1. 1948 od ravnateljstva zavoda 
na ime Bah Jo&e, Ljubljana, Celjska 19. 
10-015 Bah Jože 

Preklicujem izgubljeno vojaško knjiži- 
co št. 449, izdano od vojaškega odaeka 
v Krškem. 
10.061 Bogovič Franc, 

Križe, p. Koprivnica 
Preklicujem izgubljeni kontrolni blok 

št. I860 za menzo za mesec november, 
izdan od medicinske menze v Ljubljani 
na ime Cabarija Artur, Ljubljana. Gra- 
sselijeva 18. 
10.111 Caharija Artur 

Preklicujem izgubljeno delavskxAkuji- 
žico, izdano od OLO Postojna na ime Di 
Valentin Giovanni, Postojna. 
10.018 Di Valentin Giovanni 

Preklicujem izgubljeno izkaznico OF, 
izdano 1. 1947 od RL0 Bežigrad—Šiška 
na ime llovar Franc, Želeoaikarjeva 5, 
Ljubljana. 
10.081 Ilovar Franc 

Preklicujemo izgubljeno evidenčno ta- 
blico poltovornega avtomobila št. S-8340, 
izdano od uprave NM v Ljubljani na ime 
Invalidsko podjetje »Kantina«, Ljubljana 
Smartinska 10. 
10.106   Invalidsko podjetje >Kantina« 

Preklicujem ukradeno prometno knji- 
žico za kolo znamke >Maeetri< št. okvi- 
ra D 50835 na ime Flegerič Franc, Jir- 
šovci 42, p. Sv. Urban, Ptuj.     '     \   .  j 

10m Flegeriž Franc 
Preklicujem ukradene živilske nakaz- 

nice za november TD na ime Gela Vik- 
tor, Nav na ime Gela Marija, LD na ime 
Gela Milena in Frančiška, izdane od ra- 
jona Rakovnik—Vič, Ljubljana, DoleoJ- 
gira   i A 

10.078 Gela Viktor 
Preklicujem izgubljeno osebno izkaz- 

nico in 4 potrdila za mala kmečka go- 
spodarstva na ime Geriò" Jožef, Velia 
Poiana 189, p. Crenšovci, Prekmurje. 
10.063 Gerii Joìol 

Preklicujem izgubljeno šolsko spriče- 
valo IL razreda mešč. šole, izdano L 
1942 od ravnateljstva meščanske šole za 
Bežigradom na ime Govše Ivan, Ljublja- 
na, Jenkova 11. 
,10.083  . GovSe Ivan 

Preklicujem prometno knjižico števil- 
ka 185690 za kolo znamke >Steyer< šte- 
vilka 5700207, izdano od OLO Jeeenke. 
10-010 Grilc Suaana 

, Preklicujem ukradeno industrijsko po- 
trošniško nakaznico IR-1 št. I. "288813, 
dopolnilni bon za 450 din in družinsko 
nakaznico K 2 na ime<Hodoklin Alojz,- 
vojaški vojni invalid, ind. potrošniško 
nakaznico ÏG št 919471, dopolnilni bon 
za 900 din na ime Hudoklin Cecilija, vse 
izdano od KLO  Gorenje, Mozirje ter 

kmetijske bone od prodaje kmetijskih 
pridelkov in obiranja hmelja nk ime Hu- 
doklin Cilka, izdane od Kmetijske za- 
druge Šmartno ob Paki in Kmetijske za- 
druge Gorenje. 
10.064 Hudoklin Cilka 

Preklicujem ukradeni kontrolni listek 
za menzo, izdan od Ljudske kuhinje v 
Ljubljani na ime JuriSč Lojzka. Ljublja- 
na, Poljanska 17. 
10.012 Juršič  Lojzka 

Preklicujem oblačilno knjižico &t. 9596, 
serije P, izdano aa.ime Kadri Raman, 
vodnik, voj. poeta 1693, Ajdovščina. 
10v005 Kadri Raman 

Preklicujem ukradeno oblaciiDo nakaz- 
nico IR-1 št 157067 reg. št. 31229, izdano 
od rajona Center na ime Kirikov Alek-- 
sij, Ljubljana, Kolodvorska 22. 
10.089 Kirikov Aleksij * 

Preklicujem izgubljeni vojaški plačil- 
ni knjižici št. 15446 serije O in št. 23124 
serije A na ime Kleut Nikica, kapetan, 
vojaška pošta 7260-18, Zagreb. 
10.108 /        Kleui Niklca 

Preklicujem ukradeno osebno izkazni- 
co, izkaznico OF in izkaznico za kolo na 
ime Kogoveek Marija, Smrečje 50, p. 
Vrhnika. 
10.088 Kogovšek Marija 

Preklicujem izgubljeno osebno izkaz- 
nico, na ime Hribar Marija in izkaznico 
za kolo na ime Komac Jože, Zalog 9, 
p. Polje. 
10.084 Komac Joie 

Preklicujem izgubljeno osebno izkaz- 
nico,'izdano od uprave .NM v. Ljubljani 
na ime Korencan Ivan, Ljubljana, Kra- 
kovska 37.        \ 
10.016   ' Korencan Ivan 

Preklicujem izgubljeno univerzitetno 
izkaznico tehnične fakultete, izdano od 
dekanata tehnične fakultete v Ljubljani 
na^ ime Kores Zalika, Ljubljana. Ora- 

10.109 Korea Zalika 
Preklicujem ukradeno osebno izkaz- 

nico, režijsko karto na ime Kranjc Mari- 
ja, in izkaznico za kolo na ime Kranjc 
Zorka, Ljubljana, Vožarski pot 4. •' 
10.020 • Kranjc Marija 

Preklicujem izgubljeno oblačilno ' na- 
kaznico, št. 090274, izdano od KLO 
Šmartno—Gameljne na ime •••• Jože, 
Rašica 5, p. St. Vid nad Ljubljano. 
10.021 Kre« Joie 

Preklicujem izgubljeno izkaznico za 
koio znamke >Elektra«, številka ' okvira 
1421406, na ime Krivec Alojz, Rogatec 3, 
Î'. Grosuplje. 

0.082 • Krivec Alojz 
Preklicujem izgubljeno ' izkaznico za 

kolo, izdano od uprave NM v Ljubljani 
na ' ime  Malovrh   Leopold,  Ljubljana,", 
Ižanska 159. 
10.112 Malovrh Leopold 

Preklicujem izgubljeno osebno izkaz- 
nico št. 9805, izdano od odseka za m- 
tranje zadeve Koper na ime Mangi 
Franc, službeno iskaznico št. 0018, izd*- 
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no od ministrstva za notranje zadeve 
LRS, potrdilo o odpustu iz JA in oseb- 
no izkaznico št. 10526, izdano od odseka 
za notranjo zadeve Koper na ime Buxe- 
čon Ema. 
10.023 Maral Franc, 

Preklicujem živilsko karto SD za okto- 
ber in november na ime Duša Mani, Je- 
senice, Titova 4. 
10.022 Maorn Duia 

Preklicujem  izgubljeno oblačilno na- 
kaznico IR-1 2t. 094727, izdano od KLO 
Kresnice na ime Martinšek Avgust, Kres- 
nice. 
10.077 Martinšek Avgust 

Preklicujem osebno izkaznico na ime 
Pavica  Milosavljević,  roj. Djapić, Beo- 
grad, Doeltejeva 17- 
10.069 Miloearlievié Parica 

Preklicujem    pomočniško    spričevalo 
krojaške stroke, izdano 22. IX. 1940 od 
obrtnega združenja v Slovenjem Gradcu. 
10.065 Mlthaus Ludvik, 

Gultanj 25, Dravograd 
Preklicujem osebno izkaznico št 122, 

izdano 1. 1946 od LO Slovenja vas, na 
ime Murko Franc, in izkaznico za kolo 
št. 496990, Izdano 1. 1947 cd NM Starše 
na ime Murko Franc, Skorba. 
10.024 Murko Franc 

Preklicujem ukradeno izkaznico LMS, 
gospodinjske in denarne bone, oblačilno 
nakaznico it.  558686, reg. št. S2S3, na 
ime Novak Branko, Struževo 8, Kranj. 
10.067 -       Novak •••••• 

Preklicujem izgubljeno živilsko nakaz- 
nico TDb za november, reg. št. 2072, i*- 
dano od rajona Center na ime Ogulin 
Jakob, Ljubljana, Stari trg 24. 
10.018 Ogulin Jakob 

Preklicujem izgubljeno oblačilno na- 
kaznico I R I, izdano od KLO Bizeljsko 
na ime Peinjk Gustav, Bizeljsko. 
10.116 * Peènik Gustav 

Preklicujem izgubljeno šolsko «priče* 
vaio II. razreda klasične gimnazije, iz- 
dano od ravnateljstva klasične gimnazije 
v Ljubljani na imo Perpar Benjamin, 
Ljubljana, Domobranska 7. 
10.085 Perpar Benjamin 

Preklicujem Izgubljeno izkaznico za 
kolo znamke >Tebest<, izdano od uprave 
NM v Ljubljani na ime Picei Leopold, 
LJubljana, Cerkvena 21. 
10.086 Picei Leopold 

Preklicujem   izgubljeno   knjižico   za 
kolo št, 268808 na ime Planine Albin, 
Sesterže, Ptuj. 
10,0-25 Planine Albin 

Preklicujem izgubljeno osebno izkaz- 
nico, izdano 1. 1947 v Hotinji fvasi m 
izkaznico za Železniško vožnjo. ' 

Plehko Joie!, 
10.027 ** Hotinja vae St. 1 

Preklicujem izgubljeno živikko nakaz- 
nico LD za november in potrošniško po- 
trdilo za december in januar, izdano od 

rajona Center na ime PogačaT Kristina, 
Ljubljana, Mestni trg 18. 
10.060 Pega&r Kristina 

Preklicujem knjiiico za kolo iiev. 
12669 N na ime Poeedel Albin, Polzela. 
10.O50 Posedel Albin 

Preklicujem ukradeno osebno izkaz- 
nico OF, mladinsko izkaznico, sindikalno 
izkaznico, lizkulturoo izkaznico, živilsko 
nakaznico LD za november, potrdilo 
lj-udekega •••••••, potrdilo za vstop v 
»Gostinsko podjetje Sokol« na fane Pedes 
Justina, Ljubljana, Rimska 5. 
10.011 Poleg Justina 

Preklicujem ukradeno knjižico za kolo 
znamke >Torpedo<, št. 642.491. 

Pungerčič Evgen, 
10.069 ' »vid. kmet. odseka OILO KriCko 

Preklicujem izgubljeno vojaško knji- 
žico, izdano od V. divizije IV. odseka 
v Krulevcu ua ime Ražman Ubero, in 
izkaznico za kolo št. 41627 na ime Rai- 
man Renato, Zegovei 4, p. Apače. 
10.017 Kaiman Renato 

Preklicujem izgubljeni izkaz 2. iižje 
gimnazije v Žalcu iz leta 1940/41 na ime 
Reboršek Olga, 2alec 147, roj. 2. VII. 
1938 v 2alcu. 
10.070 Rebevšek Olga 

Preklicujem izgubljeno osebno izkaz- 
nico it. 3930 za inozemce, izdano 23. 
VIII, 1947 od odseka za .notranje za- 
deve MLO Ljubljana na ime Reingruber 
Alfred, Ljubljana, Dravlje,' Čebelarska 
št. 17. 
10.110 Reingruber Alfred 

Preklicujem izgubljeno šolsko spriče- 
valo 1. razreda meščanske šole v Šošta- 
nju, izdano v 1. 1989/40 od ravnateljstva 
te šolo na ime Rudnik Karel, Velenje. 
10,066 . Rnuuik Karel 

Prekilcujemo izgubljeno prometno 
knjižico gasilskega avtomobila »Merce- 
desc, evidenčna št. F-6Ô54, št. motorja 
159029/0215, izdana od notr. odseka 0L0 
Prevaljo. 

Rudniki svinca in topilnica 
10.026 MeHc* 

PrekHeujem izgubljeno epriöevak) 
4. razreda in zrelostnega upita držav- 
nega gospodinjskega učiteljišča v Sta- 
rem Futogujri Novem Sadu, izdano od 
ravnateljstva te šole v Šolskem letu 
1987/88 na ime Ruf-«na Mara. 
10.116 Rupena-Osolnik Mara 

Preklicujera potrošniško karto •. 204 
za obleko in obutev, izdano od voj. poite 
31589 na Ime Senioa Alojzija, Jurka vas 
št, 4, p. Straže, pri Novem mestu. 
10.071 Sonica Alojsija 

Preklicujem ukradeno osebno izkaz- 
nico, Izkaznico OF, delavsko knjižico, 
oblačilno nakaznico na ime Stare Marija, 
oblačilni nakaznici na ime Stare Mitja in 
Perpar Jožica in družinsko knjižico na 
ime Stare Josip, LJubljana, Galjevica 
št. 116. 
10.106 Stare Josip 

Preklicujem plačilno knjižico ser. G 
št. 74212, izdano od voj. poŠte 4083, Bo- 
hinjska Bela na ime Stojanović D. Boži- 
dar, vodnik. 

Stojanorić Božidar, 
10.080       voj, pošta 4083, Boh. Bela 

Preklicujem  izgubljeno  izkaznico  za 
kolo tov. št. 53053, izdano od uprave NM 
v Celju na ime Sket fiteflta, Lava št. 7, 
p. Celje. 
10-113 gket Štefka 

Preklicujem zgorelo oblačilno nakaz- 
nico na ime ßmalc Jože, Podturn 53 pni 
Toplicah. 
10.028 amale Jose 

Preklicujem osebno izkaznico na ime 
Stih Marija, Vei. Ceroveo 23, KLO Pod- 
grad. 
10.029 Suh Marija 

PrekMcujem izgubljeno oblačilno na- 
kaznico in potrošniško karto št. 1364 za 
posodo, izdani od oficirske zadruge v 
LJubljani na ime Štrancar Zofija, voj. 
pošta št. 61445 Kočevje. 
10.079 Slrancar Zofija   - 

Preklicujem Izgubljeno šolsko spriče- 
valo V. razreda mestne ženske realne 
gimnazije v Ljubljani, izdano I. 1930 od 
ravnateljstva zavoda na Ime Stular Ma- 
rija, 'Ljubljana, ZeljarAka 8. 
10.014 Stular Marija 

• PrekÜcuJem izgubljeno knjižico za kolo 
znamke >•••« št. 6670. 

Stunf Steli 
10.072 Leekovec 13, p. Celje 

Preklicujem delavsko knjižico štev. 
1B8095, zap. it. registre 985, izdano od 
0L0 Kranj. 
10.073 Sušteršič Marija 

Preklicujem izgubljeno osebno izkaz- 
nico, izdano od KLO" Bled na ime Tičar 
Marija, Zleče 11, p. Bled. 
10,114 Tišar Marija    , 

Preklicujem < izgubljeuo kolesarsko 
•••••• St. 186208 na ime Vieler An- 
gelca. 

Vister Angelca, 
10.074 Jesenice, Jadranska o. 18 

Preklicujemo Izgubljeno vojaško potno 
dovolilnico serije LJ št. •8046 in 58030, 
izdano od  voj. pošte Št.  5065  oa  ime 
Stojkovica Cvetka. 
10.058    Vej. pošt* št. 506Ö, Ljubljana 

Preklicujem   izgubljeno  izkaznico  za 
kolo na Ime Zadnlkar Marija, Ljubljana, 
Obrtniška 10. 
10.087 Zadnikar Marij* 

Preklicujem izgubljeno vojaško knji- 
žico, izkaznico za kolo, osebno izkaznico, 
izkaznico OF In RK tat ime Zelnik Albin, 
Gorice 14, p, Gornik, 
10.075 Zelnik Albin 

PrekMcujem osebno izkaznico št. 260 
in izkaznico 0F na ime Zlbert Jože, 
Jeiševica 4, KLO &t. Gotard. 
10.076 Zlbert Jole 

Izdala >Ur«doi lfct LRS< — Ravnatelj In odgovorni urednik: Bolo Vodotok; tislu Blaenikeva ttekaraa, obrat 1 — oba v LJubljani. 
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Izbriše se Sušnik Ivan, pomočnik glav- 
nega računovodje, pooblaščenec za ko- 
lektivno podpisovanje. 

MLO za glavno mesto Ljubljana, 
poverjeništvo za finance, 
dne 30. oktobra 1948. 

Fin. it. 8902 9948 

Uvédbe .postoj sr. ja 
za razglasitev za mrtve 

fi 348/48—2 - 9949 
Obilčnik Mihael, roj. 6. X. 1897 v Pod- 

gpri pri Borovljah, ein pok. Mihaela in 
Katarine rojene Selaher. orožniški na- 
rednik, Mala Nedelja, se od maja 1945 
pogreša. 

Na predlog žene Obilčnik Uršule, go- 
spodinje v Ljutomeru, Glavni trg 8. se 
uvede postopanje za razglasitev za mr- 
tvega in se izdaja r.oziv, da se o pogre- 
šanem do 31. XII. 1948 poroča sodišču 
ali skrbniku Lepoši  Francu» 

Po preteku roka bo sodišče odločilo o 
predlogu. 

Okrajno sodišče v Ljutomeru 
dne 28. oktobra 19-18. 

* 
V R 1230/48-5 9745 

Einz Jože, roj. 14. III. 1914 v Jare- 
nini, Polička vas, sin Franca in Marije 
rojene Jager, oženjen, tov. delavec v 
Rospohu, je bil 27. IX. 1943 pi*Mlno mo- 
biliziran v nemško vojsko Od W. IV. 
1944 se pogreša. 

Na predlog žene Einz Julijane, delavke 
v Plinlovcu 20, KLO Zg. Kungota, *e 
uvedo postopanje za razglasitev za mr- 
tvega. 
V R 1226/48-5 9746 

Folmajer Ivan, roj. 4. III. 1899 v Kar 
pli, sin Martina in Apolonije rojene T&- 
pec, oženjen, splavar na Fali, se od 29. 
IX. 1944 pogreša. 

Na predlog žene Folmajer Tereze, go- 
spodinje v Cimžatu 42, se uvede posto- 
panje za razglasitev za mrtvega. 

Einz Jože in Folmajer Ivan se poziva- 
ta da se zglasita pri sodišču"ali drugače 
dasta kako vest o sebi. 

Po preteku roka bo sodišče odloČilo o 
predlogih. / 

Okrajno sodišče v Mariboru 
dne 27. oktobra 1948. 

* 
I R 63/48-8 , 9325 

Abraham Stefan, roj. 9. X. 1919 v Ša- 
lovcih 200, sin pok. Stefana in Terezije 
rojene Berke, poljedelec, je bil oktobra 
1942 od okupatorja prisilno mobiliziran 
v prekmursko četo v Sombathlyju. Nato Je 
bil poslan na rusko bojišče, od koder je 
redno pisal pod naslovom' v. p. 217/49. 
Zadnjič je pisal S. I. 1943, od-tedaj se 
pogreša. 

Na predlog zaročenke Herceg Sidonije, 
poljedelke v Šalovcih 178, se uvede posto- 
panje za razglasijev za mrtvega in se iz- 
daja poziv, da še o pogrešanem do 1. 
II. 1949 poroča sođ'šču ali skrbniku Abra- 
hamu Ernestu, poljedelcu v Šalovcih 9. 

Abraham Stefan se poziva, da se zgla- 
si pri sodišču ali drugače da kako vest o 
sebi. 

Po preteku roka bo sodišče odločilo o 
predlogu. 

Okrajno sodiSče v Murski Soboti 
dne 14, oktobra 1948. 

* 
I R 216/48-3 9743 

Teply Marjan, roj. 21. XII. 1910 v Ve- 
liki Loki 38, sin Konrada in Josipine 
rojene Jerele, aktivni kapetan lì. razre- 
da bivše jugoslovanske vojske v Novem 
mestu. Trdinova 3, se od aprila 1943 po- 
greša. 

Na predlog žene Teply Ljudmile ro- 
jene Skalicky, knjigovodkinje iz Novega 
mesta, Trdinova 3, se uvede postopanje 
za razglasitev za mrtvega in se izdaja 
poziv, da se o pogrešanem do 1. IV. 1949 t 
poroča sodišču ali predlagateljici Teply * 
Ljudmili. 

Po preteku roka bo sodišče odločilo o 
predlogu. 

Okrajno sodišče v Novem mestu 
dne 27. oktobra 1948. 

* 
I R 142/48—7 ' 9901 

Bojane Franc, roj. 25. XI. 1923 sin 
Franca in Jožefe rojene Rajer, samski, 
poljedelec v Zdinji.vasi 20, se od maja 
1945 pogreša. 

Na predlog matere Bojane Jožefe, go- 
spodinje iz Ždinje vasi 20, so uvede po- 
stopanje za razglasitev za mrtvega ih se 
izdaja poziv, da se o pogrešanem do 1. 
IV. 1949 poroča sodišču ali predlagate- 
ljici oziroma njenemu zastopniku Bučar- 
ju Josipu, odvetniku v Novem mestu. 

Po preteku roka bo sodišče odloČilo o 
predlogu. 

Okrajno sodišče v Norem mestu 
dne 30. oktobra 1948. 

R 410/48 9269 
Kajzer Milka, roj. 11. IX. 1916 v Dra- 

vogradu, hči Gvidona in Marije rojene 
Počivavšek, učiteljica v Mateni, p. Ig. pri 
Ljubljani, je bila 23. XI. 1943 od be-ga 
aretirana in na poti v Ljubljano v Koz- 
larjevem gozdu na Barju pri Ljubljani 
ustreljena. 

Na predlog očeta Kajzerja Gvidona, po- 
sestnika v Dravogradu, se uvede posto- 
panje za razglasitev za mrtvo. 

R 422/48 9270 
Lah Jožef, roj. 13. II. 1927 v Selah 

sin Jožefa in Jere rojene Šisernik, kmeč- 
ki delavec, je odšel 5. V. 1944 v I. ba- 
taljon Šercerjeve brigade NOV. Iz bojev v 
Savinjski dolini 26. V. 1944 se pogreša. 

Na predlog očeta Laha Antona, posest- 
nka v Selah 19, se uvede postopanje za 
razglasitev za mrtvega. • 

Vsakdo, ki mu je o pogrešanih kaj zna- 
no, se poziva, da to do 20. I. 1949 poroča 
sodišču ali skrbniku Čegovniku Filipu, 
sod. uradniku na Prevaljah. 

Po preteku roka bo sodišče odločilo o 
predlogih. • 

Okrajno sodišče na Prevaljah 
dne 10. oktobra 1948.   . 

I R 59/48 8395 
Hrga Janez. roj. 17, X. 1907 pri Sv. 

Lovrencu v Slov. goricah, sin Janeza in 
Marije rojene' Korada, poljski delavec, 
Ptuj, Ljutomerska 11, je bil zaposlen pri 
organizamn' Todt in je 17. VIII. 1943 po- 
begnil iz taborišča v Kijevu. Od tedaj 
se pogreša. 

Na predlog žene Hrga Marijo, gospo- 
dinje v Ptuju, Ljutomerska 11, se uve- 
de postopanje za razglasitev za mrtvega 
in se izdaja poziv, da se o pogrešanem 
do 1.1. 1949 poroča sodišču ali skrbniku 
Zepauu Gašperju, sod. uradniku v Ptuju, 

Po preteku roka bo sodišče odločilo o 
predlogu. 

Okrajno sodišče v Ptuju 
dne 16. septembra 1948, 

* 
VII R 162/48 ©847 

Kumer Franc, roj. 9. X. 1899 pri Sv. 
Martinu v SL goricah, sin Kumer Ma- 
rije, uslužbenec občine ••! Sv. Lovrencu 
na Dravskem polju, se od leta 1946 po- 
greša. 

Na predlog žene Kumer Zlate se uve- 
de postopanje^ razglasitev za mrtvega 
in se izdaja poziv, da se o pogrešanem 
do 30. XII. 1948 poroča sodišču ali skrb- 
niku Zdolšku Jakobu, posestniku pri 
Sv. Lovrencu. 

Vil R. 215/48 9846 
Tomanič Janez, roj. 17. III. 1920 na 

Sp. Bregu, sin Mihaela in Barbare, knji- 
govodja, se od pomladi 1945 pogreša. 

Na predlog očeta Tomaniča Mihaela 
se uvede postopanje za* razglasitev za 
mrtvega in s© izdaja poziv, da se o po- 
grešanem do 30. XII. 1948 poroča sodi- 
šču ali ßkrbniku Fridauerju ' Martinu, 
posestniku na Sp. Bregu, 

Po preteku roka bo eodišoe odločilo o 
predlogih. 

Okrajno, sodišče v Ptuju 
dne 28. oktobra 1948. 

I R 61/48—3 9844 
Predikaka Anton, roj. 8. I. 1926 pri 

Sv. Lovrencu na Dravskem polju, neza- 
konski sin Cetarič Marije, trg vajenec v 
Budini 66, je bil 18. II. 1943 prisilno 
mobiliziran, v nemško vojsko. Dne 2. V, 
1944 je bil v vasi Locronan pri QuimpeJ 
re v provinci Bretagne aretiran in 8. VI 
1944 od vojaškega sodišča 192. divizije" 
obsojen na smrt z ustrelitvijo. Bil je 2. 
VIII. 1944 v Parizu od Nemcev ustre- 
ljen. 

Na predlog matere Cetarič Marije, go- 
spodinje v Budini 66, ee uvede postopa- 
nje za razglasitev za mrtvega in se izda. 
ja poziv da se o pogrešanem do 1. I. 
1949 poroča sodišču ali skrbniku Perte- 
kelu Karlu, sod. uradniku v Ptuju. 

Po preteku roka bo sodišče odločilo o 
predlogu. 

Okrajno sodišče v Ptuju 
dne 29. oktobra 1948. 

VII R 217/48 * 9846 
Belšak Ivan, roj. 23. IX. 1922 na Go- 

renjskem vrhu 33, sin Alojza in Marjete 
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samski, delavec, je bil leta 1942 cxl oku- 
patorja mobiliziran. Med dopustom 1944 
je odšel v NOV, novembra 1944 pa je bil 
v Daruvarju ranjen in se od tedaj po- 
greša. , 

Na predlog očeta «e uvedo postopanje 
za razglasitev za mrtvega in se izdaja 
poziv, da se o pogrešanem do 30. XII. 
1948 poroča sodišču ali skrbniku Galiču 
Martinu na Turškem vrhu. 

Po preteku roka bo sodišče odločilo o 
predlogu. 

Okrajno sodišče v Ptuju 
dne 30. oktobra 1948. 

* 
III R 183/48-3 8339 

Gomizelj Jožef, roj. 7. VIII. 1880 v 
Križu, okr. Sežana, sin pok. Jožefa in 
pok. Marije rojene Zabrič, železničar v 
p. iz Križa 16, je bil 21. II. 1944 areti- 
ran od nemške policije in interniran v*| 

• Neumarkt. Dne 13. IV. 1945 je bil e 
transportom poslan douiov, 15. IV. 1945 
pa je bil transport bombardiran în se 
od tedaj pogreša. 

Na predlog žene Gomizelj Marije, go- 
epodinje iz Križa 16, se uvede postopa- 
nje za razglasitev za mrtvega in se iz- 
daja poziv, da ee o pogrešanem do 1. I. 
1949 poroča sodišču. 

Gomizelj Jožef »e poziva, da se zgla- 
« pri sodišču ali drugače da kako vest 
o eebi. 

Po preteku roka bo sodišče odločilo o 
pjredlogu. 

Okrajno lođišfo y Sežani    ' ' 
dne 16. eeptembra 1948. 

* 
III R 188/48-2 9Ì68 

Kocjančič Anton, roj. 29.1. 1902 v Hra- 
stovljah, sin pok. Andreja in Marije roje- 
ne Kocjančič, kmet, poročen, je bil 2. XI. 
1944 od fašistov odpeljan v tržaške za- 
pore, od tam pa v Nemčijo. Od tedaj 

.se pogreša. 
Na predlog žene Kocjančič. Pavline iz 

Hrastovelj 30 se uvede postopanje za 
razglasitev za mrtvega in se izdaja po- 
lir, da ee o pogrešanem do 1. I. 1949 
poroča sodišču. 

Kocjančič Anton ie poziva, da se z«lasi 
pri sodišču ali drugače da kako vest o 
eebi. y 

Po, preteku roka bo sodišče odločilo o 
predlogu: 

Okrajno sodišče • Sežani 
dne 14. oktobra 1948. 

• R 145/48-2 9902 
Ivanovič Ivan, roj. 11. VÏ. 1894 v Bre- 

loviei, siri pok. Karla in Terezije rojene 
Grk, poročen, kmet. se od 6. III. 1944 
pogreša. 

Na predlog žene Ivanovič Justine ro- 
jene Vatovec, delavke v Trstu, Scala 
Santa 65, se uvede postopanje za raz- 
glasitev za mrtvega in se izdaja poziv, 
da ee o pogrešanem do 30. XII. 1948 po- 

A roča Bodišču aH skrbniku Bezeku Ru- 
diju, nameščencu KL0 Sežana;' 
III R •/48-2 9903 

Stojkovič Mirko, roj.  28. X. 1913. v 
Orleku, KLO Sežana, lin Jožefa in pok/ 
Kajoline rojene Rodika, je odšel v NOV. 

Baje je 17.  VII. 1944 padel v okolici 
Cerkna. 

Na predlog očeta Stojkoviča Jožefa, 
kmeta iz Orleka 16, ee uvede postopanje 
za razglasitev za mrtvega in se izdaja 
poziv, da ee o pogrešanem do 30. XII. 
1948 poroča sodišču ali skrbniku Stoj- 
koviču Jožefu. 

Po preteku roka bo sodišče odločilo o 
predlogih. 

Okrajno sodišče v Sežani 
dne 29. oktobra 1948. 

I R 375/48-9 9930 
Amon Rok, roj. 16. VIII. 1945 v Vir- 

štanju, sin Alojza in Julijano rojene 
Oprešnik, poljedelec, Virštanj 23, pošta 
Podčetrtek, je odšel 12. Vili. 1941 v 
NOV na Planino pri Sevnici. Od 14. 
VIII. 194-1 »e pogreša. 

Na pretilog staršev Alojza in Julijane, 
Virštanj 23, p. Podčetrtek, se uvede po- 
stopanje za razglasitev za mrtvega in se 
izdaja poziv, da se o pogrešanem do 30. 
XII. 1948 poroča sodišču ali skrbniku 
Kolarju Jožetu, sodnemu uslužbencu. 

Amon Rok se poziva, da se zgla- 
si pri sodišču ali drugače da kako vest 
0 sebi. 

Po preteku roka bo sodišče odločilo o 
predlogu. 
Okrajno sodišče v Slovenski Bistrici 

dne 10. julija 1948. 

1 R 818/48-13 ,'       , 8973 
Marčen Franc, roj. 23.1.1925 v Dobrini, 

sin Janeza in Marjete rojene Tomplak, 
delavec v Dobrni 19, p. Loka pri 2usmu, 
je jeseni 1944 odšel v NOV. Baje je v 
začetku marca 1945 padel v bojih pri 
Svetju nad Laškim. 

Na predlog matere Marčen Marjete, de- 
lavke v Dobrini 19, se uvede postopanje 
za razglasitev za mrtvega in se izdaja 
poziv, da se o pogrešanem do 10. XII. 1948 
poroča sodišču. 

Marčen Franc se poziva, da se zglasi 
pri sodišču ali drugače da kako vest o 
sebi. 

Po preteku roka bo sodišče odločilo o 
predlogu. . 

Okrajno sodišče • Slov. Bistrici 
dne 8. septembra 1948. 

R 366/48-8 8072 
Forštner Jože, roj. 13. III. 1910 v Mo- 

zirju, sin Janeza in Uršule rojene Lekač, 
kmečki delavec, Sp. Kraše, je odšel leta 
1944 v Slandrovo brigado NOV. Od tedaj 
se pogreša. 

Na predlog žene Forštner Olge, gospo- 
dinje iz Celja, Gaberje, Mariborska 47, 
so uvede postopanje za razglasitev za 
mrtvega. 

Vsak; ki mu je o pogrešanem kaj zna- 
no, naj to do 20. XII. 1948 sporoči sodi- 
šču ali skrbnici Foržtner Jožefi. 

Forštner Jožef t>e pozivu, naj se zgla- 
si pri sodišču aH drugače da kako vest 
o sebi. 

Po preteku roka bo sodišče odločilo o 
predlogu.. 

Okrajno iodi See v Soïtanju 
dne 9. septembra 1948, 

R 338/48—3 8583 
Jurič Ivanka rojena Dobnik, hči Jo- 

žeta in Marije Streit, roj. 26. XI 1911 v 
Ojstrici pri Dravogradu, gospodinja, po- 
ročena v Mozirju 56, se od maja 1945 
pogreša. 

Na predlog moža Juriča Leopolda, mi- 
zarja iz Mozirja 56, se uvede postopanje 
za razglasitev za mrtvo in se izdaja po- 
ziv, da se o pogrešani do 20. XII. 1948 
poroča sodišču ali skrbniku Juriču Leo- 
poldu. 

Jurič Ivanka se poziva, da se zglasi 
pri 6odišču ali drugače da kako vest o 
sebi» 

Po preteku roka bo sodišče odločilo o 
predlogu.   • 

Okrajno sodišče v Šoštanju 
dne 22. septembra 1948. 

R 374/48- 9505 
Kormanšek Ivan, roj. 30. VIII. 1875 

v Smartnem ob Paki, nezak. sin Korman- 
šek Apolonije, mlinar v Grušovljah 9, 
je bil 15. -VIII. 19-1• od četnikov nezna- 
no kam odpeljan. Od tedaj se pogreša. 

Na predlog žene Kormanšek Helene 
rojene Sedovuik, zasebnice v Nazarjih 
št. 84, se uvede postopanje za razglasitev 
za mrtvega in se izdaja poziv, da 60 o 
pogrešanem do 30. XII. 1948 poroča so- 
dišču ali skrbnici Kormanšek Heleni. 

Kormanšek Ivan se poziva, da »e 
zglasi pri sodišču ali drugače da kako 
vest o sebi. 

Po preteku roka bo eodišče odločilo o 
predlogu. ,-•.-„---•- 

Okrajno sodišče v Šoštanju 
dne 4. oktobra 1948. 

R 422/48-2 945S 
Kuranda Franc, roj. 1. VIII. 1908 v 

Šoštanju, sin Franca in Marije rojene 
Grebenšek, poročen, jamski nadzornik 
v Velenju 37, se od maja 1945 pogreša.  . 

Na predlog žene Kuranda Ane, soba- 
rice v Dobrni, se uvede postopanje za 
razglasitev za mrtvega in se izdaja po- 
ziv, da se o pogrešanem do 31. III. 1949 
poroča sodišču ali skrbnici Kuranda 
Ani. 

Kuranda Franc se poziva, da se zglasi 
pri sodišču ali drugače da, kako vest o 
sebi. 

Po preteku roka bo sodišče odločilo o 
predlogu. 

Okrajno sodišče v Šoštanju 
dne 16. oktobra 1948. 

R 560/48 ' 9273 
' Fon Andrej, roj. 19. IX. 1915 v Koba- ' 

ridu, Gregorčičeva 55, čevljarski pomoč- 
nik, samski, je odšel po zlomu Italije v 
XVI (Gregorčičevo) brigado, I. bata- 
ljon. Pred veliko nočjo 1945 je bil v 
okrevališču pokretne bolnice XXX divi- 
zije v bližini .Oblakovega vrha pri Idriji, 
kjer je bil baje 1. IV. 1945 od Nemcev, 
ustreljen. Od tedaj se pogreša. 
R 559/48   • "9272 

Žagar Alojz. roj. 30. III. 1894 na Žagi, 
sin Antona in ' Ane rojene Melihan. de- 
lavec, poročen, je bil 4. V. 1943 aretiran 
in  interniran  v  taborišču  Cairo Monte-. 
notte v Savoni. Po zlomu Italije je bil od- 
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ki pridejo za vodilne uslužbence, in tudi ne uslužbencem, 
Id preidejo zaradi posebne sposobnosti in uradne potrebe. 

Prav talco so pripravniške službe in strokovnega iz- 
pila' lahko oproščeni uslužbenci, ki imajo po oceni poseb- 
ne strokovne komisije dokazano usposobljenost m prakso 
za delo določenega poklica. To komisijo imenuje minister 
za prosveto; v njej morata biti najmanj dva strokovnjaka 
za kandidatovo delovno področje in organ personalne 
službe. 

V. Končne določbe 

28. «len 
Prevedeni pripravniki morajo opraviti fcliokovni izpit 

po določbah tega pravilnika. 
Ce je prevedenemu pripravniku pretekel rok priprav- 

niške službe ali mu je do preteka roka ostalo premalo 
časa, da bi se mogel pripraviti za strokovni izpit, se mu 
podaljša pripravniška služba zaradi opravljanja strokov- 
nega izpita največ za eno leto. 

Izjemoma se smejo pripravniki iz prednjih dveh od- 
stavkov po oceni strokovne komisije oprostiti strokovnega 
izpita, če so prebili najmanj tri leta v določenem poklicu 
in se izkazali s svojim strokovnim delom. 

29. člen 
Ce uslužbenec ni opravil strokovnega izpita ali če 

izpit, ki ga je napravil, ne ustreza izpitu, ki je predpisan 
za poklic, v katerega je preveden, mora strokovni izpit 
oziroma dopolnilni izpit napraviti v enem letu po uvelja- 
vitvi lega pravilnika. 

30. člen 

Po oceni strokovne komisije se smejo strokovnega 
izpita iz prednjega člena oprostiti vodilni uslužbenci ka- 
kor tudi uslužbenci, ki imajo strokovno prakso in'sposob- 
nost za opravljanju dela določenega poklica oziroma funk- 
cije. ( 

31. člen 
Izjemoma od določb 5. člena tega pravilnika lahlto 

opravljajo strokovni izpit učitelji* ki nimajo učiteljišča, 
a so uspešno dovršili učiteljski oziroma pedagoški tečaj 
ter imajo predpisano pripravniško službo in so pokazali 
uspeh pri delu v šolL 

Učitelji iz prednjega odstavka si morajo med priprav- 
niško službo, vendar pa prod opravljanjem strokovnega 
izpita pridobiti dopolnilno pedagoško in splošno izobrazbo 
v okviru gradiva in programa učiteljišča v dopolnilnih 
tečajih in opraviti diplomski učiteljski izpit po posebnih 
predpisih. 

Po končanem izpitu dopolnilnega Šolanja prejme obi- 
skovalec spričevalo c zaključnem izpira s pripombo, da 
je ta izpit enak zaključnemu izpitu na učiteljišču. 

32. Člen 
V ustanovah za pedagoško vzgojo, v osnovnih šolah, 

v laboratorijih, v otroških • dijaških domovih, v sedem- 
letkâh in njim enakih šolah se lahko ob pomanjkanju 
kvalificiranih oseb postavijo začasno tudi osebe g kva- 
lifikacijami, nižjimi od predpisanih, vendar pa morajo 
v določenem roku izpopolniti svoje kvalifikacije in opra- 
viti ustrezni strokovni izpit, ki je določen v tem pravilniku. 

Rok, v katerem morajo opraviti strokovni izpit, do- 
loči za nastavitev pristojni starešina. 

83. člen 
Sedanji posebni strokovni tečaji •• morajo «praviti 

v sklad z določbami o strokovnih tečajih v tem pravilniku, 

34 člen 
V vsakem posameznem spornem primeru odloči stro- 

kovna komisija, kateremu strokovnemu izpitu iz tega 
pravilnika ustreza Žo prej opravljeni strokovni izpit 

35. Sen , 
Ta pravilnik velja od dneva objave • >Uradn«u tt. 

stu LRSc 
St. S-zak 661 . 
Ljubljana dne 8. novembra 1948. 

Strinjam sel 

Za predsednika vlade LBS 
podpredsednik vlade LUS:      Minister • proeveto LRS* 

Dr. Marijan Brceejj 1. r. Dr. Potrë Jote L i> 

262. 

Na podlagi 2. člena uredbe o odkupu lita • gospo- 
darskem letu 1948/49 (uradni liet FLRJ, it. 47—363/48) 
in na podlagi odredbe o mletju žita (Uradni liet FLRJ, 
št. 65—550/48) ter v sporazumu st ministrom ta. trgovko 
in preskrbo FLRJ izdajam 

odredbo 
o mletja žita in plačilu mlcvnine r gospodarskem 

letu 1948'49 

1. Mletje žita za merico je za lastne potrebe pridelo- 
valca ali potrošnika prosto tako glede količine kakor tudi 
glede odstotka nilevskih izdelkov. Dovoljena je • mlinih 
običajna zamenjava žila za moko. ' 

2. Merica se pobira v naravi, razen • izjemnih pri-, 
menih, navedenih pod 8^ točko te odredbe. 

3. V denarju plačajo merico samo: 
a) pooblaščeno podjetje za trgovsko mletje; 
b) državna posestva zi mletje vseh količin žita, na- 

menjenega za prehrano delavcev na posestvu, 
kakor tudi za drobljenje žita, namenjenega ta 
rejo prašičev; 

c) pridelovalci ali potrošniki v Jehle okrajih: Gorieav 
Idrija, Ilirska Bistrica, Sežana, Tolmin in Po- 
stojna, razen v priključenih krajevnih ljudskih 
odborih iz bivšega okraj» Rakek; 

d) državna podjetja za rejo in pitanje prašičev » 
drobljenjeüta, namenjenega ra rejo praoče*, 

4. Mlini, ki meljejo za merico • naravi, »mej© od- 
tegniti kot plačilo (mlinsko merico): 

a) pri pšenici in ječmenu 
10% v obliki zrnja in 

1% •• razpršitev; 

b) pri rži, soržici, meianem ž%jf Ëontfi, •••••, «Jd9 
in ovsu • .[••'.',- 
0% v oblikl.zrnja in 
2% za razpršitev; 
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c) za drobljenje koruze in za mletev vseh vrst žita 
brez presejavanjà in sortiranja 
6% v obliki zrnja iu 
2% za razpršitev. 

Lastnik žita prejme torej za 100 kg v mletje oddanih 
žit, navedenih pod a) in b), 89 kg mlevskih izdelkov, a 
za 100 kg pod c) 92 kg zdrobljenih koruznih izdelkov 
oziroma drugih vrst žita. 

5. Vso nabrano merico morajo mlini izročiti poobla- 
ščenemu državnemu podjetju, izvzemši tiste količine, ki 
eo potrebne mlinarjem za preskrbo družinskih članov in 
6talnih delavcev, če niso pridelovalci krušnih žit, raču- 
najoč 200 kg žita za vsakega člana oziroma stalnega 
delavca. 

Merico oddajo mlini v žitu ali mlevskih izdelkih, 
predpisanih v 8. točki te odredbe. Mlini, ki ne morejo 
izdelati mlevskih izdelkov po tipih, določenih v 8. točki, 
oddajo merico v žitu. Pooblaščena državna podjetja lahko 
odklonijo prevzem merice v žitu od mlinov, ki lahko 
meljejo izdelke, predpisane v 8. točki. Ravno tako lahko 
odklonijo tudi merico v mlevskih izdelkih, če te ustreza 
predpisani kvaliteti. Mlin mora odklonjeno količino na- 
knadno oddati. 

Pavšalno določanje in pobiranje merice je dopustno 
le pri potočnih mlinih do 2 parov kamnov. » 

6. Mlini, ki meljejo za merico v naravi, morajo na- 
brano merico obračunavati po predpisanih cenah s po- 
oblaščenim državnim podjetjem vsak mesec, toda tako, 
da obračunajo in oddajo vso merico do konca gospodar- 
skega leta. 

7. Mlini, ki meljejo za merico v naravi, vodijo knjigo 
>mlinski dnevnik« in bloke »prevzemno-oddajü liste 
Mlini, ki meljejo za pooblaščeno trgovsko podjetje, vodijo 
knjige »dnevnik mlina« in >mlevski list«. 

Potočnim mlinom do vključno 2 parov kamnov »ni 
treba voditi knjige. 

8. S trgovskim mletjem žita se smejo baviti samo 
tisti mlini, ki jih za to pooblasti ministrstvo za trgovino in 
preskrbo. Ti mlini morajo imeti na vidnem mestu 
označbo, da meljejo za pooblaščeno trgovsko podjetje. 
Trgovsko mletje žita je glede načina mletja omejeno, 
in sicer takole; 

a) od 100 kg pšenice hektolitrske teže 76 kg z 2% 
primesi se mora namleti najrrianj 90 kg moke, od tega 
največ 6 kg bele moke ali zdroba, a najmanj 85 kg 
krušne nmke in 9 kg otrobov ob 1% razsipu. 

Pri večji ali manjši hektolitrski teži se količina bele 
moke poveča oziroma zmanjša za Vi kg pri vsakem celem 
kilogramu razlike. 

Pri večjem ali manjšem odstotku primesi se količina 
krušne moke poveča oziroma zmanjša za 1 kg pri vsa- 
kem celem odstotku  razlike; 

b) od 100 kg rži hektolitrske teže 70 kg z 2% pri- 
mesi ee mora namleti 86 kg krušne moke in 12 kg otro- 
bov ob 2% razsipu. 

Pri večji ali manjši hektolitrski teži se količina moke 
poveča oziroma zmanjša za Vi kg pri vsakem celem kilo- 
gramu razlike. 

Pri večjem ali manjšem odstotku primesi se količina 
krušne moke poveča oziroma zmanjša za 1 k? pri vsakem 
celem odstotku razlike; 

c) od 100 kg koruze se mora namleti 90 kg moke 
in 8 kg otrobov ob 2% razsipu. Mlini, ki »o po uredbi 

o izločanju kalic iz koruze (Uradni list «FLRJ, štev. 
33—220/46) dolžni izločati iz koruze kalice, morajo od 
100 kg koruze namleti 80 kg moke in zdroba ter 18, kg 
kalic in otrobov ob 2% razsipu. 

9 Dovoljeno je, da mlini prj mlelju moke preko- 
račijo dojeni odstotek iz mletja na račun otrobov, če 
to ne škodi kakovosti, ki je določena za razte tipe 
moke in otrobov. 

10. Presežke, kđ nastanejo pri manipulaciji ob mletvi, 
morajo mlini ugotoviti 31 julija in 31. decembra in jih 
oddati v zrnj-- al, mlevsk:h izdelkih proti plačilu pred- 
pisane cene okrajnemu magazinu za žitni fond. Izkupiček 
za manipulativne presežke pripada mlinom. 

11. Cene za žito in mlevske izdelke, ki jih oddajo 
mlini na račun merice po 6. točki, določi republiški urad 
za cene. 

12. Kolikor kršitve te uredbe niso sodno kazniva 
dejanja ip niso kazniva po določbah uredbe o odkupu 
žita v gospodarskem letu 1948/49 (Uradni list FLRJ, 
št 47—363/48), kaznujejo okrajni izvršilni odbori sto- 
rilce z denaixo kaznijo do 20 000 din aH • poboljševal- 
nim delom do 2 (dveh) mesecev. 

-13 Z uveljavitvijo te odredbe • preneha veljati od- 
redba o mletju žita in o plačilu nilevnine v gospodar- 
skem Jetu 1947/48 (Uradni list LRS, št. 33-192/47). 

14 Ta odredba velja od dneva objave v »Uradnem 
listu LRS«. 

S/p št. 6631/1 
Ljubljana dne 6. novembra 1948. 

Strinjam se! 

Za predsednika vlade LRS Minister za trgovino 
podpredsednik vlade LRS: in preskrbo LRS: 

Iran Maček L r. Jožo Borštnar 1. r. 

263. 

Na podlagi 9. in 14. člena uredbe o odkupu fižola 
v gospodarskem letu 1948'49 (Ur. list LRS št. 48-259/48) 
izdajam v sporazumu z ministrstvom za kmetijstvo LRS 

navodilo 
za izvajanje uredbe o odkupu fižola v gospodarskem 

letu 1948/49 

Zaradi pravilne izvedbe odkupa fižola postavijo okraj- 
ni izvršilni odbori komisije, ki jih lestavljajo: 

1. poverjenik za trgovino in preskrbo, 
2. načelnik uprave za odkup, 
3. zastopnik okrajne planske komisije, 
4. zastopnik  poverjenika  za  kmetijstvo, 
6. zastopnik inšpektorata kontrolne komisije, 
6. zastopnik javnega tožilstva, 
7. zastopnik okrajne zveze kmetijskih zadrug. 
Te komisije niso operativni organi za izvajanje teh 

nalog, pač pa morajo organizirati, podpirati in nadzirati 
izvajanje posameznih nalog in dajati navodila operativnim 
organom za izvajanje odkupov (uprave •$ odkup, okraj- 
ne zveze kmetijskih ^zadrug in kmetijske zadruge). 

/ 
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II 

Pri izdajanju bonov na nakup industrijskega blaga 
po nižjih enotnih eeuah morajo kmetijeke udruge upo- 
števati določbe odredbe o omejitvi izdajanja bonov za 
nakup industrijskega blaga po nižjih enotnih cenah kme- 
tom pridelovalcem za obvezno oddani krompir in fižol 
letino 1048 (Ur. 1. PLRJ, št. 68-750/48). Po tej odredbi 
ima kmot pridelovalec, čigar skupna obdelovalna površina 
znaža manj kot 8 ha, pravico do bonov za nakup indu- 
strijskega blaga po nižjih enotnih cenah £a celotno vred- 
nost fižola, obvezno prodanega po določenih državnih 
(vezanih) cenah, vendar samo takrat, če je poprej sklenil 
pogodbo za prodajo obveznih količin. 

Kmet pridelovalec katerega skupna obdelovalna po- 
vršina xnasa 8 ha ali več, ima pravico do prejema bonov 
za nakup industrijskega blaga po nižjih enotnih cenah 
samo za del vrednosti, obvezno oddanega ••1•, in tudi 
to le takrat, če ga je kontrahiral. 

Znesek, do katerega se lahko pridelovalcem, ki imajo 
8 ha nli več obdelovalne površine, izdajo boni, izračuna 
okrajni ljudski odbor na ta način, da sešteje količine 
obvezne prodaje za fižol vseh gospodarstev »kupine 
• do 8 ha in seštevek dell e Številom gospodarstev te 
skupine. Tako dobljeni znesek predstavlja povprecek ob- 
vc*ne oddajo v velikostni 9kupini 6 do 8 ha in obenem 
najvišji dopustni znesek, za katerega lahko prejemajo 
bone pri obvozni oddaji fižola gospodarstva z 8 ha ali več 
obdelovalno zemlje. 

Ne glede na velikost obdelovalne površine pa imajo 
vsi kmetje pridelovalci, ki so poprej sklenili pogodbe 
o prodaji fižola, pravico do bonov v Vrednosti količin, ki 
presegajo obvezno prodajo. 

III 

Pri sestavljanju planov odkupa za območja posamez- 
nih krajevnih ljudekih odborov morajo okrajni ljudiki 
odbori poleg določb 7. člen« uredbe upoštevati Je tole: 

1. lego in kakovott zemlje v posameznih krajevnih 
ljudskih odborih, ki vplivata na večji ali manjši pridelek 
fižola, 

2. poseben pomen fižola v prehrani goepodarttev v 
/       posameznih krajevnih*ljudskih odborih in količino drugih 

pridelkov, ki jih imajo na razpolago za prehrano, 
3. vremenske vplive (dež, mraz itd.), bolezni in 

Škodljivce, ki so v letošnjem letu v posameznih predelih, 
zmanjšali pridelek, 

4. ocenjeni pridelek fižola v posameznih krajevnih 
ljudskih odborih. 

Krajevni ljudski odbori morajo pri obremenjevanju 
posameznih gospodarstev poleg tega upoštevati š"o: 

a) pridelovalčevo socialno stanje, jr.1 sicer tako, da se 
gospodarstvom z več družinskimi Člani lu gospodarstvom, 
ki *o bila po vojni prizadela (vdove, invalidi, požgani 
domovi itd.), določi manjši odstotek presežka za obvezno 
prodajo; 

b) lego in plodnost zemlje posameznega gospodar- 
stva (njive ob gozdu, nižinska, višinska, sončna in senčna 
lega, ilovnata in peščena tla itd.): 

c) količino fižola, ki ga je posamezen kmet pridelo- 
e      valeč porabil za seme. « 

IV 

Pridplr>k fižola na območju krajevnih ljudskih od- 
borov ocenjujejo odkupno komisije. 0 ugotovljenem pri- 

delku ee razpravlja na zboru volivcev, da se na ta način 
zayolovi javna množična kontrola. Morebitne napake pri 
oseai, l« bi se ugotovile na zboru volivcev, pretrese kra- 
jevni ljud«ki odbor na svo)i seji in nato dokončno določi 
za posamezno gospodarstvo viiiao pridelka, ki je osnova 
za določanje obvezne prodaje. 

Pri določanju koHCin fižola, ki se pasti kmetom pri- 
delovalcem za seme, morajo krajevni ljudski odbori pri 
fižolu kot vmesni kulturi upoštevati razmerje med fižo- 
lom kot Vmesno kulturo in glavno kulturo. Običajno se 
računa, da znale vmesna kultura fižola približno 25% 
(4*) površine, zasejane z glavno (čisto) kulturo. Pri tem 
je treba paziti, da te ne pusti vsem gospodarstvom naj- 
večja količina semena za vmesno kulturo, temveč samo 
tista količina, ki jo posamezno gospodarstvo dejansko 
uporablja. 

VI 

Sezname kmetovalcev sestavijo krajevni ljudski od- 
bori v trojniku tako, da so iz njih razvidni: 

1. ime in priimek pridelovalca, 
2. prebivališče pridelovalca, 
8. skupni površina obdelovalne zemlje, 
4. ocenjeni skupni pridelek fižola, 
5. število družinskih Članov, 
G. količina, potrebna za prehrano enega družinske- 

ga cl sna, 
7. skuptta. količina, potrebna z« prehrano vseh dru- 

žinskih članov, 
8. količina, potrebna za ••••, 
9. presežek, 

10. odstotek obvezne prodaje od presežka, 
11. predpisana količina obvezne prodaje, 
12. datum izpolnitve obrežne prodaje, 
15. oddRna količina na račun obverae prodaje, 
14  količina proste prodaje, 
16. opomba. < 
Vse tri izvode seznamov polije krajevni ljudski od- 

bor okrajnemu ljudskemu odboru v pregled ki potrditev. 
Po pregledu vrne okrajni lfcklskj odbor 1 izvod krajev- 
nemu ljudskemu odboru, drugeg* pošlje zadrugi, ki bo 
fižol odkupovala, tretjega pa obdrži zaee. 

S/p žt. 0578/1 
Ljubljana ••• 10. novembra 1948. 

Strinjam ee! 
Minisrter      ^ MinMer 

za kmetijstvo LRS: za trgovino in pretkrbo LRS: 
Ing. Jože Lev»fik 1. r. Jože Borštnar 1. r. 

Preeled »uradnega Hsta KLRJ« 
St. 91 z dne 2S. oktobra 1948: 

779 Uredba o prehodu madkirskftga premoženja na 
ozemlju Federativne ljudske republike Jugoslavije 
po mirovni pofodbi z Madžarsko. 

780. Odredba o določitvi temeljne pìsce za novouvedenf 
poklic »arhivski tehnik« m o spremembi zneskov že 
določenih .temeljnih plac za poklice »nižji biblio- 
tekar«, »bibliotekar*, •»višji bibliotekar«, »nižji arhi- 
var«, »arhivar« in »višji arhivar« v bibliotekarsko- 
aÄüvarski stroki, 
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18X. Navodila o spemembah ia dopolnitvah navodila 
št. II o postopku pri vnovčevanju razlike (regresa) 
za blago, prodano potrošnikom, ki so prevzeti v zvez- 
no zagotovljeno preskrbo, po nižjih enotnih cenah 
na podlagi bonov za dodatno preskrbo. 

782. Odredba o dajanju posojil delavcem, nameščencem 
in uslužbencem za nabavo zimske zaloge v gospodar- 
skem letu 1948/49. 

783. Odredba o razvrstitvi poklicev za bibliotekarsko- 
arhivarsko stroko. 

784. Odredba o uvedbi novega poklica »arhivski tehnik« 
in o odpravi pripravniške službe za poklice »biblio- 
tekare v bibliotekarsko-arhivareki stroki. 

785. Odredba o določitvi minimalnih trajnostnih norm za 
avtomobilske plašče. 

786. Odločba o izroditvi v prodajo poštnih ovitkov s pa- 
pirjem. 

787. Odločba o normativih za dobavo blaga iz tovarn in 
trgovskih skladišč. 

Ratifikacija svetovne poštne konvencije po Libanonu. 

St. 92 z dne 27. oktobra 1948: 

788. Zakon o izvršitvi kazni. 
789. Ukaz o ustanovitvi mdnistretva za novoosvobojene 

kraje. 
790. Ukaz o imenovanju ministra za novoosvobojene kraje. 
791. Ukaz o določitvi Instituta za ribarsko biologijo v 

Rovinju za ustanovo splošnega državnega pomena. 
-792. Uredba o izračunavat.ju prevozne cene, dobičku, 

razdelitvi! dobička, amortizacijskem skladu, skladu 
vodstva' in o osrednjem skladu podjetij trgovske 
mornarice splošnega državnega pomena, ki oprav- 
ljajo prevozne storitve. 

793. Odredba o predlaganju situacij za investicijska dela 
v letu 1948. 

Št. 93 z dne Ž8. oktobra 1948; 

794- Pravilnik o razvrstitvi: metailurških del. 

Št. 94 z dne 29. oktobra 1948: 

795. Pravilnik o razvrstitvi del v kovinarski panogi. 
796. Odredba o podaljšanju roka za kontrahiranje indu- 

strijskih rastlin letine 1949. 
797. Odredba o peti spremembi in dopolnitvi odredbe 

o državnih (vezanih) cenah za industrijske rastline 
po njîh vrsti na kakovosti ter o pogojih za sklepanje 
pogodb za industrijske rastline letine 1948. 

798. Odredba o oprostitvi blaga v darilnih pošiljkah 
uvozne carine • drugih davšSn. ' 

St. 95 z dne 30. oktobra 1948: 
799. Ukaz o določitvi zvezno-republiškega pomena mini- 

strstva za težko industrijo vlade FLRJ. • 

800. Uredba o ustanovitvi in pristojnosti Uprave servisov. 
801. Uredba o določitvi: novih skupin del in plačilnih 

razredov v sedanjih uredbah o plačah delavcev in 
vajencev in o določitvi posebnih dodatkov za oprav- 
ljanje posebnih del, 

802. Pravilnik o razvrstitvi del v lesni; medicinski in 
živilski industriji, industriji usnja, obutve in gume, 
tekstilna in oblačdlni, tobačni, papirni, celulozni in 
lesovinskl, steklarski in kemični industriji. 

803. Pravilnik o posebni stalni kontroli predmetov široke 
potrošnje v trgovski mreži. 

804. Pravilnik o pouku na pravnih fakultetah univerz 
FLRJ. 

805. Pravilnik o pouku na gospodarskih fakultetah uni- 
verz FLRJ. 

806. Navodilo za poznejšo prevedbo pripravnikov s po- 
klicem nižjega komercialista, komercialista in višjega 
komercialista. 

807. Uredba o ureditvi prodaje nakupa kmetijskih pro- 
izvodov. 

808. Odločba o spremembi odločbe o določitvi nomenkla- 
ture za odpadke, ki se izročajo industrijskim pod- 
jetjem splošnega državnega pomena oziroma se zbi- 
rajo in razdeljujejo na podlaga letnega plana. 

809. 

810. 

St. 96 z dne 3. novembra 1948: 
Uredba o izračunavanju polne lastne cene, o dolo- 
čitvi in razdeltivi dobička, ó amortčzacijskom skladu, 
o skladu vodstva in o osrednjem skladu kmetijskih 
strojnih postaj,. 
Pravilnik o razvrstitvi del v industriji cementa, salo- 
nita, žganega magnezita, mavca, apna, lahkih grad- 
benih plošč in betonskih izdelkov v skupine. 

811. Pravilnik o kontroli nad kakovostjo in opremo vzor- 
cev blaga, namenjenega za izvoz. 

812. Odredba o izplačevanju računov zasebnim podjetjem 
in osebam za dobavljeno,blago in opravljene storitve. 

813. Odredba o rokih za opravljanje revizij izdanih delov- 
nih knjižic. 

814. Odločba o enotnih cenah za krompir in fižol v na- 
drobni prodaji. 

816. Odločba o stroških delavsko-uslužbenskdh restavra- 
cij in o cenah v teh restavracijah. 

816. Odločba o ustanovitvi delavskega tehnčkuma v grafič- 
ni industriji. 

Ratifikacija svetovne poštne konvencije po Južnoafriški 
uniji, Romuniji in Kanadi. 

Ratifdkacija protokola o spremembah in dopolnitvah spo- 
razumov, konvencij in protokolov o opojnih sredstvih, 
sklenjenih 23. januarja 1912 v Haagu, 11. februarja 
1925, 19. februarja 1926 in 13. julija 1931 v Ženevi, 
27. novembra 1931 v Bangkoku in 26. junija 11936 
v Ženevi. 

Pristop Islandije h konvenciji za izenačene nekaterih 
predpisov o mednarodnem zračnem prevozu. 

/ 
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URADNI LIST 
LJUDSKE   REPUBLIKE   SLOVENIJE 

Letnik V. V Ljubljani dne 16. novembra 1948. Številka 49. 

s VSEBINA: 
264^Üredba o ocenjevanju in nadzorstvu nad izdelovanjem 

igra«. 
265. Pravilnik 0 pripravniški elužbi. strokovnih izpiiih io stro- 

kovnih teSajln v pravni stroki In o prehodu uslužbencev 
k drugih strok v pravno stroko. 

266. Pravilnik, o   pripravniškem   stažu,  strokovnih   iapiiih  in 

tečajih v geološki stroki ter o prehodu iz drugih etrok v 
geološko široko. 

267. Previlnife o pripravniški elužbi. strokovnih izpitih in W 
čajih za uslužbence kmetijske stroke tear o prehodu iz 
drugih strok v kmetijako stroko. 

268. Odredba o odpravi pokMoa >pri9tav« in pripravniške služ- 
be za ta poklic. 

UREDBE, ODREDBE. NAVODILA • ODLOČBE 
VLADE LJUDSKE REPUBLIKE SLOVENIJE 

264. ' 

Po 1. členu zakona o pooblastilu vladi LRS za izda- 
janje uredb na področju narodnega gospodarstva izdaja 
vlada Ljudske republike Slovenije po predlogu ministra 
za prosveto LRS 

uredbo 
o ocenjevanju in nadzorstvu nad izdelovanjem igrač 

1. člen 
Zaradi pravilne vzgoje in varstva zdravja otrok se 

smejo v. Ljudski republiki Slovenije raspeoavati vse v 
Ljudski, republiki Sloveniji izdelane in uvožene igrače, 
razen igrač, katerih razpečavanje prepove komisija za 
oceno igrač zato, ker bi lahko kvarno vplivale na vzgojo 
ali zdravstveni razvoj otrok. 

Ne smejo se raapečavati igrače, ki jih je prepovedala 
podobna komisija v drugih republikah. 

2. aen 
Igrače ocenjuje republiška komisija za oceno igrač 

pri ministrstvu za prosveto LUS. 
V komisiji so predsednik, tajnik in potrebno število 

članov. Imenuje jih ministrstvo za prosveto v sporazumu 
z ministrom za ljudsko zdravstvo LRS. V komisiji sode- 
lujejo tudć zastopniki mladine in pionirske organizacije. 

v • .      " 3. člen- 
•   Naloge komisije so zlasti: 

1. da nadzoruje kakovost igrač glede na njihovo 
vzgojno, estetsko in higiemko vrednost, da priporoča do- 
bre in prepoveduje slabe igrače; 

2. da daje pobudo îu nasvete za izpopolnitev igrač 
glede na njihov vzgojni, estetski in higienski pomen; 

3. da daje navodila za smotrno uporabo igrač v vzgoj- 
nih domovih, pionirskih organizacijah in družini. 

Komisij« •••• sredstva za svoje izdutfce iz posebne 
postavke predračuna miniifitrstva za prosveto LRS. 

4. člen 
Komisija ima pravioo, zahtevati od vseh proizvajalcev 

po en kos Vsake igrače. 

5. člen 
Minister za prosveto LRS izda natančnejše predpise 

za izvajanje te uredbe. 
6. Člen 

Kršilci te uredbe se kaznujejo z denarno kaznijo dO 
20.00Q din ali s poboljševalnim delom do dveh mesecev. 

Igrače, ki so predmet prekrška, se lahko odvzamejo 
v korist države; z odvzetimi igračami razpolaga republiška 
komisija za oceno igrač. 

7. člen 

Ta uredba velja od dneva objave v >Uradnem listu 
LRS«. 

St. S-eak 546 
Ljubljana dne.lfl. novembra 1948. • 

Za predsednika vlade LRS 
Minister za prosveto LRS:        podpredsednik vlade LRS: 

Dr. Potr« Jože 1. r. Ivan Mažek L r. 
v Minister 

za ljudsko zdravstvo LRS: - 
Dr. Ahčin Marjan 1. r. 

PaAVILrflKl.ODREDBE.NAVODlLA^ODLOČBE 
MINISTRSTEV LJUDSKE REPUBLIKE SLOVENIJE 

265. 

Na podlagi 4. in 9. člena uredbe o pravni stroki « 
dne 20. septembra 1947 (Uradni list LRS, št. 40—227/47) 
predpisujem v sporazumu e predsednikom vlade LRS 

pravilnik 
o pripravniški službi, strokovnih izpitih in strokovnih 
tečajih v pravni stroki in o prehodu uslužbencev is 

drugih strok v pravno stroko 

Pripravniška služba 
.i. aen 

• V pravni stroki je pripravniška služba za poklice 
nižjega sodnega pravnika, nižjega pravnega referenti in 
nižjega zemljiškoknjižnega referenta in traja 2 leti. 
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Za poklic nižjega sodnega pravnika se zahteva izo- 
brazba pravne fakultete, za poklic nižjega pravnega refe- 
renta se zahteva praviloma izobrazba pravne fakultete, 
za poklic nižjega aemljiškoknjižnega referenta pa pravi- 
loma uspešno dovršena nižja gimnazija. 

2. člen 
Med pripravniško službo se mora pripravnik sezna- 

niti z deli, ki so določena za poklice iz 1. člena. Za to 
skrbi neposredni starešina, nadzorstvo pa ima starešina 
organizacijske enote. 

3. člen 
Pripravniška služba se podaljša za čas, ko priprav- 

nik zaradi bolezni, vojaške službe, odsotnosti ali iz ka- 
kega drugega vzroka službe ni mogel opravljati. Priprav- 
niška služba se ne podaljša, če take ovire niso trajale 
več kot tri mesece v enem letu. 

Strokovni izpit 

4. člen 
Za dosego poklica iz 1. člena mora pripravnik poleg 

drugega napraviti tudi strokovni izpit. 
Pripravnik pridobi pravico, opravljati strokovni izpit, 

ko dopolni 18 m'esecev pripravniške službe. Za nastavi- 
tev pristojni starešina lahko pripravniku dovoli oprav- 
ljati izpit tudi že po enem letu pripravniške službe, če 
je pri praktičnem delu pokazal poseben uspeh. 

Pripravnik se mora priglasiti za izpit najpozneje v 
6 mesecih po končani pripravnižki službi. Pripravniku, 
ki nima izobrazbe pravne fakultete, lahko podaljša za na- 
stavitev pristojni starešina rok za priglasitev k izpitu naj- 
več Še za nadaljnjih šest mesecev. 

5. člen 

Strokovni izpit je usten in pismen. Ustni izpit obse- 
ga splošni in strokovni del. Ustni Izpit ee opravlja naj- 
prej iz splošnega, nato pa iz strokovnega dela. 

Za nastavitev pristojni starešina lahko oprosti pri- 
pravnika ustnega izpita iz splošnega dela glede na nje- 
gove šolske kvalifikacije in stopnjo splošne izobrazbe. 

Izpit se lahko ponavlja dvakrat, in sicer v treh 'do 
iestin mesecih po prvem oziroma drugem opravljanju. 

6. člen 
Pismeni del izpita obsega praviloma rešitev praktič- 

nega primera s področja tiste pravne panoge, v kateri 
je kandidat praktično delal. Pismeni izpit lahko obsega 
obdelavo ene ali več tem. Pri pismeni nalogi sme kandi- 
dat uporabljati samo zakonska besedila. 

7. čiea 
Izpit ee opravlja pred komisijo, ki se sestavi pri mi- 

nistru za pravosodje LRS za pripravnike resora tega mi- 
nistrstva in pri predsedstvu vlade LRS za vse druge pri- 
pravnike pravne stroke. 

Izpitni pTogram predpiše za predmete strokovnega 
dela minister za pravosodje LRS za pripravnike iz reso- 
ra ministrstva za pravosodje LRS in predsednik viade 
LRS za vse druge pripravnike. 

Predsednik vlade LRS predpiše izpitni program za 
predmete splošnega dela. 

8. čien 
Izgotovljene pismene naloge izročijo kandidati pred- 

sedniku oziroma članu izpitne komisije, ki je navzoč pri 
pismenem izpitu, oceni jih pja komisija,  ' 

Ce kandidat ne dokonča naloge v določenem času, 
odda nedokončani sestavek. 

9. člen 
Za pripustitev k strokovnemu izpitu se pripravniki 

iz resora ministrstva za pravosodje LRS priglasijo temu 
ministrstvu, vsi drugi pripravniki pa predsedstvu vlade 
LRS. 

Priglasitev so vloži pismeno po starešini organizacij- 
ske enote, ki ji uslužbenec pripada. 

Priglasitvi priloži starešina organizacijske enote po- 
datke: 

1. o nastavitvi za pripravnika, 
2. o trajanju pripravniške službe, 
8. o šolskih kvalifikacijah, 
4. o uspehu, ki ga je pripravnik pokazal med pri- 

pravniško službo, 
6. o morebitnih okoliščinah iz drugega in tretjega 

odstavka 4. člena tega pravilnika. 

10. člen 
V izpitni komisiji so predsednik in 4. člani, od kate- 

riti je eden zastopnik personalne službe. Predsedniku in 
članom se lahko določijo tudi namestniki. 

Predsednika in člane izpitne komisije imenuje mi- 
nister za pravosodje LRS oziroma predsednik vlade LRS 
glede na to, za katero komisijo gre. 

Administrativno delo • komisije opravlja zapisnikar. 
Zapisnikar vodi zapisnik o izpitu, v katerega se vpišejo: 
ime in priimek članov komisije in kandidata, ki opravlja 
izpit, datum opravljanja, postavljena vprašanja, teme na 
pismenem izpitu, ocene in drugo. 

11. «len 
Priglašeni kandidati se vabijo na izpit praviloma po 

vrstnem redu priglasitev. Vabilo k izpitu se pošlje po 
starešini organizacijsko enote, ki ji pripada kandidat. 

Iz upravičenih razlogov lahko kandidat prosi za od- 
ložitev že določenega izpita. 0 tem odloči organ, ki mu 
je bila vložena priglasitev za pripustitev k izpitu. 

12. «len 
Za pripravo in prvo opravljanje strokovnega izpita 

se pripravniku lahko dovoli 10 do 30 dni plačanega do- 
pusta. 

Pripravnik kna pravico do povračila stroškov po ve- 
ljavnih predpisih o povračilu aitro&iov za uradna poto- 
vanja, kadar je poklican k opravljanju izpita. Če priprav- 
nik brez opravičenih razlogov odstopi od izpita, nima pra- 
vice do povračila potnih stroškov. 

18. Člen 
Po končanem izpitu oceni izpitna komisija celotni 

uspeh, ki ga je kandidat pokazal na izpitu. 
Uspeh kandidata se oceni z ocenami: >odlično«, >prav 

dobro«, >dobro< aii >ni napravile Komisija odloča z 
veČino glaeov. 

0 uspehu izpita izda komisija kandidadu spričevalo, 
ki ga podpišejo predsednik in vsi čteni izpitne komisije. 

14. člen 
Po opravljenem strokovnem izpitu se kandidat, ki iz- 

polnjuje druge pogoje, razporedi za nižjega sodnega prav- 
nika ali nižjega pravnega referenta ali nižjega zemlji- 
škoknjižnega referenta. 

Pripravnik, ki ne napravi strokovnega Izpita v zad- 
njem mogočem roku, ne more ostati v pravni stroki. 
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Tak pripravnik se Lahko razporedi v kako drugo stro- 
ko po svoji strokovni sposobnosti in izobrazbi. 

o 
15. člen 

Sprememba poklica v pravni stroki je dopustna, če 
:ma uslužbenec po svoji šolski izobrazbi pogoje za poklic, 
v katerega se postavi. 

Odvetniški izpit se prizna kot strokovni izpit za po- 
klic nižjega pravnega referenta. Prav tako je strokovni 
izpit za poklic nižjega sodnega pravnika izenačen s stro- 
kovnim izpitom za nižjega pravnega referenta in narobe. 
Strokovni izpit za nižjega upravnega referenta je pri 
tistih, ki imajo izobrazbo pravne fakultete, izenačen s 
strokovnim izpitom za nižjega pravnega referenta. 

16. člen 
Pogoj za poklic pravnega svetnika je ugodna ocena 

posebne strokovne komisije. To komisijo imenuje za na- 
stavitev pristojni starešina. Ugodna ocena posebne stro- 
kovne komisije je samo eden izmed pogojev za dosego 
poklica pravnega svetnika, ki pa se v vsakem primeru 
zahteva. 

Strokovni tečaji 

17. člen 
Zaradi strokovne povzdige uslužbencev pravne stroke 

v poklicih nižjega pravnega referenta in pravnega refe- 
renta, ki nimajo pravne fakultete, nadalje za nižjega zem- 
ljiškoknjižnega referenta in zemljiškoknjižnega referenta 
se ustanavljajo tečaji za njihovo usposobitev za oprav- 
ljanje del v njihovih poklicih. 

Taki tečaji se lahko ustanovijo za pripravnike brez 
pravne fakultete tudi zato, da se usposobijo za oprav- 
ljanje strokovnega izpita. 

18. Člen 

Tečaji za uslužbence resora ministrstva za pravosodje 
LES se ustanovijo z odločbo minietra za pravosodje LRS, 
za druge uslužbence pa z odločbo resornega minietra v 
sporazumu s predsednikom vlade LRS. 

V odločbi o ustanovitvi tečaja se določi njegovo traT 
janje in kraj. 

19. člen 
Tečajnike določi resorni minister izmed uslužbencev 

ministrstva ali podrejenih organizacijskih enot. 

20. člen 

Učni načrt in program tečaja obsega strokovne pred- 
mete, po potrebi pa tudii predmete splošne izobrazbe. 

Učni načrt in program določi za predmete splošne 
izobrazbe predsednik vlade LRS, za strokovne predmete 
pa minister za pravosodje LRS ali predsedniki vlade LRS 
glede na to, ali se ustanovi tečaj za uslužbence resora 
ministrstva za pravosodje'LRS ali pa za uelužbence drugih 
resorov. 

Predavatelje na tečaju določi resorni minister izmed 
uslužbencev ministrstva. 

21. Člen 
Na koncu tečaja opravljajo tečajniki izpit pred izpitno 

komisijo. 
Izpit je usten in pismen. Ustni izpH se opravlja iz 

vseh predmetov, ki jih obsega učni načrt tečaja, pismeni 
pa obdelavo ene ali več tem. 

V izpitni komisiji so predsednik in 4 Člani, od ka- 
terih je eden zastopnik personalne službe in ki jih določi 

resorni minister izmed predavateljev, ki so predavali na 
tečaju. u 

22. člen 

Ce tečajnik napravi izpit, mu izpitna komisija izda o 
tem spričevalo. Podpišejo ga predsednik in vsi člani ko- 
misije. 

Uspeh, ki ga kandidat pokaže na ustnem in na pisme- 
nem izpitu, se oceni z oceno »odlično«, »prav dobro«, 
»dobro« ali »ni napravil«. Komisija odloča z večino glasov. 

Če je tečajnik pripravnik, lahko predlaga komisija za 
nastavitev pristojnemu starešini glede na pokazani uspeh, 
naj ga oprost; strokovnega izpita. Na podlagi takega pred- 
loga ima za nastavitev pristojni starešina pravico, opro- 
stiti pripravnika, ki je dovriil tečaj, strokovnega izpita za 
nižjega pravnega referenta in za nižjega zemljiškoknjiž- 
nega referenta. 

23. člen 

Z vpisom na tečaj tečajniki ne prekinejo svojega služ- 
benega razmerja. 

Stroške za organizacijo in vzdrževanje tečaja plača 
resorno ministrstvo oziroma organizacijska enota, ki tečaj 
priredi. 

24. člen 

Evidenco o tečajih uslužbencev pravne stroke vodi 
za uslužbence iz resora ministrstva za pravosodje LRS to 
ministrstvo, za druge uslužbence pa sekretariat vlade LRS 
za personalno službo. 

Prehod iz stroke v stroko 

a) Za pripravnike 

25. člen 
Pri prehodu iz druge stroke v pravno stroko je po- 

trebno, da ima pripravnik strokovno oziiroma šolsko 
izobrazbo, ki je predpisana za pravno stroko, in dà ob 
koncu določenega roka napravi strokovni izpit. 

Pripravniku se sme priznati prejšnja pripravniška 
služba;. V tem primeru se trajanje staža določi po sorod- 
nost: dela v prejšnji in v pravni stroki in po pripravlje- 
nosti pripravnika za izpit. Celotna pripravniška služb« pa 
ne sme biti krajia od dveh tretjin pripravniške službe v 
pravni stroki. 

Po prehodu pripravniku ni treba opravljati izpita iz 
tistih predmetov, iz katerih ga je že napravil pri prejšnjem 
strokovnem izpitu. 

20. Člen 
Pripravniku, ki je strokovni izpit napravil pred pre^ 

nehanjem službe, se ob zopetni vrnitvi v službo izpit pri- 
zna, če prekinitev ni bila daljša od petih let. 

b) Zauslužbence 

27. člen 
Prehod iz druge stroke v pravno stroko je dopusten, 

če ima uslužbenec strokovno oziroma šolsko izobrazbo, 
ki je določena za ustrezni poklic pravne ttroke, in če ob 
koncu določenega. roka napravi strokovni izpit. Rok za 
ta izpit ne sme biti krajši od treh mesecev in"ne daljši 
od enega leta. Ko nepravi uslužbenec izpit, se postavi v 
določeni poklic. Do te postavitve obdrži uslužbenec pre- 
jemke svojega dotedanjega poklica. 

Uslužbencu ni treba v pravni stroki opravljati izpita 
iz tistih predmetov, iz katerih ga • že napravil • prejšnji 
stroki. 

/ 
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Ce dobi uslužbenec pri prehodu iz druge stroke v. 
pravno stroko kak višji poklic, za katerega ni predpisan 
strokovni izpit, mora opraviti strokovni izpit, ki je dolo- 
čen za začetni poklic iz določene skupine poklicev. 

28. člen 
Strokovnega izpita ob prehodu iz druge stroke v 

pravno stroko ni treba opravljati uslužbencem, ki pridejo 
na mesta vodilnih uslužbencev, kakor tudi ne uslužben- 
cem, ki preidejo zaradi posebne sposobnosti in uradne 
potrebe. 

Prav tako so staža in izpita lahko oproščeni usluž- 
benci, ki imajo po oceni strokovne komisije izobrazbo in 
prakso za opravljanje del določenega poklica. 

Odločbo, s katero se uslužbenec pri prehodu v pravno 
stroko oprosti strokovnega izpita, izda za nastavitev pri- 
stojni starešina.       ' 

Uslužbenci ekonomsko-komerciaine stroke iz skupine 
poklicev pod C in uslužbenci političnoupravne panoge 
administrativne stroke iz skupine poklicev pod B, ki imajo 
pravno fakulteto, pri prehodu v pravno stroko praviloma 
ne opravljajo strokovnega izpita. 

Za nastavitev pristojni starešina lahko odredi, da mo- 
rajo omenjeni uslužbenci pri prehodu v pravno stroko 
opraviti dopolnilni strokovni izpit. Dopolnilni izpit je 
samo usten. Obseg tega izpita določi minister za pravo- 
sodje LRS za uslužbence, ki preidejo v resor tega mini- 
strstva, za druge uslužbence pa predsednik vlade LRS. 

29. člen 
Prejšnji strokovni izpit se uslužbencu prizna ob vr- 

nitvi v pravno stroko, -   ' 

Prehodne in konSrie določbe 

30. člen 
Uslužbenci, ki so prevedeni za pripravnike (preve- 

deni pripravniki), se morajo priglasit' za strokovni izpit 
najpozneje do konca 1. 1950. 

31. člen 
Uslužbenci, ki doslej niso napravili strokovnega iz- 

pita ali izpit, iki eo ga napravili, ne ustreza izpitu, pred- 
pisanemu za poklic, v katerega so prevedeni, morajo,na- 
praviti strokovni oziroma dopolnilni izpit ,najpozneje do 
konca 1. 1950. 

Za nastavitev pristojni starešina lahko oprosti tega 
izp-lta vodilne uslužbence kakor tudi uslužbence, ki imajo 
potrebno prakso in sposobnost za opravljanje del dolo- 
čenega poklica. 

32. člen 
Državni strokovni izpiti iz pravne stroke, opravljeni 

pred 6. aprilom 1941, se priznajo kot strokovni izpiti po 
tem pravilniku. 

Državni strokovni izpiti iz pravne stroke, napravljeni 
med sovražnikovo okupacijo, se priznajo tistim, ki jim jih je 
priznala komisija po uredbi o priznanju in veljavnosti med 
okupacijo opravljenih strokovnih izpitov državnih usluž- 
bencev z dne 12. IX. 1945 (Uradni list SNOSa in NVS, 
št. 35-206/45): 

•   33. Člen 
Sedanji posebni strokovni tečaji se morajo spraviti v 

sklad z določbami o-strokovnih tečajih, v tem pravilniku. 
Minister za pravosodje LRS oziroma predsednik vlade 

LRS določita vsak v svojem podroi-ju, kateri- strokovni 
teoaji iz dobe od osvoboditve dò uveljavitve tega pravilnika 

se izenačijo s strokovnimi tečaji iz tega pravilnika in ali 
so udeleženci teh tečajev, če so še pripravniki, oproščeni 
strokovnega izpita za nižjega sodnega pravnika, nižjega 
pravnega referenta in zemljiškoknjižnega referenta. 

34. člen 
Da bi se uslužbenci pravne stroke izpopolnili in si 

utrdili svoje strokovno znanje, zlasti pa da bi popolnoma 
obvladali zgodovinski razvoj naše države, njeno družbeno- 
ekonomsko ureditev in organizacijo njenih organov obla- 
sti, organov uprave in organov pravosodja, odredi za na- 
stavitev pristojni starešina, da se izpraša iz posameznih 
predmetov (posameznih pravnih panog) vsak uslužbenec 
pravne stroke, ne glede na poklic, ki ga ima v stroki. 

V ta namen določi za nastavitev pristojni starešina za 
vsakega uslužbenca pravne stroke, iz katerih predmetov 
bo izprašan in v katerem roku. 

Za nastavitev pristojni starešina sme samo izjemoma 
oprostiti posamezne uslužbence pravne stroke tega izpra- 
ševanja. 

Izpraševanja je treba opraviti najpozneje do konca 
1. 1949. 

35. člen 
Ta pravilnik velja od dneva objavo v ^Uradnem listu 

LRS«. 
St. S-zak GG2 
Ljubljana dne 8. novembra 1948./ 

Strinjam se! 
Za predsednika vlade LRS Minister 
podpredsednik vlade   LRS: za pravosodje LRS: 

Dr.Marijan Breeelj 1. r. ,., ' •  Dr. Heli Modic •!.. r. 

266. 
Na podlagi 4. in 8. člena uredbe o geološki stroki z 

dne 20. septembra 1947 (Uradni list LRS, št. 40-219/47) 
predpisujem v sporazumu s predsednikom vlade LRS 

pravilnik 
o pripravniškem stažu, strokovnih izpitih iu tečajih v 
geološki široki ter o prehodu iz drugih strok v geolo- 

ško stroko 

PRIPRAVNIŠKI STAŽ 

1. člen 
Vsi pripravniki geološke stroke prebijejo pripravni- 

ški staž in opravljajo strokovne izpite po predpisih tega 
pravilnika. 

S predpisai/ii stažem in napravljenim izpitom dobi 
pripravnik ustrezen poklic. 

2. člen 
V geološki stroki je pripravniški staž za 'poklic niž- 

jega geološkega tehnika in nižjega geoioga in traja 2 leti. 
Za oba poklica obsega pripravniški staž najmanj 22 

mesecev praktičnega dela na terenu, v pisarni in v labo- 
ratoriju, in sicer po razporedu starešine organizacijske 
enote, pri kateri pripravnik prakticira. 

3. člen 
Pristojni starešina skrbi, da •••••• p'ripravnik vsa 

dela poklica, za katerega se pripravlja, in kontrolira po 
delovnean dnevniku pripravniški staž.'      \' 
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Pripravnik vpisuje v delovni dnevnik po dnevih vsa 
dela, ki jih je opravil, ter dosežene rezultate, starešina 
pa ga potrjuje^ 

4. ölen 
Pripravnikom, bi pri delu pokažejo sposobnost in so 

pripravljeni za^izpit, so lahko zmanjša pripravniški siaž 
za eno tretjino predpisanega staža. 

Odločbo o tem izda minister za industrijo in rudar- 
stvo LRS po predlogu starešine organizacijske enote, pri 
kateri pripravnik prakticira, 

PRIPRAVNIŠKI STROKOVNI IZPIT 

5. člen 
Pripravnik pridobi prarico, opravljati strokovni izpit, 

po dveh letih pripravniško službe. 
Če ima pripravnik dovoljenje iz 4. člena, se lahko 

priglasi za izpit tudi že po 16 mesecih pripravniške službe. 

6. člen 
Pripravnik, ki prvič ne napravi strokovnega izpita^ ga 

lahko ponovi še dvakrat 
Rok za ponovno opravljanje strokovnega izpita doloö; 

izpitna komisija in znaša do 6 mesecev. 

7. člen 
Izpiti se opravljajo v ministrstvu za industrijo in 

rudarstvo LRS dvakrat letno, in sicer spomlad; in jeseni, 
po potrebi pa se lahko določijo tudi'drugi roki. 

8. člen 
Prošnjo za pripustitev k strokovnemu izpitu vloži pri- 

pravnik po uradni poti pri svojem neposrednem starešini, 
in sicer mesec dni pred izpitom. 

Starešina pošljo prošnjo s podatki o nastavitvi in 
pripravniškem stažu izpitni komisiji;. 

.Komisija pregleda prošnjo in obvesti kandidata o 
dnevu izpita; 

9. člen ; o 
Za pripravo in prvo opravljanje strokovnega izpita 

se po potrebi lahko dovoli pripravniku 10 do 30 dni 
plačanega dopusta. 

Ta dopust se ne všteje v letni dopust, če gre pripravr 
nik opravljat izpit. 

10. člen 
Pripravnikom, ki zaradi bolezni aH iz drugih opra- 

vičenih razlogov ne morejo opravljati 'izpita, se lahko 
pripravniška služba podaljša za 6 mesecev. 

Odločbo o tem izda iTHnister za industrijo in rudar- 
stvo LRS po predlogu starešine organizacijske enote, pri 
kateri pripravnik prakticira. 

11. Člen 
Potovanje pripravnika na izpit se štelo za uradno 

potovanje. 
če pripravnik iz neopravičenih razlogov odstopi od 

izpita, mii ne pripada povračilo potnih stroškov.! 

12. člen      '*    * . 
Na strokovnem izpitu mora pripravnik pokazati, da je 

sposoben za opravljanje del poklica, za katerega se pri- 
pravlja. 

13. člen, 
Za nižjega geološkega tehnika in za nižjega geologa 

se uvaja prrpFsvSlSki izpit, ki je sestavljen iz strokovnega 
in splošnega dela. 

Strokovni del izpita obsega pismeno nalogo in ustni 
izpit. Pismena naloga je lahko kameraln^ ali terenska 
in obsega enega ali več predmetov iz geološke stroke, ki 
so v programu ustnega izpita. 

Ustni izpit opravlja pripravnik, ko uspešno reši pi- 
smeno nalogo, obsega pa enega ali več izmed teWe pred- 
metov: 

splošna in zgodovinska geologija s paleontologijo, mi- 
neralogija in petrografia, inženirska geologija in hidro- 
geologija, metode geološkega proučevanja terena, nauk 
o rudiščih, tehnika varnosti 

Katere predmete naj obsega ustuS izpit, določi iz- 
pitna komisija. , 

Pripravnik za nižjega geološkega tehnika opravlja ta 
izpit v obsegu programa za geološki tehnikum, pripravnik 
za nižjega geologa pa v obsegu programa na geološki 
fakulteti. 

Kameralna pismena Miloga traja največ 6 ur, teren- 
ska naloga pa največ 15 dni in 30 dni obdelave. Kandi- 
dat odhaja sam na* teren. • . 

Splošni del izpita predpiše predsednik vlade l&S. 

14. cleii 

Strokovni izpit se opravlja pred izpitno komisijo, ki 
jo vsako leto določi minister za industrijo in rudarstvo 
LRS. 

V komisiji so predsednik in štirje člani. Odsotne 
člane nadomestujejo njihovi namestniki, predsednik« pa 
po činu najstarejši član komisije. 

Člane izpitne komisije imenuje minister za indu- 
strijo in rudarstvo LRS po predlogu ravnatelja Geoloi&ega 
zavoda Slovenije. En član komisije je organ personalne 
službe. ' 

Število članov se po potrebi I»W«» poveča. 

15. člen s" 
Člani izpitne komisije določijo sporazumno izmed sebe 

izpraševalca za posamezne predmete ali skupine pred- 
metov. .    .  > 

Izpraševalci pripravijo teme za pismeno natego in 
vprašanja za ustni izpit. 

16. člen 
Predsednik komisije vodi izpite in do1oča? koliko časa 

naj trajajo. > 
17. člen      \ 

Vse administrativno delo v zvezi z "izpiti opravlja 
zapisnikar izpitne komisije, ki se določi izmed upravnih 
uslužbence* ministrstva za industrijo in rudarstvo LRS. 

18. člen 
Izpitne ocene določi komisija, oceni p-a se posebej 

pismena naloga in posebej ustni izpit. 
Ocene so: odlično, prav dobro, dobro, negativna ocena 

pa je slabo. ' , 
Komisija4 odloča z večino glasov; če go glasovi enako 

razdeljeni, odloči predsednikov glas. 

19. člen 
Kandidat, ki napravi izpit, dobi od komi|ije spričevalo 

0 napravljenem strokovnem izpitu. ' 
Izvirno spričevalo ee izda1 kandidatu, kopija pa rü-se 

personalnemu oddelku organizacijske 0no!te) vkateLLijp 
pripravnik na ßrakej.,    '        ~    v • 
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STROKOVNI  IZPIT ZA DOSEGO VIŠJEGA POKLICA 

20. člen 
Za dosego poklica višji geološki tehnik se uvaja stro- 

kovni izpit. Pravico, opravljat izpit, imajo geološki tehniki 
z najmanj dvema letoma uspešne prakse. 

Prošnji za pripustitev k izpitu priloži kandidat mne- 
nje pristojnega starešine o svojem delu kot geološki 
tehnik. 

21. člen 

Izpitni program obsega vse predmete, naštete v 13. 
členu tega pravilnika, razen splošnega dela, in sicer v ob- 
segu, ki je potreben, da se preizkusi kandidatova spo- 
sposobnost za projektiranje, izvajanje in nadziranje geo- 
loških del manjšega obsega. 

Po napravljenem izpitu lahko kandidat postane višji 
geološki tehnik. , 

22. člen 
Določbe o pripravniškem etrokovnem izpitu, o izpitni 

komisiji, načinu opravljanja, ocenah, času in kraju oprav- 
ljanja ter o povračilu potnih stroškov veljajo tudi pri 
strokovnih izpitih za dosego poklica višji geološki tehnik, 

2S. člen 
Za geološkega svetnika in višjega geološkega svet- 

nika se lahko postavi geološki tehnik, ki izpolnjuje po- 
goje iz 5. člena uredbe o geološki stroki, če ima poprej- 
šnjo ugodno oceno strokovne komisije, ki jo imenuje mi- 
nister za industrijo in rudarstvo LRŠ po predlogu ravna- 
telja Geološkega zavoda Slovenije za vsak posamezen 
primer posebej. Komisija naj preizkusi pokazano prak- 
tično sposobnost za organiziranje gospodarske panoge, v 
kateri kandidat dela, in prouči vrednost morebitnih teo- 
retičnih del, v katerih se je kandidat izkazal s svojim 
snanetvenim ali stAkovnim delom. 

če kandidat nima takih teoretičnih del in tudi še ni 
dal praktičnega dela, ki bi nesporno dokazalo njegovo 
posebno visoko znanstveno in strokovno znanje, mu lahko 
določi komieija znanstveno tehnično ali organizacijsko 
praktično delo iz njegove panoge, ki naj ga obdela in 
na*o. brani pred komisijo. 

f Rok za obdelavo taksnega dela določi komieija in ne 
sme biti krajši od treh in ne daljši od dvanajst me- 
sece». 

V komisiji je potrebno število strokovnjakov in vodja 
personalne službe. 

Višji geolog lahko napreduje za geološkega svetnika, 
geološki svetnik pa za višjega geološkega svetnika, če 
ima poprejšnjo ugodno oceno strokovne komisije. 

STROKOVNI TEČAJI 

24. člen 

'M dosego strokovne izobrazbe i za poklic pomožnega 
geološkega risarja se ustanovi tečaj za tehnično risanje, 
za poklic nižjega geološkega kolektorja nižji kolektorski 
tečaj, za poklic geološkega kolektorja pa višji kolektorski 
teSaj. 

Tečaj za tehnično risanje traja eno leto, kolektorska 
tečaja p« trajata po pet mesecev. 

25. člen 

mete. 
Učni naert tečaja otisega strokovne in splošne pred- 

Strokovni predmeti eo: 
a) za tečaj za tehnično risanje: splošno znanje iz geo- 

logije in geofizike, čitanje topografskih zemljevidov, karto- 
grafsko risanje ter risanje geoloških zemljevidov in pro- 
filov; 

b) za nižji kolektorski tečaj: splošna geologija, mi- 
neralogija s petrografijo, osnovno znanje iz zgodovinske 
geologije, osnove rudarstva, kartografija, osnovno znanje 
iz inženirske geologije in praktično delo na terenu; 

c) za višji kolektorski tečaj: strafcigrafska geologija s 
paleontologijo, petrografia, metode geološkega prouče- 
vanja terena, rudarska raziskovalna dela, izdelava geo- 
loških zemljevidov in profilov, prepariranje hribin, mi- 
neralov in okamenin, praktično delo na terenu in mine- 
ralna nahajališča v Federativni ljudski republiki Jugo- 
slaviji. 

Splošni del izpita predpiše predsednik vlade LRS. 
26. člen 

Predavanja iz splošne geologije in geofiziko in čita- 
nje topografskih zemljevidov nâ tečaju za tehnično risa- 
nje se priredijo izven delovnega časa, vsi drugi predmeti 
iz 25. člena pa se predavajo v rednem delovnem času, ven- 
dar tako, da se pri tem ne ovira delo ustanove •!• pod- 
jetja. 

Predavatelje na tečaju določi starešina organizacijsko 
enote, ki priredi tečaj. 

Ob koncu tečaja opravljajo tečajniki izpit pred iz- 
pitno komisijo. 

27. člen 
V tričlanski izpitni komisiji, ki jo določi minister 

za industrijo in rudarstvo LRS oziroma pristojni operativni 
upravni voditelj, so predavatelj: kot izpraševalci. 

Število članov se po potrebi lahko poveča. 

28. člen 
Tečajniki opravljajo pismeni in ustni izpit. 
Na tečaju tehničnega risanja se opravlja pismeni izpit 

iz risanja, ki traja štiri ure. 
Iz vseh drugih» strokovnih predmetov iz 25. člena je 

izpit usten. 
29. Hen 

Za ocene na izpitu veljajo določbe 18. člena pravil- 
nika. 

Če tečajnik ne napravi izpita^ ga lahko ponavlja po 
treh mesecih. 

Prošnjo za ponavljanje izpita vloži tečajnik pri svoji 
organizacijski enoti mesec dni pred izpitom, predsednik 
pa mora določiti izpit v enem mesecu po preteku roka 
iz prednjega odstavka. 

80. člen 
0 napravljenem izpifu izda izpitna komisija tečajniku 

spričevalo. 
Na podlagi izpita na tečaju za tehnično risanje ozi- 

roma na nižjem kolektorskem tečaju pridobi tečajnik 
pravico do poklica pomožnega geološkega risarja oziroma 
nižjega geološkega kolektorja, na podlagi izpita na višjem 
kolektorskem tečaju pa ima tečajnik po potrebni geološki 
praksi kot nižji geološka kolektor izpolnjene pogoje, da 
lahko postane geoloSki kolektor. 

81. člen 
Tečaji se prirejajo po podjetjih alč ustanovah po od- 

ločbi in razporedu ministra za industrijo in rudarstvo LRS. 
Stroški za tečaje gredo v breme organizacijske enoto 

ki priredi tečaj. 
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•      Nadzorstvo in evidenco nad tečaji ima kadrovski od- 
delek ministrstva za industrij*, in rudarstvo LRS. 

82. 61*. 
Pravico, obiskovati višji kolektorski tečaj, imajo usluž- 

benci v poklicu nišjega geološkega kolektor ja z vsaj eno- 
letno prakso. 

* 38. Sen 
Za strokovno izpopolnitev uslužbencev geološke stroke 

se lahko ustanovijo tudi drugi tečaji. Ti tečaji ne dajejo 
pravice do višjega poklica, upoštevajo pa se pri napredo- 
vanju v višji poklic. 

DOLOČBE ZA PREHOD IZ DRUGE STROKE 
V GEOLOŠKO STROKO 

a) Za pripravnike: 
34. člen 

Za prehod iz druge stroke v geološko stroko mora 
imeti pripravnik strokovno oziroma šolsko izobrazbo, ki 
je predpisana za geološko stroko, to ob koncu določenega 
roka mora napraviti strokovni izpit. 

Pripravniku se sme priznati prejšnja pripravniška 
služba. V tem primeru se trajanje staža določi po sorod- 
nosti dela v prejšnji in v geološki stroki in po priprav- 
ljenosti pripravnika za izpit. Celotna pripravniška služba 
pa ne sme biti krajla od dveh tretjin pripravniške službe 
za geološko stroko. 

Po prehodu v novo stroko pripravniku ni treba oprav- 
ljati izpita iz tistih predmetov, iz katerih ga je že napravil 
pri prejšnjem strokovnem izpitu. 

35. člen 
Pripravniku, kd je napravil strokovni izpit pred pre- 

nehanjem službe, se izpit prizna ob vrnitvi v službo, če 
prekinitev ni bila daljše od treh let. 

b) Za uslužbence: 

36. člen 
Prehod iz druge stroke v geološko stroko je dopusten, 

če ima uslužbenec strokovno izobrazbo, ki je določena za 
ustrezni poklic geološke stroko in če ob koncu določenega 
roka napravi strokovni izpit. Rok za ta izpit ne sme biti 
krajši od treh mesecev in ne daljši od enega leta. Ko 
napravi uslužbenec izpit, ee postavi v določen! poklic. 
Do te postavitve obdrži svojo dotedanjo plačo. 

Uslužbencu ni treba v geološki stroki opravljati izpita 
iz Ustih predmetov, iz katerih ga je napravil že v prejšnji 
stroki. 

če dobi uslužbenec pri prehodu iz druge stroke • 
geološko stroko kak vKji poklic, za katerega ni predpisan 
strokovni izpit, mora opravljati strokovni izpit, ki je ckAo- 
ôeo za začetni poklic k določene .skupine pokHcev. 

87. člen 

Strokovnega izpita ob prehodu iz druge stroke v geo- 
loško stroko M treba opravljati uslužbencem, ki pridejo 
za vodilne uslužbence, in tudi ne uslužbencem, ki pre- 
idejo zaradi posebne sposobnosti in uradne potrebe. 

Prav tako so lahko oprošoeni stafa in iapita uerož- 
benci, ki imajo po oceni strokovne komisije iz 23. Člena 
tega pravilnika dokazano izobrazbo in prakso za dela do- 
ločenega poklica. 

KONČNE DOLOČBE 

38. člen 
Prevedeni pripravniki morajo opraviti strokovni iz- 

pit po določbah tega pravilnika. 
Ce je pretekel pripravniku rok pripravniške službe 

ali mu je do preteka roka ostalo premalo časa, da bi 
se lahko pripravil za strokovni izpit, se mu podaljša pri- 
pravniška služba za toliko časa, kolikor mu je potrebno 
za pripravo za izpit, vendar največ "za. šest mesecev, 

39. člen 
Če uslužbenec -ni napravil strokovnega izpita ali če 

napravljeni izpit no ustreza izpitu, ki je predpisan za 
poklic, v katerega je preveden, mora napraviti strokovni 
oziroma dopolnilni izpit v enem letu po uveljavitvi tega 
pravilnika. 

40. člen 
Po oceni strokovne komisije se smejo strokovnega iz- 

pita po prednjem členu oprostiti vodilni uslužbenci in 
uslužbenci, ki imajo potrebno strokovno prakso in spo- 
sobnost za opravljanje določenega poklica oziroma funk- 
cije. 

41. člen 
Sedanji posebni strokovni tečaji se morajo spraviti v 

sklad z določbami o strokovnih tečajih iz tega pravilnika'. 

42. člen 
V vsakem posameznem primeru odloči strokovna ko- 

misija, kateremu strokovnemu izpitu iz tega pravflwika 
ustrezajo posamezni prejšnji izpiti. 

48. člen 
Ta pravilnik veO;_ od dneva objave v >Uradnem listu 

LRSc. 
St; 8-••• ••• 
Ljubljana dne 10. novembra 1048. 

Strinjam se! Podpredsednik vlade LES 
Za predsednika vlade LRS in minister za industrijo 
podpredsednik vlade LR3: in rudarstvo LRS: 

Ivan Maček L r. Dr. Marijan Brecelj 1. r. 

267. 
Na podlagi 4. in 8. člena uredbe o kmetijski stroki 

(Uradni list LRS, št. 40—224/47) predpisujem v sporazu- 
mu s predsednikom vlade LRS 

pravilnik 
o pripravniški službi, strokovnih izpitih in tečajih za 
usluibenoe kmetijske stroke ter o prehodu iz drugih 

strok T kmetijsko stroko 

I. PRIPRAVNIŠKA SLUŽBA 
1. Člen 

Namen pripravniške službe je, da si pripravniki kme- 
tijske stroke pridobijo potrebno strokovno prakso in raz- 
širijo svoje strokovno znanje. 

2. čtoo 
Pripravnüka »hiSba je za poklic nižjega agronoma 

in nižjega kmetijskega tehnika in traja dve leti. .Y \ptà 
roku mora pripravnik napraviti gtrokonü iaptt. 
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Če pripravnik v tem roku ne napravi strokovnega 
izpita, mu sme za nastavitev pristojni starešina po pred- 
logu starešine- organizacijske enote podaljšati pripravni- 
ško službo še za pol leta. 

Pripravniška služba se pripravniku lahko podaljša 
za šest mesecev zaradi dolge bolezni, službe v vojski in 
podobnega. 

3. člen 
Pripravniki za nižjega agronoma prebijejo pripravni- 

ški staž v eni izmed teh skupin kmetijske stroke: 
1. genetika in požlahtnjevanje rastlin; 
2. semenarstvo; 
3. poljedelstvo; 
4. vrtnarstvo; 
5. sadjarstvo; 
6. vinogradništvo in kletarstvo; 
7. mlekarstvo; 
8. zaščita rastlin; 
9. pedologija in agrokemija; 

10. živinoreja; 
11. reja malih živali; '' 
12. ribogojstvo; 
13. splošno kmetijstvo. 

4. člen 
Od dvajsetmesečnega pripravniškega staža v posa- 

meznih skupinah prebije pripravnik za nižjega agronoma: 
1. v skupini genetike in požlahtnjevanja rastlin: v znaa- 

stveni raziskovalni ustanovi za pridelovanje in požlaht- 
^      njevanje rastlin 20 mesecev; 

2. v skupini semenarstva: v, laboratoriju za semensko 
kontrolo 12 mesecev, na državnem, kmetijskem po- 
sestvu pri organizaciji pridelovanja in kontrole seme- 
na 4 mesece, v semenarni pri organizaciji pridelova- 
nja semena in semenske službe 4 mesece; med pri- 
znavanjem (aprobacijo) posevkov in nasadov se pri- 
pravniki vsako leto dodelijo komisijam za priznava- 
nje posevkov in nasadov; 

8. v skupini poljedelstva: v znanstveni raziskovalci 
ustanovi za pridelovanje in požlahtnievanje rastlin 
8 mesecev in na zadružnem ali državnem kmetijskem 
posestvu s pretežno poljedelsko proizvodnjo 12 me- 
secev; ,   , 

4. v skupini vrtnarstva: v znanstveni raziskovalni usta- 
novi za požlahtnjevanje vrtnarskih kultur ali na dr- 
žavnem ali na zadružnem kmetijskem posestvu, na 
katerem se prideluje sememko blago vrtnin in se- 
menskega krompirja, 20 mesecev; 

5. v skupini sadjarstva: v sadjarskem institutu ali v 
šoli za požlahtnjevanje iadja 20 mesecev; 

6. v skupini vinogradništva in kletarstva: v vinarskem 
institutu ali v šoli za požlahtnjevanje trte 8 mesecev 
in v enološkem zavodu ali postaji 12 mesecev; 

7. v skupini mlekarstva: v državnem aK zadružnem go- 
spodarstvu za proizvodnjo mleka 8 mesecev in v za- 
vodu ali postaji za mlekarstvo 12 mesecev; 

8. v skupini za zaščito rastlin: v zavodu za zaščito rastlin 
20 mesecev; 

9.; v skupini pedologije in agrokemije: v agrokemičnem 
zavodu ali postaji 8 mesecev in v pedološkem zavodu 
12 mesecev; • 

10. v skupini živinoreje: v živinorejskem zavodu 8 me- 
secev in v kobilarni, ali na govedorejski ali prašiče- 
rejski farmi ali v planinskem gospodarstvu 12 me- 
secev; 

11. v skupini reje malih živali: v živinorejskem zavodu 
8 mesecev in na ovcerojski, kuncerejski ali perutni-* 
narski farmi z rejo čebel ali sviloprejk 12 mesecev; 

12. v skupini ribogojstva: v zavodu za uporabno zoologijo 
ali ribarstvo 8 mesecev in v državni al: zadružni ribo- 
gojni ustanovi 12 mesecev; 

13. v skupini splošnega kmetijstva: v zavodu za kmetij- 
sko ekonomiko 8 mesecev in v praksi planiranja, 
kmetijskega knjigovodstva, taksacije, evidence in sta- 
tistike na državnem ali zadružnem kmetijskem pose- 
stvu ali v ustanovi 12 mesecev. 

5. člen 
Pripravniki za nižjega kmetijskega tehnika prebijejo 

pripravniški staž v eni izmed teh skupin: 
1. poljedelstvo, 
2. semenarstvo, 
3. vrtnarstvo, 
4. sadjarstvo, 
5. vinogradništvo ir.< kletarstvo, 
6. mlekarstvo, 
7. živinoreja, • 

8. splošno kmetijstvo. 

G člen 

Od dvajsetmesečnega pripravniškega staža v posa- 
meznih skupinah prebijejo pripravniki za nižjega kmetij- 
skega tehnika: 

1. v skupini poljedelstva: na državnem ali zadružnem 
kmetijskem posestvu s predvsem poljedelsko proiz- 
vodnjo 20 mesecev; ' , ,    •i 

2. v skupini semenarstva: v laboratoriju za semensko 
kontrolo 6 mesecev, na državnem kmetijskem pose- 
stvu s pridelovanjem semena 8 mesecev in v seme- 
narni 6 mesecev; med priznavanjem posevkov in na- 
sadov se pripravniki dodelijo komisijam za prizna- 
vanje posevkov in nasadov; 

3. v skupini vrtnarstva: na državnem ali zadružnem 
kmetijskem posestvu s pridelovanjem semen vsega 
blaga vrtnarskih kultur 20 mesecev; 

4. v skupini sadjarstva: na državnem ali zadružnem 
kmetijskem posestvu s sadjarsko proizvodnjo 20 me- 
secev; 

5. v skupini vinogradništva in kletarstva: na državnem 
ali. zadružnem kmetijskem posestvu s proizvodnjo 
vina 12 mesecev in v državni ali zadružni kleti 8 
mesecev; 

6. v skupini mlekarstva: v državnem ali zadružnem 
gospodarstvu za proizvodnjo mleka 8 mesecev in v 
zavodu ali postaji za mlekarstvo 12 mesecev; 

7. v skupini živinoreje: na državnem ali zadružnem 
kmetijskem • posestvu z živinorejsko proizvodnjo 20 
mesecev; 

8. v skupini splošnega kmetijstva: na državnem ali za- 
družnem kmetijskem posestvu ali v ustanovi v praksi 
kmetijskega planiranja, evidence, gtatistike in knjigo- 
vodstva. 20 mesecev. 

7. člen 
Za nastavitev pristojni starešina skrbi, da prebijejo 

pripravniki v 4. oziroma 6. Členu tega pravilnika določen' 
čas v določenih ustanovah in podjetjih. 

»»•....      f 
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^ Opozorilo 
naročnikom publikacij Uradnega lista LRS 

Naročniki Uradnega lista LRS in Vestnika urada za cene pri PVLRS, 
plačajte čimprej naročnino za 1. 1949, da ne boste imeli težav in sitnosti 
konec januarja, ko homo ustavili list vsem, ki ne bodo imeli plačane 
naročnine vsaj za I. četrtletje 1. 1949. Prav tako bomo ustavili list tistim, 
ki ne bodo plačali naročnine za II. četrtletje do 30. aprila, za III. četrt- 
letje do 31. julija 1949 in za IV. četrtletje do 31. oktobra 1949. 

Cena »Uradnega lista LRS« za 1. 1949 je ta-le: 
celoletno 240 din, * 
polletno   120 din, 
četrtletno 60 din. * 
Cena za posamezno številko, ki obsega do 16 strani znaša 4 din, za 

vsakih nadaljnjih 16 strani pa še 4 din. 
Cena Vestnika urada za cene pri PVLRS za 1. 1949 je ta-le: 
celoletno 108 din, 
polletno    54 din, 
fietrtletno 27 din. 
Cena za posamezno številko znaša 4 din. 
Naročniki Ljudskega pravnika in Ljudske uprave, poravnajte svoje 

obveznosti do obeh listov. 
V 1. 1949 bo naročnina za Ljudski pravnik 78 din, za Ljudsko upravo 

pa 96 din. Obe publikaciji bosta v 1.1949 redno mesečno izhajali in prina- 
šali kakor doslej bogato gradivo za študij zakonodaje in za delo ljudskih 
odborov. Posamezna številka Ljudskega pravnika bo znašala 7 din, Ljud- 
ske uprave pa'10 din. 

Naročniki knjižnih publikacij naše založbe in naročniki posameznih 
izvodov naših periodičnih publikacij, pošiljajte nam obenem z naročilom 
tudi plačilo za naročeno-publikacijo. Knjižice in posamezne izvode poši- 
ljamo le proti vnaprejšnjemu plačilu ali pa povzetja. 

Vse naročnike opozarjamo, naj uporabljajo od nas poslane položnice 
z natančno označbo naročniškega razdobja. Plačila brez takih označb ne 
moremo v redu izknjižiti in jih zaradi njihove nejasnosti ne moremo pri- 
znati za veljavne.. 

Prav tako opozarjamo naročnike, naj pri svojih plačilih navedejo na- 
tančno isti naslov, na katerega časopis prejemajo. Vse spremembe nam 
takoj sporočite. 

Rok za reklamacije izostalih številk je 14 dni.    / 
* 

Vse naročnike prosimo, da naša navodila natančno izpolnjujejo,,ker le 
tako bodo prihranili sitnosti in stroške sebi, nam pa olajšali delo. 

Ravnateljstvo »Uradnega lista LRS« 

<• 



Naročnikom ! 
Po prvem delu Zbirke gospodarskih predpisov je uredništvo »Uradnega 

lista LRS< izdalo še -:•'-•*    /., 

Zbirko gospodarskih predpisov •. del. 
V tej zbirki so zbrani najvažnejši predpisi o upravi državnih gospo- 

đarskih^ podjetij, ki so izšli od marca 1947 do 1. maja 1948, in sicer 
predpisi o arbitraži, pogodbah, plačevanju medsebojnih obveznosti,, regi- 
straciji, vknjižbi lastninske pravice, arondaciji, razlastitvi, nacionalizaciji, 
dalje o razdeljevanju industrijskega blaga, prosti prodaji, nato pa glavni 
predpisi o preskrbi prebivalstva z živili in industrijskimi izdelki, o finan- 
siranju, kreditu in o knjigovodstvu. Razen teh vsebuje ta zbirka še predpise 
o upravi državnih zgradb, o delavskih preskrbovalnicah in o invalidskih 
gospodarskih podjetjih. V posebnem dodatku so zbrarii 'predpisi o aku- 
mulaciji in cenah ter enotnih cenah, ki so kot dopolnila, popravki in spre- 
membe izšli po izdaji prvega dela Zbirke gospodarskih predpisov, tako 
da so predpisi iz tega posebnega dodatka popolni in tvorijo dop*olnilo k 
prvemu delu. 

Da bi bila ta zbirka čim prikladnejša za praktično uporabo, ji je do- 
dano stvarno kazalo, ki pa ne obsega le snovi tega dela, ampak tudi prvega 
dela Zbirke gospodarskih predpisov. 

Zbirka gospodarskih predpisov je zamišljena kot stalna publikacija, 
ki bo izšla vsako leto in ki'bo vsebovala vse najvažnejše gospodarske 
predpiše tako, da bo našim gospodarskim strokovnim kadrom olajševala 
uporabo naše gospodarske zakonodaje. .   . 

Drugi del Zbirke gospodarskih predpisov se naroča pri »Uradnem 
listu LRSt, Ljubljana, Gregorčičeva 23/1..ali po knjigarnah. Zbirka obsega 
752 strani in stane 105 din. 

V naši založbi je tudi izšel 

Splošni register predpisov 
kot prepotreben pripomoček vsem tistim, ki morajo v svojem podjetju ali 
ustanovi uporabljati naše zakonite predpise. V tem registru so po geslih, 
ki so vzeta bodisi iz vsebine'posameznih predpisov ali iz njihovega naslova, 
navffleni po abecednem redu vsi predpisi, ki so izšli od osvoboditve pa 
do konca leta 1947 v zveznem ali našem republiškem uradnem listu oziroma 
v uradnih glasilih za objavljanje predpisov o cenah. Register je vsestransko 
praktično urejen. Knjiga ima 453 strani, cena je 60 din. 

Tretja zbirka na katero opozarjamo so 
Predpisi o strokah in prejemkih za republiške državne uslužbence. 
V tej knjižici so zbrani predpisi o razvrstitvi in prejemskih državnih 

uslužbencev. Knjiga ima 269 strani in stane 42 din. 

Krajevne ljudske odbore opozarjamo, da jo izšel v knjižici 
Pravilnik  o  ureditvi  in. vodstvu   državnih   matičnih 

knjig  z   obrazci  in odredbo  o   matičnih  okoliših 
Strani 96,'cena 18 din. Interesente opozarjamo, naj ta pravilnik naročo 

pri naši založbi, ker iz tehničnih razlogov knjižice krajevnim ljudskim 
odborom brez njihovega naročila nismo mogli poslati. 
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Razglasi in oglasi 
Razglasi ministrstev 

1V-7176V2-48 10.208 

Spremembe rodbinskega imena 
Z odločbo ministrstva za notranje za- 

deve LRS, št IV-7176/2 z dne 2. no- 
vembra 1946 je bil po 21. členu zakona 
o osebnih Imenih spremenjen priimek 
Duboković Kati, rojeni 28. II 1902 v Pit- 
vah pri Jelši (otok Hvar), bivajoči v Za. 
borštu 17, KLO Domžale, in njenemu si- 
nu Dubokoviću Antdnu, rojenemu 21. I. 
1945 v Domžalah, v priimek >P e n go v«. 
Ta sprememba velja od dneva te objave. 

IV-3960/2-48 10.206 
Ministrstvo za notranje zadeve LRS v 

Ljubljani je z odločbo IV. št. 3960/1 'z 
dne 2. XI. 1948 po 21. členu zakona o 
osebnih imenih dovolilo Kline Mariji, 
rojeni 28 III. 1887 v Velikih Poljanah, 
in njenima polnoletnima otrokoma Kline 
Mariji, rojeni 4. III 1927 v Ljubljani 
in Kline Florijanu, rojenemu 3. V. 1929 
v Velikih Poljanah, vsi bivajoči v Veli- 
kih Poljanah, okraj Kočevje, epremembo 
priimka v >S e v e r<. Sprememba ve- 
lja od dneva te objave. 

IV-7259/1— 48 10.207 
Z odločbo ministrstva za notranje »a- 

deve LRS v Ljubljani št. 7259/1 • dne 
2. XI. 1948 je bil po 21. členu zakona 
o osebnih imenih spremenjen priimek 
Rastresenu Jožefu, podporočniku NM, 
rojenemu 16. III. 1921 v Vel. Ligojni, 
bivajočemu v Ponikvah, okraj Grosuplje, 
in njegovi mladoletni hčerki Jožici, ro- 
jeni 8. III. 1948 v Ljubljani, v >S e v e r<. 

Iz pisarne ministrstva ca 
notranje zadeve LRS 

Vßisi v rc~~~r dr_l£Tr,ih 
gnsrođarskin podjetij 

2073. 
Sedež: Kotlje. 
Dan vpisa: 9. novembra 1948. 

• Besedilo:   Zdraviliško-gostinBko   pod- 
jetje »Kotuljska Slatina«, Kotlje, skrajša- 
no: »Kotuljska Slatina«, Kotlje. 

Poslovni predmet: Gostinska obrt, vod- 
svo in uprava zdravilišča. 

Ustanovitelj podietja: Vlada LRS. od- 
ločba št S-zak. 677 z dne 31  XII. 1947. 

Operativni upravni voditelj: Komite za 
turizem in gostinstvo pri vladi LRS. 

Podjptje zastopa: 

Poljanšek Jože, v. d. ravnatelja, ki pod- 
pisuje samostojno, *v obsegu zakonitih 
pooblastil in pravil podjetja. 

Ministrstvo za finance LRS, 
Ljubljana, 

dne 6. novembra 1948. 
St. 243115—48 10.254 

* 
2074. 

. Sedež: Ljubljana. 
Dan vpisa; 8. novembra 1948. 
Besedilo: Tovarna dekorativnih tkanin, 

preprog in plišev, Ljubljana. 
Poslovni predmet: Izdelovanje bombaž- 

nih in volnenih tkanin, plišev, dekora- 
tivnih tkanin in preprog na industrijski 
način. 

Ustanovitelj podjetja: Vlada LRS, od- 
ločba št. S-zak. 33 z dne 24. IX 1948. (Pod- 
jetje je po ukazu Prezidija Ljudteke 
skupščine LRS, št. 107 z dne 16. VII. 
1948 prešlo iz lokalne uprave ponovno v 
republiško.) 

Operativni upravni voditelj: Glavna 
direkcija tekstilne industrije LRS. 

Podjetje zastopata:    . 
Strlič Emil. direktor, ki podpisuje sa- 

mostojno, v obsegu zakonitih pooblastil 
in pravil podjetja, ter 

Lasan Mate, računovodja, ki sopodpi- 
suje vse listine, navedene v 47. členu 
spi. zakona o drž. gospodarskih podjet- 

Minisrrstro za finance LRS. 
Ljubljana, 

dne 3. novembra 1948. 
St   2431695/1-48 10.209 

207•. * 
Sedež: Ljubljana^ 
Dan vpisa: 9. novembra 1948. 
Besedilo: Tovarna zaves, Ljubljana. 
Poslovni predmet: Izdelovanje dekora- 

tivnih tkanin, zaves In preprog na indu- 
strijski način. 

Ustanovitelj podjetja: Vlada LRS. od- 
ločba št. S-zak  572 z dne 18. TX. 1948. 

Operativni upTavni roditeli: Glavna 
dlrekeiia tekstilne industrije LRS. 

Podietle zastopata: 
Strlič Emil, direktor, ki podpisuje sa- 

mostojno, v obsegu zak. pooblastil in 
pravil podfetja, in 

Srebot Marija, glavni računovodja, ki 
sooodpisuje vse listine po 47 členu spi. 
zakona o drž; gospodarskih podjetjih. 

Ministrstvo za finance LRS, 
Ljubljana, 

dne 6 novembra 1948. 
St. 24311—48 10.261 

* 
2076. 

Sedež: Sv. Pavel pri Preboldu. 
Dan vpia: 9 novembra 1948. 
Besedilo: Gostinsko podjetje Savinjski 

dom, Sv. Pavel pri Preboldu, skrajšano: 

Savinjski dom, Sv. Pavel pri Preboldu. 
Poslovni predmet: Gostinski posli in 

vodstvo kopališča. 
Ustanovitelj podjetja: Vlada LRS, od- 

ločba št. S-zak 603 z dne 22. X. 1948. 
Operativni upravni voditelj: Komite za 

turizem in gostinstvo pri VLRS. 
Podjetje zastopa: 
Zupančič Zvonko, ravnatelj, ki pod- 

pisuje samostojno, v obsegu zakonitih 
pooblastil in pravu podjetja.      ^_ 

Ministrstvo za finance LRS, 
Ljubljana, 

dne 6. novembra 1948. 
Št. 243118—48        -   10.252 

2077. 
Sedež: Sežana. 
Dan vpisa: 9. novembra 1948. 
Besedilo: Gostinski posli. 
Ustanovitelj podjetja: Vlada LRS, od- 

ločba št. S-zak. 608 z dne 22. X. 1948. 
Operativni upravni voditelj: Komite za 

turizem in gostinstvo pri VLRS. 
Podjetje zastopa: 
Koprivnik Alojz, ravnatelj, ki podpi- 

suje samostojno, v obsegu zakonitih po- 
oblastil in pravil podjetja. 

Ministrstvo za finance LRS, 
Ljubljana, 

dne 6. novembra 1948. 
St 243114-48 ' 10.253 

2078. 
Sedež: Ljubljana. 
Dan vpisa: 8. novembra 1948. 
Besedilo: Gozdno gospodarstvo Ljub- 

ljana, 
Izbriše   se   poslovalnica   —   gozdna 

uprava Trbovlje,  ki  se je združila  i 
gozdno upravo Litija, in 

( poslovalnica — gozdna uprava Grosup- 
lje, ki se je združila z gozdno upravo 
Turjak, s sedežem v Škofljici. 

Ministrstvo za finance LRS, 
Ljubljana, 

dne 3. novembra 1948. 
St. 2431416/1-48    .   10.266 

2079. * 
Sedež: Ljubljana. 
Dan vpisa: 9. novembra 1948. 
Besedilo: >Indusfrijski servis Ljublja- 

na«, Ljubljana. 
Izbriše ee Pleteršek Jože, dosedanji 

ravnatelj, ki podpisuje samostojno, v ob- 
segu zakonitih pooblastil in pravil pod- 
jetja. 

Ministrstvo za finance LRS, 
Ljubljana, 

dne 6 novembra 1948. 
8t. 24316-48    •       10.260 
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2080. 
Sedež. Ljubljana. 
Dan vpisa: b. uovembra 1948. 
Besedilo: Trg. podjetje »Slovenija- 

avto«, Ljubljana. 
Izbrišejo se dosedanji upravičenci za 

podpisovanje firme": (Jrabnar Gašper, 
namestnik direktorja, Zupan Adolf, šel 
računovodstva, Banič . Karolina, poslo- 
vodja poslovalnice v Tavčarjevi ulici, , 
Turk Tina, poslovodja poslovalnice na 
Vilharjevi c, Miklavec Tončka, poslo- 
vodja poslovalnice »Servis«; vpišejo se 
novi pooblaščenci za podpisovanje firme: 

Kavčič Ljudmila, glavni računovodja, 
ki sopodpisuje vse listine po 47. členu 
spi. zakona o drž. gospodarskih pod- 
jetjih; 

Bizjak Jože, via gosp. pomočnik, ki 
podpisuje račune, izdane od poslovalnice 
v Tavčarjevi ulici; 

Povše Anton, viš. gosp. pomočnik, ki 
podpisuje račune, izdane od posloval- 
nice na Vilharjevi eeati; 

Rot Alojzij, prodajalec, ki podpisuje 
račune, izdane od poslovalnice na Celov- 
ški cesti; 

Bartolj Alojzij, vis. "gosp. pomočnik, 
ki podpisuje račune izdane od posloval- 
nice v Frankopanski ulici; 

Šentjurc Hari, ind. nadzornik, ki pod. 
pisuje račune, izdane od novo ustanov- 
ljene poslovalnice v Celju; 

Mlinar Vladimir se izbriše kot poslo- 
vodja poslovalnice na Celovški cesti in 
se vpiše kot v d. šefa komerc.-tehn od- 
seka, ki podpisuje za podjetje v odsot- 
nosti direktorja, v istem obsegu kot oni. 

Krča Miroslav se izbriše kot poslo- 
vodja poslovalnice v Frankopanski ulici 
in ee vpiše kot poslovodja poslovalnice 
sServisc, Resljeva c. 

Ministrstvo za finance LRS, 
Ljubljana, 

dne 3 novembra 1948. 
Št 2431169/2-48        10,26• 

* 
2081.. 

Sedež: Ljubljana. 
Dan vpisa: 8   novembra 1948. 
Besedilo: Izvozno podjetje >Slovenija- 

-rino«, LJubljana, skrajšano: »Slovenija- 
vinoî, Ljubljana, 

Izbriše se Stemberger Drago, doseda- 
nji pomočnik direktorja. 

Jakše Mirko se izbriše kot šef kol 
mere. odseka in se vpiše kot pomočnik 
direktorja, ki podpisuje, za podjetje v 
odsotnosti direktorja, v istem obsegu kot 
oni; vpiše se:    . .-„ 

Malic Jože, načelnik komerc oddelka, 
ki podpisuje v obsegu pooblastil v pra- 
vilih podjetja./ v odsotnosti direktorja in 
pomočnika direktorja pa v istem obsegu 
kot ona dva. 

Ministrstvo za finance' LRS, 
Ljubljana, 

dne 4. novembra 1948. 
St 2433—48 10.255 

* 
2082. 

Sedež: Maribor. 
Dan vpisa: 8. novembra 1948. 
Besedüo: Predilnica In tkalnica, Mari- 

bor. , 

Izbriše se dosedanji v. d. direktorja 
Care Anton, vpišeta ae: 

Kranjc VJitor, direktor, ki podpisuje 
samostojno, v obsegu zakonitih pooblastil 
in pravil podjetja, ter 

Cesnik Valentin, obratovodja, bi pod- 
pisuje za podjetje v odsotnosti direk- 
torja, v istem obsegu kot oni. 

Ministrstvo za finance LRS, 
Ljubljana, 

dne 4. novembra 1948. 
Št. 2435-48 10.256 

* 
2083. 

Sedež: Maribor, 
Dan vpisa: 8. novembra 1948. 
Besedilo:  Splošno gradbeno  podjetje 

^Konstruktor«, Maribor. 
Izbriše se dosedanji vodja stranskih 

obratov Sišen.ik Jakob in se vpiše 
Stražar Ivan, ki podpisuje zo podjetje 

v vseh trgovsk h poslih, ki so v zvezi 
z vodstvom stranskih obratov: listine, 
navedene v 47. členu spi. zakona o drž. 
gospodarskih podjetjih pa sopodpisuje 
glavni računovodja podjetja. 

Ministrstvo za finance LRS, 
Ljubljana, 

dne 4  novembra 1948. 
St. 2431—48 10.257 

2084. 
Sedež: Murska Sobota. 
Dan vpisa: 8. novembra 1948. 
Besedilo: Gozdno gospodarstvo Murska 

Sobota. 
Izbriše se dosedanji operativni uprav- 

ni voditelj Glavna direkcija republiških 
gozdnih gospodarstev in se vpiše kol tak: 
Ministrstvo za ^gozdarstvo in lesno in- 
dustrijo LRS. 

Izbriše se Zmazek Stanislav, dosedanji 
v. d. direktorja. 

Ficko Vendei se izbriše kot v. d. po- 
močnika direktorja in se vpiše kot v. d. 
direktorja, ki podpisuje samostojno, v 
obsegu zakonitih pooblastil in pravil pod- 
jetja, vpiše se 

Koslrnik Viljem, glavni računovodja, 
k: sopodpisuje vse listine, navedene v 
47. Členu spi. zakona o drž. gospodarskih 
podjetjih. 

1       Ministrstvo za finance LRS, 
Ljubljana, 

dne 3. novembra 1948. 
St 2431693-48 10.2C8 

2085. 
Sedež: Muta ob Dravi,' 
Dan vpisa: 8.. novembra 1948. 
Besedilo: Tovarna poljedelskega orodja 

in livarna. Muta ob Dravi.' 
Izbriše se Strajnar Ivan, dosedanji 

tajnik. 
,Ministrstvo za finance LRS, 

Ljubljana. 
dne 3. novembra 1948. 

St. 2431560/1-48   .     10.263 
tis 

2086. 
Sedež: Postojna. 
Dan vpisa: 8. novembra. 1948. 
Besedilo: Gozdno gospodarstvo Po- 

stojna. 
Izbrise se dosedanji direktor Žagar 

Jože, vpiše se 

Fnc Franjo, direktor, ki podpisuje 
samosiojuo, v ousegu zauon-tib pujoiasal 
• pravu pixijelja. 

Ministrstvo za i.nance LUS, 
Ljubljana, 

dne 4. noveaioia 1948. 
St. 2<•••5/1 — 48 10.262 

ft 
2087. 

oedež: Rakek. 
Dan vpisa: y. novembra 1948. 
Beseauo: Gozdno gospodarstvo Rakek. 
Izbrise se dosedanji operativni uprav- 

ni voditelj Glavna Ou reke ja republiških 
gozdnih gospodarstev. Operativni uprav- 
ni voditelj je odslej: Ministrstvo za go- 
zdarstvo in lesno industrijo LRS. 

Vpiše »e: 
Trošt Stanko, sekretar, ki podpisuje 

za podjetje v odsotnosti direktorja m po- 
močnika direktorja, v istem obsegu kot 
navedena. 

Ministrstvo za finance LRS, 
Ljubljana. 

dne 6. novembra 1948. 
St. 24313—48 10.249 

# 
2088. 

Sedež: Sv. Lovrenc na Pohorju. 
Dan vpisa: 8. novembra 1948. 
Besedilo: Tovarna kos in  srpov. Sv. 

Lovrenc na Pohorju. 
Vpiše se 
Còki   Anica,   računovodja,  ki   sopod- 

pisuje vse listine po 47. členu spi. /ui- 
kona o državnih gospodarskih podjetjih. 

Ministrstvo za finance LRS, 
Ljubljana, 

dne S. novembra 194S. 
St. 2431683/1—48 10.264 

2089. 
Sedež: Šent Lovrenc pri Preboldu. 
Dan vpisa: 9. uovembra 1948. 
Besedilo: Opekarna 0L0 Celje okolica, 

Sent Lovrenc. 
Poslovni predmet: Izdelovanje strešne 

in zidne opeke. 
Ustanovitelj podjetja: OLO Celje oko- 

lica, odločba št. 7419/2 z dne 2. XI. 1948. 
Operativni upravni voditelj: Izvršilni 

odbor OLO Celje okolica. 
Podjetje zastopa m zanj podpisuje: 
Brečko Hinko, upravnik, po splošnem 

zakonu o drž. ••••.  podjetjih in potr- 
jenih pravilih 

Okrajni LO Celje okolira, 
poverjeništvo za finance, 
dne 9. novembra 1948. 

St. 3609/1— 48 10.117 
ft 

2090. 
Sedež: Pođzcmolj. 
Dan vpisa: 4. novembra 1948 
Besedilo: Krajevna čevljarska delavni- 

ca KLO Podzemelj. 
Poslovni   predmet:   Dela   čevljarske 

stroke' 
ustanovitelj podjetja: KLO Podzemelj. 
Podjetje zastopa in zanj   podpisuje: 
Simonie Jožef,  upravnik, samostojno 

v obsegu zakonitih pooblastil in pravil 
podjetja 

Okrajni LO Črnomelj. 
piivenVnîîfvo za finance, 
dne 4   novembra 1948 

Et 2.097/1 10.033 
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2Ö91. 
Sedež: Križevci pri Ljutomeru. 
Dan vpisa: 8 novembra 1948 
Besedilo:   Krajpvua  gostilna Križevci 

pri Ljutomeru. 
Poslovni  predmet: Prodaja mrzlih  in 

toplih jedil, točenje alkoholnih in brez- 
alkoholnih  pijač1 in  nakupovanje  pred- 
metov gostinske 6troke. 

Ustanovitelj  podjetja: KLO Križevci. 
Operativni upravni voditelj: Izvršilni 

odbor KLO Križevci. 
Za podjetje podpisuje: 
Kosi Gabrijel, upravnik, v obsegu pra- 

vu v vseh zadevah. 
Okrajni LO Ljutomer, 

poverjeništvo za finance, 
ine 8 novembra 1948. 

Št. 1673 10.124 
* 

2092. 
Sedež: Križevci pri Ljutomeru. 
Dan vpisa: 8. novembra 1948. 
Besedilo: Krajevna žaga  Križevci pri 

Ljutomeru. 
Poslovni predmet: Žaganje lesa, na- 

bava in prodaja lesnih izdelkov in dru- 
gih predmetov te stroke 

Ustanovitelj podjetja: KLO Križevci. 
Operativni upravni voditelj: Izvršilni 

odbor KLO Križevci. 
Za podjetje podpisuje: 
Kosi Gabrijel upravnik, v obsegu pra- 

vil v vseh zadevah. 
Okrajni LO Ljutomer. 

poverjeništvo za financo, 
dne 8   novembra 1948. 

St   1671/48 10.12S 

2093. -     \ 
Sedež: Ljutomer. 
Dan vpisa: 5. novembra 1048. 
Besedilo:   Premogovniki, 'Ljutomer. 
Poslovni   predmet    Izkopavanje   pre- 

moga  in   raziskovanja  premogovnih le- 
žišč na območju okraja Ljutomer 

Ustanovitelj podjetja: OLO Ljutomer. 
Operativni upravni  voditelj:  Izvršilni 

odbor OLO Ljutomer. 
Za podjetje podpisujeta: 
Vezja k Kari. upravnik v obsegu pra- 

vil v vseh zadevah, 
Obilčmk Franc, knjigovodja- 

Okrajni LO Ljutomer, 
poverjeništvo za finance, 
dne 5. novembra 1948. 

ŠI.  1692 10 032 

2004. 
Sedež: Loška ••••. 
Dan vpisa: 9 novembra 494v 
Besedilo: Krajevni mlin. 
Poslovni predmet- Mlelie žita 
Ustanovitelj podjetja- KLO Loška go- 

ra. 
Operativni upravni voditelj: KLO Lo- 

ška gora 
Podjetje zastopa in zanj podpisuje: 
Gorjup Jurij   upravnik, v vseh zade- 

vah. 
Okrnim LO Polirane. 

odsek  za  finance, 
dne 9. novembra 1948. 

gl  3742/48 10.122 

2095. 
Sedež: Poljfanc. 
Dan vpisa: b novembra 1948. 
Besedilo: Okrajno elektro-inštalarijsko 

podjetje. 
Poslovni predmet: Storitve električne 

stroke.in trgovina s predmeti te stroke. 
Ustanovitelj  podjetja: OLO Poljčane. 
Operativni  upravni voditelj: Izvršilni 

odbor OLO Poljčane. 
Podjetje zastopa in zanj podpisuJe:| 
Bosch Ignac, upravnik, v vseh zadevah. 

Okrajni LO Poljčane. 
odsek za finance, 

dne 9. novembra 1948. 
St. 3741/48 10123 

H- 
209G. 

Sedež: Cerknica. 
Dan vpisa: 22 oktobra 1948 
Besedilo: »Kino-inštalarijsko podjetje«. 
Poslovni predmet: Kino predstave in 

vsa inštalarijska dela. 
Ustanovitelj podjetja: KLO Cerknica 
Operativni upravni voditelj: KLO Cer- 

knica. 
Za podjetje podpisujeta: 
Baje Alojz, upravnik, 
Klančar Frane član KLO.   • 
Melo Anton, blagajnik. 

Okraini  LO  Postojna, 
poverjeništvo za finance, 

dne 22   oktobra  1948. 
Št.  1960/2 9530 

2097. 
Sedež: Ncgova štev. 17 KLO tfcgova. 
Dan vpisa: 8. novembra 1948. 
Besedilo: ••••••••'krojaška in Šivilj- 

ska delavnica. ••''•••    ' w / 
Poslovni predmet: ' Izvrševanje vseh 

kroiaških del 
Ustanovitelj  podietja:   KLO  Netfova. 
Onerativni upravni voditelj: KLO Ne- 

gova. ' ' • 
Podjetie zastopajo in zani mdmsujejo:, 
Siïko Anton, predspdn'k KT.O Negova. 
Rozman femac. tajnik KLO Nego va, 
Slana Aloiz. noslovorfia ta samo v no- 

tranjih zndevah podjetja. 
Okraini LO, RarVona, 

poverjeništvo, za finance, 
doe 8   novembra 1948. 

St  304/5 10.173 
* 

•2098. \ 
Sedež. Paričjak štev 28. KLO Kapela. 
Dan vpisa; 8, novembra 1948 
Besedilo: Krajevna sodarska delavni- 

ca. 
Poslovni predmet: Izvrševanje «odar- 

skih del 
Ustanovitelj podjetja: KLO Kapela. 
Operativni upravni voditelj: KLO Ka- 

pela 
Podjetje zastopajo tn zanj podpisujejo: 
Dunaj Franc, predsednik KLO Kar eia. 
Bračko Franc, tajnik KLO Kapela. -, 
Sic Matiia. uoravnik nodlptja. ta samo 

v notranjih zadevah podjetja. 
Okraini LO RarVona, 

povor!f,p*5'vo »n finance,. 
dne 8. novembra 1948. 

St. 36/60 10.175 

2099. .      . 
Sedež: BaE. 
Dan vpisa: 3. novembra 1948. 
Besedilo: Krajevna mizarska delavni- 

ca Materija. 
Poslovni   predmet:  Posli   mizarskega 

obrata. 
Podjetje zastopajo In zanj podpisujejo: 
Kastelič Jožef, za glavnega poslovodjo, 

eklepa pogodbe in dogovore v okviru pra« 
vil podjetja; * 

Godina Franc in 
Gržel Anton, sopodplBujeta vs«, financ 

ne in blagajniške listine. 
Okrajni LO Sežana, 

poverjeništvo za finance, 
dne 7. novembra 1948. 

Št 2230/1 10.098 

* 
2100. 

Sedež: Klance. 
Dan vpisa: 3. novembra 1948. 
Besedilo: Krajevna pekarna opeke 

Ocizla. 
Poslovni predmet: Izdelovanj* zidne 

in strelne opeke. 
Ustanovitelj ppdjelja: Krajevni LO 

Ocizla z odločbo št 1110/48 z dne 20. 
X. 1948. 

Podjetje zastopata in zanj podpisujeta: 
Pretrinja ' Josip, upravnik podje'tK 

sklepa pogodbe'in dogovore v okvr/u 
pravil podjetja; "*;" 

Pečar Josip, ki sopodpisuje vse finanč- 
ne In blagajniške listine. 

Okrajni LO Spiana, 
pov--jeništvo 1• finance. 

,   ,  dne 7. novembra 1948. , 
'• . /št 2230/1 '     '• 10•9• 

* 
2101. "      ' 

Sedež: Lokev.! v •       •'• 
Dan vpisa: 3. novembra 1948. 
Besedilo: Krajevno čevljarsko podjetja 

Lokev.   . •- r 

Poslovni predmet: Posli čevljarskega 
obrata. 

Ustanovitelj podjetja: Krajevni LO Lo-. 
kev z odločbo št. 802/48 z dne 22.' X- 
1948. "     . 

Podjetje zastopa ""in zanj" podpisuje: 
Božeglav Anton, za glavnega poslovod- 

jo,' sklepa pogodbe in dogovore v okviru 
pravil podjetja. •   ,     , 

Okrajni LO Seiana, 
poverjeništvo za finance. 
dne 7. novembra 1948. ' -        / 

St'2230/1   ' t    ','_'., 10.095 
$ ' :' 

2102. ,. •'•> 
Sedež- Sežana,     ,^           " 
Dan vpisa: 5. novembra 1948. 
Besedilo: Okrajna delavsko nameščen- 

ska restavracija Sciana./, 
Poslovni pTedmet: Prehrana'delavcev 

in nameščencev sežanskega okraja. 
Ustanovitelj podjetja: Okrajni LO Se- 

žana. 
Podjetje zastopata in zanj podpisujeta: 
Trampuš Zdravko. poslovodja, Id za- 

stopa, skleoa "pogodbe in dogovore v ok- 
viru  pravil  podjetja; 
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Ravbar Franc, računovodja, ki sopod- 
pljuje vse finančne in blagajniške listi- 
ne. 

Okrajni LO Seiana, 
poverjeništvo za finance, 
dne 7. novembra 1948, 

Št. 2230/1 10.090 
* 

2103. 
Sedež: Škrbina. . 
Dan vpisa: 12. novembra 1948. 
Besedilo: Krajevno gostinsko podjetje 

Škrbina. 
Poslovni predmet: Gostinski, kovaški 

in mlinarski posli. 
Ustanoviteli podjetja: KLO Škrbina, 

odločba št. 985/48 z dne 9. XI. 1948. 
Podjetje zastopajo in zanj podpisujejo. 
'''ofar Alojz, glavni upravnik, ki skle- 

pa pogodbe in dogovore v okvdru pravil 
podjetja, 

Vižentin   • tojz, namestnik upravnika, 
Gotič Drago, knjigovodja, vse listine 

finančnega in blagajniškega pomena. 
Okrajni LO Sežana, 

poverjeništvo za finance, 
dne 13. novembra 1948 

Št. 2262/1 10.312 

2104. 
Sedež: Vremski Britof. 

<,Dan vpisa: 10. novembra 1948. 
'•ÎJeeedilo: Krajevno gostinsko podjetje 

Veâmski Britof. 
Poslovni predmet: Gostinski posli m 

turnem. 
Ustanovitelj podjetja: KLO Vremski 

Britof. '*-' 
Podjetje zastopajo in zanj podpisujejo: 
Pruk Franc, upravnik podjetja, sklepa 

pogodbe in   dogovore v okviru pravil 
podjetja, 

Hrešcak Franc in 
Vatovec Janko, sopodpisujeta vee fi- 

nančne in blagajniške listine. 
Okrajni LO Seïana, 

poverjeništvo za finance, 
dne 13. novembra 1948. 

Št. 2262/1 10.313 

2105. 
Sedež: Dobovec St. 84. 
Dan vpisa: 5. novembra 1948. 
Besedilo: Gostilna KLO Dobovec. 
Poslovni predmet: Nakupovanje in 

prodaja alkoholnih in brezalkoholnih pi-' 
jač ter toplih in mrzlih jedil 

Ustanovitelj podjetja: KLO Dobovec. 
Operativni upravni voditelj: IzvrSilni 

odbor .KLO Dobovec. 
Za podjetje podpisujeta: 
Jesenšek Janez, ravnatelj gospodar- 

skih podjetij, v računovodskih zadevah 
skupaj z njim 

Knez Mirko, knjigovodja poslovne 
uprave.        ' 

-    Okrajni LO Trbovlje, 
povericnišfvo za finance, * 
dne 5 novembra 1948 

Št. 2398/1-48 10.044 

2106. 
Sede?« Hrastnik 35. 
Dan vpisa: 5  novembra 1948. 
Besedilo: Ljudska oblačilnica, Hrast- 

' nik. 

Poslovni predmet: Izdelovanje moških 
in ženskih oblek • perila in popravila. 

Ustanovitelj  podjetja:  KLO Hrastnik. 
Operativni upravni voditelj: Izvršilni 

odbor KLO Hrastnik. 
Za podjetje podpisujejo: 
Krava   Jože,   upravnik   gospodarskih 

podjetij, ali 
Štravs Alojz, upravnik komunalnih 

podjetij, skupaj z njima 
Zupan   Ivanka,   blagajničarka   gospo- 

darskih pod.etij, za vse zadeve do zne- 
ska 43.000 din, nad tem zneskom pa po 
poprejšnji privolitvi 10 KLO Hrastnik. 

Okrajni LO Trbovlje, 
porerjeništvo za finance, 
dne 5. novembra 1948. 

St. 2391/1—48 10-038 

2107. 
Sedež: Hrastnik 104. 
Dan vpisa: 5. novembra 1948. 
Besedilo: Izdelovalnica soda-vode in 

pokalic, Hrastnik. 
Poslovni pTedmet: Izdelovanje in raz- 

pečevanje soda-vode m pokalic. 
Ustanovitelj  podjetja:  KLO Hrastnik. 
Operativni upravni voditelj: Izvršilni 

odbor KLO Hrastnik. 
Za podjetje podpisujejo: 
Kravs Jože, upravnik gospodarskih 

podjetij, ali 
Štravs Alojz, upTavnfk komunalnih 

podjetij, skupno z njima 
Zupan Ivanka, blagajničarka gospo- 

darskih podjetij, za vse zadeve do zne- 
ska 20.000 din' nad tem zneskom pa po 
poprejšnji  privolitvi 10 KLO Hrastnik. 

Okrajni L0 Trbovlje, 
poverjeništvo za finance, 
dne 5- novembra 1948. 

Št. 2393/1-48 10.040 
* 

2108. 
Sedež: Hrastnik 104. 
Dan vpisa: 5 novembra 1948. 
Besedilo:  Krajevna  mostna tehtnica, 

Hrastnik. 
Poslovni predmet: Tehtanje do 5.000 ki- 

logramov. 
Ustanovitelj podjetja:  KLO Hrastnik. 
Operativni upravni voditelj: Izvršilni 

odbor KLO Hrastnik. 
Za podjetje podpisujejo: 
Kravs   Jože,' upravnik   gospodarskih 

podjetij, ali 
Štravs Alojz, upTavnik komunalnih 

podjetij, skupaj z njima 
Zupan   Ivanka,   blagajničarka   gospo- 

darskih podjetij, za vse zadeve do zne- 
ska 5.000 din, nad tem zneskom pa po 
poprejšnji privolitvi 10 KLO Hrastnik. 

Okrajni LO Trbovlje, 
poverjeništvo za finance, 
dne 5- novembra 1948. 

Št. 2392/1—48 10.037 
* 

2109. 
Sedež: Hrastnik 104. 
Dan vpisa: 5. novembra 1948. 
Besedilo: Kurivopromct.  Hrastnik. 
Poslovni predmet: Preskrba prebival- 

stva Hrastnika in okolice a kurjavo. 
Ustanovitelj podjetja:  KLO Hrastnik. 
Operativni upravni voditelj: Izvršilni 

odbor KLO Hrastnik. 

Za podjetje podpisujejo: 
Krava   Jože,   upravnik   gospodarskih 

podjetij, ali 
Štravs   Alojz,   upravnik   komunalnih 

podjetij, skupaj z njima 
Zupan   Ivanka,   blagajničarka   gospo- 

darskih podjetij, za vse nadeve do zne- 
ska 50.000 din, nad tem zneskom pa po 
poprejšnji privolitvi 10 KLO Hrastnik. 

Okrajni L0 Trbovlje, 
poverjeništvo za finance, 
dne 5- novembra 1948. 

Št. 2387/1—48 10 045 
« 

2110. 
Sedež: Hrastnik 104. 
Dan vpisa: 5 novembra 1948. 
Besedilo: Uprava zgradb, Hrastnik. 
Poslovni predmet: Vzdrževanje zgradb. 
Ustanoviteli  podjetja:  KLO Hrastnik. 
Operativni upravni voditelj: Izvršilni 

odbor KLO Hrastnik. 
Za podjetje podpisujejo: 
Štravs   Alojz,   upravnik   komunalnih 

podjetij, ali 
Štravs  Jože,   upravnik   gospodarskih 

podjetij, skupaj z njima 
Zupan   Ivanka,  blagajničarka  gospo- 

darskih podjetij, za vse zadeve do zne- 
ska 30.000 din, nad tem zneskom pa pc 
poprejšnji  privolitvi  10 KLO Hrastnik 

Okrajni LO Trbovlje, 
poverjeništvo za finance, 
dne 5. novembra 1948. 

Št. 2393/1—48 10 034 
* 

2111. 
Sedež: Hrastnik 118. 
Dan vpisa: 5. novembra 1948. 
Besedilo:  Zaloga   pira   in mineralne 

Tode. 
Poslovni predmet: Razpečavanje piva 

in mineralne vode. 
Ustanoviteli  podjetja   KLO Hrastnik. 
Operativni upravni voditelj: Izvršilni 

odbor KLO Hrastnik. 
Za podjetje podpisujejo: 
Kravs   Jože,   upravnik   gospodarskih 

podjetij, ali 
Štravs   Alojz,   upTavnik   komunalnih 

podjetij, skupaj z njima 
Zupan   Ivanka,  blagajničarka   gospo- 

darskih podjetij, za vse zadeve do zne- 
ska 50.000 din, nad 4tem zneskom pa po 
poprejšnji  privolitvi TO KLO Hrastnik. 

Okrajni L0 Trbovlje, 
poverjeništvo za finance, 
dne 6  novembra 1948. 

Št. 2393/1-48 10.046 
* 

2112. 
Sedež: Hrastnik 124. 
Dan vpisa: 5. novembra 1948. 
Besedilo:   Krajevne   mesnice,   Hrast, 

nik. 
Poslovni  predmet: Dela  mesarske in 

prekajevalske stroke. 
Podružnice: 
Hrastnik 118, . 
Hrastnik 49, 
Hra«tnik 4, 
Hrastnik 45. 
TManwiloti  nodipHa: K 1,0 Hrastnik. 
Operativni  upravni voditelj: Izvršilni 

i odbor KLO Hrastnik. 
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Za podjetje podpisujejo: 
Kravs   Jole,   upravnik   gospodarskih 

podjetij, ali 
Stravs Alojz, upravnik komunalnih 

podjetij, skupaj z njima 
Zupan  Ivanka,  blagajničarka   gospo- 

darskih podjetu. za vse zadeve do zne- 
ska 150.000 din, nad tem zneskom pa po 
poprejšnji privolitvi IO KLO Hrastnik; 

Okrajni L0 Trbovlje, 
poverjeništvo za finance, 
dne 5- novembra 1948. 

St. 2888/1—48 10.035 
* 

2113. 
Sedež: Hrastnik 174. 
Dan vpisa: 5. novembra 1048. 
Besedilo: Ljudska čcvljarna, Hrastnik. 
Poslovni predmet: Izdelovanje in po- 

pravila čevljev. 
Ustanovitelj  podjetja: KLO Hrastnik. 
Operativni upravni voditelj: Izvršilni 

odbor KLO Hrastnik. 
Za podjetje podpisujejo: 
Kravs  Jože,   upravnik   gospodarskih 

podjetij, ali 
Stravs Alojz, upravnik komunalnih 

podjetij, skupaj z njima 
Zupan   Ivanka,  blagajničarka   gospo- 

darskih podjetij, za vse zadeve do zne- 
ska 20.000 din, nad tem zneskom pa po 
poprejšnji privolitvi 10 KLO Hrastnik. 

Okrajni L0 Trbovlje, 
povcrjeništvo za finance, 
dne 5. novembra 1948. 

Št. 2394/1-48 10.036 
dne 5. novembra 1948, 

2114. 
Sedež: Hrastnik 177. 
Dan vpisa: 5. novembra 1948. 
Besedilo: Krajevna trgovina s sadjem 

in zelenjavo. 
Poslovni predmet: Nakup in prodaja 

sadja in zelenjave. 
Ustanovitelj  podjetja: KLO Hrastnik. 
Operativni upravni voditelj: Izvršilni 

odbor KLO Hrastnik. 
Podružnica: Hrastnik 113. 
Za podjetje podpisujejo: 
Kravs Jože, upravnik gospodarskih 

podjetij, ali 
Stravs Alojz, upravnik komunalnih 

podjetij, skupaj z njima 
Zupan Ivanka, biagajnioarka gospo- 

darskih- podjetij, v vseh zadevah do 
230.000 din. 

Okrajni L0; Trbovlje, 
povcrjeništvo za finance, 
dne 5. novembra 1948., 

Št. 2379/1-48       '    10.042 
* 

2115. 
Sedež: Hrastnik, Studence 35. 
Dan vpisa: 5. novembra 1948. 
Besedilo: Krajevna ekonomija. Hrast- 

nik. 
Poslovni predmet: Pridelovanje zele- 

njave, poljskih pridelkov, gojitev sad- 
nega drevja in reja kokoši in svinj. 

Ustanovitelj podjetja: KLO Hrastnik. 
Operativni upravn' roditelj: Izvršilni 

odbor KLO Hrastnik. 
Za podjetje podpisujejo: 
Kravs Jože, upraviftlk gospodarskih 

Podjetij, ali 

Strave Alojz, upravnik komunalnih 
podjetij, oba' samostojno za vse zadeve 
do zneska 50.000 din, nad tem zneskom 
pa po prejšnji privolitvi IO KLO Hrast- 
nik 

Zupan Ivanka, blagajničarka gospo- 
darskih podjetij, skupaj z enim upravni- 
kom. 

Okrajni L0 Trbovlje, 
poverjeništvo za finance, 
dne 5- novembra 1948. 

Št. 2390/1—48 10.039 
* 

2116. 
Sedež: Radeče št. 18. 
Dan vpisa: 29. oktobra 1948. 
Besedilo: Krojaška delavnica KLO Ra- 

deče. 
Poslovni  predmet: Izdelovanje in po- 

pravila oblek. 
Ustanovitelj podjetja: KLO Radeče 
Operativni upravni voditelj: Izvršilni 

odbor KLO Radeče. 
Za podjetje podpisuje: 
Lašič Franc,  upravnik   gospodarskih 

podjetij, 
Pižmolit Franc, poslovodja, v vseh za- 

devah. 
Okrajni L0 Trbovlje, 

poverjeništvo za finance, 
dne 29. oktobra 1948. 

Št. 2326/1—48 10.043 

2117. 
Sedež: Dravograd. 
Dan vpisa: 10. novembra^ 1948. 
Besedilo: Okrajni magacin — Dravo- 

grad. *•     •'*  • 
Vpiše ee' nova poslovalnica >Slovenj 

Gradec št. 14, ki bo oskrbovala bodoče 
matere in otroke. 

Okrajni L0 Dravograd, 
poverjeništvo za finance, 
dne 10. novembra 1948. 

. Št/ 1082'2—48 10.246 
* 

2118.     : 

Sedež: Ajdovščina. 
Dan izbrisa: 7. oktobra 1948. 
Besedilo: Destilacija in predelava sad- 

ja, Ajdovščina. 
Zaradi prehoda v sestav republiških 

podjetij na pediatri ukaza Prezidiia Ljud- 
ske skupščine LRS z dne 16. VII. 1948 
(Ur. list LRS 31-,168/48). 

Okrajni LO Gorica, 
poverjeništvo •• finance, 

dne 7. oktobra 1948. 
Št. 2529/2—48 9997 

* 
21 ia 

Sedež: Miren.. 
Dan vpisa: 28. oktobra 1948. 
Besedilo: Okrajna usnjarna Miren. 
Izbriše se knjigovodja Blažič Marjan, 

vpiše pa 
Mozetič Anton, z istimi pooblastili. 

Okralni LO Gorica, 
poverjeništvo za finance, 

dne 7. oktobra 1946.      * 
Št. 1786/53-48 

2120. 
Sedež: Kranj. 
Dan vpisa: 30. julija 1948. 
Besedilo: Mestno elektrotehnično pod- 

jetje Kranj. 
Poslovni predmet: Trgovina z elektro- 

tehničnimi predmeti, elektrotehnične 
instalacije za napeljavo elektrovodov, na- 
vijanje električnih motorjev, popravila 
pisalnih, računskih in šivalnih strojev, 
popravila registrirnih blagajn in popra- 
vila radioaparatov. 

Pooblaščenca za sopodpisovanje pod- 
pisujeta spise finančnega značaja odslej 
do zneska 50.000 din in ne več do zneska 
20Q.000din. 

Okrajni LO Kranj, 
odsek za finance, 

dne 10. novembra 1948. 
St. 1382/1^48 10.205 

2121. 
Sedež: Ljubljana, Cankarjeva 4. 
Dan vpisa: 5. novembra 1948. 
Besedilo: Gostinsko podjetje MLO 

»Daj — dame, Ljubljana. 
Podpisniki: Izbriše ee Maležič Boži- 

dar, ravnatelj, vpiše se 
Kr*lj Silvo, ravnatelj. 

MLO za glavno mesto Ljubljana, 
poverjeništvo za finance, 
dne 5. novembra 1948. 

Fin. št. 4048 10.118 

2122. 
Sedež: Ljubljana, Cesta dveh cesarjev 

št. 393. 
Dan. vpisa: 5. novembra 1948. 
Besedilo: Mestno industrijsko podjet- 

je >Zidak<. 
Besedilo odslej: >Mestne opekarne« • 

Ljubljani. 
MLO za glavno mesto Ljubljana, 

poverjeništvo za finance, 
dne 5. novembra 1948. 

Fin. št. 3943 10.120 
# 

2123. 
Sedež: Ljubljana, Florjanska 27. 
Dan vpisa: 2. novembra 1948. 
Besedilo: Ljudska šivalnica, Ljubljana, 

Florjanska c. 27. 
Podpisniki: Izbriše se Podboj Marija, 

vpiše se 
Pleterski Vilma, knjigovodja, ki pod- 

pisuje skupaj z upravnikom podjetja. 
MLO za glavno mesto Ljubljana, 

poverjeništvo za finance, 
dne 2. novembra 1948. 

Fin. št. 3944 10.031 

2124. 
Sedež: Ljubljana, Gajeva 1. 
Dan vpisa: 11. novembra 1948. 
Besedilo: Gostinsko podjetje Kavarna- 

bar >Nebotičnik<r, Ljubljana. 
Izbrišejo ee upravičenci za podpisova- 

nje: Bec Jože, ravnatelj, Kokallj Dušan-, 
ka, knjigovodja in Šinkovec Angela, na- 
mestnica knjigovodje; vpiäejo se: 
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Serš Matija, ravnatelj, 
Kraigher Josip, namestnik ravnatelja, 

Kraigher Josip, rmmestuik ravnatelja, 
MLO za glavno mesto Ljubljana, 

poverjeništvo za finance, 
dne 11. novembra 1948. 

Fin. št. 3903 10.311 
* 

2125. 
Sedež: Ljubljana. Miklošičeva 15/1. 
Dan vpisa: 5. novembra 1948. 
Besedilo: Trgovsko podjetje »Kurivo«, 

Ljubljana. 
Poslovalnica: Izbriše «e poslovalnica 

v Podmilščakovi 11. 
MLO za glavno mesto Ljubljana, 

poverjeništvo za finance, 
dne 5. novembra 1948. 

Fin. št  3900 10.119 

2126. 
Sedež: Videm št. 13, KLO Sv. Jurij ob 

ftčavnici. 
Dan vpisa: 9. junija 1948. 
Besedilo: Krojaško-šiviljska delavnica 

Sv. Jurij. 
Izbriše ee poslovodja Kolarič Marija 

in vpiše 
Borko Jožef, poslovodja. 

Okrajni^ LO Radgona, 
poverjeništvo za finance, 
dne 9. novembra 1948. 

St. 193/2 10.174 

2127. 
Sedež: Maribor. 
Dan vpija: 10. novembra 1948. 
Besedilo: Mestne avtomehanične de- 

lavnice, Maribor) Jugoslovanski trg. 
Izbriše se operativni upravni voditelj 

Direkcija proizvodnih podjetij MLO Ma- 
ribor in pooblastilo za podpisovanje rav- 
natelja Čepela Franca. 

Vpiše se novi operativni upravni vo- 
ditelj: 

Poverjeništvo za promet MLO Maribor 
In novi ravnatelj, 

Gajšek  Julij,  ravnatelj, podpisuje v 
okviru  pooblastila operativnega uprav- 
nega vodstva skupno z računovodjem. 

Mestni LO Maribor, 
poverjeništvo za finance, 
dne 10. novembra 1948. 

St. Pov. 549/III'1948        10.179 
* 

2128. 
Sedež: Maribor. 
Dan vpisa: 10. novembra 1948. 
Besedilo: Mestno trgovsko podjetje 

»Metrop« Maribor, Gosposka ul. 18. 
Izbrišejo se 
Prodajalna št. 2 — Trgovina s špeceri- 

jo, Ulica X. Oktobra 5, 
Prodajalna št. 3 — Trgovina s špeceri- 

jo, Glavni trg ,2, 
Prodajalna št. 4 — Trgovina s špece-. 

rijo, Glavni trg 1, 
Prodajalna št. 5 — Trgovina s špece- 

rijo, Gosposka ul. 20. 
Prodajalna ši. 6 - Trgovina s špece- 

tijo, Turnerjeva ul. 41, 

Prodajalna Št. 7 — Trgovina i elek- 
trotehničnim materialom, Gosposka 20, 

Prodajalna št. 9 — Trgovina s tehnič- 
nimi artikli in kolesarskimi potrebščina- 
mi, Partizanska c. 44, 

Prodajalna št. 11 - Trgovina z us- 
njem, Koroška c 13, 

Prodajalna št. 16 — Trgovina e čevlji, 
üoäposka ul. 1, 

Prodajalna št. 17 — Trgovina • laki, 
barvami  in   pleskarskimi   potrebščina.« 
mi, Glavni trg 20, 

Prodajalna št. 18 — Špecerijska trgo- 
vüu, Cankarjeva ul. 30, 

Prodajalna št. 19 — špecerijska trgo- 
vina, Jerovškova ul. 32, 

Prodajalna št. 20 — špecerijska trgo- 
vina, Ljubljanska ul. 37 in 

Prodajalna št. 21 — špecerijska trgo- 
vina, Radvanje 49. 

Vpišejo se: 
Prodajalna Št. 2 — Manufaktura in ga- 

lanterija, Moskovska 6, Tezno, 
Prodajalna št. 3 — Komisijska proda- 

ja, Glavni trg 16, 
Prodajalna št. 4 — Manufaktura ga- 

rantirane preskrbe, Partizanska 9, 
Prodajalna št 5 — Manufaktura ga- 

rantirane preskrbe, Limbuška 14, 
Prodajalna Št. 6 — Parfumerija, Trg 

Rdeče armade 9, 
Prodajalna št. 16 — Trgovina za bodo- 

če matere, Gosposka ul. 1, 
Prodajalna št. 23 — Manufaktura ga- 

rantirane preskrbe, Valvazorjeva ul. 30 
in 

Prodajalna Št. 26 — Konfekcija, Go- 
sposka ul. 13. 

Izbrišejo se ravnatelj Šepec Ivan, pod- 
ravnatelj Stok Franjo in namestnik glav. 
nega računovodje Šepec Milica; vpišejo 
se 

Kasesnik Franjo, ravnatelj in 
Leman Avrelija, namestnik glavnega 

računovodje. 
Mestni LO Maribor, 

poverjeništvo za finance, 
dne 10. novembra 1948. 

Št Pov. 487, 494, 495/111/1940 10.180 

2129. 
Sedež: Ruše. 
Dan vpisa: 6. novembra 1948. 
Besedilo: Krajevna gostilna Ruše. 
Otvori se podružnica Ruše; poslovodja 

Trilar Štefka iz Ruš. 
Okrajni LO Maribor okolica, 

poverjeništvo za finance, 
dne 6. novembra 1948. 

St. 1348/2-48 V/6       10.099 

2130. 
Sedež: Ajdovščina. 
Dan izbrisa: 7. oktobra 1948. 
Besedilo: Okrajno podjetje >Fotopod- 

jetje« Ajdovščina. 
Zaradi prehoda v sestav invalidskih 

podjetij in na podlagi odločbe OLO Qo- 
Tica, Št. 7303 z dne 17. VI. 1948. 

Okrajni LO Gorica, 
poverjeništvo za finance, 

«    dne 7. oktobra 1948. 
St. 1786/49—48 9994 

2131. 
Sedež: Ljubljana, Šmariinska 28. 
Dan izbrisa: 8. novembra 1948, 
Besedilo: »Zmaje, tovarna baterij, Ljub. 

Ijana. 
Zaradi prehoda v republiško upravo 

na podlagi odločbe Prezidija Ljudske 
skupščine LRS, št. 107 z dne 16. VII. 
1948. 

MLO za glavno mesto Ljubljana, 
poverjeništvo za finance, 
dne 8. novembra 1948. 

Fin. št 4069 10.121 

2132. 
Sedež: Svečina- 
Dan izbrisa: 6. novembra 1948. 
Besedilo: Krajevno gospodarsko pod- 

jetje KLO Svečina z odsekom za trgovi- 
no in pekarno. 

Zaradi prehoda v sklop Okrajnega 
magazina Maribor okolica. 

Okrajni L0 Maribor okolica, 
poverjeništvo za finance, 
dne 9. novembra 1948. 

Št. 1351/2—48 V/6        10.100 
* 

213». 
Sedež: Ruše. 
Dan izbrisa: 6. novembra 1948. ^ 
Besedilo: Krajevno goSp<odarsko pod- 

jetje KLO Svečina. 
Zaradi prenehanja obratovanja. 

Okrajni LO Maribor okolica, 
poverjeništvo za finance, 
dne 6. novembra 1948. 

Št 1351/1-48 V/6 10.100 
* 

2••4. 
Sedež: Gornja Radgona, Jurkovičeva 7. 
Dan izbrisa: 2. novembra 1948. 
Besedilo:   Gostilna  krajevnih gospo- 

darskih podjetij. 
Zaradi prehoda v sklop Okrajne de- 

lavske in uslužbenske restavracije. 
Okrajni LO Radgona, 

poverjeništvo za finance, 
dne 8. novembra 1948. 

Št. 643/2 10.176 

2135. 
Sedež: Gornja Radgona. 
Dan izbrisa: 2. avgusta 1948. 
Besedilo: Trgovina z mešanim blagom. 
Zaradi  prehoda v 6klop Okrajnega 

magaaina v Gornji Radgoni. 
Okrajni L0 Radgona, 

po.verjeništvo za finance, 
dne 2. novembra 1948. 

St. 643/1 10.177 
* 

2136. 
Sedež: Gornja Radgona, Kerenčičcva 

ul. štev. 2. 
Dan izbrisa: 26. julija 1947. 
Besedilo: Trgovina z usnjem in čer- 

ljarskimi potrebščinami. 
Zaradi prehoda v sklop Okrajnega ma- 

gazina Gornja Radgona. 
Okrajni LO Radgona, 

poverjeništvo za finance, 
d»-« 8. novembra 1948. 

Št. 643/3 10.178 
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1S92. 
Sedež: Rogatec. 
Dan vpisa: 21. oktobra 1948. 
Besedilo: Potrošniška zadruga z o. j. 

r Rogatcu. 
Zadruga je bila ustanovljena na skup- 

ščini 26. VIII. 1948 za nedoločen čas. 
1 v Naloge zadruge so: 1. da na čim boljši, 
j čim kulturnejši in gospodarski način 
! oskrbuje svoje člane z vsemi potreb- 

nimi potresnimi predmeti. V ta namen: 
oskrbuje šole in učence e šolskimi po- 
trebščinami: a) ugotavlja potrebe svojih 
članov in sestavi na podlagi ugotovlje- 
nih potreb načrt potrošnje; b) sklepa po. 
godbe s proizvajalnimi podjetji, z držav- 
nimi trgovskimi podjetji in .s kmetij- 
skimi zadrugami oziroma njihovimi zve- 
zami za dobavo industrijskih in kme- 
tijskih proizvodov, zlasti skrbi za doba- 
vo povrtnin, sadja, mleka itd.; c) skrbi, 
da bo trgovsko poslovanje v vsakem po- 
gledu na stopnji racionalne, tehnično 
dovršene in kulturne trgovine, to je, da 
bodo člani dobro po3treženi, da bo trgo- 
vina tekoče založena s potrošnimi pred- 
meti, da ne bo imela nekoristnega blaga, 
da bo zniževala zakonito dopustno mar- 
žo, da bodo lokali in izložbe okusno 
opremljene itd.; 2. da ustanavlja za po- 
trebe svojih članov po potrebi in mož- 
nosti lastna podjetja kot n. pr. obrtne 
delavnice, podjetja za konserviranje sad- 
ja, povrtnin, jajc itd.; 3. da skrbi za so- 
delovanje sindikalnih organizacij za 
dvig kulturne in prosvetne ravni in za 
zadružno vzgojo svojih članov. 

Zaradi smotrnega in uspešnejšega iz- 
vajanja svojih nalog izdela potrebne na- 
črte v skladu s splošnim državnim na- 

j    Srtom. 
Zadružni delež znaSa 150 din, delež 

zadružnikovega družinskega člana 10 din. 
Delež se mora plačati ob vstopu v zadru- 
go. Upravni odbor lahko dovoli, da se 
vpisani delež plača v obrokih. 

Vsak zadružnik jamči s petkratnim 
zneskom vpisanega enkratnega temeljne- 
ga oziroma družinskega deleža. 

Priobčitve se, kolikor ni v pravilih 
določeno drugače, nabijejo na zadružni 
razglasni deski. 
• Upravni odbor sestavlja 7 do 9 članov, 
ki jih voli zbor izmed zadružnikov za 
dobo enega leta. 

Zadrugo zastopa upravni odbor. Za 
«drugo podpisujeta po dva člana uprav- 
nega odbora, katerih enega lahko nado- 
mešča po upravnem odboru pooblaščeni 
uslužbenec zadruge. 

Člani upravnega odbora so: 
Tušek Anton, poštni upravnik, Roga- 

tec, predsednik, . 
Žerdoner Franc, kurjač, Rogatec, pod- 

predsednik, ±     , . , 
Okoren Kari, upokojenec, Rogatec, taj- 

nik, 
Erjavec Stefan, ključavničar, Rogatec, 

,        Sotošek Zdravko. šolski upravitelj, Ro- 
Ratec, 

Mikolič Štefan, upokojenec. Rogatec, 
. Supane Milka, gospodinja, Rogatec, od- 
urniki. 

Okrožno sodišče v Celju 
dne 21.. oktobra 1948. 

Zadr VIII 29—4 10.128 

1693. 
Sedež: Šmartno «ob Paki. 
Dan vpisa: 25. oktobra 1948. 
Besedilo: Okrajna zveza kmetijskih za- 

drug za okraj Mozirje. 
Zadruga je bila ustanovljena na skup- 

ščini 17. VIII. 1948 za nedoločen čas. 
Naloge zadruge so: 
Zveza vodi včlanjene zadruge v orga- 

nizacijskem in gospodarskem pogledu, 
uvaja v njihovo poslovanje in planira- 
nje, evidenco in kontrolo, skrbi za vzgo- 
jo zadružnikov sploh, se bori za napred- 
nejše oblike v zadružništvu in za pra- 
vilni razvoj svojih članic V ta namen: 

predstavlja in povezuje vse zadruge 
kmetijskega značaja svojega okraja ra- 
zen kmetijskih obdelovalnih zadrug; 

pospešuje jn razvija s pomočjo- svojih 
članic vse panoge kmetijstva in gozdar- 
stva na svojem področju, zlasti tiste pa- 
noge oziroma kulture, ki v obstoječih 
naravnih pogojih najbolj uspevajo, in 
sicer: a) pomaga svojim članicam *pri 
pravilni organizaciji selekcije živine, pri 
ustanavljanju- plemenilnih postaj, ambu. 
lant za živino, pri gradnji silosov, pri 
nabavi in odgoji plemenske živine, pri 
reji drobnih živali itd;, prav tako skrbi 
pa tudi za dobro organizacijo mlekarstva ' 
in za produkcijo živinskih proizvodov, 
kot mesa, kož, volne itd.; b) organizira 
in pomaga izvrševati svojim članicam 
načrt lesne proizvodnje, odkupuje, pre- 
deluje in vnovčuje les ter skrbi po svo- 
jih članicah za uspešno organizacijo po- 
gozdovanja, zlasti za ureditev drevesnic 
itd.; c) pomaga svojim članicam pri pra- 
vilni organizaciji semenske službe, pri 
vzgoji in pravilni obdelavi vseh vrst- 
kultur, zlaeti tudi industrijskih kultur, 
pospešuje uvajanje naprednejših agro- 
tehničnih metod (mer) v kmetijstvu; 

•č) pomaga svojim članicam pri pospeše- 
vanju sadjarstva in vinogradništva, zla- 
sti pri ureditvi drevesnic in trsnic, pri 
zatiranju raznih rastlinskih bolezni, pri 
obnovi vinogradov, pri vzgoji kvalitetne, 
ga sadja, pri šolanju vin, pri* vnovčeva- 
nju sadja in vio itd.; d) pomaga svojim 
članicam pri pospeševanju vseh drugih 
gospodarskih panog n. pr. čebelarstva, 
itd.; 

pomaga svojim članicam pri mehani- 
zaciji kmetijstva, s tem, da skrbi, da bo- 
do zadruge, uspešno izrabljale razpo- 
ložljive kmetijske stroje, nabavljale take 
stroje, da bodo ti stroji stalno v uporab- 
nem stanju, da pomaga članicam pri ure- 
ditvi delavnic zn popravilo kmetijskih 
strojev, da ima po potrebi lastno tako 
delavnico in lastne večje kmetijske stro- 
je ter da sodeluje po potrebi pri skle- 
panju pogodb mod članicami in traktor- 
sko postajo; 

pomaga pri pravilni organizaciji za- 
družne trgovine in sicer: a) skrbi, da 
bo trgovsko poslovanje njenih članic na 
stopnji racionalne, tehnično dovršene, in 
kulturne trgovine, da bodo članice zni- 
ževale zakonito dopustno maržo; skrbi 
za dobro tehnično organizacijo odkupa 
kmetijskih pridelkov in izdelkov, zlasti 
za pravočasno konfxahiranje in ukrene 
vse potrebno, da je odkup učinkovit,' ka- 
kor tudi, da se pravilno razvije trgovina 

po vezanih cenah; c) pomaga ew>jim Čla- 
nicam pri naročanju in dobavah blaga, 
zalaga članice s trgovskim blagom in 
sklepa pogodbe z dobavnimi podjetji, če 
in kolikor bo to racionalno in gospo- 
darsko smotrno. Pri tem skrbi zlasti, da 
bodo vse zadružne trgovine pravočasno 
in zadostno založene s sortimenti, ki 
ustrezajo okusu in običajem zadružni- 
kov, prav tako pa skrbi, da ne bodo 
imele zadruge na zalogi nekoristnega 
blaga; č) prevaža trgovsko blago za svo- 
je članice a lastnim prevoznim parkom. 
V ta namen koordira tudi plansko in ra- 
cionalno izrabljanje prevoznih sredstev 
svojih članic in ima tudi lastno avto- 
mehanično delavnico; 

posreduje in po potrebi razdeljuje 
med svoje članice kredite, organizira in 
povezuje kreditne odseke svojih članic 
z Narodno banico ter pospešuje zbiranje 
kmečkih prihrankov; 

skrbi za sistematičen .dvig kulturne in 
prosvetne ravni zadružnikov in kmečke- 
ga prebivalstva sploh. V ta namen po- 
maga predvsem pri gradnji zadružnih 
domov, prireja predavanja, razstave itd.; 

vzgaja po planu zadružne kadre, jih 
pravilno razporeja in utrjuje pri njih za- 
vestno disciplino; 

organizira in usmerja delo svojih čla- 
nic, jim daje obvezna navodila' organi- 
zacijskega in poslovnega značaja v skla- 
du z obstoječimi zakonitimi predpisi in 
navodili podrejenih organov. Organizi- 
ra in vrši organizacijsko instruktorsko 
in revizijsko službo, s katero kontrolira 
in zboljšuje njihovo poslovanje, da bo 
v vsakem pogledu smotrno in racional- 
no. .      . t        • 

Zaradi emotrnega in uspešnejšega iz- 
vajanja teh nalog izdela potrebne načrte 
v skladu s splošnim državnim načrtom 
in skrbi, de izdelajo te načrte tudi njene 
članice ter da jih tudi v celoti izvajajo 
in presegajo. V ta namen vodi tudi vso 
potrebno evidenčno in statistično službo. 

Zadružni delež znaša 5000 din in se 
mora plačati ob vstopu v zadrugo. Uprav- 
ni odbor lahko dovoli, da se vpisani de- 
lež plača v obrokih. 

Vsak zadružnik jamči z dvajsetkrat- 
nim zneskom vpisanih obveznih deležev. 

Upravni odbor sestavlja 7 do 9 članov 
za dobo enega leta. 

Zadrugo zastopa upravni odbor. 
Za zadrugo podpisujeta po dva Člana 

upravnega odbora, katerih enega lahko 
nadomešča po upravnem odboru poobla- 
ščeni uslužbenec zveze. 

Priobčitve se nabijejo na zadružni raz- 
glasni deski, kolikor ni v pravilih do- 
ločeno drugače. 

Člani upravnega odbora so: 
Podgoršek Avgust, kmet, Rečica ot> 

Paki, predsednik. 
Kosam Ivan, kmet, Ravne, podpred- 

sednik, 
Lesnik Ivan, nameščenec, Šoštanj, taj- 

nik, 
Bizjak Ivan, kmet, P.erje, 
Forštner Jože, kmet, Gorenje, 
Glojek Ivan, kmet, Šmartno ob Dreti, 
Kovačič Justina, nameščenka. Pesjç, 
Gomiršek   Franc,   sedlar,  Rečica ob 

Savinji, 
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Arnia Anton, lesni manipulant, Ljub- 
no ob Savinji, odborniki. 

Za sopod|.isovanje sta pooblaščena 
Riisoerger Alojz • Bitenc Vekoslav, na- 
meščenca zadruge. 

Okrožno sodišče v Celju 
. dne 25. oktobia 1948. 
/ Zadr VIII 33—3 10.127 

1594. 
Sedež: Crna. 
Dan vpisa: 6. novembra 1948. 
Besedilo: Kmetijska zadruga z omeje- 

nim jamstvom • Črni. 
Zadruga je bila ustanovljena na usta- 

novnem zboru 26. X. 1948 za nedoločen 
čas. 

Naloge zadruge so: 1. da na čim boljši 
in čim kulturnejši način oskrbuje svoje 
člane z vsemi potrebnimi potrošnimi 
predmeti; 2. da odkupuje v svojem oko- 
lišu vse kmetijske pridelke in izdelke v 
skladu s postavljenim načrtom za dobro 
oskrbo mest in drugih industrijskih sre- 
dišč in sklepa v ta namen pogodbe; 
3. da pospešuje in razvija vse panoge 
kmetijskega gospodarstva na svojem 
področju, tako poljedelstvo, živinorejo, 
sadjarstvo, vinogradništvo, čebelarstvo, 
gojitev industrijskih in drugih kultur, 
gozdarstvo, domačo obrt itd., posebno 
še tiste panoge oziroma kulture, ki v 
danih naravnih pogojih najbolj uspeva- 
jo; 4. da uvaja za povečanje kmetijske 
proizvodnje in s tem za naraščanje bla- 
gostanja svojih članov naprednejše teh- 
nične in agronomske metode v kmetij- 
stvu in v ta namen nabavlja kmetijske 
stroje, umetna gnojila itd., ustanavlja 
ambulante za živino, plemenilne postaje, 
organizira selekcijo živine, gradi silose, 
organizira semensko službo, skrbi za 
gojitev sadnih, gozdnih in drugih sadik 
itd.; 5. da organizira predelavo kmetij- 
skih pridelkov in obrtne delavnice za 
potrebe svojih članov in izrablja pri tem 
predvsem lokalne surovine; 6. da zbira 
kmečke prihranke v obliki hranilnih 
vlog in notranjih posojil za ustvarjanje 
obratnih sredstev in podeljevanje kre. 
ditov svojim članom; 7. da skrbi za go- 
spodarski strokovni, kulturni in pro- 
svetna dvig vseh prebivalcev svojega 
okoliša tako, da prireja v svojem za- 
družnem domu etrokovna in politična 
predavanja, kulturne prireditve, stro- 
kovne tečaje, razstave, predvajanja fil- 
mov, goji fizkulturo itd. ter ustanovi 
svojo knjižnico. 

Delež znaša 100 din in ee lahko plača 
v obrokih. Delež zadružnikovega družin- 
skega člana znaša 20 din. Člani odgo- 
varjajo za obveznosti zadruge z deset- 
kratnim zneskom vpisanega enkratnega 
temeljnega oziroma družinskega deleža. 

Zadruga razglaša važnejše sklepe v 
svojih poslovnih prostorih in na razglas- 
ni deski. 

Upravni odbor sestavlja 5 do 12 Čla- 
nov, ki jih voli zbor izmed zadružnikov. 
Dolžnost upravnega odbora traja eno 
leto. 

Za zadrugo podpisujeta po dva Hana 
upravnega odbora, katerih enega lahko 
nadomešča, po upravnem odboru po- 
oblaščeni uslužbenec zadruge. 

Člani upravnega odbora eo: 
Romšak  Valentin, nameščenec, Kniv- 

čevo 22, 
Ura Vinko, personalni referent, Kao- 

lin, 
Omovšek Anton, kmet. Gozd 4, 
Urh Franc, kmet, Gozd 24, 
Romšak Jurij, delavec, Krivčevo 24, 
Kuhar Miha, kmet, Krivčevo 14, 
Kemperle Janez, kmet, Krivčevo 1. 
Pooblaščenec za sopodpisovanje: Ste- 

bljaj  Franc, knjigovodja. Crna. 
Okrožno sodišče v Ljubljani 

dne 6. novembra 1948. 
Zt 252/48 - Zadr VI 215/1     10.049 

* 
1595. 

Sedež: Kamniška Bistrica. 
Dan vpisa: 5  novembra 1948. 
Besedilo: Kmetijska zadruga z omeje- 

nim jamstvom v Kamniški Bistrici. 
Zadruga je bila ustanovljena na usta- 

novnem zboru 29. II. 1948 za nedoločen 
čas. 

Naloge zadruge so: 1. da na čim boljši 
in čim kulturnojši način oskrbuje svoje 
Člane z vsemi potrebnimi potrošnimi 
predmeti; 2. da odkupuje v svojem oko- 
lišu vse kmetijske pridelke in izdelke v 
skladu s postavljenim načrtom za dobro 
oskrbo mest in drugih industrijskih sre- 
dišč in sklepa v ta namen pogodbe; 
3. da pospešuje in razvija vse panoge 
kmetijskega gospodarstva na svojem 
področju, tako poljedelstvo, živinorejo, 
sadjarstvo, vinogradništvo, čebelarstvo, 
gojitev industrijskih in drugih kultur, 
gozdarstvo, domačo obrt itd., posebno 
še tiste panoge oziroma kulture, ki v 
danih naravnih pogojih najbolj uspeva- 
jo; 4. da uvaja za povečanje kmetijske 
proizvodnje in s tem za naraščanje bla- 
gostanja svojih članov naprednejše teh- 
nične in agronomske metode v kmetij- 
stvu in v ta namen nabavlja kmetijske 
stroje, umetna gnojila itd., ustanavlja 
ambulante za živino, plemenilne postaje, 
organizira sajekcijo živine, gradi silose, 
organizira semensko službo, skrbi za 
gojitev sadnih, gozdnih in drugih sadik 
itd.; 5. da organizira predelavo kmetij- 
skih pridelkov in obrtne delavnice za 
potrebe svojih članov in izrablja pri tem 
predvsem lokalne surovine; 6. da zbira 
kmečke prihranke v obliki hranilnih 
vlog in notranjih posojil za ustvarjanje 
obratnih sredstev in podeljevanje kre- 
ditov svojim članom; 7. da skrbi za go- 
spodarski strokovni, 'kulturni in pro- 
svetni dvig vseh prebivalcev svojega 
okoliša tako, da prireja v svojem za- 
družnem domu etrokovna in politična 
predavanja, kulturne prireditve, stro- 
kovne tečaje, razstave, predvajanja fil- 
mov, goji fizkulturo itd. ter ustanovi 
svojo knjižnico. 

Delež znaša 100 din in se lahko piada 
v obrokih. Delež zadružnikovega dru- 
žinskega Člana znaša 20 din. Člani od- 
govarjajo za obveznosti zadruge z de- 
setkratnim zneskom vpisanega enkrat- 
nega temeljnega oziroma družinskega 
deleža. 

Zadruga razglasa važnejše sklepe v 
svojih poslovnih prostorih in na raz- 
g-lasni deski. 

Upravn: odbor sestavlja 5 članov, ki.    t 
jih voli zbor izmed zadružnikov.  Dolž- 
nost upravnega odbora traja eno leto. 

Za zadrugo podpisujeta po dva člana 
upravnega odbora, katerih enega lahko 
nadomešča po upravnom odboru poobla» 
ščem uslužbenec zadruge. 

Člani upravnega odbora eo: 
Balantič Anton. kmet. Stahovica 8, 
Spruk Jože, delavec, Bistričica 15* 
Močnik Jožef, delavec, Županje njive 

št. 22 
Vidmar Janko, statistik. Stahovica 27, 
Bernot   Frančiška, gospodinja,  Zago- 

rica 8 
Okrožno sodišče v Ljubljani 

dne 5. novembra 1948. 
Zt 253/48 — Zadr VI 216/1     10.050 

A 
1596. 

Sedež: Peče. 
Dan vpisa: 5. novembra 1948 
Besedilo: Kmetijska zadruga z ome- 

jenim jamstvom y Pečah. 
Zadruga je bila ustanovljena na usta- 

novnem zboru 8. III. 1948 za nedoločen 
čas. 

Naloge zadruge so: 1. da na čim boljši 
in čim kulturnejši način oskrbuje svoje 
člane z vsemi potrebnimi potrošnimi 
predmeti; 2. da odkupuje v svojem oko. 
lišu vse kmetijske pridelke in izdelke v 
skladu s postavljenim načrtom za dobro 
oskrbo mest in drugih industrijskih sre- 
dišč in sklepa v ta namen pogodbe; 
3. da pospešuje in razvija vse panoge 
kmetijskega gospodarstva na svojem 
področju, tako poljedelstvo, živinorejo, 
sadjarstvo, vinogradništvo, čebelarstvo, 
gojitev industrijskih in drugih kultur, 
gozdarstvo, domačo obrt itd., posebno 
še tiste panoge oziroma kulture, ki v 
danih naravnih pogojih najbolj uspeva- 
jo; 4. da uvaja zà povečanje kmetij*ke 
proizvodnje in s tem za naraščanje bla- 
gostanja svojih članov naprednejše teh- 
nične in agronomske metode v kmetij- 
stvu in v ta namen nabavlja kmetijske 
stroje, umetna gnojila itd., ustanavlja 
ambulante za živino, plemenilne postaje, 
organizira selekcijo živine, gradi silose, 
organizira semensko službo, skrbi za. 
gojitev «adnih, gozdnih in drugih sadik 
itd.; 5. da organizira predelavo kmetij- 
skih pridelkov in obrtne delavnice za 
potrebe svojih članov in izrablja pri tem 
predvsem lokalne surovine; 6. da zbira 
kmečke prihranke v obliki hranilnih 
vlog in notranjih posojil za ustvarjanje 
obratnih sredstev in podeljevanje kre- 
ditov svojim članom; 7 da skrbi za go- 
spodarski strokovni, kulturni in pro- 
svetni dvig vseh prebivalcev svojega 
okoliša tako, da prireja v svojem za- 
družnem domu etrokovna in politična ' 
predavanja, kulturne prireditve, stro- 
kovne tečaje, razstave, predvajanja fil- 
mov, goji fizkulturo itd. ter ustanovi 
svojo knjižnico. 

Delež znaša 100 din in se lahko plača 
v obrokih. Delež zadružnfkovega dru 
žinskega člana znftša 10 din. Člani od- 
govarjajo za obveznosti} zadruge z deset- 
kratnim zneskom vpisanega enkratnega 
temeljnega oziroma družinskega deleža. 
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Zadruga razglaša važnejše sklepe v 
svojih poslovnih prostorih • na razglas- 
ni deski 

Upravni odbor sestavlja 7 članov, ki 
jih voh zbor izmed zadružnikov. Dolž- 
nost  upravnega odbora traja eno  leto. 

Za zadrugo podpisujeta po dva člana 
upravnega odbora, katerih enega lahko 
nadomešča po upravnem odboru poobla- 
ščeni uslužbenec zadruge. 

Član: upravnega odbora eo: 
Barlič Franc, kmet, Coricane 20, 
Barlič Franc, kmet, Hudeje. 
Vetorac Alojz, kamnosek, Peče 15, 
Prestor  Angela,  gospodinja, Zg.  Ko- 

seze, 
Popit Ciril. kmet. Plačnica 28, 
Rokavec Lovrenc, nrzar, Mošeniik. 
Avbelj Anton, kmet. Hleve 23. 
PooblaSčenka za sopodpisovanje; Ver- 

bole Marija, trgovka, Coricane 20. 
Okrožno sodišče v Ljubljani 

dne 5  novembra 1948. 
Zt 251/48 - Zadr VI 214/1     10.048 

1597. 
Sedež: Horjul. 
Besedilo: Živinorejska zadruga z ome- 

jenim jamstvom v Horjulu. 
Dan vpisa: 4. novembra 1948. 
Izbrišeta se člana upravnega odbora 

Lavriša Janez in Rozman Janez, vpišeta 
se člana upravnega odbora: 

Cepon Franc, Horjul 23 in 
Mrzlikar Janez. Ljubgojna 2. 

Okrožno sorlišfe v Liuhlianl 
dne 3 novembra 1948. 
 Zadr. I 59/8 10 002 

Uvedbe costopr.nJR 
za razglasitev za mrtve 

III R 865/48-3 » 8700 
Gorenic Alojz, roj. 12. VII. 1899 v Stu- 

dencu pri Krškem, rudar. Selo 32 pri 
Zagorju, je bil 16. V. 1943 odveden ne- 
znano kam. Od tedaj se pogreša. 

Na predlog žene Gorenje Rozalije. go- 
spodinje iz Zagorja, Selo 32 se uvede 
postopanje za razglasitev za mrtvega. 

III R 869/48-2 8699 
Naglav Jožef, roj. 17. IX 1925 v Trbov- 

ljah, delavec. Trbovlje, Loke 384. je od- 
šel 1. IX 1944 v kamniško zasavski od- 
red NOV. Od tedaj se pogreša. 

Na predlog matere Naglav Alojzije, go- 
spodinje iz Trbovelj, Loke 383, ee uvede 
postopanje za razglasitev za mrtvega. 
• R 866/48-2 8701 

Stošicki Franc, roj. 31. VTII. 1879 v 
Trbovljah, rudar v Trbovljah Loke 82. 
&e od maja 1945 pogreša. Kljub poizved- 
bam se ni moglo ugotoviti njegovega bi- 
vališča. 

Na predlog žene StoŠicki Marije, go- 
spodinje iz Trbovelj, Retje 82, se uvede 
Postopanje za razglasitev za mrtvega. 

III R 864/48-2 8702 
Zaletel Jožef, roi 16 II 1899 v To- 

kovi na Madžarskem in 
Zaletel Marija rojena Ketz 16 V11T. 

^'^ v Hrastnnku. stanujoča v Hrastniku 
89> se od maja 1945 pogrešata. Kljub po- 

izvedbam se ni moglo ugotoviti njunega 
bivališča. 

Na predlog hčere Zaletel Rike, delav- 
ke iz Hrastnika 60, se uvede postopa- 
nje za razglasitev za mrtva. 

Vsakdo, ki mu je o pogrešanih kaj 
znano, se poziva, da to do 1. XII. 1948 
poroča sodišču. • 

Po preteku roka bo sodišče odločilo 
o predlogih. 

Okrajno sodišče v Trbovljah 
dne 28. septembra 1948, 

* 
III R 874/48-2 8939 

Cukljati Vinko, roj 28. XII. 1920 v Je- 
lenku 2, KLO Sv. Gothard, čevljarski 
pomočnik, je odšel leta 1942 v nemško 
vojsko, od koder je pobegnil.v NOV. Ba- 
je je 18. I. 1945 padel v bojih v Sremu 
pri Sigu oziroma v bližini Kukujevca. 

Na predlog polsestre Lebar Ljudmile 
rojene Hribovšek, delavke pri Sv. Got- 
hardu 10, se uvede postopanje za razgla- 
sitev za mrtvega. 

III R 873/48-2 9317 
Knez Ema rojena Potekel, roj. 13. VII. 

1909 v Trbovljah, gospodinja v Trbov- 
ljah, Na Tereziji, je odšla junija 1941 v 
NOV. Leta 1943 je bila od bega v Vel. 
Laščah ujeta in baje ustreljena. Od tedaj 
se pogreša. 

Na predlog svakinje Jelen Berte roje- 
ne Knez, gospodinje v Trbovljah. Loke 
433, ee uvede postopanje za razglasitev 
za mrtvo. 

HI R 872/48—2 9316 
Knez Leopold, roj. 29. X. 1903 v Tr- 

bovljah, rudar, Trbovlje, Na Tereziji, je 
odšel julija 1941 v NOV. Od tedaj se po- 
greša. 

Na predlog sestre Jelen Berte rojene 
Knez, gospodinje v Trbovljah, Loke 433, 
*e uvede postopanje za razglasitev za 
mrtvega. 

Vsakdo, ki mu je o pogrešanih kaj 
znano, se poziva, da to do 1. I. 1949 po- 
roča sodišču ali skrbniku Spuntu Marti- 
nu, sod. nameščencu v Trbovljah. 

Po preteku roka bo sodišče odločilo o 
predlogih. 

Okrajno sodišče v Trbovljah 
dne 8. oktobra 1948. 

Oglasi sodišč 

R 488/48—4 10.181 

Zemljiškoknjižni oklic 
Okrajno sodišče v Ilirski Bistrici je z 

odločbo št. R 488/48-3 z dne 29. IX. 
1948 ugotovilo, da je premoženje, obsto- 
ječe iz inventarja bivše »Opera Naz:o- 
nale per la Protezione della Maternità 
ed Infanzia«, sedaj v pretorili Okrajne 
civilne bolnice v Trnovem pri Ilirski Bi- 
strici, kot orejšnie noldržavno italijansko 
premoženje na o^stnnljenem ozemlju na 

nodla<?T 1 toske XIV. priloge k m'rovni 
po'vHb • ïtal'io predlo v last FLR.T. 

Vse nrVndete osebo nai v 15 dr.eb no 
objavi tega oklica v Uradnem Hshi LRS 

podajo pri tem sodišču svoje ugovore 
ali izločitvene zahtevke. 

Okrajno sodišče v Ilirski Bistrici 
dne 29. oktobra 1948. 

G 719/48-4 
Oklic 

10.186 

Levari Kristina, pis. nameščenka, Ma- 
ribor, Ptujska c 31a, je vložila proti 
Levartu Antonu, zas. uradniku, Maribor, 
Ptujska cesta 31a, sedaj neznanega biva- 
lišča, tožbo za razvezo zakona. 

Razprava bo 23. XI. 1948 ob 8. uri pri 
okrožnem sodišču v Mariboru, v sobi 
št. 84. 

Tožencu se postavi za skrbnika Orozel 
Ivanka, sodna uradnica v Mariboru, ki 
ga bo zastopala na njegovo nevarnost in 
stroške, dokler se sam ne oglasi ali ne 
imenuje pooblaščenca. 

Okrožno sodišče v Mariboru 
dne 6. novembra 1948. 

* 

Oklici dedičem 
O 378/48 10.135 

Kovač Frančiška iz Gor. Radgone, 
Lackova ulica 8, je 29. VI. 1948 umrla. 

Dediči sodišču niso znani Vsi tisti, 
ki menijo, da jim pripada dedna pravica 
do te zapuščine, naj se v treh mesecih 
priglasijo temu sodišču in podajo dedno 
priglasitev, ker bi se sicer zapuščina 
razpravljala le s tistimi, ki bodo podali 
dedno priglasitev in izkazali dedno pra- 
vico, nesprejeti del zapuščine pa bo pri- 
padel državi. 

Okrajno sodišče v Gor. Radgoni 
dne 4. novembra 1948. 

O 656/48—9 10.222 
V zapuščinski zadevi PO Čimžar •••••, 

kmetski posestnici iz Cerkelj št. 39, ki 
je umrla 10. VIII. 1948 brez sporočila 
poslednje volje, 'se nien brat Lovrp Čim- 
žar, ' neznanega bivališča, poziva, naj v 
6 mesecih poda ustno ali pismeno dedno 
priglasitev Po preteku roka se bo za- 
Duščina obravnavala z drugimi dediči 
in s skrbnikom Janezom Beglom iz Cer- 
kelj št 34. 

Okrajno sodlSče v Kranju 
dne 6. novembra 1948. 

* 
O 675/48-9 10.221 

V zapuščinski zadevi po Trpinu Fran- 
cu, žaearju 'z Železnikov št. 122, ki je 
umrl 19. VIII. 1948. zapusfivši naredbo 
poslednje volje, se niegov sin Aloiz Tr- 
p'n neznanega bivališča noziva. nai vloži 
v 6 mesecih pismeno ali utfno dedno 
priglasitev, sicer se bo po oreleku roka 
zapuščina obravn«<pla z drugimi dediči 
in s skrbnico FaT.-i Bauer v Rovtah št. 1 
pri Podmrtu. 

Okr.vn/1 sodišče v Kranju 
dne 6. novembra 1948. 

• 
Ok 294'48—3 10.315 

Amortizacija 
Na prošnio bivše trgovke v Črnučah 

«t 130 nri Linbljani se uvede po^tooanie 
za amorti?7cijo vrednostnega ••••••. ki 
ga je prosilka baje izgubila, ter se imet- 
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nik poziva, da v dveh mesecih po objavi 
v »Uradnem listu LRS«, uveljavi svoje 
pravice, sicer se bo po preteku roka iz- 
reklo, da je vrednostni papir izgubil svo- 
lo pravno veljavnost. 

Oznamenilo vrednostnega papirja: 
zavarovalne police bivše zavarovalnice 

Keniks za življenje, iL police 8010.183, 
/.ačetek zavarovanja 1. HI. 1929, potek 
! Ill 1949 Koristnika: Janeš Vekoslava 
n Janeš Anica. 

Okrajno sodišče v Ljubljani 
dne 9  novembra 1948. 

Razni c£!hsî 

Pozivi upnikom in dolžnikom 
K 9558 

Pozivamo vse upnike in dolžnike, da 
v 8 dneh od dneva objave priglasijo vse 
• oje terjatve oziroma obveznosti na- 
sproti podjetjem: 

»Alumik, kovinska industrija. Ljub- 
ljana, Šmartinska 64, 

>Kovinsko podjetje« (Rupena-Lutz), 
Ljubljana, Beljaška 4, 

>Zvon<, livarska kotnanditna družba, 
St. Vid nad Ljubljat», 

Mostar Franc, livarna kovin, Ljubljana, 
Galjevica 67, 

Mestnemu kovinskemu podjetju »Uni- 
tas«, Ljubljana, Celovška 90/a. 

. Mesfno nodjetje »Unitas< 
* 

Št. 558/48 10.165 

Lesno-produktivna zadruga v Preserju, 
zadruga z omejenim jamstvom, je bila 
izbrisana iz registra zaradi združitve s 
Kmetijske zadrugo z omejenim jamstvom 
v Preserju. (Zadr. V 209.) 

Upravni *odbor sprejemajoče zadruge 
poziva11 upnike pridružene zadruge, naj 
v treh mesecih priglasijo svoje terjatve, 
ki so že obstojale na dan izbrisa zadruge 
iz zadružnega registra. 

Kmetijska zadruga t o, j. Preserie. 

*. 

št 317/47 10.247 
••••• 

na zbor zadruïnikov Kmetijske zadruge 
St. IIj v Slov. goricah^ 

ki bo v nedeljo 21. novembra 1948 ob 8. 
zjutraj v prosvetni dvorani (Dimnik) v 
Št. Ilju v Slov/goricah: 

Dnevni red: 
1. čitanje zapiralka zadnje seje, 
2. poročilo upravnega in nadzornega 

odbora, 
3. bilanca za leto 1947, 
4. ustanovitev kreditnega odseka, 
5. dopolnilne volitve v upravni od- 

bor, .... 
S. predlogi in pritožbe zadružnikov 

in 
7. slučajnosti. 

Upravni odbor 
Kmetijske zadruge Si IIj 

Prekiici izgubljenih listin I 

Preklicujem ukradeno osebno izkaz- 
nico št U53813, izkaznico za kolo znamke 
»Ideak št. 157814r.iždano od uprave MM 
v Ljubljani na ime Bančič Anton Ljub- 
ljana, JarŠka 25. 
10140    » Banfi? Anton 

Preklicujem izgubljeno izkaznico OF, 
izkaznico LMS, osebno izkaznico ter iz- 
kaznico zveze borcev na ime Barlol Ivan. 
Vince, p. Sodražica. 
10.145 Bartol Ivan 

Preklicujem izgubljeni kontrolni listek 
za menzo zä november. i7.dau od Ljud- 
ske kuhinje v Ljubljani na imo B'-nfioa 
Mila   Ljubljana, Cankarjevo nabr. 1 
10.203 • Bencina Mila 

Preklicujem izgubljeno vojaško indu- 
strijsko nakaznico št 576?! serija* O, iz- 
dano 1. 1948 od voj poŠte 3890. Vel. Bio- 
ke na ime Berec Anton, (.oroenik, voj 
poŠta 3890, Vel. Bloke. 
10 139 Berec Anton 

Preklicujem izgubljeno šolsko spriče- 
valo za I letnik H. trg. šole. izdano 
I 1943/44 od ravn II. trg. šole v Ljub- 
ljani na ime Bezlaj Olga, Ljubljana. Vod- 
nikova 200. 
10.278 Bezlaj Olga 

Preklicujem izgubljene potrošniške 
nakaznice: reg. št. 1152 na ime Ahačic 
Franc, Kranj-Huje 72, reg št. 1153 na 
ime Ahačič Janez, Kranj-Huje 72, reg. 
Št 1028 na ime Novak Josef ina. Kranj, 
Tomšičeva 13. 
10.151 Bitenc Vera, Kranj, Huje 1 

Preklicujem    izgubljeno    kolesarsko 
knjižico št- 10, izkaznico OF in druge 
vrednostne dokumente na ime  Brečko 
Ivan, Sevnica 0. 
10.169 Brečko Ivan 

Preklicujepi ukradeno zač osebno iz- 
kaznico, izkaznico OF, eindikalno član- 
sko izkaznico, letno režijsko karto '/a 
brezplačno vožnjo po železnici in indu- 
strijske bone za 450 din, vse na ime 
Cerar Ivan, žel. kurjač Dobliče št. 11, 
p. Črnomelj, ter prometno knjižico za 
kolo na imo Cerar Jože, uobliče št. 11, 
Črnomelj. 
10.226 Cerar Ivan 

Preklicujem izgublieno polno dovolil- 
nico (rdečo) serije >L« št 87R07 na ime 
Cudič Miloš, kapetan, vojna pošta 6615 
Novo mesto. 
10.192 Čudić Miloš, kapetan 

Preklicujem Izgubljeno vojaško' potr- 
dilo, _ izdano  od   vojaškega    odseka   v 
Brinju na ime Dasoviš Stipe. Kamnik. 
10280 Dasovic Stipe 

Preklicujem izgubljeno osebno izkaz- 
nico št  565   izdano od KLO Borovnica 
na ime Debevee Josipina 
10.282 Dcbcvpp .Tosipina 

Preklicujem  izgubljeno obLVilno  na- 
kaznico št   2236, izdano v Zattrpbu od 
V  voj oblasti na ime Dpič Marko. Voi 
noïta 20533/Č Liubljana. 
10.290 Deič Marko 

Preklicujem izgubljeno vajeniško knji- 
žico, izdano od MLO v Mariboru na ime 
Dobrajc Amalija, Maribor, Marniontova 
št. 14 
10 146 Dobrajc Amalija 

Preklicujem   ukradeno   izkaznico   za 
kolo št. 1669171 znamke >NSU<. 

Erjav«-«' JOžPI, 
10296   Krčevina 67. Grajena pri Ptuju 

Preklicujem izgubljeno sindikalno iz- 
kaznico št. 28ó8:Ji3 na ime Eržen Ludvik, 
K ran i. Gorenja Sava, 
10.299 Eržen Ludvik 

Preklicujem izgubljeno   izkaznico OF 
št. 060554  izdano od X  terena I   rajona 
(Center)   Ljubljana     na   ime   Fajdiga 
Franc. Kotnikova 19, 
10285 Fajdiga Franc 

Preklicujem izgubljeni živilski nakaz- 
nici za oktober in november 1948 OM 2. 
izdani od KLO Metlika na  ime Verica 
Feuš. 
10152 FPUš Franc 

Preklicujem izgubljeno šolsko spriče- 
valo Ml razr mešč šole. izdano od rav. 
nateljstva drž. mešitanske šole na Viču 
na ime Gsrkman Marija. Ljubljana. Cer- 
kniška 2 
10.143 Gcrkman Marija 

Preklicujemo izgubljeno prometno 
knjižico uradnega osebnega vozila znam- 
ke >Mercedesc, evid. št S-8356. št, mo- 
torja 416107  št  šasije 415475. 

Glavna direkcija za avtopromet 
10 276 Ljubljana 

Preklicujem osebno izkaznico na ime 
Krepil (Franca) Jože! rojen 23 VITI 
1894 v Št Janžu na Dravskem polju in 
osebno izkaznico na ime Golavšek (Ma- 
tilde) Neža, rojena 1901 v Št, Janžu 
na Dravskem, polju št. 201. oba stanu- 
joča Fram št 2. 
10301 Golavšek Hupo 

Preklicujemo izgubljeno prometno knji- 
žico tov. avtomobila znamke iDiamond« 
št. S-1876, izdano na ime Gozdno gospo- 
darstvo v Slovenjem Gradcu. 

Gozdno gospodarstvo 
101291 Slovenj Gradec 

Preklicujem ukradeno osebno Izkaz- 
nico  in  izkaznico OF  na   ime  Habjan 
Marija. Ljubljana, Sv. Petra c 80- 
10.197 Habjan Marija 

Preklicujem izgubljeno vojaško knjiži- 
co, izdano od mariborskega voj okrožja 
24. IV 1947. člansko izkaznico Knot, 
sind Jugoslavije, št 1279788 št. zveze 
04493 izkaznico OF. izdano od krajev, 
odbora OF Nova vas pri Marku, okraj 
Ptuj. izkaznico LMS, izdano od kraj od- 
bora'LMS Nova vas pri Marku, osebno 
izkaznico št 28. izdano od KLO Nova 
vas pri Marku, tekstilno nakaznico na 
ime Horvat (Janeza) Janez z 89 točkami 
in na ime Horvat (Janeza) Peter s 120 
lof-kami obe izdani od KLO Markovci, 
okraj Ptuj. totrdilo o vplačanem ljud- 
skem posojilu na 1000 din in potrošni- 
ško nakaznico za oklob»r-novpmber 
">48. izdano,od KLO M-irknvci okraj 
Ptuj 
10.227 Horvat,Janez ' 



Slev. 49. — 16. XI. 1948 UH A DM LIST LUS Strati 975 

Preklicujem vojaško knjižico, osebno 
in RK izkaznico ter dekret, vse na ime 
Hrastovšek Miho, Bukošek 21,   p. Brc- 
žice 
10.228 Hrastovšek Miha 

Preklicujem izgubljeno prometno knji- 
žico za žensko kolo znamke »Junior« št 
122.604. 

Iglar Jožica, 
10.158    Maribor, Košaki, Sentiljska 17 

Preklicujem izgubljeno šolsko spriče- 
valo in maturitetno spričevalo III. let- 
nika Ekonomskega tehn.iku.ma. Izdano L 
1948 od ravn. Ekon. tehnikuma v Ljub- 
ljani na :me Jakopin Zvonka, Kranj, 
Prešernova 18. 
10.294 Jakopin Zvonka 

Preklicujem   izgubljeno  izkaznico za 
rez. oficirja, serija  P. U. 0001, št. 4247 
na  ime Jamnikar  Alojz  (Ivanov),  roj. 
29. V. 1926 v Rušah pri Mariboru. 
101C4 Jamnikar Alojz 

Preklicujem izgubljeno oblačilno na- 
kaznico štev. 227966, izdano cd KLO Št. 
Gotard, okraj Trbovlje, na ime Japelj 
•Jožica, učiteljica, Št. Gotard 
10153 Japolj Jožica 

Preklicujem izgubljeno vojaško knji- 
žico, invalidsko izkaznico, potrdilo o treh 
odlikovanjih na ime Janič Radojka. ter 
potrošniško nakaznico za oficirsko za- 
drugo na ime Zokal Dragan, Ljubljana, 
Lepodvorska 1. 
10.195 Janié Radojka 

Preklicujem ukradeno osebno izkaz- 
nico št 2, izdano cd KLO Šmartno pri 
Litiji, sindikalno knjižico, vojaško knji- 
žico, izdano od voj. odseka Ljubljana 
okolica, živilski nakaznici' SD, izdane od 
KLO Šmartno pri Litiji za oktober' in 
november, administratorsko spričevalo, 
izkaznico OF in izkaznico RK, vse na 
ime Jeriha Franc ml., Šmartno pri Li- 
tiji 5. 
10 302 Jeriha Franc 

Preklicujem .izgubljeno vojaško knji- 
žico.'izdano od voj.^cdseka v Novem me- 
stu na ime Jerman Martin, Dol. vas, p. 
Šmarjeta. 
10236 Jerman Martin 

Preklicujem ukradeno osebno izkaz- 
nico, izdano od uprave NM v Ljubljani 
na ime Juvan Mija. Ljubljana, Sv. Petra 
št. 29. 
10147 Juvan Mija 

Preklicujem   izgubljeno   živilsko na- 
kaznico SD za november reg. št. 1271, 
izdano od rajona Bežigrad-Šiška na ime 
Kajbič Marija, Ljubljana, Lesčeva 29. 
10.281 Kajbič Marija 

v Preklicujem izgubljeno delavsko knji- 
žico in izkaznico za kolo št 544681 na 
wie Kladnik Marija, Zaprce 33, f. Kam- 
nik. 
10204 Klađnik Marija. 

Preklicujem izgubljeno šolsko spriče- 
« valo za 4. razred oänovne Šole v Kla- 

fovu, Srbija, izdano 1934 na ime Kor- 
ovi janovič K. Stanko. 

Korbovljanovic" K. Stanko, 
10.230 Sežana, carinarnica   • 

Preklicujem   industrijsko   nakaznico, 
izdano od tovarne za emajlirano posodo 
v Celju na ime Kos Jožica, Celje. 
10.243 '        Kos Jožica 

Preklicujem' izgubljeno osebno izkaz- 
nico št- 070296, izdano od NM v'Ljublja- 
ni na ime Kovacič Alojzij, Pred škofijo 
št. 4, Ljubljana. 
10.287 Kovačič Alojzij 

Preklicujemo   izgubljeno   industrijsko 
nakaznico št. 561960, kat.  IR-1, izdano 
na ime Barao  (Ivana) Joso, stanujoč v 
Koprivniku pri Kočevju 
10.229 KLO Koprivnik 

Preklicujem ukradeno izkaznico OF 
na ime Krajne Minka, Latkova vas, Sa- 
vinjska dolina, in sindikalno knjižico 
podružnice št. 1, št. 1697514 na ime 
Krajne Minka, tekstilna tovarna. Sv. Pa- 
vel pri Preboldu- 
10.160 Kranjc Minka 

Preklicujem izgubljeni trajni orožni 
list, lovsko karto, osebno izkaznico, iz- 
dano od KLO Bianca in plačilne liste o 
poravnanih davščinah v letih 1945—1948. 
10.231 Krevclj Anton, 

Rožno št. 24, p Bianca 
Preklicujpm osebno izkaznico na ime 

Krušič Jožef, roj. 1904 Celje. 
10 240 Krušič Jožef 

Preklicujem režijsko karto št 89502, 
izdano cd železniške sekcije Ptuj, oseb- 
no izkaznico št. 45 izdano od KLO v 
Puconcih, izkaznico OF št. 341600, izda- 
no cd OF od bon Mur?ka Sobota in sin- 
dikalno izkaznico št 103248. izdano od 
sindikata v Murski Soboti,-vse na. ime 
Kuhar Albert. 
10.154 Kuhar Albert 

Preklicujem izgubljeno oblačilno iz- 
kaznico na ime Kuhar Aleksander, Lo- 
ke 267, Trbovlje 
10.232 Kuhar Aleksander 

Preklicujem ukradeno osebno izkaz- 
nico, izdano leta 1945, člansko izkaznico 
kmetijske zadruge, izdano leta 1948, 
1240 bonov čekovnih nakazil po lOOdin, 
voj. živinski potni list, na ime Kukman 
Jože, vse- izdano 2. VII. 1948, od voj. od- 
seka v Črnomlju. 
10 155 Kukman Jože 

Preklicujem izgubljeno odecno knjiži- 
co za oficirje in vojne uradnike št. 19278 
na ime Lah Avgust-Borivoj, major JA, 
Postojna. 
10.150 Lah Avgust-Borivoj 

Preklicujem prometno knjižico, kole- 
sarsko knjižico za kolo št. G46'639, znam- 
ke »M,k Werke« na ime Likozar Maksa. 
10.233 Likozar Maksa, 

Kranj, Jenkova ul. 2 
Preklicujem ukradeno uradniško iz- 

kaznico in medaljo dela  na  ime Lojk 
Jože, zidar, »Gradisi Jesenice. 
10.303 • Lojk Jože 

Preklicujem izgubljeno oblačilno na- 
kaznico IR-1, vojaško potrdilo in izkaz- 
nico OF ua ime Majoranc Ivan, delavec 
v kamnolomu Štore, stanujoč Št. Lovrenc 
št. 33 [Ti Štorah, in tekstilno nakaznico 
ID-2 na ime Kovač Stanislav. 
10.138 Majoranc Ivan 

Preklicujem delovno knjižico, izdano 
od odseka za delo OLO Gornja Radgona 
na ime Marinič (Jakoba) Matija, rojen 
19. IX. 1920 v Paričjaku, okraj Gornja 
Radgona. 
10.156 Marinič Matija 

Preklicujem izgubljeno izkaznico OF, 
izdano od  rajona   Bežigrad—Šiška   na 
ime Markovič por  Zidar Angela, Ljub- 
ljana, Staničeva 13. 
10.279 Markovič por. Zidar Angela 

Preklicujem izgubljeno prometno knji- 
žico za kolo, izdano od uprave NM v 
Ljubljani na ime Mikelič Franc, Sneber- 
je 54. 
10.289 Mihelič Frane 

Preklicujem izgubljeno vojaško knjiži- 
co, sindikalno knjižico in prometno knji- 
žico za kolo na ime Mindk Franc, n. <dav- 
kar, OLO Celje okolica. 
10;234 Mirnik Franc 

Preklicujem izgubljeno izkaznico za 
kolo, osebno izkaznico, sindikalno izkaz- 
nico, potrdilo zaposlitve, zemljiške li- 
stino na imo Mohar Janez, Vrhpolje 12, 
p. Kamnik. 
10.201 Mohar Janez 

Preklicujem izgubljeni orožni list št. 
5G82, reg. št. 221, S-št. 10S31, izdan od 
OLO Ptuj, lovsko karto št 158, izdano 
od OLO Ptuj, gozd. odsek, člansko izkaz- 
nico št. 0407, izdano od Okrajnega lov- 
skega sveta v Ptuju, izkaznico OF števil- 
ka 387324, izdano od OF odbora Tržec- 
Jurovci, osebno izkaznico št. 20, izdano 
cd KLO Tržec-Jurovci, pogodbo o pla- 
čanem znesku 10.000 din, izdano od soc. 
skrbstva v Ptuju in nakaznico za 3 voze 
drv. 
10.304 Muzek Anton, Tržeč 26, 

p. Sv. Vid pri Ptuju 

Preklicujem izgubljeno osebno izkaz- 
nico št. 074605, izdano cd NM Ljubljana 
na ime Nemec Frančiška, sindikalno 
knjižico, izdano od krajevnega sidikalne- 
ga sveta na ime Nemec Frančiška in ob- 
lačilno nakaznico št. 1264, na ime Ne- 
mec Franc, izdano od Gospodarskega od- 
seka Maribor mesto- 
10.157 Nemec Frančiška, Maribor, 

Gorkega ul 37;I nadstr. 

Preklicujem izgubljeno prometno knji- 
žico za kolo, jzdano od NM Dol pri Ljub- 
ljani, izkaznico LMS, izdano v Podgorid 
na ime Ogrinc Blaž, Podgorica 63. 
10.288 Ogrinc Blaž 

Preklicujemo izgubljeno številko tovor- 
nega avtomobila znamke >Vomagc šte- 
vilka S-35GS, izdano na ime Okrajna 
zveza KZ, Krško. 
10.165 Okrajna zveza kmetijskih 

zadrug z o. j. Krško 

Preklicujemo prometno knjižico šte- 
vilka 4567, izdano IG. VI. 1948 na ime 
Globočnik Anton, Ze. Otok L reg. št vo- 
zila S-2853. 
10505 OLO Jesenice 

Preklicujemo avtomobilsko tablico št. 
4123. 
10.242       Okrajni odbor vojaških vojnih 

inralidor T Celju 
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Preklicujem izkaznico S-169415 za kolo 
znamke iKosmosc, tov. št 5102666 na 
ime Oražen Franc, Verd 2, p Vrhnika. 
10.149 Oražen Franc 

Preklicujem izgubljeno sindikalno iz- 
kaznico št 285857 na ime Ostrovski An- 
ton. Kranj, Primskovo. 
10.298 Ostrovski Anton 

Preklicujem   izgubljeno prometno knji- 
žico za kolo, izdano od NM  Ljubljana 
na ime Pezdir Tone, kapetan JA, Ljub- 
ljana, Siska. 
10.283 Pezdir Tone 

Preklicujem izgubljeno prometno knji- 
žico za žensko kolo št. 635737. 
10.307 Pison Pavla, Maribor, 

Radvanjska 52 

Preklicujem oblačilno nakaznico IG na 
ime Podrenek Rija, Loke 16, Trbovlje. 
10235 Pođrenck Rija 

Preklicujem izgubljeno mesečno avto- 
busno karto za november za progo Pred- 
dvor—Kranj,  izdano na  ime Pogačnik 
Vera, Preddvor 17. 
10.292 Pogačnik Vera 

Preklicujem izgubljeno prometno knji- 
žico za moško kolo znamke »Rikse« It 
257.937. 
10.308 .    Polanec Franjo. Maribor, 

Aškerčeva 16 

Preklicujem  knjižico za  žensko kolo 
znamke »Phänomen« št. 414903 na ime 
Pole Vera, Leskovec pri Krškem. 
10.275 Pole Vera 

Preklicujemo izgubljeno evid. tablico 
tov   avtomobila št   S-2591 
10.170 Preskrba 

trgovsko podjetje ML0 Kranj 

Preklicujem izgubljeno nabavno dovo- 
ljenje za civilno orožje, izdano od no- 
tranjega odseka OLO Maribor okolica 
pod reg. št 213'48 na Ime Ignac Repi- 
na, poštni uslužbenec p. Šmarjeta ob Pe- 
snici. 
10.171 Repina Ignac 

Preklicujem osebno izkaznico na Ime 
Ribič Franc, roj. 29 IX. 1916, knjižico 
za kolo znamke >Viktorija<, tov. št. 1942 
in zadružno izkaznico. 
10.306 Ribič Franc, kmet. obdelovalna 

zadruga »Slavka Šlandra«, Vrbje 
p. Žalec 

Preklicujem izgubljeno šolsko spriče- 
valo o končanem izpitu strojno-mojstr- 
skega odd drž. delovodske šole na Sred- 
nji teh šoli. izdano od ravnateljstva za- 
voda v Ljubljani na Ime Rituper Rudolf, 
Ljubljana, Malgajeva 6. 
10.142 Rituper Rudolf 

Preklicujemo izgubljeno evid tablico 
S-0830 osebnega avtomobila >Volkswa- 
gen<, št. mot. A'94727 št. šasije A/069151 
10.202 Sekretariat ministrstva za 

lokalni promet LRS 

Preklicujem izgubljeno sindikalno iz- 
kaznico na ime Semen Ivan, Kranj, Kla- 
nec. 
10300 Semen Ivan 

Preklicujem izgubljeno maturitetno 
spričevalo 8 razreda drž. realne gimna- 
zije, izdano 1- 1942 od ravn drž. realne 
gimnazije v Splitu na ime Skorič Jovan, 
Ljubljana, Vodovodna 34'1. 
10277 Skorič Jovan 

Preklicujem izgubljeno tovarniško iz- 
kaznico št 295, izdano od Titovih zavo- 
dov L.tostroj na ime Smaila Cvetko. Pre- 
dovičeva 31, Moste, Ljubljana. 
10.284 Smaila Cvetko 

Preklicujem izgubljeno živilsko nakaz- 
nico SD za november in potrošniško po- 
trdilo za december-januar reg. št 038584, 
izdano od rajona Center na ime Smrekar 
Anica, Ljubljana, Erjavčeva 28. 
10.295 Smrekar Anica 

Preklicujem izgubljeno vojaško knjiži- 
co, izdano od Art. brigade 11 div. I ar- 
mija, Zaječar na ime Simonič Ivan, avto- 
mehaničar-podoficir, rojen 22 i V 1921 v 
Gyòru, Madžarska. 
10.159       Simonič Ivan, pom. meh. Dol. 

Lendava. Zupančičeva 2 
Preklicujem izgubljeno izkaznico za 

kolo znamke »Ideal« št. 119674. izdano 
od uprave NM v Ljubljani na ime Sin- 
kovec Ivan, Ljubljana, Pod hribom 60. 
10144 Šinkovec Ivan 

Preklicujem izgubljeno industrijsko 
nakaznico IR-1. reg št. 2773 
10.237 Skarja Franc, pom delavec, 

Guštanj, tab. 5 
Preklicujem izgubljeno šolsko spriče- 

valo IV. razr gimnazije v Kranju, izda- 
no 1. 1946 od ravnateljstva zavoda na 
ime Skrlj Anica, Kranj, Primskovo °41. 
10293 Skrlj Anica 

Preklicujem  ukradeno osebno in že- 
lezniško  izkaznico, službeni   nalog  ter 
izkaznico za kolo na ime Schoss Karel, 
Medvode, Preska 60. 
10200 Schoss Karel 

Preklicujem osebno izkaznico št 944, 
živilsko karto TD. potrdilo o prejemu 
oblačilne karte in odrezek za prejem 
živilske karte za december, vee na ime 
Tajnšek Jožef, Celje, Ločnica 13 
10 244 TajnSck Jožef 

Preklicujemo   ukradeno   knjižico   za 
kolo št. 78620 na ime Tekstilna tovarna, 
Novo mesto. 
10.161        Tekstilna tovarna, Novo mesto 

Preklicujem ukradeno vojaško knjiži-, 
co, sindikalno izkaznico na ime Todori 
Ivan, PodpeČ 48, p, Preeerje 
10.148 Todori Ivan   . 

Preklicujemo izgubljeno evid tablico 
osebnega avtomobila znamke Opel-Su- 
per, St. S-2387. izdano od uprave NM v 
Kamniku na ime Tovarna vate, Dom- 
žale. 
10.198 Tovarna vate, Domžale 

Preklicujemo izgubljeno delovno knji- 
žico na ime Unetič Franc, roj. 2. II. 1916 
v Mrtvicah, zidar. 
10.238 Unetič Franc. Pristava 11, 

p. Sv. Križ pri Kostanjevici 

Preklicujem ukradeno spričevalo o 
viš. tečajnem izpatu v šol 1. 1940'41, iz- 
dano od ženske gimnazije na Poljanah 
na ime UrJič Ančka, Ljubljanu, Hrvatàkj 
trg 3. 
10 286 Uršic  Ančka 

Preklicujemo ukradeno prometno 
knjižico št. 5712 izdano od odseka za i»o- 
tranje zadeve pri OLO Kočevje za avto 
>Dodge« reg. št S-3455, št. motorja 
P. 17372, št. šasije 98091. 
10.309 Vet eksperimentalna postaja 

Kočevje 
Preklicujem izgubljeno prometno knji- 

žico za kolo št. 138584 na ime Visenjak 
Franc, Sv. Miklavž 52, p  Hoče pri Ma. 
ribom 
10.239 Visenjak Franc 

Preklicujemo oblačilno knjižico števil- 
ka 15812 na ime Sesto Peter, zastavnik. 
10189 Voj. pošta št 1693 

Ajdovščina 
Preklicujemo izgubljeno potno dovo- 

lilnico (rdečo) serije »L« št. 37842 na 
ime Radovanovie Vjekoslav, podporoč- 
nik, voj pošta 6615, Novo mesto 
10.190 Voj. pošta št. 6G15, Novo mesto 

Preklicujemo izgubljeno p°tno dovo- 
lilnico (rdečo) serije >M< št 005781, ki 
je bila izdana na ime Mitrić Vojo, vojak, 
vojna pošta 6615, Novo mesto. 
10193 Voj. pošla št. 6616, Novo mesto 

Preklicujemo uničeno potno dovolil- 
nico (rumeno) serije >I< št. 74745 na 
ime Milosavljevič Šiniša, vojak, vojna 
pošta 6015, Novo mesto. 
10.191 Voj. pošta fit. 6615. Novo mesto 

Preklicujemo izgubljeno potno dovo- 
lilnico (rdečo) *serije »L« št 66037 na 
ime Kozica Izet, vojak, voj. pošta 6615, 
Novo mesto. 
10194 Voj. pošta št 6615, Novo mesto 

Preklicujem   izgubljeno   knjižico   za 
kolo št   689368, znamke >Triumpf< na 
ime Vrtačnik Karel, Zabukovje 69, pri 
Sevnici. 
10.167 " Vrtačnik Karel 

Preklicujem izgubljeni indeks tehnič- 
ne fakultete v Ljubljani na ime Vugrin 
Zvonko, Ljubljana, Jegličeva 24. 
10.141 Vugrin Zvonko 

Preklicujem ukradeno izkaznico OF, 
št 70515, izdano na ime Zagore Janez, 
Jesenice. 
10 162 Zagore Janez 

Preklicujem knjižico za kolo znamke 
»Holandija«, št. 20229967 na ime Zagoro 
Marija p. Breg 36, Ptuj. 
10.172 Zagore Marija 

Preklicujem  ukradeno OF   izkaznico, 
izdano na ime Zavrl Stanko 
10.163 Zavrl Stanko. Refje 31, 

Trbovlje I 
Preklicujem izgubljeno vojaško knjiži, 

co, želpJzničarsko izkaznico za potniške 
in brze vlake ter razne čeke. potrdila 
itd. na ime Zorko Ivan, železničar. Sev- 
nica 47, ob Savi. 
10 168 Zorko Ivan 

Izdaja >Uradal ll*t LRS< — Ravnatelj In odgovorni urednik: Boio VoduAek; tiska Blatinikova tloUarna. obrat 1 — oba v Llnbllnni 



Štev. 49. — 16. XI. 1948 ^URADNI LISI   LKS Stran 989 

2137. 
Sedež: Trbovlje. 
Dan izbrisa: 6 novembra 1948. 
Besedilo: »Naša knjiga« Trbovlje. 
Zaradi  prevzema po Državni  založbi 

Slovenjje v Ljubljani. 
Okrajni LO Trbovlje, 

poverjoništvo za finance, 
dne 6  novembra 1948. 

Št. 2373/1-48 10.090 
* 

2138. 
Sedež: Zagorje. 
Dan izbrisjj: 3  novembra 1948. 
Besedilo:    Knjigarna    KLO   Zagorje, 

$Naša knjiga«. 
Zaradi  prevzema  po Državni založbi 

Slovenije 
Okrajni LO Trbovlje, 

oovorjeništvo za finance, 
dne 3. novembra 1948. 

5t. 2374/1-48 10.041 

Vpisi v register 
invalidskih podjetij 

2139. 
Sedež. Ljubljana. 
Dan vpisa: 8. novembra 1948. 
Besedilo: Invalidsko podjetje >Komi- 

sija«, Ljubljana. 
Poslovni predmet: Komisijska prodaja 

raznovrstnih  predmetov oziroma blaga. 
Ustanovitelj podjetja: Mestni odbor 

VVI v Ljubljani, odločba št. 446—48 z 
dne 10. VIII. 1948. 

Operativni upravni voditelj: Uprava 
invalidskih gospodarskih podjetij za 
glavno mesto Ljubljana. 

Podjetje zastopata: 
Roj:na Josip, upravnik.'-ki podpisuje 

samostojno, v obsegu pooblastil, do- 
ločenih v pravilih podjetja, 3n 

Verbaj? Marijan, knjigovodja, ki pod- 
pisuje vse listine računovodskega zna; 
čaja. 

Ministrstvo za finance LRS, 
i Ljubljana. 

dne 4. novembra 1948. 
Št. 2431721-84 10.260 

* 
2140. 

Sedež: Ptuj. 
Dan vpisa: 8. novembra 1948. 
Besedilo: Invalidsko podjetje >Toyarna 

perila«, Ptuj. 
PosWnf predmet: Industrijski in obrt- 

ni način izdelovanja perila ter prodaja 
teh izdelkov •.'• debelo in drobno. 

Ustanovitelj podieffa: Federalni odbor 
VVT v Ljubliani. odločba St. 1331/1 z dne 
1. VTII; 1948. 

Operativni upravni voditelj: Federal- 
na uprava invalidskih gospodarskih pod- 
jetij v LJubljani. 

Podietje zastopata; 
Vučak Franjo, upravnik, ki podpisuje 

samostojno, v obsegu pooblastil, določe- 
nih v nravi'ih nodjetia, !n 

Vrabtf MIlan, knjigovodja, ki sopod- 
Ty'om'ß vse listine ra^iinpyođ«ii<p<Ta zna- 
čaja. 

Minî«fr«t• i" f'nanre LRS, 
LiuMfnna. 

dno   •     tliwo'n'h-g   1048. 
6t. 24310701-48 10.259 

2141. 
Sedež: Rogatec. 
Dan vpisa: 8. novembra 1948. 
Besedilo: Invalidsko podjetje »Stolar- 

na«, Rogatec. 
Poslovni predmet: Industrijski in obrt- 

ni način izdelovanja stolov, stavbnega in 
sobnega pohištva ter žaga; prodaja last- 
nih izdelkov na debelo in drobno 

Ustanovitelj podjetja: Federalni odbor 
VVI v Ljubljani, odločba št 1335/1—48 
z dne 1. VIL 1948. 

Operativni upravn-, voditelj: Federalna 
uprava invalidskih gospodarskih pod- 
jetij v Ljubljani. 

Podjetje zastopa: 
švab Rok, upravnik, ki podpisuje sa- 

mostojno, v obsegu pooblastil, določenih 
v prav ! h podjetja. 

Ministrstvo za finance LRS, 
Ljubljana, 

dne 4. novembra 1948. 
Št. 2431722—48 10.258 

* 
2142. 

Sedež: Zamostec. 
Dan vpisa: 8. novembra 1948. 
Besedilo: Invalidsko podjetje »Stolar- 

na«, Zamostee-Sodranca. 
Poslovni predmet: Industrijski in obrt- 

ni način izdelovanja stolov, stavbnega 
pohištva, sobnega pohištva in žaga ter 
prodaja izdelkov na debelo in na drobno. 

Ustanovitelj podjetja: Federalni od- 
bor VVI v Ljub'iani, odločba št. 1333/1 
z dr,e 1. VII. 1948. 

Operativni upravni voditelj: Federalna 
uprava invalidskih gospodarskih pod- 
jetij v LJubljani. 

Podjetje zastopa: 
Košir Albin, upravnik, ki podpisuj« 

samostojno, v obsegu pooblastil v pra- 
vilih podjetja. 

Ministrstvo za finance LRS, 
Liubljana, 

dne 4. novembra 1948. 
Št. 2431726-48 10.261 

Vpisi v zadružni register 
1588. 

Sedež: Lokovica, okraj Mozirje. 
Dati vpisa: 25. oktobra 1948, 
Besedilo: Kmetijska zadruga a o. j. v 

Lokovici. 
Zadruga je bila ustanovljena na skup. 

ščini 17- VI. 1948 za nedoločen čaa. 
Naloge zadruge so: 1. da na čim boljši 

in čim kulturnejši način oskrbuje svoje 
ciano i vsemi potrebnimi potrošnimi 
predmeti; 2. da odkupuje v svojem oko- 
Ušu vse kmetijske pridelke in izdelke v 
skladu s postavljenim načrtom za dobro 
oskrbo mest Jn drucrih industrijskih sre- 
dišč in sklepa v ta namen poeodbe: 
3. da-pospešuje in razvija vse panose 
kmetijskega gospodarstva m svojem 
področju, tako poljedelstvo, živinorejo, 
sadiarsifvo. vinogradništvo, čebelarstvo, 
gojitev indu'trljsk'h In drugih kulhn 
gozdarstvo, rlomačo obrt Ud., posebno 
5P ti=tf* panoge oziroma knlhire. ki v 
<1••?• naravnih posojih nalboli uspeva 
îov 4 da nvpia 7.8 nnve^nnje kmetil=ke 
proizvodnje in s tem za naraščanje bla-' 

gostanja svojih članov naprednejše teh- 
nične in agronomske metode v kmetij' 
stvu in v ta namen nabavlja kmetijske 
stroje, umetna gnojila itd., ustanavlja 
ambulante za živino, plemenilne postaje, 
organizira selekcijo živine, gradi eilose, 
organizira semensko službo, skrbi za 
gojitev eadnih. gozdnih in drugih sadik 
itd.; 5. da organizira predelavo kmetij- 
skih pridelkov in obrtne delavnice za 
potrebe svojih članov in izrablja pri tem 
predvsem lokalne surovine; 6. da zbira 
kmečke prihranke v obliki hranilnih 
vlog in notranjih posojil za ustvarjanje 
obratnih sredstev in podeljevanje kre- 
ditov svojim članom; 7. da skrbi za go- 
spodarski strokovni, kulturni in pro- 
svetni dvig vseh prebivalcev svojega 
okoliša tako, da prireja v svojem za- 
družnem domu strokovna in politična 
predavanja, kulturne prireditve, stro- 
kovne tečaje, razstave, predvajanja fil- 
mov, goji fizkulturo itd, ter ustanovi 
svojo knjižnico. 

Zaradi smotrnega in uspešnejšega iz- 
vajanja svojih nalog izdela potrebne na- 
črte v skladu s splošnim državnim na- 
črtom. 

Zadružni delež znaša 100 din, delež 
družinskega člana zadružnika 10 din. De- 
lež se mora plačati ob vstopu v zadru- 
go. Upravni odbor lahko dovoli, da se 
vpisani delež plača v obrokih. 

Vsak zadružnik jamči z desetkratnim 
zneskom vpisanega enkratnega temelj- 
nega oziroma družinskega deleža. 

Priobčitve in sklepi se nabijejo na za- 
družni razglasni deski, kolikor ni v 
pravilih določeno drugače. 

Upravni odbor sestavlja 7 do 9 članov, 
ki jih voli zbor izmed zadružnikov za 
dobo enega leta. 

Zadrugo zastopa upravni odbor. 
Za zadrugo podpisujeta po dva člana, 

upravnega odbora od katerih enega lah- 
ko nadomešča po upravnem odboru po- 
oblaščeni uslužbenec zadruge 

Člani upravnega odbora so: 
Dermol Jože, kmet, Lokovica, pred- 

sednik, 
Plaskan Franc, kmet, Lokovica, pod- 

predsednik, 
Hudobreznik Angelca, nameščenka, 

Lokovica, tajnik, 
Konovšek Franc, mali kmet. Lokovica, 
Zak Karl, mali kmet, Lokovica, 
Drev Alojz, kmet, Lokovica in 
Sežnfkar Ivan, delavec, Lokovica, od- 

borniki. 

Okrožno sodišče V Celju 
dne 25. oktobra 1948 

Zadr VIII 32/4 10.130 
* 

1589. 
Sedež: Studenicc. 
Dan vpisa: 21. oktobra  1948. 
Besedilo: Kmetiiskn nahcvno prodaj, 

na zadrnga z o. j. v Studenirah. 
• občnem zboru 18 VII 1948 so bila 

s<nre?eta nova pravila. 
Bftsedilo odale!- Kmetijska murium 

• o.1 i. v S*«dpniri»h 
Naloge zadruge so: 1. da na čim boljši 

m čim kiilturneiši način oskrbuj,- svoje 
člane z vsemi potrebnimi potrnînmi 
predmeti: 2. da odkupuje v svoiem oko 
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lišu vse kmetijske pridelke in izdelke v j 
skladu e postavljenim načrtom za dobro 
oskrbo mest jn drugih industrijskih sre- 
dišč in sklepa v ta namen pogodbe; 
3. da pospešuje in razvija vse panoge 
kmetijskega gospodarstva na svojem 
področju, tako poljedelstvo, živinorejo, 
sadjarstvo, vinogradništvo, čebelarstvo 
gojitev industrijskih in drugih kultur, 
gozdarstvo, domačo obrt itd., posebno 
še tiste panoge oziroma kulture, ki v 
danih naravnih pogojih najbolj uspeva- 
jo; 4. da uvaja za povečanje kmetijske 
proizvodnje in s tem za naraščanje bla- 
gostanja svojih članov naprednejše teh- 
nične in agronomske metode v kmetij- 
stvu in v ta namen nabavlja kmetijske 
stroje, umetna gnojila itd-, ustanavlja 
ambulante za živino, piemenilne postaje, 
organizira selekcijo živine, gradi silose, 
organizira semensko službo, skrbi za 
gojitev sadnih, gozdnih in drugih sadik 
itd.; 5. da organizira predelavo kmetij- 
skih pridelkov m obrtne delavnice za 
potrebe svojih članov in izrablja pri tem 
predvsem lokalne surovine; 6. da zbira 
kmečke prihranke v obliki hranilnih 
vlog in notranjih posojil za ustvarjanje 
obratnih sredstev in podeljevanje kre. 
ditov svojim članom; 7. da skrbi za go- 
spodarski strokovni, kulturni in •••- 
avetni dvig vseh prebivalcev svojega 
okoliša tako, da prireja v svojem za- 
družnem domu strokovna in politična 
predavanja, kulturne prireditve, stro- 
kovne tečaje, razstave, predvajanja fil- 
mov, goji fizkulturo itd. ter ustanovi 
svojo knjižnico. 

Zaradi smotrnega in uspešnejšega iz- 
vajanja svojih nalog izdela potrebne na- 
črte v ekladu s splošnim državnim na- 
črtom. 

Zadružni delež znaša 100 din in •• 
plača ob vstopu v zadrugo. Upravni od- 
bor lahko dovoli plačilo v obrokih. De-' 
lež družinskega člana zadružnika znaša 
20 din. Vsak zadružnik jamči s petnajst- 
kratnim zneskom vpisanega enkratnega 
temeljnega oziroma družinskega deleža. 

Upravni odbor sestavlja 9 članov, ki 
jih voli zbor izmed zadružnikov za dobo 
enega leta. 

Izbrišejo se člani upravnega odbora 
Zivko Janko, Štefanciosa Andrej, Kenda 
Ivana, Turin Ludvik in Jančič Anton. 

Vpišejo ee novi Člani:. 
Osojnik Kristina, kmetovalka, Stude- 

nice, 
Kolenc Vinko, kmet, Križeča vas in 
Vantur Ivan, kmet, Križeča vas. 
Za podpisovanje je pooblaščena •••- 

nik Marta, knjigovodja, Studenice. 
Okrožno sodišče r Celju 
dne 21. oktobra 1948. 

Zadr VIII 31-10 10.129 
* 

1590. . 
Sedež: Studenice, okraj Poljčane. 

. Dan vpisa: 21; oktobra 1948. 
Besedilo: Kmetijska nabavno prodaj- 

na zadruga z o. j. v Stuđenicah. 
Zadruga je bila ustanovljena na skup*- 

ščini 4. I. 1948 za nedoločen čas. 
Naloge zadruge so: 1. da Izdeluje po 

navodilih pristojnih organov načrt za 
odkup kmetijskih  pridelkov v svojem 

okolišu; 2. da izdeluje po navodilih or- 
ganov načrt potrošnje svojih članov; 3. 
da izdela finančni in kreditni načrt in 
ga opravi v sklad s finančnim načrtom 
svoje poslovne zveze in postavljenimi 
ninnami; 4. da zbira v ta namen stati- 
stične podatke, ki jih daje v uporabo 
tudi svoji poslovni zvezi, Glavni zadruž- 
ni zvezi LRS in okrajnim ljudskim od- 
borom; 5 da odkupuje v svojem okoli- 
šu vse kmetijske pridelke in oskrbuje 
svoje člane z vsem kmetijskim orodjem 
in drugimi kmetijskimi potrebščinami, 
kakor tudi z vsemi potrošnimi predmeti 
po postavljenem načrtu; 6. da sklepa 
pogodbe s kmetovalci v svojem okolišu 
za odkup kmetijskih pridelkov in jim 
izplačuje predujme (kontrahiranje) ; 7. 
da sklepa pogodbe z zadružnimi in dr- 
žavnimi podjetji za dobavo kmetijskih 
pridelkov; 8. da skrbi za kulturno in 
prosvetno izobrazbo svojih članov in za 
njihovo vzgojo. 

Svoje naloge opravlja zadruga v skla- 
du s splošnim državnim gospodarskim 
načrtom in z nalogami, ki jih dobi od 
svoje poslovne zveze in pristojnih orga- 
nov ljudske oblasti. 

Zadruga oskrbuje»,izključno svoje čla- 
ne in njihove družinske člane 

Zadružni delež znaša 100 din, plača 
'se ob vstop-u v zadrugo. Upravni odbor 
lahko dovoli plačilo v obrokih. Delež 
zadružnikovega družinskega člana znaša 
20 dinarjev. 

Jamstvo je omejeno. Vsak zadružnik 
jamči še s petnajstkratnim zneskom vpi- 
sanih obveznih deležev. 

Zadruga razglaša važnejše sklepe v 
svojih poslovnih prostorih, po potrebi 'pa 
na krajevno običajni način v dnevnem 
in krajevnem tisku. 

Upravni odbor sestavlja 12 članov. Dol- 
žnost upravnega odbora traja eno leto. 

Zadrugo zastopa upravni odbor. Za 
zadrugo podpisujeta po dva člana uprav- 
nega odbora ali po en član upravnega 
odbora in en pooblaščeni uslužbenec za- 
druge. 

Člani upravnega odbora eo: 
Kodrič Ivan, kmet, Križeča vas, pred- 

sednik, 
Zivko Janko, Šolski upravitelj v pok., 

Studenice, podpredsednik, 
Štefanciosa Andrej, učitelj, Studenice, 

blagajnik, 
Kolar Janez, kmet, Studenice, 
Bračič Franc, kmet, Brezje, 
Vantur Janez, kmet, Križeča vas, 
Novak Pavla, posesfnica, Novake, 
Turin Anton, kmet, Modraže, 
Kenda Ivana, poseetnica. Globoko, 
Turin Ludvik, kmet Krasna in 
Jančič Anton, posestnik, Križeča vas, 

odborniki. 
Okrožno sodišče v Celju 
dne 21. oktobra 1948. 

Zadr VIII 31-6 10.132 

1591. * 
Sedež: Tinje, okraj Poljčane. 
Dan vpisa: 21. oktobra 1948. 
Besedilo: Kmetijsko nabavno prodaj- 

na zadruga z o. j. r Tinju. 
•Zadruga je bila ustanovljena na skupi, 

ščini 1. II. 1948 za nedoločen čas. 

Naloge zadruge so: 1. da izdeluje po 
navodilih pristojnih organov načrt za 
odkup kmetijskih pridelkov v svojem 
okolišu; 2. da izdeluje po navodilih or- 
ganov načrt potrošnje svojih članov; 3. 
da izdela finančni in kreditni načrt in 
ga spravi v sklad s finančnim načrtom 
svoje poslovne zveze" in postavljenimi 
normami; 4. da zbira v ta namen stati- 
stične podatke, ki jih daje v uporabo 
tudi svoji poslovni zvezi, Glavni zadruž- 
ni zvezi LRS in okrajnim ljudskim od- 
borom; 5. da odkupuje v svojem okolišu 
vse kmetijske pridelke in oskrbuje *vo- 
je člane z vsem kmetijskim orodjem in 
drugimi kmetijskimi potrebščinami, ka- 
kor tudi z vsemi potrošnimi predmeti 
po postavljenem načrtu; 6. da sklepa po- 
godbe s' kmetovalci v svojem okolišu za 
odkup kmetijskih pridelkov in jim iz- 
plačuje predujme (kontrahiranje); 7 da 
sklepa pogodbe z zadružnimi in držav- 
nimi podjetji za dobavo kmetijskih pri- 
delkov; 8. da skrbi za kulturno in pro- 
svetno izobrazbo svojih članov in za nji- 
hovo vzgojo. 

Sv.oje naloge opravlja zadruga v skla- 
du s splošnim državnim gospodarskim 
načrtom in z nalogami, ki jih dobi od 
svoje poslovne zveze in pristojnih orga- 
nov ljudske oblasti. 

Zadružni delež znaša 150 din, in se pla- 
ča ob vstopu v zadrugo. Upravni odbor 
lahko dovoli plačilo v obrokih. Delež 
zadružnikovega družinskega člana znaša 
20 dinarjev. 

Jamstvo je omejeno. Vsak zadružnik 
jamči še i desetkratnim zneskom vpi- 
sanih obveznih deležev. 

Zadruga razglaša važnejše sklepe v 
dvojih poslovnih prostorili, po potrebi ,>e 
na krajevno običajni način v dnevnem 
in krajevnem tisku. 

Upravni odbor sestavlja 13 članov 
Dolžnost upravnega odbora traja eno 
leto. Predsednika, podpTedsednika in 
tajnika voli zbor posebej. 

Zadrugo zastopa upravni odbor. Za 
zadrugo podpisujeta po dva člana uprav- 
nega odbora ali po en član uprjrvnega 
odbora in en pooblaščeni uslužbenec za. 
druge. 

Člani upravnega odbora eo: 
Sega Franc, kmet, Juršna vas 9, pred. 

sednik, 
Smogavec Ferdinand, Juršna vas, pod- 

predsednik, 
Gracej Milka, trg. pomočnica, Tinje 2, 

tajnik, 
Skrbenik Gregor, voznik, Tinje 5, 
Boha Alojz, kmet, Malo Tinje 8, 
Marguč Ignac, kmet, Sodrež 10, 
Smogavec Valentin, kmet, Sv. Urh 8, 
Dušej Janez, gozdni delavec, Malo .Ti- 

nje 2, 
Blažič Jožef, kmet, Juršna vas 25, 
Leskovar Franc. tov. delavec. Tinska 

gora 17, 
Tič Lovrenc, kmet, Planina 26, 
Ajd Jakob, kmet, Sodrež S in 
Kregar Martin, kmet. Ratkovci 13, od- 

borniki. 
Okrožno sodišče v Celju 
dne 21. oktobra 1948. 

Zadr VIII 30 10.• 
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8. člen 

Med pripravniško službo se mora pripravnik sezna- 
niti z vsemi deli iz tiste skupine kmetijske stroke, iz ka- 
tere bo opravljal strokovni izpit. 

Starešina organizacijske enote, v kateri pripravnik 
dela, mora voditi evidenco in kontrolo o njegovem delu in 
spremljati njegov napredek. V ta namen piše pripravnik 
delovn. dnevnik, v katerega vpisuje vrsto dela, ki ga 
opravlja, starešina pa vpiše .vanj ob koncu vsakega me- 
seca svoje pripombe in kar opazi o pripravnikovih stro- 
kovnih sposobnostih. 

Pri večjih organizacijskih enotah sme starešina orga- 
nizacijske enote to delo prenesti na katerega izmed starej- 
ših strokovnjakov. 

II. STROKOVNI IZPITI 

9. člen 
Strokovni izpiti so: 
a) pripravniški, 
b) za dosego višjega poklica, 
c) za prehod  iz ene   skupine   kmetijske   stroke v 

drugo in 
č) za prehod iz druge stroke v kmetijsko stroko. 

10. člen 
Strokovni izpiti se opravljajo pred komisijo v ministr- 

stvu za kmetijstvo LRS. 
Ministrstvo za kmetijstvo LRS določi ob začetku vsa- 

kega leta dve izpitni komisiji: prvo za poklic nižjega agro- 
noma in od njega višje •••••, drugo pa za poklic nižjega 
kmetijskega tehnika in od njega višje poklice. 

11. člen 
V izpitni komisiji so predsednik'in-ölani izpraševalci 

Predsedniku in vsakemu òTanu izpraSevaku ee določi po 
en namestnik. Predsednik izpitne komisije se imenuje 
izmed uslužbencev ministrstva za kmetijstvo LRS. En član 
komisije je organ personalne službe. 

Člani izpraševalci pri izpitu za nižjega agronoma so 
lahko strokovnjaki z agronomsko fakulteto, iz kmetijskih 
znanstvenih ustanov ali iz ministrstva za kmetijstvo LRS. 

Člani izpraševalci pri izpitu za nižjem kmetijskega 
tehnika so lahko profesorji in predmetni učitelji srednjih 
kmetijskih šol in kmetijski strokovnjaki s fakultetno 
izobrazbo. 

Člani izpraševalci iz glavnih predmetov morajo biti 
strokovnjaki iz skupine, iz katere se opra viga, izpit. 

12. člen 
Delovodja izpitne komisije je uslužbenec, ki ga določi 

vodja kadrovske službe ministrstva za kmetijstvo LRS. 
Delovodja piše zapisnik o delu izpitne komisije in 

opravlja vse administrativno delo, ki je v zvezi z izpitom, 
nima pa pravice, sodelovati pri izpraševanju. Arhiv iz- 
pitnih komisij vodi kadrovska služba ministrstva za kme- 
tijstvo LRS.  • ' 

13. člen 
Če kandidat potuje na izpit izven kraja svoje službe, 

ima pravico do dnevnic in povračila potnih stroškov po 
predpisih za-uradr#a potovanja v breme, državne blagajne. 

Kandidatom za pripravniški strokovni izpit ìH za izpit 
za dosego višjega poklica se lahko za prvo opravljanje 
izpita dovoli 10 do 30 dni plačanega dopusta. 

14. člen 

Kandidat vloži prošnjo za pripustitev k strokovnemu 
izpitu na izpitno komisijo po starešini organizacijske enote 
en mesec pred izpitnim rokom. Starešina organizacijske 
enote pošlje izpitni komisiji obenem s prošnjo podatke 
o zaključnem izpitu na agronomski fakulteti ali na kmetij- 
ski visoki šoli oziroma na srednji kmetijski šoli, odločbo 
o nastavitvi' in za pripravnika tudi potrjeni delovni 
dnevnik. 

15. člen 

Dan in čas izpita določi vodja kadrovske službe v 
sporazumu s predsednikom izpitne komisije. O tem ob- 
vesti pismeno vsaj 10 dni pred izpitom člane izpraševalce 
in kandidate po njihovih stareiinah. 

Ce je/kdo izmed izpraševalcev zadržan in ne more 
biti navzoč pri izpitu, mora to takoj sporočiti vodji kadrov- 
ske službe, da se mu določi namestnik. 

16. člen 
Kandidate oceni izpitna komisija z večino glasov. 

Pri enakem številu glasov odloči predsednikov glas. Ocene 
so: jodlično«: (5), >prav dobroc (4) in >dobro« (3), če je 
kandidat izpit napravil z uspehom, in >ni opravik (2), 
če kandidat izpita ni naprava. Ocena se izračuia tako, da 
ee ocena pismenega izdelka in oceni ustnega in praktič- 
nega izpita seštejejo in delijo s tri. 

Izpitna komisija izda kandidatu spričevalo o opravlje- 
nem strokovnem izpitu na obrazcu, ki ga predpiše mini- 
strstvo za kmetijstvo LRS. 

Uspeh izpita se vpiše v uslužbencev uslužbenski list. 

A) Pripravniški strokovni izpit v 

17. člen 

Pripravniškega strokovnega izpata so oproščeni: 
. a) tile uslužbenci pTosvetno-znanstvene stroke: profe- 

sorji, docenti in asistenti vseučilišč, kmetijskih visokih sol 
in znanstvenih raziskovalnih ustanov ter profesorji sred- 
njih kmetijskih šol in uslužbenci stroke planiranja.v kateri 
izmed kmetijskih skupin, ki so dovršili kmetijsko fakul- 
teto ali kmetijsko visoko šolo in imajo strokovni izpit;    v 

b) uslužbenci prosvetno-znanstvene stroke, ki so do- 
vršili srednjo kmetijsko šolo in so v službi na srednjih 
ali nižjih kmetijskih šolali kot predmetni učitelji ali učite- 
lji, in uslužbenci stroke planiranja v kateri izmed kmetij- 
skih skupin, ki so dovršili srednjo kmetijsko šolo in imajo 
strokovni izpit; 

c) tisti, ki prvič stopijo v državno službo kmetijske 
stroke, pa so znani kot kmetijski znanstveni delavci ali 
dobni kmetijski praktiki, t 

Za nastavitev oseb, ki jim ni treba opravljati strokov- 
nega izpita, je potrebno obrazloženo mnenje izpitne 
komisije. 

18. člen 
Pripravniki kmetijske stroke imajo pravico, oprav- 

ljati strokovni izpit po dvajsetih mesecih pripravniške 
službe. 

Če pripravnik prej obvlada gradivo svoje skupine, 
se mu sme po presoji neposrednega starešine dovoliti 
opravljanje izpita po osemnajstih mesecih pripravniškega 
staža. 

Strokovni izpit sestoji iz pismenega, ustnega in prak- 
tičnega dela, ustni izpit .pa se d<|li na splošni in posebni 
(strokovni) del. 
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Pri izpitu se ugotovi teoretična in praktična izobrazba 
kandidata • njegova sposobnost za kmetijsko službo. 

19. člen 

Najprej se dela pismeni izpit.' 
Pri pismenem izpitu obdelajo kandidati temo iz glav- 

nih strokovnih predmetov, upoštevajoč pri tem njihov 
pripravniški staž. 

Pismeni izpit traja zdržema do pet ur. 
Sestavljanje pismene naloge nadzirajo izmenoma 

člani izpitne komisije po razporedu, ki ga določi pred- 
sednik. 

Kandidat: smejo pri pismenem izpitu uporabljati 
zakone, uredbe, pravilnike ter druge pripomočke, ki jim 
jih dovoli izpitna komisija. 

Kandidat, ki prej dokonča svojo nalogo, mora takoj 
oditi iz izpitnega prostora. 

20. člen 

Po opravljenem pismenem izpitu delajo kandidati 
ustni izpit. 

Program ustnega izpita obsega dva dela: splošni del, 
ki ga predpiše predsednik vlade LRS, in posebni (stro- 
kovni) del. 

Pri posebnem delu se opravlja strokovni izpit iz pred- 
metov tiste skupine, v kateri je pripravnik prebil priprav- 
niški staž. 

Pred začetkom ustnega izpita potegne kandidat za 
vsak predmet po tri vprašanja. 

21. člen • 

Posebni (strokovni) del strokovnega izpita opravljajo 
pripravniki za nižjega agronoma v posameznih skupinah 
h teh pi edmetov: 

I. Gene t J k a in požlahtnjevanje rastlin: 

a) kot glavni predmeti: 
1. biologija in fiziologija rastlin, 
2. genetika, 
S. požlahtnjevanje rastlin, 
*   splošno in posebno poljedelstvo, 

priznavanje posevkov in nasadov; 

b) kot stranski predmeti: 
1. osnove pedologije, 
2. osnove zaščite rastlin, 
3. osnove preizkušanja in kontrole semenskega blaga, 
4. kmetijska meteorologija in klimatologija, 
5; organizacija proizvodnje m dela v kmetijskem go- 

spodarstvu in kmečko zadružništvo. 

II. S em ena rstvo 

s      a) kot glavni predmeti: 
1. biologija in fiziologija raatlin, 
2. preizkušnja semenskega blaga, 
3. poznavanje in zatiranje plevela, 
4. priznavanje posevkov in natador, 
5. organizacija semenske proizvodnje in kontrol«, 
6. splošno in posebno poljedektvo; 

b) kot stranaka predmeti: 
1. osnove genetike in požlaMnjevanja rastlin, 
2. osnove zaščite rastlin, 
3. osnove vrtnarstva, 

• 

4. kmetijska meteorologija in klimatologija, 
6. organizacija proizvodnje in dela v kmetijskem go- 

spodarstvu in kmečko zadružništvo. 

III. Poljedelstvo: 

a) kot glavni predmeti: 
1. pedologija, 
2. splošno in posebno poljedelstvo, 
3. kmetijski stroji, 
4. osnove požlahtnjevanja rastlin; 

b) kot stranski predmeti: 
1. priznavanje posevkov in nasadov njivskih rastlin, 
2. osnove preizkušanja • kontrol« semenskega blaga, 
3. osnove vrtnarstva, 
4. osnove melioracij, 
5. osnove zaščite rastlin, 
6. kmetijska meteorologija in klimatologija, 
7. organizacija proizvodnje in dela v kmetijskem go- 

spodarstvu in kmečko zadružništvo. 

IV. Vrtnarstvo: 

a) kot glavni predmeti: 
1. pedologija, 
2. splošno in posebno vrtnarstvo, 
3. namakanje in urejanje vrtov, 
4. konzerviranje vrtnih pridelkov; 

b) kot stranski.predmeti: 
1. priznavanje posevkov in nasadov vrtnih rastlin, 
2. osnove preizkušanja in kontrole semenskega blaga, 
3. osnove zaščite rastlin, 
4. canove poljedelstva, 
5. osnove kmetijskih strojev, 
6. organizacija proizvodnje in dela v kmetijskem go- 

spodarstvu in kmečko zadružništvo, 
7. kmetijska meteorologija in klimatologija. 

V. Sadjarstvo: 

a) kot glavni predmeti: , 
1. pedologija, 
2. splošno in posebno sadjaretvo, 
8. vzgajanje sadja v rastlinjakih in ob umetnih po- 

goMh; 
4. konzerviranje sadja; 

b) kot stranski predmeti: 
1. osnove zaečite raetlin, 
2. osnove vinogradništva in Motarstva, 
3. čebelarstvo, 
4. osnove kmetijskih strojev, 
6. kmetij»ka meteorologija in klimatologija, 
6. organizacija   proizvodnje in dela v  kmetijskem 

gospodarstvu in kmečko zadružništvo. 

V. Vinogradništvo in  kletarstvo; 

a) kot glavni predmeti: 
1. pedologija, 
2. splošno in posebno vinogradništvo, - 
8. kletarstvo, 
4. mikrobiologija, l 
5. predelovanje grozdja; 

b) kot stranski predmeti: 
1. osnove sadjarstva, 
2. osnove zaščita rastlin. 
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3. osnovo kmetijskih strojev, 
4. kmetijska meteorologija iu klimatologija, 
5. organizacija proizvodnje in dela v kmetijskem go- 

spodarstvu in kmečko zadružnitšvo. 

VII. Mlekarstvo: 

a) kot glavni predmeti: 
1. proizvodnja mleka s posebnim ozirom na bgiieno, 
2. mlekarska mikrobiologija, 
3. mlekarska kemija, 
4. mlekarska tehnologija (izraba mleka), 
5. mlekarsko strojništvo in stavbinstvo, 
6. mlekarsko gospodarstvo, 
7. organizacija mlekarstva; 

b) kot stranski predmeti: 
1. osnove poljedelstva, 
2. splošna živinoreja, 
3. posebna živinoreja • ozrom na mlekarstvo, 
4. proizvodnja krme, 
5. planinsko gospodarstvo, 
6. organizacija proizvodnje in dela v kmetijskem go- 

spodarstvu in  kmečko zadružništvo. 

VIII. Zaščita   rastlin.': 

a) kot çJIHMIJ predmeti: 
1. fitopatologija, 
2. entomologija, 
3. sredstva za zaščito rastlin,' 
4. fitosanitetna karantenska služba; 

b) kot stranski predmeti: 
1. osnove poljedelstva in vrtnarstva, 
2. osiiove sadjarstva in vinogradništva, 
3. osnove preizkušanja in kontrole semenskega blaga, 
4. kmetijska meteorologija in klimatologija, 
5. organizacija proizvodnje in dela v kmetijs&em go- 

spodarstvu in kmečko zadružništvo. 
• 

IX. Pedologija in agrokemija: 

a) kot glavni predmeti: 
1. analitična kemija, 
2. pedološka kemična tehnologija, 
3. pedologija, 
4. pedološko kartografiranje, 
5. agroUemija, 
6. kmetijska meteorologija in klimatologija; 

b) kot stranski predmeti: 
1. osnove poljedelstva, 
2. osnove zaščite rastlin, 
3. csnove vinogradništva in sadjarstva, 
4. organizacija proizvodnje in dola v kmetijskem go- 

spodarstvu in kmečko zadružništvo. ' 

X. Živinoreja: 

a) kot glavni predmeti: 
1. splošna  in  posebna živnoreja   (konji,  govedo in 

prašiči), 
2. ureditev kobilarn in živinorejskih £arm, 
8. prehrana živine, 
4. proizvodnja krme, 
6. mlekarstvo; 

b) kot stranski predmeti: 
1. veterinarstvo in prva pomoč živini, 
2. osnove poljedelstva, travništvo in pašništvo, 
3. planinsko gos poda retvo, 
4. osnove reje malih živali (ovce, koze, kunci, perut- 

nina in čebele), 
5. organizacija proizvodnje in dela v kmetijskem go- 

spodarstvu in kmečko zadružništvo. 

XI. Reja malih živali: 

a) kot glavni predmeti: 
1. splošna in posebna reja malih živali (ovce, koze, 

kunci, perutnina, čebele in sviloprejke), 
2. ureditev farm, 
3. prehrana malih živali, 
4. proizvodnja krme, 
0. mlekarstvo; 

b) kot stranski predmeti: 
1. veterinarstvo in prva pomoč živini, 
2. travništvo, pašništvo in planšarštvo, 
3. osnove živinoreje, 
4. organizacija proizvodnje in dela v kmetijskem go- 

spodarstvu in kmečko zadružništvo. 

XII. Ribogojstvo: 
a) kot glavni predmeti: 

1. biologija in îiziiologija rib, 
2. sistematika rib,   . 
3. gojitev in zaščita rib, 
4. ureditev ribnikov in drstišč; 

b) kot stranski predmeti: 
1. osnove živinoreje, 
2. koneervirenje rib, 
3. organizacija proizvodnje in dela v kmetijekem go- 

spodarstvu in1 kmečko zadružništvo. 

XIII. Splošno kmetijstvo: 

a) kot glavni predmeti: 
1. organizacija proizvodnje v kmetijekem gospodar- 

stvu, 
2. organizacija dela v kmetijekem gospodarstvu, 
3. kmečko zadružništvo, 
4. kmetijsko knjigovodstvo in taksacija, 
5. kmetijsko planiranje, evidenca in statistika, 
6. upravna organizacija kmetijstva, 
7. finančno poslovanje; 

b) kot stranski predmeti: 
1. osnove poljedelstva in vrtnarstva, 
2. osnove živinoreje, 
3. osnove sadjarstva in vinogradništva. N 

' 22. Sen 

Posebni (strokovni) del strokovnega izpita opravljaj» 
pripravniki za nižjega kmetijskega tehnika v ••••••••• 
skupinah teh predmetov: 

I. Poljedelstvo: 

a) kot glavni predmeti: 
1. pedologija, 
2. splošno ir.' posebno poljedelstvo, 
8. kmetijski stroji; 
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b) kot stranski predmeti: 
1. priznavanje posevkov in nasadov njivskih rastlin, 
2. osnove preizkušanja iu kontrola semenskega blaga, 
3. osnove vrtnarstva, 
4. osnove živinoreje, 
5. osnove zaščita rastlin, 
6. kmetijska meteorologija in klimatologija, 
7. organizacija proizvodnje in dela v kmetijskem go- 

spodarstvu in kmečko zadružništvo. 

IJ. Semenarstvo: 

a), kot glavni predmeti: 
1. preizkušanje semenskega blaga, 
2. priznavanje posevkov in nasadov, 
3. organizacija semenske proizvodnje in kontrole, 
4. splošno in posebno poljedelstvo; 

b) kot stranski predmeti: 
1. osnova zaečiie rastlin, 
2. osnove -vrtnarstva, 
3. kmetijska meteorologija in klimatologija, 
4. organizacija proizvodnje in dela v kmetijskem go- 

spodarstvu in fcmečko zadružništvo. 

•. Vrtnarstvo: 
a) kot glavni predmeti: 

1. pedologija, 
2. vrtnarstvo, 
3. namakanje, zaprte grede in rastlinjaki, 
4. kon serviranje vrtnin in sadja,; 

b) kot stranski predmeti: 
1. priznavanje posevkov in nasadov vrtnih kultur, 
2. preizkušanje in kontrola semenskega blaga, 
3. osnove zaščite rastlin, 
4. osnove poljedelstva, 
5. kmetijska meteorologija in klimatologija, 
6. organizacija proizvodnje in dela v kmetijskem go- 

spodarstvu in kmečko zadružništvo. 

IV. Sadjarstvo: 

a) kot glavni predmeti: 
1. pedologija,. 
2. sadjarstvo, 
3. konserviranje sadja; 

b) kot stranski predmeti: 
osnove zaščite rastlin, 
osnove vinogradništva in kletarstva, 
čebelarstvo, 
kmetijska meteorologija in klimatologija, 
organizacija proizvodnje in dela v kmetijskem go- 
spodarstvu in kmečko zadružništvo. 

V. Vinogradništvo in kletarstvo: 

a) kot giavni predmeti: 
1. pedologija, , 
2. splošno it; posebno vinogradništvo, 
8. kletarstvo, 
4. predelovanje grozdja; 

b) kót stranski predmeti: 
1. osnove sadjarstva, . 
2. osnove zaščite rastlin,   •      , . 
3. kmetijsfea meteorologija in Mimatoiogija, 

4 organizacija proizvodnje iu dela v kmetijskem go- 
spodarstvu in kmečko zadružništvo. 

VI. Mlekarstvo; 

a) kot glavni predmeti: 
1. proizvodnja mleka s p&sebnim oziram na higieno, 
2. izraba mleka: 

prirejanje mleka Za potrošnjo, 
izdelovanje masla, 
izdelovanje sira, 
izdelovanje trajnih mlečnih izdelkov, 

3. kontrola mleka, 
4. mlekarsko strojništvo in stavbinstvo, 
5 mlekarsko gospodarstvo in organizacija dela v mle- 

karskem obratu, 
C. mlekarsko knjigovodstvo; , 

b) kot stranski predmeti: 
1. osnove poljedelstva, 
2. splošna živinoreja, 
3. posebna živinoreja z ozirom na mlekarstvo, 
4. proizvodnja krme, 
5. planšarstvo, 
6. organizacija proizvodnje in dela v kmetijskem go- 

spodarstvu in kmečko zadružništvo. 

VIL Živinoreja: 

a) kot glavni predmeti: 
1. splošna in posebna živinoreja, 
2. ureditev koblram in živinorejskih farm, 
3. prehrana živine, ... 
4. mlekarstvo, -     " ' 
5. proizvodnja krme; 

b) kot stranski predmeti: 
1. veterinarstvo in prva pomoč živini, 
2. oslove poljedelstva, 
3. travništvo in pašništvo, 
4. planinsko gospodarstvo, 
5. organizacija proizvodnje in dela'v kmetijskem go- ' 

spodarstvu in kmečko zadružništvo. 

VIII. Splošno kmetijstvo; 

a) kot glavni predmeti: 
1. organizacija proizvodnje v kmetijskem gospodar- 

stvu, 
2. kmečko zadružništvo, ' 
3. organizacija dela v kmetijskem gospodarstvu, 
4. kmetijsko knjigovodstvo, 
5. kmetijsko planiranje, evidenca in statistika, 
6. upravna organizacija kmetijstva; 

b) kot stranski predmeti: 
1. osnove poljedelstva, 
2. osnove živinoreje, 
3. osnove sadjarstva in vinogradništva. 

23. člen 
Ko napravi kandidat ustni izpit, opravlja praikticni 

izpit iz glavnih predmetov v laboratoriju ali na kmetij- 
skem objektu. Pri praktičnem izpitu se ugotovi njegovo 
praktično znanje.' 

25. člen '   • 
Če kandidat pade pri pismenem ali, praktičnem iz- 

pjtu, mora ponavljati ves izpit. Če pade pri ustnem izpitu 
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iz strokovnega dela v enem ali dveh glavnih ali v enem 
al*, več stranskih predmetih, ponavlja izpit samo iz teh 
predmetov. Ce pri ponovnem izpitu pade Lz katerega 
glavnega predmeta, se šteje, da je padel pri vsem izpitu, 
če pa pade prj ponovnem izpitu iz stranskih predmetov, 
sme izpit iz teh predmetov ponavljati samo še ei&rat. 

Ce kandidat med opravljanjem izpita odstopi, se šteje, 
da izpita ni napravil. Ce odstopi pred pričetkom izpita, 
so šteje, da izpita ni delal in izgubi pravico do povračila 
potnih stroškov. 

Ponovni izpit se oppavlja po treh mesecih. Izpit se 
sme ponavljati dvakrat. 

24. člen 
Ko pripravnik napravi strokovni izpit, se razporedi 

v začetni poklic. 

B. Strokovni izpit za dosego višjega poklica 
26. člen 

Pravico, opravljati strokovni izpit za dosego višjega 
poklica, imajo: 

1. višji kmetijski delovodja, ki je dovršil tečaj s stop- 
njo srednje kmetijske šole (38. člen), 

2. kmetijski nadzorniik, kmetijski delovodja in višji 
kmetijski delovodja, ki so dovršili srednjo kmetijsko šolo, 

3. nižji kmetijski tehnik, kmetijski tehnik in višji 
kmetijski tehnik, ki so dovršili kmetijsko fakulteto ali 
kmetijsko visoko šolo, 

in sicer v 1. in 2. točki navedeni uslužbenci za dosego 
poklica nižji kmetijski tehnik in v 8. točki navederi usluž- 
benci za dosego poklica nižji agronom. 

Višji kmetijski delovodja mora poleg pogojev iz 
X točke tega člena Imeti potrebno prakso, dokazan jspeh 
pri delu kot višji kmetijski delovodja • oceno neposred- 
nega starešine, da lahko opravlja dela poklicev, ki so 
določena za uslužbence s srednješolsko kmetijsko iz- 
obrazbo. 

27. člen 
Strokovni izpit za prehod v višji poklic se opravlja 

po programu, ki je s tem pravilnikom določen za pri- 
pravniške strokovne izpite, kandidati pa se ocenjujejo, 
kakor je določeno v 16. členu tega pravilnika. 

Izpit so sme ponavljati dvakrat. Ponovni izpit se 
sme opravljati po šesfch mesecih. 

28. člen 
Ce kandidat pade pri pismenem ali praktičnem izpitu, 

mora ponavljati ves izpit. Ce pade pri ustnem strokov- 
nem izpitu iz enega ali dveh glavnih predmetov ali pa iz 
enega ali več stranskih predmetov, ponavlja izpit samo 
iz teh predmetov. Ce pade pri ponovnem izpitu iz kate- 
regakoli predmeta, mora ponavljati ves izpit. 

29. člen 
Kandidat mora za pripustitev k izpita vložiti prošnjo, 

ki jo neposredni starešina pošlje izpitni komisiji in z 
njo Še tele priloge: 

1. dokaz o dovršenem tečaju oziroma overjeni prepis 
spričevala o dovršeni srednji kmetijski, šoli, kmetijski fa- 
kulteti oziróma kmetijski visoki šoli, 

2. overjen prepis odločbe o sedanjem poklicu, 
3. oceno ö strokovni usposobljenosti za zadnji dve 

' leti dela v kmetijski stroki, 
4. za višjega kmetijskega dolovodjo'iz 1. točke 26. 

člena tega pravilnika še mnenje o njegovi sposobnosti 

za opravljanje del v poklicih, ki so določeni za uslužben- 
ce s srednješolsko kmetijsko izobrazbo. 

30. člen 
Kandidati iz 26. člena tega pravilnika so oproščeni 

pripravniškega staža, kandidati iz 3. točke istega člena pa 
tudi splošnega dela ustnega izpita ter iz tistih stranskih 
strokovnih predmetov iz posebnega dela ustnega izpita, 
iz katerih so izpit že opravili pri strokovnem izpitu za 
nižjega kmetijskega tehnika. 

31. člen 
Višji kmetijski tehnik, ki se odlikuje s svojim vi- 

sokim znanstvenim in strokovnem delom, sme biti po- 
stavljen za kmetijskega svetnika ali višjega lunetijskega 
svetnika šele po poprejšnji oceni strokovne komisije (2. 
odstavek 5. člena uredbe o kmetijski stroki), ki jo ime- 
nuje minister za kmetijstvo LRS. 

V komisiji je šest članov, od katerih je eden pred- 
sednik. En član komisije je organ personalne službe, dru- 
gi člani so iz vrst znanstvenih delavcev tiste skupine kme- 
tijske stroke, v kateri je uslužbenec delal. 

Komisija povabi kandidata, da vloži prošnjo na mi- 
nistrstvo za kmetijstvo LRS in prošnji priloži spričevalo 
o dovršeni srednji kmetijski šoli v izvirniku ali v potrje- 
nem prepisu in odloSbo o postavitvi za višjega kmetijskega 
tehniko. 

32. člen 
Komisija določi lemo s področja glavne strokovne 

dejavnosti kr-"Mata. Kand" 'at jo mora obdelati in v 
enem mesecu poslati komisiji v petih izvodih. Pri obde- 
lavi teme sme kandidat uporabljati tudi svoja morebitna 
natisnjena dela. y 

, 33. člen 
Predsednik komisije določi po prejemu pismenega 

izdelka, Vendar najpozneje v petnajstih dneh, dan ustnega 
izpita ter pozove kandidata in člane izpitne komisije. 

Izpit sme trajati največ dve uri. Pri izpitu se postav- 
ljajo kandidatu vprašanja iz kmetijske problematike, ki 
jo je kandidat obdelal v svojem pismenem izdelku. Pri 
izpitu se mòra ugotoviti, ali ima kandidat visoko znan- 
stveno in strokovno znanje, ki se zahteva za poklic kmetij- 
skega svetnika in višjega' kmetijskega svetnika. 

Člani komisije izpraiujejo po vrstnem redu, kakor ga 
določi predsednik. 

0 oceni se sklepa z večino glasov in se glasi: >na- 
pravik ali ?ni napravil^. Ce so glasovi enako razdeljeni, 
odloči predsednikov glas. , 

C. Strokovni izpit za prehod iz ene skupine kmetijske 
stroke v drugo 

34. člen 
Uslužbenec, ki je napravil pripravniški strokovni iz-' 

pit iz ene skupine kmetijske stroke, more opravljati stro- 
kovni izpit iz druge skupine kmetijske stroke po dveh s 
letih dela v drugi skupini. / 

S'-okovnega izpita iz druge skupino nima pravice 
opravljati uslužbenec, če je prakso v drugi skupini.j^reki- 
nil ali če ta praksa ne ustreza pogojem pripravaiStega 
steza. ' 

Kandidat.opravlja v novi skupini pismeni, ustni in 
praktični izpit iz predmefov te skupine enako kakor pri- 
pravnik, le da je oproafen splošnega dela ustnega izpita 
in Üaüb. glavnih pjredm^tov. te sjajt^iae, ki so mu biii glav- 
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ni predmeti pri pripravniškem strokovnem izpitu, in vseh 
stranskih predmetov te skupine, ki so mu bili glavni ali 
6transki predmeti pri pripravniškem strokovnem izpitu. 

Kand: lat vloži prošnjo za pripustitev k izpitu na iz- 
pitno komisijo pri starešini svoje organizacijske enote. 
Stareäina ji mora priložiti overjeni prepis potrdila o 
opravljenem pripravniškem strokovnem izpitu in potrdilo, 
da je kandidat v skladu s predpisi za pripravniški staž 
delal dve leti v skupini, iz katere opravlja izpit 

ÏIL POGOJI  ZA  DOSEGO  POKLICEV   V- KMETIJSKI 
STROKI 

36. člea 
Za nižjega agronoma in v poklice, višje od njega so 

lahko nastavljeni samo tisti, ki imajo kmetijsko fakulteto 
ali kmetijsko visoko šolo z vsemi izpiti. Izvzeti so primeri, 
ki so določeni v drugem odstavku 5. člena uredbe o kme- 
tijski stroki. 

86. člen 
Za nižjega kmetijskega tehnika, kmetijskega tehnika 

in višjega kmetijskega tehnika so lahko postavljeni: 
a) tisti, ki so dovršili srednjo kmetijsko šolo in na- 

pravili strokovni izpit za nižjega kmetijskega tehnika, 
b) tisti, ki so dovršili srednji kmetijski tečaj z za- 

ključnim izpitom in napravili strokovni izpit za nižjega 
kmetijskega tehnika ter imajo pet let kmetijske prakse 
,(1. točka 26 ftena). 

37. Sen 
Poklic višjega kmetijskega tehnika, višjega agronoma 

In od tega višji poklic lahko doseže uslužbenec le po oce- 
ni strokovne komisije, ki jo sestavljajo strokovnjaki in 
predstavnik personalne službe. 

IV. STROKOVNI TEČAJI 

88. člen 
V kmetijski stroki so strokovni tečaji iz posameznih 

skupin kmetijske stroke, in sicer: 
1. nižji kmetijski tečaji s stopnjo nižje kmetijsko šole, 
2. srednji kmetijski tečaji s stopnjo srednje kmetij- 

ske šole. 
Nižji kmetijski tečaj traja 6 mesecev, srednji pa eno 

leto. ; 
Poklic kmetijskega nadzornika in kmetijskega delo- 

vodje lahko doseže Usti, ki dovrši nižji kmetijski tečaj z 
zaključnim izpitom. 

Višji kmetijski delovodja postane lahko nižji kmetij- 
ski tehnik, če dovrši srednji kmetijski tečaj z zaključnim 
izpitom in napravi strokovni izpit za nižjega kmetijskega 
tehnika. 

80. člen 
Tečaji sestoje iz splošnega in posebnega (strokov- 

nega) dela ter iz strokovne prakse. 
Učni program za splošni del predpise predsednik vla- 

de LRS, učni program za predmete strokovnega dela te- 
/ čaja in navodila za organizacijo tečajev pa ministrstvo za 

kmetijstvo LRS. 
40. člen 

Vodja tečaja in predavatelje za poeamezneme pred- 
mete določi minister za kmetijstvo LRS. 

Stroški za tečaje gredo v breme ministrstva za kme- 
tijstvo LRS. 

41. člen 
Ob koncu tečaja se opravlja zaključni izpit 
Izpit je usten in praktičen. 

V izpitni komisiji so vodja tečaja kot predsednik in 
predavatelji na tečaju kot člani izpraševalci. 

Delovodja izpitne komisije je eden izmed članov iz- 
praševalcev, ki ga za to določi predsednik izpitne komi- 
sije. 

Ocene so »odlično« (5), »prav dobro« (4) in »dobro< 
(3), če je tečajnik izpit napravil, in »ni opravil« (2), če 
izpita ni napravil. 

Komisija odloča o oceni z večino glasov. Ce so glasovi 
enako razdeljeni, odloči predsednikov glas. 

42. člen 

Delovodja izpitne komisije piše zapisnik o delu ko- 
misije in opravlja vse administrativno delo, ki je v zvezi 
z izpitom. 

V izpitni zapisnik se vpišejo: ime, priimek in po- 
klic predsednika in članov izpitne komisije ter delovodje 
in tečajnikov, ki opravljajo izpit, ocene izpitne komisije 
o izpitu iz vsakega posameznega predmeta ter skupna 
ocena. 

43. člen 

Ce pade tečajnik pri izpitu iz glavnega predmeta, ne 
more izpita več ponavljati, ne da bi poprej znova obisko- 
val tečaj. Ce pade pri izpitu iz stranskih predmetov, lah- 
ko izpit iz teh predmetov ponavlja čez mesec dni. 

s 44 člen 

Izpitna komisija izda tečajniku spričevalo o dovrše- 
nem tečaju in opravljenem izpitu s skupno oceno in z 
ocenami iz posameznih predmetov. 

Spričevalo o dovršenem srednjem kmetijskem tečaja 
je dokaz o šolaki izobrazbi, spričevalo o nižjem kmetij- 
skem tečaju pa dokaz o šolski in strokovni izobrazbi v 
kmetijski stroki. 

45. člen 

Nižji kmetijski tečaji se ustanovijo: 
a) za poljedelstvo, 
b) za vrtnarstvo, 

- c) za sadjarstvo, 
č) za vinogradništvo, 
d) za kletarstvo, 
e) za živinorejo, 
f) za mlekarstvo. 
Ministrstvo za kmetijstvo LRS ustanovi po potrebi 

nižje kmetijske tečaje tudi za. druge kmetijske panoge. 

46. člen 
Strokovni del nižjih kmetijskih tečajev sestoji v po- 

sameznih skupinah iz teh predmetov : 
a) tečaj za poljedelstvo: 

1. poljedelstvo kot glavni predmet, 
2. semenarstvo, 
3. travništvo, 
4. mehanizacija kmetijstva, 
6. živinoreja, 
6. organizacija kmetijske proizvodnje; 

b) tečaj za vrtnarstvo: 
1. vrtnarstvo kot glavni predmet, 
2. spravljanje in predelovanje vrtnin in sadja, 
8. poljedelstvo, 
4. semenarstvo, 
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5. mehanizacija kmetijstva, 
6. organizacija kmetijsko proizvodnjo; 

c) tečaj ZA sadjarstvo i 
1. sadjarstvo kot glavni predmet, 
2. predelovanje sadja, 
8. vinogradništvo in kletarstvo, 
4. mehanizacija kmetijstva, 
•. organizacija kmetijske proizvodnje; 

•) tečaj za vinogradništvo: 
1. vinogradništvo kot glavni predmet, 
2.. kletarstvo, 
8. sadjarstvo, 
4. mehanizacija kmetijstva, 
5. organizacija kmetijske proizvodnje; 

d) tečaj za kletarstvo: 
1. kletarstvo kot glavni predmet, 
2. predelovanje grozdja, 
8. vinogradništvo, 
4. mehanizacija kmetijstva, 
6. organizacija kmetijske proizvodnje;       , 

e) tečaj za živinorejo: 
1. živinoreja kot glavni predmet, 
2. mlekarstvo, * .  « 
3. travništvo, 
4. poljedelstvo, 
6. mehanizacija kmetijstva, 
6. organizacija kmetijske proizvodnje; 

f) tečaj za  mlekarstvom- 
1. mlekar-i'-o kot glavni predmet, 
2. živinoreja, 
3. travništvo, 
4. mehanizacija kmetijstva, 
5. organizacija kmetijske  proiavodnje. 

<   47. ölen 
Strokovna praksa v nižjem kmetijskem tečaju se 

opravlja med delom tečajnikov na kmetijskem objektu 
po navodilih in pod nadzorstvom predavateljev.  fc 

Praksa se opravlja iz vseh navedenih predmetov stro- 
kovnega dela tečaja zadevne skupine. 

48. člen 
Strokovni del učnega načrta za srednje kmetijske te- 

čaje sestoji iz istih skupin in predmetov kmetijske stroke, 
iz katerih so opravljajo strokovni izpiti za nižje kmetij- 
ske tehnike. 

Tečajnik lahko obiskuje samo tečaj tiste skupine 
kmetijske stroke, v kateri je opravljal kmetijsko prakso. 

Tečajniki opravljajo praktična dela iz glavnih predme- 
tov svoje skupine in osnovno prakso iz stranskih pred- 
metov. 

V. STROKOVNI* TEČAJI ZA IZPOPOLNITEV V 8LU2BI 

40. člen 
Za izpopolnitve in usposobitve uslužbencev za do- 

ločene naloge,v kmetijski stroki se ustanovijo posebni te- 
čaji. 

Ti tečaji so v kmetijskih organizacijskih enotah, or- 
ganizirajo pa jih starešine organizacijskih eoot. 

Ti tečaji se vrôijo periodično izven službenega ••••. 
Posebne tečaje za usposobitev za opravljanje določenih 

nalog (priznavanje posevkov in podobno) organizira za 
več organizacijskih enot ministrstvo za kmetijstvo LRS. 
Dokler obiskujejo tečajniki tak tečaj, so oproščeni dela. 

50. člen 

Učni načrt in program ter predavatelje določi stare- 
šina organizacijske enote; če je tečaj skupen za več or- 
ganizacijskih enot, pa ministrstvo za kmetijstvo LRS. 

Tečajniki opravljajo izpit pred predavatelji, ki obe- 
nem z vodjem tečaja ocenijo uspeh vsakega tečajnika sa- 
mo s skupno oceno, in sicer z večino glasov. 

Ocena na tečaju je: »dovršil z uspehomc ali >ni do- 
vršil z uspehom«.    . 

Tečajnikom, ki so dovršili tečaj z uspehom, se teda 
potrdilo o dovršenem tečaju, starešina organizacijske eno- 
te pa vpiše podatke o obiskovanju in uspehu tečaja med 
tečajnikove osebne podatke. 

Dovršeni tečaji za izpopolnitev ne dajejo pravice do 
poklica, upoštevajo pa se pri dosegi višjega poklica. 

VI. DOLOČBE ZA PREHOD IZ DRUGE STROKE 
V KMETIJSKO STROKO 

a)   Za  pripravnika 

61. člen 
Za prehod iz druge stroke v kmetijsko stroko je po- 

trebno, da ima pripravnik strokovno oziroma šolsko iz- 
obrazbo, predpisano za kmetijsko stroko, in da ob koncu 
določenega roka napravi strokovni izpit. 

Pripravniku se sme priznati prejšnja pripravniška 
služba, trajanje staža pa se v tem primeru določi po so- 
rodnosti dela v prejšnji stroki z delom v kmetijski stroki 
ter po tem, koliko je pripravnik pripravljen za izpit Skup- 
na pripravniška služba pa ne sme biti krajša od dveh 
tretjin pripravniške službe v kmetijski stroki. 

/Pripravniku ob prehodu ni treba opravljati izpita, iz 
tistih predmetov, iz katerih ga je že napravil pri prejšnjem 
strokovnem izpitu. 

52. člen 
Strokovni izpit, napravljen pred prenehanjem.službe 

v kmetijski stroki, se prizna uslužbencu ob vrnitvi v 
službo, čo prekinitev ni bila daljša: 

a) od treh let za poklic nižjega agronoma v skupinah: 
genetika in požlahmjevanje rastlin, pedološka in agroke- 
mična skupina ter zaščita rastlin; 

b) od petih let za poklic agronoma in od njega višje 
poklice v skupinah: genetika in pbžlahtnjevanje rastlin, 
pedoloïka in agrokemiČna skupina ter zaščita rastlin; 

c) od osem let za poklic nižjega agronoma ter od nje- 
ga višje poklice v vseh drugih skupinah; 

c) od treh let za poklic nižjega kmetijskega tehnika, 
ne giede na skupine kmetijske stroke; 

d) od šeetih let za poklic kmetijskega tehnika in od 
njega vižje poklice, ne glede na skupine. 

b) Za uslužbence 
58. čien • 

Prehod iz druge stroke v kmetijsko stroko je dopu- 
sten, če ima uslužbenec strokovno izobrazbo, ki je dolo- 
čena za ustrezni poklic kmetijske stroko, in Če ob koncu 
določenega rok« napravi strokovni izpit. Rok za ta izpit 
ne sme biti krajši od treh mesecev in ne daljši od enega 
leta. Ko uslužbenec napravi izpit, se nastavi v določeni 
poklic. J)o nastavitve obdrži plačo dojedanjega pojdica. 
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Uslužbencu ni treba v kmetijeki stroki opravljati iz- 
pita iz tistih predmetov, iz katerih ga je že napravil v 
p"icj?nji stroki. 

Če dobi uslužbenec ob prehodu iz druge stroke v 
kmetijsko stroko kak višji poklic, za katerega ni predpi- 
san strokovni izpit, mora napraviti strokovni, izpit, ki je 
določen za začetni poklic v določeni skupini poklicev. 

54. člen 
Strokovnega izpita ni treba pri prehodu iz druge stro- 

ke v kmetijsko stroko opravljati uslužbencem, ki pridejo 
na mesta vodilnih uslužbencev, kakor tudi ne uslužben- 
cem, ki preidejo zaradi posebne sposobnosti in uradne 
potrebe 

Prav tako so lahko oproščeni staža in izpita uslužben- 
ci, ki imajo po oceni strokovne komisije dokazano izobraz- 
bo in prakso za določen poklic. 

VII. KONČNE DOLOČBE 

55. Qen 
Prevedeni pripravniki morajo opraviti strokovni iz- 

pit po določbah tega pravilnika. 
Če je pripravniku potekel rok pripravniške službe ali 

če mu do poteka roka ne ostane zadosti časa, da bi se 
lahko pripravil za strokovni izpit, se mu podaljša priprav- 
niška služba za toliko časa, kolikor mu je potrebno za 
pripravo za izpit, vendar največ za 6 mesecev. 

56. člen 
Uslužbenec, ki ni napravil strokovnega izpita ali pa 

je napravil izpit, ki né ustreza izpitu, predpisanemu za 
poklic, v katerega je preveden, mora napraviti strokovni 
oziroma dopolnilni izpit v enem letu po uveljavitvi tega 
pravilnika. 

57. člen 

Po oceni strokovne komisije se strokovnega izpita 
iz prednjega člena lahko oprostijo vodilni uslužbenci, ki 
imajo potrebno strokovno prakso in sposobnost za dolo- 
čeni poklic oziroma funkcijo. 

58. člen 
Sedanji posebni strokovni tečaji se morajo spraviti v 

sklad z določbami tega pravilnika o strokovnih tečajih. 

59. člen 
V vsakem posameznem primeru odloči strokovna ko- 

misija, kateremu strokovnemu izpitu iz tega pravilnika 
ustrezajo prejšnji izpiti. 

60. člen 
Ta pravilnik vetja od dneva objave v »Uradnem li- 

etu LRS<. •   * 
Št. S—zak 665 
Ljubljana dne 8: novembra 1948. 
Strinjam se! 

Za predsednika vlade LES Minister 
podpredsednik vlade LRS: za kmetijstvo LRS: 
Dr. Marijan Brecelj 1. r. Ing. Jože Levstik 1. iv 

268. 

Po 16. čleuu uredbe o pravni stroki z dne 20. sep- 
tembra 1947, št. S-zak 497 (Uradni ust LRS, št. 40-227/47) 
in v zvezi s 4. in 10. členom te uredbe izdaja minister za 
pravosodje LRS v sporazumu s predsednikom vlade LRS 

odredbo 
o odpravi poklica »pristav« in pripravniške službe 

za ta poklic 

1. člen 

Odpravita se v pravni stroki poklic pristava In pri- 
pravniška služba za ta poklic. 

2. člen 
V skupini poklicev pod Ö v 2. členu uredbe se na- 

mesto Č postavi C, 
8. člen 

Odredba o odpravi in uvedbi novih pokKeev v pravni 
stroki z dne 9. oktobra 1947, št. III—650/47 (Uradni list 
LRS, št. 42—249/47) se spremeni in se 3. člen odslej glasi: 

V pravni stroki je pripravniška služba za poklic niž- 
jega sodnega pravnika in nižjega pravnega referenta. 

4. člen 
Uslužbenci, ki so prevedeni za pripravnike v po- 

klicu pristava ali v poklic pristava, se po odpravi tega 
poklica prevedejo za pripravnike oziroma v poklice pravne 
ali kake druge stroke. <•'• 

5. člen 
Ta odredba'velja od »dneva objave v >Uradi^em listu 

LRS«. 
Št. S-zak 658 
Ljubljana dne 8. novembra 1948. 

Strinjam se! 
Za predsednika vlade LRS 
podpredsednik vlade   LRS: 

Dr. Marijan •••••• 1. r. 

Minister 
za pravosodje LRS: 
Dr. Heli Modic 1. r. 

Pregled »Uradnega Usta FLRJoc 
Št. »T z dne 6. novembra 1948: 

818. Zakon o kazenskem postopku. 
819. Pravilnik o voznih olajšavah vojaških vojnih in dru- 

gih oseb, ki uživajo vojaško zaščito na državnih pot- 
nih morskih ladjah. 

820. Navodilo kako ee predpiše obvezna oddaja živine za 
kmetijska gospodarstva in sklepajo pogodbe o pita- 
nju prašičev. 

821. Odredba za nakladanje in odpravo blaga po železnici 
v maršrutnih vlakih. 

822. Odredba o sprejemanju abonenta? na hrano v de- 
laveko-uslužbenskih restavracijah. 

823. Odločba o pogojni prodaji podplatov in dulboksa ter 
gum za kolesa v trgovini po vezanih cenah. 

Izdaja »uradni list LRS«. — Ravnatelj m odgovorni urednik: Božo Vodušek; tiska Blasitfkova tiekarna, obrat l — oba.v LJubljani. 
Naročnina: četrtletno 60, polletno 120, celoletno 240 din. — Posamezna Številka: 4 din za 16 strani, 8din za 32 strani,,12 din 
za 48 etrani, 16 din za 64 strani  po pošti 2.50 din' več. — Uredništvo in upravniStvo: Ljubljana, Gregorčičeva ullcaât. 23. — 

Telefon: ravnateljstvo 49-40, uredništvo 49-90, upravništvo 65-79. — Cek. račun 0—90190—1. 
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URADNI LIST 
LJUDSKE   REPUBLIKE   SLOVENIJE 

Letnik V. V Ljubljani dne 23. novembra 1948. Številka 50. 

VSEBINA. 
269. Odločba o ustanovitvi  Prehodnega mladinskega doma v 

•••••• gorici 
270. Pravilnik o pripravniški službi, strokovnih izpitih in te- 

čajih v indiistrijski tehnični stroki. 

271. Pravilnik o pripravniški službi, strokovnih izpitih in te- 
čajih za uslužbence veterinarske stroke. 

— Popravek. 

UREDBE. ODBEDBE. NAVODILA IN ODLOČBE 
VLADE LJUDSKE REPUBLIKE SLOVENIJE 

269. 

Na podlagi 78. člena ustave LRS izdaja vlada Ljud- 
ske republike Slovenije po predlogu ministra za socialno 
skrbstvo LRS 

odločbo 

o ustanovitvi Prehodnega mladinskega doma 
v Kamni gorici 

1. 

Ustanovi se Prehodni mladinski dom v Kamni gorici 
pri Radovljici, ki je državna ustanova republiškega po- 
mena pod operativnim upravnim vodstvom in nadzorstvom 
ministrstva za socialno skrbstvo. 

Naloga doma je, da sprejema in oskrbuje socialno 
ogroženo mladino, ki je potrebna varstva v domu, dokler 
se ne premesti v ustrezen dom ozïroma internat ali da 
v vk v gospodarstvo 

3. 

Prehodni mladinski dom v Kamni gorici se vzdržuje 
iz proračuna ministrstva za socialno skrbstvo. 

Minister za socialno skrbstvo izda predpis© o ureditvi 
in delu Prehodnega mladinskega doma. I 

Ta odločba velja od dneva objave v >Uradmem listu 
LRS«. 

St. S-zak 072 

Minister 
za socialno skrbstvo LRS: 
Dr. Anton Kržišnik 1. r. 

Predsednik1 vlade LRS: 
Miha Marinko 1. r. 

?EAVILNIKl,0DREĐBE,MV0DILA,0m.uĆBE 
MINISTRSTEV LJUDSKE REPUBLIKE SLOVENIJE 

270. 

Na podlagi 4. člena v zvezd z 9. členom uredbe o 
industrijski tehnični stroki (Uradni list LRS, št. 40-217/47) 
predpisujeta minister za industrijo in rudarstvo LRS ter 
minister za gozdarstvo in lesno industrijo LRS v spo- 
razumu s predsednikom vlade LRS 

pravilnik 
o pripravniški službi, strokovnih izpitih in strokovnih 

tečajih v industrijski tehnični stroki 

' 1. člen   - 

S tem pravilnikom fio predpisane določbe za stro- 
kovno povzdigo uslužbencev v industrijski tehnični stroki 
in za pridobitev usposobljenosti, ki jim je v poklicih te 
stroke potrebna zaradi uspešnega opravljanja službe in 
napredovanja v višje poklice, ter pogoji za prehod iz druge 
stroke v industrijsko tehnično stroko. 

I. PRIPRAVNIŠKA SLUŽBA 

2. člen 

V industrijska tehnični stroko je pripravniška služba 
za tel« poklice: 

1. za nižjega industrijskega tehnika, 
2. za obratnega tehnika in 
3. za nižjega industrijskega inženirja. 
Pripravniška služba za te poklice traja dve leti. 

3. člen 

Pripravtmškla služba ima namen, da se pripravnik" 
priuči praktičnemu delu v zadevni panogi industrijske 
tehnične stroke, da bi lahko v praksi čim racionalneje 
uporabljal znanje, ki si ga je pridobil v šoli. 

Pripravniki se morajo med pripravniško službo' se- 
znaniti z vsemi dolžnostmi in deli svojega bodočega de- 
lovnega področja. Zato morajo opravljati svojo priprav- 
niško službo na gradiščih novih tovar» ožinama obra- 
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tov kakor tudi v laboratorijih, preskusnih postajah, v kon- 
strukcijskih birojih in obratih obstoječih naprav tiste in- 
dustrijske panoge, za katero se nameravajo specializirati. 

4. člen 

Tehnični vodja organizacijske enote, v kateri opravlja 
pripravnik pripravniško službo (tehnični direktor, glavni 
inženir, šef laboratorija, preskusne postaje ali konstruk- 
cijskega biroja in pod.), je osebno odgovoren za sestavo 
podrobnih letnih in trimesečnih programov za priprav- 
niško službo. Stalno mora spremljati pripravnikov razvoj, 
kontrolirati njegov strokovni napredek in skrbeti, da se 
pripravnik pravočasno priglasi k strokovnemu izpitu. 

5. člen 

Med pripravniško službo vodijo pripravniki dnevni 
Best, v katerega vpisujejo vsak delovni dan podatke o vrsti 
in obsegu dela, ki so ga opravili. 

Pripravnik mora voditi ta dnevni list čisto kratko, 
vendar tako, da se iz njega jasno vidi, kakšno delo je 
imel določeni dan. Pripravnik vpisuje pri tem v dnevni 
list tudi svoja opazovanja, za katera misli, da so važna 
ali morda koristna, pa tudi vprašanja, ki jih sam ni mogel 
rešiti, a zanje med delom ni mogel dobiti potrebnega 
pojasnila. 

6. člen 

Tehnični vodja, M je odgovoren po 4. členu tega 
pravilnika, mora vsaj vsakih deset dni enkrat pregledati 
dnevne liste pripravnikov, napisati v znamenje, da je 
opravil pregled, datum in svoj podpis in dodati morebitne 
opombe, navodila, pojasnila in nasvete, če misli, da je 
to potrebno. 

Njegova dolžnost je poleg tega, da pripravniku v čim 
krajšem času pojasni vprašanja, na katera ta naleti med 
delom, in sicer tako, da mu osebno pojasni, praktično 
pokaže, ga napoti na strokovno literaturo in podobno. 

7. Člen 

Ob koncu vsakega koledarskega trimesečja mora po- 
slati tehnični vodja, ki je odgovoren' po 4. členu tega pra- 
vilnika, poročilo o uspehu, ki ga je dosegel pripravnik 
pri svojem strokovnem napredku v preteklih treh mesecih. 

Poročila se sestavljajo v treh izvodih, katerih eden 
se pošlje operativnemu upravnemu voditelju, drugi per- 
sonalnemu oddelku pristojnega ministrstva, tretjega pa 
obdrži zadevna organizacijska enota. 

8. člen 

Prve tri mesece, izjemoma pa po potrebi tudi več, 
mora biti pripravniška služba namenjena čim temeljitej- 
šemu splošnemu spoznavanju industrijske panoge, v ka- 
teri pripravnik dela, posebno pa še vsega tistega obrata, 
pri katerega izgraditvi bo pripravnik sodeloval oziroma 
v katerega laboratoriju, preskusni napravi, konstrukcij- 
skem biroju ali obratu bo opravljal glavni del svoje pri- 
pravniške službe. 

V tem času mora obiti pripravnik vsa delovna mesta 
in vsa administrativna mesta nove gradnje oziroma vse 
oddelke in vse odseke obstoječega obrata. 

Preostali glavni dçl pripravniške službe mora biti 
namenjen teoretičnemu in praktičnemu obvladanju vsega 

tistega znanja in sposobnosti, ki so potrebne za uspešno 
opravljanje pokl'ca, za katerega se pripravnik pripravlja. 
Ta čas mora pripravnik praviloma prebiti na tistem aH 
podobnem delovnem mestu, na katerem bo pozneje delal. 

9. člen 

Podrobni program, ki ga po 4. členu tega pravilnika 
izdela tehnični vodja, je sestavljen iz del, ki se opravljajo 
v pripravnikovem obratu, v prvi vrsti pa obsega tole: 

a) za nižje industrijske tehnike 

strojne panoge: 

preračunavanje, projektiranje oziroma konstruiranje 
posameznih delov ter preskušanje in prevzemanje manjših 
kotlov, manjših parnih strojev manjših motorjev z notra- 
njim zgorevanjem, lokomotiv in voz, preprostejših vodnih 
turbin, prenosnih naprav in dvigal, cevovodov, navadnih 
rezervoarjev in rezervoarjev pod prilaskom, orodnih in 
delovnih strojev, manjših vreten in kompresorjev v rudar- 
skih obratih ter instalacij in naprav tiste industrije' e pa- 
noge, kateri pripada pripravnikov matični obrat, in pa 
splošno mehanično tehnologijo kovin; 

elektrotehnične   panoge: 

preračunavanje, projektiranje, oziroma konstruiranje 
posameznih delov ter preskušanje in prevzemanje manj- 
ših elektrarn, preprostejših razdelilnih mrež in daljnovo- 
dov, prenosnih vodov za nizko, srednjo in visoko napetost, 
preprostejših razklopnih naprav, kompliciranih električnih 
napeljav, elektromotornega obrata, elektrotermičnih apara- 
tov, električne razsvetljave, preprostejših električnih stro- 
jev (generatorjev, motorjev, transformatorjev), razklopnih 
aparatov, instalacijskega materiala, kablov, izoliranih in 
golih žic, manjših izvoznih strojev, rudnišklih motorjev, 
rudniških električnih naprav In dr. ter preprostejših na- 
prav in aparatov za šibki tok; 

kemEčno-tehnološke   panoge: 

laboratorijske preskuse in analize, preprostejše sin- 
teze, kontrolo in racionalizacijo kemično-tehnoloskih po- 
stopkov v laboratorijskih, polindustrijskih in industrijski]] 
napravah, flotacijah, rafinerijah in dr., in pa splošno ke- 
mično tehnologijo; 

rudarske   panoge: 

raziskovanje, odpiranje in eksploatacijo rudišč, ko- 
pov in mineralnih tekočih goriv, odpravo rudarskih korist- 
nih substanc, rudarska gradbena dela, manjša merjenja 
v jami in na površini fer izračunavanje in risanje kart; 

vseh panog: 

elemente racionalne organizacije dela v obratu, ele- 
mente za projektiranje podjetij s pravilnim dimenzioni- 
ranjem in disponiranjem z energetskimi napravami, pro- 
izvajalnimi napravami, transportnimi napravami in skla- 
dišči ter osnove toplotne ekonomije, elemente tehnike 
klimatizacije (vse vrste kurjenja in hlajenja, ventilacije, 
čiščenje, vlaženje in sušenje zraka), elemente razsvetljav- 
ne tehnike (naravne in umetne razsvetljave) ter elemente 
planiranja in evidence] j 



Štev. 60. - 23. XL 1948 URADNI LIST LRS Stran 408 

b) za obratne tehnike 

strojne panoge: 

racionalno vodstvo obrata, redno vzdrževanje, siste- 
matično iskanje kvarov im njih hitra odstranitev pri parnih 
kotliih, parnih strojih, parnih turbinah, motorjih z notra- 
njim zgorevanjem, lokomotivah in vozovih, vodnih turbi- 
nah, pri regulatorjih in vsej vodilni aparaturi pogonskih 
strojev, pri pronosnih napravah in dvigalih, skupini kom- 
presorjev, velikih jamskih črpalkah, cevovodih, navad- 
nih rezervoarjih in rezervoarjih pod pritiskom pri orodnih 
in delovnih strojih tiste industrijske panoge, kateri pri- 
pada matični obrat priprarnika, dalje pri izdelovanju, 
popravljanju in predelovanju vsega orodja ter vseh stro- 
jev ìD aparatov in končno splošno mehanično tehnologijo; 

elektrotehnične panoge: 

racionalno vodstvo obrata, redno vzdrževanje, siste- 
matično '«kanje kvarov in njihova hitra odstranitev pri 
manjših elektrarnah, pri razdelilnih mrežah in daljno- 
vodih, pri prenosnih vodih za srednjo in visoko napetost, 
razklopnih napravah, elektromotornih obratih, elektro- 
termčnih napravah, napravah za električno razsvetljavo 
in napeljavah za Šibki tok, dalje pri izdelovanju, poprav- 
ljanju oziroma predelovanju vseh vrst električnih strojev 
(generatorjev, motorjev, transformatorjev), prš večjih iz- 
voznih strojih, rudniških motorjih in celotni jamski elek- 
trični napravi, pri razklopnih aparatih, instalacijskem ma- 
terialu, kablih, izoliranih in golih žicah in pri celotnem 
materialu za šibki tok ter končno splošno mehanično 
tehnologijo; 

kemično-tehnološke panoge: 

racionalno vodstvo obrata, redno vzdrževanje, siste- 
matično iskanje kvarov in njihova hitra odstranitev pri 
obratih kemično-tehnološke panoge s posebnim ozirom na 
tisto vrsto industrije, ki jI pripada matični obrat priprav- 
nika, laboratorijske preskuse manjšega obsega, kontrolo 
komično-tehnoloških postopkov, v rafinerijah, notacijah 
in dr. in končno splošno kemično tehnologijo; 

rudarske panoge: 

racionalno vodstvo rudarskega (jamekega ali njemu 
ustreznega) obrata manjšega obsega ali oddelka večjega 
rudarskega obrata, separacjo, briketnice in pod., racional- 
no vodstvo rudarskih gradbenih del, izdelave projektov 
za rudniške naprave ter manjša merjenja v jami In na 
površini ter izračunavanje in risanje kart; 

vseh panog: 

racionalno organizacijo dela v obratu, poznanje iz- 
delavnega postopka tiste vrste industrije, kateri pripada 
pripravnikov matični obrat, racionalen obrat, redno vzdr- 
ževanje, sistematično iskanje kvarov in njihovo hitro od- 
stranitev pri splošnih tovarniških napravah (parovodč, 
vodovodi, kanalizacija, električne napeljave, napeljave 
klimatizacijske tehnike, to je vsakovrstne kurjave, hlaje- 
nja, ventilacije, čiščenja, vlaženja in sušenja zraka), dalje 
osnove toplotne ekonomije, elemente planiranja in evi- 
dence, elemente o nabavljanju materiala In poznanju 
surovin in porzdelkov, poznanje vseh varnostnih pred- 
pisov in predpisov za higiensko in tehnično varstvo pri 
delu, elemente znanja o pakiranju In prevozu polizdelkov 

in koučnah izdelkov, zlasti tiete vrste industrije, ki ji pri- 
pada pripravnikov matični obrat; 

c) za nižje industrijske inženirje 

strojne panoge: 

preračunavanje, projektiranje in konstruiranje ter 
kompleksno preskušanje in prevzemanje parnih kotlov, 
parnih strojev, parnih turbin, motorjev z notranjim zgo- 
revanjem, vodnih turbin, lokomotiv in voz, regulatorjev 
in servomotorjev pogonskih strojev, prenosnih naprav 
in dvigal, cevovodov, navadnih rezervoarjev in rezervoar- 
jev pod pritiskom, orodnih in delovnih strojev in instalacij 
tiste vrste industrije, ki ji pripada matični obrat priprav- 
nika, dalje racionalizacija obrata in sistematično iskanje 
kvarov pri pogonu oziroma pri izdelavi prej zavedenega; 

elektrotehnične panoge: 

proučevanje, projektiranje in konstruiranje ter kom- 
pleksno preskušanje„in prevzemanje električnih central, 
razdelilnih mrež, prenosnih vodov za Tse napetosti, raz- 
klopnih naprav, najbolj kompliciranih električnih nape- 
ljav, elektromotornih obratov, elektrotermičnib aparatov 
in velikih električnih peči, električne razsvetljave, elek- 
tričnih strojev (generatorjev, motorjev, transformatorjev), 
razklopnih aparatov, napeljavnega materiala, kablov, izo- 
lirnih in golih žic ter priprav in naprav za zibki tok in 
visokofrekventne naprave, dalje racionalizacijo obrata in 
sistemnMčno iskanje kvarov pri obratu oziroma izdelova- 
nje prej navedenega; 

kemično-tehnološke panoge: 

komplicirane laboratorijske poskuse in kakovostne 
analize, lažje sinteze, kontrolo kemično-tehnoloških po- 
stopkov v laboratorijskem, polindustrijskem in industrij- 
skem merilu, dalje racionalizacijo obrata in sistematično 
iskanje kvarov pri obratih kemično-tehnološke panoge s 
posebnim ozirom na tiste vrste industrije, ki ji pripada 
pripravnikov matični obrat; 

rudarske panoge: 

projektiranje in preračunavanje del za raziskovanje, 
odpiranje in eksploatacijo rudlšč, kopov in mineralnih 
tekočih goriv, za odpravo in oplemenjevanje koristnih 
rudarskih substanc pri rudarskih gradbenih delih, dalje 
jamska in površinska merjenja ter izračunavanje in risa- 
nje kart; 

vseh  panog: * 

racionalno organizacijo dela v obratu, projektiranje 
obrata z racionalnim dimenzioniranjem in disponiranjem 
energetske naprave, transportnih naprav, skladišč, sploš- 
no toplotno ekonomijo, projektiranje in racionalno obrato- 
vanje splošnih tovarniških oziroma pogonskih napeljav 
(parovodov, vodovodov, kanalizacije, električne napeljave, 
instalacije klimatizacijske tehnike, to je vsakovrstne kur- 
jave, hlajenja, ventilacije, čiščenja, vlaženja in TUŽ^nja 
zraka), projektiranje m ekonomično obratovanje naprav 
za razsvetljavo, elemente planiranja in evidence, pozna- 
nje in preskušanje surovin in polizdelkov ter pakiranja 
in prevoza polizdelkov in izdelkov tiste Trste goepodar- 
••• panoge, Id ji pripada pripravnikov matični obrat 
in pa poznanje varnostnih predpieov in predpisov za 

1 higiensko in tehnično varstvo dela. 
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IL STROKOVNI IZPITI 

A. Pripravniški strokovni üpiti 

10. člen 

V industrijski tehnični etroki so tile pripravniški stro- 
kovni izpiti: 

1. za nižjega industrijskega tehnika 
a) strojne, 
b) elektrotehnične, 
c) kemično-tehnološke in 
6) radarske panoge, 

2. za obratnega tehnika 
a) strojne, 
b) elektrotehnične, 
c) kemično-tehnološke in 
č) rudarske panoge, 

8. za nižjega industrijskega inženirja 
a) strojne, 
b) elektrotehnične, 
c) kemično-tehnološke in 
č) rudarske panoge. 

Strokovni izpiti znotraj navedenih panog niso za vse 
kandidate-pripravnike za isti poklic popolnoma enaki, 
temveč se razlikujejo med seboj glede na posebnost in- 
dustrijske panoge, v kateri je pripravnik prebil svojo pri- 
pravniško službo, oziroma glede na posebnost industrij- 
ske panoge, v kateri bo kandidat pozneje delal, tako da 
ustreza vsaki industrijski panogi tudi ^poseben strokovni 
kpit. 

11. člen 

Strokovni izpiti se delijo na dva dela, in sicer: 
1. na pismeno-praktjični del in 
2. na ustni del. 
Pismeno-praktični del izpita obsega pismeno ali 

praktično rešitev postavljene naloge, ki jo kandidat prosto 
izdela v danem roku treh mesecev in nato predloži izpitni 
komisiji. 

Ustni del izpita obsega ustno odgovarjanje na postav- 
ljena vprašanja pred komisijo ali izvedbo določenih de- 
monstracij in praktično opravljanje določenega dela oziro- 
ma praktično rešitev postavljene naloge. 

12. člen 

Kandidat dela najprej nalogo pismeno-prakučnega 
deb izpita. Ce ta del izpita napravi, se pripusti k ustne- 
mu delu. 

Ce kandidat ne napravi pismeno praktičnega dela 
izpita, ga sme ponavljali v treh do šestih mesecih. Če tudi 
tretjič ne opravi tega dela izpita, nima več pravice, 
opravljati strokovni izpit iz zadevne panoge, 

13. 3en 

Strokovni izpiti se opravljajo pred izpitno komisijo, 
ki jo z» ceiio Iefo -'menuje v začetku vsakega leta pr'atojni 
minister oziroma or^an, ki ga minister pooblasti, in sicer 
za uslužbence svojega resora, 

Uslužbenci industrijske tehnične stroke tistih resorov, 
v katerih ni mogla biti sestavljena izpitna komisija, lahko 
opravljajo izpit pred izpdtno komisijo, ki je sestavljena v 
drugem resoru, če je dosežen tak sporazum z organom, 
ki je to komisijo sestavil 

14. člen 

V izpitni komisiji so trije dani In trije namestniki. 
Komis ja •• sestavi tako, da je aviloma v njej eden iz- 
med najboljših strokovnjakov kandidatove organizacijske 
enote in eden izmed najboljših strokovnjakov operativ- 
nega upravnega vodstva, pristojnega za kandidatovo ma- 
tično enoto, v Izpitni komisiji za nižje industrijske inženir- 
je pa en višji strokovni uslužbenec pristojnega ministr- 
stva. 

V komisiji je kot njen član tudi organ personalne 
službe. 

Po potrebi se lahko imenuje v izpitno komisijo tudi 
večje žtevtlo članov, da bi bil za vsako snov, ki se izprašu- 
je na izpitu, poseben strokovnjak. 

15. člen 

Izpitna komisija za nižje industrijske tehnike in za 
obratne tehnike se sestavi praviloma pri glavni direkciji 
za zadevno industrijsko panogo. 

Izpitno komisijo vodi predsednik komisije; njega do- 
loči organ, ki je imenoval komisijo, izmed njenih članov. 

Administrativno delo izpitne komisije opravlja delo- 
vodja komisije, ki se določi obenem z imenovanjem same 
komisije. * 

16. člen 

Vsa potovanja članov izpitne komisije in kandidatov, 
ki so potrebna za izvajanje določb tega pravilnika, se 
štejejo za uradna potovanja hv gredo v breme tiste organi- 
zacijsko enote, pri kateri so člani komisije oziroma kandi- 
dati v službi. Ce kandidat brez opravičenega razloga od- 
stopi cd izpita, nima pravice do povračila stroškov po 
prednji določbi. 

17. člen 

Pripravnik pridobi pravico, opravljati strokovni izpit, 
po dveh letih uspešne in v redu prebite pripravniške 
službe. 

Izjemoma se sme pripravnik pripustiti • izpitu po 
preteku dveh tretjin pripravniške službe, če je pokazal 
sposobnost in se pripravil za izpit. Ali naj se pripravniku 
po njegovi prošnjii dovoli, da gre k izpitu pred pretekom 
dveh let pripravniške službe ali ne, odloči za nastavitev 
pristojni starešina na podlagi celotnega materiala in mne- 
nja pripravnikovega tehničnega vodje, ki je odgovoren po 
4. členu tega pravilnika. 

18. člen 

V zadnjem mesecu pred pretekom določenega časa 
pripravnike službe se pripravnik lahko priglasi k stro- 
kovnemu izpitu. Priglasitev se piemeno predloži pristojni 
izpitni komisiji po tehničnem vodji, ki je po 4. členu tega 
pravilnika odgovoren za pripravniško službo v tisti orga- 
nizacijski enoti. Priglasitev se z njegovim mnenjem in P 
pripravnikovo mapo oziroma njegovimi dnevnimi listi in 
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trimesečnimi poročili o iijegovem napredku med pnprav- 
aiško službo pošlje pristojni izpito tornisci. 

Tehnični vodja in prcpravmk lahko obenem s prigla- 
sitvijo predlagata temo oziroma predmet za pismeno- 
praktični dol izpita, ki ga Izbereta predvsem adelrvnega 
področja pripravnikove službe. Ta predlog izpitna ! omi- 
sija lahko sprejme, • pa tega dolžna storiti. 

19. člen 

Če se kandidat priglasi za izpit več ko tri mesece 
pred prvim prihodnjim izpitnim rokom, mu mora komi- 
sija pravočasno poslati nalogo iz pismeno-praktičnega 
dela, da bi imel tri mesece časa za njeno izdelavo. Ce do 
izpitnega roka ni več toliko časa, sme komisija izjemoma 
poslati kandidatu to nalogo tudi pozneje, vendar le v spo- 
razumu z njim. 

20. člen 

Pripravnik mora izdelano nalogo iaročiti izpitni komi- 
siji najpozneje v treh mesecih oziroma najpozneje do za- 
četka prihodnjega izpitnega roka, če je imel zanjo manj 
ko tri mesece časa. 

' Komisija mora prejeto nalogo pregledati en mesec 
pred začetkom prihodnjega Izpitnega roka, naloge, ki so 
prispele pozneje, pa ob začetku tega izpitnega roka m 
svojo odločbo takoj sporočiti kandidatu. Kandidatom, lu 
so napravili pismeno-praktični del izpita, sporoči komisija 
obenem tudi to, kdaj bodo opravljali ustni del izpita. 

21. člen 

Izpitni rok za ustni del izpita se določi praviloma 
dvakrat na leto, in sicer v marcu in septembru. Po po- 
trebi pa lahko določi organ, Ici imenuje komisijo, tudi 
več rokov in v drugih mesecih. 

22. člta 

IzpHna komisija odloča z večino glasov o 'dm, ali 
je kandidat izpit napravil. Pri odločanju o predložeu 
rešitvi pismeno-praktične naloge odloči komisija samo, 
ali je kandidat ta del izpita napravil ali ne, to je, ali se 
kand'dai pripusti k ustnemu delu izpita ali pa zavrne. 
Ko opravi kandidat tudi ustni del izpita, ga komisija 
oceni glede na oba dela z oceno: odlično, prav dobro, 
dobro ali slabo. 

28. člen 

Kandidatu, ki je izpit napravil, izda izpitna komisija 
spričevalo. V njem navede, za kateri poklic je kandidat 
napravil strokovni izpit. 

Po izpitu se pripravnik razporedi v začetni poklic, 
za katerega jo napravil strokovni izpit. 

24. člen 

Program za pismeno-praktični deJ izpita, iz katerega 
dobi pripravnik nalogo, obsega: 

a) za nižje industrijske tehnike: 
proračun^ projekt oziroma koistrukcijo preprostejše 

tovarniške ali elektrogo-podarske naprave oziroma bolj 
komplicirane naprave, stroja ali aparata iz tiste goopodar- 
ske panoge, kateri pripada p-'pravnikova mat'čna enota, 
oziroma analizo, sintezo, nov tehnološki postopek, pre- 
skušanje in merjenje, predlog za racionalizacijo naprav, 

za rekonstrukcijo ali sploh za novatorsko zboljšanje po- 
sameznih naprav ali vsega obrata; 

b) za obratne tehnike: 
obrazložene predloge za ekonomičnejše obratovanje 

posameznih aparatov, naprav in strojev • celotne tovar- 
niške ali elektrogospodarske naprave, ekonom.či»ej:>o 
tehnološke postopke ter racionalizatorske in novatorske 
predloge za proizvodnjo, montažo, popravljanje ali pre- 
delavo orodja, aparatov, naprav in strojev ter pre&kuinje 
in merjenje; 

c) za nižje industrijske inženirje: 
proračune, projekte za konstrukcijo aparatov, strojev, 

naprav in obrala; bolj komplicirana analitična dela, sin- 
teze, nove tehnološke postopke, preskušanja in merjenja, 
racionaiaatorske in novatorske predloge za graditev, re- 
konstrukcijo m razširitev naprav, za proizvodnjo, za po- 
pravilo in za obrat; razčlenitev teoretičnih problemov za- 
rad: njihove uporabe v industriji s posebnim ozirom na 
tehnüno-ekonomsko problematiko tiste industrije, ki ji 
pripada pripravnikova matična enota. 

Pr; dajanju tem za pismeno-praktični del izpila se 
komisija ravna po tehle načelih: 

a) tematika mora biti vzeta iz delovnega področja 
pripravniške službe ali biti v zvezi e tem delovnim pod- 
ročjem; 

b) dane teme morajo Imeti neposreden praktičen 
pomen za zgraditev, rekonstrukcijo in obratovanje naie 
industrie. 

Posebno uspela dela in izvirne rešitve predloži lomi» 
sija za praktiČLo uporabo, za pohvalo, za racionalixator- 
sko ali novatonsko nagrado ali za izredno premijo in od- 
likovnje, če to po svojem pomenu zaslužijo, 

25. Člen 

Program ustnega izpita je sestavljen iz splofnega in 
strokovnega dela. 

Program splošnega del *Tpita predpise predsednik 
vlade LRS. 

Strokov .i del obsega program pripravniške službe 
po 9. členu toga pravilnika. Za izhodišča mora vselej vzati 
pismeno-praktično nalogo, da omogoči izpitni komisiji 
sodbo o splošni tehnični kulturi, kandidata, o njegovi 
zmožnosti za čitanje in kritično presojo kompliciranih na- 
črtov, shem, obrazcev in receptov ali o njih praktičnem 
usvajanju, o poznanju norm, standarda, tipiziranih vrst, 
predpisov, uzanc in, pod., vselej s posebnim ozirom na 
razmere in potrebe pripravnikove matične enote. 

Strokovna del Izpita določi izpitna komisija po raz- 
členjenem programu v sporazumu s tehničnim vodjem 
iz 4. člena, ki sestavlja program za pripravnikovo delo 
med pripravniško službo. 

26. člen 

Takrat, ko d«la kandidat pismeno-praktično nalogo, 
ga je treba oprostiti vsakega nadurnega dela, napornih 
nalog, terenakega dela, potovanj in pod. 

Isto velja tudi za kandidate, ki se pripuetijo k ust- 
nemu Izpitu. 

Za prvo opravljanje izpita se kandidatu lahko da 
deset do trideset dni plačanega dopusta, ki se ne šteje 
v rednj letni dopust 
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27. Člen 

Če pripravnik ne napravi izpita v predpisanem roku 
ali če ga n[ mogel opraviti do konca pripravniškega staža, 
se mu lahko podaljša pripravniški staž za 3est mesecev. 

B. Strokovni izpit za dosego višjega poklica 

28. člen 
Strokovni izpit za dosego višjega poklica morajo 

opravljati kandidati za višjega industrijskega tehnika. 

20. člen 
Določbe tega pravilnika o pripravniških strokovnih 

izpitih se uporabljajo 'miselno tudi pri tem izpitu, upošte- 
vajoč pri tem, da je to strokovni izpit za višji poklic, za 
katerega ni pripravniške službe. 

Kandidat za viâje industrijske tehnike opravlja izpit 
pred komisijo, ki jo za te izpite določi s posebnim aktom 
resorni minister ali organ, ki ga ta pooblasti. 

30. člen 

Kandidati za višjega industrijskega tehnika pridobijo 
praviloma pravico, priglasiti se za strokovni izpit, ki je 
potreben za dosego tega poklica, v prvem prihodnjem roku 
po štirimdvajsetib mesecih uspešno in v redu prebite 
službe v katerem izmed poklicev, ki so določeni v raz- 
delku D/3 v 2. členu uredbe o industrijski tehnični stroki, 
izjemoma pa tudi pred tem rokom, če so pokazali po- 
sebno sposobnost in strokovnost pri dotedanjem delu. 

Za nastavitev pristojni starešina sprejme ali zavrne 
kandidatovo priglasitev za pripustitev k temu izpitu. Po- 
prej pa mora zahtev..' mnenje strokovne komisije o nje- 
govem strokovnem delu ali napredku v službi. 

SI. člen 

Kandidatom ni treba opravljat! izpita i<z splošnih 
vprašanj ustnega dela, če so ta del izpita že napravili pri 
strokovnem izpitu za nižjega industrijskega tehnika. 

82. člen 

Za industrijskega svetnika ali višjega industrijekega 
svetnika je lahko postavljen višji industrijski tehnik ali 
višji obratni tehnik, ki izpolnjuje pogoje iz 5. člena uredbe 
o industrijski tehnični stroki. 

V ta namen imenuje pristojni minister za vsak po- 
samezen primer posebej komisijo, z nalogo, da preskusi 
pokazano praktično sposobnost za organiziranje ustrezne 
panoge gospodarske delavnosti, v kateri kandidat dela, 
in prouči vrednost morebitnih teoretičnih del, s katerimi 
se je kandidat izkazal pri svojem znanstvenem in strokov- 
nem delu. 

Če kandidat nima takih teoretičnih del in tudi ni do- 
tlej podal praktičnega dela, ki bi nesporno dokazovalo 
njegovo visoko znanstveno in strokovno znanje, mu komi- 
sija lahko naloži, naj obdela kako ananetveno-tehnično 
ali organizacijsko-praktično delo iz evoj«^ panoge io naj 
ga nato brani pred komisijo. 

Rok za obdelavo takega dela določi komisija, biti pa 
ve sme krajši od treh in ne daljši od dvanajstih mesecev. 

V komisiji h drugega odstavka tega člena je potrebno 
Število strokovnjakov m vodja pexsonalne službes 

83. člen- 

Poklic višjega obratnega tehnika, višjega industrij- 
skega inženirja, industrijskega svetnika ali višjega indu- 
strijskega svetnika lahko uslužbenec z neposredno mžjun 
poklicem doseže, če dobi ugodno oceno strokovne komi- 
sije, ki jo imenuje organ, pristojen za izdajo odločbo o 
napredovanju. 

III. STROKOVNI TEČAJI 

34. člen 

V mdustrijiki tehnični stroki so strokovni tečaji po- 
trebni za dosego tehle poklicev: 

a) za industrijskega laboranta, 
b) za pomožnega industrijskega risarja, 
c) za industrijskega nadzornika, 
č) za industrijskega (obrtnega) obratovodjo, 
d) za nižjega industrijskega tehnika (brez srednjo 

tehnične šole) in 
e) za obratnega tehnika. 
Tečaji za poklice pod a), b) in c) so nižjo stopnje, 

tečaji za poklice pod č), d) in e) pa srednje stopnje. 

35. člen 

Tečaji obsegajo teoretični in praktični pouk. 

Teoretični pouk obsega: 
a) predmete splošne izobrazbe In 
b) strokovne predmete. 
l'raliilSni pouk obseg, risarska in konstruktorska 

dela, preračunavanja, praktično preskušanje in merjenje 
na strojih, aparatih in napravah, električna merjenja, 
eksperimente, laboratorijsko delo pni raziskovanjih anali- 
zah <n sintezah ter po referatih o možnosti racionalnejše 
organizacije dela na posameznih delovnih mestih, skupi- 
nah delovnih mest, oddelkih ah' v celih obratih. 

Tematika mora biti vzeta iz delovnega področja ma- 
tičnih enot tečajnikov ali pa biti vsaj v najtesnejši zvezi 
s tem področjem. 

86. Člen 

Teoretični pouk ee opravlja izven delovnega časa. 
Praktični pouk se sme deloma, od časa do časa pa 

tudi v celoti opravljati med delovnim časom, če to ne 
ovira rednega poslovanja oziroma če se da koristno po- 
vezati z rednim delom matične enote tečajnikov. 

87. Sen 
Tečaji se prirejajo praviloma v matičnih enotah te- 

čajnikov, to je v vsakem podjetju, v katerem je zadosti 
uslužbencev, ki se priglasijo za tečaj. 

Če je v posameznem podjetju premalo priglašenih, 
sme operativno upravno vodstvo zbrati tečajnike iste vrste 
iz raznih podjetij v eno podjetje, kjer tečajniki opravljajo 
redno službo, hkrati pa obiskujejo tečaj. 

Izjemoma se smejo tečaji prirejati tudi "na sedežu di- 
rekcije. Dovoljenje za to da pristojni minister po obraz- 
loženem predlogu operativnega upravnega voditelja. 

Če v kakem resoru ni ustreznega tečaja, smejo pri- 
zadeti uslužbenci iz tega resora obiskovati ustrezen tečaj, 
ki se ••£.:•••!•• v drugem rešoru, če jim to dovoli opera- 
tivni upravni voditelj, kd jo ta tečaj organiziral. 



&> Opozorilo 
naročnikom publikacij naše založbe 

Naročniki Uradnega lista LRS in Vistnika nrada za cene pri PVLRS, 
plačajte čimprej naročnino za 1. 1949, da ne boste imeli težav in sitnosti 
Konec januäria. to bomo ustavil! list vsem. Ki ne boao Imeli plačane 
naročnine vsaj za I. Četrtletje 1. 1949. Prav tako bomo ustavili list tistim, 
ki ne bodo plačali naročnine za II. četrtletje do 30. aprila, za III. četrt- 
letje do 81. julija 1949 in za IV. četrtletje do 31. oktobra 1949. 

Cena »Uradnega lista LRS« za L 1949 je ta-le: 
celoletno 240 din, 
polletno   120 din, 
četrtletno 60 din. 
Cena za posamezno številko, ki obsega do 16 strani znaša 4 din, za 

vsakih nadaljnjih 16 strani pa še 4 din. 
Cena Vestnika urada za cene pri PVLRS za L 1949 je ta-le: 
celoletno 108 din, 
polletno    64 din, 
četrtletno 27 din. 
Cena za posamezno številko znaša 4 din. 
Naročniki Ljudskega pravnika in Ljudske uprave, poravnajte svoje 

Obveznosti do obeb listov. 
V 1. 1949 bo naročnina za Ljudski pravnik 78 din, za Ljudsko upravo 

pa 96 din. Obe publikaciji bosta v 1. 1949 redno mesečno izhajali in prina- 
šali kakor doslej bogato gradivo za študij zakonodaje in za delo ljudskih 
odborov. Posamezna številka Ljudskega pravnika bo znašala 7 din, Ljud- 
ske uprave pa 10 din. 

Naročniki knjižnih publikacij naše založbe in naročniki posameznih 
izvodov naših periodičnih publikacij, pošiljajte nam obenem z naročilom 
tudi plačilo za naročeno publikacijo. Knjižice in posamezne izvode poši- 
ljamo le proti vnaprejšnjemu plačilo ali pa povzetju. 

Vse naročnike opozarjamo, naj uporabljajo od nas poslane položnicei 
z natančno označbo naročniškega razdobja. Plačila brez takih označb ne 
moremo v redu izknjižiti in jih zaradi njihove nejasnosti ne moremo prt 
znati za veljavne. 

Prav tako opozarjamo naročnike, naj pri svojih plačilih navedejo na* 
tančno isti naslov, na katerega časopis prejemajo. Vse spremembe nam 
takoj sporočite. 

Rok za reklamacije izostalih številk je 14 dni. 
* 

Vse naročnike prosimo, daxnaša navodila natančno Izpolnjujejo, ker le 
tako bodo prihranili sitnosti in stroške sebi, nam pa olajšali delo. 

Ravnateljstvo »Uradnega lista LRS« 

•• ^ 



Seznam knjig 
ki iih ima založba „Uradnega lista LRS" še na zalogi: 

1. Zakon o zakonski zvezi ter zakon in navodila o 
državnih matičnih knjigah; cena 12 din; 

2. Zakon i» drugi predpisi o lovstvu u- zakon o ure- 
ditvi ribarstva v Sloveniji; cena 6 din; 

S. Zakon o Ustavodajni skupščini Ljudske republike 
Slovenije in zakon o volitvah ljudskih poslancev za Usta- 
vodajno skupščino (s komentarjem in obrazci); cena 
10 din; 

4. Zbirka zdravstvenih predpisov, v kateri je zbrano 
gradivo vseh zdravstvenih predpisov, predpisi o socialnem 
zavarovanju, o inšpekciji dela itd. Zbirka, ki ima nad 
300 strani, stane 65 din; 

5. Zbirka skrbstvenih predpisov, v kateri so zbrani 
temeljni zakoni o skrbništvu, zakon o posvojitvi in pra- 
vilniki ter ni\ odila v zvezi s tema zakonoma; strani 150, 
cena 25 din; 

6. Predpisi o strokah in prejemkih za republiške dr- 
žavne uslužbence. V knjižici so zbrani vsi do konca leta 
1947 izdani predpisi o ra/vrstitvi in prejemkih državnih 
uslužbencev v ekonomsko-komercialni stroki, v stroki 
kontrole mer in plemenitih kovin, v finančni, industrijski, 
tehnični, gradbeni, geološki, geodetski, planerski, stati- 
stični, hidrometeorološki, kmetijski, gozdarski, veterinar- 
ski, pravni, administrativni, kontrolni, zdravstveni, pro- 
svetno-znanstveni, muzejsko-konservatorski, bibliotekar, 
sko-arhivistični in kriminalistični stroki, nadalje predpisi 
o prejemkih umetniškega osebja in novinarjev v državni 
službi, o prejemkih republiških državnih uslužbencev in 
državnih uslužbencev ljudskih odborov ter pravilnika o 
poviških i temeljne plače po službenih letih za uslužbence 
zdravstvene in-prosvetno-znanstvene stroke. Knjižica ob- 
sega 268 stmni in stane 42 din; 

7. Zbirka predpisov  o varstvu  mater in otrok.  V 
knjižici je uredba o dečjih jaslih, uredba o ustanavljanju 
in ureditvi dečjih domov s pravilnikom o ureditvi in delu 
dečjih domov. Zbirki so dodani še izvlečki iz drugih za- 
konov, uredb itd., ki se tičejo socialnega in zdravstvenega 
varstva nosečih, porodnic in mater; strani 106, cena 17 din; 

8. Mrliška pregledna služba, • vsebuje uredbo o mr- 
liški pregledni službi z obrazci ter strokovna navodila 
za opravljanje mrliškega pregleda; dodan je tej zbirki 
tudi izvleček iz zakona o državnih matičnih knjigah in 
odredba o spremembi odredbe o splošni zdravniški in 
zobozdravniški tarifi; strani 48, cena 7 din; 

9. Priročnik za krajevne ljudske odbore, I. del, je 
izdal sekretariat za koordinacijo lokalne uprave pri pred- 
sedstvu vlade LRS in predstavlja prvi zvezek tez, ki so 
jih pripravila posamezna resorna ministrstva In druge 
republiške ustanove za predavanja na tečajih za funk- 
cionarje krajevnih ljudskih odborov. Tà zvezek obsega 

snov, ki se nanaša na področje planiranja, evidence in 
statistike, lokalnega gospodarstva in finance krajevnih 
ljudskih odborov: strani 118, cena 20 din; 

10. Zbirka zakonitih predpisov za uporabo v ivil- 
nem sodnem poslovanju obsega zakone in uredbe, ki se 
nanašajo na poslovanje naših civilnih sodišč. Med dru- 
gimi -zakoni je v tej zbirki tudi zakon o nacionaliza- 
ciji zasebnih gospodarskih podjetij, temeljni zakon o raz- 
lastitvi in zakon o potrditvi, spremembah in dopolnitvah 
zakona o zaplembi premoženja in o izvrševanju zaplembe; 
strani 206, cena 44 din; 

11. Zbirka gospodarskih predpisov, II. del, kjer so 
zbrani najvažnejši predpisi, *j so izšli od marca 1947 
do maja 1948 o upravi državnih gospodarskih podjetij, in 
sicer predpisi o arbitraži, pogodbah, plačevanju med- 
sebojnih obveznosti, registraciji, vknjižbi lastninske pra- 
vice itd. V dodatku so zbrani predpisi o akumulaciji in 
cenah ter enotnih cenah; strani 752, cena 105 din; 

12. Komentar splošnega dela kazenskega zakonika; 
strani 304, cena 90 din; 

13. Splošni register predpisov za leta 1945—1947, ki 
registrira vse predpise, objavljene v Uradnem listu DFJ 
in FLRJ in v uradnem listu SNOS-a oziroma LRS od 
osvoboditve do vštetega letnika 1947, tedaj vse predpise 
zveznega In republiškega pomena, kakor tudi predpise 
o cenah In določitvi cen, ki so bili objavljeni v omenjenih 
uradnih glasilih, oziroma prilogah teh glasil, ter v poseb- 
nih glasilih teh vlad. Zaradi preglednosti so predpisi 
uvrščeni po abecednem redu in po časovnem razdobju, 
strani 453, cena 60 din; 

14. Petletni plan, ki vsebuje zakon o petletnem planu 
za razvoj narodnega gospodarstva FLRJ, zakone o pet- 
letnem planu vseh ljudskih republik naše države z govori 
naših odgovornih državnikov na zasedanju ljudske skup- 
ščine FLRJ; strani 460; cena 95 din. 

15. Pravilnik o ureditvi in vodstvu državnih matič- 
nih knjig; v tej knjižici je objavljena tudi odredba o ma- 
tičnih okoliših in so priobčeni obrazci za vodstvo matič- 
nih knjig. Strani 96. cena 18 din. 

V prihodnjih dneh bo izšel: 
16. MijicaSm itxieuAk k upravni razdelitvi LRS i 

upravno razdelitvijo LRS, imenikom krajevnih ljudskih 
odborov, njihovih pošt in zemljevidom krajevnih ljudskih 
odborov LRS, ki naj služi kot nekak register krajev, do- 
kler ne bo Izdan popoln krajevni leksikon Ljudske repu- 
blike Slovenije. Zadosti naj veliki potrebi, ki je nastala 
zaradi povečanja našega nacionalnega ozemlja in nove 
ureditve naše države, ker so vel dosedanji registri, leksi- 
koni in pregledi postali pomanjkljivi in zastareli. Strani 
v formatu »Uradnega lista' LRS« 162, cena 70 din. 

Vse te knjižice se naročajo pri >Uradnem listu I4S«, Ljubljana, Gregorčičeva 23/1. 



RADNI LIST 
LJUDSKE REPUBLIKE SLOVENIJE 

Letnik V. Priloga k 50. kosu z dne 23. novembra •8. J-icvJka 50. 

ittazgyiausi in ocjiasl 
Razglasi ministrstev 

St. 1812/17 10.516 
Objava 

Z nalezljivo ohromelostjo prašičev so 
okuženi okraji: Lendava, Ljubljana oko- 
lica, Ljutomer, Maribor okolica, Mozirje, 
Murska Sobota, Poljčane, Ptuj in Rad- 
gona. 

Prenehala pa je v okrajih: Celje me- 
sto, Celje okolica in Gorica. 

Ljubljana dne 18. novembra 1948. 
Ministrstvo za kmetijstvo LRS 

Vpisi v register državnih 
gospodarskih podjetij 

2143. 
Sedež: Ljubljana. 
Dan vpisa: 12. novembra 1948. 
Besedilo: »Indus«, tovarna usnja, Ljub- 

ljana. 
Izbriše se Kragelj Josip, dosedanji 

direktor, vpiše se: 
Primožič Franc, direktor, ki podpisuje 

samostojno, v obsegu zak. pooblastil in 
pravil podjetja. 

Ministrstvo za finance LRS, 
Ljubljana, 

dne 10. novembra 1948. 
Št. 24322—48 10.302 

* 
2144. 

Sedež: Ljubljana. 
Dan vpisa: 12. novembra 1948. 
Besedilo: »Ljubljanska tovarna hra- 

nile, Ljubljana. 
Otrin Mira, računovodja, ki je po po- 

roki prevzela priimek Kraner, bo odslej" 
sopodpîsovala listine, navedene v 47. čle- 
nu spi. zakona o drž. gospodarskih pod- 
jetjih z imenom Kraner Mira. 

Ministrstvo za finance LRS, 
Ljubljana, 

dne 10. novembra 1948. 
Št. 24321—48 10.354 

* 
2145. 

Sedež: Ljubljana. 
Dan vpisa: 12. novembra 1948. 
Besedilo:  Triglavska tiskarna, Ljub- 

ljana. 
Izbriše se Andrin Nikola, knjigovodja, 

vpiše se 
Felle Mira, računovodja, ki sopodpi- 

euje vse listine po 47. členu spi. zakona 
o drž. gospodarskih podjetjih. 

Ministrstvo za finance LRS, 
Ljubljana, 

dne 10 novembra 1948, 
Št. 24319—48 10.353 

2146. 
Sedež: Kranj. 
Dan vpisa: 8. novembra 1948. 
Besedilo: Gozdno gospodarstvo Kranj. 
Izbriše se dosedanji operativni uprav- 

ni voditelj: Glavna direkcija gozdnih 
gospodarstev LRS in se vpiše: Ministr- 
stvo za gozdarstvo in lesino industrijo 
LRS; 

Izbriše e dosedanji direktor Manfreda 
Ivan, in se vpiše 

Carman Valentin, ki podpisuje samo- 
stojno, v obsegu zakonitih pooblastil in 
pravu podjetja. 

Ministrstvo za finance LRS, 
Ljubljana, 

dne 3. novembra 1948. 
Št. 2431712-48 10.267 

2147. 
Sedež: Loka. 
Dan vpisa: 16. novembra 1948. 
Besedilo: Gostinsko podjetje KLO 

Loka. 
Poslovni predmet: Prodaja alkoholnih 

pijač • jedil. 
Ustanovitelj podjetja: KLO Loka. 
Operativni upravni voditelj: KLO 

Loka. 
Podjetje zastopa in zanj podpisuje: 
Gortipiù Leopold, upravnik, samostoj- 

no po zakonskih pooblastilih in pravi- 
lih podjetja. 

Okrajni LO Črnomelj, 
poverjeništvo za finance, 
dne 16. novembra 1948. 

Št. 2.172/1 10.423 

* 
2148. 

Sedež: Kamnik. 
Dan vpisa: 15. novembra 1948. 
Besedilo: Okrajni mlin Homec. 
Poslovni predmet: Proizvajanje mlev- 

skih izdelkov. 
Ustanovitelj podjetja: OLO Kamnik. 
Operativni upravni voditelj: Izvršilni 

odbor L0 Kamnik po Upravi okrajnih 
proizvodnih podjetij, Kamnik. 

Podjetje zastopajo iü zanj podpisujejo: 
Drolc Alojzij, upravnik, v vseh zade- 

vah podjetja, 
Detela Vida, knjigovodja, v vseh fi- 

nančnih zadevah skupno z upravnikom, 
Obradović Predrag, računovodja Upra- 

ve okrajnih proizvodnih podjotij, namest- 
nik upravnika ali knjigovodje, v odsot- 
nosti obeh, v finančnih zadevah. 

Okrajni L0 Kamnik 
poverjeništvo za finance, 
dne 15. novembra 1948. 

Št. 2425-III-1948      10.383 

2149. 
Sedež: Kamnik. 
Dan vpisa: 12. novembra 194b. 
Besedilo: Okrajne trg. podjetje za 

kmetijske pridelke »Kmetijski pridelki* 
Kamnik. 

Poslovni predmet: Nakup in prodaja 
kmetijskih pridelkov. 

Ustanovitelj podjetja: OLO Kamnik. 
Operativni upravni voditelj: Izvršini 

odbor OLO Kamnik, Uprava okrajnih 
proizvodnih podjetij, Kamnik. 

Podjetje zastopajo in ?anj podpisujejo: 
Pire Ivan, v. d. -upravnika samostojno 

do zneska 50.000 din, nad tem zneskom 
pa skupaj z njim direktor Uprave okraj- 
nih proizvodnih podjetij, 

Bonišek Jože ali računovdja iste 
uprave t 

Obradovič Predrag. 
Okrajni LO Kamnik 

poverjeništvo za finance, 
dne 12. novembra 1948. 

Št. 2430-III-1948       10.358 
* 

2150. 
Sedež: Leskovec pri Krškem. 
Dan vpisa: 15. novembra 1948. 
Besedilo: Krajevna čevljarska delav- 

nica, Leskovec. 
Poslovni predmet: Popravilo in izde- 

lovanje obutve. 
Ustanovitelj podjetja: KLO Leskovec, 

odločba št. 1686/1—48 z dne 11. novem- 
bra 1948. 

Operativni upravni voditelj: KLO Le- 
skovec. 

Za podjetje podpisujejo: 
Mohar Ivan, ravnatelj, za vse zadeve, 

ta računovodske zadeve pa skupaj z 
njim 

Lipovž Peter, računovodja, do zneska 
10.000 din; rad tem zneskom sta za pod- 
pisovanje pooblaščena ravnatelj in 

Ridi Leopold, predsednik KLO, in si- 
cer oba skupaj. j 

Okrajni LO Krško, 
poverjeništvo za finance, 
dne 15. novembra 1948. 

Št. 64/62 10.425 
* 

2151. 
Sedež: Leskovec pri Krškem. 
Dan vpiea: 15. novembra 1948. 
Besedilo: Krajevna gostilna, Leskovec. 
Poslovni predmet: Preskrba z jedjo 

in pijačo. 
Ustanovitelj podjetja: KLO Leskovec, 

odločba št. 1701/1—48 z dne 12. XI. 1948. 
Operativni upravni voditelj: KLO Le- 

skovec. 
"a podjetje podpisujejo: 
Debevc Miha, ravnatelj, za vse zadeve, 

za računovodske zadeve pa skupaj z 
njim 
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Lipovž Peter, računovodja, do zneska 
25.000 din, nad tem zneskom sta za pod- 
pisovanje pooblaščena ravnatelj in 

Rideil Leonold, predsednik KLO, in 
sicer oba skupaj. 

Okrajni LO Krško, 
poverjeništvo za finance, 
dne 15. novembra 1948. 

Št. 64/61 10.424 

2152. 
Sedež: Ljutomer. 
Dan vpisa: 15. novembra 1948. 
Besedilo: Mlekopromet, Ljutomer. 
Poslovni  predmet:   Zbiranje, odkup, 

razdelitev in predelava mleka in mleč- 
nih izdelkov ter zbiranje, odkup in pro- 
daja jajc in perutnine. 

Ustanovitelj podjetja: OLO Ljutomer. 
Operativni, upravni voditelj: Izvršilni 

odbor OLO Ljutomer. 
Za podjetje podpisujeta v obsegu pra- 

vil v vseh zadevah: 
Tibaut Jože, ravnatelj, in 
Šalamun Alojz, knjigovodja. 

• Okrajni LO Ljutomer, 
poverjeništvo za finance, 
dne 17. novembra 1948. 

St. 1731/48 10.421 

* 
2153. 

Sedež: Sv. Jurij pod Kumom 111. 
Dan vpisa: 13. novembra 1948. 
Besedilo: »Gostilna pod Kumom«. 
Ustanovitelj podjetja:  KLO Sv. Jurij 

pod Kumom. 
Operativni upravni voditelj: Izvršilni 

odbor KLO Sv. Jurij pod Kumom. 
Poslovni predmet: Nakup in prodaja 

alkoholnih   in  brezalkoholnih   pijač  ter 
mrzlih in toplih jedil. 

Za podjetje podpisujejo: 
Vitkovič Zofija, upravnica, za blagaj- 

niške zadeve iiv 
Skol Janez, predsednik KLO, 
Zupan.":"   'že, tajnik  KLO, oba po- 

samezno "j upravne zadeve. 
Okrajni LO Trbovlje, 

poverjeništvo za finance, 
dne 13. novembra 1948 

Št. 2386/1-48 10.382 

2154. '   " 
Sedež: Dolnja Lendava. 
Dan vpisa: 13. novembra 1948. 
Besedilo:   »Okrajno   mizarstvo«   Dol. 

Lendava. 
Izbrišeta se pooblaščenca za podpiso- 

vanje Kiralj Aleksander, začasni poslo- 
vodja in  Vukan Ladislav, računovodja, 
vpišeta se 

Zalik Alojz, upravnik in 
Fric Saša, knjigovodja. 

Okrajni L0 Lendava, 
poverjeništvo za finance, 
dne 13. novembra 1948. 

Št. 974/1—1948. 10.356 
* 

2155. 
Sedež: Dolnja Lendava. 
Dan vpisa: 13. novembra 1948. 
Besedilo: »Okrajno pleskarstvo« Dol. 

Lendava. 

Izbrišeta se pooblaščenca za podpiso- i 
vanje Kiralj Aleksander, začasni pošlo- I 
vodja in Vukan Ladislav, računovodja, 
vpišeta se 

Zalik Alojz, upravnik in 
Friic Saša, knjigovodja. 

Okrajni LO Lendava, 
poverjeništvo za finance, 
dne 13  novembra 1948. 

Št. 975/1—1948 10.357 
* 

215G. 
Sedež: Ljubljana, Miklošičeva 15/1. 
Dan vpisa: 12. novembra 1948. 
Besedilo: Trgovsko podjetje »Kurivo« 

Ljubljana. 
Operativni upravni voditelj: Poverje- 

ništvo za trgovino in preskrbo MLO 
Ljubljana. 

MLO za glavno mesto Ljubljana, 
poverjeništvo za finance, 
dne 12. novembra 1948. 

Fin. št. 4067 10.310 

2157. 
Sedež: Ljubljana, ••••••• 15. 
Dan vpisa: 10. novembra 1948. 
Besedilo: Trgovsko podjetje »Prehra- 

na«, Ljubljana, Tyrgeva 15. 
Izbriše se poslovalnica »Prehrana« v 

Šišenski ul. št. 3. 
MLO za glavno mesto Ljubljana, 

poverjoništvo za finance, 
nde 10. novembra 1948. 

Fin. št. 4103 10.248 

2158. 
Sedež: Vinica-,, 
Dan izbrisa: 17. novembra 1948. 
Besedilo: Krojaška delavnica KLO Vi- 

nica. 
Zaradi prenehanja delovanja. 

Okrajni L0 Črnomelj, 
dne 17. novembra 1948. 

Št. 2278/47 10.422 

Vpisi v register 
invalidskih podjetij 

2159. 
Sedež: Maribor. 
Dan vpisa: 12. novembra 1948. 
Besedilo: Invalidsko podjetjo »Trgo- 

vina s komisijsko prodajo«, Maribor. 
Poslovni predmet: Sprejemanje blaga 

v komisijsko prodajo po določenih pred- 
pisih. 

Ustanovitelj podjetja: Mestni odbor 
VVI v Mariboru, odločba št. 668 z dne 
18. IX. 1948. 

Operativni upravni voditelj: Uprava 
invalidskih gospodarskih podjetij v Ma- 
riboru. 

Podjetje zastopata: 
Lešnik Marija, poslovodja, ki podpi- 

suje samostojno, v obsegu poooblastil, 
določenih v pravilih podjetja, in 

Krusnik Štefica, računovodja, ki so- 
podpisuje vse listine računovodskega 
značaja. 

Ministrstvo za finance LRS, 
Ljubljana, 

dne 10. novembra 1948. 
Št. 24323-48 10.355 

Vpisi v zadružni register 
1598. 

Sedež: Sv. Jurij, okraj Poljčano. 
Dan vpisa: 2. novembra 1948. 
Besedilo: Kmetijska zadruga z o. j. v 

Donački gori. 
Zadruga je bda ustanovljena na skup- 

ščini 11. IX. 1948 za nedoločen čas. 
Naloge zadruge so: 1. da na čim boljši 

in čim kulturnejši način oskrbuje svoje 
člane z vsemi potrebnimi potrošnim! 
predmeti; 2. da odkupuje v svojem oko- 
lišu vse kmetijske pridelke in izdelke v 
skladu s postavljenim načrtom za dobro 
oskrbo mest in drugih industrijskih sre- 
dišč in sklepa v ta namen pogodbe; 
3. da pospešuje in razvija vse panoge 
kmetijskega gospodarstva na svojem 
področju, tako poljedelstvo, živinorejo, 
sadjarstvo, vinogradništvo, čebelarstvo, 
gojitev industrijskih in drugih kultur, 
gozdarstvo, domačo obrt itd., posebno 
še tiste panoge oziroma kulture, ki v 
danih naravnih pogojih najbolj uspeva- 
jo; 4. da uvaja za povečanje kmetijske 
proizvodnje in s tem za naraščanje bla- 
gostanja svojih članov naprednejše teh- 
nične in agronomske metode v kmetij- 
stvu in v ta namen nabavlja kmetijske 
stroje, umetna gnojila itd., ustanavlja 
ambulante za živino, plemenilne postaje 
organizira selekcijo živine, gradi silose, 
organizira semensko službo, skrbi za 
gojitev sadnih, gozdnih in drugih sadik 
itd.; 6. da organizira predelavo kmetij- 
skih pridelkov in obrtne delavnice za 
potreb© svojih članov in izrablja pri tem 
predvsem lokalne surovine; 6. da zbira 
kmečke prihranke v obliki hranilnih 
vlog in notranjih posojil za ustvarjanje 
obratnih sredstev in podeljevanje kre- 
ditov svojim članom; 7. da skrbi za go- 
spodarski strokovni, kulturni in pro- 
svetni dvig vseh prebivalcev svojega 
okoliša tako, da n/ireja v svojem za- 
družnem domu strokovna in politična 
predavanja, kulturne prireditve, stro- 
kovne tečaje, razstave, predvajanja fil- 
mov, goji fizkulturo itd. ter ustanovi 
svojo knjižnico. 

Zaradi smotrnega in uspešnejšega iz- 
vajanja svojih nalog izdela potrebne na- 
črte v skladu s splošnim državnim na- 
črtom. 

Zadružni delež znaša 150 din, delež 
zadružnikovega družinskega člana 10 di- 
narjev in se mora plačati ob vstopu v za- 
drugo. Upravni odbor lahko dovoli pia- 
čilo v obrokih. Vsak zadružnik odgovar- 
ja s petkratnim zneskom vpisanega en- 
kratnega temeljnega oziroma družinske- 
ga deleža. 

Priobčitve se, kolikor nI v pravilih 
določeno drugače, nabijejo na zadružni 
razglasni deski. 

Upravni odbor sestavlja 5 do 9 članov, 
ki jih voli zbor izmed zadružnikov za 
dobo enega leta. Zadrugo zastopa uprav, 
ni odbor, podpisujeta pa zanjo po dva 
člana upravnega odbora, katerih enega 
lahko nadomešča po upravnem odboru 
pooblaščeni uslužbenec zadruge. 

Člani upravnega odbora so: 
Jerič KarL kmet, Zahenberk, predsed- 

nik, 
\ 
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Hajnšek Alojz, kmet, Sv. Jurij, pod- 
predsednik, 

Polajžer Matevž, kmet, Donačka gora, 
tajnik, 

Bele Milan, kmet, Zahenberk, 
Fišer Jakob, kmet, Zahenberk, 
Lorber Franc, kmet, delavec, Sv. Ju- 

rij, 
Kitak Stefan, kmet, Donačka gora, od. 

borniki. 
Za sopodpisovanje je pooblaščen Soba 

Franc, poslovodja, Sv. Jurij. 

Okrožno sodišče v Celju 
dne 2. novembra 1948. 

Zadr VIII 35 10.386 

1599. 
Sedež: Trojane. 
Dan vpisa: 6. novembra 1948. 
Besedilo: Kmetijska zadruga z o. j. v 

Trojanah. 
Zadruga je bua ustanovljena na skup- 

ščini 29. II. 1948 za nedoločen čas.. ' 
Naloge zadruge so: 1. da na čim boljši 

in čim kulturnejši način oskrbuje svoje 
člane z vsemi potrebnimi potrošnim! 
predmeti; 2. da odkupuje v svojem oko- 
lišu vse kmetijske pridelke in izdelke v 
skladu s postavljenim načrtom za dobro 
oskrbo mest in drugih industrijskih sre- 
dišč in sklepa v ta namen pogodbe; 
3. da pospešuje in razvija vse panogo 
kmetijskega gospodarstva, na svojem 
področju, tako poljedelstvo, živinorejo, 
sadjarstvo, vinogradništvo, čebelarstvo, 
gojitev industrijskih in drugih kultur, 
gozdarstvo, domačo obrt itd., posebno 
še tiste panoge oziroma kulture, ki v 
danih naravnih pogojih najbolj uspeva- 
jo; 4. da uvaja, za povečanje kmetijske 
proizvodnje in s tem za naraščanje bla- 
gostanja svojih članov naprednejše teh- 
nične in agronomske metode v kmetij, 
stvu in v ta namen nabavlja kmetijske 
stroje, umetna gnojila itd., ustanavlja 
ambulante za živino, plemenilne postaje, 
organizira selekcijo živine, gradi silose, 
organizira semensko službo, skrbi za 
gojitev sadnih, gozdnih in drugih sadik 
itd.; 6. da organizira predelavo kmetij- 
skih pridelkov in obrtne delavnice za 
potrebe svojih članov in izrablja pri tem 
predvsem lokalne surovine; 6. da zbira 
kmečke prihranke v obliki hranilnih 
vlog in notranjih posojil za ustvarjanje 
obratnih sredstev in podeljevanje kre- 
ditov svojim članom; 7. da skrbi za go- 
spodarski strokovni, kulturni in pro- 
svetni dvig vseh -prebivalcev svojega 
okoliša tako, da prireja v svojem za- 
družnem domu strokovna in politična 
predavanja, kulturne prireditve, stro- 
kovne tečaje, razstave, predvajanja fil- 
mov, goji fizkulturo itd, ter ustanovi 
svojo knjižnico. 

Zaradi smotrnega in uspešnejšega iz- 
vajanja svojih nalog izdela potrebne na- 
črte v skladu s splošnim državnim na- 
črtom. 

Zadružni delež znaša 100 dm, delež 
zadružnikovega družinskega Člana 20 
din in se mora plačati ob vstopu v za- 
drugo. Upravni odbor lahko dovoli pia- 
cilo v obrokih. Vsak zadružnik odeovar- 
ja e petkratnim zneskom vpisanega en- 

kratnega temeljnega oziiroma družinske- 
ga deleža. 

Priobčitve se, kolikor ni v pravilih do- 
ločeno drugače, nabijejo na zadružni 
razglasa! deski. 

Upravni odbor sestavlja 7 članov, tri 
jih voli zbor izmed zadružnikov za dobo 
enega leta. Zadrugo zastopa upravni 
odbor, zanjo podpisujeta po dva člana 
upravnega odbora, katerih enega lahko 
nadomešča po upravnem odboru poobla- 
ščeni uslužbenec zadruge. 

Člani upravnega odbora so: 
Reberšek Franc, kmet, Zapleš, pred- 

sednik; 
Novak Stanko, kmet, Št. Gotard, pod- 

predsednik; 
Novak Drago, kmet, Trojane, tajnik; 
Bremk Matevž, tajnik, Št. Gotard, 
Hribar Ivan, rudar, Hrastnik, 
Režun Anton, krojač. Sv. Gotard, 
Štrban Gašper, upok. rudar, Podzid, 

odbornJki. 
Okrožno sodišče v Celju, 
dne 6. novembra 1948. 

Zadr VIII 34 10.385 

* 
1600. 

Sedež: Litija. 
Dan vpisa: 13. novembra 1948. 
Besedilo: Kmetijska zadruga z ome- 

jenim jamstvom v Litiji. 
Zadruga je bila ustanovljena na usta- 

novnem zboru 8. VIII. 1948 za nedolo- 
čen čas. 

Naloge zadruge so: 1. da na čim boljši 
in čim kulturnejši način oskrbuje svoje 
člane z vsemi potrebnimi potrošnimi 
predmeti; 2. da odkupuje v svojem oko- 
lišu vso kmetijske pridelke in izdelke v 
skladu s postavljenim načrtom za dobro 
oskrbo mest in drugih industrijskih sre- 
dišč in sklepa v ta namen pogodbe; 
3. da pospešuje in razvija vse panoge 
kmetijskega gospodarstva na svojem 
področju, tako poljedelstvo, živinorejo, 
sadjarstvo, vinogradništvo, čebelarstvo, 
gojitev industrijskih in drugih kultur, 
gozdarstvo, domačo obrt itd., posebno 
še tiste panoge oziroma kulture, ki v 
danih naravnih pogojih najbolj uspeva- 
jo; 4 da uvaja za povečanje kmetijske 
proizvodnje in s tem za naraščanje bla- 
gostanja svojih članov naprednejše teh- 
nične in agronomske metode v kmetij- 
stvu in v ta namen nabavlja kmetijske 
stroje, umetna gnojila itd., ustanavlja 
ambulante za živino, plemenilne postaje, 
organizira selekcijo živine, gradi silose, 
organizira semensko službo, skrbi za# 
gojitev sadnih, gozdnih in drugih sadik' 
itd.; 5. da organizira predelavo kmetij- 
skih pridelkov in obrtne delavnice za 
potrebe svojih članov in izrablja pri tem 
predvsem lokalne surovine; 6. da zbira 
kmečke prihranke v oblila hranilnih 
vlog in notranjih posojil za ustvarjanje 
obratnih sredstev in podeljevanje kre- 
ditov svojim članom; 7. da skrbi za go- 
spodarski strokovni, kulturni in pro- 
svetni dvig vseh prebivalcev svojega 
okoliša tako, da prireja v svojem za- 
družnem domu strokovna in politična 
predavanja, kulturne prireditve, stro- 
kovne tečaje, Razstave, predvajanja fil- 

mov, goji fizkulturo itd. ter ustanovi 
svojo knjižnico. 

Delež znaša 100 dm, ki se lahko plača 
v obrokih. Delež zadružnikovega družin- 
skega člana znaša 20 din. Ciani odgo- 
varjajo za obveznosti zadruge s petkrat- 
nim zneskom vpisanega enkratnega te- 
meljnega oziroma družinskega deleža. 

Zadruga razgiaša važnejše ;'"•••• v 
svojih poslovnih prostorih in va razglas- 
m* deski. 

Upravni odbor sestoji iz 13 do 15 čk- 
nov, ki jih voli zbor izmed zadružnikov. 
Njegova dolžnost traja eno leto. Za za- 
drugo-podpisujeta po dva člana uprav- 
nega odbora, katerih enega lahko na- 
domešča po upravnem odboru pooblašče- 
ni uslužbenec zadruge. 

Člani upravnega odbora so: 
Grošelj Jože, posestnik, Gradec 22, 
Simončič Franc, posestnik, Litija 42, 
Vrhovec Jože, posestnik, Gradec 77, 
Bitenc Drago, drž. uslužbenec, Litija 

št. 18, 
Tičar Ignac, pos. sin, Litija 63, 
Stok Anton, posestnik. Breg 6, 
Drnovšek Franc, posestnik, Breg 21, 
Skubic Janez, posestnik, Zg. Log 2 pri 

Litiji, 
Pregelj Franc, posestnik, Gradec 5, 
Razoršek Alojz, posestnik, Zg. Log 9, 
Bokalj Ivan:, posestnik, Gradec 37, 
Poglajen Franc, posestnik. Grbin 17, 
Gorenc Andrej, posestnik, Grbin 10 

pri Litiji. 
Pooblaščenka za sopodpisovanje je Si- 

mončiič Ana, poslovodja, Litija 42. 
Okrožno sodišče v Ljubljani 

dne 13. novembra 1948. 
• 257/48 — Zadr VI 221/1     10.348 

1601. 
Sedež: Ljubljana.   . 
Dan vpisa: 17. novembra 1948. 
Besedilo: Obrtna nabavno-prodajna za- 

druga ščotarjov in metlarjev za Slovenijo 
z omejenim jamstvom v Ljubljani. 

Zadruga je bila ustanovljena 24. IX. 
1948 za nedoločen čas. 

Naloge zadruge so: 1. da nabavlja pro- 
izvajalna sredstva In surovine za svoje 
člane; 2. da prevzema od svojih članov 
njihove proizvode, jih razvršča po vrsti 
in kakovosti in skrbi za skupno proda- 
jo; 3. da sodeluje pri načrtu oskrbe in 
pomaga pri vključevanju obrtnikov v 
plansko delo; 4. da vodi razvid o izpol- 
nitvi sprejetih proizvajalnih nalog svo- 
jih članov in skrbi, da se v celoti izva- 
jajo predpisi ljudskih oblasti glede cen, 
in 5. da zbira zaradi samooskrbe v svo- 
jem okolišu surovine, ki so š& neizrab- 
ljene, in jih razdeljuje med svoje člane. 

Delež znaša 500 din in se lahko plača 
v obrokih. Člani odgovarjajo za obvez- 
nosti zadruge s petkratnim zneskom 
vpisanih obveznih deležev. 

Zadruga razglaša važnejše sklepe in 
poročila v svojih poslovnih prostorih, po 
možnosti pa tudi v glasilu Glavne za- 
družne zveze LRS ali v lokalnem dnev. 
nem časopisju. 

Upravni odbor sestavijo 5 do 9 člonov 
ki jI h voli .zbor izmpd zadružnikov. Nje- 
gova dolžnost traja eno leto.       '   ' 
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Zadrugo zastopata in zanjo podpisu- 
jeta predsednik ali podpredsednik in 
tajnik, če so ti zadržani, pa najmanj dva 
člana upravnega odbora, katerih ene^a 
lahko nadomešča po upravnem odboru 
pooblaščeni uslužbenec zadruge. 

Člani upravnega odbora so: 
Armič Slavko ščetar, Ljubljana, Trža- 

ška 49, 
Pleša    Aliroslav,    metlar.    Ljubljana, 

Herberstejnova 15, 
Jeran Julij, ščetar, Smarca 45, 
Znidar Maks, ščetar, Utik l/a, 
Zupančič    Ivan,    metlar,   Ljubljana, 

Kersnikova 3, 
Završnik Ivan, ščetar, Komenda-Mo- 

ste 43. 
okrožno sodišče v Ljubljani 

dne 16. novembra 1948. 
Zt 258/48 - Zadr VI 222't 10.450 

* 
1602. 

Sedež: Ljubljana. 
Dan vpisa: 13. novembra 1948. 
Besedilo: Obrtna nabavno-prodajna za- 

druga kemične stroke z omejenim jam- 
etrom v Ljubljani. 

Zadruga je bila ustanovljena 26. VIII. 
1948 za nedoločen čas. 

Naloge zadruge so: 1. da nabavlja pro- 
izvajalna sredstva in surovine za svoje 
člane; 2 da prevzema od svojih članov 
njihove proizvode, jih razvršča po vrsti 
in kakovosti in skrbi za skupno proda- 
jo; 3, da sodeluje pri načrtu oskrbe in 
pomaga pri vključevanju obrtnikov v 
plansko delo; 4. da vodi razvid o izpol- 
nitvi sprejetih proizvajalnih nalog svo- 
jih članov in skrbi, da se v celoti izva- 
jajo pTedpisi ljudskih oblasti glede, cen, 
in ó. da zbira zaradi samooskrbe v svo- 
jem okolišu surovine, ki so še neizrab- 
ljene, in jih razdeljuje med svoje člane. 

Delež znaša 500 din in se lahko plača 
v obrokih. Člani odgovarjajo za obvez- 
nosti zadruge s petkratnim zneskom 
vpisanih obveznih deležev. 

Zadruga razglaša važnejše sklepe in 
poročila v svojih poslovnih prostorih, po 
možnosti pa tudi v glasilu Glavne za- 
družne zveze LRS ali v lokalnem dnev. 
nem časopisju. 

upravni odbor sestavlja 5 do 9 članov, 
ki jih voli zbor izmed zadružnikov. Nje- 
gova dolžnost traja eno leto. 

Zadrugo zastopata in zanjo podpisu- 
jeta predsednik ali podpredsednik in 
tajnik, če so ti zadržani, pa najmanj dva 
člana upravnega odbora, katerih enega 
lahko nadomešča po upravnem odboru 
pooblaščeni uslužbenec zadruge. 

Člani upravnega odbora so: 
Česnik Pavel, obrtnik, Resljeva c. 3, 
Gračnar Edo, pharm., Einspielerjeva 

cesta 21, 
Zivic Lovro, obrtnik, Dolenjska c. 14, 
Šerbec Anton, kemik, Gubčeva 18, 
ing. Trost Pavel, ing. ehem., Pugljeva 

št. 17. 
Pooblaščenka za sopodpisovanje je 

Skvarča Sonja, pravnica, Dobrilova 22, 
vsi v Ljubljani. 

Okrožno sodišče v Ljiibliani 
dne 13. novembra 1948. 

Zt 256/48 — Zadr. VI 220/1 10.CÜ9 

1603. 
Sedež: Mengeš. 
Dan vpisa: 12. novembra 1948. 
Besedilo. Potrošniška zadruga z ome- 

jenim jamstvom v Mengšu. 
Zadruga je bila ustanovljena na usta- 

novnem zboru 3. Vil. 1948 za nedoločen 
čas. 

Naloge zadruge so: 1. da na čim boljši, 
čim kulturnejsi in gospodarski način 
oskrbuje svoje člane z vsemi potrebnimi 
potrošnimi predmeti. V ta namen: a) 
ugotavlja potrebe svojih članov ;n se- 
stavi na podlagi ugotovitev načrt po- 
trošnje; b) sklepa pogodbe g prozva- 
jalnimi podjetji, z državnimi trgovskimi 
podjetji in s kmetijskimi zadrugami ozi- 
roma njihovimi zvezami za dobavo in- 
dustrijskih in kmetijskih proizvodov; po- 
sebno skrbi za dobavo povrtnin, sadja, 
mleka Ltd.; c) skrbi, da bo trgovsko po- 
slovanje v vsakem pogledu racionalno, 
tehnično dovršeno in kulturno, da bodo 
člani dobro postreženi, da bo trgovina 
vedno založena s potrošnimi predmeti, 
da ne bo imela nekoristnega blaga, da 
bo zniževala zakonito dopustno maržo, 
da bodo lokali in izložbe okusno oprem- 
ljene itd.; 2. da ustanavlja za potrebe svo- 
jih članov po potrebi in možnosti lastna 
podjetja, obrtne delavnice, podjetja za 
konserviratie sadja, povrtnin, jajc itd.; 
3. da skrbi ob sodelovanju sindikalnih 
organizacij za dvig kulturne in prosvetne 
ravn. in za zadružno vzgojo svojih članov. 

Delež znaša 100 din. ltì se lahko plača 
v obrokih. Člani odgovarjajo za obvezno- 
sti zadruge z desetkratnim zneskom vpi- 
sanega enkratnega deleža. 

Zadruga razglaša važnejše sklepe v 
svojih poslovnih prostorih in na razglas- 
nih deskah svojih poslovalnic. 

Upravni odbor sestavlja 7 članov, ki 
jih volj zbor izmed zadružnikov. Njegova 
dolžnost traja eno leto. Za zadrugo pod- 
pisujeta po dva člana upravnega odbora, 
katerih enega lahko nadomešča po 
upravnem odboru pooblaščeni uslužbe- 
nec zadruge. 

Člani upravnega odlora so: 
Ogrin Tomaž, čevlj. mojster, Veliki 

Mengeš 11, 
Sitar Anton, tkalski mojster. Mali 

Mengeš 47, 
Ogrin Jože, zid. pomočnik. Vel. Men- 

geš 204, 
Kosec FiEp, tes. pomočnik, M. Mengeš, 
Bokalič MIha, zid. preddelavec. Loka 

št. 12, 
Kopitar Andrej, pečarski pomočnik, 

•Vel. Mengeš 188, 
Aljaž FrančSka. nameščenka, M. Men- 

geš 1. 
OkTožno sodišče v Ljubljani 

dne 11. novembra 1948. 
Zt 254/48 - Zadr VI 217/1   10.270 

1604. 
Sedež: Vir. 
Dan vpisa: 12. novembra 1948. 
Besedilo: Kmetijska zadruga z ome- 

jenim jamstvom na Viru. 
Zadruga je bila ustanovliena na usta- 

novnem zboru 8. marca 1948 za nedo- 
ločen' Čas. 

Naloge zadruge so: 1. da na Čim boljši 
in čim kulturnejsi način oskrbuje svoje 
člane z vsemi potrebnimi potrošnimi 
predmeti; 2. da odkupuje v svojem oko- 
lišu vse kmetijske pridelke in izdelke v 
skladu s postavljenim načrtom za dobro 
oskrbo mest in drugih industrijskih sre- 
dišč in sklepa v ta namen pogodbe; 
3. da pospešuje in razvija vse panogo 
kmetijskQga „ gospodarstva na svojem 
področju, tako poljedelstvo, živinorejo, 
sadjarstvo, vinogradništvo, čebelarstvo, 
gojitev industrijskih in drugih kultur, 
gozdarstvo, domačo obrt itd., posebno 
že tiste panoge oziroma kulture, ki v 
danih naravnih pogojih najbolj uspeva- 
jo; 4. da uvaja za povečanje kmetijske 
proizvodnje in s tem za naraščanje bla- 
gostanja svojih članov naprednejše teh- 
nične in agronomske metode v kmetij- 
stvu in v ta namen nabavlja kmetijske 
stroje, umetna gnojila itd., ustanavlja 
ambulante za živino, plemenilne postaje, 
organizira selekcijo živine, gradi silose, 
organizira semensko službo, skrbi za 
gojitev sadnih, gozdnih in drugih sadik 
itd.; 5. da organizira predelavo kmetij- 
skih pridelkov in obrtne delavnice za 
potrebe svojih članov in izrablja pri tem 
predvsem lokalne surovine; 6. da zbira 
kmečke prihranke v obliki hranilnih 
vlog in notranjih posojil za ustvarjanje 
obratnih sredstev in podeljevanje kre- 
ditov svojim članom; 7. da skrbi za go- 
spodarski strokovni, kulturni in pro- 
svetni dvig vseh prebivalcev svojega 
okoliša tako, da prireja v svojem za- 
družnem domu strokovna in politična 
predavanja, kulturne prireditve, stro- 
kovne tečaje, razstave, predvajanja fil- 
mov, goji fizkulturo itd. ter ustanovi 
svojo knjižnico. 

Delež znaša 100 din, ki se lahko plača 
v obrokih. Člani odgovarjajo za obvez- 
nosti zadruge z desetkratnim zneskom 
vpisanega enkratnega deleža. 

Zadruga razglaša važnejše sklepe v 
svojih poslovnih prostorih in na razglas- 
ni deski. 

Upravni odbor sestavlja 5 do 7 čla- 
nov, ki jih voli zbor izmed zadružnikov. 
Njegova dolžnost traja eno leto. Za za- 
drugo podpisujeta po dva člana uprav- 
nega odbora, katerih enega lahko nado- 
mešča po upravnem odboru pooblaščeni 
uslužbenec 'Zadruge. 

Člani upravnega odlora so: 
Bernot Ivan, kmet, Količevo 28, 
Kerč Franc, •••.-sin, Vir 19, 
Dovžan Maks, tiskar. Vir 3, 
Mesar Anton mizar, Količevo 42, 
Peterka Andrej, kmet, Količevo 5, 
PooblaY'enka    za   sopodpisovanje  je 

Flerin   Jožica,   knjigovodja,   Domžale, 
Kersnikova 13. 

Okrožno sodišče r Ljubljani 
dne 12. novembra 1948. 

Zt 250/48 — Zadr VI 218/1   10349 

* 
1605. 

Sedež: Vodice. 
Dan vpisa: 4. novembra 1948. 
Besedilo: Potrošniška zadruga z ome-> 

jenim jamatrom v Vodicah. 
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Zadruga je bila ustanovljena na usta- 
novnem zboru 25. VIII. 1948 za nedolo- 
čen čas. 

Naloge zadruge so: 1. da na čim boljši 
in gospodarski način oskrbuje svoje člane 
z vsemi potrebnimi potrošnimi predme- 
ti. V ta namen: a) ugotavlja potrebe svo- 
jih članov in na podlagi ugotovitev se- 
stavi načrt potrošnje; b) sklepa pogodbe 
s proizvajalnimi podjetji, z državnimi tr- 
goskimi podjetji in s kmetijskimi zadru- 
gami oziroma njihovimi zvezami za do- 
bavo industrijskih in kmetijskih proiz- 
vodov; posebno skrbi za dobavo povrt- 
nin, sadja, mleka itd.; c) skrbi, da bo 
trgovsko poslovanje v vsakem pogledu 
racionalno, tehnično dovršeno in kultur- 
no, to je, da bodo člani dobro postrežem, 
da bo trgovina vedno založena s potroš- 
nimi predmeti, da ne bo imela neko- 
ristnega blaga, da bo zniževala zakonito 
dopustno maržo, da bodo lokali in izlož- 
be okusno opremljene itd.; 2. da usta- 
navlja za potrebe svojih članov po po- 
trebi in možnosti lastna podjetja, n. pr. 
obrtne delavnice, podjetja za kdnservi- 
ranje sadja, povrtnine, jajc itd.; 3. da 
skrbi za sodelovanje sindikalnih organi- 
zacij za dvig kulturne in prosvetne rav- 
ni in za zadružno vzgojo svojih Članov. 

Delež znaša 100 din, ki se lahko pla- 
ča v obrokih. Delež družinskega člana 
zadružnika znaša 20 din. Člani odgovar- 
jajo za obveznosti zadruge z desetkrat- 
nim zneskom vpisanega enkratnega te- 
meljnega oziroma družinskega deleža. 

Zadruga razglaša važnejše sklepe v 
svojih poslovnih prostorih in na razglas- 
nj deski. 

Upravni odbor sestavlja 6 do 7 članov, 
ki jih voli zbor izmed zadružnikov. Nje- 
gova dolžnost traja eno leto.  . 

Za zadrugo podpisujeta po dva člana 
upravnega odbora, katerih enega lahko 
nadomešča po upravnem odboru poobla- 
ščeni uslužbenec zadruge. 

Člani upravnega odbora so: 
Traven Ivan, tesar, Vodice 118, 
Mohorič Franc, zidar, Repnje 26, 
Brank Ana, gospodinja. Vodice ISO, 
Ciperle Lovro, zidar, Vodice 132, 
Traven Janez, tesar, Dobruša 31. 
Žun Franc, tesar. Vodice 183, 
Žitnik Simon, delavec, Vodice 95. 
Pooblaščenec za sopodoisovanje: Kra- 

mar Jožko, poslovodja, Vodice 123. 
Okrožno sodišče v Ljubljani 

dne 2. novembra 1948. 
Zt 249/48 Zadr. VI 213'1   10.003 

ft 
1606. 

Sedež: Voklo. 
Dan. vpfèa: 12. novembra 1948. 
Besedilo: Potrošniška zadruga z ome- 

jenim jamstvom v Voklcm. 
Zadruga je bila ustanovljena na usta- 

novnem zboru 25. julija 1948 za nedo- 
ločen čas. 

haloga zadruge je: 
1. da na čim boljši, čim kulturnejši 

in čim bolj gospodarski način oskrbuje 
svoje člane z vsemi potrebnimi potrošni- 
mi predmeti' in v ta namen: a) npctav- 
lja potrebe svojih " članov in ses'-av; na 
podlagi ugotovljenih DOtreb ss2rt ••••••!- 
nje; b) sklopa pogodbe s proizvajalnimi 

podjetji, z državnimi trgovskimi podjet. 
ji in s kmetijskimi zadrugami oziroma 
njihovimi zvezami za dobavo industrij- 
skih in kmetijskih proizvodov, posebno 
pa skrbi za dobavo povrtnin, sadja, ml°. 
ka itd.; c) skrbi, da bo vse trgovsko po- 
slovanje na stopnji racionalne, tehnično 
popolne in kulturne trgovine, to je, da 
bodo člani dobro postrežem, da bo trgo- 
vina založena s potrošnimi predmeti, da 
ne bo imela blaga, ki se slabo prodaja, 
da bo zniževala zakonito dopustno mar. 
žo, da bodo lokali in izložbe okusno 
opremljene itd.; -2. da ustanavlja za po- 
trebe svojih članov po potrebi in mož- 
nosti svoja podjetja, kot na primer obrt- 
ne delavnice, podjetja za konserviranje 
sadja povrtnine, jajc itd.; 3. da skrbi 
ob sodelovanju sindikalnih organizacij za 
dvig kulturne in prosvetne ravni in za 
zadružno vzgojo svojih članov. 

Delež znaša ISO din, ki se lahko pla- 
ča v obrokih. Delež sadružnikovega dru- 
žinskega člana znaša 10 din. 

Člani odgovarjajo za obveznosti zadru- 
ge z desetkratnim zneskom vpisanega 
enkratnega temeljnega oziroma družin- 
skega deleža. 

Zadruga razglaša važnejše sklepe v 
svojih poslovnih prostorih in na razglas- 
ni deski svojih poslovalnic. 

Upravni odbor sestavlja 7 članov, ki 
jih voli zbor izmed zadružnikov. Njego- 
va dolžnost traja eno leto. Za zadrugo 
podpisujeta po dva člana upravnega od- 
bora, katerih enega lahko nadomešča po 
upravnem odboru pooblaščeni uslužbe- 
nec zadruge. 

Člani upravnega odbora so: 
Kristane Andrej, čevljar, Voklo 53, 
Stempihar Alojzij, čevljar, Voklo 39, 
Vidmar  Fani,  gospodinja,  Prebačevo 

št. 45, 
Sekne Ivan, delavec, Voglje 18, 
Oselj Ivana, gospodinja, Voglje 46, 
Nadižar Franc, delavec, Prebačevo 2, 
Ječnik Ivan, delavec, Hrastje 24. 
Pooblaščenka za sopodpisovanje Go- 

vekar Štefanija, poslovodja,  Prebačevo 
št. 47. 

Okrožno sodišče v Ljubljani 
dne 12. novembra 1948. 

Zt 255/48 — Zadr. VI 219'1 10560 
* 

1607. 
Sedež: Pince (vas), okraj Dol. Lendava. 
Dan vpisa: 29. oktobra 1948. 
Besedilo: Kmetijska zadruga z o. j. 

Pince — vas. 
Zadruga je bila ustanovljena 20. IX. 

1948 za nedoločen čas. 
Naloge zadruge so: 1. da na čim boljši 

in čim kulturnejši način oskrbuje- svoje 
člane z _ vsemi potrebnimi potrošnimi 
predmeti; 2. da odkupuje v svojem oko- 
lišu vse kmetijsko pridelke in izdelke v 
skladu s postavljenim nacrtom za dobro 
oskrbo mest in drugih industrijskih sre- 
dišč in sklepa v ta namen pogodbe; 
3. da pospešuje in razvija vse panoge 
kmetijskega gospodarstva na svojem 
področju, tako poljedelstvo, živinorejo, 
sadjarstvo, vinogradništvo, čebelarstvo, 
uojitev industrijskih in drugih kultur, 
gozdarstvo, domačo obrt itd., posebno 
še tiste panoge oziroma kulture, ki v 

danih naravnih pogojih najbolj uspeva- 
jo; 4. da uvaja za povečanje kmetijske 
proizvodnje in s tem za naraščanje bla- 
gostanja svojih članov naprednejše teh- 
nične in agronomske metode v kmetij- 
stvu in v ta namen nabavlja kmetijske 
stroje, umetna gnojila itd., ustanavlja 
ambulante za živino, plemenilne postaje, 
organizira selekcijo živine, gradi silose, 
organizira semensko službo, skrbi za 
gojitev sadnih, gozdnih in drugih sadile 
itd.; 5. da organizira predelavo kmetij- 
skih pTidelkov in obrtne delavnice za 
potrebe svojih članov in izrablja pri tem 
predvsem lokalne surovine; 6. da zbira 
kmečke prihranke v obliki hranilnih 
vlog in notranjih posojil za ustvarjanje 
obratnih sredstev in podeljevanje kre- 
ditov evojim članom; 7. da skrbi za go- 
spodarski strokovni, kulturni iti pro- 
svetni dvig vseh prebivalcev svojega 
okoliša tako, da prireja v svojem, za- 
družnem domu strokovna in politična 
predavanja, kulturne prireditve, stro- 
kovne tečaje, razstave, predvajanja fil- 
mov, goji fizkulturo iîd. ter ustanovi 
svojo knjižnico. 

Zaradi smotrnega in uspešnejšega iz- 
vajanja svojih nalog izdela potrebne na. 
črte v skladu s splošnim državnim na- 
črtom. 

Zadružni delež znaša 100 din in se 
plača ob vstopu v zadrugo. Upravni od- 
bor lahko dovoli plačilo v obrokih. De- 
lež zadružnikovega družinskega člana 
znaša 20 din. Vsak zadružnik odgovarja 
še s trikratnim zneskom vpisanih obvez- 
nih deležev. 

Zadruga razglaša važnejše sklep« v 
svojih poslovnih prostorih in na razglas- 
ni deski. 

Upravni odbor sestavlja 3 do 9 51*. 
nov. Njegova dolžnost traja eno leto. 

Zadrugo zastopa upravni odbor, pod- 
pisujeta pa zanjo po dva člana upravne, 
ga odbora, katerih enega lahko nadome- 
šča  po upravnem  odboru  pooblaščeni 
uslužbenec zadruge. 

Člani upravnega" odbora so: 
Kar Franc, delavec, Pince, predsednik, 
Puštaj Franc, kmet, Pince, podpred- 

sednik, 
Demeter Štefan, kmet, Pince, tajnik, 
Adorjan Štefan, kmet, Pince, 
Fordan Štefan, kmet. Pince, 
Kiš Ignac, kmet, Pince. 

Okrožno sodišče v Mariboru, 
dne 25. novembra 194S- 

Zadr. III 119/2 10.428 
* 

1608. 
Sedež: Boštanj pri Sevnici (Okoliš ob- 

sega kraje Okič, Dolenji Boštanj, Topo- 
lovec, Nova gora. Vrh,- Vetrnik, Brezov- 
ci, Zapuže, Lipoglav). 

Dan vpisa: 2. novembra 1948. 
Besedilo: Kmetijska zadruga r Bošte- 

njii pri Sevnici, okraj Krško. 
Zadruga je bila ustanovljena ha skup- 

ščini 23. II. 1948 za nedoločen čas. 
Naloge zadruge so: Oskrbovanje čla- 

TIOVZ vsemi potrebnimi potrošnimi pTed- 
meti, odkupovanje vsakovrstnih kmetij- 
skih pridelkov in izdelkov ter pospe- 
ševanje vseh panog kmetijskega gospo. 
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darstva kakor tudi opravljanje vseh dru- 
gih zadev, ki so nadrobno navedene v 
3. členu praviL 

Razglasi in sklepi zadruge članom se 
nabijejo na zadružni razglasni deski, va- 
bila na zbor pa se razglasijo še na kra- 
jevno običajni način. 

Delež zadružnika znaša 100 din, de- 
lež zad ružni kov ega družinskega člana 
pa 20 din. Vsak član odgovarja še z 
dvajsetkratnim zneskom vpisanih obvez- 
nih deležev. 

Upravni odbor sestavlja 9 do 11 čla- 
nov, in sicer predsednik, tajnik in 
ustrezno število odbornikov. 

Zadrugo zastopa upravni odbor ali pa 
tisti, ki ga ta pooblasti, podpisujeta pa 
zanjo po dva člana upravnega odbora 
ali en član upravnega odbora in za to 
pooblaščeni uslužbenec zadruge. 

Člani upravnega odbora so: 
Papež Jože, Dol. Boštanj 24, predsed- 

nik, 
Marolt Franc, kmet. Dol. Boštanj 16, 

podpredsednik, 
Dobovšek Franc, kmet, Boštanj 20, taj- 

nik, 
Slapšak Jože, kmet, Boštanj 9, 
Zagrajšek Ivan, kmet, Boštanj 21, 
Mirtelj Adam, kmet, Zapuže 2, 
Oblak Jože, kmet, Brezovec 2, 
Orešek Jože. kmet, Vetrnik 7, 
Železnik Franc, kmet. Vrh pri Bošta- 

nju 20, odborniki. 
Pooblaščenka za podpisovanje je Med- 

ved Mimica, poslovodja, Boštanj 40. 
Okrožno sodišče v Novem mestu 

dne 2. novembra 1948. 
Zt 90/48 — Zadr III 118/1    10.183 

* 
1609. 

Sedež: Brege, okraj Krško. 
Dan vpisa: 5. novembra 1948. 
Besedilo: Kmetijska zadruga z omeje- 

nim jamstvom v Bregah, okraj Krško. 
Zadruga je bila ustanovljena na skup. 

šcini 26. II. 1948 za nedoločen čas. 
Naloge zadruge so: oskrbovanje članov 

z vsemi potrebnimi potrošnimi predme- 
ti, nakupovanje kmetijskih pridelkov in 
izdelkov v svojem okolišu, pospeševa- 
nje vseh panog kmetijskega gospodar, 
stva in druge naloge, ki so nadrobno 
navedene v 3. členu pravil. 

Delež zadružnika znaša 100din, delež 
zadružnikovega družinskega člana pa 
20 din; vsak član odgovarja Še z dvajset- 
kratnim zneskom vpisanih obveznih de- 
ležev. 

Sklepi in priobčit ve se nabijejo na 
zadružni razglasni deski, vabila na zbor 
pa se razglasijo še po vaseh. 

Upravni odbor sestavlja 7 članov, in 
sicer predsednik, tajnik, blagajnik in 
odborniki. 

Zadrugo zastopa upravni odbor ali pa 
tisti, ki ga ta pooblasti, podpisujeta pa 
zanjo po dva člana upravnega odbora 
ali en član upravnega odbora in za to 
pooblaščeni uslužbenec zadruge. 

Člani upravnega odbora eo: 
Jurman Jože, kmet, Mrtvice 30, pred- 

sednik, 
Retelj Anton, kmet, Mrtvice 51, bla- 

gajnik, 

Popelar Neža, nameščenka. Brege 24, 
tajnica, 

Andrejaš Miha, kmet, Brege 27, 
Pire Franc, kmet, Vihre 15. 
žabkar Franc, kmet, Drnovo 30, 
Urbano Anton, kmet, Mrtvice 55, od- 

borniki. 
Okrožno sodišče v Novem mestu 

dne 5. novembra 1948. 
Zt 94/48 - Zadr 111 122/1    10.184 

* 
1610. 

Sedež: Črneča vas, okraj Krško, (Oko- 
liš obsega KLO Oštrc m Prušnja vas). 

Dan vpisa: 5. novembra 1948. 
Besedilo: Kmetijska zadruga z omeje- 

nim jamstvom v črneči vasi. okraj Krško. 
Zadruga je bila ustanovljena 29 II. 

1948 za nedoločen čas. 
Naloge zadruge so: Oskrbovanje članov 

z vsemi potrebnimi potrošnimi predme- 
ti, odkupovanje vsakovrstnih kmetijskih 
pridelkov in izdelkov, pospeševanje vseh 
panog kmetijskega gospodarstva, oprav- 
ljanje vseh zadev, ki so navedene v S. 
členu pravil. 

Delež zadružnika znaša 100 din, delež 
zadružnikovega družinskega člana 10 din. 
Vsak od teh jarhči še z dvajsetkratnim 
zneskom vpisanih obveznih deležev. De- 
leži se ne obrestujejo. 

Zadrugo zastopa upravni odbor, zanjo 
pa podpisujeta dva člana upravnega od- 
bora ali en član upravnega odbora in 
en pooblaščeni uslužbenec zadruge. 

Upravni odbor sestavlja 7 do 8 članov, 
in sicer predsednik, podpredsednik, taj- 
nik in 5 odbornikov. 

Prioboitve zadruge članom se nabijejo 
na zadružni razglasni deski, vabila na 
zbor pa se še javno okličejo na krajev- 
no običajni način 

Člani upravnega odbora so: 
Vidovič Elija, kmet, Gradnje 6, pred- 

sednik, 
Klemenčič Jože, kmet. Črneča vas 13, 

podpredsednik. 
Petan Franc, učitelj. Črneča vas 10, 

tajnik, 
Božič Janez, kmet, Prušnja vas 4, 
Klemenčič Jože, kmet, Oštrc 12, 
Frankovič Anton, kmet. Dolšče 3, 
Škulj Anton, kmet, Vrbje 3, 
Hajšen Martin, kmet, Črešnjevec 5, 

odborniki. 
Okrožno sodišče v Novem mestu 

dne 6'. novembra 1948. 
Zt 92/48 - Zadr III 120'l-2 10.272 

* 
1611. 

Sedež: Jclovee, okraj Krško, (Okoliš 
obsega vasi, ki spadajo pod KLO Križ). 

Dan vpisa: 6. novembra 1948. 
Besedilo: Kmetijska zadruga z omeje- 

nim jamstvom v Jelovcu pri Boštanju, 
okraj Krško. 

Zadruga je bila ustanovljena 19. IX 
1948 za nedoločen čas. 

Naloge zadruge so: Oskrbovanje članov 
z vsemi potrebnimi potrošnimi predme- 
ti, odkupovanje vsakovrstnih kmetijskih 
pridelkov in izdelkov, pospeševanje vseh 
panog kmetijskega gospodarstva, oprav- 
ljanje vseh zadev, ki so navedene v 3. 

1 členu pravil. 

Delež zadružnika znaša 100 din, delež 
zadružnikovega družinskega člana 20din 
Vsak od teh jamči se z dvajsetkratnim 
zneskom vpisanih obveznih deležev. De- 
leži se ne obrestujejo. 

Pnobčitve zadruge se nabijejo na za- 
družni razglasni deski, vabila na zbor 
pa se še javno okličejo na krajevno-obi- 
čajni način. 

Zadrugo zastopa upravni odbor ali tisti, 
ki ga ta pooblasti, zanjo pa podpisujeta 
po d\a člana upravnega odbora ali en 
član upravnega odbora in en za to po- 
oblaščeni uslužbenec zadruge. 

Upravni odbor sestavlja 7 članov, in 
sicer predsednik, tajnik m 5 odbornikov. 

Člani upravnega odbora so: 
Camlah Anton. kmet. Planina 7, pred- 

sednik. 
Vintar Ignacij, uslužbenec KLO Jelo- 

vec 18. tajnik. 
Jene Anton, kmet, Križ 8 pri Jelovcu, 
Šalamon Ivan. kmetovalcev sin, Gaber- 

je2, 
Jermančič Jože, kmet, Jelovec,9, 
Koden Jože, kmet. Lipovec 43, 
Mrvič Andrej, delavec, Križ 41 pri Je. 

lovcu, odborniki. 
Pooblaščenka in poslovodja zadruge s 

pravico za sopodpisovanje \c Kuntarič 
Olga, Jelovec 18. 

Od članov upravnega odbora sopodpi- 
sujeta predsednik in tajnik. 

Okrožno sodišče v Novem mestu 
dne 6  novembra 1948. 

Zt 93/48 — Zadr  IH  121'1 10.273 
* 

1612. 
Sedež: Raztez (Okoliš obsega KLO 

Raztez, Stolovnik). 
Dan vpisa: Ö novembra 1948 
Besedilo: Kmetijska zadruga z omeje- 

nim jamstvom v Raztczu. 
Zadruga je bila ustanovljena 14. IV. 

1948 za nedoločen čas. 
Naloge zadruge so: oskrbovanje članov 

z vsemi potrebnimi potrošnimi predme- 
ti, nakupovanje kmetijskih pridelkov in 
izdelkov v/ svojem okolišu, pospeševa- 
nje vseh panog kmetijskega gospodar, 
stvp in druge naloge, ki so nadrobno 
navedene v 3. členu pravil 

Delež zadružnika znaša lOOdin, delež 
zadružnikovega družinskega člana pa 
20 din. Vsak član odgovarja še s petkrat- 
nim zneskom vpisanih obveznih deležev. 

Razglasi in sklepi zadruge članom se 
nabijejo na zadružni razglasni deski, va- 
bila na zbor pa se razglasijo še z jav- 
nim oklicem. 

Zadrugo zastopa upravni odbor ali pa 
tisti, ki ga ta- pooblasti, podpisujeta pa 
zanjo po dva člana upravnega odbora 
ali en član upravnega odbora in za to 
pooblaščeni uslužbenec zadruge. 

_ Upravni odbor sestavlja 7 članov, in 
sicer predsednik, podpredsednik, tajnik 
in odborniki. 

Člani upravnega odbora so: 
Fabjančič Mihael, kmet, Anže 3, pred- 

sednik, 
Ju« Anton. kmet. Raztez 34, podpred- 

sednik, 
Bahčič Franc, kmet, Raztez 11, tajnik, 
Zakšek Alojz, kmet. Anže 24, 
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Cinžar Alojz, kmet, Raztez 17, 
Sotošek Males, kmet, Gorica 9, 
Zidar Anton, kmet, Anže 22, odbor- 

niki. 
Za podpisovanje so določeni predvsem 

prvi trije navedenih članov upravnega 
odbora. 

Okrožno sodišče v Novem mestu 
dne 6. novembra 1948. 

Zt 95/48 - Zadr III 123/1   10-185 
* 

1613. ' 
Sedež: Skopice, okraj Krško. (Okoliš 

obsega krajevna ljudska odbora Skopice 
in Vihre). 

Besedilo: Kmetijska zadruga z omeje- 
nim jamstvom v Skopicah. 

Zadruga je bila ustanovljena 26. II. 
1948 za nedoločen čas. 

Naloge zadruge so: Oskrbovanje čla- 
nov z vsemi potrebnimi potresnimi pred- 
meti, odkup vsakovrstnih kmetijskih 
pridelkov in izdelkov v svojem okolišu 
in pospeševanje ter opravljanje vseh za- 
dev, laf so navedene v 3. členu pravil. 

Delež zadružnika znaša 100 din, delež 
zadružnikovega družinskega člana 20 di- 
narjev. Vsak zadružnik jamči še z deset- 
kratnim zneskom vpisanih obveznih de- 
ležev. Deleži se ne obrestujejo: 

Sklepi in objave članom se nabijejo ua 
zadružni razglasni deski v poslovnih 
prostorih, vabila na zbor pa se pošljejo 
Še posameznikom. 

Upravni odbor sestavlja 5 do 7 članov, 
in sicer predsednik, podpredsednik, taj- 
nik in ustrezajoče število odbornikov. 

Člani upravnega odbora so: 
ŠkvarČ Ivan, posestnik, Dol. Skopice 

št. 144, predsednik, 
Račič Maks, posestnik, Vihre 40, pod- 

predsednik, 
Teršelič Anton, posestnik, Gor. Sko- 

pice 35, tajnik, 
Luznar Urša, posestnica, Gor. Skopi- 

pice 21, 
Skoflanc Anton, posestnik, Dol. Sko- 

pice 22, 
Margetič Anton, posestnik, Vihre 55, 
Teršelič Anica, posestnica. Vihre 22, 

odborniki. 
Okrožno sodišče v Novem mestu 

dne 26. oktobra 1948. 
Zt 80/48 - Zadr III 1081.4 10-271 

1614. 
Sedež: Ljubljana. 
Dan vpisa: 5. novembra 1948. 
Besedilo: Gospodarska zadruga mizar- 

skih mojstrov, zadruga z omejenim jam- 
stvom v Ljubljani. 

Besedilo odslej: Obrtna nabavno-pro- 
dajna zadruga mizarjev in sorodnih strok 
v Ljubljani. 

Okrožno sodišče v Ljubljani 
dne 5. novembra 1948. 

Zadr IV 120/9 10.047 
* 

1615. 
Sedež: Škofljica. 
Dan vpisa: 8. novembra 1948. 
Besedilo: Nabavna in prodajna zadru-- 

ga % omejenim jamstvom v Škofljici. 

Na skupščini dne 28. VII. 1948 se je 
zadruga preimenovala in sprejeta so bi- 
la nova pravila. 

Besedilo odslej: Kmetijska zadruga z 
omejenim jamstvom Škofljica. 

Naloge zadruge so: 1. da na čim boljši 
in čim kulturnejši način oskrbuje svoje 
člane z vsemi potrebnimi potrošnima 
predmeti; 2. da odkupuje v svojem oko- 
lišu vse kmetijske pridelke in izdelke v 
skladu s postavljenim načrtom za dobro 
oskrbo mest in drugih industrijskih sre- 
dišč in sklepa v ta namen pogodbe; 
3. da pospešuje in razvija vse panoge 
kmetijskega gospodarstva na svojem 
področju, tako poljedelstvo, živinorejo, 
sadjarstvo, vinogradništvo, čebelarstvo, 
gojitev industrijskih in drugih kultur, 
gozdarst\fo, domačo obrt itd., posebno 
še tiste panoge .oziroma kulture, ki v 
danih naravnih pogojih najbolj uspeva- 
jo; 4. da uvaja za povečanje kmetijske 
proizvodnje in s tem za naraščanje bla- 
gostanja svojih članov naprednejše teh- 
nične in agronomske metode v kmetij- 
stvu in v ta namen nabavlja kmetijske 
stroje, umetna gnojila itd., ustanavlja 
ambulante za živino, plemenilne postaje 
organizira selekcijo živine, gradi silose, 
organizira semensko službo, skrbi za 
gojitev sadnih, gozdnih in drugih sadik 
itd.; 5. da organizira predelavo kmetij- 
skih pridelkov in obrtne delavnice za 
potrebe svojih članov in izrablja pri tem 
predvsem lokalne surovine; 6. da zbira 
kmečke prihranke v obliki hranilnih 
vlog in notranjih posojil za ustvarjanje 
obratnih sredstev in podeljevanje kre- 
ditov svojim Slanom; 7. da skrbi za go- 
spodarski strokovni, kulturni in pro- 
svetni dvig vseh prebivalcev svojega 
okoliša talco, da prireja v svojem za- 
družnem domu strokovna in politična 
predavanja, kulturne prireditve, stro- 
kovne tečaje, razstave, predvajanja •- 
mov, goji fizkulfuro itd. ter ustanovi 
svojo knjižnico. 

Delež znala 150 din, ki se lahko plača 
v obrokih. 

Upravni odbor sestavlja 5 do 7 članov, 
ki jih voli zbor izmed zadružnikov. Dol- 
žnost upravnega odbora traja eno leto. 

Za zadrugo podpisujeta po dva člana 
upravnega odbora, katerih enega lah- 
ko nadomešča po upravnem odboru po- 
oblaščeni uslužbenec zadruge. 

Izbrišejo se člani upravnega odbora: 
Novak Ivan, Jeras Terezija, Grad Fran- 
čiška, Brezoveć Franc, Boh Frančiška. 

Vpišejo se člani upravnega odbora: 
Kastelic Stane, sin pos., Klanec 3, 
Gruden Nuška, pos. hči, Škofljica 11, 
Javornik Ivan, gostilničar, Lanišče30, 
Novak Anton, kmet, Škofljica 8, 
Uršič Martin, pos. sin, Gumnišče 10, 
Samec Janez, delavec, Zg. Blato 3, 
Petrič Jože, Gumnišče •-. 

Okrožno sodišče r Ljubljani 
dne 8. novembra 1948. 

Zadr.. V 131/2 10.211 

1616. 
Dan vpisa: 25. oktobra 1948. 
Vpišejo se tele spremembe: 
Sedež: Ljubljana. 
Besedilo: Zavarovalna posojilna zadru- 

ga v Ljubljani, reg. zadr. z omejenim 
jamstvom v likvidaciji. 

Zadr. I 2/13 

Sedež: Litija- 
Besedilo: Okrajna posojilnica v Litiji, 

zadruga z neomejenim jamstvom v likvi- 
daciji. 

Zadr I 14/03 

Sedež: Nova vas. 
Besedilo: Kmetijska hranilnica in po- 

sojilnica v Novi vasi na Blokah, zadru- 
ga z neomejenim jamstvom v likvidaciji. 

Zadr. I 18/25 

Sedež: Ljubljana. 
Besedilo: »Zadružni kredit« v Ljub- 

ljani, zadruga z omejenim jamstvom T 
likvidaciji. 

Zadr. I  10/11 
Sedež: Cerknica. 
Besedilo: Posojilnica v Cerknici, za- 

druga z neomejenim jamstvom v likvi- 
daciji. 

Zadr. I 24/73 
Sedež: Ig. 
Besedilo: Kmečka hranilnica in poso- 

jilnica na Igu, zadruga z neomejenim 
jamstvom v likvidaciji, 

Zadr. I 26/48 

Sedež: Ljubljana. 
Besedilo: Vzajemna pomoč, kreditna 

zadruga z omejenim jamstvom • Ljub- 
ljani v likvidaciji. 

Zadr. I 28/45 

Sedež: Ljubljana. 
Besedilo: Kreditna zadruga zasebnih 

nameščencev, z. z o. j. v likvidaciji. 
Zadr. I 37/17 

Sedež: Ljubljana. 
Besedilo: Kreditna zadruga trafikan- 

tov z. z o. j. v likvidaciji. 
Zadr. I 39/11 

Sedež: Ljubljana. 
Besedilo: Kreditna zadruga bančnih, 

zavarovalnih, trgovskih in industrijskih 
uradnikov,   zadruga  z  omejenim  jam- 
stvom v Ljubljani v likvidaciji. 

Zadr. I 49/12     ' 

Sedež. Horjul. 
Dan vpisa: 30. oktobra 1948: 
Besedilo: Kmetska hranilnica in pose. 

jilnica v Horjulu r. z. z n. j. v likvida- 
ciji. 

Zadr. I 61/20 

Sedež: Kožarje. 
Besedilo: Splošna posojilnica Kozarjo- 

Vrhovci, zadruga z o. j. v likvidaciji. 
Zadr. I C2/9 

Sedež: St. Vid. 
Besedilo: Kmetska hranilnica in poso- 

jilnica v Rt. Vidu nad Ljubljano, zndru- 
ga z omejenim jamstvom v likvidaciji. 

Za4r. 71/33 
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Dan vpisa: 30. oktobra 1948. 
Sedež: Ljubljana. 
Besedilo: Kmetska posojilnica ljubljan- 

ske okolico v Ljubljani z. z n. j. v likvi- 
daciji. 

Zadr I 74/86 
Sedež: Stari trg. 
Besedilo: Posojilnica za Stari trg, Lož 

in sosedstvo v Starem trgu. zadr. z neom. 
jamstvom. 

Zadr. I 75/63 

Sedež: Ljubljana. 
Besedilo: Hranilnica in posojilnica 

»Učiteljskega konvikta« v Ljubljani, za- 
druga z omejenim jamstvom v likvida- 
ciji. 

Zadr. I 82/71 

Sedež: Ljubljana. 
BesedEo: »Malj kredit« v Ljubljani, 

zadruga z omejenim jamstvom v likvi- 
daciji- 

Zadr. I 87/13 

Sedež: Litija. 
Besedilo: Ljudska posojilnica v Litiji 

zadruga z neomej. jamstvom v likvida- 
ciji. 

Zadr. I 89'S 

Sedež: Ljubljana. 
Besedilo: »Jugrad« prva jugoslovanska 

gradbeno-hranilna zadruga z omejenim 
jamstvom v likvidaciji. 

Zadr I 97/64 

Sedež: Medvode. 
Besedilo: Posojilna in hranilna zadru- 

ga z omejenim jamstvom v likviđa'ciji v 
Medvodah. 

Zadr. I 101'9 
Sedež: Ljubljana. 
Besedilo: Zadružna Čebelica v Ljubljani 

regjstrovana zadruga z <>• i. v likvida- 
ciji. 

Zadr. I 105/21 

Sedež: Sv. Jakob. 
Besedilo: Hranilnica in posojilnica pri 

Sv. Jakobu ob Savi, zadruga z omeje- 
nim jamstvom v likvidaciji. 

Zadr. 1 113/61 

Sedež: Št Vid. 
Besedilo: Hranilnica in posojilnica v 

St. Vidu nad  Ljubljano, zadruga  z ne- 
omejenim jamstvom v likvidaciji. 

'     Zadr. 123/57 

Sedež: Ljubljana. 
Besedilo: Kreditna zadruga uslužben- 

cev državnih železnic v Ljubljani zadr. 
z om. jamstvom v likvidaciji. 

Zadr. I 130/42 

Sedež: Prrsorje. 
Dan vpisa: 3. novembra 1948: 
Besedilo: Hranilnica in posojilnica v 

Preserju,  zadruga  z  neomejenim  jam- 
stvom v likvidaciji- 

Zadr. I 133/28 

Sedež: Skaručna. 
Besedilo: Kmetska hranilnica in poso- 

iilnica v SkaruPni z. z n- j. v likvidaciji. 
Zadr. T 139/15 

Sedež: Moravče. 
Besedilo: Ljudska hranilnica in poso- 

jilnica v Moravčah, zadruga z neomeje- 
nim jamstvom v likvidaciji. 

Zadr. I 144/53 
Sedež: Kresnice. 
Dan vpisa: 3. novembra 1948. 
Besedilo: Hranilnica in pasojilnica v 

Kresnicah, zadruga z neomejenim jam- 
stvom v likvidaciji. 

Zadr. I 146/21 
Sedež: Ljubljana. 
Besedilo: Vzajemna posojilnica v Ljub- 

ljani z. z o. j. v likvidaciji. 
Zadr. I 152/119 

Sedež: Ljubljana. 
Besedilo: Gospodarska zadruga name- 

ščencev socialnega zavarovanja, zadruga 
z omejenim jamstvom  Ljubljana. 

Zadr. I 155/22 
Sedež: Notranje gorice. 
Besedilo: Kmetska hranilnica in poso- 

jilnica  v  Notranjih  goricah,   zadruga z 
neomejenim jamstvom v likvidaciji. 

Zadr. I 163/12 
Sedež: Dob. 
Besedilo: Hranilnica in posojilnica v 

Dobu, zadruga z neomejenim jamstvom 
v likvidaciji. 

Zadr. I 164/62 
Sedež: Dol. Logatec. 

i     Besedilo: Posojilnica v Dol. Logatcu, 
J zadruga z omejenim jamstvom v likvida- 
" ciji. 

Zadr. I 167/122 

Izbriše se likvidator Božič Lado, vpi- 
še se likvidator: 

dr. Linhart Božidar, načelnik oddelka 
za banke pri ministrstvu za finance LRS 
v Ljubljani. 

Okrožno sodišče v Ljubljani 
dne 3. novembra 1948. 

10.162 
* 

1617. 
Sedež: Gor. Radgona. 
Dan vpisa: 9. novembra 1948, 
Besedilo: Okrajna poslovna zveza na- 

bavno-prodajnih zadrug v Gor. Rfdgoni. 
Na zboru 25. IV. 1948 so bila sprejeta 

nova pravila. 
Besedilo odslej: Okrajna zveza kme- 

tijskih zadrug za okraj Radgona, z. z o. j. 
v Gor. Radgoni. 

Naloga zadruge je: 
Zveza vodi včlanjene zadruge organi- 

zacijsko in gospodarsko, uvaja v njihovo 
poslovanje planiranje, razvid in kontro- 
lo, skrbi za vzgojo kadrov in vzgojo za- 
družniku sploh, se bori za naprednejše 
oblike v zadružništvu in za pravilni raz- 
voj svojih članic in v ta namen: 1. pred- 

"stavlja in povezuje vse zadruge kmetij- 
ske vrste v svojem okraju, razen kmetij- 
skih obdelovalcih zadrug; 2. pospešuje 
in razvija s pomočjo svojih članic vse 
panoge kmetijstva in gospodarstva na 
svojem področju, posebno tiste panoge 
oziroma kulture, ki v danih naravnih 
oogojih najbolj uspevajo, in sicer: a) po- 
maga svojim članicam pri pravilni orga. 

nizaciji selekcije živine, pri ustanavlja- 
nju plemenilnih postaj in ambulant za 
živino, pri graditvi silosov, pri nabavi in 
reji plemensko živine, piri reji drobnih 
živali itd-, prav tako pa skrbi tudi za 
dobro organizacijo mlekarstva in za pro- 
dukcijo živinskih proizvodov, kot mesa, 
kož, volne itd.; b) organizira in pomaga 
izvrševati plan lesne proizvodnje svojim 
članicam, odkupuje, predeluje in vnov- 
čujo les ter skrbi po svojih članicah za 
uspešno organizacijo pogozdovanja, po- 
sebno za ureditev drevesnic itd.; c) po- 
maga svojim članicam pri pravilni orga- 
nizaciji semenske službe, pri vzgoji in 
pravilni obdelavi vseh vrst kultur, po- 
sebno tudi industrijskih kultur, pospe- 
šuje uvajanje  naprednejših agrotehnič- 
nih metod v kmetijstvu itd.; č) pomaga 
svojim članicam pri pospeševanju sad- 
jarstva in vinogradništva,  posebno pri 
ureditvi drevesnic in trsnic, pri zatira- 
nju različnih rastlinskih bolezni, pri ob- 
novi vinogradov, pri vzgoji kakovostne- 
ga sadja, pri šolanju vin, pri vnovčeva- 
nju sadja in vin itd.; d) pomaga svojim 
članicam pri pospeševanju vseh drugih 
gospodarskih panog, na primer čebelar- 
stva itd.; 3. pomaga svojim članicam pri 
mehanizaciji kmetijstva s tem, da skrbi, 
da bodo zadruge uspešno izrabljale raz- 
položljive  kmetijske   stroje,   nabavljale 
take stroje, da bodo ti stroji v stalno 
uporabnem stanju, da pomaga članicam 
pri ureditvi delavnic za popravilo kme- 
tijskih strojev, da ima po potrebi svojo 
delavnico te   vrste   in  večje  kmetijske 
stroje  ter da  sodeluje  po  potrebi  pri 
sklepanju pogodb med članicami in trak. 
torsko postajo; 4. pomaga pri  pravilni 
organizaciji zadružne trgovine, in sicer: 
a) skrbi, da bo trgovsko poslovanje nje- 
nih članic na stopnji racionalne, tehnič- 
no popolne in kulturne trgovine, da bodo 
članice    zniževale    zakonito   dopustno 
maržo; b) skrbi za dobro tehnično orga- 
nizacijo odkupa kmetijskih pridelkov in 
izdelkov,  posebno za  pravočasno kon. 
trahiranje, in ukrene vje potrebno, da 
se pravimo razvije trgovina po vezanih 
cenah; c) pomaga svojim članicam pri 
naročanju in dobavah blaga; zalaga svo- 
je članice s trgovskim blagom in sklepa 
pogodbe z dobavnimi podjetji,  kolikor 
bo to racionalno in gospodarsko smotrno; 
pri tem skrbi posebno, da bodo vse za- 
družne trgovine pravočasno in zadostno 
založene z blagom, ki ustreza okusu in 
običajem   zadružnikov,   prav   tako   pa 
skrbi, da ne  bodo  imele zadruge na 
zalogi blaga, ki se slabo prodaja; č) pre- 
važa trgovsko blago za svoje članice s 
svojim prevoznim parkom in v ta namen 
koordira tudi plansko in umno izrabo 
prevoznih sredstev svojih članic in ima 
tudi   svojo   avtomehanično   delavnico; 
5.  posreduje^ in po potrebi   razdeljuje 

j med svoje  Članice kredite,  organizira 
1 in povezuje kreditne odseke svojih Čla. 

nie z Narodno banko ter pospešuje zbi- 
ranje kmečkih prihrankov; 6. skrbi za 
sistematičen dvig kulturne in prosvetne 
ravni zadružnikov  in  kmečkega prebi, 
valstva sploh in v ta namen pomaga v 
prvi vrsti pri graditvi zadružnih domov, 
nrireia predavanja, razstave itd.; 7. vzga- 
ja po planu zadružne kadrp. jib pravilno 
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razporeja m utrjuje pri njih zavestno 
disciplino; 8. organizira in uravnava delo 
svojih članic, jim daje obvezna navodila 
organizacijske in poslovne narave v 
skladu z obstoječimi zakonitimi predpisi 
in navodili nadrejenih organov; organi- 
zira in upravlja organizacijsko inštruk- 
torsko in revizijsko službo, s katero nad- 
zoruje ili zboljšuje njihovo poslovanje, 
da bo zmeraj smotrno in racionalno. 

Zaradi smotrnega in uspešnejšega iz- 
polnjevanja vseh nalog izdela potrebne 
načrte, v skladu s splošnim državnim 
nacrtom in skrbi, da izdelujejo te na- 
črte tudi njene članice ter da jih tudi 
v celoti izvajajo in presegajo. V ta na- 
men vodi tudi vso potrebno evidenčno 
in statistično službo. 

Zadružni delež znaša 5.000din. Za- 
družne članice odgovarjajo za obveznosti 
zveze z desetkratnim zneskom vpisanih 
obveznih deležev. 

Upravni odbor sestavlja 9 do 11 čla- 
nov. Njegova dolžnost traja eno leto. 

Zadrugo zastopa upravni odbor, pod- 
pisujeta pa zanjo po dva člana upravne- 
ga odbora, katerih enega lahko nadome- 
šča po upravnem odboru pooblaščeni 
uslužbenec zadruge'. 

Izbrišejo se dosedanji člani upravnega 
odbora: Plešovnik Mirko, Markon Alojz, 
Srboič Jože, Markovi? Anton, Polanec 
Marica, Škrlec Matija, Strah Franjo, vpi- 
šejo se novi člani: 

Strajnšek Janko, trgovec, G. Radgona, 
predsednik, 

Gomzi Alojz, delavec, Cerkvenjak, 
Smodiš Janko, nameščenec, G. Radgo- 

Skerlec Anton, nameščenec, Šratovci', 
Vesel Jože, zadružnik, Podgorje, 
RantaŠa Ivan, kmet, Kocjan, , 
Gerič Jože, kmet, Stogovci, 
Korošec Janez, kmet, Čakova, 
Firbas Anton, kmet, Brengova, 
Corjak Alojz, upravnik, Brengova, 
Bele Franc, kmet, Okoslavci. 

Okrožno sodišče v Mariboru, 
dne 9. novembra 1948. 

ZadT III 2 10.429 
* 

1618. 
Sedež: Kotlje. 
Dan vpisa: 9. novembra 1948. 
Besedilo: Kmetijska obdelovalna za- 

druga z o. j. Jprožihovcga Voranca« • 
Kotljah. 

Izbrišeta se dosedanja člana upravne- 
ga odbora Konečnik Albert in Srebre 
Amalija, vpišejo se novi člani: 

Lakovšek Ivan, kovač, Podkraj, pred- 
sednik, 

Kotnik Flora, gospodinja, Podkraj, taj- 
nik, 

Srebre Pavla, kmetica, Zagrad, 
Plešivnik Ivan, kmet, Podkraj. 

Okrožno sodišče v Mariboru, 
dne 9. novembra 1948. 

Zadr III 77 10.427 
* 

1619. 
Sedež: Mala Nedelja. 

.   Dan vpisa: 15. novembra 1948. 
Besedilo: Kmetijska nabavno-prodaj- 

na zadruga z o. j. Mala Nedelja. 

Na zboru 30. V. 1948 so bila sprejeta 
nova pravila. 

Besedilo odslej: Kmetijska zadruga 
z o. j. pri Mali Nedelji. 

Naloge zadruge so: 1. da na čim boljši 
in čim kulturnejši način oskrbuje svoje 
člane z vsemi potrebnimi potresnimi 
predmeti; 2. da odkupuje v svojem oko- 
lišu vse kmetijske pridelke in izdelke v 
skladu s postavljenim načrtom za dobro 
oskrbo mest in drugih industrijskih sre- 
dišč in sklepa v ta namen pogodbe; 
3. da pospešuje in razvija vse panoge 
kmetijskega gospodarstva na svojem 
področju, tako poljedelstvo, živinorejo, 
sadjarstvo, vinogradništvo, čebelarstvo, 
gojitev industrijskih in drugih kultur, 
gozdarstvo, domačo obrt itd., posebno 
še tiste panoge oziroma kulture, ki v 
danih naravnih pogojih najbolj uspeva- 
jo; 4. da uvaja za povečanje kmetijske 
proizvodnje in s tem za naraščanje bla- 
gostanja svojih, članov naprednejše teh- 
nične in agronomske metode v kmetij- 
stvu in v ta namen nabavlja kmetijske 
stroje, umetna gnojila itd., ustanavlja 
ambulante za živino, plemenilne postaje 
organizira selekcijo živine, gradi silose, 
organizira semensko službo, skrbi za 
gojitev sadnih, gozdnih in drugih sadik 
itd.; 5. da organizira predelavo kmetij- 
skih pridelkov in obrtne delavnice za 
potrebe svojih članov in izrablja pri tem 
predvsem lokalne surovine; 6. da zbira 
kmečke prihranke v obliki hranilnih 
vlog in notranjih posojil za ustvarjanje 
obratnih sredstev in podeljevanje kre- 
ditov svojim članom; 7. da skrbi za go- 
spodarski strokovni, kulturni in pro- 
svetni dvig vseh prebivalcev svojega 
okoliša tako, da prireja v svojem za- 
družnen? domu strokovna in politična 
predavanja, kulturne prireditve, stro- 
kovne tečaje, razstave, predvajanja fil- 
mov, goji fizkulturo itd. ter Ustanovi 
svojo knjižnico. i 

Zaradi smotrnega in uspešnejšega Iz- 
vajanja svojih nalog izdela potrebne na- 
črte v skladu s splošnim državnim na- 
črtom. 

Upravni odbor sestavlja 13 članov, ki 
jih voli zbor izmed zadružnikov. Predsed- 
nika, podpredsednika in tajnika izvoli 
upravni odbor iz svoje srede. 

Izbriše se dosedanji član upravnega 
odbora: Brune Franc, vpišejo se novi 
člani upravnega odbora: 

Kavaš Matija, čevljar, Drakovcï, 
Vrbnjak Jožef, kmet, Moravci, 
Horvat Ivan, kmet, Moravci, 
Vrbnjak Simon, kmet, Moravci, 
Magdič Anton, kmet, Drakovci, 
Sodeč Jožef, kmet, Bučkovci, 
Štuhec Alojz, kmet, Bučkovci. 

Okrožno sodišče r Mariboru, 
dne 15. novembra 1948. 

Zadr III 47 10.452 
* 

1620. 
Sedež: Maribor. 
Dan vpisa: 9. novembra 1948. 
Besedilo: Okrajna poslovna zveza na- 

bavno-prodajnih zadrug za Maribor oko- 
lico, z z. o. j. v Mariboru.     f 

Na zboru 25. IV. 1048 so bila sprejeta 
nova pravila. 

Besedilo odslej: Okrajna zveza kmetij- 
skih zadrug za okraj Maribor okolico 
z o. j. v Mariboru. 

Naloge zveze so: 1. da predstavlja in 
povezuje vse zadruge kmetijske vrste 
v svojem okraju razen kmetijskih obde- 
lovalnih zadrug; 2. da pospešuje in raz- 
vija s pomočjo svojih članic vse panoge 
oziroma kulture, ki v danih naravnih 
pogojih najbolj uspevajo, in sicer a) po- 
maga svojim članicam pri pravilni orga- 
nizaciji selekcije živine, pri ustanavlja- 
nju plemenilnih postaj, ambulant za ži- 
vino, pri gradnji silosov, pri nabavi in 
reji plemenske živine, pri reji drobnih 
živali   itd-,   prav   tako   skrbi   pa   tu- 
di   za   dobro   organizacijo   mlekarstva 
in   za   produkcijo   živinskih   proizvo- 
dov, kot mesa, kož, volne itd.; b) or- 
ganizira  in   pomaga izpolnjevati  načrt 
lesne proizvodnje svojim članicam, od- 
kupuje, predeluje in vnovčujo les ter 
skrbi po svojih članicah za uspešno orga- 
nizacijo pogozdovanja, posebno za ure- 
ditev drevesnic itd.; c)  pomaga  svojim 
članicam  pri  pravilni  organizaciji  se- 
menske službe, pri vzgoji in pravilni 
obdelavi vseh vrst kultur, posebno tudi 
industrijskih kultur, pospešuje uvajanje    ^ 
naprednejših    agrotehničnih   metod   v 
kmetijstvu itd.;  č)   pomaga  svojim čla. 
nicam     pri  pospeševanju sadjarstva in 
vinogradništva,   posebno   pri'   ureditvi 
drevesnic in trsnic, pri zatiranju raznih 
rastlinskih bolezni, pri obnovi vinogra- 
dov, pri' vzgoji kvalitetnega sadja, pri 
šolanju vin, pri vnovčevanju sadja in 
vin itd.; d) pomaga svojim članicam pri 
pospeševanju vseh drugih gospodarskih 
panog, n. pr. čebelarstva itd; da poma- 
ga   svojim članicam   pri   mehanizaciji 
kmetijstva s tem, da skrbi, da bodo za- 
druge_ uspešno  izrabljale    razpoložljive 
kmetijske stroje, nabavljale take stroje, 
da bodo  ti stroji   stalno uporabni, da 
pomaga članicam pri ureditvi delavnic 
za popravo kmetijskih strojev, da ima 
po^ potrebi svojo delavnico te vrste in 
večje kmetijske stroje, ter da sodeluje 
po potrebi pri sklepanju pogodb med 
članicami in traktorsko postajo; 4. da 
pomaga pri pravilni organizaciji zadruž- 
ne trgovine,  in  sicer: a)   skrbi, da bo 
trgovsko   poslovanje  njenih  članic   na 
stopnji racionalne, tehnično popolne in 
kulturne  trgovine in da bodo članice 
zniževale    zakonito    dopustno   maržo; 
b) skrbi za dobro tehnično organizacijo 
odkupa kmetijskih pridelkov in izdel- 
kov,   posebno za pravočasno  kontrahi- 
ranje,  in ukrene vse potrebno, da bo 
odkup učinkovit kakor tudi, da se pra- 
vilno razvije trgovina  po  vezanih  ce- 
nah; c) pomaga svojim članicam pri do- 
bavah blaga, zalaga svoje članice s trgov- 
skim^ blagom in sklepa pogodbe z do- 
bavnimi podjetji, če je to racionalno in 
gospodarsko smotrno; pri tem skrbi še 
posebej, da bodo vse zadružne trgovine 
pravočasno in zadostno založene z bla- 
gom, ki ustreza okusu in običajem za- 
družnibov, prav tako pa fkrbi, da ne 
bodo imele zadrug© na zal- • blaga, ki 
se slabo kupuje; č)  prevaža   trgovsko 
blago za svoje članice s svojim prevoz- 
nim parkom in v ta namen koordira 
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tudi plansko in racionalno iarabo pre- 
voznih sredstev svojih članic in ima tudi 
svojo avtomehanično delavnico; 5. <Ia 
posreduje in po potrebi razdeljuje med 
svoje slanice kredite, organizira in po- 
vezuje kreditne odseke svojih članic z 
Narodno banko ter pospešuje zbiranje 
kmečkih prihrankov; 6. da ekrbi za si- 
stematičen dvig kulturne in prosvetne 
ravni zadružnikov in kmečkega prebi- 
valstva sploh in v ta namen pomaga 
predvsem pri graditvi zadružnih domov, 
prireja predavanja, razstave itd.; 7. da 
načrtno vzgaja zadružne kadre, jih pra- 
vilno razvršča in utrjuje pri njih zavest- 
no disciplino; 8. da organizira in urav- 
nava delo svojih članic, jim daje obvez- 
na navodila organizacijske in poslovne 
narave v skladu z veljajocimi zakoniti- 
mi predpisi in navodili nadrejenih orga- 
nov; organizira in opravlja organizacij- 
öko-instruktorsko in revizijsko službo, s 
katero nadzoruje in zboljšuje njihovo 
poslovanje, da bo zmeraj smotrno in ra- 
cionalno. 

Zaradi smotrnega in uspešnejšega iz- 
vajanja vseh teh nalog izdela potrebne 
načrte v skladu ° splošnim državnim 
načrtom in skrbi, da izdelujejo te načrte 

^ tudi njene članice ter da jih tudi v ce- 
loti izvajajo ter pTesegajo. V ta namen 
vodi tudi vso potrebno evidenčno in sta- 
tistično službo. 

Zadružni delež znaša lO.OOOdin in.se 
plača ob vstopu v zadrugo. Upravni od- 
bor lahko dovoli plačilo v obrokih. Vsa- 
ka zadruga članica odgovarja še z deset- 
kratnim zneskom vpisanega obveznega 
deleža. 

Zveza razglaša važnejše sklepe v svo- 
jih poslovnih prostorih, po potrebi tudi 
v uradnem glasilu Glavne zveze kmetij- 
skih zadrug ali v krajevnen) tisku. 

Upravni odbor sestavlja 7 do 15 čla- 
nov. Njegova dolžnost traja eno leto. 

Zvezo zastopa upravni odbor, podpi- 
sujeta pa zanjo po dva člana upravnega 
odbora, katerih enega lahko nadomešča 
po upravnem odboru pooblaščeni usluž- 
benec zadruge, 

Izbrišejo se člani upravnega odbora 
Polič Davorin, Šalamun Ivan, Kotnik 
Beno, Golob Franjo, Breg Lojze, Turk 
Angel, Kajzer Ivan, Stariha Jakob, Pod- 
studenšek Franc, Črnko Draže, Strnad 
Maks, Namestnik Marija in Oto Martin, 
vpišejo se novi člani: 

Krpa Tomo, nameščenec, Jarenina, 
Dobaj Ivan, nameščenec, Janževa go- 

ra, 
Kac Alojz, obrtnik, Hotinja vas, 
Anderlič Franc, posestnik, Sveoina, 
Medved Kari. posestnik, Pesnica. 

Okrožno sodišče v Mariboru 
dne 9. novembra 1948. 

Zadr III 35 10.453 
* 

1621. 
Sedež: Muta. 
Dan vpisa: 25. oktobra 1948. 
Besedilo: Nabavna in prodajna zadru- 

ga z o. j. na Muti. 
Na zboru 18. VII. 1948 so bila spre- 

jeta nova pravila. 
Besedilo odslej: Potrošniška zadruga 

z o. j. na Muti. 
I 

Naloga zadruge je: 1. da na čim boljši, 
in čim bolj gospodarski način oskrbuje 
svoje člane z vsemi potrebnimi potrošni, 
mi predmeti in v ta namen: a) ugotav- 
lja potrebe svojih članov in sestavi na 
podlagi ugotovljenih potreb načrt potroš- 
nje; b) sklepa pogodbe s proizvajalnimi 
podjetji, z državnimi trgovskimi podjet- 
ji in s kmetijskimi zadrugami oziroma 
njihovimi zvezami za dobavo industrij, 
skih in kmetijskih proizvodov, posebno 
pa skrbi za dobavo povrtnin, sadja, mie- 
ka itd.; c) skrbi, da bo vse trgovsko po- 
slovanje na stopnji racionalne, tehnično 
popolne in kulturne trgovine, to je, da 
bodo člani dobro posireženi, da bo trgo- 
vina založena s potrošnimi predmeti, da 
ne bo imela blaga, ki se slabo prodaja, 
da bo zniževala zakonito dopustno mar- 
žo, da bodo lokali in izložbe okusno 
opremljene itd.; 2. da ustanavlja za po- 
trebe svojih članov po potrebi in mož- 
nosti svoja podjetja, kot na primer obrt. 
ne delavnice, podjetja za konserviranje 
sadja, povrtnine, jajc itd.; 3 da skrbi 
ob sodelovanju sindikalnih organizacij za 
dvig kulturne in prosvetne ravni in za 
zadružno vzgojo svojih članov. 

Zaradi smotrnega in uspešnejšega iz- 
vajanja svojih nalog izdela potrebne na- 
črte v skladu s splošnim državnim na- 
črtom. 

Zadružni delež znaša 150 din, delež 
zadružnikovega družinskega člana pa 
20 din. Vsak zadružnik odgovarja še s 
petkratnim zneskom vpisanih obveznih 
deležev. 

Zadruga razglaša važnejše sklepe v 
svojih poslovnih prostorih in na razglas- 
nih deskah svojih poslovalnic. 

Upravni odbor sestavlja 6 članov. Nje- 
gova dolžnost traja eno leto. 

Zadrugo zastopa upravni odbor, zanjo 
pa podpisujeta dva Člana upravnega od. 
bora, katerih enega sme nadomeščati po- 
oblaščeni uslužbenec zadruge. 

Izbrišejo se dosedanji člani upravnega 
odbora: Onuk  Ivan, Gostenčnik  Franc, 
Mravljajt Franc, Ledinek  Alojz,  Placet 
Gregor in Krioej Anton, vpiše se novi 
član upravnega odbora: 

Rozman Ivan, kovač, Muta 73. 
Okrožno sodišče v Mariboru 

dne 25. oktobra 1948. 
Zadr III 70-3 10.430 

* 
1622. 

Sedež: Metlika. 
Dan vpisa: 31. oktobra 1948. 
Besedilo: Kmetijska nabavno-prođajna 

zadruga z omejenim jamstvom v Metliki. 
Besedilo odslej: Kmetijska zadruga z 

omejenim jamstvom v Metliki. 
Zadruga je bila ustanovljena za nedo- 

ločen čas. 
Naloge zadruge so: oskrbovanje članov 

z vsemi potrebnimi potrošnimi predme- 
ti, nakupovanje kmetijskih pridelkov in 
izdelkov v svojem okolišu, pospeševa- 
nje vseh panog kmetijskega gospodar- 
stva in druge naloge, ki so nadrobno 
navedene v 3. členu pravil. 

Delež zadružnika znaša 100din, delež 
zadružnikovega družinskega člana pa 
10 din. Vsak član odgovarja še z deset- 

kratnim zneskom vpisanih obveznih de- 
ležev. 

Priobčitve in sklepi se nabijejo na za- 
družni razglasni deski, vabila na zbor 
pa se razglasijo še na krajevno običajni 
način po MLÖ Metlika in KLO Rosal- 
nice. 

Zadrugo zastopa upravni odbor ali pa 
tisti, ki ga ta pooblasti, podpisujeta pa 
zanjo  po dva člana upravnega  odbora 
ali en član upravnega odbora in za to 
pooblaščeni uslužbenec zadruge. 

Izbrišejo se člani upravnega odbora, 
Kurent Emil, Kočevar Jože, Mavretič 

Anton, Urbas Anton, Krštinc Jože, Ko- 
čevar  Jože.  Pezdirc   Anton,   Muc Jože, 
Prus  Tinka,  Urli Ivan, in Pezdirc An- 
ton, vpišejo se novi člani: 

Starina Jože, posestnik, Metlika 71, 
Crnič Ivan, kmet, Metlika 147, 
Pečarič Janez, posestnik. Curili 2, 
Kočevar   Ivan,   posestnik,   Križevska 

vas 29, 
Nemanič Franc, posestnik, Radoviči 18, 
Jakljevič Marija roj. Muc, posestniko- 

va vdova, Svržaki. odborniki. 

Okrožno sodišče v Novem mestu 
dne 31. oktobra 1948. 

Zadr I 29'fi3 do 66 10.182 
* 

1623. 
Sedež: Žužemberk. 
Dan  vpisa: 31. oktobra  1948. 
Besedilo: Kmetijska zadruga z omeje- 

nim jamstvom v Žužemberku. 
Izbrišeta se izstopivša člana upravne- 

ga odbora Globokar Edvard, predsed- 
nak in Smrke Alojzij, tajnik, vpišeta pa 
nova izvoljena člana upravnega odbora: 

Kosi Ivan. posestnik. Žužemberk 52, 
tajnik, 

Drenšek Franc, kmet, Bodganja vas 
št. 32, odbornik. Pri vnovič izvoljenem 
članu upravnega odbora Grčarju Flori- 
janu, kmetu iz Cvibelj 3, se izbriše be- 
seda »odbornik« in vpiše, da je odslej 
»predsednik«. 

Okrožno sodišče v Novem mestu 
dne 31. oktobra 1948. 

Zadr II 62/6 10.314 
* 

1624. 
Dan vpisa: 23. junija 1948. 
Zaradi nove upravno razdelitve LRS 

in nove uredbe o pristojnosti rednih so- 
dišč je bil vpisan prenos vpisa in uve- 
dena likvidacija teh zadrug (med okupa- 
cijo Reiffeisenkassen): 

Posojilnica Sevnica, zadruga z omeje- 
nim jamstvom v Sevnici, Zt 44/48 — Zadr. 
III 71; 

Posojilnica Bizcljsko, zadruga z ne- 
omejenim jamstvom na Bizeljskem, Zt 
45/48 - Zadr III 72; 

Posojilnica Krško, zadruga z omeje. 
jonim jamstvom v Krškem. Zt 46/48 — 
Zadr III 73; 

Posojilnica Zdolc, zadruga z neome- 
jenim jamstvom v Zdolah, Zt 47/48 — 
Zadr III 74; 

Posojilnica Planina, zadruga z noomc. 
jenim jamstvom, v Planini, Zt 48/48 — 
Zadr III 76; 
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Posojilnica Pišcce, zadruga z neomeje- 
nim jamstvom v Pišecah, Zt 49/48 — 
Zadr III 76; 

Posojilnica Kapela, zadruga z neome- 
jenim jamstvom v Kapelah, Zt 60/48 — 
Zadr III 77. 

Sklepi zadrug se javno razglašajo v 
strokovnem listu. 

Za zadrugo se podpisuje tako, da po 
dva člana načelstva pristavita pod beoe- 
dilo firme svoja lastnoročna podpisa. 

Namen zadrug je: 
1. denarno poslovanje, 
2. nabava poljedelskih potrebščin in 
3. pospeševanje uporabe poljedelskih 

strojev. 
Likvidatorji: 
Globovšek Janez, nameščenec podruž- 

nice Narodne banke v Krškem, 
Volk Urška, tajnica Hranilnice in po- 

sojilnice v Sevnici, 
Kolar Žiga želez, upokojenec v Sev- 

nici, 
Lebar Miško, upravnik Mestne ljud-. 

ske hranilnice v Brežicah in 
Bevec Franc, upravnik Posojilnice v 

Brežicah. 
Besedilo: kakor doslej « pristavkom »v 

likvidaciji«. 
_ Likvidatorji  podpisujejo  likvidacijske 

firme tako, da po dva od njih pristavita 
k besedilu svoja lastnoročna podpisa, 
pi sa. 

Okrožno sodišče v Novem mestu 
dne  23. julija  1948. 

fl°32 

1G25. 
Dan vpisa: 31. oktobra 1948. 
Besedila: 
Hranilnica in posojilnica z neomeje- 

nim jamstvom, Stična v likvidaciji; Zadr 
i ^o; 

Hranilnica in posojilnica z neomeje- 
nim jamstvom na Krki pri Stični v likvi- 
daciji, Zadr I 34; 

Posojilnica za sodni okraj VelikoIašM 
ter okolico z neomejenim jamstvom v 
Velikih Laščah v likvidaciji; Zadr I 39; 

Posojilnica z neomejenim jamstvom 
Videm-Dobropolje v likvidaciji; Zadr I 
43; 

Hranilnica in posojilnica z neomeje- 
nim jamstvom, Zagradec  v likvidaciji; 
Zadr I 80: i * 

Hranilnica in posojilnica z neomeje- 
nim jamstvom Veliko Lašče v likvidaciji: 
Zadr I 98; 

Hranilnica in posojilnica z neomeje- 
nim jamstvom Rob pri Velikih Laščah, 
v likvidaciji; Zadr I 105; 

Hranilnica in posojilnica z neomeje- 
nim Jamstvom Višnja gora, v likvidaciji: 
Zadr I 107; ' ' 

Hranilnica in posojilnica z neomeje- 
nim jamstvom St. Vid pri Stični v likvi 
daciji; Za<ir I 114; 

Hranilnica in posojilnica z neomeje- 
nim jamstvom Struge, v likvidaciji; Zadr 

t Hranilnica in posojilnica z neomeje- 
nim jamstvom Ambrus, v likvidaciji; 
Zadr II 7; 

Hranilnica in posojilnica z neomeje- 
nim jamstvom Videm-Dobrepolje v li- 
kvidaciji; Zadr III 85; 

Hranilnica in posojilnica z neomeje- 
nim jamstvom Ivančna gorica v likvida- 
ciji; Zadr III -87. 

Izbriše se dosedanji likvidator Božič 
Lado, vpiše pa namesto njega novi li- 
kvidator 

dr. Linhart Božidar, državni namešče- 
nec pri min. za finance LRS, Ljubljana, 
Zibertova ul- 7, član komisije za likvi- 
dacijo kreditnih zadrug. Sopcdpisoval 
bo za likvidacijske zadruge tako kot dru- 
gi že prej registrirani likvidatorji. 

Okrožno sodišče v Novem mestu 
dno 31. oktobra 1048. 

10.274 
* 

162Ö. 
Sedež: Tolmin. 
Dan vpisa: 29. septembra 1948. 
Besedilo: Okrajna zveza kmetijskih za- 

drug za okraj Tolmin z z o. j. v Tolminu. 
Izbriše se dosedanji član  upravnega 

odbora Smrekar Ivan s Kneze, vpiše se 
novi  izvoljeni član upravnega  odbora 

Gabrščok Jože, kmet, Voice 15. 
Okrožno sodišče v Postojni 

dne 29. septembra 1948. 
Zt 59/47-10 10.001 

1627 
Sedež: Sv. Jurij ob Sčavnici. 
Dan izbrisa: 15. novembra 1948. 
Besedilo: Živinorejska selekcijska za- 

druga i o. j. pri Sv. Juriju ob BčavnicL 
Zaradi prenehanja. 

Okrožno sodišče v Mariboru, 
dne 15. novembra 1948. 

Zadr III 42 10.461 

Vpisi v trgovinski register 
1628. 

Sedež: Ljubljana. 
Dan vpisa: 10. novembra 1948. 
Besedilo: Centralna vnovčevalnica za 

živo in zaklano živino, družba z o.' j. v 
Ljubljani. 

Po sklepu družbenikov z dne 28. X. 
1948 se je družba razdružila in prešla 
v likvidacijo. 

Likvidacijska firma kakor doslej a 
pristavkom >v likvidaciji«. 

Likvidator: Usenik Ivan, posestnik v 
Ljubljani, Dolenjska oesta 23. 

Likvidator samostojno podpisuje li- 
kvidacijsko firmo. 

Okrožno-sodišče v Ljubljani 
H       dne 9. novembra 1948. 

Rg C I 135/36 10.209 

1629. 
Sedež: Šoštanj. 
Dan izbrisa: 3. aprila 1918. 
Besedilo:   Izdelovalnica lesne   volne, 

inž. Ivan Žmavc, Šoštanj. 
Zaradi vpisa v register drž. gospodar, 

skih podjetij pri ministrstvu za finan- 
ce LRS. 

•  Okrožno sodišče v Celju 
dne 3. novembra 1948. 

Zadr A III 205/7 10.384 

1630. 
Sedež: Ljubljana. v 

Dan izbrisa: 10. novembra 1948. 
Besedilo: Jugo-Mincral rudarska k. d. 

Čop r. Stampfe! & KO. 
Ker sploh ni začelo poslovati. 

Okrožno sodišče v Ljubljani 
dne 9 novembra 1948. 

Rg A VIII 22/2 10.210 

Uvedbe postopanja 
za razglasitev za mrtve 

IV R 418/47 10102 
Omerzel Janez, roj. 23- XII. 1907 v 

Ljubljani, sin Franceta in Neže rojene 
Marušič. delavec, poročen, Videm ob 
Savi, je odšel avgusta 1944 v NOV Zad- 
njič se je javil ženi novembra 1944. Od 
tedaj se pogreša. Baje je padel v bojih z 
Nemci v Zrebčah pri Slov. Konjicah- 

Na predlog žene Omerzel Frančiške iz 
Vel. Grede se uvede postopanje za raz- 
glasitev za mrtvega in se izdaja poziv, 
da ee o pogrešanem do 1. I. 1949 poroča 
sodišču ali skrbnici Pečnik Veri, sod. 
uslužbenki v Brežicah. 

Omerzel Janez se poziva, da se zgla- 
si pri sodišču ali drugače da kako vest 
o sebi. 

Po- preteku roka bo sodišče odločilo o 
predlogu. 
Okrajno sodišče v Brežicah za okraj 

Krško 
dne 23. oktobra 1948. 

ft 
V R 1637/48 10317 

Regoršek Franc, roj. 5.1. 1919 v Brez- 
ju pri Šmarju, sin Mihe in Ane rojene 
Šešerko, čevljar iz Celja, Stanetova 29, 
je bil v NOV. Zadnjič ee je oglasil de- 
cembra 1944 

Na predlog žene Regoršek Dragice ro. 
jene Hodnik, hišnice v Celju, Medlog 18, 
se uvede postopanje za razglasitev za 
mrtvega in ee izdaja poziv, da se o po- 
grešanem do 20. III. •9 poroča sodi- 
šču. 

# Regoršek Frano se poziva, da se zgla- 
si pri sodišču ali drugače da kako vest 
0 sebi. 

Po preteku roka bo sodišče odločilo o 
predlogu. 

Okrajno sodišče v Celju 
dne 11. novembra 1948. 

* 
1 R 139/48-5 10056 
^ Bobič Franc, roj. 15. XII. 1896 v Ko- 
čevju pri Črnomlju, sin pok. Franceta 
m Manje rojene Lenič, tovarniški dela- 
vec y Črnomlju, je bil 4. VIII. 1942 in- 
termran v Renicci. Dne 8. IX. 1943 je 
pobegnil, in na poti domov opešal. Od 
tedaj ee pogreša. 

Na predlog žene Bobič Zofije, gospo- 
dinje iz Črnomlja, se tvede postopanje 
za razglasitev za mrtvega. 

I R 146/48-4 1O057 
Svajger Anton, roj. 8. VI. 1915 v Gra- 

dacu, sin Vilkota in Ane rojene Vrbos, 
mesar v Podzemlju 24, je bil 1941 od 
okupatorja odpeljan v zapore v Črno- 
melj, od tu pa v ljubljanske zapore. Dne 
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IV. Vi. 1942 je bil v Ljubljani kot talec 
ustreljen. 

Na predlog matere Švajger Ano rojene 
Vrbos iz Podzemlja 26, se uvede posto- 
panje za razglasitev za mrtvega. 

Vsakdo, ki mu je o pogrešanih kaj 
znano, ee poziva, da to v dveh mesecih 
po objavi v Uradnem listu LRS poroča 
sodišču ali skrbnici Medven Mariji, sod- 
uslužbenki v Črnomlju. 

Bobič Franc se poziva, da ee zglasi 
pri sodišču ali drugače da kako vest o 
sebi. 

Po preteku roka bo sodišče odločilo o 
predlogih 

Okrajno sodišče v Črnomlju 
dne 5. novembra 1948. 

* 
Ok 14/47 9849 

Batic Angel, roj. 26. VL 1911 v Lo- 
kavču, sin Franca in Kristine rojene 
Cernigoj, Žagar, Ajdovščina, Prešernova 
35, je odšel 13. XII. 1944 v NOV. Od te- 
daj se pogreša. 

Na predlog žene Babic Antonije roje- 
ne Šen. Ajdovščina, Prešernova 35, se 
uvede postopanje za razglasitev za mrt- 
vega in se izdaja poziv, da se o pogre- 
šanem do 20 XII. 1948 poroča sodišču 
ali skrbnici Batič Antoniji. 

Po preteku roka bo sodišče odločilo o 
predlogu. 

Okrajno sodišče v Gorici 
dne 16. oktobra 1948. 

x- 
I E 368/48 10055 

Pertoei Franc, roj. 30. VIII. 1919 v 
Zetincih pri Radgoni (Avstrija), sin Iva- 
na in Marije rojene Rauter, delavec na 
Plitvici št. 1. je bil 25. IV. 1945 prisil- 
no mobiliziran v nemško vojsko Z edi. 
oico je bil poslan proti Lutvercem, od 
tam pa proti Sladkemu vrhu. Od 4. V. 
1945 se pogreša. 

Na predlog žene Pertooi Antonije, ku- 
harice v krajevni gostilni v Lutvercih, 
se uvede postopanje za razglasitev za 
mrtvega in se izdaja poziv, da se o po- 
grešanem do 1. I 1949 poroča sodišču 
šču aH skrbnici Pertoei Antoniji. 

Pertoei Franc se poziva, da se zglasi 
pri sodišču ali drugače da kako vest o 
sebi. 

Po preteku roka bo 6odišce odločilo o 
predlogu. 

Okrajno sodišče v Gor. Radgoni 
dno 6. novembra 1948. 

f R 197/48-2 10316 
Smolei Anion, roj. 29. XII 1909 v Za- 

breznici, sin Antona in Marije rojene 
Grom, delavec iz Javornika, Partizan, 
ska 4, je odšel i. II. 1944 v NOV. Stiri 
mesece je bil pri komandi mesta Vojsko, 
nato pa je bil premeščen v Vojkovo bri- 
gado. Dne 14. III. 1945 je v bojih z 
Nemci in ustaši na postojanki v Trno- 
vem padel. 

Na predlog žene Smolej Ivanke, go- 
spodinje na Javorniku, Javorntëki rovt 
^t. 28, se uvede postopanje za razglasi- 
lev za mrtvega in se izdaja poziv, da 
<e o pogrešanem do 20. I. 1949 poroča 

sodišču ali skrbniku Rihterju Mirku, sod. 
uradniku na Jesenicah. 

Po preteku roka bo sodišče odločilo o 
PTedlogu. 

Okrajno sodišče na Jesenicah 
dne 12. novembra 1948. 

IR 195/48-4 10.361 
Marine Matija, roj. 10. I. 1903 na Vrhu 

št. 3, sin Antona in Marije rojene Delač, 
kmetovalec v Vasi, je decembra 1943 od- 
šel v 8. brigado NOV. Februarja je bil 
v okolici Vel. Lašč od Nemcev ujet in 
se od tedaj pogreša. 

Na predlog Marine Marije iz Vasi 19 
se uvede postopanje za razglasitev za 
mrtvega in se izdaja poziv, da se o po- 
grešanem do 20. II. 1949 poroča sodišču 
ali skrbniku Črnivcu Jožefu, sod. urad- 
niku v Kočevju. 

Marine Matija se poziva, da ee zglasi 
prj sodišču ali drugače da kako vest 
o sebi. 

Po preteku roka bo sodišče odločilo 
o predlogu. 

Okrajno sodišče v Kočevja 
dne 13. novembra 1948 

II R 298/48—2 10223 
Remie Anton, roj. 12. VI. 1913 v Sp. 

Brniku, sin posestnika Mihaela in Ma- 
rije rojene Tičar, se od pomladi 1945 
pogreša. Po ugotovitvah odseka za notr. 
zadeve ni nobenih podatkov o njegovem 
bivališču. 

Na predlog sestre Remic Ane, pos. 
hčere iz Sp. Brnika 12, se uvede posto- 
panje za razglasitev $•• mrtvega in se '%• 
daja poziv, da se o pogrešanem do 30. 
IV. 1949 poroča sodišču ali skrbniku 
Žalezniku Simonu, sod. uradniku v Kra- 
nju. . 

Remic Anton se poziva, da so zglasi 
pri sodišču ali drugače da kako vest o 
sebi. 

Po preteku roka bo sodišče odločilo o 
pTedlogu. 

Okrajno sodišče v Kranju 
dne' 5. novembra 1948. 

II R 296/48-4 10224 
Drnovšek Bogdan, roj. 12. V. 1919 na 

Raki pri Krškem, sin Franca in Tere- 
zije rojene Zabkar, poročen, mizar na 
Primskovem 30 pri Kranju, jo odšel 12. 
V. 1945 od doma. Od tedaj se pogreša. 

Na pTedlog žene Drnovšek Ane, name. 
ščenke iz Primskovega 30, se uvede po- 
stopanje za razglasitev za mrtvega^ in 
se izdaja poziv, da se o pogrešanem?, do 
30. IV. 1949 poroča sodišču ali skrbni- 
ku Zelezniku Simonu, sod. uradniku v 
Kranju. 

II R 297/48—3 10220 
Erbežnik Franc, roj. 23. XI. 1917 pri 

Sv. Ožboltu, ejn Franca in Marije rojene 
Bernik, samski!, delavec. Suha 9S, je od- 
šel 3. V. 1943 v NOV. Ob zlomu Italije 
ie bil ranjen in odpeljan v bolnico v 
Ribnico. Od tedaj se pogreša. Vse po- 
izvedbe pri OLO v Kranju so ostale brez- 
uspešne. 

Na predlog očeta Erbežmka Franca, st„ 
prevžitkarja iz Suhe 96, se uvede posto- 
panje za razglasitev za mrtvega in se 
izdaja poziv, da se o pogrešanem do 31. 
I. 1949 poroča sodišču ali skrbniku Ze- 
lezniku Simonu. 

Drnovšek Bogdan in Erbežnik Franc 
se pozivata, da se zglasita pri sodišču 
ali drugače dasta kako vest o sebi. 

Po preteku rokov bo sodišče odločilo o 
predlogih. 

Okrajno sodišče v Kranju 
dne 10. novembra 1948. 

* 
Ok 251/48-5 10212 

Pečar Feliks, roj 19. X. 1922 v Ljub- 
ljani, sin Feliksa in Jožefe rojene Ška- 
far, ključavničar, samski v Polju 13, je 
odšel 1941 v NOV. Novembra 1941 je 
bil od Italijanov ujet in baje ubit. Od 
tedaj se pogreša. 

Na predlog Pečar Jožefe, gospodinje 
v Polju 13, Ljubljana, se uvede posto- 
panje za razglasitev za mrtvega in se 
izdaja poziv, da se o pogrešanem v dveh 
mesecih po objavi v Uradnem listu LRS 
poroča sodišču ali skrbnici Ostrei Anto- 
niji v Polju 47, Ljubljana. aH predlaga, 
teljici. 

Pečar Feliks se poziva, da se zglasi 
pri sodišču ali drugače da kako vest o 
sebi. 

Po preieku roka bo sodišče odločilo o 
predlogu. • 

Okrajno sodišče v Ljubljani 
dne 4. novembra 1948. 

Ok 246/48- 10214 
Morien Marija rojena Venkovič 3. X. 

1883 v Žalcu, hči Nikolumba in Marije 
rojene Pfeifer, poročena, Ljubljana, Kar- 
lovška 20, je pred prvo svetovno vojno 
odšla v Ameriko Zadnjič se je javila 
1939. Od tedaj se pogreša 

Na predlog Bezenšek Pavle rojeno 
Venkovič, žene delavca, Slov. Konjice 
111, se uvede postopanje za razglasitev 
za mrtvo in se izdaja poziv, da se o po. 
grešani v- dveh mesecih po objavi v 
Uradnem listu LRS poroča sodišču ali 
skrbniku Šmitu Gabrijelu, Ljubljana, 
Florjanska 35, oziroma  predlagateljici. 

Mörich Marija se poziva, da se zgla- 
si pTi sodišču ali drugače da kako vest 
o sebi 

Po preteku roka bo sodišče odločilo o 
pTedlogu. 

Okrajno sodišče v Ljubljani 
dne 5. novembra 1948. 

Ok 273/48-3 10216 
Gričar Ignacij, roj. 30. I. 1896 na Ma. 

molju 24, KLO Polšnik, sin Gričar Neže, 
je. odšel v Ameriko in se že 20 let ni 
oglasil. 

Na predlog sina Gričarja Ignaca, delav- 
ca v Retjah 128, p. Trbovlje, se uvede 
postopanje za razglasitev za mrtvega in 
se izdaja poziv, da se o pogrešanem v 
dveh mesecih po objavi v Uradnem li- 
stu LRS poroča sodišču aH skrbniku 
Vozlju Janezu, Mamolj, p. Sava pri Li- 
tiji  oziroma predlagatelju. 
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Ok 2ÖÜ/48—4 10215 
Kovač Jožef, roj 6 XI. 1902 v Notra- 

njih goricah, sin Jožefa • Ivane rojene 
Podboj, delavec, poročen, se od pomladi 
1945 pogreša. 

Na predlog Kovač Štefanije rojene 
Škraba, gospodinje v Notranjih goricah 
72. se uvede postopanje za razglasitev 
za mrtvega in se izdaja poziv, da se o 
pogrešanem v dveh mesecih po objavi 
v Uradnem listu LRS poroča sodišču ali 
skrbniku Škraba Alojzu, posestniku v 
Crni vasi 372 pri Ljubljani, oziroma 
predlagateljici. 

Ok 287/48-4 10213 
Ogrin Franc, roj. 11. IX. 1911 v Ljub- 

ljani, sin Ivana iu Ivane rojene Osred- 
kar, poročen, zidar v Ljubljani, Rožna 
dolina c. XV, St. 25, je bil 20. XI. 1942 
od Italijanov aretiran in 4. IX. 1943 od- 
peljan v Italijo. Od tam je bil odpeljan 
v Oranienburg v Nemčijo, 2. II. 1945 pa 
v Bürnberg. Od tedaj se pogreša. 

Na predlog žene Ogrin Silve, šivilje v 
Ljubljani, Rožna dolina c. XV, št. 25; se 
uvede postopanje za razglasitev za mrt. 
vega in se izdaja poziv, da se o pogre- 
šanem v dveh mesecih po objavi v Urad. 
nem listu LRS poroča sodišču ali skrb- 
nici Simončič Veri, Ljubljana, Rožna do- 
lina c X, št 6, oziroma predlagateljici. 

Gričar Ignacij, Kovač Jožef in Ogrin 
Franc se pozivajo, da se zglasijo pri 
sodiseli ali drugače dajo kako vest o 
sebi. 

Po preteku roka bo sodišče odločilo o 
predlogih. 

Okrajno sodišče v Ljubljani 
dne 6. novembra 1948. 

* 
Ok 234/48X5 10218 

Japelj Janez, roj. 1. VII. 1909 v Bev- 
kah, sin Tomaža in Terezije rojene Na- 
gode, pečar, poročen, Drenov grič 61, 
je bil baje 3. IX. 1942 v Ljubljani kot 
talec ustreljen. 

Na predlog žene Japelj Marije rojene 
Zalaznik, gospodinje na Drenovem gri- 
ču 61, se uvede postopanje za razglasi, 
tev za mrtvega in se izdaja poziv, da se 
o pogrešanem v dveh mesecih po obja- 
vi v Uradnem listu LRS poroča sodišču 
ali skrbniku Kozoglavu Antonu, name- 
ščencu OLO Ljubljana okolica, oziroma 
predlagateljici. 

Ok 295/48—4 10217 
Zor Milan Ivan, roj. 26. X. 1923 na Du- 

naju, sin Ivana in Jožefe rojene Lang, 
dijak, samski v Ljubljani, Tr3tenjakova 
2, je odšel 28. VI. 1942 v Cankarjevo 
brigado NOV. Baje-Je 1943 ali 1944 pa. 
del. 

Na predlog očeta Zora Ivana, name- 
ščenca v Ljubljani, Trstenjakova 2, se 
uvede postopanje za razglasitev za mrt. 
vega in se izdaja poziv, da se o pogre- 
šanem v dveh mesecih po objavi v 
Uradnem listu LRS poroča sodišču ali 
skrbnici Sušnik Mileni, Ljubljana, Trste, 
ojakova 2, oziroma predlagateljici.       ' 

Japelj Janez in Zor Milan Ivan se 
pozivata, da se zglasita pri sodišču ali 
drugače dasta kako vest o sebi. 

Po preteku roka bo sodišče odločilo o 
predlogih." v 

Okrajno sodišče v Ljubljani 
dne 9. novembra 1948. 

Ok 299/48-3 10387 
Stojkovic Kari  Bernard,  roj. 12   XI. 

1917 v Trstu, sin Janeza in Terezije ro- 
jene Kuret, instalater, samski, Ljublja-. 
na, Černetova 6, je baje umrl v tabori- 
šču Flossenburg. 

Na predlog očeta Stojkoviča Janeza, 
poštnega upokojenca v Ljubljani, 'Černe- 
tova 6, se uvede postopanje za razgla- 
sitev za mrtvega in se izdaja poziv, da 
se o pogrešanem v dveh mesecih po ob- 
javi v Uradnem listu LRS poroča sodi- 
šču ali skrbniku Rogini Petru iz Ljub- 
ljane. Gasilska 19, oziroma predlaga- 
telju. 

Stojkovic Kari se poziva, da se zglasi 
pri sodišču ali drugače da kako vest o 
sebi. 

Okrajno sodišče v Ljubljani 
dne 12. novembra 1948. 

* 
R 350/48-2 10134 

Grmič Jožef, roi. G. II. 1920 v Kajžar. 
ju. sin Jožefa in Neže rojene Kraus, vi- 
ničar na Kogu 46, okraj Ljutomer, je 
bil 1. IV. 1943 prisilno mobiliziran v 
nemško vojsko. Poslan je bil na rusko 
boiišče in se od junija 1944 pogreša. 

Na predlog Grmič Matilde, viničar. 
ke na Kogu 46, se uvede postopanje za 
razglasitev za mrtvega in se izdaja po- 
ziv, da se o pogrešanem do 31 XII. 1948 
ooroča sodišču ali skrbniku Čuku Fran. 
cu. 

Po preteku roka bo sodišče odločilo o 
predlogu. 

Okrajno sodišče v Ljutomeru 
dne 8. novembra 1948. 

VI R 1229/48 10105 
Suladsky Nikolaj, roj. 4. II. 1887 v 

Rostovu (Rusija), sin Fedora in Katarine 
rojene Popov, oženjen, geometer v Kur- 
šumliji, Srbija, je bil 1941 poslan na 
delo v Berlin. Od 20. II. 1945 se pogreša. 

Na predlog žene Suladsky Marije, go- 
spodinje v Mariboru, Studenci, Limbu- 
Ska 14, se uvede postopanje -za razgla- 
sitev za mrtvega in se izdaja poziv, da 
se o pogrešanem do 15. I. 1949 poroča 
sodišču ali skrbniku Vetrihu Albinu, 
sod. uradniku v Mariboru. 

Suladskv Nikolaj se poziva, da se zgla- 
si p'ri sodišču ali drugače da kako vest 
0 sebi. 

Po preteku roka bo sodišče odločilo o 
predlogu. 

Okrajno sodišče v Mariboru 
dne 6. novembra 1948. 

1 R 22C/48-S 10051 
Sporar Anton. roj. 7. II. 1902 v Pcd- 

hosti 5. KI.O Dol. Toniice, sin Antona 
in Maddalene rojene Kmet, oženjen, te. 
sač v Češči vasi 25, se od IS. novembra 

' 1943 pogreša. 

Na predlog žene Sporar Ane, gospodi- 
nje iz Češče vasi 25, se uvede postopa, 
nje za razglasitev za mrtvega in se iz- 
daja poziv, da se o pogrešanem do 1. 
IV. 1949 poroča sodišču ali predlaga- 
teljici Šporar Ani. . . 

Po pTeteku roka bo sodišče odločilo o 
predlogu. 

Okrajno sodišče v Novem mestu 
dne 6. novembra 1948. 

I R 178/48-4 10219 
Poljanec Rudolf, roj. 6.1.1906 v Srnar- 

jeti 6, sin Franceta in Ivane rojene Ra- 
kar, oženjen, poljedelec, se od oktobra 
1943 pogreša. 

Na predlog brata Poljanec Radoslava- 
Franca, profesorja iz Zagreba, Britanski 
trg 5/1, se uvede postopanje za razgla- 
sitev za mrtvega in se izdaja poziv, da 
se o pogrešanem do 1. I. 1949 poroča so- 
dišču ali predlagatelju Poljancu Rado- 
slavu-Francu. 

Po preteku roka bo sodišče odločilo o 
predlogu. 

Okrajno sodišče v Norem mestu 
dne 9. novembra 1948. 

* 
I R 156/48—9 10104 

Kraje Jože, roj. 8. VIII. 1903 na Ra- 
keku, sin Petra in Marije rojene Bom- 
bač, samski, strojnik na Jesenicah, je 
aprila 1941 odšel v KOV. Sredi julija 
1944 je baje pri vasi Krestenica pri Ka- 
nalu v Soči' utonil. Od tedaj se pogreša. 

Na predlog matere Kraje Neže, zaseb- 
nice iz Rakeka 42, se uvede postopanje 
za razglasitev za mrtvega in se izdaja 
poziv, da se o pogrešanem do 31. XII. 
1948 poroča sodišču ali skrbniku Jeran- 
četu Slavku, sod. uradniku v Postojni. 
I R 151/48—8 10101 

Strle Alojz, roj 9. VI. 1911 v Viševku, 
kmečki' sin Alojza in Frančiške rojene 
Avsec, je avgusta 1942 odšel v NOV. V 
začetku aprila 1943 je padel na planini 
Golac pri Bovcu. Od tedaj se pogreša. 
^ Strle Valjem, roj. 23. VI. 1923 v Vi. 
ševku, kmečki sin, je odšel konee janu- 
arja 1942 v NOV. Zadnjic se je oglasil 
domačim septembra 1943. Od tedaj se 
pogreša. 

Na predlog Strleta Alojza st., kmeta iz 
Viševka 33, se uvede postopanje za raz. 
glasitev za mrtva in se izdaja poziv, da 
se o pogrešanih do 31. I. 1949 poroča 
sodišču ali skrbniku Jerančetu Slavku. 

•Kraje Jože, Strle Alojz in Viljem se 
pozivajo, da se zglasijo pri' sodišču ali 
drugače dajo kako vest o sebi. 

Po preteku rokov bo sodišče odločilo 
o predlogih 

Okrajno sodišče.v Postojni 
dne 23. oktobra 1948. 

Oglasi sodišč 

10.389 
Oklic za dvig sodnih pologov 
Okrajno sodišče v Šoštanju hrani stare 

sodne pologe bivšega okrajnega sodišča 
v Gornjem gradu, katerih koristniki so: 
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o     Št  hra- 
nilne 

din        knjižice 
1. Lenko Marija 2.085       41831 
2. Pikel Avgust 1.131       41830 
3. Pikel Anton 1.131       41828 
4. Trbovšek Ivan 1.710       41265 
5. Natlačen Štefanija   1.218       40375 
6. Natlačen Jože 3.117       20358 
7. Mlinar Jože 1.880       40305 
8. Pančur I. 1.054       40004 
9. Gervol Elizabeta     2.980       39368 

10. Brglez Janez 1.850       39229 
11. Brglez Ana 1.850       39228 
12. Brglez Martin 1.850     .39227 
18. Brglez Jožefa 1.850      39226 
14. Brglez Ivan 1850      39225 
15. Mrzlak Jožefa 1702       38995 
16. Kosmač Ana 1.888       38594 
17. Robnik Amalija       2.383       38365 
18. Zupan Florijan        1.086       38205 
19. Zupan Franjo 1.162       38204 
20. Visočnik Jože 1-059       38156 
21. Visočnik Mihael      1059      38155 
22. Breznik Angela       1.649      38065 
23. Cizej Josip 1.351       37982 
24. Cap Gustav 3.778       37950 
25. Poznič Delfina        1.958       37252 
26. Poznič Karolina      1.958      37251 
27. Vencelj Apolonija 

roj Dobnik 1.110      37231 
28. Dobnik Janez 1-110       37283 
29. Suhovršnik Franc   1.858       37114 
30. Babin Franjo 1-113       3S956 
31- Mikek Valentin       1-416       36189 
32. Pire Franc 1-903       36122 
33. Hribernik Jožefa     1.955       36062 
34. Miheličnik Jožef    10.740      35995 
85. Zunter Matija 1-043       35992 
36. Požarnik Franc       1-170      35868 
37. Štiglic Roža 1-600      35161 
38. Novšak Alojz 1.286      34988 
39- Brezovnik Mihael    1.171       34489 
40. Ruperšek Marija     1-324      34442 
41. Mlinar Neža 1.324      34441 
42. Port Luka 1-266      33355 
43- Rozenštein Franc    1.051       33250 
44. Žagar Jakob 1.837       83079 
45. Štrucelj Ivana 1-919      32515 
46. Stuler Matija 1-675       32438 
47. Mlinar Marija 2.237      32823 
48- Štrukelj Janez        1.032 >   30475 
49. êtrubel'j Marija        1-026       28117 
50. Žagar Matevž 1.128       27089 
51. Ermenc Janez 1.034      23588 
52. Petkovnik Anton     1.015      22214 
53. Ilovšek Anton 1.098       16003 
54. Slatinšek Marija      3.462       83587 
55. Slatinšek Franjo      3.462       83586 
56. Kladnik Franc        1.240      83235 
57. Skok Ludvik 4.328      83217 
58. Bračun Franc, Ana, 

Antonija 2.823       81161 
Vse te pologe hrani Celjska mestna 

hranilnica. 
Razen navedenih hrani to sodišče še 

druge pologe v zneskih pod 1000 din. 
Podatki o teh pologih so v oklicu, ki je 
nabit na sodni deski sodišča, ter pri 
KLO Gornji grad in OLO Mozirje. 

Koristniki teh pologov se v smislu 
2. člena uredbe o likvidaciji starih sod- 
nih pologov pozivajo, naj se v treh me- 
secih od dneva objave v Uradnem listu 
LRS zglasijo pri tem sodišču iu zahteva, 
jo, da se jim pologi izdajo, sicer se bo- 

do pologi izrekli za zapadle v korist dr. 
zave. 

Rok treh mesecev velja tudi za vse 
tiste koristmke, ki jih je sodišče pose- 
bej pozvalo, naj dvignejo pologe. 

Okrajno sodišče v Šoštanju 
dne 9. novembra 1948. 

G 610/48-14 10.544 
Oklic 

Jemec Jože, vojak, voj. pošta 93752/27, 
•••••, je vložil proti Jemec Emi, tovar- 
niàki delavki. Studenci, Canžekova 11, 
sedaj neznanega bivališča, tožbo za raz- 
vezo zakona. 

Razprava bo 30. novembra 1948 ob 
8. uri pri tem sodišču. 

Toženki se postavi za skrbnika Oro- 
zel Ivanka, uradnica tega sodišča, ki jo 
bo zastopala za njeno nevarnost in stro- 
ške, dokler se sama ne oglasi ali ne 
imenuje svojega pooblaščenca. 

Okrožno sodišče v Mariboru 
dne 19. novembra 1948. 

Razni cslasi 

St 2180/48 10.888 
Razpis 

Rektorat univerze v-Ljubljani razpisu- 
je mesto predavatelja na tehnični fakul- 
teti za predmete: Gradivo in preizkušnja 
gradiva; Poznavanje in preiskovanje 
materiala: Trdnostni poizkusi. 

Predpisano opremljene prošnje je tre- 
ba vložiti pri rektoratu univerze v Ljub- 
ljani najpozneje do 3. decembra 1948. 

V Ljubljani dne 16. novembra 1948. 

Rektorat univerze v Ljubljani 
Rektor: Melik 1. r. 

Poziv upnikom 
10.454 

in dolžnikom 
Pozivamo vse upnike in dolžnike na- 

cionaliziranih podjetij: 
Inž. Ognjeslav Borétnar, strojno pod- 

jetje, Ljubljana, Sv. Jerneja 18; 
Kremžar Franc, strojno podjetje, Št. 

Vid 74 nad Ljubljano; 
Poljšak Tone, elektro-strojno podjetje, 

Ljubljana, Trata 12, in 
WiÜmann Rudolf, strojno podjetje, 

Ljubljana, Slomškova ul. 3, naj priglasijo 
vse svoje obveznosti oziroma terjatve 
najpozneje do 15. decembra 1948. 

Po tem roku se priglasitve ne bodo 
več upoštevale. 

Za upravo nacionaliziranih podjetij: 
Tovarna kovinske galanterije, 

Ljubljana, Mariborska 4 

Preklici izgubljenih listin 

Preklicujem ukradene oblačilne nakaz- 
nice na ime Artnik Ivan, Ivan ml.. Jože 
in izkaznico za kurivo na ime  Artnik 
Ivan, Mala vas 25, p. Jezica. 
10.391 - Artnik Ivan 

Preklicujem izgubljeno osebno izkaz- 
nico št. 33280 na ime Bandelj  Alojz, 

zidar, rojen 24. IX. 1878, Gabrovica Št. 4, 
p. Komen. 
10.412 Bandelj Alojz 

Preklicujem izgubljene živilske nakaz- 
nice LD, SD in TD za november na ime 
Bevk Marta, Ivanka in Alojz. 

Bevk Ivanka, 
10.851   Količevo 58, p. Dob pri Domžalah 

Preklicujem izgubljeno zidarsko po- 
močniško spričevalo, izdano na ime Bez- 
nik Alojz, Krnica 55, Gorje. 
10.331 Beznik Alojz 

Preklicujem izgubljeno tekstilno na- 
kaznico I—G, izdano na ime Burin Av- 
gusta4 Jurktošter. 

Burin Avgusta, 
10.363   Lahov graben 70, p. Jurklošter 

Preklicujem izgubljeno spričevalo o do- 
vršenih 4 razredih meščanske šole od 
II, deške meščanske šole Prule na ime 
.Cesar Franc. Gradišče 8a. 
10.332 Cesar Franc 

Preklicujem ukradeno osebno izkaz- 
nico na ime Oiglar Ema, izdano od KLO 
Petanjci št. 858. stan. v Petanjcia 40, 
p. Rankovci. 
10.342 Ciglar Erna 

Preklicujem osebno izkaznico na ime 
Ciglar Neža, knjižico za kolo, izdano na 
ime Ciglar Janez, nakaznice za industrij- 
ske izdelke, in sicer IR št. 2586628, IG 
štev. 939539, ID s Številkami 598396, 
598397, 598398, 598399, 598400, 46777, 
46778, vse na ime družine Ciglar, Mar- 
kovoj št. 3. 
10.321 Ciglar Neža 

Preklicujem izgubljeno osebno in OF 
izkaznico na ime Diinec Jožica rojena 
9. III. 1927 v Ponikvi, stan. v Ceiju. Raz- 
lagova ulica 5. 
10.401 Dimcc Jožica 

Preklicujem ukradene oblačilne karte 
na ime Falant Pavla, Falant Frančiška 
in Vencelj Veronika ter prometno knji- 
žico za kolo znamke >Puch«, izdano od 
NM mesto Celje na ime Falant Pavla, 
dve potrdili za živilske nakaznice SD in 
Nav 1, vse na ime Falant Pavla, Falant 
Frančiška, Leveč 9, p. Petrovce pri 
Celju. 
10.322 Falant Pavla 

Preklicujem prometno knjižico za kolo 
št. 626433, znamke >Panter< na ime 
Gorjup Rozalija. delavka. Drž. posestvo 
Svečina 
10.402 Gorjup Slavko 

Preklfficujem ukradeno vojaško knji- 
žico, osebno izkaznico št. 143/46, izdano 
od KLO Frankolovo, prometno knjižico 
za kolo št. 1599265, sindikalno knjižico, 
živilsko nakaznico TDb za november in 
potrošniško nakaznico za tekstilije in 
obutev IRI na ime Pirš Jože, Celje, Cesta 
na grad 12 in Goršek Valentin, Celje, 
Plečnikova 18. 
10.364 GorSek Valentin 

Preklicujem ukradene živilske nakaz- 
nice za november na ime Gradišar Ciril 
TD, Vida Nav, Ciril OM1 ter izkaznico 
OF, izdano od odbora OF Rakovnik-Viö 
na ime Gradišar Vida, Hradeckega 14. 
10.398 Gradišar Vida 
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Preklicujem uničeno spričevalo o zre- 
lostnem izpitu, izdano 1, 1930 od II. de- 
kliške meščanske »ole v Ljubljani, Šiška, 
in delavsko knjižico, izdano od magi- 
strata na ime Gregorio Draga, Slom- 
škova 12, Ljubljana. 
10.393 Grcgorič Draga 

Preklicujem uničeno spričevalo za me- 
hanskega  pomočnika,   izdano od   >Gu- 
stroja«, Ljubljana, na ime Gregorio Ja- 
kob, Galjevica 41, Ljubljana. 
10.335 Gregorio Jakob 

Preklicujem zač. osebno izkaznico, iz- 
dano od KLO Kamniška Bistrica na ime 
Grilc Pepca. 

Grilc Pcpca, 
10.403 Praprotno, Zakal 16, Stahovica 

Preklicujem izgubljeno izkaznico OF 
št. 541257, osebno izkaznico in delavske 
bone za 1800 dinarjev na ime Grobovšek 
Alojz. 

Grobovšek Alojz, kovač, 
10.343       Senarica 27, Šmarje pri JeilSah 

Preklicujem izgubljeno osebno izkaz- 
nico, izdano na ime Gruden Marija, roj. 
24. III. 1928, Stražišče 80. Kranj. 
10.365 Gnraen Marija 

Preklicujem ukradeno, vojaško knjižico, 
izdano od odseka Trebnje s št. 2021/174 
na ime Jakoš Franca Adolf, roj, 1928 
v Mokronogu, 

Jakoš Adolf 
10.323       Mokronog št. 31, p. St. Rupert 

Preklicujem   izgubljeno   zač.   osebno 
izkaznico št. 517, izadno od KLO Dolsko 
na ime Jeretina Terezija, Medvode 22. 
10.381 Jcreilna Terezija 

Preklicujem izgubljeno prometno knji- 
žico za kolo, izdano od NM Ljubljana in 
mesečno tramvajsko karto, izdano od 
Električne cestne železnice na ime Judež 
Ana, Ljubljana, Tovarniška 11. 
10.339 Judež Ana 

Preklicujem ukradeno osebno izkaz- 
nico št. 112, izdamo od KLO Pobrežje, 
okraj Ptuj, prometno knjižico za kolo 
brez znamke, št. 2136139, potrošniško 
nakaznico za tekstil in obutev I R 1 št. 
265836, izdano od KLO Pobrežje, okraj 
Ptuj, vojaško knjižico, pomočniško spri- 
čevalo in dopolnilni' bon za kurjavo, vse 
na ime Junger Franc, Pobrežje 93, p. Sv. 
Vid pri Ptuju. 
10.404 Junger Franc 

Preklicujem  izgubljeno sindikalno iz- 
kaznico št. 1861912, izdano leta 1946 od 
Gradisa, Maribor na ime Kavčič Anton, 
Strnišče pri Ptuju. 
10.337 Kavčič Anton 

Preklicujem izgubljeno osebno izkaz- 
nico št. 1215, izdano od KLO Velenje na 
ime Klemenčič Alojz, Velenje. 
10.415 Klemenčič Alojz 

Preklicujemo izgubljeno šolsko spriče- 
valo št. 28 o zaključnem izpitu na drž. 
kmetijski šoli v Logatcu, izdano 30. VI. 
1948 na ime Požar Helena, sedaj v vrt- 
narij; RK GS št. Peter pri Gorici. 
10.824      • Kmetijska šola v Logatcu 

Preklicujem potrošniško 'karto IR 1 na 
ime Koprive Antonija in Koprive Olga, 
ID na ime Koprive Alojz ter bon za 
450 din. 
10.416 Koprive Antonija 

Preklicujem izgubljeno prometno knji- 
žico za kolo znamke >Rivak, št. 101740, 
izdano na ime Kosi Franc. Ključarovci, 
Ljutomer. 
10.367 Kosi Franc 

Preklicujem izgubljeno delavsko knji- 
žico št. 1356205, izdano 13. VI. 1947 na 
ime Kostem Alojz, Vel. Loka 44. 
10.368 Kostem Alojz 

Preklicujem izgubljeno izkazivico OF, 
št. 031512, izdano 10. VII. 1947 od od- 
bora  OF  v  Ljubljani  na  ime   Kotnik 
Fra*c, Ljubljana, Podmilščakova 29. 
10.400 Kotnik Franc 

Preklicujemo   izgubljeno   knjižico   za 
žensko kolo št. 83130 na ime Sobočan 
Barbara, Turnišče št. 242. 
10.411 KLO Turnišče 

Preklicujem ukradeno osebno izkaz- 
nico na ime Kralj Ivana, Sela-Šumberk 
pri Žužemberku. 

Kralj Ivana, 
10.418 Zabnica št. 52 pri Kranju 

Preklicujem izgubljeno osebno izkaz- 
nico, izdano od rajona Center, vojaško 
knjižico, izdano od voj. okrožja Ljubljana 
in prometno knjižico za kolo. izdano od 
NM v Ljubljani na ime Krašovec Martin, 
Dol pri Ljubljani 6. 
10.336 Krašovec Martin 

Preldicujem izgubljeno oblačilno na- 
kaznico št. 17902, izdano od rajona Ra- 
kovnik-Vič na ime Krištof Srečo. Ljub- 
ljana. Vel. čolnarska 6. 
10.395 Krišfoi Srečo 

Preklicujem izkaznico za kolo, št. 2451, 
št. okvira 16.242 na ime Košir Jože. 
10.417 Košir Jože, Mojstrana 59 

Preklicujem    izgubljeno   industrijsko 
nakaznico IR 1, št 281275, et. reg. 1401, 
izdano v Solkanu, Gorica na ime Kovačič 
Milka. 
10.405 Kovačič Milka, Anhovo 

Preklicujem izgubljeno spričevalo o 
dovršenem II. razredu meščanske šole, 
izdano od meščanske šole v Zg. Šiški na 
ime Kubelj Franc, Ljubljana, Tugomer- 
jèva 29. 
10.380 Kubelj Frane 

Preklicujem ukradeno osebno izkaz- 
nico št. 072828, izdano od KLO Jezica, 
izkaznico OF št. 069877 in prometno 
knjižico za kolo, izdano od NM v Ljub- 
ljani na ime Laznik Franc, Savije 47, 
Jezica. 
10.399 Laznik" Franc 

Preklicujem izgubljene živilske •&•••. 
nice za november na ime Lemberšek 
Vid TD Da/na, Olga, Jožica SD, Marija, 
Draga, Štefka LD, Marija Nav. Dušan 
OM, Breda OM2, izdane od KLO Jarše. 
10.379 Lemberžefc Marija 

Preklicujem šolski izkaz IV. razreda, 
izdanega na V. državni gimnaziji v Lj .b- 
Ijand za šolsko leto 1947/48 na ime Lo- 
kovšek Anica. 
10.414 Lokovšek Anica 

Preklicujem izgubljeno prometno knji- 
žico št. 9153 za motorno vozilo traktor 
>Lanz-Buld«, izdano od odseka za notr. 
zadeve Gornja Radgona, vozniško knji- 
žico II. razreda št. 1506, izdano od od- 
seka za notr. zadeve Maribor mesto, iz- 
kaznico 0F, izdano od OF odbora Slat. 
Radenci, izkaznico Avto-moto društva 
Gornja Radgona, in osebno izkaznico, iz- 
dano od notr. odseka Gor. Radgona, vso 
na ime Lukač Ferdo, roj. 16. III. 1897, 
stanujoč v Šratovcih p. Slatina Radenci, 
okraj Gornja Radgona. 
10.406 Lukač Ferdo 

Preklicujem ukradene živilske nakaz- 
nice SD, Nav 1, OM 1 za oktober in no- 
vember 1948, izdane na ime Mara Janez, 
Mam Roža in Mara Marjan, Kaplja vas 
43, KLO Komenda 
10.369 Mara Janez 

Preklicujem izgubljeno osebno izkaz- 
nico, izdano.od KLO Dol, izkaznico OF, 
izdano od odbora OF Dol, prometno knji- 
žico, izdano od NM Ljubljana okolica na 
ime Mesec Ivan, Kleče št 2, Dol pri 
Ljubljani. 
10.340 Mesec Iran 

PreMiicujem ukradene živilske nakaz- 
nice za november na ime Miklavčič An- 
ton TD, Anton ml. TD, Antonija SD, Ma- 
rija OM 2, oblačilne karte na ime Mi- 
klavčič Anton, Anton, Antonija IR in 
Manija (mladinsko) in bolniško nakaz- 
nico na ime Miklavčič Anton. Preserje 
št GO, Radomlje. 
10.394 Miklavčič Antonija 

Preklicujemo izgubljeno prometno 
knjižico št. 5539, izdano 26. II. 1947 od 
odseka za notranje zadeve, Ljubljana za 
tovorni avbombil znamke ^Chevrolet«, 
evàd. št. 0714, št motorja PR 3843731. 

Okrajni magazin Ccljo okolica, 
10.844 Celje 

Preklicujemo    izgubljeno    prometno 
knjižico tov, avtomobila št. 13828, izdano 
od notr. uprave NM za Goriško na ime 
Okrajni magazin, Nova Gorica^ 
10.330   Okrajni magazin Nova Gorica 

PrekHcuiem izgubljeni orožni list za 
lovsko, puško, kaliber 16, izdan od upra- 
ve NM, odseka za notr. zadeve pri OL0 
Kamnik. 
10.362   Omahna Ferdinand, Lukovica 32 

Preklicujem izgubljeno izkaznico OF, 
osebno izkaiznico, dovoljenje za nošenje 
orožja in sindikalno izkaznico, vse na 
ime Otnič Pavle. Sevnica 704. 
10.370 Otnič Pavle 

Preklicujem izgubljeno prometno knji- 
žico za kolo št. S 167818, Mano od NM 
v Ljubljani na ime Oven Stane, Straho- 
mer 2, Ig. 
10.397 Ovon Stane 

Preklicujem izgubljeno osebno izkaz- 
nico, izdano od KLO Št Peter, Gorica, 
izkaznico OF, iadano od odbora OF Št 
Peter, Gorica, prometno knjižico za. kolo 
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znamke >Diana« št. 50O2O, izdano od NM 
Solkan, Gorica na ime Pavletč Jožef, 
St. Peter »t. 373, Gorica. 
10.334 Pavletič Jožef 

Preklicujem izgubljeno vojaško knji- 
žico št. 190779, izdano od vojaškega od- 
seka Maribor, osebno izkaznico MLO Ma- 
ribor, št. 065515, prometno knjižico št Z 
414903 za kolo in tovarniško izkaznico 
TAM št. 1382, vse na ime Peterin Via- 
dimir. uprava skladišč TAM, Maribor. 
10.371 Peterin Vladimir 

Preklicujem izgubljeno prometno knji- 
žico za žensko kolo znamke >Holandia«, 
št. 2073497. 

Petrovič Karolina, 
10.326 Maribor, Gorkega št. 5 

Preklicujem osebno izkaznico št. 400. 
9815    Pivk Vera, Kamnik, Graben 13 

Preklicujem izgubljeno šofersko izkaz- 
nico št. 585 I. razreda na ime Plevnik 
Srečko in tri talone, vse izdano od upra- 
ve NM v Mariboru. 

Plevnik Srečko, 
10.373 Maribor, Puškinova 6/II 

Preklicujem izgubljeno osebno izkaz- 
nico, izdano od MLO Jesenice in pro- 
metno knjižico za kolo znamke >Her- 
mes«, izdano od uprave NM Jesenice na 
ime Polajnar Franc, Jesenice, Gregorči- 
čeva ulica 22. 
10.372 Polajnar Franc 

Preklicujemo uradno izkaznico št. 52892, 
izdano 14. avgusta 1947 od ministrstva 
za notr. zadeve LRS, uprave NM na ime 
Bizjak (Franca) Franc, rojen 6. VI. 1924, 
miličnik v kazetsfco-poboljševalnem za- 
vodu v Ljubljani, ter klubsko izkaznico, 
izdano od osrednje uprave klubov NM 
pri min. za notranje zadeve LRS v Ljub- 
ljani in izkaznico OF št. 655044. izdano 
od rajonskega odbora OF L, Ljubljana. 

Poveljstvo straže pri KPZ, 
10.396 Ljubljana 

Preklicujem izgubljeno oblačilno na- 
kaznico OM na ime Poznič Nada, Celje, 
Lava 38, roj. 13. XII. 1945. 
10.419        Poznič Marija, Celje, Lava 38 

Preklicujem izgubljeno sindikalno iz- 
kaznico,   čzdano od sindikata tovarne 
Indus, Ljubljana na ime Požar Franc, 
Kanmogomška 18, Ljubljana. 
10.392 Požar Franc 

Preklicujemo udarniško izkaznico št. 
1329, izdano od 0L0 Celje okolica, od- 
seka za delo na ime Lah Martin. 
10.345 Premogovnik Zabukovca 

Preklicujem uradno miličniško legiM- 
maciio št 52974, izdano 15. VIII, 1947 od 
ministrstva za notranje zadeve VLRS, 
Ljubljana, šofersko izkaznico št. 1295 in 
izkaznico za kolo št. 451015, obe izdani 
od odseka za notranje zadeve v Dol. 
Lendavi na ime Pucko Štefan, šofer. Dol- 
nja Lendava, Partizanska ul. 60, zdaj 
odsek za notr. zadeve. Dol. Lendava. 
10.325 Pucko Štefan 

Preklicujem izgubljeno osebno izkaz- 
nico št. 122 ta ime Raščan Štefan, Tur- 
nišče 122. 
10.407 Raščan Štefan 

Preklicujem izgubljeno kolesarsko 
knjižico št. 2037111, izdano pri 0L0 Treb- 
nje na ime Repše Jožef, Češnjice, št 
Janž na Dolenjskem. 
10.346 Ropšo Jožef 

Preklicujem izgubljeno delaveko knji- 
žico in izkaznico za kolo znamke >Pre- 
sto«, izdano od uprave NM v Kranju na 
ime Rožič Fillip, Hudo 7, p. Križe na Gor. 
10.377 Rožič Filip 

Preklicujem  izgubljeno izkaznico za 
kolo št. 758 na ime Rozman Matija, kur- 
jač spi. bolnice št. 13, Maribor, Tržaška 
cesta. 
10.374 Rozman Matija 

Preklicujem izgubljeno osebno izkaz- 
nico na ime Rudaš Josip, roj. 11. XII. 
1927 v Zagrebu. 

RudaŠ Josip, 
10.408 Dol. Lendavske gorice 115 

Prekli"ujem ukradeno osebno in OF 
izkaznico ter potrdilo o izpustitvi od ka- 
zenskega poboljševalnega zavoda na ime 
Saje Anton, Čemše 4, KLO Št. Jurij in 
kolesarsko knjižico št. 769.107 znamke 
>Hermes* na ime Saje Ana, Čemše št. 4, 
KLO Št Jurje. 
10.410 Saje Anton in Ana 

PrekMcujem izgubljeno pomočniško 
spričevalo o knjigovezniški stroki, izdano 
1938 od Obrtniške zveze v Ljubljani na 
ime Schantzer Florijan. Beethovnova 15, 
Ljubljana. 
10.390 Schantzer Florijan 

Preklicujem   dve   izgubljeni   živilski 
nakaznici na ime Sušnik Aleksander in 
Su§mk Amalija, izdani v Ljubljani na 
ime Sušniik AJeskander, Ljubljana1. 
10.341 Sušnik Aleksander 

Preklicujem oblačilno nakaznico IR 1, 
št. 573679. 

Sahinovič Mehmeđ, 
10.328  Trbovlje II, gradb. podjetje Zidar 

Preklicujem izgubljeno osebno izkaz- 
nico, izdano v Mariboru. 

Serbec Maks, 
10.327   Maribor, Studenci, Limbuška 70 

Preklicujem izgubljeno učno spriče- 
valo mizarske stroke (pomočniško spri- 
čevalo), izdano od Berliča Josipa, Dravlje, 
Ljubljana na ime Spronar Lenart, Križna 
ul. 24, Ljubljana, Jarše. 
10.378 Šprohar Lenart 

Preklicujem izgubljeno izkaznico 0F, 
mladiœko in sindikalno izkaznico ter 
knjižico za kolo št. 674904. vse na ime 
Štampfel Peter, Gotna vas pri Novem 
mestu. 
10.347 Štampfel Peter 

Prelđicujem izgubljeno osebno izkaz- 
nico, izdano od NM v Ljubljani na ime 

Štirn Ivan,  Ljubljana, Gosposvetska c 
10/IV, 
10.376 Stirn Ivan 

Preklicujem osebno izkaznico na ime 
Štor Angela, tov. delavka, roj. 26. V. 1913 
v Št. Rupertu pri Celju, stan. v Celju, 
Stanetova ul 9. 
10.329 Štor Angela 

Preklicujem izgubljeno železniško iz- 
kaznico za prosto vožnjo, izdano od drž. 
železnice, delavnica v Mariboru. 

Urliančič Alojzij. 
10.409   Maribor, Studenci, Kalohova 17 

PreMicujem prometno knjižico za kolo 
št. 505975 znamke >Phöniks< na ime Vi- 
dovit" Marja, Skorba 55, p. Hajdina. 
10.375 Viđovič Marija 

Preklicujem izgubljeno oblačilno  na- 
kaznico na ime Wilfling Leopold, Senovo 
št. 104 pri Rajhenburgu. 
10.420 Wilfling Leopold 

Preklicujem izgubljeno osebno izkaz- 
nico, izdano od KLO Št. Vid, izkaznico 
OF, izdano od odbora OF št. Vid, Ljub- 
ljana na ime Zdravje Tilka, Poljane 35, 
p. Št. Vid nad Ljubljano. 
10.338       <i Zdravje Tilka 

Preklicujem izgubljeno osebno izkaz- 
nico, domovinski list, krstni list potrdi- 
lo o bivanju, o nekaznovanju, potrdilo o 
vpisu v volivni imenik, šolsko odpust- 
ni co in diplomo drž. bolničarske šole, 
vse na ime sestra Marija-Zebina Komar, 
Gorje pri Bledu. 
10.196 Marija-Zebina Komar 

Preklicujem izgubljeno sindikalno iz- 
kaznico št. 285880 na ime Zupan Jože, 
Kranj, Rupa. 
10.297 Zupan Jože 

Preklicujem ukradene živilske nakaz- 
nice: SD na ime Zupane Matija in Silva, 
TD na ime Zupane Ivanka, DM 1 na ime 
Zupane Irena in nakaznice rta ime Zu- 
pane Drago in Ivan, industrijske nakaz- 
nice: IR I na ime Zupane Matija. Silva, 
Ivanka in Ivan, ID II na ime Zuoanc 
Irena in IAI • ime Zupane Drago, ter 
industrijsko in izplačilno knjižico, izdano 
od Cinkarne v Celju na ime Zupane 
Ivan, Celje, Hudinja 117. 
10.413 Zupane Matija 

Preklicujem izgubljeno oblačilno na- 
kaznico IR-1, izdano od KLO Sv. Jurij 
ob Taboru na ime Zupančič Rudolf, Kap- 
la, p. Sv. Jurij ob Taboru. 
10.109 Zupančič Rudolf 

Preklicujem izgubljeno osebno izkaz- 
nico, izdano od KLO Banja loka, Kočevje 
na ime Žagar Angela, Kaptol, Nova sela, 
Kočevje. 
10.383 Žagar Angela 

Preklicujem izkaznico OF, osebno iz- 
kaznico št. 476, živilsko karto SD, karto 
za krompir in odrezek za živilsko karto, 
vse na imo Žagar Elizabeta, Celje, Loč- 
nica 12, ter karto za krompir na ime 
Žagar Janko. 
10245 žagar Elizabeta 

Izdaja >Uradni list LRS« — Bavnatelj in odgovorni urednik: Božo Vodusek; tiska Blasnikova tiskarna, obrat 1 — oba v Ljubljani. 
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38. člen 

Tečaji nižje stopnje trajajo praviloma štiri •••••• s 
približno tristo urami teoretičnega in praktičnega pouka, 
medtem ko trajajo tečaji srednje stopnje praviloma šest 
mesecev s približno petsto urami teoretičnega in praktič- 
nega pouka. 

Cas za prireditev tečaja določi glavni direktor pri- 
stojnega operativnega upravnega vodstva. 

39. člen 

Vsi stroški tečaja i jnčnih izpitov gredo v breme 
tistih organizacijskih enot, katerih uslužbenci obiskujejo 
tečaj, in sicer v sorazmerju s številom tečajnikov. 

40. člen 

Glavno nadzorstvo in evidenco o teh tečajih vodijo 
personalni oddelki zadevnih ministrstev. 

41. člen 

Ob koncu tečaja opravijo tečajniki končni izpiit pred 
izpitno komisijo, ki jo ob začetku vsakega leta imenuje za 
tisto leto glavni direktor pristojnega operativnega uprav- 
nega vodstva. 

V izpitni komisiji za končne izpite so trije člani, iz- 
med katerih mora biti vsaj eden predavatelj na tečaju. 
En član komisije je organ za personalno službo. 

Izpitna komisija oceni tečajnike z oceno: odlično, prav 
dobro, dobro ali slabo. 

Ta končni izpit velja za strokovni izpit, ki je potre- 
ben po 2. členu uredbe o industrijski tehinični stroki za 
dosego ustreznega poklica. 

42. člen 

Končni izpiti obsegajo enako kakor str^VuM; izpiti i 
dva, dela, in siicer: 

pismeno-praktični del in 
ustni del. 
Oba dela izpita sestavljata celoto. Kandidat se pri- j 

pusti k ustnemu delu izpita, ko z uspehom napravi pisme- 
no-praktični del.    , 

Pismeno-praktični del izpita sme trajati največ deset 
dni, ustni izpit pa ne manj kot eno in ne več ko tri ure. 

43. člen 

Kandidati za končni izpit sé smejo oprostiti nadur- 
nega dela, napornih nalog, terenskega dela, potovanja 
in podobno, ustrezno določbam 26. člena tega pravilnika. 

Za končni izpit se kandidati priglasijo takoj po konča- 
nem tečaju. Pismeni izpit se začne najpozneje mesec dni , 
po končanem tečaju, ustni izpit pa takoj po končanem j 
pismeno-praktiičnem delu. 

44. člen 

Program tečaja iz teoretičnega pouka obsepa za tečaj- 
nike s prakso splošno izobrazbo in strokovno poznanje. 

Program splošne izobrazbe predpiže predsednik 
vlade LRS. 

Strokovno poznanje obsega: 

a) za industrijske laborante: 
elemente tehnične maiemal&ke, računanj© z logaritem- 

skim računalom, elemente nauka o trdnosti, elemente 
mehanično in kemične tehnologije, elemente tehnične 
fizike in splošne kemije, merjenje in tehtanje, varnostne 
in higienske predpise; 

b) za pomožne industrijske risarje: 
elemente tehnične matematike, računanje z logari- 

temskim računalom, elemente nauka o trdnosti, elemente 
mehanične in kemične tehnologije s posebnim oziram na 
kandidatovo gospodarsko paivogo, elemente planimetrije 
in stereometrije, elemente kotirane projekcije, aksono- 
metrije in perspektive; 

c) za industrijske nadzornice: 
elemente tehnične matematike, računanje z logari- 

temskim računalom, elemente nauka o trdnosti, elemente 
mehanične in kemične tehnologije s posebnim ozirom na 
kandidatovo gospodarsko panogo,, varnostne in higienske 
predpise, elemente racionalne organizacije dela; 

č) za industrijske (obrtne) obratovodje: 

elemente tehnične matematske, računanje z logari- 
temskim računalom, elemente nauka o trdnosti, elemente 
mehanične in kemične tehnologije s posebnim ozirom na 
kandidatovo gospodarsko panogo, elemente tehnične fizike 
in splošne kemije, merjenje, preskušanje in tehtanje, var- 
nostne in higienske predpise, čitanje tehničnih načrtov, 
elemente racionalne organizacije dela; 

d) za nižje industrijske tehnike: 

tehnično matematiko, računanje a logaritemskim raču- 
nalom in logaritemskimi tablicami, nauk o trdnosti, me- 
hanično in kemično tehnologijo s posebnim ozSpom na 
kandidatovo gospodarsko panogo, elemente tehnične fi- 
zike in splošne kemije, merjenje, preskušanje in tehtanja, 
varr.osine in higienske predpise, tehnično risanje, kotira*« 
no projekcijo, aksonometrrjo in elemente perspektive, 
elemente racionalne organizacije dela; 

e) za obratne tehnike: 

tehnično matematiko, računanje z logaritemskim raču- 
nalom, elemente nauka o trdnosti, mehanično in kemično 
tehnologijo s posebnim ozirom na kandidatovo panogo, 
elemente tehnične fizike in splošne kernige, merjenjev 
preskušanje in tehtanje, varnostne in higienske predpise, 
tehnične načrte, racionalno organizacijo tovarniškega deïà 
oziroma dela v obratu, norme, standarde in tipizacije. 

45. člen 

Program tečaja iz praktičnega pouka določi tehnično 
vodstvo tiste organizacijske enote, ki tečaj priredi, potrdi 
pa ga operativno upravno vodstvo po okvirnih navodilih 
personalnega oddelka oziroma oddelka za strokovno Šol- 
stvo zadevnega ministrstva, v skladu z določbami 34., 35., 
36., 38. in 44. člena tega pravilnika. 

46. člen 

Po opravljenem končnem izpitu izda komisija kandi- 
datu spričevalo, da je z uspehom dovršil tečaj. To spriče- 
valo priloži kandidat svoji prošnji za nastavitev v doloSeni 
poklic. 
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IV. PERIODIČNI TEČAJI ZA STROKOVNO POVZDIGO 

47. člen 

Za uslužbence industrijske tehnične stroke se pri- 
rejajo periodični letni tečaji za njihovo strokovno po- 
vzidigo, ki so obvezni: 

a) za industrijske tehnike, 
b) za vdaje industrijske tehnike, 
c) za višje obratne tehnike in 
č) za nižje industrijske inženirje. 
Te tečaje lahko obiskujejo tudi drugi uslužbenci in- 

dustrijske tehnične stroke, vendar to ni njihova dolžnost. 

48. člen 

Vsako leto se mora organizirati po en periodični tečaj 
srednje oziroma višje stopile. 

Tečaji srednje stopnje so namenjeni za uslužbence, 
navedene pod a), b) in c), tečaji višje stopnje pa za usluž- 
bence, navedene pod č),v prc2.njotn členu tega pravilnika. 

49. člen 

Namen teh tečajev je, da se dviga strokovno znanje 
industrijskih tehničnih kadrov. To se doseže: 

a) s poglobitvijo in osvežitvijo temeljnega znanja in 
b) z referati o napredku tehnike v zadnjem letu. 
Način dela v teh tečajih obsega: predavanja, po mož- 

nosti z eksperimenti, demonstracijami, filmi in projekci- 
jami, dalje diskusijske i» debatne večere, delo v special- 
nih krožkih, izlete na gradišča novih podjetij in v obrate 
obstoječih podjetij in pod. 

Predavanja morajo biti aktualna in glede na stopnjo 
tečaja na najvišji ravni, pri tem pa ne preozko speciali- 
zirana. 'Strokovno vodeni specialni krožki poglabljajo snov 
predavanja in jo povezujejo s specialnim delovnim pod- 
ročjem tečajnikov. 

50. člen 

Predavatelji na teh tečajih morajo biti vidni stro- 
kovnjaki iz zadevne gospodarske panoge, iz ministrstva, 
iz glavnih direkcij, z univerze in drugih Šol, po potrebi 
pa tudi iz tujine. 

61. člen 

Predavanja in debate so vsak daw. 
Tajništvo tečaja vodi evidenco o delu vsakega po- 

sameznega tečajnika. 
Končnega izpita ni. 

52. člen 

Tečaje priredi in vodi zadevno ministrstvo. 
Stroški za vzdrževanje takih tečajev ter za potovanja 

in prebivanje predavateljev in tečajnikov v kraju, kjer 
se priredi tečaj, obremenjujejo tiste organizacijske enote, 
katerih uslužbenci obiskujejo tečaj, in •• razdelijo mednje 
v sorazmerju s številom tečajnikov. 

53. člen 

Razen zgoraj v 47. členu naštetih obveznih tečajev 
lahko operativni upravni voditelji priredijo po potrebi še 
druge tečaje za povzdigo in izpopolnitev obstoječih 
kadrov. 

54. člen 

Ti tečaji se upoštevajo pri dosegi višjega poklica, ne 
dajejo pa uslužbencu pravice do določenega poklica. 

X. SPECIALIZACIJA 

55. člen 
Uslužbenci industrijske tehnične stroke imajo pra- 

vico do specializacije, in sicer pet let po izpitu oziroma 
sprejemu v stroko, če pred vstopom v to stroko niso delali 
izpita, in sicer do specializacije v ožjem področju svoje 
panoge, na gradiščih, v obratih, laboratorijih, institutih 
in drugih ustanovah doma in v tujini 

Specializacija traja praviloma eno do dve leti. 
Stroški specializacije gredo v breme tiste organizacij- 

ske enote, pri kateri je uslužbenec delal pred izdajo do- 
voljenja za specializacijo. 

Odločbo o specializaciji izda za uslužbence ministr- 
stva ter glavnih direkcij pristojni minister neposredno, 
za uslužbence tistih organizacijskih enot, ki jih vodijo 
glavic« direkcije, pa po predlogu glavnega direktorja. 

VI. PREHOD IZ STROKE V STROKO 

a) Za pripravnike 

56. člen 

Pri prehodu iz druge stroke v industrijsko tehnično 
stroko je potrebno, da ima pripravnik strokovno oziroma 
šolsko izobrazbo, ki je predpisana za industrijsko tehnično 
stroko, in da ob koncu določenega roka napravi strokovni 
izpit. 

Pripravniku se sme priznati prejšnja pripravniška 
služba. V tem primeru se trajanje staža določi po sorod- 
nosti dela v prejšnji in v industrijski tehnični stroki in 
po pripravljenosti pripravnika za izpit. Celotna priprav- 
niška služba pa ne sme biti krajša od dveh tretjin pri- 
pravniške službe za industrijsko tehnično stroko. 

Po prehodu pripravnika ni treba opravljati "izpita iz 
tistih predmetov, iz katerih ga je že napravil pri prejš- 
njem strokovnem izpitu. 

57. člen 
Pripravniku, ki je napravil strokovni izpit pred pre- 

nehanjem službe, se ta izpit prizna ob zopetni vrnitvi v 
službo, če prekinitev ni daljša od dveh let, kolikor to ni 
v odločbi o zopetni nastavitvi (v kateri se lahko dovoli 
oprostitev tudi le od posameznih delov izpita) posebej 
drugače določeno. 

Ce mora kandidat opravljati izpit, pridobi pravico do 
pripustitve k izpitu šele čez 6 mesecev po zopetnem spre- 
jemu v službo. 

58. člen 

Prehod iz druge stroke v industrijsko-tohnično stroko 
je dopuston, če ima uslužbenec strokovno usposobljenost, 
ki je določena za ustrezen poklic v industrijski! tehnični 
•stroki, iv če ob koncu določenega roka napravi strokovni 
izpit. Rok za ta izpit ne sme biti krajši od treh mesecev 
in ne daljši od enega leta. Ko uslužbenec napravi izpit, 
se nastavi v določen poklic. Do te nastavitve obdrži plačo 
dotedanjega poklica. 

Uslužbencu ni treba v industrijski tehnični stroki 
opravljati izpita iz tistih predmetov, iz katerih ga je že 
napravil v prejšnji stroki. 
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Ce dobi uslužbenec ob prehodu iz druge stroke v In- 
dustrijsko tehnično stroko kak višji poklic, za katerega 
ni predpisan strokovni izpit, mora napraviti izpit, ki je 
določen za začetni poklic v določeni skupini poklicev. 

59. člen 
Strokovnega izpita ni treba pri prehodu iz druge 

stroke v industrijsko tehnično stroko opravljati usluž- 
bencem, ki pridejo na mesta vodilxih uslužbencev, kakor 
tudi ne uslužbencem, ki preidejo zaradi posebne sposob- 
nosti in službene potrebe. 

Prav tako so lahko oproščeni staža in izpita usluž- 
benci, ki imajo po oceni strokovne komisije dokazano 
izobrazbo in prakso za določen poklic. 

VII. KONČNE DOLOČBE 

60. Člen 
Prevedeni pripravniki morajo opraviti strokovni izpit 

po določbah tega pravilnika. 
Ce je pripravniku pretekel rok pripravniške službe 

ali če mu do preteka tega roka ni ostalo zadosti časa, 
da bi so lahko pripravil za strokovni izpit, se mu podaljša 
pripravniška služba zaradi opravljanja strokovnega izpita 
za toliko časa, kolikor mu je potrebno za pripravo na izpit, 
vendar največ za šest mesecev. 

61. člen 

Uslužbenec, ki ni napravu strokovnega izpita ali pa 
je napravil izpit, ki ne ustreza za poklic predpisanemu 
izpitu, v katerega je preveden, mora napraviti strokovni 
oziroma dopolnilni izpit v enem letu po uveljavitvi tega 
pravilnika. 

62. člen 
Po oceni strokovne komisije se strokovnega izpita iz 

prednjega člena jahko oprostijo vodilni uslužbenci in 
uslužbenci, ki imajo potrebno strokovno prakso in zmož- 
nost za opravljanje dela določenega pokuca oziroma funk- 
cije. 

68. člen 

Sedanji posebni strokovni tečaji ae morajo spraviti 
v sklad z določbami tega pravilnika o strokovnih tečajih. 

64. eleu 

V vsakem posameznem primeru odloči strokovna ko- 
misija, kateremu strokovnemu izpitu iz tega pravilnika 
ustrezajo posameini prejšnji izpiti 

65. člen 

Ta pravilnik velja od dneva objave v »Uradnem listu 
LRS«. 

Št. S-zak 682 
Ljubljana dne 18. novembra 1948. 

Podpredsednik vlade 
in minister za industrijo 

Predsednik vlade LRS: in rudarstvo LRS: 
Miha Marinko L r. Dr. Marijan Brecelj 1. r. 

Minister za gozdarstvo 
in lesno industrijo LRS: 

Tone Fajlar L. tt 

Strinjam se! 

271. 

Na podlagi 4., 8. in 17. člena uredbe o veterinarski 
stroki predpisujem v sporazumu s predsednikom vlade 
LRS 

pravilnik 
o pripravniški službi, strokovnih izpitih in tefcajih za 

uslužbence veterinarske stroke 

I. PRIPRAVNIŠKA SLUŽBA 

1. člen 

Namen pripravniške službe je, da si pripravniki ve- 
terinarske stroke pridobijo potrebno strokovno {.Takso in 
razširijo svoje strokovno znanje. 

2. Člen 

Pripravniška služba je za poklic nižjega veterinarske- 
ga pomočnika • veterinarja ter traja dve leu. V tem ro- 
ku mora pripravnik napraviti strokovni izpit 

Ce pripravnik v tem roku ne napravi izpita, mu za 
nastavitev pristojni starešina lahko po predlogu stare- 
šine organizacijske enote podaljša pripravniško službo za 
pol leta. 

Prav tako se lahko zaradi dolge bolezni, vojaške služ- 
be in podobnega pripravniku podaljša pripravniška služ- 
ba za šest mesecev. 

3. člen 

Pripravniki iz 2. člena tega pravilnika prebijejo pri» 
pravniški staž v veterinarski bolnici ali večji veterinarski 
ambulanti in pri okrajnem ljudskem odboru, in sicer; mp 
v veterinarski bolnici ali ambulanti najmanj deset mese- 
cev, pri okrajnem izvršilnem odboru najmanj šest mese- 
cev, preostali čas pa lahko prebijejo v kakem znanstve- 
nem produkcijskem ali diagnostičnem zavodu ali v večji 
klavnici. 

Za nastavitev pristojni starešina skrbi, da prebije 
pripravnik pripravniški staž v določenih ustanovah m 
podjetjih. ' 

4. člen 

Med pripravniško elužbo se mora pripravnik sezna- 
niti z vsemi vrstami dela veterinarske stroke. 

Starešina organizacijke enote, v kateri pripravnik de- 
la, mora voditi evidenco in kontrolo o njegovem delu in 
spremljati potek njegovega napredka pri seznanitvi z de- 
lom. Zato mora pripravnik voditi delovni dnevnik, v ka- 
terega vpisuje vee delo, ki ga opravlja, starešina pa vpiše 
v ta dnevnik ob koncu vsakega meseca svoje pripombe in 
svoja opažanja o pripravnikovi strokovni sposobnosti. 

Pri večjih organizacijskih enotah lahko starešina or- 
ganizacijske enote to delo prenese tudi na enega od sta- 
rejših strokovnjakov. 

•. STROKOVNI IZPITI 

5. člen 
Strokovni izpiti so: 
a) za pripravnike, 
b) za specialista 

6. člen 

' Strokovni izpiti se opravljajo pjred komisijo y minietft 
etvu za kmeüjetvo LRS. 
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Ministrstvo za kmetajstvo LRS dolaci v začetku vsa- 
kega leta dve izpitni komisiji: eno za poklic nižjega ve- 
iermacfekega pomočnika, drugo za {.oklic veterinarja. 

Izpit za poklic veterinarja specialista opravijo kandi- 
dati po pravilniku o pripravniški službi. strokovnih izpi- 
tih in tečajih za uslužbence veterinarske stroke, stev. 
11781/1 z dne 8. aprila 1948, ki je bil objavljen v Urad- 
nem listu FLRJ, it. 39-291/48. 

7. člen 

V izpitni komisiji so predsednik, «,*gan personalne 
službe ministrstva za kmetijstvo in člani izpraševalci. 
Predsedniku in vsakemu članu izpraševalcu se določi po 
en namestnik. Predsednik izpitne komisije se imenuja 
izmed uslužbencev ministrstva za kmetijstvo LRS. 

Člani izpraševalci morajo biti strokovnjaki veterinar- 
skih znanstvenih ustanov in ministrstva za kmetijstvo 
LRS. Biti morajo strokovnjaki za tisto skupino, iz katere 
izpralujejo. 

t 8. člen 

Delovodja pri izpitih je uslužbenec, ki ga dolc& 
vodja kadrovske službe ministrstva za kmetijstvo LRS. 

Delovodja vodi zapisnik o delu izpitne komisije in 
opravlja vse administrativno delo glede izpita, nima pa 
pravice izpraševati. Arhiv izpitne komisije vodi kadrov- 
ska služba ministrstva za kmetijstvo LRS. 

9. člen 

Ce potuje kandidat na izpit izven kraja svojega služ- 
bovanja, ima pravico do dnevnice in povračila potnih 
stroškov v breme državne blagajne po predpisih za urad- 
na potovanja. 

Kandidatom za pripravniški strokovni izpit se sme 
za prvo opravljanje izpita dovoliti 10 do SO dni plačanega 
dopusta. 

10. člen 

Kandidat predloži prošnjo za opravljanje izpita izpit- 
ni komisiji po starešini organizacijske enote, in sicer 
en mesec pred izpitnim rokom. Starešina organizacijske 
enote prndlo-ž' skupaj s proênjo izpitni komisiji podatke 
o opTavljenem končnem Izpitu na veterinarski fakulteti 
ali njej enaki visoki veterinarski šob' oziroma srednji ve- 
terinarski šoli in podatke o nastavitvi, razen tega pa za 
pripravnika overjen delovni dnevnik, za specialni izpit 
pa [.odatke, da je kandidat prebil staž v zavodu in usta- 
novi pri delih tiste skupine, iz katere opravlja epecialni 
izpit. 

11. člen 

Dan in čas izpita določi sporazumno s predsednikom 
izpitne komisije vodja kadrovske sluìbe in o tem pisme- 
no obvesti člane izpraSevalce in kandidate po njihovih 
uradih najmanj 10 dni pred izpitom. 

Če je kateri izpraševalec zadržan in ne more priti k 
izpitu, mora to takoj sporočiti vodji kadrovske službe. 

12. člen 

Kandidata oceni komisija z nadpolovitoo večino 
glasov. Ob enakem številu glasov odloči predsednikov 
glas. Ocene so: »odlično«, »prav dobro«, Miobro*:, če je 

kandidat izpit napravil, ali »slabo«:, če izpita ni napravil. 
Ocena se dobi tako, da se ocene pismene naloge, ustnega 
ter praktičnega izpita seštejejo in delijo s 3. Izpitna ko- 
misija izda spričevalo o opravljenem izpitu na obrazcu, 
ki ga predpiše tnini6tr6tvo za kmetijstvo LRS. Izid izpita 
eo vpiše v uslužbencev usluàbensld list. 

A. Strokovni izpit za pripravnike 

13. člen 

Strokovnega izpita za pripravnike so lahko oproéconi 
tisti, Id prvič vstopijo v državno službo veterinarske 
stroke: 

1. če so znani kot veterinarski znanstveni delavci, 
2. če eo znani kot dobri veterinarski praktiki. 
Osebe brez strokovnega izpita se nastavijo na podlagi 

obrazloženega predloga izpitne komisije. 

14. člen 

Pripravniki veterinarske stroke imajo pravico, 
opravljati strokovni izpit po 20 mesecih pripravniške 
službe 

Pripravniku se sme po preboji neposrednega stareši- 
ne dovoliti opravljanje strokovnega izpita po 18 mesecih 
pripravniškega staža, če se je že v tem času pripravil za 
izpit. 

Strokovni izpit je piemen, usten in praktičen. Ustni 
izpit je sestavljen iz splošnega in specialnega (strokovne- 
ga) dela. 

Pri izpitu se ugotovi teoretična in praktična usposob- 
ljenost kandidata ter njegova sposobnost za veterinarsko 
službo. 

15. člen 

Pri pismenem izpitu obdelajo priglašeni kandidati te- 
mo is predmetov, navođenih v strokovnem programu za 
ustni izpit. Temo vleče eden od kandidatov izmed tem, 
ki jih pripravi predsednik komisije sporazumno s člani 
izpraševalci. Pismeni izpit traja zdržema do 5 ur. Kandi- 
dati smejo na pismenem izpitu uporabljati zakone, ured- 
be in pravilnike. 

Kandidat, ki svoje naloge prej konča, mora takoj za- 
pustiti izpitni prostor. 

Pisanje pismene naloge nadzirajo člani komisije po 
razporedu, ki ga določi predsednik. 

16. člea 

Po pismenem izpitu opravijo kandidati ustni izpit. 
Program ustnega izpita obsega dva dela: splošni dol, ki 
ga predpiše predsednik vlado LRS, • specialni (strokov- 
ni) del. 

Pred ustnim izpitom vleče kandidat za vsako skupino 
toliko vprašanj, kolikor podskupin ima zadevna skupina. 
Izpit se opravlja pred vso komisijo. 

17  člen 

Strokovni del izpita za veterinarja opravljajo kandi- 
dati iz teb skupin: 
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L skupina — živalske kužne bolezni: 
1. epizootiologija in profilaksa živalskih kužnih bo- 

lezni, mikrobiologja, serologija in imunologija, osnova la- 
boratorijsko diagnostike; 

2. patološka anatomija s posebnim ozirom na kužne 
bolezni; 

II. skupina: 
1. vzrejne bolezni; etiologija, diagnostika, zatiranje; 
2. parazitologija; ugotavljanje in zatiranje parazitnih 

bolezni pri gospodarsko koristnih živalih; 
3. veterinarska higiena; 
III. skupina — zdravljenje domačih živau: 
1. notranje bolezni; 
2. splošna in specialna veterinarska kirurgija, oniho- 

logija; 
3. porodništvo, sterilitela; 
4. oftalmologija; 
IV. skupina: 
1. Higiena živil živalskega izvora; higiena mesa in 

mesnih izdelkov, mleka in mlečnih izdelkov, pregled pe- 
rutnine, divjačine, rib, rakov ter školik in drugih meh- 
kužcev, tržno nadzorstvo nad živili živalskega izvora; 

2. živalski promet z zooekonomijo; 
V. skupina: 
biologija reje domačih živali (splošna in epociaina ži- 

vinoreja); 
VI. skupina: 
predpisi o organizaciji veterinarske službe, veteri- 

narska zakonodaja LRS, veterinarska zakonodaja FLRJ 
in sodno veterinarstvo. 

18. Sen 

Po pismenem in ustnem izpitu opravijo kandidati 
praktični izi.it, ki obsega: 

1. živalske kužne bolezni, klinično preiskavo živali, 
mikroskopsko diagnostiko, alergične poskuse, jemanje in 
pošiljanje materiala za preiskavo, praktično dezinfekcijo; 

2. patološko anatomijo: sekcijo poginulih ali ubitih 
živali, sestavljanje izvidov in mnenj o razUlesenju, dia- 
gnostiko patološko-anatomskih sprememb; 

3. klinično diagnostiko notranjih in kirurških obo- 
lenj, oftalmoskopijo, sterilizacijo, umetno osemenjevanje; 

4. parazitologijo, preiskavo izločkov in drugega ma- 
teriala zaradi parazitov, preiskavo po parazitih povzroče- 
nih sprememb; 

5. upravno veterinarstvo: praktično uporabo veteri- 
narskih strokovnih zakonitih predpisov (postopek pri 
ugotovitvi kužne bolezni, izpopolnjevanje in vedenje pred- 
pisanih obrazcev itd.); 

6. sodno veterinarstvo: dajanje izvida in mnenja za 
sodne namene na podlagi kliničnega pregleda ali sekcije 
ali na podlagi pregleda živalskih delov in dajanje mnenj 
na podlagi predloženih veterinarskih potrdil ali sodnih 
spisov; 

7. higieno živil živalskega izvora: pregled klavnih 
živali, pregled mesa. mleka in mlečnih izdelkov, pregled 
perutnine, jajc. divjačine, rib, rakov ter školjk in drugih, 
mehkužcev s pomočjo laboratorijskih preiskav; 

8. živinoreja: določanje pasem ter ocena plemenske 
in gospodarske vrednosti posameznih vrst živali, pregled 
raznih vrst živalske krme. 

Pri praktičnem izpitu je navzoča vsa komisija, izpra- 
šujejo pa isti izpraševalci kakor pri. ustnem izpitu. 

19. člen 

Pripravniki s srednjo veterinarsko ali njej enako 
šolsko izobrazbo obdelajo pri pismenem izpitu eno vpra- 
šanje iz predmetov, navedenih v strokovnem programu 
njihovega ustnega izpita. 

Specialni (strokovni) del izpita obsega osnovno zna- 
nje iz tehle predmetov: 

1. ugotavljanje in zatiranje kužnih bolezni pri doma- 
čih živalih; 

2. ugotavljanje in zatiranje parazitnih bolezni pri do. 
mačih živalih; 

3- zatiranje vzrejnih bolezni; 
4. ugotavljanje in zdravljenje najvažn#jšin notranjih 

bolezni pri domačih živalih; 
5. kirurgija in onihologija; 
6. veterinarska higiena; 
7. porodništvo; 
8. higiena živil živalskega izvora; 
9. živalski promet z zooekonomijo; 
10. predpisi o organizaciji veterinarske službe ia ve- 

terinarska zakonodaja LRS in FLRJ; 
11. osnove živinorejske proizvodnje. 

20. člen 

Pri praktičnem Izpitu dobi vsak kandidat po eno 
vprašanje iz telile predmetov: 

1. kužne bolezni: klinični znaki, alergični poizkusi, 
jemanje in pošiljanje materiala za preiskavo ter praktič- 
na dezinfekcija; 

2. klinična diagnostika najvažnejših notranjih in ki- 
ruršku obolenj in sterilizacija inštrumentov; 

3. preiskava izločkov in drugega materiala zaradi pa. 
razitov in praktična dezinsekcija; 

4. praktična uporaba veterinarskih strokovnih zako- 
nitih predpisov; 

•. pregled klavnih živali, pregled mesa, mleka, mleč- 
nih izdelkov, perutnine, divjačine, rib, rakov, školjk in 
drugih mehkužcev ter pregled mesa zaradi tribine; 

6. določevanje pasme ter ocena gospodarske vredno- 
sti posameznih vrst živali, pregled raznih vist živalske 
krme. 

21. člen 
Ce kandidat ne napravi pismenega ali praktičnega iz- 

pita, mora vnovič opraviti ves izpit. Ce kandidat pri ust- 
nem izpitu iz strokovnega dela pade iz ene ali dveh sku- 
pin, opravi na ponovnem izpitu izpit samo iz teh skupin. 

Če kandidat med izpitom odstopi od nadaljnjega iz- 
pita, •• šteje, da izpita m" napravil. Če odstopi pred za- 
četkom izpita, se šteje, da izpita ni opravljal in nima 
pravice do povračila potnih stroškov. 

Ponovni Izpit se opravlja po 3 mesecih. 

22- člen 

Izpit se lahko dvakrat ponavlja. Druga ponovitev se 
dovoli 1« po poprejšnji ooeni izpitne komisije. 

23, člen 

Po opravljenem 9trokovaam izpitu se pripravnik r*a- 
poredi v začetni poklic, 
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•. POGOJI ZA DOSEGO VIŠJEGA POKLICA V 
VETERINARSKI STROKI 

24 člen 
Za dosego poklica višjega veterinarskega pomočnika, 

yeterinarökega svetnika in višjega veterinarskega svetni, 
ka je potrebno mnenje strokovne komisije. 

Strokovno komisijo Imenuje minister za kmetijstvo 
LRS. V njej so štirje strokovnjaki veterinarji In en zastop- 
nik kadrovske službe. 

IV. STROKOVNI TEČAJI 

2•. člen 
V veterinarski stroki se ustanovijo nižji tečaji za ve- 

terinarske bolničarje, veterinarske hlgienike in veterinar- 
ske laborante. Ti tečaji Imajo stopnjo nižje srednje šole 

Učni načrt za splošni del tečaja predpiše predsednik 
vlade LRS, učni program za predmete strokovnega dela 
tečaja pa ministrstvo za kmetijstvo LRS. 

26. člen 
Voditelja tečaja in predavatelje za posamezne pred- 

mete določi minister za kmetijstvo LRS. 
Stroški za vzdrževanje tečajev gredo v breme mini- 

strstva za kmetijstvo LRS. Ce je tečaj samo za posamezno 
ustanovo, plača stroške ta utanova. 

27. člen 
Tečaji so v ustanovi, kjer •••• tečajniki priliko, da 

se praktično vadijo v delu svojega bodočega poklica. 
Ob koncu tečaja še opravlja izpit pred izpitno komisijo, 

ki jo imenuje ministrstvo za kmetijstvo LRS. V izpitni 
komisiji so predsednik, organ personalne eluibe-ministr- 
etva za kmetijstvo in člani izpraševalci. 

28. člen 
Izpit je usten in praktičen in obsega vse predmete, 

ki so v učnem načrtu tečaja. 
Ocene so: »odlično«, »prav dobro« in >ni napravil«. 
Komisija odloži o ocenah z večino glasov. Pri ena- 

kem številu glasov odloči predsednikov glas, 

29. člen 
Delovodja izpitne komisije piše zapisnik o delu iz- 

pitne komisije in opravlja vsa jiela, ki so v zvezi z iz- 
pitom. 

V izpitni zapisnik se vpiše: ime, priimek in poklic 
predsednika in članov komisije, delovodje in učencev te- 
čajnikov, ki opravljajo izpit, vprašanja, ki so bila postav* 
ljena vsakemu tečajniku iz posameznih predmetov, oce- 
ne izpitne komisije o uspehu iz vsakega posameznega 
predmeta in skupno oceno. 

80. člen 

Ce tečajnik pade pri izpitu, ga sme po treh mesecih 
ponavljati Kandidat, ki se ne priglasi za ponovitev izpita 
v treh mesecih ali tudi drugič pade pri izpitu, nima več 
pravice, opravljati izpit. 

31. Sen 
Po opravljenem izpitu izda komisija tečajniku spri- 

čevalo o dovršenem tečaju tn o opravljenem izpitu e skup- 
no oceno in z ocenami iz posameznih predmetov, 

Spričevalo o dovršenem nižjem veterinarskem tečaju 
je dokaz o strokovni usposobljenosti v veterinarski stroki. 

82. člen 
Strokovni pouk na posameznih vrstah tečajev obsega 

tele predmete: 
a) tečaj za veterinarske bolničarje, ki traja 10 me- 

secev: 
1. osnove anatomije domačih živali,*"* 
2- osnove fiziologije domačih živali, 
3. osnove higiene domačih živali, 
4. najvažnejše kužne bolezni domačih živali in na- 

čin njih širjenja, 
6. kužne in parazitne bolezni živali, ki se prenašajo 

na človeka in način prenašanja, * 
6. najvažnejši zakoniti predpisi o zatiranju živalskih 

kužnih bolezni in administracija, 
7. dezinfekcija in sterilizacija, 
8. najvažnejše  nekužne bolezni  (notranje), 
9. kirurgija in podkovanje, 

10. pregled mesa in mleka, 
11. prva pomoč pri porodu in umetno osemenjevanje. 
12. prva pomoč živini, ki zboli, 
13. osnove živinoreje; 
b) tečaj    za veterinarske   higienike,   ki   traja   šest 

mesecev: 
1. osnovni pojmi iz anatomije in seciranje živali, 
2- najvažnejše kužne bolezni domačih živali In način 

širjenja, 
3. kužne in parazitne živalske bolezni, ki se prena- 

šajo na človeka, in način prenašanja, 
4. najvažnejši zakoniti predpisi o zatiranju živalskih 

kužnih bolezni, 
5. neškodljivo uničevanje mrtvih živali in živalskih 

delov, 
6. ravnanje s kožami in drugimi odpadki, 
7. osnovna znanja o dezinfekciji In njenem praktič- 

nem izvajanju; 
c) tečaj za veterinarske laborante, ki traja 10 me- 

secev: 
1. osnove anatomije domačih živali, 
2. najvažnejše kužne bolezni domačih živali in način 

širjenja, 
8. kužne in parazitne živalske bolezni, ki se prena- 

šajo na človeka, in način prenašanja, 
4. najvažnejši zakoniti predpisi o zatiranju kužnih 

živalskih bolezni pri živini, 
5. osnovno znanje o biologiji bakterij, 
G dezinfekcija (razna dezinfekcijska sredstva in rav- 

nanje z desinfekcijskiml aparati), 
7. razni načini sterilizacije posod, instrumentov in la. 

boratorijskih predmetov, 
8. pripravljanje gnojiJc" 

V. ••••• ZA STROKOVNO IZPOPOLNITEV 
USLUŽBENCEV 

38. člen 

Za strokovno izpopolnitev uslužbenoev veterinarske 
stroke se lahko priredijo od časa do časa tečaji. Naloga 
teh tečajev je, da se veterinarski uslužbenci seznanijo z 
najnovejšimi pridobitvami znanosti in z njihovo praktič- 
no uporabo v posameznih panogah veterinarske stroke. 
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Trajanja in načrt tečajev določi starešina, ki je pri- 
stojen za nastavitev. 

Na podlagi takega tečaja se ne more doseči poklic, 
pač pa se tečaj upošteva za dosego višjega poklica. 

•1. PREHOD IZ STROKE V STROKO 

84. člen 
Pri prehodu iz druge stroke v veterinarsko mora 

imeti pripravnik strokovno oziroma šolsko izobrazbo, ki je 
predpisana za veterinarsko stroko, in ob koncu določene- 
ga roka napraviti strokovni izpit. 

Pripravniku se lahko prizna prejšnja pripravniška 
služba, trajanje staža pa se mu v tem primeru določi po 
sorodnosti dela v prejšnji in v veterinarski stroki in gle- 
de na to, koliko je pripravnik pripravljen za izpit; ven- 
dar pa veterinarska pripravniška služba ne sme biti 
skrajšana več kot za eno tretjino. 

Pripravnik, ki preide v veterinarsko stroko, ne oprav- 
Ija izpita iz tistih predmetov, iz katerih ga je že opravil 
na prejšnjem strokovnem izpitu. 

35. člen 

Rok za opravljanje strokovnega izpita ne sme biti 
krajši od treh mesecev in ne daljši od enega leta Po 
opravljenem izpitu se postavi uslužbenec v določen po- 
klic. Do takrat prejema plačo svojega dotedanjega po- 
klica. 

Ce dobi uslužbenec ob prehodu iz druge stroke v ve- 
terinarsko stroko kak višji poklic, za katerega ni predpi- 
san strokovni izpit, opravi strokovni izpit, ki je določen 
za začetni poklic iz določene skupine poklicev. 

36. člen 

Strokovni izpit, ki ga je uslužbenec opravil pred pre- 
nehanjem službe v veterinarski stroki, se mu prizna ob 
ponovni vjrnitvi v službo veterinarske stroke: 

1. če je uslužbenec v drugi stroki opravljal delo s 
področja veterinarstva, 

2. če v drugi stroki ni opravljal veterinarskega dela, 
pa prekinitev ni bila daljša; 

a) od petih let, če se vrne v službo kot veterinar, 
b) od osmih let, če se vrne v službo kot višji veteri- 

nar ali z višjim poklicem od tega, 
c) od treh let, če se vrne v službo kot nižji veterinar- 

ski pomočnik, 
č) od šestih let, če se vrne v službo kot veterinarski 

pomočnik ali višji veterinarski pomočnik 
Veterinarski specialisti morajo znova opraviti izpit 

iz svoje specializacije, če se več kot pet let niso ukvarjali 
z delom svojo specializacije. 

87. člen 

Strokovnega izpita pri prehodu iz druge stroke v ve- 
terinarsko ni treba opravljati uslužbencem, ki pridejo za 
vodilne uslužbence, in tudi ne uslužbencem, • preidejo 
zaradi posebne sposobnosti in uradne potrebe. 

Prav tako so lahko •oproščeni staža in izpita usluž- 
benci, ki imajo po oceni strokovne komisije dokazano 
usposobljenost in prakso za dela določenega poklica. 

VIL KONČNE DOLOČBE 

88. člen 
Prevedeni pripravniki morajo opraviti strokovni Izpit 

po določbah tega pravilnika. 

Ce je pripravniku potekel rok pripravniške službe 
ali mu je do poteka roka ostalo premalo časa, da bi se 
mogel pripraviti za strokovni izpit, se mu podaljša pri- 
pravniška služba za toliko časa, kolikor mu je potrebno 
za pripravo za izpit, vendar največ za šest mesecev. 

39. člen 

Če uslužbenec ni opravil strokovnega izpita ali če 
opravljeni izpit ne ustreza izpitu, ki je predpisan za po- 
klic, v katerega je preveden, mora strokovni izpit oziro- 
ma dopolnilni izpit napraviti v enem letu po uveljavitvi 
tega pravilnika. 

40. aen 
Po oceni strokovne komisije se smojo oprostiti stro- 

kovnega izpita po prednjem členu vodilni uslužbenci in 
uslužbenci, ki imajo potrebno strokovno prakso in spo- 
sobnost za opravljanje dela določenega poklica oziroma 
funkcije. 

41. člen 

Uslužbenci, ki so v poklicu veterinarskega bolničarja, 
veterinarskega higienika in veterinarskega laboranta, pa 
nimajo ustrezne šolske izobrazbe, morajo opraviti predpi- 
sani končni izpit ustreznega tečaja v enem letu od dneva 
uveljavitve tega pravilnika. 

Minister za kmetijstvo LRS lahko uslužbence iz pred- 
njega odstavka oprosti obiskovanja tečaja in opravljanja 
tečajnega izpita, če so s svojim delom dokazali, da imajo 
zadostno strokovno usposobljenost. Oprostitev predlaga 
starešina organizacijske enote, pri kateri uslužbenec dola, 
po poprej dobljenem mnenju strokovne komisije. 

Za druge uslužbence iz prednjega odstavka se usta- 
novijo tečaji in tečajni izpiti, katerih delo se začne v dveh 
mesecih po uveljavitvi tega pTavilnika. 

42. člen 
Veterinarji, ki so do uveljavitve tega pravilnika pre- 

bili pet let pri specialnem delu v zavodih in klinikah 
veterinarske fakultete, v veterinarskih bakterioloških za- 
vodih in postajah, v zavodih za proizvajanje cepiva in 
zdravil, živinorejskih zavodih (žrebčamah) ali v higienski 
službi pri' velikih klavnicah, se štejejo za epeoialisie za- 
devne skupine oziroma podskupine, ne da bi morali 
opravljati izpit. 

Specializacijo prizna izpitna komisija na podlagi do- 
kaza o času, prebitem pri specialnem delu. 

48. člen 
Sedanji specialni strokovni' tečaji se morajo spraviti 

v sklad z doloöbami o strokovnih tecaiih iz tega pravil- 
nika, 

44. Člen 

V vsakem posameznem primeru odloči strokovna ko- 
misija, kateremu strokovnemu izpitu iz tega pravilnika 
ustrezajo posamezni prejšnji izpiti. 

45. Sen 

Ta pravilnik velja od dneva objave v »Uradnem listu 
LRS«. 

Št. S—zak. Ö74 
Ljubljana dne 18- novembra 1948. 
8trmjam se! 

Predsednik vlade LRS:        Minister za kmetijstvo LRS: 
Miha Marinko L p. Ing. Lerefik Jožo 1 r. 
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Popravek 
V 48. številki Uradnega lista LRS z dne 11. XI. 1948 

je treba v navodilu za izvajanje uredbe o odkupu fižola 
v gospodarskem letu 1948/49 pod št. 263 na 383 strani 
v II. točki: 

a) črtati na koncu prvega odstavka besede »vendar 
samo takrat, če je poprej sklenil pogodbo za prodajo ob- 
veznih količin«; za besedo >cena« tik pred črtanim bese- 
dilom postaviti mesto vejice piko; 

b) na koncu drugega odstavka črtati besede »in tudi 
to le takrat, če ga je kontrahirak ter za besedo fižola, 
ki stoji tik pred črtanim besedilom, mesto vejice postaviti 
piko. 

Iz sekretariata 
ministrstva za trgovino in preskrbo LRS 

Pregled »Uradnega lista FLRJ« 
Št. 98 z dne 10. novembra 1948: 

824. Ukaz o sklicanju Ljudske skupščine Federativne ljud- 
ske republike Jugoslavije na III. izredno zasedanje. 

825. Ukaz o določitvi nekih republiških podjetij za pod- 
jetja splošnega državnega pomena. 

826. Ukaz o določitvi namestnika ministra za zunanjo trgo- 
vino med njegovim bivanjem v inozemstvu. 

827. Uredba o potnih in selitvenih stroških državnih usluž- 
bencev, j 

828. Uredba o ustanovitvi,'in delovnem področju instituta 
za družbene znanosti/ 

829. Pravilnik o organizaciji in delu komisije za revizijo 
idejnih projektov ••• zvezni planski komisiji. 

830. Pravilnik o organizaciji in delu komisije za revizijo 
idejnih projektov pri ministrstvu za gradnje FLRJ. 

831. Pravilnik o spremembah in dopolnitvah pravilnika 
o higienskih in tehničnih varstvenih ukrepih na mor- 
skih ladjah. w 

832. Odredba o določitvi skrajšanega rednega delovnega 
časa za nekatera dela v grafični industriji. 

Št. 99 z dne 13. novembra 1948: 

833. Obvezna razlaga tretjega odstavka 1. člena zakona 
o ravnanju s premoženjem, ki so ga lastniki morali 
zapustiti med okupacijo, in s premoženjem, ki so 
jim ga odvzeli okupator ali njegovi pomagači. 

834. Obvezna razlaga prvega odstavka 13. člena zakona 
o overitvi podpisov, pisave in prepisov. 

835. Ukaz o prenosu zadev skrbstva za vojaške vojne 
invalide • za mirovne vojne invalide v pristojnost 
komiteja za socialno skrbstvo pri vladi FLRJ. 

836. Uredba o izvedbi valorizacije na ozemlju, priključe- 
nem po mirovni pogodbi z Italijo k Federativni ljud- 
ski republiki Jugoslaviji. 

837. Uredba o zatiranju spolnih bolezni. 
838. Uredba o zatiranju trahoma. 

839. Uredba o državnem skladu plemenskih in pitanih 
prašičev. 

840. Odredba št. XIX o državni (vezani) ceni za suhe 
gobe. 

841. Navodilo za izvajanje uredbe o planski uporabi goto- 
vine v gospodarstvu. 

842. Navodilo o spremembah in dopolnitvah navodila o 
povračilu pomotoma pobranega davka. 

843. Odredba o sklepanju pogodb o reji in prodaji virusnih 
prašičev. 

844. Odredba o tehnični opremi idejnega in glavnega pro- 
jekta. 

845. Odločba o odkupni marži za vinski kamen, ki se 
kupuje od pridelovalcev po določeni državni (vezani) 
ceii. 

846. Odločba o premijah za vino, mošt in grozdno mezgo, 
odkupljene, kontrahirane ali oddane do 31. decem- 
bra 1948. 

St. 100 z dne 17. novembra 1948: 

847. Obvezna razlaga 2. odstavka 4 člena zakona o volil- 
nih imenikih. 

848. Ukaz o določitvi jugoslovanske izvozne in kreditne 
banke, d. d. v Beogradu, za podjetje splošnega po- 
mena. 

849. Uredba o dopolnitvi uredbe o ustanavljanju delav- 
sko-nameščenskih restavracij in uprav za družbeno 
prehrano, 

850. Pravilnik o pripravniški službi, strokovnih izpitih 
in tečajih v administrativni stroki. 

851. Pravilnik o opravljanju izpita uslužbencev diploma 
sko-konzularne stroke. 

852. Odredba o sestavnih delih in imenih v projektnem 
elaboratu za visoke gradbe, inženirske konstrukcije 
in graditve cest. 

853. Odločba o drugi spremembi in dopolnitvi odločbe o 
sklepanju kupnih pogodb (kontrahiranju) za vino, 
krompir, oljčno olje, riž in suhe višnje letine 1948. 

854. Odločba o drugi spremembi in dopolnitvi odločbe o 
določitvi kmetijskih pridelkov, ki se kupujejo- od 
kmetov pridelovalcev in kmečkih delovnih zadrug 
po določenih državnih (vezanih) cenah. 

855. Odločba o izročitvi v promet izdaje priložnostnih 
poštnih znamk za petletnico zgodovinskih odlokov • 
Anffiašističnega sveta narodne osvoboditve Jugosla- 
vije in triletaice priglasitve Federativne ljudske re- 
publiko Jugoslavije. 

St. 101 z dne 20. novembra 1948: 
856. Pravilnik o ustanovitvi in registraciji podružnic in 

poslovalnic (baz) direkcije državnega žitnega sklada. 
857. Odredba o spremembi in dopolnivi odredbe o sani- 

tetni' tarifi v pomorskih lukah Federativne ljudske 
republike Jugoslavije. 

858. Odredba o socialnem zavarovanju rednih študentov 
in učencev srednjih strokovnih šol (tehnikumov)> in 
posebnih strokovnih šol med obrežno prakso. 

859. Odločba o premijah delavcev, •• so zaposleni pri reji 
in pitanju prašičev. 

Izdaja >Uradnl Uet LRS<. — Ravnatelj • odgovorni urednik: Boïo VoduSek; tiska Blasnikova tiekama, obrat 1 — oba v Ljubljani. 
NaroSnina: četrtletno 60, polletno 120. celoletno 240 din. — Posamezna Številka: 4 din za 16 strani. 8 din za 32 etranj, 12 din 
za 48 strani. 16 din za 64 strani, po poätf 2^0 din ve& — Uredništvo In upravn&tvo: Ljubljana, Gregorčičeva ulica St. 28. — 

Telefon: ravnateljstvo 49-40. uiredni§tvo 49-90. upravnlätvo 55-79. — Cek. račun 6—90190—1. 
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Letnik V. V Ljubljani dne 30. novembra 1948. Številka 51. 

s/ ili. 
VSEBINA 

Odredba o apremembi odredbe za uporabo uredbe o ob- 
vezal službi zdravnikov v državnih zdravstvenih ustanovah. 

278. Navodilo za izvajanje uredbe o nadzorstvu nad prometom 
z nepremičninami. 

274. Na vodalo v zvezi e pravilnikom o\ posebni etaJni kontroli 
nad predmeti široke potrošnje v trgovski mrefi. 

—   Popravek. ^ 

paAVn,NIKL0DHEDB£.NAV0ÖILA.0DL0CBE 
MINISTRSTEV LJUDSKE REPUBLIKE SLOVENIJE 

Po pooblastilu iz 8. člena uredbe o obvezni službi 
zdravnikov v državnih zdravstvenih ustanovah (Uradni 
list FLRJ, št. 98 z dne 19  XI. t947) izdajam 

odredbo 
o spremembi odredbe za uporabo uredbe o obvezni 
službi zdravnikov vdržavnib zdravstvenih ustanovah 

(Uradni list LRS, St 22—127/48) 

1 Sten 
5 člen odredbe se tako »premeni, da še glasi: 
Zdravniki iz 4. člena uredbe prejemajo za svoje delo 

pavšalni mesečni honorar, in sicer:      ">'   , ta 

a) zdravniki splošne prakse, ki delajo 4 ure na dan, 
2600 do 8000 din; 

b) zdravniki splošne prakse, ki delajo • ur na dan, 
3100 do 4100 din; 

c) zdravniki specialisti, ki delajo 4 ure na dan, 8000 
do 3500 din; 

•) zdravniki specialisti, ki delajo 5 ur na dam, 3700 
do 4400 din. 

V mejah najviäjega in najnižjega zneska določi s po- 
sebno odločbo honorar državni organ, v čigar upravi je 
zdravstvena \ ustanova, upoštevajoč pri tem težo dela, 
zdravnikovo izkušenost in prizadevanje v službi ter leta 
liegove zdravniške praksa 

Honorar se izplačuje mesečno za nazaj. 

. 2. člen   - 
Ta odredba velja od dneva objave v >Uradnem lieto 

LRS«. 

V b - St  1758/7    * 
Ljubljana dne 17. novembra 1948. 

Minister za ljudsko zdravstvo LRS: 
Dr. AhHn •••{•• Lr. 

273. 

Na podlagi 9. člena uredbe ó nadzorstvu nad pro- 
metom z nepremičninami (Uradni Ust FLRJ, št. 24-163/48) 
predpisuje minister za pravosodje LRS v sporazumu z 
ministrstvom za komunalne zadeve LRS in ministrstvom 
za kmetijstvo LRS 

navodilo 
za izvajanje uredbe o nadzorstvu nad prometom 

z nepremičninami 

I 

• Svojo privolitev mora data pristojui Izvršilni odbor 
okrajnega oziroma mestnega ljudskega odbora za vse 
prenose lastninske pravice na nepremičninah, ki bi se 
imeli opravit-' z enega zasebnika (fizične ali pravne osebe) 
na drugega zasebnika, proti plačilu ali brez plačila, po 
katerem koli pravnem naslovu (kupni pogodbi, darilu, 
menjavi itd., sodni odločbi, sodni poravnavi, prisilni ali 
prostovoljni dražbi, razdoru skupnosti, delitvi hišne za- 
druge). 

Prav tako je odvisno od te privolitve tudi ustanav- 
ljanje vseh vrst bremen (zastave, osebne služnosti -* 
užitka) na •••••••••••• zasebnika v korist drugih za- 
sebnikov po kakršnem koli pravnem naslovu, izvzema 
vdovski užitek in stvarno služnost. 

Za prenos lastninske pravice na nepremičninah in 
za ustanavljanje bremen na nepremičninah med zasebniki 
je potrebna privolitev pristojnega izvršilnega odbora 
okrajnega oziroma .mestnega ljudskega odbora, ne glede 
na to, ali izvira pravni naslov (pogodba, sodia odločba, 
sodna poravnava, dražba), ki je potreben za prenos last- 
ninske pravice oziroma za obremenitev, iz časa pred uve- 
ljavitvijo ali po uveljavitvi uredbe o nadzorstvu nad pro- 
metom z nepremičninami!. 

II 

Privolitev izvršilnega odbora pri ljudskem odboru ni 
potrebna, če gre za prenos lastnàneke pravite na nepre- 
mičninah na jugoslovanskega državljana alf za obreme- 
nitev nepremičnin v korist jugoslovanskega državljana na 
podlagi zakonitega ali oporočnega dedovanja ali na pod- 
lagi volila. 

Privolitev je potrebna,,kadar gre za prenos lastnin- 
ske pravice ali za obremenitev, pa čeprav na podlagi de- 
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dovanja, če je prišlo do dedovanja zaradi tega, ker so 
drugi dediči dediščino odklonili ali pa se ji odrekli. 

Ta privolitev ni potrebna niti za prenos lastninske 
pravice na nepremičninah4 niti za obremenitev nepremič- 
nin, če sta oba ali eden od udeležencev državni urad, 
državna ustanova, državno gospodarsko podjetje, mešano 
gospodarsko podjetje, zadružna ali družbena organizacija, 
ki sodeluje pri graditvi socializma ali krepitvi neodvis- 
nosti in obrambne moči države. 

Privolitev tudd takrat ni potrebna, kadar se opravi 
vpis lastninske pravice v postopku za osnovanje zemlji- 
ški]] knjig in gre za starine, to je •• dedno premoženje 
(dedino — očevino) ali za premoženje, pridobljeno s prav- 
nim opravilom do 6. IV. 1941. 

Privolitev ni potrebna za prenose lastninske pravice 
na nepremičninah in za obremenitev nepremičnin, glede 
katerih je izdalo pristojno zemljiškoknjižno sodeče do 
vštevši 23. marca 1948 odločbo, s katero se dovoljuje 
vknjižba lastninske pravice oziroma vknjižba obreme- 
nitve. 

III 

Po točki a) 3. člena uredbe je ovira za privolitev v 
prenos lastninske pravice na nepremičninah tudi v tehle 
primerih: 

1. kadar je podan spekulativni namen tudi samo pri 
enem udeležencu, pa čeprav tak namen ne bi bil podan 
pri drugem udeležencu. Ne sme se na primer dati pri- 
volitev za prenos lastninske pravice na nepremičniLnah na 
podlagi pogodbe o kupu in prodaji, če prodaja prodajalec^ 
nepremičnine v spekulativne namene, pa.čeprav eo glede 
kupca podani pogoji za privolitev v prenos aii narobe, če 
kupuje kupec nepremičnino v spekulativne namene, ne 
glede na to, da prodajalec izpolnjuje pogoje za privolitev 
v prenos; 

2. kadar gre za prenos lastninske pravice na zem- 
ljišču za kmetijsko obdelovanje (njivi, travniku, pašniku, 
vinogradu, sadovnjaku itd.) na osebo, ki nj po poklicu 
kmet (delavci, uslužbenci, obrtniki itd.), pa tudj v pri- 
meru, kadar bi ta oseba lahko redno obdelovala to zem- 
ljišče g svojo delovno silo in delovno silo svoje družine, 
brez uporabe tuje delovne sile. 

Izjemoma se sme dovoliti prenos lastninske pravice 
na manjših vrtovih, dednih zemljiščih, vinogradih, sadov- 
njakih in temu podobno tudi na delavce, uslužbence, na- 
meščence, obrtnike in druge državljane, ki niso kmetje, 
In sicer samo, Če lahko te površine tak pridobitelj obde- 
luje s svojo delovno silo in z delovno silo svoje družine, 
brez uporabe tuje delovne sile; 

8. kadar bi se imela lastninska pravica prenesti na 
zemljišču za kmetijsko obdelovanje od malega kmeta na 
bogatega kmeta (kulaka), ne glede na to, ali hI lahko ta 
to zemljišče in drugo svojo kmetijsko posest redno obde- 
loval s svojo delovno silo in delovno sto svoje družine, 
ne uporabljajoč tujo delovno silo; 

4. kadar bi se imela lastninska pravica na stanovanj- 
ski zgradbi ali na zemljišču za zidanje take zgradbe pre- 
nesti na osebo, ki je že lastnik stanovanjske zgradbe aH 
je lastnik take zgradbe Han njegove ožje družine (žena 
in otroci), s katerim živi v skupnem gospodinjstvu, ne 
glede oa tot ali stanujejo v zgradbi, katere lastniki so že; 

5. kadar se pridobi lastninska pravica na stanovanj- 
ski zgradbi z več stanovanji ali na zemljišču za zida- 
nje take zgradbe, ne glede na to, ali je pridobitelj ali 
član njegove ožje družine že lastnik stanovanjske zgradbe. 

IV 

Po točki a) 3. člena uredbe nI ovire za privolitev v 
prenos lastninske pravice na nepremičninah: 

1. kadar pridobe delavci, uslužbenci, nameščenci, 
kmetje, obrtniki in drugi državljani stanovanjsko zgradbo 
v mestu ali na deželi ali zemljišče za zidanje take zgradbe, 
in sicer samo, Če pridobitelj ali kak član njegove ožje 
družine (žena in otroo:), s katerimi živi v skupnem gospo- 
dinjstvu, ni že lastnik stanovanjske zgradbe, če je taka 
zgradba največ dvostanovanjska in če je potrebna za sta- 
novanje njemu in članon. njegove družine'. 

Na privolitev v prenos lastninske pravice na stano- 
vanjski zgradb; v takem primeru ne vpliva okoliščina, da 
kaki neznatni deli zgradbe ne b' bili potrebn; pridobi- 
telju in članom njegove družine za stanovanje, kakor tudi 
ne okoliščina, da ee sami po veljavnih predpisih ne bi 
mogli v zgradbo vseliti. 

Niti v primeru, predvidenem v tej točki, oa se ne 
sme dati privolitev za prenos lastninske pravice na stano- 
vanjski zgradbi, če ugotovi izvršilni odbor okrajnega ozi- 
roma mestnega ljudskega odbora, da je namen prido- 
bitve pri taki zgradbi izključno ta, da bo imel pridobitelj 
rento, in ne, da bi v njej stanoval; 

2. kadar pridobd mali kmet kmetijsko zgradbo ali 
zemljišče za zidanje take zgradbe, če mu j© potrebna za 
nastanitev živega ali mrtvega inventarja in kmetijskih pri- 
delkov, kakor tudd, kadar pridobi obrtnik prostore ali 
zemljišče za zidanje prostorov, ki so mu potrebni za oprav- 
ljanje obrti ali za nastanitev materiala in obrtnih iz- 
delkov; 

3. kadar pridobi mali kmet kmetijsko zemljišče 
(njivo, trïvnik, pašnik, vinograd, sadovnjak itd.), vendar 
samo v primeru, če ga lahko redno obdeluje sam ali sku- 
paj s člani svoje družine, brez uporabe tuje delovne sile, 
upoštevaje pri tem tudi kmetijsko posest, katere lastniki 
eo že. Tudi v tem primeru pa se ne sme dovoliti prenos 
lastninske pravice na kmetijskem zemljišču, če bi se 
imel mali kmet zaradi pridobitve tega zemljišča, jemaje 
pri tem v poštev tudi kmetijsko posest, katere lastniki so 
že on m Slani njegove družine, šteti za bogatega kmeta. 

Pri presoji vprašanja, aH se ustvarja po točki a) 
8. Člena uredbe s pridobitvijo nepremičnine za pridobi- 
telja stalna renta, večja, kakor pa je potrebna za živ- 
ljenje, se ne vzame v poštev samo dohodek, ki ga ta 
nepremičnina daje, ampak tudi vsi dohodki od premo- 
ženja, osebnega dela in iz drugih virov, ki jih že imajo 
pridobitelj in člani njegove ožje družine, s katerimi živi 
v skupnem gospodinjstvu. Prav tako se jemljejo v poštev 
tudi potrebe za življenje (preživljanje, šolanje itd.) glede 
vseh teh oseb kakor tudi glede oseb, ki jih pridobitelj 
preživlja. 

VI 

V obremenitev nepremičnin privoli izvršilni odbor 
okrajnega oziroma mestnega ljudskega odbora samo ta- 
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Razglasi in oglasi 

Opozorilo naročnikom.7 

Plačajte Čimprej naročnino za leto 1949, da ne boste imeli 
težav in sitnosti v januarju 1949, ko bomo ^ustavili list vsem, 
ki ne bodo imeli plačane naročnine vsaj za prvo četrtletje 1949. 

Položnice smo priložili! 

V naši založbi so izšli: 
Abecedni imenik naselij LRS z upravno razdelitvijo LRS, imenikom 

krajevnih ljudskih odborov, njihovih poŠt in zemljevidom krajevnih ljud- 
skih odborov LRS. Strani 162, cena 70 din. 

Pravilnik o ureditvi in vodstvu matičnih knjig z obrazci in odredbo o 
matičnih okoliših na vsem ozemlju LRS. Strani 96, cena 18 din. 

Zbirka gospodarskih predpisov, II. del, 

ki je nadaljevanje Zbirke gospodarskih predpisov, ki smo jib izdali 
aprila 1947. V tem drugem delu Zbirke gospodarskih predpisov smo se 
trudili, da bi vse gradivo uredili kar najbolj sistematično in pregledno in 
tako olajšali njegovo uporabo. Težišče zbirke so >Splošni predpisi o upravi 
državnih gospodarskih podjetij<, s predpisi o arbitraži, pogodbah, plačeva- 
nju medsebojnih obveznosti, registraciji, vknjižbi lastninske pravice, aron- 
daciji, razlastitvi, nacionalizaciji, razdeljevanju industrijskega blaga, pro- 
sti prodaji, Finansiranju, kreditu, knjigovodstvu in glavnimi predpisi o pre- 
skrbi prebivalstva z živili in industrijskimi izdelki. Dodali amo predpise 
o upravi državnih zgradb, o delavskih preskrbovalnicab in o invalidskih 
gospodarskih podjetjih. V >Dodatku< smo zbrali predpise o akumulaciji in 
cenah ter enotnih cenah, ki so kot dopolnila, popravki in spremembe iz- 
šli po izdaji naše prve Zbirke gospodarskih predpisov. 

Zbirka bo nepogrešljiv pripomoček vsem voditeljem in drugim usluž- 
bencem državnih gospodarskih podjetij pa tudi vsem učencem gospodar- 
skih šol in tistim uslužbencem ministrstev in ljudskih odborov, ki dnevno 
uporabljajo gosjmdarske predpise v svoji službi. Zbirka obsega 752 strani 
in je vsled svoje obzirnosti vezana v polplatno. Cena 105 din. 

Razen tega opozarjamo naše naročnike na: 

Komentar h kazenskemu zakoniku, splošni del 

v slovenskem prevodu. Komentar je zamišljen in izdelan v prvi vrsti kot 
olajšava in pomoč za pravilno izvajanje, načel splošnega dela kazen- 
skega zakonika pri uporabi predpisov posebnih kazenskih zakonov. Strani 
804, cena 90 din. 

-. Splošni register predpisov 
to je kazalo vseh predpisov, ki so izšli v Uradnem listu PLRJ, v Uradnem 
listu LRS, v Uradnih obvestilih zveznega urada z« cene in v Vestniku 
urada za cene pri predsedstvu VLRS od leta 1946 do vštetega leta 1Ö47. 
Strani je 453, cena 60 din. / 

Priročnik za krajevne ljudske odbore, L del 
Strani 120, cena 20 din. 

Zbirka predpisov o varstvu mater in otrok 
Strani 105, cena 17 din. 

* 
V tisku sta: 
Priročnik za krajevne ljudske odbore TT. del 
Zbirka gospodarskih predpisov, I. del (ponatisnjena in izpopolnjena 

izdaja knjižice iz 1. 1947). 

Vpisi v register državnih 
gospodarskih podjetij 

2160. 
Sedež: Ajdovščina. . 
Dan vpisa: 22 novembra 1948. 
Besedilo: Tovarna likerjev in sadnih 

izdelkov, Ajdovščina, 
Poslovni predmet: Industrijska proiz- 

vodnja likerjev in sadnih izdelkov. 
Ustanovitelj podjetja: Vlada LRS. od- 

ločba St. S-zak. 606 z dne 16. X. 1948. 
Operativni upravni voditelj: Glavna 

direkcija živilske industrije LRS. 
Podjetje zastopajo: 
Stekar'Ivan, ravnatelj, ki podpisuje 

za podjetje samostojno, v obsegu zak. 
pooblastil in pravil podjetja, 

GaČnik Jožko, komerc vodja, ki pod- 
pisuje za podjetje v odsotnosti ravnate- 
lja  v istem obsegu kot oni, ter 

Širok Anton, računovodja, ki sopod- 
pisuje vse listine, navedene v 47. členu 
spi. zakona o državnih gospodarskih pod- 
jetjih. 

Ministrstvo za finance LRS, 
Ljubljana, 

dne 15. novembra 1048, 
St. 24331—48 10.640 

2161. 
Sedež: Kropa. 
Dan vpisa: 22. novembra 1948. 
Besedilo: >Plamen«, tovarna vijakov 

in žebljev, Kropa, skrajšano: >Plamen«, 
Kropa. 

S podjetjem »Plamene. Kropa, •• spoji 
podjetje Ivan Lazar, industrija žičnikov, 
Kamna gorica. Združeno podjetje bo po- 
slovalo pod firmo, ki je navedena v be- 
sedilu. 

Vpiše se 
Berčič Tomaž, računovodja, ki eopod- 

pisuje vse listine, navedene v 47. členu 
spi. zakona o državnih gospodarekih 
podjetjih. 

Ministrstvo za finance LBS, 
Ljubljana, 

dne 16. novembra 1948. 
Et. 24336-48 10486 

* 
2162 

Sedež: Ljubljana, 
'    Dan vpisa: 22. novembra 1948. 

Besedilo: »Kmetijski magaziui, Ljub- 
ljana. 

Besedilo odslej :Kmetijski magazin lo 
servis, Ljubljana, 

Poslovni predmet odslej: 
Oskrbovanje kmetijskega gospodarstva 

celotnega drž. gospodarskega področja 
na območju LRS z industrijskimi proiz- 
vodi, potrebnimi xa kmetijsko proizvod- 
njo; 



Stran 994 UK A DNI LIST LUS Štev. 51. — 30. XI. 1948 

oskrbovanje ministrstva za kmetijstvo 
LRS, podrejenih zavodov In ustanov ter 
drž. gospodarskih podjetij pod njegovim 
ope-' v •• upravnim vodstvom s servis- 
nim materialom; 

oskrbovanje ku-otijskih gospodarstev 
zadružnega in privatnega sektorja s spe- 
cialnimi industrijskimi proizvodi, po- 
trebnimi za kmetijsko proizvodnjo; 

nakup in prodaja na debelo in drob- 
no, i>o potrebi tudi uvrv industrijskih 
proizvodov (za izvrševanje nalog od a-c). 

Izbr'5eta se poslovalnici v Ljubljani 
in Novem mestu, vpišeta se pomožna 
naprava — skladišče v Celju 

Izbri'eia se: Du'si Ciril, dosedanji taj- 
nik, in Ložar Justina, glavni računo- 
vodja, vnišeta se: 

Snoj Anton, ref. za zaščitna sredstva 
in krmila, ki podpisuje za podjetje v 
odsotnosti ravnatelja, v istem obsegu kot 
oni. ter 

Strle Franc, glavni računovodja, ki 
sopodpisuje vse listine, navedene v 47. 
členu spi. zakona o državnih gospodar- 
skih podjetjih. 

Ministrstvo za finance LRS. 
Ljubljana, 

dne 15. novembra 1948. 
St. 24332-48 10.637 

« 
2163. 

Sedež: Sv. Pavel pri Trebolrtu. 
Dan vpisa: 22. novembra 1948. 
Besedilo: Tekstilna tovarna Sv. Pavel 

pri Preboldu. 
VpiSejo se pooblaščenci za podpisova- 

nje: 
Zabk-i Ivan, sekretar, ki podpisuje 

za podjetje v odsotnosti direktorja, v 
istem obsegu kot oni. 

Sušek Rozalija, glavni računovodja, ki 
sopodpisuje vse listine, navedene v 47. 
členu spi. zakona o državnih gospodar- 
skih podjetjih, 

Cerar Ljubica, namestnik glavnega ra- 
čunovodje. 

Ministrstvo za finance LRS, 
Ljubljana, 

dne 15. novembra 1948. 
St. 24329-48 10.638 

2164. 
Sedež: Postojna. 
Dan vpisa: 22. novembra 1948. 
Besedilo: Gostinsko podjetje >Jamska 

re sta vrači jac v Postojni. 
Vpišo se Brodnik Franjo, začasni v. d. 

ravnatelja, ki bo v dvomesečni odsot- 
nosti ravnatelja Langa Leopolda podpi- 
soval za podjetje, in sicer v istem obsegu 
kot oni 

Ministrstvo za finance LRS. 
Ljubljana. 

dne 15. novembra 1948. 
St. 24327-48 10.639 

2165. 
Sedež: Slovenj Gradec. 
Dan vpisa: 20. novembra 1948. 

,    Besedilo*   Mestna  gostinska   podjetja 
Slovenj Gradec. 

Poslovni predmet: Oddaia prenočišč, 
prehrana stalnih m potujočih gostov, to- 
čenje vseh vrst pijač. 

Poslovalnice: 1. Hotel Tone, Slovenj 
Gradec, Francetova cesta 37. 

2. Hotel Korotar.- in restavracija, Slo- 
venj Gradec, Glavni trg 60. 

Ustanovitelj podjetja: MLO Slovenj 
Gradec 

Za podjetje podpisujejo: 
Roznien Vinko, upravnik, v vseh za- 

devah podjetja samostojno, v njegovi od- 
sotnosti sopodpisuje 

Blatnik Franc, kontrolor podjetja. 
Vse listine, navedene v 47. členu spi. 

zakona o državnih gospodarskih podjet- 
jih podpisuje poleg upravnika In kontro- 
lorja rudi 

Poljanee Leon, glavni računovodja, v 
njegovi odsotnosti pa 

Karner Ivan, knjigovodja podjetja. 
Okrajni LO Dravograd. 

poverjeništvo za finance, 
dne 20. novembra 1948 

St. 1156/1-48 10.533 

2166. 
Sedež: Slovenj Gradec. 
Dan vpisa: 20. novembra 1948. 
Besedilo: Mestna obrtna podjetja Slo- 

venj Gradec. 
Poslovni predmet: a) poka kruha In 

nee'va '2. lastne in tuje moke ter r 'aie 
tega; b) izdelava in popravilo obutve 
W. lastnega in tujega tnateria'a ter pro- 
daja te; c) »delava, popravilo ter pro- 
daja sedlarskih in taDetntëkih del !n 'z- 
dplkov; č) izdelava sveč. rar^ih «lišSnc 
ter prodaja teh na debelo; d) izdelava, 
popravólo in prodaia vseh vrst pokrival. 
e) klanje ž!v'ne, Ì7xHovanie mesnih Iz- 
delkov in prodp'a teh; f) izvrševanje 
soboslikarskih, črkoslikarsklh in ple- 
skarskih del: g) predvafam'e filmov: 
h) tedelava in popravilo ob'ačil. 

U.stanov'itelj podjetja: MLO Slovenj 
Gradec. 

Operativni upravni voditelj: MLO Sla 
venj Gradec. 

Poslovalnice: 
Parna pekama. Slovenj Gradec, Glav- 

ni trg 17, 
Čevljarstvo, Slovenj Gradec, Franceto- 

va ulica 35, 
Sedlarstvo in tapetništvo. Slovenj Gra- 

dec, Glavn: trg 58, 
Svečama, Slovenj Gradec, Celjska 

cesia 22, 
Klobučarstvo, Slovenj Gradec, Glavni 

trg 43, 
Klavnica in mesarija. Slovenj Gradec, 

Glavn' trg 46. 
' Slikarstvo in pleskarstvo. Slovenj Gra- 
dec, Glavni trg 8, 

Mestni kino. Slovenj Gradec, Glavni 
trg 60. 

Krojaätvo, Slovenj Gradec. Glavni trg 
ät. 7. 

Za podjetje podpisujejo: 
Rozman Vinko, upravnik,* v vseh za- 

devah podjetja, v njegovi odsotnosti 
Blatnik Franc, kontrolor podjetja. Vse 

listine, navedene v 47. členu spi. zakona 
o drž. gospodarskih podjetjih podnisuje 
poleg upravnika m kontrolorja tudi 

Poljanec Leon, glavni računovodja, v 
njegovi odsotnosti pa 

Karner Ivan, knjigovodja podjetja. 
Okrajni LO Dravograd, 

poverjeništvo za finance, 
dne M. uovemora 194S 

St. 1156/1—48 •34 
* 

2167. 
Sedež: Slovenj Gradec. 
Dan vpisa: 20. novembra 1948. 
Besedilo: Mestna trgovinska podjetja 

Slovenj Gradec. 
Poslovn- predmet: Nakup • prodaja 

trgovskega blaga, premoga in drv. 
Poslovalnice: 1. Trgovina usnja, Slo- 

venj Gradec, Glavni trg 22. 
2. Kurivo, Slovenj Gradec, Celjska 

cesta 24. 
3. Živila, Slovenj Gradec, Glavni trg 21. 
Ustanovitelj   podjetja:   MLO   Slovenj 

Gradec. 
Za podjetje podpisujejo: 
Rozman Vinko, upravnik, v vseh za- 

devah podjetja samostojno, v njegovi od- 
sotnosti 

Blatnik Franc, kontrolor podjetja. Vso 
listine navedene v 47. členu spi. zakona 
o državnih gospodarskih podjetjih pod- 
pisuje poleg upravnika in kontrolorja 
tudi 

Poljanec Leon. glavni računovodja, v 
rvjegov4 odsotnosti pa 

Karner Ivan. knjigovodja. 
Okra ini LO Dravograd, 

poverjeništvo za finance, 
dne 20. novembra 1918 

6t. 11•;0/1—48 10.532 
* 

2168. 
Sedež: Lig. 
Dan vpisa: 18. novembra 1948. 
Besedilo: Krajevna »Gostilna ob me- 

ji«.      ' 
Poslovni predmet: Prodaja alkoholnih 

in brezalkoholnih pijač in jedil. 
Ustanovitelj podjetja: KLO Lig 
Operativni upravni voditelj: KLO Lig. 
Podjetje zastopata in zanj podpisujeta: 
Ležica Ivan. upravnik, skupaj z nJim 
Mugerli Franc, član KLO do zneska 

20000 din. 
Okrajni LO Gorica 

poverjeništvo za finance, 
dne 18  novembra 1948. 

St. 3179/2-48. 10.602 
* 

2169. 
Sedež: Grosuplje. 
Dan vivisa: 22 novembra 1948 
Besedilo: Okrajni mnenzir. 0L0 Gro- 

suplje, skrajšano: Magazin Grosuplie. 
TzbriSe se Mencin Pepca. upravnik in 

Novak Angela, računovodja, vpiše ee 
Marinïek Stane, ravnatelj in 
Turk Alojzij, računovodja 

Okraini LO Grosuplje, 
Ofisek za finance, 

dne 92. novembra 1948. 
Št 4695/4-1948 10.553 

2170. 
Sedež: Srodna va? v Bohiniii. 
Dan vnisa: 26. novpmbra 1948 
Besedilo   KnnVvno kr«*aškn podjetje 

»Bogatin«, Srednja vas v Bohinja. 
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Poslovni predmet: Izdelovanje novih 
in popravilo starih oblek, plaačev • po- 
vršnikov. 

Ustanovitelj   podjetja:   KLO   Srednja 
va« v Bohinju. 

Operativni upravni voditelj: Izvršilni 
odbor KLO Srednja vas v Bohinju. 

Pcdjetjp zastopata m tanj podpisujeta: 
Kos Jožef, Jereka št.  17, poslovodja 

podjetja, 
Zupan Anton, Srednja vas M  76, na- 

mestnik poslovodje in računovodja. 
Okrajni LO Jesenice, 

poverjcnišlvo za finance, 
dne 26. novembra 19-S8. 

Si V-2RV2/2/48 10.740 
* 

2171. 
Sedež: Srednja vas • Bohinju. 
Dan vpisa: 26. novembra 1948 
Besedilo: Gostinsko podjetje »Pod li- 

po« Srednja vas v Bohinju. 
Poslovn prpdmel: ••••••• alkoholnih 

in brezalkoholnih pijač- in prehrana e 
toplimi jedili. 

Ustanovitelj   podjetja:   KLO   Srednja 
vas v Bohinju. 

Operativni upravni voditplj: Izvršilni 
odbor KLO Srednja vas v Bohinju. 

Podjetje zastoData in zani uodpisujeta*. 
Stare Janez, Srrdnja vas 68. poslovcd- 
Erlah Marija. Srednja vas 75, namest- 

nik poslovodje in računovodja. 
Okrajni LO  Je?enire, 

poverjenistvo za finance, 
dne 26. novembra 1948. 

Št- V-26H/2/48 10.739 

2172. 
Sedež: Srednja van v Bohinju. 
Dan tvpisa: 26. novembra  1948. 
Besedilo:   Krajevno čevljarsko  podjet- 

je ^Zlatorog«, Srednja vas v Bohinju. 
Poslovni predmet: Popravljanje starih 

in izdelovanje novih čevljev. 
Ustanovitelj podjetja: KLO Srednja 

vas v Bohinju. ° 
Operativni upravni voailelj: Izvršilni 

odbor KLO Srednja va«8 v Bohinju. 
Podjetje zastopata in zauj podnifujeta: 
Arh Janez Studor 34, poslovodja. 
Stari Martin, Češnjica 78, namestnik 

poslovodje in računovodja 
Okraini LO  Jesenice, 

poverjenistvo za finance, 
dne 26. novembra 1948. 

St. V-2613/2/48 10.741 
* 

2173. 
Sedež: Stara Fužina. 
Dan vpisa: 22. novembra 1948. 
Besedilo: Krajevno kroj. šiviljsko pod 

jetie Si. Fužina 
Poslovni  predmet:  Izdelovanje novih 

in popravilo starih oblek. 
Ustanovitelj podjetia: KLO St  Fužina 
Operativni upravni voditelj: Izvršilni 

odbor KLO St. Fužina. 
Podjetje zastonata in zan| podpisujeta: 
Zacar Peter, St Fužina 49, poslovodja. 
Pripon Marija, RibČev laz 6, računo- 

vodja. 
Okraini LO Jes"nice. 

poverieništvo •• finance 
dne 29. novembra 1948. 

Št. 2580'2/48 10.552 

2174. 
Sedež: Hotiza, 
Ddii vpisa: Z2. novembra 1948. 
Besedilo: »Krajevna goslinia«  Hotiza. 
Poslovni predmet: Točenje alkoholnih 

pijač in jedil. 
Ustanovitelj podjetja: KLO Hotiza, 

odločba št. //d/48 z dne 19. XI. 1948 
Operativni upravni voditelj: izvršilni 

odbor KLO Hotiza. 
Za podjetje podpisujejo: 
Horvat Matija, poslovodja, 
Žižek Stefan, namestnik, oba iz Ho- 

tize; za operativno upravo: 
Matajič Stefan, predsednik KLO Ho- 

tiza in njegov namestnik 
Hožjan Martin, tajnik KLO Hotiza. 

Okrajni LO Lendava, 
poverjenistvo za finance, 
dne 22. novembra 1948. 

St. 992 1-1948 10.596 
* 

2175. 
Sedež. Hoče. 
Dan vuisa: 3. novembra 1948. 
Besedilo:  »Krajevna  pekarna«   Hoče 
Poslovni predmet: Izvrševanje vseh 

poslov pekarske stroke. 
Ustanovitelj podjetja: KLO Hoče. 
Operativni upravni voditelj: KLO Ho- 

će,  pooblaščenec Bratuša Rudolf. 
Za podjetje podpisujeta: 
Kajnih Konrad, poslovodja, neomeje- 

no in 
Vabič Danica,  začasni  knjisovvdja. 

Okrajni L0 Maribor okolica, 
po ver elusivo za Hi ance, 

. dne 17. novembra 1948. 
St. 1779/8-48 V/e 9990 

*' 
2176. 

Sedež: Hotinja vas št. 122. 
Dau vpisa 12  novembra 1948. 
Besedilo: »Krajevna mesarija« Oreho- 

va- Hoiinja vas. 
Poslovni predmet: Izvrševanje vseh 

poslov  mesarske stroke. 
Ustanovitelj podjetja: KLO Orehova 

vas. 
Operativni upravni voditelj: KLO Ore- 

hova vas, pooblaščenec Kac Alojz, pred- 
sednik KLO. 

Za podjetje podpisujejo: 
Keršič Matija, poslovodja, samostojno, 

za operativno upravno vodstvo  pa 
Kac A'ojz, samostojno. 

Okrajni LO Maribor okolica, 
• poviT eništvo za finance, 

dne 22 novembra 1948. 
St. 1849/1-48 V/6 10581 

* 
2177. 

Sedel: Kamnica Št. 19. 
Dan vpisa: 16. novembra 1948. 
Besedilo:  »Krajevna  gostilna«   Kam- 

nica. 
Poslovni predmet: Izvrševanje veeh 

gostinskih poslov. 
Podjetje ie ustanovil: KLO Kamnica. 
Operativni upravni voditelj: KLO 

Kamnica. uprava cosnodarskih podjetij, 
pooblaščenca tradaeduik KLO Bernard 
Anton in Jelenič Stelan. 

Za podjetje podpisuje: 
Kosic Frančiška, poslovodja, samostoj- 

no. 
Okrajni LO Maribor okolica, 

poverjenistvo za finance, 
dne 22 novembra 1948, 

St 1887/5-48 V/6 10.584 
* 

2178. 
Sedež: Kamnica št. 129. 
Dan vpisa: 16. novembra 1948. 
Besedilo: »Krajevna kolarnica« Kam- 

nica, 
Poslovni   predmet:  Izvrševanje  vseh 

kolarskih poslov. 
Podjetje je ustanovil: KLO Kamnica. 
Operativni  upravni  voditelj:  Uprava 

gospodarskih podjetij, ki jo predstavlja- 
ta predsednik  KLO Bernard Anton in 
Jelenič Stefan. 

Za podjetje podpisuje: 
Stumberger  Franc, poslovođa, samo- 

stojno. 
Okrajni LO Maribor okolica, 

poverjenistvo za finance, 
dne 22 novembra 1948. 

SL  1887/4-48 W6 10.585 

2179. 
Sedež:   Kamnica št.  129. 
Dan vpisa: 16  novembra 1948. 
Besedilo. »Krajevna kovaška delavni- 

ca« Kamnica. /\ 
Poslovni predmet: Izvrševanje kova- 

ških poslov. 
Podjetje ie ustanovil: KLO Kamnica. 
Operativni upravni voditelj: KLO 

Kamnica. uprava gospodarskih podjetij, 
pooblaščenca predsednik KLO Bernard 
Anion in Jelenič Stefan. 

Za podjptie podpisuje; 
Kermat Franc, poslovodja, samostojno* 

Okrajni LO Maribor okolica. 
povor>nišivo 7• finiture, 
dne 22 novembra 1948. 

St. 1837/1-48 V/6 10.583 
* 

2180. 
Sedpž: Kamnica št. 129. 
Dan vpisa: 16  novembra 1948. 
Besedilo: »Krajevna mehanična delav- 

nica« Kamnica. 
Poslovni   predmet:   Izvrševanje  veeh 

poslov mehaniške stroke 
Podjetje je ustanovil: KLO Kamnica. 
Operativni  upravni  voditelj:  Uprava 

gospodarskih  podjetij, ki jo sestavljata 
predsednik KLO Bernard Anton in Je- 
lenič Štefan. 

Za podjetje podpisuje: 
Gnzila Paskval. poslovodja,, neomeje- 

no. 
Okrajni LO Maribor okolica, 

poveric-ništvo zo finance, 
dne 22 novembra 1948. 

Št. 1887/2-48 •/0 10.888 
* 

2181. 
Sedež: Kamn'ca ït. 129. 
Dan vTVsa: 16 novembra 1P48. 
Besedilo: »Krajevna- vrtnarija« Kam- 

nT^a. 
Toccai  predmet:  Izvrševanje   vseh 

, vrtnarskih roelov. 
1    podjetje Ie uelanovil: KLO Kamnica. 
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Operativni    upravni    voditelj:    KLO 
Kanimca, uprava gospodarskih podjetij, 
pooblaščenca predsednik KLO Bernard 
Anton in Jelenič ŠteJan. 

Za podjetje podpisuje: 
ŠuJe Leopold, poslovodja, samostojno. 

Okrajni LO Maribor okolica, 
poverjeništvo za ••••••, 
dne 22 novembra 1948. 

St.  1887/3-48 V'6 10.686 

2182. 
Sedež: Kumen St, 40. 
Dan  vpisa: 18. novembra 1948. 
Besedilo: »Krajevna gostilna« Pušca- 

•• 3. 
Poslovni predmet: Izvrševanje vseh 

gostinskih poslov 
Podjetje je ustanovil: KLO Puščava. 
Operativni upravni voditelj: KLO Pu- 

ščava, pooblaščenec Napotnik Miloš, 
član KLO. 

Za podjetje podpisujejo: 
Korea Ljudmila, poslovodja neomeje- 

no. 
Lampreht Maks. knjigovodja in 
Napotnik Miloš, za operativno upravno 

vodstvo. 
Okrajni LO Maribor okolica, 

poverjeništvo za finance, 
dne 22 novembra 1948. 

Št. 1795/1-48 V<6 10.590 

2183. 
Sedež: Maribor, Studenci, Ruška e. 

St. 9. 
Dan vpisa: 13. novembra 1948. 
Besedilo: Avtomehanična delavnica« 

Maribor-Studenci. 
Operativni upravni voditelj: Uprava 

proizvajalnih podjetij okraja Maribor 
okolica. 

Poslovni predmet: Popravljanje avto- 
mobilov, elektromotorjev in lakiranje 
avtomobilov 

Podjetje je ustanovil: OLO Maribor 
oko1' • 

Za podjetje podpisuje: 
Pirtušek Rudi. poslovodja, neomejeno. 

Okrajni LO Maribor okolica, 
poverjeništvo za finance, 
dne 22. novembra 1948. 

St. 1810/1-48 V'6 10.582 
* 

2184. 
Sedež: Sr. Lenart, Trojigka cesta 8. 
Dan vpisa: 18. novembra 1948. 
Besedilo: >Krajevna mesnica* Sr. Le- 

nart v Slov. gor. 
Poslovni predmet: Izvrševanje vseh 

mesarskih poslov. 
Ustanovitelj podjetja: KLO Sv. Lenart 

v Slov. gor. 
Operativni upravni voditelj: KLO Sv. 

Lenart,   pooblaščenka   Brumen  Marija, 
članica KLO- 

Za podjetje podpisujejo: 
Pirher Ivan, poslovodja, neomejeno; 
Brumen Marija, za operativno uprav- 

no vodstvo m 
Hercog Natalija, tajnica KLO. 

Okrajni LO Maribor okolica, 
poverjeništvo za  finance, 
dnp 02. novembra 1948, 

Et. 1807/1-48 V/6       10.589 

2185. 
Sedež: Kuzma. 
Dan vpisa: 12. novembra 1948. 
Besedilo: Mlin KLO v Kuzini in žaga. 
Poslovni predmet: Mletje žita za kme- 

te in žaganje lesa. 
Ustanovitelj podjetja: KLO Kuzma. 
Operativni upravni voditelj: KLO Ku- 

zma. 
Za  podjetje podpisuje: 
Kar   Rudolf,   poslovodja,  do   zneska 

40.000 din. 
Okrajni  L0 Murska Sobota, 

poverjeništvo za finance, 
dne 12. novembra 1948. 

St. 1501-48 10.705 
* 

2186. 
Sedež: Lucova. 
Dan vpisa: 22. novembra 1948. 
Besedilo: Krajevna krojaška delavnica 

Lucova. 
Poslovni predmet: Izdelava, popravilo 

in predelava moških oblek. 
Ustanovitelj podjetja: KLO Lucova. 
Operativni upravni voditelj: KLO Lu- 

cova. 
Za podjetje podpisujeta: 
Skerlak Ludvik, poslovodja in 
Bohar Aleksander, član KLO. do zne- 

ska 10.000 din. 
Okrajni LO Murska Sobota, 

poverjeništvo za finance,        —_ 
dne 22. novembra 1948. 

Št. 1527/1-48 10.707 
* 

2187. 
Sedež: Lncova. 
Dan vpisa: 22. novembra 1948. 
Besedilo: Krajevna kovačnica Lucova. 
Poslovni predmet: Popravilo in obno- 

va kmečkega orodja in podkovanje konj. 
Ustanovitelj podjetja: KLO Lucova. 
Operativni upravni voditelj: KLO Lu- 

cova, 
Za podjetje podpisujeta: 
Kučan Koloman, poslovodja in 
Bohar Aleksander, član KLO, do zne- 

ska 10000 din. 
Okrajni LO Murska Sobota, 

poverjeništvo za finance, 
dne 22. novembra 1948. 

St. 1527—48 10.706 

2188. 
Sedež: Lucova. 
Dan vpisa: 4. oktobra 1948. 
Besedilo: Mlin KLO v Lucevi. 
Poslovni predmet: Kmečko in trgov- 

sko mletje žitaric, zamenjava žitnih pri- 
delkov za izgotovljene proizvode. 

Ustanovitelj podjetja: KLO Lucova, 
Operativni upravni voditelj: KLO Lu- 

ceva. 
Za podjetje podpisujeta: 
Karba Aleksander, poslovodja In 
KardoS Ludvik, tajnik KLO, do zneska 

90.000 din. 
Okrajni LO Murska Sobota, 

poverjeništvo za finance, 
dne 4. oktobra 1948. 

Št. 1427-48 • 10.702 

2189. 
Sedež.  Lucova. 
Dan vpisa. 4   oktobra 1948. 
Besedi'o* Parnu žaga v Lucovi. 
Poslovni predmet: Žaganje lesa na vse 

načine. 
Ustanovitelj  podjetja: KLO Lucova. 
Operativni upravni voditelj: KLO Lu- 

cova. 
Za podjetje podpisujeta: 
Karba   Aleksander,  poslovodja, in 
KardoS Ludvik, tajnik KLO do zneska 

30.000 din. 
Okrajni LO Murska Sobota, 

poverjeništvo za finance, 
dne 4.  oktobra   1948. 

Št. 1427-48 10.701 

2190. 
Sedež: Markovci. 
Dan vpisa: 6. oktobra 1948. 
Besedilo: Krajevna gostilna v Markov- 

cih. 
Poslovni pTedmet: Priprava in proda- 

ja jestvin, nakup in prodaja alkoholnih 
m brezalkoholnih pijač, prodaja tobaka 
na drobno. 

Ustanovitelj podjetja: KLO Markovci. 
Operativni upravni voditelj: KLO Mar- 

kovci. 
Za podjetje podpisujeta: 
Horvat Rozalija, poslovodja in 
Krpic Karel, predsednik KLO, do zne- 

ska 30.000 din. 
Okrajni LO Murska Sobota, 

poverjeništvo  za  finance, 
dne 6. oktobra 1948. 

Št. 1429—48 10.703 

2191. 
Sedež: Murska Sobota. 
Dan vpisa: 22. novembra 1948. 
Besedilo: Mestno podjetje vrvarna v 

M. Soboti.* 
Poslovni predmet: Izdelovanje vrvi in 

vseh vrvarskih izdelkov. 
Ustanovitelj podjetja: MLO M. Sobota- 
Operativni upravni voditelj: MLO M. 

Sobota. 1 
Za podjetje podpisujeta: 
Hojar Ivan, ravnatelj in 
PolaniČ Slavko, v. d. računovodje, do 

zneska 100.000 din. 
Okrajni L0 Murska Sobota, 

poverjeništvo za finance, 
dne 22. novembra 1948. 

Št 1528-48 10,708 

* 
2192. 

Sedež: Peskovci. 
Dan vpisa: 22. novembra 1948. 
Besedilo: Čevljarska delavnica v Pe- 

skovcih. 
Poslovni  predmet:  Nakup materiala, 

izdelava in popravilo čevljev. 
Ustanovitelj podjetja: KLO Peskovci 
Operativni upravni voditelj: KLO Pe- 

skovci. 
Za podjetje podpisujeta: 
Kožic Aleksander, poslovodja, 
Ružič Aleksander, tajnik KLO in 
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Kožic Viljem, predsednik KLO, do 
zneska 2 000 din. 

Okrajni  LO „Murska Sobota, 
poverjeništvo za finance, 
dne 22  novembra 1948. 

Št. 1529—48 10.709 
* 

2198. 
Sedež: Slovenj Gradec. 
Dai.' izbrisa: 19. novembra 1948. 
Besedilo: Gospodarsko podjetje MT.0 

»Klavnica-mcsarija«, Slovenj Gradec. 
Zaradi prehoda v sestav Mestnih obrt- 

nih podjetij, Slovenj Gradec. 
Okrajni L0 Dravograd, 

poverjeništvo za finance, 
dne 20. novembra 1948 

Št. 1152/2—48      10.620 
* 

2194. 
Sedež: Slovenj Gradec. 
DOLI izbrisa: 19. novembra 1948. 
Besedilo: Gospodarsko podjetje ML0 

»Kurivo«, Slovenj Gradec. 
Zaradi prehoda v sestav Mestnih tr- 

govskih podjetij. Slovenj Gradec. 
Okrajni L0 Dravograd, 

poverjeništvo za finance, 
dne 20. novembra 1948 

St. 1152/2-48 10.527 

* 
I 8195. 
1     Sedež: Slovenj Gradec. 

Dai.' izbrisa: 19. novembra 1948. 
Besedilo: Gospodarsko podjetje ML0 

>Mestni kino«, Slovenj Gradec. 
Zarad, prehoda v sestav Mestnih obrt- 

nih podjetij. Slovenj Gradec. 
Okrajni L0 Dravograd, 

poverjeništvo za finance, 
dne 20. novembra 1948 

Št. 1152/2—48 10.522 

2196. * 
Sedež: Slovenj Gradec. 
Dar»' izbrisa: 19. novembra 1948. 
Besedilo: Gospodarsko podjetje MLO 

»Parna pekarna«. Slovenj Gradec. 
Zaradi prehoda v sestav Mestnih obrt- 

nih podjetij. Slovenj Gradec. 
Okrajni LO Dravograd, 

poverjeništvo za finance, 
dne 19. novembra 1948 

St. 1152/2-48 10.526 

2197. * 
Sedež: Slovenj Gradec. 
Dan izbrisa: 19. novembra 1948. 
Besedilo: Gospodarsko podjetje MLO 

»Sedlarstvo-tepetniStvo«, Slovenj Gradec. 
Zaradi prehoda • sestav Mestnih obrt- 

nih podjetij. Slovenj Gradec. 
Okrajni LO Dravograd, 

poverjeništvo za finance, 
dne 20. novembra 1948 

Št. 1152/2—48 10.524 

2198. 
Sedež: Sloveni Gradec. 
Daw izbrisa: 19. novembra 1948. 
Besedilo: Gospodarsko podjetje MLO 

»Slikaretvo-plcskTstvo«, Slovenj Gradec. 

Zaradi prehoda v sestav Mestnih obrt- 
nih podjetij, Slovenj Gradec. 

Okrajni L0 Dravograd, 
poverjeništvo za finance, 
dne 20. novembra 1948 

St. 1152/2—48 10.521 

2199. 
Sedež: Slovenj Gradec. 
Pai.' izbrisa: 19. novembra 1948. 
Besedilo: Gospodarsko podjetje MLO 

»Splošno klobučarstvoc, Slovenj Gradec. 
Zarad; prehoda v sestav Mestnih obrt- 

nih podjetij, Slovenj Gradec. 
Okrajni LO Dravograd, 

poverjeništvo za finance, 
dne 20. novembra 1948 

Št 1152/2-48 10.519 

2200. 
Sedež: Slovenj Gradec. 
Dai.' izbrisa: 19. novembra 1948. 
Besedilo: Gospodarsko podjetje MLO 

»Splošno krojaštvo«, Slovenj Gradec. 
Zaradi prehoda v sestav Mestnih obrt- 

nih podjetij, Slovenj Gradec. 
Okrajni L0 Dravograd, 

poverjeništvo za finance, 
dne 20. novembra 1948 

St.  1152/2-48 10.623 
* 

2201. 
Sedež: Slovenj Gradec. 
Dar.' izbrisa: 19. novembra 1948. 
Besedilo: Gospodarsko podjetje MLO 

»Svečama«, Slovenj Gradec. 
Zaradi prehoda v sestav Mestnih obrt- 

nih podjetij, Slovenj Gradec. 
Okrajni LO Dravograd, 

poverjeništvo za finance, 
dne 20. novembra 1948 

St. 1152/2-48 10.518 
* 

2202. 
Sedež: Slovenj Gradec. 
Dai,' izbrisa: 19.' novembra 1948, 
Besedilo: Gospodarsko podjetje MLO 

»Trgovina usnja«, Slovenj Gradec. 
Zarad; prehoda v sestav Mestnih tr- 

govskih podjetij Slovenj Gradec. 
Okrajni LO Dravograd, 

poverjeništvo za finance, 
dne 20. novembra 1948 

Št. 1152/2—48 10.529 
* 

2203. 
Sedež: Slovenj Gradec. 
Dai.1 izbrisa: 19. novembra 1948. 
Besedilo: Gospodarsko podjetje MLO 

»Živila«, Slovenj Gradec. 
Zaradi prehoda v sestav Mestnih tr- 

govskih podjetij. Slovenj Gradec. 
Okrajni LO Dravograd, 

poverjeništvo za finance, 
dne 20. novembra 1948 

Št. 1152/2-48 10.528. 
* 

2204. 
Sedež: Vuhred. 
Dan izbrisa: 18. novembra 1948. 
Besedilo: Krajevna gostilna z menzo, 

Vuhred. 

Zaradi pridružitve Kmetijski zadrugi 
Vuhred. 

Okrajni LO Dravograd, 
poverjeništvo za finance, 
dne 18, novembra 1948. 

Št. 1139/2—48 10.531 

2205. 
Sedež: Kamnica. 
Dan izbrisa: 18. novembra 1948. 
Besedilo: Gospodarsko podjetje KLO 

Kamnica. 
Ker so se posamezna podjetja v se- 

sestavu tega  podjetja osamosvojla. 
Okrajni LO Maribor okolica, 

poverjeništvo za finance, 
dne 22. novembra 1948. 

Št. 1887/6-48 V/6 10.591 

2206. 
Sedež: Si Ilj v SI. gor. 
Dan izbrisa: 22. novembra 1948. 
Ker so ee posam&zna podjetja v sasta- 

vu tega podjetja osamosvojila. 

Okrajni LO Maribor okolica, 
poverjeništvo za finance, 
dne 22. novembra 1948. 

Št. 1927/1-48 V/6 10.887 
* 

2207. 
Sedež: Brcngova št 80. 
Dan izbrisa: 22. novembra 1948. 
Besedilo: Krajevna čevljarska delar- 

nica. 
Zaradi opustitve. 

Okrajni  LO Radgona, 
poverjeništvo za finance, 
dne 22. novembra 1948. 

Št. 300/66 10.716 

Vpisi v register 
invalidskih podjetij 

2208. 
Sedež: Idrija. 
Dan vpisa: 22. novembra 1948. 
Besedilo: Invalidsko podjetje »Kino 

Idrija« v Idriji. 
Poslovni predmet: Predvajanje filmov 

umetniške, kulturne in dokumentarne 
vsebine. 

Ustanovitelj podjetja: Federalni odbor 
VVI za Slovenijo v Ljubljani, odločba 
št. 1339/1-48 z dne 1. VII. 1948. 

Operativni upravni voditelj: Federal- 
na uprava invalidskih gospodarskih pod- 
jetij v Ljubljani 

Podjetje zastopajo: 
Petrovac Avguštin, upravnik, ki pod- 

pisuje samostojno, v obsegu pooblastil, 
določenih v pravilih podjetja. 

Ministrstvo za finance LRS, 
Ljubljana, 

dne 15. novembra 1948. 
Št. 24328—48 10.635 
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Vpisi v zadružni register 
1631. 

Sedež: Podčetrtek, okraj Poijcane. 
Dan vpisa: 12. novembra 1948. 
Besedilo: Potrošniška zadruga z o. j. 

T Podčetrtku. 
Zadruga je bila ustanovljena na skup- 

ščina 26. IX. 1948 za nedoločen čae. # 
Naloge zadruge so: 1. da na čim boljši, 

<4m kulturnejši in gospodarski način 
oskrbuje svoje člane z vsemi potrebnimi 
potrošnimi predmeti. V ta namen: a) ugo- 
tavlja potrebe svojih članov in sestav: na 
iiodlagi ugotovitev načrt potrošnje; b) 
klepa pogodbe ; proizyajalnimi pod- 

ietji, z državnimi trgovskimi podjetji m 
< kmetijskimi zadrugami oziroma njiho- 
vimi zvezam: za dobavo industrijskih in 
kmetijskih proizvodov, posebno skrbi za 
dobavo povrtnin, sadja, mleka itd.; c) 
skrbi, da bo trgovsko poslovanje v vsa- 
kem pogledu racionalno, tehnično dovr- 
šeno iin kulturno, da bodo člani dobro 
postreženi. da bo ^trgovina vedno zalo- 
žena s potrošnim! predmeti, da ne bo 
imela nekoristnega blaga, da bo zniže- 
vala zakonito dopustno maržo, da bodo 
lokali in izložbe okusno opremljene itd/, 
2. da ustanavlja za potrebe svojih članov 
po potrebi in možnosti lastna podjetja, 
tako obrtne delavnice, podjetja za kon- 
serviranje sadja,   povrtoine.   jajc Itd.; 
3. da skrbi ob sodelovanju sindikalnih 
organizacij za dvig kulturne in prosvetne 
ravni in za zadružno vzgojo svojih čla- 
nov. 

Zaradi smotrnega in uspešnejšega iz- 
vajanja svojih nalog izdela potrebne na- 
črte v skladu s splošnim državnim na- 
črtom. 

Zadružni delež znaša 150 dam 3n se 
mora plačati ob vstopu v zadrugo. Uprav- 
ni odbor lahko dovoli plačilo v obrokih. 
Vsak zadružnik odgovarja z desetkrat- 
nim zneskom vpisaneg- enkratnega te- 
meljnega deleža. 

Priobčitve se, kolikor ni v pravilih do- 
ločeno drugače, nabijejo na zadružni raz- 
glasili deski. 

Upravni odbor sestavlja 9 članov, ki 
jih vol' zbor izmed zadružnikov za dobo 
enega leta. Zadrugo zastopa upravni od- 
bor, zanjo podpisujeta po dva člana 
upravnega odbora, katerih enega lahko 
nadomešča po upravnem odboru poobla- 
ščeni uslužbenec zadruge. 

člani upravnega odbora so: 
Lešnik Rudolf, upokojenec. Imeno, 

predsednik, 
Reclj Karla, učiteljica, Virštajn, pod- 

predsednik, 
Plavčak Marija, uslužbenka. Podčetr- 

tek, tajnik, 
č>rnigoj Marija, upokojenka. Podče- 

trtek, 
Pasarič Viktor, delavec. Sodna vas, 
Vogrinc Jože, učitelj, Polje ob Sotti, 
Pevec Ivan, upokojenec, Olim je, 
•Turaja Ivan. kovač, Sedlarjevo in 
PasajST v'efka, gospodinja, Virštajn, 

odborniki. 
Za soDodpisovanJe je. pooblaščen Re- 

nier Robert, noslovodia zadruge. 
Okrožno sodišče • 01fa 
dne 12. novembra 1948. 

Zadr VIII ••/• 10.542 

1632. 
Sedež: Sv. Jedert pri Rimskih Topli- 

cah 
Dan vpisa: 12. novembra 1948. 
Besedilo: Kmetijska, zadruga z o. j. v 

Sv. Jederti, p. Rimske Toplice. 
Zadruga je bila ustanovljena na skup- 

ščini 8. X. 1948 za nedoločen čae. 
Naloge zadruge so: 1. da na čim boljši 

in čim kulturnejši način oskrbuje svoje 
člane z vsemi potrebnimi potrošnimi 
predmeti; 2. da odkupuje v svojem oko- 
lišu vse kmetijske pridelke in izdelke v 
skladu s postavljenim načrtom za dobro 
oskrbo mest in drugih industrijskih sre- 
dišč in sklepa v ta namen pogodbe; 
3. da pospešuje in razvija vse panoge 
kmetijskega gospodarstva na svojem 
področju, tako poljedelstvo, živinorejo, 
sadjarstvo, vinogradništvo, čebelarstvo, 
gojitev industrijskih in drugih kultur, 
gozdarstvo, domačo obrt itd., posebno 
te tiste panoge oziroma kulture, ki v 
danih naravnih pogojih najbolj uspeva- 
jo; 4. da uvaja za povečanje kmetijske 
proizvodnje in s tem za naraščanje bla- 
gostanja svojih članov naprednejše teh- 
nične in agronomske metode v kmetij- 
stvu in v ta namen nabavlja kmetijske 
stroje, umetna gnojila itd., ustanavlja 
ambulante za živino, plemenilne postaje, 
organizira selekcijo živine, gradi silose, 
organizira semensko službo, skrbi za 
gojitev sadnih, gozdnih in drugih sadik 
itd.; 5. da organizira predelavo kmetij- 
skih pridelkov in obrtne delavnice za 
potrebe svojih članov in izrablja pri tem 
predvsem lokalne surovine; 6. da zbira 
kmečke prihranke v obliki hranilnih 
vlog in notranjih posojil za ustvarjanje 
obratnih sredstev in podeljevanje kre- 
ditov svojim članom; 7. da skrbi za go- 
spodarski strokovni, kulturni in pro- 
svetni dvig vseh prebivalcev svojega 
okoliša tako, da prireja v svojem za- 
družnenTdomu strokovna in politična 
predavanja, kulturne prireditve, stro- 
kovne tečaje, razstave, predvajanja fil- 
mov, goji fizkulturo itd. ter ustanovi 
svojo knjižnico. 

Zaradi smotrnega in uspešnejšega iz- 
vajanja svojih nalog izdela potrebne 
načrte v skladu s splošnim državnim 
načrtom. 

Zadružni delež znaša 100 din in ee 
mora plačati ob vstopu v zadrugo. Uprav- 
ni odbor lahko dovoli plačilo v obrokih. 
Vsak zadružnik odgovarja z desetkrat- 
nim zneskom vpisanega enkratnega te- 
meljnega deleža. 

Priobčitve ee, kolikor mi v pravilih 
določeno drugače, nabijejo na zadružni 
razglaeni deski. 

Upravni odbor sestavlja 9 Članov; voli 
jih zbor izmed zadružnikov •• dobo enega 
leta. Zadrugo zastopa upravni odbor, za- 
njo podpisujeta po dva Člana upravnega 
odbora, katerih enega lahko nadomešča 
po upravnem odboru pooblaščeni usluž- 
benec zadruge. 

ölani upravnega odbora so: 
Stokavnik Bratomir, posestnik. Sv. Je- 

dert, predsednik; 
Kandorf Mihael, posestnik, Klenovo, 

podpredsednik; 

Kajtna Zvonko, lesni manipulant. Kle- 
novo, tajnik; 

Diacci Franjo, krojač. Sv. Jedert, 
Šraj Meihior, rudar, Prahe; 
Grèsak Rudolf,  posestnik, Brezno; 
Kapla Jožef, upokojenec. Trnovo; 
Zorko Lenart, posestnik, Belovo; 
Mohavnik Znanko, predsednik KLO 

Belovo, odborniki. 
Za sopodpieovanje je pooblaščen Sen- 

ear Leopold, poslovodja zadruge. Trnov 
hrib. 

Okrožno sodišče v Celju 
dne 12. novembra 1948. 

Zadr VIII 37 10.543 

1633. 
Sedež: Kamnik. 
Dan vpisa: 19. novembra 1948. 
Besedilo: Potrošniška zadruga z ome- 

jenim jamstvom v Kamniku. 
Zadruga je bila ustanovljena na usta- 

novnem zboru 19. X. 1948 za nedoločen 
čas. 

Naloge zadruge so: 1. da na čim bolj- 
ši in- gospodarski način oskrbuje svoje 
člane z vsemi potrebnimi potrošnimi 
predmeti. V ta namen: a) ugotavlja po- 
trebe svojih članov in sestavi na podla- 
gi ugotovitev načrt potrošnje; b) sklepa 
pogodbe s proizvajalnimi podjetji, z dr- 
žavnimi trgovskimi podjetji in s kmetij- 
skimi zadrugami oziroma njihovimi zve- 
zami za dobavo industrijskih in kmetij- 
skih proizvodov, posebno skrbi za doba- 
vo povrtnin, sadja, mleka itd.; c) skrbi, 
da bo trgovsko poslovanje v vsakem po- 
gledu racionalno, tehnično dovršeno in 
kulturno, da bodo člani dobro postreže- 
ni, da bo trgovina vedno založena s po- 
trošnimi predmeti, da ne bo imela ne- 
koristnega blaga, da bo zniževala zako- 
nito dopustno maržo, da bodo lokali in 
izložbe okusno opremljene itd.; 2. da 
ustanavlja za potrebe svojih članov po 
potrebi in možnosti lastna podjetja, tako 
obrtne delavnice,, podjetja za konservT- 
ranje sadja, povrtnine, jajc itd.; 3. da 
skrbi ob sodelovanju sindikalnih organi- 
zacij za dvig kulturne in prosvetne rav- 
ni in za zadružno vzgojo svojih članov. 

Zadružni delež znaša 100 din, ki se 
lahko plača v obrokih. Delež zadiružni- 
kovega družinskega člana znaša 20dïn. 
Ciani odgovarjajo za obveznosti zadruge 
7, desetkratnim zneskom vpisanega J>n- 
kratnega temeljenega oziroma družin- 
skega deleža. 

Zadruga razglaša važnejše sklepe v 
svojih poslovnih prostorih in na razglas- 
ni deski svojih poslovalnic. 

Upravni odbor sestavlja 7 članov, 
ki jih voli zbor izmed zadružnikov. Nje- 
gova dolžnost traja eno leto. 

Za zadrugo podpisujeta po dva člana 
upravnega odbora, katerih enega lahko 
nadomešča po upravnem odboru poob- 
laščeni uslužbenec zadruge. 

Clanj upravnega odbora so: 
Kumer Ivo, nameščenec 0L0 Kamnik, 
Srakar Jože. nameščenec OZKZ. Kam- 

nik, 
Švikart Mak?, nameščenec OZKZ Kam- 

nik, 
Podgoršek Blaž, poslovodja. Kamnik, 
Čebuli Alojz, ključavničar, Kamnik, 
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Vindšnurer Anica, gospodinja, Kam- 
nik, 

Potokar Viktor, orodničar, Kamnik. 
Okrožno sodišče v Ljubljani 

'  '   dne 19. novembra 1948. 
Zt 259/48 — Zadr. VI 224/1 10.• 

1634. 
Sedež: Komenda. 
Dan vpisa: 22. novembra 1948. 
Besedilo: Kmetijska obdelovalna za- 

druga »Dan vstaje« z omejenim jam- 
stvom v Komendi. 

Zadruga je bila ustanovljena na 
ustanovnem zboru 29. VIII. 1948 za ne- 
določen čas. 

Namen zadruge je povečati donos, 
zmanjšati proizvajalne stroške, povečati 
dohodke in tako s pravilriejšim izrab- 
ljanjem razpoložljiv© delovne sile, stro- 
jev in orodja doseči' večjo korist za sebe 
in državo. 

Delež znaša lOOdin na vsak hektar 
vložene zemlje, ki se lahko plača v 
obrokih, najpozneje pa v petih letih. Za- 
družniki odgovarjajo za obveznost zadru- 
ge z desetkratnim zneskom vpisanih de- 
ležev. 

Vabilo na zbor se razglasi v prostorih 
zadruge in dostavi vsem zadružnikom, 
najmanj 8 dni pred zborom. 

Upravni odbor sestavlja 5 do 10 čla- 
nov, ki se volijo za dobo enega leta. 
Predsednik upravnega odbora predstav- 
lja zadrugo, zanjo podpisujeta po dva 
člana upravnega odbora, katerih enega 
sme nadomeščati pooblaščeni, uslužbe- 
nec zadruge. 

Ciani upravnega odbora-so: 
Košir Franò, kmet. Križ 25, 

-Vodo Nande, kmet, Komenda 23, 
Lukan Lovro, kmet, Križ 42, 

" Planine Rezka, kmetica, Križ 49, 
Lukan Rezka, kmet delavka, Križ 42. 

Okrožno sodišče v Ljubljani 
dne 22. novembra 1948. 

Zt 202'48 - Zadr. VT 297/1 10.656 

* 
1635. 

Sedež: Orehek. 
Dan vpisa: 23. novembra 1948 
Besedilo: Potrošniška zadruga z ome- 

jenim jamstrom v Orchku. 
Zadruga jo bila ustanovljena na usta- 

novnem zboru 2. VII. 1948 za nedoločen 
čae. 

Naloge zadruge so: 1. da na čim bolj- 
ši in gospodarski način oskrbuje svoje 
člane z vsemi potrebnimi potresnimi 
predmeti. V ta namen: a) ugotavlja po- 
trebe svojih članov in sestavi na podla- 
gi ugotovitev načrt potrošnje; b) sklepa 
pogodbe s proizvajalnimi podjetji, z dr- 
žavnimi trgovskimi podjetji in s kmetij- 
skimi zadrugami oziroma njihovimi ïve- 
zami za dobavo industrijskih in kmetij- 
skih proizvodov, posebno skrbi za doba- 
vo povrtain, sadja, mleka itd.; c) skrbi, 
da bo trgovsko poslovanje v vsakem po- 
gledu racionalno, tehnično dovršeno in, 
kulturno da bodo člani dobro^ postreže- 
ni. da •• trgovina vedno založena s po- 
fròrETmi pœTmeTI. da ne bo imela ne- 
koristnega blaga, da bo zniževala zako- 

nito dopustno maržo, da bodo lokali in 
izložbe okusno opremljene itd.; 2. da 
ustanavlja za potrebe svojih članov po 
potrebi in možnosti lastna podjetja, tako 
obrtne delavnice, podjetja za konservi- 
ranje sadja, povrtnine, jajc itd-; 3. da 
skrbi ob sodelovanju sindikalnih organi- 
zacij za dvig kulturne in prosvetne rav- 
ni in za zadružno vzgojo svojih članov. 

Zadružni delež znaša 100 din, ki se 
lahko plača v obrokih. Delež zadružni- 
kovega družinskega člana znaša 20 čin. 
Člani odgovarjajo za obveznosti zadruge 
z desetkratnim zneskom vpisanega en- 
kratnega temeljenega oziroma družin- 
skega deleža. 

, Zadruga razglaša važnejše sklepe v 
svojih poslovnih prostorih in na razglas- 
ili deski svojih poslovalnic. 

Upravni odbor sestavlja 7 do 9 članov, 
ki jih voli zbor izmed zadružnikov. Nje- 
gova dolžnost traja eno leto. 

Za zadrugo podpisujeta po dva člana 
upravnega odbora, katerih enega lahko 
nadomešča po upravnem odboru poob- 
laščeni uslužbenec zadruge. 

Člani upravnega odbora so: 
Bratkovič Niko, tkalski mojster, Ore- 

hek 29, « 
Snedič Aleš, krojač, Drulovka 18, 
Hafner Miha, ključavničar, Breg 40, 
Burgar Miha, upokojenec, Orehek 25, 
Dolenc Ivanka, gospodinja, Orehek 5G, 
Ješe Peter, tkalski mojster, Drulovka 

št. 32, 
Jerala  Vinko, čevljar, Drulovka 45. 
Obed Ferdo, delavec, Orehek 50. 
Pooblaščenka.  za   so podpisovanje   je 

Jenkole Anica, poslovodja, Mavčiče 37. . 
Okrožno sodišče v Ljubljani 

dne 23. novembra 1948. 
Zt 264/48 — Zadr. VI 228/1 10.657 

1636. 
Sedež: Pijava gorica. 
Dan vpisa: 23. novembra 1948. 
Besedilo: Kmetijska zadruga • omeje- 

nim jamstvom v Pijavi gorici. 
Zadruga je bila ustanovljena na usta- 

novnem zboru 29. avgusta 1948. 
Naloge zadruge so: 1. da na čim boljši 

in čim kulturnejši način oskrbuje svoje 
člane z vsemi potrebnimi potrošniini 
predmeti; 2. da odkupuje v svojem oko- 
lišu vse kmetijske pridelke in izdelke v 
skladu s postavljenim načrtom za dobro 
oskrbo mest in drugih industrijskih sre- 
dišč in sklepa v. ta, namen pogodbe; 
3. da pospešuje in razvija vse panoge 
kmetijskega gospodarstva na svojem 
področju, tako poljedelstvo, živinorejo, 
sadjarstvo, vinogradništvo, čebelarstvo 
gojitev industrijskih in drugih kultur, 
gozdarstvo, domačo obrt itd.,, posebno 
še,tiste ponoge oziroma kulture,, ki v 
danih naravnih pogojih najbolj uspeva- 
jo; 4. da uvaja za povečanje kmetiiske 
proizvodnje in s tem za naraščanje bla- 
gostanja svojih članov nanrednejše teh- 
nične in agrononjske metode v kmetij- 
stvu in v ta namen nabavlja kmetijske 
stroje, umetna gnojila itd., ustanavlja 
ambulante za živino, nlemenilne tostaje, 
organizira selekcijo živine, irradi silose, 
organizira   semensko  službo,  skrbi   za 

gojitev sadnih, gozdnih in drugih sadik 
itd.; 5. da organizira predelavo kmetij- 
skih pridelkov in obrtne delavnice za 
potrebe svojih članov in izrablja pri tem 
predvsem lokalne surovine; 6. da zbira 
kmečke prihranke v obliki hranilnih 
vlog in notranjih posojil ia ustvarjanje 
obratnih sredstev in podeljevanje kre- 
ditov svojim članom; 7. da skrbi za go. 
spodarski strokovni, kulturni in pro- 
svetni dvig vseh prebivalcev svojega 
okoliša tako, da prireja v svojem za- 
družnem domu strokovna in politična 
predavanja, kulturne prireditve, stro- 
kovne tečaje, razstave, predvajanja fil- 
mov, goji fizkulturo itd. ter ustanovi 
svojo knjižnico. 

Delež znaša 100 din, ki se lahko pla- 
ča v obrokih. Delež zadružnikovega dru- 
žinskega člana znaša 20 din. Člani odgo- 
varjajo za obveznosti zadruge z deset- 
kratnim zneskom vpisanega enkratnega 
temeljnega oziroma družinskega deleža. 

Zadruga razglaša važnejše sklepe v 
svojih poslovnih prostorih in na razglas- 
ni deski. 

Upravni odbor sestavlja 6' članov, ki 
jih voli zbor izmed zadružnikov. Njego- 
va dolžnost traja eno leto. 

Za zadrugo podpisujeta po dva člana 
upravnega odbora, katerih enega lahko 
nadomešča po upravnem odboru poobla- 
ščen uslužbenec zadruge. 

Člani upravnega odbora so: 
Vrbinc Franc, kmet, Pijava gorica 8, 
Dolenc Franc, kmet, Pijava gorica 7, 
Zaje Alojzij, kmet, Pijava gorica 14, 
Podlipec Janez, kmet, Drenik 6, 
Jeršin Janez, kmet, Vrh 4, 
Perme Jože, kmet, Smerjenje 1. 

Okrožno sodišče v Ljubljani 
dn© 22, novembra 1948. 

Zt 201/48 - Zadr. VI 226'1 10.658 

1687. 
Sedež: Lože. 
Dan vpisa: 16. novembra 1948. 
Besedilo: Kmetijska zadruga z o. j. v 

Ločah. 
Izbrišeta se izstopivša člana upravne- 

ga odbora Cizej Anton in Rupnik Tere- 
zija, vpišeta se nova izvoljena člana 

Berdnik Franc, posestnik v Ločah, 
predsednik in    • 

Valand Alojz, posestnik v Ločah, pod- 
predsednik. 

Okrožno sodišče v Celju 
"'ne 16. novembra 1948 

Zadr VII 54 10.540 

1038. 
Sedež: Britoï. 
Dan vpisa: 23. novembra 1948. 
Besedilo: Potrošniška zadruga z ome- 

jenim jamstvom v Britofu. 
Na skupščini 14. avgusta 1948 so se 

spremenila zadružna pravila. 
Upravni odbor sesiavlia odslej 7 Čla- 

nov. 
Izbrišeta se člana upravnega odbora: 

Babic Andrej, Mubi Ivan, vpišejo se Čla- 
ni 'upravnega odbora: 
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Eržen Franc, delavec, Britof 58, 
Cimžar Franc, delavec, Britof 23, 
Lebar Franc, delavec, Brito! 73. 

Okrožno sodišči* v Ljubljani 
dne 22. novembra 1948. 

Zadr. VI 127/2 10^65 

1G39. 
Sedež: Mengeš. 
Dan vpisa: 23. novembra 1948. 
Besedlo: Električno-strojna zadruga v 

Mengšu, zadruga z omejenim jamstvom. 
Na podlagi dodatne odločbe OLO Kam- 

nik z dne 18. XI. 1948, St. 1/6, St. 
3914/6595/5, je zadruga prenehala obrato- 
vati in prešla v likvidacijo. 

Likvidatorja: Stare Joie, namestnik 
obratovodja DES, obrat Črnuče Premk 
Franc, klepar, predsednik KLO Men- 
geš. 

Likvidacijska firma: kako doslej e pri. 
stavkom »v likvidaciji«. 

Likvidatorja podpisujeta tako, da pod 
besedilom zadružne firme pristavljata 
svoja podpisa. 

Okrožno sodišče v Ljubljani 
dne 22. novembra 1948. 

Zadr. III 47/42 10.654 
* 

1640. 
/ Sedež: Šmartno pri Slovenjem Grad- 
en. 

Dan vpisa: 15 novembra 1948. 
Besedilo: Produktivna zadruga kam- 

nosekov r. z. z o. j. v Smartnem pri 
Slovenjem Gradcu. 

Na zboru 22. VIII. 1948 so bila spre- 
jeta nova pravila. 

Sedež odslej: Legcn-Troblje. 
Besedilo odslej: Obrtniška proizvajal- 

na in predelovalna zadruga kamnosekov 
z o. j. Legen-Troblje. 

Naloga zadruge je: 1. da skupno izvr- 
šuje kamnoseško in gradbeno obrt z de- 
lovno silo svojih članov, predvsem na 
podlagi akorda; 2. da nabavlja surovine, 
material in sredstva za lastno proizvod- 
njo, da prodaja svoje obrtne izdelke in 
organizira kreditiranje svojih članov; 3. 
da dviga kulturni in strokovni nivo svo- 
jih članov; 4. da sprejema in strokovno 
izobražuje svoje učence in 5. da prilago- 
di svoje delo splošnemu državnemu go- 
spodarskemu načrtu 

Zadružni delež znaša 800 din. Vsak 
zadružnik odgovarja še g petkratnim 
zneskom vpisanih obveznih deležev. 

Upravni odbor sestavlja 5 do 9 članov, 
vštevši predsednika in tajnika. Njegova 
dolžnost traja eno leto Zadrugo zasto- 
pata predsednik in tajnik upTavnega od- 
bora. 

Izbrišeio se dosedanji člam upravnega 
odbora: Radšel Jožko, Mitnaus Miha, 
Artman Anton, vpišejo ee novi izvoljeni 
člani upravnega odbora: 

Tamša Miha, kamnosek. Gradišče 74, 
podpredsednik, 

Plaznik Avgust, teren, instruktor v 
PameČah 35, tajnik, 

Gofnvnik Jožef, kamnosek* v Legnu 
St. Ill 

Okroino sodišče v Mariboru 
dne 15 novembra 1948. 

Zadr HI 22 10.717 

1641. 
Sedež: Ljubljana, 
Dan izbrisa: 19. novembra 1948, 
Besedilo: »Dom faktorjev« stavbna za- 

druga t omejenim jamstvom r Ljublja- 
ni. 

Zaradi končane likvidacije. 
Okrožno sodišče v Ljubljani 

dne 19. novembra 1948. 
Zadr. II 25/11 10.602 

Oglasi sodišč 

Zemljiškoknjižni oklici 
Dražbe 

III J 966/48-7 10-560 
Dne 28. XII. 1948 ob 10. bo pri tem 

sodišču v sobi št. 24 dražba nepremični- 
ne, zemljiška knjiga Sp Polskava, vi. St. 
515, parcela št- 278/18 gozd. 

Cenilna vrednost: 54.726 dim. 
Najmanjši ponudek: 36.484 din. Priti- 

klin ni. VarSčina znaša 5 473 din. 
Pravice, ki ne bi pripuščale dražbe, 

je treba priglasiti sodišču najpozneje pri 
dražbenem naroku pred začetkom draž- 
be, ker bi se sicer ne mogle več uveljav- 
ljati glede nepremičnine v škodo zdra- 
žitelja, ki je ravnal v dobri veri» 

Sicer se opozarja na dražbeni oklic, 
ki je nabit na uradni deski sodišča. 

Okrožno sodišče v Mariboru 
dne 20. novembra 1948. 

J 189/48—8 10 714 
Dne 18. decembra 1948 ob 10. bo pri 

tem sodišču, v sobi št. 18, pritličje, dra& 
ba nepremičnine: 

zemljiška knjiga Podturn, vi. Št- 229. 
Cenilna vrednost  88.975.10 din. 
NajmanjSi ponudek 59.810 dia, var- 

ščina 8897 din. 
Pravice, katere bi ne pripuščale draž- 

be, je treba priglasiti sodišču najpozneje 
pri dražbenem naroku pred začetkom 
dražbe, sicer bi se jih ne moglo več uve- 
ljavljati glede nepremičnene v škodo 
zdražitelja, ki je ravnal v dobri veri. 

Sicer se opozarja na dražbeni oklic, 
ki je nabit na uradni deski sodišča 

Okrajno sodišče v Novem mestu 
dne 20. novembra 1948. 

* 
Oklici o skrbnikih in razpravah 
G 728/48-3 10.658 

Arnejšek Jožefina, rojena Repoluek. ši- 
vilja v Mariboru, Loška ät. 2,-je vložila 
proti Arnejšlcu Francu, brivcu, nazadnje 
v Mariboru. Loška 2, sedaj neznanega 
bivališča, tožbo na razvezo zakona. 

Razprava bo 2 XII. 1948 ob 815 pri 
tem sodišču, «oba št 84•1. 

Tožencu se postavi za skrbnika Orosol 
Ivanka, uradnica, ki ga bo zastopala na 
njegovo nevarnost in stroške, dokler se 
sam ne oglasi ali ne imenuje poobla- 
ščenca. 

Okroino sodišče v Mariboru 
dne 20. novembra 194S. 

G 698/48-3 10559 
Zaler Alojzija, rojena Kranvogel, tov. 

delavka v Mariboru, Pobrežje, Zrkovska 

cesta 8o. je vložila proti fcalerju Rudol- 
fu, tov delavcu, Pobrežje, Zrkovska ce- 
sta 30, sedaj neznanega bivališča, tožbo 
na razvezo zakona. 

Razprava bo 2 XII. 1948 ob 8. pri tem 
sodišču, soba št. 84/11. 

Tožencu se. postavi za skrbnika Oro- 
zel Ivanka, uradnica, ki RU bo zastopala 
na njegovo nevarnost in stroške, dokler 
se sam ne oglasi ali ne imenuje poobla- 
ščenca. 

Okroino sodišče v Mariboru 
dne 20. novembra 1948. 

* 
IR 181/48-4 10.477 

Amortizacija 
Na prošnjo Neržima Marice roj. Os- 

terò, gospodinje iz Beltincev št. 16, se 
uvede postopanje za amortizacijo dveh 
življenjskih polic, ki so baje izgubljene 
in se imejitelj poziva, da v dveh me- 
secih od te objave v Uradnem listu 
LRS uveljavi svoje pravice, ker se bo 
po preteku roka izreklo, da sta vred- 
notnioi brez moči. 

Oznamenilo vrednotnic: 
1. življenjska polica Vzajemne zava- 

rovalnice v Ljubljani št 18144 za zne- 
sek 30000 predvojnih din na ime za- 
varovanca Osterc Matka iz Beltincev, 
pričetek zavarovanja 1. XI. 1939, ko- 
nec 1. XI. 1959; 

2. življenjska polica št 15749, izdana 
od Vzajemne zavarovalnice v Ljubljani 
za znesek 80.000 predvoinih din na ime 
zavarovanca Osterc Matka iz Beltincev, 
pričetek zavarovanja 1. VII. •8. ko- 
nec 1. VII   19Ö8 

Okrajno sodišče v Murski Soboti, 
dne 15 novembra 1948. 

Razni celasi 

1791 
Poziv upnikom ir. dolžnikom 
Nabavna in prodajna zadruga z o. j. 

v Šoštanju, poziva vse dolžnike in upni- 
ke, da priglasijo svoje teriatve in obvez- 
nosti najpozneje do 10. decembra 1948. 

Vse poznejše terjatve se ne bodo upo- 
števale, dolžniki pa. ki bi se do tega ro- 
ka ne priglasili, bodo predani arbitraži. 

Nabavna in pr<"lnina zadruga z o. j. 
Šoštanj 

Pïelilkï izsLubljsnib Hstlp • 

Preklicujem ukradeno udarniško na- 
kaznico za industrijske izdelke. 
10.479 Adamovi? Poter elektr. 

Trbovlje 
Preklicujem izgubljpno osebno izkaz- 

nico, izdano od NM Šurijan. Banat in 
sindikalno izkaznico, izdano od tovarne 
kovinske galanterije v Ljubljani na ime 
Baiin Kosa. Staničeva 27. •••••• 
10.630 Bajin Kosa 

Preklicujem izgubljeno prometno knji- 
žico za moško kolo znamke >Puchc. 
št. 1241890. 
10.491 Berdnik Aloizij, 

i Maribor, Pobrežje, Slomškova 42 
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Preklicujem ukradeno osebno.izkaz- 
nico, industrijsko karto, dve družinski 
karti prva na ime Rev Stanko, živilske 
in oblačilne karte, na ime: Bester Cilka, 
1—IV a 303705, Bester Feliks, 1—IV. 
a 623524 in Boiter Milivoj, ,1-IV. a 
803893 
10.456 Bester Cecilija 

Jesenice, Skladiščna ul. 3 
Preklicujem izgubljeno spričevalo o 

dovršenem I. letniku ženske obrtne šole. 
izdano 1. 1944 od ženske obrtne šole v 
Ljubljani na ime Bitenc Mira. Medvedo- 
va 12, Ljubljana. 
10.627 Bitenc Mira 

Prekb'cujem izgubljeno prometno knji- 
žico za kolo št. 121391, izdano od OLO 
Kranj  na ime Božič  Jože, Orehek  43, 
p. Kranj. 
10.470 Bozii Jože 

Preklicujem izgubljeno prometno knji- 
žico za  koló evid št. S-168984,  izdano 
od OLO Ljubljana okolica na ime Bri- 
celj Jože, Bizovik 10. 
10.497 Bricelj Joïe 

Preklicujem osebno izkaznico na Ime 
Cani Franjo, roj. 26. II. 1930, Prespi, 
Hrvatska 
10.480 Čani Franjo, Slov. Javornik, 

taborišče, kolonija Straža 
Preklicujem ukradene krstne liste na 

ime Cestnik Marta, roj. Rehak 1. VII. 
1926, na ime Cestnik AHonz, roj. 1919 
in na ime Cestnik Alfonz, roj. 10. III. 
1948, poročni list na ime Cestnik Marta 
in Alfonz, por. 15. XI. 1947, oficirsko 
nakaznico za vojaško trgovino na ime 
Cestnik Marta, karte za hrano št. 435, 
K št. 435, Dl št. 435 in O-Z" št. 435, na- 
kaznico za 1000 kg premoga in 3 m' drv, 
osebno izkaznico na ime Cestnik Marta, 
Izdano od KLO Sv. Miklavž%a Drav- 
skem polju, ter oblačilno nakaznico na 
ime Pelko Ivan, Sv. Miklavž in na ime 
Pelko Jožef, Maribor. 
10.066 Cestnik Marta, Sv. Miklavž 

na Drav. polju, p. Hoče pri 
Mariboru 

Preklicujem izgubljeni indeks tehnič- 
ne fakultete rudarskega oddelka, izdan 
28. IX. 193S od dekanata tehn. fakultete 
universe v Ljubljani na ime Cigüth Ko- 
loman, Ljubljana, Tabor 2. 
10.633 Cigüth Koloman 

Preklicujem izgubljeno prometno knji- 
žico za kolo znamke »Ideak  številka 
S-158S87 na ime Dobrovoljc Anton, Verd 
pri Vrhniki. 
10680 Dobrovoljc Anton 

Preklicujem izgubljeno prometno knji- 
žico za moško kolo znamke »Victoria« 
št. 1373845. 
10.461 Dolinšek Vinko, 

1 Selnica ob Dravi 
•••••••••• izgubljena potna dovolj©, 

nja: serije L št 024506, izdano na ime 
Miklavčič Ivan, serijfP-K št. 017036, izda- 
no 1 IX. 1948 na ime Čamdžič Remzi, 
serija L št. 024525, izdano 13. VII. 1948 
na ime Vernek Jan, serija L št 024403, 
izdano 29. IV. 1948 na im« Vernek Ivan; 
serija L Št 024425, na ime Štangl Bran- 

ko, in oblačilno knjižico št 31932 na ime 
Pejčič Dragoljub. 
10.465 Dom vojnih invalidov, 

Ljubljana, Dalmatinova 15 
Preklicujem ukradeno osebno izkaz- 

nico in režijsko železniško vozno karto 
na ime Dominco Julijana in industrijsko 
nakaznico na ime Dominco Bojan, Ljub- 
ljana, Vodovodna 18. 
10.445 Dominco Julijana 

Preklicujem   izgubljeno   odlikovanje 
»Medalje zaslug za  narode, izdano od 
Štaba  IV   JA št. 4 z dne 8. I. 1948 na 
ime Drot&rov Fedor, vodnik. 
10686 Vodnik Drotarov Fedor 

Preklicujem izgubljeno osebno izkaz- 
nico, izdano od NM v Ljubljani na ime 
Erjavec Miha, Ljubljana, Štrekljeva 9. 
10.576 Erjavec Miha 

Preklicujem izgubljeno prometno knji- 
žico za kolo znamke »Durkopp« številka 
45^711, îzdano od NM V Dol. Lendavi na 
ime Ferčak Ivan. Lipa št. 122. 
10.743 Fereak Ivan 

Preklicujem izgubljeno osebno Izkaz- 
nico, izdano od NM v Ljubljani na ime 
Ferluga Jakob, Gračišče, okraj Sežana. 
10.447 Ferluga Jakob 

Preklicujem izgubljeno izkaznico šte- 
vilka 2819, oblačilno nakaznico IR-1 in 
bone za   450 din,   vse   na ime Forjan 
Franc, Murska Sobota, Titova ul 27. 
10 565 Forjan Franc 

Preklicujem izgubljeni industrijski na- 
kaznici Št. 344783 in št   6•05. izdani 

,od RLO Bežigrad, Šiška na ime Frando- 
lič Olga in Pepi, Ljubljana, Cerkova 34. 
10.069 Frandolië Olga 

Preklicujem izgubljeno izkaznico za 
kolo, znamke >Shampion<, št okvira 
1079388, izdano na ime Fridau (Antona) 
Jakob, Gornja Radgona, Ljutomerska ce- 
sta 131. 
10481 Fridau Jakob 

Preklicujem izgubljeno osebno izkaz- 
nico, izdano od NM Domžale na ime 
GaSperin Božena, Domžale, Taborska 35. 
10.548 Gašperin Božena 

Preklicujem izgubljeno izkaznico  za 
kolo št. 1663280 na ime Gašperlin Stani- 
slav, Vopolje 7, p. Komenda. 
10.613 Gašperlin Stanislav 

Preklicujem izgubljeno sindikalno iz- 
kaznico St. 1499087, zvezna št. 63982, iz- 
dano na ime Globočnik Franc, Vižmarje 
št 87, p. Št. Vid nad Ljubljano. 
10.730 Globočnik Franc 

Preklicujem ukradeni delavski-vaje- 
niški knjiž^j, izdani od MLO, odsek za 
inšpekcijo dela v'Ljubljani na ime Can- 
kar Metod in Skubic Pavle, Ljubljana, 
Gerbičeva 51. 
10.727 „Goljar Josip, Ljubljana, 

Gerbičeva 51 

Preklicujem izgubljeno osebno izkaz- 
nico, izdano od 'KLO Dol pri Ljubljani 
na ime Gostincar Jože, Beričevo 29, p. 
Dol. 
10.551 Gostinca* Jože 

Preklicujemo ukradeno prometno knji- 
žico za tovorni avtomobil znamke »Mer- 
cedes Benzi, evid. št S-2873, št. motor- 
ja 811131. 
10.457 Gozdno gospodarstvo. Bled 
/Preklicujem izgubljeno vojaško knji- 

žico, izdano v Mariboru, osebno izkazni- 
co št 177.037, izdano od komande Beo- 
grad, potrošniško nakaznico št. 124.677 
in izkaznico Zveze borcev. 
10.620 Grundl Aleksander, 

Maribor, Vrstovškova 
Preklicujem izgubljeno oficirsko živil, 

sko nakaznico št 338, izdano od VTP, 
Kranj, na ime Gulic Milan, Kranj. 
10.574 Gulič Milan 

Preklicujem izgubljeno prometno knji- 
žico za kolo št 303966, izdano na ime 
Hafner Sonja, Celje, Pohorska 1. 
10.473 Hafner Sonja 

Preklicujem   izgubljeno   industrijsko 
nakaznico IR-1, reg. št. 502 na ime Hau- 
dej Marija, kuharica, Solčava šl. 27. 
10.744 Haudej Marija 

Preklicujem izgubljeno evidenčno tab- 
lico motorja št. S-03046. 
10.437 Hotko Hinko, avtomehanik 

Vojnik pri Celju 
Preklicujem izgubljeno  izkaznico *a 

kolo št 635917 na ime Hüdobivnik An- 
tonija, Kokrica 83, Kranj. 
10.687 Hudobivnik Antonija 

Preklicujemo izgubljeno plačilno dovo- 
ljenje št. 75313, izdano 9. XI. 1948 od 
komiteja za zunanjo trgovino LRS, Ljub- 
ljana, na 34.000 Lit. 
10.672     Industrijski servis, Ljubljana 

Preklicujem izgubljeno vojaško knji- 
žico, izdano od voj. pošte št. 10576/, Stari 
Bečej na ime Ivančič Felike, roj. v Kri- 
Ževcih. 
10.697 IvanHč Felike, Maribor 

Preklicujem izgubljeno prometno knji. 
žico za kolo št. 710246, izdano na ime 
Janež Ludvik, Globel 4, p. Sodražica- 
10.689 Janeï Ludvik 

Preklicujem izgubljeno šolsko sprite* 
vaio 1. razreda trgovske šole v Ljublja- 
ni (licej), izdano 1. 1913 od ravnatelj- 
stva šole na ime Jazbar Emilija, Ljub- 
ljana, Polje 41. 
10.448 Jazbar Emilija 

Preklicujem ukradeno prometno knji- 
žico za kolo, osebno izkaznico, sindikal- 
no izkaznico, izkaznico OF, živilsko na- 
kaznico za november na ime Jevc Mi- 
helca (Doj), industrijsko nakaznico, na- 
kaznico za kurivo, potrdilo za dvig pre- 
šitih odej in potrdilo za dvig popravlje- 
nih nogavic, vse na ime Jevc Frančiška, 
Lrabliana, Jurčkova pot 102. 
10.677 •••• Frančiška, 

Ljubljana, Skofja ul. 7 
Preklicujem izgubljeno osebno izkae. 

nico št. 056005, izkaznico OF št 490079, 
izkaznico o članstvu upokojencev in Rde- 
čega križa, izkaznico za pristop k ple- 
narnemu zborovanju in potrdilo o pii. 
glasitvi vojne škode v znesku 125.000di. 
narjev, vse na ime Franc Justnik, Marti 
bor, Aljažem» 24. 
10.486 Jnstnik Fran« 
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Preklicujem   pomočniško   spričevalo, 
izdano maja 1947 od OLO Mozirje na 
ime Juvan   Alojza Jože, rojen 12. VI. 
1928 v Ljubnem. 
10.683 Juvan Jože, 

Okrajni magazin, Mozirje 

Preklicujem izgubljeno spričevalo o 
dovršenem izpitu za pekovskega pomoć- 
nika in šol. spričevalo 1., 2. in 3. razre- 
da, izdano od Obrtne Sole v Ljubljani, 
vse na ime Jurečič Martin, Ljubljana, 
Gradišče 5. 
10.575 Jurečič Martin 

Preklicujem izgubljeno potrošniško na- 
kaznico za tekstilije in obutev katego- 
rije IK-1, št. 196191, izdano od KLO Dol- 
sko na ime Kadivnik Jože, Dolsko 25, 
okraj Krško. 
10.487 Kadivnik Jože 

Preklicujem izgubljeno prometno knji- 
žico za kolo tov. Št  744833, izdano od 
OLO Kranj na ime Kalan Janko, Kranj, 
Kopališka 4. 
10579 Kalan Janko 

Preklicujem ukradeno vojaško knjiži- 
co in potrošniško nakaznico na ime Kar- 
lo Ivan, Brezno št. 15, p. Podvelka. 
10.745 Karlo Iran 

Preklicujem izgubljeno maturitetno 
spričevalo Ekonomskega téhnikuma v 
Ljubljani, izdano I. 1948 od ravnatelj- 
stva šole na ime Kenda Ivan, Kneza 17, 
p. Pedmelec. 
10571 Kenđa Iran 

Preklicujem izgubljeno nakaznico za 
kolo, št J 1467. 
10.488 Kepe Jožef, učitelj, 

Motvarjevci, Prekmurje 

Preklimiem izgiibHeno obîp*ilno na- 
kaznico IR—1, serija I—IV A št. 298613, 
izdano od MLO Jesenice na ime Ker- 
štajn Rozka, Jesenice, Pod gozdom 6. 
10.568 Keržtajn Rozka 

Preklicujem izgubljeno oficirsko živil- 
sko nakaznico št ,17, izdano na ime Ke- 
sič Franko, Ljubljana. Dom vojnih štu- 
dentov, Dalmatinova 15. 
10.569 Kesit Franko 

Preklicujem izgubljeno prometno knji- 
žico za kolo tov. ft 298431, izdano od 
OLO Kamnik na ime Kimovec Jernej, 
Polje št. 30, p. Vodice. 
10.466 Kimovec Jernej 

Preklicujem izgubljeno osebno izkaz- 
nico in prometno knjižico za kolo, izda- 
no na ime Klemen Viljem, Podlipovica 
19, p. Medija-Izlake. 
10472 Klemen Viljem 

Preklicujem izgubljeno spričevalo, iz- 
dano od državne meščanske šole v llo- 
vem mestu na ime Knafeljc pok. Antona 
Mirko, roj. 22. XI. 1926 v Smihelu pri 
Novem mestu. 
10.580 Knafeljc Mirko 

Preklicujem   izgubljeno   industrijsko 
nakaznico  št   038659,   izdano  od  KLO 
Medvode ns ime Knavc Ludvik, Lašče 
št. 16, p. Škofljica. 
10.674 Knavc Ludvik 

Preklicujerno prometno  knjižico šte- 
vilka 1115960 za kolo, last Tovarne ko- 
pit in podpetnikov Sevnica. 
10.456 Kopitarna Sevnica 

Preklicujem   izgubljeno oficirsko  na- 
kaznico za hrano št. 1089, izdano na ime 
Koprive  Alojz,  Ljubljana,  Ulica  Stare 
pTavde 6. 
10.731 Koprive Alojz 

Preklicujem   izgubljeno   industrijsko 
nakaznico IR 1, izdano od KLO Prapro- 
če na ime Koprivec Janez, S« nik št. 13, 
p   Polhov Gradec. 
10 682 Koprivee Janez 

Preklicujem izgubljeno knjižico za ko- 
lo znamke »Diirkopp« št. 710016. 
10459 Korošec Jožef, 

Leskovec št. 2, p. Celje 

Preklicujem izgubljeno vojaško knji- 
žico, izdano od OLO Rakek na ime Kot- 
nik Anton, Rakek 148. 
10.679 Kotnik Anton 

Preklicujem oblačilne nakaznice: IG-1 
na ime Kotnik Zvonka, IR-1 na ime Kot- 
nik Stanko. ID-I1 na ime Kotnik Marjan 
in potrošniško nakaznico za gospodinj- 
ske pomočnice na ime Kotnik Stanko. 
10.482 Kotnik Stanko 

Preklicujem izgubljeno osebno izkaz- 
nico, izdano v Radvanju in vojaško knji- 
žico, izdano v Mariboru. 
10695 Kronovšck Albert, 

Rad vanje 111 
Preklicujem prometno knjižico za ko- 

lo, izkaznico OF, oblačilno nakaznico in 
bon za 450 din, vse na ime Kovač Jože, 
Loče 16, Šmartno v Rožni dolini. 
10.483 Kovač Jože 

Preklicujem izgubljeno sindikalno iz- 
kaznico et. 280929 in izkaznico OF, Ste- 
vilka 029154, izdani na ime  Kravanja 
Andrej, Ljubljana, Drenikova 17. 
10-502 Kravanja Andrej 

Preklicujem izgubljeno o*ebno izkaz- 
nico in izkaznico OF, izdano na ime Ku- 
štrki Franc, Ljubljana, Moste, Pot ob že- 
leznici  (baraka). 
10.469 Kuštrin Franc 

Preklicujem izgubljeno osebno in 
OF izkaznico, prometno knjižico za 
kolo, številka okvira 4174 K, služ- 
beno knjižico št. 162.086, izdano od 
poštnega urada Sv. Ana, industrijsko na- 
kaznico IR 2, št. 376'163, vojaško potrdi- 
lo o stalni nesposobnosti, izdano od voj. 
odseka Radgona, odločbo o nastavitvi št. 
4909/48, izdano od poštne diiekcije 
Ljubljana, vse na ime Lampi Janez ter 
industri jeko nakaznico IG, št 932.120 na 
ime Lampi Genovefa. **" 
10.690 Lampi Janez, pismonoša, 

Sv. Ana v SI. gor. 

Preklicujem ukradeno ali izgubljeno 
industrijsko nakaznico IR—1 štev. 1. 
IV-A-1. 312213, izdano od KLO Sv. Ana, 
osebno izkaznico št 303, izdano od KLO 
Sv. Ana. izkaznico OF, izdano od OF od- 
bora Kranj, sindikalno izkaznico po- 
družnice št. 1, Tržič, izkaznico za kolo, 

žt. okvira 002311, izdano od OLO Kranj, 
orožni "*LÌ3t in pogodbeni list, vse na imo 
Zupan Franc, Sv. Ana 19. 
10.612 Langus Viktor 

Preklicujem izgubljeno osebno izkaz- 
nico št 141   izdano cd KLO Ptuj na ime 
Lesjak Anion, Šmartno ob Savi. 
10.671 f Lesjak Anton 

Preklicujerno .izgubljeno evidenčno 
tab'fco priklopnika Freydenbergor 
S-0291. 
10.438 Ljudski magazin Ljubljana- 

okolira, Aškerčeva 8 

Preklicujem osebno izkaznico št. 26-19, 
izdano od LO Herpelje-Kozina na ime 
Mah nič Vida. 
10.503 Mahnič Vida, 

Št. Peter na  Krasu 
P reki i mi jem vajeniško knjižico števil- 

ka  12117,   izdnno  na   ime  Majcenovič 
Ivan. Maribor, Wolfova 16. 
10.496 Majronovir Ivan 

Preklicujem ukradeno vojaško knjiži- 
co, oblačilno nakaznico, nakaznico OF in 
dodatne bone za 900 din. 
10.614   Makovec Martin, Sfročja vas 52, 

p. Ljutomer 

Preklicujem izgubljeno osebno izkaz- 
nico, izdano od KLO Velike Lašče, iz- 
kaznico OF, izdano od OF Velike Lašče 
in izkaznico za kolo, izdano od NM Gro- 
suplje, vse na ime Marolt Franc. Velike 
Lašče 82. 
10 691 Marolt Franc 

Preklicujem preklic, objavljen v 
Uradnem lisiu LRS ?t. 46 z dne 2. XI. 
1948 o izgubljeni sindikalni izkaznici št. 
50858 na ime Mršol Stane, in št. 50875 
na Ime Marlinuč Pavel, ker sta se izkaz- 
nici mediêm našli 
10.676 Martinu? Pavel, 

Mohorjeva  knjigarna.  Ljubljana 

Preklicujem izgubljeno šolsko spriče- 
valo 1. raz. II drž. dekliške meščanske 
šole v Ljubljani, izdano 1. 1939/40 od 
ravnateljstva šole na ime Megušar Dra- 
ga, por. Oražem, Ljubljana. Sfrpliška 33. 
10.471 Megušar Draga por. Oražem, 

Ljubljana, Petričeva 12 

Preklicujem izgubljeno osobno izkaz- 
nico št 024344, izdano od NM v Ljublja- 
ni na ime Mežik Iva, Ljubljana, Gajeva 
ul. 10. 
10.468 Mcžik Iva, Ljubljana, 

Rožna dolina c. VI/18 
Preklicujem izgubljeno prometno knji. 

žico za kolo tov. št. 1703887. izdano od 
NM Domžale na ime Miklavčič Antonija, 
Preserje 60, p. Radomlje. 
10.439 MiklavH? Antonija 

Preklicujem izgubljenq osebno izkaz- 
nico št 067537, prometno knužico za 'ro- 
lo, Št. 229512 in člansko izkaznico Na- 
proze na KnriivSki ce*b' v Ljubljani, 
vse na ime Modic Ivan, Ljubljana. Haupt- 
mance št. 49. 
10673 Modip Ivan 

Preklicujem izcfubljeno osebno izkazni- 
co, izdano v Bosanski Gradiški, vojaško 
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knjižico  in  potrdilo,    iadano od  vojne 
uprave v Skoplju na ime Mujkič Muho, 
M. Dubrave, Bol. Gradiška. 
10 632 Mujkič Muho 

Preklicujem ukradeno oblačilno kais 
to • È.Ì. 211370 na ime Mukič Konrad, 
in oblačilno karto • št. 898604 na ime 
Mukič Marija oba Malahorna 34. 
10.460 Mukič Konrad 

Preklicujem izgubljeno osebno izkaz- 
nico, izdano od uprave NM v Ljubljani 
na ime Nahtigal Ivan, Ljubljana, Vodo- 
vodna 44. 
10.441 Nantirai Ivan 

Preklicujem osebno in mladinsko iz- 
kaznico  na  ime Novak  Ivanka,  Dram- 
Ije-Laze 10. 
10.484 Novak Ivanka 

Preklicujem izgubljeno prometno knji- 
žico za kolo znamke >Nordland<, števil- 
ka 2465. 
10.098 Novak Loonold, 

Rošpoh 154 

Preklicujem izgubljeno oficirsko obla- 
čilno knjižico It. 47983, izdano v Beo- 
gradu ••  ime Novakovič Mirko, V. p. 
53523/a, Št.  Vid nad Ljubljano. 
10.678 Novakovi? Mirko 

Preklicujem izgubljene živilske na- 
kaznice na ime Novine Franc, TD. Mar- 
jan SD Marijana Zvokelj LD in knjižico 
za kurivo, izdano na terenu Galjevica v 
Ljubljani na ime Novine Franc, Galje- 
vica ?06, Ljubljana, 
10 628 Novine Franc 

Preklicujem ukradeno vojaško kniiži- 
co, izdano od vojaškega odseka v Bro- 
kern na ime Oblak Janez, Crni vrh 106. 
p. Polhov Gradec. 
10.667 Oblak Janez 

Preklicujemo izgubljeno spoznavno 
tablico štev. S—03998 motornega kolesa 
>Sachsc 

Okrajna zveza kmetijskih zadrug 
10.692 • o. j. Ptuj 

Preklicujemo izgubljeno prometno knji- 
žico in evidenčno tablico št. S-6298 
osebnega avtomobila znamke >Adler«, 
št motorja 69.600 - 3 G, št šasije 75845 
na ime Okrajni ILO Poljčane.      ( 

10.693 Okrajni ILO Novo mesto 

Preklicujemo izgubljeno evidenčno 
Številko osebnega avtomobila št. 4817, 
10490       Okrajni odbor 0F Poljčane 

Preklicujemo izgublieno tablico oseb- 
nega avtomobila, št. 3088. 
10.615        Okrajno crnrlbeno podjetje 

Grosuplje 

Preklicujem izgub'ieno prometno knji- 
žico za kolo št. 113525, izdano od 0L0 
Grosuplje na ime Pečnik Matija. Rašica 
47, n Velike Lašče. 
10.734 Pečnik Matija 

Preklicujeai ukradeno tovarniško iz- 
kaznico &.  10R5. Izdano od Titovih za. 
vodov Litostroj na ime Picco Domiano. 
•Ljublana Titovi zavodi Litostroj. 
10.467 Picco Domiano 

Preklicujem prometno knjižico za ko- 
lo znamke »Junior«, št. 03131 na ime 
Pintar Amalija, knjižico za kolo znamke 
>Gritzner«, It 602010 na ime Pintar 
Vinko, in osebno izkaznico št. 1 na ime 
Pintar Amalija, vsi iz Poljan nad Sk. 
Loko 12. 
10,634 Pintar Amalija 

Preklicujem zac. osebno izkaznico 
št 54, mladinsko izkaznico in izkaznico 
g proge Samac—Sarajevo, vse na ime 
Povalej Erna, oblačilne živilske potrošni- 
Kranj, sedaj ' tečajnik DES, Vodovodna 
30, Teano, Maribor. 
10.616 Polajnar Anion 

Preklicujem živilsko nakaznico TD na 
ime Ot Hinko, Celje. Lisec. 
10.618 Povftlcj Albin, Celje, 

* Dečkova c  24 
Preklicujem ukradeno osebno izkazni- 

co, zadružno izkaznico m knjigo na ime 
Povalej Erna, oblačilne živilske potrošni. 
Ške nakaznice na ime Povalej Albin. Er- 
na, Zoran, Bogdan, gospodinjsko po- 
trošniško nakaznico na ime Povalej Al- 
bin, živilske nakaznice na ime Pozenel 
Marija, Hilda in Anton, Celje, Dečkova 
c. 24, 2 bona po 450 din na ime Povalej 
Anton in Konrad, Teharje, 3 kmečke 
bone no 200 din na ime Jakopina Anto- 
nija, Buče pri Kozjem. 
10.617 Povalej Erna. Celje, 

Dečkova c. 24 
Preklicujem ukradeno oblačilno knji- 

žico in vojaško izkaznico št 7099 iz- 
dani od vojaške pošte 4340, Kranj na 
ime Raca Pero, vojaška pošta 4840, 
Kranj. 
10.449 •      Raca Pero 

Preklicujem izgubljeno osebno izkaz- 
nico št 119, izkaznico OF in člansko iz- 
kaznico Nabavne in trodajne zadruge, 
vse na ime Rajner Mirko, Bukovci 97, 
Mur. Sobota. 
10.567 Rajner Mirko 

Preklicujem izgubljeno osebno izkaz- 
nico, izdano od OLO Krško na ime Raj- 
terič Amalija, Ljubljana. Ljubljanska ul/ 
10.733 Rajterič Amalija   • 

Preklicujemo izgubljeno evidenčno ta- 
blico tovornega avtomobila znamke 
>Chevrolet< št, 55-16, izdane od notr, 
odseka OLO Ptuj na ime RKGS, direkci- 
ja Ptuj, in veljavnost izgubljene izkazni- 
ce za kolo znamk© >Czepek št. 0174581, 
izdano od notr. odseka OLO Ptuj na ime 
RKGS. direkcija Ptuj. 
10.619 Republiška kmetijska gospodar- 

stva Slovenije, Ptuj 
Preklicujeva  izgubljeni  nakaznici za 

mleko,  izdani  na ime Ričko Nada in 
Mteden, Ljubljana, Zjbertove 80 
10573 RiČko Nada in Mladen 

Preklicujem izgubljeno osebno izkaz- 
nico na ime Sajevic Antonija, Crmoï- 
nijce 29, p. Stopioe. 
10.492 Sajevic Antonija 

-Preklicujem izgubljeno zač. osebno ïz-' 
kazn'co in potrdilo o zaposlitvi, oboje na 
ime Saksiaa Miha, Sent Janž pri Dravo- 
gradu. 
10.681 '  Saksida Mi! 

Preklicujem izgubljeno osebno izkaz- 
nico na ime Semolič Jožko. Ljubljana, 
Kongresni trg. 7. 
10.442 Scmolič Jožko 

Preklicujem ukradeno industrijsko 
nakaznico IG I št 725 601, izdano od 
OLO Dravograd na ime Senovršnik Mar- 
jeta in oblaclnio nakaznico ID 2 št. 
669.703, izdano od OLO Dravograd na 
ime Senovršnik Pavla. 
10.462 Senovršnik Frane, 

Troblje pri Slovenjem Gradcu 

Preklicujem izgubljeno knjižico za ko- 
lo št 533433. 
10.478      Sernec Marija, Lokovica 20, 

p. Prevalje 
Preklicujem izgubljeno osebno izkaz- 

nico, izkaznico OF in Izkaznico LMS na 
ime Sila Branko, Lokev 35 ter prometno 
knjižico za kolo na ime Cok Ivan, Lo- 
kev 192, p. Divača. 
10.670 Sila Branko 

Preklicujem izgubljeno osebno izkaz- 
nico št. 040240, izdano 1. VI. 1945 od 
NM v Ljubljani na ime Skumavec Pra- 
nja, Ljubljana, Aškerčeva 13 
10.440 Skumavee Franja 

Preklicujem  izgubljeno sindikalno iz- 
kaznico št 95884 in prometno knjižico za 
kolo št. 154240,   izdano na ime Smolej 
Ado, Jesenice, Stalingrajska 24.     • 
10.732 Smolej Ado 

Preklicujem izgubljeno vojaško knji- 
žico St. 9S8480. izdano 1946 od voj. pošte 
1Ö038  M. A. Postojna  na   ime  Janko 
Smolej, voj. pošta 1101-13. Postojna.« 
10.622 Smolej Janko 

Preklicujem ukradeno oblačilno knji- 
žico št. 27895, izdano na ime podporoö. 
nika SrhojJure. 
10.742 Srhoj Jure, 

v. p. 7964/33. II. Bistrica 
Preklicujem izgubljeno spričevalo o 

dovršenem izpitu za ključavničarskega 
pomočnika, izdano l.VI. 1931 na ime 
Stipetič Maks, Jesenice, Javorniška ulica. 
10.464 Stipetič Maks 

Preklicujem izgubljeno osebno in OF 
izkaznico na ime Stopar Cecilija, Šmar- 
jeta 11, p. Rimske Toplice. 
10-684 Stopar Ceeilija 

Preklicujem izgubljeno vojaško, knji- 
žico, izdano v Mariboru, 
10.621 Strižič Fridclin, 

Maribor, Slivnica, 11 
Preklicujem izgubljeno šolsko spriče- 

valo 2. razr II drž. gimnazije v Kranju, 
izdano 1. 1947 od ravnateljstva šole na 
ime Strniša Marjan, Preddvor pri Kra- 
nju. 
10.736 StraiSa^ Marjan 

Preklicujem izgubljeno izkaznico OF, 
tedano na ime Svete Franc, Ljubljana, 
Slomškova 9. 
10.501 grete Franc 

Ljubljana. Jenkova   5 
Preklicujem izgubljeno osebno in sin- 

dikalno izkaznico na ime Šarkezi Alek- 
san-^r, Ljubljana   Orađis, Li'^stroj 
10.w3 Sarkezi Aleksander 
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Preklicujem izgubljeno osebno izkaz- 
nico št- 088955, izdano od NM v Ljubljani 
na ime Sega Ivo, Wolfova 12, Ljubljana. 
10.625 Sega Ivo 

Preklicujem izgubljeno osebno izkaz- 
nico št. 28105, vojaško knjižico št. 228, 
sindikalno izkaznico št. 1987122, uidu- 
gtrijsko nakaznico, izkaznico OF in po- 
trdilo o plačanem ljudskem posojilu v 
znesku 1000 din, vse na ime Simac Mi- 
hael, Dolenja vas, p. Stari grad. 
10.578 Simac Mihael 

Preklicujem izgubljeno živilsko nakaz- 
nico za november 1948, izdano od RLO 
Rakovnik-Vič na ime Skele Roža, Ljub- 
ljana, Rožna dolina c. IX/5 
10.572 Skele Roža 

Preklicujem izgubljeno udarniško iz- 
kaznico št. 12908, izdano na ime Skofic 
Miroslav. Cerklje pri Kranju. 
10.504 Okolic Miroslav 

Preklicujem industrijsko nabavno kar- 
to št. 1015-1-IV-A-316145, IR-1 na ime 
Skoda (Pavla) Francka. 
10.623 Skođa Krista, uslužbenka, 

>Tiskanina< Kranj 
Preklicujem   izgubljeno   industrijsko 

nakaznico, izdano od RLO Bežigrad, Ši- 
ška na ime Skrinjar Bogomila, Ljubljana, 
Albanska 64. 
10.675 Skrinjar Bogomila 

Preklicujem izgubljeno osebno in 0F 
izkaznico, izdani na ime Škulj Minka, 
LJubljana, Cesta na Brdo 110. 
10.499 Skulj Minka 

Preklicujem ukradeno osebno izkazni- 
co št.  834  in  sindikalno  izkaznico  št 
126-4500, obe na ime Stravs Ana Mari- 
ja, Dol. Logatec 90 
10444. Stravs Ana Marija 

Preklicujem izgubljeno osebno izkaz- 
nico št. 570269, izdano od KLO Kanal 
ob Soči na ime Suligoj Roman-Cvetko, 
Kanal ob Soči, Staničeva î'4. 
10.629 Suligoj Roman-Cvetko 

Preklicujem izgubljeno spričevalo niž- 
je državne gimnazije v Vrnjački Banji, 
izdano na ime Sumak Marta. 
10.493 Sumak Marta, nameščenka 

Narodne banke. Ljutomer 
Preklicujem, izgubljene živilske po- 

trošniške nakaznice na ime Tadić Du- 
šan. Tadić Zorka in Tadić Jelica. - 
10.494 Tadid Dušan, poročnik 

Preklicujem izgubljeni indeks tehnič- 
ne fakultete, izdan od dekanata teh. fa- 
kultete univerze v Ljubljani, na ime Te- 
Šič Miodrag, Dalmatinova 15. 
10-631 •••• Miodrag 

Preklicujem ukradeno prometno knji- 
žico št 453113 za kolo znamke »Juniore, 
št, 1086902, izdano od OLO Dol. Lendava 
na ime Tkalec Andrej, Odranci, in osob- 
no izkaznico štev. 127, izdano od KLO 
Odranci, 
10.698 Tkalec Katarina 

Preklicujem izgubljeno osebno izkaz- 
nico, izkaznico OF, uradni dekret, izdan 

od ministrstva za notranje zadeve LRS, 
in potrdilo o plačanem dolgu v znesku 
5000din, pri Mestni hranilnici v Ljublja- 
ni, vse na ime Trampuš Ivan, Ljubljana, 
Sv. Petra 79. 
.0 500 Trampuš Ivan 

Preklicujem izgubljeno osebno izkaz- 
nico, oblačilno nakaznico in prometno 
knjižico št. 492 za tov. avtomobil »Truck 
traktor White«, reg. št. 0197, št. motor- 
ja VV 144 T. 
10.699 Trobec Franc, šofer, 

Gaz. avtopodjetje. Kočevje 

Preklicujemo izgubljeno osebno izkaz- 
nico št. 369, izkaznico OF št. 335648 in 
izkaznico za vožnjo št. 209, vse na ime 
Keiner Olga. 
10.566 Tovarna pohištva Maribor, 

obrat Celje 
Preklicujemo izgubljeno prometno 

knjižico osebnega avtomobila »Opel- 
01ympia<, št. S-5329, Izdano od uprave 
NM v Gor. Radgoni na ime uprava za- 
regulacije rek in melioracije v Gor. Rad- 
goni. 
10.624 Uprava za regulacije rek 

in melioracije, Ptuj 

Preklicujem izgubljeno osebno izkaz- 
nico, izdano od NM v Ljubljani na ime 
Urbas Ivan, Ljubljana, Grajska planota 
št. 1. 
10.546 Urbas Ivan 

Preklicujem izgubljeno sindikalno iz- 
kaznico, izkaznico OF in izkaznico LMS, 
izdane  na  ime  Uštar Stanislav, Ljub- 
ljana, Zrinjskega 6'. 
10.498 Uštar Stanislav 

Preklicujem izgubljeno osebno izkaz- 
nico, izkaznico LMS, sindikalno izkazni- 
co in mesečno železniško vozno karto, 
izdano na ime Vadnjev Stanislava, 
Kranj, Jurčičeva 5. 
10.549 Vadnjev Stanislava, 

Galjevica 82 
Preklicujem osebno izkaznico št. 541 

in  prometno knjižico za kolo znamke 
tDürkopp«, št. 17439304. 
10694 Vernik Milena, 

Maribor, Cesta zmage 18 

Preklicujem izgubljeno osebno izkaz- 
nico, izdano od NM v Ljubljani na ime 
Vičič Avgust, Rimska 14, Ljubljana. 
10.626 Vičig Avgust 

Preklicujem izgubljeno vojaško knji- 
žico, izdano na ime Vrtane Kari, Gomil- 
sko. 
10.495        VHanc Kari, gozdna uprava, 

Gomilsko 

Preklicujem izgubljeno oficirsko ob- 
lačilno nakaznico serija št 25841 in ofi- 
cirsko oblačilno knjižico, oboje na ime 
Vladkovič Vice, V. p. 5065/4, Ljubliana. 
10.668 'Viadkovi? Vice 

Preklicujem izgubljeno prometno knji- 
žico za kolo tov. št. 656121, izdano od 
NM v LJubljani na ime Vogrinc Martin, 
Podsmreka 15, p. Dobrova priJLjubljani. 
10.729 Vogrinc Martin 

Preklicujem izgubljeno oeebno izkaz- 
nico št. 070484, izdano od uprave NM za 
glavno mesto Ljubljana in prometno 
knjižico za žensko kolo znamke »Steyer«, 
št. 4402505, vse na ime Vrbinc Helena, 
Ljubljana, Peruzzijeva 105. 
10.446 Vrbinc Helena 

Preklicujem oblačilno nakaznico Šte- 
vilka 665.544, izdano od KLO Sv. Jurij 
ob Taboru na ime Zaberluznik Štefka. 
10.688 Zaberluznik Stelka 

Preklicujem izgubljeno šol. spričevalo 
4 razreda II. drž. meščanske Šole v 
Ljubljani (Zg. Šiška), izdano 1. 1934 od 
ravnateljstva šole na ime Zaje Franc, 
Polje 6, LJubljana. 
10.547 Zaje Franc 

Preklicujem izgubljeno osebno izkaz- 
nico št. 082307, izdano od uprave NM v 
Ljubljani na ime Zaje Ladislav, Ljub- 
ljana, Gajeva ul. 8/IIÏ. 
10.474 Zaje Ladislav 

Preklicujem uničeno šolsko spričeva- 
lo l.a in 2. c raz. Obrtne nadaljevalne 
šole v Ljubljani (kovinska stroka), izda- 
no 1. 1940 in 1941 ter dovolilnico za od- 
likovanje >Zasluge za narod III. stop- 
nje«, vse na ime Zalaznik Metod, Ljub- 
ljana, Sv. Petra c 7. 
10.728 Zalaznik Metod 

Preklicujem izkaznico za kolo števil- 
ka 52.349 ter mladinsko in osebno izkaz- 
nico na ime Zaluberšek Rudolf, meh. 
delavnica rudnika lignita v Velenju. 
10685 Zaluberšek Rudolf 

Preklicujem preklic o izgubljeni oseb- 
ni izkaznici in Izkaznici OF, objavljen v 
50. številki Uradnega lista LRS z dne 
23. XI. 1948, ker sta se izkaznici med 
tem našli. 
10.577 Zdravje Tilka, Poljane 35, 

p. St. Vid nad Lj. 

Preklicujem štiri izgubljene industrij- 
ske nakaznice G št, 890996, D-2 številka 
562548, R-l št. 205712, R-2 št. 369260, 
izdane od KLO Domžale na ime Zupane 
Francka, Milena, Peter in Kancilija Ja- 
nez, Domžale, Rojaka c. 7. 
10570 Zupane Francka 

Preklicujem osebno izkaznico št 200 
na ime Zupane Marija, Celje, Maribor- 
ska 108. 
10.485 Zupane Marija 

Preklicujem veljavnost prometne knji- 
žice za kolo št. 8-211755 na iffie Zupan- 
čič Janez in osebno izkaznico št. 231 na 
ime Zupančič Amalija. 
10.545 ZupaneiS Janez 

Preklicujem izgubljeno izkaznico OF, 
Železniško izkaznico in izkaznico RKS, 
izdano na'ime Žitnik Ivan, Ljubljana, 
Lavričeva 16. 
10.550 Žitnik Ivan 

Preklicujem izgubljeno prometno knji- 
žico za moško kolo znamke »Diamante, 
št. S-489326. izdano od OLO Ljutomer na 
imeZličarMatja, Libanja 44, KLO Ivanj- 
kovci. 
10.746 Zličar Matija 

Izdaja >Ur*4ni Itt LMU — Bavnatelj in odgovorni urednik: Božo Voduiek; ti»ka Blaenlkova Uekarna, obrat 1 — oba v Ljubljani. 
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krat, kadar ugotovi, da narekujejo to opravičene in neo- 
gibne potrebe enega ali drugega udeleženca. Pri tem se 
bo posebno pazilo na to, da obremenitev nima nobenih 
spekulativnih namenov in da se s tem ne izkorišča mate- 
rialna stiska tistih, katerih nepremičnina naj se obre- 
meni 

VII 

Postopek za privolitev v prenos lastninske pravice 
na nepremičninah in za obremenitev nepremičnin izve- 
de izvršilni odbor okrajnega oziroma mestnega ljudskega 
odbora po predlogu prizadetih udeležencev (lastnika in 
pridobitelja nepremičnine, ki se prenaša, oziroma osebe, 
katere nepremičnina se obremenjuje, In osebe, v katere 
korist se obremenjuje nepremičnina). 

Predlog lahko podajo udeleženci skupno ali pa samo 
eden izmed njih. Ce poda predlog samo eden udeleženec, 
sme izvršilni odbor okrajnega oziroma mestnega ljudske- 
ga odbora zahtevati od drugih udeležencev, da se o pred- 
logu izjavijo. Predlog se sme podari pismeno ali ustno na 
zapisnik pri pristojnem izvršilnem odboru ljudskega od- 
bora. 

Ce predstavljajo nepremičnine celoto, a leže v ob- 
močju več ljudskih odborov, pristojnih za privolitev, odlo- 
ča o tem izvršilni odbor okrajnega oziroma mestnega 
ljudskega odbora, v katerega območju leži pretežni del 
teh nepremičnin. 

VIII 

Predlog za privolitev mora obsegati: 
1. priimek, ime, poklic in prebivališče vseh udele- 

žencev; 

2. pravni naslov za prenos (kup ali prodaja, menja- 
va, darilo itd.) oziroma za obremenitev (posojilo, preživ- 
nina itd.); 

3. vrsto obremenitve (zastava, užitek, služnosti M.); 
4. navedbo nepremičnine, ki se ••••••• oziroma 

obremenjuje, in zemljiškoknjižnih podatkov, kolikor se 
lahko priskrbijo; 

5. navedbo površine in kulture kmetijskega zemlji- 
šča, če je to predmet prenosa ali obremenitve; 

6. višino prometne vrednosti nepremičnine, ki se pre- 
naša, kakor tudi obliko in višino plačila, če se prenaša 
nepremičnina proti plačilu, oziroma višino dolga, za ka- 
terega zavarovanje se nepremičnima obremenjuje, če gre 
za tako obremenitev; 

7. podatke o premoženjskih razmerah (nepremičnem 
in premičnem premoženju v FLRJ ki njegovi vrednosti, 
o dohodkih, terjatvah, dolgovih itd.), vseh uslužbencev in 
članov njihovih družin; 

8- razloge, iz katerih se nepremičnina prenaša oziro- 
ma obremenjuje, za vse udeležence. 

IX 

Izvršilni odbor okrajnega oziroma mestnega ljudske- 
ga odbora izda po podanem predlogu obrazloženo odloč- 
bo, s katero se zaprošena privolitev da ali pa odreče. 

Pred izdajo odločbe ugotovi izvrMlni odbor okrajne- 
ga oziroma mestnega ljudskega odbora glede na razmere j 
vsakega posameznega primera okoliščine, ki' jih je tre- I 

ba ugotoviti za izdajo pravilne odločbe. V ta namen 
preizkusi sam ali po drugih državnih organih dane po- 
datke. Odrediti sme zaslišanje prič in izvedencev kakor 
tudi zahtevati od predlagatelja, da dopolni dane podatke, 
da predloži odrejene dokaze o posameznih podatkih, da 
predloži listino o pravnem naslovu za prenos oziroma 
obremenitev. 

X 

Odločba, e katero se da zaprošene privolitev, mora 
obsegati poleg drugih potrebnih podatkov posebno: ime, 
priimek, poklic in prebivališče udeležencev; pravni na- 
slov za prenos oziroma obremenitev; vrsto obremenitve; 
navedbo nepremičnine, ki se prenaša oziroma obreme- 
njuje, in sicer po zemljiškoknjižnih podatkih, če so se 
lahko priskrbeli; obliko in višino plačila, ki se daje za 
preneseno nepremičnino, če gre za prenos proti' plačilu, 
oziroma višino dolga, za katerega zavarovanje se nepre- 
mičnina obremenjuje, Če gre za tako obremenitev — 
VIII točka (1-6). 

XI 

Ce zemljiškoknjižnemu predlogu za prenos lastnin- 
ske pravice na nepremičnini oziroma za obremenitev ne- 
premičnine ni priložena privolitev pristojnega organa dr- 
žavne uprave, zemljiškoknjižno sodišče zavrne predlog. 
Ta predlog zavrne tudi, če se poda po preteku 6 mesecev 
od izdaje odločbe, s katero pristojni organ državne upra- 
ve privoljuje^v prenos oziroma v obremenitev nepremič- 
nine. Po preteku tega roka je za vpis v zemljiško knjigo 
potrebna nova privolitev. 

Zaradi izdaje odloobe v zadevah nerešenih predlogov 
za vknjižbo lastninske pravice na nepremičninah, poda- 
nih do 24. III. 1948, pozove zemljiškoknjižno sodišče 
predlagatelje, da predlože v 3 mesecih privolitev pristoj- 
nega izvršilnega odbora, s pripombo, da bo predlog sicer 
zavrnjen. 

Ce se privolitev ne predloži v navedenem roku, eo- 
dižče predlog zavrne in izbriše napravljeno plombo. 

XII 

Izvršilni odbori okrajnih odroma mestnih ljudskih' 
odborov vodijo poseben razvid o podanih predlogih za 
privolitev v prenos aH obremenitev nepremičnine. 

XIII 

* To navodilo dobi veljavo z dnem objave v >Uradnem 
lietu LRS«. 

St 111-634/48 
Ljubljana dne 10. novembra 1948. 

Strinjam se! 
Minister za komunalne 

zadeve LRS: 
Lidija Sentjurc L t. 

Minister 
za kmetijstvo LRS: 

Ing. Joie Lereük I r. 

Mümeter ai pravosodje 
LRS: 

Đr. ••• Modle 1. r. 
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274. 

Po pooblastilu ministrstva za trgovino in preskrbo 
FLRJ z dne 19. XI. 1948, št 20893 predpisujem 

navodilo 
v zvezi s pravilnikom o posebni stalni kontroli nad 

predmeti široke potrošnje v trgovski mreži 

1. Ker ob izdaji pravilnika o posebni stalni kontroli 
nad predmeti široke potrošnje v trgovski mreži (Uradni 
list FLRJ, št 95—803/48) republiške uprave za4 pospe- 
ševanje proizvodnje po 6. členu uredbe o organizaciji 
uprav za pospeševanje proizvodnje (Uradni list FLRJ, 
št. 43—318/48) še niso organizirale svojih centrov za kon- 
trolo kakovosti v industrijskih področjih in ker je orga- 
nizacija teh centrov v teku ter bo predvidoma končana 
do konca novembra 1948, morajo zaradi čim večje ekepe- 
ditivnosti In, da se odstranijo ugotovljene pomanjkljivosti 
pri predmetih široke potrošnje, vsa trgovska hi druga 
podjetja, ki morajo opravljati posebno stalno nadzorstvo 
nad predmeti široke potrošnje v trgovski mreži, pošiljati 
po en prepis v 10. Senu navedenega pravilnika predpi- 
sanih poroči] o pomanjkljivosti izdelkov razen uradom 
navedenim v tem členu, tudi še Centru za kontrolo kako 
vosti proizvodov ki je krajevno pristojen za proizvajalno 
podjetje, ki je blago z ugotovljenimi pomanjkljivostmi do 
bavilo. 

S/p-št 6977/1 
Ljubljana dne 25. novembra 1948. 

Minister ' 
za trgovino In pr*»skrbo LR8" 

Jože Boržtnar Lr. 

Popravek 
V odločbi o ustanovitvi nižje žrebčarsko šole v Peno, 

ričah (Uradni list LRS, št 47 z dne 9. XI. 1948, stran 373) 
je treba popraviti tiskarsko napako in se 6. člen v celoti 
pravilno glasi: 

Natančnejša navodila o organizaciji nižje žrebčarske 
îole, učnem «načrtu, praktičnem delu in o izpitih predpiše 
minister za kmetijstvo v sporazumu z upravo za strokovne 
delavske kadre pii ministrstvu za delo. 

V odločbi o ustanovitvi Prehodnega mladinskega do- 
ma v Kamni gorici (Uradni list LRS, št. 50 z dne 23. XI 
1948) Je pri tehničnem drfu pomotoma izostal tale da- 
tum: 

Ljubljana dne 18. novembra 1948. 
Uredništvo 

Iz Uradnega lista FLRJ: 
St 102 z dne 24. novembra 1948: 

860 Pravilnik o poravnalnem postopku pred zunanjetr- 
govinsko arbitražo pri Trgovinski zbornici FLRJ. 

861 Pravilnik o ekspertiznem postopku v Trgovinski 
zbornici FLRJ. 

862. Navodilo za sestavljanje in predlaganje predlogov 
gotovinskega plana za leto 1949 

863 Odredba za secavo in predložitev predlogov gotovin- 
skega plana za dobo jamiar-maree 1949 

864. Odredba o dopolnitvi odredbe o plačevanju davka od 
prometa proizvodov ob vnovčevanu faktur pri kredit 
nlh podjetjih. 

St. 103 7 dne 27. novrmhra 1948: 
865, Odločba o prodajnih cenab • vino iti žganje 
866 Odločba o odkupnih maržah za suhe češplje, vino in 

žganje. 

é 

Izdaj« »Dre lui lieï LKS<       Ravnatelj « odgovorni urednik» Bo2o VoduMj; Uske ••••••••• tMUrna obrati     oKa v Ljubljani 
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Letnik V. V Ljubljani dne 7. decembra 1948. Številka 52. 

VbEBlNA 
275. Odredba o spremembah to dopolnitvah v poklicih »pomož- 

ni statistični manipulant« in »statistični manipulant« ter 
o uvedbi novih poklicev »višji statistični manipulanti in 
»višji statistik« v statistični stroki. 

276. Odredba o določitvi temeljno plače za nova poklica »višji 
statistični manipulant« ta >višji statistik« v statistični 
stroki. 

277. Odredba o novi  razvrstitvi   poklicev iz statistične stroke- 
278. Odredba o uvedbi novega poklica »arhivski tehnik« in o 

odpravi priprav nizke službe za poklic >bibliotekar< v bi- 
JMiotekarsko-arbivarski stroki, 

279/Odredba o določitvi temeljne plače za novi poklic »arhiv- 
x      eki tehnik« in o spremembi zneskov že določenih temelj. 

nih plač za poklice »nižji bibliotekar«, >bibliolekar«, »višji 
bibliotekar«  »nižji arhivar«, »arhivar« in >viiji .arhivar« v 
bibliotekarsko-arhivarski stroki. 

280. Odredba o razvrstitvi poklicev iz bibliotekareko-ariuvar- 
eke stroke. 

281. Odredba o odpravi že ustanovljene pripravniške službe za 
poklic »višji komeroialdst« in o določitvi strokovne uspo- 
sobljenosti, potrebne, za poklice »nižji komercialist«, ko- 
mercialist« in »višji komercialist«. 

282. Pravilnik o pripravniški službi strokovnih izpitih fai te. 
čajih v ekonomsko-komercialni stroki. 

283. Pravilnik o pripravniškem stažu, o strokovnih izpitih, o 
tečajih v gradbeni stroki ter o prehodu uslužbencev jz 
drugih strok v gradbeno stroko 

284. Pravilnik o sprememb' in dopolnitvi pravilnika o poviSkih 
temeljne plače po službenih letih, o položajnih in premij- 
skih dodatkih in o honorarjih za uslužbence prosvetno- 
znanstvene stroke. 

285. Odločba o normativih za dobavo blažja iz tovarn in trgov- 
skih skladišč (baz) 

PMmmKI,QDHEDBE,NAV0DILA.Q0L0ČBE 
MINISTRSTEV LJUDSKE REPUBLIKE SLOVENIJE 

275. 

Na podlagi 15. člena uredbe o statistični stroki (Urad- 
ni list LRS, št. 40-222/1947) izdajam 

odredbo 

o spremembah in dopolnitvah v poklicih »pomožni 
statistični manipulant« in »statistični manipulant« ter 
o uvedbi novih poklicev »višji statistični manipulant« 

in »višji statistik« v statistično stroko    , 

1. V 2- členu uredbe o statistični stroki se pod A za 
poklic »pomožni statistični manipulant« (zap. številka 1) 

določi v tretjem stolpcu tale strokovna usposobljenost, po- 
trebna za poklic: 

»nižja srednja šola ali nižja strokovna solai. 
V. V 2. členu iste uredbe pod A se za poklic stati- 

stični manipulant« (zap. številka 2) glavna dela tega po- 
klica spremenijo in se glasijo: 

>0pravljanje statističnih tehničnih del večjega ob- 
sega, tehničnih del mehaničnega računanja;, razmnoževa- 
nja, odbiranja in pod. v večjem obsegu ter grafičnega pri- 
kazovanja.« i- -.'*'/'"<- 

Za ta poklic se v tretjem stolpcu določi tale strokovna 
usposobljenost: 

»Potrebna praksa v poklicu pomožnega statističnega 
manipulanta, uspeh pri delu in nižji statistični tečaj.« 

3. Za poklicem »statistični manipulant« se v-2. členu 
te uredbe pod A uvede nov poklic »višji statistični mani- 
pillante, za katerega se določajo tale glavna dela in stro- s 
kovna usposobljenost: ,   • m 

Zap. 
št. 

3. 

Poklic Glavna dela poklica Strokovna usposobljenost,' 
potrebna za poklic 

Višji statistični 
manipulant -    • 

Vodstvo statističnih tehničnih in 
drugih podobnih del, samostoj. 
na tehnična dela v mehanizaciji 
statisličarsJ obdelovanja, g_ra- 
îiryen pilùazovanju. staslistični 
raè'ouoî»; oiuîbi in v drugih po- 
drobnih delih. 

Potrebna praksa ter uspeh pri 
delu v poklicu statističnega ma. 
nipulanta. 

N 
4. V 2. členu pod B se za poklicem »statistik« uve 

de   nov   poklic  »višji ' statistik«, * za   katerega   se  do- 
ločijo tale glavna dela in strokovna usposobljenost* 

a ' Vifiji statistik 

/ 

Sestavljanje organizacijskih shem 
in načrtov statističnih del vseh 
oblik za vii je sektorje statistič- 
nih del ter vodstvo statistične 
službe v manjäih organizacij- 
skih enotah. 

Potrebna   praksa  •  uspeh pel 
delu v poklicu statistika. 

6. Ta odredba velja od dneva objave v »Uradnem listu LRS«. 
S-••• 707 
Ljubljana dne 2. decembra 1948. 

Predsednik vlade LRS: 
Mih» Marinko L r. 
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276. 

Na podlagi 1. člena uredbe o (Ukinitvi uredbe o pre- 
jemkih republiških državnih uslužbencev in državnih, 
uslužbencev ljudskih odborov (Uradni list LRS, štev. 
48-288/1947) izdajam 

odredbo 
o določitvi temeljne plače za nova poklica »višji stati- 
stični manipulant« in  »višji statistiki v statistični 

stroki 

i. Za poklica >višji statistični manipulant« in >višji 
statistik«, ki sta uvedena z odredbo o spremembah in do- 
polnitvah v poklicih > po možni statistični manipulant« in 
>statistični manipulant« ter o uvedbi novih poklicev >višji 
statistični manipulant« in >višji statistik« v statistično stro- 
ko (Uradni list LRS, št. 52—275/1948), se določi osnovna 
plača v mesečnem znesku: 

za višjega statističnega manipulanta 3.700—4.000 din, 
za višjega statistika 4.500—5.200 din. 
2. Ta odredba velja od dneva objave v >Uradnem li- 

stu LRS«. 
S-zak 707/b 
LJubljana dne 2. decembra 1948. 

Predsednik vlade LRS: 
Miha Marinko L r. 

277. 

• podlagi 16. člena uredbe v statistični stroki (Urad- 
ni list LRS, št 40-222/1947) izdajam 

odredbo 
o novi razvrstitvi poklicev iz statistične stroke 

1. Poklici iz 2. člena uredbe o statistični stroki se za 
uslužbence te stroke v vseh republiških organizacijskih 
enotah in organizacijskih enotah ljudskih odborov razpo- 
redijo: 

v prvo vrsto: višji statistični svetnik, statistični svetnik 
ia višji statistik ekonomist; 

v drugo vrsto : statistik ekonomist in višji statistik; 
v tretjo vrsto: nižji statistik ekonomist, nižji statistik, 

statistik in višji statistični manipulant; 
v četrto vrsto: statistični manipulât in pomožni stati- 

stični manipulant. 
2. Za posamezne organizacijske enote se smejo po 12. 

členu zakona o državnih uslužbencih po predlogu pristoj- 
nega člana vlade LRS, predsednika komiteja oziroma ko- 
misije pri vladi LRS in generalnega sekretarja vlade LRS 
poklici iz te stroke s posebno odločbo tudi drugače razpo- 
rediti. 

3. Ta odredba velja od dneva objave v >Uradnem listu 
LRS« in spreminja 9 točko 1. člena odredbe o razvrstitvi 
poklicev iz posameznih strok v vrste (Uradni list LRS, 
št. 42-246/1947). 

S—zak 707/a 

Ljubljana dne 2. decembra 1948. 

Predsednik Vlade LRS: 
Miha Marinko L r. 

278. 

Na podlagi 13. člena uredbe o bibliotekarsko-arhivar- 
ski stroki (Uradni list LRS, št. 40-233/1947) izdajam V 
sporazumu s predsednikom vlade LRS 

odredbo 
0 uvedbi novega poklica »arhivarski tehnik« in o od- 
pravi pripravniške službe za poklic »bibliotekar« v 

bibliotekarsko-arhivarski stroki 

1. V 2. členu uredbe o bibliotekarsko-arhivarski stroki 
se uvede nov poklic >arhivski tehnik«. 

2. Odpravi se pripravniška služba za poklic bibliote- 
kar«, ki je predpisana v 7. členu iste uredbe. 

3. Poklic >arhiveki tehnik« dobi zaporedno številko 
1 pod C, poklici »nižji arhivar«, >arhivar« in »višji arhi- 
var« pa dobijo zaporedne številke 1, 2 in 3 pod Ć v 2. čle- 
nu uredbe o bibliotekarsko-arhivarski stroki. 

4. Po uveljavitvi te uredbe se pripravniki za poklic bi- 
bliotekarja, ki imajo fakultetno izobrazbo, prevedejo za 
pripravnike za poklic nižjega bibliotekarja. 

6. Ta odredba velja od dneva objave v >Uradnem li- 
stu LRS«. 

S—zak 717 
Ljubljana dne 3. decembra 1948. 

Strinjam se 1 
Predsednik vlade LRS:     Minister za prosveto LRS: 

Miha Marinko 1. r. Dr. Potrč Jože L r. 

279. 

Na podlagi 1. člena uredbe o dopolnitvi uredbe o pre- 
jemkih republiških državnih uslužbencev in državnih 
uslužbencev ljudskih odborov (Uradni list LRS, štev. 
48-288/1947) izdajam 

odredbo 
o določitvi temeljne plače za novi poklic »arhivski 
tehnik« in o sprememlii zneskov že določenih temelj- 
nih plač za poklice »nižji bibliotekar«, »bibliotekar«, 
»višji bibliotekar«, »nižji arhivar«, »arhivar« in 
»višji arhivar« v bibliotekarsko-arhivarski stroki 

1. Za spodaj navedene poklice se določi temeljna me- 
sečna plača v tehle zneskih: 

din 
1. nižji bibliotekar  ,   .   .   *   .   •   4.200-.4.500 
2. bibliotekar   .   .   .   .   .   .   i   «   4.000—5.000 
3. višji bibliotekar 5.200-5.500 
1. arhivski   tehnik    .».*..   8.000 s poviški 

po službenih letih do 4.800 din 

1. nižji arhivar    «..•»..   4.200—1500 
2. arhivar     .   . '    i   .   .   i   «   .   4,600—5.000 
3. višji arhivar    .......   6.200—5-500 

2. Ta odredba velja od dneva objave v >Uradnem li- 
stu LRS« 

St S-zak 717/a 
Ljubljana dne 8. decembra 1948. 

Predsednik vlade LRS: 
Miha Marinko L r. 
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280. 

Na podlagi 14. člena uredbe o bibliotekarsko-arhivar- 
sM stroki (Uradni list LRS< št. 40-233/1947, izdajam 

odredbo 
o razvrstitvi poklicev iz liibliotekarsko-arhivarske 

struke 

I. Poklici iz 2. člena uredbe o blbliotekarsko-arh»ver- 
ski stroki se za uslužbence iz te stroke v vseh republiških 
organizacijskih enotah in organizacijskih enotah ljudskih 
odborov razporedijo lako: 

v prvo vrsto: 
višji bibliotekar, višji arhivar, 

v drugo vrsto: 
bibliotekar, arhivar, 

v tretjo vrsto: 
nižji bibliotekar, nižji  arhivar, knjižničar, arhivski 

tehnik, 
v četrto vrsto: 

bibliotekarski tehnik. 
II. Po 12. členu zakona v državnih uslužbencih se 

lahko po predlogu pristojnega člana vlade LRS, predsed- 
nika komiteja oziroma komisije pri vladi LRS ali general- 
nega sekretarja vlade LRS s posebno odločbo določi dru- 
gačen razpored poklicev te stroke za posamezne organiza- 
cijske enote. 

III. Ta odredba velja od dneva objave v >Uradnem li- 
stu LRS<. S tem dnem se razveljavi 20. točka odredbe o 
razvrstitvi poklicev iz posameznih strok v vrste po 12. čle- 
nu zakona o državnih uslužbencih z dne 9. oktobra 1947 
(Uradni list LRS, št. 42-242/1947). 

St. S-zak. 717/b 

Ljubljana dne 3. decembra 1948. 
PredseUni]» vlade LRS: 

Miha Marinko L C 

281. 
Na podlagi 10. člena v zvezi s 17. členom uredbe o 

ekonomsko-komercialni stroki (Uradni lisi LRS, štev. 
40-214/47) Izdajam v sporazumu s predsednikom vlade 
LRS 

odredbo 

o odpravi že ustanovljene pripravniške službe za po- 
klic »višji komercialiste in o določitvi strokovne uspo- 
sobljenosti, potrebne za poklice »nižji komercialist«, 

»komercialist« in »višji komercialiste 

I. V ekonomsko-komercialni stroki se odpravi priprav- 
niška služba za poklic višji komercialist 

II. V 2. členu uredbe o ekonomsko-komercialni stroki 
se tretji stolpec pod B^spremeni in.se glasi:        , 

Strokovna usposobljenost, potrebna za poklic: 
1. Nižji komercialist: 
a) popolna srednja šola ali kaka druga njej enaka So- 

la in strokovni izpit za nižjega komercialista; 
b) praksa in pokazan uspeh pri delu kot višji gospo- 

darski pomočnik, tečaj • strokovni izpit za poklic nižjega 
.omercialista. 

2. Korrxirrinli«? • 
a) praksa In uspeh t>rt delu kot nižj' komercialist in 

sposobnost za upravljanje del kot komeiemiieti 

b) najmanj dve leti prakse kot gospodarski poslovod- 
ja, uspeh pri delu v tem poklicu, tečaj in izpit za komer- 
cialista. 

3. Višji komercialist: 
Višja strokovna ali posebna izobrazba za komercial- 

ne posle, ki se pridobi s potrebno prakso kot komerciabst, 
in strokovni izpit za višjega komercialista. 

III. Ta odredba velja od dneva objave v >Uradnem li, 
stu LRS«. 

S- zak 708 
Ljubljana dne 2. decembra 1948. 

Strinjam sel 
Predsednik vlade LRS: 

Miha Marinko L r. 

Muiister za trgovino 
in preskrbo LRS: 
Joie Borštnar L r. 

282. 

Na podlagi 4., 8. in 9. člena uredbe o ekonomsko- 
komercialnj stroki izdajam v sporazumu e predsednikom 
vlade LRS 

pravilnik 
o pripravniški službi, strokovnih izpitih in tečajih v 

ekonomsko-komercialni stroki 

I. PRIPRAVNIŠKA SLU2BA 

1. člen 
Namen pripravniške službe je, da si pripravniki eko- 

nomsko-kome remine stroke pridobijo potrebno strokovno 
prakso in razširijo svoje strokovno znanje. 

2. člen, 
V ekonomsko-komercialni stroki je pripravniška 

služba za poklica nižji komercialist in nižji ekonomist, 
kadar se ta dva poklica dosežeta na podlagi šolske iz- 
obrazbe, ki traja praviloma dve leti. 

Pripravnikom, ki so med pripravniško službo po- 
kažu l\ poseben uspeh pn delu, se lahko pripravriska 
služba skrajša za eno leto. 

3. člen 

Pripravniška služba za poklica iz prednjega člena se 
opravlja pri gospodarskih podjetjih in ustanovah ter pri 
drugih organizacijskih enotah, pn katerih je dana mož- 
nost, da se dosežeta potrebno znanje in praksa v ekonom- 
sko-komercialni stroki. 

4. člen 

Starešina organizacijske enote, pri kateri pripravnik 
dela, mora omogočiti pripravniku, da se seznani z vsemi 
deli, ki so potrebna za zadeven poklic, in nadzirati uspeh. 
ki ga je dosegel pripravnik pri posameznih delili. 

Natančnejša oavodila za pripravniško službo izda za 
vsak resor posebej pristojni minister ali organ, ki ga ta za 
to pooblasti 

5. člen 

Organ za personalno službo mora voditi na posebnem 
kartonu evidenco za vsakega pripravtrka no«phoi • na- 
vedbo, pri kalerih doiih je bil 4.'••,••\••• zayssicn '.n 
koliko časa ter kakâeu uspeh je dosegel uri ••^•••• 
delih, 
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II. STROKOVNI IZPITI 

A. Za pripravnike 

6. člen 
Pripravniki ekonomsko-komercialne stroke lahko opra- 

vijo strokovni izpit po najmanj •••• letu pripravniške 
službe za zadevni poklic, če so pokazali uspeh pri delu. 
Po opravljenem izpitu se razporedijo v poklic nižjega 
komercialista oziroma nižjega ekonomista. 

7. člen 

Za izpit se kandidat priglasi po organu za personalno 
službo pristoju izpitni komisiji najpozneje 30 dni pred 
začetkom  izpitnega roka. 

Organ za personalno službo pošlje izpitni komisiji 
priglasitev g potrebnimi podatki o dotedanjem delu in 
uspehu pripravnika ter s potrdilom o času, k» ga je pri- 
pravnik prebil v pripravniški službi. 

8. člen 

Izpiti se opravljajo vsako leto v teh-le rokih: v ja- 
nuarju, maju in septembru. V opravičenih primerih se 
lahko dovol. opravljanje izpita tudi izven teb rokov. 

Datum izpita določi izpitna komisija v sporazumu z 
organom za personalno službo v okviru rokov iz prednje- 
ga odstavka. Organ za personalno službo obvesti pismeno 
vsakega kandidata o razporedu ;zp:ta najpozneje petnajst 
dni pred izpitom. 

9. člen 
Pripravnik sme ponoviti izpit dvakrat. 
Ponavljalni izpit mora opraviti pripravnik, če sta 

pretekli dve leti pripravniške službe, v prvem izpitnem 
roku, toda najpozneje v šestih mesecih po izteku dvo- 
letnpga roka pripravniške službe. 

Ce so med pripravniško službo objektivni razlogi 
(služba v vojski, dolgotrajna bolezen in pod) ovirali pri- 
pravnika prt pripravah za strokovni izpit, lahko za na- 
stavitev pristojn' starešina podaljša pripravniki] zaradi 
opravljanja izpita pripravniško službo največ za šest 
mesecev. 

10. člen 
Strokovni pripravniški izpit ima tri dele: splošnega, 

glavnega in dopolnilnega. 
Program splošnega dela izpita predpiše predsednik 

vlade LRS. 
Olavn del strokovnega izpita obsega strokovno tvari- 

nò. Opravljajo ga vsi pripravniki ne glede na to, v kate- 
rem resoru oziroma panogi delajo. 

Dopolnilna' del strokovnega izpita obsega strokovno 
tvarino, ki jo morajo pripravnik! poznati zaradi special- 
nosti dela v posameznem resoru. Ta del strokovnega iz- 
pite se opravlja eamo, če ga pristojni minister izrecno 
predpiše za posamezne poklice v zadevnem resoru. Pro- 
gram dopolnilnega dela strokovnega izpita določi minfeter 
zadevnega resora v sporazumu e predsednikom vlade 
LRS. 

11. člen 
Glavni del strokovnega Izpita, ki ga opravljajo pri- 

pravn'k' za posamezne poklice obsega tele predmete: 
a) za poklic nižjega komercialista: 

1. osnove politične* ekonomije; 
2. gospodarsk' sistem FLRJ, gospodarsko zakonodajo 

FLRJ in LRS; 

S. osnove planiranja, statistike • evidence v trgovini; 
4. organizacijo in tehniko trgovine; 
5. osnove enotnega računovodstva s kalkulacijo; 
6. trgovsko računstvo; 
7. osnove tehnologije; 
8. ekonomsko geografijo FLRJ; 

b)   za   poklic  nižjega  ekonomista 
1. politično ekonomijo; 
2. gospodarski sistem FLRJ; 
3. Finančni sistem FLRJ; 
4. gospodarsko zakonodajo FLRJ in LRS ter osnovno 

znanje o poslovanju gospodarskih podjetij; 
5. osnove splošnega planiranja s statistiko in  evi- 

denco; 
6. tehnologijo; 
7. osnove enotnega računovodstva; 
8 splošno ekonomsko geografijo; 
9. ekonomsko geografijo FLRJ. 
Program za opravljanje tega izpita predpiše pred- 

sednik vlade LRS. 

12. člen 
Splošni del izpita je samo usten. 
Strokovni del izpila je usten in pismen. 
Predmeti iz skupine a) pod 5. in 6. in iz skupine b) 

pod 7. se opravljajo pismeno in ustno, drugi predmeti pa 
samo ustno. 

Kandidat opravi najprej pismeni, nato pa ustni izpit. 
Izpitna komisija odloči, katere pripomočke sme upo- 

rabljati kandidat pri pismenem izpitu. 

13. člen 

Izpit se opravlja pred izpitno komisijo, ki jo vsako 
leto imenuje resorni minister ali organ, L ga za to po- 
oblasti. V komisiji so: predsednik, trije do pet članov, 
katerih eden je organ personalne službe, in tajnik komi- 
sije. Za člane komisije se določijo predvsem uslužbenci 
iz organizacijske enote, pri kateri se opravlja izpit, lahko 
pa se imenujejo tudi strokovnjaki iz drugih organizacij- 
skih enot in ustanov. Razen tega se lahko komisija do- 
polni s potrebnim številom izpraševalcev strokovnjakov, 
da je v njej za vsak predmet strokovni izpraševalec. 

Tajnik komisije je praviloma uslužbenec personalne 
službe. Ta vodi po navodilih predsednika komisije zapis- 
nik in vse spise izpitne komisije. 

V Izpitno komisijo pri drugih resorih lahko pošlje 
minister za trgovino in preskrbo LRS svojega zastopnika 
kot člana komisije. 

14. člen 
Izpit se opravlja pri ministrstvih in glavnih direkci- 

jah, po potrebi.pa tudi pri drugih organizacijskih enotah 
in ustanovah. 

15. člen   *- 

0 delu komisije se vodo" zapisnik, v katerega se za- 
piše: datum in kraj izpita, sestava izpitne komisije, po- 
datki o kandidatu, izpitna.vprašanja kandidatu in uspeh 
izpita. 

Zapisnik o izpitu podpišejo predsednik, vsi člani komi- 
sije, izpraševalci in tajnik komisije. 

Zapisnik o izpitu se skupaj s pismenimi nalogami 
in drugimi spisi hrani v arhivu urada, pri katerem je 
bil izpit opravljen. 
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16. ölen 

Po končanem izpraševanju • na podlagi Dokazanega 
znanja pri izpitu oceni izpitna komisija z večino glasov 
uspeli vsakega kandidata 

Izpit je celota, ki se oceni tudi z enotno oceno. 
Ocene uspeha so: »napravil odlično«, »Lapravil prav 

dobro«, »napravil dobro« in »ni napravil«. 
Ce kandidat med izpitom odstopi od uadaljnjega iz- 

pita, *e šteje, da izpita n: napravil. Ce neoprav.čeno od- 
stopi pred začetkom izpita, se šteje, da izpita n; opravljal 
in izgub: pravico do povračila potnih stroškov. 

17. člen 

Uspeh izpita se sporoči kandidatu takoj po opravlje- 
nem zpitu. Razen tega mu izda izpitna komisija .spriče- 
valo, katerega obrazec predpiše predsednik  vlade  LRS. 

V spričevalu je treba poleg Kandidatovega mena in 
priimka, datuma in kraja upita • i/pitne ocene navesti, 
za kater  poklic je napravM izpit in katenkrat. 

Spričevalo podpišeta predsednik in  tajnik komisije. 

18. člen 

Ce potuje kandidat na izpit izven svojega službenega 
kraja, mm na račun državne.blagajne pravico do dnevnic 
JI povračila potnih stroškov po predpisih za uradna poto- 
vanja. 

19. člen 

Kandidatom za pripravniški izpit se zaradi priprave 
m prvo opravljanje izpita lahko dovoli na prožijo deset 
do trideset dni plačanega dopusta. 

B. Za dosogo poklica, za Uatorcsa «i pripravniške službe 

20 člen 
V ekonomsko-kornerčialni stroki je za opravljanje 

preprostejših prodajalskih del poklic prodajalca, za. kate- 
rega ni potreben strokovni izpit. 

21. člen 

Strokovni izpit je za dosego poklica nižjega gospodar- 
skega pomočnika in gospodarskega poslovodjo Strokovni 
:zpit ima tri dele: splošnega, glavnega strokovnega in 
dopolnilnega strokovnega. 

Določbe iz 10 člena tega pravilnika, ki govore o sploš- 
nem in dopolnilnem delu strokovnega pripravniškega iz- 
pita, veljajo tudi za splošni in dopolnilni del strokovnega 
izpita iz tega člena. 

22. člen 

Glavni del strokovnega izpita za poklic nižjega go- 
spodarskega pomočnika obsega tele predmete: 

1. korespondenco; 
2. osnove trgovskega računstva; 
3. osnovne pojme tehnologije; 
4. osnovne elemente trgovskega poslovanja. 

23. čleD 
Glavni del strokovnega izpita ta poklic gospodarske- 

ga poslovodje obsega tele predmete: 
1. osnove gospodarskega sistema FLRJ; 
2 osnove planiranja, statistike in evidente podjetja; 
3. osnovne pojme o organlaacijt in poslovanju gospo- 

darskih podjetij; 
4 0'nove tehnologije; 

5. trgovsko računstvo; 
6. osnove računovodstva s kalkulacijo! 
7. organizacijo in tehniko trgovine. 

24. člen 

Strokovni del izpita je pismen in ueten. 
Predmeti iz 22. člena pod 3 in i. m predmeti ir 

23. člena pod 1., 2., 3., 4. in 7. se opravljajo samo ustno. 
Predmeta iz 22. člena pod 2. in predmeti iz 23. člena 

pod 5. in 6. se opravljajo ustno in pismeno. 
Pismeno se opravlja samo korespondenca. 
Kandidat opravi najprej pismeni, nato pa ustni izpit. 

25. člen 

Strokovni izpit za nižjega gospodarskega pomočnika 
lahko opravi tisti, ki je dovršil štiri razrede osnovne šole 
in delal v ekonomsko-komercialru stroki najmanj dve leti. 

Strokovni izpit za gospodarskega poslovodjo lahko 
opravi takoj po vstopu v službo Usti, ki je dovršil nižjo 
strokovno šolo komercialne vrste. 

26. člen 
Določbe 13., 14., 15., 16. in 17. člena tega pravilnika 

se uporabljajo tudi za uslužbence s poklici, za katere ni 
pripravniške službe, pač pa določen strokovni izpit. 

C. Za dosego višjega poklica 

27. člen« 

V poklice nižji komercialist, komercialist ai višji 
komercialist se lahko imenujejo oziroma lahko napre- 
dujejo: 

1. višji gospodarski pomočifik v poklic »ižjega komer- 
cialista, če je v poklicu višjega gospodarskega pomo?n*ka 
prebil dve leti, pokazal uspeh pri delu in • dovršuT tečaj z 
zaključnim izpitom za pokKc nižjega komercialista; 

2. gospodarski poslovodja v poklic komercialista, Če 
je v poklicu gospodarskega poslovodje prebil dve leti, 
pokazal uspeh pri delu it- dovršil tečaj z zaključnim iz- 
pitom za poklic komercialista; 

3. komercialist v poklic višjega komercialista, če si 
je v poklicu komercialista pridobil višjo strokovno iz- 
obrazbo, kar oceni strokovna komisija, in da je napravil 
strokovni izpit za poklic višjega komercialista. 

28 člen 

Uslužbenci s poklicema višji komercialist in ekono- 
mist lahko po poprejšnji oceni strokovne komisije napre- 
dujejo v poklic višjega ekonomista, če so med prakso v 
poklcu višjega komercialista oziroma ekonomista pokazali 
uspeh pri delu. , 

Uslužbenci s poklicem ekonomista, ki imajo fakultet- 
no ali njej enako visokošolsko izobrazbo, lahko po po- 
prejšnji oceni strokovne komisije napredujejo v poklic 
ekonomsko-komercia4nega svetnika, prav tako pa tudi 
uslužbenci s poklicem ekonomsko-komercialnega svetmka 
v poklic višjega ekonomsko-komeroialnega svetnika, če so 
pokazali uspeh pri delu in sposobnost za opravljanje del 
za poklic ekonomsko-komercialnega svetnika oziroma 
višjegu ekonomsko-komeroialnega svetnika. 

• Uslužbenci s poklicem višji ekonomist, ki nimajo Ta- 
kultetne izobrazbe, pa so se izkazali z visokim znanstve- 
nim m strokovnim znanjem, lahko po poprejšnji oceni 
strokovne komisije napredujejo v poklic, ekonomsko-ko- 
merola\oega svetnika in višjega ekonomsko-komercialnega 
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svetnika. Svoje visoko strokovno in znanstveno •••••• 
mora pokazat, kandidat a tem, da .zdela nalogo, ki mu jo 
v ta namen da komisija, m da nalogo in tezo tudi ustno 
zagovarja pred komisijo. 

Strokovne kombije iz 27. in 28. člena določi pristojna 
resorni uuuster. 

III. STROKOVNI TEČAJI 

'A. Za dosego poklica nižjega gospodarskega pomočnika 
in gospoiJirskcga poslovodje 

29. člen 

Za dosego poklica nižjega gospodarskega pomočnika 
iv gospodarskega  poslovodje se  lahko z odločbo resor 
•••• uiin-ötra ali organa, ki ga ta za to pooblasti, priredijo 
strokovni tečaji za nižjega gospodarskega pomočnika • 
goajHKlarskega  poslovodjo. 

Po dovrš-tvi tečaja se opravi zaključni izpit, ki se šteje 
kot opravljeni strokovni Izpit. Ti tečaj; so nižje «topuje. 

Po uspešno dovršenem tečaju so tečajniki lahko ime 
novani za nižjega gospodarskega pomočnika oziroma 
gospodarskega poslovodjo. 

Tečaji so lahko pn ministrstvih, glavnih direkcijah 
in pri okrajnih oziroma mestnih ljudskih odborih. 

Program tečaja obsega predmete, kd so navedeni v 
22. in 23. členu tega pravilnika. 

B. Za dosego poklica nižjega komercialista in komercialista 

30. člen 

Vtëji gospodarski pomočniki, ki so prebili dve leti 
prakse v poklicu višjega gospodarskega pomočnika ìL se 
vidno izkazali pri delu, so lahko sprejeti v tečaj za nižje 
komercialiste. 

Gospodarski poslovodje, ki so prebili dve leti prakse 
v poklicu gospodarskega poslovodje, so lahko sprejeli v 
tečaj za komercialiste. 

Omenjeni tečaji se ustanovijo z odločbo resornega 
mhvstra ali organa, ki ga ta za to pooblasti. 

V tečaj se sprejemajo po natečaju, pogoje za natečaj 
pa doloä starešina, Ici je tečaj ustanovil. 

81. člen 

Program za oba tečaja se določi po programu, do- 
ločenem za pripravnike, ki opravljajo izpit, za nižjega 
komercialista. 

82. člen 

Tečaji se lahko priredijo pri ministrstvih, glavnih 
direkcijah in pri drugih večjih organizacijskih enotah in 
ustanovah. 

Na koncu tečaja se opravi zaključni izpit, • se šteje 
za napravljeni strokovni izpit. 

83. Člen 
V odločbi o ustanovitvi tečaja se določijo čas trajanja 

tečaja, potrebna finančna sredstva, predavatelji, predpisi 
o zaključn.h Izpitih in vse drugo, kar je potrebno za 
prireditev tečaja. 

C. Za izpopolnitev y stroki 

84. člen 

Da ee uslužber.ct strokovno Izpopolnijo hi seznanijo 
g novimi delovnim! metodami, ee z odločbo starešine 

organizacijske enote lahko ustanovijo tečaji za izpopolni- 
tev v stroki. 

T! tečaji ne dajejo pravice do dosege poklica, pač pa 
se upoštevajo za dosego višjega poklica. 

IV.  PREHOD   IZ   DRUGE  STROKE   V   EKONOMSKO- 
KOMERCIALNO  STROKO 

A. Za pripravnike 

85. člen 

Pri prehodu iz druge stroke v ekonomsko-komercialno 
stroko je potrebno, da ima pripravnik strokovno oziroma 
šolsko, izobrazbo, k; je predpisana za ekonomsko-komer- 
cialno stroko, in da ob koncu določenega roka naprav 
strokovni izpit. 

Pripravniku ee sme priznati pripravniška strokovna 
služba. V tem primeru se trajanje staža za ekonomsko- 
komercialno stroko določii po sorodnosti dela v prejšnji 
strok In v ekonomsko-komercalnJ ter po pripravljenost: 
pripravnika za opravljanje izpita, vendar skupna priprav- 
nika služba ne sme biti krajša od enega leta. 

Po prehodu v novo stroko pripravniku n. treba oprav- 
ljati Izpita Iz tistih predmetov, iz kater-b ga je že napravil 
pri prejšnjih izpitih. <" 

86  člen 

Pripravniku, ki je napravil strokovni izpit pred pre 
nehanjem službe, se ta ap.t prizna ob vrnitvi v službo, 
če prek n tev ni bila daljša od petih let. 

B. Za uslužbence 

37. člen 

Prehod iz druge stroke v ekonomsko-komercialno 
stroko je dopusten, če ima uslužbenec strokovno usposob- 
ljenost, ki je določena za ustrezni poklic v ekonomsko 
komercialni stroki, m če v določenem roku napravi stro- 
kovni izpit. ,Rok za ta 'zpil ne sme biti krajši od treh 
mesecev in ne daljši od enega leta. Ko napravi uslužbe 
neo izpit, se nantavi v določen, poklic. D</ te nastavitve 
obdrži plafo dotedanjega poklica. 

Uslužbencu ni treba v ekonomsko-komercialni stroki 
opravljat; izpita iz tistih predmetov, iz katerih ga Je že 
napravil v prejšnji stroki.      . ' .* 

Ce dobi uslužbenec ob prehodu  Iz druge stroke » 
ekonomsko-komercialno stroko kak višj* poklic, za kat< 
rega n  predp.san strokovni izpit, mora napraviti strokov 
n! izpit, ki je določen za začetni poklic v določeni skupini 
poklicev. 

88. člen 

Strokovnega  izpita  ni treba  pri  prehodu  iz druge 
stroke v ekonomsko-komercialno stroko opravljati usluž 
benrem, ki pridejo na položaje I. oziroma II. vrsie  kakor 
tud ne uslužbencem, ki preidejo zaradi posebne sposob- 
nosti in službene potrebe. 

Prav tako so lahko oproščeni etaža ta Izpita u*!"' 
benci, ki preidejo iz druge stroke v ekonomsko-kom"» 
c'alno stroko, če imaio po oceni strokov up kom's'je d 

I kazano izobrazbo In prakso za določene poklice. 
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Y. KONČNE DOLOČBE 

39. člen 

Prevedeni pripravniki morajo opraviti strokovni izpit 
po določbah tega pravilnika. 

Ce je pripravniku pretekel rok pripravniške službe 
ali če mu do preteka roka m* ostalo zadosti časa za pri- 
pravo na izpit, se mu podaljša pripravniška služba LA rad. 
opravljanja izpita za toliko časa, kolikor mu je potrebno 
za pripravo na izpit, vendar največ za šest mesecev. 

40. člen 

Uslužbenec, ki nf napravil strokovnega izpita ali pa 
Je napravil izpit, ki ive ustreza izpitu, predpisanemu za 
poklic, v katerega je preveden, mora napravit; strokovni 
oziroma dopolnilni izpit v enem letu po uveljavitvi tega 
pravilnika. 

41. člen 

Po ocen! strokovne komisije se strokovnega Izpita h. 
prednjega člena lahko oprostijo uslužbenci, ki pridejo na 
položaje I. oziroma II. vrste, kakor tudi uslužbenci, ki 
imajo potrebno strokovno izobrazbo io sposobnost za 
opravljanje dela določenega pokl:ca oziroma funkcije. 

"42. člen 

Sedanji posebni strokovni tečaji se morajo spravit: v 
sklad z določbami tega pravilnika o strokovnih tečaj h. 

43. člen 

V vsakem posameznem primeru odloči strokovna 
komisija, kateremu strokovnemu izpitu iz tega pravilnika 
ustreza prejšnji izpit. 

44. člen 

Ta pravilnik velja od dueva objave v >Uradnem listu 
LRS«. 

St. S-zak 681 
Ljubljana dne 18. novembra 1948. 

Strinjam se! Minister za trgovino 
Predsednik vlade LRS: in preskrbo LRS: 

Mih» Marinko L r. Jože Borštnar 1. r. 

283. 

Na podlagi petega in šestega odstavka 4. člena in 
tretjega odstavka 9. člena uredbe o gradbeni stroki pred- 
pisujem v sporazumu s predsednikom vlade LRS 

pravilnik 
o pripravniškem stažu, o strokovnih izpitih, o tečajih 
v gradbeni stroki ter o prehodu uslužbencev iz drugih 

strok v gradbeno stroko 

I. PRIPRAVNIŠKI STA2 

1. člen 

V gradbeni stroki se uvede pripTavniški staž za niž- 
jega gradbenega tehnika in nižjega gradbenega inženirja. 

Pripravniški staž iz prednjega odstavka traja dve 
leü. 

V opravičenih primerih s© sme po pripravnikovi 
prošnji podaljšati pripravniški staž tudi Čez dve leti, ven- 
dar ne več kot za šest mesecev. 

Za opravičene primere veljajo primeri, ko priprav- 
nik brez lastne krivde ni mogel o pravem čaeu opraviti 
strokovnega izpita (zaradi bolezni, vojaške službe itd.). 

2. člen 
Pogoj za pripustitev pripravnika k strokovnemu iz- 

pitu je, da je bil pripravnik za nižjega gradbenega teh- 
nika oziroma za nižjega gradbenega inženirja 12 meeecev 
na stažu pri projektantski organizaciji urada, pri kate- 
rem je v službi, ostali čas pa na stažu pri gradbenem 
podjetju. 

Na staž v projektantsko organizacijo, nato pa v grad- 
beno podjetje ali pa v gradbeno podjetje in nato v pro- 
jektantsko organizacijo pošlje pripravnika starešina, ki 
je pristojen za nastavitev. 

Ce je imel pripravnik v gradbenem podjetju priliko, 
vaditi se v projektiranju, se v projektantski staž lahko 
šteje tudi ta čas. To vajo potrdi starešina gradbene de- 
lovne enote, pri kateri ee je pripravnik v projektiranju 
vadil. 

8. člen 

Projektantska organizacija mora pripravnika za niž- 
jega gradbenega tehnika glede na njegovo specializacijo 
zaposliti pri izdelovanju projektov za manjše objekte, ..»ri 
detajliranju posameznih elementov, sestavljanju predia- 
mer. analizi cen in predračunov 1er pri sestavljanju plan- 
skega pokazatelja dela, in sicer pod vodstvom projektan- 
ta zadevnih objektov. 

4. člen 

Pripravnika za nižjega gradbenega inženirja mora 
projektantska organizacija glede na njegovo specializacijo 
zaposliti pri projektiranju objektov manjšega obsega, pri 
sestavljanju statističnega proračuna, predizmer, planske- 
ga pokazatelja dela, analize cen, predračunov in tehnične 
obrazložitve projekta. 

N 6. člen 

Gradbeno podjetje mora •pripravnika za nižjega grad- 
benega tehnika glede na njegovo specializacijo zaposliti ^ 
tako, da se seznani z organizacijo terenskega dela, upo- 
rabo norm, planiranjem, evidentiranjem in izvajanjem 
posameznih, zlasti konstrukcijskih delov gradbenega ob- 
jekta ter da se sploh uvede v gradbeno poslovanje. 

6. Sen 

Pripravnika za nižjega gradbenega inženirja •••• 
gradbeno podjetje glede na njegovo specializacijo zaposliti 
pri sestavljanju operativnega plana, pri organizaciji dela 
na gradbišču, pri planiranju in evidentiranju delovne sile, 
materiala in delovnega učinka ter pri nadziranju in iz- 
vajanju manjših gradb in ga sploh uvesti v gradbeno po- 
slovamje. 

7. Člen 

Glede na panogo/za katero se specializira, mora bitf 
pripravnik na pripravniškem stažu pri delih, pri katerih 
se seznani z eno od tehle gradbenih smeri: 

1. arhitektonsko, 
2. urbanistično, 
3  konstrukcijsko, 
4. prometno (ceste in železnice), 
5. vodogradbeno. 

8. člen 

O svojem delu (pri projektantski organizaciji in grad- 
benem podjetju) mora vsak pripravnik voditi delovni 
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dneviiiK, v katerega poûrobno vpisuje v »a dela • uaioge, 
ki jih je opravil na svojem pripravniškem stažu. 

Delovni dnevnik se mora voditi sproti • uiora biti 
iz njega veak čas razvidno, kaj je pripravnik že napravil 
kakšno nalogo je dobil, kako jih je rešil in kakšna so 
njegova opažanja. 

Delovuj dnevnik pregleda in od časa do časa potrdi 
starešina enote oziroma uslužbenec, ki neposredno uvaja 
pripravnika. 

II. STROKOVNI IZPIT 

À. Strokovni izpit za pripravnike 
9. člen 

Pripravnik za nižjega gradbenega tehnika oziroma 
nižjega gradbenega inženirja ima '-pravico, opravljati 
strokovni izpit, ko konča stal t 

Ce pa si pridobi pripravnik strokovno usposobljenost 
za poklic, za katerega opravlja izpit, že pred potekom 
dveh let. se mu sme pripravniška služba skrajšati na 16 
mesecev. 

Odločbo o tem izda za nastavitev pristojni starešina 
po predlogu vodje projektantske organizacije oziroma 
gradbenega podjetja. 

10. člen 
Pripravnik opravlja izpit Iz smeri, v kateri se je 

specializiral oziroma iz katere je delal staž. 

11. člen 
Strokovni izpit eme pripravnik ponavljati največ dva- 

krat, • sicer tri do šest mesecev po prvem oziroma dru- 
gem izpitu- 

Ce pripravnik tudi v tretje ne napravi izpita, se mu 
služba odpove, lahko ee pa razporedi v kako drugo službo 
glede na njegovo strokovno usposobljenost in sposobnost 

12. člen 
/ Ce pripravnik iz opravičenih razlogov ne more priti 

k izpitu ali ne more nadaljevati začetega izpita, mu sme 
izpitna komisija po njegovi prošnji odložiti izpit do konca 
izpitnega roka. 

Ce se pripravnik med izpitom brez opravičenih raz- 
logov odstrani, se šteje, da izpita ni napravil. 

13. člen 
Izpiti se opravljajo vsako leto v pomladanskem roku 

marca ali aprila in v jesenskem roku oktobra ali novem- 
bra. Roki zà pripravniške strokovne izpite se lahko po 
potrebi določijo tudi v drugem mesecu. 

14. člen 
Prošnjo za strokovni izpit mora pripravnik nasloviti 

najpozneje do konca februarja oziroma avgusta vsakega 
leta na izpitno komisijo in jo vložili pri neposrednemu 
starešini urada ali podjetja, pri katerem je v službi. 

Prošnji mora pripravnik priložiti: 
1- potrdilo projektantske organizacije oziroma grad- 

benega podjetja o svojem stažu, 
2. delovni dnevnik, 
3. morebitno odločbo o skrajšanju pripravniške 

službe. 
15. člen 

! Izpitna komisija pregleda pripravnikovo prošnjo in, 
•• spozna, da se lahko pripusti k izpitu, ga obvesti o 
dnevu izpita. 

16. člen 
Izpit obsega splošni in strokovni del 
Splošni de] izpita je samo usten • se opTavlja po 

programu, ki ga predpiše predöednik vlade LRS. 
Strokovni del izpita je pismen • usten. 

17. člen 
Predsednika in člane izpitne komisije imenuje mi- 

nister za gradnje ali od njega za to pooblaščen organ 
izmed strokovnjakov ministrstva za gradnje ter podjetij 
• ustanov pod njegovim operativnim upravnim vod- 
stvom oziroma nadzorstvom kakor tudi iz vrst strokov- 
njakov drugih resorov v sporazumu z njihovimi ministri. 

Clan izpitne komisije je tudi organ personalne službe. 

18. člen 

Delovodja izpitne komisije je praviloma uslužbenec 
personalne služba Ta vodi zapisnik in vse dopisovanje 
izpitne komisije po predsednikovih navodilih. 

19. člen 
Kraj izpita določi organ, ki imenuje izpitno komi- 

sijo. 
Izpitna komisija odloča z veČino glasov. Ob enakem 

številu glasov odloči predsednikov glas. 

20. člen 
0 uspehu, ki ga je pokazal pri izpitu, izda komisija 

pripravniku spričevalo. 
Spričevalo podpišeta predsednik in delovodja izpitne 

komisije. 
Obrazec spričevala predpiše minister za gradnje LRS. 

21. člen 

Ocene za uspeh so: »napravil z odličnim uspehom«, 
»napravil s prav dobrim uspehom«, »napravil« in >ni na- 
pravil«. 

22. člen 

Po napravljenem strokovnem Izpitu se pripravnik za 
nižjega gradbenega tehnika razporedi v poklic nižjega 
gradbenega tehnika, pripravnik za nižjega gradbenega 
inženirja pa v poklic nižjega gradbenega inženirja. 

23. člen 

0 izpitu ee vodi zapisnik, v katerega se vpisujejo 
vprašanja, postavljena posameznim kandidatom, in sploš- 
na ocena. 

Ta zapisnik podpišejo predsednik, delovodja in vsi 
člani komisije. 

24. člen 
Za pripravo za strokovni izpit se sme pripravniku, 

ki ga prvič opravlja, dovoliti plačani dopust do 30 dni. 

25. aen 

Kandidat, ki dela strokovni izpit, ima pTavico do 
dnevnice in povračila potnih stroškov od kraja službova- 
nja do sedeža komisije in nazaj. 

Dnevnice in potni stroški gredo v breme tiste orga- 
nizacijske enote, pri kateri je kandidat v službi. 

Ce kandidat brez opravičenega razloga ne pride k 
izpitu, nima pravice do dnevnice in povračila stroškov 
za uradno potovanje. 
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Razglasi in oglasi 

Opozorilo naročnikom] 
Plačajte čimprej naročnino za leto 1949, da ne boste imeli 

težav in sitnosti v januarju 1949, ko bomo ustavili list vsem, 
ki ne bodo imeli plačane naročnine vsaj za prvo četrtletje 1949. 

Položnice smo priložili1. 

V naši založbi so izšli: 
Abeced ni imenik naselij LRS z upravno razdelitvijo LRS, imenikom 

Krajevnih ljudskih odborov, njihovih posi in zemljevidom krajevnih ljud- 
skih odborov LRS. Strani 162, cena 70 din. 

Pravilnik' o ureditvi in vodstvu matičnih knjig z obrazci in odredbo o 
matičnih okoliših na vsem ozemlju LRS. Strani 96, cena 18 din. 

Zbirka gospodarskih predpisov. II. del, 
ki je nadaljevanje Zbirke gospodarskih predpisov, ki smo jih izdali 
aprila 1947, V tem drugem delu Zbirke gospodarskih predpisov smo se 
trudili, da bi vse gradivo uredili kar najbolj sistematično in pregledno in 
tako olajšali ujegovo uporabo. Težišče zbirke so ^Splošni predpisi o upravi 
državnih gospodarskih podjetij«, s predpisi o arbitraži, pogodbah, plačeva- 
nju medsebojnih obveznosti, registraciji, vknjižbi lastninske pravice, aron 
daciji, razlastitvi, nacionalizaciji, razdeljevanju industrijskega blaga, pro- 
sti prodaji, tinansiranju, kreditu, knjigovodstvu in glavnimi predpisi o pre- 
skrbi prebivalstva z živili in industrijskimi izdelki Dodali smo predpise 
o upravi državnih zgradb, o delavskih preskrbovalnicah in o invalidskih 
gospodarskih podjetjih. V »Dodatkuc smo zbrali predpise o akumulaciji in 
cenah" ter enotnih cenah, ki so kot dopolnila, popravki in spremembe iz- 
Šli po izdaji naše prve Zbirke gospodarskih predpisov. 

Zbirka bo nepogrešljiv pripomoček vsem voditeljem in drugim usluž- 
bencem državnih gospodarskih podjetij pa tudi vsem učencem gospodar- 
skih šol in tistim uslužbencem ministrstev in ljudskih odborov, O dnevno 
uporabljajo gospodarske predpise v svoji službi Zbirka obsega 752 strani 
in je vsled svoje obzirnosti vezana v polplatno. Cena 105 din. 

Razen tega opozarjamo naše naročnike na: 

Komentar h kazenskemu zakoniku, splošni del 

v slovenskem prevodu. Komentar je zamišljen in izdelan v prvi vrsti kot 
olajšava in pomoč za pravilno izvajanje načel splošnega dela kazen- 
skega zakonika pri uporabi predpisov posebnih kazenskih zakonov. Strani 
304, cena 90 din. 

Splošni register predpisov , 

to je kazalo vseh predpisov, ki so izšli v Uradnem listu FLRJ, v Uradnem 
listu LRS, v Uradnih obvestilih zveznega urada zu cene in v Vestniku 
urada za cene pri predsedstvu VLRS od leta 1945 do vštetega leta 1947. 
Strani je 453, cena 60 din. 

Priročnik za krajevne ljudske odbore, I. del 
Strani 120, cena 20 din. 

Zbirka predpisov o varstvu mater in otrok 
Strani 105, cena 17 din. y 

* 
V tisku sta: 

•     Priročnik za krajevne ljudsko odbore •. del 
Zbirka gospodarskih prednisov. I. del (ponatisnjena in izpopolnjena' 

kdaja knjižice iz 1. 1947). 

Razglasi ministrstev 

IV-8235/1— 48 10.910 
Z odločbo ministrstva za notranje za- 

deve LRS v Ljubljani, št 1V-823Ó/1-48 
z dine 29. XI. 1948 je bila po 21. členu 
zakona o osebnih imenih dovoljena spre- 
memba priimka Lazar. Ivanki, rojeni 8. 
IV. 1907 v Črnem kalu, bivajoči v Čr- 
nem kalu 48, okraj Sežana, in njenemu 
mladoletnemu sinu Lazar Mariju-Mila- 
nu, rojenemu 2. II. 1945 v Črnem kalu 
iz »Lazar« v >Starc< z veljavnostjo 
od dneva te objave. 

» 

IV-8166/1—48 10.900 
Z odločbo ministrstva za notranje za- 

deve LRS v Ljubljani, št. IV. 8166/1 z 
dne 23. novembra 1948 je bila po 21. čle- 
nu zakona o osebnih imenih' dovoljena 
sprememba priimka Ribiču Jožefu, ro- 
jenemu 2. I 1916 v Vrbju pri Žalcu, 
bivajočemu v Podlogu 25, KL0 Sv. Pe- 
ter v Savinjski dolini iz >Ribič v Sed- 
mi n e k« z veljavnostjo od dneva te 
objave. 

Iz pisarne ministrstva za notranje 
zadeve LRS 

Vpisi v register državnih 
gospodarskih podjetij 

2200. 
Sedež: Bovec. 
Dan vpisa: 24. novembra 1948. 
Besedilo: Gostinsko podjetje hotel Ka- 

nin, Bovec. 
Poslovni predmet: Izvrševanje gostin- 

skih storitev vseh vrst. 
Ustanovitelj podjetja: Vlada LRS, od- 

ločba št. S-zak. 607 z dine 22. X 1948. 
Operativni upravni voditelj: Komite 

za turizem in gostinstvo pri vladi LRS. 
Podjetje zastopata: 
Vàri Jože, v. d. ravnatelja, ki podpi- 

suje samostojno, v obsegu zak. poobla- 
stil in pravil podjetja, teT 

Grilj Ljubosava, glavni računovodja, 
ki sopodpisuje vse listine, navedene v 
47. členu spL zakona o državnih gospo- 
darskih podjetjih. 

Ministrstvo za finance LRS, 
Ljubljana, 

dne 22. novembra 1948. 
Št. 24342—48 10.858 

* 
2210. 

Sedež: Ljubljana. 
Dan vpisa: 24 novembra 1948. 
Besedilo: >0zvoïenje«, podjetje za ra- 

điofikacijo Slovenije. 
Poslovni predmet: 
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a) instalacija zvočnih postaj, ozvoče- 
uje javnih prireditev in manifestacij; 

b) projektiranje in izgraditev napa- 
jalnega omrežja za zvočne postaje, spre- 
jemne aparate (zvočnike), priključene 
na to omrežje; 

c) nadzor nad pravilnim vzdrževa- 
njem ozvočevalnih naprav in aparatur v 
LRS; 

d) nadzor nad vsemi napravami in 
napeljavami, ki posredujejo naročnikom 
žični prenos programa radioposjaj in lo- 
kalnih programov. 

Ustanovitelj podjetja: Vlada LRS, od- 
ločba št. S-zak. 659 z dne 18. IX. 1948. 

Operativni  upravni  voditelj:  Uprava 
za radiodifuzno službo pri vladi LRS. 

Podjetje zastopa: 
Pojšak Lojze, v- d, ravnatelja, ki pod- 

pisuje samostojno, v obsegu zak. poobla- 
stil in pravil podjetja. 

Ministrstvo za finance LRS, 
Ljubljana, 

dne 22, novembra 1948. 
Št. 24353—48 10.854 

2211. 
Sedež: Ljubljana. 
Dan vpisa: 24. novembra 1948. 
Besedilo: >Radio Center«. 
Poslovni predmet: Trgovanje z radij- 

skimi sprejemniki in sestavnimi deb' ter 
popravila radijskih aparatov. 

Ustanovitelj podjetja: Vlada LRS, od- 
ločba št. S-zak. 55» z dne 18. IX. 1948. 

Operativni  upravni  voditelj:  Uprava 
za radiodifuzno službo pri VLRS 

Poslovalnice: Ljubljana, Celje, Maribor 
in Ptuj. 

Podjetje zastopa: 
Detela Leopold, v. d. ravnatelja, ki 

podpisuje samostojno, v obsegu zak po- 
oblastil in pravil podjetja. 

Ministrstvo za finance LRS, 
Ljubljana, 

dne 22. novembra 1948. 
Št. 24354—48 10.855 

* 
2212. 

Sedež: Tacen nad Ljubljano. 
Dan vpisa: 24 novembra 1948. 
Besedilo: Bombažna tkalnica, Tacen 

nad Ljubljano. i 
Poslovni predmet: Industrijsko izdelo- 

vanje bombažnih in volnenih  tkanin. 
Ustanovitelj podjetja: Vlada LRS, od- 

ločba št. S-zak  585 z dne 25. IX. 1948. 
Operativni upravni voditelj: Glavna 

direkcija tekstilne industrije LRS. 
Podjetje zastopa: 
Ferlan Evgen, direktor, ki podpisuje 

samostojno, v obsegu zak. pooblastil în 
pravil podjetja 

Ministrstvo za finance LRS, 
Ljubljana, 

dne 24. novembra 1948. 
Št. 24374—48 10.853 

2218. 
Sedež: Kranj. 
Dan vpisa: 24  novembra "1948. 
Besedilo: Tovarna čevljev, Kranj. 
Izbriše se Peternel Anton, dosedanji 

ravnatelj, ki podpisuje samostojno, v ob- 
segu zak. pooblastil in  pravil podjetja. 

Ministrstvo za finance LRS, 
Ljubljana. 

dne 24   novembra 1948. 
Št. 24365—48 10.866 

•t- 

2214. 
Sedež: Ljubljana. 
Dan vpisa: 24. novembra 1948. 
Besedilo: Blasnikova tiskarna, Ljublja- 

na. 
Izbriše se Bručan Henrik, dosedanji 

ravnatelj, vpišeta s • 
Ovsenik Ivan, ravnatelj, ki podpisuje 

samostojno, v obsegu zak. pooblastil in 
pravil podjetja, ter 

BroJib Ivan, tehnični vodja, ki podpi- 
suje za podjetje v odsotnosti ravnatelja, 
v istem obsegu kot oni. 

Ministrstvo za finance LRS, 
Ljubljana, 

ine 24. novembra 1948. 
Št  24340/1—48 1•858 

* 
2215. 

Sedež: Ljubljana. 
Dan vpisa: 24. novembra 1•48. 
Besedilo: Državne elektrarne Slorcui- 

je, Ljubljana, skrajšano; DES. Ljubljana. 
Izbriše se dosedanji direktor >DES 

direkcije za celjsko okrožje« ing. Kuralt 
Jože in se vpiše 

Barovič Viljem, ki podpisuje v obsegu 
pooblastil, določenih v pravilih podjetja 

Ministrstvo za finance LRS, 
Ljubljana, 

dne 22. novembra 1948. 
Št. 24344-48 10.857 

2216. 
Sedež: Ljubljana. 
Dan vpisa: 24, novembra 1948. 
Besedilo: »Odpade, podjetje za premet 

z odpadki, Ljubljana. 
Izbriše se kot operativni upravni vo- 

ditelj: Ministrstvo za industrijo in rudar- 
stvo LRS in se vpiše: Ministrstvo za ko- 
munalne zadeve LRS. 

Ministrstvo za finance LRS, 
Ljubljana, 

dne 22. novembra 1948. 
Št 24337—48 10.892 

22•. 
Sedež: Ljubljana. 
Dan vpisa: 24. novembra 1948. 
Besedlo: »Radio Ljubljana, Maribor in 

Slov. Primorje«, Ljubljana- 
Izbriše se kot operativni upravni vodi- 

telj: Predsedstvo vlade LRS in se vpiše: 
Uprava za radiodifuzno službo pri 
VLRS. 

Izbriše se poslovalnica »Radio Center«^ 
ter Detela Leopold, poslovodja te pošlo* 
valnice. 

Ministrstvo za finance LRS, 
Ljubljana, 

dne 22. novembra 1948. 
Št. 24355-48 10.861 

2218. 
Sedež: Ljubljana. 
Dan vpisa: 24   novemDra 1948. 
Besedilo. Državno trgovsko podjetje 

»Slovenija-eksport«,   Ljubljana. 
Izbriše se dr- Pretner Mirko, doseda- 

nji pomočnik direktorja, vpišeta se: 
Valant Jože, pomočnik direktorja, ki 

podpisuje za podjetje v odsotnosti di- 
rektorja, v istem obsegu kot oni, ter 

Mrovlje Franc, glavni računovodja, ki 
sopodpisuje vse listine, navedene v 47. 
členu spi. zakona o državnih gospodar- 
skih podjetjih. 

Ministrstvo za finance LRS, 
Ljubljana, 

> dne 24  novembra 1948. 
Št. 2431094/1—48 10.869 

# 
2219. 

Sedeži Ljubljana. 
Dan vpisa: 24  novembra 1948. 
Besedilo: »Triglavfilm«, Ljubljana. 
Izbrišeta se: Kozina Mladen, dosedanji 

pomočnik direktorja, in Bukovec Stana, 
računovodja; 

Drobež Maks se izbriše kot v. d. di- 
rektorja m se vpiše kot pomočnik direk- 
torja, ki podpisuje za podjetje v odsot- 
nosti direktorja, v istem obsegu kot oni; 
vpišejo se: 

Omahen Dušam, direktor, ki podpisuje 
samostojno, v obsegu zak. pooblastil in 
pravu podjetja, 

Briški Anton, v. d- glavnega raouno-        .' 
vodje, ki sopodpisuje vse listine, nave- 
dene v 47. členu spi zakona o državnih 
gospodarskih podjetjih, 

Kozak Dana, namestnik glavnega ra-        . 
čunovodje. 

Ministrstvo za finance LRSv 
Ljubljana, 

dne 24. novembra 1948. 
Št 24373—48 10.860 

* 
2620. 

Sedež: Ljubljana. 
Dan vpisa: 24. novembra 1948. 
Besedilo: »Ustroj«, podjetje za kmetij, 

sko strojno službo — Ljubljana, skrajša- 
no: »Ustroj — Ljubljana«. 

Izbrišeta se- Pavlic Berta, dosedanji 
v, d. glavnega računovodje, in Kapa Dra- 
gotim, glavni računovodja, ki sopodpisu- 
je vse listine, navedene v 47. členu sploš- 
nega zakona o državnih gospodarskih 
podjetjih, in I 

Vokal Jože, viSji adm. manipulant, ki 
podpisuje za podjetje v odsotnosti ravna-       4 

telja, v istem obsegu kot oni. 
Ministrstvo za finance LRS, 

Ljubljana,       4 
dne 24. novembra 1948. 

Št. 24356—48 10.851 
* 

2221. 
Sedež: Ljutomer. 
Dan vpisa: 24. novembra 1948. 
Besedilo: Tovarna usnja — Ljutomci^ 
Izbriše se Détela Črtomir, dosedanji 

računovodja, vpiše se 
Cajlhofer Hinko. računovodja, ki so-      N 
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podpisuje vse listine, navedene v 47. čle- 
nu spi. zakona o državnih gospodarskih 
podjetjih. 

Ministrstvo za finance LRS, 
Ljubljana, 

dne 24   novembra 1948. 
Št. 24363—48 10.865 

* 
2222. 

Sedež: Maribor. 
Dan vpisa: 24   novembra 1948. 
Besedilo:   Splošno   gradbeno  podjetje 

»Konstruktor«, Maribor. 
Izbrise se Hpnzak Milenko, dosedanji 

direktor, vpise se 
ing. Mesaric Štefan, direktor, ki pod- 

pisuje samostojno, v obsegu zak. poobla- 
stil in pravi] podjetja. 

Ministrstvo za finance LRS, 
Ljubljana, 

dne 92  novembra 1948. 
St. 2431/1-48 10.859 

* 
2223. 

Sedež: Maribor. 
Dan vpisa: 24. novembra 1948. 
Besedilo: »Ustroj«, podjetje za kmetij, 

sto strojno službo — Maribor, skrajšano: 
»Ustroj« —  Maribor. 

Izbriše se Recer Franjo, dosedanji 
ravnatelj, 

Kosen;na Leopold se izbriše kot po- 
močnik ravnatelja in vpiše kot ravnatelj, 
ki podpisuje samostojno, v obsegu zak. 
pooblastil m pravil podjetja. 

Ministrstvo za finance LRS, 
Ljubljana. 

dne 24   novembra 1948. 
St. 24362-48 10.852 

* 
2225. 

Sedež: Mengeš. 
Dan vpisa: 24   novembra J948. 
Besedilo: Tovarna glasbil Mengeš. 
Izbriše se Modic Stanislav, dosedanji 

v. d. ravnatelja, vpiše se 
Kovačič Rafael, ravnatelj, ki podpisuje 

samostojno, v obsegu zak. pooblastil in 
pravil podjetja. 

Ministrstvo za finance LRS, 
Ljubljana. 

z ' dne 24. novembra 1948., 
Št 24358-48 10.867 

2225. 
Sedež* Novo mesto. 
Dan vpisa: 24. novembra 1948 
Besedilo: Gozdno gospodarstvo  Novo 

mesto. 
Izbriše se Strgovšek Janez, dosedanji 

direktor, vpiše se 
ing. Turk Zdravko, direktor, ki podpi- 

suje samostojno, v obsegu zak. pooblastil 
in pravil podjetja 

Ministrstvo za finance LRS, 
Ljubljana, 

dne 24  novembra 1948. 
Št. 24367-48 10863 

2226. 
Sedež: Tržič, 
Dan vpisa- 24. novembra 1948. 
Besedilo: »Runo«, tovarna usnja v Tr- 

žiču. 
Izbnše se Velokonja Radivoj, doseda- 

nji ravnatelj, vpiše se 
Cemažar Miha, ravnatelj, ki podpisuje 

samostojno, v obsegu zak pooblastil in 
pravil podjetja. 

Ministrstvo za finance LRS, 
Ljubljana. 

dne 24   novembra 1948. 
Št. 24339/1-48 10.864 

* 
2227. 

Sedež: Kamnik. 
Dan vpisa: 30. novembra 1948. 
Besedilo: Krajevna čevljarska 'delav- 

nica Ihan 
Poslovni predmet: Izdelovanje novih 

• popravilo rabljenih  čevljev 
Ustanovitelj  podjetja:  KLO Ihan. 
Operativni upravni voditelj: KLO Ihan 
Podjetje zastopajo in zanj podpisujejo: 
Piskar Franc,  poslovodja, do  zneska 

5 000 din. samostojno, 
Majcen Lovro, predsednik KLO in 
Mežnar   Francka,   tajnica   KLO,   oba 

skupno in neomejeno. 
Okrajni  LO Kamnik, 

poverjcništvo za finance, 
dne 30. novembra 1948 

Št 2517—III—1948        10870 

2228. 
Sedež: Kamnik. 
Dan vpisa: 26. novembra 1948. 
Besedilo: Mestna izdelovalnica beton- 

skih cevi in umetnega kamna. 
Poslovni predmet: Izdelovanje umet- 

nega kamna in betonskih izdelkov. 
Ustanovitelj podjetja: MLO Kamnik. 
Operativni upravni voditelj: Izvršilni 

odbor MLO Kamnik. 
Podjetje zastopajo in zanj podpisu- 

jejo: 
Zabrezovnik Franc, upravnik, samo- 

stojno za dnevne nakupe do zneska 5000 
din; 

Fiere Anton, predsednik MLO, 
Sekirnik Franc, član MLO in direk- 

tor Uprave mestnih podjetij, vsak samo- 
stojno, za nabavke do zneska 100.000 di- 
narjev, zadnja dva pa za zneske nad 
100 000 din po prejšnjem sklepu izvršil- 
nega odbora MLO Kamnik. 

Okrajni LO Kamnik, 
poverjcništvo za finance, 
dne 26'. novembra 1948. 

St 2493-•—1948       10.787 
* 

2229. 
Sedež: Kamnik. 
Dan vpisa: 26'. novembra 1948. 
Besedilo: Mestna prodajalna mesa — 

Kamnik, 
Poslovni predmet: Prodaja mesa in 

mesnih izdelkov. 
Ustanovitelj podjetja: MLO Kamnik 
Operativni upravni voditelj: Izvršilni 

odbor MLO Kamnik. 
Podjetje zastopajo in zanj podpisu- 

jejo: 

Možek Jože: poslovodja podjetja, sa- 
mostojno, za dnevne nabavke do 5000 di- 
narjev, od 54)00 do 100.000 din 

Fiere Anton, predsednik MLO in 
Sekirnik Franc, direktor Uprave 

mestnih podjetij, vsak samostojno, nad 
100 000 din pa oba zadnje imenovana po 
poprejšnjem sklepu izvršilnega odbora 
MLO Kamnik 

Okrajni LO Kamnik, 
poverjcništvo za finance, 
dne 20. novembra 1948. 

Št. 2494—III—1948       10.788 
# 

2230. 
Sedež- Peskovci. 
Dan vpisa: 2. novembra 1948. 

greša in ni nobenih podatkov o njego- 
Besedilo: Mlin KLO v Peskovcih. 
Posloyni predmet: Kmečko in  trgov- 

sko mletje žitaric, zamenjava žitnih pri- 
delkov za izgotovljene proizvode. 

Ustanovitelj  podjetja:  KLO Peskovci. 
Operativni upravni voditelj: KLO Pe- 

skovci 
Za podjetje podpisujejo: 
Kožic Viljem, predsednik  KLO, 
Kožic Viljem, pos. in gostilničar, 
Zupanek Viljem, [oscstnik in 
Ružič Janez, posestnik v Peskovcih. 

Okrajni LO  Murska Sobota, 
poverjcništvo za finance, 
dne 2. novembra 1948. 

Št. 1485-48 16.704 

2231. 
Sedež: Cerknica. 
Dan vpisa: 23. novembra 1948. 
Besedilo: »Splošno čevljarstvo.« 
Poslovni predmet: Izdelovanje novega 

in popravilo starega obuvala 
Ustanovitelj podjetja; KLO Cerknica. 
Operativni upravni voditelj: KLO 

Cerknica. 
Za podjetje podpisujeta: 
Mele Alojzij, upravnik, skupno z njim 
Urbas Hermina. računovodja, do zne- 

ska 100.000 din 
Okrajni LO Postojna, 

poverjcništvo za finance, 
dne 24. novembra 1948 

Št. 2258/2 10510 
* 

2232. 
Sedež: Postojna, Titov trg. 
Dan vpisa: 26 novembra 1948. 
Besedilo: »Mestna tržnica«. 
Poslovni predmet: Oskrbovanje prebi- 

valstva s sadjem, zelenjavo in rovrtni- 
nami. 

Ustanovitelj podjetja: MLO Postojna. 
Operativni upravni voditelj: MLO Po- 

stojna. 
Za podjetje podpisujejo: 
Dolenc Vid, ravnatelj direkcije, sku- 

paj z njim 
Roz Zoran, poslovodja, do neomejene 

višine. 
Okrajni LO Postojna, 

poverjcništvo za finance, 
dne 1 decembra 1948. 

Št 2265 10.811 
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2233. 
Sedež: Staro scio pri Kobaridu. 
Dan vpisa: 22. novembra 1948 
Besedilo; Kmetijska posestva 0L0 Tol- 

min. 
Poslovni predmel: Vzreja plemenske 

živine, selekcija bovške ovce, selekcija 
krompirja in splošno kmetijstvo. 

Ustanovitelj podjetja: OLO Tolmin. 
Operativni upravni voditelj: Izvršilni 

odbor OLO Tolmin. 
Obrati: Staro selo, Slap in Bovec 
Za podjetje podpisujeta: 
Volarič Stanko, upravnik, 
Koren Ersilija, računovodja, v mejah 

pooblastil po pravilih podjetja. 

Okrajni LO Tolmin, 
poverjeništvo za finance, 
dne 22. novembra 1948. 

Št. 78/167-1948 10.598 
* 

2234. 
Sedež: Loke 32. 
Dan vpisa: 20. novembra 1948. 
Besedilo: Gostinska podružnica KLO 

Loke-Kfsovec. 
Ustanovitelj podjetja: KLO Loke- Ki- 

sovec. 
Operativni upravni voditelj: Izvršilni 

odbor KLO  Loke-Kieo,vec. 
Poslovni predmet: Nakup in prodaja 

alkoholnih in brezalkoholnih pijač ter 
mrzlih in toplih jediL 

Za podjetje podpisujejo: 
Goričan Ivan  predsednik KLO in 
Mara Stane, tajnik KLO, za upravne 

zadeve, 
Ašič Anton, poslovodja, za poslovod- 

ske zadeve. 
Okrajni LO Trbovlje, 

poverjeništvo za finance, 
dne 21. novembra 1948. 

Št. 2473/148 10.592 

2235. 
Sedež: Trebnje. 
Dan vpisa: 24. novembra 1948. 
Besedilo: Krajevno gostinsko podjetje 

Trebnje. 
Poslovni predmet: Delavska uslužben- 

ska menza, pekarija, gostilna 
Poslovalnice in pomožne naprave: 
delavska uslužbenska menza v Treb- 

njem št. 19, 
pekarna in gostilna v Trebnjem št. 24. 
Ustanovitelj podjetja: KLO Trebnje, 

odločba št. 479 z dne 4. VI 1948. 
Podjetje zastopajo in zanj podpisujejo: 
Slak Ignac, upravnik, ki podjetje prav- 

no zastopa in zanj pravnoveljavno podpi- 
suje, izvzemši najemanje posojil. V od- 
sotnosti ga zastopa 

Slavine Gusti, predsednik KLO Treb- 
nje. 

Okrajni LO Trebnje, 
poverjeništvo za finance, 
dne 24. novembra 1948. 

St. 2273/1 10.738 

2236. 
Sedež: Lokve. 
Dan vpisa. 18. novembra 1948 
Besedilo: Krajevna gostilna Lokve. 
Izbriše se upravnik Vinkler Herman 

in vpiše 
Gruden Alfred, novi upravnik, ki pod- 

pisuje skupaj s pooblaščencem operativ- 
nega upravnega voditelja. 

Okrajni LO Gorica, 
poverjeništvo za finance, 
dne 18. novembra 1948. 

St. 3125/2-48 10598 
* 

2237. 
Sedež: St. Peter pri Gorici. 
Dan vpisa: 18. novembra 1948. 
Besedilo: Okrajni magacin Gorica. 
Izbriše se ravnatelj Brezavšček An- 

drej • vpiše 
Lenardif! Peter, ravnatelj, ki podpisu- 

je skupaj in nerazdružno z računovod- 
jem v denarnih zadevah, za redno poslo- 
vanje pa sam. 

Okrajni LO Gorica, 
poverjeništvo za finance, 
dne 18. novembra 1948. 

St. 3202/2-48 10.597 
* 

2238 
Sedež: Vrtojba št. 5 
Dan vpisa: 18. novembra 1948. 
Besedilo: Krajevna .gostilna Vrtojba. 
Podjetje  ima   podružnico   v   Vrtojbi 

št 192. 
Izbriše se  dosedanji   poslovodja   Ži- 

bernik Alojz in vpiše 
Grgič Leopold, z istimi pooblastili. 

Okrajni L0 Gorica, 
poverjeništvo za finance, 
dne 18. novembra 1948. 

St. 3202/2-48 10.604 
* 

2239. 
Sedež' Radovljica. 
Dan vpisa: 27. novembra 19-18. 
Besedilo: Hranilnica okraja Jesenice 

v Radovljici. 
Izbriše se dosedanja firma podjetja 

»Hranilnica okraja Jesenice v Radovljici«. 
Besedilo odslej: »Komunalna banka 

okrajnega ljudskega odbora Jesenice v 
Radovljici.«: 

Okrajni L0 Jesenice, 
poverjeništvo za finance, 
dne 27. novembra 1948. 

St. V-2420/4-1948       10.812 
fi 

2240. 
Sedež: Jezica pri Ljubljani št. 16. 
Dan vpisa: 16. novembra 1948. 
Besedilo: Gostinsko podjetje JttLO, 

Ruski car. 
, Podpisniki: Izbrišeta se Kretic Alojz, 

ravnatelj, in Končar Cirila, vpišeta ee; 
Valentmčič Ivan, ravnatelj,    - 
Turk Štefka, blagajnik, 
Mentoni Poldi, knjigovodja. 

MLO za glavno mesto Ljubljana, 
poverjeništvo za finance, 
dne 16. novembra 1948. 

Fin. št. 3918 10.426 

2241. 
Sedež: Ljubljana, Cankarjeva 2. 
Dan vpisa: 2*2. novembra 1948. 
Besedilo: Gostinsko  podjetje kavarna 

»Emona«, Ljubljana. 
Izbriše •• Debeljak Albin, ravnatelj, 

vpišeta se 
Bec Jože, ravnatelj, in 
Burnevič Marija, namestnik ravnatelja. 

MLO za glavno mesto Ljubljana, 
poverjeništvo za finance, 
dne 22. novembra 1948. 

k Fin. št. 4198 10.756 
'    » * 

2242. 
Sedež: Ljubljana, Dolničarjcva ul. 4. 
Dan vpisa: 30 novembra 1948. 
Besedilo: Trgovsko podjetje >Sadjec — 

zelenjava« Ljubljana. 
Izbriše se dosedanji ravnatelj Baraga ' 

Stane, vpišeta pa s© 
Stare Avgust, ravnatelj in 
Cafarin Mara, pomočnik ravnatelja. 
Operativni upravni voditelj: Poverje- 

ništvo za trgovino in preskrbo MLO- 
MLO za glavno mesto Ljubljana, 

poverjeništvo za finance, 
dne 30 novembra 1948. 

Fin. št. 4236 10.872 
* 

2243. 
Sedež: Ljubljana, Gosposvetska c 4. 
Dan vpisa: 18. novembra 1918. 
Besedilo: 2>•. lekarna MLO Ljublja- 

na«, ae preimenuje v »Lekarna Ajdov- 
ščina«. 

MLO za glavno mesto Ljubljana, 
poverjeništvo za finance, 
dne 18. novembre 1948. 

Fin. št. 4170 10.537 

2244. 
Sedež: Ljubljana, Miklošičeva 15•. 
Dan vpisa: 17. novembra 1948. 
Besedilo: Trgovsko podjetje »Kurivo« 

MLO Ljubljana. 
Izbriše se za podpisovanje Baraga Sta- 

ne, ravnatelj, vpiše pa 
Kamenšek Franc, ravnatelj. 

MLO za glavno mesto Ljubljana, 
poverjeništvo za finance, 
dne 17. novembra 1948. 

Fin. št. 4179 10.538 
* 

2245. 
Sedež: Ljubljana, Poljanska «esta 19• 

. Dan vpisa: 17. novembra 1948. 
Besedilo:>Pecivo« mestna pekarna in 

slaščičarna, Ljubljana. 
Podružnice: 
št 47: Pekarna. Rožna dolina C. V/15, 
št. 48: Pekarna, Staretova ul.. 18. 

, št.   9: Slaščičarna, Mestni trg 25, 
št. 32: Slaščičarna, Tyrieva c. 77.     „. 
Vpise se: 
Zupančič Franc, računovodja, ki je 

upravičen za podpisovanje knjigovodskih 
listin. 

MLO za glavno mesto Ljubljana, 
poverjeništvo za finance, 
dne 17. novembra 194S. 

Fin. št, -4180 10.536 
* 
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2246. 
Sedež: Ljubljana, Poljanska c. 21. 
Dan vpisa: 19. novembra 1948. 
Besedilo: Gostinsko podjetje »činkole«. 
Izbriše se  Kavec Pavel,   namestnik 

ravnatelja, vpiše se 
Planina Josip, namestnik ravnatelja, 

administrator in blagajnik. 
MLO za glavno mesto Ljubljana, 

poverjoništvo za finance, 
dne 19. novembra 1948. 

Fin. št. 4199/48 10.718 

2247. 
Sedež: Ljubljana, Tavčarjeva uL 4. 
Dan vpisa: 30. novembra 1948. 
Besedilo: Gostinstvo Conter, Ljubljana, 
Podružnice:  Gostilna Rakar, Sv. Pe- 

tra c. 38 in gostilna Lovšin, Gradišče 13. 
MLO za glavno mesto Ljubljana, 

porerjeništvo za finance, 
dme 30. novembra 1948. 

Fin. št. 4292 10.871 
* 

2248. 
Sedež: Ljubljana, Tržna ul. 6. 
Dan vpisa: 13. novembra 1948. 
Besedilo : Mestno   odkupno   podjetje 

»Gostinstvo«,   Ljubljana. 
Izbrišejo se za podpisovanje: Dr. Kers- 

nik Aleš, namestnik ravnatelja, Šauta 
Hugo, namestnik računovodje, vpiše pa 

Brumen Ivan, namestnik ravnatelja. 
MLO za glavno mesto Ljubljana. 

poverjeništvo za finance, 
dne 13. novembra 1948. 

Fin. št. 4133 10.535 

2249. 
Sedež: Ljubljana, TvrŠeva 15. 
Dan vpisa: 23. novembra 1948. 
Besedilo: Trgovsko podjetje sPrenra- 

na«, Ljubljana. 
Ustanove se nove poslovalnice: 
Florjanska ul. 2, 
Gradišče 3, 
Medvedova 12, 
Tyrseva 2, 
Tyrseva 31, 
Vodnikov trg 4, 
Miklošičeva 34, 
Tržaška c. 91. 

MLO za glavno mesto Ljubljana, 
poverjeništvo za finance, 
dne 23. novembra 1948. ' - 

Fin. Št. 4192 10.712 
i"v     .-* 

2250. 
Sedež: Maribor. 
Dan vpisa: 19. novembra 1948. 
Besedilo: Mestna delavsko-usluxbenska 

restavracija; Maribor, Gregorčičeva uh 29. 
Operativni, upravni voditelj odslej: Po- 

verjeništvo za trgovino in preskrbo MLO 
Maribor. 

Mestni L0 Maribor, 
poverjeništvo za finance, 
dne 19, novembra 1948. 

Št. PV. 6••• 1948       10.507 

2251. 
Sedež: Maribor. 
Dan vpisa: 19. novembra 1948. 
Besedilo:   Mestna   trgovska   podjetja 

»Metrop«, Maribor, Gosposka ul. 18. 
Operativni upravni voditelj odslej: Po- 

verjeništvo za trgovino in preskrbo MLO 
Maribor. 

Mestni L0 Maribor, 
poverjeništvo za finance, 
dne 19. novembra 1948, 

Št. Pov. 606/III/1948      10.509 
* 

2232. 
Sedež: Maribor. 
Dan vpisa: 19. novembra 1948. 
Besedilo:   Mestne   pekarne   Maribor, 

Grajski trg 6. 
Operativni upravni voditelj odslej: Po- 

verjeništvo za trgovino in preskrbo MLO 
Maribor. 

Izbrišejo se prodajalni kruha: 
Trg Rdeče armade 2, 
Koroška c. 11; 
prodajalni kruha in slaščic: 
Orožnova ul. 6, 
Meljska c. 24; 
prodajalni slaščic: 
Slovenska ul. 20, 
Stolna ul   6. 

Mestni L0 Maribor, 
r poverjeništvo za finance, 
U   dne 19. novembra 1948. 

Št. Pov. 612/III/1948      10.505 
* 

2253. 
Sedež: Maribor. 
Dan vpisa: 19. novembra 1948. 
Besedilo:   Mestno   trgovsko   podjetje 

»Hrana«, Maribor. 
Operativni upravni voditelj odslej: Po- 

verjeništvo za trgovino in preskrbo MLO 
Maribor. 

Mestni L0 Maribor, 
poverjeništvo za finance, 
dne 19. novembra 1948, 

Št. Pov. 610•11/1948      10.508 
* 

2254. 
Sedež: Maribor. 
Dan vpisa: 19. novembra 1948. ' 
Besedilo:   Mestno   trgovsko   podjetje 

»Papire. Maribor, Jurčičeva ul. 8. 
Operativci upravni voditelj odslej: Po- 

verjeništvo za trgovino in preskrbo MLO 
Maribor. 

Mestni L0 Maribor, 
poverjeništvo za finance, 
dne 19. novembra 1948. 

.   Št Pov. 607/III/1948      10.510 
* 

2255. 
Sedež: Maribor. 
Dan vpisa: 19. novembra 1948. 
Besedilo:  Tovarna  blagajn   Maribor, 

Košaki 59. 
Izbriše se Gradišefe Andrej, ravnatelj, 

vpiiše se: 
Stergar Franjo, ravnatelj, z Istimi po- 

ohlastili. 
Mestni L0 Maribor, 

povorieništvo za finance. 
dne 19. novembra .1948. 

Št. Pov. 608/III/1948-    10.503 

2256. 
Sedež: Novo mesto. 
Dan vpisa: 11. oktobra 1948. 
Besedilo: Okrajno gradbeno podjetje 

»Krka«. 
Podjetje ima v svojem obratu če po- 

možne naprave: 
a) mizarsko delavnico, 
b) slikarsko-pleskarsko delavnico, 
c) žago venecijanko in 
d) peskolom. 
Izbriše se ravnatelj podjetja Martnmò 

Jože, vpiše pa novi ravnatelj 
Arko Vinko, ki podpisuje v. vseh zade- 

vah, v finančnih zadevah pà skupaj z 
njim    . 

Klemenčič Marija, knjigovodja pod- 
jetja. 

Okrajni LO Novo mesto, 
odsek za finance, 

dne H   oktobra 1948. 
Št. 5711/3 10.700 

* 
2257. 

Sedež: Loke-Kisovec. 
Dan vpisa: 20. novembra 1948. 
Besedilo: Krajevna gostilna KLO Lo- 

ke- Kisovec. 
Izbrišeta se Prosenc Anton in Goršek 

Marija, vpišeta se: 
Goridan Anton, predsednik KLO, 
Mara Stane, tajnik KLO. „ 

Okrajni LO Trbovlje, 
poverjeništvo za finance, 
dne 27 novembra 1948. 

Št 2471/1-48. 10.504 
ft «• 

2258. 
Sedež: Loke-Kisovec. 
Dan vpisa: 20. novembra 1948. 
Besedilo: Turistična gostilna 'KLO Lo- 

ke-Kisovec. 
Izbrišeta se Prosenc Anton in Goršek 

Marija, vpišeta se: 
Goričan Ivan, predsednik KLO, 
Marn Stane, tajnik KLO. 

Okrajni L0 Trbovlje, 
poverjeništvo za finance, 
dne 21. novembra 1948. 

Št 2472/1-48 10.593 

2259. 
Sedež: Rožič vrh. 
Dan izbrisa; 18. novembra 1948. 
Besedilo:    Krajevna   ključavničarska 

delavnica, 
Zaradi prenehanja poslovanja. 

Okrajni LO Črnomelj, 
poverjeništvo za finance, 
dne 18 novembra 1948. 

Št 5.343/1-T.1947 10.476 

2260. *      . 
Sedež: Semič, 
Dan izbrisa: 18. novembra 1948. 
Besedilo:   Gostilna »Partizan«.  KLO 

Semič. 
Zaradi prenehanja poslovanja. 

Okrajni LO Črnomelj, 
porerjeništvo za finance, ' 
dne 18 novembra 1948. 

Št 2.143/1-1948. 10.475 
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2261. 
Sedež: Sinji vrh. 
Dan izbrisa: 25. novembra 1948. 
Besedilo: Krajevna gostilna KLO, Si- 

nji vrh. 
Zaradi prenehanja poslovanja. 

Okrajni LO Črnomelj, 
poverjen ištvo za finance, 
dne 25  novembra 1948. 

Št. 2086/1 10.737 
* 

2262. 
Sedež: Slovenj Gradec. 
Dai.' izbrisa: 19. novembra 1948. 
Besedilo: Gospodarsko  podjetje MLO 

»Čevljarstvo«. Slovenj Gradec. 
Zaradi prehoda v sestav Mestnih obrt- 

nih podjelj. Slovenj Gradec. 
Okrajni LO Dravograd, 

poverjeništvo za finance, 
dne 20. novembra 1948 

Št. 1152/2—48 10517 
* 

2263. 
Sedež: Slovenj Gradec. 
Dat/ izbrisa: 19. novembra 1948. 
Besedilo: Gospodarsko podjetje MLO 

»Hotel in restavracija Korotan«. Slovenj 
Gradec. 

Zaradi prehoda v sestav Mestnih go- 
stinskih podjetij. Slovenj Gradec. 

Okrajni LO Dravograd, 
poverjeništvo za finance, 
dne 20. novembra 1948 

St. 1152/2—48 10525 
* 

2264. 
Sedež: Slovenj Gradec. 
Darv izbrisa: 19. novembra 1948. 
Besedilo: Gospodarsko podjetje MLO 

»Hotel Tone«, Slovenj Gradec. 
Zaradi prehoda v sestav Mestnih go- 

• Unskih podjetij. Slovenj Gradec. 
Okrajni LO Dravograd, 

poverjeništvo za finance, 
dne 19. novembra 1948 

Št. 1152/2—48 10.530 
* 

2265. 
Sedež: Brežice. 
Dan izbrisa: 24 novembra 1948. 
Besedilo: Mestna podjetja Brežice — 

sadje in zelenjava. 
Na podlagi  priglasitve upravnika in 

odločbe št. 1621/2-48 z dne 31. X. 1948. 
Okrajni LO Krško, 

poverjeništvo za finance, 
dne 24 novembra 1948. 

St. 64/63 10.786 
k št. 2206. 

Sedež: St. Il j v SI. goricah. 
Dan izbrisa: 22. novembra 1948. 
Besedilo: Krajevno gospodarsko  pod- 

jetje St. rij v SI  goricah. 
Ker so se posamezna podjetja v sesta- 

vu tega podjetja osamosvojila. 
Okrajni L0 Maribor okolica, 

poverjeništvo ta. finance, 
dne 22- novembra 1948. 

Št. 1927/1-48 V/6 10.587 

Vpisi v zadružni register 

1642. 
Sedež: Celje. 
Dan vpisa. 22. novembra 1948 
Besedilo: Skupna obrtno nabavna in 

prodajna zadruga z o. j. v Celju za okraj 
Celje mesto. 

Zadruga je bila ustanovljena na skup- 
ščini 28. X. 1948 za nedoločen čas. 

Naloge zadruge so: 1 da nabavlja pro- 
izvajalna sredstva in surovine za svoje 
člane; 2 da prevzema od svojih članov 
njihove proizvode, jih razvršča po vrsti 
in kakovosti in skrbi za skupno prodajo, 
ako član sam te možnosti nima; da sode- 
luje pri načrtu oskrbe in pomaga pri 
vključevanju obrtnikov v načrtno delo; 
da vodi evidenco o izpolnitvi sprejetih 
proizvajalnih nalog svojih članov in skr- 
bi, da se v celoti izvajajo predpisi ljud- 
skih oblasti glede cen in 5 da zbira za- 
radi samooskrbe v svojem okolišu izven 
obrtnih obratovalnic surovine, ki še ni- 
so izrabljene in jih razdeljuje med svo- 
je člane 

Zadružni delež znaša 500 dia Vsak 
član mora plačati najmanj en delež. De- 
lež se mora vplačati ob vstopu v zadru- 
go. Upravni odbor lahko dovoli plačilo 
v obrokih. Vsak zadružnik odgovarja s 
petkratnim zneskom vpisanih obveznih 
deležev. 

Priobčitve se, kolikor ni v pravilih 
določeno drugače, nabijejo na zadružni 
razglasni deski 

UpTavni odbor sestavlja 5 do 9 članov, 
ki jih izvoli občni zbor iz svoje srede. 
Zadrugo zastopa upravni odbor, zanjo 
podpihujeta predsednik ali podpredsed- 
nik in tajnik, če so ti zadržani, pa naj- 
manj dva člana upravnega odbora. 
Upravni odbor more pooblastiti tudi vo- 
dilne uslužbence zadruge, da skupno s 
predsednikom oziroma podpredsedni- 
kom, tajnikom ali enim članom upravne- 
ga odbora podpisujejo zanje. 

Člani upravnega odbora so: 
Aman Jožko, finomehanik, Celje, 

predsednik, 
Anderlič Maks, krojač, Celje, podpred- 

sednik, 
Vrenko Mihael, mizar, Celje, tajnik, 
Flus'Jože, čevljar, Nova vas, 
Rožič Zofija., krojačica, Celje, 
Škoflek Viktor, ključavničar. Celje, 
Vozlič Ivan. frizer, Celje, 
Šmigoc Alojz, tapetnik. Celje, 
Jurkovič Lojze, avtokaroser, Ostrožno, 

odborniki. 
Okrožno sodišče v Celju, 
dne 22. novembra 1948 

Zadr VIII 38/48-2       10.817 
* 

1643. 
Sedež: Mcstinje, okraj Poljčane. 
Dan vpiea: 23. novembra 1948. 
Besedilo: Potrošniška zadruga z o. j. v 

Mestinju. 
Zadruga je bila ustanovljena na skup- 

ščini 6. IX 1948 za nedoločen čas. 
Naloge zadruge so: 1 da na čim boljši 

kulturnejši in gospodarski način oskr- 
buje svoje člane z vsemi potrebnimi po- 

tresnimi predmet. V ta namen: a) ugo- 
tavlja potrebe svojih članov in sestavi na 
podlagi ugotovitev načrt potrošnje; b) 
sklepa pogodbe s proizvajalnimi podjet- 
ji, z državnimi trgovskimi podjetji in s 
kmetijskimi zadrugami oziroma njihovi- 
mi zvezami za dobavo industrijskih in 
kmetijskih proizvodov; posebno skrbi za 
dobavo povrtnin, sadja, mleka itd.; 
c) skrbi, da bo trgovsko poslovanje v 
vsakem pogledu racionalno, tehnično do- 
vršeno in kulturno, da bodo Slani dobro 
postreženi, da bo trgovina vedno založe- 
na s pot rosnimi predmeti, da ne bo ime- 
la nekoristnega blaga, da bo zniževala 
zakonito dopustno maržo, da bodo lokali 
in izložbe okusno opremljene itd.; 2. da 
ustanavlja za potrebe svojih članov po 
potrebi in možnosti lastna podjetja, tako 
obrtne delavnice, podjetja za konservi- 
ranje sadja, povrtnine, jajc itd.; 3. da 
skrbi ob sodelovanju sindikalnih orga- 
nizacij za dvig kulturne in prosvetne 
ravni in za zadružno vzgojo svojih čla- 
nov. 

Zaradi smotrnega in uspešnejšega iz- 
vajanja svojih nalog izdela potrebne na- 
črte v skladu s splošnim državnim na- 
črtom 

Zadružni delež znaša 150 din, delež 
zadružnikovega družinskega člana 10 
dinarjev in se mora plačati ob vstopu v 
zadrugo Upravni odbor lahko dovoli pla- 
čilo v obrokih. Vsak zadružnik odgovar- 
ja s petkratnim zneskom vpisanega en- 
kratnega temeljnega oziroma družinske- 
ga deleža 

»Priobčitve se. kolikor ni v pravilih do- 
ločeno drugače, nabijejo na zadružni raz- 
jasni deski 

Upravni odbor sestavlja 6 članov, ki 
jih voli zbor izmed zadružnikov za dobo 
enega leta Zadrugo zastopa upravni od- 
bor, zanjo podpisujeta po dva člana 
upTavnega odbora, katerih enega lahko 
nadomešča po upravnem odboru poobla- 
ščeni uslužbenec zadruge 

Člani upravnega odbora so: 
Bremec Hinko, poslovodja Mestinje, 

predsednik, 
Užmah Josip, cestar. Lemberg, pod- 

predsednik, 
Krušič Josip, železničar, Mestinje, taj- 

nik, 
Svetelšek Milan, nameščenec, Lem- 

berg. 
Sinkovič Franc, ključavničar, Pod- 

plat, in 
Kokot Franc, strojnik. Mestinje, od- 

borniki. 
Okrožno sodišče v Celju, 
dne 23  novembraÉ948. 

Zadr VIII 39/48-2       10.816 
* 

1644. 
Sedež: Podbrezje. 
Dan vpisa: 19. novembra 1948. 
Besedilo: Potrošniška zadruga • ome- 

jenim jamstvom v Podbrezjah. 
Zadruga je bila ustanovljena na usta- 

novnem zboru 28. X 1948 za nedoločen 
čas. 

Naloge zadruge so: l. da na čim bolj- 
ši, čim kulturnejši In gospodarski način 
oskrbuje svoje Člane z vsemi potrebni- 
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mi potrošnimi predmeti. V ta namen: 
a) ugotavlja potrebe svojih članov in se. 
stavi na podlagi ugotovitev načrt potroš- 
nje; b) sklepa pogodbe s proizvajalni- 
mi podjetji, državnimi trgovskimi pod- 
jetji in s kmetijskimi zadrugami oziro- 
ma njihovimi zvezami za dobavo indu- 
strijskih in kmetijskih proizvodov; po- 
sebno skrbi za dobavo povrtnin, sadja, 
mleka itd ; c) skrbi, da bo trgovsko po- 
slovanje v vsakem pogledu racionalno, 
tehnično dovršeno in kulturno, da bodo 
člani dobro postreženi, da bo trgovina 
vedno založena s potresnimi predmeti, 
da ne bo imela nekoristnega blaga, de 
bo zniževala zakonito dopustno maržo, 
da bodo lokali in izložbe okusno oprem- 
ljene itd.; 2 da ustanavlja za potrebe 
svojih članov po potrebi in možnosti last- 
na podjetja, tako obrtne delavnice, pod- 
j et ja za konserviranje sadja, povrtnine, 
jajc itd.; S. da skrbi ob sodelovanju sin- 
dikalnih organizacij za dvig kulture in 
prosvetne ravni in za zadružno vzgojo 
svojih članov. 

Delež znaša 100 din, ki se lahko pla- 
ča v obrokih. 

Člani odgovarjajo za obveznosti zadru- 
ge z desetkratnim zneskom vpisanega 
enkratnega temeljnega oziroma družin, 
skega deleža. 

Zadruga razglasa važnejše sklepe v 
svojih poslovnih prostorih in na razglas- 
ni deski svojih poslovalnic. 

Upravni odbor sestavlja 7 članov, ki 
jih voli zbor izmed zadružnikov. Njego- 
va dolžnost traja eno leto. Za zadrugo 
podpisujeta po dva člana upravnega od- 
bora, katerih enega lahko nadomešča po 
upravnem odboru pooblaščeni uslužbe- 
nec zadruge. 

Člani upravnega odbora so: 
Zupan Janez, upok-, Dol. vas 33, 
Jelene Ana, gospodinja, Dolenja vas 

št. 24, 
Tonkli Stanko, miz. pomočnik. Dol. vas 

št. 36. 
Klemene Mirko, strojni ključavničar, 

Podtabor 30, 
Karu Franc, tov delavec. Srednja vas 

št. 13, 
Perč Franc, sedlar, Podtabor 25, 
Dolhar Frančiška, gospodinja. Sred- 

nja vas 8. 
Okrožno sodišče v Ljubljani 

dne 19 novembra 1948. 
Zt 260/48 - Zadr. VI 226'1 10.554 

* 
1645. 

Sedež: Šenčur, 
Dan vpisa: 19. novembra 1948. 
Besedilo: Kmetijska zadruga • omejo- 

r/im jamstvom v Šenčurju. 
Zadruga je bila ustanovljena na usta- 

novnem zboru 18. VII. 1948 za nedolo- 
čen čas 

Naloge zadruge so: 1. da na čim boljši 
in čim kulturnpjši način oskrbuje svoje 
člane z vsemi potrebnimi potrošnimi 
predmeti: 2 da odkupuje v svojem oko- 
lišu vse kmetijske pridelke in izdelke v 
skladu « postavljenim načrtom za dobro 
oskrbo mest in drugih industrijskih sre- 
dišč in sklepa v ta namen pogodbe; 
3- da pospešuje in mvija vse panoge 

kmetijskega gospodarstva na svojem 
področju, tako poljedelstvo, živinorejo, 
sadjarstvo, vinogradništvo, čebelarstvo 
gojitev industrijskih in drugih kultur, 
gozdarstvo, domačo obrt itd., posebno 
še tiste ponoge oziroma kulture, ki v 
danih naravnih pogojih najbolj uspeva- 
jo; 4. da uvaja za povečanje kmetijske 
proizvodnje in s tem za naraščanje bla- 
gostanja svojih članov naprednejše teh- 
nične in agronomske metode v kmetij- 
stvu in v ta namen nabavlja kmetijske 
stroje, umetna gnojila itd, ustanavlja 
ambulante za živino, plemenilne postaje, 
organizira selekcijo živine, gradi silose, 
organizira semensko službo, skrbi za 
gojitev sadnih, gozdnih in drugih sadik 
itd.; 5. da organizira predelavo kmetij-' 
skih pridelkov, in obrtne delavnice za 
potrebe svojih članov in izrablja pri tem 
predvsem lokalne surovine; 6 da zbira 
kmečke prihranke v obliki hranilnih 
vlog in notranjih posojil za ustvarjanje 
obratnih sredstev in podeljevanje kre- 
ditov svojim članom; 7. da skrbi za go- 
spodarski strokovni, kulturni in pro- 
svetni dvig vseh prebivalcev svojega 
okoliša tako. da prireja v svojem za- 
družnem domu strokovna in politična 
predavanja, kulturne prireditve, stro- 
kovne tečaje, razstave, predvajanja fil- 
mov, goji fizkultui;o itd. ter ustanovi 
svojo knjižnico. 

Zadružni delež znaša 100 din, ki se 
lahko plača v obrokih. Člani odgovarjajo 
za obveznosti zadruge z desetkratnim 
zneskom vpisanega enkratnega temelj- 
nega oziroma družinskega deleža. 

Zadruga razglaša važnejše ••••• v 
svojih poslovnih prostorih in na razglas- 
ni deski.     / 

Upravni odbor sestavlja 6 do 10 čla- 
nov, ki jih voli zbor izmed zadružnikov. 
Njegova dolžnost traja eno leto. Za za- 
drugo podpisujeta po dva člana uprav- 
nega odbora, katerih enega lahko nado- 
mešča po upravnem odboru pooblaščeni 
uslužbenec zadruge. 

Člani upravnega odbora so: 
Sleme Franc,  posestnik, Šencur-438, 
Zupan Jelka knjigovodja, Šenčur 206, 
Kosir Miha,  pos.,  Šenčur 74, 
Golob Janez, pos. Šenčur 85. 
Gašperač Alojz, pos., Šenčur 108, 
Ropret Janko, pos-, Šenčur 71, 
Golob Franc, kmet, Šenčur 48, 
Vidmar Janez, kmet, Šenčur 120, 
Kern Miha. Srednja vas 4 pri Šenčur- 

ju, 
Ropret Stanko, kmet, Šenčur 70. 
Pooblašcenka za sopodpisovanje je Zu- 

pan Jelka, knjigovodja, Šenčur 206. 
Okrožno sodišče v Ljubljani 

dne 19. novembra 1948. 
Zt 195/48 — Zadr. VI 223/1 10.563 

» 
1646. 

Sedež: Ropoča, okraj Murska Sobota. 
Dan vpisa: 25. novembra 1948. 
Besedilo: Kmetijska zadruga z o. j. • 

Ropoci. 
Zadruga je bila ustanovljena na skup- 

ščini 17. X  1948 za nedoločen čas. 
Naloge zadruge so: 1. da na čim boljši 

in čim kulturnejši način oskrbuje evoje 

člane z vsemi potrebnimi potrošnimi 
predmeti; 2. da odkupuje v svojem oko- 
lišu vse kmetijske pridelke in izdelke v 
skladu s postavljenim načrtom za dobro 
oskrbo mest in drugih industrijskih sre- 
dišč in sklepa v ta namen pogodbe; 
3 da pospešuje in razvija vse panoge 
kmetijskega gospodarstva na svojem 
področju, tako poljedelstvo, živinorejo, 
sadjarstvo, vinogradništvo, čebelarstvo 
gojitev industrijskih in drugih kultur, 
gozdarstvo, domačo obrt itd., posebno 
še tiste panoge oziroma kulture, ki v 
danih naravnih pogojih najbolj uspeva- 
jo, 4. da uvaja za povečanje kmetijske 
proizvodnje • s tem za naraščanje bla- 
gostanja svojih članov naprednejše teh- 
nične in agronomske metode v kmetij- 
stvu in v ta namen nabavlja kmetijske 
stroje, umetna gnojila itd., ustanavlja 
ambulanto za živino, plemenilne postaje, 
organizira selekcijo živine, gradi silose, 
organizira semensko službo, skrbi za 
gojitev sadnih, gozdnih in drugih sadik 
itd.; 5. da organizira predelavo kmetij- 
skih pridelkov in obrtne delavnice za 
potrebe svojih članov in izrablja pri lem 
predvsem lokalne surovine; 6. da zbira 
kmečke prihranke v obliki hranilnih 
vlog in notranjih posojil za ustivarjanje 
obratnih sredstev in podeljevanje kre- 
ditov svojim članom; 7. da ekrbi za go- 
spodarski strokovni, kulturni in pro- 
svetni dvig vseh prebivalcev svojega 
okoliša taiko, da prireja v svojem za- 
družnem domu strokovna in politična 
predavanja, kulturne prifeditve, stro- 
kovne tečaje, razstave, predvajanja fil- 
mov, goji fizkulturo itd. ter ustanovi 
svojo knjižnico. 

Zaradi smotrnega in uspešnejšega iz- 
vajanja svojih nalog izdela potrebne na- 
črte v skladu s splošnim državnim na- 
črtom. ' 

Zadružni delež znaša 150 din, plača 
se ob vstopu v zadrugo Upravni odbor 
lahko dovoli plačilo v obrokih. Delež za- 
družnikovega družinskega člana anaša 
10 din. Jamstvo je omejeno. Vsak za- 
družnik odgovarja z desetkratnim zne- 
skom vpisanih obveznih deležev. 

, Zadruga razglaša važnejše sklepe v 
svojih poslovnih pTostorih in na razglas- 
ni deski. 

Upravni odbor sestavlja 5 do 8 čla- 
nov. Njegova dolžnost traja eno leto. Za- 
drugo zastopa upravni odbor, zanjo pod- 
pisujete po dva člana upravnega odbora, 
katerih enega lahko nadomešča po 
upravnem odboru pooblaščeni uslužbe- 
nec zadruge. 

Člani upravnega odbora so: 
Sadi Ferdinand, predsednik, 
Čerpnjak Leopold, podpredsednik, 
Flisar Štefan, tajnik, 
Ferjančič Franc, 
Bere Alojz, 
Klemar Avgust, 
Kosednar Anton, vsi poljedelci v Ro- 

poči 
Okrožno sodišče v Mariboru 

dne 25. novembra 1948. 
Zadr. III 120 10.815 



Stran 1012 URADNI LIST LRS Uev. 52. - 7. XII. 1948 

1647. 
Sedež: Draiiči, okraj Črnomelj. 
Dan vpisa: 11. novembra  1948. 
Besedilo: Kmetijska zadruga z omeje- 

nim jamstvom v  Drašičih, okraj Črno- 
melj, 

Zadruga je bila ustanovljena 9. III. 
1948 za nedoločen čas. 

Naloge zadruge so: Oskrbovanje čla- 
nov z vsemi potrebnimi potresnimi 
predmeti, odkupovanje raznovrstnih 
kmetijskih pridelkov in izdelkov, izvr- 
ševanje in pospeševanje vseh panog 
kmetijskega gospodarstva in drugih za- 
<lev, ki so podrobno navedene v 3 čle- 
nu pravil te zadruge. 

Delež zadružnika znaša 100 din, de- 
lež zadružnikovega družinskega člana 
10 din. Vsak od teh jamči še z dvajset- 
kratnim zneskom vpisanih obveznih de- 
ležev. 

Zadrugo zastopa upravni odbor, ali 
tisti, ki ga ta pooblasti, zanjo pa pod- 
pisujeta po dva člana upravnega odbora, 
ali en član upravnega odbora in en po- 
oblaščeni uslužbenec zadruge. 

Sklepi in objave zadruge članom se 
nabijejo ne zadružni razjasni deski, 
vabila na zbor pa se razglasijo še na 
krajevno običajni način pri KLO. 

Upravni odbor sestavlja 5 do 7 članov, 
m sicer: predsednik, podpredsednik, taj- 
nik in ustrezno število odbornikov. 

Člani upravnega odbora so: 
Rus Ivan, posestnik, Vidošiči 23, pred- 

sednik, 
Bučar Anton, posestnik, D rasici 38, 

podpredsednik, 
Pavlovič Anton, posestnik, Drašiči 5, 

tajnik, 
Bajuk Jožef, posestnik, Drašiči 8, 
Bajuk Marko, mizar, Železniki 2, 
Kostelec Martin, mizar, Vidošiči 3, 
Prus Jožei. posestnik, Krmačina 3, od. 

borniki. 
Za podpisovanje je pooblaščena Vra- 

ničar Stanka, poslovodja, Slamna vas. 
Okrožno sodišče v Novem mestu 

dne 11. novembra 1948. 
Zt 95/48 — Zadr III 124'1 10.565 

* 
1648. 

Sedež: Kompolje, okraj Krško. 
Dan vpisa: 11. novembra 1948. 
Besedilo: Kmetijska zadruga z ome- 

jenim jamstvom v Kompolju, okraj Kr- 
ško. 

Zadruga je bila ustanovljena 29. IX. 
1948 za nedoločen čas. 

Naloge zadruge so: Oskrbovanje 51a- 
nov z vsemi potrošnimi predmeti, od- 
kupovanje vsakovrstnih kmetijskih pri- 
delkov in izdelkov v svojem okolišu, 
pospeševanje vseh panog kmetijskega 
gospodarstva in izvrševanje vseh v 3. 
členu podrobno navedenih zadev. 

Delež zadružnika znaša 100 din, delež 
zadružnikovega družinskega člana pa 
20 din. Vsak od teh jamči še z dvaj- 
setkratnim zneskom vpisanih obveznih 
deležev. Deleži se ne obrestujejo. 

, Zadrugo zastopa upravni odbor, ali tisti, 
ki ga ta pooblasti, zanjo pa podpisujeta 
po dva člana upravnega odbora, ali en 

član upravnega odbora in en pooblašče-, 
ni uslužbenec zadruge. 

Upravni odbor sestavlja 5 do 8 članov, 
.n sicer predsednik podpredsednik, taj- 
nik in ustrezno število odbornikov. 

Razglasi in sklepi zadruge se nabije- 
jo na zadružni razglasni deski. 

Člani prvega upravnega odbora so: 
Simončič Vincenc, kmet, Kompolje 11, 

predsednik, 
Revinšek Ivan, kmet, Kompolje 9, pod- 

predsednik, 
Zeleznik Fani kmet hči. Mrtovec 9, 

tajnik, 
Redenšek Franc   kmet. Mrtovec 4, 
Felicjan Vinko, kmet, amarèna 9, 
Deželak Peter, kolar, Mrtovec 10. 
Knez Janez, kmet, Šmarčna 5, odbor- 

niki. 
Za sopodpisovanje sta pooblaščena čla- 

na odbora- Knez Janez in Deželak Pe- 
ter. Pooblaščeni uslužbenec s pravico 
za sopodpisovanje je Uršič Jože, name- 
ščenec, Kompolje 1 pri Krškem. 

Okrožno sodišče v Novem mestu 
dne 11. novembra 1948. 

Zt 97/48 - Zadr III 125'1   10.556 
* 

1649. 
Sedež: Ruhna vas;- okraj Novo mesto 

(Okoliš obsega vasi Ruhna vas, Stranje, 
Tomažja vas, del Vinjega vrha. Čadreže, 
del Dobrave in Gomila). 

Dan vpisa: 23. .novembra 1948. 
Besedilo: Kmetijska zadruga z omeje- 

nim jamstvom vJinhni vasi. 
Zadruga je bila ustanovljena 26. IV. 

1948 za nedoločen čas. 
Naloge zadruge so: Oskrbovanje članov 

z vsemi potrebnimi gospodarskimi pred- 
meti, odkupovanje vsakovrstnih kmetij- 
skih pridelkov in izdelkov ter izvrševa- 
nje vseh nadaljnjih zadev, ki so podrob- 
no navedene v 3. členu pravil zadruge. 

Delež zadružnika anaša 100 din, delež 
zadružnikovega družinskega člana pa 
10 din Vsak zadružnik odgovarja še z 
enkratnim «neskom vpisanih obveznih 
deležev. 

Zadrugo zastopa upravni odbor ali ti- 
sti, ki ga ta pooblasti, njeno firmo pa 
podpisujeta vedno po dva člana uprav- 
nega odbora, ali en član upravnega od- 
bora in en pooblaščeni uslužbenec za- 
druge. 

Skupščinski sklepi in vse priobčitve za- 
druge članom se nabijejo na zadružni 
razglasni deski. 

Upravni odbor sestavlja 7 članov, in 
sicer predsednik, podpredsednik, tajnik, 
blagajnik in trije odborniki. 

člani upravnega odbora so: 
Rodič Franc, kmet, Tomažja vas 13, 

predsednik, 
Dulc Janez, kmet, Stranje 5, podpred- 

sednik, ,' 
Peterlin Avgust, posestnikov sin. Vi- 

nji vrh 36, tajnik, 
Kramar Janez, kmet, Čadreže 19, bla- 

gajnik, 
Baje Martin, kmet, Tomažja vas 29, 
Hočevar Jože, kmet, Hrib 10, 
Pucelj Alojz, delavec, Ruhna vffl3 9, od- 

borniki 

Pooblaščeni uslužbenec za sopodpiso- 
vanje s še enim članom upravnega od- 
bora je Jordan Anton, kmet • poslo- 
vodja zadruge, Ruhna vas 11 

Okrožno sodišče v Novem mestu 
dne 23, novembra 1948. 

Zt 73/48 - Zadr ill 101/1-2 10.758 
* 

1650. 
Sedež: Studenec pri Sevnici. 
Dan vpisa: 20. novembra 1948. 
Besedilo: Kmetijska zadruga z omeje- 

nim jamstvom v Studencu pri Sevnici, 
okraj Krško. 

Zadruga je bila ustanovljena 24. II. 
1948 za nedoločen čas. 

Naloge zadruge so: Oskrbovanje članov 
z vsemi potrebnimi gospodarskimi pred- 
meti, odkupovanje vsakovrstnih kmetij- 
skih pridelkov in izdelkov ter izvrševa- 
nje vseh nadaljnjA zadev, ki so podrob- 
no navedene v 3. členu pravil zadruge. 

Delež zadružnika znaša 100 din, delež 
zadružnikovega družinskega člana pa 
20 din. Vsak odgovarja še • dvajsetkrat- 
nim zneskom vpisanih obveznih deležev. 

Zadrugo zastopa upravni odbor au ti- 
sti, ki ga ta pooblasti, njeno firmo pa 
podpisujeta vedno po dva člana uprav- 
nega odbora, ali en član upravnega od- 
bora in en pooblaščeni uslužbenec za- 
druge. 

Razglasi in sklepi zadruge članom se 
nabijejo na zadružni razglasni deski, va- 
bila na zbor pa pošljejo pismeno Čla- 
nom. 

Upravni odbor sestavlja 8 do 12 čla- 
nov, sedaj predsednik, podpredsednik 
in 7 odbornikov. 

Člani ••••-vnega odbora so: 
Štojs Franc, kmet, Studenec 28, pred- 

sednik, 
Pire Ivan, kmet, Studenec 42, pod- 

predsednik. 
Mlakar Justin, kmet, Hudo Brezje 13. 
Marašič Jože, kmet, Rovišče 19, 
Metelko Vinko, kmet, Zavratec 29, 
Krnc Ana, kmet. hči, Hubanjca 5, 
Teraž Jože, kmet, Dolenje Impolje 10, 
Trček Jože, kmet, Orle 12, 
Jane Anton, kmet, Arto 5, odborniki. 
Za podpisovanje je pooblaščena Krvelj 

Frančiška, poslovodja, ki podpisuje za 
zadrugo s še enim članom upravnega od- 
bora, ih sicer poleg predsednika ali 
podpredsednika aH Terača Jožeta, odbor- 
nika. 

Okrožno sodišče v Novem mestu 
dne 20. novembra 1948. 

Zt 102/48 — Zadr III 130/1-2 10.757 
* 

1651. 
Sedež: Avče, okraj Gorica. 
Dan vpisa: 29. oktobra 1948. 
Besedilo: Kmetijska zadruga z omeje- 

nim jamstvom v Avčah. 
Zadruga je bila ustanovljena na skup- 

ščini 20. II. 1948 za nedoločen čas. 
Naloge zadruge so: 1. da na čim boljši 

in čim kulturnejši način oskrbuje svoje 
člane z vsemi potrebnimi potrošnimi 
predmeti; 2. da odkupuje v svojem oko- 
lišu vse kmetijske pridelke in izdelke v 
«kladu s postavljenim načrtom i.-> -'nhro 

( 
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B STROKOVNI IZPIT ZA NIŽJE 
GRADBENE TEHNIKE 

28. člen 
Strokovni rzpit za nižje gradbene tehnike se opravlja 

iz arhitektonske, konstrukcijske, prometa* (ceste in že- 
leznice) • vodogradbene smeri. 

t Arhitektonska smet 

a) Pismeni izpit 

27. člen 
K že izdelanemu projektu (poljubnega projektanta) 

za stanovanjsko ali gospodarsko zgradbo manjšega obsega 
mora kandidat napraviti: 

1. proračun in analizo cen na podlagi norm in plan- 
ske pokazatelje s posebnim ozirom na aktualne možnosti 
gradbe; 

2. prikaz organizacije gradbišča, račune potrebne de- 
lovne sile glede na posamezne dobe dela, 

3. variantne predloge za posamezne konstrukcije gle- 
de na ekonomičnost 

28. člen 
Ca> trajanja pismenega izpita določi izpitna komisija- 

Pismeni izpit se dela pod stalnim nadzorstvom članov 
izpitne komisije, *. 

Pri izdelavi naloge sme uporabljati kandidat vse pri- 
pomočke, Id mu jih dovoli komisija. Vsak drug pripo- 
moček kakor tud: razgovor kandidatov med seboj ali z 
drugimi je prepovedan Pred koneom izpita ••• kan- 
didat zapustiti prostore samo, če je to dejansko potrebno. 

29 člen 
Na dan, ki je določen ,m pismeni izpit, odpre komi- 

sija pred kandidati zapečateno pismeno nalogo in jo,iz- 
roči kandidatom z potrebnimi navodili. 

Ko konča kandidat pismeni izdelek, ga izroči članu 
izpitne komisije. Clan izpitne komisije prešije nalogo, jo 
zapečati, zapiše čas, kdaj je bila oddana in jo nato pošlje 
predsedniku izpitne komisije. 

30. člen 
Določbe 28. in 29. člena veljajo za vse pismene izpite, 

ki so navedeni v drugem delu tega pravilnika. 

b) Ustni izpit 
31. člen 

Ce kandidat z uspehom napravi pismeni izpit, se 
pripusti k ustnemu izpitu. 

32. člen 

Ustni izpit iz strokovnega dela obsega: 
1. obrazložitev pismenega izdelka, iz katerega mora 

Diti razvidno, kakšni razlogi so vodili kandidata pri nje- 
govi izdelavi; 

2. poznanje vseh elementov zgradb in gradbenega 
materiala, orodja in strojev; 

3. poznanje statike in armiranega betona, kolikor je 
to potrebno za izvrševanje kandidatovega poklica; 

4. uporaba in ravnanje z geodetskimi pripravami in 
instrumenti, ki se rabijo pri gradbi; 

5 glavne pojme razvoja arhitekture in slogov; 

6. ustrezne pojme o normah, planiranju, evidentira- 
nju in gradbenem poslovanju «sploh; 

7. poznanje uredb in predpisov v gradbeništvu s po- 
sebnim ozirom na smer. 

33 člen 
Ustni izpit se opravlja javno pred izpitno komisijo. 
Izpraševanje vsakega kandidata mora biti izčrpno in 

traja največ dve uri. 
Na ustnem izpitu mora pokazati kandidat poleg prak- 

tičnega znanja tudi to, da teoretično zna in razume vse 
predmete, iz katerih dela izpit 

Člani izpitne komisije izprašujejo po vrsti, kakor 
določi predsednik komisije- 

Predsednik komisije sme postavljati vprašanja iz 
vseh predmetov, iz katerih se opravlja izpit. 

34 člen 
Po končanem izpitu določi komisija uspeh vsega 

izpita. 
Posvetovanje je tajno. 
Kandidat je napravil izpit, če glasuje za to večina 

članov komisije. Ko je kandidat ocenjen, mu sporoči 
predsednik izpitne komisije v navzočnosti vseh članov 
uspeh izpita 

35. člen 
Določbe 32-, 33. in 34. člena veljajo za vse ustne iz- 

pite, ki so navedeni v II. delu tega pravilnika, kakor tudi 
za ocenjevanje kandidatov pri teh izpitih. 

2- Konstrukcijska smer 

a) Pismeni izpit \ 

36 člen 
K že izdelanemu projektu (poljubnega projektanta) 

za manjši lesen, masiven, jeklen cestai ali železniški most 
ali za kako manjšo leseno, masivno ali jekleno konstruk- 
cijo, mora kandidat napraviti: 

1. proračun ali analizo cen na podlagi norm in plan- 
ske pokazatelje s posebnim ozirom na aktualne možnosti 
gradbe; 

2. prikaz organizacije gradbišča, račun potrebne de- 
lovne sile glede na posamezne dobe dela; 

3- variantne predloge k dani konstrukciji glede na 
ekonomičnost. 

b) Ustni izpit 

37. člen 

Ustni izpit iz strokovnega dela obsega: 
1. obrazložitev pismenega izdelka, iz katerega mora 

biti razvidno, kakšni razlogi so vodili kandidata pri iz- 
delavi; 

2. poznanje gradbenega materiala, orodja in strojev; 
3. spodnji in zgornji ustroj cestnih oziroma železni- 

ških mostov, njihovo vzdrževanje in zakonite predpise o 
mostovih; 

4. glavne pojme o elementih zgradbe in njib' izvedbi; 
5. glavne pojme o cestah in vodnih zgradbah; 
6. poznanje statike m armiranega betona in praktično 

preračunavanje konstrukcij, kolikor je to potrebno za iz- 
vrševanje kandidatovega poklica. 

7. poznanje geodezije, geodetskih priprav in instru- 
mentov, ravnanje z njimi pri merjenju parcel in gradbe- 
nih objektov; 
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8. ustrezne pojme o normah, planiranju, evidentira- 
nju in gradbenem poslovanju; 

9. poznanje uredb in predpisov v gradbeništvu s po- 
sebnim ozimnj- na smer. 

3. Prometna smer 

a) Pismeni izpit 

38 člen 

K že izdelanemu projektu (poljubnega projektanta) 
za manjšo cesto oziroma del železniške proge mora kan- 
didat napraviti: 

1. proračun in analizo cen na podlagi norm in plan- 
ske pokazatelje s posebnim ozirom na aktualno možnost 
gradbe; 

2. prikaz organizacije gradbišča in račun potrebne de- 
lovne sile glede na posamezne dobe dela; 

3. variantne predloge k danemu projektu slede na 
ekonomičnost. 

b) Ustni izpit 

39. člen 

Ustni izpit iz strokovnega dela obsega: 
1. obrazložitev pismenega izdelka, iz katerega mora 

biti razvidno, kakšni razlogi so vodili kandidata pri nje- 
govi izdelavi; 

2. poznanje gradbenega materiala, orodja in strojev; 
3. spodnji in zgornji ustroj cest oziroma železniških 

prog, njih vzdrževanje in zakonite predpise o cestah ozi- 
roma železnicah; 

,   4  mednarodne znake, signale in znamenja iin njih 
vzdrževanje; 

5  elemente zgradb in njihovo izvedbo; 
6. poznanje statike in armiranega betona ter praktič- 

no preračunavanje konstrukcij, kolikor je to potrebno za 
izvrševanje kandidatovega poklica; 

7. poznanje geodezije, geodetskih priprav in instru- 
mentov ter ravnanje z njimi; 

8. zemeljska dela; 
9. osnove prometne službe; 

10- glavno o predorih; 
11. glavno o mostovih; 
12. glavno o normah, evidentiranju, planiranju in 

gradbenem poslovanju sploh; 
13. poznanje uredb in predpisov v gradbeništvu s po 

sebnim ozirom na smer. 

4- Vodogradbena smer 

a) Pismeni iizpit 

40 člen 

K že izdelanemu projektu (poljubnega projektanta) 
za manjši vodovod, kanalizacijo, regulacijo, manjši rečni 
ali morski kej ali manjši jez mora kandidat napraviti: 

1. •••••••• in analizo cen na podlagi norm In plan- 
ske pokazatelje s posebnim ozirom na aktualno možnost 
gradbe; 

2. prikaz organizacije gradbišča in račun potrebne 
delovne sile glede na posamezne dobe dela; 

3. variantni predlog k danemu projektu glede na eko- 
nomičnost. 

b) Ustni izpit 

41. člen 

Ustni izpit iz strokovnega dela odsega: 
1. obrazložjtev pismenega izdelka, iz katerega mora 

biti razvidno, kakšni razlogi so vodili kandidata pri nje- 
govi izdelavi; 

2. poznanje gradbenega materiala, orodja in strojev; 
3 melioracije, preskrbo z vodo, kanalizacijo, regu- 

lacijo vodotoka, izrabljanje vodnih sil ali morska in rečna 
pristanišča s posebnim ozirom na panogo, v kateri dela 
tehnik; 

4. glavno o elementih zgradb in njihovi izvedbi; 
6. poznanje statike in armiranega betona ter prak- 

tično preračunavanje konstrukcij, kolikor je to potrebno 
za izvrševanje kandidatovega poklica; 

6. glavno o predorih v zvezi z vodnimi zgradbami; 
7  glavno o cestah in propustili; 
8- o vodnih zadrugah; 
9. poznanje geodezije, geodetskih priprav in instru- 

mentov ter ravnanje z njimi in njih uporabo pri vodnih 
gradbah; 

10. ustrezne pojme o normah, planiranju, evidentira- 
nju in gradbenem poslovanju sploh; 

11. poznanje uredb m predpisov v gradbeništvu s po- 
sebnim •ozirom na smer. 

C STROKOVNI IZPIT ZA NIŽJE 
GRADBENE INŽENIRJE 

42 člen 

Strokovni izpit za nižjega gradbenega inženirja dela 
kandidat glede na to, za katero smer se je specializiral, 
iz ene od teh smeri: arhitektonske, urbanistične, kon- 
strukcijske, prometne (eeste in železnice) in vodograd- 
bene. 

a)  Pismeni   izpit 

1. Arhitektonska smer 

43 člen 

Ze izdelan projelft (poljubnega projektanta) za sta- 
novanjske, kulturne, industrijske, javne ali podobne 
zgradbe, ki ga izbere izpitna komisija, mora kandidat 
kritično analizirati z razvojnega, družbenega, funkcional- 
nega, konstruktivnega, ekonomskega in estetskega vidika. 
Izdelati mora k danemu projektu: 

1. proračun >n analizo cen na podlagi norm in plan 
ske pokazatelje s posebnim ozirom na aktualno možnost 
gradbe; 

2. prikaz organizacije gradbišča in račun potrebne 
delovne sile glede na posamezne dobe dela; 

3. variantni predlog za posamezne konstrukciie ole • 
na ekonomičnost 

2. Urbanistična smer 

44. člen 

Ze iodeUm urbanistični projekt (poljubnega projek- 
tanta), ki ga izbere izpitna komisija, mora kandidat kri 
tično analizirati z vseh vidikov, ki jih danes upoštevamo 
v sodobnem urbanizmu. 
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oskrbo mest in drugih industrijskih sre- 
dišč in sklepa v ta namen pogodbe; 
3. da pospešuje in razvija vse panoge 
kmetijskega gospodarstva na svojem 
področju, tako poljedelstvo, živinorejo, 
sadjarstvo, vinogradništvo, čebelarstvo, 
gojttev industrijskih m drugih kultur, 
gozdarstvo, domačo obrt itd., posebno 
še tiste panoge oziroma kulture» ki v 
danih naravnih pogojih najbolj uspeva- 
jo; 4 da uvaja za povečanje kmetijske 
proizvodnje in s tem za naraščanje bla- 
gostanja svojih članov naprednejše teh- 
nične in agronomske metode v kmetij- 
stvu in v ta namen nabavlja kmetijske 
stroje, umetna gnojila itd., ustanavlja 
ambulante za živino, plemenilne postaje, 
organizira selekcijo živine, gradi silose, 
organizira semensko službo, skrbi za 
gojitev sadnih, gozdnih in drugih sadik 
itd.; 5. da organizira predelavo kmetij- 
skih pridelkov in obrtne delavnice za 
potrebe svojih članov in izrablja pri tem 
predvsem lokalne surovine; 6. da zbira 
kmečke prihranke v obliki hranilnih 
vlog in notranjih posojil za ustvarjanje 
obratnih sredstev in podeljevanje kre. 
ditov svojim članom; 7 da skrbi za go- 
spodarski strokovni, kulturni in pro- 
svetni dvig vseh prebivalcev svojega 
okoliša tako. da prireja v svojem za- 
družnem domu strokovna in politična 
predavanja, kulturne prireditve, stro- 
kovne tečaje, razstave, predvajanja fil- 
mov» goji fizkulruro itd. ter ustanovi 
svojo knjižnico. 

Zaradi smotrnega in uspešnejšega iz- 
vajanja svojih nalog izdela potrebne na- 
črte v skladu s splošnim državnim na- 
črtom. 

Zadružni delež znaša ISO din. delež za- 
družnikovega družinskega člana 15 din. 
Vsak zadružnik odgovarja s sedemkrat- 
nim zneskom vpisanega deleža. 

PriobfVfve se razglašajo v poslovnah 
prostorih zadruge in na razjasni deski 

Upravr.'i odbor sestavlja 5 do 7 članov. 
Zadrugo za 'ona upravni odbor, zanjo 
podpisujeta dva člana upravnega odbora, 
katerih enega sme nadomeščat: poobla- 
ščeni uslužbenec zadruge. 

Člani upravnega odbora so: 
Križnic Stanislav, kmet, Avče 64. pred- 

sednik. 
KovačiČ Karmela, kmetica. Avče 18, 

tajn'ca. 
Bucik Silvester, kmet. Avče 22, 
Štrakeli Katarina, kmetica. Avče 20. 
Brezav5*ek Vladimir, kmet Avče 61, 

odborniki 
Okrožno sodišče v Postojni 

dne 29  oktobra 1948. 
Zt 196/48—2 10.650 

* 
1652. 

Sedež: Dornberk. okraj Gorica. 
*    Dan voisa: 29. oktobra 19,48. 

Besedilo: Kmet'"skfi žarnica z omeje- 
nim Jamstvom v Dornberku 

Zadruga je bila ustanovljena na skup. 
ščini 14 TI. 1948 za nedoločen čas. 

Naloge zadruge so: 1 da na čim boljši 
in čim kuHnrnejši način oskrbuje svoje 
člane z vsemi potrebnimi potrošnimi 
Predmeti; 2. da odkupuje v svojem oko- 

lišu vse kmetijske pridelke in izdelke v 
skladu s postavljenim načrtom za dobro 
oskrbo mest • drugih industrijskih sre- 
dišč • sklepa v ta namen pogodbe; 
3. da pospešuje in razvija vse pauoge 
t-nietijskega gospodarstva na svojem 
področju, tako poljedelstvo, živinorejo, 
sadjarstvo, vinogradništvo, čebelarstvo, 
gojitev industrijskih in drugih kultur 
gozdarstvo, domačo obrt itd., posebno 
še tiste panoge oziroma kulture, ki v 
danih naravnih pogojih najbolj uspeva- 
jo; 4. da uvaja za povečanje kmetijske 
proizvodnje in s tem za naraščanje bla- 
gostanja svojih članov naprednejše teh- 
nične in agronomske metode v kmetij 
stvu in v ta namen nabavlja kmetijske 
stroje, umetna gnojila itd., ustanavlja 
ambulante za živino, plemenilne postaje, 
organizira selekcijo živine, gradi silose, 
organizira semensko službo, skrbi za 
gojitev sadnih, gozdnih in drugih sadik 
itd.; 5. da organizira predelavo kmetij- 
skih pridelkov m obrtne delavnice za 
potrebe svojih članov Ln izrablja pri tem 
predvsem lokalne surovine; 6. da zbira 
kmečke prihranke v obliki hranilnih 
vlog in notranjih posojil za ustvarjanje 
obratnih sredstev in podeljevanje kre- 
ditov svojim članom; 7. da skrbi za go- 
spodarski strokovni, kulturni in pro- 
svetni dvig vseh prebivalcev svojega 
okoliša tako, da prireja v svojem za- 
družnem domu strokovna in politična 
predavanja, kulturne prireditve, stro- 
kovne tečaje, razstave, predvajanja iil- 
mov, goji fizkulruro itd. ter ustanovi 
•ivojo knjižnico. 

Zaradi smotrnega in uspešnejšega iz- 
vajanja svojih nalog izdela potrebne na- 
črte v skladu s splošnim državnim na- 
črtom. 

Zadružni delež znaša' 100 din. Vsak 
zadružnik odgovarja z desetkratnim zne- 
skom vpisanega deleža. 

Priobčitve 4e  razglašajo v  poslovnih 
prostorih zadruge in na razglasnj deski. 

Upravni odbor sestavlja 7 članov. Za- 
drugo zastopa upravni odbor, zanjo pod-* 
nisnjeta dva člana   upravnena  odbora, 
katerih enega «me nadomeščati poobla- 
ščeni uslužbenec zadruge. 

Člani upravnega odbora so: 
Lah Nikolaj, Dornberk. Vodnikova 23, 

predsedn'k. 
Berce Franc, Dornberk, Vodnikova 27, 

podpredsednik, 
^liilicj Ernest, Dornberk, Stritarjeva, 

tajnik. 
Kovačič Franc, Dornberk. Kolodvorska 

št 3, blagajnik. 
Pelioon Danijel. Brdo 16, 
Kavčič Franc, Tabor 1, 
Vod^vSf Anton, Potok 6, vsi kmetje, 

odborniki. 
Okrožno sodišče v Postojni 

dne 29. oktobra 1948. 
Zt 218/48-2 10.644 

* 
1653. 

Sedež: Huda Južna (okraj Tolmin). 
Dan vpisa: 29. oktobra 1948. 
Besed'loî Kmetiîska zadruga z omeje- 

nim jamstvom v Hudajužni. 

Zadruga je bila ustanovljena na skup- 
ščini 6. III. 1948 za nedoločen čas. 

Naloge zadruge so: 1. da na čim boljši 
in čim kulturnejši način oskrbuje svoje 
Člane   z  vsemi   potrebnimi   potrošnimi 
predmeti; 2. da odkupuje v svojem oko- 
lišu vse kmetijske pridelke in izdelke v 
skladu s postavljenim načrtom za dobro 
oskrbo mest in drugih industrijskih sre- 
dišč  in   sklepa  v   ta   namen   pogodbe; 
3. da pospešuje m  razvija vse panoge 
kmetijskega   gospodarstva   na   svojem 
področju, tako   poljedelstvo, živinorejo, 
sadjarstvo,  vinogradništvo,  čebelarstvo, 
gojitev industrijskih   in drugih  kultur, 
gozdarstvo, domačo  obrt  itd.,  posebno 
še tiste panoge oziroma  kulture, ki  v 
danih naravnih pogojih najbolj uspeva- 
jo; 4  da uvaja za povečanje kmetijske 
proizvodnje in s tem za naraščanje bla- 
gostanja svojih članov naprednejše teh- 
nični- in agronomske metode v kmetij- 
stvu in v ta namen nabavlja kmetijske 
stroje,   umetna  gnojila   itd.,   ustanavlja 
ambulante za živino, plemenilne postaje, 
organizira selekcijo živine, gradi silose, 
organizira  semensko   službo,  skrbi   za 
gojitev sadnih, gozdnih in drugih sadik 
itd.; 5. da organizira predelavo kmetij- 
skih pridelkov in obrtne delavnice za 
potrebe svojih članov in izrablja pri tem 
predvsem lokalne surovine; 6. da zbira 
kmečke   prihranke   v   obliki   hranilnih 
vlog in notranjih posojil za ustvarjanje 
obratnih sredstev in podeljevanje kre- 
ditov svojim članom: 7. da skrbi za go- 
spodarski   strokovni,  kulturni   in   pro- 
svetni   dvig   vseh   prebivalcev   svojega 
okoliša  tako. da  prireja v svojem za- 
družnem domu strokovna   in  politična 
predavanja,   kulturne   prireditve,   stro- 
kovne tečaje,  razstave, predvajanja fil- 
mov,  goji  fizkulruro  itd.  ter ustanovi 
svojo knjižnico. 

Zaradi smotrnega in uspešnejšega iz- 
vajanja svojih nalog izdela potrebne na- * 
črte v skladu s splošnim državnim na- 
črtom. 

Zadružni delež znaša 150 din. delež 
zadružn!kovega družinskega člana 15 din. 
Vsak zadružnik odgovarja s petkratnim 
zneskom VDì mega deleža. 

Priobčitve se razgkeajo   v   poslovnih 
prostorih zadruge in na razglasni deski. 

Upravni odbor    stavlja 7 do 9 članov. 
Zadrugo zastopa uprava- odbor,  zanjo 
nodpsujeta dva člana upravnega odbora, 
katerih eneea sme nP*»mescati poobla- 
ščeni uslužbenec zadruge, 

člani upravnega odbora so: 
Cvek Jakob.   kmet.   Huda Južna 30, 

predsednik, 
Brelih Ivan?, kmet, Oblake 12, pod- 

predsednik 
Maurar Ivan, čevljar. Huda Južna. 10, 

taimk, 
Kikelj Jakob. kmet. Stržišče 8 
Gaf e j Franc. kmet. R*al 14.      , 
Cerv Jožef, kmet. Oblake 18, 
Trpin Jri^r. i^pt. Znojile 10. odbor. 

nSki. 
Okrožno sodisfa T Postojni 

dne 29. oktobra 1948. 
Zt 219/48-2 10.652 
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1654. 
Sedež: Nova Štifta. 
Dan vpisa: 25 novembra 1948. 
Besedilo: Kmetijska zadruga z o. j. v 

Novi Štifti. 
Izbrišejo se člani upravnega odbora 

Giuk Rafael Golob Jožef, Fale Ivan, Er- 
menc Ivan, Savinšek Ivan in Trepel 
Jožef, vpišejo so novi izvoljeni člani: 

Rihter Miklavž, kmet. Smiklavž 19, 
predsednik. 

Zerovnik Janez, kmeL Do] 23, pod- 
predsednik, 

VoiovJek Ivan, delavec. Smiklavž 6, 
tajnik, 

Šurk Ivan, kmet, Smiklavž 8, 
Tratnik Matija^ kmet, Smiklavž 7 in 
Stenšek Franc, kmet, Tirosek SO. od- 

borniki. 
Okrožno sodišče v Celju 
dne 25 novembra 1948 

Zadr VII 65/3 10.882 
* 

Sedež: Rifengozd. 
Dan vpisa: 11. novembra 1948. 
Besedilo: Kmetijska zadruga z o. j. v 

Rifengozdu. 
Izbrišejo se izstopivši člani upravnega 

odbora: Lukašček Ivan, Skorja Franc In 
Zikovšek Franc, vpašejo se novi izvoljeni 
člani: 

Planer Albert, učitelj v pok- Laško, 
tajnik, 

Glušič Alojz, kmet. Laško iv 
Kranjc Ludvik, kmet. Bratnik 1. 
Za zadrugo bo sopodpisoval Tabov 

Jože, poslovodja zadruge, izbriše se pra- 
vica za sopodpisovanje Helab Pavli. 

Okrožno sodišče v Celju 
dne 11. novembra 1948 

Zadr VIII 3-7 10.541 
* 

165G. 
Sedež: Zagorje ob Savi. 
Dan vpisa: 23. novembra 1948. 
Besedilo. Stanovanjska zadruga z o- i 

v Zagorju ob Savi. 
Na občnem zboru 16. IV. 1948 so bula 

sprejeta nova pravila. 
Namen zadruge je; priskrbeti svojim 

članom cenene in zdrave doinove s smo- 
trno organizacijo gradnje enodružinskih 
bil (samostojnih, dvojčkov in vrstnih) 
z aktivizacijo materialnih sredstev in de- 
lovne sile posameznega člana. 

Okrožno sodišče v Celju 
dne 23. novembra 1948. 

Zadr VII 42/13 10.880 
* 

18S7. 
Sedež: Ljubljana. 
Dan vpisa: 1. decembra 1948. 
Besedilo: Lovska zadruga • Ljubljani, 

zadruga z omejenim jamstvom. 
Izbrišejo se člani upravnega 'odbora: 

Janežič Matko. Šifrer Albin, Klun Ivan, 
Lovrenčič Alojz; vpišejo se član£ uprav- 
nega odbora: ,-, 

Babšek Milan,' posojilnSfci uradnik, 
Ljubljana, Gösposvetska c. 4,   , 

Anderlub Avgust, dentist, Šmarje pri 
Jelšah 25, 

Kralj iSrvm, miz. mojster, SI. Gradec. 
Bule Franjo, posestnik. Mirna pri 

1'rebnjem, 
Stepič Anton, dentist, Nazarje, 
Kocjan Mirko, gas. referent, Radgona. 
Minelič Hugo, zastopnik lovskega sve- 

ta, Kranj, Stritarjeva 2, 
Puceij Jože, kmet, Gorica vas 54, 
Krevs Ivo, šef kabineta pri predsed- 

stvu vlade LRS, Ljubljana, 
Garzarolli Elo. nameščenec, Postojna. 

Okrožno sodišče v Ljubljani 
dne 1. decembra 1948 

Zadr. IV 88/24 10-889 
* 

1668. 
Sedež: Tržič. 
Dan vpisa: 19. novembra 1948. 
Besedilo: Delavsko-nameščenska po- 

trošniška zadruga z omejenim jamstvom 
Tržič. 

Na skupščini 4. IV. 1948 so bila spre- 
jeta nova pravila. 

Besedilo odslej: Potrošniška zadruga 
z omejenim jamstvom v Tržiču. 

Naloge zadruge so: 1. da na čim boljši 
in čim kulturnejši način oskrbuje svoje 
člane in njihove družine z vsemi potreb- 
nimi potrošnimi predmeti; 2. da usta- 
navlja obrtne delavnice za potrebe svo- 
jih članov, po potrebi in možnosti pa 
tudi lastna podjetja; 3. da skrbi s sode- 
lovanjem sindikalnih organizacij za dvig 
kulturne in prosvetne ravni in za za- 
družno vzgojo svojih članov. 

Zaradi smotrnega in uspešnejšega iz- 
vajanja svojih nalog izdela potrebne na- 
črte v skladu s splošnim državnim na- 
črtom ter sklepa potrebne pogodbe za 
dobavo potrošniških predmetov za člane. 

Upravni odbor sestavlja 7 do 9 članov, 
ki jih voli zbor izmed zadružnikov. 

Izbrišejo se člani upravnega odbora: 
Konic Franc, Korošec Vladimir, Rozman 
Stane, Arizanovič Božo, Gortner Jože, 
Knific Ivan. Šmid Tomaž, Soklič Jože, 
Švab Mihael, vpišejo se člani upravnega 
odbora: 

JančiČ Milan, upravnik Odpada, Tržič, 
Glavni trg 3, 

Vodnik Pavel, tajnik KSS, Tržič. 
Sepec Edvard, upravnik pošte, Tržič, 

Glavni trg 13, 
Pave Franc, učitelj, Tržič, Glavni trg 

št 18, 
Sladic Milena uradnica. Bistrica 44, 
Hladnilk Franc, sedlar, Tržič, Glavni 

trg 10, 
Šolar Marija, gospodinja. Tržič1, 
Kramar Nande, čevljar, Tržič. 

Okrožno sodile© • Ljubljani 
dne 19. novembra" 1948. 

Zadr. V 154/2 10.892 

k tt. 1257. 
Sedež: Krško. 
Dan izbrisa: 13.- junija 1948. 
Besedilo: Kreditna zadruga državnih 

uslužbencev i omejenim jamstvom v Kr- 
škem v likvidaciji. 

Ker sploh ni pričela delovati, 
Okrožno sodišče v Novem, mesfa 

. . . ' dne I?,, junija 1948". 
Zadr II 18/7 7575 

Uvecllip postar-ttfa 
za razglasitev za mrtve 

IV R 133/48 10-608 
Denžič Alojz, roj. 2. II. 1912 v Zagaju 

št. 8, sin Janeza in Terezije rojene Lup<- 
šina, poljski deiavec, je odšel julija 1944 
v NOV. Bil je v Javorju pri Podsredi, 
pozneje pa je bil premeščen v 10. bri- 
gado v bližini Žužemberka, kjer je baje 
v bojih padel. 

Denžič Janez, roj. 5. V. 1907 v Zagaju, 
ejn Janeza in Terezije rojene Lupšina, 
poljski delavec, samski, je odšel julija 
1944 v 10. brigado NOV v okolici Žu- 
žemberka, kjer je baje v bojih padel. 

Denžič Ladislav, roj. 8. IX. 1923 v Za- 
gaju 8, sin Janeza in Terezije rojene 
Lupšina, poljski delavec, samski, je od- 
šel julija 1944 v NOV. Bil je v Javorju 

E Ti Podsredi, pozneje pa je odšel v 10. 
'rigado v okolici Žužemberka, kjer je 

baje v bojih padel. 
Na predlog očeta Denžiča Janeza, 

kmetovalca iz Zagaju 8. KLO Sv. Peter 
pod Sv gorami, okraj Krško se uvede 
postopanje za razglasitev m mrtve in se 
izdaja poziv, da se o pogrešanih do 15 
XII. 1948 poroča sodišču ali skrbnici 
Pavlija Slavici, sod uslužbenki v Bre- 
žicah. 

Denžič Alojz, Janez in Ladislav se po- 
zivajo, da se zglasijo pri sodišču ali dru- 
gače dajo kako vest o sebi. 

Po preteku roka bo aodišče odlomio o 
predlogu. 

Okrajno sodišče v Brežicah 
za okraj Krško 

dne 3. novembra 1948. 

IV R 165/48 10.607 
Beribak Jože, roj. 16. XII. 1919' v Kr- 

ški vasi 10, sin Jožeta in Marije rojene 
Grame, samski, krojač, je odšel spomla- 
di 1944 v NOV. Baje je julija 1944 pa- 
del v Žužemberku. Od tedaj se pogreša 

Na predlog očeta Beribaka Jožeta, po- 
sestnika iz Krške vasi 10. se uvede po- 
stopanje za razglasitev za mrtvega in se 
izdaja poziv, da se o pogrešanem do 30. 
XII. 1948 poroča sodišču ali skrbnici 
Pavlija Slavici, sod. uslužbenki v Bre- 
žicah. 

Beribak Jože se poziva, da se zgla- 
si pri sodišču alj drugače da kako vest 
o sebi 

Po preteku roka bo sodišče odločilo o 
predlogu. 

Okrajno sodišče v Brežicab 
za okraj Krško 

dne 13. novembra 1948. 
* 

IV R 149/48" 10-432 
Kovač Jožef, roj. 11. IV. 1905 v Gor- 

njih Impoljah 7, sin Jožefa in Marije ro- 
jene Zore, poročen, je septembra 1943 
odšel v NOV Baje je oktobra 1943 padel 
v bojih v Bršllnu pri Novem mestu.     ' 

Na predlog žene Kovač Marije, po- 
seslnice izGor: lmpolj 4, KLO Studenec 



Štev. 52. — 7. Xll. 1948 URADNI LISI LKS Stran 1015 

pri Sevnici, se uvede postopanje za raz- 
glasitev za mrtvega in se izdaja poziv, 
da se o pogrešanem do 30 XII. 1948 po- 
roča sodišču ali skrbnici Kosem Milici, 
sod  uslužbenki v Brežicah. 

Kovač Jože &e {.oživa, da se zgla- 
si i>n sodišču ali drugače da kako vest 
0 sebi 

Po preteku roka bo sodišče odločilo o 
predlogu. 

Okrajno sodišče y Brežicah 
za okraj Krško 

dne 16. novembra 1948. 
*f 

1 R 221/48—11 10133 
Gonžek Janez, roj. 27. I. 1926 na Un- 

cu 105, KLO Rakek, sin Jožefa in Fran- 
čiške rojene Jeglič, dijak, oženjen. No- 
vo mesto, Šukljetova 4. se od leta 1946 
pogreza. 

Na predlog žene Gorišek Malči hijene 
Petek, gospodinje v Domu onemoglih, 
Ortnek 34, se uve<le postopanje za raz- 
glasitev za mrtvega in se izdaja poziv, 
da se o pogrešanem do 1. 111. 1949 poro- 
ča sodišču ali predlagateljici Gorišek 
Malči. 

Po preteku roka bo sodišče odločilo o 
predlogu. 

Okrajno sodišče v novem mestn 
dne 4. novembra 1948. 

* 
1 R  169/48—5 - 10.455 

Lavrenčič Alojzij, roj. 7 VI. 1902 na 
Planini pri Rakeku, sin pok Andreja 't 
Ivanp rojene Turk, poročen, šofer, je 16 
IX. 1943 odšel v NOV. Baje je okoli 15. 
XII. 1943 pade] v bojih na Pokljuki na 
Gorenjskem. 

Na predlog žene Lavrenčič Cvetke se 
uvede postopanje za »razglasitev za mr- 
tvega in se izdaja poziv, da se o pogre- 
šanem do 31. XII 1948 poroča sodišču 
ali skrbniku Jeranoetu Slavku, sod. urad- 
niku v Postojni. 
I R 166/48—3 10.431 

Milavec Andrej, roj. 27. IX. 1909 v 
Jakovici. *in pok Andreja in Marije ro- 
jene Modie, kmet, se od maja 1945 po- 
greša in ni nobenih podatkov o njego- 
vem bivališču 

Na predlog žene Milavec Frančiške, 
kmetice iz Jakovice pri Planini'1, se 
uvede postopanje za razglasitev za mr- 
tvega in se izdaja poziv, da •• o pogre- 
šanem do 31. I. 1949 poroča sodišču ali 
skrbniku J&ramèetu Slavku, sod. uradni- 
ku v Postojni. 

Lavrenčič Alojzij in Milavec Andrej 
se pozivata, da se zglasita pii sodišču 
alhdrugače dasta kako vest o sebi. 

Po preteku roka bo sodišče.odločilo o 
predlogih. i 

Okrajno sodišče v Postojni 
dne 30. oktobra. 1948. 

IR 168/48—5 10.103 
Matičič Alojzij, roj. 27. II, 1914. v Mar. 

Knjaku, sin pok. Jakoba in pok. Marije, 
'•aaar, poročen, je bil 1943 od domobran- 
ov mobiliziran. Od 20. XII. 1943 se po- 
greša." ' 

Na predlog žene Matičič Alarije rojene 
Korče, delavke iz Hrašč, opekama, se 
uvede postopanje za razglasitev za mr- 
tvega in se izdaja poziv, da se o pogre- 
šanem do 15. I. 1949 poroča sodilču ali 
skrbniku Jeranoetu Slavku, sod. uradni- 
ku v Postojni. 

Matčič Alojzij se poziva, da se zglasi 
pri sodišču ali drugače da kako vest 
o sebi 

Po preteku roka bo sodiate odločilo 
o predlogu. 

Okrajno sodišče • Postojni 
dne 4, novembra 1948. 

* 
R 448/48-2 10.053 

Ovčak Ferdinand, roj. 29. V. 1928 v 
Paki pri Velenju, sin Ferdinanda in Krir 
stine rojene' Zlatar, železniški priprav- 
nik pr: Sv. Primožu nad Mulo, je vstopil 
1. V. 1944 v Tomšičevo brigado NOV. 
Baje je 18. V. 1945 padel v bojih na Po- 
ljanah pri Prevaljah. Od tedaj se po- 
greša. 

Na predlog matere Ovčak Kristine, ko- 
čarice pri Sv. Primožu nad Muto 6. se 
uvede postopanje za razglasitev za mr- 
tvega. 
R. 447/48-2 10.J52 

Paradiž Stefan, roj. 20. XII. 1926 na 
Tolstem vrhu 58, KLO Guslanj, sin Jo- 
žefa in "ïarije . j t- a; Zaže, tovarniški 
električar, je odšel 20. IX. 1943 v NOV. 
Baje je 10. XI. 1944 padel v bojih v 
Selovcu pri Slovenjem Gradcu. Od tedaj 
se pogreša. 

Na predlog očeta Paradiža Jožefa,, po- 
sestnika na Tolstem vrhu 58. se uvede 
postopanje za razglasitev za mrtvega. 

Vsakdo, ki mu je o pogrešanih kaj 
znano, se poziva, da to do 15. II. 1949 
poroča sodišču ali skrbniku čegovniku 
Filipu, sod. uradniku na Prevaljah. 

Po preteku roka bo sodišče odločilo. 
o predlogih.   . 

Okrajno sodišče na Prevaljah 
die 2. novembra 1948. 

* 
IR 63/48-3 10.188 

Puh Anton, roj. 28. V. 1924 "v Rot- 
manu, sin pok. Mateja in Marije, vïni- 
čaraki sin. je bil prisilno mobiliziran v 
nemško vojsko. Bil je od Angležev ujet 
in odpeljan v Anglijo. Vstopil je v NOV 
in bil konec 1944 prepeljan v Split. Kot 
b ec jugoslovanske prekomorske bri- 
gade je 27, II. 1945 padel v bojih v oko- 
tio; Gospića y Liki, 

Na predlog očima Vičarja Hugota. vi- 
ničarja v Rotmanu 10, se uvede posto- 
panje za razglasitev za mrtvega in se 
izdaja, poziv, da se o pogrešanem do 
1. I. 1949 poroča sodišču ali skrbniku 
Perteklu Karlu. sod. urà/daUcu v Ptuju. 
IR 62/48-3 10.187 

Segiua Ivan, roj. 23. XII. 1927, sin 
Alojza in Marije, kovaški vajenec v Po- 
lenšaku 43, je odšel septembra 1944 v 
Šercerjevo brigado NOV. Dne 28. IV. 
1945 je v bojih pri Slovenjem Gradcu 
padel. 

Na predlog očeta Segule Alojza, ko- 
vača oa Polenšaku 43, se uvede posto- 
panje za razgla-- v za mrtvega in se 
izdaja poziv, da se o pogrešanem do 
1. I. 1949 poroča sodišču ali skrbniku 
Seguii Stanku, sinu gostilničarja na Po- 
lenšaku. 

Po preteku roka bo sodišče odločilo 
o predlogih. 

Okrajno sodišče Y Ptuju 
dne 2. novembre 1948. 

* 
III R 147/48-3 10.054 

Brajdih Alojz, roj. 21. V. 1892 v Vel. 
Polju, sin pok, Ivana in pok. Ivane ro- •, 
jene Cehovin, kmet v Storjah 3, poročen,    - 
je bil 1944 od Nemcev aretiran. Odpe- 
ljan je bil v tržaške zapore in bil nato 
skupno z 72 talci na Opčinah ustreljen: 

Na predlog zeta Macarola Antona se 
uvede postopanje za razglasitev za mr^ 
tvega in se izdaja poziv, da se o pogre- 
šanem do 30. XII. 1948 poroča sodišču 
aH skrbniku Macairolu Antonu. 

Po preteku roka bo sodišče odločilo 
0 predlogu. 

Okrajno sodišče v Sežani 
dne 4. novembra 1948. 

* 
1 R 483/4S-5 10.434 

Koprive Jože, roj. 14. II, 1927 v Šesti- 
nah pri Zagrebu, sin Franca in Franči- 
ške, ključavničarski vajenec. samik:, Vi- 
sole SS, je odšel 28 IX. 1944 v NOV. 
Od januarja 1945 se pogreša. 

Na predlog matere Koprive Frančiške.   . 
gospodinje iz Visol 38, se uvede posto- 
panje za razglasitev za mrtvega  in se 
izdaja poziv,   da se o pogrešanem de 
1. L 1949 poroča sodišču. 

I R 625/48-7 10.435. 
Kotnik Henrik, roj. 20. XI. 1919 v Do- 

bravi pri Zrečah, sin Ignaca in Marije 
rojene Zmaber, poročen, ključavničar,' 
je bil mobiliziran v nemško vojsko. Leta 
1944 je priseJ v rusko ujetništvo, janu- 
arja 1945 pa je vstopil v 3. armijo JA v . 
Novem Sadu Udeležil se. je bojev v Voj* 
vođini in se od tedaj pogrela. 

Na predlog žene Kotnik Ljudmile, to- 
varniške nameščenke v Zrečah, se uve-' , 
de. postopanje za razglasitev za mrtvega . 
in se izdaja poziv, da se o pogrešanem 
do 1. I. 1949 poroča sodišču ali skrbni- 
ku Mercu Božidarju, sod. uslužbencu v 
Slov. Bistrici. 

Koprive Jože in Kotnik Henrik se 
pozivata, da se zglaeita pri sodišču ali 
drugače dasta kako vest o sebi 

Po preteku, roka .bo sodišče odločilo o 
predlogih. _ 

Okrajno, sodišče v Slov. Bistrici 
dne 16. novembra 1948. 
 •.-»•••- ! 

R 561/48 * ••• ' 10.319 
Klavora Alojz, roj.. 19. XIÏ, 1910 v 

Gladbecku (Nemčija), sin Alojza nv Kri- 
stine rojene Kravanja, stamujoč na Kalu 
pri Bovcu 4, je 11. IX. 1944 odšel k L 
bataljonu, XVII. brigade Simona Gre- 
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gorčica NOV. Iz bojev v bližini Cola na 
Vipavskem se od 19. XII. 1944 pogreša. 
R 562,48 10.320 

Lipušček Ivan, roj. 22. XII. 1919 v 
Zatolminu, kmečki sin Jožefa in Ane 
rojene Kravanja, samski, je bJ 1941 mo- 
biliziran v italijansko vojsko jn poslan na 
rusko bojišče. Bil je v edinici v. p. No. 
108 v mestu Stalin. Od tedaj se pogreša- 
li 557/48 10318 

Mervič Stanislav, roj. 27. III. 1929 pri 
Sv. Luciji ob Soči, dijak, samski, je bil 
konec avgusta 1944 od domobrancev are- 
tiran. Odpeljan je bil v goriške zapore, 
od tam pa 23. IX. 1944 v Dachau. Po- 

zneje je bil premeščen v taborišče Ham- 
burg-Neugame. Ob evakuaciji taborišča 
Lübeck je bil baje z drugimi tovariši po- 
topljen» Od tedaj se pogreša. 

' Na predlog bližnjih sorodnikov PO 
uvede postopanje za razglasitev za mrtve 
in se izdaja poziv, da se o pogrešanih 
do 15. II. 1949, 15. XII. 1949 in 81. I. 
1949 •••••• sodišču ali skrbniku Šav- 
liju Dragu, sod. uslužbencu v Tolminu. 

Po preteku roka bo sodišče odločilo 
o predlogih. 

Okrajno sodišče v Tolminu 
dne 10. novembra 1948. 

Oglasi sodišč 

Zemljiškoknjižni oklici 
Dražba 

J 356/48-6 10.897 
Dne 21. decembra 1948 ob 10. uri bo 

pri tem sodišču v sobi št. 6 dražba ne- 
premičnin, vi. št. 1 k. o. Spodnja Re- 
čica. 

Cenilna vrednost nepremičnin e priti- 
klinami vred znaša 717.541 60 din; 

najmanjši ponudek je 478.361 din, 
varščina 71.754 din. 

Pod najmanjšim ponudkom se ne bo 
prodajalo. 

Pravice, zaradi katerih dražba ne bi 
bila dopustna, je treba priglasiti sodišču 
najpozneje pred- dražbenim narokom, 
pred pnčetkom dražbe, ker bi se sicer 
ne mogle več uveljavljati glede nepre- 
mičnine v škodo,zdraiitelja, ki je ravnal 
v dobri veri. 

Dražbene pogoje in listine, ki se ti- 
čejo nepremičnine, naj tisti, ki želijo ku- 
piti, pregledajo pn podpisanem sodišču 
med uradnimi urami, v sobi št. 4. 

To sodišče kot zemljiškoknjižno so- 
dišče naj zaznamuje določitev dražbene- 
ga naroka. 
Okrajno sodišče v Šoštanju, odd. III., 

dne 23. novembra 1948. 
# 

Oklici o skrbnikih in razpravah 
G 755/48—4 10.927 

Bohak Angela rojena Potočnik, tovar- 
niška delavka, Maribor, Nova vas, Bet- 
navska o. 146, je vložila proti Bohaku 
Alojzu, delavcu, nazadnje stanujočemu v 
Mariboru, Studencin, sedaj neznanega 
bivališča, ložbo na razvezo zakona. 

Razprava bo 17. XTT. 1948 ob 9. pri 
tem sodišču v sobi št. 84/11. 

Tožencu se postavi za skrbnika Oro- 
zel Ivanka, uradnica tega sodišča, ki ga 
bo zastopala na njegovo nevarnost in 
stroške, dokler se sam ne oglasi ali ne 
imenuje pooblaščenca. 

Okrožno sodišče v Mariboru 
dne 27. novembra 1948. 

* 
G 758/48—4 10.926 

Tavčar Ivan, šofer pri »Zivila<, stanu- 
joč v Mariboru, Ruška cesta 25, je vlo- 
žil proti Tavčar Berti rojeni Karmel, 
tov. delavki, nazadnje stanujoči v Mari- 
boru, Strosmajerjeva 15, sedaj neznane- 
ga bivališča, tožbo na razvezo zakona. 

Razprava bo 17. XII. 1948 ob 9- pri 
podpisanem sodišču v sobi št. 84/11. 

Toženki se postavlja za skrbnika Oro- 
zel Ivanka, uradnica okrožnega sodišča 
v Mariboru, ki jo bo zastopala na nje- 
no nevarnost in stroške, dokler se sama 
ne oglasi ali ne imenuje pooblaščenca. 

Okrožno sodišče v Mariboru 
dne 27. novembra 1948. 

R 270/48-3 

Amortizacija 
10.611 

Na predlog Poženel Stanislave, gospo- 
dinje iz Idrije, Prešernova ul. št. 8, se 
uvede postopanje za amortizacijo vred- 
nostnega papirja, ki ga je baje izgubil 
zavarovanec Poženel Miroslav, rudar iz 
Idrije^ in se imejitejj poziva, da v dveh 
mesecih   po objavi   v  >Uradnem   listu 
LRR« uveljavi svoje pravice, sicer se bo 
izreklo, da je vrednostni  papir izgubil 
svojo pravno veljavnost. 

Oznamenilo vrednostnega papirja: 
zavarovalna   polica    bivše   Vzajemne 

poslovalnice za življenje, št. 17 972. zače- 
tek zavarovanja 1. X. 1939  potek zava- 
rovanja  1.  X   1959, koristnika  Poženel 
Miroslav in Poženel Slavica roj Tratnik 

Okrajno sodišče v Idriji 
dne 19. novembra 1948. 

* 

Popravek 
Pod dražbenim   oklicem,   številka III 

J 955/48—7, objavljenim na 1000. strani 
oglasne priloge (Uradni list LR£L št. 51 
z dne 30. XI. 1948) je pravilen podpis: 

Okrajno sodišče v Mariboru 

Kazni oziasi 
St. 2162/48 10.837 

Razpis 
Rektorat univerze v Ljubljani razpi- 

suje za gospodarsko fakulteto: 
eno mesto strojepiske z nižjo srednjo 

šolo, 
eno pisarniško moč. absolventko sred- 

nje gospodarske šole in 
dva kurirja. 
Predpisano opremljene prošnje je tre- 

ba vložiti pri rektoratu univerze v Ljub- 
ljani najpozneje do 15. decembra 1948. 

Ljublfana dne 27. novembra 1948. 
Rektora»  univerze v T/iubljani 

Rektor: Dr   Mellk l   r. 

Pozivi upnikom in dolžnikom 
1  1876/48 10.489 

Okrajni izvršilni odbor Grosuplje kot 
operativni upravni voditelj nacionalizi- 
ranih podjetij 

Kraševec Franc, strojno pletilstvo St. 
Vid pri Stični in 

Drobnič Anton, parna žaga in mlin, 
Videm-Dobrepolje poziva upnike teh 
podjetij, da priglasijo svoje terjatve taj- 
ništvu OIO Grosuplje v enem mesecu 
od objave tega oklica v Uradnem listu 
LRS. 

Po preteku roka priglašene terjatve se 
ne bodo upoštevale 

Okrajni 10 Grosuplje 
* 

10.366 
Vrborejska zadruga v Notranjih gori- 

cah — Plešivica, zadruga ? omejenim 
jamstvom, je bila izbrisana iz zadružne- 
ga registra 30. X 1948 zaradi združitve 
s Kmetijsko zadrugo z omejenim jam- 
stvom v Notranjih goricah — Plešivica 
(Zadr II  8). 

Upravni odbor Kmetijske zadruge v 
Notranjih goricah — Plešivica poziva 
vso upnike izbrisane zadruge, naj v 3. 
mesecih priglasijo svoje terjatve, ki so 
obstojale na dan vpisa združitve v za- 
družni register. 
10-369 Kmetijska zadruga Notranje 

gorice  — Plešivica 

10.843 
Z odločuo MLO pov. za trgovino in 

preskrbo z dne 18. XI. 1948. št. TP 6214, 
je prešla tvrdka Ron-Bon, Florjane Jo- 
sip, trgovina in zastopstva z bonboni, čo- 
kolado, deserti, alkoholnimi pijačami 
itd., Ljubljana, Miklošičeva c. 30^ v li- 
kvidacijo. 

Pozivajo se vsi upniki in dolžniki, da 
priglasijo svoje terjatve oziroma obvez- 
nosti do podjetja do 20 decembra 1948 
na naslov »Prehrana«. Ljubljana. Tyrše- 
va c. 15 (likvidacija Bon-Bon). 
10.843 Likvidator 

J gubljenih listin » 

Preklicujem izgubljeno vojaško izkaz- 
nico in potrdilo n vpisu ljudskega poso- 

jila za 2000 din. oboje na ime Banič Jo- 
že ter potrdilo o vpisu ljudskega posoji- 
la za 1000 din na ime Banič Zofija, 
Kamnik, Perovo 47. 
10.839 Banič Jože 

Preklicujem  ukradeno osebno izkaz- 
nico št- 9054 in odjavnico o bivanju v 
Beogradu, oboje  na  ime Bar  Julijana, 
Ljubljana, Cesta na Rožnik št. 24 
10.801 Bar Julijana 

Preklicujem izgubHeno industrijsko 
nakaznico, izdano od RLO Center na ime 
Barba Antonija, Ljubljana. Grad Tivoli. 
10.752 Barba Antonija 

Preklicujem izgubljeno diplomo TSŠ 
v Ljubljani (gradbeni oddelek) izdano 
l. 1948 od ravnateljstva šole na ime 
Rarbič Dušan, Ljubljana Kavîkova 28. 
10.805 Barbič Dušan 
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Preklicujeni "kradeno izkaznico za 
kolo št- 41Ö3 ter osebno in OF izkaznico 
na ime J. Muro. 
10-789 Borovič Milena, Cven 2, 

p. Ljutomer 
Preklicujem knjižico za kolo >Veloks« 

št. 1915 na ime Brovč Ljubivoj, Korilt- 
nica. 
10.795 c Brovč Ljubivoj 

Preklicujem izgubljeno osebno izkaz- 
nico, izkaznico OF, sindikalno izkaznico 
ter knjižico za kolo, vse na ime Bučar 
Olga, Ljubljana, Levčeva ul 44. 
10.785 Bučar Olga 

Preklicujem izgubljeno prometno knji- 
žico za kolo znamke »Planik«, št. okvira 
087107, izdano na ime Burnik Viktor, 
dijak, Trebnje 12. 
10.790 Burnik Viktor 

Preklicujem izgubljene karte za mle- 
ko na ime Celare Miha, Jože, Tone in 
Klešnik Peter, Anton, izdane od  KLO 
Zalog. 
10.777   Celare Miha,  Zalog 99, Polje 

Preklicujem zač. osebno izkaznico št. 
29812 na ime Cenčič F. Rafael, Robidi- 
šče. 
10.795]   ' Ccnčič F. Ralael 

Preklicujem štiri izgubljene oficirske 
oblačilne knjižice, izdane na ime  Čupo- 
vič Mirko, Ruža in Branko, Ljubljana, 
Celovška 172. ' 
10.842 Cupovič Mirko 

Preldicujemo izgubljeni račun • štev. 
112/59, izdan 17. VIII. 1948 za 3175 din 
in račun št. 118/59 z dne 20. VIII. 1948 
za 3025 din na ime Delavsko nameščen- 
ška potrošniška 'zadruga rajona Center, 
Ljubljana, Frančiškanska ulica. 
10.846 Del. namcščcn9ka potrošniška 

zadruga rajona Center Ljubljana 

Preklicujem osebno izkaznico Št. 104, 
izdano od   krajevnega  N00 Ojstro na 
ime Deželak Jožef, stan. v Ojetrem 62, 
KLO Rifengozd. 
10.766 Deželak Jozel 

Preklicujem izgubljeno prometno knji- 
žico za žensko kolo znamke »Torpedo«, 
št. 577132.  . 
10.832 Dinič Marija, Maribor 

Studenci, Delavska 3 

Preklicujem ukradeno oblačilno na- 
kaznico na ime Dolinar Minca, računo- 
vodja, Krško 113. 
10.791 Dolinar Mmca 

Preklicujem  izgubljeno vojaško knji- 
žico, izdano od voj. odseka v Ljubljani na 
ime Dolničar Marjan. Zaloška 88, Ljub- 
ljana 
10 780 Dolničar Marjan t 

Preklicujem začasno osebno izkaznico 
št. 26792 na ime Doimenik F. Ivan ia 
Bovca. 
10.795 b Domenik F. Ivan 

Preklicujem izgubljeno osebno izkaz- 
nico izdano od NM v Ljubljani in pro- 
metno knjižico za kolo, izdano od NM v 
Ljubljani na ime Elikan Jože, Kolezij- 
ska 15, Liubliana. „,.. 
10.781 Elikan Jože 

Preklicujem izgubljeno šol. spričevalo 
2. b razreda meščanske šole v Ljubljani, 
Prule, izdano 1- 1934 od ravnateljstva 
šole na ime Fernež Ivan, Ljubljana, Tr- 
žaška 4. 
10.747 Fernež Ivan. 

Preklicujem izgubljeno prometno knji- 
žico za kolo tov. št. 1563280, izdano na 
ime Gašperlin Slavko. Vopolje št. 7, p. 
Komenda. 
10753 Gašperlin Slavko 

Preklicujem izgubljeno industrijsko 
nakaznico, rojstni list, vojaško knjižico 
in osebno izkaznico, vse na ime Horvat 
Lovrenc, Zabovci 36, p. Sv. Marko niže 
Ptuja. 
10.849 Horvat Lovrenc 

Preklicujem ukradeno osebno izkazni- 
co, izdano od NM v Čakovcu na ime 
Horvatič Anton. % 
10.808 Horvatič Anion 

Preklicujem ukradeno osebno izkaz- 
nico št 340, izdano od KLO Čatež, okraj 
Trebnje, potrošniško izkaznico za gospo- 
dinjske namene, potrošniško izkaznico 
za tekstil in obutev, izkaznico OF, iz- 
kaznico Enotnih sindikatov na ime In- 
glič Alojzija, Ljubljana, potrošniško na- 
kaznico za tekstil in obutev na ime In- 
glič Tatjana ter priznanico za invalid- 
nino na ime Rezek Matilda, Čatež, okraj 
Trebnje. 
10-776        Inglič Alojzija, natakarica, 

Ljubljana, Beethovnova 16 

Preklicujem izgubljeno osebno izkaz- 
nico, prometno knjižico za kolo, izkaz- 
nico LMS in izkaznico 0F. vse na ime 
Ivančič Anka, Ljubljana, Sodarska ste- 
za 4. 
10.773 , Ivančič Anka 

Preklicujem izgubljeno osebno izkaz- 
nico na ime Ivanetič Antonija, Selnica 
ob Muri 2, p. Št Ilj v Slov. goricah. 
10.792 Ivanetič Antonija 

Preklicujem izgubljeno maturitetno 
spričevalo nižjega tečajnega izpita me- 
ščanske šole v Ljubljani (Prule), izdano 
od ravnateljstva šole v letu 1934/35 na 
ime Janovsky Vladimir, Ljubljana, Bee- 
thovnova 16. 
10.774 Janovsky Vladimir 

Preklicujem izgubljeno osebno izkaz- 
nico št. 069446, izdano od NM v Ljublja- 
ni na ime Jerman Franc, Galjevica 62. 
10.906 Jerman Franc 

Preklicujem izgubljeno osebno izkaz- 
nico, izdano od NM v Ljubljani na ime 
Kastelic Jernej. Ljubljana, Poljanski na- 
sip 14.    . 
10.903 Kastelic Jernej 

Preklicujem izgubljene karte za mle- 
ko na ime Kastelic Frančiška, Jurij in 
Marjeta, Ljubljana, Medvedova 14. 
10.850 Dr. Kastelic Jože 

Preklicujem osebno izkaznico na ime 
Kavčič Ivan, Poljubin. 
10795 g     „ Kavčič Ivan 

Preklicujem izgubljeno osebno izkaz- 
nico na ime Kete Ida. Zapuže 26. p. Aj- 
dovščina 

J 10.793 Kete Ida 

Preklicujem izgubljeno knjižico za ko- 
lo, izdano na ime Lamut Franc, Bezena, 
p. Ruše. 
10.838 Klobasa Franc, 

Ruše 225 pri  Mariboru 

Preklicujem izgubljeno osebno izkaz- 
nico na ime Koprivec Marija •••••• Vid- 
mar, Ljubljana, Trata 24, 
10-802 Koprivec Marija 

Preklicujem izgubljeno osebno izkaz- 
nico na ime Kozina Stanko, Beka 13, po- 
šta Klanec, okraj Sežana. 
10.775 Kozina Stanko 

Preklicujem zac. osebno izkaznico šte- 
vilka 24173 na ime Kurinčič Alma, Idr- 
sko, Tolmin. 
10-795 e Kurinčič Alma 

Preklicujem izgubljeno prometno knji- 
žico za kolo tov. št. 492624 na ime Ložar 
Ivan, Tomačevo 61, izkaznico LMS, pla- 
ninsko in fizkulturno izkaznico ter izkaz- 
nico s proge Šamac-Sarajevo, vse na ime 
Kušej Mirko, Ljubljana, Tyrseva cesta 
št 29/II. 
Ui.907 Kušej Mirko 

Preklicujem osebno izkaznico št. 19, 
izdano od KLO Mozelj pri Kočevju na 
ime Lavrič Fanči, Ljubljana, Carja Du- 
šana 18. 
10806 Lavrič Fanči 

Preklicujem  izgubljeno izkaznico  in- 
dustrijskega magazina Jesenice na ime 
Lavtižar Vinko,  upokojenec,  roj. 1866, 
Jesenice, Murova 1. 
10794 Lavtižar Vinko 

Preklicuem osebno  izkaznico št, 460 
na ime Luk Geza, Murska Sobota, Agrar- 
na ulica 11. 
10.767 v Luk Geza 

Preklicujem zač. osebno izkaznico šte- 
vilka 30284  na   ime  Ma%oj   Leopold, 
Kamno, Tolmin. 
10795d Maligoj Leopold 

Preklicujem izgubljeno člansko izkaz- 
nico ribarske zadruge v Ljubljani, izda- 
no na ime Mainar Ivan, Ljubljana, Rib- 
niška 7. 
10.748 Mainar Ivan 

Preklicujem izgubljeno osebno izkaz- 
nico, izdano od ZVU v Trstu, dovoliïnico 
za fotografiranje, izdano od ministrstva 
za notranje zadeve v Ljubljani, promet- 
no knjižico za kolo, potrdilo o popravilu 
ure, št 18698, izdano od firme Bazelj, 
vse na ime Matičetov Milko, Ljubljana, 
Korotanska 11 t 
10.750 Matičetov Milko 

Preklicujem izgubljeno osebno izkaz- 
nico, izdano v Tolminu na ime Medveš 
Mimka, Avsa 48, Livek pri Kobaridu. 
10772 Mcdvcš Minka 

Preklicujem ukradeno prometno knji- 
žico za kolo znamke »Steyer Waffèn- 
rad« 168/400,   osebno in sindikalno iz- 
kaznico, izkaznico OF. 
10.768 Miler Mihael, Frain 94, 

p. Slivnica pri Mariboru 
I    Preklicujem izgubljeno osebno izkaz- 
I nico- izdano od 0L0 Ptuj na ime Mo- 
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borko Ana, Ljubljana, Gosposvetska ce- 
sta 13/11. 
10.800 Mohorko Ana 

Preklicujemo prometno knjižico št. 
12393 za motorno kolo »Guzzi« na ime 
NGG Gospodarstvo, odsek za kurivo, Sv, 
Lucija. 
10.795 f NGG Gospodarstvo, odsek 

za kurivo. Sv. Lucija 
Preklicujem  izgubljeno osebno izkaz- 

nico, izdano od  K LO Dol. Logatec na 
ime Oblak Irena, Brod 26. 
10769 Oblak  Irena 

Preklicujem izgubljeno sindikalno iz- 
kaznico  štev.  2275504,  izdano  na   ime 
Ocvirk Marija, Ljubljana, Trdinova 7. 
10847 Ocvirk Marija 

Preklicujem izgubljeno sindikalno iz- 
kaznico št. 58122, izdano 3 VI. 1948 od 
sind, podružnice Ortopedskega zavoda v 
Ljubljani na ime Ogrinc Jože, Domžale, 
Ljubljanska c. 28. 
10807 Ogrinc Jože 

Preklicujem izgubljeno sindikalno iz- 
kaznico, izdano na ime Omejc Elza, Ljub- 
ljana, Tyrseva 77. 
10-804 Omejc Elza 

Preklicujem izgubljeno sindikalno iz- 
kaznico št. 51411, izdano na ime Petrič 
Slavka, Ljubljana, Prešernova 7 (Obla- 
čilna zadruga). 
10.908 Petrič Slavka 

Preklicujem izgubljene živilske nakaz- 
nice za november Nav na ime Plantan 
Alojzija. Om-1 na ime Plantan Franc, 
Om-2 na ime Plantan Alojzija, Om-2 ^a 
ime Vidmar Stane, izdane od KLO Čr- 
mošnjice, okraj Črnomelj. 
10.770 Piantai) Prane 

Preklicujem zač. osebno izkaznico št. 
28011, mladinsko izkaznico številka 
155193/1185, r značko s proge Sežana— 
Dufovlje in ""izkaznico OF, vse na ime 
Predavek-Zornik Dragica, Tolmin. 
10.795 i Predavek-Zornik Dragica 

Preklicujem knjižico za kolo št. 1948, 
znamke »Viskontea« na ime Pulec Bru- 
no, Tolmin 
10.195« Pulec Bruno 

Preklicujem karto za kurivo za 5 oseb 
na ime Rančigaj Anton, Celje, Lava 27. 
10.809 RanHgaj Anton 

Preklicujem izgubljeno šol. spričeva- 
lo 1. razr. meščanske šole v Ljubljani 
(Lichtenturn), izdano J. 1932/33 od rav- 
nateljstva šole na ime Ropič Marija, 
Ljubljana, Gerbičeva 3. 
10.901       Ropiž Marija por. Samokec 

Preklicujem izgubljeno osebno izkaz- 
nico št. 389, izdano od KLO Homec na 
ime Rutar Karol, Nožice 46, p. 'Radomlje 
10.751 Rutar Katol 

Preklicujem izgubljeno prometno knji- 
žico za kolo znamke »Elite«, tov. Štev. 
249014, izdano od NM Brezovica in oseb- 
no izkaznico št. 187 na ime Seliškar 
Franc. Šujica 26, p. Dobrova. 
10.848 Seliškar Franc 

Preklicujem izgubljeno sindikalno iz- 
kaznico in izkaznico OF, izdano na ime 
Seliškar Franc, Šujica 26, p. Dobrova. 
10.909 Seliškar  Franc 

Preklicujem izgubljeno prometno knji- 
žico za kolo znamke »Eldi«, tov. štev. 
1281092, izdano od NM Vrbnika na ime 
Smrtnik Mihael, Ob potoku 4, Vrhnika. 
10.844 Smrtnik Mihael 

Preklicujem   potrošniško  potrdilo  za 
december-januar za TD, izdano od rajo- 
na Center na ime Sodja Zora, Ljubljana. 
Zaloška 41. 
10.778 Sodja Zora 

Preklicujem oblačilno nakaznico štev, 
Ü91990, izdano od KLO Log na ime Sod- 
nikar Marija, Ljubljana, Medvedova 36. 
10.845 Sodnikar Marija 

Preklicujem  izgubljeno vojaško  knji- 
žico in osebno izkaznico št. 4140, izdano 
od vojaške uprave Varaždin na ime Spe- 
vec Dragutin, Verd. 
10.783 Spevec Dragutin 

Preklicujem izgubljeno osebno izkaz- 
nico, izdano od KLO Hotedršica na ime 
Strnad Anton, Hotedršica št. 51. 
10.797 Strnad Anton 

Preklicujem člansko izkaznico Avto- 
moto društva Ptuj, prometno knjižicoza 
moško kolo znamke »Star« na ime Ša- 
beder Franc, Nova vas 88, Ptuj, in bone 
za 2000 din na ime Kovačič Ivan,vMoste 
št 1. 
10.833 Šabeder Franc 

Preklicujem izgubljeno osebno izkaz- 
nico, izdano od KLO Škofja Loka na ime 
Šelhaus Janko, Skofja Loka,  Kolodvor- 
ska c. 121. 
10.840 Dr, Šelhaus Janko 

Preklicujem osebno in sindikalno iz- 
kaznico, izkaznico OF in prometno knji- 
žico za kolo, vse na ime Skarabot Štefa- 
nija pok. Roka, rojena 14. XII. 1904 
v Rožni doloni, Ulica Baranja Ö, Nova 
Gorica. 
10.796 Skarabot Štefanija 

Preklicujem osebno izkaznico št. 1933 
in št 2078 na ime Stiherl Anica, izdane 
od MLO Jesenice. 
10.798 Stiherl Viktor, 

Jesenice Prešernova 27, 

Preklicujem   izgubljeno   industrijsko 
nakaznico,   izdano od   RLO Rakovnik, 
Vič na ime Šurek Jože, Ljubljana, Cesta 
dveh cesarjev 223. 
10749 Surek Jože 

Preklicujem potrdilo o odkupu 9 kg 
svinjske kože, izdane od odkupne po- 
staje »Ptuj« na ime Tement Janez, Za- 
bovci 46 nižje Ptuja. 
10.834 Tement Janez 

Preklicujem oblačilno nakaznico šte- 
vilka 828748 na ime Terčon Frančiška 
iz Dragovška št. 13. hči logarja. 
10-830 Terčon  Frančiška 

Preklicujem izgubljeno osebno izkaz- 
nico št. 059159 in prometno izkaznico za 
kolo št. S-48Ô700, izdano od NM Ljutomer 
na ime Tibaut Jože, Ljutomer, Kolodvor- 
ska 10. 
10.905 Tibant Jožo 

Preklicujem izgubljeno šofersko izkaz- 
nico za IL razred, osebno izkaznico za 
inozemce, oblačilno nakaznico,  vse na 
ime Töring Haus, Kočevje, rudnik. 
10.841 Töring Hans 

Preklicujem izgubljeno oblačilno kar- 
to, izdano od rajona Cen i er, Ljubljana 
na ime Trampuš Štefka. Krakovski na- 
sip 4. 
10.782 Trampuš Štefka 

Preklicujem osebno izkaznica za ime 
Trebše Adolf, fotograf, Bovec 
10 795 h Trcbše Adolf 

Preklicujem osebno izkaznico, izdano 
od MLO Idrija na ime Treven Dauimir, 
Idrija, Platiseva 7. 
10.771 Treven Danimir 

Preklicujem izgubljeno prometno knji- 
žico za kolo znamke »Prestoc, št 761030 
na ime Turk Vlado, Rogati hrib, p. Štal- 
carji, Kočevje. 
10.835 Turk Vlado 

Preklicujem izgubljeno prometno knji- 
žico za žensko kolo, št. 77043. 
10.831 Unterlcchner  Barbara, 

Maribor, Dravska 8 
Preklicujem izgubljeno osebno izkaz- 

nico št. 086562, izdano od NM v Ljublja- 
ni na ime Verčon Nada, Ljubljana, Polj- 
ska 57. ! 
10.803                               Verëon Nada 

Preklicujem izgubljeno potrošniško 
nakaznico, reg št. 308 na ime Vitanc 
Kari. rojen 10. XI. 1927, nameščenec 
stanujoč Sv Matevž 17, KLO Gomilsko 
10799 Vitann Karel 

Preklicujem potne dovolilnico, izdan« 
od vojaškega odseka Jesenice: serija Dj 
št. 96090, 96032 in 96029 na ime Curčn! 
Branislav, serija Dj št 96093 na ime Ga- 
čič Danilo, št. 96030 na ime BertoncelJ 
Stane, podporočnik in serija Dj št. 96062 
na ime Zemva Albia 
10.836 Vojni odsek Jesenice 

Preklicujem izgubljeno osebno izkaz- 
nico št. 137832, izdano od KLO Brinje 
na ime Vuković Joso, »Gradiš«. Kamni- 
ška Bistrica. 
10.754 Vuković Joso 

Preklicujem izgubljeno oromeino knji- 
žico za kolo, tov. št. 1794411, izdano od 
NM Vnanje gorice na ime Zdešar Ivan, 
Vnanje gorice, p. Brezovica. 
10.904 Zdešar Ivan 

Preklicujem prometno motorno knjiži- 
co št 12310 na ime Zore Silvester, Bo- 
rec. 
10 795 a Zore Silvester 

Preklicujemo izgubljeno evid. tablico 
potniškega avtomobila znamke »Jeep« 
št. BH 2828, izdano od NM v Ljubljani 
na ime Železniško gradbeno podjetje 
št. 5, Ljubljana 
10.779        Železniško gradbeno podjetje 

SL T). Ljubljana 

Izdaja »Uradni • LRS«. — Odgovorni urednik: dr. Rastko Mocoik; tieka Blasnikova tiskarna, obrat 1 — vsi v Ljubljani. 
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3. Konstrukcijska smer 

45 člen 

Ze izdelan projekt (poljubnega projektanta) za lesen, 
jeklen, armiranobetonski most, ki ga Ubere izpitna ko- 
misija, mora kandidat kritično analizirati s funkcionalne- 
ga, konstruktivnega m ekonomskega vidika. Izdelati mo- 
ra k danemu projektu. 

1 proračun in analizo cen na podlagi norm in plan- 
ske pokazatelje s posebnim oziram na aktualno možnost 
gradbe; 

2. prikaz organizacije gradbišča in račun potrebe 
delovne bile glede na posamezne dobe dela; 

3. variantni predlog za posamezne konstrukcije gle- 
de na ekonomičnost. 

4. Prometna smer 

46. člen 

Ze izdelan projekt (poljubnega projektanta) za cesto 
ali železnico, ki ga izbere izpitna komisija, mora kandidat 
kritično analizirati s funkcionalnega, konstruktivnega in 
ekonomskega vidika. 

Izdelati mora k danemu projektu: 
1. proračun in analizo na podlagi norm in planske -vo- 

kazatelje s posebnim ozirom-na aktualno možnost gradbe; 
2. prikaz organizacije gradbišča in račun potrebne 

delovne sile glede na posamezne dobe dela; 
3. variantni predlog trase in tehnično izvedbo glede 

na ekonomičnost. 

5. Vodogradbcna smer 

47. člen 

Ze izdelan projekt (poljubnega projektanta), za iz- 
rabo vodne sile, melioracije, obrambo pred poplavami, 
preskrbo z vodo, kanalizacijo, regulacijo, pristaniški ob- 
jekt in plovni prekop, ki ga izbere izpitna komisija, mo- 
ra kandidat kritično analizirati e funkcionalnega, kon- 
struktivnega in ekonomskega vidika. Izdelati mora k da- 
nemu projektu: 

1. proračun in analizo cen na podlagi norm in plan- 
ske pokazatelje s posebnim ozìrom na aktualno možnost 
gradbe; 

2. prikaz organizacije gradbišča in račun potrebne 
delovne sile glede na posamezne dobe dela; 

3. variantni predlog trase in tehnično izvedbo glede 
na ekonomičnost. 

48 člen 

Nalogo za pismeni izpit kakršne koli smeri dela kan- 
didat pod nadzorstvom izptne komisije. 

Ocenjevanja pismenega izdelka se loti komisija ta- 
koj, ko ga prevzame od kandidata. 

49. člen 

Kandidata, ki je z uspehom opTavil pismeni izpit, po- 
kliče takoj predsednik izpitne komisije na ustni izpit. 

50. člen 

Kandidatu, ki pismenega izpita ni opravil z uspehom, 
sporoči izpitna komisija, da je zavrnjen za tri do šest 
mesecev, 

51. člen 

Kandidat mora izdelati pismeno nalogo samostojno 
brez kakršne koli tuje pomoči, uporabljati sme le pri- 
pomočke, ki mu jih dovoli izpitna komisija. 

\ 
b)   Ustni  izpit   za   vse  smeri 

52. člen 

Ustni izpit iz strokovnega dela obsega: 
1. obrazložitev pismene naloge, iz katere mora biti 

razvidno, kakšni razlogi so vodili kandidata pri njegovi 
izdelavi; 

2. poznanje vseh gradbenih elementov in konstrukcij, 
ki so v zvezi s stroko, iz katere kandidat opravlja pisme- 
ni izpit; 

3- poznanje gradbenega materiala, njegovo pridobiva-, 
nje in uporabo; 

4. poznanje orodja in strojev, njih uporabo, delovni 
učinek in vzdrževanje; *" 

5. statiko oziroma hidravliko in armirani beton z 
ustreznimi predpisi; 

6. planiranje, normiranje, evidentiranje, organizacijo 
dela gradbenega poslovanja in ustrezne predpise, ki se 
nanašajo na posamezne gradbe (zgradbe, ceste, mostove, 
kanalizacijo, vodovod itd.). 

C STROKOVNI IZPIT ZA POKLICE, 
ZA KATERE NI PRIPRAVNIŠKEGA STAZA' 

53- člen 

Strokovni izpit se v gradbeni stroki opravlja: 
1- za pomožnega gradbenega risarja, 
2. za gradbenega nadzornika, 
3. za gradbenega delovodjo. 

• 54 člen 

Uslužbenci v poklicu pomožnega gradbenega risarja, 
gradbenega nadzornika in gradbenega delovodje morajo 
opraviti predpisani strokovni izpit v enem letu po naP 
stavitvi. 

55 člen 

Zaključni izpit na strokovnem tečaju za pomožne 
gradbene risarje in gradbene nadzornike se Šteje za stro- 
kovni izpit 

56- člen 

Določbe 10. do 21., in 23. do 25. člena o pogojih in 
načinu opravljanja strokovnega izpiia, o času izpitov, o 
ocenah, priglasitvah za strokovni izpit, izpitni komisiji, 
dopustu, dnevnicah in povračilu potnih stroškov veljajo tu- 
di tedaj, kadar gre za strokovni izpit za poklice, za katere 
ni pripravniške službe. 

1. Strokovni izpit za pomožne 
gradbene risarje 

a) Pismeni izpit 

57- člen 

Pismeni izpit za pomožne gradbene risarje obsega: 
risanje matric na podlagi danega osnovnega načrta v 

tušu z vsemi koti in napisi ali prerisavanje danega na- 
Ta odločba izpitne komisije se sporoči tudi kandida- J orta v istem, večjem ali manjšem merilu po .veljavnih 

tovemu neposrednemu starešini. predpisih. 
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bj Ustni izpit 

58 člen 

Ustni izpijjjw pomožne gradbene risarje obsega» 
1. strokovno  obrazložitev  pismenega  izdelka s  po- 

sebnim ozirom ua označbo v načrtih; 
2- vrst« načrtov v gradbeni stroki in merila, risar- 

ske priprave, razmnoževanje m način razninoževanja risb 
ter za to potrebne priprave; 

3. glavne pojme iz konstrukcijskih elementov zgradb 
in drugih gradbenih objektov v zvezi s glavnim prikazo- 
vanjem v načrtih; 

4. glavne pojme in uporabo opisne geometrije v zvezi 
s podajanjem konstrukcijskih elementov; 

5- glavne pojme iz statike in armiranega betona s po- 
sebnim ozirom na pravilno risanje armature po statični 
razlagi. 

Vprašanja za ustni izpit se postavljajo kandidatu iz 
smeri, v kateri kandidat dela. 

Ç- Strokovni izpit za gradbene nadzornike 

û) Izpit za cestne nadzornike in nadzornike 
za gradbo železniških prog 

59 člen 

Strokovni izpit za cestne nadzornike oziroma za nad- 
zornike za gradbo železniških prog lahko opravlja vsak 
uslužbenec, ki je v službi kot cestar oziroma nadzornik 
za vzdrževanje proge [»kazal zadovoljiv uspeh, ter usluž- 
benec, ki je z uspehom dovršil strokovno gradbeno šolo 
ter je pri gradbi ali vzdrževanju cest oziroma železniških 
oroa Dokaza] zadovoljiv uspph. 

b) Izpit za vodne nadzornike 

60. člen 

Strokovni izpit za vodne nadzornike lahko opravljajo 
tisti, ki so kot v !ni čuvaji pridobili strokovno usposob- 
ljenost, ter tisti, ki so z uspehom dovršili strokovno vo 
dogradbeno šolo ter delali pri regulaciji vodotokov, me- 
lioracijah in podobno oziroma pri vzdrževanju vodnih 
objektov ter so si v taki službi pridobili zadovßliivo stro- 
kovno usposobljenost. 

1.  Pismeni  izpit 

a) Za cestne nadzornike in nadzornike za gradbo 
železniških prog 

61. Sen 

Pismeni izpit za gradbene cestne nadzornike oziroma 
nadzornike za gradbo železniških prog obsega sestavo 
elaborata za manjši del cest» oziroma proge na podlagi 
konkretne naloge in v danem merilu. 

Elaborat mora obsegati situacijo, vzdolžne in povpreč- 
ne preseke, planski pokazatelj gradbe (predizmero in 
predračun) in tehnično obrazložitev. 

b) Za vodne nadzornike 

62. člen 
Pismeni Izpit za vodne nadzornike obsega sestavo 

manjših elaboratov s področja regulacije vodotokov, teh- 
nične melioracije, obrambe Dred Doplavami ter drugih 

t 

l melioracijskih objektov na podlagi konkretne naloge in 
v danem merilu. 

Elaborat mora obsegati situacijo z vzdolžnimi in po- 
vprečnimi preseki, planski pokazatelj gradbe (predizme- 
ro in predračun) in tehnično obrazložitev. 

33. ölen 

Pismeni izpit za gradbene cestne nadzornike za grad- 
im železniških prog in vodne nadzornike traja do tri dni 
po osem ur na dano. 

64. člen 

Pri oceni pismenega izdelka je treba upoštevati vse, 
kar je bistveno v zvezi z znanjem, zakaj namen tega dela 
izpita je ta, da pokaže kandidat popolno poznanja elemen- 
tov, ki so podani v načrtih, ne pa samo risanie. 

2.   Uetnl   izpit 

a) Za cestne nadzornike In za nadzornike za gradbo 
železniških prog 

65- člen 

Ustni izpit obsega: 
1. strokovno obrazložitev pismenega izdelka s poseb- 

nim ozirom na označbe v načrtih; 
2. spodnji • gornji ustroj cest oziroma železniških 

prog, njih izvedbo in vzdrževanje; 
3- poznanje gradbenega materiala, orodja In strojev 

za gradbo ceat oziroma železniških prog, njihovo vzdrže- 
vanje in delovni učinek; 

4, glavne pojme o gradbenih objektih m njihovem 
vzdrževanju; 

5   glavne temelje geodezije; 
6. itiake  signale in znamenja; 
7 poznanje prometnih In cestnih predpisov o upo- 

rabi in vzdrževanju cest in železniških prog ter o var- 
nosti prometa na njih; 

8 poznanje in uporabo norm. 

b) Za vodne nadzornike 

66. člen 
Ustni izpit obsega: 
1. strokovno obrazložitev pismenega izdelka e poseb- 

nim ozirom na označbo v načrtih; 
2- glavno o regulaciji vodotokov, tehničnih meliora- 

cijah, obrambi pred poplavami v zvezi s posameznimi 
objekti in njihovo izvedbo; 

3. poznanje gradbenega materiala, orodja in strojev, 
ki prihajajo v poštev pri vodnih gradbah; 

i. glavno o elementih zgradb in drugih gradbenih 
objektov v zvezi z vodnimi zgradbami ter njih vzdrže 
vanje; 

5. temelje geodezije; 
6- glavno zakonodajo o vodah in zadrugah; 
7. poznanje in uporabo v atroM. 

3. Strokovni izpit •• gradbene delovodje 

a) Pismeni izpit 

67. člen 
Pismeni izpft za gradbene delovodje obsega: 
1. izdelavo projekta za manjšo, največ enonadstrop- 

no zgradbo oziroma na manjši gradbeni objekt (moot, 
cesto, progo, vodno zgradbo) v danem merilu, z vsemi 
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osnovami, preseki in pregledi ter u-editev dvorišča in 
dohoda po dani situaciji; 

2. izdelavo detajlnega načrta določene gradbene kon- 
strukcije iz projekta v danem merilu; 

8. statični račun navadne konstrukcije iz načrta v 
1. točki; 

4. proračun in analizo cene določene konstrukcije na 
podlagi norm ter {.lanske pokazatelje gradbe za del 
zgradbe iz 1- točke; 

5. prikaz organizacije gradbišča in račun potrebe de- 
lovne sile glede na posamezne dobe dela. 

68 člen 
Pismeni izpit sme trajati največ pet dni po šest ur 

na dan. 

69. člen 

Ustni izpit iz strokovnega dela obsega: 
1. obrazložitev pismenega izdelka, iz katerega mora 

biti razvidno, kaj je vodilo kandidata pri njegovi izdelavi; 
2. poznanje elementov zgradb in gradbenih konstruk- 

cij glede na panogo, v kateri je kandidat zaposlen, z vse- 
mi detajli, načine uporabe in njih izvedbo; 

8. poznanje gradbenega materiala, njegovo pridobi- 
vanje in uporabo, poznanje orodja in strojev, njihovo upo- 
rabo, delovni učinek in vzdrževanje; 

4. poznanje geodetskih priprav za merjenje dolžine 
in kotov (kotomerski valj, zrcalo, prizme), za merjenje 
profilov (libela, letva letvica za trasiranje), trasirke za 
merjenje višinskih razlik (križi, gumijasta cev) in ravna- 
njo z njimi;   . 

5 sistem odrov; 
6. poznanje delovne OTganîzacije, poslovanje na grad- 

biščih, .planiranje, evidentiranje, načine izračunavanja 
gradbe na podlagi norm in varnostni ukrepi na stavbišču 

D. STROKOVNI IZPIT ZA  VIŠJEGA GRADBENEGA 
TEHNIKA 

70. člen 

Strokovni Izpit za višjega gradbenega tehnika se 
opravlja iz arhitektonske, konstrukcijske, prometne (ceste 
:n železnice) in vodogradbene smeri. 

a)  Pismeni izpit 

1. Arhitektonska smer 

71- člen 

Pismeni Izpit Iz arhitektonske smeri obsega: 
1. izdelavo s'plošnih in detajlnih načrtov za določene 

stanovanjske ali gospodarske zgradbe po dani situaciji in 
programu, ki ga izda Izpitna komisija; * 

2. izdelavo statičnega računa konstrukcij iz 1, točke; 
8. analizo cen na podlagi norm in planike pokazate- 

lje gradbe; 
4  tehnično obrazložitev pTojekta; 
5. operativni plan po konkretni nalogi. 

. 2. Konstrukcijska smer 

72. člen 

Pismeni izpit iz konstrukcijske smeri obsega: 
1. izdelavo splošnih  in  detajlnih  načrtov za  lesen, 

masiven ali jeklen cestni ali železniški most ali kako le- 
seno ali jekleno konstrukcijo; 

2- izdelavo splošnih in detajlnih načrtov za začasno 
stanovanjsko zgradbo na podlagi konkretne naloge; 

3. izdelavo detajlov in statičnega računa za objekte 
iz 1. in 2. točke; 

4. analizo cen in planske pokazatelje celotne gradbe; 
5. tehnično obrazložitev; 
6- operativni plan po konkretni nalogi. 

8. Prometna smer 

73. člen 

Pismeni izpit iz prometne smeri obsega: 
1. izdelavo splošnih in detajlnih načrtov za cesto 

oziroma železniško progo z izravnavo mae na podlagi kon- 
kretne naloge; 

2. izdelavo splošnega in detajlnih načrtov za pritlično 
stanovanjsko oziroma postajno zgradbo na podlagi kon- 
kretne naloge; 

3. izdelavo detajlov in statičnega računa za objekte 
iz 1. in 2. točke; 

4. analizo cen in planske pokazatelje celotne gradbe 
ali njenega dela; 

5 tehnično obrazložitev; 
6. operativni plan po konkretni nalogi. 

4. Vođograđbena smer 

74 člen 

Pismeni izpit Iz vodogradbene emeri obsega: 
1. izdelavo splošnih in detajlnih načrtov za vodovod, 

kanalizacijo, regulacijo, rečni ali pomorski kej glede na 
to, v kateri panogi dela višji gradbeni tehnik, na podlagi 
konkretne naloge; 

2. izdelavo splošnih in detajlnih načrtov za pritlično 
stanovanjsko zgradbo oziroma zgradbo v zvezi z nalogo 
iz 1. točke na podlagi konkretne naloge; 

3. izdelavo detajlov in statičnega računa za objekte iz 
1. in 2 točke"; 

4. analizo cen in planske pokazatelje celotne gradbe 
ali njenega dela; 

6..tehnično obrazložitev; 
6 onprativni plan po konkretni nalogi. 

b)   Ustni   izpit 

75. člen 

Predmeti za ustni del strokovnega Izpita arhitehton- 
ske. konstrukcijske, prometne in vodogradbene emeri so 
isti kakor predmeti pri izpitu za nižjega gradbenega teh- 
nika (32, 87, 39, 41, člen), le da morajo biti vprašanja za 
posamezne predmete težja, od kandidatov pa sf zahteva 
večje znanje. 

Poleg tega pa mora kandidat pokazati zadostno zna- 
nje iz organizacije za racionalno izvedbo posameznih del, 
iz tehnike sestavljanja operativnega plana in iz organiza- 
cije tehnične upravne službe na gradbišču. 

76. člen 
Strokovni izpit za višjega gradbenega tehnika more 

uslužbenec opravljati po dveh letih uspešnega dela kot 
gradbeni tehnik. 

III. STROKOVNI TEČAJI ZA DOSEGO POKLICEV 
V STROKI 

77. člen j 

Strokovni tečaji za uslužbence gradbene stroke se 
določajo za tele poklice; 
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I   ca pomu2iiega gradbenega risarja, 
2. za gradbenega nadzornika, 
3   za nižjega gradbenega  lebnika. 
Strokovna tećaja za pomožnega gradbenega risarja in 

za gradbenega nadzornika sta nižje stopnje tečaj za niž- 
jega gradbenega tehnika pa srednje stopnje. 

Uslužbenci, ki unajo pogoje za sprejem v gradbeni 
tehnikum. se lahko vanj vpišejo kot. privatisti in delajo 
tam privatne izpite, s pogoji, ki jih preduiše direktor 
Gradbenega tehnikuma. 

78 člen 

Strokovni tečaji so lahko tudi izven rednega aelov- 
IJegs 6asa pri ministrstvih al! pri drugih organizacijskih 
enotah, pri katenb so zanje dani pogoji. 

Odločbo o ustanovitvi tečaja izda pristojni minister 
ali od njega za to pooblaščeni organ. V odločbi se določi 
fes ti. kraj tečaja. 

79. člen 

Predavatelje na tečaju imennje starešina, bi je pri- 
etejen za odločbo o ustanovitvi tečaja Predavatelji na te- 
čaju se določijo praviloma izmed strokovnjakov tiste orga 
nizacii*ke enote pri kateri je tečaj, lahko so pa tudi drugi 
gradbeni strokovnjaki. 

so eieo 
Strokovni tečaji so samo teoretični, pouk pa obsega 

predmete iz splošne in strokovne izobrazbe. 
Učni program za predmete iz splošne izobrazbe pred- 

piše predsednik vlade LRS. učni načrt in program za 
«trakovne predmete pa mip;,frstvo za gradnje LRS. 

81. člen 

Ob koncu strokovnega tečaja opravljajo tečajniki za- 
ključni izpit pred izpito* komisijo, ki }o sestavljajo: pred- 
sednik, delovodja, in en član kot izpraševalec. 

Predsednik Izpitne komisije je praviloma vodja te- 
čaja, delovodja je eden izmed predav ' eljev na tečaju, 
tretji član je predavatelj na tečaju, ki se menja glčde na 
predmet iz katerega se opravlja izpit 

Clan izpitne komisije je tudi organ Dersor-alne 
službe. 

82. člen 

Izpit sestoji iz eploSnega lo strokovnega dela. 
Iz splošnega dela je izpit samo usten, iz strokovnega 

dela pa pismen m usten. 

83 Člen 

Ocene za uspeh so: »odlično«, >yrav dobro«, >aowro«, 
in »slabo«. 

84 člen 

O uspehu toda izpitna komisija udeleženca tečaja 
epričevalo. 

Spričevalo podpišeta predsednik in delovodja. 
Obrazec spričevala predpise ministrstvo za gradnje 

LRS. 
85 člen 

O frpitu *e vodi zapisnik, v katerega ee rpfcujejo za 
.eakega udeleženca posebej ocene iz posameznih predme- 

tov in ocena splošnega uspeha. 

86 člen 

Kolikor Je s tem pravilnikom dovoljeno kandidatu 
ponavljanje pismenega • ustnega izpita iz tistih pred- 

metov, iz katerih je padel, sme izpit iz teh predmetov 
ponoviti samo enkrat. 

Ce kandidat niti to pot ne napravi izpita, mora tečaj 
ponavljati. 

87. člen 

Nadzorstvo in evidenco nad tečajem ima personalni 
oddelek oristojnega ministrstva. 

88. člen 

Stroški za tečaj gredo v breme tiste organizacijske 
enote, ki te^j organizira, stroški tečajnikov pa v breme 
tiste enote, ki pošlje tečajnika v tečaj. 

Â. Strokovni tečaji nižje stopnje 

1. Strokovni tečaji za  pomožne gradbene 
risarje 

89 člen 

V strokovni tečaj za pomožne gradbene risarje smejo 
biti sprejeti kandidati, ki imajo vse tri razrede srednje 
tli njej enake šole ali ui napravili sprejemni izpit «a ta 
tečaj iz materinščine, zgodovine, zemljepisu m materna« 
tike v obsegu, ki je predpisan za tri razrede sreduie šole 

90 člen 

Uslužbenci, Id eo pred tem obUkovali podoben stro- 
kovni tečaj ali šolo {.a želijo obiskovati tudi ta tečaj, 
so lahko oproščeni obiskovanja tistih predmetov, ki so 
jib že poslušali. 

91. člen 

Strokovni tečaj za pomožne gradbpne risarje trajo 
osem mesecev z oseniindvajseürm urami tedenskega 
pouka. 

Ura traja pet in štirideset minut. 
Tečaj pa lahko traja krajšo dobo pri istem skupnem 

efektivnem učnem času. 

2. Strokovni tečaji za gradben«* 
nadzornike 

92 Člen 

Strokovni tečaj za gradbene nadzornike lahko "obi- 
skujejo tisti, ki imajo najmanj dve leti prakse v stroki, 
ki so zadosti pismeni in poznajo glavne pojme fz materna 
tike. Če nimajo vsaj dveh razredov srednje ali njej eo- 
rodne sole, morajo dokazati to znanje matematike s spre 
jemnim izpitom. 

Uslužbenci, k» so dovršili gradbeno delovodsko ozi- 
roma strokovno, obrtno ali njej enako šolo ali podoben 
tečaj, so lahko oproščeni obiskovanja tistih predmetov, ki 
so jib Se poslušali- 

93. eleo 

Strokovni teca), za gradbenega nadzornika traja osem 
mesecev s tridesetimi urami tedenskega pouka za cestne 
nadzornike m nadzornike za gradbo železniških prog in 
s štiriintridesetimi tiradi tedenskega pouka za vodne 
nadzornike. 

Ura traja pet in Štirideset mfnut 
Tečaj lahko traja tudi krajšo dobo pri istem skup- 

nem efektivnem učnem Času. 
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3.  Zaključni   izpit 

94. člen 
Kandidat, ki dobi pri pismenem izpitu negativno 

oceno samo iz enega predmeta, se pripusti k ustnemu 
izpitu. 

95. člen 
Kandidat, ki dobi pri pismenem izpitu negativno 

oceno iz dveh predmetov, ne more biti pripuščen k ust- 
nemu izpitu. Ta dva predmeta mora ponoviti v roku, ki 
ga določi izpitna komisija, ta rok pa ne sme b• daljäi 
od treh mesecev. 

96. člen 
Kandidat, ki dobi pri pismenem ali ustnem izpitu 

negativno oceno iz enega predmeta, mora ponoviti izpit 
iz tega predmeta v roku. ki ga določi izpitna komisija, 
ta rok pa ne sme biti daljši od dveh mesecev. 

97. člen 
Kandidat, ki dobi negativno oceno iz enega pred- 

meta pri pismenem in iz enega predmeta pri ustnem 
izpitu ali pa iz dveh predmetov pri ustnem izpitu, mora 
ponoviti izpit iz teh predmetov v roku, ki ga določi Izpitna 
komisija, ta rok pa ne sme biti daljši od treh mesecev. 

98. člen 
Kandidat, ki dobi negativno oceno iz več kot dveh 

predmetov, mora ponoviti ves izpit po šestih mesecih.. 

B. Strokovni tečaji srednje stopnje 

1. Strokovni tečaj  za  nižje   gradbene 
tehn i ke 

99. člen 
Strokovni tečaj za nižje gradbene tehnike lahko obi- 

skujejo tisti, ki so dovršili vsaj tri razrede srednje ali 
njej enake šole z nižjim tečajnim oziroma zaključnim iz- 
pitom ali so z uspehom dovršili tečaj za pomožne grad- 
bene risarje in so v tem poklicu pokazali pozitiven uspeh. 

100 člen 
Strokovni tečaj za nižje gradbene tehnike ima lahko 

tele smeri: 
1. arhitektonsko, 
2. konstrukcijsko, 
3. prometno (ceste in železniw,. 
4. vodogradbeno. 
Tečaj traja petnajst mesecev in se deli na razdobje 

po pet mesecev z dvainfridesetimi oziroma štiriintridese- 
timi in petintridesetimi urami tedenskega pouka. 

Ura traja pet in štirideset minut. 

101. člen 
Določbe 93. do 97. Slena o zaključnem izpitu veljajo 

tudi za zaključni izpit na strokovnem tečaju za nižje 
gradbene tehnike. 

C. Periodični te&aji 

102. ••• 

Poleg navedenih tečajev se pri ministrstvu za grad- 
nje lahko organizirajo periodični tečaji za strokovno izpo- 
polnitev uslužbencev. 

103 člen 
Periodični tečaj se odpre po odločbi pristojnega mi- 

nistra in se vrši po učnem načrtu, ki ga predpiše mim»ter 
za gradnje LRS. 

104. člen 
Periodični tečaj ne daje pravice do poklica, pač pa 

se upošteva pri dosegi viljega poklica. 

IV. DOSEGANJE POKLICEV, ZA KATERE N1 DOLOČEN 
NITI STROKOVNI IZPIT NITI STROKOVNI TEČAJ 

105- člen 
Višji gradbeni inženir, gradbeni svetnik in višji 

gradbeni svetnik lahko postane uslužbenec le po po- 
prejšnji oceni strokovne komisije, v kateri so strokovnjaki 
in organ personalne službe. 

Da bi mogel višji gradbeni tehnik postati gradbeni 
svetnik ali višji gradbeni svetnik, mora dokazati svojo 
znanstveno in strokovno znanje (drugi odstavek 5. Člena 
uredbe o gradbeni stroki) s tem, da obdela tezo iz grad- 
bene stroke, v kateri dela. Tezo mora braniti pred stro- 
kovno komisijo, ki da o njej svojo ooeno komisiji iz pred- 
njega odstavka. 

V    PREHOD   IZ DRUGE STROKE V   GRADBENO 
STROKO 

A. Prehod pripravnikov 

106 člea 

Za prehod iz druge stroke v gradbeno stroko mora 
imeti pripravnik strokovno oziroma šolsko izobrazbo, ki 
je predpisana za gradbeno stroko, in mora ob koncu do- 
ločenega roka napraviti strokovni izpit. 

Pripravniku se sme priznati prejšnja pripre vniika 
služba. Trajanje staža se v tem primeru določi glede na 
sorodnost dela v prejšnji in v gradbeni stroki in glede na 
to, koliko je pripravnik pripravljen za izpit, vendar pa 
skupna pripravniška služba ne sme biti krajša od dveh 
tretjin pripravniške službe v gradbeni stroki. 

Ob prehodu pripravniku ni treba opravljati izpita iz 
tistih predmetov, iz katerih ga je že napravil pri prejš- 
njem strokovnem izpitu. 

107. člen 
Pripravniku, ki je strokovni izpit napravil pred pre- 

nehanjem službe, se opravljeni izpit prizna ob vrnitvi 
v službo, če prekinitev ni bila,daljša od treh let 

B. Prehod državnih uslužbencev 

108 člen 
Prehod iz druge stroke v gradbeno stroko je dopu- 

sten, če ima uslubenec, ki preide, strokovno usposoblje- 
nost, ki se zahteva za ustrezni poklic v gradbeni stroki, in 
če ob koncu določenega roka napravi strokovni izpit. Rok 
za ta izpit ne sme biti krajši od treh mesecev in ne 
daljši od enega leta. Po opravljenem izpitu se uslužb°nee 
postavi v določeni poklic. Do te postavitve obdrži doteda- 
njo plačo. 

Uslužbencu ni treba v gradbeni stroki opravljati iz- 
pita iz tistih predmetov, iz katerih ga je že napravil v 
prejšnji stroki. 

Ce dobi uslužbenec pri prehodu iz druge stroke v 
gradbeno stroko tak višji poklic, za katerega ni predpisan 
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strokovni izpit, •••• opraviti strokovni izpit, ki je do- 
ločen za začetni poklic iz določene skupine poklicev. 

109. člen 

Strokovnega izpita ni treba ob prehodu iz druge 
stroke v gradbeno stroko opravljati uslužbencem, ki na- 
hajajo z& vodilne uslužbence, kakor tudi ne uslužbencem, 
ki preidejo zaradi posebne sposobnosti in službene po- 
trebe. 

Prav tako so lahko oproščeni staža in izpita uslužben- 
ci, ki imajo po oceni strokovne komisije dokazano izo- 
brazbo in prakso za opravljanje določenega poklica. 

VI. KONČNE DOLOČBE 

110 člen 

Prevedeni pripravniki morajo opraviti strokovni izpit 
po določbah tega pravilnika. 

Ce je pripravniku pretekel rok pripravniške službe 
ali če mu je do preteka tega roka ostalo premalo časa. 
da bi ee mogel pripraviti za «tmkovni izpit, se mu po- 
daljša pripravniška služba za toliko časa, koliko i ga 
potrebuje za pripravo za izpit. j 

111. člen 

Ce uslužbenec ni opravil strokovnega izpita ali če 
izpit, ki ga je napravil, ne ustreza izpitu, predpisanemu 
za poklic, v katerega je preveden, mora opraviti strokovni 
oziroma dopolnilni izpit v enem letu po uveljavitvi tega 
pravilnika. 

112. člen 

Po oceni strokovne komisije so strokovnega Izpita iz 
prednjega člena lahko oproščeni vodilni uslužhenci kakor 
tudi uslužbenci, ki imajo potrebno strokovno prakso in 
sposobnost za določen poklic oziroma funkcijo. 

113 člen 

Za pomožnega gradbenega risarja in gradbenega nad- 
zornika se lahko postavijo tudi tisti, ki imajo manjšo 
šolsko izobrazbo od predpisane, vendar pa morajo v enem 
letu po postavitvi v ta poklic dopolniti svojo kvalifikacijo 
in napraviti ustrezen strokovni izpit. 

114. člen 

Sedanji posebni strokovni tečaji se morajo spraviti 
v sklad z določbami o strokovnih tečajih k tega pra- 
vilnika, i 

115- Sen 

V vsakem posameznem primeru odloči strokovna ko- 
misija, kateremu strokovnemu izpitu iz tega pravilnika 
ustreza prejšnji izpit. 

116. člen 

Ta pravilnik velja od dneva objave v ' >Uradnem 
listu LRS<. 

St. S-zak. 710 

Ljubljana dne 2. decembra 1948. 

Strinjam se! 
Predsednik vlade LRS: 

Miha Marinko It, 

Podpredsednik vlade LRS 
in  minister  za gradnje  LRS: 

Ivan Maček i r. 

284. 

Na podlagi 2., ?., 22. in 29. člena uredbe o prejemkih 
republiških državnih uslužbencev in državnih uslužbencev 
ljudskih odborov (Uradni list LHS, št. 42-242-47) predpisu-, 
jnii sporazumno z ministrom za finance LRS in s pritr- 
ditvijo predsednika vlade LRS. 

pravilnik 
o izpremorahi in dopolnitvi pravilnika o poviSkih te- 
meljne plačo po službenih letih, o položajnih dodatkih 
in premijskih rimlutkih in o honorarjih zn uslužbence 
prubvetno-znanstvene stroke (Trudni list LRS, štev. 

43-264'47) 

1. člen 

1. člen pravilnika se spremeni in dopolni s tem, da 
se po vejici, ki stoji za besedo >domoviht, vstavijo besede 
>v domovih in šolah za posebno vzgojo« m se celotni 10. 
člen glasi: 

»Tisti ki so ob pomanjkanju kvalificiranih uslužben- 
cev postavljeni za začasne vzgojitelje, začasne učitelje ali 
začasne predmetne učitelje v ustanovah za predšolsko 
vzgojo, v osnovnih šolah, v strokovnih šolah, v otroških 
in dijaških domovih, v domovih in šolah za posebno vzgo- 
jo, v sedemletkah in nižjih srednjih šolah, prejemajo pre- 
jemke v znesku, določenem za poklic, ki ga opravljajo.« 

2. člen 

Ta pravilnik velja od dneva objave v »Uradnem listu 
LRS<. 

SI. S—zak 695 

Ljubljana dne 1. decembra 1948. 

/        Strinjam sel 
Minister za finance LRS: 

Zoran Polii L r. 
Minister za prosveto LRS: 

Dr. Jože Potrč L r. 

Odobravaml 
Predsednik vlade LRS: 

Miha Marinko L r. 

285. 

Na podlagi XXXIX. točke odločbe o rabatih in maržah 
za proizvode oziroma skupine proizvodov, za katere so 
predpisane enotne cene, veljavne zfe ozemlje Ljudske 
republike Slovenije (Uradni list LRS, Št. 40/48) izdajam 
v sporazumu z ministrom za trgovino in preskrbo 

odločbo 
o normativih za dobavo blaga iz tovarn in trgovskih 

skladišč (baz) 

Predmet Enota 
mere 

Normativ 
najmaniSe količine 

za dobavo 
U ìQXUV   ix iklaftlUa 

t. Normativi za dobavo' 
ilwisITli predmetov 

Ovseni kosmiči 
Keksi, navadni 

50 
100 
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Predmet 
Normativ 

Enota      najmanjše količine 
mere za dobavo 

iz tovarne   iz skladišča 

•. 100 
100 

s» 

kg 

lit. 

kg 

Malinov sok 
Robidov sok 
Be /-gov sok 
'   (sanducus nigra) 
Borovničev sok 
Rib izljev sok 
Cešnjev sok 
Džem a marelic 
Džem iz češenj 
Džem iz breskev 
Džem iz kutžn 
Džem iz brusnic 
Džem iz hrušk 
Džem, mešani 
ČeSnjev kompot 
MarelICni kompot 
Breslivov kompot 
Hruškov kompot 
ČeSpTjev kompot 
Kutinov kompot 
Robidov sadni sorup 
Malinov sadni sirup 
Bezgov sadna sirup 
Sadni sirup iz mešanega 

sadja 
Prirodni   sadni  sok 

:z jabolk 
Sušena jabolka 
Sušene hruške 
Stročji fižol, konserviran 
Kumarice, koneervd«me 

v kisu 
Solata, melama 
Drops bonboni 
Mlečne karamele 
Žele bonboni 
Fondant bonbonu 
Sladna kava 
Mlevna kava 
Cikorija 
Kuminov liker g 36% alkohola in 80—45% sladkorja 

aH sirupa v steklenicah. 
Liker iz jagod s 35% alkohola in 30—46% sladkorja 

ali sirupa v steklen-icah. 
Hruškov liker e 35% alkohola' Sn 80—46% sladkorja 

ali sirupa v steklenicah. 
Kavni liker e 35%  alkohola in 30—45% sladkorja 

al: sirupa v steklenicah. 
Cešnjev liker s sadnim sokom od 30—85% alkohola 

in 30—40% sladkorja aH adrupa v steklenicah. 
Pel'nov liker, grenki, s 30—40% alkohola in 13—20% 

sladkorja ali strupa v steklenicah po 25 litrov. 
Umetni destilat' žganja od 40—45% alkohola, rum 

v steklenicah po 25 litrov. 
Umetni destilati žganja od 40—45% alkohola, konjak 

(Brandy) v steklenicah po 25 litrov. 
Zganie iz aliv s 40—45% alkohola v steklenicah po 

25 litrov. 
Žganje Iz viišeni in češenj e 40—46% alkohola v ete- 

klericah po 26 litrov. 

100 
100 
100 
100 
100 
100 
100 
100 
100 
100 
100 
100 
100 
100 
100 
100 
100 
100 
100 
100 

100 

100 
100 
100 
100 

100 
100 
100 
100 
100 
100 
200 
200 
200 

Predmet 
Normativ 

Enota       najmanjše količine 
mere za dobavo 

iz tovarne   iz okladiiča 

Žganje iz drugega neplemenitega košoičnega 6adja 
s 30—45% alkohola v sodčkih po 100 litrov. 

Žganje iz jabolčnega sadja z 38—40% alkohola v ste- 
klenicah po 25 Etrov. 

Žganje iz jabolčnega sadjp z 38—45% alkohola v 
sodčkih po 100 litrov. 

Pecilni prašek 
Puding prašek 
Detin 
Vanilin prašek 

kg 10 
10 
10 
10 

Različne vrste sokov, džemov, kompotov, sadnih siru- 
pov, bonbonov, likerjev in žganja se pri istočasnem 
naročilu lahko naročajo tudi v manjšdh količinah, 
vendar tako, da znaša skupna teža sokov najmanj 
200 litrov, džemov najmanj 200 kg, kompotov naj- 
manj 200 kg, sadnih sirupov 200 litrov, bonbonov 
200 kg, likerjev in žganja 200 litrov. 

II Normativi za dobavo 
tekstilij 

Pozam ^nterija kg 50 10 
Klobuki kom. 100 20 
Tulci j9 200 60 
Nogavice pari 1000 800 
Konopljeni vrvarski 

izdelki kg 100 30 
Motvoz n 100 20 

III Normativi za usnjene 
izdelke 

Raznovrstna obutev pari 100 10 
Usnjena galanterija kg 100 20 
Kovčegi • 

100 20 

IV Normativi za železo 
in kovine 

Žično pletivo m« 100 — 
Žičnik; od 1.8 mm 

navzgor kg 100 — 
Drugi kovani žeblji 

(sponke in drugi grad- 
beni žeblji) 

*9 100 o — 
Lesni vijaki 

99 100 e — 
Jekleni vdjaki 

•9 100 >ï 
—, 

Zakovice iz jekla )f 100 —' 
Zakovice iz bakra in S 

zlitin 
99 100 — 

Teksi, ročni 9J 100 — 
Podplatniki 99 im — 
Planinčarji n irx — 
ZebìJT 7a podkovje w  < 100 — 
Tracniki 99 1000 — 
Kladiva kom. 100 — 
Dimne cevi in kolena ton (vag.) 4 — 
Uteži., železne in druge 

(v gani.) 1000 — 
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Predmet 
Normativ 

Enota       najmanjše količine 
mere za dobavo 

iz tova. no    ï sk'aJliòa 

Uteži, medeninaste garn, 200 

Plužni deli ton (vag.) 10 

Sadne škropilnice kom. 20 

Cepini ton (vag.) 10 

Zidarske ponve kg 500 
•••••• •• konjsko 

opremo rt 500 
Ključavnice »J 

1000 
Okovje ca kovčege J» 100 
Obešanke n 100 
Okovje LIA. omare n 100 
Ključavnice za rolo 

omare « 100 
Okovje Uà usnjene in 

druge kovčege *9 100 
Drobne tiišne potrebšči- 

ne (za zavese, kljuke 
za obešanje) 19 100 

Deli za svetilke » 500 

Mlini za orehe, meso, 
kavo, mak kom. 100 

Pribor   za   praženje   m 
pečenje (pekače) kg 500 

Brušena posoda iz črne 
pločevine • 500 

Pocinkana posoda 99 500 
Posoda ia bele pločevine » 500 

Deli za dvokolesa kom. 1000 
Decimalne tehtnice 99 

50 
Druge   tehtnice 

(avtomatične) 9) 
20 

Postelje 99 
100 

Vložki za postelje » 100 
Elektrotehn. predmeti: 

kuhalniki 99 100 
likalniki 99 100 
peči 

99 
100 

Fizkul turni in športni 
predmeti (okovje za 
smuči) kg 100 

Kuhalniki, likalniki, peči se pri istočasnem naročilu 
lahko naročajo tudi v manjših količinah, vendar 
tako, àa znaša skupna količina najmanj 100 kom 

V. Normativi •• dobavo 
kemičnih izdelkov 

Akvarelne Soteke barvice   kg 
Indigo papir „ 

5 
51 

(1250 kom.) 
(60 kart) 

Predmet 
Normativ 

Enota       najmanjšo količino 
mere za dobavo 

'z t'ivuru     i£ skladiiča 

Karbon papir 
P .salni trakovi 
Aero arebro za peči 
Buhač 
Plavtlni papir 
Guminal lepilo za gume 
Barve  za  obleke  v  za- 

vitkih 
Barve za tla 
Barve za pirhe 
Nočne lučke 
Blank pasta za peči 

kg 18 
10 
15 
20 
10 
10 

15 
15 
10 
9 

25 

(00 kart.) 
(30O kart.) 
(lu duc.) 

(500 kom.) 
(10 kart) 
(50 duc.) 

(1200 zav.) 
(1200 zav.) 
(4000 zav.) 
(60 duc.) 
(30 duc.) 

Kemični izdelki se pri istočasnem naročilu lahko na- 
ročajo tudi v manjših količinah, vendar tako, da 
znaša «kupna teža najmanj 100 kilogramov, 

Keramični izdelk' za go- 
spodinjstvo • druge 
potrebe ton 1 — 

St. 11618/1 
Ljubljana dne 1. decembra 1948. 

Podpredsednik vlade LRS 
in  min'ster za  industrijo 

In rudarstvo LRS: 
Dr. Marijan Breiclj 1, r. 

Minister za trgovino 
in preskrbo LRS: 
Jože Boršluar 1. r. 

Pregled »Uradnega lista FLRJ« 
St. 104 z dno 1. decembra 1948: 

867. Navodilo za popis-inventuro sredstev in njihovih vi 
rov pri državnih gospodarskih podjetjih na dan 31 
decembra 1948. 

868. Navodilo o postopku za priznanje poklica kvalifici- 
ranega delavca, delavcem, ki so si strokovno uspo- 
sobljenost pridobili z dolgoletnim praktičnim delom. 

869. Odločba o računu, v. katerega breme se bodo prazna- 
vali regresni zahtevki po navodilu o dajanju povra- 
ćala (regresa) industrijskim podjetjem, ki odkupujejo 
kmetijske pridelke.za predelavo po prostih cenah. 

Ratifikacija ustave svetovne zdravstvene organizacije po 
Cileju. 

St 105 z dne 4. decembra 1948: 

870. Zakon o spremembah in dopolnitvah zakona o agrar, 
ni reformi in kolonizaciji. 

871. Zakon o spremembah in dopolnitvah zakona o držav- 
ljanstvu FLRJ. 

872. Zakon o spremembah zakona o tisku. 
873. Pravilnik o delu vojaških disciplinskih sodišč uprave 

državne varnosti. 

Izdaja >Uradni list LRS< — Odgovorni urednik: dr. Rastko Močnik; tiska Blasnikova tiskarna  obrat 1 — oba v Ljubljani. 
Naročnina: četrtletno 60, polletno 120, celoletno 240 din. -  Posamezna Številka: 4 din za 10 strani, 8 din za 32 strani. 12 din 
ta 48 etranii 16din za G4 strani, po polti 2.50 din več.   -  Uredništvo in upravniätvo: Ljubljana   Gregorčičeva ulica št. 23. - 

Telefon: ravnateljelvo 49-40, uredništvo 49-90, upravniätvo 65-79. — Cek. račun 6—90190—1. 
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VSEBINA 
286. Ukaz o sklicanju Ljudske ••••••• LRS k IV. rednemu zasedanju. 
287. Odločba o odkupni ceni za proeo in ajdo. \ 

— Popravek. 

PSEZIDIJ LJUBSKE SKUPŠČINE LRS 

286. 

Uk^z 
o sklicanju Ljudske skupščine LRS k IV. rednemu 

zasedanju 

Predsedstvo Prezidija Ljudske skupščine LRS na pod- 
lagi 56. člena ustave LRS 

odloča: 

Ljudska skupščina Ljudske republike Slovenije se 
skliče k IV. rednemu zasedanju na dan 14. decembra 
1948 v Ljubljani. 

| Ü št. 111 
..Ljubljana dne 8. decembra 1948. 

7   PREZIDU  LJUDSKE SKUPŠČINE 
LJUDSKE REPUBLIKE SLOVENIJE 

Sekretar: 
France Lubej 1. r. 

Predsednik: 
Josip Vidmar 1. r. 

PlMiLmK1.0flREBBE.MV0DILA.QBL0EBE 
MINISTRSTEV LJUDSKE REPUBLIKE SLOVENIJE 

287. 

Na podlagi 1. člena uredbe o odkupu prosa in ajde v 
gospodarskem letu 1948/49 (Uradni list LRS, št. 48-260/48) 
izdajam 

odredbo 
o odkupni ceni za proso in ajdo 

Odkupna cena za proso in ajdo, ki ga bodo kmetijske 
zadruge odkupovale od kmetovalcov in kmetijskih obde- 

lovalnih zadrug po predpisih uredbe o odkupu prosa in 
ajde v gospodaiskem letu 1948/49 je: 

za proso   .    .    .    .    .    ,    j    f    i,— din 
za ajdo     ........    5.~ din 
Te ceni veljata za 1 kg franko kmetijska zadruga 

oziroma zbiralnica. 
S/p It. 7114/1 
LjuMjama dne 3. decembra 1948. 

Minister 
za trgovino in preskrbo LRS: 

Jože Borštnar 1. r. 

Popravek 
V »Uradnem listu LRS« št 51 z dne 30. XI. 1948 se 

na 417..strani 20. vrsta pod VIII. točko pravilno glasi 
>o dohodkih, terjatvah, dolgovih itd.) vseh udeležencev in« 

V >Uradnem listu LRS« št 52 z dne 7. XII. 1948 se 
na 434. strani v desnem stolpcu prva vrsta 1. člena pra- 
vilno glasi: 

»10. člen pravilnika se spremeni in dopolni e tem, da« 
Uredništvo 

Pregled »Uradnega lista FLRJ« 
S« 106 z dne 8. decembra 1948: 

874. Zakon o redu junaka socialističnega dela. 
875. Zakon o častnih naslovih delovnih ljudi. 
876. Zakon o obalnem morju Federativne ljudske repu» 

blike Jugoslavije. 
877. Uredba o elementih lastne cene, o akumulaciji, skla- 

du vodstva in o osrednjem skladu državnih industrij- 
skih podjetij lokalnega pomena. 

878. Pravilnik o organizaciji disciplinskih sodišč pri za- 
družnih organizacijah. 

879. 0dredba> o omejitvi žita in žitnih izdelkov. 
880. Odločba'o določitvi sorazmernega odnosa (računske- 

ga faktorja) • žita in žitne izdelke. • 

881. Odločba o skladu c^odstva delavsko-uslužbenskih re- 
stavracij. 

Izdaja' >Uradni list LRS«. — Odgovorni uredoitk: dr. Raetko Močnik; tieka Blaenikova tiskarna, obrat 1 — oba v Ljubljani. 
Naročnina: četrtletno 60, polletno 120. celoletno 240 din. — Posamezna številka: 4 din za 16 etrani, 8din za 32 strani. 12đ(a 
za 48 etrani, 16 din za 64 strani, po poMi 2.50 din več. — Uredništvo in upravništvo: Ljubljana, Gregorčičeva utëoa 44. 23, »- 

Telefon; ravnateljstvo 49-40. uredništvo 49-90, upravniatyp 55-7.9, -» fiek, račun 6—90190—1. 
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Razziasi in odiasi 
7j£l<J7  U 

X>IÌÌX2& Opozorilo naročnikom.1 

Plačajte čimprej naročnino za leto 1949, da ne boste imeli 
težav in sitnosti v januarju 1949, ko bomo ustavili list vsem, 
ki ne bodo imeli plačane naročnine vsaj za prvo četrtletje 1949. 

V naši založbi so Izšli: 
Abecedni imenik naselij LRS z upravno razdelitvijo LRS, imenikom 

krajevnih ljudskih odborov, njihovih posi in zemljevidom krajevnih ljud- 
skih odborov LRS. Strani 162, cena 70 din. 

Pravilnik o ureditvi in vodstvu matičnih knjig z obrazci in odredbo o 
matičnih okoliših na vsem ozemlju LRS. Strani 96, cena 18 din. 

Zbirka gospodarskih predpisov, II. del, 

ki je nadaljevanje Zbirke gospodarskih predpkov, ki •••• jib izdali 
aprila 1947. V tem drugem delu Zbirke gospodarskih predpisov smo se 
trudili, da bi vse gradivo uredili kar najbolj sistematično in pregledno in 
tako olajšali ujegovo uporabo. Težišče zbirke so »Splošni predpisi o upravi 
državnih gospodarskih podjetij«, s predpisi o arbitraži, pogodbah, plačeva- 
nju medsebojnih obveznosti, registraciji, vknjižbi lastninske pravice, aron- 
daciji, razlastitvi, nacionalizaciji, razdeljevanju industrijskega blaga, pro- 
sti prodaji, finansiranju, kreditu, knjigovodstvu in glavnimi predpisi o pre- 
skrbi prebivalstva z živili iu industrijskimi izdelki Dodali «mo predpise 
o upravi državnih zgradb, o delavskih preskrbovalnicah in o invalidskih 
gospodarskih podjetjih. V »Dodatku« smo zbrali predpise o akumulaciji in 
cenah ter enotnih cpnah, ki so kot dopolnila, popravki in spremembe iz- 
šli po izdaji nase prve Zbirke gospodarskih predpisov. 

Zbirka bo nepogrešljiv pripomoček vsem voditeljem in drugim usluž- 
bencem državnih gospodarskih podjetij pa tudi vsem učencem gospodar- 
skih šol in tistim uslužbencem ministrstev in ljudskih odborov, ki dnevno 
uporabljajo gospodarske predpise v svoji službi. Zbirka obsega 752 strani 
in je vsled svoje obširnosti, vezana v polplatno. Cena 105 din. 

Razen tega opozarjamo naše naročnike na: 

Komentar b kazenskemu zakoniku, splošni del 

v slovenskem prevodu. Komentar je zamišljen in izdelan v prvi vrsti kot 
olajšava in pomoč za pravilno izvajanje načel splošnega dela kazen- 
skega zakonika pri uporabi predpisov posebnih kazenskih zakonov. Strani 
304, cena 90 din. 

Splošni register predpisov 

to je kazalo vseh predpisov, ki so izšli v Uradnem listu FLRJ, v Uradnem 
listu LRS, v Uradnih obvestilih zveznega urada z« cene in v Vestniku 
urada za cene pri predsedstvu VLRS od leta 1945 do vštetega leta 1947. 
Strani je 453, cena 60 din. , 

Priročnik za krajevne ljudske odbore, I. del 
Strani 120, cena 20 din. 

Zbirka predpisov o varstvu mater in otrok 
Strani 105, cena 17 din. 

V tisku sta: 
Priročnik za krajevne Ijndske odbore • del 
Zbirka gospodarskih predpisov, I. del (ponatisnjena in izpopolnjena 

izdaja knjižice iz L 1947), 

Vpisi v register državnih 
gospodarskih podjetij 

k št 2220. 
Sedež: Ljubljana. 
Dan vpisa: 24. novembra 1948. 
Besedilo: >Ustroj«, podjetje za kmetij- 

sko strojno službo — Ljubljana, skraj- 
šano.' »Ustroj — Ljubljana«. 

Izbrišeta se: Pavlic Berta, dosedanji 
v. d. glavnega računovodje, in KapS Pe- 
ter, pomočnik ravnatelja; vpišeta se: 

Verbič Dragolin, glavni računovodja, 
ki eopodpisuje vse listine, navedene v 
47. členu splošnega zakona o državnih 
gospodarskih podjetjih, in % 

Vokal Jože, višji adm. manipulant, ki 
podpisuje za podjetje v odsotnosti rav- 
natelja, v istem obsegu kot oni. 

Ministrstvo za finance LRS, 
Ljubljana, 

dne 24. novembra 1948. 
Št, 24856-48 10.851 

2256. 
Sedež: Laško. 
Dan vpisa: 27. novembra 1948. 
Besedilo: Mizarstvo OLO Celje okolica, 

Laško. 
Poslovni predmet: Izdelovanje hišnega 

In stavbnega pohištva, izvrševanje vseh 
mizarskih deL 

Ustanovitelj podjetja: OLO Ce!je oko- 
lica, odločba št. 14173/2 z dne 20. VIII. 
1948. 

Operativni upravni voditelj: Izvršilni 
odbor OLO Celje okolica. 

Podjetje zastopa in zanj podpisuje: 
Novak  Ivan,  upravnik, v obsegu, ki 

je določen v spi. zakonu o drž. gospodar- 
skih podjetjih in potrjenih pravilih. 

Okrajni LO Celje okolica, 
poverjoništvo za finance, 
dne 27. novembra 1948. 

St 8749/1 10.916 
* 

2267. 
Sedež: Marija Gradec št. 6. 
Dan vpisa: 1. decembra 1948. 
Besedilo: Čevljarstvo KLO Marija Gra- 

dec. 
Poslovni predmet: Izdelovanje in po- 

pravilo čevljev 
Ustanovitelj podjetja: KLO Marija Gra- 

dec-, odločba št. 1037/48 z dne 30. XI. 
1948. 

Operativni upravni voditelj: Izvršilni 
odbor KLO Marija Gradec. 

Podjetje zastopata in zanj podpisujeta: 
Degen Ivan, poslovodja podjetja ter 
Dernovšek Martin, predsednik gospo- 

darskih podjetij, oba v obsegu, ki je do- 
ločen v epi zakonu o državnih gospodar- 
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skih podjetjih in potrjenih pravilih. De- 
narne položnice do 80.000 din. 

Okrajni LO Celje okolica, 
porerjeništro za finance, 
dne 1. decembra 1948. 

St. 3776/1-48 10-914 
* 

2268. 
Sedež: Polzela It. 24. 
Dan vpisa: 19. novembra 1948. 
Besedilo: Gostinsko podjetje KL0 Pol- 

zela. 
Poslovni predmet: Točenje alkoholnih 

in brezalkoholnih pijač, prehrana doma- 
čega delovnega ljudstva (menza), preno- 
čišča za goste 

Ustarovitelj podjetja: KLO Polzela, 
odločba št. 1841 z dne 16. XI. 1948. 

Operativni upravni'voditelj: Izvršilni 
odbor KLO Polzela. 

Podjetje zastopata in zanj podpisujeta: 
Cmak Leopold, upravnik, do 10.000 di- 

narjev in 
Špacapan Leopold, član nadzornega 

odbora, v obsegu pooblastil. Za zneske 
nad ,-10.000 din podpisuje operativni 
upravni voditelj. 

Okrajni LO Celje okolica, 
poverjeništvo za finance, 
dne 19 novembra 1948. 

Št- S711/1-48 10.918 
* 

2269. 
Sedež: Polzela 97. 
Dan vpisa: 80. novembra 1948. 
Besedilo: Krojačnica in šivalnica KLO 

Polzela. 
Pceîcyni predmet: Izdelovanje oblJi 

in perila. 
Ustanovitelj podjetja: KLO Polzela. 
Operativni upravni voditelj: KLO Pol- 

zela. 
Podjetje zastopajo in zanj podpisujejo: 
čmak Leopold, upravnik, do zneska 

5.000 din, 
Špacapan Leopold in 
Stigliò Karl, oba Člana nadzornega od- 

bora, v obsegu pooblastil po spi. zakonu 
o drž. gospodarskih podjetjih in potrje- 
nih pravilih. 

Okrajni LO Celje okolica, 
poverjeništvo za finance, 
dne 30. novembra 1948. 

Št. 8713/1—48 10.917 
* 

2270. 
Sedež: Polzela št. 144. 
Dan vpisa: 30 novembra 1948. 
Besedilo: Čevljarska delavnica KLO 

Polzela. 
Poslovni predmet: Popravilo in izdelo- 

vanje čevljev. 
Ustanovitelj podjetja: KLO Polzela; 
Operativni upravni voditelj: Izvršilni 

odbor KLO Polzela. 
Podjetje zastopajo ïn zanj podpisujejo: 
čmak Leopold, upravnik, do zneska 

10.000 din, 
Špacapan Leopold in 
Stiglio Karl, člana nadzornega odbora, 

oba v obsegu pooblastil, ki je določen 

v spi. zakonu o drž. gospodairskih pod- 
jetjih in potrjenih pravilih. 

Okrajni L0 Celje okolica, 
poverjeništvo za finance, 
dne 30. novembra 1948. 

Št 3712/1-48 10.919 
* 

2271.   , 
Sedež: Vitanje. 
Dan vpisa: 27. novembra 1948. 
Besedilo: Gostinsko podjetje KLO Vi- 

tanje. 
Poslovni predmet: Točenje alkoholnih 

pijač, prehrana stalnih in mimoidočih go- 
stov. 

Ustanovitelj   podjetja:   KLO  Vitanje, 
odločba št. 1980/48 z dne 26  X. 1948. 

Operativni upravni voditelj: Izvršilni 
odbor KLO Vitanje. 

Podjetje zastopa in zanj podpisuje: 
Petelinšek Edi, upravnik, v obsegu, ki 

je določen v spi. zakonu o drž. gospodar- 
skih podjetjih in potrjenih pravilih do 
zneska 5.000 din. 

Okrajni L0 Celje okolica, 
poverjeništvo za finance, 
dne 27 novembra 1948. 

Št 3758/1-48 10.918 
* 

2272. 
Sedež: Vojnik. 
Dan vpisa: 1. decembra 1948. 
Besedilo: Kovaška delavnica KLO Voj- 

nik. 
Poslovni predmet: Dela kovaške stro- 

ke. 
Ustanovitelj podjetja: KLO Vojnik, od- 

ločba ät 141 z dne 14. IV. 1948. 
Operativni upravni voditelj: Izvršilni 

odbor KLO Vojnik. 
Podjetje zastopata in zanj podpisujeta: 
Zabret Franc, poslovodja, 
Pušnik Mihael, namestnik, v obsegu, 

ki je določen v spL zakonu o drž  go- 
spodarskih podjetjih in potrjenih pravi- 
lih do zneska 500000din. V odsotnosti 
enega navedenih podpisuje 

Strehovec Franc, član nadzornega od- 
bora. 

Okrajni L0 Celje okolica, 
poverjeništvo za finance, 
dne 1. decembra 1948. 

Št 2769/2—48 10.915 
* 

2273. 
Sedež: Vojnik. 
Dan vpisa: 19. novembra 1948. 
Besedilo:  Mehanična delavnica 0L0 

Celje okolica, Vojnik. 
Poslovni predmet: Popravljanje avto- 

mobilov, motornih koles in koles, kakor 
tudi dela, ki so v posredni ali neposred- 
ni zvezi z opravljanjem teh poslov. 

Ustanovitelj podjetja: OLO Celje oko- 
lica, odločba št I 13954/1 z dne 10. XI. 
1948. 

Operativni upravni voditelj: Izvršilni 
odbor OLO Celje okolica. 

Podjetje zaetop-a in zanj podpisuje: 
Kelemen Štefan, upravnik, . obsegu, 

ki je določen v epi. zakonu o drž. gospo- 
darskih podjetjih in wrtrjenîh pravilih 

Okrajni LO Celje okolica, 
poverjoništvo za finance, 
dne 19. novembra 1948. 

Št 3714/1 10.912 

2278 a. 
Sedež: črneče. 
Dan vpisa: 25. novembra 1948. 
Besedilo: Gospodarsko podjetje KLO 

črneče »Čevljarstvo«. 
Poslovni predmet: Nova in stara čev- 

ljarska dela. 
Ustanovitelj podjetja: KLO Črneče. 
Operativni upravni voditelj: KLO Čr- 

neče. 
Za podjetje podpisujejo: 
Sušteršič Danilo, upravnik, skupaj z 

njim 
Vrhovnik Jože, pomočnik, v vseh za- 

devah podjetja in tudi listine po 47. čle- 
nu spi. zakona o drž. gospodarskih pod- 
jetjih; v denarnem prometu nad 10.000 
dinarjev podpisujeta še 

Nabergoj Danilo, tajnik, in 
Preghw Franc,  podpredsednik KLO. 

Okrajni LO Dravograd, 
poverjeništvo za finance, 
dne 27. novembra 1948. 

Št. 1187/2—48 10.911 
* 

2274. 
Sedež: Kamnik. 
Dan vpisa: 3. decembra 1948. 
Besedilo: Okrajna pekarna Kamnik. 
Poslovni   predmet:   Nakup   moke   in 

drugih surovin za peko peciva, prodaja 
peciva in peka kruha. 

Ustanovitelj podjetja: OLO Kamnik. 
Operativni upravni voditelj: Izvršilni 

odbor OLO Kamnik. 
Podjetje zastopajo in zanj podpisujejo: 
Prašnikar Ivan, upravnik, samostojno 

v   vseh   finančnih   zadevah  do  zneska 
50.000 din, večje zneske skupaj z njim 

Borišek Jože, direktor Uprave okraj- 
nik proizvodnih podjetij, ali 

Smolnik Ivo, glavni tehnik uprave. 
Okrajni LO Kamnik, 

poverjeništvo za finance, 
dne 3. decembra 1948. 

Št 250S-III-1948      11.004 
* 

2275 
Sedež: Kamnik. 
Dan vpisa: 4. decembra 1948. 
Besedilo: Okrajne žoge Domžale. 
Poslovni predmet: Predelava lesa, 
Ustanovitelj podjetja: OLO Kamnik- 
Operativni upravni voditelj: Izvršilni 

odbor OLO Kamnik. 
Podjetje zastopajo in zanj podpisujejo: 
Vilar Felicijan, upravnik, v vseh fi- 

nančnih  zadevah do zneska 50000din 
samostojno, večje zneske skupaj z njim. 

Borišek Jože, direktor Uprave okraj- 
nih proizvodnih podjetij ali 

Smolnik Ivo. glavni tehnik uprave. 
Okrajni L0 Kamnik, 

poverjeništvo za finance, 
dne 4. decembra 1948. 

St 2521-III-1948       11.008 

* 
2276. 

Sedež: Kamnik. 
Dan vpisa: 3. decembra 1948. 
Besedilo: Okraino gostinsko podjetje 

»Planinka« Kamnik. 
Poslovni predmet: Vzdrževanje restav- 

racije in kavarne, oddaja tujskih sob 
Ustanovitelj podjetja: OLO Kamnik- 
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Operativni upravni voditelj: Izvršilni 
odbor OLO Kamnik. 

Podjetje zastopajo in zanj podpisujejo: 
Marin Leopold, v. <L upravnika, v vseh 

finančnih zadevah do zneska 50.000 din 
samostojno, večje zneske pa skupaj z 
njim 

Borišek Joie, direktor uprave okraj- 
nih proizvodnih podjetij ali 

Smolnik Ivo, glavni tehnik uprave. 
Okrajni L0 Kamnik, 

poverjcništvo za finance, 
dne 3. decembra 1948. 

Št. 2522-III-1948      11.002 

2277. 
Sedež: Kamnik. 
Dan vpisa: 3 decembra 1948. 
Besedilo: »Premogovnik Motnik« v 

Motniku. 
Poslovni predmet: Izkoriščanje ležišč 

premoga. 
Ustanovitelj podjetja: OLO Kamnik-, 
Operativni upravni voditelj: Izvršilni 

odbor OLO Kamnik. 
Podjetje zastopajo in zanj podpisujejo: 
Ing. Lapornik Franc, v. d. direktorja, 

samostojno v vseh finančnih zadevah do 
zneska 100.000 din, večje zneske pa sku- 
paj z njim 

Borišek Jože, direktor Uprave okraj- 
nih proizvodonih podjetij ali 

Smolnik Ivo, glavni tehnik uprave- 
Okrajni L0 Kamnik, 

povcrjeništvo za finance, 
dne 3. decembra 1948. 

Št 2509-111-1948       11003 
* 

2878.; • 
Sedež: Kamnik. 
Dan vpisa: 4. decembra 1948.        ; 
Besedilo: »Servis lokalnih podjetij« 

Kamnik. 
Poslovni predmet: Nakup in distribu- 

cija surovin in splošnega materiala za 
lokalna podjetja v okraju Kamnik. 

Ustanovitelj podjetja: OLO Kamnik. # 
Operativni upravni voditelj: Izvršilni 

odbor OLO Kamnik. 
Podjetje zastopajo in izanj podpisujejo: 
Maselj Milan, ravnatelj, v vseh finanč- 

nih zadevah samostojno do 50.Q00din, 
večje zneske pa skupaj z njim 

Borišek Jože, direktor UpTave okraj- 
nih proizvodnih podjetij ali 

Smolnik  Ivo,  plavm'  tehnik  uprave. 
Okrajni LO Kamnik, 

poverjeništvo za finance, 
\ dne 4. decembra 1948. 

Št 2524-III-1948       11.005 

2279. 
Sedež: Vir. 
Dan vpisa: 4. decembra 1948. 
Besedilo: Okrajni mlin Vir. 
Poslovni predmet: Proizvajanje mlev- 

skih izdelkov. 
ustanovitelj podjetja: OLO Kamnik- 
operativni upravni voditelj: Izvršilni 

odbor OLO Kamnik. 
Podjetje zastopajo in zanj podpisujejo: 
Kralj Jože, upravnik, v vseh finanč- 

nih zadevah do 50.000 din samostojnp, 
večje zneske pa skupaj z njim 

Borišek Jože, direktor Uprave okraj- 
nih proizvodnih podjetij ali 

Smomik   Ivo, glavni   tehnik  uprave. 
Okrajni L0 Kamnik, 

povcrjeništvo za finance, 
dne 4. decembra 1948. 

Št. 2523-111—1948       11.007 
* 

2280. 
Sedež: Itajlicnburg. 
Dan vpisa: 4. decembra 1948. 
Besedilo:   Krajevna   kolodvorska   re- 

stavracija  RajUenburg. 
Poslovni predmet: Izvrševanje gostin- 

ske obrti. 
Ustanovitelj podjetja: KLO Rajhen- 

burg, odločba žt. 2251/48 z dne 29- VI. 
1948. 

Operativni upravni voditelj: KLO Raj- 
henburg. 

Za podjetje podpisuje: 
Zemljak  Drago, poslovodja, sam do 

zneska 50.000 din, večje zneske pa sku- 
paj z njim 

Mozer Silvau, tajnik KLO. 
Okrajni LO Krško, 

poverjeništvo za finance, 
dne 7. decembra 1948. 

Št. 64/66! 11.038 
* 

2281. 
Sedež: Rajhenburg. 
Dan vpisa: 4. decembra 1948. 
Besedilo. Krajevno mesarsko podjetje 

Rajhenburg. 
Poslovni predmet: Izvrševanje mesar- 

ske obrti. 
Ustanovitelj   podjetja:   KLO   Rajhen- 

burg, odločba št 2251/48 z dne 30. V. 
Operativni ur/ravni voditelj: KLO Raj- 

henburg. 
Za podjetje podpisujejo: 
Samec Vlado, noslovodja, sain do zne- 

ska 50.000 din, večje zneske pa skupaj 
z njim 

Mozer Silvan, tajnik KLO. 
Okrajni LO Krško, 

poverjeništvo za finance, 
dne 7. decembra 1948. 

Št. 64/65 11.039 
* 

2282. 
Sedež: Dol. Logatec. 
Dan vpisa: 23. novembra 1948. 
Besedilo: »Kino Narodni dome. 
Poslovni   predmet:   Prikazovanje  fil- 

mov, dodeljenih od podjetja za .razdelje- 
vanje filmov, Ljubljana. 

Ustanovitelj podjetja: KLO Dol. Loga- 
tec, odločba št 1384—48 z dne 28. okto- 
bra 1948. 

Operativni upravni voditelj: KLO Dol. 
Logatec. 

Podjetje zastopajo in zanj podpisujejo: 
Jerman Remigij, upravnik, eamoetojno 

v smislu 3. in 5. člena pravil podjetja, 
Vidmar Fani, namestnik upravnika, 

v istem obsegu v odsotnosti upravnika, 
Šebemik Stana, tajnik in knjigovodja, 

skupno z upravnikom ali njegovim na- 
mestnikom vse listine po 47. Senu spL 
zakona o drž. gospodarskih podjetjih. 

Okrajni L0 Ljubljana okolica, 
poverjeništvo za finance, 
dne 23. novembra 1948. 

Št 5287—48 10.946 

2283. 
Sedež: Gor. Logatec. 
Dan vpisa: 1. decembra 1948. 
Besedilo: Krajevna gostilna Gor. Lo- 

gatec. 
Poslovni predmet: Nakup in pTOdaja 

vina in vseh alkoholnih pijač. 
Ustanovitelj podjetja: KLO*Gor. Lo- 

gatec. 
Operativni upravni voditelj: KLO Gor. 

Logatec 
Podjetje zastopata in zanj podpisujeta: 
Zdolšek Tončka, upravnik, samostojno, 

v smislu 3 in 6. člena pravil podjetja, 
Kersnik Ida, knjigovodja, skupno z. 

upravnikom vse listine po 47. členu 
spi. zakona o drž. gospodarskih pod- 
jetjih. 

Okrajni LO Liubljana okolica, 
poverjeništvo za finance, 
dne 1. decembra 1948. 

Št. 6451—48 10.945 

2284. 
Sedež: Srednje Gameljne. 
Dan vpisa: 3 decembra 1948. 
Besedilo: Krajevna koračnica Sr. Ga- 

meljne 43. 
Poslovni predmet: Splošna kovaSka 

dela. 
Ustanovitelj podjetja: KLO Sr. Ga-- 

meljne. 
Operativni upravni voditelj: KLO Sr. 

Gameljne. 
Podjetje "zastopajo in zanj podpisujejo: 
Šošter Oskar, upravnik, samostojno v 

smislu 3. 6. in 7 člena pravil podjetja, 
Svetina Tone, knjigovodja, skupno z 

upravnikom, vse listine oo 47 členu epi. 
zakona o drl gospodarskih podjetjih. 

Okrajni LO# Ljubljana okolica, 
poverjeništvo za finance, 
dne 3. decembra 1948. 

Št. 6452—48 10.949 
* 

2285. 
Sedež: Srednje Gameljne. 
Dan vpisa: 23. novembra 1948. 
Besedilo: Krajevni valjčni mlin Sred- 

nje Gameljne. 
Poslovni predmet: Mletje žita. 
Ustanovitelj podjetja: KLO Šmartno- 

Gameljne. 
Operativni    upravni   voditelj:    KLO 

Šmartno-Gameljne. 
Podjetje zastopajo in zanj podpisujejo: 
Štempihar Janez, upravnik, samostoj- 

no po 3. in 6. členu pravdi podjetja, 
Svetina Tomo, knjigovodja, skupno z 

upravnikom vse listine po 47. členu spi. 
zakona o drž. gospodarskih podjetjih. 

Okrajni LO Ljubljana okolica, 
poverjeništvo za finance, 
dne 23. novembra 1948. 

Št 5698—48 10.948 
* 

2286. 
Sedež: Srednje Gameljne. 
Dan vpisa: 23- novembra 1948. 
Besedilo: Krajevna mesarija Sr. Ga- 

meljne. 
Poslovni predmet: Prodaja mesa. 
Ustanovitelj podjetja: KLO Šmartno- 

Gameljne, odločba št. 755 z dne 8. XI. 
1948. 
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Operativni upravni voditelj: KLO 
Smartao-Gameljne. 

Podjetje zastopajo in zanj podpisujejo: 
Kos Avgust, upravnik, samostojno v 

smislu 3. in 5. člena pravil podjetja, 
Svetina Tomo, knjigovodja, ekupno z 

upravnikom vse listine po 47. členu epi. 
zakona o drž. gospodarskih podjetjih. 

Okrajni LO Ljubljana okolica, 
poverjeništvo za finance, 
dne 23. novembra 1948. 

Št. 6697—48 10.947 
* 

2287. 
Sedež: Cirknica. 
Dan vpisa: 24. novembra 1948 
Besedilo: Krajevna kolarska delavnica 

Cirknica. 
Poslovni predmet: Vei posli kolarske 

stroke. 
Podjetje je ustanovil: KLO Cirknica. 
Operativni upravni voditelj: KLO Cir- 

knica, pooblaščenec Nabergoj Janko, 
član KLO. 

Poslovodja podjetja: Hameir Ivan. 
Za podjetje podpisujejo: 
Hamer Ivan, poslovodja, neomejeno, 
Capran Janko, knjigovodja, in 
Nabergoj Janko, sa operativno uprav- 

no vodstva 
Okrajni LO Maribor okolica, 

poverjeništvo za finance, 
dne 8. decembra 1948. 

Št 1917/2-48 V/6        10.976 

Sedež: Cirknica. 
Dan vpisa: 24. novembra 1948. 
Besedilo: Krajevna mizarska delavni- 

ca Cirknica. 
Poslovni predmet: Ved poeli mizarske 

etroke. 
Podjetje je ustanovil: KLO Cirknica. 
Operativni upravni voditelj: KLO Cir- 

knica, pooblaščenec Nabergoj Janko, 
San KLO. 

Poslovodja podjetja: Lopič Jože. 
Za podjetje podpisujejo: 
LopiČ Jože, poslovodja, neomejeno, 
Capran Janko, knjigovodja, in 
Nabergoj Janko, za operativno uprav- 

no vodstvo. 
Okrajni LO Maribor okolica, 

poverjeništvo za finance, 
dne 8. decembra 1948. 

Št 1917/2-48 V/6        10.975 

Sedež: Cirknica-Štrihovd it 88. 
Dan vpisa: 24. novembra 1948. 
Besedilo: Krajevna kovaška delavnica, 

Cirknica, 
Poslovni predmet: Vsi' posli kovaške 

stroke. 
Podjetje je ustanovil: KLO Cirknica. 
Operativni upravni voditelj: KLO Cir- 

knica, pooblaščenec Nabergoj Janko, 
član KLO. 

Poslovodja podjetja: Dajber Herman. 
Za podjetje .podpisujejo: 

* Dajber Herman, poslovodja, neomeje- 
no, 

Capran Janko, knjigovodja, in 
Nabergoj Janko, za operativno uprav- 

no vodstvo. 
Okrajni LO Maribor okolica, 

poverjeništvo za finance, 
dne 8. decembra 1948. 

Št. 1917/3-48 V/6        10.974 
* 

2290. 
Sedež: Dobrovce. 
Dan vpisa: 2. decembra 1948. 
Besedilo: Krajevna kolarska delavnica 

Dobrovce, 
Poslovni predmet: Vsi posli kolarske 

široke. 
Podjetje Je ustanovil: KLO Dobrovce. 
Operativni upravni voditelj: KLO Do- 

brovce. 
Poslovodja podjetja: Veber Ivan. 
Za podjetje podpisujejo: 
Veber Ivan, poslovodja, neomejeno. 
Breznik Matija, knjigovodja, in 
VohL Franc, član KLO. za operativno 

upravno vodstvo. 
Okrajni LO Maribor okolica, 

poverjeništvo za finance, 
dne 8. decembra 1948. 

Št. 2063/2-48 V/6        10.978 

2291. 
Sedež: Razvanje. 
Dan vpisa: 25. novembra 1948. 
Besedilo: Krajevna Čevljarska delav- 

nica Razvanje. 
Poslovni predmet: Vei poeli Čevljarske 

stroke. 
Podjetje Je ustanovil: KLO Razvanje. 
Operativni upravni voditelj: KLO Raz- 

vanje, pooblaščenec Kozar Avgust, pred- 
sednik KLO. 

Poslovodja  podjetja:  Grašič Peter. 
Za podjetje podpisujeta: 
Graziò Peter, poslovodja, neomejeno, 
Kozar Avgust, za operativno upravno 

vodstvo. 
Okrajni LO Maribor okolica, 

poverjeništvo za finance, 
dne 3. decembra 1948. 

Št.1970/4—48 V/6 10.979 
* 

2292. 
Sedež: Razvanje. 
Dan vpisa: 26. novembra 1948. 
Besedilo: Krajevna gostilna Razvanje. 
Poslovni predmet; Ysi posli gostinske 

stroke. 
Podjetje je ustanovil: KLO Razvanje. 
Operativni upravni voditelj: KLO Raz- 

vanje pooblaščenec Grašič Peter, član 
KLO. 

Poslovodja podjetja: Kop Beno. 
Za podjetje podpisujeta: 
Kop- Beno, poslovodja, neomejeno, in 
GraSič Peter, za operativno upravno 

vodstvo. 
Okrajni L0 Maribor okolica, 

poverjeništvo za finance, 
dne 3. decembra 1948. ( 

Št 1516/8-48 V/6       10.980 
* 

2243. 
Sedež: Razvanje. 
Dan vpisa: 25. novembra 1948. 
Besedilo: Krajevno kovaštvo Razvanje. 

Poslovni predmet: V6a dela kovaške 
stroke. 

Podjetje je ustanovil: KLO Razvanje. 
Operativni upravni voditelj: KLO Raz- 

vanje, pooblaščenec Grazie Peter, član 
KLO. 

Poslovodja podjetja: LobnLk Viktor. 
Za podjetje podpisujeta: 
Lobnik Viktor, poslovodja, neomeje- 

no, 
Grašič Peter, za operativno upravno 

vodstvo. 
Okrajni LO Maribor okolica, 

poverjeništvo za finance, 
dne 3. decembra 1948. 

Št 1970/3—48 V/6        10.9SS 
* 

2294. 
Sedež: Sv. Lenart v SI. gor. 
Dan vpisa: 30. novembra 1948. 
Besedilo: Krajevno dimnikarsko pod- 

jetje Sv. Lenart v SI. gor. 
Poslovni predmet*. Vsi posli dimnikar- 

ske stroke. 
Podjetje Je ustanovil: KLO Sv. Lenart 

v SL gor. 
Operativni upravni voditelj: KLO Sv. 

Lenart, pooblaščenec Brumen Marjeta, 
članica KLO. 

Poslovodja podjetja: šiker Ivan, 
Za podjetje podpisujejo: 
Siker Ivan, poslovodja, neomejeno, 
Breznik Franc, fia réf. KLO, za fi- 

nančno poslovanje, 
Brumen Marjeta, za operativno uprav- 

no vodstvo. 
Okrajni LO Maribor okolica, 

poverjeništvo za finance, 
dne 3. decembra 1948. 

Št 1920/2-48 V/6        10.977 

2295. 
Sedež: St. • v SI. gor. 
Dan vpisa: 23. novembra 1948. 
Besedilo: Krajevna čevljarska delavni- 

ca št. IIj v SI. gor. 
Poslovni predmet: Vsi posli čevljarske 

stroke. 
Podjetje je ustanovil: KLO Št Ilj v 

SI. gor. 
Operativni upravni voditelj: KLO Št. 

•• v SI. gor. 
Poslovodja podjetja: Janžek Franc. 
Za podjetje podpisujejo: 
Janžek Franc, poslovodja, neomejeno. 
Jurgec Franc, knjigovodja, in 
Pola Franc, za operativno upravno 

vodstvo. 
Okrajni LO Maribor okolica,       / 

poverjeništvo za finance, 
dne 3. decembra 1948. 

Št 1955/4—48 V/6        10.976 
* 

2296. 
Sedež: St • v SI. gor. 
Dan vpisa: 23. novembra 1948. 
Besedilo: Krajevna kovaška delavnica 

St. IIj v SI. gor. 
Poslovni predmet: Vej posli kovaške 

stroke. 
Podjetje je ustanovil: KLO St •• v SI 

aor. 
Operativni upravni voditelj: KLO št 

•1. pooblaščenec Polš Franc, tajnik 
KLO. 
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Poslovodja podjetja: Stmad Albin. 
Za podjetje podpisujejo: 
Strnad Albiin, poslovodja, neomejeno, 
Jurgee Franc, knjigovodja, in 
Polš   Franc,   za operativno upravno 

vodstvo. 
Okrajni LO Maribor okolica, 

poverjeništvo za finance, 
dne 8. decembra 1948. 

Št 1955/2—48 V/6        10.972 

2297 
Sedež: St •• • SI. gor. 
Dan vpisa: 23. novembra 1948. 
Besedilo: Krajevna mesarija Št. •• v 

SI. gor. 
Poslovni predmet: Vsi posli mesarske 

stroke. 
Podjetje je ustanovil: KLO St Ilj v SI. 

gor. 
Operativni upravni voditelj: KLO Št- 

Ilj, pooblaščenec Polš Franc, tajnik 
KLO. 

Poslovodja podjetja: Jurgee Franc. 
Za podjetje podpisujejo: 
Jurgee Franc, poslovodja, neomejeno, 
Polš Franc, tajnik KLO, za operativno 

upravno vodstvo, in 
Jurgee Franc, kot knjigovodja. 

Okrajni LO Maribor okolica, 
poverjeništvo za finance, 
dne 8. decembra 1948. 

Št. 1955/2-48 V/6        10.971 

2298. 
Sedež: St •• • 81. gor. •* 
Dan vpisa: 28. novembra 1948. 
Besedilo: Krajevna pekarna Št. Ilj. v 

SI. goricah. 
Poslovni predmet: Vsi posli pekarske 

stroke. 
Ustanovitelj podjetja: KLO St. Ilj v 

SI. goricah. 
Operativni upravna voditelj: KLO Št 

Ilj v SI. gor, pooblaščenec Polž Franc, 
tajnik KLO. 

Poslovodja podjetja: Jurgee Franc 
Za podjetje podpisujeta: 
Jurgee Franc, poslovodja, neomejeno, 

in 
Polš Franc, za operativno upravno vod- 

stvo. 
Okrajni LO Maribor okolica, 

poverjeništvo za finance, 
dne 3. decembra 1948. 

Št. 1956/3-48 V/6       10.970 
** » 

2299 
Sedež: Št. Gotard 8. 
Dan vpisa: 23. novembra 1948. 
Besedilo: Krajevna mesnica KLO št 

Gotard. 
Poslovni predmet: Razeek in prodaja 

mesa in mesnih izdelkov. 
Ustanovitelj podjetja: KLO Št. Gotard. 
Operativni upïavni voditelj: Izvršilni 

odbor KLO Št Gotard. 
Za podjetje podpisujejo: 
Premk Matevž, tajnik KLO in 
Gori'ek Franc, poslovodja, za upravne 

zadeve, 

Zaje Jožefa, knjigovodja, zv računovod- 
ske zadeve. 

Okrajni LO Trbovlje, 
poverjeništvo za finance, 
dne 23. novembra 1948. 

Št 2522/1-48 10.982 

2300. 
Sedež: Solkan, 
Dan vpisa: 7. oktobra 1948. 
Besedilo: Okrajno avtopodjetje Gorica, 

skrajšano »OKAP«. 
Z odločbo št. 4/1 z dne 29. IV. 1947, 

se vpiše: 
Sedež podjetja odslej: Solkan nI. IX. 

korpusa Št. 175. 
Podjetje nima podružnic, razen servis 

delavnice za popravila. 
Izbriše se dosedanji upravnik dr. Ru- 

dolf Rutar, vpišejo se: 
Zavrtanik Ivan, upravnik, v odsotnosti 

ga nadomešča* 
Kovic Kamela, blagajnik kot v. d. 

upravnika, oba pa podpisujeta samo- 
stojno. 

Okrajni L0 Gorica, 
poverjeništvo za finance, 

dne 7. oktobra 1948. 
St. 1786/52-48 9996 

* 
2301. 

Sedež: Ljubljana, Celovška c. 62. 
Dan vpisa: 2. decembra 1948. 
Besedilo: IV. lekarna MLO Ljubljana, 
Besedilo odslej: »Lekarna Šiškac. 

MLO za glavno mesto Ljubljana, 
poverjeništvo za finance, 
dne 2. decembra 1948. 

Fin. št. 4169 10.959 

2302. 
Sedež: LJubljana, šelenbnrgova 4. 
Dan vpisa: 7. decembra 1948. 
Besedilo: Gostinsko podjetje RIO Ljub- 

ljana. 
Izbrise se za podpisovanje Kraigher 

Avgust, namestnik ravnatelja, vpise se 
Cešnovar Anica, namestnik ravnatelja. 

MLO za glavno mesto Ljubljana, 
poverjeništvo za finance. 
dne 7. decembra 1948. 

Fin. št 4432 11.070 

Sedež: Ljubljana, Šelenburgova 5. 
Dan vpisa: 7. decembra 1948. 
Besedilo; Mestni magazin >Strojepis«. 
Poslovalnice:   Ljubljana,   Miklošičeva 

St 5. 
MLO za glavno mesto Ljubljana, 

poverjeništvo za finance, 
dne 7. decembra 1948. 

Fiin, SI 4435 11.071 
* 

2804. 
Sedež: Ljubljana, Vegova 2. 
Dan vpisa: 3. decembra 1948. 
Besedilo: Gostinstvo Center, Ljublja- 

na. 
Izbriše se poslovalnica Stritar, Vidov- 

daneka 2, 
MLO za glavno mesto Ljubljana, 

poverjeništvo za finance, 
dne 3. decembra 1948. 

Fin, št 4312 10.960 

2305. 
Sedež: Kostanjevica. 
Dan vpisa: 26. novembra 1948. 
Besedilo: >0krajna usnjarna Kosta- 

njevica^ 
Izbriše se dosedanji računovodja Jelš- 

nik Vlasta; za računovodstvene zadeve 
bo podpisoval odslej 

Glina Ivan, ravnatelj, samostojno, do 
zneska 50.000 din, večje zneske pa sku- 
paj z njim 

Zdolšek Josip, pravni referent OILO 
Krško. 

Okrajni LO Krško, 
poverjeništvo za finance, 
dne 26. novembra 1948. 

Št. 64/64 10.755 
# 

2306. 
Sedež: Hoče. 
Dan vpisa: 25. novembra 1948, 
Besedilo:   Strojestavbeno  podjetje  in 

livarna v Hočah. 
Izbriše se pravica do poslovanja Ha- 

nik Danici, vpiše se z istimi pravicami 
Strnad Anica, knjigovodja oziroma ra- 

čunovodja. 
Okrajni LO Maribor okolica, 

poverjeništvo za finance, 
dne 3. decembra 1948. 

Št 2003/1-48 V/6        10.968 
* 

2307. 
Sedež: Maribor, Jurčičeva ulica št. 5. 
Dam vpisa: 13. novembra 1948. 
Besedilo:   Okrajni   magazin   Maribor 

okolica. 
Na novo se otvorijo poslovalnice: 
y Kamniti, poslovodja Toplak Hinko, 
v Zg.    Polskavi,   poslovodja   Lešnik 

Avgust, 
v Sv, Trojici, poslovodja Šariah Hinko, 
v Bistrici pri Rušah, poslovodja Brez- 

nik France, 
v Fali, poslovodja Oto Marija, 
v Sv. Martinu, poslovodja Pogorelônik 

Ludvik in 
v Smoln&ku, poslovodja Borko Marko. 

Okrajni LO Maribor okolica, 
poverjeništvo za finance, 
dne 3. decembra 1948. 

Št 1856/2—48 'V/0        10.967 
* 

2308. 
Sedež: Maribor, Jurčičeva ulica št. 5. 
Dan vpisa: 19. novembra 1948. 
Besedilo: Okrajni magazin Maribor 

okolica. 
Črta se pravica do podpisovanja Še« 

Merju Jožetu, bivšemu poslovodji, vpiše 
se 

Gašperič Koloman, poslovodja, ki pod- 
pisuje neomejeno. 

Okrajni LO Maribor okolica, 
poverjeništvo za finance, 
dne 3- decembra 1948. 

Št 1926/2—48 V/6        10.985 

Sedež: Sv. Trojica v 81. gor. 
Dan vpisa: 23. novembra 1948. 
Besedilo: Gostinsko podjetje Trojica v 

SI. gor. 
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Izbriše se pravica do  podpisovanja 
Kirbiš Sonji, vpise se z istimi pravicami 

Šenekar Peter, knjigovodja. 
Okrajni LO Maribor okolica, 
poverjeništvo za finance, 
dne 3. decembra 1948. 

Št 1957/2-48 V/6        10.969 
# 

2810. 
Sedež: Pekre. 
Dan vpisa: 17. novembra 1948. 
Besedilo: Okrajno gostišče »Pri Pekr- 

čanu« v Pekrah. 
Izbriše  se  pravica do  podpisovanja 

Kežmanu Tonetu, bivšemu poslovodji in 
vpiše z istimi pravicami 

Rus Mara, poslovodja. 
V njeni odsotnosti podpisuje , 
Rus Peter. 

Okrajni LO Maribor okolica, 
poverjeništvo za finance, 
dne 2. decembra 1948. 

Št. 1898/2—48 V/6        10.964 
* 

2311. 
Sedež: Selnica ob Muri. 
Dan vpisa: 2. decembra 1948. 
Besedilo: Krajevna čevljarska delavni- 

ca Selnica ob Muri. 
Izbriše se pravica do podpisovanja 

Rajzmanu Alojzu, bivšemu poslovodji, 
Unterlehnerju Ivanu, knjigovodji in Po- 
su Ivanu, za operativno upravno vod- 
stvo, vpišeta se 

Tkauc Jože, poslovodja, ki podpisuje 
neomejeno in 

Bistrovic Rudi, ki podpisuje za ope- 
rativno upravno vodstvo. 

Okrajni LO Maribor okolica, 
poverjeništvo za finance, 
dne 2. decembra 1948. 
. Št. 2039/2—48 V/6        10.966 

* 
2312. 

Sedež: Trbovlje. 
Dan vpisa: 15. novembra 1948. 
Besedilo: Okrajni magazin Trbovlje. 
Podjetje je prevzelo še tele posloval- 

nice: 
Zagorje, poslovalnica 9, 
Hrastnik, poslovalnica 10, 
Trbovlje, poslovalnica 11. 

Okrajni LO Trbovlje, 
poverjfmštvo za finance, 
dne 17. novembra 1948. 

Št. 2258/1—48 -10.981 
* 

k št. 2124 
Sedež: Ljubljana, Gajeva 1. 
Dan vpisa: 11. novembra 1948. 
Besedilo: Gostinsko podjetje Kavarna- 

bar »Nebotičnik«, Ljubljana. 
Izbrišejo se upravičenci za podpisova- 

nje: Bec Jože, ravnatelj, Kokalj Dušan- 
ka, knjigovodja in Šinkovec Angela, na- 
mestnica knjigovodje; vpišejo se: 

Seršt Matija, ravnatelj, 
Kraigher Josip, namestnik* ravnatelja, 
Hrast Janko, namestnik računovodje. 
MLO za glavno mesto Ljubljana, 

poverjeništvo za finance, 
dne 11. novembra 1948. 

Fin št. 3903 10.311 

2313. 
Sedež: Gradac. 
Dan izbrisa: 8. decembra 1948. 
Besedilo: Mizarsko-kolarska delavnica 

KLO Gradac. 
Zaradi prenehanja obratovanja. 

Okrajni L0 Črnomelj, 
poverjeništvo za finance, 

dne 8. decembra 1948. 
Št. 2232/1 11.068 

Vpisi v zadružni register 
1659. 

Sedež: Moste. 
Dan vpisa: 1. decembra 1948. 
Besedilo: Potrošniška zadruga z ome- 

jenim jamstvom v Mostah. 
Zadruga je bila ustanovljena na usta- 

novnem zboru 30. XI. za nedoločen čas. 
Naloge zadruge so: 1. da na čim boljši 

in čun kulturnejši način oskrbuje svoje 
člane in njihove družine z vsemi potreb- 
nimi potrošnimi predmeti; 2. da ustanav- 
lja obrtne delavnice za potrebe svojih 
članov, po potrebi in možnosti pa tudi 
lastna podjetja; 3. da skrbi s sodelova- 
njem sindikalnih organizacij za dvig kul- 
turne in prosvetne ravni in za zadružno 
vzgojo svojih članov. 

Zaradi smotrnega in uspešnejšega iz- 
vajanja svojih nalog izdela potrebne na- 
črte v skladu s splošnim državnim na- 
črtom ter sklepa potrebne pogodbe za 
dobavo potrošnih predmetov za svoje 
člane. 

Zadružni delež znaša 100 din, ki se 
lahko plača v obrokih. Delež zadružni- 
kovega družinskega člana znaša 10 din. 
člani odgovarjajo za obveznosti zadruge 
z desetkratnim zneskom vpisanega en- 
kratnega temeljnega oziroma družinske- 
ga deleža. 

Zadruga razglaša važnejše sklepe v 
svojih poslovnih prostorih in na razglas- 
nih deskah svojih poslovalnic. 

Upravni odbor sestavlja 7 članov, ki 
jih voli zbor izmed zadružnikov. Njegova 
dolžnost traja eno leto. Za zadrugo pod- 
pisujeta po dva člana upravnega odbora, 
katerih enega lahko nadomešča po 
upravnem odboru pooblaščeni uslužbe- 
nec zadruge. 

Člani upravnega odbora so: 
Čibašek Anton, sedlar, Moste 71, 
Ravnikar Franc, mesar, Suhadole 40, 
Završnik Minka, nameščenka, Moste 43, 
Podlipnik Andrej, nameščenec, Suha- 

dole 5, 
Kopitar Janez, invalid, Žeje 14, 
Bravhar Ivana, nameščenka, Suhadole 

št. 26, 
Plevel Peter, ključavničar, Moste 5. 

Okrožno sodišče v Ljubljani 
dne 1. decembra 1948. 

Zt 265/48 - Zadr VI/230/1   10.894 
# 

1660. 
Sedež: Šenčur. 
Dan vpisa: 25. novembra 1948. 
Besedilo: Potrošniška zadruga z ome- 

jenim jamstvom r Šenčurju. 
Zadruga je bila ustanovljena na usta- 

novnem zbora 27. VI. 1948 za nedoločen 
čas. 

Naloge zadruge so: 1. da na com boljši 
ili tlim kulturnejši način oskrbuje svoje 
člane in njihove družine z vsemi potreb- 
nimi potrošnimi predmeti; 2. da ustanav- 
lja obrtne delavnice za potrebe svojih 
članov, po potrebi in možnosti pa tudi 
lastna podjetja; 3. da skrbi s sodelova- 
njem sinddikainiü organizacij za dvig kul- 
turne in prosvetne ravni in za zadružno 
vzgojo svojih članov. 

Zaradi smotrnega in uspešnejšega izr 
vajanja svojih nalog izdela potrebne na- 
črte v skladu s splošnim državnim na- 
črtom ter sklepa potrebne pogodbe iu 
dobavo potrošnih predmetov za svoje 
člane. 

Zadružni delež znaša 100 din, ki se 
lahko plača v obrokih. Delež zadružni- 
kovega družinskega člana znaša 20 din. 
Člani odgovarjajo za obveznosti zadruge 
z desetkratnim zneskom vpisanega en- 
kratnega temeljnega oziroma družinske- 
ga deleža. 

Zadruga razglaša važnejše sklepe v 
svojih poslovnih prostorih in na razglas- 
nih deskah svojih poslovalnic. 

upravni odbor sestavlja 9 članov, ki 
jih voli zbor izmed zadružnikov. Njegova 
dolžnost traja eno leto. Za zadrugo p:. . 
pisujeta po dva člana upravnega odbor-, 
katerih    enega   lahko   nadomešča   po 
upravnem odboru pooblaščeni  uslužbe- 
nec zadruge. 

Člani upravnega odbora so: 
Pipan Franc, delavec, Šenčur 205, 
Remic Anton, delavec, Šenčur 140, 
Cotman Rudolf, lesni manipulant, Šen- 

čur 16, 
Logar Jože, telefonist, Šenčur 72, 
Mohar Franc, delavec, Šenčur 113, 
Krajnik Pavel, delavec, Šenčur 2, 
Kimovec Anton, delavec. Šenčur 182, 
Stružnik Marija, delavka. Srednja vas 

št. 19, 
Jenko Janez, delavec, Srednja vas 56. 
Pooblaščenec   za   sopodpisovanje   je 
Kralj Franc/ knjigovodja. Šenčur 183. 

Okrožno sodišče v Ljubljani 
dne 25. novembra 1948. 

Zt 148/48 — Zadr VI 229/1    10.895 
* 

1661. 
Sedež: Šmartno v Tuhinju. 
Dan vpisa: 1. decembra 1948. 
Besedilo: Kmetijska zadruga z omeje- 

nim jamstvom v Tuhinju. 
Zadruga je bila ustanovljena na usta- 

novnem zboru 12. III. 1948 za nedoločen 
čas. 

Naloge zadruge so: 1. da na čim boljši 
in čim kulturnejši način oskrbuje svoje* 
člane z vsemi potrebnimi potrošnimi 
predmeti; 2. da odkupuje v svojem oko- 
lišu vse kmetijske pridelke in izdelke v 
skladu s postavljenim načrtom za dobro 
oskrbo mest in drugih industrijskih sre- 
dišč in sklepa v ta namen pogodbe; 
3. da pospešuje in razvija vse panoge 
kmetijskega gospodarstva na svojem 
področju, tako poljedelstvo, živinorejo, 
sadjarstvo, vinogradništvo, čebelarstvo 
gojitev industrijskih in drugih kultur, 
gozdarstvo, domačo obrt itd., posebno 
še tiste panoge oziroma kulture, ki v 
danih naravnih pogojih najbolj uspeva- 
jo: 4. da uvaja za povečanje kmetijske 
proizvodnje in <• tem za nnrpšPnnfe bla- 
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Vidi" Andrej, Srednje 175, 
Bernik Angel, Perseti 194, 
Bernik Jožef, Bevčari 203, vsi kmetje, 

odborniki 
Okrožno sodišče v Postojni 

dne 29. oktobra 1948. 
Zt 161/48—2 10.647 

*   ' 
1668. 

Sedež: Kostanjevica, okraj Gorica. 
Dan vpisa: 29. oktobra 1948. 
Besedilo: Obnovitvena zadruga z ome- 

jenim jamstvom v Kostanjevici nad Ka- 
nalom. 

Zadruga je bila ustanovljena na skup- 
ščini 9. V. 1948 za nedoločen čas. _ 

Naloge zadruge so: a) da pod vod- 
stvom tehničnega strokovnjaka prouči 
terenske razmere in izdela obnovitveni 
načrt za svojo vas; b) da pod vodstvom 
gospodarskega strokovnjaka izdela pro- 
račun obnovitvenih del za vsakega po- 
sameznega člana in za celotni okoliš; ••- 
dalje določi višino obremenitve v delu 
in denarju in odplačilni načrt za vsake- 
ga člana; c) da posreduje med člani in 
ljudsko oblastjo ureditev zemljiškoknjiž- 
nih, služnostnih in drugih spornih od- 
nosov (komasacija); č) da preskrbuje 
kredi) za nabavo materiala in izvedbo 
obnovitvenih del; d) da skupno nabav- 
lja in izdeluje, zbira in porazdeljuje med 
svoje člane gradbeni' material; e) da s 
pritegnitvijo vseh razpoložljivih delov- 
nih moči pod vodstvom tehničnega stro- 
kovnajaka obnovi porušena naselja po 
predloženem in potrjenem obnovitvenem 
načrtu; f) da po možnosti od pristojnih 
oblasti izposluje pritegnitev delovnih 
moči, zlasti iz vrst vojnih ujetnikov teT 
jim odreja delo po njihovi strokovni us- 
posobljenosti/ 

Zadružni delež znaša 300 din. Vsak za- 
družnik odgovarja z dvakratnim zne- 
skom vpisanih deležev. 

Priobčitve se razglašajo na zadružni 
razglasni deski. 

Upravni odbor sestavljajo predsednik, 
tajnik, blagajnik, morebitni načelBiki od- 
sekov in 3 člani, ki jih voli skupščina. 

Zadrugo zastopa upravni odbor, zanjo 
podpisujeta po dva člana upravnega od- 
bora, katerih enega sme nadomeščati po- 
oblaščeni uslužbenec zadruge. 

Člani upravnega odbora so: 
Jeroručič Stanko, kmet, Kostanjevica 

66, predsednik, 
Velušček Angel, kolar, Kostanjevica 

68, podpredsednik, 
Znidarčič Alojz, pleskar, Kostanjevica 

61, tajnik, 
Tomažič Benedikt, kmet, Kostanjevica 

št. 79, blagajnik, 
Maurič Andrej, zidar, Kostanjevica 56, 
Peiernel Franc, kmet, Kostanjevica 60, 

odbornika. 
Okrožno sodišče v Postojni 

dne 29. oktobra 1948. 
Zt 208/48—2 10.646 

.  * 
1669. 

Sedež: Kozina, okraj Sežana. 
Dan vpisa: 14._ septembra 1948• 

.Besedilo: Kmetijska zadruga,z omeje- 
mm jamstvom v Hcrpeljah-Kozini. 

Zadruga je bila ustanovljena na skup- 
ščini 2. V  1948. 

Naloge zadruge so: 1. da na čim boljši 
in čim kulturnejši način oskrbuje svoje 
člane z vsemi potrebnimi potrošnimi 
predmeti; 2- da odkupuje v svojem oko- 
lišu vse kmetijske pridelke in izdelke v 
skladu s postavljenim načrtom za dobro 
oskrbo mest in drugih industrijskih sre- 
dišč in sklepa v ta namen pogodbe; 
3. da pospešuje in razvija vse panoge 
kmetijskega gospodarstva na svojem 
področju, talco poljedelstvo, živinorejo, 
sadjarstvo, vinogradništvo, čebelarstvo 
gojitev industrijskih in drugih kultur, 
gozdarstvo, domačo obrt itd., posebno 
se tiste ponoge oziroma kulture, ki v 
danih naravnih pogojih najbolj uspeva- 
jo; 4. da uvaja za povečanje kmetijske 
proizvodnje in s tem za naraščanje bla- 
gostanja svojih članov naprednejše teh- 
nične in agronomske metode v kmetij- 
stvu in v ta namen nabavlja kmetijske 
stroje, umetna gnojtta itd., ustanavlja 
ambulante za živino, plemenilne postaje, 
organizira selekcijo živine, gradi silose, 
organizira semensko službo, skrbi za 
gojitev sadnih, gozdnih in drugih sadik 
itd.; 5. da organizira predelavo kmetij- 
skih pridelkov in obrtne delavnice za 
potrebe svojih članov in izrablja pri tem 
predvsem lokalne surovine; 6. da zbira 
kmečke prihranke v obliki hranilnih 
vlog in notranjih posojil za ustvarjanje 
obratnih sredstev in podeljevanje kre- 
ditov svojim članom; 7. da skrbi za go- 
spodarski strokovni, kulturni in pro- 
svetni dvig vseh prebivalcev svojega 
okoliša tako, da prireja v svojem za- 
družnem domu strokovna in politična 
predavanja, kulturne prireditve, stro- 
kovne tečaje, razstave, predvajanja fil- 
mov, goji Kzkulturo itd. ter ustanovi 
svojo knjižnico. 

Zaradi smotrnega in uspešnejšega iz- 
vajanja svojih nalog izdela potrebne na- 
črte v skladu s splošnim državnim na- 
črtom. 

Zadružni delež znaša 150 din, delež 
zadružnikovega družinskega člana 20di- 
narjev. Vsak zadružnik odgovarja s pet- 
kratnim zneskom vpisanih deležev. 

Priobčitve se razglašajo v poslovnih 
prostorih zadruge in na razglasni deski. 

Upravni odbor sestavlja do 9 članov. 
Zadrugo zastopa upravni odbor, zan|o 

pa podpisujeta dva Člana upravnega od- 
bora, katerih enega sme nadomeščati po- 
oblaščeni uslužbenec zadruge. 

Člani upravnega odbora so: 
Mihalič Anton, kmet, Nasirc 16, pred- 

sednik, 
Fonda Karel, kmet, Vrhpolje 24, 
Sošič Stanko, kmet, Treblje 15, 
Dobrila Franc, kmet, Herpelje 49, 
Benčič Josip, čevljar, Herpelj© 33, 
Rapotec Rudolf, kmet, Kozina 11, 

.Abram Edvard, kmet, Vrhpolje 33, 
Mihalič Albert, kmet, Mihele 13, od- 

borniki. 
Okrožno sodišče v Postojni 

dne 14. septembra 1948.        / 
Zt 166/48—2 10.642 

1670. 
Sedež: Mcdana, okraj Gorica. 
Dan vpisa 4. novembra 1948. 
Besedilo: Vinogradniška obdeloval- 

na zadruga >Jože Srebmič« z omejenim 
jamstvom v Medani. 

Zadruga je bila ustanovljena na skup- 
ščini 5. IX. 1948. 

Naloga zadruge je: Povečati' donos za- 
drugi dodeljene zemlje, zmanjšati pro- 
izvajalne stroške, povečati dohodke in 
s čim pravilnejšim izrabljanjem razpo- 
ložljive delovne sile, strojev in orodja 
doseči večjo korist za člane in državo. 

Razen hiše, ohišnice in pripadajočih 
zgradb, ki eo potrebne za osebno go- 
spodarstvo, je vsa druga zemlja, ki je 
zadrugi dodeljena, skupna last vseh za- 
družnikov, v imenu katerih je zemlja 
zadrugi dodeljena. Pri tem se računa 
na vsakega zadružnika kot njegov so- 
laistnijški del zemlje oni del skupne 
površine, kakršnega je zadružnik imei 
pravico dobiti. 

Pri ustanovitvi zadruge se določi po- 
vršina in vrednost solastniškega dela 
zemlje vsakega zadružnika. To ocenitev 
mora potrditi zbor. 

Pri vstopu v zadrugo plača vsaka dru- 
žina ali član, ki je sprejet kot poedmec, 
enkratno pristopnino 100 din. Pristopni- 
na se ne povrne. 

Vabilo na zbor se razglasi v prostoru 
zadruge in dostavi vsem zadružnikom 
najmanj 8 dni pTed zborom. 

Upravni odbor sestavlja • do 8 članov, 
vštevši predsednika in tajnika. Pred- 
eedjuik upravnega odbora predstavlja 
zadrugo, zanjo podpisujeta po dva člana 
upravnega odbora, katerih enega sme 
nadomeščati pooblaščeni uslužbenec za- 
druge. 

Člani upravnega odbora so: 
Bužinel KaroL Plešivo 27, predsednik, 
Pulec Mirko, Plešivo 5, blagajnik, 
Oukjati Rudi, Ceglo 1, 
Šturm Franc, Ceglo 11, 
Rusjan Darko,  Ceglo 13, 
SrebrniS Alojz, Plešivo 4, 
Srebmič Teodor, Vas 34, vsi kmet- 

je, odborniki. 
Okrožno sodišče • Postojni 

dne 4. novembra 1948. 
Zt 192/48-6 10.641 

* 
1671. 

Sedež: Rihemberk, okraj Gorica. 
Dan vpisa: 29. oktobra 1948. 
Besedilo: Kmetijska obdelovalna za- 

druga »Branik« z omejenim jamstvom 
v Rihemberku. 

Zadruga je bila ustanovljena na skup- 
ščini 16. VIII. 1948 za nedoločen čas. 

Naloga zdruge je: Skupna obdelava 
zemlje za povečanje donosa z zmanjša- 
nimi proizvajalnimi stroški, s pravilnej- 
šim izrabljanjem obstoječe delovne sile, 
strojev in orodja. 

Zadružni delež znaša 100 din. Vsak 
zadružnik odgovarja z desetkratnim zne- 
skom vpisanega deleža. 

Priobčitve se razglašajo v poslovnih 
prostorih zadruge in na razglasni deski. 

Upravni odbor sestavlja 5 do 10 čla- 
nov. Zadrugo zastopa upravni odbor, za- 
njo podpisujeta dva člana upravnega od- 
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bora, katerih enega sme  nadomeščati 
pooblaščeni uslužbenec zadruge. 

Člani  upravnega odbora so: 
Colja Franc, kniet, Bizjaki 10, pred- 

sednik. 
Zgouik Torca^ hišna, Birsi 25, blagaj- 

nik, 
JKerševan Julij, kmet, Bizjaki 9, 
Besednjak Alojz, kmet, Cvetrož 23, od- 

bornika. 
Okrožno sodišče v Postojni 

dne 29. oktobra 1948 
Zt 173/48-4 10.051 

1672. 
Sedež: Solkan, okraj Gorica. 
Dan vpisa: 29. oktobra 1948. 
Besedilo: Obrtniška nabavna in pro- 

dajna zadruga mizarjev z omejenim 
jamstvom v Solkanu. 

Zadruga je bila ustanovljena na skup- 
ščini 9. VIII. 1948 za nedoločen cas. 

Naloge zadruge so: 1. da nabavlja pro- 
izvajalna sredstva in surovine za svoje 
člane; 2. da prevzema od svojih članov 
njihove proizvode, jih razvršča po vrsti 
in kakovosti in skrbi za skupno pro- 
dajo; 3. da sodeluje pri načrtu oskrbe 
in pomaga pri vključevanju obrtnikov v 
načrtno delo; 4. da prevzema oziroma 
posreduje prevzemanje proizvajalnih na- 
log za svoje člane, vodi evidenco o iz- 
polnitvi teh nalog in skrbi, da se v ce- 
loti izvajajo predpisi glede cen, kakovo- 
sti iadelkov, uporabe materiala itd.; 6. 
da zbira in predeluje zaradi samooskr- 
be v svojem okolišu surovine, ki so še 
neizrabljene in jih razdeljuje med svoje 
člane; 6. da dviga obrtništvo strokovno, 
kulturno in prosvetno s pomočjo usta- 
nov, tečaji, predavanji in tiskom; 7. da 
pospešuje varčevanje med obrtniki — 
zadružniki; 8. da skrbi v svojem okolišu 
za dvig in pravilno poslovanje obrtni- 
škega zadružništva po navodilih repu- 
bliške zveze obrtniških zadrug. 

Zadružni delež znaša 600 din. Vsak 
zadružnik odgovarja z desetkratnim zne- 
skom vpisanega deleža. 

Priobčitve se razglašajo v poslovnih 
prostorih zadruge in na razglasni deski. 

Upravni odbor sestavlja 5 do 9 članov. 
Zadrugo zastopata v imenu upravnega od- 
bora in zanjo podpisujeta predsednik in 
tajnik, če sta zadržana, pa najmanj dva 
člana upravnega odbora, katerih enega 
sme nadomeščati pooblaščeni vodilni 
uslužbenec zadruge. 

Člani upravnega odbora so: 
Perko Stefan, pok. Gašperja, Solkan, 

IX. korpusa 150, predsednik, 
Batistič Franc, Solkan, Šolska 56, pod- 

predsednik, 
Bašio Zdravko, Solkan, (Gas) 247, taj- 

nik, 
Prijon Janez, Solkan, M. Valentinčica 

št. 60, 
Bratima Valerijan, Solkan, IX. korpu- 

sa 188, 
Srebrnič Alojzij, Solkan, IX. korpusa 

št 275, 
Leban Oskar, Solkan, Sv. Štefan 22, 

vel' mizarji, odborniki. 
Okrožno sodišče v Postojni 

dne 29. oktobra 1948. 
Zt 210/48-2 10.648 

1673. 
Dan vpisa: 12. novembra 1948. 
Sedež: Ljubljana. 
Besedilo: Zadružna zveza v Ljubljani, 

zadruga z omejenim jamstvom v likvida- 
ciji. Zadr. II 1/112 

Sedež: Ljubljana. 
Besedilo: Zadružna hranilnica, zadru- 

ga z omejenim jamstvom Ljubljana v 
likvidaciji. Zadr. II 3/32 

Sedež: Ljubljana. 
Besedilo: Kreditna zadruga uslužben- 

cev železničarskih gospodarskih ustanov 
v Ljubljani, zadr. z omej. jamstvom v li- 
kvidaciji. Zadr. II 4/16 

Sedež: Ljubljana. 
Besedilo: »Dom« stavbena in kreditna 

zadruga uslužbencev, zadruga z omeje- 
nim jamstvom v Ljubljani v likvidaciji. 
Zadr. II 6/41 

Sedež: Ljubljana. 
Besedilo: Ljudska hranilnica in poso- 

jilnica na Viču — Ljubljana, za'druga 
z neomejenim jamstvom v likvidaciji. 
Zadr. II 10/53 

Sedež: Cerknica. 
Besedilo: Hranilnica in posojilnica v 

Cerknici, zadruga z neomejenim jam- 
stvom v likvidaciji Zadr. II 9/90 

Sedež: Dobrova. 
Besedilo: Hranilnica in posojilnica na 

Dobrovi pri Ljubljani, zadruga z neome- 
jenim jamstvom v likvidaciji. Zadr. II 
15/176 

Sedež: Ljubljana, 
Besedilo: Kmetski hranilni in posojilni 

dom v Ljubljani, zadruga z neomejenim 
jamstvom v likvidaciji. Zadr. II 16768 

Sedež: Rovi. 
Besedilo: Hranilnica in posojilnica na 

Rovih, zadruga s ncomojenim jamstvom 
v likvidaciji. Zadr. II 20/56 

Sedež: Vodice. 
Besedilo: Hranilnica in posojilnica v 

Vodicah, zadruga z neomejenim jam- 
stvom v likvidaciji. Zadr. II 21/60 

Sedež: Jožica. 
Besedilo: Hranilnica in posojilnica na 

Jezici, zadruga z neomejenim jamstvom 
v Ukvidaciji. Zadr. II 22/26 

Sedež: Bloke. 
Besedilo: Hranilnica in posojilnica v 

Blokah, zadruga z neomejenim jamstvom 
v likvidaciji. Zadr. II 26/85 

Sedež: Ljubljana. , 
Besedilo: Hranilna posojilnica »Moj 

dome, zadruga z omejenim jamstvom v 
Ljubljani v likvidaciji. Zadr. II 28/21 

Sedež: Rudnik. 
Besedilo: Hranilnica in posojilnica na 

Rudniku, zadruga z neomejenim jam- 
stvom v likvidaciji. Zadr. II 41/19 

Dan vpisa: 17. novembra 1948. 
Sedež: Lukovica. •   " 
Dan vpisa: 17. novembra 1948. 
Besedilo: Hranilnica in posojilnica v 

Lukovici, zadruga z neomejenim jam- 
stvom v likvidaciji. Zadr. II 42/57 

Sedež: Zg. Tuhinj. 
Besedilo: Hranilnica in posojilnica v 

Zg. Tuhinju, zadruga z neomejenim jam- 
stvom v likvidaciji. Zadr. II 43/65 

Sedež: Šmartno. 
Besedilo: Kmetska hranilnica in poso- 

jilnica v Smartncm pri Litiji, zadruga z 
neomejenim jamstvom v likvidaciji. 
Zadr. II 44/72 

Sedež: Brezovica. 
Besedilo: Hranilnica in posojilnica na 

Brezovici, zadruga z neomejenim jam- 
stvom v likvidaciji. Zadr. II 49/51 

Sedež: Prcvoje. 
Besedilo: Hranilnica in posojilnica na 

Provojah, zadruga z neomejenim jam- 
stvom v likvidaciji. Zadr. II 50/53 

Sedež: Ljubljana. 
Besedilo: Zveza agrarnih zadrug v 

Ljubljana zadruga z ncomojenim jam- 
stvom v likvidaciji. Zadr, II 51/6 

Sedež: Ljubljana. 
Besedilo: Posojilnica Kmečko zvezo v 

Ljubljani, zadruga z neomejenim jam- 
stvom v likvidaciji. Zadr. II 57/8 

Sedež: Moravče. 
Besedilo: Posojilnica in hranilnica v 

Moravčah, zadruga z neomejenim jam- 
stvom v likvidaciji Zadr. II 59/82 

Sedež: Unec. 
Besedilo: Hranilnica in posojilnica na 

Uncu, zadruga z neomejenim jamstvom 
v likvidaciji. Zadr. II 61/21 

Sedež: Šiška. 
Besedilo: Ljudska hranilnica in poso- 

jilnica v Šiški, zadrug z neomejenim 
jamstvom v likvidaciji.  Zadr.  II  76/19 

Sedež: Vače. 
Besedilo: Kmečka hranilnica in poso- 

jilnica v Vačah, zadruga z neomejenim 
jamstvom v Hkvidaci,    Zadr. II 73/42 

Sedež: Ljubljana. 
Besedilo: Kreditna zadruga združenih 

nameščencev v Ljubljani, zadruga z ome- 
jenim jamstvom v likvidaciji. Zadr. II 
88/10 

Sedež: Blagovica. 
Besedilo: Hranilnica in posojilnica v 

Blagovici, zadruga z neomejenim jam- 
stvom v likvidaciji. Zadr. II 95/63 

Sedež: Šmartno. 
Besedilo: Hranilnica in posojilnica v 

Šmartnem pri Litiji, zadruga z neomeje- 
nim jamstvom v likvidaciji. Zadr. II 
96/62 

Sedež: Ljubljana. 
Besedilo: Kreditna zadruga mestnih 

uslužbencev v Ljubljani^ zadruga z ome- 
jenim jamstvom v likvidaciji. Zadr. II 
108/4 

Sedež: Ljubljana. 
Besedilo: Hranilna in posojilna zadru- 

ga zadružnih nameščencev z o. j. v Ljub- 
ljani v likvidaciji. Zadr. II 109/25 

Sedež: Dolsko. 
Besedilo: Hranilnica in posojilnica v 

Dolskem, zadruga z neomejenim jam- 
stvom v likvidaciji. Zadr. II 112/52 

Sedež: Ljubljana. 
Besedilo: »Kovinar« kreditna zadruga 

z omejenim jamstvom v Ljubljani v li- 
kvidaciji. Zadr. II 114/13. 
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Sedež: Tomišelj. 
Besedilo; Hranilnica in posojilnica v 

Tomišlju, zadruga z neomejoiiim jam- 
stvom v likvidaciji. Zadr. II 126/76 

Sedež: Ig 
Besedilo: Hranilnica in posojilnica na 

Igu, zadruga z neomejenim jamstvom v 
likvidaciji. Zadr. II 128/59 

Sedež: Ljubljana. 
Besedilo: Splošno kreditno društvo v 

Ljubljani, zadruga z neomejenim jam- 
stvom v likvidaciji. Zadr, II 129/95 

Sedež: Ljubljana. 
Besedilo: Zveza slovenskih zadrug v 

Ljubljani, zadruga z omejenim jamstvom 
v likvidaciji. Zadr. II 136/80 

Sedež: Mengeš. 
Besedilo: Hranilnica in posojilnica • 

Mengšu, zadruga z omejenim jamstvom 
v likvidaciji. Zadr  II 138/80 

Izbriše se likvidator Božič Lado. 
Vpiše se likvidator: 
dr. Linhart Božidar, načelnik oddelka 

za banke pri ministrstvu za finance LRS 
v Ljubljani. _t 

Okrožno sodišč? v Ljubljani 
dne 16. novembra 19-18. 

10 606 
* 

1674. 
Sedež: Ženavlje. 
Dan vpisa: 27. novembra 1948. 
Besedilo: Kmetijska nabavno prodajna 

zadruga z o. j- v Ženavljah. 
Na zboru 15. VIII. 1948 so bila spre- 

jeta nova pravila. 
Sedež odslej: Ženavlje, okraj Murska 

Sobota. 
Besedilo odslej: Kmetijska zadruga 

a o j. v Ženavljah. 
Naloge zadruge so: 1. da na čim boljši 

in čim kulturnejši način oskrbuje svoje 
člane z vsemi potrebnimi potrošnimi 
predmeti; 2. da odkupuje v svojem oko- 
lišu vse kmetijske pridelke in izdelke v 
skladu s postavljenim načrtom za dobro 
oskrbo mest in drugih industrijskih sre- 
dišč in sklepa v ta namen pogodbe; 
3. da pospešuje in razvija vse panoge 
kmetijskega gospodarstva na svojem 
področju,, tako poljedelstvo, živinorejo, 
sadjarstvo, vinogradništvo, čebelarstvo 
gojitev industrijskih in drugih kultur, 
gozdarstvo, domačo obrt itd., posebno 
go tiste panoge oziroma kulture, ki v 
danih naravnih pogojih najbolj uspeva- 
jo. 4. da uvaja za povečanje kmetijske 
proizvodnje in s tem za naraščanje bla- 
gostanja svojih članov naprednejše teh- 
nične in agronomske metode v kmetij- 
stvu in v ta namen nabavlja kmetijske 
stroje, umetna gnojila itd., ustanavlja 
ambulanto za živino, plemenilne postaje, 
organizira selekcijo živine, gradi silose, 
organizira semensko službo, skrbi za 
gojitev sadnih, sozdnih in drugih sadik 
itd-; 5. da organizira predelavo kmetij- 
skih pridelkov in obrtne delavnice za 
potrebe svojih članov in izrablja pri tem 
predvsem lokalne surovine: 6 da zbira 
kmečke prihranke v obliki hranilnih 
vlog in notranjih posojil za ustvarjanje 
obratnih sredstev in podeljevanje k re- 
ditov svojim članom; 7. da skrbi za go- 

spodarski strokovni, kulturni in pro- 
svetni dvig vseh prebivalcev svojega 
okoliša tako, da prireja v svojem za- 
družnem domu strokovna in politična 
predavanja, kulturne prireditve, stro- 
kovne tečaje, razstave, predvajanja fil- 
mov, goji fizkulturo itd. ter ustanovi 
svojo knjižnico. 

Zaradi smotrnega in uspešnejšega iz- 
vajanja svojih nalog izdela potrebne na- 
črte v skladu s splošnim državnim na- 
črtom. 

Upravni odbor sestavlja 5 do 9 članov. 
Okrožno sodišče v Maribora 

dne 27. novembra 1948. 
Zadr. II 8 10.886 

1875. 
Sedež: Bovec, okraj Tolmin. 
Dan vpisa: 29. oktobra 1948. 
Besedilo: Kmetijska nabavno-prodaj- 

na zadruga Z omejenim jamstvom v 
Bovcu. 

Na skupščini 10. IV. 1948 so bila spre- 
jeta nova pravila. 

Besedilo odslej: Kmetijska zadruga s 
omejenim jamstvom v Bovcu- 

Naloge zadruge so: 1. da na čim boljši 
in čim kulturnejši način oskrbuje svoje 
člane z vsemi potrebnimi potrošnimi 
predmeti, 2. da odkupuje v svojem oko- 
lišu vse kmetijske pridelke in izdelke v 
skladu s postavljenim načrtom za dobro 
oskrbo mest in drugih industrijskih sre- 
dišč in sklepa v ta namen pogodbe; 
3. da pospešuje in razvija vse panoge 
kmetijskega gospodarstva na svojem 
področju, tako poljedelstvo, živinorejo, 
sadjarstvo, vinogradništvo. Čebelarstvo, 
gojitev industrijskih "in drugih kultur, 
gozdarstvo, domačo obrt itd., posebno 
še tiste panoge oziroma kulture, ki v 
danih naravnih pogojih najbolj uspeva- 
jo; 4. da uvaja za povečanje kmetijske 
proizvodnje in s tem za naraščanje bla- 
gostanja svojih članov naprednejše teh- 
nične in agronomske metode v kmetij- 
stvu in v ta namen nabavlja kmetijske 
stroje, umetna gnojila itd., ustanavlja 
ambulante za živino, plemenske postaje 
organizira selekcijo živine, gradi silose, 
organizira semensko službo, skrbi za 
gojitev sadnih, gozdnih in drugih sadik 
itd.; 5. da organizira predelavo kmetij- 
skih pridelkov in obrtne delavnice za 
potrebe svojih članov in izrablja pri tem 
predvsem lokalne surovine; 6. da zbira 
kmečke prihranke v obliki hranilnih 
vlog in notranjih posojil za ustvarjanje 
obratnih sredstev in podeljevanje kre- 
ditov svojim članom; 7. da skrbi za go- 
spodarski strokovni, kulturni in pro- 
svetni dvig vseh prebivalcev- svojega 
okoliša tako, da prireja v svojem za- 
družnem domu strokovna in politična 
predavanja, kulturne prireditve, stro- 
kovne tečaje, razstave, predvajanja fil- 
mov, goji fizkulturo itd. ter ustanovi 
svojo knjižnico. 

Zaradi smotrnega in uspešnejšega iz- 
vajanja svojih nalog izdela potrebne na. 
črte v skladu s splošnim državnim na- 
črtom. 

Priobčitve se razglašajo v poslovnih 
prostorih zadruge in na razglasni deski. 

Upravni odbor sestavlja 7 do 9 članov. 
Zadrugo zastopa upraved odbor, zanjo 

pa podpisujeta dva člana upravnega od- 
bora, katerih enega sme nadomeščati po- 
oblaščeni uslužbenec zadruge. 

Izbrišejo se člani upravnega odbora: 
Mlekuž Matija, kmet, Kal 21, šulin Izi- 
dor, krojač Žaga 144, Berginc Alojz, mle- 
kar, čezsoča 76, vpišejo se novi izvoljeni 
člani upravnega odbora: 

Kuk Jožefa, hišna, Bovec 90, 
Durjava Ivan, kmet, Bovec 273, 
Zorč Matija, rudar, Bovec 85. 

Okrožno sodišče v Postojni 
dne 29. oktobra 1948. 

Zt 92/47—4 10.648 

Vpisi v trgovinski register 
1676. 

Sedež: Ljubljana. 
Dan vpisa: 23. novembra 1948. 
Besedilo: >Bon-Bone Florjane Josip 

Ljubljana. 
Na podlagi odločbe MLO, poverjenih 

štvo za trgovino in preskrbo z dne 18. 
novembra 1948, št- 6214/48, je prešla 
tvrdka v likvidacijo. 

Likvidator: Avsec Svetovid, uslužbe- 
nec trg. podjetja »Prehrana« v Ljublja- 
ni, Tyrseva c. 15. 

Likvidacijska firma: kakor doslej • 
pristavkom »v likvidaciji«. 

Likvidator samostojno podpisuje likvi- 
dacijsko firmo. 

Okrožno sodišče v Ljubljani, 
dne 22 novembra 1948. 

Rg A VII 158/3 10.658 
I * 1677. 
I     Sedež: Ljubljana. 

Dan vpisa: 8. decembra 1948. 
Besedilo:   Franc  Šumi,  importna in 

eksportna družba z o. z. 
Izbrise se delegat Gavrilovič Milan. 
Na podlagi odločbe MLO v Ljubljani, 

poverjeništvo za trgovino in preskrbo * 
dne 2. XII. 1948. TP št. 6507/48, je pre- 
šla tvrdka v likvidacijo. 

Likvidatorji: 
Stupica Franc, Ljubljana. Gajeva 1, 
Falatov Josip, Mala vas 77, Jezica, 
Gavrilovič Mâan, Ljubljana, Pleteršni- 

kova ulica. 
Likvidacijska firma: kakor doslej. • 

pristavkom >v likvidaciji«. 
Likvidatorja kolektivno podpdeujejo li- 

kvidacijsko firmo. 
Okrožno sodišče v Ljubljani 

dne 3. decembra 1948. 
Bg C I 82/42 10.984 

1678. * 
Sedež: Ljubljana. 
Dan vpisa: 3. decembra 1948. 
Besedilo: Izvozna in uvozna družba • 

o. z. Ljubljana. 
Izbriše se delegat Gavrilovič Milan. 
Na podlagi odločbe MLO v Ljubljani, 

poverjeništvo za treovino in preskrbo s 
dne 2. XII. 1948, TP št. 6507/48, je pre- 
šla tvrdka v likvidacijo. 

Likvidatorji: 
Stupica Franc, Ljubljana. Gajeva 1, 
Falatov Josip, Mala vae •7, Jezica, 



Stran 103O URADNI LIST LRS Štev. 53. — 11. XII. 1948 

GavriloviS Milan, Ljubljana, Pleteršni- 
ieova uica. 

Likvidacijski firma: kakor doslej s 
pristavkom >v likvidacijic. 

Likvidatorji kolektivno podpisujejo li- 
lividacijsko firmo. 

Okrožno sodišče r Ljubljani 
dne 3. decembra 1948. 

Rg C V 254/7 10.985 

1679. 
Sedež: Celje. 
Dan izbrisa: 20. novembra 1948. 
Besedilo: Kari Jezeraik, arhitekt in 

stavbenik. Celje. 
Zaradi nacionalizacije- 

Okrožno sodišče v Celju 
dne 20. novembra 1948. 

A II 91 10.873 
4» 

1680. 
Sedež: Celje. 
Dan izbrisa: 2S. novembra 1948. 
Besedilo:   Knkovec Vinko,   stavbeno 

podjetje, preiskušeni tesarski mojster v 
Celju. 

Zaradi' nacionalizacije. 
Okrožno sodišče v Celju 
dne 23. novembra 1948. 

A I 141/7 10.879 
* 

1681. 
Sedež: Celje. 
Dan izbrisa: 20. novembra 1948. 
Besedilo: Franc Rebevšek, hotel pri 

Pošti v Celju. 
Okrožno sodišče v Celju 
dne 20. novembra 1948. 

A II 20 10-878 

Oglasi sodišč 

Zemljiškoknjižni oklic 
l R 15/48-13 11.076 

Dražba 
Dne 20. januarja 1949 dopoldne ob 9. 

uri bo pri podpisanem sodišču v sobi št. 22 
dražba nepremičnin, zemljiška knjiga k. o. 
Gnberje, vi. št. 306 do celote, 

Cenilna vrednost: 30.000din, najmanjši 
ponudek 20.000 din, varščina 3.000 din. 

Pravice, ki bi ne pripuščale dražbe, 
je treba priglasiti sodišču najpozneje pri 
dražbenem naroku pred začetkom dražbe, 
sicer bi se ne mogle več uveljavljati glede 
nepremičnine v škodo zdražitelja, ki je 
ravnal v dobri veri. 

Sicer pa se opozarja na dražbeni okHc, 
ki je nabit na uradni deski sodišča. 

Okrajno sodišče v Doljni Lendavi, 
dne 6. decembra 1948. 

ft 

Oklic o skrbnikih in razpravah 
G 695/48 11.145 

Bezgovšek rojena Škof ič. Silvestra, tov. 
delavka v Litiji 78, je vložila proti Bez- 
govšku Silvestru, rudarju v rudniku 
svinca v Mežici, sedaj neznanega bivali- 
šča, tožbo zaradi razveze zakonske zveze. 

Narok je določen 15. 1.1949 ob 7.30 uri 
pred tem sodiščem, v sobi št. 126/11. 

Za skrbnika je imenovan dT. Tominec 
Janez, ki bo zastopal tožečo stranko na 

njeno nevarnost in stroške, dokler ee 
sama ne oglasi ali ne imenuje poobla- 
ščenca. 

Okrožno sodišče v Ljubljani 
dne 1. decembra 1948. 

•g: 

V R 1456/48 10.661 
Amortizacija 

Na predlog Brečko Marije, posestnice v 
Podgorju št. 10 se uvede postopanje za 
amortizacijo vrednotnice, ki jo ie predla- 
gateljica izgubila in se njen imejitelj po- 
ziva, da v dveh mesecih po objavi oklica 
v Uradnem listu LRS, uveljavi svoje pra- 
vice, ker se bo sicer po preteku roka iz- 
rekla za neveljavno. 

Oznamenilo vrednotnice: 
hranilna knjižica Ljudske posojilnice v 

Celju, št. 6.511 na ime Brečko Anton z 
vlogo 3.093 din val. 30. IV. 1947. 

Okrajno sodišče v Celju, 
dne 20. novembra 1948. 

Razni oglasi 
I/a 8/4248 10.939 

Prepoved 
izvrševanja vozniškega poklica 

Uprava NM za Slovenijo preklicuje na 
podlagi 17. člena uredbe o voznikih mo- 
tornih vozil (Uradni Mst FLRJ št. 
24-170/1947) veljavnost vozniške knjižice 
št 714, izdane od uprave NM glavnega 
mesta Ljubljane na ime Anžur Mihael 
iz Ljubljane, roj. 6. IX 1898 v Sp. Kaš- 
lju, in veljavnost vozniške knjižice šL 91, 
izdane od uprave NM glavnega mesta 
Ljubljane na ime Malic Mirko iz Ljub- 
ljane, roj. 21. X. 1910 v Ljubljani. 

Uprava NM v Ljubljani 

Št. P 30345/E—48 11.180 
Otvoritev sezonske pošte 

Pokljuka 
Dne 1. decembra 1948 je pričela po- 

slovati sezonska pošta Pokljuka, ki bo 
poslovala do 31. 3. 1949. 

Okoliš te pošto tvorijo naselja (plani- 
ne) Spodnji in Zgornji Goreljek, Javor- 
nik, Kranjska dolina, Mrzli studenec, 
Grajska planina, Rečiška planina in Li- 
panjska planina, ki so se izločila iz oko- 
iiga pošte Gorje pri Bledu ter kraj Rud- 
no polje, ki se je izločil iz okoliša pošte 
Srednja vas v Bohinju. 

Sedež pošte je v »Domu na Pokljuki«: 
na Zg. Goreljku. 

Posta Pokljuka je vsak dan v karti- 
zalni zvezi e pošto Bled 1. Vrši L službo 
in sicer brzojavno, telefonsko, pisemsko, 
paketno poštno nakazniško, hranilno ter 
plačilni promet za račun Narodne banke 
FLRJ. 

Poštna direkcija v Ljubljani 
* 

Objava 
Prekticujemo izjnibljeno radno štam- 

piljko, izdano od KLO Karlovica na ime 
KLO Karlovica, Karlovica, y. Vel. Lašče. 
11.061 KLO Karlovica 

Preklici izgubljen!* listin 

Preklicujem izgubljeno Osebno izkaznico 
• izkaznico OF na ime Abunar Antonija 
por. Jeke ter izkaznico OF in nakaznico 
za oficirsko zadrugo na ime Jeke Franc, 
Ljubljana, Krojaška 1. 
11.000 Abunar Antonija 

Preklicujem izgubljeno zač, osebno 
izkaznico št. 113 na ime Ajdnik Tončka, 
Podvrh, Braslovče. 
10.930 Ajđnik Tončka, Cešenik, 

Dob pri Domžalah 

Preklicujem izgubljeno sindikalno izkaz, 
nico št. 294466, izdano od zveze usluž- 
bencev gospodarskih upravnih in tehničnih 
ustanov v Ljubljani na ime Babnik Stana, 
Ljubljana, ministrstvo za gozdarstvo. 
10.950 Babnik Stana 

Preklicujem osebno izkaznico, izdano 
od NM v Ljubljani na ime Bavčar Roža, 
Ljubljana, Paušičeva 16. 
11.109 Bavčar Roža 

Preklicujem izgubljeno šofersko knjižico 
št. 816 za vsa motorna vozila, izdano od 
uprave NM Ljubljana na ime Berlec Fer- 
dinand, Kamnik, Prešernova 84. 
10.958 Bcrlcc Ferdinand 

Preklicujem izgubljeno evidenčno ta- 
blico motornega kolesa >NSU< št. 04457 
na ime Bizjak Ignac, Primskovo 84 pri 
Kranju. 
11-110 Bizjak Ignac 

Preklicujem ukradeno osebno in sindi- 
kalno izkaznico št. 283324, izkaznico 0F 
in šofersko izkaznico št. 1152, izdano 16. 
TX. 1947 od OLO Kamnik na ime Borec 
Peter, Domžale. 
11.015 Borec Peter 

Preklicujem vojaško knjižico (dupli- 
kat)   in osebno izkaznico na dekliško 
ime žene Šuberger Frančiška. 
11.123 Cimcrlajt Štefan, Maribor, 

Ribniško selo 36 

Preklicujem izgubljeno prometno knji- 
žico za kolo št. 1263, evid. št. S—171540, 
izdano od OLO Ljubljana okolica na ime 
Cernivec Anton, Javor 28, p. Polje. 
11.088 Cernivec Anton 

Preklicujem 1.000 komadov kmečkih 
bonov knjižico za kolo št. 1547108, iz- 
kaznico OF in potrdilo o kontrahaži na 
ime Čremožnik Ivan, Dobrič 24, Št. An- 
draž pri Polzeli. 
11.028 Čremožnik Ivan 

Preklicujem izgubljeno izkaznico za 
gospodarske učence, izdano na ime De- 
kavčič Jože, Ljubljana, Grajska planota 1. 
11.023 Dekavčič Jože 

Preklicujem izgubljeno prometno knjiži- 
co za kolo št. 52526, na ime Dime Vinko, 
Dolenje, p. Leskovec pri Krškem, 
11.001 Dime Vinko 

Prekljcujem izgubljeno karto za hrano 
št. 287. 
11.027 Djordjcvski Zorko, 

- V. p., 1101-19/A, Postojna 
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Preklicujem izgubljeno osebno izkaz- 
nico • izkaznico OF na ime Ferant Leo- 
poldina, Ljubljana, Pred škofijo 1. 
11.089 Ferant Leopoldina 

Preklicujem izgubljeno vojaško knjiži- 
co št. 67/255 na ime Gerenčer Anton, 
Strehovci 23, okraj Dolnja Lendava, p. 
Dobrovnik. 
11.120 Gerenčer Anton 

Preklicujem izgubljeno osebno izkaznico 
št. 501, spričevalo o dovršenem mlinar- 
skem tečaju v Murski Soboti, pomočniško 
knjižico, potrdilo o dovršenem režiser- 
skem tečaju in dve izkaznici z gradnje No- 
ve Gorice in s proge Šamac—Sarajevo, vse 
na ime Gregorio Janez, Ljubljana, Reslje- 
va 24. 
10.993 Gregorič Janez 

Preklicujem izgubljeno osebno izkaz- 
nico, sindikalno izkaznico, potrdilo o de- 
lu, delavsko knjižico na ime Grotjochao 
Hans, Ljubljana, Zibertova 11. 
11-108 Grotjochan Hans 

Preklicujem izgubljeno osebno izkazni- 
co št. 97586 in izkaznico OF št. 045519 na 
ime Gruden Ignacij, Ljubljana, Vilharje. 
va 7. 
11.020 Gruden Ignacij 

Preklicujem osebno izkaznico, izdano od 
OLO Jesenice na ime Grzdenčič Oskar, 
Kamnik, Šuma 99. 
11.026 Grzdenčič Oskar 

Preklicujem ukradeno osebno izkaznico 
in knjižico za kolo št. 49573" na ime Hor. 
vat Ivan, •••. sin,  Lancova vas 19, p. 
Ptuj. 
10.899 Horvat Iran 

Preklicujem   izgubljeno   industrijsko 
potrošniško   nakaznico   IR   1,   serija 
1. IV.-Ä. 254065 na ime Horvat Josip, 
Noršinci 50. 
11.126 Horvat Josip 

Preklicujem izgubljeno osebno izkaznico, 
izdano od KLO Mursko Središče, izkaznico 
OF, prometno knjižico za kolo, industrij, 
sko nakaznico in uslužbensko izkazilo, vse 
na ime Hribar Gregor, Škofljica 40. 
10.997 Hribar Gregor 

Preklicujem izgubljeno osebno izkazni. 
co na ime Hudolin Jožefa, rojena 22. II. 
1923 v Davči št. 4, stanujoča v Vdrmošah 
7, Skorja Loka, KLO Trata. 
10.940 Hudolin Jožela 

Preklicujem ukradeno osebno izkazni- 
co, sindikalno izkaznico, prometno knji- 
žico za kolo, nakazilo za naočnike in po- 
trošniško potrdilo za februar—marc 1949 
(TD), vse na ime Japelj Marija, Ljub- 
ljana, Gorjančeva 162. 
11.084 Japelj Marija 

Preklicujem izgubljeno prometno knjiži- 
co za kolo tov. št. 344060, izdano od NM v 
Ljubljani na ime Jakič Janez, Ig 170, p. 
Ljubljana. 
11.065 Jakič Janez 

Preklicujem izgubljeno živilsko nakaz- 
nico št. 91 na ime Jakše Jože, Orehovica 
št. 18. p, št. Jernej. 
11.104 Jakše Jože 

Preklicujem izgubljeno osebno izkazEi- 
co, izdano od NM v Ljubljani na ime Kam- 
bič Metod, Ljubljana, Privoz 17. 
10.956 Kambič Metod 

Preklicujem izgubljeno živilsko nakaz- 
nico Nav za mesec december in potrošni- 
ško potrdilo od rajona Center na ime Kern 
Julija, Ljubljana, Stari trg 15. 
11.018 Kern Julija 

Preklicujem izgubljeno sindikajio izkaz- 
nico, službeno in fUatelistično izkiznico 
na ime Kirn Jernej, Ljubljana, Poljanski 
nasip 10. 
11.022 Kirn Jernej 

Preklicujem izgubljeno šolsko spriče- 
valo 2. razr. IV. gimnazije v Ljubljani, 
št. 101, izdano 22. XII. 1946 na ime Ki- 
seljak Ivan, Polje 47 pri Ljubljani. 
11.116 Kiseljak Ivan 

Preklicujem  izgubljeno vojaško knji- 
žico na ime Klavz Franc, Javorje št 27, 
okraj Dravograd. 
11.127 Klavz Franc 

Preklicujem    izgubljeno    sindikalno 
izkaznico in izkaznico OF na ime Klepej 
Jurij, rudar, Loke 193, p. Trbovlje 1. 
11.121 Klepej Jurij 

Preklicujem izgubljeno osebno izkaznico 
na ime Klun Janez, rudar, Mlaka št. 3 pri 
Kočevju. 
10.942 Klun Janez 

Preklicujem izgubljeno osebno izkaz- 
nico,   izdano na ime Knežević Danilo, 
Kostanjevica 109. 
11.112 Knežević Danilo 

Preklicujem izgubljeno osebno in RK 
izkaznico, izdano od KLO HerDelje-Kc- 
ziina na ime Kocjančič Roman, Postojna. 
11.091 Kocjančič Roman 

Preklicujem ukradeno sindikalno izkaz- 
nico št. 66.308, osebno izkaznico, prometno 
knjižico za kolo, potrdilo o zaposlitvi, voja- 
ško knjižico in tovarniško izkaznico, vse 
na ime Kofol Alojz, Ljubljna Korotanska 
9. 
11.025 Koîol Alojz 

Preklicujem knjižico za kolo št. 634991 
na ime Kolar Blaž, Celje Vodnikova 9. 
11.029 Kolar Blaž 

Preklicujem izgubljeno osebno izkazni- 
co, izdano v Tolminu na ime Kos Flora, 
Kranj, Primskova ul. 144. 
11.062 x Kos Flora 

Preklicujeva izgubljeni izkaznici LMS št. 
49303 in št. 49299, izdani na ime Križe 
Vinko in Zorman Edi, Ljubljana, Zaloška 
Št. 77. 
11.024 Križe Vinko in 

Zorman Edi 
Preklicujem izgubljeno prometno knjiži- 

co za kolo št. 002910, izdano od NM Ko- 
menda pri Kamniku na ime Križelj Ana, 
Zapoge št. 8, p. Vodice. 
11.063 Križelj Ana 

Preklicujem uničeno osebno izkaznico in 
izkaznico OF, izdani na ime Krš Filip, ro- 
jen 24. IV. 1878 v Varaždinskem Bregu, 
stan. v Mlaki št. 37, Stara cerkev pri Ko- 
čevju. • 
10.943 Kr§ Filip 

Preklicujem prometno izkaznico za kolo 
na ime Lapomlk Marija, Šmarje 28, Sev- 
nica. 
10.931 Lapornik Marija 

Preklicujem izgubljeno osebno izkaz- 
nico, izkaiznico za kob in potrdilo o za- 
poslitvi, vse na ime Leban Emil pok. 
Jožefa in Terezije roj. Križnic, rojen 
28. V. 1928 v Št Petru, Nova Gorica, 
stan, v Št. Petru 265. 
11.129 Leban Emil 

Preklicujem osebno izkaznico Št. 88228, 
izdano 21. IX. 1945 od NM v Ljubljani na 
ime Josip Lo3, pomorski komisar v p. in 
zadružni predstavnik, Ljubljana, Gregor, 
čičeva 17c. 
10.998 Lo3 Josip 

Preklicujem izgubljeno nakaznico za tek- 
stilije in obutev IR 1, št. 769572, izdano cd 
KLO Sutna na ime Lozar Jožefa, suina 
št. 20. 
10.932 Lozar Jožela 

Preklicujem ukradeno osebno izkazni- 
co, ter potrdilo " zaposlitvi na ime Majcen 
Ivan, Mezgovci 33, p. Moškanjci. 
11.014 Majcen Ivan 

Preklicujem osebno izkaznico št 898 in 
izkaznico OF št. 398765, izdano na ime 
Majcen Marjeta, Zg. Breg št. 13 pri Ptuju. 
11.031 Majcen Marjeta 

Preklicujem izgubljeno knjižico za kolo 
št. 1335646 znamke >Vediac na ime Male}; 
Jakob. pos. sin. Lancova vas 51, p. Ptuj. 
10.89S Malek Josip 

Preklicujem izgubljeno ••••••• knji- 
žico za žensko kolo znamke »Junior«, št 
66137. 
11.036 Marcinko Ana, 

Maribor, Stritarjeva 18 
Preklicujem ukradeno osebno izkazni- 

co, industrijsko nakaznico in živilsko na- 
kaznico za december 1948, vse na unt> 
Marko Marija, industrijsko nawznico ia 
ž.vihko nakaznico za decemu'V i°'c na 
une Marki Jože, industrijsko nakaznico 
hi ;ivilsÄ> nakaznico za de. ïinhor 1948 
na ime Marko Anton, Vižmarje 149. 
p. *l Vid. 
10.90v> Marko Marija 

Preklicujem izgubljeno partizansko spo- 
menik» 1941 št. 7718 na ime Mencej Pavla, 
Ljubljana, Medvedova la. 
11.030 Mencej Pavla 

Preklicujem izgubljeno delavsko knji- 
žico na ime Mežnarec Zinka. 
10.108 Mežnarec Zinka 

Preklicujem izgubljeni. indeks tehnič- 
ne fakultete (kemični oddelek), izdan od 
dekanata teb. fakultete v Ljubljani na 
imo Mikliič Marija, Ljubljana, Celovška 
225/a. 
11.083 . Miklič Marija 

Preklicujem izgubljeno oblačilno knji- 
žico št. 6766, izdano na ime Miličevđč 
Radoje, V. p. 1266, Vipava, 
11.082 Milièevié Radoje   , 

Preklicujem izgubljeno prometno knjiži-, 
co az kolo tov. §t. 190592, izdano od NM 
v Ljubljani na ime Moljk Ivan, Ljubljana. 
Bitenčeva 9. 
10.954 Moljk Ivan 
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Preklicujem izgubljeno živilsko nakazni- 
co za mesec december 1948, potrošniško 
potrdilo za mesec februar-marc 1949 in po- 
trdilo o vpisu ljudskega posojila za 1.000 
din, vse na ime Najger Milka, Ljubljana, 
Bleiweisova 42. 
10.951 Najger Milka 

Preklicujem izgubljeno letno šolsko spri- 
čevalo za šolsko leto 1928-29 mestne žen- 
ske realne gimnazije oa ime Oblak Stani- 
slava, Trdinova 8, Ljubljana. 
11.019 Oblak Stanislava 

Preklicujemo izgubljeno evidenčno tab- 
blico motocikla >Sertum<, št. S 05371 
11.032 Okrajno avto podjetje 

Ilirska Bistrica 
Preklicujem knjižico za kolo na ime Pe- 

ster Amalija, Ćešnjevek 29, p. Cerklje. 
10.933 Pester Amalija 

Preklicujem izgubljeno osebno izkaznico, 
izdano od NM v Ljubljani na ime Pezdir 
Anton, Ljubljana, Tesarska ul. 3. 
10.994 Pezdir Anton 

Preklicujem izgubljeno plačilno nakaz- 
nico IR 1 št. 170180 in št. 17Ü823, reg. št. 
66,62,  serija MVA. 
11.033 Plavšak Marta, 

Sv. ÌJurij ob Taboru 
Preklicujem izgubljeno osebno izkaznico 

Št. 32 na ime Plošinjak Fran?. Stojnci 80 
niže Ptuja. 
11.034 Plošinjak Franc 

Preklicujem izgubljeno prometno knjiži- 
co za kolo, izdano od NM Mengeš na ime 
Podboršek Franc, Veliki Mengeš 188. 
11.067 Podboršek Franc 

Preklicujemo izgubljeno eviden. tablico 
št 4832 rešilnega avtomobila »Chevrolet«, 
rešilna postaja Poljčane. 
10.934 Rešilna postaja Poljčane 

Preklicujem   izgubljeno   industrijsko 
knjižico reg. št 5117, izdano na ime Ri- 
fel Marija, Trata 5, p. Škofja Loka. 
11.087 Rifel Marija 

Preklicujem izgubljeno osebno izkaznico 
št 1, izdano od KLO Radohova vas na ime 
Sadar Alojzij, Radohova vas. 
11.016 Sađar Alojzij 

Preklicujem izgubljeno izkaznico LMS, 
dijaško izkaznico za vlak in fizkulturno iz- 
kaznico na ime Sečavec Olga, Braslovče. 
10.941 Sečavec Ofea 

PrekMcujem ukradeno živilsko nakaznico 
TD za oktober in november, izdano od 
KLO Podbrežje na ime Senekovič Alojzij. 
Podbrežje št. 58, Sv. Vid pri Ptuju. 
10.935 " Senekovič Alojzij 

Preklicujem izgubljeno osebno izkaz- 
nico št 17508 io industrijsko nakaznico 
IR št. 155823, potrdilo o lastništvu za 
kolo >Blaupunkt< na ime Brezovnik ~ - 
vel 
11.105 Slemnik Slavko 

Preklicujem izgubljeno oblačilno nakaz- 
nico in udarniške točke, izdane od KLO. 
Matena-Iška loka na ime Smole Jože, Iška 
loka 42. 
11.017 / Smole Joïe 

Preklicujean izgubljeno spričevalo I. 
letnika zadružne trgovske šole v Ljub- 
ljani, izdano 1. 1941 od ravnateljstva šole 
na ime Smrekar Ivan, Litija. 
11.085 Smrekar Ivan 

Preklicujem osebno izkaznico, izdano 
od uprave NM v Ljubljani na ime Sotlrr 
Marija, Ljubljana, Jelovskova 2. 
11.080 Sotlar Marija 

Preklicujem izgubljeno sindikalno izkaz- 
nico št 58568 na ime ing. Strojin Franc, 
Ljubljana, Mirje št. 6. 
10.995 Ing. Strojin Franc 

Preklicujem izgubljeno osebno izkazni- 
co št. 084927, izdano od uprave NM v 
Liubljani na ime Špruk Marija. Ljubljana, 
Predoviceva 22. 
11.021 Špruk Marija 

Preklicujem kolesarsko knjižico štev. 
3—203077 na ime Štangelj Anton, Jurna 
vas 12, KLO Podgrad. 
11.103 Stangclj Anton 

Preklicujem izgubljeno osebno izkaznico, 
prometno knjižico za kolo tov. št 231240, 
izkaznico OF, krvodajalsko izkaznico, in- 
dustrijsko izkaznico in nakaznico za kuri- 
vo, vse na ime Šterman Zinka, Ljubljana. 
Sv. Petra c. 85. 
10.952 Šterman Zinka 

Preklicujem izgubljeno mladinsko izkaz- 
nico št. 121998-3438 na ime Stok Silva, 
Gorenj« pri Sežani. 
10.955 Stok Silva 

Preklicujem izgubljeno osebno izkaznico, 
Izdano od NM v Ljubljani, na ime Štrukelj 
Ivan, Ljubljana, Tržaška 28. 
ln.957 Štrukelj Ivan 

Preklicujem izgubljeno oficirsko živil- 
sko nakaznico št. 770, 3 oficirske obla- 
čilne nakaznice št. 7Ö9 na ime Testen 
Stane. Ana in Marjan, oblačilni knjižici 
št. 31990 na ime Vulčjak Alojz in Testen 
Stane, Rodica 53, p. Domžale. 
11.115 Testen Stane 

Preklicujem ukradeno osebno izkazni- 
co št 052748, izdano od NM v Ljubljani, 
knjižico za kolo znamke >Puch«, števil- 
ka 441035, sindikalno izkaznico, izdano 
od rajonskega odbora Mo3te, Ljubljana, 
vse na ime Tcnh Peter, Ljubljana, Kam- 
noseška c. 7. 
11.090 Tonh Peter 

Preklicujem izgubljeno prometno knjiži- 
c za kolo št 0184770. -•a ime Topolovec 
Jurij, Sp. Hajdina 36. 
11.037 Topolovec Jurij 

Preklicujem izgubljeno vojaško knjiži- 
co na ime Tunic Franc, Rudnik lignita, 
Velenje. 
11.086 Tunič Franc 

Preklicujem izgubljeno osebno izkaz- 
nico Št 048548. prometno knjižico za ko- 
lo, tov. št. 27119, in sindikalno izkaznico 
št. 93745, vse na ime Urbane Ivanka, 
Ljubljana, Zaloška 184. 
11.081 Urbane Ivanka 

Preklicujem izgubljeno osebno izkaznico 
št 027295, prometno knjižico za kolo tov. 

št 756400, sindikalno izkaznico št. 15940, 
izkaznico OF št. 011226. potrdili o zapo- 
slitvi št. 450943 in št 000325, vse na ime 
Uršič Feliks, Ljubljana, Šišenska 14. 
10.999 Uršič Feliks 

Preklicujem ukradeno živilsko nakazni- 
"A in osebno izkaznico na ime Uršič Ivan, 
Kozina 35, okraj Sežana. 
10.944 Uršič Ivan 

Preklicujem izgubljeno medaljo za za- 
sluge za narod, izdano z ukazom Prezidija 
Ljudske skupščine FLRJ, dne 13. ••. 
1947. 
10.936 Vodnik Varga Šandor 

V. p. 4185-11, Križe na Gorenjskem 
Preklicujem preklic o prometni knjižici 

za motorno kolo št 718. šofersko izkaz- 
nico in kontrolno knjižico <• t koča goriva, 
objavljen v 44. številki Ur. lista LRS z 
dne 19. X. 1948. 
11.066 Vasiljer  Josip 

Preklicujem izgubljeno delavsko knjižico 
na ime Velišček Mihael, št. Peter pri Go- 
rici, zdaj stan. Vižmarje 146, p. Št Vid 
nad Ljubljano. 
10.992 Vcliščcl:   Mihael 

Preklicujem izgubljeni   industrijski  na- 
kaznici IR 1 084482 in št. IG 827702, iz- 
dani od KLO Jezica na ime Vidmar Janez 
in Ivana, Ljubljana, Ogrinčeva 7. 
10953 Vidmar Janez 

Preklicujem Izgubljeno potrošniško na- 
kaznico reg. št. 829 za tekstilije in obutev 
na ime Vranetič Jožefa, stan. v Breždcah 
št. 111. 
10.937 Vranetif Jozeîa 

Preklicujem izgubljeno vojaško knjižico 
izdano od voj. odseka  Ljubljana okolica 
na ime Vrbinc Franc, Bizovik 63. 
11.064 Vrbinc Franc 

Preklicujem izgubljeno osebno izkazni- 
co, izdano od KLO Bitnje na ime Zavrl 
Anton. Zg. Bitnje 24, p. Zabnica. 
11.060 Zavrl Anton 

Preklicujem izgubljeno osebno izkaznico 
št. 048342, izdano 25. 6. 1945 od NM v 
Ljubljani na ime Zorko Anica, Ljubljana, 
Malejeva 18. 
10.991 Zorko Anica 

PrekMcujem izgubljeno vojaško aijižico, 
prometno knjižico za kolo in osebno izkaz- 
nico, vse na ime Zupančič France, Veliki 
vrh 4, p. Litija. 
10.996 Zupančič France 

Preklicujemo izgubljeno originalno izvoz- 
no dovoljenje za izvoz 250 kg suhih gob 
preko carinarnice Sežana, izdano od mini- 
strstva za zunanjo trgovino v Beogradu, 
št 1508 z dne 1. III. 1948 in knjiženo 
dne 8. III. 1948 pri Zvezi potrošniških 
zadrug v Ljubljani pod št. 1414 
10.938 Zveza potrošniških zadrug 

za glavno mesto Ljubljana 
Preklicujemo izgubljeno prometno knji- 

žico za kolo znamke »Bianchi«, št. 42680 
11.035      Želraiitarsko gradbono podjetje 

št, • (gradh'šče Maribor) 

Izdaja »Uradni Itet LRS«. — Odgovorni urednik: dr. Raetko Močnik; tieka Blaaalkove tiskarna, obrat 1 — vsi v Ljubljani. 
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gostanja evojih članov naprednejše teh- 
nične in agronomske metode v kmetij- 
stvu in v ta namen nabavlja kmetijske 
stroje, umetna gnojila itd., ustanavlja 
ambulante za živino, plemenilne postaje, 
organizira selekcijo živine, gradi silose, 
organizira semensko službo, skrbi za 
gojitev sadnih, gozdnih in drugih sadik 
itd.; 6. da organizira predelavo kmetij- 
skih pridelkov in obrtne delavnice za 
potrebe svojih članov in izrablja pri tem 
predvsem lokalne surovine; 6. da zbira 
kmečke prihranke v obliki hranilnih 
vlog in notranjih posojil za ustvarjanje 
obratnih sredstev in podeljevanje kre- 
ditov svojim članom; 7. da skrbi za go- 
spodarski stTokovni, kulturni in pro- 
svetni dvig vseh prebivalcev svojega 
okoliša tako, da prireja v svojem za- 
družnem domu strokovna in politična 
predavanja, kulturne prireditve, stro- 
kovne tečaje, razstave, predvajanja fil- 
mov, goji fizkulturo itd. ter ustanovi 
svojo knjižnico. 

Zadružni delež znala 100 din, ki se 
lahko plača v obrokih. Delež zadružni- 
kovega družinskega člana znaša 10 din. 
Člani odgovarjajo za obveznosti zadruge 
z desetkratnim zneskom vpisanega en- 
kratnega temeljnega oziroma družinske- 
ga deleža 

Zadruga razglaša važnejše sklepe v 
svojih poslovnih prostorih In na razglas- 
ni deski. 

Upravni odbor sestavlja 5 do 12 čla- 
nov, ki Jih voli zbor izmed zadružnikov. 
Njegova dolžnost traja ono leto. Za za- 
drugo podpisujeta po dva člana uprav- 
nega odbora, katerih enega lahko nado- 
mešča po upravnem odboru pooblaščeni 
uslužbenec zadruge. 

Člani upravnega odbora eos 
Mali Alojz, kmet, Šmartno 15, 
Sedeljšak Janez, kmet, Šmartno 8, 
Drolc Anton, mlinar, Kostanj 12, 
Pavlic Anton, kmet, Buč 22, 
Grošelj Lovrenc, kmet. Buč 18, 
Jerič Franc, delavec, Šmartno 29. 
Pooblaščenka   za   sopodpisovanje   jo 

Pavlic Rezika, knjigovodja, Šmartno 21. 
Okrožno sodišče v Ljubljani 

dne 1. decembra 1948. 
Zt 266/48 — Zadr. VI 231/1 10.896 

* 
1662. 

Sedež: Velesovo. 
Dan vpisa: 1. decembra 1948. 
Besedilo: Kmetijska zadruga z omejc. 

nim jamstvom v Volesovem. 
Zadruga je bila ustanovljena na usta- 

novnem zboru 23. II. 1948 za nedoločen 
čas. 

Naloge zadruge so: 1. da na dim boljši 
in čim kulturnejšl način oskrbuje svoje 
Člane z vsemi potrebnimi potresnimi 
predmeti; 2. da odkupuje v svojem oko- 
lišu vse kmetijske pridelke in izdelke v 
skladu s postavljenim načrtom za dobro 
oskrbo mest in drugih industrijskih sre- 
dišč in sklepa v ta namen pogodbe; 
8 da pospešuje in razvila vse panoge 
kmetijskega gospodarstva na svojem 
področju, tako poljedelstvo, živinorejo, 
sadjarstvo, vinogradništvo, čebelarstvo 
gojitev industrijskih in drugih kultur, 

gozdarstvo, domačo obrt itd., posebno 
še tiste panoge oziroma kulture, ki v 
danih naravnih pogojih najbolj uspeva- 
jo; 4. da uvaja za povečanje kmetijske 
proizvodnje in s tem za naraščanje bla- 
gostanja svojih članov naprednejše teh- 
nične in agronomske metode v kmetij- 
stvu in v ta namen nabavlja kmetijske 
stroje, umetna gnojila itd., ustanavlja 
ambulante za živino, plemenilne postaje, 
organizira selekcijo živine, gradi silose, 
organizira semensko službo, skrbi za 
gojitev sadnih, gozdnih in drugih sadik 
itd.; 5. da organizira predelavo kmetij- 
skih pridelkov in obrtne delavnice za 
potrebe svojih članov in izrablja pri tem 
predvsem lokalne surovine; 6. da zbira 
kmečke prihranke v obliki hranilnih 
vlog in notranjih posojil za ustvarjanje 
obratnih sredstev in podeljevanje kre- 
ditov svojim članom; 7. da skrbi za go- 
spodarski strokovni, kulturni in pro- 
svetni dvig vseh prebivalcev svojega 
okoliša tako, da prireja v svojem za- 
družnem domu strokovna in politična 
predavanja, kulturne prireditve, stro. 
kovne tečaje, razstave, predvajanja fil- 
mov, goji fizkulturo itd. ter ustanovi 
svojo knjižnico. 

Zadružni delež znaša 100 din, ki se 
lahko plača v obrokih. Delež zadružni- 
kovega družinskega člana znaša 20 din. 
Člani odgovarjajo za obveznosti zadruge 
z desetkratnim zneskom vpisanega en- 
kratnega temeljnega oziroma družinske- 
ga deleža- 

Zadruga razglaša važnejše eklepe v 
evojih poslovnik prostorih in na razglas. 
ni deski. 

Upravni odbor sestavlja 8 članov, ki 
jih voli zbor izmed zadružnikov. Njego- 
va dolžnost traja eno leto. Za zadrugo 
podpisujeta po dva člana upravnega od- 
bora, katerih enega lahko nadomešča po 
upravnem odboru pooblaščeni uslužbe- 
nec zadruge. 

Clami upravnega odbora so: 
Štirn Franc, kmet, Praprotna  polica 

St. 21, 
Nastran Jože, krojač, Trata 4, 
Pilar Ivan, delavec, Velesovo 21, 
Murnik Martin, delavec, Adergas 17, 
Kern Janez, kmet, Velesovo 4, 
Maček Franc, delavec, Velesovo 26, 
Šink Janez, delavec, Cešnjevek 17, 
Znidar Jože, kmet, Praprotna polica 

št. 25. 
Okrožno sodišče v Ljubljani 

dne 1. decembra 1948. 
Zt 58/48 - Zadr. VI 232/1 10.898 

« 
1663. 

Sedež: Cven, okraj Ljutomer. 
Dan vpisa: 27. novembra 1948. 
Besedilo: Stanovanjska zadruga z o. j- 

na Cvenu. 
Zadruga je bila ustanovljena na zboru 

12. III. 1948 za nedoločen čas. 
Naloge zadruge so: 1. da izdela gradh 

beni program, oskrbuje stavbne načrte 
in proračune za svoje člane; 2. da na- 
bavi in posreduje zamenjavo stavbišč i 
namenom graditi' na enotnem gradbišču; 
8. da zbira finančna sredstva svojih 
članov in jih dopoljnjuje tako, da naje- 
ma cenene dolgoročne  kredite;  4. da 

skrbi, da vloži vsak ves svoj gradbeni 
material za gradnjo hiš, da mobilizira 
svoje člane za večjo proizvodnjo grad- 
benega materiala (sečnjo, dovoz in 
obdelavo lesa, napravo gramoza, izde- 
lavo opeke poljskih opekarn, žganje 
apna itd.); da organizira skupno na- 
bavo manjkajočega gradiva; 5. da kar 
najbolj smotrno razpodeli delovno silo 
in prevozna sredstva zadružnikov, nji- 
hovih družin in prostovoljno delovno 
silo za čim cenejšo gradnjo, vodi raz- 
vid o izvršenem delu zadružnikov in 
njihovih družinskih članov zaradi pro- 
računavanja na gradbene deleže. 

Te naloge izvaja stanovanjska zadruga 
tesno povezana z ljudskimi odbori. 

Zadružni delež znaša 500 din in se pla- 
ča ob vstopu v zadrugo. Jamstvo je ome. 
jemo. Vsak zadružnik odgovarja z deset- 
kratnim zneskom vpisanih deležev. 

Vse priobčitve članom se objavijo na 
zadružni razglasni deski. 

Upravni odbor sestavljajo 3 člani Nje- 
gova dolžnost traja dv© leti Zadrugo za- 
stopa upravni' odbor, zanjo podpisujeta 
dva člana upravnega odbora, katerih 
enega lahko nadomešča po upravnem 
odboru pooblaščeni uslužbenec zadruge. 

Člani upravnega odbora so: 
Canjko Franc, krojač, Mota, predsed- 

nik, 
Stanjko Frančiška, nameščenka, Cven 

tajnica, 
Mairinič Jože, železničar, Cven, blagaj- 

nik. 
Okrožno eodlšco r Mariboru 

dne 29. novembra 1948. 
Zadr. V 4 10,887 

* 
1G64. 

Sedež: Stari trg, okraj Dravograd, 
Dan vpisa: 27. novembra 1948. 
Besedilo: Kmetijska zadruga a o. J. • 

Starem trgu. 
Zadruga je bila ustanovljena na skup- 

ščini 4. IV. 1948 za nedoločen čas. 
Naloge zadruge so: 1. da na čim boljši 

m čim kulturnejši način oskrbuje 6voje 
člane z vsemi potrebnimi potrošnim! 
predmeti; 2. da odkupuje v svojem oko- 
lišu vse kmetijske pridelke in izdelke v 
skladu e postavljenim načrtom za dobro 
oskrbo mest in drugih industrijskih sre- 
dišč in sklepa v ta namen pogodbe; 
3. da pospešuje in razvija vse panoge 
kmetijskega gospodarstva na svojem 
področju, tako poljedelstvo, živinorejo, 
sadjarstvo, vinogradništvo, čebelarstvo 
gojitev industrijskih in drugih kultur, 
gozdarstvo, domačo obrt itd., posebno 
se tiste panoge oziroma kulture, ki v 
danih naravnih pogojih najbolj uspeva- 
jo; 4. da uvaja za povečanje kmetijske 
proizvodnje in s tem za naraščanje bla- 
gostanja svojih članov naprednejše teh- 
nične in agronomske metode v kmetij- 
stvu in v ta namen nabavlja kmetijske 
stroje, umetna gnojila itd., ustanavlja 
ambulante za živino, plemenilne poetaje, 
organizira selekcijo živine, gradi eilose, 
organizira semensko službo, skrbi za 
gojitev sadnih, gozdnih in drugih sadik 
itd; 5. da organizira predelavo kmetij- 
skih pridelkov in obrtne delavnic« za 
potrebe svojih članov in izrablja pri Jem 
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predvsem lokalne surovine; 6. da zbira 
kmečke prihranke v obliki hranilnih 
vlog in notranjih posojil za ustvarjanje 
obratnih sredstev in podeljevanje kre- 
ditov svojim članom; 7. da skrbi za go- 
spodarski strokovni, kulturni in pro- 
svetni dvig vseh prebivalcev svojega 
okoliša tako, da prireja v svojem za- 
družnem domu strokovna in politična 
predavanja, kulturne prireditve, stro- 
kovne tečaje, razstave, predvajanja fil- 
mov, goji fizkulturo itd. ter ustanovi 
svojo knjižnico. 

Zaradi smotrnega in uspešnejšega iz- 
vajanja svojih nalog izdela potrebne na- 
črte v skladu s splošnim državnim na- 
črtom. 

Zadružni delež znaša 150 din, plača se 
ob vstopu v zadrugo. Upravni odbor lah- 
ko dovoli plačilo v obrokih. Delež za- 
družnikovega družinskega člana znaša 
30 din. Jamstvo je omejeno. Vsak za- 
družnik odgovarja 2/ desetkratnim zne- 
skom vpisanih obveznih deležev. 

Zadruga razglaša važnejše sklepe v 
svojih poslovnih prostorih in na razglas- 
ni deski. 

Upravni odbor sestavlja 10 do 14 čla- 
nov. Njegova dolžnost traja eno leto. Za- 
drugo zastopa upravni odbor, zanjo pod- 
e-1sujeta po dva člana upravnega odbora, 
iterili enega lahko nadomešča po 

upravnem odboru pooblaščeni uslužbe- 
nec zadruga 

Člani upravnega odbora so: 
Slemnik Slavko, kmet, Stari trg, pred- 

sednik, 
Viborny Vekoslav, kmet, Slovenj 

Gradec, podpredsednik, 
Knez Anton, nameščenec, Stari trg, taj- 

nik, 
Zaponšek Ivan, kmet, Stari trg, 
Vranče Maks, nameščenec, Stari trg, 
Vertnik Franc, kmet, Stari trg, 
Ursič Frančiška, kmetica. Stari trg, 
Popič Ivan, kmet, Raduše, 
Rogina Ivan, kmet, Stari trg, 
Popič Franc, kmet, Stari trg, 
Panjek Ludvik, krojač, Stari trg, 
Gams Pavel, kmet, Stari trg, 
Prednik Urban, nameščenec, Stari trg, 

odborniki. 
Okrožno sodišče v Mariboru 

dne 27. novembra 1948. 
Št. V 3 10.889 

* 
1665. 

Sedež: Veliki trn št. 4 (Okoliš obsega 
kraje, ki spadajo pod KLO Sv. Duh). 

Dan vpisa: 12. novembra 1948. 
Besedilo: Kmetijska zadruga z ome- 

jenim jamst/om v Sv. Duhu, okraj Kr- 
ško. 

Zadruga je bila ustanovljena 29. II. 
1948 za nedoločen čas. 

Namen zadruge je: Oskrbovati člane z 
vsemi potrebnimi potrošnimi predmeti, 
odkupovanje vsakovrstnih kmetijskih 
pridelkov in izdelkov v svojem okolišu, 
izvrševanje iin pospeševanje vseh panog 
kmetijskega gospodarstva ter vseh dru- 
gih zadev, ki so podrobno navedene v 
3. členu pravil. 

Delež zadružnika znaša 100 din, delež 
zadruznikovega družinskega člana pa 
10 din. Vsak zadružnik iamči še z dvaj- 

setkratnim zneskom vpisanih obveznih 
deležev. 

Zadrugo zastopa upravni odbor ali ti- 
sti, ki ga ta pooblasti, zanjo pa podpi- 
sujeta vedno po dva člana upravnega 
odbora, ali en član upravnega odbora 
in en pooblaščeni uslužbenec zadruge. 

Razglasi zadruge članom se nabije jo 
na zadružni razglasni deski v poslovnih 
prostorih, vabila na zbor pa še z jav- 
nim razglasom. 

Upravni odbor sestavlja 9 članov, in 
sicer: predsednik, podpredsednik, tajnik 
in šest odbornikov. 

Člani upravnega odbora so: 
Pire Jožef, kmet, Ravne 8, predsed- 

nik, 
Jane Jože, kmet, Smedice 4, podpred- 

sednik, 
Turšič Simon, nameščenec,  Apnenik 

10, tajnik, 
Zorko Alojz, kmet, Nova gora 1, 
Božič Alojz kmet, Cešnjic© 6, 
Zarn Jože, kmet, Vrhulje 3, 
Puntar Franc, kmet, Srednje Arto 2, 
Stare Alojz, kmet, Dolenja Lepa vas 5, 
Mavsar Alojz, kmet, Žejno 4, odbor- 

niki. 
Okrožno sodišče v Novem mestu 

dne 12. novembra 1948. 
Zt98'48 — Zadr III 126/1-2 10.557 

1666. 
Sedež: Ilirska Bistrica. 
Dan vpisa: 29,. oktobra 1948. 
Besedilo: Obrtna nabavno prodajna 

zadruga z omejenim jamstvom v Ilirski 
Bistrici. 

Zadruga je bila ustanovljena na skup- 
ščini 19. IX. 1948 za nedoločen Čas. 

Naloga zadruge je: 1. da nabavlja pro- 
izvajalna sredstva in surovine za svoje 
člane; 2. da prevzema od svojih Članov 
njihove proizvode, jih razvršča po vrsti 
in kakovosti in skrbi za skupno prodajo; 
3. da sodeluje pri načrtu oskrbe in po- 
maga pri vključevanju obrtnikov v na- 
črtno delo; 4. da vodi evidenco o izvr- 
šitvi sprejetih proizvajalnih nalog svo- 
jih članov in skrbi, da ee v celoti izva- 
jajo predpisi ljudskih oblasti glede cen, 
in 5. da zbira zaradi samooskrbe v svo- 
jem okolišu surovine, ki so še neizrab- 
ljene in jih razdeljuje med svoje člane. 

Zadružni delež znaša 500 din. 
PriobČitve se razglašajo v poslovnih 

prostorih zadruge in na razglasni deski. 
Upravni odbor sestavlja • do 9 članov. 
Zadrugo zastopa upravni odbor, zanjo 

podpisujeta predsednik alf podpTedsed- 
nik in tajnik, če pa so ti zadržani, naj- 
manj dva člana upravnega odbora, kate- 
rih enega sme nadomeščati pooblaščeni 
vodilni uslužbenec zadruge. 

Člani' upravnega odbora so: 
Bandelj Viktor, mizar, Trnovo 61', 

predsednik, 
Siene Milan, krojač, II. Bistrica 191, 

podpredsednik, 
Fabjan Dušan, krojač, II. Bistrica, taj- 

.nik, 
Hrvatin Anton, soboslikar, II. Bistrica 

št. 205, 

Kranjec Jernej, mizar, II. Bistrica 29, 
odbornika. 

Okrožno sodišče v Postojni 
dne 29. oktobra 1948. 

Zt 216/48—2 10-643 

1667. 
Sedež: Kambrcško, okraj Gorica. 
Dan vpisa: 29. oktobra 1948. 
Besedilo: Kmetijska zadruga z omeje- 

nim jamstvom na Kambreškem. 
Zadruga je bila ustanovljena na skup- 

ščini dne 26. II. 1948 za nedoločen Čas. 
Naloge zadruge so: 1. da na čim boljši 

in čim kulturnejiš način oskrbuje svoje 
člane z vsemi    potrebnimi   potrošnimi 
predmeti; 2. da odkupuje v svojem oko- 
lišu vse kmetijske pridelke in izdelke v 
skladu s postavljenim načrtom za dobro 
oskrbo mest in drugih industrijskih sre- 
dišč   in   sklepa v ta namen   pogodbe; 
3. da pospešuje m razvija vse panoge 
kmetijskega   gospodarstva   na   svojem 
področju, tako poljedelstvo, živinorejo, 
sadjarstvo,   vinogradništvo,  čebelarstvo, 
gojitev industrijskih in drugih kultur, 
gozdarstvo, domačo obrt itd., posebno 
še tiste panoge oziroma kulture, ki v 
danih naravnih pogojih najbolj uspeva- 
jo; 4. da uvaja za povečanje kmetijske 
proizvodnje in s tem za naraščanje bla- 
gostanja svojih članov naprednejše teh- 
nične in agronomske metode v kmetij- 
stvu in v ta namen nabavlja kmetijske 
stroje, umetna gnojila  itd., ustanavlja 
ambulante za živico, plemenilne postaje, 
organizira selekcijo živine, gradi silose, 
organizira  semensko "službo,   skrbi  za 
gojitev sadnih, gozdnih in drugih sadik 
Std.; 5. da organizira predelavo kmetij- 
skih pridelkov  in obrtne delavnice za 
potrebe svojih članov in izrablja pri tem 
predvsem lokalne surovine; 6. da zbira 
kmečke  prihranke  v obliki hranilnih 
vlog in notranjih posojil za ustvarjanje 
obratnih sredstev in podeljevanje kre- 
ditov svojim članom; 7. da skrbi za go- 
spodarski  strokovni,   kulturni   in   pro- 
svetni  dvig  vseh   prebivalcev   svojega 
okoliša tako, da prireja v svojem za- 
družnem domu  strokovna in  politična 
predavanja,  kulturne   prireditve,   stro- 
kovne tečaje, razstave,  predvajanja fil- 
mov,  goji fizkulturo itd.  ter ustanovi 
svojo knjižnico. 

Zaradi smotrnega in uspešnejšega iz- 
vajanja svojih nalog izdela potrebne na- 
črte v skladu s splošnim državnim na- 
črtom. 

Zadružni delež znaša 150 din. Vsak 
zadružnik odgovarja z desetkratnim zne- 
skom vpisanega deleža. 

PriobČitve se razglašajo v poslovnih 
prostorih zadruge in na razglasni deskf. 

Upravni odbor sestavlja 7 članov. Za- 
drugo zastopa upravni odbor, zanjo pod- 
pisujeta dva člana upravnega odbora, 
katerih enega sme nadomeščati poobla- 
ščeni uslužbenec zadruge. 

Clami upravnega odbora so: 
Laščak Gabrijel, Potravno 206, pred- 

sednik, 
Gerbec Viktor, Močila 92, podpred- 

sednik. 
Loviščefc Ivan, Avško 147, tajrik, 
Laščak Jernej, Rog 108, blagajnik', 

\ 
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Letnik V. V Ljubljani dne 21. decembra 1948. Številka 54. 

VSEBINA; 
288. Odlok o potrditvi uredb, ki jih je izdala vlada LRS na 

podlagi zakona, o pooblastilu vladi LRS za izdajami© uredb 
na področju narodnega gospodarstva. 

289. Uredba o ustanovitvi, ureditvi in poslovanju Državne banke 
za kreditiranje kmetijskih zadrug. 

29U. Uredba o organizaciji odkupa živine in meea jn o ustano-, 
vitvi Glavne direkcije za odkup in promet z živino in 
mesom. 

291. Uredba o organizaciji odkupa alkoholnih pijac, eadja in ze- 
lenjave in o ustanovitvi Glavne direkcije za odkup in 
promet z alkoholnimi pijačami, eadjem in zelenjavo. 

292. Uredba o organizaciji odkupa kmetijskih pridelkov in 
krme in o ustanovitvi Glavne direkcije za odkup in pro- 
met s kmetijskimi pridelki in krmo. 

293. Uredba o organizaciji odkupa mleka, mlečnih izdelkov, jajc, 
perutnine in divjačine ia o ustanovitvi Glavne direkcije 
za odkup in promet z mlekom, mlečnimi izdelki, jajci, pe- 
rutnino in divjačino. 

294. Pravilnik o pripravniški službi, strokovnih izpitih in te- 
i     Čajih"? administrativni etroki. 
2$5»"<Jdredba o delovnem Caeu zdravnikov in zobarjev v zdrav- 
*'     etvenih ustanovah ambulantno-poHkliničnega tipa. 
296. Navodilo, kateri rtroški spadajo v posamezne elemente 

planske proizvajalčeve prodajne cene državnih industrijskih 
proizvajalnih podjetij lokalnega pomena. 

297. Navodilo izvršilnim odborom ljudskih odborov za določanje 
režijske stopnje. 

— Zapisnik 1. •••• IV. rednega zasedanja Ljudske •••••••* 
LRS v Ljubljani. 

Državna podjetja in ustanove opozarjamo, naj v l. 1949 plačujejo naročnino z vir- 
manom na naš tekoči račun: Narodna banka, centrala za Slovenijo, Ljubljana, št. 6-90190-1. 
Obenem naj označijo namen vplačila (naročnina za Uradni Ust LRS, Vestnih, Ljudski 
pravnik, Ljudsko upravo, knjižico ali oglas). 

LJUDSKA SKUPŠČINA LRS 

Odlok 
Ljudske skupščine LRS o potrditvi uredb, ki jih je 
izdala Vlada LRS na podlagi zakona o pooblastilu 
Vladi LRS za izdajanje uredb na področju narodnega 

gospodarstva 

Potrjujejo se uredbe, ki jih je izdala Vlada LRS na 
podlagi zakona o pooblastilu Vladi LRS za izdajanje 
uredb na področju narodnega gospodarstva z dne 23. ja- 
nuarja 1947, in sicer: 

1. uredba z dne 7. avgusta 1948 o spremembah in 
dopolnitvah uredbe o omejitwi porabe električne energije 
na območju LRS (Uradni, Mst LRS, št. 35-187/48); 

. .2. uredba z dne 28. junija 1948 o ustanovitvi Filmske 
tehnične šole (Uradni list LRS, št. 28-157/48); 

3. uredbe i dne 21. avgusta 1948 o odkupu krompirja 
v gospodarskem letu 1948/49 (Uradni Ust LRS, 5t. 
36-194/48); 

4. uredba z dne 13. oktobra 1948 o registraciji plov- 
nih objektov na ozemlju Ljudske Republike Slovenije 
(Uradni ltot LRS, št. 43-227/48); 

•. uredba z dne 28. oktobra 1948 o osebnem izvrše- 
vanju lekarniških koncesij (Uradni list LRS, št. 46-248/48); 

6. uredba z dne 8. novembra 1948 o odkupu Kžola 
v gospodarskem letu 1948/49 (Uradni Ust LRS, Štev. 
48-259/48); 

7. uredba z dne 10. novembra 1948 o odkupu prosa 
in ajde v gospodarskem letu 1948/49 (Uradni list LRS, 
št. 48-260/48); .   '       ' 
. .8. uredba z dne 10. novembra 1948 o ocenjevanju in 
nadzorstvu nad Izdelovanjem igrač (Uradni list LRS» 
št. 49-264/48). 

Ljubljana dne 14. decembra 1948. 

LJUDSKA SKUPŠČINA 
LJUDSKE REPUBLIKE SLOVENIJE 

Tajnik: 
Mira Tomšič 1. r. 

Predsednik: 
Dr. Ferdo Koiak 1. r. 

UREDBE. ODREDBE. NAVODILA IN ODLOČBE 
VLADE LJUDSKE REPUBLIKE SLOVENIJE 

289. 
Na podlagi drugega odstavka 77. Člena ustave Ljudske 

republike Slovenije v zvezi s 1. členom zakona o poobla- 
stilu vladi LRS za izdajanje uredb na področju narodnega 
gospodarstva in L členom temeljne uredbe o državnih 
bankah za kreditiranje kmetijskih zadrug izdaja vlada 
LRS po predlogu mirdetra za finance LRS 

uredbo 
o ustanovitvi, ureditvi in poslovanju Državne banke 

za kreditiranje kmetijskih zadrug 
1. Sen   • 

Ustanovi se Državna banka za kreditiranje kmetij- 
skih zadrug, ki je republiško kreditno podjetje na ozemlju 
Ljudske republike Slovenije, Sedež banke je v Ljubljana. 
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2. člen 
Državna banka za kred-tiranje kmetijskih zadrug ima 

nalogo, da v okviru državnega kreditnega sistema oprav- 
lja kreditiranje in ünansiranje kmetijskega zadružništva, 
da opravlja za področje kmetijskega zadružništva vse 
tiste funkcije, ki sta jih doslej opravljali Narodna banka 
FLRJ in Državna investicijska banka FLRJ, da izpolnjuje 
na tem sektorju naloge, ki jih daje gospodarski plan 
Ljudske republike Slovenije. 

Državna banka za kreditiranje kmetijskih zadrug 
opravlja tele posle: 

1. preskrbuje zadružne zveze, zadruge in zadružne 
organizacije s potrebnimi obratnimi sredstvi, s tem da 
jim daje kredite; 

2. daje zadružnim zvezam, zadrugam in zadružnim 
organizacijam kred te za investicijsko graditev (nakup 
kmetijskih strojev, graditev gospodarskih poslopij itd.); 

3. daje zadrugam potrebne kred te za kreditiranje 
zadružnikov pri nabavi živega in mrtvega Inventarja ter 
pri graditvi stanovanjskih in gospodarskih poslopij na 
vasi; 

4. finansira zadruge in zadružne organizacije iz 
sredstev državnega proračuna za investoijsko graditev; 

5. izvaja finančne plane zadrug m zadružnih orga- 
nizacij; 

6. s pomočjo kreditnih odsekov pri kmetijskih zadru- 
gah pospešuje in   razvija varčevanje   na vasi In   zbira 

•hranilne vloge; 
7. zbira zadružne sklade in druga prosta sredstva 

zadružnih zvez, zadružnih organizacij in zadružnikov; 
8. opravlja tudi druge posle, katere jL v zvezi z nje- 

nimi* nalogami izroči ministrstvo za fmance LRS. 

8. člen 
Posle po tej uredbi opravlja Državna banka za kredi- 

tiranje kmetijska zadrug s sredstvi, kj jih dobiva od 
države, državnih kreditnih podjetij, kakor tudi s sredstvi, 
ki jih ji odvajajo kmetijske zadruge in kmetijske za- 
družne organizacije. 

Sredstva, ki jih dobi Državna banka za kredtlranje 
kmetijskih zadrug od države, se določijo s posebno od- 
ločbo vlade LRS. 

4. člen 
Državna banka za kreditiranje kmetijskih zadrug je 

pod operativnim upravnim vodstvom ministra za finance. 
! 5. člen 
Državna banka za kred-tiranje kmetijskih zadrug ima 

centralo in podružnice. 
Podružnice ustanavlja Državna banka za kreditiranje 

kmetijskih zadrug sporazumno z ministrom za Lnance. 

6. člen 
Na čelu Državne banke za kreditiranje kmetijskih 

«adrug je direktor, ki ima lahko pomočnika. Direktorja 
ira pomočnika imenuje in odstavlja minister za finance 
LRS v sporazumu s predsednikom vlade. 

Na čelu vsake podružnice je upravnik, ki ima lahko 
pomočnika. Upravnike podružnic in njihove pomočnike 
imenuje direktor Državne banke za kreditiranje kmetij- 
skih zadrug v sporazumu z ministrom za finance. 

7. člen 
Državna banka za kr-<iitiranje kmetijek h zadrug 

posluje po določbah temeljne uredbe o državni bankah 
za kreditiranje kmetijskih zadrug. 

8. člen 

Minister za finance LRS je pooblaščen, da predpiše 
pravilnik o ureditvi in notranjem poslovanju Državne 
banke za kreditiranje kmetijskih zadrug in da izdaja 
potrebna navodila za izvajanje te uredbe. 

9. Člen 

Ta uredba velja od dneva obiave v »Uradnem listu 
LRS<. 

St. S-zak 723 
Ljubljana dne 18. decembra 1948. 

Minister za finance LRS: Predsednik vlade LRS: 
Zoran Polič L r. Miha Marinko L r. 

«#0. 

Na podlagi 1, člena zakona o pooblastilu vladi LRS 
za izdajanje uredb na področju narodnega gospodarstva 
izdaja vlada LRS po predlogu ministra za trgovino in 
preskrbo 

uredbo 
o organizaciji odkupa živino in mesa in o ustano- 
vitvi Glavne direkcije za odkup in promet z živino 

in mesom 

1. člen 

živino in meso odkupujejo na območju Ljudske repu- 
blike Slovenije odkupna podjetja republiškega in lokal- 
nega pomena ter «adruge. Poleg teh lahko odkupujejo 
živino in meso tudi prodajna podjetja večjih potrošniških 
središč, ki jih za to pooblasti minister za trgovino in- 
preskrbo. 

2. člen 

Pri ministrstvu za trgovino in preskrbo se ustanovi 
Glavna direkeja za odkup In promet z živino in mesom 

8. člen 
Glavna direkcija za odkup in promet z živino in 

mesom je operativni upravni voditelj republiških podjetij 
za odkup živine in mesa, ki se bodo ustanovila. 

Poleg tega ima Glavna direkeja glede odkupa in 
prometa z živino in mesom zlasti te naloge: 

a) komercialno vodi izvrševanje plana odkupa in 
plana razdelitve in v ta namen organizira po državnih 
odkupnih podjetj h ter zadrugah ob sodelovanju drža.nih 
organov odkup vseh presežkov in skrbi za pravočasna in 
enakomerno oskrbo potrošniških središč, zlasti večjih 
mest ter industrijskih in rudarskih središč; 

b) na podlagi plana razdelitve im po odredbah nad- 
rejenih organov razpolaga po 4. členu z odkupljenimi 
količinami in izdaja odredbe državnim odkupnim pod- 
jetjem ter zadrugam; 

c) spravlja v sklad delo in poslovanje republiških 
državnih odkupnih podjetij z delom in poslovanjem lo- 
kalne in zadružne odkupne mreže; 

č) skrbi za pravilno razmeščanje, prevoz in strokovno 
vekladiščenje odkupljene žlv.n« ta mesa, nadzoruje to 
delo ter skrbi za nabavo embalaže in naprav ter vekla- 
diščenje in predelavo mesa; 

d) skrbi za nabavo prevoznih sredstev in nj-fa pra- 
vilno razmeščanje; 
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e) vodi operativno evidenco o odkupu, predelavi in 
oddaj  živine oziroma mesa; 

i) Izvaja politiko cen • vodi regresni Tond; 
g) skrbi za vzgojo strokovnega kadra; 
h) vzdržuje stike z enakim ali sorodnimi glavnimi 

direkcijami drugih ljudskih republik. 

4. člen 
Glavna di reke ja razpolaga v okviru plana M po 

odredbah všjih organov z živino in mesom, ki ga odku- 
pijo državna odkupna podjetja irà zadruge. 

Državna odkupna podjetja ter zadruge smejo nače- 
loma razpolagati z odkupljen.mi količinami samo po od- 
redbi Glavne direkcije. 

Lokalna odkupna podjetja in zadruge morajo vse 
preko plana ali Izven plana odkupljene količine blaga v 
prvi vrsll ponuditi v nakup Glavni d rekciji ali republi- 
škemu odkupnemu podjelju. 

5. člen 
Podjetja ter zadruge, ki odkupujejo, s* dolžna po 

navodilih Glavne direkcije vod ti evidenco o odkupu in 
oddaji 

6. člen 
Glavna drekcija za odkup živine .n mesa oziroma po 

njenem pooblastilu republiško odkupno podjetje mora 
skleniti z vsakim za odkup uprav cenim lokalnim pod- 
jetjem in zadrugo pogodbo, * katero se določjo vse oko- 
liščine, ki so v zvezi z odkupijm zvine iu mesa. Navo- 
dila o vsebni pogodbe daje glavni direktor. 

Dokler državno odkupno podjetje oz roma zadruga ne 
sklene pogodbe po prednjem odstavku, ne sme odkupo- 
vati živine in mesa. Za podjetja, ki ie odkupujejo, bo 
izda» minister za trgovino  n preskrbo posebna navodila. 

7. ölen 
Glavni direkciji nafeluje «lavni d rektor, ki nepo- 

sredno vodi vse zadeve direkcije. 
Komercialne zadeve vod komercialni direktor. 

8 (len 

Glavnega direktorja in komercialnega direktorja ime- 
nuje minister •• trgovino n preskrbo v sporazumu • 
predsednikom vlade. 

9. člen 
Glavna d rekcija ima strokovni svet, v katerem ••: 

glavni d rektor, komercialni direktor, direktorji republi- 
ških odkupnh podjetiij in nameščenci Glavne direkcije, 
ki j h določi glavni direktor. Glavni direktor lahko povabi 
na sestanke strokovnega svoia tudi druge osebe. 

10. člen 
Natančnejše predpise o organizaciji in poslovanju 

Glavne direkcije  zda minster za trgovino in preskrbo. 

11. člen 
Ta uredba velja od dneva objave v >Uradnero listu 

LRS«. 
St. S-zak 720 
Ljubljana dr.e 18 decembra 194fl. 

Min'eter 
za trgovino in preskrbo LRS:       Predsednik vladp LRS: 

Borštnar Joie 1. r. Miha Mar nko 1. r. 

291. 
Na podlagi 1. člena zakom; o pooblastilu vladi LRS 

za izdajanje uredb na področju narodnega gospodarstva 
izdaja vlada LRS po predlogu mastra za trgovino o 
preskrbo 

uredbo 
o organizaciji odkupa alkoholnih pijač, sadja in ze- 
lenjave in o ustanovitvi Glavne direkcije za odkup 
in promet z alkoholnimi pijačami, sadjem in zele- 

njavo 
1. člen 

2. člen 
Pri m nistrstvu za trgovino in preskrbo se ustanovi 

Glavna direkcija za odkup in promet z alkoholnimi pija- 
čami, sadjem in zelenjavo. 

3. člen 
Glavna d rekcija za odkup in promet z alkoholnimi 

pjačami, sadjem in zelenjavo je operativni upravni vodi- 
telj republiških podjelj za odkup alkoholnih pijač, sadja 
m zelenjave. 

Poleg tega ima Glavna direkcija glede odkupa n 
prometa z alkoholnimi pjačami, sadjem In zelenjavo 
zlasti še naloge: 

a) kornere alno vodi izvrševanje plana odkupa in 
plana razdelitve in v ta namen organ žira po republiških 
u lokalnih podjetjih 1er zadrugah ob sodelovanju državnih 

organov odkup vseh presežkov in skrb] za pravočasno in 
enakomerno oskrbo potrošnikih središč, zlasti večjih 
mest ter industrijskih in rudarskih središč; 

b) na podlagi plana razdelitve in po odredb:h nad- 
rejen h organov razpolaga po 4. členu z odkupljenimi ko- 
ličinsimi in izdaja odredbe svojim in lokalnim podjetjem 
ter zadrugam; 

c) spravlja v sklad delo ir.- poslovanje podrejen h 
podjetij z delom in poslovanjem lokalne in zadružne od- 
kupne mreže; 

č) skrbi za pravilno razmeščanje, prevoz in strokovno 
vskladiščenje odkupljenega blaga, nadzoruje to delo ter 
skrbi za nabavo embalaže n naprav ter za vsldadnščenje 
in predelavo prdelkov; 

d) skrbi za nabavo prevoznih sredstev in za njihovo 
pravilno razmeščanje; 

e) vodi opprat vno evidenco o odkupu, predelav' In 
oddflii pridelkov;   * 

f) izvaia politiko cen in vod! regresni fond in raz- 
polaga z njim; 

g) ekrbf za vzgojo strokovnega kadra; 
h) vzdržuje stike z enak ml •• sorodnimi glavnimi 

direkcijami drugih ljudskih republik 

4. člen 
Glavna d'rekcija razpolaga v okv m plana po odred- 

bah vi«?ih organov z alkoholnimi pijačami, sadjem 'n 
zelenjavo, k jih odkupjo republiška lokslna podjetja ter 
zadruge. 

Republiška lokalna podietja ter zadruge smejo na- 
čeloma razpolagati i odkupljenimi količinami samo po 
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odredbi Glavne d rekcije, razen če j.m ta izjemoma dovoli 
prosto razpolaganje a posameznimi predmeti. 

Lokalna podjetja in zadruge morajo vse preko plana 
ali izven plana odkupljene količ ne blaga v prvi vrsli 
ponuditi v nakup Glavni direkciji ali republiškemu* od- 
kupnemu podjetju. 

6. člen 
Republiška in lokalna odkupna podjetja ter zadruge, 

ki odkupujejo, so dolžna po navodil h Glavne direkcije 
voditi evxlenco o odkupu in oddaji. 

6 člen 
Glaivra direkcja za odkup alkoholnih pijač, sadja In 

zelenjave oziroma po njenem pooblastJu republiško od- 
kupno podjetje mora skleniti z vsakim za odkup upravi- 
čen m lokalnim podjetjem in zadrugo pogodbo, s katero 
se določijo vse okoliščine, ki so v zvezi z odkupovanjem 
alkoholn h pijač, eadja in zelenjave. Navodila o vsebini 
teh pogodb daje glavni direktor. 

Dokler lokalno podjetje al. zadruga ne "klene po- 
godbe po prednjem odstavku, ne sme odkupovati alko- 
holnih pjač, sadja in zelenjave Za podjetja, ki že odku- 
pujejo, bo izdal minister za trgovino in preskrbo posebna 
navodila. 

7. Hen 
Glavni d'rekciji načelu je glavni direktor, kd nepo- 

sredno vodi vse zadeve direkcije. 
Komercialne zadeve vodi komercialri d.rektor. 

8. člen 
Glavnega direktorja in komercialnega direktorja ime- 

nuje minister za trgovino in preskrbo v sporazumu a 
predsednikom vlade. 

9. člen 
Glavna direkcija ima strokovni svet, " katerem so: 

glavni direktor, komercialni d lektor, direktorji republi- 
ških odkupnih podjetij in nameščenci Glavne direkc je, 
ki jih določi glavni direktor. Glavni direktor lahko povabi 
na sestanke strokovnega sveta tudi druge osebe. 

10 člen 
Natančnejše predpise o organizacji   in   poslovanju 

Glavne direkcije izda minister za trgov.no in preskrbo. 
11. člen 

Ta uredba velja od dneva objave v »Uradnem listu 
LRS«. 

S-zak št. 721 
Ljubljana dr.e 18. decembra 1948. 

Min.ster 
za trgovino in preskrbo LRS:       Predsednik vlade LRS: 

Boržtnar Jože L r. Miha Marnko l. r. 

292. 
Na podlagi 1. člena zakona o pooblastilu vladi LRS 

ee izdajanje uredb na področju narodnega gospodarstva 
izdaja vlada LRS po predlogu ministra za trgovino in 
preskrbo 

uredbo 
o organizaciji odkupa kmetijskih pridelkov in krme 
in o ustanovitvi Glavne direkcije za odkup in promet 
' .s kmetijskimi pridelki in krmo 

1. Člen 
Kmetjske pridelke in krmo odkupujejo na območju 

Ljudske republike Sloven je odkupna podjetja republi- 

škega in lokalnega pomena ter zadruge. Poleg teh lahko 
odkupujejo te pridelke tudi prodajna podjetja večjiL po- 
trošniških sredšč, ki j h za to pooblasti niunister z» trgo- 
vino In preskrbo. 

2. člen 
Pri ministrstvu za trgov.no in preskrbo se ustanovi 

Glavna direkcija za odkup in promet s •••••••••" ••^ 
delki in krmo. 

8. člen 
Glavna diirekc ja za odkup in promet s kmetjsldmi 

pridelki • krmo je operativni upravni vod.telj republi- 
škh podjeliij za odkup kmetijskih pridelkov in krme. 

Poleg tega ima Glavna direkcija glede odkupa in 
prometa s kmetijskmi pridelki in krmo zlasti še naloge: 

a) komercialno vodi Izvrševanje plana odkupa in 
plana razdel tve in v ta namen organizsa po republiških 
in lokalnih podjetj-h lu zadrugah ob sodelovanju državnih 
organov odkup vseh presežkov n skrbi za pravočasn in 
enakomerno oskrbo potrošniških sred šč, zlasti večjih 
mest ter industrijskih in rudarskih središč; 

b) na podlagi plana razdel tve in po odredbah nad- 
rejenih organov razpolaga po 4. členu z odkupljenimi 
kol činami in izdaja odredbe svojim • lokalnim podjetjem 
ter zadrugam; 

c) spravlja v sklad delo in poslovanje podrejenih 
podjetij z delom in poslovanjem lokalne in zadružne od- 
kupne mreže; 

č) skrbi za pravilno razmeščanje, prevoz in strokovno 
vskladiščenje odkupljenega blaga, nadzoruje to delo ter 
skrbi za nabavo embalaže im naprav ter za vskladiščenje 
in predelavo pridelkov; 

d) skrbi za nabavo prevoznih sredstev in za njihovo 
pravilno razmeščanje; 

e) vodi operativno evdenco o odkupu, predelavi in 
oddaj, pridelkov; 

f) izvaja politiko cen in vodi regresm fond in raz- 
polaga z njim; 

g) skrbi za vzgojo strokovnega kadra; 
h) vzdržuje etike z enakim, ali sorodnimi glavnimi 

d.rekcijami drugih ljudskih republik. 

4. člen 
Glavna direkcija razpolaga v okviru plana po od- 

redbah višjih organov s kmetijskimi pridelki m krmo, ki 
j h odkupijo republiška lokalna podjptja ter zadruge. 

Republiška lokalna podjetja ter zadruge smejo nače- 
loma razpolagati z odkupljenimi količinam! samo po od- 
redbi Glavne direkcje,. razen če jim ta izjemoma dovoli 
prosto razpolaganje s posameznimi predmeti. 

Lokalna podjetja in zadruge morajo vse preko plana 
ali izven plana odkupljene količine blaga v prvi vrsti 
nuditi v nakup Glavni direkciji ali republiškemu odkup- 
nemu podjetju. 

6. člen 
Republiška in lokalna odkupna podjetja ter zadruge, 

ki .odkupujejo, so dolžna po navod lih Glevr* d rekcije 
voditi evidenco o odkupu in oddaji 

6. člen 

Glavna direkcija za odkup kmetijskh pridelkov in4 
krme oziroma po njenem pooblastilu republiško odkupno 
podjetje mora skleniti z vsak m za odkup upravičenm 
lokalnim podjetjem in zadrugo pogodbo, s katero se dolo- 
čijo vse okoliščine, ki eo v zvez. z odkupovanjem kmetij- 
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skih pridelkov in krme. Navod la o vsebini teh pogodb 
dajp glavn direktor. 

Dokler lokalno podjetje ali îadruga ne sklene po- 
godbe po prednjem odstavku, oe sme odkupovati kmetij- 
ek h pridelkov in krme. Za podjetja, ki že odkupujejo, 
bo izdal m.nister za trgovino in preskrbo posebna na- 
vodila» 

7. člen 
Glavni d rekciji načeluje glavni direktor, ki nepo- 

sredno vodi vse zadeve direkcije. 
Komercalne zadeve vodi komercialni d rektor. 

8. "len 
Glavnega direktorja in komercialnega direktorja me- 

nuje minister za trgovino m preskrbo v sporazumu s 
predsedn kom vlade. 

9. člen 
Glavna direkcija ima strokovni svet, v katerem so: 

glavni direktor, komercialni d rektor, direktorji republi- 
ških odkupnih podjetij in namešfenc Glavne direkcije, 
ki j h določi glavni d rektor. Glavni direktor lahko povabi 
na sestanke strokovnega sveta tudi druge osebe. 

10 člen    . 
Natančnejše predpise o organizaciji in poslovanju 

Glavne direkc je izda minister za trgov no in preskrbo. 

11 člen 

Ta uredba velja od dneva objave v >Uradnem listu 
LRS«. 

Št. S-zak 719 
Ljubljana dr.« 18. decembra 1948. 

Mineter 
za trgovino in preskrbo LRS:       Predsednik vlade I RS: 

Borštnar Jože L r. Miha Marinko 1. r. 

293. 

Na podlagi 1. člena zakona o pooblastilu vladi LRS 
za zdajai.je uredb na področju narodnega-gospodarstva 
izdaja vlada LRS po predlogu ministra za trgovino '• 
preskrbo 

uredbo 
o organizaciji odkupa mleka, mlečnih izdelkov, Jajc, 
perutnine in divjačine in o ustanovitvi Glavne direk- 
cije za odkup in promet z mlekom, mlečnimi izdelki, 

jajci, perutnino in divjačino 

1. člen 
Mleko, mlečne izdelke, jajca, perutnino in d'vjacïno 

odkupujejo na območju Ljudske rèpùblke Slovenije od- 
kupna podjetja republiškega in lokalnega pomena ter 
zadruge. Pole« teh lahko odkupujejo to blago tudi pro- 
dajna podjetja vecj h potrošniških središč, ki ji za to 
pooblasti minister za trgovrno in preskrbo. 

2. člen, i 
Pri ministrstvu za trgov no i., preskrbo se ustanovi 

Glavna direkcija za odkup in promet z mlekonj, mlečnimi 
izdelki, jajci, perutnino in divjačino. 

3. člen 
Glavna direkcija za odkup in promet mleka, mleč- 

nih izdelkov, jajc, perutnine in divjač ne je operat.vni- 
upravnj voditelj republiških podjetij za odkup mleka, 
mlečnih izdelkov, jajc, perutnine • divjač ne. 

Poleg tega ima Glavna direkcija glede odkupa in 
prometa z mLkom, mlečnimi ixdelki, jajci, peratn no in. 
d vjačino zlasti še naloge: 

a) kornere alno vodi izvrševanje plana odkupa in 
plana razdelitve in v ta namen organizira po republških 
in lokalnih podjetjih n zadrugah ob sodelovanju držav- 
nih organov odkup vseh presežkov m skrbi za pravočasno 
in enakomerno oskrbo potrošniških sredžč, zlasti večjih 
mest ter industrjekib • rudarskih sredžč; 

b) na podlagi plana razdelitve in po odredbah nad- 
rejen h organov razpolaga po 4. členu z odkupljenimi 
količinam in izdaja odredbe svojim in lokalnim podjetjem 
ter zadrugam; 

c) spravlja v sklad delo in poslovanje podrejen h 
podjetij z delom in poslovanjem lokalne in zadružne od- 
kupne mreže; 

č) skrbi za pravilno razmeščanje, prevoz in stro- 
kovno vskladiščenje odkupljenega blaga, nadzoruje to 
delo ter skrbi za nabavo embalaže io naprav ter za vskla- 
diščenje in predelavo prdelkov; 

d) skrbi za nabavo prevoznih -sredstev in za njihovo 
pravilno razmeščanje; 

e) vod operativno ev'denco o odkupu, predelavi in 
oddaji pridelkov; 

f) izvaja politiko cen In vodi regresni fond in raz- 
polaga z nj m; 

g) skrbi za vzgojo strokovnega kadra; 
h) vzdržuje stike z enakimi ali sorodnimi glavnimi 

d.rekcijami drugih ljudskih republik 

4. člen 
Glavna direkc'ja razpolaga v okviru plana po odred- 

bah višjih organov z mlekom, mlečnimi izdelfc, jajci, pe- 
rufn no in divjač no, ki jih odkupujejo republiška lokalna 
podjetja ter zadruge. 

Republiška lokalna podjetja ter zadruge smejo nače- 
loma razpolagati z odkupljenimi količinam, samo po od- 
redbi Glavne direkcije, razen če jim ta izjemoma dovoli 
prosto razpolaganje s posameznimi predmeti. 

Lokalna podjetja in zadruge morajo vse preko plan» 
ali 'zven plana odkupljene količine blaga prvenstveno 
ponuditi v nakup Glavni direkc ji aH republiškemu od- 
kupnemu podjetju. 

5. člen 

Republiška in lokalna odkupna podjetja ter zadruge, 
ki odkupujejo, so dolžna po navodilih Glavne direkcije 
voditi evidenco o odkupu in oddaji. 

6. člen 

Glavna direkcija za odkup mleka, mlečnih izdelkov, 
jajc, perutnine n divjačine oziroma po njenem poobla- 
stilu republiško odkupno podjetje mora skleniti z vsakim 
za odkup upravičenim lokalnim podjetjem ,.n zadrugo 
pogodbo, s katero se določijo vse okoliščine, ki so v zvezi 
z odkupovanjem mleka, mlečnih izdelkov, jajc, perutnine 
in divjačine. Navodila o vsebini teh pogodb daje glavni 
d rektor. 

Dokler lokalno podjetje atf zadrug ne sklen" oo- 
godbe po prednjem odstavku, ne sme odkupovati mleka, < 
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mlečnih izdelkov, jajc, perutnine in dvjačine. Za pod- 
jetja, W že odkupujejo, bo izdal minister za trgov.no in 
preskrbo posebna navodila. 

7. člen 

Glavni direkciji načeluje glavni direktor, ki nepo- 
sredno vodi vse zadeve direkcije. 

Komercialne zadeve vodi komercialni direktor. 

8. člen 

Glavnega direktorja in komercialnega direktorja ime- 
troje minster za trgovino in preskrbo v sporazumu s 
predsednikom vlade. 

9. člen 

Glavna direkcija ima strokovni svet, v katerem so: 
glavni dTektor, komercialni direktor, direktorji republi- 
ških odkupn b podjetij in nameščenci glavne direkcije, ki 
jih doloSi glavni d rektor. Glavni direktor lahko povabi 
na sestanke strokovnega sveta tudi druge osebe. 

10. člen 
Natančnejše predpise o organizaciji In'poslovanju 

Glavne direkcije izda m nister za trgovino in preskrbo. 

11. člen 

Ta uredba velja od dneva objave v >Uradnem listu 
LRS<. 

S-zak št. 722. 
Ljubljana dive 18. decembra 1948. 

Minister 
za trgovino in preskrbo LRS:       Predsednik vlade LRS: 

JBorštnar Jože 1. r. »Uha Marinko l. r. 

PlAVILNIKl.ODREDBE.NAVODILA.ODLOČBr 
MINISTRSTEV LJUDSKE REPUBLIKE SLOVENIJE 

294. 
Na podlagi 4. in 8. člena uredbe o administrativni 

•troki (Uradni list LRS, št. 40-228/47) predpisujem 

pravilnik 
o pripravniški služIli, strokovnih izpitih in tečajih 

v administrativni stroki. 

I  PRIPRAVNIŠKA  SLUŽBA 

1. člen 
V administrativni stroki je pripravniška služba za 

poklice; debatni stenograf, nižji personalni referent, admi 
nistrativni pristav in nižji upravni referenl. 

Pripravniška služba za poklice iz prednjega odstavka 
traja dve leti. 

Pripravniška služba se lahko skrajša za polovico pred- 
pisanega trajanja, če si je pripravnik po oceni neposred- 
nega starešine pridobil dovolj prakse In je tudi sicer 
sposoben za opravljanje del določenega poklica. 

2. Člen 
Med pripravniško službo mora pripravnik epoznati 

vse dolžnosti in dela Lz svojega bodočega delovnega pod- 
fcrocja. v 

V ta namen se pripravniki dodelijo takim organiza- 
cijskim enotam, kjer se lahko pripravljajo za izpit in 
u^eäno opravljanje del določenega poklica. 

8. člen ^ 
Starešina organizacijske enote, v kateri pripravnik 

dela, mora nadzorovati njegovo delo in spremljati njegov 
napredek. 

II. STROKOVNI IZPITI 

Strokovni izpiti za pripravnike 
4 člen 

Po končanem pripravniškem stažu morajo pripravniki 
administrativne stroke opraviti strokovni izpit. 

5. člen 
Pripravnik se priglasi za strokovni izpit v začetku 

zadnjega meseca pripravniškega staža. 
Prijavo za strokovni izpit vloži pripravnik pri sta- 

rešini svoje organizacijske enote, ki jo s svojim mnenjem 
pošlje izpitni komisiji. 

6. člen 
Pripravniku, ki iz opravičenih razlogov ne more 

opravljati strokovnega izpita v določenem roku, lahko za 
nastavitev pristojni starpsina («daljša rok za opravljanje 
izpita za nadaljnjih šest mesecev, računajoč od preteka 
predpisanega pripravniškega staža. 

7. člen 
Strokovni izpit je usten in pismen Iz katerih pred- 

metov naj se piše naloga, odloči za vsak posamezen ( ri- 
mer izpitna komisija. 

Ustni izpit oblega splošni in strokovni del. Ustni izpit 
se opravi najprej iz splošnega, nato pa Iz strokovnega 
dela. 

Za nastavitev pristojni starešina lahko pripravnika 
glede na njegove šolske kvalifikacije in splošno izobrazbo 
oprosti ustnega izpita h splošnega dela 

Pripravnik, ki ne napravi izpita prvič, ima pravico, 
ponavljati ga še dvakrat Rok za ponovni izpit določi iz- 
pitna komisija. Ta rok ne sme biti daljši od šestih me- 
secev po prejšnjem opravljanju izpita. 

8. člpn 
Pismeni del Izpita obsega praviloma rešitev praktič- 

nega primera Iz tisle panoge oziroma stroke, v kateri se 
je kandidat pripravljal pri praktičnem dflu Pismeni Iz- 
delpk lahko obsega eno ali več tem. Pri pismeni nalogi 
fime kandidat uporabljati samo zakonska besedila. 

9 člen 
Strokovni izpit se opravlja pred izpitno komisijo, • 

se sestavi pri predsedstvu vlade LRS. Pripravniki, i 
službujejo v ministrstvu za notranje zadeve, lahko oprav- 
ljajo strokovni  izpit pri ministrstvu za notranje zadeve. 

Program izpita za predmptp Iz strokovnega dela pred- 
piše genpralni sekretar vladp LRS. 

Splošni del izpita se opravlja po programu, ki ga 
prednlše predsednik vlade LRS 

Pismene naloge oddalo kandidati prpdsedniku ozi- 
roma članu iznitne komisile ki Je navzoč pri pismene».) 
izpitu, oceni jih pa komisija 

10. člen 
Izpitna  komisija  je  sestavljena   iz predsednika   in 

<iveh do Štirih članov. Predsedniku In članom se lahko 
določijo namestniki. 
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Predsednika in člane izpitne komisije imenuje ge- 
neralni sekretar vlade LKS. Za pripravnike, ki službujejo 
v ministrstvu za notranje zadeve, imenuje predsednika 
in člane izpitne komisije minister za notranje zadeve ali 
organ, ki ga ta za to pooblasti. 

Administrativno delo komisije opravlja zapisnikar. 
Zapisnikar vodi zapisnik o izpitu, v katerega vpiše: ime 
in priimek članov komisije in kandidata, ki opravlja izpit, 
datum izpita, dana vprašanja, teme na pismenem Izpitu, 
ooene in drugo. 

Cas, v katerem se mora rešiti pismena naloga, določi 
topima komisija. Ta čas ne sme biti daljši od štirih ur- 

il, člen 
K ustnemu izpitu se praviloma pripustijo kandidati, 

ki so opravili  pismeni izpit. 
Pri ustnem izpitu so po možnosti navzoči vsi člani 

izpitne komisije, najmanj pa dva člana. 
Izpraševalec lahko za ustni izpit vnaprej sestavi vpra- 

šanja iz predpisanega izpitnega gradiva in jih napiše 
na listke, lahko pa daje vprašanja tudi neposredno 

12. člen 
Oceno na ustnem izpitu da član komisije izpraševalec, 

končno oceno pa določi komisija. 

13. člen 
Znanje, ki ga pokaže kandidat na pismenem in 

ustnem izpitu, se oceni z ocenami: odlično, prav dobro, 
dobro ali slabo. 

Kandidat je napravil izpit, če je dobil iz vseh pred- 
metov vsaj oceno >dobro«. 

Razen z oceno za vsak posamezen predmet se oceni 
kandidat po povprečnem uspehu tudi s splošno ••••• za 
vse predmete » 

Komisija odloča z večino glasov. Ce Je enako število 
glasov, odloči predsednikov,glas. 

Po končanem izpraševanju komisija zaključi in pod- 
piše zapisnik, nakar razglasi predsednik kandidatom v 
navzočnosti vseh članov komisije uspeh izpita. 

14. člen 
Kandidatom, ki so napravili izpit, izda izpitna ko- 

misija spričevalo o napravljenem izpitu 
Spričevalo podpišeta predsednik in zapisnikar izpit- 

ne komisije in se pošlje kandidatu po njegovi službeni 
enoti. 

1$. Člen -, 
Uspeh izpita, se vpiše v vse izvode, kandidatovega 

uslužbenskega lista. 
16. Člen 

Po opravljenem strokovnem izpitu se pripravnik raz- 
vrsti v poklic, za katerega je ••••••• predpisani stro- 
kovni izpit. 

'    17. člen 
Za pripravljanje in prvo opravljanje strokovnega iz- 

pita se pripravniku lahko dovoli deset do trideset dni 
plačanega dopusta, ki se ne všteje v letni dopust.     t 

' 18. Sten 
Pot zaradi opravljanja dovoljenega strokovnega Izpita 

se šteje za uradno potovanje, za katero pripada'kandi- 
datu povračilo po predpisih za taka potovanja. 

Kandidat, ki dopotuje, pa brez opravičenega razloga 
ne pride k ispitu, nima pravice do povračila potnih 
stroškov. 

19 člen 
Sprememba poklica v administrativni stroki je do- 

voljena, će uslužbenec po izobrazbi izpolnjuje pogoje za 
poklic, v katerega se nastavi 

Odvetniški izpit se prizna kot izpit za nižjega uprav- 
nega referenta Prav tako je strokovni izpit za nižjega 
sodnega pravnika izenačen s strokovnim izpitem za niž- 
jega upravnega referenta In narobe. Strokovni izpit za 
nižjega pravnega referenta je izenačen s strokovnim iz- 
pitom za nižjega upravnega referenta. 

Strokovni izpiti za poklice, za katere ni pripravniške 
službe 

20. člen 
V administrativni stroki so tile strokovni izpiti za 

poklice, za katere ni pripravniške službe: 
1. za pisarja  II. razreda, 
2. za pomožnega administrativnega manipulanta, 
8. za administratorja, 
4. za strojepisca III   razreda 
5. za stenodaktilografa, 
6. za korespondentnega stenografa, 
7  za višjega debatnega stenografa in 
8. dopolnilni izpit za stenografskega revizorja, 

21. člen 
Namen strokovnega izpita je, da se ugotovi, ali ima 

uslužbenec administrativne stroke (kandidat za začetni 
ali nov višji poklic) zadostno teoretično in praktično zna- 
nje za opravljanje del, ki spadajo v področje tega poklica. 

Za strokovne izpite se uslužbenci lahko pripravljajo 
na posebnih tečajih ali posamezno, kar je odvisno od 
kandidatove izobrazbe in sposobnosti za samostojno uče- 
nje. V manjših organizacijskih enotah, kjer ni pogojev 
za ustanovitev tečajev, se lahko kandidati dodeljujejo 
bolj ekušenim in strokovno bolj izobraženim uslužben- 
cem, ki naj jih pripravljajo za izpit. Posameznemu in- 
štruktorju se lahko zaradi istovrstnega pouka dodeli eden 
do pet kandidatov. 

22. člen 
Inštruktor mora s kandidatom obdelati vse izpitno 

gradivo po določenem delovnem načrtu, in sicer izven 
delovnega časa. Ko inštruktor obdela s kandidatom vse 
izpitno gradivo, kar mora biti razvidno iz učnega dnev- 
nika, ee kandidat priglasi za izpit pristojni izpitni ko- 
misiji. 

S prijavo se pošlje izpitni komisiji tudi učni dnevnik. 
23. «len 

Uslužbenci, ki se nastavijo v poklic, za katerega nf 
pripravniške službe, morajo opraviti strokovni izpit, če 
je predpisan, v enem letu po nastavitvi. 

Za nastavitev pristojni starešina lahko uslužbence 
iz prednjega odstavka tudi oprosti izpite, če je njihova 
strokovna izobrazba dokazana in če ustreza poklicu, v 
katerega se nastavijo. 

24- člen 
Cas, kraj in sestavo izpitne komisije za opravljanje 

strokovnega izpita za uslužbence brez pripravniške službe 
določi starešina, ki Je pristojen za nastavitev kandidata. 

Program izpita za predmete iz strokovnega dela pred- 
piše generalni sekretar vlade LRS. Splošni del izpita ee 
opravlja po programu, ki ga predpiše predsednik vlade 
LRS. 

Določbe o pripravniških strokovnih izpitih o prigla- 
ianju za izpit, o načinu izpraševanja, o ocenjevanju in 
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drugem, kar je v zvezi z opravljanjem izpita, se uporab- 
ljajo tudi pri strokovnih izpitih za poklice, za katere ni 
pripravniške službe. 

Strokovna izobrazba, ki je potrebna za 
opravljanje poklica 

25. Člen 
Za poklic pomožnega uslužbenca III. razreda ee pra- 

viloma zahteva osnovna šola. 
Za poklic pomožnega uslužbenca II. razreda se zahte- 

vata praksa in pokazan uspeh pri delu kot pomožni usluž- 
benec III. razreda. 

Za poklic pomožnega uslužbenca I. razreda se zahte- 
vata praksa m pokazao uspeh pri delu kot pomožni usluž- 
benec II. razreda. 

Za pomožnega uslužbenca II. razreda oziroma po- 
možnega uslužbenca I. razreda je lahko nastavljen, kdor 
ima potrebno izobrazbo in sposobnost za opravljanje ta- 
kega poklica tudi brez poprejšnje nastavitve za pomož- 
nega uslužbenca III. razreda oziroma pomožnega usluž- 
benca II. razreda. 

26. člen 
Za poklic pisarja II. razreda se zahtevata nepopolna 

srednja šola in strokovni izpit ali pokazan uspeh pri delu 
kot pomožni uslužbenec III. razreda. 

Za poklic pisarja L razreda se zahtevata uspeh kot 
posar II. razreda ali dokazana sposobnost za opravljanje 
del pisarja I. razreda in strokovni izpit za pisarja II. raz- 
reda. 

27. člen 

Za poklic pomožnega administrativnega manipulanta 
se praviloma zahtevata sedemletna šola in strokovni izpit 
ali tečaj za pomožnega administrativnega manipulanta z 
zaključnim izpitom ali praksa in pokazan uspeh pri delu 
kot pomožni uslužbenec I. razreda ali pisar I. razreda 
in strokovni izpit za pomožnega administrativnega ma- 
nipulanta. 

Za poklic administrativnega manipulanta ee pravilo- 
ma zahtevata nepopolna srednja ali njej enaka šola in 
strokovni izpit za pomožnega administrativnega maoi- 

. pulanita; ali tečaj z zaključnim izpitom za pomožnega 
administrativnega manipulanta; ali praksa in pokazan 
uspeh pri delu kot pomožni administrativni manipulant. 

Za poklic višjega administrativnega manipulanta se 
zahtevata praksa in pokazan uspeh pri delu kot admini- 
strativni manipulant. 

Za administrativnega manipulanta ali višjega admi- 
nistrativnega manipulanta se lahko nastavi tisti, M ima 
potrebno izobrazbo in sposobnost za opravljanje del ta- 
kega poklica, napraviti pa mora v predpisanem roku 
strokovni izpit za pomožnega administrativnppa manipu- 
lanta. 

28. člen 

Za poklic administratorja ee zahtevajo praksa in po- 
kazan uspeh pri delu kot višji administrativni manipulant 
in tečaj z zaključnim izpitom za administratorja. 

Za poklic višjega administratorja se zahtevata praksa 
in ocena strokovne komisije o uspehu pri delu kot admi- 
nistrator. 

29. člen 

Za poklic strojepisca III. razreda se zahtevata osnov- 
na šola in strokovni izpit; ali tečaj za strojepisca III. raz- 
reda z zaključnim izpitom; ali pri sprejemnem izpitu 
pokazano potrebno znanje in sposobnost za opravljanje 
del strojepisca IIL razreda in strokovni izpit. 

Za poklic strojepisca II. razreda se zahtevata poka- 
zan uspeh pri delu kot strojepisec III. razreda in spo- 
sobnost za opravljanje del strojepisca II. razreda. 

Za poklic strojepisca I. razreda se zahtevata poka- 
zan uspeh pri delu kot strojepisec II. razreda in sposob- 
nost za opravljanje del strojepisca I. razreda. 

Za poklic stenodaktilografa se zahtevata potrebna 
strojepisna praksa in stenograîski tečaj z zaključnim iz- 
pitom. 

30. člen 

Za poklic korespondentoega stenografa ee zahtevata 
nepopolna srednješolska izobrazba in v predpisanem roku 
napravljeni strokovni izpit; ali tečaj za korespondentnega 
stenografa z zaključnim izpitom; ali potrebna praksa kot 
stenodaktilograf in strokovni izpit za korespondentnega 
stenografa. 

Za poklic debatnega stenografa se zahtevata poprejš- 
nji pripravniški staž in strokovni izpit; ali potrebna izo- 
brazba in praksa za opravljanje del debatnega stenografa 
in praktični sprejemni izpit; ali potrebna praksa in po- 
kazan uspeh pri delu kot korespondentni stenograf in 
dopolnilni izpit. 

Za poklic višjega debatnega stenografa se zahtevata 
3 do 5 letna uspešna praksa kot debatni stenograf in do- 
polnilni izpit. 

Stenografski revizor lahko postane višji debatni ste- 
nograf po 3 do 6 letni uspešni praksi z dopolnilnim izpi- 
tom. Za pripravnika za debatnega stenografa se lahko 
nastavi oseba s popolno srednjo šolo, ki napravi sprejem- 
ni izpit. Glede drugih pogojev veljajo predpisi zakona o 
državnih uslužbencih. 

81. Člen 

Za poklic nižjega personalnega referenta ee zahte- 
vata pripravniški staž in med stažem tečaj z zaključnim 
izpitom. 

Za poklic personalnega referenta se zahtevata vsaj 
triletna praksa in pokazan uspeh pri delu kot nižji per- 
sonalni referent. 

Za poklic višjega personalnega referenta se zahteva 
vsaj triletna uspešna praksa kot personalni! referent in 
strokovni izpit. 

Pripravnik za nižjega personalnega referenta mora 
imeti nepopolno srednjo šolo. Glede drugih pogojev ve- 
ljajo predpisi zakona o državnih uslužbencih. 

82, člen 
Poklio adimónietratìvnega pristava se dobi po dovr- 

šenem pripravniškem stažu in opravljenem strokovnem 
izpitu ali po končanem tečaju za administrativnega pri- 
stava z zaključnim izpitom ali po uspešni praksi v ka- 
kem nižjem poklicu pomožne panoge v adnünistrativni' 
stroki z dopolnilnim izpitom. 

Poklic nižjega upravnega referenta se dobi po do- 
vrSenem piipravnièkêm stažu in opravljenem strokovnem 
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Masz&lâsî in ofjlast 
Razglasi ministrstev 

St. 1812/19 11.321 
Objava 

Z nalezljivo ohromelostjo prašičev so 
okuženi okraji: Jesenice, Lendava, Lju- 
tomer, Maribor okolica, Mozirje, Poljča- 
ne in Radgona. 

Prenehala pa je v okrajih: Ljubljana 
okolica, Murska Sobota in Ptuj. 

Ljubljana ^dne 16. decembra 1948. 
Ministrstvo za kmetijstvo LRS 

Vpisi v register državnih 
gospodarskih podjetij 

2314. 
Sedež: Ljubljana. 
Dan vpisa: 13. decembra 1948. 
Besedilo: >Blasnikora tiskarna«, Ljub- 

I jana. 
S podjetjem Blasnikova tiskarna se je 

združilo remibliško podjetje »Kamniška 
tiskarna«, Kamnik, ki bo odslej obrato- 
vala kot obrat navedenega podjetja št. 4. 

Ministrstvo za finance LRS, 
Ljubljana, 

dne 10. decembra 1948. 
Št. 24340/3—48 11.275 

* 
2315. 

Sedež: Ljubljana. 
Dan vpisa: 13. decembra 1948. 
Besedilo: Industrija obutve, Ljubljana. 
Izbrise se Benedetiov Stane, dosedanji 

ravnatelj, vpiše se 
Petemel Anton, ravnatelj, ki podpisu- 

je samostojno, v obsegu zak. pooblastil in 
pravil podjetja. 

Ministrstvo za finance LRS, 
Ljubljana, 

dne 13. decembra 1948. 
Št. 243107—1948 11.276 

* 
2316. 

Sedež: Ljubljana. 
Dan vpisa: 13. decembra 1948. 
Besedilo: Triglavska tiskarna, Ljublja- 

na. 
S podjetjem Triglavska tiskarna, Ljub- 

ljana, so se združila podjetja: 
Drž. gosp. podjetje »Gorenjska tiskar- 

na«, Kranj, ki obratuje odslej kot obrat 
št 2 navedenega podjetja, 

nacionalizirano podjetje tisfcama Gra- 
fika, Ljubljana, in 

nacionalizirano podjetje tiskarna Je- 
reb Franc, Ljubljana. 

' Ministrstvo za finance LRS, 
Ljubljana, 

dne 10. decembra 1948. 
fit. 24•/1-48 11.271 

2317. 
Sedež: Ptuj. 
Dan vpisa: 13. decembra 1948. 
Besedilo: Republiška kmetijska gospo- 

darstva Slovenije — Ptuj. 
Izbrišeta se Erjavšek Alojz, dosedanji 

direktor, in Turk Avgust, glavni računo- 
vodja, vpiše se 

Pleterski Ladislav, glavni računovod- 
ja, ki sopodpisuje vse listine po 47. čle- 
nu spi. zakona o drž. gospodarskih pod- 
jetjih. 

Ministrstvo  za finance LRS, 
Ljubljana, 

dne 10. decembra 1948. 
St. 243106-48 11.274 

2318. 
Sedež: Tržič. 
Dan vpisa: 13. decembra 1948. 
Besedilo: Lesno industrijsko podjetje 

Tržit-. 
Vpišejo se spremembe: 
Besedilo odslej: Tovarna pohištva Tr- 

žič. 
Poslovni predmet odslej: Izdelovanje 

pohištva in drugih lesnih izdelkov na 
industrijski način. 

Izbriše se obrat Born v Tržiču. 
Izbriše se Holy Ernest, dosedanji v. d. 

ravnatelja, vpiše pa 
Gole Edvard, ravnatelj, ki podpisuje 

samostojno, v obsegu zak. pooblastil in 
pravil podjetja. 

Ministrstvo  za finance LRS, 
Ljubljana, 

dne 10. decembra 1948. 
St 24382—48 11.270 

* 
2319. 

Sedež: Kamnik. 
Dan izbrisa: 13. decembra 1948. 
Besedilo: »Kamniška tiskarna«, Kam- 

nik. 
Zaradi združitve s podjetjem: >Bla*- 

nikova tiskarna«, Ljubljana. 
Ministrstvo za finance LRS, 

Ljubljana, 
dne 10. decembra 1948. 

&t 24340/4-48 11.278 

2320. 
Sedež: Kranj. 
Dan izbrisa: 13. decembra 1948. 
Besedilo:  »Gorenjska tiskarna«, Kranj. 
Zaradi združitve s podjetjem Triglav- 

ska tiskarna, Ljubljana, 
Ministrstvo za finance LRS, 

Ljubljana, 
dne 10. decembra 1948. 

Št 243113/48 11.272 

2321. 
Sedež: Dornberk. 
Dan vpisa: 18. novembra 1948. 
Besedilo: Krajevna gostilna Dornberk. 
Poslovni predmet: Prodaja alkoholnih 

pijač in jediL 
ustanovitelj podjetja: KLO Dornberk. 
Operativni   upravni   voditelj:    KLO 

Dornberk. 
Za podjetje podpisuje: 
Vodopivec Alojz, upravnik, samostoj- 

no in neomejeno, v njegovi odsotnosti 
pa predsednik KLO, vsakokrat s štam-    , 
piljko KLO   Dornberk. ' 

Okrajni LO Gorica, 
poverjeništvo za finance, 
dne 18. novembra 1948. 

Št 3186/2—48 10.603 
* 

2322. 
Sedež: Vipolžc. 
Dan vpisa: 8. novembra 1948. 
Besedilo: Krajevna gostilna »Sloga«. 
Poslovni predmet: Prodaja alkoholnih 

in brezalkoholnih pijač in jedil. 
Ustanovitelj podjetja: KLO Vipolže. 
Operativni upravni voditelj: KLO Vi- 

polže. 
Podjetje zastopa in zanj podpisuje: 
Školaris Jožef, upravnik, za denarno 

poslovanje neomejeno, skupaj s tajnikom 
ali predsednikom KLO Vi polže. 

Okrajni LO Gorica, 
poverjeništvo za finance, 
dne 8. novembra 1948. 

St. 2717/4-48 10.699 
* 

2323. 
Sedež: Vipolže. 
Dan vpisa: 8. novembra 1948. 
Besedilo: Krajevni mlin Vipolže. 
Poslovni predmet Mletje žita. 
Ustanovitelj podjetja: KLO Vipolže. 
Operativni upravni voditelj: KLO Vi- 

polže. 
Podjetje zastopa in zanj podpisuje: 
Šholanie Jožef za denarno poslovanje 

neomejeno, skupaj s tajnikom aH pred- 
sednikom KLO, Vipolže. 

Okrajni L0 Gorica, 
poverjeništvo za finance, 
dne 8. novembra 1948. 

St 2717/5-48 10.601 

2324. 
Sedež: Hotavlje. 
Dan vpisa: 9. decembra 1948. 
Besedilo: Gradbeno podjetje Hotavlje. 
Poslovni predmet: Izvrševanje v grad- 

beno stroko spadajočih del. 
Ustanovitelj podjetja: KLO Hotavlje, 

odločba št 800/48 z dne 28. VIII. 1948. 
Operativni upravni voditelj: KLO Ho- 

tavlje. 
Podjetje zastopajo in zanj podpisu- 

jejo: 
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Ušeničnik Jože, upravnik, v okviru 
zakona o drž. gospodarskih podjetjih in 
pravil podjetja do 10.000 din, nad tem 
zneskom 

Potočnik France, predsednik KLO, in 
Šinkovec Jože, kot člana upravnega 

odbora. 
Okrajni LO Kranj, 

poverjeništvo za finance, 
dne 9. d" embra 1948. 

ŠL II-2383/Ì-48        11.142 
* 

2323. 
Sedež: Hotavlje. 
Dan vpisa: 9. decembra 1948. 
Besedilo: Krajevno podjetje »Marmor« 

Hotavlje. 
Poslovni predmet: Pridobivanje mar- 

morja. 
Ustanovitelj podjetja: KLO Hotavlje, 

odločba št 811/48 z dne 28. VIII. 1948. 
Operativni upravni voditelj: KLO Ho- 

tavlje. 
Podjetje zastopajo, zanj podpisujejo: 
Peternelj Janez, upravnik, v okviru 

zakona o drž. gospodarskih podjetjih in 
pravil podjetja do 6000 din, nad tem 
zneskom 

Potočnik France, predsednik KLO, in 
Lkar Janez, člana upravnega odbora. 

Okrajni L0 Kranj, 
povcrjcništTo za finance, 
dne 9. decembra 1948. 

St. II-2376/1-48 11.143 
• 

2326. 
Sedež: Krgko. 
Dan vpisa: 9. decembra 1948. 
Besedilo: »Uprava državnih zgradbt 

Krško. 
Poslovni predmet: Vzdrževanje stano- 

vanjskega fonda, nadzor nad vsemi in- 
vesticijami za gradnjo stanovanj iz sred- 
stev MLO, funkcionalno nadziranje inve- 
sticije na svojem področju, ki jih oprav- 
lja zvezni, republiški, zadružni in pri- 
vatni sektor. Ustanovi se remontno pod- 
jetje, ki bo služilo vzdrževanju oziroma 
popravilu vseh državnih zgradb lokal- 
nega, republiškega in zveznega pomena, 
kakor tudi privatnih zgradb. Za izvrše- 
vanje popravil in adaptacij ima v svo- 
jem sestavu delavnice raznih strok (zi- 
darske, tesarske, mizarske, kleparske, 
ključavničarske, slikarske in  podobno). 

Ustanovitelj podjetja: MLO Krško, od- 
ločba št. 1890/48 z dne 2. XII. 1948. 

Operativni upravni voditelj: KLO Kr- 
ško. 

Za podjetje podpisujejo: 
Zu raj Ludvik, upravnik, skupno z 

njim 
Marolt Marija, računovodja. 

Okrajni L0 Krško, 
poverjeništvo za finance, 
dne 10 decembra 1948. 

Št 64/67 11.187 
* 

2327. 
Sedež: Brnica U. 228. 
Dan vpisa: 7. decembra 1948 
Besedilo: (Jostilna KLO Dol. 
Poslovni predmet: Prodaja alkoholnih 

in- brezalkoholnih pijač. 

Ustanovitelj podjetja: KLO Dol 
Operativni upravni voditelj: izvršilni 

odbor KLO Dol. 
Za podjetje podpisujeta: 
Draksler -Danilo, upravnik gospodar- 

skih podjetij, 
Koritnik Nada, blagajničarka, oba sku- 

paj za vse zadeve. 
Okrajni L0 Trbovlje, 

poverjeništvo za finance, 
dne 9 decembra 1948. 

St. 2636/1-48 11.838 
* 

2328. 
Sedež: Dol. St. 6. 
Dan vpisa: 5. decembra 1948. 
Besedilo: Brivnica KLO Dol. 
Ustanovitelj   podjetja:   KLO  Dol   pri 

Hrastniku. 
Poslovni predmet: Britje, striženje in 

friziranje. 
Operativni upravni voditelj: Izvršilni 

odbor KLO Dol. 
Za podjetje podpisujeta: 
Draksler Danilo, upravnik gospodar- 

skih podjetij, 
Koritnik Nada, blagajničarka, oba za 

vse zadeve skupaj. 
Okrajni L0 Trbovlje, 

poverjeništvo za finance, 
dne 8 decembra 1948. 

Öt 2635/1-48 11.334 
* 

2320. * 
Sedež: Hrastnik, Studence št, 29. 
Dan vpisa: 10. decembra 1948. 
Besedilo: Krajevna gostinska podjetja. 
Poslovni predmet: Točenje alkoholnih 

in brezalkoholnih  pijač, prodaja  toplih 
in mrzlih jedil. 

Ustanovitelj podjetja: KLO Hrastnik. 
Operativni upravni voditelj. Izvršilni 

odbor KLO Hrastnik. 
Podružnica: Podkraj št. 26. 
Za podjetje podpisujejo: 
Kraus Jože, upravnik trgovskih pod- 

jetij ali 
Štravs Alojz, upravnik komercialnih 

podjetij in 
Zupan Ivanka, blagajničarka gospo- 

darskih podjetij, zadnja dva skupaj za 
vse zadeve. 

Okrajni L0 Trbovlje, 
poverjeništvo za finance, 
dne 12. decembra 1948. 

Št 2389/1-48 11.837 
* 

2330. 
Sedež: Retje 54. 
Dan vpisa: 6. decembra 1948. 
Besedilo: Brivsko-frizerski salon KLO 

Sv. Urh. 
Poslovni   predmet:   Brivsko-frizerski 

posli. 
Ustanovitelj podjetja: KLO Sv. Urh. 
Operativni upravni voditelj: Izvršilni 

odbor KLO Sv. Urh. 
Za podjetje podpisuje: 
Cekada Franc, predsednik KLO, 
Miklavčič Vinko, tajnik KLO, 
Zaletel Jože, v. d. upravnika za vce 

zadeve skur.aj. 
Okrainl L0 Trbovlje, 

povon'pniStvo za finance, 
dne 7. decembra 1948. 

St/ 2563/1-48 11.335 

2331. 
Sedež: Sv. Urh 47. 
Dan vpisa: 5. decembra 1948. 
Besedilo* Krajevna oblačilnica Bovško. 
Poslovni   predmet:   Šiviljsko-krojaška 

dela, nakup  in  prodaja  7-a  izdelovanje 
potrebnih surovin in polfabrikatov. 

Za podjetje podpisujejo: 
Čekada  Franc, predsednik KLO, 
Miklavčič Vinko, tajnik KLO, 
Zaletel Jože, v. d. upravnika, za vse 

zadeve skupaj. 
Okrajni L0 Trbovlje, 

poverjeništvo za finance, 
dne 7. decembra 1948. 

Št. 2664/1—48 11.336 
* 

2332. 
Sedež: Ljubljana, Jernejeva c. 13. 
Dan vpisa: 9. decembra 1948. 
Besedilo: Podjetje »Medenjak« Ljub- 

ljana. 
Poslovni predmet: Izdelava in pro- 

daja slaščic in drugih slaščičarskih iz- 
delkov.    ' 

Ustanovitelj podjetja: RLO Bežigrad- 
Šiška. 
•Operativni upravni voditelj: Izvršilni 

odbor RLO Bežigrad-Šiška. 
Podjetje zastopata in zanj podpisujeta: 
Floriančič Janez, upravnik, samostoj- 

no, v računovodskih zadevah pa skupaj 
z njim glavni knjigovodja 

Splihal Marija. 
MLO za glavno mesto Ljubljana, 

poverjeništvo za finance, 
dne 9. decembra 1948. 

Fin. žt. 4420 11.332 
* 

2333. 
Sedež: Vrhnika. 
Dan vpisa: 4. decembra 1948. 
Besedilo: Krajevno podjetje »Žitomoljc 

Vrhnika. 
Poslovni predmet: Mletje žita. 
Ustanovitelj podjetja: KLO Vrhnika, 

odločba št. 20.193 z dne 15. IX. 1948. 
Operativni upravni voditelj: KLO 

Vrhnika. 
Podjetje zastopajo in zanj podpisu- 

jejo: 
Selan Ivan, upravnik, samostojno v 

smislu 3., 6. in 7. člena pravil podjetja, 
Hribar Franc, namestnik upravnika, v 

istem obsegu; 
Kek Zdravko, knjigovodja, skupno z 

upravnikom ali namestnikom vse listi- 
ne, navedene v 47. členu spL zakona o 
drž. gospodarskih podjetjih. 

Okrajni L0 Ljubljana okolica, 
poverjeništvo za finance, 
dne 4. decembra 1948. 

Št. 6459-48 11.158 

2384. ' 
Sedež: Celje. 
Dan vpisa: 10. decembra 1948. 
Besedilo: Okrajni magazin Celje okoli« 

ca, Celje. 
Vpišejo se novi obrati podjetja: 
poslovalnica Teharje, 
poslovalnica Sv. Pavel pri Preboldu, 
poslovalnica Štore, 
poslovalnica Vransko, 
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poslovalnica Vojnik, 
poslovalnica Kozje, 

•    poslovalnica St. uurlj pri Celju, 
poslovalnica Vitanje, 
poslovalnica Dobrna, 
poslovalnica Pilštanj, 
poslovalnica Polzela, 
poslovalnica Trnovlje, 
poslovali),ca Sv. Pelei v Sav. dolini, 
poslovalnica Žalec, 
poslovalnica Petrovce, 
poslovalnica Smarjeta pri Celju, 
poslovalnica Rimske Toplice, 
poslovalnica  Ponikva  in 
poslovalnica  Laško. 

Okrajni LO Celje okolica, 
poverjeništvo za linance, 

Št. 3537/2—48 11.157 
* 

2335. 
Sedež. Grosuplje. 
Dan vpisa: 14. decembra 1948. 
Besedilo: Gostilna KLO Grosuplje. 
Izbrišeta se iz registra Kapš Peler in 

Janežič Anton, vpišejo se za podpisova- 
nje: 

Sile Janez, poslovodja, 
Trpin Rudi, knjigovodja, 
Vera Podkoritnikova, tajnik KLO, in 
Zupančič Anica, član KLO Grosuplje. 

Okrajni LO Grosuplje, 
poverjeništvo za linance, 
dne 14. decembra 1948. 

St. 290/4-1948 11.311 

233G. 
Sedež: Grosuplje. 
Dan vpisa: 14. decembra 1948. 
Besedilo: Mesarija KLO Grosuplje, 
Izbrišeta se iz registra Kapš Peter in 

Janežic Anton, vpišejo se za podpisova- 
nje: 

Šile Janez, poslovodja. 
Trpin Hudi, knjigovodja, 
Vera Pcdkoritnik, tajnik KLO, in 
Zupančič Anica, član KLO Grosuplje. 

Okrami LO Grosuplje, 
poverjeništvo •• tinan.ee, 
dne 14. decembra 1948. 

Št. 290/4-1948 11.310 
* 

2337. 
Sedež: Domžale. 
Dan vpisa: 9. decembra 1948 
Besedilo: Tovarna  pohištva. Domžale. 
Vpile se obrat: Za;*a Domžale. 

Okrajni 1-0 Kamnik, 
pover.ifnišfro za finance, 
dne 9. decembra 1948. 

St. 2519-111-1948      11.135 
* 

2338. 
Sedež: Krško. 
Dan vpisa: 9. decembra 1948. 
Besedilo: Okrajni magazin Krško. 
Vpišejo *e nove poslovalnice: 
SI   5 bobova, 
8t    fl Brpžire, 
št.   9 ?pvn!ra. 
št. 10 Krško in 
št. 11 St   Ppfpr ••• 4v "nraml. 

Okra*-! 1-0 •••••• 
pr>vpr;""i5<Tn •.• fir">"oe, 
dne 10. /^"»•••• 1948. 

St S4'63 11138 

2339. 
oedež: Ljubljana, Frankopanska vdAl. 
Dan vpisa: 4. decembra 1948. 
Besedilo: Trgovsko poujetje >VinoceU 

Ljubljana. 
Izbrišeta se za podpisovanje Roje Fe- 

liks, pomojnik ravnatelja, in Calarin 
Mara, pomočnik upravnika. 

Operativni upravni voditelj odslej: Po- 
verjeništvo za trgovino in preskrbo 
MLO. 

ML0 za glavno mesto Ljubljana, 
poverjeništvo za finance, 
dne 4. decembra 1948. 

Fin. 4419/48   .        11.156 
* 

2340. 
Sedež: Novo mesto. 
Dan vpisa: 3. decembra 1948. 
Besedilo: Gostinsko podjetje MLO ho- 

tel Metropol, Novo mesto. 
Za podjetje podi lsuje poleg poslovod- 

je Predoviča Janka še upravnik upra- 
ve komunalnih podjetij 

Mirtič Alojzij, oba pa po pravilih pod- 
jetja. 

Okrajni LO Novo mesto, 
poverjeništvo za finance, 
dne 3. decembra 1948. 

St. 7651/1 11.279 
• 

2311. 
Sedež: Trate. 
Dan vpisa: 21. maja 1948. 
Besedilo: Krajevna ćevljarnica Trate. 
Izbrišejo se pooblaščenci za podpiso- 

vanje: Maruša Klarica. tajnik KLO Tra- 
te in Molili   Ivan,  poslovodja   podjetja, 
in vpišeta se nova pooblaščenca: 

Ačko Dragotin, uradnik v pok., Trate, 
in 

Balažic Jožef, poslovodja podjetja. 

Okrajni LO Radgona, 
poverjeništvo za finance, 

dne 6. decembra 1948. 
Št. 304/11 11.069 

2342. 
Sedež: Dravograd. 
Dan izbrisa: 13. decembra 1948. 
Besedilo: Ekonomija Dravograd. 
Ker jo prešla, v sestav podjetja Hotel 

Kolenjak  Dravograd. 
Okrajni L0 Dravograd, 

poverjeništvo za finance, 
dne 13. decembra 1948. 

Št. 1031/3-48 11.282 
• 

2343. 
Sedež: Vrhpolje. 
Dan izbrisa: 14. decembra 1948. 
Besedilo: Ljudska čevljarna Vrhpolje. 
Zaradi nerentabilnosti. 

0kr."ini LO Kamnik, 
poverjnništvo za finance, 
dne 14. decembra 1948. 
Zt 67/48 - Zadr II127/1   11.009 

2344. 
Sedež: Nuskova. 
Dan tzbnsa; 4. novembra 1948. 
Besedilo: Krajevno gostinsko in me- 

sarsko podjetje v NuskovL 
Zaradi nerentabilnosti. 

Okrajni LO Murska Sobota, 
poverjeništvo za finance, 
dne 4. novembra 1948. 

St 1349-48 10.711 
* 

2345. 
Sedež: RogaševcL 
Dan izbrisa: 4 novembra 1948. 
Besedilo: Krajevna gostilna v Rogašev- 

cih 11. 
Zaradi nerentabilnosti. 

Okrajni LO Murska Sobota, 
poverjeništvo za finance, 
dne 4. novembra 1948. 

St. 1349-48 10.710 

2346. 
Sedež: Lutverci. 
Dan izbrisa: 13. decembra 1948. 
Besedilo: Krajevna mizarska delavnica 

Lutverci. 
Zaradi  prenehanja obratovanja. 

Okrajni LO Radgona, 
poverjeništvo za finance, 
dne 13. decembra 1948. 

Št. 304/14 11.280 
* 

2347. 
Sedež: Zepovci. 
Dan izbrisa: 13. decembra 1948. 
Besedilo: Mesnica krajevnega ljudske- 

ga odbora Žepovci. 
Zaradi likvidacije podjetja. 

Okrajni LO Radgona, 
poverjeništvo za finance, £ 
dne 13. decembra 1948. 
 Št. 304/17 11.281 

Vpisi v register 
invalidskih podjetij 

2348 
Sedež: Ljubljana. 
Dan vpisa: 14. decembra 1948. 
Besedilo:   Invalidsko  puSkarsko  pod- 

jetje Ljubljana. 
Izbriše se Matob Ludvik, dosedanji 

upravnik, vpiše se 
Vraničar Drago, upravnik, ki podpisu- 

je samostojno, v obsegu pooblastil, dolo- 
čenih v nravilib podjetja. 

Ministrstvo za finance LRS, 
Ljubljana. 

dne 10 decembra 1948. 
Št. 24380-1940 11.319 

2349. * 
Sedež: Gor. Radgona. 
Dan vpisa: 24 novembra 1943 
Besedilo: Invalidsko podjetje »Kroja- 

Strot, Gor. Radgona. 
Izbrišp se Irgolič Leopold, dosedanji 

poslovodia, vpiše ee 
Fuis Alojz, poslovodja, ki podpisuje 

samostojno, v obsegu pooblastil, določe- 
nih v nravilih podietja. 

Ministrstvo 7a finance LRS, 
Ljubliapa. 

dne ?<   tin"0"ib"i 1948. 
St. 24350-48 10 868 
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Vpisi v zadružni register 
1682. 

Sedež: Gorenje, okraj Mozirje. 
Dan vpisa: 30. novembra 1948. 
Besedno: Kmetijska zadruga z. o. j. • 

Gorenjem. 
Zadruga je bila ustanovljena na skup- 

ščini 9. 111. 1948 za nedoločen čas. 
Naloge zadruge *o: 1. da na čim boljši 

in čim kuliuruejši način oskrbuje svoje 
Člane z vsemi potrebnimi potrošnimi 
predmeti; 2 da odkupuje v svojem oko- 
lišu vse kmetijske pridelke in izdelke v 
skladu s postavljenim načrtom za dobro 
oskrbo mest in drugih industrijskih sre- 
dišč in sklepa v ta namen pogodbe; 
8. da pospešuje in razvija vse panoge 
kmetijskega gospodarstva na svojem 
področju, tako poljedelstvo, živinorejo, 
eadjarstvo, vinogradništvo, čebelarstvo 
gojitev industrijskih in drugih kultur, 
gozdarstvo, domačo obrt itd., posebno 
že tiste panoge oziroma kulture, ki v 
danih naravnih pogojih najbolj uspeva- 
jo, 4. da uvaja za povečanje kmetijske 
proizvodnje in s tem za naraščanje bla- 
gostanja svojih članov naprednejše teh- 
nične in agronomske metode v kmetij- 
stvu in v ta namen nabavlja kmetijske 
stroje, umetna gnojila itd., ustanavlja 
ambulante za živino, plemenilne postaje, 
organizira selekcijo živine, gradi silose, 
organizira semensko službo, skrbi za 
gojitev sadnih gozdnih in drugih sadik 
itd ; 5. da organizira predelavo kmetij- 
skih pridelkov in obrtne delavnice za 
potrebe svojih članov in izrablja pri tem 
predvsem lokalne surovine; 6 da zbira 
kmečke prihranke v obliki hranilnih 
Ylog in notranjih posojil za ustvarjanje 
ODratnih sredstev in podeljevanje kre- 
ditov svojim članom; 7. da skrbi za go- 
spodarski strokovni, kulturni in pro- 
svetni dvig vseh prebivalcev svojega 
okoliša tako, da prireja v svojem za- 
družnem domu strokovna in politična 
predavanja, kulturne prireditve, stro- 
kovne tečaje, razstave, predvajanja fil- 
mov, goji fizkulturo itd. ter ustanovi 
evojo knjižnico. 

Zaradi smotrnega in uspešneješga ia- 
vajanja svojih nalog izdela potrebne :ia- 
črte v skladu s splošnim državnim na- 
črtom. .•    ,.      JI* 

Zadružni delež znaša 100 din, delež 
zadružnikovega družinskega člana 10 di- 
narjev. Delež se mora plačati ob vstopu 
v zadrugo. Upravni odbor lahko dovoli 
vplačilo v obrokih. Vsak zadružnik odgo- 
varja z desetkratnim zneskom vpisanega 
enkratnega oziroma^ družinskega deleža. 

Priobčitve se. kolikor nI v pravilih do- 
ločeno drugače, nabijejo na zadružni raz- 
glasni deski. 

Upravni odbor sestavlja osem članov, 
ki jih voli zbor Izmed zadružnikov za 
dobo enega leta. Zadrugo zastopa uprav- 
ni odbor, zanjo podpisujeta po dva čla- 
na upravnega odbora, katerih enega lah- 
ko nadomešča po upravnem odboru po- 
oblaščeni uslužbenec zadruge. 

Člani upravnega odbora so: 
Letor.ja   Miha,   kmet,  Pažka   vas  2, 

predsednik. 

Brinovšek Zalka gospodinja, Gorenje 
št. 12, podpredsednik, 

Pož Pavlina, gospodinja, Gorenje 14, 
tajnik, 

Letonja   Miha,   kmet,  Paška   vas  2, 
Fursliier Jože, upokojenec, Skorno 1, 
Mazej Franc, kmet, Skorno 7, 
Irmau Franc, kmet. Veliki vrh 3, 
Sošter Jože, kmet. Slatine 31, odbor- 

niki. 
Za sopodpisovanje je pooblaščen po- 

slovodja zadruge Cerar Franc. 
Okrožno sodišče v Celju 
dne 30. novembra 1948. 

Zadr Vili 40/48—2       11.171 
* 

1683. 
Sedež: Spodnja Rečica, okraj Mozirje. 
Dan vpisa: 9. decembra 1948. 
Besedilo: Kmetijska zadruga z omeje- 

nim jamstvom v Kazarju. 
Zadruga je bila ustanovljena na skup- 

ščini 2  11. 1948 za nedoločen čas. 
Naloge zadruge so: 1. da na čim boljši 

in čim kulturuejši način oskrbuje svoje 
član© z vsemi potrebnimi potrošnimi 
predmeti; 2 da odkupuje v svojem oko- 
lišu vse kmetijske pridelke in izdelke v 
skladu s postavljenim načrtom za dobro 
oskrbo mest in drugih industrijskih sre- 
dišč in sklepa v ta namen pogodbe; 
3. da pospešuje in razvija vse panoge 
kmetijskega gospodarstva na svojem 
področju, tako poljedelstvo, živinorejo, 
sadjarstvo, vinogradništvo, čebelarstvo 
gojitev industrijskih in drugih kultur, 
gozdarstvo, domačo obrt itd., posebno 
še tiste panoge oziroma kulture, ki v 
danih naravnih pogojih najbolj uspeva- 
jo. 4. da uvaja za povečanje kmetijske 
proizvodnje in s tem za naraščanje bla- 
gostanja svojih članov naprednejše teh- 
nične in agronomske metode v kmetij- 
stvu In v ta namen nabavlja kmetijske 
stroje, umetna gnojila itd., ustanavlja 
ambulante za živino, plemenilne postaje, 
organizira selekcijo živine, gradi silose, 
organizira semensko službo, skrbi za 
gojitev sadnih gozdnih in drugih sadik 
itd ; 5. da organizira predelavo kmetij- 
skih pridelkov in obrtne delavnice • 
potrebe svojih članov in izrablja pri tem 
predvsem lokalne surovine; 6 da zbira 
kmečke prihranke v obliki hranilnih 
vlog in notranjih posojil za ustvarjanje 
obratnih sredstev in podeljevanje kre- 
ditov svojim članom; 7 da skrbi za go- 
spodarski strokovni, kulturni In pro- 
svetni.^ vig vseh i prebivalcev svojega 
okoliša tako, da prireja v svojem za- 
družnem domu strokovna in politična 
predavanja, kulturne prireditve, stro- 
kovne tečaje, razstave, predvajanja fil- 
mov, goji fizkulturo itd. ter ustanovi 
svojo knjižnico. 

Zaradi smotrnega m uspešnejšega iz- 
vajanja svojih nalog izdela potrebne na- 
črte v skladu s splošnim državnim na- 
črtom.  * 

Zadružni delež znaša 100 din, delež 
zadružnikovega družinskega člana 10di- 
narjev. Delež se mora plačati ob vstopu 
v zadrugo. Upravni odbor lahko dovoli 
plačilo v obrokih. Vsak zadružnik od- 

I govarja z desetkratnim zneskom temelj- 
nega oziroma družinskega deleža. 

Priobčitve se, kolikor ni v pravilih do- 
ločeno drugače, nabijejo na zadružni 
razglasni deski. 

Upravni odbor sestavlja 7 članov, ki . 
jih voli zbor izmed zadružnikov za dobo 
enega leta. 

Zadrugo zastopa upravni odbor, zanjo 
podpisujeta po d rti člana upravnega od- 
bora, katerih enega lahko nadomešča 
po upravnem odboru pooblaščeni usluž- 
benec zadruge. 

Ciani upravnega odbora so: 
Klemše Zdravko, ravnatelj, Nazarje, 

predsednik, 
Veko Franc, delavec, Dobletina, pod- 

predsednik, 
Konda Alojz, uradnik, Nazarje, tajnik, 
Janžovnik Franc, posestnik, Zavodice, 
Krefelj Jože, delavec, Dobletina, 
Sabotin Kristina, gospodinja, Nazarje 

in 
Berloinik Ivan, delavec, Dobletina, od- 

borniki. 
Za sopodpisovanje je pooblaščena Hri- 

bernik Katica, poslovodja. 
Okroino sodišče v Celju 
dne 9. decembra 1948. 

Zadr. VIII 42/48-4      11.310 
* 

1684. 
Sedež: Homee. 
Dan vpisa: 9. decembra 1948. 
Besedilo: Kmetijska zadruga z omeje- 

nim jamstvom v Homcu. 
Zadruga je bila ustanovljena na usta- 

novnem zboru 7. VI. 1948 za nedoločen 
čas. 

Naloge zadruge so: 1. da na čim boljši 
in čim kullurnejiš način oskrbuje *voje 
člane z vsemi potrebnimi potrošnimi 
predmeti; 2. du odkupuje v -vojeni oko- 
lišu vse kmetijske pridelke in izdelke v 
skladu s postavljenim načrtom za dobro 
oskrbo mest m drugih induslrijsk h sre- 
dišč in sklepa v la namen pogodbe; 
3. da pospešuje II- razvija vse panoge 
kmetijskega gospodarstva na svojem 
področju, tako poljedelstvo, živinorejo, 
sadjarstvo, vinogradništvo, čebelarstvo, 
gojitev industrijskih in drugih kultur, 
gozdarutvo, domačo obrt itd., posebno 
še tiete panoge oziroma kulture, ki v 
danih naravnih pogojih najbolj uspeva- 
jo; 4 da uvaja i& povečanje kmetijske 
proizvodnje in s tem za naraščanje bla- 
gostanja svojih članov naprednejše teh- 
nične in agronomske metode v kmetij- 
stvu in v I« namen nabavlja kniPtijske 
stroje, umetna gnojila itd., ustanavlja 
ambulante za živino, plemenilne postaje, 
organizira selekcijo živine, gradi silose, 
organ zlra semensko službo, skrbi za 
gojitev sadnih, gozdnih in drugih sadik 
itd.; 5. da organizira predelavo kmetij- 
skih pridelkov in obrtne delavnice za 
potrebe svojih Članov in izrabila pri tem 
predvsem lokalne surovine; 6 da zbira 
kmečke prihranke v oblik- hranilnh 
vlog in notraniih po-oiil zn ustvarjanje 
obratnih sredstev jn podeljevani? kre- 
ditov svojim ftanom; 7. da skrb: za go- 
spodarski strokovni, kulturni in pro- 
svetni dvig vseh prpbivalrev svojpga 
okoliša tako, da prireja v svojem za- 
družnem domu strokovna in politična 
predavanja,  kulturne   prireditvp.   stro- 
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kovne tečaje, razstave, predvajanja fil- 
mov, goji f.zkulturo itd. Ur uetanovi 
svojo knjižnico. 

Delež znaša 100 din, ki se lahko pla- 
ča v obrokih. Delež zadružuikovega dru- 
žinskega člana znaša 10 din. Člani odgo- 
varjajo za obveznosti zadruge z deset- 
kratnim zneskom vpisanega enkratnega 
temeljnega oziroma družinskega deleža. 

Zadruga razglaša važnejše sklepe v 
svojih poslovnih prostorih in na razglas- 
ni deski. 

Upravni odbor sestavlja 5 do 12 čla- 
nov, ki jih voli zbor izmed zadružnikov. 
Njegova dolžnost traja eno leto. Za za- 
drugo podpisujeta po dva Člana uprav- 
nega odbora, katerih enega lahko nado- 
mešča po upravnem odboru pooblaščeni 
uslužbenec zadruge. 

Člani upravnega odbora so: 
Rode Jože, kmet, Nožice 4, 
Peterlin Alojz, kmet. Preserje 5, 
Svp-tic Jože, kmet, Smarca 28, 
Sare Alojz, kmet, Preserje 2, 
Zupan Janez, kmet, Homec 21, 
Repanšek Gregor, kmet, Homec 21. 

Okrožno sodišče • Ljubljani 
dne 9. decembra 1948. 

Zt 269/48 — Zadr VI 234/1    11.1CG 

1685. 
Sedež: Moravče. 
Dan vpisa: 3. decembra 1948. 
Besedilo: Potrošniška zadruga t ome- 

jenim jamstvom • Moravčah. 
Zadruga je b la ustanovljena na usta- 

novnem zboru 29. VIII. 1948 za nedolo- 
čen čas. 

Naloge zadruge so: 1. da na čim boljši, 
dim kulturneJsM in gospodarskii način 
oskrbuje svoje člane z vsemi potrebnim: 
potrošn mi predmeti. V ta namen: a) 
ugotavlja potrebe svojih članov in sestavi 
r.a podlagi ugotovljenih potreb nafrt po- 
trošnje; b) sklepa pogodbe s proizvajal- 
nimi podjetji, z državnimi trgovskimi 
podjetji In s kmetijskimi zadrugami ozi- 
roma njihovimi zvezami za dobavo indu- 
strijskih in kmetijskih proizvodov; po» 
eebno skrbi za dobavo povrtnin, sadja, 
mleka itd.; c) skrbi, da bo trgovsko po- 
slovanje v vsakem pogledu racionalno, 
tehnično dovr.ïeno in kulturno, da bodo 
Člani dobro posireženi. da bo trgovina 
vedno založena s potrošnim! predmeti, da 
ne bo imela blaca, ki ne ne prodaja, da 
bo zniževala zakon:to dopustno maržo, 
da bodo lokali in izložbe okusno oprem- 
ljene itd.: 2 da ustanavlja za potrebe 
svojih članov po potrebi In možno»ti last. 
na podjetja, tako obrh.« delavnice, pod- 
jef'a za konserv'rnnjp sadia. povrtnlne, 
jate itd.; 3. da skrbi ob sodelovanju sin- 
dikalnih organizacij za dvig kulturne in 
prosvetne ravni in za zadružno vzgojo 
svojih članov. 

Zadružni dele* zna*a 100 din, fci se 
lahko plača v obrokih Delež za^ružni- 
kove?a družinskega člsna tna?a 10 din. 
Ciani odfTovariaio za obveznosti z'druge 
t desefkratn'm zneskom vpisanem en- 
kratnega temeljnega oziroma družinske- 
ga deleža. 

ZHriiça raz&1a*a vaïnMïf. sklepe v 
svoiih ponovnih prostorih in na'raz- 
glasili deske svojih poslovalnic. 

Upravni odbor sestavlja 8 do 12 čla- 
nov, ki jih voli zbor izmed zadružnikov. 
Njegova dolžnost traja eno leto. 

Za zadrugo podpisujeta po dva člana 
upravnega odbora, katerih enega lahko 
nadomešča po upravnem odboru poobla- 
ščeni uslužbenec zadruge, 

člani upravnega odbora so: 
Jančigaj Jože, krojač, Moravče 4, 
Petere Miha, zidar. Moravče 77, 
Baloh Slavko, vrtalni mojster, Moravče, 
Pustotmk Marija, gospodinja, Moravče 

št. 62, 
Gorjup Kristina, gospodinja, Moravče 

št. 78, 
Majdič Janez, sedlar. Drtija 2, 
Vehovec Blaž, mizar, Moravče 59, 
Jerman Stanko, pek, Moravfe 27, 
PodbevSek Jože. čevljar, Moravče 61. 

Okrožno sodišče r Ljubljani 
dne 8. decembra 1948. 

Zt 267/48 - Zadr VI 233/1   10.987 
* 

1688. 
Sedež: Markovci, okraj Ptuj. 
Dan vpisa: 30. avgusta 1948. 
Besedilo: Kmetijska zadruga z o, j. • 

MarkoTcih niže Ptuja. 
Zadruga je bila ustanovljena na skup- 

ščini 11   Vil. 1948 za nedoločen čas. 
Naloge zadruge so: 1. da na čim boljši 

in čim kulturnejši način oskrbuje svoje 
člane z vsemi potrebnimi potrošnimi 
predmeti; 2 da odkupuje v svojem oko- 
lišu vse kmetijske f ridelke in izdelke v 
skladu s postavljenim načrtom za dobro 
oskrbo mest in drugih industrijskih sre- 
dišč in sklepa v ta namen pogodbe; 
8 da pospešuje in razvija vs* panoge 
kmetijskega gospodarstva na svojem 
področju, tako poljedelstvo, živinorejo, 
sadjarstvo, vinogradništvo, Čebelarstvo 
gojitev industrijskih in drugih kultur, 
gozdaretvo, domačo obrt itd., posebno 
?e tiste panoge oziroma kulture, ki v 
danih naravnih pogojih najbolj uspeva- 
jo: 4. da uvaja za povečanje kmetijske 
proizvodnje in s tem za naraSčanje bla- 
gostanja svojih članov naprednejše teh- 
nične in agronomske metode v kmetij- 
stvu in T ta namen nabavlja kmetijske 
stroje, umetna gnojila itd., ustanavlja 
ambulante za živino, plemenilne postaje, 
organizira selekcijo živine, gradi silose, 
organizira semensko službo, skrbi za 
gojitev sadnih, rozdnih in drugih sadik 
itd.; 5 da organielra predelavo kmetij- 
skih pridelkov in obrtne delavnice za 
potrebe svojih članov in izrablja pri tpm 
predvsem lokalne surovine: 6 da zbira 
kmečke prihranke v obliki hranilnih 
vlog in notranjih posojil za ustvarjanje 
obratnih sredstev in podeljevanje kre- 
ditov svojim članom; 7 da skrbi za eo- 
ipodarskl strokovni, kulturni in pro- 
svetni dvig vseh prebivalcev svojega 
okoliša tako, da prirefs v svojem za- 
družnem domu strokovna in politična 
predavanja, kulturne prireditve, stro- 
kovne tečaje, razstave, PT»dvajanJa fil- 
mov, goii fizkulturo itd. ter ustanovi 
svoto kniižnico. 

Zaradi smotrnega in uspešnejšega ïs- 
vaianja svofh nalos izdela potrebne na- 
črte v skladu s splošnim državnim na- 
črtom. 

Zadružni delež znaša 150 din, plača 
se ob vstopu v zadrugo. Upravni odbor 
lahko dovoli plačilo v obrokih. Delež 
zadružnikovega družinskega člana zna- 
ša 25 din. Jamstvo je omejeno. Vsak za- 
družnik jamči £e z desetkratnim zne- 
skom vpisanih obveznih deležev. 

Zadruga razglaša važnejše sklepe v 
svojih poslovnih prostorih in na razgles- 
ni deski. 

Upravni odbor sestavlja 4 do 9 članov. 
Njegova dolžnost traja eno leto. 

Zadrugo zastopa upravni odbor, zanjo 
podpisujeta po dva člana upravnega od- 
bora, katerih enega lahko nadomešča 
po upravnem odboru pooblaščeni usluž- 
benec zadruge- 

Člani upravnega odbora so: 
Feguš Janez, kmet, Nova vas, pred- 

sednik, 
Fras Štefan, kmet, Markovci, podpred- 

sednik, 
Bezjak Janez, kmet, Markovci, tajnik, 
Solina Simon, kmet, Markovci, 
Bezjak Peter, kmet, Nova vas, 
Ljubeč Jožef, kmet, Nova vas, 
Strelec   Alojz,  kmet,   referent.  Nova 

vas, , 
Maroh Tomaž, kmet. Zabovci, 
Muršec Jožef, kmet, Borovci, odbor: 

niki. 
Okrožno sodišče v Mariboru 

dne SO. novembra 1948. 
Zadr. IV. 122 10.920 

1687. * 
Sedež: Bistrica pri Mokronogu, okraj 

Trebnje. 
Dan vpisa: 27, novembra. 
Besedilo: Kmetijska »draga • omeje- 

nim jamstvom v Bistrici, p. Si. Rupert 
pri Mokronogu. 

Zadruga je bila ustanovljena 4. III. 
1948 za nedoločen čas. 

Naloge zadruge so: Oskrbovanje čla- 
nov z vsemi potrebnimi potrošnimi 
predmeti, odkupovanje vsakovrstnih 
kmetijskih pridelkov in izdelkov v svo- 
jem okolišu, pospeševanje vseh panog 
kmetijskega gospodarstva in izvrševanje 
vseh drugih zadev, ki so navedene v 3. 
členu pravil zadruge. 

Delež zadružnika znaša 100 d!<n, dele? 
zadružnikove^a družinskega člana pa 10 
dinarjev. Vsak član odgovarja se z dvaj- 
sefkratnim zneskom vpisanih obveznih 
deležev. 

Upravni odbor sestavlja 5 članop in 
»irer: predsednik, podpredsednik, faìn-'k 
in 2 odbornika. Zadrugo zaetooa upravni 
odbor ali tisti, ki ua ta pooblasti, zanio 
na po-Viisuiefa dva člane uprxvneea od- 
bora al' en član lintavne**« odbora in en 
ppnbW*eni usln?bp<nec zndrupe. 

Razglasi in skleni Ckwinm 7?*r\\n& se 
n«bijeio na zadnrônj ruzMa^ni df.V. va- 
bila .na zbor pa £e na krajevno običan! 
•*'• z obfavo ob nedeljah in praznikih. 

Cani m-ravne^a odbora so: 
ZnnaTi*:* Anton, mlekar, Bistrica 21, 

predsednik. 
A»w Tvan, kmet, Prelesje 11, pod- 

predsednik. 
M"<»VP<. '"'rane, žel. upokojenec, Bistri- 

ca ••. »*'*"k, 
Starič Franc, kmet. Gor. Jesenice 3, 
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Dragan Franc, delavec, Dol. Jesenice 
it. 3, odbornika. 

Pooblašmiec za sopodpisovanje poleg 
ie enega člana upravnega odbora je Ža- 
gar Milka, trg. nameščenka in poslovod- 
ja, Bistrica 26. 

Okrožno sodišče • Novem mestu 
dne 27. novembra 1048. 

Zt 91/48 — Zadr • 119/1—2 10.923 

1688. 
Sedež: Bianca. 
Dan vpisa; 15. novembra 1948. 
Besedilo: Kmetijska zadruga • omeje- 

nim jamstvom v Blanci, okraj Krško. 
Zadruga je bila ustanovljena 23. II. 

1948 za nedoločen čas. 
Naloge zadruge so: Oskrbovanje čla- 

nov z vsemi potrebnimi potrošnim! 
predmeti, nakupovanje raznih kmetij- 
skih pridelkov in izdelkov v svojem 
okolišu, pospeševanje vseh panog kme- 
tijskega gospodarstva in izvrševanje 
vseh nadaljnjih zadev, ki eo navedene 
v 3. členu pravil zadruge. 

Delež zadružnika znaša 100 din, delež 
zadružnikovega družinskega člana pa 20 
dinarjev. Vsak od teh jamči še e pet- 
kratnim zneskom vpisanih obveznih de- 
ležev. Deleži se ne obrestujejo. 

Zadrugo zastopa upravni odbor ali ti- 
sti, ki ga ta pooblasti, zanio oa podpisu- 
Žeta dva člana upravnega odbora ali en 
lan upravnega odbora in en pooblašče- 

ni uslužbenec zadruge. 
Upravni odbor sestavljaj članov. In 

sicer predsednik, podpredsednik, tajnik 
in šest odbornikov. 

Razglasi in sklepi zadruge članom se 
nabijejo na zadružni razglasni deski. 

Člani upravnega odbora so: 
Mirt Rudolf, kmet, Canje 8, predsed- 

nik, 
Stopar Jožef, kmet, Rožno 26, podpred- 

sednik, 
Gorišek Cecilija, nameščenka, Bianca 

St 47, tajnik, 
Bratec Jurij. kmet. Rožno 10, 
Teras Jožef, kmet, Brezovo 16, 
Čuk Frančiška, poljedelka.   Bianca 40, 
Radei Jožef, kmet. Bianca 8, 
Radei Anton kmet. Kladje 12, 
Madvešek Franc, kmet. Bianca 39, od- 

borniki. 
Okrožno sodišče v Novem mestu 

dne 15. novembra 1948. 
Zt 100/48 - Zadr III 128/1-2  11.098 

* 
1689. 

Sedež: Čatež ob Savi. okraj Krško. 
Dan vpisa: 8. decembra 1948. 
Besedilo: Kmetijska zadruga z omeje- 

nim inmstvom v Čatežu ob Sari, okraj 
Krško. 

Zadruga Je bila ustanovljena 26. II. 
1948 za nedoločen čas. 

Naloge zadruge eo: Oskrbovanje čla- 
nov z vsemi potrebnimi potrošnimi 
predmeti, odkup kmetijskih pridelkov 
in izdelkov v svo(em okolišu, pospeševa- 
nje vseh panosr kmetjiskesa pomodar- 
stva in izvrševanje vsph drugih zadev, 
ki so pod rohno navedene v 3. členu pra- 
vil -zadruge. 

Sklepi zadnige članom se razglašajo 

na zadružni razglasni deski, vabila na 
zbor pa še pismeno. 

Zadrugo zastopa upravni odbor ali ti- 
sti, ki ga ta pooblasti, zanjo pa podpisu- 
jeta dva člana upravnega odbora ali en 
élan upravnega odbora in en pooblašče- 
ni uslužbenec zadruge. 

Upravni odbor sestavlja 9 članov, in 
sicer predsednik, podpredsednik, tajnik 
in 6 odbornikov. • 

Člani upravnega odbora so: 
Zevnik Franc, kmet, Čatež ob Savi 16, 

predsednik, 
Prah Miha, zidar, Cerina 88, podpred- 

sednik, 
Skrabl Alojz, učitelj, Čatež ob Savi 24, 

tajnik, 
Tomše Anton, kmet Čatež 13, 
Volk Peter, kmet Cerina 14, 
Hribar Martin, kmet, Prilipe 11, 
Orešar Jože, kmet, Dobeno 4, 
Bašokvlč Ivan, kmet. Žejno 10, 
Tomše Martin, kmet, Sobenja vas 27, 

odborniki. 
Za pcdnHovanie zadruge sta nredvsem 

pooblaščena Tomše Anton in Volk PPW. 
Okrožno sodišče T Novptn mestu 

dne 8. decembra 1948. 
Zt 107/48 - Zadr • 135/1-2 11.343 

16S0. ' 
Sedež: Draga. 
Dan vpisa: 14. novembra 1946. 
Besedilo: Nabavna in prodajna zadru- 

ga z omejenim jamstvom v Dragi, okraj 
Kočevju. 

Zadruga je bila ustanovljena 3. 111. 
1948 za nedoločen čas. 

Naloga zadruge je a) nabava gospo- 
darskih in življenjskih polrebščin za 
članstvo brez posrednikov; b) vnovče- 
vanje pridelkov in izdelkov članov brez 
posrednikov: c) ustanavljanje posebnih 
odsekov za pospeševanje posameznih go- 
spodarskih panog kakor: sadjarstva, vi- 
narstva, poljedelstva, živinoreje, čebelar- 
stva in gozdarstva, če in dokler ni v 
istem okolišu posebne zadruge te vrste; 
č) najemanje In nakupovanje inventarja 
in nepremičnin, kolikor je v zadružno 
korist; d) sklicevanje članskih sestan- 
kov, prirejanje predavanj in tečajev za 
poglobitev zadružne vzgoje in aktivnej- 
šega sodelovanja ter prebujanje zadruž- 
ne zavesti. 

Vse te naloge opravlja zadruga zaradi 
samopomoči in izboljšanja gospodarstva 
svojih članov in delovnega ljudstva. 

Zadružni delež znaša 100 din. Vsak za- 
družnik odgovarja še z dvajsetkratnim 
zneskom vpisanih deležev. Zadružni de- 
leži se ne obrestujejo in se nanje ne iz- 
plačujejo dividende. 

Upravni odbor sestavljajo predsednik, 
podpredsednik, tajnik, blagajnik in 5 od- 
bornikov. Zadrugo zastopata in zanjo 
podpisujeta po dva člana upravnega od- 
bora. 

Skupščinski sklepi in priobčitve za- 
druge članom se nabijejo na zadružni 
razglasni deeki. 

Člani upravnega odbora so:   * 
Janež Jakob, kmet. Trava 3. predsed- 

sednik, 
Turk Franc, posestnik, Draga 15, taj- 

nik, 

Sebalj. Ivan, čevljar, Draga 13, blagaj- 
nik, 

Urh Jakob, kovač, Črni potok 14, 
Turk traue, posestnik, Laze ti, 
Ožbolt Ivan, delavec, Crni potok 7, 
Miheuč Amon, posestnik v Zaacu 8, 
Vesel Franc, pos., Podpreska 4, odbor- 

niki. 
Okrožno sodišče v Novem mestu 

dne 14. novembra 1946. 
Zl Ü./4Ö - Z..dr 11 127/1,   11.009 

* 
1691. 

Sedež: Log pri Sevnici, okraj Krško. 
Dan vpisa: 31. oktobra 1948. 
Besedilo: KmctijsKa zadruga z omeje- 

tt m jamstvom v Logu pri Sevnici. 
Zadruga je bila ustanovljena 7. III. 

194S za nedoločen čas. 
Naloge zadruge so: Oskrbovanje članov 

z vsemi potrebnimi potrošnimi predme- 
ti, odkupovanje vsakovrstnih kmetij- 
skih pridelkov in izdelkov v svojem oko- 
lišu, izvrševanje n pospeševanje vseh 
panog kmet jskega gospodarstva in vseh 
drugih zadev, ki so navedene v 3. členu 
pravil zadruge. 

Delež zadružnika znaša 100 d n, delež 
zadružnikovega druž.nskega član», pa 
20 diu Vsak član odgovorja še z dvajset- 
kratnim zneskom vpisanih deležev. 

Sklepi in razglas zadruge članom se 
nabijejo na zadružni razglasni deski, 
vab la na zbor pa se objavijo z javnim 
razglasom. 

Upravn. odbor sestavlja 8 članov, in 
sic r predsedn k, podpredsednik, tajnik 
in 5 odboruikov, ki opravljajo pcele po- 
sameznih odsekov. 

Zadrugo zastopa upravni odbor ali 
fistic ki ga ta pooblasti, zanjo pa pod- 
pisujeta dva člana upravnega odbora ali 
en član upravnega odbora in en poobla- 
ščeni uslužbenec zadruge. 

Člari upravnega odbora so: 
Brinovec Slavko, kmet. Radna 1. pred- 

sednik. 
Rak Janez, kmet, Laze 3. podpred- 

sedn k, 
Erjavec Milena, nameščenka. Radna 12, 

tajnica. 
Zore Martin, mizar. Log 28, 
Sintč Jože, kolar. Radna 16, 
Rozman Ivan, kmet, Log 7, 
Novšak Jože, kmet. Log 8, 
snidarsi? Alojz, delavec; Lukovec 28, 

odborn ki. 
Pooblaščenca za sopodpisovanje »ta 

Sekoranja Rozika, poslovodja v Logu 7, 
in Smrkej Marca, gospodarska pomoč- 
nica v Logu 7. 

Okrožno sodišč* T Novem mestu 
dne 31. oktobra 1948. 

Z» 99/48 - Zadr III 127/1-3 
10.924 

1692. 
Sedež: Poklek-Kališevec gt. 16. (Oko- 

liš zadruge ob ega KLO Poklek — Gor- 
nji Leskovec). 

Dan vpisa: 11. marca 1948. 
Besedilo: Kmetijska zadruga z omeje- 

nim Jamstvom • Pokloku — Gornji Le- 
sknvpc. p. Bianca, okrni Krïfco. 

Zadruga |e bila ustanovljena 11. III. 
1948 za nedoločen čas. 
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Naloge zadruge so: Oskrbovanje čla- 
nov z vsemi potrebnimi potrošnim! 
predmeti, odkupovanje kmetijskih pri- 
delkov in izdeikov v svojem okolišu, po- 
speševanje vseh panog kmetijskega go- 
spodarstva in izvrševanje vseh nadalj- 
njih za-'ev, ki so navedene v 8. Senu 
pravil zadruge. 

Zadružni delež znaša 100 din, delež 
zadružnikovega družinskega člana 20 di- 
narjev. Vsak član odgovarja še z deset- 
kratnim zneskom vpisanih obveznih de- 
ležev. 

Zadrugo zastopa upravni odbor aH ti- 
sti, ki ga ta pooblasti, zanjo pa podpisu- 
jeta dva člana upravnega odbora aH en 
član upravnega odbora in en pooblašče- 
ni uslužbenec zadruge. 

Razglasi zadruge članom se nabijejo 
na zadružni razg] ni deski, vabila na 
zbor pa se razglasi .a krajevno običajni 
način in pismeno. 

Upravni odbor sestavlja 7 članov, in 
sicer predsednik, podpredsednik, tajnik 
in štirje odborniki. 

Člani upravnega odbora so: 
Mikolaž Jože, kmet, Poklek 20, pred- 

sednik, 
Mešiček Jože, kmet, Selce 8, podpred- 

sednik, 
Klemenčič Jožefa, poljedelka. Gornji 

Leskovec 22, tajnica, 
Stritar Maks, kmet, Poklek 46, 
Volčanjšek Antonija, poljedeika. Po- 

klrk 76, 
Remih Franc, mali kmet, Poklek 6, 
Span Martin, kmet, Poklek 32, odbor- 

niki. 
Za raânisovanje «o eooWaèceni prvi 

trij« člani upravnega odbora. 
Okrožno sodišče v Novem mestu 

dne 9. decembra 1948. 
Zt 108/48 - Zadr III 136/1 11.844 

1693. 
Sedež: Senovo pri Rajhenburgu. 
Dan vpisa: 16. decembra 1948. 
Besedilo: Kmetijska zadruga z omeje- 

nim jamstvom v Senovem pri Rajhen- 
burgu. 

Zadruga je bila ustanovljena 29. II. 
1948 za nedoločen čas. 

Naloge zadruge so: Oskrbovanje Čla- 
nov z vsemi potrebnimi potrošnim! 
predmeti, nakupovanje kmetijskih pri- 
delkov in izdelkov v evojem okolišu, po- 
speševanjo kmetijskega gospodarstva, 
izvrševanje nadaljnjih zadev, ki so po- 
drobno navedene v 3. členu pravil za- 
druge. 

Delež znaša lOOdin, del** zadružniko- 
vega družinskega Člana pa 10 din. Vsak 
Član odgovarja še z dvajselkratnim zne- 
skom vpisanih obveznih deležev. Deleži 
ee ne obrestujejo. 

Zadrugo zastopa upravni odbor nli ti- 
sti, ki ga te pooblasti, zanjo pa podpisu- 
jeta dva člana upravnega odbora allien 
član uprnvnpcja odbora in en pooblašče- 
ni uslužbenec zadruge. 

Razzasi adni"» članom se nab"pln 
na zadružni razglasni deski v poslov- 
nih nrosforih, vabila na zbor pa »P raz- 
glasijo še na krajevno običajni način. 

Upravni odbor sestavlja 7 do 9 čla- 
nov, in sicer predsednik, podpredsednik, 
tajnik in ustrezajoče število odbornikov. 

Člani upravnega odbora so: 
Mirt Jože, kmet. sin, Senovo 4, pred- 

sodnik. 
Flajs Filip, kmet, Reštanj 33, podpred- 

sednik, 
Jazbec Alojz, nameščenec, Dolsko 66, 

tajnik, 
2veglič Ivan, kmet, Senovo 24, 
Blaževič Jože, kmet, Senovo 15, 
Baš Karel, delavec, Senovo 42, 
Šerbeo Ivan, mesar, Senovo 5, odbor- 

niki. 
Za podpisovanje sta predvsem poobla- 

ščena predsednik Mirt Jože in tajnik 
Jazbec Alojz. 

Pooblaščei i uslužbenec zadruge s pra- 
vico za eopodpisovanje je poslovodja za- 
druge Soin Ludvik, Dolsko št. 21. 

Okrožno sodišče v Novem mestu 
dne 15. decembra 1948. 

Zt 109/48 — Zadr III 137/1 11.345 
* 

1694. 
Sedež: Šmarje *ri Sevnici. 
Dan vpisa. 30. novembra 1948. 
Besedilo: KnipW*'<a zadruga z omeje- 

nim jamstvom • Šmarju pri Sevnici, 
okraj Krško.     % 

Zadruga je bila ustanovljena 24. II. 
1948 za nedoločen čas. 

Naloge zadruge ^so: Oskrbovanje čla- 
nov z vsemi potrebnimi notrošnimi pred- 
meti; odkupovanje vsakovrstnih kmetij- 
skih pridelkov in izdelkov; nospeševa- 
nje vseh panog kmetijskega gospodar- 
stva in izvrševanje vs*h drugih zadev, 
ki so navedene v 8. členu pravil aa- 
druge. 

Delež zadružnika znaša 100 din, de- 
lež zadružnikovega družinskega člana 
pa 20 din. Vsak od teh odgovarja še % 
desetkratnim zneskom vpisanih, obvez- 
nih deležev. 

Zadrugo zastopa upravni' odbor ali ti- 
sti, ki ga ta pooblasti, zanjo pa podpisu- 
jeta vedno po dva Slana upravnega odbo- 
ra ali en član upravnega odbora in en 
pooblaščeni uslužbeneo zadruge. 

Upravni odbor sestavlja 8 članov, in 
sicer predsednik, podpredsednik, tajnik 
in pet obornikov. 

Sklepi in razglasi' zadruge Članom se 
nabijejo na zadružni razglasni deski, va- 
bila na zbor pa se razglasijo še posebej 
na krajevno običajni način. 

Člani upravnega odbora so: 
Jeler Karol, kmet, Sevnica 146, pred- 

sednik, 
Vidmar Jože, kmet, Cirje 7, podpred- 

sednik, 
K ran je Leopold, kmet, Ledina 39, taj- 

nik, 
Hohkravt Ivan, kmet, Šmarje pri Sev- 

nici 18, 
Kozinc Andrej, kmet, Ledgonja 27, 
Tihole Ivan, kmet, Ledina 9. 
Lipovšek Marko, kmet, OreSJe 9, 
Možic Martin, kmet, Ledina 19, odbor- 

niki. 

Za podpisovanje s)a predvsem poobla- 
ščena predsednik odbora in Hohkravt 
Ivan, odbornika. 

Okrožno sodišče • Novem mestu 
dne 30. novembra 1948. 

Zt 105/48 — Zadr 111 133/1   10.925 

1895. 
Sedež: Zabukovje, okraj Krško. 
Dan vpisa: 2. decembra 1948. 
Besedilo: Kmetijska zadruga z omeje- 

nim jamstvom v ZabukoYJu, okraj Kr- 
ško. 

Zadruga je bila ustanovljena 23. VL 
1948 za nedoločen čas. 

Namen zadruge je: Oskrbovanje članov 
z vsemi potrebnimi potrošnimi predme- 
ti, odkupovanje raznovrstnih kmetijskih 
pridelkov in izdelkov, izvrševanje in 
pospeševanje vseh panog kmetijskega 
gospodarstva in drugih zadev, ki so na- 
vedene v 3. členu pravil zadruge. 

Delež zadružnika znaša 100 din, delei 
zadružnikovega družinskega člana 20 di- 
narjev. Vsak zadružnik odgovarja še t 
dvajsetkratnim zneskom vpisanih obvez- 
nih deležev. 

Zadrugo zastopa upravni odbor ali pa 
tisti, ki ga ta pooblasti, zanjo pa podpi- 
sujeta vedno dva člana upravnega odbo- 
ra ali en član upravnega odbora in en 
pooblaščeni uslužbenec zadruge. 

Razglasi In sklepi zadruge članom se 
razglaöajo v poslovnih prostorih zadru- 
ge, vabila na zbor pa se pismeno. 

Upravni odbor sestavlja 9 članov in 
sicer: predsednik, podpredsednik, taj- 
nik in 6 odbornikov. 

Člani upravnega odbora eo: 
Povodnlk LeoDold, kmet, Zabukovje 

M. 54. predsednik, 
t   Murko Anton, nameSčenec, Zabukovje 
št 54, podpredsednik, 

Leekovšek Vinko, kmet, Mrzla plani- 
na 11, tajnik, 

Zorko Jože, kmet, Zabukovje 6, 
Šalamun Rok, kmet in nameščene« 

KZ, Zabukovje 70, 
Kozinc Martin, kmet, Mrzla planina 

št. 35, 
Božič Rudi, kmet in mlinar, Zabukov- 

je 06, 
Brelih Oton, uöftelj, Podgorje 24, 
Gnidlca Ivan, kmet, Podgorje 20, od- 

borniki. * 
Za eopodpisovanje sta določena pred- 

vsem predsednik odbora in. Zorko Jože, 
odbornik. 

Okrožno sodišče v Novem mosta 
dne 2. decembra 1948. 

Zt 106/48 - Zadr III 134•-2   11.008 
* 

1696. 
Sedež: Gabrje, okraj Gorica. 
Dan vpisa: 19. novembra 1948. 
Besedilo: Kmetiiska zadruga z omeje- 

nim jamstvom v Gabrju. 
Zadruga je bila ustanovljena na skup- 

ščini 19. II. 1948 za nedoločen čas. 
Naloge zadruge so: 1. da na čim boljši 

in čim kulturnejši način oskrbuje svoje 
člane z vsemi potrebnimi potrošnimi 
predmeti; 2. da odkupule v evojem oko- 
lišu vse kmetijske pTidfilke in izdelke v 
skladu s postavlienim načrtom za dobro 
oskrbo mest in drugih industrijskih sre- 
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dišč in skjepa v ta namen pogodbe; 
3 da pospešuje in razvija vse panoge 
kmetijskega gospodarstva na svojem 
področju, tako poljedelstvo, živinorejo, 
sadjarstvo, vinogradništvo, čebelarstvo 
gojitev industrijskih in drugih kultur, 
gozdarstvo, domačo obrt itd., posebno 
še tiste panoge oziroma kulture, ki v 
danih naravnih pogojih najbolj uspeva- 
jo. 4. da uvaja za povečanje kmetijske 
proizvodnje-in s tem za naraščanje bla- 
gostanja ßvojih članov naprednejše teh- 
nične in agronomske metode v kmetij- 
stvu in v ta namen nabavlja kmetijske 
stroje, umetna gnojila itd., ustanavlja 
ambulante za živino, plemenilne postaje, 
organizira selekcijo živine, gradi silose, 
organizira semensko službo, skrbi za 
gojitev sadnih, gozdnih in drugih sadik 
itd.; 5. da organizira predelavo kmetij- 
skih pridelkov in obrtne delavnice za 
potrebe svojih članov in izrablja pri tem 
predvsem lokalne surovine; 6. da zbira 
kmečke prihranke v obliki hranilnih 
vlog in notranjih posojil za ustvarjanje 
nbratnih STedstev in podeljevanje kre- 
ditov svojim članom; 7. da skrbi za go- 
spodarski strokovni, kulturni' in pro- 
svetni dvig vseh prebivalcev svojega 
okoliša tako, da prireja v svojem za- 
družnem domu strokovna in politična 
predavanja, kulturne prireditve, stro- 
kovne tečaje, razstave, predvajanja fil- 
mov, goji fizkulturo itd. ter ustanovi 
svojo knjižnico. 

Zaradi smotrnega in uspešnejšega iz- 
vajanja svojih nalog izdela potrebne na- 
črt« v skladu s splošnim državnim na- 
tom. 

Zadružni' delež znaša 160 din, delež 
zadružnikovega družinskega člana 15 di- 
narjev. Vsak zadružnik odgovarja z de- 
setkratnim zneskom vpisanega deleža. 

Priobčitve se razglašajo v poslovnih 
prostorih zadruge in na razglasni deski. 

Upravni odbor sestavlja pet članov, ki 
jih voli zbor izmed zadružnikov. 

Zadrugo zastopa upravni' odbor, zanjo 
podpisujeta dva člana upravnega odbo- 
ra, katerih enega sme nadomeščati po 
upravnem odboru pooblaščeni uslužbe- 
nec zadruge. 

Člani upravnega odbora so: 
NusdorieT Anton, kmet, Gabrje 32, 

predsednik, 
Nusdorfer Ivan, kmet, .Gabrje 46, taj- 

nik, 
Turk Franc, kmet, Gabrje 6, blagaj- 

nik, 
Makovec Leopold, kmet, Gabrje 86, 
Skolaris Alojz, kmet, Gabrje 62, od- 

bornika. 
Okrožno sodišče v Postojni 

dne 19. decembra 1948. 
Zt 78/48-3 11.159 

* 
1697. 

Sedež: Stòrie, okraj SeSana. 
Dan vpiea: 16. novembra 1948. 
Besedilo: Emetijska zadruga z omeje- 

nim jamstvom v Stnriah. 
Zadruga je bila ustanovljena na skup- 

ini 26. II. 1948 za nedoločen čas. 
Naloge zadruge »o: 1. da na čim boljSi 

>n čim kulturaejši način oskrbuje svoje 
'lame  •/.  vpemi   potrebnimi   potrošnim i 

predmeti; 2. da odkupuje v svojem oko- 
lišu vse kmetijske pridelke in izdelke v 
skladu s postavljenim načrtom za dobro 
oskrbo mest in drugih industrijskih sre- 
dišč in sklepa v ta namen pogodbe; 
3. da pospešuje in razvija vse panoge 
kmetijskega gospodarstva na svojem 
področju, tako poljedelstvo, živinorejo, 
sadjarstvo, vinogradništvo, čebelarstvo 
gojitev industrijskih in drugih kultur, 
gozdarstvo, domačo obrt itd., posebno 
še tiste panoge oziroma kulture, ki v 
danih naravnih pogojih najbolj uspeva- 
jo; 4. da uvaja za povečanje kmetijske 
proizvodnje in s tem za naraščanje bla- 
gostanja svojih članov naprednejše teh- 
nične in agronomske metode v kmetij- 
stvu in v ta namen nabavlja kmetijske 
stroje, umetna gnojila itd., ustanavlja 
ambulante za živino, plemenilne postaje, 
organizira selekcijo živine, gradi silose, 
organizira semensko službo, skrbi za 
gojitev sadnih, gozdnih in drugih sadik 
itd-; 5. da organizira predelavo kmetij- 
skih pridelkov in obrtne delavnice za 
potrebe svojih članov in izrablja pri tem 
predvsem lokalne surovine; 6. da zbira 
kmečke prihranke v obliki hranilnih 
vlog in notranjih posojil za ustvarjanje 
obratnih sredstev in podeljevanje kre- 
ditov svojim članom; 7. da skrbi za go- 
spodarski strokovni, kulturni in pro- 
svetni dvig vseh prebivalcev svojega 
okoliša tako, da prireja v svojem-'za- 
družnem domu strokovna in politična 
predavanja, kulturne prireditve, stro- 
kovne tečaje, razstave, predvajanja fil- 
mov, goji fizkulturo itd. ter ustanovi 
svojo knjižnico. 

Zaradi smotrnega in uspešnejšega iz- 
vajanja svojih nalog izdela potrebne na- 
črte v skladu s splošnim državnim načr- 
tom. 

Zadružni delež znaša 160 din, delež 
zadružnikovega družinskega člana pa 20 
dinarjev. Vsak zadružnik odgovarja z 
desetkratnim zneskom vpisanega enkrat- 
nega temeljnega oziroma družinskega 
deleža. 

Zadruga razglaša svoje priobčitve na 
zadružni razglasni deski. 

Upravni' odbor sestavlja 7 članov. 
Zadrugo zastopa upravni' odbor, zanjo 

podpisujeta dva člana upravnega odbo- 
ra, katerih enega sme nadomeščati po 
upravnem odboru pooblaščeni uslužbe- 
nec zadruge. 

Člani upravnega odbora so: 
Majcen Ivan, kmet, Majeni 1, predsed- 

nik, 
Grmek Edvard, kmet, Kazijo 53, taj- 

nik, 
Marc Antonija, kmetica, Štorje 45, 
Volk Ivan, kmet, Storje 72. 
Jelušič Maks, kmet. Jeriše 68. 
Renčelj Karel," kmet, Podbreže, odbor- 

niki. 
Okrožno sodišče v Postojni 

dne 16. novembra 1948. 
Zt. 132/48-5 11.165 

* 
1698. 

Sedež: Tolminski Lom, okraj Tolmin. 
Dan vpisa: 19. novembra 1948. 
Besedilo: Kmetijska zadruga z omeje- 

nim jamstvom v Lomu. 

Zadruga je bila ustanovljena na skup- 
ščini 29. VIII. 1948 za nedoločen čas. 

Naloge zadruge so: 1. da na čim boljši 
in čim kulturnejši način oskrbuje svoje 
člane z v&emi potrebnimi potresnimi 
predmeti; 2. da odkupuje v svojem oko- 
lišu vse kmetijske pridelke in izdelke v 
skladu s postavljenim načrtom za dobro 
oskrbo mest in drugih industrijskih sre- 
dišč in sklepa v ta namen pogodbe; 
3. da pospešuje in razvija vse panoge 
kmetijskega gospodarstva na svojem 
področju, tako poljedelstvo, živinorejo, 
sadjarstvo, vinogradništvo, čebelarstvo, 
gojitev industrijskih in drugih kultur, 
gozdarstvo, domačo obrt itd., posebno 
še tiste panoge oziroma kulture, ki v 
danih naravnih pogojih najbolj uspeva- 
jo; 4. da uvaja za povečanje kmetijske 
proizvodnje in s tem za naraščanje bla- 
gostanja svojih članov naprednejše teh- 
nične in agronomske metode v kmetij- 
stvu in v ta namen nabavlja kmetijske 
stroje, umetna gnojila itd., ustanavlja 
ambulante za živino, plemenilne postaje, 
organizira selekcijo živine, gradi silose, 
organizira semensko službo, skrbi za 
gojitev sadnih, gozdnih in drugih sadik 
itd.; 5. da organizira predelavo kmetij- 
skih pridelkov in obrtne delavnice za 
potrebe svojih članov in izrablja pri tem 
predvsem lokalne surovine; 6. da zbira 
kmečke prihranke v obliki hranilnih 
vlog in notranjih posojil za ustvarjanje 
obratnih sredstev in podeljevanje kre- 
ditov svojim članom; 7. da skrbi za go- 
spodarski strokovni, kulturni in pro- 
svetni dvig vseh prebivalcev svojega 
okoliša tako, da prireja v svojem za- 
družnem domu strokovna in politična 
predavanja, kulturne prireditve, stro- 
kovne tečaje, razstave, predvajanja fil- 
mov, goji fizkulturo itd. ter ustanovi 
svojo knjižnico. 

Zaradi smotrnega in uspešnejšega iz- 
vajanja svojih nalog izdela potrebne na- 
črte v skladu s splošnim državnim načr- 
tom. 

Zadružni delež znaša 150 din, delež 
zadrunižkovega družinskega člana 30 di- 
narjev. Vsak zadružnik odgovarja s pet- 
kratnim zneskom vpisanega deleža. 

Priobčitve se razglašajo v poslovnih 
prostorih zadruge in na razglasni deski. 

UpTavni odbor sestavlja 7 do 9 članov, 
ki jib voli zbor izmed zadružnikov. 

Zadrugo zastopa upravni' odbor, zanjo 
podpisujeta dva ,člana upravnega odbo- 
ra, katerih enega sme nadomeščati po 
upravnem odboru pooblaščeni uslužbe- 
nec zadruge. 

Člani upravnega odbora so: 
Štrukelj Ivanka, hišna, Dolgi' Laz 9, 

predsednik, 
Pavšič Henrik, Dolgi Laz 6, tajnik, 
Savli Valentin, Tolminski Lom 106, 
Pregelj Jožefa, Kanalski Lom 77, 
Pregelj Jožef, Tolminski Lom 26, 
Gruden Jakob, Kanalski Lom 16, 
Pregel Ivan, Tolminski Lom 26, 
Pregel Dora, Tolminski Lom 26. od- 

borniki. 
Okrožno sodigče v Postojni 

dne 19. novembra 1948. 
Zt 220/48—3 11.KÏ4 
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1699. 
Sedež: Jurklošter. 
Dan vpisa: 29. novembra 1948. 
Besedilo: Kmetijska zadruga z o. j. v 

Jurkloštru. 
Izbrišejo se izstopivši člani upravne- 

ga odbora Esih Franc. Krajne Ludvik 
in Srebotnjak Andrej, vpišejo pa novi 
Izvoljeni člani: 

Pompe Milan, posestnik, Lahov gra- 
ben 5, 

Kozmus Alojz, delavec, Poiane 12, in 
Sajtl Marija, delavka, Paneče 9. 

Okrožno sodišče v Celju 
dne 23. novembra 1948. 

Zadr VII 115/7 11.169 
* 

1700. 
Sedež: Trbovlje. 
Dan vpisa: 23. novembra 194«.# 
Besedilo: Stavbna, konzümna in RO- 

stilnifearska zadruga »Delavski dom« v 
Trbovljah z. z o. j. v likvidaciji. 

Vpiše se še likvidator Leveč Oskar, 
mizarski delovodja, Trbovlje, Loke 551. 

Okrožno sodišče v Celju 
dne 23. novembra 1948. 

Zadr VI 49/83 11.170 
* 

1701. 
Sedež: Kamnik. 
Dan vpisa: 7. decembra 1948. 
Besedilo: Okrajna poslovna zveza na- 

bavnoprodajjiih zadrug v okraju Kam- 
nik, Domžale. 

Na skupščini 25. III. 194S so bila spre- 
jeta nova pravila. 

Besedilo odslej: Okrajna zveza kme- 
tijskih zadrug za okraj Kamnik v Kam- 
niku. 

Naloge zveze so: 1. da predstavlja im 
povezuje vse zadruge kmetijskega zna- 
čaja svojega okraja, razen kmetijekih 
obdelovalnih zadrug; 2. pospešuje in 
razvija s pomočjo svojih Slanic vse pano- 
ge kmetijstva in gozdarstva na svojem 
področju, posebno tisto panoge oziroma 
kulture, ki v danih naravnih pogojih 
najbolj uspevajo, in sicer: a) pomaga 
svojim članicam v pravilni organizaciji 
selekcije živin« pri ustvarjanju pleme- 
nilnih postaj, ambulant za živino, pri 
gradnji silosov, pri nabavi in odgoji ple- 
menske živine, pri reji drobnih živali 
itd., prav tako skrbi tudi za dobro or- 
ganizacijo mlekarstva in za produkcijo 
živinskih proizvodov, mesa, kož, volne 
itd.; b) organizira in pomaga izvrševali 
načrt lesne proizvodnje svojim članicam, 
odkupuje, predeluje in vnovčuje les ter 
skrbi po svojih članicah za,uspešno or- 
ganizacijo pogozdovanja, zlasti za uredi- 
tev drevesnic itd.; c) pomaga svojim čla- 
nicam rwi pravilni organizaciji semen- 
ske službe, pri vzgoji in pravilni obde- 
lavi vseh vrst kultur, posebno industrij- 
skih, pospešuje uvajanje naprednejših 
agrotehničnih metod v kmetijstvu itd.; 
č) pomaga svojim članicam pri pospeše- 
vanju sadjarstva in vinogradništva, po- 
sebno pri ureditvi drevesnic in trsnic, 
D.ri zatiranju_ raznih rastlinskih bolezni, 
Drj obnovi vinogradov, pri vzgoji kvali- 
tctajgga sadja, pri šolanju vin,"pri vnov- 
••••••• sadia, vin itd.: d) nomada, svo- 
''m članicam pri pospeševanju vseh dru- 

gih gospodarskih panog, na primer če- 
belarstva itd.; 3. pomaga svojim člani- 
cam pri mehanizaciji kmetijstva, s tem 
da skrbi, da bodo zadruge uspešno iz- 
rabljale razpoložljive kmetijske stroje, 
nabavljale take stroje, da bodo ti stroji 
stalno v uporabnem stanju, da pomaga 
svojim članicam pri ureditvi delavnic za 
popravilo kmetijskih strojev, da ima po 
potrebi lastne take delavnice, lastne 
večje kmetijske stroje ter da sodeluje 
po potrebi pri sklepanju pogodb med 
članicami in traktorsko postajo; 4. po- 
maga pri pravilni organizaciji zadružne 
trgovine in sicer: a) skrbi, da bo trgov- 
sko poslovanje njenih članic racionalno, 
tehnično dovršeno in kulturno, da bodo 
članice zniževale zakonito dopustno mar- 
žo; b) skrbi za dobro tehnično organiza- - 
cijo odkupa kmetijskih pridelkov in iz- 
delkov, posebno za pravočasno kontra- 
hiranje in ukrene vse potrebno, da je 
odkup učinkovit, kakor tudi, da se pra- 
vilno razvija trgovina po vezanih cenah; 
c) pomaga svojim članicam ••! naroča- 
nju in dobavi blaga, jih zalaga s trgov- 
skim blagom in sklepa pogodbe z dobav- 
nimi podjetji, če in kolikor bo to racio- 
nalno in gospodarsko smerno. Pri tem 
skrbi zlasti, da bodo vse zadružne trgo- 
vino pravočasno in zadostno založene s 
sortimenti, ki ustrezajo okusu in običa- 
jem zadružnikov, prav tako skrbi, da ne 
bodo imele zadruge na zalogi blaga, ki se 
slabo prodaja; č) prevaža trgovsko blago 
za svoje članice z lastnim prevoznim 
parEcffli. V ta namen koordinira tudi 
načrtno in umno izrabljanje pTevoznih 
sredstev svojih članic in ima tudi lastne 
avtc-cluuiičiie delavnice'; 5. posreduje 
in po potrebi razdeljuje" med svoje čla- 
nice kredite, organizira in povezuje kre- 
ditne odseke svojih članic z Narodno 
basneo ter DosneSUJe zbiranje kmečkih 
prihrankov; 6. skrbi za sistematičen 
dvig kulturne in prosvetne ravni zadruž- 
nikov in kmečkega prebivalstva sploh. 
V ta namen pomaga predvsem pri grad- 
nji zadružnih domov, prireja predava- 
nja, razstave itd.; 7. vzgaja po načrtu 
zadružne kadre, jih pravilno razporeja 
in utrjuje pii njih zavestno disciplino; 
8. organizira in: usmerja delo svojih čla- 
nic, jim daje obvezna navodila organi- 
cijskega in poslovnega značaja v skladu 
z obstoječimi zakonitimi predpisi in na- 
vodili nadrejenih organov. Organizira in 
opTavlja organizacijsko-instruktorsko in 
revizijsko službo, s katero nadzoruje in 
zboljšuje njihovo gospodarstvo, da bo v 
vsakem pogledu smotrno in racionalno. 

Upravni odbor sestavlja 12 članov. 
Dolžnost upravnega odbora traja eno 

leto. 
Izbrišejo se člani upravnega odbora: 

Roje Franc, Božič Mara, Cvetko Andrej, 
Flerin Milan, Jeraj Anton, Lavric Karol, 
Mazgen Dušan, vpišejo se novi člani 
upravnega odbora: 

Banie Jože, nameščenec," Perovo, Kam- 
nik, ! 

Kokalj Janez, mesar, Kamnik, 
Zabnikar Metod, nameščenec, Radom- 

lje, 
Virjent Oiril, kmet, Nevlje, 
Svetic Franc, kmet, Vrhpolje, 

Peterka Martin, kmet, Vrhpolje, 
Vode Nande, kmet, Komenda, 
Lukam Lovro, kmet, Križ, Komenda. 

Okrožno sodišče v Ljubljani 
dne 6. decembra 1948. 

V.    . Zadr V 159/3 11.079 
* 

1702. 
Sedež: Kranj. 
Dan vpisa: 2. XII. 1948. 
Besedüo: Okrajna zveza kmetijskih 

zadrug za okraj Kranj z. z o. j. v Kranju. 
Izbriše se pooblaščenec za sopodposo- 

vanje: Kaširun Anton, vpiše &e poobla- 
ščenec za sopodpisovanje: 

Lavriša Filip, trg. pomočnik, Mavčiče 
št. 22. 

Okrožno sodišče v Ljubljani 
dne 2. decembra 1948. 

Zadr V 150/3 10.983 
* 

1703. 
Sedež: školja Loka. 
Dan vpisa: 7. decembra 1948. 
Besedilo: Delavsko-nameščenska po- 

trošniška zadruga z omejenim jamstvom 
Škof ja Loka. 

Na zboru 3. 11. 1948 so bila sprejeta 
nova pravila. 

Besedilo odslej: Potrošniška zadruga s 
omejenim jamstvom v Skorji Loki. 

Naloge zadruge so: 1. da na čim boljši, 
čim kulturnejši in gospodarski naöin 
oskrbuje svoje člane z vsemi potrebnimi 
potresnimi predmeti. V ta namen: a) 
ugotavlja potrebe svojih članov in sesta- 
vi na podlagi ugotovitev načrt •••••••••; 
b) sklepa pogjpdbe s proizvajalnimi pod- 
jetji, z državnimi trgovskimi podjetji in 
s kmetijskimi zadrugami oziroma njiho- 
vimi zvezami za dobavo industrijskih in 
kmetijskih proizvodov, posebno skrbi za 
dobavo povrtnin, sadja, mleka itd.; c) 
skrbi, da bo trgovsko poslovanje v vsa- 
kem pogledu racionalno, .tehnično dovr- 
šeno in kulturno, da bodo člani dobro 
postreženi, da bo trgovina vedno založe- 
na s potrošnimi predmeti, da ne bo ime- 
la blaga, ki se ne prodaja, da bo zniževala 
zakonito dopustno maržo, da bodo lokali' 
in izložbe okusno opremljen« itd.; 2. da 
ustanavlja za potrebe svojih Članov po 
potrebi in možnosti lastna podjetja, tako 
obrtne delavnice, podjetja za konservi- 
ranje sadja, povrtnine, jajc itd.; 3. da 
skrbi ob sodelovanju sindikalnih organi- 
zacij za dvig kulturne in prosvetne rav- 
ni in za zadružno vzgojo svojib članov. 

Upravni odbor sestavlja 9 do 12 čla- 
nov. 

Okrožno sodišče r Ljubljani 
dne 0. decembra 1948. 

Zadr V 9/7 11.078 
* 

1704. 
Dan vpisa: 3. decembra 1948. 
Sedež: Dol. 
Besedilo: Hranilnica in posojilnica • 

Dolu, zatlrupa z neomejenim jamstvom v 
likvidaciji. Zadr. III 10/44. 

Sedež: Ljubljana. 
Besedilo: šentpeterska hranilnica In 

posojilnica v Ljubljani, zadrupa z neo- 
mejenim jamstvom v likvidaciji. Zadr. 
HI 19/61. 
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Sedež: Homec 
Besedilo: Hranilnica in posojilnica v 

Homcu, zadruga z neomejenim jam- 
stvom v likvidaciji. Zadr. 111 2V/42. 

Sedež: Hotedršica. 
Besedilo: Hranilnica in posojilnica1* v 

Hotedršici, zadruça z neomejenim jam- 
stvom v likvidaciji. Zadr. Ill 26/43. 

Sedež: Ljubljana. 
Besedilo: Prva delavska hranilnica in 

posojilnica Ljubljana, zadruga z omeje- 
nim jamstvom v likvidaciji. Zadr. III 
81/20. 

Sedež: št. Jošt. 
Besedilo: Hranilnica in posojilnica pri 

Št. Joštu nad Vrhniko, zadruga z ome- 
jenim jamstvom v likvidaciji. Zadr. III 
36/55. 

Sedež: Črnuče. 
Besedilo: Hranilnica in posojilnica v 

Črnučah, zadruga z neomejenim jam- 
stvom v likvidaciji. Zadr. III 37/43. 

Sedež: Borovnica. 
Besedilo: Hranilnica in posojilnica • 

Borovnici, zadruga z neomejenim jam- 
stvom v likvidaciji. Zadr. III 43/85. 

Sedež: Planina. 
Besedilo. Hranilnica in posojilnica v 

Planini pri Rakeku, zadruga z neomeje- 
nim jamstvom v likvidaciji. Zadr. III 
61/64. 

Sedež: Vrhnika. 
Besedilo: Hranilnica in posojilnica na 

Vrhniki, zadruga z neomejenim jam- 
stvom y likvidaciji. Zadr. III. 55/85. 

Sedež: Šmartno. 
Besedilo: Hranilnica in posojilnica v 

Smartncm pod amarno goro, zadruga z 
neomejenim jamstvom v likvidaciji. 
Zadr. III 56/53. 

Sedež: Dev. Mar. • Polju. 
Besedilo: Hranilnica in posojilnica pri 

Dev. Mar. v Polju, zadruga z neomeje- 
nim jamstvom v likvidaciji. Zadr. III 
57/61. 

Sedež: Ljubljana. 
Besedilo: Vzajemna podporna Čebeli- 

ca v Ljubljani, zadruga z neomejenim 
jamstvom v likvidaciji. Zadr. III 64/14. 

Sedež: Šmarje-Sap. 
Besedilo: Hranilnica in posojilnica 

Smarje-Sap, zadruga z neomejenim jam- 
stvom v likvidaciji. Zadr. 68/81. 

Sedež: Horjul. 
Besedilo: Hranilnica in posojilnica v 

Horjulu, zadruga z neomejenim jam- 
stvom v likvidaciji. Zadr. III 69/82. 

Sedež: Motnik. 
Be«edik)' Hranilnica in posojilnica r 

Morniku, zadruga z neomejenim jam- 
stvom v likvidaciji. Zadr. III 74/63. 

Sedež: Ljubljana. 
Besedilo: Zveza gospodarskih zadrug 

za Jugoslavijo v Ljubljani, zadruga • 
omejenim jamstvom v likvidaciji. Zadr. 
III 76/25. 

Sedež: Domžale. 
Besedilv Hranilnica In posojilnica v 

Domžalah, zadruga z neomejenim jam- 
stvom v likvidaciji. Zadr. III 84/73. 

Sedež: Stari trg. 
Besedilo: Kmetijska hranilnica in po- 

sojilnica v Starem trgu pri Ložu, zadru- 
ga z neomejenim jamstvom v likvidaciji. 
Zadr. III 96/73. 

Sedež: Vače. 
Besedilo: Ljudska hranilnica in poso- 

jilnica v Vačah, zadruga z neomejenim 
jamstvom v likvidaciji. Zadr. lil 99/59. 

Sedež: Ljubljana. 
Besedilo: Ljudska posojilnica v Ljub- 

ljani, zadruga z omejenim jamstvom v 
likvidaciji. Zadr. III 118/133. 

Sedež: Polhov Gradec. 
Besedilo: Hranilnica in posojilnica v 

Polhovem Gradcu, zadruga z neomeje- 
nim jamstvom v likvidaciji. Zadr. Ill 
119/73. 

Sedež: Logatec. 
Besedilo: Ljudska posojilnica v Logat- 

cu, zadruga z neomejenim jamstvom v 
likvidaciji. Zadr. III 119a/43. 

Sedež: Rakitna. 
Besedilo: Hranilnica in posojilnica v 

Rakitni, zadruga z neomejenim jam- 
stvom v likvidaciji. Zadr. III 122/15. 

Sedež: Kamnik. 
Besedilo: Hranilnica in posojilnica v 

Kamniku, zadruga z neomejenim jam- 
stvom v likvidaciji. Zadr. HI 127/79. 

librile ee likvidator Božič Lado; vpi- 
še se likvidator: 

dr. Linhart Božidar, načelnik oddelka 
za banke pri ministrstvu za finance LRS 
v Ljubljani. 

Okrožno sodišče v Ljubljani 
dne 3. decembra 1948. 

11.077 
» 

1705. 
Dan vpisa: 9. decembra 1948. 
Sedež: Ljubljana. 
Besedilo: Gospodarska zadruga poštnih 

uslužbencev v Ljubljani, zadruga z ome- 
jenim jamstvom v likvidaciji. Zadr 
IV 2/39. 

Sedež: Ljubljana. 
Besedilo: Vzajemna kreditna zadruga 

v Ljubljani, zadruga z omejenim jam- 
stvom v likvidaciji. Zadr. IV 9/17. 

Sedež: Log. 
Besedilo: Kmetska hranilnica in po- 

sojilnica na Logu, zadruga z neomejenim 
jamstvom v likvidaciji. Zadr. IV 16/21. 

Sedež: Beričevo. 
Besedilo: Kmetska hranilnica in po- 

sojilnica v Boričevcm, zadruga z neomeje- 
nim jamstvom v likvidaciji. Zadr. IV 
20/6. 

Sedež: Vrhnika. 
Besedilo: Kmetska posojilnica vrhni- 

ške okolice, zadruga z omejenim jam- 
stvom nà Vrhniki v likvidaciji. Zadr. IV 
22/108 

Sedež: Komenda. 
Besedilo: Hranilnica in posojilnica v 

Komendi, zadruga z neomejenim jam- 
stvom v likvidaciji. Zadr. IV 23/56. 

Sedež: Jezica. 
Besedilo: Ljudska hranilnica in poso- 

jilnica na Jezici, zadruga z neomejenim 
jamstvom v likvidaciji. Zadr. IV 27/14: 

Sedež: Ljubljana. 
Besedilo: Gostilničarska kreditna za- 

druga v Ljubljani, zadruga z omejenim 
jamstvom v likvidaciji. Zadr. IV 32/11. 

Sedež: Ljubljana. 
Besedilo: Hranilni in posojilni konzor- 

cij državnih uslužbencev z omejenim 
jamstvom v Ljubljani v likvidaciji. Zadr. 
IV 43/87. 

Sedež: Rovtc. 
Besedilo: Hranilnica in posojilnica v 

Rovtah pri Logatcu, zadruga z neomeje- 
nim jamstvom v likvidaciji. Zadr. IV 
47/65. 

Sedež: Sostro. 
Besedilo: Hranlnica in posojilnica za 

dobrunjsko občino v Sostrem, zadruga z 
neomejenim jamstvom v likvidaciji. 
Zadr. IV 48/52. 

Sedež: Ponova vas. 
Besedilo: Hranilnica in posojilnica v 

St. Juriju pri Grosupljem, zadruga z ne- 
omejenim jamstvom v Ponovi vasi v li- 
kvidaciji. Zadr. IV 54/37. 

Sedež: Škocjan.# 
Besedilo: Hranilnica in posojilnica v 

Skocjanu pri Turjaku, zadruga z neome- 
jenim jamstvom v likvidaciji. Zadr. IV 
58/12. 

Sedež: Ljubljana. 
Besedilo: Jugoslovanska vzajemna za- 

druga z omejenim jamstvom-v likvida- 
ciji. Zadr. IV 79/8. 

Sedež: Ljubljana. 
Besedilo: Kreditna zadruga advokatov 

in notarjev v Ljubljani, zadruga z ome- 
jenim jamstvom v likvidaciji Zadr. IV 
125/6. 

Sedež: Ljubljana. 
Besedilo: Hranilni in posojilni zavod, 

r. z. z o. z. v likvidaciji. Zadr. VII 254/32. 

Sedež: Ljubljana. 
Besedilo: »Gruda« gospodarska dija- 

ška zadruga v Ljubljani, r t. z o. z. v li- 
kvidaciji. Zadr. VII 272/17. 

izbriže se likvidator Božič Lado. vpi- 
še se likvidator: 

dr. Linhart Božidar, načelnik oddelka 
za banke pri ministrstvu za finance 
LRS v Ljubljani. 

Okrožno sodišče v Ljubljani 
dne 9. decembra 1948.     11.316 

1706. 
Sedež* Fram. 
Dan vpisa: 20 novembra 1948. 
Besedilo: Kmetijska nabavno-prodaj- 

na zadruga z o. j. v Framu. 
Na zboru 80. V 1948 so bila sprejeta 

nova pravila. 
Sedež odslej: Fram, okraj Maribor 

okolica. 
Besedilo odslej: Kmetijska zadruga 

z o. j. v Framu. 
Naloge zadruge so: 1 da na čim boljši 

in čim kulfurnejši način oskrbuie svoje 
člane a vsemi potrebnimi potrošnlmi 
predmeti; 2. da odkupuje v svojem oko- 
lišu vse kmetijske pridelke in izdelke v 
skladu e postavljenim načrtom za dobro 
oskrbo mest in drugih industrijskih are- 



Štev 54. - 21. XII. 1048 UHA DM LIST I.R3 Stran 1043 

dišč in sklepa v ta namen pogodbe; 
8. da pospešuje in razvija vse panoge 
kmetijskega gospodarstva na svojem 
področju, tako poljedelstvo, živinorejo, 
sadjarstvo, vinogradništvo, čebelarstvo 
gojitev industrijskih in drugih kultur, 
gozdarstvo, domačo obrt itd-, posebno 
še tiste ponoge oziroma kulture, ki v 
danih naravnih pogojih najbolj uspeva- 
jo; 4. da uvaja za povečanje kmetijske 
proizvodnje in s tem za naraščanje bla- 
gostanja svojih članov naprednejše teh- 
nične in agronomske metode v kmetij- 
stvu in v ta namen nabavlja kmetijske 
stroje, umetna gnojila itd, ustanavlja 
ambulante za živino, plemenilne postaje, 
organizira selekcijo živine, gradi silose, 
organizira semensko službo, skrbi za 
gojitev sadnih, gozdnih in drugih sadik 
itd.; 5. da organizira predelavo kmetij- 
skih pridelkov in obrtne delavnice za 
potrebe svojih članov in izrablja pri tem 
predvsem lokalne surovine; ü da zbira 
kmečke prihranke v ob.iki hranilnih 
vlog in notranjih posojil za ustvarjanje 
obratnih sredstev* in podeljevanje kre- 
ditov svojim članom; 7. da skrbi za go- 
spodarski strokovni, kulturni in pro- 
svetni dvig vseh prebivalcev svojega 
okoliša tako. da prireja v svojem za- 
družnem domu strokovna in politična 
predavan/a, kulturne prireditve, stror 
kovne tečaje, razstave, predvajanja fil- 
mov, goji fizkulturo itd. ter ustanovi 
svojo knjižnico. 

Zaradi smotrnega in uspešnejšega iz- 
vajanja svojih nalog izdela potrebne na- 
črte v skladu s splošnim državnim na- 
črtom 

Zadružni delež znaša 150 din, delež 
zadružnikovega družinskega člana 20 di- 
aar j e v. 

Odbor sestavlja 7 do 9 članov. 
Izbrišejo se dosedanji člani upravnega 

odbora: Volmut Ludvik, Bezjak Stanko, 
Grafenauer Ludvik. KodriČ Ivan, Leš- 
nik Ferdo, Uranjek Avgust, vpišejo se 
novi izvoljeni člani upravnega odbora: 

Vihar Jože, kmet. Fram, 
LediriPk Jože. kmot. Fram, 
Stern Oskar, učitelj, Fram, 
Grajf Ivan, kmet, Fram. 
Lesjak Konrad, kmet, Fram, 
Pernat Franc. kme». Morje, 
Vre.xko Jožef, kmet. Morje, 
Stavbar Anton, kmet, Fram. 

Okrožno sodišče r Mariboru 
dne 20. novembra 1948. 

Zadr. III 52 10718 

1707. 
Sedež: Mirna, okraj •••••••. 
Dan vpisa: 10. avgusta 1948. 
Besedilo: Obnovitvena zadruga z ome- 

jenim jamstvom na Mirni. 
Izbrišejo se izstopivši člani: Rugelj 

France. Janežlč Janez, Oracar Anton ter 
Ostanek Karo!; vpijejo se novi izvoljeni 
Ola ni upravnega odbora: 

Zakrasele  Jože,  mesar,  Trebnje 26. 
Krištof Franc, zid. mojster, Mirna 80, 
Kralj Jože. posestnik. Selska pora 11, 
Zupan Franc, posestnik, Volčje njive 

»i. 9, odborniki 

2e prej registrirani član upravnega 
odbora Zupet Franc iz Mirne ostane še 
nadalje vpisan. 

Okrožno sodišče r Norem mestu 
dne 10. avgusta 1948. 

Zadr II 72/5 in Ö       11.041 
• 

1708. 
Sedež: Čepovan, okraj Gorica. 
Dan vpisa: 80. novembra 1948. 
Besed lo: Obnovitvena zadruga i ome- 

jenim jamstvom v Čepovanu. 
Izbr«ejo se člani upravnega odbora: 

Hojak Valdi, predsednik, Mlekuž Anto- 
nija, tajnica, Podgornik Hedvika, blagaj- 
ničarka, Skok Stefan, Pavšič Leopold, 
vs, iz Ćepbvana in Savle Anton, Cepo- 
van-Dol, vpišejo se novi izvoljeni člani 
upravnega odbora: 

Bratuž Peter, Cepovan 93, predsed- 
nik. 

Kolo] Jožef, Čepovan 75, tajnik. 
Paglavec Ciri, Cepovan 42, 
Bremec Henrik, Čepovan 46, 
PetrovčJč Ivan, Čepovan 111, 
Sošnja Ivan. Čei>ovan 99. 

Okrožno sodišče • Postojni 
dne 30. novembra 1948. - 

Zt 7/46-17 11.163 
* 

1703. 
Sedež: Mostičje, KLO Črni kal v Slov. 

Istri. 
D?ii vp'sa: 19. novembra 1948. 
Besediio: Nabavna in prodajna zadru- 

ga z o. j. v MostKJu. 
Na podlagi sklepa zadružne skupščine 

31. X. 1948 je zadruga prešla v likv.: 
da ci jo. 

Likvidacijska firma: kakor doslej e 
pristavkom >v likv dacijk. 

Likvidatorja: 
Cunja Ivan, kmet, Bezovca 23, 
Skrk Alojz, knjigovodja, Ponikve 21, 
Can Ivan, m zar, Rižana 61, 
Oblak Bruno, trg. pom., Kubed 60, 
Pal.'ùê Jožef, kmet, Sočerga 12. 
Za zadrugo v likvidao.ji  podpisujejo 
C:fa Ivan, Skrk Alojz in Jenko Jožef, 

tako, da po dva .zmed njih pristavita 
pod besedilo likvidacijske firme svoja 
podpisa. 

Okrožno sodišče v Postojni 
dne 19. novembra 1948. 

Zt 35/47-14 11.162 

1710. 
Sedež: Star trg, okraj Postojna, 
Dan vpiea: 18. novembra 1948. 
Besedilo: Kmetijska zadruga z omete- 

nim jamstvom v Starem trgu pri Ra- 
keku. 

Izbrišejo se odefopivši člani upravnega 
odbora: Benö*.na Miloš. Stari trg, Petrič 
Franc. Dane, Truden Franc, Nadlesk in 
MhelŠič   Franc.   Markovec;   vpfêejo  se 
r.ovi izvoljeni člani upravnega odbora: 

Kraje Feliks, kmet, Dane, 
Okoliš Franc, kmet, Nadlesk, 
Sepec Anton, kmet. Stari trg in 
Mohar ""-nez. kmet. Markovec.    4 

Okrožno sod*šfe v Postojni 
dne 18. novembra 1948. 

Zt 101/48-8 11.1« 

Uvedbe postopanja 
za razglasitev za mrtve 

IV R 123/48 10506 
Lun Viktor, roj. 10. VI. 1914 na Lisci 

št. 2, sin Viktorja in Karoline rojene 
Drelse, poročen, stan. v Vel. Dolu pri' 
Koprivnici, je odšel oktobra 1943 v nem- 
ško vojsko. Zadnjič se je javil ženi 10. 
VIII. 1944. Baje je padel jeseni 1944 v 
bojih na ruskem bojišču. 

Na predlog žene Lun Frančiške iz 
Vel. Dola 40, se uvede postopanje za 
razglasitev za mrtvega in se izdaja po- 
ziv, da se o pogrešanem do 10. I. 1949 
poroča sodišču ali skrbnici Pavlija Sla- 
vici, sod. uslužbenki v Brežicah, 

Lun Viktor se poziva, da se zglasi pri 
sodišču ali drugače da kako vest o sebi.. 

Po preteku roka bo sodišče odločilo o 
predlogu. 

Okrajno sodišče y Brežicah za okraj 
Krško 

dne 15. novembra 1948. 
# 

V R  1454/48 10660 
Vengušt   Janez,   roj. 7. XII. 1910 v 

florah 30, sin Vengušt Mar je omožene 
StrnacL posestnik ii Loške vasi 80, je 
bil v Slandrovj brigadi NOV. Zadnjič 
so ga videli v bojih pri Stični na Dolenj- 
skem. Od tedaj se pogreša. 

Na predlog žene Vengušt Ane rojene 
Starkel, posestnice v Laški vasi 30, se 
uvede postopanje za razglasitev za mrt- 
vega in se izdaja poziv, da se o ;pogre- 
šanem do 15. 111. 1949 poroča sodišču. 

Vengušt Janez ee poziva, da se zgîaei 
pri sodilču ali drugače da kako vest o 
sebi. 

Po preteku roka bo sodišče odložilo o 
predlogu. 

Okrajno sodišče • Celju 
! dne 22. novembra 1948. 

* 
V R 1556/48 10715 

Verhovšek Alojs, roi. 24. II. 1914 v 
Zusmu, sin Alojza in Marije rojene Kot- 
nik, mizar v Celju, Nova vas 27, je bil 
v nemški vojski. Baje je leta 1945 padel. 
Od tedaj se poereša. 

Na predlog žene Verhovšek Neže. tkal- 
ke v Celju. Nova vas 27. se uvede posto- 
panje za razglasitev za mrtveca in se 
izdaja poziv, da se o pogrešanem do 20. 
III. 1949\••••• sodišču. 

Verhovšek Alojz se poziva, da se zgla- 
9i pri sodišču ali drugače da kako vest 
0 "!ebi. 

Po preseku roka bo sodišče odlafPo o 
predlogu. 

Okrafpo sodišče v CrI'u 
dne 24. novembra 1948. 

* 
1 R 117/48-3 10512 

Stanišar Martin, roj. 27. X. 1926 v Vin- 
nji vasi pri Novem mestu, sin Jožeta jn 
Mariie roiene Go?enca. dîiak v Brrzovici 
ori Semiču, je bil r itraliezec 2. čete 2, 
bat. IX. brigade NOV. Baje je 25. III. 
1944 nadel v bojih pri Makežah pri Rib- 
nici. Od tedaj se pogreba. 

Na predlog matere Rtaifšar Marije h 
Srednje vasi pr* Semiču št 7, ae evede 
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postopanje za razglasitev za mrtvega in 
so izdaja poziv, da se o pogrešanem v 
dveh mesecih po objavi v Uradnem Ii»tu 
LRS poroča sodišču ali skrbnici Medvea 
Mariji, sod. uradnici v Črnomlju. 

Stanišar Martin se poziva, da se zelasi 
pri sodišču ali drugače da kako vest o 
sem. 

Po preteku roka bo sodiiče odločilo o 
predlogu. 

Okrajno sodišče v Črnomlja 
dne 20. novembra 1948. 

* 
I R 228/48-4 10822 

Blažica Oskar, roj. 5. IIT. 1926 v Šem- 
petru, «in Antona in Rozalije rojene Vi- 
težnik, steklarski pomočnik, Je odšel 15. 
III. 1944 v NOV. Od aprila 1945 se po- 
greza. 

Na predlog Blažica Rozalije, gospodi- 
nje v Šempetru 196, se uvede postopanje 
za razglasitev za mrtvega. 

I R 227/48-8 10825 
Gabrijelčič Marjan, roj. 6. IX. 1919 v 

Anhovem sin Mohorja in Marije rojene 
Vuga, kmečki delavec na Robidneui 
bregu 123, K LO Plave, Je odšel po zlo- 
mu Italije v NOV. Baje je v bojih pri 
Trnovem 28. XI. 1943 padel. 

Na predlog Gabrijelčiča Mohorja, de- 
lavca v Anhovem. Robidni breg 123. se 
uvede postopanje za razglasitev za mrt- 
vega. 

I R 209/48-• 10820 
Gruden Friderik, roj. 9. XII. 1919 na 

Lokvah pri Gorici, sin Gašperja in 
Amalije rojene Kolenc, samski, tipouraf. 
Je konec septembra 1943 odšel v NOV. 
Baje Je bil v bojih z bega v bližini Čr- 
nomlja ujet in se od 13. IX. 1944 po- 
greza. 

Na predlog Gruden Amalije, gospodi- 
nje v Mariboru, Cankarjeva 19. «e uvede 
postopanje za razglasitev za mrtvega. 
I R 226/48-5 10819 

Ličen Ivan. roj. 24. XII, 1921 pri Sv. 
Križu, sin Ivana in Ivane rojene Slokar, 

_ samski, je odšel kot italijanski vojak v 
"aačetku 1912 na rusko bojišče. Od tedaj 

se pogreza. 
Na pTedlogSlokarja Jožeta, posestnika 

v Dobravljah 21, se uvede postopanje za 
razglasitev za mrtvega. 

I R 225/48-5 ' 10826 
Ličen Valentin, roj. 10. II. 1923 v Vi. 

pavskem Križu, sin Ivana in Ivane role- 
ne Slokar, je odšel po zlomu Italije v 
NOV, Od tedaj se  •••••••. Baje je  ? 
bojih pri Sušaku padel. 

Na predlog Slokarja Jožeta, posestnika 
v Dobravljah 21, se uvede poetopanje za 
razglasitev za mrtvega. 

I R 20S/18-5 10824 
Prešern  Pavel,   roj.  29. IV.  1909 v 

Kromberku, sin pok Valentina in Fran- 
čiške rojene Bone delavec, je bil v itali- 
janski voJ«ki. Iz bojev na Siciliji avgu- 

• sta 1913 ne pogreša. 
Na predlog Prešeren Marije rojene 

SfiMcoi, posent rofte v Kromberku 110. #e 
uvede postopanje za razglasitev za mrt- 
vega. 

I R 224/48—6 10823 ' 
Slokar Ludvik, roj. 22. VIII. 1918 v 

Trstu, 6in Jožefa In Tereze rojene Mi- 
helič, knjigovodja v Solkanu 143, je bil 
oktobra 1943 od Nemcev poslan v Ra- 
wensbrück. Baje je 6. VI. 1945 umrl. 

Na predlog Slokar Terezije, gospodi- 
nje v Solkanu, Ulica IX. korpusa 193, se 
uvede postopanje za razglasitev za mrt- 
vega. 

Vsakdo, ki mu je o pogrešanih kaj 
znano, ee poziva, da to do 15. II. 1949 
poroča sodišču ali skrbniku Lahu Ru- 
dolfu, sod. uradniku v Gorici. 

Blažica Oskar, Gabrijele č Marjan, 
Grude» ' Friderik. Ličen Ivan» in Valen- 
tin, Prešeren Pavel in Slokar Ludvik se 
pozivajo, da se zglasijo pri sodišču ali 
drugačc dajo kako vest o sebi. 

Po preteku roka bo sodišče odločilo o 
predlogih. 

Okrajno sodišče v Gorici 
dne 23. novembra 1948. 

* 
R 507/48-4 10436 

Štrukelj Franc, roj. 21. HI. 1910 v La- 
zah 2, sin Josipa in Marije rojene PetriČ, 
kmetovalec, je služil vojaški rok pri ne- 
ki vojni edinici v Valjevu. Baje je 12. 
VIL 1932 umrl in se od tedaj pogreša. 

Na predlog matere Štrukelj Marije, go- 
spodinje v Lazah 3, se uvede postopanje 
za razglasitev za mrtvega in se izdaja 
poziv, da ee o pogrešanem do 15 II. 
1949 poroča sodišču ali predlagateljici 
Štrukelj Mariji. 

Po preteku roka bo sodišče odločilo o 
predlogu. 

Okrajno sodišče v Grosupljem 
dne 15. novembra 1948. 

* 
R 457/48-3 10514 

Bončina Janez, roj. 27. V. 1891 v Ce- 
kovniku 2, okraj Idrija, ein Antona in 
Ivane rojene Pivk, je bil 17. II. 1943 od 
Italijanov aretiran Poslan |e bil v tabo- 
rišče Cairo Montenotle. od tam pa » Gu- 
sen, kjer je baje decpmbra 1943 umrl. 

Na predlog očeta Bončina Antona, 
kmeta iz Čekovnika 2, se uvede posto- 
panje 2a razglasitev za mrtvega. 

R 467/48-3 10515 

Mlakar Andrej, roj. 16. VITI. 1894 v 
Zakojci 126. okraj Idrija, sin Andreja in 
Amalije rojene Obed. samski, delavec, 
je bil docembra 1914 mobiliziran v 
avstrijsko vojsko. Odšel je na rusko bo- 
jišče, od koder ee ni več javil. 

Na predlog brata Mlakarja Franca, 
kmeta iz Zakojce 89. se uvede postopa- 
nje za razglasitev za mrtvega. 

Vsakdo, ki mu |e o pogrešanih kaj 
znano, se poziva, da to do 1. II. 1949 po- 
roča sodišču. 

Bončina Janez m Mlakar Andrej se 
pozivala, da se zglasita pri sodišču ali 
drugače dasta kako vest o sebi. 

Po preteku roka bo sodišče odločilo o 
predlogih. t 

Okralne sortisce v TiMH 
dne 18. novembra 1948. 

1 R 164/48-4 "•-283 
Likon Miro, roj. 1. III. 1911 v Postoj- 

ni, zak. sin Jakoba in Marije rojene Se. 
žun, tiskar v Postojni, Ljubljanska cesta, 
poročen, je kot italijanski vojak 1. 1942 
odšel v Rusijo, od koder se je nazadnje 
oglasil decembra 1942. Od tedaj ss po- 
greša. 

Na predlog žene Likon Vere rojene 
Valič, gospodinje, Postojna, Jurčičeva 
ulica 14, se uvede postopanje za razgla- 
sitev za mrtvega in se izdaja poziv, da 
se do 30. IV. 1949 o pogrešanem poroča 
sodišču ali skrbniku Jerančetu Slavku, 
sod. uradniku v Postojni. 

Likon Miro se poziva da se zglasi pri 
sodišču ah drugače da kako vest o sebi. 

Po preteku roka bo sodišče odločilo o 
predlogu. 

Okrajno sodišče r Postojni 
dne 10. novembra 1948. 

* 
R 490/48-2 11 318 

Koren Antonija rojena Karničrnik 1. 
junija 1900 v Selah, K-L0 Sele, h?i Iva- 
na in Antonije, posestnica v Podgori 
št. 24 je bila dne 6. V. 1944 odpeljana 
v internacijo v Auschwitz. Od tedaj se 
posrreša. 

Na predlog moža Korena Alojza, po- 
sestnika na Navrškptii vrhu 18. «e uve- 
de postopanje za razglasitev za mrtvo 
in se poziva vsakdo, ki bi mu Wo o po- 
grešani kni znano, da to do 20. NI. 1°49 
sooroči sodišču ali skrbniku Če^ovniku 
Fil'îrm, sod. uradniku na Prevaliah. 

Po preteku roka bo sodišče odločilo o 
p-redliTu. 

Okrajno aodišFr na Prrvnljah 
dne 13. derembra 1948. 

Oglasi sodišč 

Zemljiškoknjižni oklici 

Dražbe 
I 849/48 10.214 

Dne 30. decembra 1948 ob 9.30 bo pri 
podpisanem sodišču v sobi št. 16 javna 
dražba nepremičnin: 

Cenilna vrednost, najmanjši ponudek 
in varščine znašajo (v dinarjih): 

I. »kupina vi št. 58 k. o. Mihnvci, 
II. skupina vi 51. 58 k. o. Mihovci, 

III skupina vi. št. 58 k. o. Mihovci, 
IV skupina vi. št. 58. k. o. Mihovci, 
V. skupina vi. št. 58 k. o. Mihovci, 

VI. skupina vi. št. 58 k. o. Mihovci, 
VII. skupina vi. št. 58 k. o. Mihnvci. 

VIII. skupina vi. št. 58 k. o. Mihovci, 
IX. skupina vi. št. 58 k. o. Mihovci. 

Za       Cenilna     Najmanju 
ekupino     vrednoel      ponudek      VarSčina 

I.     7S.584        51.000        7 700 
II.     83 298 55.600     •  8.400 

III. 47.999 81.000        4800 
IV. 63.989        42.660        6.4O0 
V.      88.844        25.890        3.900 

VI. 810 443 208WO 31100 
VII. 51.928 8*600 5.200 

VHI. 90•12 fi0?00 OHIO 
IX. 276.826 184.500 27.700 
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Pravice, ki bi ne pripuščale dražbe, 
je treba priglasiti sodišču najpozneje pri 
dražbenem naroku pred začetkom draž- 
be, sicer bi se ne mogle več uveljav jati 
glede nepremičnin v škodo zdraiitelja, 
ki .je ravnal v dobri veri. 

Sicer pa opozarjamo na dražbeni oklic, 
ki je nabit na uradni deski tega sodi- 
šča. 

Okrajno sodišče v Ptuju 
dne 9. decembra 1948. 

T 847/48 10.213 
Dno 30. decembra 1948 ob 8.30 bo pri 

podpisanem sodišču v sobi št. 16 javna 
dražba nepremičnin: 

I. skupina vL št. 43 k. o. Hlaponci. 
11. skupina vi. št. 43 k. o. Hlaponri, 

Ill skupina vi. št. 43 k. o. Hlaponci, 
IV «kupina vi. št 43 k. o. Hlaponci. 
V. skupina vi. št. 43 k. o. Hlaponci, 

VI. skupina vi. št. 43 k. o. Hlaponci, 
VII. skupina vi. št 43 k. a Hlaponci. 

Cenilna vrednos t, najmanjši ponudek 
in varščina znalajo (v dinarjih): 

Za Cenilna NajmanjSi 
skupino     vrednost ponudek Varîîina 

I. 20.849 13.800 2.100 
II. 27.491 18.200 2,800 

III. 72.780 48.000 7.3IX) 
IV. 5.010 3.306 500 
V. 62.187 41.400 6.300 

VI. 252 793 168.500 25.300 
VII. 8.842 5.900 890 

Pravice, ki bi ne f.ripušČale dra/be. 
je treba priglasiti sodišču- najpozneje pri 
dražbenem naroku pred tačetkom draž- 
be, sicer bi se ne mogle več uveljavljati 
glede nepremičnin v škodo zdraziWja. 
ki je ravnal v dobri veri. 

Sicer pa opozarjamo nndražbeni oklic, 
ki je nabit na uradni deski tega sodi- 
šča. 

Okrajno sodišče y Ptufu 
dne 9. decembra "1948. 

O 468/48-8 

Oklici dedičem 
11.177 

Konstai.tin Marija, zasebnica 'e Dom- 
žal, Savska cesta 1, je umrla 9. IX. 1948 
brez zadnje volje. 

Sodišču ni znano ali Je zapustila kake 
ded če. 

Z odločbo okrajnega ljudskega odbora 
v Kamn ku z dne 10. XI. 948, IV/3 
št. 6128/2 se postavi za skrbnika zapu- 
šttne Gabri" Janko, Domžale, Ljubljan- 
ska cesta 17. 

Kdor hoče uveljaviti svojo zahtevo do 
zspUüSine, mera to v Jest h mesech pri- 
glavti SA-VščU j izkazati svojo dedno 
pravico. Po preteku roka •• bo zapušči- 
na. koVkor bc^o z"b(pvki izkazani, iz- 
dala, v nasprotnem primeru pa bo te- 
ročena državi. 

Okrnino so<Všce v Kamniku 
dne 4. decembra 1948. 

0 493/48-8 f 11.178 
Mihelčič Uršula roj. Grošelj, zasebnica 

iz Vel. Mengša 93, je umrla 19. X. 1948 
v Domu onemoglih v Mengšu brez zad- 
nje volje. 

Sodišču ni znano aid je zapustila kake 
dediče. 

Z odločbo okrajnega ljudskega odbora 
v Kamniku z dne 30. XI. 1948 se za 
skrbnika zapuščine poetavi Per Jože, 
kovač. Vel. Mengeš 86. 

Kdor hoče uveljav ti svojo zahtevo do 
zapušč ne, mora to v šestih mesecil pri- 
glasiti sodišču in izkazati svojo dedno 
pravico. Po preteku roka se bo zapušči- 
na, kol kor bodo zahtevki izkazani, iz- 
dala, v nasprotnem primeru pa bo iz- 
ročena državi. 

Okrajno sodišče v Kamniku 
dne 4. decembra •8. 

R 487/48-2 ^ 11.218 
Amortizacija 

Na prošnjo Natek Alenke, dijakinje v 
Šoštanju, Dr. Vošnjakova cesta št 5, se 
uvede postopanje za amortizacijo vred- 
notnice, ki jo je {.rosilka izgubila. Ime- 
jitelj vrednotnice se poziva, da v dveh 
me»ecih po objavi v »Uradnem listu 
LRSc uveljavi svoje pravice, sicer *e bo 
po preteku roka izreklo, da je vrednot- 
nica izgubila svojo pravno veljavnost 

Oznamenilo vrednotnice: 
hranilna knjižica Celjske mestne hra- 

nilnice v CPIJU. št. 3K546 P stanjem vlo- 
ge 31 XII. 1047 po valori7.ac:ii v znesku 
3.823.70 dn na ime Natek Alenka. 

Okrajno sodišče v Šoštanju 
dne 11. decembra 1948. 

Razni oglasi 

Poziv upnikom in dolžnikom 
11.259 

Krojaška produktima zadruga z o. j. 
Herpelje-Kozina  je  na  podlagi   sklepa 
občnesa zbora z dme 2. II. 1948 preneha- 
la obstojati in prešla v likvidacijo. 

Pozivamo vse upnike zadruge, naj v 
6 mesecih priglasijo svoje terjatve. 

Likvidatorja: 
Margon Dorotej in Ukovië Rudolf 

Objave 
11.128 

Krajevni ljudski odboT Ropoča prekli- 
cuje uradno štsonplijko krajevnega ljud- 
skega odbora Ropoča. k je bila ukradena 
20. XI. 1948 v Kmetijski zadrugi Ropoča. 

Krajevni ljudski odbor Ropota 
ft 

11.199 
Dne 22. novembra 1918 ee je zgubila 

uradna štamniljka z besed lom >Krajev- 
ni ljudski odbor Apače«. S tem razve- 
ljavliamo hidi vse listine, ki bi ble od 
22. XI. 1948 dalje potrjene z isto štam- 
piljko. 

Krajevni ljudski odbor Apa2e 

Preklici izgubljenih listin 

Preklicujem  spričevalo o  privatnem 
izpitu za  IV. razred giimnazje na ime 
Arh Drago, Celje, Gregorčičeva 7. 
10.143 Arh Drago 

Preklicujem izgubljene štiri živilske 
nakaznice za december 1948, izdane od 
RLO Center na jmena Beber Josip, Ve- 
ra, Marko in Malus Ana ter dodatno ži- 
vilsko nakaznico za NOS na ime Beber 
Vera, Ljubljana, Sv. Petra 69. 
11.295 Beber Ana 

Preklicujem ukradeno vojaško knjižico, 
sindikalno izkaznico, izkaznico OF in pia. 
čilni dekret o nastavitvi, izdan od MINOT 
v Ljubljani, vse na .me Belcijan Mimi, 
industrijsko nakaznico št 502978, nakaz- 
nico za mleko na ime Belcijan Viki in 
izkaznico OF na ime Saje Marija, Ježrlca 
it.94, Ljubljana. 
11.184 Belcijan Mimi 

Preklicujem izgubljeno plačilno knji- 
žico serije G št 71851 na ime kapetan 
Berić Milenko. 

Kapetan' Berić Milenko 
11.245 Voj. pošta 67052, Celje 

Preklieujem izgubljeno prometno knji- 
žico za kolo znamke >WLttler«, tov. št 
391020, izdano na ime Bogataj Miroslav, 
Verd 140 pri Vrhnaki. 
11.189 Bogataj Miroslav 

Preklicujem osebno izkaznico, usluž- 
bensko knjižico, režijsko železniško, sin. 
dikalno izkaznico in izkaznico LMS, vs* 
na im» Bc-Itar  Vida,  Vižmarje 31, St - 
Vid nad Ljubljano. 
11.228 Boltar Vida 

Preklicujemo izgubljeno evidenčno 
tabi co S 1657 za tovorni avtomobil 
znamke >Skodac, izdano od NM v CeJju. 
11.246 Celjske opekarne, Celje 

Preklicujem izgubljeno šolsko spr'če- 
valo 3. razreda meSsme meščanske šole 
v Ljubljani (Več), izdano leta 1937 oi 
ravnateljstva šole na ime ČeŠnovar 
Ivanka, Ljubljana, Opekarna >0peka<. 
10.208    ČcŠnovar Iranka por. Gombač 

Preklicuiem prometno knjižico za.žen» 
sko kolo Št. 4002703. 

Cuce j Rezilen, 
10.150 Maribor. Prisojna 18 

PrekTcujem izgubljeno uslužbervsko 
knjižico št 30574, izdano od MIR, d rek- 
cija »Odpad«, poročni l'.st, rojstni list, 
živilsko nakaznico za december" 1948, 
industrijsko nakaznico, dodatno žrvihko 
•••••••• za 4 mesece za NOS, industrij- 
sko nakaznico za novorojenčke, izkaz- 
nico OF/ sindikalno izkaznico, člansko 
'ekaznico potrošniške zadruge MKZ Št 
1135, nsjkaznico za kurvo za 2 osebi, 
potrdilo o vpisu ljudskega posojila za 
3000 d/in 'n potrdilo o dvpu gotovine v 
•••••• 5000 din pri MPSII.I hrp^ilncl 
v Ljubljani, vse na irne Demšar Milena, 
Liubl'ana, Gutsmanova 45. 
11.235 Demšar M lena 
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Preklicujem   izgubljeno učno ipriče- 
valo kovaške obrti na ime Alojz Dovjak, 
zdaj kovač v ekonom;]* Groblje, p. Dom- 
izile. 
10.211 Dovjak Alojz 

Prekl cujem izgubljeno diplomo o za- 
vršeni tehnuni srednj šoli v Ljubljani 
(gradbeni oddelek), zdano lela 1947 od 
ravnateljstva Jole na ime Drinota Stani- 
slav. GratLe, Jesenice. 
11.229 Drmota Stanislav 

Preklicujem ukradene obhč.lne na- 
kaznice, izdane od K LO Srednja vas v 
Bohinju na ime Erlah Franc •-1 st 850 
in dopolnilni bon za diin 450, na ime 
Erlah Jernej IG št. 240 n dopolnila bon 
za 900 din, na Ime Erlah Lucija IG št. 
241 in dopolnilni bon za 900 din. na me 
Erlah Ivana IG Št. 859, 3 nakaznice za 
gospodinjske potrebščine, vse na me 
Erlah, Boh. Srednja vas 75 in kmetijske 
bone od prodanega mleka. Izdane od 
Kmetnjske zadruge v Srednji vasi. 
11.236 Erlah Frane 

Preklicujem izgubljeno osebno izkaz- 
nico in izkaznico OF, izdano na ime 
Fabian Stanko, Ljubljana Riharjeva 6. 
11.297 Fabjan Stanko 

Preklicujem   sindikalno  izkazuico   št 
2008363,   izdano od strokovne zveze fi- 
nančnih uslužbencev na Rakeku na ime 
Fatur Vlasta, stan. Rakek 135. 
10.148 Fatur Vlasta 

Preklicujem izgubljeno osebno izkaz- 
nico, izkaznico OF, sindikalno izkaznico, 
blok za hrano v Delavskem domu v 
Ljubljani, izdano •• ime Fen Jože, Ga- 
ljevica (baraka). 
11.262 Fen Jože 

Preklicujem izgubljeno vajeniško knji- 
žico št. 11.989 na ime Ferenc Helmut, 
vajenec,  rojen 5.  V.  1929 v  Mariboru, 
stan. v Mariboru, Smetanova ulica 48. 
10.147 Ferenc Matilda 

Preklicujem  izgubljeno osel no izkaz- 
nico na ime Flebus Jožefa, Retje 108, 
Trbovlje. 
11.197 Flcbus Jožefa 

Prekl cujem izgubljeno prometno knji- 
žico za kolo znamke >NSU< št. 625652. 

Flis Martin, 
11.240 Maribor, Zelezničarška 17 

Preklicujemo izgubljeno evidenčno ta- 
blico tovornega  avtomobila,  št. S-0405, 
izdano od NM v Ljubljani na ime GAP 
Bled  poslovalnica Ljubljana. 
11.163 GAI», Ljubljana 

Preklicujem    Izgubljeno   industr jsko 
nakaznico, radano od K LO Polje r.a ime 
Gorše Matilda, Podgrad 1. p. Polje. 
10.207 Gorše Matilda 

Preklicujem   izeubljeno   živilsko   na- 
kaznico za  december  1948   izdano od 
RLO   Centpr   na   Ime   Grošelj   Marija, 
Ljubljana, Gradišče 13. 
11.267 GroSolj Marija 

Preklicuiem  Izgubljeno o«ebno izkaz- 
nico žt. 079158. izdano od NM v Ljub- 
ljani  na  Ime  Hafner Valentin, Poljane 
§t. ?>ft. p. Ljubljana. 
11.294 Hafner Valentin 

Preklicujem izgubljeno osebno izkaz- 
nico, prometno knjižico za kolo, sindikal- 
no izkaznico, izkaznico OF in industrij- 
sko karto IR 1. vse na ime Hudohmet 
Angelca, Ljubljana, Bogišičeva 13. 
11.304 Uodohmct Angelca 

Prekl cujem   osebno   izkaznico   štev. 
051084 na ime abs. med. Hrastnik Eva. 

Dr. Hrastnik Eva, 
11.237   Murska Sobota. Kocljeva ul. 14 

Preklicujem preklic osebne izkaznice 
in prometno knjižico za kolo, objavljen 
v 53. številki Uradnega lista LRS z dne 
11. XII. 1948 na ime Hribar Gregor, 
Škofljica 40. 
11.301 Hribar Gregor 

•••••••••• izgubljeno prometno knji- 
žico za kolo, evid. Št. S-163733. s ndi- 
kalno izkaznico št. 62921 in osebno iz- 
kazn co št. 108 na ime Jelene Francka, 
Zavrli 9, p. Medvede. 
10.206 * Jelene Francka 

Prekl cujem izgubljeno evidenčno ta- 
blico poltovornega avtombila št  S-2416, 
izdano od OLO Kamnik na ime Jenčič 
Milan, Mengeš 38. 
11.196 JenčiČ M lan 

Preklicujem navadno oblačilno karto 
na .me Jevšinek Slava, D rami je 26 pri 
Celju. 
11.251 Jevšinek Slava 

Preklicujem izgubljeno tovarniško iz- 
kaznico. Izdano od >Litostrojac v Ljub- 
ljani na   taie Justin  Majda,   Ljubljana, 
Mestni blok št. 4, Šiška. 
11.191 * Justin Majda 

Preklicujem izgubljeno osebno izkaz- 
nico. Izdano od OLO Celje na 'me Kavič 
Hadjera  roj. VukalČ, Celje, Sp.  Hudi- 
nja 17. 
11.225        Kavič Hadjera roj. Vukatič 

Preklicujem izgubljeno tovarnško iz- 
kaznico, tramvajsko dijaško karto, z- 
kaznico LMS in izkazneo. izdano od 
Udruženja oglušelih Sloven je. Maribor 
na ime Kekec Alojz, Udruženje ogluše- 
lih. Ljubljana. 
11.188 Kekcc Aloji 

Preklicujem izgubljeno Šolsko spriče- 
valo 4. razreda drž. humar.ist«?ne emna- 
zije v Mariboru, izdano leta 1923/24 od 
ravnateljstva šole na Ime Jane Elga. 
Ljubljana, Lepodvorska 23 
11.183 Knez Elga, rojena Jane 

Preklicujem 'zgubljeno šolsko sprče- 
valo 7. razreda III. drž. gimnazije v 
Ljubljani, izdano leta 1947 od ravnatelj- 
stva šole na Ime Klemene Mitja. Ljub- 
ljana. Povšetova 96. 
10.210 Klemen M tja 

Preklicujem ukradeno osebno izkazni- 
nico. nrometno knjižico za kolo. izkazni- 
co OF, sindikalno izkaznico izkaznico 
FZS In potrdilo v vpisu Mudskega nošo 
lila v znesku 500 din, vse na ime Koče- 
var-Zuoanfic Franka, Galjevica 224, 
p. LJubljana. 
11.291 Kočcvar-Zupančif Franka 

Preklxujem  Izgubljeno osebno izkaz- 
nico št. 010195, izdano od OLO Ljutomer 

na ime Kolarič Jožefa, Ljubljana Erjav- 
čeva 4, 
11.226 Kolarič Jožefa 

Preklicujem prometno knjižico za kolo 
in izkaznico OF, izdano na ime Kone 
Franc, Visoko 63, p. Šenčur. 
11.268 Kone Franc 

Prekl cujem člansko izkaznico, člansko 
karto, izkaznico za vstop v tovarno, šte- 
vilke za industrijski magazin, vojaško 
knjiž co, izkaznico za kolo", naikaznico za 
čevlje in industr. karto. Ia IV. 161146, 
vse na ime KonkoLic Aleksander, rojen 
9. V. 1925, MaLi Dolenci št. 5, Šalovci* 
Prekmurje, zdaj stan. v Novi koloniji, 
taborišče Straža, Slov   Javornik   Gor. 
11.200 Konkolic Aleksander 

Preklicujem 'zgubljeno prometno knji- 
žico  za  kolo znamke  >Viktorija«  štev. 
1871727 na imie Kostevšek Stefan, Starše 
št. 30, p. Št. Janž na Dravskem polju. 
10.149 Kostevšck Štefan 

Prekl cujem izgubljeno živilsko nakaz- 
nico za december 1948, izdano od RLO 
Moste na  ime  Kpzlevčar Slavka, Ljub- 
ljana Poljanski. nasip 48. 
11222 Kozlevčar Slavka 

Preklicujemo izgubljeno šofersko knji- 
žico št. 530 na ime Kukovič Slavko, šo- 
fer Tovarne kovanega orodja Zreče. 
11.320 KL0 Zreče 

Preklcujem izgubljeno prometno knjl- 
žico za kolo >Lumag< na ime Ledvinka 
Benedikta, Marbor, Stalingrajska 3. 
11.252 Ledvinka Benedikta 

Preklicujem izgubljeno prometno knji- 
žico za kolo tov. št 3917924, izdano od 
OLO Ljubljana okolica na ime Lenarčič 
Jože, Bevke 31, p. Vrhnika 
11298 Lenarčič Jože 

Prekl cujem izgubljeno osebno in OF 
izkazn-co ter prometno knj žico za kolo 
na ime Lenček Štefanija, Domžale. Kolo- 
dvorska 17. 
11.186 Lenček Štefanija 

Preklicujem izgubljeno industrijsko 
nakaznico IR 1 št 345, izdano od KLO 
Šmartno ob Paki na ime Lenovšek 
Franc delavec, Rečica št. 30, KLO 
Šmartno ob Paki. 
11.306 Lenovšek Franc 

Preklicujemo izgubljeno tablico tovor- 
nega avtomob la S 2734. 

Lesno industrjski obrat, 
11.201 Bodovlje, p. škofja Loka 

Preklicujem   izgubljeni   patrolni   list 
na ime Stefanovič Vito in izkaznico OF, 
izdano na ime Lužar Jože, V. p. 3499/10, 
Ljubljana. 
11-230 Luiar Joie 

Preklicujem ukradeno vojaško knjiži- 
co, izdano od vojaškega odseka v Ptuju 
na Ime Majcen Ivan, Mezgovci, p. Mo- 
ška njoi. 
11.119 Majcen Ivan 

Preklicuiem izgubljeno knjižico za ko- 
lo $t. 079^316 na ime MaroSa Franc, 
Turnice 82. 
11.122 Maroga Franc 

I 
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Preklicujem izgubljeno osebno izkaz- 
nico, izdano od KLO Kanal na ime Me- 
li nk Srečko, Krstelnica 58, p. Kanal pri 
Gorici. 
11.264 Melink Srečko 

Preklicujem   izgubljeno   uslužbensko 
knjižico št. 161575, izdano od poštne di- 
rekcije, Ljubljana na ime Mikuž Justa, 
Ljubljana, Tyrzeva 37. 
11.299 Mikuž Justa 

Preklicujemo tele račune: R/355 z dne 
5. IV. 1947, I. raj. I. pododsek IGO, II. 
div. Knoja 1.521 din, R/Ü0U850 z dne 12. 
III. 1947, 1. raj. III. pododsek IGO, II. 
div. Knoja 9.278.50 din, R/ll z dne 9. V. 
1947, 3. četa 1. bat 13. GP, II. div. 
Knoja 5.492.50 din, R/000304 z dne 12. 
III. 1947, Smučarski tečaj IGO, II. div. 
Knoja 4.960 din, R z dne 12. III. 1947, 
3. raj. I. pododseka IGO, H. div. Knoja 
2.505 din, R/356 z dne 5. IV. 1947, Smuč. 
tečaj IGO, II. div. Knoja 786.5 din, R/358 
z dne 5. IV. 1947, 1. raj. 3. pododsek 
IGO, II. div. Knoja 10.011 din, R/357 z 
dne 5. IV. 1947, 4. raj. 3. pododsek IGO, 
II. div. Knoja 10.672 din, in R/000843 z 
dne 12. III. 1947. 4. raj. 3 pododsek 
IGO, IV. div. Knoja 8.293.50 din. 
11.247 Mestna klavnica Jesenice 

Prekl.cujem   izgubljeno  oficirsko  ži- 
vlsko nakaznico št.  19, izdano na  ime 
Milosevic Ljubo, Jela, Milko in Jagoda, 
Ljubljana, Tržaška 8. 
11.113 Milosevic Ljubo 

Preklicujemo izgubljeno evidenčno ta- 
blico tovornega avtomobila, evid. števil- 
ka S—0535, izdano od NM v Ljubljani 
na ime Ministrstvo za notranje zadevo, 
Ljubljana. 
11.26$     Ministrstvo za notranje zadere, 

Ljubljana 
Preklicujem izgubljeno oficirsko žival- 

sko nakaznico št 90 na ime Nikolič Vla- 
dimir. Gerdešičeva 7, Novo mesto. 
10.151 Nikolič Vladimir 

Preklicujem osebni izkaznici št. 22.743 
na ime Novic Boža, zdaj stan. v Tržiču, 
Ljubeljska c. 12. 
11.219 Novjč Boža 

Preklicujemo izgubljeno evidenčno ta- 
blico št. S—5230, tovornega avtomobila 
»Chevrolet«, nosilnost 2 toni. 
11.220 Okrajno gradbeno podjetje 

v Murski Soboti 

Preklicujemo evidenčno tablico števil- 
ka S 0026 za motorno kolo. 
11.130   Okrajno podjetje Mehanična de- 

lavnica, Grosuplje 

Preklicujem izkaznico za kolo na ime 
Pavlešič Marija,   Srednje Bitnje št. 66, 
p. Zabuica pri Kranju. 
11.202 Pavlešič Marija 

Preklicujem izgubljeno sindikalno iz- 
kaznico, izdano na ime Peroša KareL 
Ljubliana, Lepi pot 8. 
11.265 Peroša Karel 

Preklicujem    izgubljeno    potrošniško 
nakaznico za kurivo, izdano na ime Pe- 
trov'* Ivan, Ptuj 
11.307 Petrovič" Iran 

Preklicujem izgubljeno vojaško knji- 
žico, izdanb v Cačku (Srbija) na ime 
Pijuk Kajetan, Ljubljana, Miklošičeva 
št. 22 •' 
Ji.289 Tijuk Kajetan 

Preklicujem izgubljeno priznanico za 
1 kubični meter drv za mesec november 
1948, izdano na ime dr. Plevnik Stanka, 
Ljubljana, Prešernova 3. 
11.224 Dr. Plevnik Stanka 

Preklicujem izgubljeno osebno izkaz- 
nico št. 3451/454, izdano 5. V. 1946 od 
KLO Stara Fužina na ime Polak Karol, 
Stara Fužina 83. 
11.131 Polak Karol 

Preklicujem  živilske nakaznice  TDa 
jamsko in SD. 
11.308 Potekev Helena 

Preklicujem   izgubljeno    knjižico   za 
učence v gospodarstvu na ime Potočnik 
Ivan, zdaj stan. v Zg. Razvanju pri Ma- 
riboru, Pot k mlinu 20. 
11.238 Potočnik Ivan 

Preklicujem izgubljeno delavsko knji- 
žico št. 1376238. izdano od OLO Jesenice 
na ime Preželj Franc, rojen 3. X. 1907 v 
Bohinju. 
11.248 Prcžclj Franc, 

Boh. Bistrica 85 

Preklicujem šolska spričevala, izdana 
na trgovski nadaljevalni šoli v Kamniku 
za leto 1931/32 in 1932/33 na ime Ada- 
mič Angela. 
11.253 Puh Angela, 

Rob na Dolenjskem 

Preklicujem izgubljeno sindikalno iz- 
kaznico, izdano.na ime Radinja Stojan- 
ka. Jezica, Grintovska 19. 
11.293 Radinja Stojanka 

Preklicujem izgubljeno prometno knji- 
žico za motorno kolo in avtomobil in 
zdravniško spričevalo, izdano od vojaške 
zdrav, komisije na ime Radonič Branko, 
Ljubljana, Malenškova 5. 
11.187 Radonič Branko 

Preklicujem izgubljeno potrošniško 
nakaznico za tekstilije in obutev IR 1 
St. 259—421, izdano od MLO v Ptuju 
na ime Ravnak Ferdinand, Ptuj, Domi- 
kanski trg 1. 
11.132 Ravnak Ferdinand 

Preklicujem izgubljeno šolsko spriče- 
valo 4. razreda klasične gimnazije, iz- 
dano 1. 1938/39 od ravnateljstva šole na 
ime Ravnik Stanislav. Jereka 11, p. Boh. 
Bistrica. 
11.231 Ravnik Stanislav 

Preklicujem izgubljeno sindikalno iz- 
kaznico št. 1405039, izdano od sindika- 
ta MIR-a na ime Rebolj Ljuba, Tyrseva 
o. 177. 
11.118 Rebolj Ljuba 

PrekMcujem izgubljeno šolsko spriče- 
valo III. c razreda strokovne nadaljeval- 
ne šole za mehansko tehniške obrti v 
LJubljani, izdano 1943/44 na ime Reis- 
ner Viljem, Zg. Hrušica 29, p. Ljub- 
ljana 1. 
11.261 Reisner Viljem 

Preklicujem   izgubljeno   knjižico   za 
kolo št 1117016 na ime Ribtarič Marija, 
Stojnoi 27, okraj Ptuj. 
11.221 Ribtarič Marija 

Preklicujem. izgubljeno maturitetno 
spričevalo o dovršenem nižjem tečajnem 
izpitu I. drž. gimnazije v Ljubljani, iz- 
dano 1932/33 od ravnateljstva šole na 
ime Rotar Lado, Litija, Gradec 71. 
11.223 Rotar  Lado 

Preklicujem izgubljeno osebno izkaz- 
nico, sindikalno in delavsko knjižico na 
ime Rous Janez, Crenšovci (Prekmurje). 
11.233 Rous Janez 

Preklicujem knjižico št. 12400 za učen- 
ce v gospodarstvu na ime Rus Rajko, 
Maribor, Glavni trg 11. 
11.239 Rus  Rajko 

Preklicujem izgubljeno osebno izkaz- 
nico  in   izkaznico  OF   na ime  Rusija 
Anica, Ljubljana, Langusova 11/a. 
11.194 Rustja Anica 

Preklicujem osebno izkaznico številka 
16895, sindikalno izkaznico št 2510429 
in potrošniško izkaznico, vse na ime Sa- 
vinek Mihael, roj. 19. IX. 1926 v Sv. Lo- 
vrencu, in potrošniško izkaznico na ime 
Kočevar Elza, rojena 25. XI. 1930, oba 
uslužbena v Tovarni meril, Slovenj Gra- 
dec. 
11.133 Savinek Mihael 

Preklicujem   izgubljeno   industrijsko 
nakaznico, izdano od KLO Anhovo na 
ime Simoič Ivan, žetezniška postaja An- 
hovo. 
11.266 Simčič Ivan 

Preklicujemo izgubljene sindikalne iz- 
kaznice št. 1255736 na ime Urankar 
Minlca, Laško, št. 1876145 na ime Kač« 
Pankracij, Jagoče, št 264331 na ime 
Stopar Viktor, Laško in št. 2994668 na 
ime Zolger Polde, Laško. 
11.205 Sindikalna podružnica »Volna« 

Laško 

Preklicujemo izgubljene sindikalne 
knjižice: št. 1260322" na ime Plahtar 
Anton, št. 233018 na ime Bradeško Va- 
lentin in št. 28441 na ime Beve Jože. 
11.242 Sindikalna podružnica Industrije 

uenja Vrhnika 

Preklicujem izgubljeno osebno izkaz- 
nico št 100, pTometno knjižico za kolo 
znamke >Puch< št. 898938 in člansko iz- 
kaznico sindikata Zveze delavcev in na. 
meščeneev gradbene industrije in stav- 
barstva na ime Smodiš Alojz, Bakovci 
št 113, Mur. Sobota. 
11.203 v Smodiš Alojz 

Preklicujem izgubljeno osebno izkaz- 
nico, izdano od KLO Sv. Lovrenc, izkaz- 
nico OF, izdano od KLO Kramarovci in 
sindikalno izkaznico, vse na ime Smole 
Anton, Cešnjice št 16, p. Moravče. 
11-192 Smole Anton 

Preklicujem izgubljeno osebno izkaz- 
nico za inozemcej potrdilo o delu, sindi- 
kalno izkaznico na ime Sobiech Josip, 
LIuHiana, Dermotova 15. 
10.209 Sobiech Josip 
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Preklicujem izgubljeno osebno izkaz- 
nico na Lme Srebotnjak Vilma, roj. 26. 
III. 1929, stan. v Postojni, Vegova 5. 
11.134 Srebotnjak Vilma 

Preklicujem    ukradeno   odlikovanje 
>Red za hrabrost« št 68292 • *Red za- 
sluge za narod III. stopnje« št. 43623. 
11.257 Srhoj Jure, podporoònik, 

V. p. 7964/36, II. Bistrica 
Preklicujem izgubljeno nakaznico IR 1 

št. 258•, dodatni bon št 218 in K 1 št. 
367596 na ime-Strelec Alojz, Nova vas 28 
pri Markovcih niže Ptuja. 
11.124 Strelec Alojz 

Preklicujem izgubljeno ofie. oblačilno 
knjižico serija  A št.  40054, izdano na 
ime   Suhorepec   Dominik,   Ljubljana, 
GradaŠka 8. 
11.263 Suhorepec Dominik 

Preklicujem izgubljeno prometno knji- 
žico za kolo št. 722037, izdano od OLO 
Kranj na ime Sušnik Marija, Šenčur 157 
pri Kranju. 
11.117 Sušnik Marija 

Preklicujemo   štiri   potna   dovoljenja 
št. 60864, št 43393, št. 60820 in št. 22655 
na ime Safar  Karel, Voj. pošta 3908, 
Ljubljana. 
11502 Safar Karel 

Preklicujem izgubljeno osebno izkaz- 
nico in prometno knjižico za kolo števil- 
ka 758892, izdano na ime Škof Rozalija, 
Dobrova 34 pri Ljubljani. 
11.190 Škof Rozalija 

Preklicujem izgubljeno začasno oseb- 
no izkaznico št. 24499, izdano od OLO 
Tolmin na ime Šekli Danica poročena 
Matelič, Ljubljana, Šmartinska 22. 
11.114 Šekli Danica por. Matelič 

Preklicujem izgubljeno izkaznico za 
moško kolo znamke »Junior«, št. 121710. 
11.249 Štamcar Alojz, 

Postojna 7, p. Križe 

Preklicujem izgubljeno izkaznico OF, 
izdano od RLO Center na ime Štrukelj 
Jože, Ljubljana, Dvoržakova 3. 
10.234 Štrukelj Jože, Staničeva 20 

Preklicujem začasno osebno izkaznico, 
izdano od KLO Št. Jurij pri Grosupljem 
na ime Švigelj Viktor, Borovnica. 
10.212 Švigelj Viktor 

Preklicujem ukrademo osebno izkazni- 
co, industrijsko in živilsko nakaznico ter 
industrijski bon za 900 din, vse na ime 
Švigelj Marjeta, sindikalno izkaznico, in- 
dustrijsko in živilsko nakaznico ter indu- 
strijski bon za 450 din, vse na ime Švi- 
gelj Franc, Ljubljana, Predjamska 37. 
11.185 Švigelj Marjeta 

Preklicujem izgubljeno prometno knji- 
žico za kolo znamke >Šenator< štev. 
2152885. 

Tomanič Marija, 
11.241     Maribor, Studenška cesta 108 

Preklicujem osebno izkaznico, promet- 
no knjižico za kolo znamke > Wanderer« 

tov. št. 690518 in vojaško knjižico, vse 
na ime Tomec Štefan, Lipa 156, p. Bel- 
tinci, roj. 13. XI. 1918. 
11.125 Tomec Stefan 

Preklicujem izgubljene štiri tekstilne 
nakaznice in eno živilsko nakaznico, vse 
na ime Tomičič File in Mijo, Desanka 
in Zdravko, Ljubljana, Gosposvetska 4. 
11.227 Tomičič Mijo 

Preklicujem izgubljeno prometno knji- 
žico za kolo, evid. št. S-209397, osebno 
izkaznico in izkaznico LMS, vse na ime 
Trdan Janez, Sušje 22, p. Ribnica na 
Dolenjskem. 
11.232 , Trdan Janez 

Preklicujemo ukradeno prometno knji- 
žico št 14527 osebnega avtomobila znam- 
ke >Fiat-Balilla«, S—1925, izdano od 
NM v Ljubljani na naslov: Uprava za re- 
gulacijo rek in melioracije, Ljubljana, 
Dvoržakova 3. 
11.303       Uprava za regulacijo rek in 

melioracije v Ljubljani 
Preklicujem izgubljeno prometno knji- 

žico za kolo znamke >Tobjak«, št. 211025 
št. okvira 8427, izdano od uprave NM 
Trebnje. 
11.303        Urbančič Ignac, Brezovšca 3, 

p. Mirna na Dol, 
Preklicujem izgubljeno osebno izkaz- 

nico, izdano na ime Urbas Vera poroče- 
na Peterka, Ljubljana, Grajska planota 
št. 1. 
11.296 Urbas Vera por. Peterka 

Preklicujem izgubljeno vojaško knjiži- 
co na ime Vantar Janeza Ladislav, ml. 
vodnik, Vrhole 8, izdano od poveljstva 
voj. pošte 5912, Veles. 
11.309 Vantur Ladislav 

Preklicujem dve izgubljeni oficirski 
živilski nakaznici št. 399 in št 427 na 
ime    Veselinović Mil'voj    in    Mitrović 
Branko, Voj. pošta 4340/8, Kranj. 
11.182 Veselinovič Milivoj in 

Mitrovič Branko 

Preklicujem izgubljeno službeno knji- 
živo št. 1447434 na ime Vidimer Ivanka, 
stan. zdaj v Ljubljani,  Delavski dom, 
III. nadstr. soba 21. Bleiweisova 42. 
11.243 Vidmer Ivanka 

Preklicujemo izgubljene rdeče potne 
dovolilnice serije G št 45786 in 45791, 
izdane dne 25. in 29. X. 1948 za vož- 
njo iz Kamnika v Ljubljano in nazaj na 
ime Dapčević V. Vojislav, Kamnik. 
11.286 Vojaški odsek Kamnik 

Preklicujemo izgubljeno rdečo potno 
dovolilnico serije G št. 45793 z dne 1. 
X. 1948, veljavno za vožnjo iz Kamnika 
v Ljubljano in nazaj na ime Hermac 
Htvan, Kamnik. 
11.287 Vojaški odsek Kamnik 

PrekKcujemo tri izgubljena potna do- 
voljenja št. 76351, št. 87260 in št. 42376 
na imena Lozej Srečko, Svetina Ante in 
Iamajlovio Azem, V. p. 3908, Ljubljana. 
11.260 Voj. pošta 8908, Ljubljana 

Preklicujemo oblačilno knjižico števil- 
ka 16016 na ime Šesto Peter, zastopnik 
voj. pošta 1693, Ajdovščina. 
11.181      Voj. pošta št. 1693, Ajdovščina 

Preklicujemo    izgubljeno    kontrolno 
knjižico za osebni avtomobil >Mercedes< 
13/b JA-E-98-86, izdano na ime Vojna 
pošta 1055, Ljubljana. 
11 292 Voj. pošta 1055, Ljubljana 

Preklicujem ukradeno režijsko želez- 
niško karto, sindikalno izkaznico, osebno 
izkaznico, potrdilo o delavski knjižici, 
udarniško izkaznico in potrdilo o pred- 
vojaški vzgoji, vse na ime Vratuša Her- 
man, Borovnica 108. 
11.288 Vratuša Herman 

Preklicujem izgubljeno osebno izkaz- 
nico št 8022, izdano od KLO Kapla, iz- 
kaznico OF, izdano od odbora OF Gra- 
dišče, obe na ime Vraber Marija, Sp. 
Kapla 97, roj. 8. XII. 1898. 
10.152 Vraber Marija 

Preklicujem izgubljeno sindikalno 
knjižico na ime Zevnik Jože, roj. 1911 
na Dolžu pri Novem mestu, izdano 26. 
III. 1947 od Lesne industrije v Breži- 
cah. 
11.244 Zevnik Jože 

Preklicujem izgubljeno knjižico števil- 
ka 442449 za kolo št 744085. 
11.250 Zoreč Ivan, Hrvatski trg 1, 

Ptuj 
Preklicujem ukradeni potrošniški kar- 

ti za kurjavo na ime Zorman Terezija 
in Radič Magdalena, potrošniško potrdilo 
za januar na ime Zorman Terezija, de- 
lavske bone kom 1360 na ime Zorman 
Terezija in kmečke bone kom 1500 na 
ime Radič Anton, Sevnica. 
11.305 Zorman Terezija, Celje, 

Kovinska 4 
Preklicujem    ukradeno    industrijsko 

nakaznico ID-2, izdano od KLO Rakek 
na ime Zupan Slavko, Rakek 106. 
11.258 Zupan Vera 

Preklicujem izgubljeno osebno izkaz- 
nico št. 4875, izdano 10. XI. 1946 na inie 
Zurpano  Anton,  kroj. pomočnik,  Bohi 
Srednja vas št 76. 
11.204 Zupane Anton 

Preklicujem izgubljeno prometno knji- 
žico za kolo, izdano od OLO Kranj na 
ime Zupane Janez, Voglje 60, p. Šenčur 
pri Kranju. 
11.111 Zupane Janez 

Preklicujem 5 izgubljenih industrij- 
skih nakaznic, izdano od KLO Sevnica 
na ime Zeleznik Frančišek, Štefanija, 
Frančiška, Marija ih Božena, Sevnica 23. 
11.195 Zeleznik Frančišek 

Preklicujem izgubljeno tovarniško iz- 
kaznico, izdano od >Litostroja« v Ljub- 
ljani na ime Zorž Andrej,   Ljubljana, 
Metelkova IS. 
11.300 Zori Andrej 

Preklicujem izgubljeno osebno izkaz- 
nico na ime Zupevc Albina, poroč. Na- 
raks, stanujoča Celje, Mariborska 139. 
11.198 Župevc Albina 

• Izdaja >Uradni Met LRS«. — Odgovorni urednik: dr. Rastko Moćnik: tiska Blasuikova tiebarna, obrat 1 — vei v LJubljani. 



vtv Opozorilo 
naročnikom publikacij naše založbe 

Glede na predpise o gotovinskem prometu v 1. 1949 in glede na 
odredbo o sestavljanju gotovinskih planov pozivamo vsa državna gospo- 
darska podjetja in ustanove, naj v 1. 1949 plačujejo naročnino za naše 
periodične publikacije s prenosom (virmanom) na naš tekoči račun; Na- 
rodna banka, centrala za Slovenijo, Ljubljana, št. 6-90190-1. Prav tako naj 
s prenosom (virmanom) plačujejo tudi knjižice in oglase. Obenem naj ozna- 
ïijo  namen plačila (naročnina za Uradni list LRS,   Vestnik,   Ljudski 
pravnik, Ljudska uprava za dobo od ..—  do   , kupnina za 
knjižico, plačilo za oglas št. ). Teh plačil namreč v našem gotovinskem 
planu ne bomo predvideli. 

Vsi drugi naročniki naj uporabljajo od nas poslane položnice 
z natančno označbo naročniškega razdobja. Plačila brez takih označb ne 
moremo v redu izknjižiti in jih zaradi njihove nejasnosti ne moremo pri- 
znati za veljavne. 

Prav tako opozarjamo naročnike, naj pri svojih plačilih navedejo na- 
tančno isti naslov, na katerega časopis prejemajo. Vse spremembe nam 
takoj sporočite. 

Naročniki Uradnega lista LRS in Vestnika urada za cene pri PVLRS, 
plačajte čimprej naročnino za 1. 1949, da ne boste imeli težav in sitnosti 
konec januarji), ko homo ustavili list vsem, ki ne bodo imeli plačane 
naročnine vsaj za I. četrtletje l. 1949. Prav tako bomo ustavili list tistim, 
ki ne bodo plačali naročnine za II. četrtletje do 80. aprila, za III. četrt- 
letje do 31. julija 1949 in za IV. četrtletje do 31. oktobra 1949. 

Cena »Uradnega lista LRS< za 1. 1949 je ta-le: 
celoletno 240 din, 
polletno   120 din, 
četrtletno 60 din. 
Cena za posamezno Številko, ki obsega do 16 strani znaša 4 din, za 

Vsakih nadaljnjih 16 strani pa Se 4 din. 
Cena Vestnika urada za cene pri PVLRS za L 1949 je ta-le: 
celoletno 108 din, 
polletno    54 din, 
četrtletno 27 din. 
Cena za posamezno Številko znaša 4 din. „ 
Naročniki Ljudskega pravnika in Ljudske oprave, poravnajte svoje 

obveznosti do obeh listov. 
V 1.1949 bo naročnina za Ljudski pravnik 78 din, za Ljudsko upravo 

pa 96 din. Obe publikaciji bosta v L 1949 redno mesečno izhajali in prina- 
šali kakor doslej bogato gradivo za študij zakonodaje in za delo ljudskih 
odborov. Posamezna številka Ljudskega pravnika bo znašala 7 din, Ljud- 
ske uprave pa 10 din. 

Naročniki knjižnih publikacij naše založbe in naročniki posameznih 
izvodov naših periodičnih publikacij, pošiljajte nam obenem z naročilom 
tudi plačilo za naročeno publikacijo. Knjižice in posamezne izvode poši- 
ljamo le proti vnaprejšnjemu plačilu ali pa povzetju. 

Rok za reklamacije izostalih številk je 14 dni. 
* 

Vse naročnike prosimo, da naša navodila natančno izpolnjujejo, ker le 
tako bodu prihranili sitnosti in stroške sebi, nam pa olajšali delo. 

Ravnateljstvo »Uradnega lista LRS« 



Seznam knjig 
ki jih ima založba „Uradnega lista LRS" še na zalogi: 

1. Zakon o zakonski zvezi ter zakon in naredila « 
državnih matičnih knjigah; cena 12 din; 

2. Zakon in drugi predpisi o lovstvu in zakon o are* 
ditvi ribarstva v Sloveniji; cena 6 din» 

3. Zakon o ustavodajni skupščini Ljudske republike 
Slovenije in zakon o volitvah Ijudekib poslancev za Usta- 
vodajno skupščino (s komentarjem in obrazci); cena 
10 din; 

4. Zbirka zdravstvenih predpisov, v kateri Je ibrauo 
gradivo vseh zdravstvenih predpisov, predpisi o socialnem 
zavarovanju, o inspekciji dela Ud. Zbirka, ki ima nad 
800 strani, stane 65 din; 

5. Zbirka skrbstvenih predpisov, v kateri so zbrani 
temeljni zakoni o skrbništvu, zakon o posvojitvi in pra. 
vilniki ter navodila v zvezi s tema zakonoma; strani 150, 
cena 25 din; 

6. Predpisi o strokah in prejemkih za republiške dr- 
žavne uslužbence. V knjižici *o zbrani vsi do konca leta 
1947 izdani predpisi o razvrstitvi in prejemkih državnih 
uslužbencev v ekonomsko-komercialni stroki, v stroki 
kontrole mer in plemenitih kovin, v finančni, industrijski, 
tehnični, gradbeni, geološki, geodetski, planerski, stati- 
etični, hidrometeorološki, kmetijski, gozdarski, veterinar- 
ski, pravni, administrativni, kontrolni, zdravstveni, pro- 
evelno-znanstveni, muzejsko-konservatoreki, b'.bllotekar- 
eko-arhivistični in kriminalistični stroki, nadalje predpisi 
o prejemkih umetniškega osebja in novinarjev v državni 
služba, o prejemkih republiških državnih uslužbencev in 
državnih uslužbencev ljudskih odborov ter pravilnika o 
poviških temeljne plače po službenih letih za uslužbence 
zdravstvene in prosvetno-znanstvene stroke. Knjižica ob- 
sega 268 strani in stane 42 din; 

7. Zbirka predpisov o varstvu mater in otrok. V 
knjižici Je uredba o dečjih jaslih, uredba o ustanavljanju 
in ureditvi dečjih domov s pravilnikom o ureditvi in delu 
dečjih domov. Zbirki eo dodani še izvlečki iz drugih za- 
konov, uredb itd., fa se tičejo socialnega in zdravstvenega 
varstva nosečih, porodnic in mater; strani 106, cena 17 din; 

8 Mrliška pregledna služba, ki vsebuje uredbo o mr. 
liški F'Tegledni službi z obrazci ter strokovna navodila 
Ba opravljanje mrliškega presieda; dodan le tej zbirki 
tudi izvleček iz zakona o državnih matičnih knjigah üY 
odredba o spremembi odredbe o splošni zdravniški in 
zobozdravniški tarifi; etrani 48, cena 7 din; 

9. Priročnik za krajevne ljudske odbore, I, del, Je 
izdal sekretariat z? koordinacijo lokalne uprave pri pred- 
sedstvu vlade LRS in predstavlja prvi zvezek tez, ki so 
jih pripravila posamezna resorna ministrstva in druge 
republiške ustanove za predavanja na tečajih za funk- 
cionarje krajevnih ljudskih odborov. Ta zvezek obsega I 

•nov, ki se nanaša na področje planiranja, evidenco in 
statistike, lokalnega gospodarstva in finance krajevnih 
ljudskih odborov; strani 118, cena 20din; 

10. Zbirka zakonitih predpisov za uporabo v civil- 
nem sodnem poslovanju obsega zakone • ured" - ki se 
nanašajo na poslovanje naših civilnih sodišč Med dru- 
gimi zakoni je v tej zbirki tudi zakon o nacionaliza- 
ciji zasebnih gospodarskih podjetij, temeljni zakon o raz- 
lastitvi In zakon o potrditvi, spremembah in dopolnitvah 
zakona o zaplembi premoženja in izvrševanju zaplemoe; 
strani 20Ö, cena 44 din; 

11. Zbirka gospodarskih predpisov, II. del, kjer so 
zbrani najvažnejši predpiel, ki so izšli od marca 1947 
do maja 1948 o upravi državnih gospodarskih podjetij, in 
sicer predpisi o 'arbitraži, pogodbah, plačevanju medse- 
bojnih obveznosti, registraciji, vknjižbi lastninske pra- 
vice itd V dodatku so zbrani predpisi o akumulaciji in 
cenah; strani 752, cena 105 din; 

12. Komentar splošnega dela kazenskega zakonika; 
etrani 804, cena 9«din: 

13 Splošni register predpisov za leta 1845—1947, ki 
registrira vse predpise, objavljene v uradnem listu DFJ 
in FLRJ in v uradnem listu SNOS-a oziroma LRS od 
osvoboditve do vštetega letnika 1947, tedaj vse predpise 
zveznega in republiškega pdmena.' kakor tudi predpise 
o cenah in določitvi cen, ki so bili objavljeni v omenjenih 
uradnih glasilih, oziroma prilogah teb glasil, ter v poseb- 
nih glasilih teh vlad Zaradi preglednosti so predpisi 
uvrščeni po abecednem redu in po časovnem razdobju, 
etrani 453, cena 60din; 

14. Petletni plan, ,ki vsebuje zakon o petletnem planu 
za razvoj narodnega gospodarstva FLRJ, zakone o pet- 
letnem planu vseh ljudskih republik naše države z govori 
naših odgovornih državnikov na zasedanju ljudske skup- 
ščine FLRJ; strani 460, cena 96 din. 

15. Pravilnik o ureditvi in vodstvu državnih matič- 
nih knjig; v tej knjižici je objavljena tudi odredba o ma- 
tičnih okoliših in so pTiobčeni obrazci za vodstvo matič- 
nih knjig Strani 98, cena 18 din. 

16. Abecedni imenik k upravni razdelitvi LRS % 
upravno razdelitvijo LRS, imenikom krajevnih ljudskih 
odborov, njihovih pošt in zemljevidom krajevnih ljudskih 
odborov LRS, ki naj služi kot nekak register krajev, do- 
kler ne bo izdan popoln krajevni leksikon Ljudske repu- 
blike Slovenije. Zadosti naj veliki potrebi, ki je nastala 
zaradi povečanja našega nacionalnega ozemlja in nove 
ureditve naše države, ker so vsi dosedanji registri, leksi- 
konl in pregledi poslali pomanJkliivl in zastareli. Strani 
v formatu >Uradnega lisba LRS< 162, cena 70 din. 

Vse te knjižice se naročajo pri >Uradnem  listu LRS<. Ljubljana.   Gregorčičeva 23/1 
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izpitu ali po uspešni praksi kot administrativni pristav 
z dopolnilnim izpitom. 

Za pridobitev poklica upravnega referenta sta po- 
trebna praksa iu pokazan uspeh kot nižji upravni re- 
ferent. 

Za pridobitev poklica višjega upravnega referenta 
in poklicev, ki so višji od njega, se zahtevata pravna 
fakulteta ali v resoru notranjih zadev višja šola mini- 
strstva za notranje zadeve FLRJ in potrebna praksa v 
kakem nižjem poklicu upravne panoge v administrativni 
stroki. 

Izjemoma se lahko uslužbenci s poklicem višjega 
administratorja, višjega personalnega referenta in uprav- 
nega referenta postavijo za politifnoupravnega svetnika 
ali višjega političnoupravnega svetnika po poprejšnjem 
posebnem izpitu, s katerim dokažejo svoje visoke stro- 
kovne In organizatorskp sposobnosti. 

Pripravnik za administrativnega pristava mora Imeti 
nepopolno srednjo šolo, pripravnik za nižjega upravnega 
referenta pa najmanj popolno srednjo ali njej enako šolo 
ali višjo šolo ministrstva za notranje zadeve FLRJ. 

33. člpn 

Izjemoma se lahko tisti, ki prvič stopajo v državno 
službo, m sicer v političnoupravno panogo administra- 
tivne stroke, in imajo potrebno izobrazbo in sposobnost 
za opravljanje del v pulitičnoupravni panogi administra- 
tivne stroke, takoj nastavijo za nižjega personalnega re- 
ferenta, personalnega referenta, višjega personalnega re 
ferente, administrativnega | ristava, ni/jega upravnega 
referenta ali upravnp-ja referenta. Vendar morajo v enem 
letu po nastTvitvi napraviti i redpisani strokovni izpit. 

III. STROKOVNI TEČAJI 

Vrstf tečajev 

84  člen 
i 

V administrativni stroki so tile tečaji: 
1. tečaj za vzgojo novih kadrov oziroma tečaji za 

pridobitev višje izobrazbe,in 
2. tečaji za Izpopolnitev (povzdigo) sedanjih kadrov. 

35. člen 

Zaradi pridobitve strokovne in splošne izobrazbe, ki 
se zahteva za opravljanje določenih poklicev, so lahko 
ustanovijo tile tečaji: 

a) v pomožni panogi administrativne stroke: 
1. tečaj za pomožne administrativne manipulante, 
2. tečaj za administratorje, 
3. tečaj za strojepisce  III. razreda, 
4. tečaj za stenodaktilografe in 
5. tečaj za koreapondenlne stenografe; 

b) v polHičnouf.ravnf panogi administrativne stroke? 
1. tečaj za nižje personalne referente in 
2. tečaj za administrativne pristave. 

Tečaji za pomožne administrativne manipulante, za 
strojepisce III. razreda, za stenodaktilograte in za admi- 
nistrativno pristave so nižjp «fopnjp. tečaji za administra- 
torje, knrpepondpnhie stenografe in nižje personalne re- 
ferente pa so srednje stopnje. 

88. člen 

Tečaji za Izpopolnitev sedanjih kadrov se lahko pri- 
rejajo za vse poklice oziroma za vse vrste del. Ti tečaji 
se priredijo od časa do časa in je njihov namen, da spo- 
znajo uslužbenci določenega poklica oziroma določene 
skupine poklicev nove metode dela in da se izpopolnijo 
v službi. 

Odločbo o ustanovitvi takih tečajev izda za nastavitev 
pristojni starešina. 

Taki tečaji ne dajejo pravice do pridobitve poklica, 
upoštevajo pa se pri napredovanju v višji poklic. 

Splošne določbe o tečajih za vzgojo 
novih kadror 

37 člen 

Tečaji za vzgojo novih kadrov se prirejajo pri večjih 
organizacijskih enotah oziroma pri večjih službenih eno- 
tah, kjer so za to dani pogoji, kakor tudi pri raznih šolab, 

38 člen 

Tečajniki iz notranjosti se praviloma sprejemajo po 
natečaju. 

Odločbe o tem, kateri kandidait se sprejme v tečaj, 
izda po predlogu vodje tečaja za nastavitev pristojni sta- 
rešina. 

39. člen 

Tečaje je treba organizirati tako, da je teoretični 
pouk. kjer koli je to mogoče, izven delovnega časa ozi- 
roma tako, da se uslužbenci ne odtegnejo rednemu delu. 

Kjer je v programu tečaja določen praktični pouk, 
je lahko v rednem delovnem času, kolikor se s tem ne- 
moli redna služba. 

Neposredno vodi in nadzoruje delo tečaja pristojno 
ministrstvo, glavna direkcija ali katera druga pri»tojna 
organizacijska enota. 

40. člen 

Predavatelje na tečaju določi po predlogu vodje te- 
čaja za nastavitev pristojni starešina. 

Predavatelji na tečajih za posamezne predmete se 
določijo predvsem izmed najboljših in strokovno dovoljno 
usposobljenih uslužbenrev. 

41. člen 

Tečajniku, k{ uspešno dovrši tečaj in napravi sfro- 
kovni izpit, se izda na predpisanem obrazcu spričevalo, 
kf ga podpišeta vodja tečaja in izpitna komisija. 

42. člen 

Uslužbencem, ki obiskujejo tečaj, se med tečajem n* 
prekine uslužbensko razmerje. 

43 člen 

Stroški za prireditev tečaja gredo v breme tiste orga- 
nizacijske enote, kjer je tečaj, in4sicer iz posebnih kre- 
ditov, ki so za to določeni. 

44. člen 

Določbe o ortranizapiji Ipfaja za vzjrojo novih ka- 
drov veljajo tudi za tečaje za izpopolnitev sedanjih ka- 
drov. 
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45. člen 

Trajanje posamewiib tečajev, učni načrt in program 
kakor tudi pogoje za sprejem v tečaj predpiše sekrt-tar 
vlade LRS za personalno službo v sporazumu z general- 
nim sekretarjem vlade LRS. 

IV. PREHOD IZ DRUGE STROKE 
V ADMINISTRATIVNO STROKO 

o) Prehod pripravnikov iz druge stroke 

v administrativno stroko 

48. člen 
Pri prehodu iz druge stroke v administrativno etroko 

Je potrebno, da ima pripravnik izobrazbo, ki je predpi- 
eana za pripravnike administrativne stroke, in da ob 
koncu določenega roka napravi strokovni izpit. 

Pripravniku se sme priznati prejšnja pripravniška 
služba. V tem primeru se'trajanje staza določi po sorod- 
nosti dela v prejšnji • v administrativni stroki kakor 
tudi po tem, koliko je pripravnik pripravljen za izpit. 

Po prehodu pripravniku ni potrebno opravljati izpita 
iz tistih predmetov, iz katerih ga je že napravil pri 
prejšnjem 6trokovnem izpitu. 

47. člen 

Pripravniku, ki je strokovni izpit napravil pred pre- 
nehanjem službe, 6e ta izpit prizna ob zopetni vrnitvi v 
službo, če prekinitev ni bila daljša od petih let. 

h) Prehod uslužbencev iz druge stroke 
v administrativno stroko 

48 člen 
Prehod 1• druge stroke v administrativno stroko Je 

dopusten, če ima uslužbenec strokovno izobrazbo, ki je 
potrebna za ustrezen poklic v stroki, v katero se nastav- 
lja, in če ob koncu določenega roka napravi strokovni 
izpit. Rok za ta izpit ne sme biti krajši od treh mesecev 
in ne daljši od er.ega leta. Ko uslužbenec napravi izpit.. 
se nastavi v določeni poklic. Do te nastavitve obdrži svojo 
dotedanjo plačo. 

V novi stroki uslužbencu ni treba opravljati izpita 
iz tistih predmetov, izlcaterib ga je Že napravil v prejšnji 
stroki. 

Strokovnega izpita ni treba opravljati uslužbencem, 
ki pridejo} na položaj prve oziroma druge vrste, kakor 
tudi ne uslužbencem, ki preidejo v administrativno stroko 
zaradi posebne sposobnosti in službene potrebe. 

Prav tako so lahko oproščeni strokovnega izpita tudi 
uslužbenci, ki imajo po oceni strokovne komisije potrpbno 
izobrazbo in prakso za opravljanje del določenega po- 
klica v administrativni stroki. 

2e prej napravljeni strokovni Izpit ee prizna usluž- 
bencu ob zopetni vrnitvi v administrativno stroko. 

V. PREHODNE IN KONČNE DOLOČBE 

49. Člen 
Uslužbenci, ki so prevedeni kot pripravniki (preve- 

deni pripravniki), ee morajo priglasiti za strokovni Izpit 
najpozneje do konca leta 1949. 

50. člen 
Ce uslužbenec ni že prej napravil strokovnega izpita 

ali če napravljeni strokovni izpit ne ustreza strokovnemu 
izpitu, ki je predpisan za poklic ali skupino poklicev, v 
katero je preveden, mora strokovni izpit oziroma dopol- 
nilni izpit napraviti najpozneje do konca leta 1954). 

Strokovnega izpita iz prednjega odstavka se smejo 
oprostiti uslužbenci, ki pridejo na položaje prve oziroma 
druge vrste, kakor tudi uslužbenci, ki imajo po oceni 
strokovne komisije potrebno prakso in sposobnost t& 
opravljanje določenega poklica. 

51. člen 
Da bi se uslužbenci upravne panoge administrativne 

stroke izpopolnili in si utrdili svoje strokovno znanje, 
posebno pa, da bi popolnoma spoznali zgodovinski razvoj 
naše države, njeno družbeno-ekonomsko ureditev in orga- 
nizacijo njenih organov oblasti, organov uprave in orga- 
nov pravosodja, določi za nastavitev pristojni starešina, 
da ee iz posameznih predmetov izpraša vsak uslužbenec 
upravne panoge administrativne stroke, ne glede na 
poklic, ki ga ima v stroki. 

V ta namen določi za nastavitev pristojni starešina 
za vsakega uslužbenca upravne panoge administrativne 
stroke, iz katerih predmetov bo izprašan in v katerem 
roku. 

Za nastavitev pristojni starešina sme samo izjemoma 
posamezne uslužbence oprostiti tega izpita. 

Izpraševanje ee mora končati naioozneje do konca 
leta 1949. 

52 člen 
Sedanji administrativni tečaji se morajo spraviti v 

sklad z določbami o tečajih iz tega pravilnika. 

53. člen 

V vsakem posameznem primeru odloči strokovna ko- 
misija, kateremu izpitu iz tega pravilnika ustreza prtje 
opravljeni strokovni izpit. / 

54. Člen 

Ta pravilnik velja od dneva objave v >Uradnem listu 
LRS«. 

6t. zak 736 
LJubljana dne 17 decembra 1948. 

Predsednik vlade LRS: 
Miha Marinko L r. 

Glede na specifičnost dela v zdravstvenih ustanovah 
ambulantno-polikliničnega tipa izdajam na podlagi II. 
točke odredbe o delovnem času državnih uslužbencev 
(Uradni list FLRJ. št. 111-840/47) ter po predlogu mini- 
stra za ljudsko zdravstvo 

odredbo 
o delovnem c'asti zdravnikov in zoharjovrzdravstvenih 

ustanovah ambulantno-poliklinicnega tipa 

1. Zdravniki, ki delajo v zdravstvenih ustanovah 
ambulaatno-polikliničnega Upa in imajo ves delovni čas 
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opravka z bolniki, kakor tudi zobarji v zobnih ambulan- 
tah, ki delajo nepretrgoma z bolmki, imajo šesturni de- 
lovni čas 

2. Ta odredba velja kot dopolnilo 1. točke odredbe 
S-zak. št. 153 z dne 30 III. 1948 (Uradni Ust LRS, št. 
15—104/48) in se bo uporabljala od 15. decembra  1948. 

S-zak št. 735 
Ljubljana dne 10. decembra 1948. _, 

Minister 
za ljudsko zdravstvo LRSi 

Dr. Ahčin Marjan L r. 
Predsednik vlade LRS: 

Miha Marinko L r. 

296. 

Na podlagi 2. odstavka 2. člena uredbe o elementih 
lastne cene, o akumulaciji, skladu vodstva in o osrednjem 
skladu državnih ndustrijskih proizvajalnih podjetij Iskal- 
nega pomena izdajam 

navodilo, 
kateri stroški spadajo v posamezne elemente planske 
proizvajalčevo prodajno cene državnih industrijskih 

proizvajalnih podjetij lokalnega pomena 

Posamezni elementi planske proizvajalčeve prodajne 
ctfne državnih industrijskih prozvajalnih podjetij lokal- 
nega pomena obsegajo tele stroške: 

1. Stroški za material. 

K stroškom za material spadajo: 
a) stroški za surovine in osnovni material, 
b) stroški za polproizvode, 
c) stroški za pomožni material, 
d) stroški za proizvajalne slor tvev 

e) stroški za embalažo, ki se ne d* ločiti od proiz- 
voda, 

i) stroški za energijo. 

Skupaj bruto stroški za material. 
Odštejemo vrednost uporabnih odpadkov. 

Ostanejo neto stroški za material. 
Ad a) Surovine so proizvod ékstrakc'jske delavnosti 

(n. pr. raznovrstne rude, premog td.) ter kmetijskega in 
gozdnega gospodarstva. Kot material razumemo proizvod 
predelovalne ali obdelovalne delavnosti. 

' Osnovni material je material, ki je glavna vsebina 
prozvoda. Surovine in osnovni material menjajo v pro- 
izvajalnem procesu svojo obliko oziroma svojo sestavo in 
so skupna glavna vsebna novega proizvoda. 

Ad b) Polproizvodi so proizvod, izdelani v drugih 
podjetjih ali pa v istem podjetju in prehajajo v končni 
proizvod v svoj. naturalni obliki, to je v proizvajalnem 
procesu ne menjajo ne svoje oblike ne svojega sestava. 

Ad c) Pomožni material ločimo v tehnološki in v 
obratni pomožni mater aL, 

Tehnološki pomožni material je material, ki se v pro- 
izvajalnem procesu dodaja surov.n. ali osnovnemu mate- 
rialu z namenom, da povzroči na teh neko materialno 
spremembo, bodisi v obliki ali sestavi, in ki ga je mogoče 
neposredno zaračunati na enote proizvoda. Tak material 
so n. pr. razne kemikalje, barve n podobno. 

Odločilno za razlikovanje tehnološkega pomožnega 
materiala od surovin in osnovnega materiala je praviloma 
to, da sta surov na in osnovni material glavna vsebina 
proizvoda, tehnološki pomožni material pa ? proizvajal- 
nem procesu izgubi svojo uporabno vrednost, vrednost pa 
prenese na novo izdelani prozvod. 

Obratni pomožni material je material, ki prehaja v 
proizvajalni proces tako, da ga trosijo sredstva Za delo. 
Tak material se lahko troši v enkratnem proizvajalnem 
procesu, kot n. pr. mazivo, cevčice pri predenju in pod., 
al pa se troši v več proizvajalnih procesih, kot n. pr. 
sita in filci v pap rni industriji, razno kratkotrajno orodje, 
jermenje in pod. Sem spadajo tudi rezervni deli strojev. 

Obratni pomožni material, ki služi v več proizvajal- 
nih procesih, predstavlja dejansko kratkotrajna sredstva 
za delo. Glede na razmeroma majhen delež teh stroškov 
v vrednosti proizvoda, se ta material ne evidentira pose- 
bej, kakor se ev dentirajo osnovna sredstva, ker bi izra- 
čunavanje amortizacijskega zneska dalo nesorazmerno 
mr.ogo dela S tem materialom se zato ravna kot s pomož- 
nim materialom. 

Ad d) Proizvajalne storitve so storitve, ki jih pra- 
viloma opravljajo druga podjetja za račun tistega pod- 
jetja, ki proizvaja določeni proizvod. Zaračunavajo se v 
stroške za mater.el na podlagi izdane fakture. 

Ad e) Razlkujemo embalažo, ki se ne da ločiti, in 
embalažo, ki se da ločiti od prozvoda. Kot embalažo, Id 
se ne da ločiti od proizvoda, se n. pr. štejejo tube za razne 
paste, pločev'naste škatle za konserve in pod. To je emba- 
laža, ki izgubi s potrošnjo proizvoda, ki mu služi, svojo 
vrednost kot embalaža in se torej ne more več. dalje upo- 
rabljati za isti namen. Vrednost te embalaže prehaja v 
celoti v vrednost proizvoda. 

Ad f) Stroški za energjo. K stroškom za energijo 
spadajo stroški za tehnološko gorivo in stroški za tehno- 
loško energijo. 

Odpadki, ki nastajajo v proizvajalnem procesu, so 
lahko uporabni ali pa neuporabni. Neuporabni odpadki 
so brez vrednosti; uporabni odpadki pa se odštejejo od 
stroškov za material, in sicer po ceni, po kateri so bili 
realizirani, oziroma po cen ; ki jo določi ljudski odbor, 
če se uporabljajo naprej v istem podjetju. 

2. Plače za izdelavo 

Kot plače za izdelavo razumemo plače, ki se lahko 
neposredno zaračunavajo na enoto proizvoda :n so pro- 
porcionalne, to je, ki jih plačujemo tistim, ki so nepo- 
sredno zaiposlenj pri pro zvodnji nekega proizvoda. Plače 
za izdelavo obsegajo: 

a) osnovne plače, 

b) dodatke, n. pr. za nadurno delo. terenski doda- 
tek, itd. 

c) socialni prispevek. 

K plačam la izdelavo ne prištevamo: 
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a) pomožnih plač, to je plač delavcev za delo, ki ti 
v neposredni zvezi s proizvodnjo prozvoda in niso pro- 
porcionalne; 

b) tistih izdatkov iz delovnega razmerja, ki ae pred- 
stavljajo plače za izvrženo delo, temveč temeljijo na zako- 
nitih predpisih • se periodično pojavljajo. Taki iadatk 
BO plača za čas bolezn , plače za delavce, ki so na dopustu, 
plače aa delavce, ki zapustijo delo za določen čas po 
uradnem pozivu itd. 

Jetja. 
Izdatki pod a) .n b) v celoti bremenijo režijo pod- 

B. Režija 

V režijo spadajo vai stroški podjetja, W niso Biti 
»troäk, za material niti stroški za plače za izdelavo. 

Taki stroški eo: 

a) obratni stroški, 
b) stroški uprave in prodaje, 
c) s t roi ki za embalažo, ki se da ločiti A proizvodov, 
d) prispevek za operat vnega upravnega voditelja, 

e) prispevek za kadre. 

Ad a) Obratni stroški so stroški, ki so v zvezd z vzdr- 
ževanjem in uporabljanjem sredstev za delo in z ustvarja- 
njem potrebnih pogojev za delo v posameznih Jbrat h. 
Kalkulacijska posebnost teh stroškov je ta, da jih ni 
mogoče natančno evidentirati in normirati na enoto pro- 
izvoda, temveč samo n« skupno prozvodnjo obrata v 
določeuem razdobju. Nadaljnja značilnost teh stroàkov 
je v tem, da so stalni. K takim stroškom spadajo: plače 
pomožnih delavcev s socialnim prispevkom, plače name- 
ščencev, zaposlenih neposredno pri proizvajalnem pro- 
cesu (n. pr. mojstri, pogonski Inžen rji, penterji) s social- 
nim prispevkom, zaščifa dela, notranji transport, vzdrže- 
vanje orodja za delo, tekoče vzdrževanje zgradb in obrat- 
nega inventarja, kvar in lom proizvodov in pod. Nadalje 
spadajo k obratnim stroškom stroški za razsvetljavo n 
ogrevanje pogona. 

Ad b) Stroški uprave ta prodaje. K tem stroškom 
spadajo samo stroški, ki eo nastali v zvezi z upravljanjem 
m prodajanjem v podjetju, ne pa tudi stroški, ki so v tej 
zvezi nastali pri operativnem upravnem voditelju ali v 
trgovinski mreži. K tem stroškom spadajo n. pr. stroški 
za pospeševanje proizvodnje, stroški uprave, kakor plače 
in soc alni prispevek upravnega osebja, potrei stroški uprav- 
nega osebja, pisarniški in- poMni, telefonski in telegrafski 
stroški uprave, zaščita podjetja, stroški prodaje podjetja, 
kakor plače in socialni prepevek prodajnega osebja, polni 
stroški prodajnega osebja, pisarniški material in poštni, 
telefonski in telegrafski strošk: prodaje, stroški, ki se 
ne štejejo za plače za izdelavo (točka 2. a In b tega na- 
vodila) uv pod. 

Ad c) Stroški za embalažo, ki se da ločiti od proiz- 
voda. 

V razlko od embalaže, ki se ne da ločiti od proiz- 
voda in spada zato v stroške za material, stroški za emba- 
lažo, ki je ločljiva od proizvoda, bremenijo režijo. 

Ad d) Stroški za operativnega upravnega voditelja 
pr hajajo v poštev 1P za tista podjetja, ki so združena* v 
organizacijski euoti direkcije ali uprave pri ljudskem od- 

boru. Izvršilni odbori določjo prspevek posameznih pod- 
jetij za direkcijo ali upravo po predhodnem proračunu 
ìadatkov direkcije oziroma uprave. 

Ad e) Pr spevek za kadre je namenjen vzgoji kadrov.. 
Natančnejša navodila izidejo pozneje. 

4. Amortizacija 

Višino amortizacijskih odpusov za posamezne stroke 
loto lue prozvednje bo predpisalo ministrstvo za finance 
LRS v sporazumu s plansko komisijo LRS. 

Glede na povprečne prevozna postavke ravnajo lokal- 
na industrijska podjetja takole: 

Tista industrijska proizvajalna podjetja lokalnega po- 
mena, katerih proizvodnja je zajeta z zveznim oz roma 
republ škim planom distribucije, imajo pravico do regresa 
v viš ni efektivnih stroškov, ki se nanaàajo na transport 
po navodilih ministrstva za finance FLKJ. 
' Podjetja, ki prodajajo izdelane proizvode po višjih 

(komercialn h) cenali, vracunavqjo stroške transporta v 
svojo prodajno ceno, to je stroški transporta bremenijo 
kupca. 

Iz gornjega sledi, da lokalna proizvajalna podjetja 
v nobenem primeru ne vkalkulirajo v plansko proizva- 
jalčevo prodajno ceno stroškov transporta, 

St. 872/1-48 
Ljubljana dne 15. dccenÄra 1948. 

Predsednik    lanske komisje LRS: 
Krcl^Vr Sergej l. r. 

297. 

Na podlagi 5. Člena uredbe o elementih polne lastne 
cene, akumulaciji, skladu vodstva in osrednjem skladu 
državnih industrijskih proizvajalnih podjetij lokalnega 
pomena izdajam 

navodilo 
izvršilnim odborom ljudskih odborov za določanje 

režijske stopnje 

Izvršilni odbori ljudskih odborov morajo po 5. členu 
uredbe o elementih polne lastne cene, akumulaciji, skla- 
du vodstva in osrednjem skladu državnih industrijskih 
proizvajalnih podjetij {»kalnega pomena določiti režijske 
stopnje za posamezne kategorije področnih podjetij ali 
za posamezna podjetja Rezijske stopnje, ki jib bodo izvr- 
šilni odbori ljudskih odborov določili, potrdi ministrstvo 
za komunalne zadeve v sporazumu z republiško plansko 
komisijo. 

Izvršilni odbori morajo s tem delom takoj začeti, svo- 
je odločbe o določitvi režijske stopnje pa morajo e po- 
trebno dokumentacijo poslati v potrditev ministrstvu td-' 
pogojno najpozneje do 28. decembra 1948. 

Režijske stopnje morajo izvršilni odbori določiti i n- 
d u s t r i j s k i m proizvajalnim podfptjem, ki jih je treba 
šteti za Industrijska po 1. členu uredbe o elementih polne 
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lastne cene. Ta podjetja so za vsak okraj našteta v dopisu 
ministrstva št. 867/1-69/1-48 z dne 15. decembra 1948. 

Režijske stopnje se lahko določijo za posamezna pod- 
jetja ali za posamezne kategorije področnih podjetij. Ka- 
tegorije podjetij so vrste podjetij v okviru ene stroke. 
Stroke delavnosti so n. pr.: tekstilna, kovkfâka, živilska 
industrija itd. Kategorije v okviru ene stroke pa so pri 
tekstilni industriji n. pr. tele vrste delavnosti: predilnice, 
tkaln ce, pletilnice itd, pri kovinski industriji pa meha- 
nične, kleparske, ključavničarske delavnice itd. Pravi- 
loma se bo torej režijska stopnja določila indivi- 
dualno za posamezna podjetja, če pa Je pod operativnim 
upravnim vodstvom ljudskega odbora več podjetij iete 
kategorije, ki imajo približno isti obseg proizvodnje in 
približno isti organski sestav kapitala, pa se lahko dolo- 
či režijska stopnja za vsa podjetja te kategorije. 

Režjske stopnje se zaračunavajo na planirane plače 
za izdelavo. Kaj naj se razume kot plače za izdelavo, dolo- 
ča navodilo planske komisije LRS z dne 15. decembra 
1948 o tom, kateri stroški spadajo v posamezne elemente 
planske proizvajalčeve prodajne cene. To navodilo določa 
tudi, kateri stroški podjetja spadajo k režijskim stroškom. 

Pri določanju režijske stopnje morajo izvršilni odbori 
ljudskih odborov poprej pregledati režijske stroške, ki jih 
izkazujejo podjetja, smejo pa upoštevati samo tiste stro- 
ške, ki so za proizvodnjo nujno potrebni. Posebej je pri 
tem treba paziti tudi na to, da se ne izkazujejo stroški v 
večjih zneskih, kakor so v resnici, in da se torej ne ustvar- 
jajo rezerve. Ker eo podlaga za določanje režijske stop- 
nje plače za izdelavo, se morajo tudi te plače poprej pre- 
izkusiti, po možnosti na podlagi normativov. 

Režijska stopnja naj ee določi In izračunava takole: 

Ljudski odbori naj po poverjenikih pozovejo državna 
industrijska podjetja lokalnega pomena, da predložijo: 

a) podatke o višini plač za izdelavo, ki jih bo. pod- 
jetje po planu izplačalo v planskem letu 1949, za to, da 
izpolni svoj proizvajalni plan; 

b) podatke o višini vseh režijskih stroškov, ki jih bo 
podjetje imelo v letu 1949 v zvezi z izvrševanjem pro- 
izvajalnega plana. 

Podjetja, ki še nimajo proizvajalnih planov za leto 
1949, naj vzamejo za podlago izračunavanja višine mezd 
za izdelavo in režijskih stroškov svoje predloge planov. 

Višino plač za izdelavo bo podjetje ugotovilo na pod- 
lagi svojih normativov dela in na podlagi drugih podatkov 
iz prejšnjih let, predvsem podatkov iz leta 1948. Na pod- 
lagi teh podatkov bodo podjetja tudi ugotovila svoje režij, 
ske stroške, ki jih določajo za plansko leto 1949. 

Novoustanovljena podjetja in podjetja, ki poslujejo 
šele krajše razdobje, bodo uporabila podatke, ki jih mo- 
goče že imajo, sicer pa bodo morala upoštevati podatke 
istovrstnih podjetij in svoje predkalkulacije. 

Za industrijska podjetja, ki se bavijo poleg industrij- 
ske delavnosti še z reparaturno ali storitveno delavnostjo, 
ee ugotovijo režijske stopnje skupno za vso delavnost, do- 
ločeno po proizvajalnem in delovnem planu. 

Ko prejmejo ljudski odbori od podjetij dokumentirane 
podatke o višini plač za izdelavo in o višini vseh režij- 
skih stroškov, Izračunajo režijsko stopnjo. Režijska stop- 
nja se izračuna, kakor kaže tale primer: 

Ce znašajo za leto 1940 planirane mezde za izdelavo 
v podjetju A 1,000.000.— din, režijski stroški pa 200.000.— 
dinarjev, znaša 

200.000 X 100 
režijska stopnja 

1,000.000 

Podjetje A bo torej moralo zato, da bo krilo svoje re- 
žijske izdatke, pribiti k mezdi za izdelavo 20%. Če mora 
podjetje izdelati po planu za leto 1949 1.000 komadov 
proizvodov in znašajo mezde za izdelavo 1,000.000.— din, 
odpade pri vsakem komadu 1.000.— din na mezde. Pri 
vsakem komadu bo zato treba pribiti za kritje režijskih 
stroškov 20% k mezdi za izdelavo, to je 200 A.n. 

St. 4652/1—48—CVI 
Ljubljana dne 16. decembra 1ÎÏ18. 

Minister za komunalne zadeve LRS: 
Lidija Sentjurc 1 r. 

ZAPISNIK 
1. seje IV. rednega zasedanja Ljudske skupščine LRS 

dne 14. decembra 1948 

Predsedoval: dr. Ferdo Kozak, predsednik. 
Tajnik: Mira Tomšičeva. 

Predsednik odpre 1. sejo IV. rednega zasedanja Ljud- 
ske skupščine LRS ob 16. uri 35 minut ter prečita uka» 
Prezidija Ljudske skupščine LRS, U št. 111 z dne 8. de- 
cembra 1948, o sklicanju Ljudske skupščine k IV, redne- 
mu zasedanju na dan 14. decembra 1948. 

Pred prehodom na dnevni red objavi predsednik, da 
je Ljudska skupščina sprejela tele predloge: 

1. Prezidij Ljudske skupščine LRS je dostavil Ljud- 
ski skupščini LRS v potrditev ukaz o spremembi v Vladi 
LRS, U št. 109 z dne 23. oktobra 1948; 

2. predsednik Vlade LRS je dostavil Ljudski skup- 
ščini v razpravo in sklepanje tele zakonske predloge: 

a) dodatni proračun k proračunu Ljudske Republike 
Slovenije za proračunsko leto 1948; 

b) zakon o spremembah in dopolnitvah zakona o dr- 
žavnih uslužbencih Ljudske Republike Slovenije in 

c) zakon o pristojnosti krajevnih ljudskih odborov za 
predpisovanje upravnih kazni. 

Vsi ti' zakonski predlogi so bili dostavljeni pristoj- 
nima skupščinskima odboroma. Odbora sta o zakonskih 
predlogih sklepala, jih v celoti sprejela ter dostavila 
Ljudski skupščini svoja poročila. Zakonski predlogi z 
obrazložitvami • poročili so bili razmnoželfl in razdeljeni 
ljudskim poslancem. 

3. Vlada LRS .je nadalje dostavila skupščini v potr- 
ditev uredbe, izdane od 19. maja 1948 do 7. decembra 
1913 na podlagi zakona o pooblastilu Vladi LRS za izda- 
janje uredb na področju narodnega gospodarstva. 

4. Zakonodajni odbor pa je dostavil predsedniku 
Ljudske skupščine pismo, v katerem obvešča Ljudsko 
skupščino, da je ljudski poslanec dr. Heliodor Modic po- 
dal ostavko kot predsednik in član zakonodajnega odbora, 
ker je postal član vlade. 
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5. Knez Rihard, sodnik Vrhovnega sodišča LRS, je 
dostavil Ljudski skupščini prošnjo za razre&tev. 

Vsi navedeni predlogi pridejo na dnevni red, če bo 
tako sklenila skupščina. 

Nato sporoči predsednik skupščini prošnje ljudskih 
poslancev za dopust. Skupščina odobri na predlog pred- 
sednika dopust temle ljudskim poslancem: Francu Tav- 
čarju, Francu Perovšku, Edvardu Kardelju, Borisu Kidri- 
ču, Vidi Tomšičevi, Zdenki Kidričevi, Janku Rudolfu, 
Ervinu Dolganu, Alojzu Vrhoveu, Brileju Jožetu in 
dr. Mihi Kambiču. 

Predsednik opozori ljudske poslance na 16. in 5'. 
člen poslovnika, ki govori o pravicah in dolžnostih ljud- 
skih poslancev Ljudske skupščine LRS. 

Nato prečita predsednik poročilo odbora za prošnje 
in pritožbe in administrativnega odbora. 

Nato se preide na dnevni red, to je na določitev 
dnevnega reda. 

Glede na uvodoma objavljene predloge predlaga 
predsednik skupščini tale dnevni red: 

1. potrditev ukaza Prezidija Ljudske skupščine LRS 
o preosnovi Vlade LRS, Ü št. 109 z dne 23. oktobra 1948; 

2. razprava in sklepanje o pTedlogu dodatnega prora- 
čuna k proračunu LRS za proračunsko leto 1948; 

3. razprava in sklepanje o predlogu zakona o spre- 
membah in dopolnitvah zakona o državnih uslužbencih 
Ljudske Republike Slovenije; 

4. razprava in sklepanje o predlogu zakona <> pristoj- 
nosti krajevnih ljudskih odborov za predpisovanje uprav- 
nih kazni; 

5. potrditev uredb, ki jih je izdala Vlada LRS na 
podlagi zakona o pooblastilu Vladi LRS za izvajanje 
uredb na področju narodnega gospodarstva; 

6. volitev novega člana v zakonodajni odbor; 

7. razrešitev dolžnosti sodnika Vrhovnega sodišča LRS 
Riharda Kneza in volitev novega sodnika Vrhovnega so- 
dišča LRS. 
, Skupščina sprejme predloženi dnevni red soglasno, 
nakar preide predsednik na prvo točko dnevnega reda: 
potrditev ukaza Prezidija Ljudske skupščine LRS o pre- 
osnovi Vlade LRS, U št. 100 z dne 23. oktobra 1948. ki 
ga skupščina soglasno potrdi, 

Preide se na drugo točko dnevnega reda, to je na 
razpravo in sklepanje o dodatnem proračunu k proraču- 
nu Ljudske Republike Slovenije za proračunsko leto 1948. 

Po poročilu poročevalca odbora za gospodarski na- 
črt in finance dr. Mihe Potočnika je podal minister za fi- 
nance LRS dr. Zoran Polič ekspoze, nakar je skupščina 
soglasno sprejela predloženi pTedlog o dodatnem prora- 
čunu. 

V tretji in četrti točki dnevnega reda je skupščina 
soglasaio sprejela: predlog zakona o spremembah in do- 
polnitvah zakona o državnih uslužbencih Ljudske Repu- 
blike Slovenije — poročilo zakonodajnega odbora je po- 
dal poročevalec Vinko Šumrada — in pTedlog zakona o 
pristojnosti krajevnih ljudskih odborov za predpisovanje 
upravnih kazni. Poročilo k temu zakonskemu predlogu je 
podal poročevalec odbora Alojz Colarič. 

Po sprejetju navedenih zakonskih predlogov objavi 
predsednik, da jih bo v smislu Ustave in poslovnika do- 
stavil Prezidiju Ljudske skupščine LRS, da jih razglasi. 

Predsednik preide na peto točko dnevnega reda, to 
je na potrditev uredb, ki jih je izdala Vlada LRS na pod- 
lagi zakona o pooblastilu Vladi LRS za izdajanje uredb na 
področju narodnega gospodarstva od 19. maja do 7. de- 
cembra 1948. Skupščina je navedene uredbe soglasno 
potrdila in bo izdala ustrezen odlok. 

V šesti točki dnevnega reda je skupščina izvolila po 
ostavki dr. Heliodorja Modica v zakonodajni odbor ljud- 
skega poslanca Staneta Kavčiča. 

V zadnji točki dnevnega reda pa je skupščina spre- 
jela ostavko sodnika Vrhovnega sodišča. LRS Riharda 
Kneza in izvolila na predlog ljudskega poslanca Franca 
Simomiča za Člana Vrhovnega sodišča Karla Košenino, 
dosedanjega predsednika okrožnega sodišča v Mariboru. 

Ker je bil s tem dnevni red 1. seje zaključen, predla- 
ga predsednik, da skupščina pooblasti predsednika in taj- 
nika, da podpišeta zapisnik 1. seje IV. rednega zasedanja 
Ljudske skupščine LRS. 

Predsednik zaključi sejo ob 17. uri 55 minut ter ob- 
javi, da je s tem zaključeno IV. redno zasedanje Ljudske 
skupščine LRS, 

Ljubljana dne 14. decembra 1948. 
LJUDSKA SKUPŠČINA 

LJUDSKE REPUBLIKE SLOVENIJE 
Tajnik: Predsednik: 

Mira Tomtië 1. r. Dr. Ferdo Kozak L r. 

Izdaja >Uradnl list LRS<. — Odgovorni urednfk: dr. Rastko Mo&iik; tieka Blaenikova tiskarna  obrat 1 — ob« v LJubljani. 
Naročnina: Četrtletno 60, polletno 120, celoletno 240 din. — Posamezna Številka: 4 din za 16 etranl, 8 din za 82 strani, 12din 
za 48 etranl, 16 din za 64 etranl. po poMi, 2.B0 din vec. — Uredništvo In upravništvo: LJubljana. Gregorčičeva ulica St. 23. - 

•••••: ravnateljstvo 49-40. uredništvo 49-90, upravništvo 65-79. — Cek. racua 6—90190—1. 



Poštnina platana x gotovtal. 

URADNI LIST 
LJUDSKE   REPUBLIKE   SLOVENIJE 

Letnik V. V Ljubljani dne 28. decembra 1948. Številka 55. 

VSEBINA. 
298. uredba o ustanovitvi okrajnega eodišča za okraj Ljubljana 

okolica m njegovi pristojnosti. 
299. Pravilnik o 6plošni evidenci kadrov v republiških uradih, 

ustanovah in podjetjih ter y uradih, ustanovah in podjetjih 
ljudskih odborov. 

0. Odločba o določitvi dela doseženoga prispevka za vzgojo 
kadrov za republiäka in lokalna podjetja, ki ostane na raz- 
polago podjetju, in dela, ki ee vplačuje v korist operativ- 
nega upravnega voditelja za vzgojo kadrov. 

Državna podjetja in ustanove opozarjamo, naj v L 1949 plačujejo naročnino z vir- 
manom na naš tekoči račun: Narodna banka, centrala za Slovenijo, Ljubljana, št. 6-90190-1. 
Obenem naj označijo namen vplačila (naročnina za Uradni list LRS, Vestnih, Ljudski 
pravnik, Ljudsko upravo, knjižico ali oglas). 

UREDBE. ODREDBE. NAVODILA IN ODLOČBE 
VLADE LJUDSKE REPUBLIKE SLOVENIJE 

298. 
Na podlagi 43. člena zakona o ureditvi ljudskih sodišč 

z dne 21. VI. 1946 (Uradni list FLRJ, št. 51-349/46) izdaja 
vlada LRS po predlogu ministra za pravosodje 

uredbo 
o ustanovitvi okrajnega sodišča za okraj Ljubljana 

okolica in njogovi pristojnosti 

1. ölen 
Ustanovi se okrajno sodišče v Ljubljani za okraj 

Ljubljana okolica. 
2. člen 

To okrajno sodišče posluje m okraj Ljubljana okolica. 

3. člen 
Dosedanje okrajno sodišče v Ljubljani posluje za 

glavno mesto Ljubljana. 
4. člen 

Minaster za pravosodje LRS je pooblaščen, da izda 
natančnejše predpise za izvedbo te uredbe. 

5. člen 
Ta uredba velja od dneva objave v >Uradnem listu 

LRS«. 
S-zak 756 
Ljubljana dne 27. decembra 1948. 

Minister za pravosodje LRS:    Predsednik vlad* LRS: 
Dr. Hali Modic 1. r. Miha Marinko 1. r. 

?M VILMIKLODHEDBE.M¥ÖIIILI.OflLOÜBE 
MINISTRSTEV LJUDSKE REPUBLIKE SLOVENIJE 

299. 

Na podlagi 19. člena zakona o državnih uslužbencih' 
LRS (Uradni Ust LRS, št. 10-67/48) predpisujem 

pravilnik 
o splošni evidenci kadrov v republiških uradih, 
ustanovah in podjetjih ter v uradih, ustanovah ia 

podjetjih ljudskih odbor» 

1. Uvodne določbe    ., 

1. aen 
Da bi se vodila pravilna kadrovska politika in omo- 

gočila pravHna razdelitev kadrov, morajo personalni orga- 
ni voditi pregledno evidenco vseh uslužbencev in delav- 
cev, zaposlenih pn republiških uradih, ustanovah in pod- 
jetjih ter pri uradih, ustanovah in podjetjih ljudskih od- 
borov. 

2. člen 
Evidenca o zaposlenom osebju se vodi v vsah repu- 

bliških uradih, ustanovah in podjetjih ter v uradih, usta- 
novah in podjetjih ljudskih odborov enotno. 

Evidenca o delavoih se vodi vaporddno z »videne» o 
uslužbencih. / 

3. člen 
Evidenca o uslužbencih ee izvaja po ushižbonskem 

listu, usluibeneki knjižici in strokovnem k&rlonn. 

2. Uslužbenski list 

4. Člen 

Uslužbenski list se vodi za vsakega uslužbenca po- 
sebej, in sicer tako, da »e dajo iz njega r*ak Čas ugotoriH 



Stran 454 URADNI LIST LRS Štev. 55-28. XII. 1948 

osebni  usluzbenski in rodbinski podatki in pravice ist 
uslužbenskega razmerja. 

5. člen 

Uslužbenski liet se vodi največ v treh izvodih: enega 
vodi organizacijska enota, v kateri dela uslužbenec, drage- 
ga personalni organ starešine, ki je pristojen za izdajanje 
odločb o uslužibenskih razmerjih, tretji pa se vodi po 
potrebi glede na organizacijski ustroj posamezne panoge 
državne uprave. 

6. ölen 

Uslužbenski Bst se izpolni na podlagi azvirnih listin 
in drugih verodostojnih spifeov. 

Izvirne listine in drugi verodostojni spisi se priložijo 
uelužbenskemu listu v organizacijski enoti, v kateri dela 
uslužbenec. Drugam izvodom uslužbenskega lista, ki se 
vodijo v personalnih oddelkih višjih organizacijskih enot, 
so priložijo njihovi prepisi. 

Vse, kar se vpiše v uslužbenski list pri organizacijski 
enoti, v kateri je uslužbenec zaposlen, je treba vpisati 
tudii v druge njegove izvode. 

Na uslužbenskem listu mora biti nalepljena usluž- 
benčeva fotografija, ki se obnovi vsakih deset let. 

3. Uslužbenska knjižica 

7. člen 

Uslužbenska knjižica se izda v dokaz, da je nekdo 
uslužbenec, in zaradi pregleda o poteku njegove službe. 
Poleg tega je uslužbenska knjo&ica tudi dokaz o pravicah 
iz uslužbenskega razmerja. 

Uslužbenska knjižica se izda za deset let. Po preteku 
tega časa se izda uslužbencu nova knjižica. V tem primeru 
zaključi pristojni organ staro uelužbensko knjižico in v 
njej navede, da je izdana nova. Stara se hrani pri usluž- 
benskem listu v organizacijski enoti, v kateri uslužbenec 
dela. 

4 8. čien 
Uelužbensko knjižico izda organ, ki je pristojen) za 

izdajanje odločb o uslužbenskih razmerjih, ali personalni 
organ, ki ga zato ta pooblasti. 

Uslužbenska knjižica se podaljša vsako leto; podaljša 
o organ, ki jo je izdal. 

9. člen 
Uslužbenska knjižica mora poleg fotografije obsegati 

še: številko; pnimnek in ime; stroko, poklic in položaj; 
datum, kraj in okraj ter ljudsko republiko rojstva; narod- 
nost; državljanstvo; kraj, datum in pečat organizacijske 
enote s podpisom odgovornega personalnega vodje orga- 
na, ki je knjižico izdal; podpis uslužbenca; potreben pro- 
stor za vpisovanje sprememb v uslužbenskem razmerju, 
za vpisovanje podatkov, na podlagi katerih uveljavlja 
uslužbenec pravico iz socialnega zavarovanja ter za po- 
daljšanje veljavnosti uslužbenske knjffice. 

Na sprednji strani uslužbenske knjižice se pod Šte- 
vilko navede tudi številka šn datum osebne izkaznice in 
kraj, kjer je bila izdana. 

Vse sprem^vmbe vpisuje v uelužbensko knjižico usluž- 
benec, ki ga določi organ iz 8. člena tega pravilnika, 

10. člen 

Kdor jo bil že prej v državni službi, ne more biti 
spet sprejet vanjo, dokler ne predloži na vpogled usluž- 
benske knjižice, iz katere je razviden razlog, zakaj mu je 
prenehala prejšnja služba. 

Vodja oziroma pristojni uslužbenec personalne 6iužbe 
je doEan od takih oseb zahtevati, da mu predložijo na 
vpogled prejšnjo uslužbensko knjižico. Za prekršđtev te 
dolžnosti je disciplinsko in materialno odgovoren. 

11. člen 

Prehod iz republiške organizacijske enote (urada, 
ustanove ali podjetja) v organizacijsko enoto ljudskega 
odbora ozâroma v zvezno organizacijsko enoto in narobe 
se mora vpisati v uelužbensko knjižico. 

Uslužbenske knjižice uslužbencev posameznih panog 
'državne uprave morajo biti numerirane v ministrstvu ali 

pri kakem drugem organu vlade LRS, ki vodi ustrezno 
panogo. 

Uslužbenske knjižice uslužbencev ljudskih odborov 
in njihovih ustanov in podjetij morajo biti numerirane 
pri okrajnih (mestndih) izvršilnih odborih. 

0 izdanih uslužbenskih knjižicah se vodi evidenca, 

12. člen 

Kdor kakor koli zlorabi uslužbensko knjižico, ga ••- 
denejo z zakonom določene posledice. 

Uslužbenec, ki izgubi knjižico, ker jo je malomarno 
hranil, je odgovoren za disciplinsko nerodnost. 

Uslužbencu, Id izgubi uelužbensko knjižico, se izda 
druga, izgubljena pa se poprej prekliče. 

Stroške za novo uslužbensko knj;žico plača usluž- 
benec. 

4. Strokovni karton 

18. Sen 

Zaradi pregleda uslužbencev po etrokah, poklioih in 
ožjih specializacijah v stroki se vodi strokovni karton. 

Strokovni karton se vodi v organizacijski enoli, v ka- 
teri je uslužbenec zaposlen, po potrebi pa tudi v višjih 
organizacijskih enotah. 

14. člen 

Da bi se mogel spremljati strokovni razvoj usluž- 
benca, se poleg strApvnega kartona vodi priloga, na 
podlagi katere se odlbea do časa vpisujejo spremembe 
v strokovni karton. 

15. člen 

Sekretariat za personalno službo vlade LRS vodi 
splošno kartoteko za uslužbence predsedstva vlade LRS 
in splošno kartoteko za vse uslužbence prve in druge vrste 
vseh ministrstev m drugih organov ustanov in podjetij 
vlade LRS kakor tudi za enake uslužbence vseh ljudskih 
odborov, njihovih ustanov in podjetij, posamezna ministr- 
stva, planska in kontrolna komisija, komiteji in komisije 
.vlade LRS pa pjosgbno kartoteko za svoje uslužbence 
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Na zboru 5. IX. 1948 so bila sprejeta 
nova pravila. 

Sedež: Ribnica na Pohorju, okraj Ma- 
ribor okolica. 

Besedilo odslej: Kmetijska zadruga z 
o j. v Ribnici na Pohorju. 

••1••• zadrugo so: 1 da na čim boljši 
in öim kulturnejši način oskrbuje svoje 
člane z vsemi potrebnimi potrošnim! 
predmeti; 2. da odkupuje v svojem oko- 
lišu vse kmetijske pridelke in izdelke v 
skladu s postavljenim načrtom za dobro 
oskrbo mest in drugih industrijskih 
središč iu sklepa v ta namen pogodbe: 
3. da pospešuje in razvija vse panoge 
kmetijskega gospodarstva na svojem 
področju, tako poljedelstvo, živinorejo, 
sadjarstvo, vinogradništvo, čebelarstvo, 
gojitev industrijskih in drugih kultur, 
gozdarst--, domačo obrt itd., posebno 
še tiste panoge oziroma kulture, ki v 
danih naravnih pogojih najbolj uspeva- 
jo; 4. da uvaja za povečanje kmetijske 
proizvodnje in tem za i raščanje bla- 
gostanja svojih članov naprednejše teh- 
nične in agronomske metode v kmetij- 
stvu in v ta namen uahavlja •••••^•• 
stroje, umetna gnojila itd., ustanavlja 
ambulante za žinivo, plemenilne postaje, 
organizira selekcijo živine, gradi silose, 
organ'-'iira semensko službo, skrbi za 
gojite i sadnih, gozdnih in drugih sadik 
itd.; 5. da organizira predelavo kmetij- 
skih pridelkov in obrtne delavnice za 
potrebe svojih članov in izrablja pri tem 
predvsem lokalne surovine; 6. da zbira 
kmečke prihranke v obliki hranilnih 
vlog in notranjih posojil za ustvarjanje, 
obratnih sredstev in podeljevanje kre-' 
dlitov svojim članom; 7. da skrbi xa go- 
spodarski strokovni, kulturni in pro- 
svetni dvig vseh prebivalcev svojega 
okoliša tako, da prireja v svojem za- 
družnem domu strokovna in politična 
predavanja, kulturne prireditve, stro- 
kovne tečaje, razstave, predvajanja fil- 
mov, goji fizkulturo itd. ter ustanovi 
svojo knjižnico. 

Zaradi smotrnega   in   uspešnejšega 
izvajanja svojih  nalof?  izdela   potrei ne 
načrte v skladu s splošnim  državnim 
načrtom. 

Upravni odbor sestavlja 9 do 11 čla- 
nov. I 

Izbrišejo se dosedanji člani upravne- 
fa odbora: Ladinek Alojz, Zemelbauer 

akob, Plevnik Vinko, Pungertaik Ana, 
Verčič Franc; vpišejo se novi izvoljeni 
«lani upravnega odbora: 

Petrun  Ivan, kmet, Ribnica na Poh., 
Sgerm Rudolf, kmet. Orlica, 
Gregi Maks, kmet, Hudi kot. 
Pur Viktor, kmet, Ribnica na Poh.. 
Uran Anton, kmet. sin, Janžev vrh, 
Završnik Ivan. kmet, Ribnica na Poh., 
Planinčič Jože. kmet. sin, Ribnica na 

Pohorju. 
Skočir  Franc je predsednik, Petrun 

Ivan •• tajnik upravnega odbora. 

Okrožno sod'šče v Maribora 
dne 23. decembra 1948. 

Zadr 111 85 11.571 

1742. 
Sedež: Selnica ob Dravi. 
Dan vpisa: 25. novembra 1948. 
Besedilo: Nabavna in prodajna zadru- 

ga z o. j. v Selnici ob Dravi. 
Na zboru 25- IV. 1948 so bila sprejeta 

nova pravila. 
Sedež odslej: Selnica ob Dravi, okraj 

Maribor okolica. 
Besedilo   odslej:   Kmetijska   zadruga 

z o. j- v Selnici ob Dravi. 
Naloge zadruge so: 1 da ua čim boljši 

• čim kulturnejši način oskrbuje Svoje 
člane z vsemi potrebnimi potrošnimi 
predmeti; 2 da odkupuje v svojem oko- 
lišu vse kmetijske pridelke in izdelke v 
skladu s postavljenim načrtom za dobro 
oskrbo mest in drugih industrijskih sre- 
dišč in sklepa -v ta namen pogodbe; 
S da pospešuje in razvija vse panoge 
kmetijskega gospodarstva •na svojem 
področju, tako poljedelstvo, živinorejo, 
sadjarstvo, vinogradništvo, čebelarstvo 
gojitev industrijskih in drugih kultur, 
gozdarstvo, domačo obrt itd., posebno 
še tiste panoge oziroma kulture, ki v 
danih naravnih pogojih najbolj uspeva- 
jo 4. da uvaja za povečanje kmetijske 
proizvodnje in s tem za naraJčanje bla- 
gostanja svojih članov naprednejše teh- 
nične in agronomske metode v kmetij- 
stvu in v ta namen nabavlja kmetijske 
stroje, umetna gnojila itd., ustanavlja 
ambulante za živino, plemenilne postaje, 
organizira selekcijo živine, gradi silose, 
organizira semensko službo, skrbi za 
gojitev sadnih, gozdnih in drugih sadik 
itd', 5. da organizira predelavo kmetij- 
skih pridelkov in obrtne delavnice za 
potrebe svojih članov in izrablja pri tem 
predvsem lokalne surovine; 6. da zbira 
kmečke prihranke v obliki hranilnih 
vlog in notranjih posojil za ustvarjanje 
obratnih sredstev in podeljevanje kre- 
ditov svojim članom; 7. da skrbi za go- 
spodarski strokovni, kulturni in pro- 
svetni dvig vseh prebivalcev svojega 
okoliša tako, da prireja v svojem za- 
družnem domu strokovna in politična 
predavanja, kulturne prireditve, stro- 
kovne tečaje, razstave, predvajanja fil- 
mov, goji fizkulturo itd. ter ustanovi 
svojo knjižnico. 

Zaradi smotrnega in uspešnejšega iz- 
vajanja svojih nalog izdela potrebne na. 
črte v skladu s splošniira državnim na- 
črtom. 

Zadružni delež znaša 150din, delež 
zadružnikovega družinskega člane 20 din. 

Upravni odbor sestavlja 7 do 13 čla- 
nov Njegova dolžnost traja eno leto. Za- 
drugo zastopa upravni odbor, zanjo pod- 
pisujeta po dva člana upravnega odbora, 
katerih enega lahko nadomešča po 
upravnem odboru pooblaščeni uslužbe- 
nec zadruge. 

Izbrišejo se dosedanji člani' upravnega 
odbora:   Fras   Anton,   Dolinšek   Vinko. 
Jauk   Franc,  Namestnik   Kari.   Lešnik 
Avgust, Pustovrh  Antonija, Zunko Er- 
nest,   vpišejo   se   novi   izvoljeni  člani 
upravnega odbora: 

Rečnik Leopold, delavec, Janževa gora, 
Golja Martin, krojač, Janževa gora, 
Majster Ivan, kmet, Janževa gora, 

Kraner Jakob, kmečki sin, Selnica ob 
Dravi, 

Pavlin Ivan, učitelj, Selnica ob Dravi, 
Pipan Jožef, kmet, Selnica ob Dravi, 
Kašman Miha, delavec, Janževa gora. 

Okrožno sodišče v Mariboru 
dne 25. novembra 1948. 

Zadr  II 95 10.814 

* 
1743. 

Sedež: Sv. Barbara Y Slov. goricah. 
Dan vpisa: 3. decembra 1948. 
Besedilo: Kmetijska nabavno prodajna 

zadruga z o. j. pri Sv. Barbari v Slov. 
goricah. 

Na zboru 21. novembra 1948 so bila 
sprejeta nova pravila. 

Sedež odslej:. Zg. Korena, okraj Ma- 
ribor okolica. 

Besedilo odslej: Kmetijska zadruga 
z o. j. T Koreni (Sv. Barbara v Sloven- 
skih goricah). 

Naloge zadruge so: 1. da na čim boljši 
in čim kulturnejši način oskrbuje svoje 
člane z vsemi potrebnimi potrošnimi 
predmeti; 2 da odkupuje v svojem oko- 
lišu vse kmetijske pridelke in izdelke v 
skladu s postavljenim načrtom za dobro 
oskrbo mest in drugih industrijskih sre- 
dišč in sklepa v ta namen pogodbe; 
3 da pospešuje in razvija vse panoge 
kmetijskega gospodarstva na svojem 
področju, tako poljedelstvo, živinorejo, 
sadjarstvo, vinogradništvo, čebelarstvo 
gojitev industrijskih in drugih kultur, 
gozdarstvo, domačo obrt itd., posebno 
šP tiste panoge oziroma kulture, ki v 
danih naravnih pogojih najbolj uspeva- 
jo; 4. da uvaja za povečanje kmetijske 
proizvodnje in s tem za naraščanje bla- 
gostanja svojih članov naprednejše teh- 
nične in agronomske metode v kmetij- 
stvu in v ta namen nabavlja kmetijske 
stroje, umetna gnojila itd., ustanavlja 
ambulante za živino, plemenilne postaje, 
organizira selekcijo živine, gradi silose, 
organizira semensko službo, skrbi za 
gojitev sadnih, gozdnih in drugih sadik 
itd.; 5. da organizira predelavo kmetij- 
skih pridelkov in obrtne delavnice za 
potrebe svojih članov in izrablja pri tem 
predvsem lokalne surovine; 6. da zbira 
kmečke prihranke v obliki hranilnih 
vlog in notranjih posojil za ustvarjanje 
obratnih sredstev in podeljevanje kre- 
ditov svojim članom; 7 da skrbi za go- 
spodarski strokovni, kulturni in pro- 
svetni dvig vseh prebivalcev svojega 
okoliša tako, da prireja v svojem za- 
družnem domu strokovna in politična 
predavanja, kulturne prireditve, stro- 
kovne tečaje, razstave, predvajanja fil- 
mov, goji fizkulturo itd. ter ustanovi 
svojo knjižnico. 

Zaradi smotrnega in uspešnejšega izr 
vajanja svojih nalog izdela potrebne na- 
črte v skladu s splošnim državnim na- 
črtom. 

Okrožno sodišče v Mariboru 
dne 3. decembra 1948. 

Zadr. III 75 11.040 
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1744. 
Sedež: Zavre, okraj Ptuj. 
Dan vpisa: 17. decembra 1948. 
Besedilo:  Kmetijska nabavno-prodaj- 

na zadruga z o j. v Zavrču. 
Zadfuga temelji odslej na novih pra- 

vilih, sprejetih na zboru 4. IV, 1948. 
Besedilo odslej: Kmetijska zadruga z 

o..j. v Zavrču. 
Naloge zadruge so: 1. da na čim ooljši 

in čim kulturnejši način oskrbuje svoje 
člane z vsemi potrebnimi potresnimi 
predmeti; 2. da odkupuje v svojem oko- 
lišu vse kmetijske pridelke in izdelke v 
skladu s postavljenim načrtom za dobro 
oskrbo mest in drugih industrijskih 
sredilo in sklepa v ta namen pogodbe; 
3. da pospešuje in razvija vse panoge 
kmetijskega gospodarstva na svojem 
področju, tako poljedelstvo, živinorejo, 
sadjarstvo, vinogradništvo, čebelarstvo, 
gojiitev industrijskih in drugih kultur, 
gozdarstvo, domačo obrt itd., posebno 
se tiste panoge oziroma kulture, ki v 
danih naravnih pogojih najbolj uspeva- 
jo; 4. da uvaja za povečanje kmetijske 
proizvodnje in s tem za naraščanje 'bla- 
gostanja svojlih Članov naprednejše teh- 
nične in agronomske metode v kmetij- 
stvu in v ta namen nabavlja kmetijqke 
stroje, umetna gnojila itd., ustanavlja 
ambulante za živino, plemenilne postaje, 
organizira selekcijo živine, gradi silose, 
organizira semensko službo, skrbi za 
gojitev sadnih, gozdnih in drugih sadik 
itd.; 5. da organizira predelavo kmetij- 
skih pridelkov in obrtne delavnice za 
potrebe svojih članov in izrablja pred- 
vsem lokalne surovine: 6. da zbira 
kmečke prihranke v obliki hranilnih 
vlóg in notranjih posojil za ustvarjanje 
obratnih sredstev in podeljevanje kre- 
ditov svojim članom; 7. da ekrbj za go- 
spodarski strokovni, kulturni - in pro. 
svetti dvig vseh prebivalcev svojega 
okoliša tako, da prireja v svojem za- 
družnem domu strokovna in politična 
predavanja, kulturne prireditve, stro- 
kovne tečaje, razstave, predvajanja fil- 
mov, goji fizkulturo itd. ter ustanovi 
svojo knjižnico. 

•Zaradi smotrnega in uspešnejšega 
izvajanja svojih nalog izdela potrebne 
načrte v skladu s splošnim državnim 
načrtom. 

• Zadružni delež znaša 150 din, delež 
zadružnikovega družinskega člana pa 20 
dinarjev; Upravni odbor sestavlja S čla- 
nov, ki izvolijo izmed sebe predsednika, 
podpredsednika in tajnika. 

Izbrišejo ee dosedanji člani upravnega 
odbora: Ceh Štefan. Vesenjak Štofan, 
skrinjar Jožef, Zula Ivan, Pungračič 
Fran«, Pravdič Martin: vpišejo se novi 
izvoljeni člani upravnega odbora: 

Gobec Martin, upravnik dr/, posestev, 
Zavrč, 

Simonič. Franc; drž. nameščenec. Za- 
vrč, 

Kekec Anton, delavec, Hrastove c. 
Ivančič,Mihael, delavec, Hrastovec, 
Petrovič Alojz, posestnik, Hrastovec, 
Kokot Jožef, posestnik, Hrastovec. 

|    Pooblaščenec   za   sopodpisovanje   je 
Možina Ivan, upravnik, Zavrč. 

Okrožno sodišče v Mariboru 
dne 17. decembra 1948. 

Zadr III 47 11.429 

1745. 
Sedež: Brežice. 
Dan vpisa: 25. novembra 1948. 
Besedilo: Nabavna in prodajna zadru- 

ga z omejenim jam9tvom v Brežicah. 
Na podlagi sklepov občnega zbora z 

dne 15. VIII. 1948 in zapisnika seje z 
dne 21. VIII. 1948 je zadruga prešla v 
likvidacijo. 

Izbrišejo se člani upravnega odbora: 
ing. Zobec Ivan, Gregorič Mirko, To- 
rnine Milan, Dernač Jakob, Merslavič 
Franc, Kežman Andrej, Šetinc Martin, 
Zokalj Alojz, Cirmski Jože in Rosbaud 
Rihard. Od registriranih članov odbora 
ostane še vpisan Pšeničnik Franc, trg. 
poslovodja v Pišecah 78, ki je odslej 
predsednik likvidacijskega odbora, ka- 
terega odborniki so se: 

Cizel Ivan, posestnik, Pavlova vas 16, 
Pisanski Albin, posestnik, Sv. Križ pni 

Kostanjevici 63, 
Podgornik Maks, mlinar, Stara vas 92 

na Bizeljskem, 
Zaje Ivan, čovlj. mojster, Sp. Sušica 28 

na Bizeljskem, 
Lapuh Jožef, Volčje 18, Sromlje. 
Božiček Franc. Sv." Peter pod Sv. gora- 

mi 22. 
Za podpisovanje sta upravičena Pše- 

ničnik Frano in Cizel Ivan. 
Okrožno sodišče v Novem mestu 

dne 25. novembra 1948. 
Zadr II 52/8-9 10.922 

1746. 
Sedež: Dobrava. 
Dan vpisa: 6. decembra 1948. 
Besedilo: Kmetijska zadruga z omeje- 

nim jamstvom v Dobravi pri Škocjanu. 
Za sopodpisovanje je poleg še enega 

člana upravnega odbora pooblaščena tu- 
di uslužbenka zadruge: Hostar Rozalija, 
poslovodja v Dobravi pri Škocijonu št. 3. 

Okrožno sodišče v NoTem mestu 
dne 6. decembra 1948. 

Zadr III 115/2 11.096 
* 

1747. 
Sedež: Kočevje. 
Dan vpisa: 9. decembra 1948. 
Besedilo: Okrajna poslovna zveza Na- 

bavno-prodajnih zadrug z omejenim 
jamstvom v Kočevju. 

Na podlagi sklepov občnega zbora 25. 
IV. 1948 in 2. IX. 1948 se vpišejo nova 
pravila. 

Naloga zadruge je: 
Zveza vodi včlanjene zadruge organi- 

zacijsko in gospodarsko, uvaja v njihovo 
poslovanje planiranje, razvid .in kontro- 
lo, skrbi za vzgojo kadrov in vzgojo za- 
družnikov sploh, so bori' za naprednejše 
oblike v zadružništvu in.za pravilni raz- 
voj svojih članic in v ta namen: 1. pred- 
stavlja in povezuje vse zadruge kmetij- 
ske vrste v svojem okraju, razen, kmetij- 
skih obdelovalnih zadrug: 2. pospešuje 

in razvija   s pomočjo svojih članic vse 
panoge kmetijstva in gospodarstva na 
svojem  področju, posebno tiste panoge 
oziroma  kulture, ki v  danih naravnih 
pogojih najbolj uspevajo, in sicer: a) po- 
maga svojim članicam pri pravilni orga- 
nizaciji selekcije živine, pri ustanavlja- 
nju plemenilnih postaj in ambulant za 
živino, pri graditvi silosov, pri nabavi in 
reji plemenske živine, pri reji drobnih 
živali itd., prav ta]-0 pa skrbi tudi za 
dobro organizacijo mlekarstva in za pro- 
dukcijo živinskih proizvodov, kot mesa, 
kož, volne itd.; b) organizira in pomaga 
izvrševati plan lesne proizvodnjo evojim 
članicam, odkupuje, predeluje in vnov- 
čuje les ter skrbi po svojih članicah za 
uspešno organizacijo pogozdovanja, po- 
sebno za ureditev drevesnic itd.; c) po- 
maga svojim članicam pri pravilni orga- 
nizaciji semenske službe, pri vzgoji in 
pravilni obdelavi vseh vrst kultur, po- 
sebno tudi industrijskih kultur,  pospe- 
šuje uvajanje naprednejših agrotehnič- 
nih metod v kmetijstvu itd,; č) pomaga 
svojim članicam pri pospeševanju sad- 
jarstva in vinogradništva,  posebno pri 
ureditvi drevesnic in trsnic, pri zatira- 
nju različnih rastlinskih bolezni, pri ob- 
novi vinogradov, pri vzgoji kakovostne- 
ga sadja, pri šolanju vin, pri vnovčeva- 
nju sadja in vin itd.; d) pomaga svojim 
članicam pri pospeševanju vseh drugih 
gospodarskih panog, na primer čebelar- 
stva itd.; 3 pomaga svojim članicam pri 
mehanizaciji kmetijstva s tem, da Skrbi, 
da bodo zadruge uspešno izrabljale raz- 
položljive kmetifeke  stroje,  nabavljale 
take stroje, da bodo 1i stroji v stalno 
uporabnem stanju, da pomaga članicam 
pri ureditvi delavnic za popravilo kme- 
tijskih strojev, da ima po potrebi svojo 
delavnico  te vrste in večje kmetijsko 
stroje ter  da  sodeluje po potrebi pri 
sklepanju pogodb med članicami in trak- 
torsko postajo.; 4.  pomaga pri pravilni 
organizaciji zadružne trgovine, ïn sicer: 
a) ekrbi, da bo trgovsko poslovanje nje- 
nih članic na stopnji racionalne, tehnič- 
no popolne in kulturne trgovine, da bodo 
članice    zniževale    zakonito   dopustno 
maržo; b) skrbi za dobro tehnično orga- 
nizacijo odkupa kmetijskih pridelkov in 
izdelkov,  posebno  za  pTavočasno kon- 
trahiranje, in ukrene vse potrebno, da 
je odkup učinkovit kakor tudi, da se 
pravilno   razvije  trgovina   po  vezanih 
cenah; c)  pomaga svojim članicam pri 
naročanju in dobavah blaga; zalaga' svo- 
je članice s trgovskim blagom in sklepa 
pogodbe z dobavnimi podjetji, kolikor 
bo to racionalno in gospodarsko smotrno; 
pri tem ekrbi posebno, da bodo vse za- 
družne trgovine pravočasno in zadostno 
založene z blagom, ki ustreza okusu in 
običajem   zadružnikov,   prav  tako   pa 
skrbi, da  ne bodo imele  zadruge  na 
zalogi blaga, ki se slaibo pTodaja: G) pre- 
važa trgovsko blago za svoje članice s 
svojim prevoznim parkom in v ta namen 
koordira tudi plansko in. umno izrabo 
prevoznih sredstev.svojih .članic-io ima 
tudi   svojo    avtomehanično   delavnico: 
5. posreduje in po  potrebi razdeljuje 
med  svoje članice kredite, organizira 
m povœùje kreditne odseke svojih čla- 



Štev. 55 - 28. XII. 1948 URADNI LIST LRS Stran 1065 

nie z Narodno banko ter pospešuje zbi- j 
ranje kmečkih prihrankov; 6'. skrbi za ! 
sistematičen dvig kulturne in prosvetne 
ravni zadružnikov in kmečkega prebi- 
valstva sploh in v ta namen pomaga v 
prvi vrsti pri graditvi zadružnih domov, 
prireja predavanja, razstave itd.; 7 vzga- 
ja po planu zadružne kadre, jih pravilno 
razporeja in utrjuje pri njih zavestno 
disciplino; 8. organizira in uravnava delo 
svojih članic, jim daje obvezna navodila 
organizacijske in poslovne narave v 
skladu z obstoječimi zakonitimi predpisi 
in navodili nadrejenih organov; organi- 
zira in upravlja organizacijsko inštruk- 
torsko in revizijsko službo, 6 katero nad- 
zoruje in zboljšuje njihovo poslovanje, 
da bo zmeraj smotrno in racionalno. 

Zaradi smotrnega in uspešnejšega iz- 
polnjevanja vseh teh nalog izdela potreb- 
ne načrte v skladu s splošnim državnim 
načrtom in skrbi, da izdelujejo^ te na- 
črte tudi njene članice ter da jih tudi 
v celoti izvajajo in presegajo. V ta na- 
men vodi tudi vso potrebno evidenčno 
in statistično službo. 

Članice zveze lahko postanejo vse za- 
druge kmetijskega značaja, ki imajo svoj 
sedež v okolišu zveze, razen kmetijskih 
obdelovalnih zadrug. 

Zadružni delež znaša 6000 din. 
Vse. sklepe večjega pomena razglaša 

zveza javno v poslovnih prostorih, po 
možnosti tudi v uradnem glasilu Glavne 
zveze kmetijskih zadrug, v dnevnem aH 
krajevnem tisku. 

Upravni odbor sestavlja 7 do 9 članov, 
in sicer predsednik, podpredsednik, taj- 
nik ter ustrezajoče število odbornikov. 

Upravni odbor poaihije po določbah za- 
kona o zadrugah in. po pravilih zadruge. 
Za zvezo podpisujeta dva člana upravne- 
ga odbora, katerih enega lahko nadome- 
šča j>o upravnem odboru pooblaščeni 
uslužbenec zveze. 

Izbrišejo se îzefopivëi člani upravnega 
odbora: Cigolo Anton, Kotnik Jože, Ru- 
tar Peter, Levsfek Alojz, Bencina' Janez, 
Gradinar Franc, LukeSč Franc, Klarič 
Miha, Briški Matija Od že registriranih 
Članov odbora ostaneta še nadalje vpi- 
sana Gorše Franc, Kočevje, podpredsed- 
nik in Merhar Vinko. Dolenja vaš, od- 
bornik. 

Vpišejo so novi izvoljeni člani uprav- 
nega odbora: •.'.'• 

Mohorič Mirko, nameščenec, Ribnica 
št 61, predsednik, 

Bencina Drago!, nameščenec, Kočevje ] 
št. 235, tajmiik, 

Hude Ervin, nameščenec, Kočevje, 
Zbontar Franc, obrtnik. Stara cerkev . 

št. 34, 
Kovačič Ivan, kmet, Sodražica. odbor-." 

niki. 

Okrožno sodišče v Novem mestu 
dne 9. decembra 1948. . 

ZadT III 9/2-?, 11.343 : 

i * 
»     174S. 

Sedež: Kostanjevica na Krki. : 
Dan vpsa: 10. septembra 194S. " 
Besedilo: Nabavna in prodajna zadru; 

ga z omejenim jamstvom v Kostanjevici ' 
na Krki. 

Besedilo odslej* Kmetijska zadruga v 
Kostanjevici na Krki. 

Zadruga je bila ustanovljena za nedo- 
ločen čas. 

Delež zadružnika znaša 100 din, za 
zadružnikove družinske člane pa 50 di- 
narjev. Vsak član odgovarja še z deset- 
kratnim zneskom vpisanih deležev. 

Zadruga oskrbuje svoje člane z vsemi 
potrebnimi potresnimi predmeti, odku- 
puje kmetijsko pridelke in izvršuje vse 
zadeve, ki so navedeno v 3. členu novih 
pravil. 

Upravni odbor sestavlja 7 članov, • 
sicer predsednik, podpredsednik, tajnik 
in štirje odborniki. Zadrugo zastopa 
upravni odbor ali tisü, ki ga ta poobla- 
sti, zanjo pa podpisujeta dva člana 
upravnega odbora in en <za to pooblašče- 
ni uslužbenec zadruge. 

Izbrišejo so izstopivši člani upravnega 
odbora: Herakovič Pavle, Gajšek Stan- 
ko, Pavlenč Igua% Hodnik Martin, Kle- 
menčič Martin, Zagoro Janez, Penca Ja- 
nez, Sintič Alojz, Zolinjak Jakob, Jereb 
Janez, Selan Ludvik, Miklavčič Jože, vpi- 
šejo pa novi izvoljeni člani upravnega 
odbora: 

Špilar Jože, kmet, Dobe 26, predsed-. 
nik, 

Herakovič Pavel, kmet, Kostanjevica 2, 
podpredsednik, 

Tančak Štefan, brivec, Kostanjevica 
št 28, tajnik, 

Vodopivec Maks, kmet, Dobe 7, 
Dragan KaroKna. kmetovalka, Kosta- 

njevica H, 
Kavčič-Steianio Ivan, kmet, Orehovec 

št. 49, 
Pisek Miha,, kmet, Globooice, odbor- 

niki. !"-'-." 
Pooblaščeni uslužbenec zadruge je 

Svajger Ivan, poslovodja v Kostanjevici 
št 45. 

Okrožno sodišče v Novem mestu 
dne 10. septembra 1946. 

: Zadr II 82/5—8 11.097 

1749. 
Sedež: Stara cerkev. 
Dan vpisa: 15. decembra 1948. 
Besedilo:' Kmetijska nabavno prodajna 

zadruga z omejenim jamstvom v Stari 
cerkvi. 

Na občnem zboru 19. III. 1918 so bila 
sprejeta nova pravila. 

Besedilo odslej: Kmetijska zadruga z 
omejenim jamstvom v Stari cerkvi pri 
Kočevju. 

Zadruga, je bila ustanovljena za nedo- 
ločen čas. , 

Naloge zadruge so: Oskrbovanje 8a- 
hov z vsemi potrebnimi potroenimi 
predmeti, odkupovanje vsakovrstnih 
•kmetijskih' pridelkov • izdelkov,' pospe- 
ševanje vseh panog kmetijskega gospo- 
darstva in izvrševanje drugih zadev, ki 
so podrobno navedene v 8. členu pravil 
zadruge. 

Delež zadniznika znaša 100 din, dele?, 
zadružnikovega družinskega člana pa 10 
dinarjev. Vsak od teh odgovarja.še z de. 
•"ptkratnim zueskor" vpisanih obveznih 
'icležev. 

Razglasi in sklepi zadruge članom se 
nabijejo na zadružni razglasni deski, va- 

bila na zbor ec 'razglasijo na krajevni 
običajni način. 

Upravni odbor sestavlja 7 članov, i» 
sicer predsednik, tajnik in 5 odbornikov. 
Zadrugo zastopa upravni odbor, ali tisti, 
ki ga ta pooblasti, zanjo pa podpisujeta 
dva člana upravnega odbora ali en član 
uj-Tavnega odbora in en pooblaščeni 
uslužbenec zadruge. 

Izbrišejo se izstopivši člani upravnega 
odbora: Glas Alojz, Fajs Janez, Hočevar 
Janez, Gorjan Marica, Goršič Ivan. Toni- 
še Franc. 

Poleg že registriranega predsednika 
Trpina Franceta ee vpišejo še novi izvor 
ljeni člani upravnega odbora: 

Miler Marijana, gospodinja. Slovenska 
vas 44, tajnica, 

Mikulič Janez, kmet, Gorenje 14, 
Vidmar Janez, železničar, Stara cer- 

kev 2, 
Žele Alojz, železničar, Koblerji 26,    ' 
Cimprič Jože, delavec, Mlaka 11, 
Trona Stefan, delavec," Lozino 5, od- 

borniki. 
Pooblaščenca za öopodpisovanje sta 

že registrirani poslovodja Briški Matija, 
in Šafar Alojz, knjigovodja. Stara oer- 
kev št. 9. 

Okrožno sodišče v Novem mestu 
dne 15. decembra 1948. 

Zadr III 4/2^-4 11.588 
* 

1750. 
Sedež: TribuČe. 
Dan vpisa: 10. decembra 1948. 
Besedilo: Živinorejska zadruga z ome- 

jenim jamstvom v Tribnčan. 
Na občnem zboru 18. IV. 1948 eo bila 

sprejeta nova pravila. 
Besedilo odslej: Kmetijska zadruga * 

omejenim Jamstvom v Trfbnèab. okraj 
Črnomelj. .   . ; 

Zadruga je bila ustanovljena za nedo- 
ločen -čas. 

Naloge zadruge so: Oskrbovanje članov 
zk vsemi potrebnimi potroenimi predme- 
ti, odkupovanje vsakovrstnih kmetijskih 
pridelkov in izdelkov v svojem okolrau, 
pospeševanje vseh panog kmetijskega 
gospodarstva in izvrševanje vséh drugih 
zadev, ki so podrobno navedene v % 
členu pravil zadruge. 

Delež zadružnika znaša 100 din, dele! 
zadružnikovega družinskega član 10 din* 
Vsak od teh jamči še s petnajstkratriim 
zneskom vpisanih obveznih deležev. 

Razglasi in sklepi zadruge članom s* 
nabijejo na zadružni razglaeni deski r 
poslovnih rostorib zadruge, vabila na 
zbor na Še na oalasnih deskah v Tribu- 
čah, Boiancih, Bednju, Pribi'nc>''i in se 
razglasijo na zadružnih seeiankih. . 

Upravni" odbor sestavlja 5 do 7,čk- 
nov. in sicer pvedsedn'k, podpredsed- 
nik, tajnik in ustrezajoče število odbor- 
nikov. _ Zadrugo zastona upravni odbor, 
ali tisti, ki ga ta pooblasti, zanjo podpi- 
sujeta vedno dva člana ur-Tavnega odbo- 
ra ali en član upravnega odbora ïn en 
pooblaščeni uslužbenec zadruge. - 

Izbrišejo se izstooivši Člani upravne- 
•• odbora: Kozan Jernej, Vlašič Jože. 
Vrlinič Ilija. Vranešič Jožo,, Sedlar Jo- 
že, črnič Miko, .Tankovin Jurii. Žarkovie" 
Jurij in Črnič Matija. Od prejšnjega od- 
bora ostane še. nadalje v. novem odboru: 
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Vrlinič Rade, pos. sin v Bojancih št. 28, 
na novo se vpišejo člani upravnega od- 
bora: 

Dragoš Matija, posestnik, Tribuče 35, 
predsednik, 

Vranešič Pepca, pos. hči, Tribuče 41, 
podpredsednik, 

Prijanovič Peter, pos. sin, Tribuče 14, 
tajnik, 

Peteh Anton, posestnik. Bedenj 19, 
Črnič 'Alojz, posestnik, Pribinci 18, 
Vrlinič Mirko, pos. sin, Bojanci47, od- 

borniki. 
Za sopodpisovanje zadruge sta pred- 

vsem pooblaščena: Dragoš Matija in 
Vranešič Pepca. 

Okrožno sodišče • Novem mestu 
dne 10. decembra 1948. 

Zadr II 101/2—4 11.648 
* 

1751. 
Sedež: Videm ob Savi. 
Dan vpisa: 17. decembra 1948. 
Besedilo: Nabavna in prodaj- J "odru- 

a z omejenim jamstvom v Vidmu ob 
vi. 
Vpiše ee zaradi nove upravne razde- 

litve kraiev Slovenije ' renos zadruge 
od okrožnega sodišča v Celju na okrož- 
no sodiš?, v Novem mestu, člani te za- 
druge, ki že več let ni poslovala in ni- 
ma premoženja, so pristopili k spodaj 
navedeni novo ustanovljeni zadrugi. Na 
občnem zboru 19. II. 1948 so bila spre- 
jeto- nova pravila. 

Besedilo odslej: Kmetijska zadruga z 
omejenim jamstvom v Vidmu ob Savi, 
okraj Krško. 

Zadruga j« bik ustanovljena za nedo- 
ločen čas. 

Naloge zadruge so: Oskrbovanje čla- 
nov z vsemi potrebnimi potrošnim! 
predmeti, odkupovanje vsakovrstnih 
kmetijskih pridelkov in izdelkov v svo- 
jem okolišu; pospeševanje vseh panog 
kmetijskega gospodarstva in izvrševanje 
še drugih zadev, ki so podrobno nave- 
dene v 3. členu pravil zadruge. 

Delež zadružnika znaša 100 din, delež 
radružnikovega družinskega člana pa 20 
dinarjev. Vsak od teh jamči še z dvaj- 
setkratnim zrakom vpisanih obveznih 
deležev. 

Razglasi in sklepi zadruge članom se 
nabijejo na zadružni razglaeni deski, 
vabila na zbor pa še v tedniku »Nova 
zadruga«. 

Upravni odbor sestavlja 10 članov, in 
sicer predsednik, podpredsednik, tajnik 
in 7 odbornikov. 

Zadrugo zastopa upravni odbor ali ti- 
sti, ki ga ta pooblasti, zanjo podpisujeta 
po dva člana upravnega odbora ali en 
član upravnega odbora in en pooblašče- 
ni uslužbenec zadruge. 

Člani upravnega odbora eo: 
Radanovič R'aard upokojenec, Bučer- 

ca 38, predsednik, 
Krajne Anton, kmet, Videm 12, pod- 

predsednik, 
Knez Anton, upokojenec, Videm 36, 

tajnik, 
Sepec Jože, kmet, Sremio", 
Pleterski Ivan, kmet, Bučerea 37, 
Valentinčič Alojz, kmet, Stara vas •, 

Mikolavčio Jure, kmet, Stara vas 55, 
Bogovič Franc, čevljar, Stara vas 141, 
Zlatic Anton, kovač, Stara vas 108, 
Bahč Rozika, gospodinja, Stara vas 60, 

odborniki. 
Pooblaščeni uslužbenec zadruge za 

sopodpisovanje z še enim članom uprav- 
nega odbora je Babic Maks, trg. name- 
ščenec, Stara vas 127. 

Okrožno sodišče v Novem mestu 
dne 17. decembra 1948. 

Zt 110/48 — Zadr II 138/7-10    11.550 
* 

1752. 
Sedež: Senožeče, okraj Postojna. 
Dan vpisa: 17. novembra 1948. 
Besedilo: Nabavna in prodajna zadru- 

ga z omejenim jamstvom v Senožečah. 
Na skupščini 10. IV. 1948 so bila spre- 

jeta nova pravila. 
Besedilo odslej: Kmetijska, zadruga z 

omejenim jamstvom v Senožečah. 
Naloge zadruge so: 1. da na čim boljši 

in čim kulturnejši način oskrbuje svoje 
člane z vsemi potrebnimi potrošnimi 
predmeti; 2. da odkupuje v svojem oko- 
lišu vse kmetijske pridelke in izdelke v 
skladu s postavljenim načrtom za dobro 
oskrbo mest in drugih industrijskih sre- 
dišč in sklepa v ta namen pogodbe; 
3 da pospešuje in razvija vse panoge 
kmetijskega gospodarstva na svojem 
področju, tako poljedelstvo, živinorejo, 
sadjarstvo, vinogradništvo, čebelarstvo 
gojitev industrijskih in drugih kultur, 
gozdarstvo, domačo obrt itd., posebno 
ìe tiste panoge oziroma kulture, ki v 
danih naravnih pogojih najbolj uspeva- 
jo, 4. da uvaja za povečanje kmetijske 
proizvodnje in s tem za naraščanje bla- 
gostanja svojih članov naprednejše teh- 
nične in agronomske metode v kmetij- 
stvu in v ta namen nabavlja kmetijske 
stroje, umetna gnojila itd., ustanavlja 
ambulante za živino, plemenilne postaje, 
organizira selekcijo živine, gradi silose, 
organizira semensko službo, skrbi za 
gojitev sadnih, gozdnih in drugih sadik 
itd.; 5. da organizira predelavo kmetij- 
skih pridelkov in obrtne delavnice za 
potrebe svojih članov in izrablja pri tem 
predvsem lokalne surovine; 6 da zbira 
kmečke prihranke v obliki hranilnih 
vlog in notranjih posojil za ustvarjanje 
obratnih sredstev in podeljevanje kre- 
ditov svojim članom; 7. da skrbi za t - 
spodarski strokovni, kulturni in pro- 
svetni dvig vseh prebivalcev svojega 
okoliša tako, da prireja v svojem za- 
družnem domu strokovna in politična 
predavanja, kulturne prireditve, stro- 
kovne tečaje, razstave,, predvajanja fil- 
mov, goji fizkulturo itd. ter ustanovi 
svojo knjižnico. 

Zaradi smotrnega in uspešnejšega iz- 
vajanja svojih nalog izdela potrebne na- 
črte v skladu s splošnim državnim na- 
črtom. 

Zadružni delež znaša 100 din, delež 
zadružnikovega družinskega člana znaša 
20 din. Vsak Član odgovarja za obvezno- 
sti zadruge s petkratnim zneskom vpi- 
sanega enkratnega temeljnega oziroma 
družinskega deleža. 

Upravni odbor sestavlja 5 do 9 članov. 
Zadrugo zastopa upravni  odbor, zanjo 

podpisujeta dva čiana upravnega odbora, 
katerih enega lahko nadomešča po uprav- 
nem odboru pooblaščeni uslužbenec za- 
druge. 

Izbrišejo se pTejšnji člani upravnega 
odbora: Sluga Franc, Dolenja vas, Hre- 
ščak Jernej, Senadoie, Sotlar Anton, Se- 
nožeče, Zetko Karol, Lože, Gerželj Franc, 
Senožeče, Zivič Ladislav, Gabrče in Kav- 
čič Franc, Senožeče, vpišejo se novi iz- 
voljeni člani upravnega odbora: 

Šturm Jo3ip, Senožeče, 
Ferfila Franc, Senožeče, 
Fabčič Ivan, Senožeče, 
Zelen Josip, Senožeče, 
Ferfila Andrej, Senožeče. 
Ižanc Josip, Laže, 
Mahnič Anton, Senožeče. 
Obenem se vpiše, da se je po sklepih 

skupščin obeh zadrug »Živinorejska za- 
druga z omejenim jamstvom v Senože- 

ičah« spojila in vključila v »Kmetijsko 
zadrugo z omejenim jamstvom v Seno- 
žečah«. 

Okrožno sodišče v Postojni 
dne 17. novembra 1948. 

Zt 26/47-9 - Zadr. III/27 11.508 

1753. 
Sedež: Zreče. 
Dan izbrisa: 28. novembra 1948. 
Besedilo: Lesno produktivna zadruga- 

x o. j. v Zrečah. 
Zaradi spojitve s Kmetijsko zadrugo 

z o. j. v Zrečah. 
Okrožno sodišče v Celju 
dne 23. novembra 1948. 

Zadr VI 168/2 1L168 
* 

1784. 
Sedež: Senožeče. 
Dan izbrisa: 17. novembra 1948. 
Besedilo: Živinorejska zadruga z ome- 

jenim jamstvom v Senožečah. 
Zaradi spojitve s »Kmetijsko zadrugo 

z omejenim jamstvom v Senožečah«. 
Okrožno sodišče v Postojni 

dne 17. novembra 1948. 
Zt 84/46—2 11.160 

Vpisi v trgovinski register 
1755. 

Sedež: Ljubljana. 
Dan vpisa: 3. decembra 1948. 
Besedilo: Fr. Šumi & Co., industrijska 

in trgovska družba z o. z. Ljubljana. 
Izbriše se delegat Gavrilovič Milan. 
Na podlagi odločbe MLO v Ljubljani, 

poverjeništvo za trgovino in preskrbo z 
dne 2. XII. 1948, TP št. 0507/48. je pre- 
šla tvrdka v likvidacijo. 

Likvidatorji: 
Stupica Franc, Ljubljana. Gajeva 1, 
Falatov Josrip, Mala vas 77, Jezica, 
Gavrilovdč Milan, Ljubljana. Pleteršni- 

kova ulica. 
Likvidacijska firma: kakor doslej s 

pristavkom »v likvidaciji«. 
Likvidatorji kolektivno podpisujejo li- 

kvidacijsko firmo. 
Okrožno sodišče • Ljubljani 

dne 3. decembra 1948. 
Rg C III 99/28 10.986 
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1756. 
Sedež: Celje. 
Dan izbrisa: 24. novembra 1948. 
Besedilo: »Zavora« prva jugoslovanska 

tvornica raznih zavor, tehničnih naprav 
in strojev v Celju, družba z o. z. 

Zaradi nacionalizacije 
Okrožno sodišče v Celju 
dne 24. novembra 1948. 

C I 51/47 10.881 

1757. * 
Sedež: Celje, Gabrje. 
Dan izbrisa: 20. novembra 1048. 
Besedilo:  Konrad Gologranc, stavbe- 

nik, Celje — Gabrje. 
Zaradi nacionalizacije. 

Okrožno sodišče v Celju 
dne 20. novembra 1948. 

A II 187/48 10-873 
* ' 

1TOÖ. 

Sedež: Celje, Gabrje. 
Dan izbrisa: 20 novembra 1948. 
Besedilo: Pajk Karel & drug, tvorni- 

ca za izdelovanje perila, Celje — Gabrje. 
Zaradi nacionalizacije 

Okrožno sodišče v Celju 
dne 20. novembra 1948. 

A II 71-19 10.877 
* 

1759. 
Sedež: Laško. 
Dan izbrisa: 6. decembra 1948. 
Besedilo: Gcrkman Franjo, tekstilna 

tovarna, Lava, Laško. 
Zaradi nacionalizacije. 

Okrožno sodišče v Celju, 
dne 6. decembra 1948. 

A III 236/23 11.384 

1760. 
Sedež: Mozirje. 

.   Dan izbrisa: 22. novembra 1948. 
Besedäo: Savinjska tovarna barv in 

lesnih izdelkov Alojz Coricar in drug, 
Mozirje. 

Zaradi' nacionalizacije 
Okrožno sodišče v Celju 
dne 22. novembra 1948. 

A II 20/30 ÌOSW 
* 

1761. 
Sedež: Polzela. 
Dan izbrisa: 23. novembra 1948. 
Besedilo: M- Vrečko, lesna industrija, 

Polzela. 
Zaradi nacionalizacije 

Okrožno sodišče v Celju 
dme 28. novembra 1948. 

A III 12• 10.864 
* 

1762. 
Sedež: Rogatec 
Dan izbrisa: 23. novembra 1948. 
Besed'lrv >Sik d. d. v Rogatcu. 
Zaradi nacionalizacije. 

Okrožno sodišče v Celju 
dne 23. novembra 1948. 

B II 72/5 10.-896 

1768. 
Sedež: Sp. Hudinja. 
Dan izbrisa: 11. novembra 1948. 
Besedilo: Blaž Sodin, parna žaga, lesna 

industrija in trgovina ter mizarstvo, Sp. 
Hudinja, 

Zaradi nacionalizacije 
Okrožno sodišče v Celju 
dne 11. novembra 1948 

A II 86/7 10.539 

1764. 
Sedež: Store. 
Dan vpisa: 10. decembra 1948. 
Besedilo: Rudnik in železarna Store. 
Zaradi vpisa v register drž. gospodar- 

skih podjetij pri ministrstvu za finance 
FLRJ. 

Okrožno sodišče v Celju 
dne 10. decembra 1948. 

A   175/41 11.341 
* 

1765 
Sedež: Žalec. 
Dan izbrisa: 23. novembra 1948 
Besedilo: Josip Lorber & drug, stroj- 

no ključavničarstvo in strugarstvo v Žal- 
cu. 

Zaradi nacionalizacije. 
Okrožno sodišče v Celju 
dne 23 novembra 1948. 

A 179/21 10.883 
* 

1766. 
Sedež: Ljubljana. 
Dan izbrisa: 1. decembra 1948. 
Besedilo: Banka Pehani & Ko, družba 

z o. z. 
Na podlagi odločbe ministrstva za fi- 

nance LRS z dne 4. IX. 1948. 
Okrožno sodišče v Ljubljani 

dne 1. decembra 1948. 
Rg C III 111/20 10.890 

* 
1767. 

Sedež: Ljubljana. 
Dan izbrisa: 1. decembra 1948. 
Besedilo: Slovenska banka d. d. 
Na podlagi odločbe ministrstva za fi- 

nance LRS z dme 4. IX. 1948. 
Okrožno sodišče v Ljubljani 

dne 1. decembra 1948. 
Rg B I •/91 10.891 

* 
1768. 

Sedež: Mengeš. 
Dan izibriea: 9. decembra 1948. 
Besedilo: JugoJilc, družba z o. z. 
Zaradi vpisa v register državnih go- 

spodarskih podjetij pmi  ministrstvu za 
finome LRS. 

Okrožno sodišee v Ljubljani 
dne 9. decembra 1948. 

% C II 105/37 11.814 

rm. 
Sedež: Št. Lenart pri Brežicah. 
Dan izbrisa: 26. •• 1948. 
Besedilo: Št. Lenart pri Brežicah. 
Obratni predmet: Opekarna. 
Lastnik tvrdke: Hermina Treppo, po- 

seetoiea pri Št. Lenarta pri Brežicah. 

Ker je bilo to podjetje po ukazu Pre- 
zidija Ljudske skupščine LRS z dne 28. 
IV. 1948, t. št. 23 in zakona z dne 28. IV. 
1948 (Uradni list LRS, št. 18/11648) na- 
cionalizirano in vpisano odslej v regi- 
ster za državna gospodarska podjetja pri 
ministrstvu za finance LRS. 

Okrožno sodišče v Novem mestu 
dne 29. maja 1948. 

t A II 82/10 11.547 

Uvedbe postopanja 
za razglasitev za mrtve 

IV R 153/48 10.•9 
Turcer Franc, roj. 4. IX. 1909 v Tuzli, 

sin Franca in Estere rojene Staudacher, 
rudar, poročen, Reštanj 48, KLO Senovo, 
je odšel novembra 1941 v Westfalijo na 
delo. Zadnjič se je javil ženi 16. IV. 
1944, od tedaj se pogreša. 

Na predlog žene Turcer Ane, delavke 
iz Reštanja 28, se uvede postopanje za 
razglasitev za mrtvega in se izdaja po- 
ziv, da se o pogrešanem do 1. I. 1949 
poroča sodišču ali skrbnici Pavlija Sla- 
vici, sod. uslužbenki v Brežicah. 

Turcer Franc se poziva, da se zgÌBr 
si pri sodišču ali drugače da kako veet 
0 sebi. 

Po preteku roka bo sodišče odločilo o 
predlogu. 

Okrajno sodišče v Brežicah 
za okraj Krško 

dne 26. oktobra 1948. 
* 

1 R 217/48-6 10821 
Blažič Dušan, roj. 4. III. 1921 v Se- 

lili na Krasu, delavec, je bil konec maja 
1944 od Nemcev odveden v tržaške za- 
pore. Od maja 1945 se pogreza. 

Na predlog Blažič Valerije, vdove, Sc- 
io na Krasu 43, se uvede postopanje za 
razglasitev za mrtvega in se izdaja po- 
ziv, da se o pogrešanem do 15. II. 1949 
poroča sodišču ali skrbniku •••••• 
Nadi, sod. uradnici v Gorici. 

Blažič Dušan se poziva, da se zglaei 
pri sodišču ali drugače da kako vest o 
sebi. 

Po preteku roka bo sodišče odločilo o 
predlogu. 

Okrajno sodišče v Gorici 
dne 23. novembra 1948. 

I R 241/48 11.316 
Poberaj Alojz, roj. 7. VI. 1911 v Sol- 

kanu, sin Jožefa in Jožefe rojene Vižin, 
samski, mizar v Solkanu 252, je bil kot 
italijanski vojak leta 1944 na bojišču v 
Afriki ujet, na to je šel L 1944 k parti- 
zanom. Od septembra 1944 se pogreša. 

Na predlog Poberaj Jožefe rojene Vi- 
zia, gospodinje, Solkan 252, se uvede 
postopanje za razglasitev za mrtvega iin 
se izdaja poziv, da se o pogrešanem do 
1. III. 1948 poroča sodišču ali skrbniku 
Lahu Rudolfu, sod. uradniku v Gorici. 

Poberaj Alojz se poziva, da se zglasi 
pri sodišču ali drugače da kako vest o 
sebi. 

Po preteku roka bo sodišče odločSo o 
pTedlogu. 

Okrajno sodišče v Gorici 
dne 11. decembra 1948. 
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R 466/4S-3 10610 
Stravs Ivan, roj. 8. VI. 1875 v Zakri- 

žu, okraj Idrija, sin pok. Jerneja in pok. 
Marije •••••• Pagon, poročen, aidar, je 
bil 15. V. 1915 mobiliziran v avstrijsko 
vojsko. Služil jo pri edinici FJB 20, 6 
stotndja, voj. pošta 220 v Tirolah. Zad- 
njic je pisal septembra 1918. Od tedaj 
se pogreša. 

Na predlog žene Šfcravs Marjane, kme- 
tice iz Zakriža 10, se uvede postopanje 
ïa razglasitev za mrtvega in so izdaja 
poziv, da se o pogrešanem do 1. II. 1949 
:>oroča sodišču. 

Stravs Ivan se poziva, da se zglasi 
pri sodišču ali drugačo da kako vest o 
sebi. 

Po preteku roka bo sodišče odločilo o 
predlogu. 

Okrajno sodišče v Idriji 
dno 20. novembra 1948. 

R 469/48-3 10761 
Velikajne Leopold, roj. 12, XI. 1909 v 

Idriji, sin pok. Ivana in Katarine rojene 
Močnik, samski, čevljar v Idriji, Titova 
št. 18, je služil v NOV pri komandi me- 
sta Vojsko. Avgusta 1944 je bil poslan 
na Notranjsko in bil med potjo od bega 
v bližini Rakeka napaden. Od tedaj se 
pogreša. 

Na predlog matere Velikajne Katari- 
ne, gospodinje iz Idrije, Titova 18, se 
uvede postopanje za razglasitev za mrt- 
vega in se izdaja poziv, da se o pogre- 
šanem do 1. II. 1949 poroča sodišču. 

Po preteku roka bo sodišče odločilo o 
predlogu. 

Okrajno sodiščo v Idriji 
dne 26. novembra •8. 

R 473/48—2 10990 
Mlakar Ivan, roj. 6. VII. 1912 v Kojci, 

sin Ivana in pok. Katarine rojene Go- 
lob, samski, kmet, je bil 1941 mobilizi- 
ran v italijansko vojsko. V poletju 1942 
je bil poslan na rusko bojišče, od- koder 
je zadnjič pisal decembra 1942 iz oko- 
lice Stalingrada. Od tedaj se pogreša. 

R 472/48—2 10988 
Mlakar Katarina, roj. 19. I. 1919 v 

Kojci, hči Ivana in pok. Katarine roje- 
ne Golob, samska, šivilja, je odšla no-, 
vembra 1942 v NOV. Zadnjič jo je videl 
njen brat Mlakar Alojzij septembra 1943 
v Novem mestu, ko je odhajala s svojo 
edinico na Primorsko. Od tedaj se po- 
greša. 

Na predlog sestre, Rupnik Zofije, go- 
spodinje iz Kojce 35, se uvede postopa- 
nje za razglasitev za mrtvo. 
R 468/48—4 10989 

Stravs Andrej, roj. 18. XI. 1897 v Rav- 
neh, sin pok. Franca in pok. Marjete ro- 
jene Bevk, poročen, kmeî, je bil 26. VII. 
1914 mobiliziran v avstrijsko vojsko. Bij 
je na italijanskem bojišču, marca 1916 
pa je baje padel pri Malem kalu na Ko- 
roškem. 

Na predlog žene Stravs Marjane, kme- 
tice iz Ravni 52, •• uvede postopanje za 
razglasitev za mrtvega. 

Vsakdo, ki mu je o pogrešanih kaj 
znano, ee poziva, da to do 1. II. 1949 po- 
roča sodišču. 

J?o pTeteku roka bo sodiščo odloČilo o 
predlogih. 

Okrajno sodišče v Idriji 
dne 3. decembra 1948. 

« 
R 475/48—2 11.346 

Podobnik Jožef, roj. 14. XI. 1920 v Sp. 
Idriji, sin Aniona in pok- Marije rojene 
Novak, poročen, mizar iz Sp. Idrije 70, 
je bil maja 1942 odposlan kot italijanski 
vojak na rusko fronto in se je zadnjič 
oglasil decembra 1942, od tedaj »e po- 
greša. Baje je prišel avgusta 1944 v ru- 
sko ujetništvo nekje blizu Moskve. 

Na pTedlog žene Podobnik Ivanke, go- 
spodinje iz Sp. Idrije 70, se uvede posto- 
panje za razglasitev za mrtvega in se Iz- 
daja poziv, da se o pogrešanem do 1. II. 
1949 poroča sodišču. 

Po preteku roka bo sodišče odločilo o 
predlogu. 

Okrajno sodišče v Idriji 
dne 16. decembra 1948, 

* 
R III 564/48—5 10764 

Frank Jože, roj. 12. IX. 1874 v Pre- 
garjah, sin pok. Jakoba in pok. Jožefe 
rojene Dodič, poročen, kmečki delavec, 
je odšel 19. III. 1907 v Ameriko. Zadnjič 
ga je videl Tomažlč Josip iz Pregarja 
št. 45 v Richmondu, West Virginia, USA 
leta 1909. Od tedaj se pogrela. 

Na predlog zeta Zadmika Josipa, 
kmeta iz Pregarja 70, »e uvede postopa- 
nje za razglasitev za mrtvega in se iz- 
daja poziv, da ee o pogrešanem do 1. II. 
1949 poroča sodišču ali skrbniku Žiberni 
Josipu, sod. uslužbencu v Ilirski Bi- 
strici. 

Po preteku roka bo eodiSee odločilo o 
predlogu. 

Okrajno sodišče v II. Bistrici 
dne 24. novembra 1948. 

* 
Ok 90/47—8 10765 

Logar Anton, roj. 7. IV. 1903 v Pod- 
taboru, sin pok. Pelra in pok. Marije ro- 
jene Maslo, kmečki delavec, poročen, je 
vstopil 10. II. 1944 v NOV na Primor- 
skem. Po izpovedbi Tomšiča Jožefa iz 
Knežaka 188, se kot borec VIII. Levsti- 
kove brigade iz bojev pri Črni vasi pri 
Ljubljani od maja 1944 pogreša. 

Na predlog žene Logar Valentine, go- 
spodinje iz Podtabora 1, ee uvede posto- 
panje za razglasitev za mrtvega in se iz- 
daja poziv, da se o pogrešanem do 1. II. 
1949 poroča sodišču ali skrbniku Žni- 
daršiču Andreju, obrtniku ia II. Bistrice 
št/36. 

III R 868/48-3 10.763 
Mezgec Anton, roj. 5. X. 1921 v Mr- 

šah, kmečki sin Antona in Frančiške ro- 
jeno škočaj, famsld, je bil aprila 1944 
kot borec IX. brigade pri Ribnici na 
Dol. od Nemcev zajet. Odpeljan je bil 
v ljubljanske zapore, pozneje pa v Maut- 
hausen. Po izpovedbi Mezgeca Jožefa rn 
Kocjančiča Antona je bil poslan v bolni- 
co, kjer je po poročilu RK 13. II. 1945 
umrl. 

Na predlog očeta Mezgeca Antona, 
kmeta iz Mrš 3, se uvede postopanje za 
razglasitev za mrtvega in so izdaja po- 
ziv, da so o pogrešanem do 1. II. 1949 
poroča sodišču ali skrbniku Oljšaku Tou- 
ssaintu, sod. uradniku v II. Bistrici. 

Po preteku roka bo sodišče odločilo o 
predlogih. 

Okrajno sodišče v H. Bistrici 
dne 25. novembra 1948. 

II R 295/48-4 10433 
Grampuš Jožef, roj. 11. III. 1903 v Dra- 

vogradu, sin Grampuš Marije, orožnik v 
Kranju, je med okupacijo služboval kot 
nemški orožnik. Baje je bil v bojih pri 
špiljah ranjen in je v bolnici v ruskem 
ujetništvu V3. V. 1945 umrl. Vse poiz- 
vedbe oddelka za notr. zadeve pri 10 
glavnega mesta Ljubljane so ostale brea- 
uspešme. 

Na predlog žene Grampuš Rozalije iz 
Ljubljane, Slomškova 3, se uvede posto- 
panje za razglasitev za mrtvega in se iz- 
daja poziv, da se o pogrešanem do 31. I. 
1949 poroča sodišču ali skrbniku Zelez- 
mku Simonu, sod. uradniku v Kranju. 

Grampuš Jožef se poziva, da se zglasi 
pri sodišču ali drugače da kako vest o 
sebi. 

Po preteku roka bo sodišče odločilo o 
predlogu. 

Okrajno sodišče v Kranju 
dne 16. novembra 1948. 

Ok 296/48—4 10726 
Leben Venceslav, roj. 4. X. 1909 v 

Dvoru pri Polhovem Gradcu, sin Franca 
in Frančiške rojene Škof, delavec v Pol- 
hovem Gradcu 26, se od maja 1945 po- 
greša. 

Na p'redlog žene Leben Neže, krajevne 
babice v Polhovem Gradcu 26, se uvede 
postopanje za razglasitev za mrtvega in 
se itzdaja poziv, da se o pogrešanem v 
dveh mesecih po objavi v Uradnem listu 
LRS poroča sodišču ali skrbniku Lebmi 
Jožefu, Dvor 20, oziroma predlagateljici. 
Ok 245/48—9 10723 

Marinč Ignac, roj. 9. VII. 1924 in 
Marinč Jožef, roj. 3. III. 1926, oba v 

Petkovcu, sinova  Ignaca  in  Frančiške 
rojene Bogataj, delavca v Petkovcu 2, se 
od leta 1945 pogrešata. 

Na predlog sestre Marinč Ivanke, hče- 
re rjosestnika, Petkovec 2, p. Logatec, se 
uvede postopanje za razglasitev za mrt- 
va in se izdaja poziv, da se o pogreša- 
nih'v dveh mesecih po objavi v Urad- 
nem listu LRS poroča sodišču ali skrb- 
niku Erženu Jakobu, posestniku v Pet- 
kovcu 19, oziroma predlagateljici. 

Leben Venceslav in Marinč Ignac ter 
Jožef se pozivajo, da se zglasijo PTì so- 
dišču aH drugače dajo kako vest o sebi. 

Po preteku rokabo sodišče odločilo o 
predlogih. 

Okrajno sodisïc v Ljubljani 
dne 21. novembra 1948. 



^ Opozorilo 
naročnikom publikacij naše založbe 

Glede na predpise o gotovinskem prometu v I. 1949 in glede na 
odredbo o sestavljanju gotovinskih planov pozivamo vsa državna gospo- 
darska podjetja in ustanove, naj v I. 1949 plačujejo naročnino za naše 
periodične publikacije s prenosom (virmanom) na naš tekoči račun: Na- 
rodna banka, centrala za Slovenijo, Ljubljana, št. 6-90190-1. PAv tako naj 
s prenosom (virmanom) plačujejo tudi knjižice in oglase. Obenem naj ozna- 
čijo  namen plačila  (naročnina za Uradni  list LRS,   Vestnik,   Ljudski 
pravnik, Ljudska uprava za dobo od .........  do .......—-...., kupnina za 
knjižico, plačilo za oglas št ). Teh plačil namreč v našem gotovinskem 
planu ne bomo predvideli. 

Vsi drugi naročniki naj uporabljajo od nas poslane položnice 
z natančno označbo naročniškega razdobja. Plačila brez takih označb ne 
moremo v redu izknjižiti in jih zaradi njihove nejasnosti ne moremo pri- 
znati za veljavne. 

Prav tako opozarjamo naročnike, naj pri svojih plačilih navedejo na- 
tančno isti naslov, na katerega časopis prejemajo. Vse spremembe nam 
takoi sporočite. 

•.1••2••• ÎJraSsnsa Hsfa LïlS in Vestnika urada za cene pri PVLRS, 
plačajte čimprej naročnino za 1. 1949, da ne boste imeli težav in sitnosti 
konec iunuaria. kn bomo us (avili Ust, vsem. k! ne bodo imeli plačane 
naročnine vsaj za 1. četrtletje l. 1949. Prav tako bomo ustavili list tistim, 
ki ne bodo plačali naročnine za II. četrtletje do 30. aprila, za III. četrt- 
letje do 31. julija 1949 in za IV. četrtletje do 31. oktobra 1949. 

Cena ^Uradnega lista LRS« za 1. 1949 je ta-le: 
celolpfno 240. din, 
polletno    120 din, 
četrtletno 60 din. 
Cena za posamezno številko, ki obsega do 16 strani znaša 4 din, za 

vsakih nadaljnjih 16 strani pa še 4 din. 
Cena Vestnika urada za cene pri PVLRS za 1. 1949 je,ta-le: 
celoletno 108 din, 
polletno     54 din, 
četrtletno 27 din. 
Cena za posamezno številko znaša 4 din. 
Naročniki Ljudskega pravnika in Ljudske uprave, poravnajte svoje 

obveznosti do obeh listov. 
V l. 1949 bo naročnina za Ljudski pravnik 78 din, za Ljudsko upravo 

pa 96 din. Obe publikaciji bosta v 1. 1949 redno mesečno izhajali in prina- 
šali kakor doslej bogato gradivo za študij zakonodaje in za delo ljudskih 
odborov. Posamezna'številka Ljudskega pravnika bo znašala 7 din, Ljud- 
ske uprave pa 10 din. 

Naročniki knjižnih publikacij naše založbe in naročniki posameznih 
izvodov nabili periodičnih publikacij, pošiljajte nam obenem z naročilom 
tudi plačilo za naročeno publikacijo. Knjižice in posamezne izvode poši- 
ljamo le proti vnaprejšnjemu plačilu ali pa povzetju. 

Rok za reklamacije izostalih številk je 14 dni. 
« 

Vse poročnike prosimo, da naša navodila natančno izpolnjujejo, ker le 
tako bodo prihranili sitnosti in stroške sebi, nam pa olajšali delo. 

Ravnateljstvo »Uradnega lista LRS« 



Seznam knjig 
k! lih ima založba «Uradnega lista LRS" še na zalogi: 

1. Zaton o zakonski zvezi ter zakon ia navodila o 
državnih matičnih knjigah; cena 12 dia; 

2. Zakon in drugi predpisi o lovstvu in zakon o ure- 
ditvi ribarstva v Sloveniji; cena 6 din; 

8. Zakon o ustavodajni skupščini Ljudske republike 
Slovenije in zakon o volitvah ljudskih poslancev za Usta- 
vodajno skupščino (s komentarjem in obrazci); cena 
10 din; 

4 Zbirka zdravstvenih predpisov, v kateri je zbrano 
gradivo vseh zdravstvenih predpisov, predpisi o socialnem 
zavarovanju, o inšpekciji dela itd. Zbirka, ki ima nad 
300 strani, stane 65 din; 

5. Zbirka skrbstvenih predpisov, v kateri so zbrani 
temeljni zakoni o skrbništvu, zakon o posvojitvi in pra- 
vilniki ter navodila v zvezi s tema zakonoma; strani 150, 
cena 25 din; 

6. Predpisi o strokah in prejemkih za republiške dr- 
žavne uslužbence. V knjižici so zbrani .vsi do konca leta 
1947 izdani predpisi o razvrstitvi in prejemkih državnih 
uslužbencev v ekonomsko-komercialni stroki, v stroki 
kontrole mer in plemenitih kovin, v finančni, industrijski, 
tehnični, gradbeni, geološki, geodetski, planerski, stati- 
stični, hidrometeorološki, kmetijski, gozdarski, veterinar- 
ski, pravni, administrativni, kontrolni, zdravstveni, pro- 
svetno-znanstveni, muzejsko-konservatorski, bibliotekar- 
sko-arhivistični in kriminalistični stroki, nadalje predpisi 
o prejemkih umetniškega osebja in novinarjev v državni 
službi, o prejemkih republiških državnih uslužbencev in 
^državnih uslužbencev ljudskih odborov ter pravilnika o 
poviških temeljne plače po službenih letih za uslužbence 
zdravstvene in prosvetno-znanstvene stroke Knjižica ob- 
sega 268 strani in stane 42 din; 

7. Zbirka predpisov o varstvu mater in otrok. V 
knjižici je uredba o dečjih jaslih, uredba o ustanavljanju 
in ureditvi dečjih domov s pravilnikom o ureditvi in delu 
dečjih domov. Zbirki so dodani še izvlečki iz drugih za- 
konov, uredb itd., ki se tičejo socialnega in zdravstvenega 
varstva nosečih, porodnic In mater; strani 106, cena 17 din; 

8 Mrliška pregledna služba, ki vsebuje uredbo o mr- 
liški pregledni službi z obrazci ter strokovna navodila 
za opravljanje mrliškega pregleda: dodan le tej zbirki 
tudi Izvleček iz zakona o državnih matičnih knjigah in 
odredba o spremembi odredbe o splošni zdravniški in 
zobozdravniški tarifi; strani 48, cena 7 din; 

9 Priročnik za krajevne ljudske odbore, I. del, je 
izdal sekretariat z? koordinacijo lokalne uprave pri pred- 
sedstvu vlade LRS in predstavlja prvi zvezek tez, ki so 
jih pripravila posamezna re&urna ministrstva in druge 
republiške ustanove za predavanja na tečajih za funk- 
cionarje krajevnih ljudskih odborov   Ta zvezek obsega 

snov, ki se nanaša na področje planiranja, evidence in 
statistike, lokalnega gospodarstva in finance krajevnih 
ljudskih odborov; strani 118, cena 20din; 

10. Zbirka zakonitih predpisov za uporabo v civil- 
nem sodnem poslovanju obsega zakone in ure<*' - lu se 
nanašajo na poslovanje naših civilnih sodišč Med dru- 
gimi zakoni je v tej zbirki tudj zakon o nacionaliza- 
ciji zasebnih gospodarskih podjetij, temeljni-zakon o raz. 
lastitvi in zakon o potrditvi, spremembah in dopolnitvah 
zakona o zaplembi premoženja in izvrševanju zaplembe; 
strani 200, cena 44 din; 

11. Zbirka gospodarskih predpisov, II. del, kjer so 
zbrani najvažnejši predpisi, ki so izšli od marca 1947 
do maja 1948 o upravi državnih gospodarskih podjetij, in 
sicer predpisi o arbitraži, pogodbah, plačevanju medse- 
bojnih obveznosti, registraciji, vknjižbi lastninske pra- 
vice itd. V dodatku so zbrani predpisi o akumulaciji in 
cenah; strani 752, cena 105 din; 

12. Komentar splošnega dela kazenskega zakonika; 
strani 304, cena 90 din; 

13 Splošni register predpisov za leta 1945—1947, ki 
registrira vse predpise, objavljene v uradnem listu DFJ 
• FLRJ in v uradnem listu SNOS-a oziroma LRS od 
osvoboditve do vštetega letnika 1947, tedaj vse predpise 
zveznega in republiške» pomena, kakor tudi predpise 
o cenah in določitvi cen, *1 so bili objavljeni v omenjenih 
uradnih glasilih, oziroma prilogah teh glasil, ter v poseb- 
nih glasilih teh vlad. Zaradi preglednosti so predpisi 
uvrščeni po abecednem redu in po časovnem razdobju, 
strani 453, cena 60 din; 

14. Petletni plan, ki vsebuje zakon o petletnem planu 
za razvoj narodnega gospodarstva FLRJ, zakone o pet- 
letnem planu vseh ljudskih republik naše države z govori 
naših odgovornih državnikov na zasedanju ljudske skup- 
ščine FLRJ; strani 460, cena 95 din. 

15. Pravilnik o ureditvi in vodstvu državnih matič- 
nih knjig; v tej knjižici je objavljena tudi odredba o ma- 
tičnih okoliših in so priobčeni obrazci za vodstvo matič- 
nih knjig Strani 98, cena 18 din. 

16. Abecedni imenik k upravni razdelitvi LRS z 
upravno razdelitvijo LRS, imenikom krajevnih ljudskih' 
odborov, njihovih pošt in zemljevidom krajevnih ljudskih 
odborov LRS, ki naj služi kot nekak register krajev, do- 
kler ne bo izdan popoln krajevni leksikon Ljudske repu- 
blike Slovenije. Zadosti naj veliki potrebi, ki je nastala 
zaradi povečanja našega nacionalnega ozemlja in nove 
ureditve naše države, ker so vsi dosedanji registri. leksi- 
koni in pregledi postali pomanjkljivi in zastareli. 

Gradivo za imenik Je prispeval Statistični urad LRS. 
Strani v formatu »Uradnega lista LRS« 162, cena 70 din. 

Vse te knjižice se naročajo pri >Uradnem listu LRS«. Ljublana,   Gregorčičeva 23/1 
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Hazgiasi in oglasi 
Vpisi v register državnih 

gospodarskih podjetij 

2350. 
Sedež: Celje. 
Dan vpisa: 21). decembra 1948. 
Besedilo; Podjetje za rejo prašičev — 

Celje. 
Poslovni predmet: Nabava in prevzem 

odkupljenih mršavih prašičev in plemen, 
skih svinj; pitanje mršavih prašičev in 
"vzreja pujskov; pridelovanje in nabava 
potrebne zelene krme in močnih krmil; 
prodaja mršavih prašičev, plemenskih 
svinj in pujskov drugim gospodarstvom, 
drž. kmetijskim posestvom kmetijskim 
obdelovalnim zadrugam, kmetijskim za- 
drugam in ekonomijam; prodaja pitanih 
prašičev klavnim podjetjem ali drugim 
koristnikom. 

Ustanovitelj podjetja: Vlada LRS, od. 
ločba št. S zak. 628 z dne 25. X. 1948. 

Operativni uoravni voditelj: Ministr- 
stvo za trgovino in preskrbo LRS. 

Podjetje zastopata: 
Košir Jože, ravnatelj, ki podpisuje sa- 

mostojno, v ob«e<ni Zak. pooblastil in 
pravil podjetja, ter 

Sere Drago, glavni računovodja, ki so. 
podpisuje vse listine, navedene v 47. čle- 
nu sol. zakona o drž. gospodarskih pod- 
jetjih 

Ministrstvo za finance LRS, 
Ljubljana, 

dne 15. decembra 1948. 
St. 243117-48 11.492 

* 
2351. 

Sedež: Ljubljana. 
Dan vpisa: 15. decembra 1948. 
Besedilo: »Rima«, tovarna clcktroma- 

terala. Ljubljana, skrajšano: »Elma«, 
Ljubljana. 

Poslovni predmet: Industrilsko izdelo. 
vanje transformatorjev, instalacijskega 
materiala, relejev, elpktrotonlolnih tri- 
prav in aparatov za gostinstvo. 

Ustanovitelj podietja: Vlada LRS, od- 
ločba št. S-zak. 650 z dne,30. X. 1948. 

Operativni ubravni voditelj: Olavna 
direkcija za elektroindustrijo LRS. 

Podjetje zastopa: 
Gr~ -~* Franc, ravnatelj, ki podpisu- 

je samostojno, v obsegu zak. pooblasti] 
in prav'1 rodjptja. 

Ministrstvo za finance LRS, 
Ljubljana, 

dne 15. «WpTTibra 1948. 
St. 243140-48 11.491 

* 
2352. 

Sedež: Ljubljana. 
Dan vnijia: 4. decembra 194 v, 
B"spdilo: Lesno industrijsko podjetje 

LJubljana. 

Poslovni predmet: Nakup, žaganje in 
predelava vseh vrst lesa ter prodaja pro. 
izvodov lesne industrije. 

Ustanovitelj podjetju: Vlada LRS, od- 
ločba at. S-aak. 641 z dne 30. X. 1948. 

Operativni upravni voditelj: Olavna 
direkcija lesne industrije LRS, 

Podjetje tastopa: 
ing. Oskar Jug, direktor, ki podpisuje 

samostojno, v obsegu zak. pooblastil in 
pravil podjetja. 

Ministrstvo za finance LRS, 
Ljubljana, 

dne 2. decembra 1948. 
St. 24389-1948 11.537 

* 
2353. 

Sedež: Ljubljana. 
Dan vpisa: 20. decembra 1948. 
Besedilo: Podjetju za rejo prašičev — 

Ljubljana. 
Poslovni predmel: Nabava in prevzem 

odkupljenih mršavih prašičev in ple- 
menskih svinj; pitanje mršavih prašičev 
In vzreja pujskov, pridelovanje in naba- 
va potrebne zelene krme in močnih kr- 
mil; prodaja mršavih prašičev, plemen- 
skih svinj in pujskov drugim gospodar- 
stvom, drž. kmetijskim posestvom, kme- 
tijskim obdelovalnim zadrugam, kmetij- 
skim zadrugam m ekonomijam; prodaja 
dopitan:h prašičev klavnim podjetjem in 
drugim koristnikom. 

Ustanovitelj podjetja: Vlada LRS, od- 
ločba št. S—zak. 626 z dne 25. X. 1948. 

Operativni upravni voditelj: Ministr- 
stvo za trgovino in preskrbo LRS. 

Podjetje zastopata: 
•Polokar Vladimir, ravnatelj, ki podpi- 

suje samostojno, v obsegu zak. pooblastil 
in pravil podjetja,, ter 

Kranjc Marica, glavni računovodja, ki 
sopodpisuje vse listine, navedene v 47. 
členu spi. zakona o drž. gospodarskih 
podjetjih. t 

Ministrstvo za finance LRS, 
Ljubljana, 

dne 20. decembra 1948. 
St. 243 156 - 1948        11.493 

* 
2354. 

Sedež: Maribor. 
Dan vpisa: 4. decembra 1948. 
Besedilo: Podjetje za rejo prašičev — 

Maribor. 
Poslovni predmet: Nabava in prevzem 

mršavih prašičev in plemenskih svinj, 
pitanje mršavih prašičev in vzreja puj- 
skov, pridelovanje in nabava potrebne 
zelene krme in močmh krmil, prodaja 
mršavih prašičev, plemenskih svinj In 
pujskovdrug:m gospodarstvom,<drž.kme- 
tijskim zndrupam in ekonomijam, proda- 
ja dopitnnih prašičev klavnim podjetjem 
in umirim koristnikom. 

Ustanovitelj podiptja: Vlada LRS. od- 
ločba št. S—zak. 627 z dne 25. X. 1948. 

Operativni upravni voditelj: Ministr- 
stvo za trgovino in preskrbo LRS. 

Podjetje zastopata: 
Toplikar Jože, ravnatelj, ki podpisuje 

samostojno, v obsegu zak. pooblastil in 
pravil podjetja, ter 

Cepin Ivan, glavni računovodja, ki so- 
podpisuje vse listine, navedene v 47. 
členu spi. zakona o drž. gospodarskih 
podjetjih. 

Ministrstvo za finance LRS, 
Ljubljana, 

dne 2. decembra 1948. 
Št. 24362-1948 11.536 

2355. 
Sedež: Mengeš. 
Dan vpisa: 4. decembra 1948. 
Besedilo: Tovyrna filca, Mengeš. 
Poslovni predmet: Industrijsko izdelo. 

vanje tehničnega filca. 
Ustanovitelj podjetja: Vlada LRS, od- 

ločba št. S-zak. 573 z dne 18. IX. 1948. 
Operativni upravni voditelj: Glavna 

direkcija tekstilne industrije LRS. 
Podjetje zastopa: 
ing. Zalokar Vinko, direktor, ki pod- 

pisuje samostojno, v obsegu zak. poobla. 
stil in pravil podjetja. 

Ministrstvo za finance LRS, 
Ljubljana, 

dne 2. decembra 1948. 
St 24379-1948 11.535 

2356. 
Sedež: Tezno pri Mariboru. 
Dan vpisa: 15. decembra 1948. 
Besedilo: Tovarna Hektrokovinskih 

izdelkov, Tezno pri Mariboru, skrajšano: 
»E'ektrokov'na«, Tezno pri Mariboru. 

Poslovni predmet: Industrijsko izdelo- 
vanje elektromotorje, s priborom, sve- 
tilnega, daljnovodnega in drugega elek- 
trotehničnega materiala. 

Ustanovitelj podjetja: Vlada LRS, od- 
ločba št. S-zak. 631 z dne 25. X. 1948. 

Operativni upravni -voditelj: Glavna 
direkcija za elektroindustrijo LRS, 

Podjetje zastopa: 
Goleč Maks, ravnatelj, ki podpisuje 

samostojno, v obsegu zak. pooblastil in 
pravil n-ndietja. 

Ministrstvo za finance LRS, 
Ljubljana, 

dne 15. decembra 1948. 
Št 2431 "6-48 11.490 

¥ 
2357. 

Sedež: Vir pri Domžalah. 
Dan vnisa: 4. decembra 1948. 
Besedilo:  Tovarna snnkctnega mate- 

riala. Vir pri Domžalah. 
Poslovni predmet: Izdelovanie sanitet- 

nih tkanin in vate na industrijski na- 
ein. 

Ustanovitelj •••"••'•: •]••• LRR od- 
ločba št. S—zak. 574 i dne 18. IX. 1948. 
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Operativni   upravni   voditelj:   Glavna 
direkcija tekstilne industrije LRS. 

Podjetje nastopata: 
Burgar Andrej, direktor, ki podpisuje 

samostojno, v obsegu zak. pooblastil in 
pravil podjetja, ter 

Kregar Karlo, računovodja, ki sopod- 
pisuje vse listine, navedene v 47. členu 
spi. zakona o drž. gospodarskih podjet- 
jih. 

Ministrstvo za îinance LRS, 
Ljubljana, 

dne 2. decembra 1948. 
Št. 24391—48 11.534 

2358. 
Sedež: Celje. 
Dan vpisa: 4. decembra 1948. 
Besedilo: ^Slovenija — avtopromet — 

Celje.« 
Vpiše se Janežič Franc, šef eksploata- 

cije, ki podpi4uje za podjetje v odsotno- 
sti direktorja, v istem obsegu kot oni 

Ministrstvo za finance LRS, 
Ljubljana, 

dne 2. decembra 1948. 
Št 24388-48 11.538 

* 
2Ô39. 

Sedež: Doleniskp Toplice. 
Dan vpisa: 20. decembra 1948. 
Besed'lo: Zf'ravilišKo-gostinsko podjet- 

je Dolenjsko Toplice. 
Izbriše se vesel Franc, dosedanji rav- 

natelj, vpiše se 
Peceli Vinko, v. d. ravnatelja, ki pod- 

pisuje ••••«••••", v obsegu zak. poobla- 
stil in pravil podjetja. 

Ministrstvo za finance LP% 
Ljubljana, 

dne 17. decembra 1948. 
Št. 248116-48 11.496 

« 
2360. 

Sedež: Duplica nri Kamniku. 
Dan vpisa: 20. decembra 1948. 
Besedilo: Tovarna upognjenega pohi- 

štva Duplica pri Kamniku. 
Izbriše se KovaČič Rafael, dosedanji 

ravnatelj, vpiše se 
Istenič Anton, ravnatelj, ki podpisuje 

samostojno, v obsegu zak. pooblastil In 
pravil oodietja. 

Ministrstvo za finance LRS. 
Ljubljana, 

dne 17. decpmbra 1948. 
St. 24^114/1—48 11.497 

* 
2361. 

Sedež: T/tija. 
Dan vnisa • 4. decembra 1948. 
Besedilo: Prodilnica Litija. 
Vpise •• Koželj Bpti. računovodja. Ici 

soDodpisujejo v«e listine, naveden v 47. 
členu  sni. zakona   o drž. gospodarskih 
podjetjih. 

Ministrstvo •• finance LRS, 
Linhljana, 

dnp 2. (Wprnbr?) 1948. 
Št. 24386-1948 11.545 

• 

2362. 
Sedež: LinWianä. 
Dan vniqa: 4. decembra 1948. 
BesedMo: »Spfurnns«. tovarna kovin- 

ske embalaže, Ljubljana. 

Izbriše ee Stopar Viktor, dosedanji 
direktor, vpišejo pa se: 

Vipotnik Albin, direktor, ki podpisuje 
samostojno, v obsegu zak. pooblastil in 
pravil podjetja, 

Veter   Anton,   komercialni   direktor, • 
ki podpisuje v odsotnosti direktorja, v 
istem obsegu kot oni, ter 

Bačak Ladislav, glavni računovodja, 
ki sopodpisuje vse listine, navedene v 
47. členu spi. zakona o drž. gospodarsk.ih 
podjetjih. 

Ministrstvo za finance LRS, 
Ljubljana, 

dne 2. decembra 1948. 
St. 24363—1948 11.542 

* 
2363. 

Sedež: Ljubljana. 
Dan vpisa: 4. decembra 1948. 
Besedilo-.    »Slovonija-avtopromet    — 

Ljubljana«, skrajšano: »SAP-Ljubljana.« 
Izbriše se Murn Alojz, dosedanji šef 

odseka za eksploatacijo, vpiše se 
Lampelj Franc, v. d. šefa odseka za 

eksploatacijo, ki podpisuje za podjetje v 
odsotnosti direktorja, v istem obsegu kot 
oni. 

Ministrstvo za finance LRS. 
Ljubljana, 

dne 2. decembra 1S48. 
Št. 24385-48 11.533 

* 
2364. 

Sedež: Ljubljana. 
Dan vpisa: 4. decembra 1948. 
Besedilo:  ^Slovcnija-les«, podjetje za 

izvoz lesa in lesnih produktov,   Ljub- 
ljana. 

Izbriše se pomožna naprava — zbirno 
skladišče na Sušaku; vpiše se 

Seršen Stanislav, pomočnik glavnega 
direktorja, ki podpisuje v odsotnosti 
glavnega direktorja, v istem obsegu kot 
oni. 

Ministrstvo za finance LRS, 
Ljubljana, 

dne 2. decembra 1948. 
Št. 24383—48 11.541 

* 
2365. 

Sedež: Ljubljana. 
Dan vpisa: 4. decembra 1948. 
Besedilo: Trgovsko podjetje »Tkani- 

na«, Ljubljana. 
Izbriše se dr. Zidarič Boris, doseda- 

nji v. d. namestnika ravnatelja, vpiše 
pa se 

Kristančič Franc, ravnatelj, ki podpi- 
suje samostojno, v obsegu zak. pooblastil 
in pravil podjetja. 

Ministrstvo za finance LRS, 
Ljubljana, 

dne 2. decembra 1948. 
Si 24390-48 11540 

« 
2366. 

Sedež: Maribor. 
Dan vpisa: 4. decembra 1948. 
Besedilo: ^Mariborska tiskarna«, Mari- 

bor. 
Izbriše se Notar KareL sekretar, vpi- 

še se 

Glavič Vinko, industrijski obratovod- 
ja, ki podpisuje za podjetje v odsotnosti 
direktorja, v istem obsegu kot oni. 

Ministrstvo za finance LRS. 
Ljubljana, 

dne 2. decembra 1948. 
Št 24377—1948 11.544 

# 
2367. 

Sedež: Novo mesto. 
Dan vpisa: 20. decembra 1948. 
Besedilo: Gozslno gospodarstvo Novo 

mesto. 
Vpiše se: 
Oberč Bogomir, pomočnik direktorja, 

ki podpisuje za podjetje v odsotnosti di- 
rektorja, v istem obsegu kot oni. 

Ministrstvo za finance LRS, 
Ljubljana, 

dne 17. decembra 1948. 
Št. 24367/1—48 11.495 

* 
2368. 

Sedež: Novo mesto. 
Dan vpisa: 4. decembra 1948. 
Besedilo: Tekstilna tovarna Novo me- 

sto. 
Izbriše se Morelj Franc, dosedanji di- 

rektor, vriše pa se 
Galof Valter, direktor, ki podpisuje 

samostojno, v obsegu zak. pooblastil in 
pravil podjetja. 

Ministrstvo za finance LRS. 
Ljubljana, 

dne 2. decembra 1948. 
Št. 24324/1—1948        11.543 

* 
2369. 

Sedež: Sevnica ob Savi. 
Dan vpisa: 20. decembra 1948. 
Besedilo: Kopitarna Sevnica, Sevnica 

ob Savi. 
S podjetjem Kopitarna Sevnica se 

združita podjetji: 
Tovarna podpQtnlkov Rimske Toplice, 

ki se hkrati izbriše kot samostojno pod- 
jetje, in 

>Petac, družba z o. z., Radeče pri Zi. 
danem mostu. 

Obrati podjetja so v Sevnici, v Rade- 
čah pTi Zidanem mostu in v Rimskih To. 
plicah. 

Ministrstvo en finance LRS, 
Ljubljana, 

dne 17. decpmbra 1948. 
Št 243108-48 11.499 

2370. 
Sedež: Seïana. 
Dan vnisa: 4. decembra 1948. 
Bpspdilo:   Gostinsko   podjetje   hotel 

»Tritrlavc, Sežana. 
VpiSe se Bukovec Stana, v. d. glavne- 

ga računovodje, ki sonodoisuie vse listi, 
ne. navedene v 47. členu spi. zakona o 
drž. gosDodarskih podjetjih. 

Ministrstvo ?» finance LRS, 
LJubljana, 

dne 2. decpmbra 1948. 
St. 24314/1-48 11.539 

* 
2371. 

Sedež: Tolmin. 
Dan vnisa: 17. decembra 1948. 
Besedilo:  Gozdno  gospodarstvo  Tol- 

min. 



Štev. 55 — 28. XII. 1948 ÖR A DNI LIST LRS Stran 1051 

Operativni upravni voditelj odslej: Mi. 
nistrstvo za gozdarstvo • lesno indu- 
strijo LRS. 

Obrat Gozdna uprava Črniče je pre- 
imenovan v Gozdno upravo Trnovo. 
Izbriše se obrat Gozdna uprava Panovec. 
Izbriše ee ing. Mazi Stanislav, dosedanji 
direktor, vpišeta se: 

Brezec Franc, pomočnik direktorja, ki 
podpisuje za podjetje v odsotnosti direk- 
torja, v istem obsegu kot oni. ter 

Leban Anton, sekretar, ki podpisuje v 
odsotnosti direktorja in pomočnika, v 
istem obsegu kot navedena. 

Ministrstvo za finance LRS, 
Ljubljana, 

dne 17. decembra 1948. 
Št 243131-4S 11.494 

2372. 
Sedež: Trïië. 
Dan vpisa: 20. decembra 1948. 
Besedilo: Tovarna pohištva Tržič. 
Izbriše se Gole Edvard, dosedanji rav- 

natelj, vpiše pa se 
Pogačar Franc, v. d. ravnatelja, ki pod- 

pisuje samostojno, v obsegu zak. poobla- 
stil • pravil podjetja. 

Ministrstvo za finance LRS, 
Ljubljana, 

dne 17. decembra 1948. 
Št 24382/1—48 11.498 

2878. 
Sedež: Frankolovo. 
Dan vpiea. 15. decembra 1948. 
Besedilo* »Pesek KLO« Frankolovo. 
Poslovni predmet: Pridobivanje in 

prodajanje peska in kamenja. 
Ustanovitelj podjetja: KLO Franko- 

lovo. 
Operativni upravni voditelj: KLO 

Frankolovo. 
Podjetje zastopajo in zanj podpisu- 

jejo: 
Jakop Anton, upravnik, 
Srebot  Franc, namestnik, 
Stukelj Vida, odbornik KLO, 
Branič Ivan, knjigovodja, vsi v obsegu, 

ki je določen v *pl. zakonu o drž. gospo- 
darskih podjetjih in potrjenih. 

Okrajni LO Celje okolica, 
poverjeništvo za finance, 
dne 15. decembra 1948. 

Št 3510/3-48 11.425 

* 
2374. 

Sedež: Frankolovo. 
Dan vpisa: 15. decembra 1948. 
Besedilo: ^Krojaška delavnica KLO« 

Frankolovo. 
Poslovni predmet: Vsa dela krojaške 

stroke. 
Ustanovitelj podjetja: KLO Franko- 

lovo. 
Operativni upravni voditelj: KLO 

Frankolovo. 
Podjetje zastopajo in zanj podpisu- 

jejo: 
Skoberne Kari, upTavnik, 
Štukelj Vida, odbornik KLO, 

Bračič Ivan, administrator, vsi v ob- 
segu, ki je določen v epL zakonu o drž. 
gospodarskih podjetjih in potrjenih. 

Okrajni LO Celje okolica, 
poverjeništvo za finance, 
dne 15. decembra 1948. 

Št S844/1—48 11.426 

2375. 
Sedež: Sv. Peter v Sav. dolini. 
Dan vpisa: 15  decembra 1948. 
Besedilo,: ^Kurivo KLO« Sv. Peter v 

Sav. dolini. 
Poslovni predmet: Dobava premoga. 
Ustanovitelj podjetja: KLO Sv. Peter 

v Sav. dolini, odločba št. 140S/48. 
Operativni upravni voditelj: KLO Sv. 

Peter v Sav. dolini. 
Podjetje zastopa in zanj podpisuje: 
Lužar Anton, upravnik, v obsegu, ki 

je določen v spi. zakonu o drž. gospodar- 
skih podjetjih in potrjenih pravilih. 

Okrajni LO Celje okolica, 
poverjeništvo za finance, 
dne 15 decembra 1948. 

Št 8001/2 11.424 

2376. 
Sedež: Marenberg. 
Dan vpisa: 17. decembra 1948. 
Beesdilo: Gostinska podjetja KLO Ma- 

renberg. 
Poslovni predmet: Točenje pijač, pri- 

pravljanje in prodaja toplih in mrzlih 
jedil za abonente in potujoče gosto. 

Ustanovitelj podjetja: KLO Maren- 
berg. 

Operativni upravni voditelj: KLO Ma- 
renberg. Y 

Poslovalnice: 
gostilna Svoboda Marenberg št. 84, 
krajevna gostilna Marenberg št. 54. 
krajevna gostilna Marenberg, Zg. Vi- 

žinga. 
Za podjetje podpisujeta: 
Hinko Fabijan, upravnik, v vseh zade- 

vah podjetja samostojno, v njesrovi od- 
sotnosti podpisuje in listine po 47. členu 
spi. zakona o drž. gospodarskih podjetjih 
sepodp isuje 

Moškon Rozalija. knjigovodja. 
Okrajni LO Dravograd, 

poverjeništvo za fnance,   . 
dne 17. decembra 1948. 

Št 1290/2—48 ••76 
# 

2377. 
Sedež: Marenberg. 
Dan vpisa: 17. decembra 1948. 
Besedilo: Obrtna podjetja KLO Maren» 

borg. 
Poslovni predmet: Izdelava in popra- 

vila novih in starih kolarskih potreb- 
ščin; klanje živine, predelava in pTodaja 
svežega in suhega mesa; izdelava in po- 
pravilo novih in starih Čevljev; izdelava 
vozov in vseh drugih kovaških potreb- 
ščin ter podkovan je lftmj; peka kruha za 
garantirano preskrbo m privatnikom. 

Ustanovitelj podjetja: KLO Maren- 
berg.       t 

Operativni upravni voditelj: KLO Ma- 
renberg. 

Poslovalnice: 
kolarmca Marenberg št 28, 
mesarija Marenberg št 88, 
čevljarnica Marenberg št. 95, 
kovačnica Marenberg št 69, 
pekarna Marenberg. 
Za podjetje podpisujeta: 
Ilinko Fabijan, v vseh zadevah pod- 

jetja, v njegovi odsotnosti podpisuje in 
listine po členu spi. zakona o drž. go- 
spodarskih podjetjih sopodpisuje 

Moškon Rozalija, knjigovodja. 
Okrajni LO Dravograd, 

poverjeništvo za f!nance, 
dne 17. decembra 1948. 

,     , Št 1289/2—48 11595 

2378. 
Sedež: Moänje. 
Dan vpisa: 17. decembra 194S. 
Besedilo: Krajevno gostinsko podjetje 

Mošnje. 
Ustanovitelj podjetja: KLO Mošnje. 
Operativni upravni voditelj: Izvršilni 

odbor KLO Mošnje. 
Podjetje zastopajo in zanj podpisu- 

fejo: 
Habjan Antonija, poslovodja, 
Urbanč   Anton,  odgovorni  organ  za 

računovodstvo, 
Zupane Franc, namestnik odg. organa 

za računovodstvo. 
Okrajni LO Jesenice, 

poverjeništvo za finance, 
dne 17 decembra 1948. 

Št. V-7509/3 11574 
* 

2879. 
Sedež: Cerklje ob Krki. 
Dan vpiea: 21. decembra 1948. 
Besedilo: Krajevno gostinsko podjetje 

Cerklje ob Krki. 
Poslovni predmet: Vsi posli gostinske 

stroke. 
Ustanovitelj podjetja: KLO Cerklje ob 

Krki. odločba št 1099 z dne 1. XII. 
1948. 

Operativni upravni voditelj: KLO Cer- 
klje ob Krki. 

Za podjetje podpisujejo: 
Zičkar Jože, poslovodja, do zneska 

10.000 din, večje zueske pa skupaj z 
njim 

Butara Jože. v njegovi odsotnosti p» 
Račič Tone, član KLO. 

Okrajni L0 Krško, 
poverjeništvo za finance, 
dne 21. decembra 1948. 

Št. 64/69 11.488 

2380. 
Sedež: Godemarci. 
Dan vpisa: i. decembra 1948. 
Besedilo: Obrtne delavnice KLO Go- ' 

demarci. 
Poslovni predmet: Izdelava čevljev. 
Ustanovitelj podjetja: KLO Godemarct 
Operativni upravni voditelj: KLO Go- 

demarci. 
Podjetje zastopa in zanj podpisuje: 
Mnnda   Ludvik,  upravnik,  v  obsega 

določb 88. člena spi. zakona o drž. go- 
spodarskih podjetjih. 

Okralpi LO Ljutomer, 
poverjeništvo z*» finance, 
dne 221 df^^bra 1948. 

Št 1997/48 11D93 
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2381. 
Sedež: Lahonci. 
Dan vpisa: 1. decembra 1948. 
Besedilo. Čevljar na KLO Lahonci. 
Poslovnj predmet: Izdelovanje čevljev. 
Ustanovitelj podjetja;  KLO Lahonci. 
Operativni upravni voditelj; KLO La- 

honci. 
Podjetje zastopata in zanj podpisujeta: 
Kralj Franc, upravnik. 
Krajne Franc, tajnik. 

Okrajni LO Ljutomer, 
poverjeništvo za finance, 
dne 22. decembra 1948. 

Št. 1997/48 11.094 
* 

2382. 
Sedež: Sv. Tomaž. 
Dan vpisa: 1. decembra 1948. 
Besedilo* Krojaška šiviljska delavnica 

KLO Sv. Tomaž. 
Ustanovitelj podjetja: KLO Sv. Tomaž. 
Operativni upravni voditelj: KLO Sv. 

Tomaž. 
Poslovni predmet: Izdelovanje vseb 

vrst moških in ženskih oblek. 
Podjetje zastopa in zanj podpisuje: 
Marin Jožef, upravnik, ki sklepa po, 

godbe do višine 30.000 din. 

Okrajni L0 Ljutomer, 
poverjeništvo za finance, 
dne **?. decembra 1948. 

St. 1997/48 11.093 
* 

2383. 
Sedež: Mozirje. 
Dan vpisa: 18. oktobra 1948. 
Besedilo:: Svinjogojstvo okraja Mo- 

zirje. 
Poslovni predmet: Pitanje mršavih 

ter vzrej» plemenskih prašičev. 
Ustanovitelj   podjetja:    OLO  Mozirje, 

odločba Št. 5430/1-40 z dne 24. IX. 1948. 
Operativni upravni voditelj: OLO Mo- 

zirje. 
Podjetje  zastopajo In  zanj  podpisu- 

jejo: 
Kranjo Leon. upravnik. 
Božič   Vinko,   poverjenik za  trg.  In 

pTeskrbo,  v  vseh  zadevali skupaj, na- 
mestnika sta 

Stropnik Ivan, načelnik uprave za od-' 
kup pri OLO, 

Fidler Albin, pomočnik poverjenika za 
trgovino in preskrbo. 

Okrajni L0 Mozirje, 
poverjeništvo za finance, 
dne 10. decembra 1948. 

St. 4356/48 11.422 

2384. 
Sedež: Šmartno ob Pakl. 
Dan vpisa: 10. decembra 1948. 
Besedilo: Okrajni Odpad Mozirje. 
Poslovni predmet: Zbiranje in naku- 

povanje vsakovrstnih odpadkov. 
Ustanovitelj   podjetja:   OLO   Mozirje. 
Podjetje zastopajo in zanj podpisu- 

jejo: 
Drobnič Franc, upravnik, 
Zagožen Anton in namestnik 

Antlej  Mirko, upravnik okrajnih go- 
spodarskih podjetij. 

Okrajni L0 Mozirje, 
poverjeništvo za finance, 
dne 10. decembra 1948. 

St 1949/48 11.423 

* 
2385. 

Sedež: Šoštanj. 
Dan vpisa: 22. oktobra 1948. 
Besedilo: Okrajna lekarna Šoštanj. 
Poslovni predmet: Prodaja zdravil. 
Ustanovitelj podjetja- Okrajni LO Mo- 

zirje, odločba št. 5346/1—48 z dne 15. 
IX. 1948. 

Operativni  upravni  voditelj: Mozirje. 
Podjetje  zastopata   in   zanj   podpisu, 

jeta: 
Mr. Matevžič Zora, upravnik, 
dr. Modic Stane, zdravnik. 

Okrajni LO Mozirje, 
poverjeništvo za finance, 
dne 10. decembra 1948. 

St. 4392/48 11.421 

Sedež: Dvor pri Žužemberku, 
Dan vpisa: 13. decembra 1948. 
Besedilo- Okrajno lesno industrijsko 

podjetje Dvor. 
Poslovni predmet: Rezanje in predela, 

va lesa. 
Podjetje je ustanovil: OLO Novo me- 

sto. 
Upravnik podjetja: Pečaver Franc. 
Za podjetje podpisujeta: 
Pečaver Franc in 
Judnič Jože. 

Okrajni LO Novo mesto 
poverjen"štvo za finance, 
dne 13. decembra 1948. 

St. 5702/1 11.373 

2387. 
Sedež: Begunje. 
Dan vpisa: 17. decembra 1948. 
Besedilo: Krajevna kolarska delavnica 

Begunje. 
Poslovni predmet: Oskrbovanje prebi- 

valstva v območju KLO Begunje z vsenu 
predmeti kolarske stroka 

Ustanovitelj  podjetja:  KLO Begunje. 
Operativni upravni voditelj: KLO Be- 

gunje. 
Za podjetje podpisuje: 
Skri Franc, poslovodja, v denarnih za- 

devah pa skupaj • njim 
Ule A naca, računovodja, do zneska 

10.000 din. 
Okrajni L0 Postojna, 

poverjeništvo za finance, 
dne 21, decembra 1948. 

Št. 2433/2—48 11.457 

Sedež: Postojna. 
Dan vpiea: 11. decembra 1948. 
Besedilo. Mestno podjetje »Elektrotch- 

nikac Postojna. 
Poslovni predmet* Oskrbovanje prebi- 

valstva z elektro-radij?kim materialom 
ter v to stroko spadajočih predmetov in 
vsa instalacijska delà. 

Ustanovitelj  podjetja:  MLO Postojna. 

Operativni upravni voditelj: MLO Po. 
stoj na. 

Za podjetje podpisujeta: 
Dolenc Vid, ravnatelj MGP, skupaj z 

njim 
Sever Janko, poslovodja. 

Okrajni LO Postojna, 
poverjeništvo za finance, 
dne 14. decembra 1948, 

Št. 2399/2 11.358 

* 
2389. 

Sedež: Postojna, Ulica Bazoviških žr- 
tev. 

Dan vpisa: 21. decembra 1948. 
Besedilo: Delavsko-uslužbensku re- 

stavracija 0L0 Postojna. 
Poslovni predmet: Nakup in predelava 

prehran ben i h predmetov in njih prodaja. 
Nakup in prodaja alkoholnih in brezal. 
koholnih pijač abonentom. 

Ustanovitelj podjetja: OLO Positojna. 
Operativni upravni voditelj: OLO Po- 

stojna. 
Za podietie podpisuje: 
Požer Vinko, upravnik, v denarnih za- 

devah pa skupaj z njim računovodja 
podjetja do zneska 20.000 din. 

Okrajni LO Postojna, 
poverjeništvo za finance, 
dne 21. decembra 1948. 

St. 2467/1-48 11.458 

2390. 
Sedež: Postojna, Vojkova ulica. 
Dan vpisa: 17. decembra 1948. 
Besedilo: Mestna menza Postojna. 
Poslovni predmet: Prehranjevanje de. 

lavcev in nameščencev drž. gospodarskih 
podjetij in ustanov mesta Postojne. " 

Ustanovitelj  podjetja:  MLO   Postojna. 
Operativni upTavni voditelj: MLO Po- 

stojna. 
Za podjetje podpisuje: 
Katera Jožef, poslovodja, v denarnih 

zadevah pa skupaj z njim računovodja 
do zneska 30 000 din. 

Okrajni LO Postojna, 
poverjeništvo za finance, 
dne 21. decembra 1948. 

St. 2432/2-48 11.456 

2391. 
Sedež: Celje. 
Dan vpisa: 21. deoembra 1948. 
Besedilo: Okrajni magazin Celje oko- 

lica, Celje. 
Vpiše se poslovalnica Braslovče. 

Okrajni L0 Celje okolica, 
poverjeništvo za finanre, 
dne 21  decembra 1948. 

Št. 3537/3-48 11.523 
* 

2392. 
Sedež: Dobje pri Planini. 
Dan izbrisa- 21. decembra 1948. 
Besedilo:    Trgovsko    podjetjo    KLO 

Dobje. 
Zaradi opustitve podjetja. 

Okrajni L0 Celje okolica, 
poverjeništvo za finance, 
dne 21  decembra 1948. 

Št.  3487/3 11.527 
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2393. 
Sedež: Laško. 
Dan vpisa: 20. decembra 1948. 
Besedilo: Kovinska delavnica SILO 

Laško. 
Izbrišejo •• Virant Kazimir, Roe Mi- 

lutin, Prinčič Lado; vpišeta se: 
Sipek Ferdo, poslovodja, 
Herman Anica, knjigovodja, ki podpi- 

sujeta skupaj do zneska 10.000 din. zne- 
ske nad 10.000din podpisuje 

Jelen Franjo, upravnik. 
Okrajni LO Celje okolica, 
poverjeništvo za finance, 
dne 20. decembra 1948. 

Št. 3875/1 11.526 

2394. 
Sedež: Laško. 
Dan vpisa: 20. decembra 1948. 
Besedilo: Mostni kino Laško. 
Izbrišejo se Prinčič Lado, Virant Ka- 

zimir, Roš Milutin, vpišeta se: 
Škorc Viktor, poslovodja, 
Herman Anica, knjigovodja, ki podpi- 

sujeta skupaj do 10.000din, zneske-nad 
10.000 din pa podpisuje, 

Jelen Franjo, upravnik. 
Okrajni LO Celje okolica, 
poverjeništvo za finance, 
dne 20. decembra 1948. 

Št. 3874/1—48 11.525 
* 

2395. 
Sedež: Teharje. 
Dan izbrisa: 22. decembra 1948. 
Besedilo: Gospodarska podjetja KL0 

Teharje. 
Zaradi opustitve trgovine. 

Okrajni LO Celje okolica, 
poverjeništvo za finance, 
dne 22. decembra 1948. 

. Št. 3487/3-48 11.529 
* 

2896. 
Sedež: Vojnik. 
Dan vpisa: 21. decembra 1948. 
Besedilo:  Čevljarska delavnica  KL0 

Vojnik. 
Izbrišejo se Kvëder Vili, Strehovec 

Franc, Frandolič Janko; vpišeta se: 
Trnovšek Štefan, poslovodja, 
Pušnik Mihael, namestnik, ki podpi- 

sujeta v obsegu, ki je določen v spi. za- 
konu o drž. gospodarskih podjetjih in 
potrjenih pravilih. 

Okrajni L0 Celje okolica, 
poverjeništvo za finance, 
dne 21. decembra 1948. 

Št. 1764/2-48 11.582 

2397. 
Sedež: Vojnik. 
Dan vpisa: 21. decembra 1948. 
Besedilo: Krojaška delavnica KLO 

Vojnik. 
Izbrišeta se Šinigoj Julijan in Mimik 

«Jože, vpišeta se: 
Vovšek Franc, poslovodja, 
PuSnik Mihael, namestnik, ki podpi- 

sujeta v obsegu, ki i© določen v epi. za- 

konu o drž. gospodarskih  podjetjih in 
potrjenih pravilih. 

Okrajni L0 Ccljo okolica, 
poverjeništvo za finance, 
dne 21. decembra 1948. 

Št. 3884/1—48 11.531 
* 

2398. 
Sedež: Vojnik. 
Dan vpisa: 21. decembra 1948. 
Besedilo:   Mizarska   delavnica   KLO 

Vojnik. 
Izbrišeta se Šinigoj Julijan in Mirnik 

Jože, vpišeta se: 
Ovčak Jožef, poslovodja, 
Pušnik Mihael, namestnik, ki podpi- 

sujeta v obsegu, ki je določen v spi. za- 
konu o drž. gospodarskih podjetjih in 
potrjenih pravilih. 

Okrajni LO Celje okolica, 
poverjeništvo za finance, 
dne 21. decembra 1948. 

Št. 3883/1—48 11.530 

2399. 
Sedež: Anhovo. 
Dan vpisa: 18. novembra 1948. 
Besedilo: Krajevna gostilna Anhovo. 
Podjetje ima podružnico v Ložicah, ki 

jo zastopa in zanjo podpisuje 
Jug Maks, upravnik centralne krajev, 

ne gostilne Anhovo. 
Okrajni L0 Gorica, 

poverjeništvo za finance, 
dne 18. novembra 1948. 

Št. 3178/2—48 10.600 
* 

2400. 
Sedež: Pekre. 
Dan vpisa: 9. decembra 1948. 
Besedilo: Krajevna čevljarska delavni- 

ca Pekre. 
Izbriše se za podpisovanje Artič Jože. 

in vpišejo z istimi pravicami 
Galuf Franc, poslovodja, 
Kalič Viktor, 
Godeo Anton, oba za operativno uprav, 

no vodstvo, vsi pa neomejeno. 
Okrajni LO Maribor okolica, 

poverjeništvo za finance, 
dne 18. decembra 1948. 

Št 2146/2—48 V/0        11.450 

2401. 
Sedež: Rače. 
Dan vpisa: 9. decembra 1948. 
Besedilo: Čevljarstvo KLO Rače. 
Besedilo odslej: Krajevno čevljarstvo 

Rače. 
Okrajni LO Maribor okolica, 

poverjeništvo za finance, 
dne 18. decembra 1948. 

Št. 2136/1—48 V/6        11.451 

Sedež: Rače. 
Dan vpisa: 9. decembra 1948. 
Besedilo: »Gostilna KLO Rače le. m 
Besedilo   odslej:   Krajevna   gostilna 

Rače 1. 
Okrajni LO Maribor okolica, 

poverjeništvo za finance, 
dne 18. decembra 1948. 

Št. 2136/3-48 V/6        11.464 

2403. 
Sedež: Race. 
Dan vpisa: 9. decembra 1948. 
Besedilo: Gostilna KLO Rače 2. 
Besedilo  odslej:   »Krajevna  gostilna 

Kače št. 2. 
Okrajni L0 Maribor okolica, 

poverjeništvo za finance, 
dne 18. decembra 1948. 
Št 2•/4-48 V/6 11.468 

* 
2404. 

Sedež: Rače. 
Dan vpisa: 9. decembra 1948. 
Besedilo: Krojaštvo KLO Rače. 
Besedilo  odslej:   Krajevno   krojaštvo 

Rače. 
Okrajni L0 Maribor okolica, 

poverjeništvo za finance, 
dne 18. decembra 1948. 

.   Št. 2136/2-48 V/6 11.462 
* 

2405. 
Sedež: Ruše. 
Dan vpisa: 3. decembra 1948. 
Besedilo: Krajevna gostilna Ruše. 
Za podjetje podpisuje poleg drugih še 
Mohorič  Franjo,  administrator podr- 

jetja. 
Okrajni LO Maribor okolica, 

poverjeništvo za finance, 
dne 18. decembra 1948. 
Št 861/4-48  V/6 •.•• 

* 
2406. 

Sedež: Ruše. 
Dan vpisa: 18. decembra 1948. 
Besedilo: Tekstilna industrija Ruïe. 
Operativni upravni voditelj odslej: 

Uprava proizvodnih podjetij Maribor 
okolica. 

Okrajni LO Maribor okoliea, 
poverjeništvo za finance, 
dne 18. decembra 1948. 
'    Št. 2142/2-48 V/6       11.4B6 

2407. 
Sedež: Dragatuš. 
Dan izbrisa: 17. decembra 1948. 
Besedilo:   Krojaška   delavnico,   KLO 

Dragatuš. 
Zaradi •••••••••• obratovanja. 

Okrajni LO Črnomelj, 
poverjeništvo za finance, 
dne 17. decembra 1948. 

Št 2301/1 11.862 
* 

2408. 
Sedež: Marenberg. 
Dan izbrisa: 17. decembra 1948. 
Besedilo: Čevljarnica KLO Marenberg. 
Zaradi prehoda v sestav »Obrtnih go- 

spodarskih podjetij KLO Marenberg. 
Okrajni L0 Dravograd, 

poverjeništvo za finance, 
dne 17. decembra 1948. 

Št. 1289/3—48 11.877 
* 

2409. 
Sedež: Marenberg. 
Dan izbrisa: 17. decembra 1948. 
Besedilo: Gostilne KLO Marenberg. 
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Zaradi prehoda v sestav Gostinskih 
podjetij KLO Marenberg. 

Okrajni LO Dravograd, 
poverjeništvo za finance, 
dne 17. decembra 1948. 

Št. 1290/3—48 11580 

2410. 
Sedež: Marcnberg. 
Dan izbrisa:  17., decembra  1948. 
Besedilo. Kolarnica KLO Marcnberg. 
Zaradi prehoda v sestav Obrtnih go- 

spodarskih podjetij KLO Marenberg. 
Okrajni LO Dravograd, 

poverjeništvo za finance, 
dne 17 decembra 1948. 

Št. 1289/3—48 11579 
* 

2411. 
Sedež: Marcnberg. 
Dan izbrisa: 17. decembra 1948. 
Besedilo. Kovačnica KLO Marcnberg. 
Zaradi  prehoda v sestav Obrtnih go- 

spo darsk'     idjetij KLO Marenberg. 
Okrajni LO Dravograd, 

poverjeništvo za finance, 
dne 17, decembra 1948. 
 Št. 1289/3-48 11.378 

Vpisi v register 
1 invalidskih podjetij 

2412. 
Sedež: Ljubljana. 
Dan vpisa: 20. decembra 1948. 
Besedilo: Invalidsko trgovsko podjetje 

»Embalaža«, Ljubljana, 
Poslovni predmet: Zbiranje, poprav- 

ljanje, sortiranje ter nakup in prodaja 
vseh vrst embalaže na debelo in drobno. 

Ustanovitelj podjetja: Federalni odbor 
VVI v Ljubljani, odločba št. 1340/1 z dne 
1•. X. 1948. 

(\ erativni upravni voditelj: Federalna 
uprava invalidskih gospodarskih podje- 
tij v Ljubljani. 

Podjetje zastopata: 
Gavrilovič Milan, upravnik, ki podpi- 

suje samostojno, v obsegu pooblastil, do- 
ločenih v pravilih podjetja, in 

Falatov Josip, računovodja, ki sopod- 
pisr' listine  računovodskega zna- 
čaja. 

Ministrstvo za finance LRS, 
Ljubljana, 

dne 15. decembra 1948. 
Št. 24364/1—1048 11-.489 

* 
2413. 

Sedež: Maribor. 
Dan vpisa: 4. decembra 1948. 
Besedilo: Invalidsko podjetje »Kroja- 

*tvo«, Maribor. 
Poslovni predmet: Izdelovanje oblek, 

plašče v itd. po meri. 
Ustanovitelj podjetja: Mestni odbor 

VVI v Mariboru, odločba št. 681 z dne 
•29. IX. 1948. 

Operativni upravni voditelj: Uprava 
invalidskih gospodarskih podjetij v Ma- 
riboru. 

Podjetje zastopata: 
Pšeničnik Stanko, upravnik, ki podpi- 

suje samostojno, v obsegu pooblastil, do. 
ločenih v pravilih podjetja, in 

Košmerlj Franc, računovodja, ki so- 
podpisuje vse listine, navedene v 47. čle. 
nu spL zakona o drž. gospodarskih pod- 
jetjih. 

Ministrstvo za finance LUS, 
Ljubljana, 

dne 2. decembra 1948. 
St. 24330/1—1948 11.546 

2414. 
Sedež: Ljutomer. 
Dan vpisa: 1. decembra 1948. 
Besedilo: Okrajna invalidska podjetja 

Ljutomer. 
Poslovni predmet: Izvrševanje kolar- 

skih, mizarskih del in avto karoserije. 
Ustanovitelj podjetja: Okrajni odbor 

vojaških vojnih invalidov Ljutomer. 
Operativni upravni voditelj: Okrajni 

odbor vojaških vojnih invalidov Ljuto- 
mer. 

Podjetje zastopajo in zanj podpisujejo: 
Blagovič Janez, upravnik 
Magdič Gustek, sekretar OOZVVI, 
Pilipovič Dane, predsednik OOZVVI. 

Okrajni LO Ljutomer, 
poverjeništvo za finance, 
dne 22. decembra 1948. 

Št. 1997/48 11.092 

Vpisi v zadružni register 

1711. 
Sedež: Selo, okraj Mozirje. 
Dan vpisa: 6. decembra 1948. 
Besedilo: Kmetijska zadruga z o. j. 

Selo-Šalek. 
Zadruga je bila ustanovljena na skup- 

ščini 14. IV. 1948 za nedoločen čas. 
Naloge zadru.. a so: 1. da na čim boljši 

in čim kulturnejši način oskrbuje svoje 
člane z vsemi potrebnimi potrošnimi 
predmeti; 2. da odkupuje v svojem oko- 
lišu vse kmetijske pridelke in izdelke v 
skladu s postavljenim načrtom za dobro 
oskrbo mest in drugih industrijskih 
središč in sklepa v ta namen pogodbe; 
3. da pospešuje in razvija vse panoge 
kmetijskega gospodarstva na svojem 
področju,   tako poljedelstvo, živinorejo, 

i sadjarstvo, vinogradništvo, čebelarstvo, 
gojitev industrijskih in drugih kultur, 
gozdaretvo, domačo obrt itd., posebno 
še tiste panoge odroma kulture, ki v 
danih naravnih pogojih najbolj uspeva- 
jo; 4. da uvaja za povečanje kmetijske 
proizvodnje in e tem za naraščanje bla- 
gostanja svojih članov naprednejše teh- 
nične in agronomske metode v kmetij- 
stvu in v ta namen nabavlja kmetijske 
stroje, umetna gnojila itd., ustanavlja 
ambulante za živino, plemenilne postaje, 
organizira selekcijo živine, gradi silose, 

• organizira   semensko  službo,  skrbi  za 

gojitev sadnih, gozdnih in drugih 6adik 
itd.; 5. da organizira predelavo kmetij- 
skih pridelkov in obrtne delavnice za 
potrebe svojih članov in izrablja pri tem 
predvsem lokalne surovine; 6. da zbira 
kmečke prihranke v obliki hranilnih 
vlog in notranjih posojil za ustvarjanje 
obratnih sredstev in podeljevanje kre- 
ditov svojim članom; 7. da ekrbi za go- 
spodarski strokovni, kulturni in pro- 
svetni dvig vseh prebivalcev svojega 
okoliša tako, da prireja v svojem za- 
družnem domu strokovna in nolitična 
predavanja, kulturne prireditve, stro- 
kovne tečaje, razstave, predvajanja fil- 
mov, goji tizkulturo itd. ter ustanovi 
svojo knjižnico. 

Zaradi smotrnega in uspešnejšega 
izvajanja svojih nalog izdela potrebne 
načrte v skladu s splošnim državnim 
načrtom. 

Zadružni delež znaša 100 din, delež 
zadružnikovega družinskega člana 10 di- 
narjev. Delež se mora plačati ob vstopu 
v zadrugo. Vsak zadružnik odgovarja z 
desetkratnim zneskom vpisanega enkrat- 
nega temeljnega oziroma družinskega 
deleža. 

Priobčitve se, kolikor ni v pravilih do- 
ločeno drugače, nabijejo na zadružni raz- 
glasni deski. * 

Upravni odbor sestavlja 7 do 9 čla- 
nov, ki jih voli zbor izmed zadružnikov. 

Zadrugo zastopa upravni odbor, zanjo 
podpisujeta dva člana upravnega odbo- 
ra, katerih enega lahko nadomešča po 
upravnem odboru pooblaščeni uslužbe- 
nec zadruge. 

Člani upravnega odbora so: 
Lempl Alojz, kmet. Selo 37, predsed- 

nik, 
Lempl Ivan, kmet, Selo 7, podpred- 

sednik, 
Oštir Pavla, agr. interesent, Konovo 6, 

tajnica, 
Prislan Štefka, kmetica, Šalek'14, 
Sovinek Avgust, delavec, Pàka 48, 
Pantner Alojz, kmet, Selo 38, odbor- 

niki. 
Za sopodpisovanje je pooblaščena Ko- 

lar Marija, poslovodja zadruge. 
Okrožno sodišče v Celju 
dne 6. decembra 1948. 

Zadr VIII 41/48—7      11.383 
* 

1712. 
Sedež: Dol rri Ljubljani. 
Dan vpisa: 14. decembra 1948. 
Besedilo: Kmct'jska nabavno-prođajna 

zadruga z omejenim jamstvom Dol pri 
Ljubljani. 

Na skupščini' 25. VII. 1948 ?o bila spre- 
jeta nova pravila. 

Besedilo odslej: Kmetijska zadruga z 
omejenim jamstvom Dol pri Ljubljani. 

Naloge zadruge so: 1. da na čim boljši 
in öim kulturnejši način oskrbuje svoje 
člane z vsemi potrebnimi potrošnimi 
predmeti; 2. da odkupuje v svojem oko- 
lišu vse kmetijske pridelke in izdelke v 
skladu s postavljenim načrtom za dobro 
oskrbo mest in drugih industrijskih 
središč in sklepa v ta namen pogodbe; 
3. da pospešuje in razvija vse panoge 
kmetijskega gospodarstva na svojem 
področju,   tako poljedelstvo, živinorejo, 
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Zadruga j« bila ustanovljena na skup. 
ščini 2. XII. 1948 za nedoločen čas. 

Naloge zadruge eo: 1. da na čim boljši 
in čim kulturnejši način oskrbuje svoje 
člane z vsemi potrebnimi potrošnima 
predmeti; 2. da odkupuje v evojem oko- 
lišu vse kmetijske pridelke in izdelke v 
skladu s postavljenim načrtom za dobro 
oskrbo mest in drugih industrijskih sre- 
dišč in sklepa v ta namen pogodbe; 
3. da pospešuje in razvija vse panoge 
kmetijskega gospodarstva na evojem 
področju, tako poljedelstvo, živinorejo, 
sadjarstvo, vinogradništvo, čebelarstvo, 
gojitev industrijskih in drugih kultur, 
gozdarstvo, domačo obrt itd., posebno 
še tiste panoge oziroma kulture, ki v 
damili naravnih pogojih najbolj uspeva, 
jo; 4. da uvaja za povečanje kmetijske 
proizvodnjo in s tem za naraščanje bla- 
gostanja svojih članov naprednejše teh- 
nične in agronomske metode v kmetij- 
stvu in v ta namen nabavlja kmetijske 
stroje, umetna gnojila itd., ustanavlja 
ambulante za živino, pl^mentilne postaje, 
organizira selekcijo živine, gradi silose, 
organizira semensko službo, skrbi za 
gojitev sadnih, gozdnih in drugih sadik 
itd., 5. da organizira predelavo kmetij- 
skih pridelkov in obrtne delavnice za 
potrebe svojih članov in izrablja pri tem 
predvsem lokalne surovine; 6. da zbira 
kmečke prihranke v obliki hranilnih 
vlog in notranjih posojil za ustvarjanje 
obratnih sredstev in rodeljevanje kre- 
ditov svojim članom; 7. da skrbi za go- 
spodarski strokovni, kulturni in pro- 
svetni dvig vseh prebivalcev svojega 
okoliša tako, da prireja v svojem za- 
družnem domu strokovna in politična 
predavanja, kulturne prireditve, stro- 
kovne tečaje, razstave, predvajanja fil- 
mov, goji fizkulturo itd. ter ustanovi 
svojo knjižnico. 

Zaradi smotrnega in uspešnejšega iz- 
vajanja svojih nalog izdela potrebne 
načrte v skladu s splošnim državnim 
načrtom. 

Zadružni delež znaša 1•0 din,  plača 
se ob vstopu v zadrugo. Upravni odbor 
lahko dovoli plačilo v obrokih. Delež za. 
družmkovega  družinskega  člana  znaša ' 
20 din. 

Jamstvo Je omejeno. Vsak zadružnik 
odgovarja še z desetkratnim zneskom 
vpisanih obveznih deležev. 

Zadruga razslaša važnejše sklepe v 
svojih poslovnih prostorih in na razglas- 
ni deski. 

Upravni odbor sestavlja 6 članov. Nje. 
gova dolžnost traja eno leto. 

Zadrugo zastopa upravni' odbor, zanjo 
podpisujeta dva člana upravnega odbo- 
ra, katerih enega lahko nadomešča po 
upravnem odbora pooblaščeni uslužbe- 
nec zadruge. 

Člani upravnega odbora so: 
Veren Ludvik. 
Ši'plič Ludvik, 
Celeč Kolom an, 
Celeč Janez, 
Banfi Štefan, vsi kmetovalci v Gorici, 

okraj Mur. Sobota.^ 
Okrožno sotHSco v Mariboru 

dne 20. decembra 1948. 
Zadr 41 KJ2 11.503 

1720. 
Sedež: Koti je, okraj Dravograd. 
Dan vpisa: 20. decembra 1948. 
Besedilo: Kmetijska zadruga z o. j. v 

Kotljah. 
Zadruga je bila ustanovljena na skup- 

ščini 11. VII. 1948. za nedoločen čas. 
Naloge zadruge so; 1. da na čim boljei 

in čim kulturnejši način oskrbuje svoje 
člane z vsemi potrebnimi potrošnimi 
predmeti; 2. da odkupuje v svojem qko- 
Hšu vse kmetijske pridelke in izdelke v 
skladu s postavljenim načrtom za dobro 
oskrbo mest in drugih industrijskih sre- 
dišč in sklepa v ta namen pogodbe; 
3. da pospešuje in razvija vse panoge 
kmetijskega gospodarstva na svojem 
področju, tako poljedelstvo, živinorejo, 
sadjarstvo, vinogradništvo, čebelarstvo, 
gojitev industrijskih in drugih kultur, 
gozdarstvo, domačo obrt itd., posebno 
še tiste panoge oziroma kulture, ki v 
danih naravnih pogojih najbolj uspeva, 
jo; 4. da uvaja za povečanje kmetijske 
proizvodnje in s tem za naraščanje bla- 
gostanja svojih članov naprednejše teh- 
nične in agronomske metode v kmetij- 
stvu in v ta namen nabavlja kmetijske 
stroje, umetna gnojila itd., ustanavlja 
ambulante za živino, plemenilne postaje, 
organizira selekcijo živine, gradi silose, 
organizira semensko službo, skrbi za 
gojitev sadnih, gozdnih in drugih sadik 
itd., 5. da organizira predelavo kmetij- 
skih pridelkov in obrtne delavnice za 
potrebe svojih članov in izrablja pri tem 
predvsem lokalne surovine; 6. da zbira 
kmečke prihranke v obliki hranilnih 
vlog in notranjih posojil za ustvarjanje 
obratnih sredstev in podeljevanje kre- 
ditov svojim članom; 7. da skrbi za go- 
spodarski strokovni, kulturni iin pro. 
svetni dvig vseh prebivalcev svojega 
okoliša tako, da prireja v evojem za- 
družnem domu strokovna in politična 
predavanja, kulturne prireditve, stro- 
kovne tečaje, razstave, predvajanja fil- 
mov, goji fizkulturo itd. ter ustanovi 
svojo knjižnico. 

Zaradi smotrnega in uspešnejšega iz- 
vajanja svojih nalog izdela potrebne 
načrt© v skladu s splošnim državnim 
načrtom. 

Zadružni delež znaša ISO din, plača 
se ob vstopu v zadrugo^ Upravni odbor 
lahko dovoli plačilo v obrokih. Delež za- 
družnikovega družinskega člana znaša 
10 din. Jamstvo je omejeno. Vsak za- 
družnik odgovarja še s trikratnim zne. 
skom vpisanih obveznih deležev. 

Zadruga razglaša važnejše sklepe v 
svojih poslovnih prostorih in na razglas- 
ni deski. 

Upravni odbor sestavlja 11 članov. Nje- 
gova dolžnost traja eno leto. Zadrugo 
zastopa upravni odbor, zanjo podpisuje, 
ta dva člana upravnega odbora, katerih 
enega lahko nadomešča po upravnem od. 
boru pooblaščeni uslužbenec zadruge. 

Člani upravnega odbora so: 
Gorenšek Rok, kmet, Podgora, pred- 

sednik, 
Ivartnik Florijan, kmet. Podgora, pod. 

predsednik, 
Ozmec Emil, učitelj, Kotlje, tajnik, 
Trup Jakob, kmet. Podgora, 

Zdovc Marija, zasebnica, Prežihov 
vrh, 

Ferjančič Ludvik, ekonom, Podgora, 
Lorenci Andrej, kmet, Prežihov vrh, 
Gorenšek Anton, kmet, Podgora, 
Stebarnik Adolf, mizar, Kotije, 
Kacil Franc, kmet, Brdinje, 
Gostenčnik Avgust, odborniki. 

Okrožno sodišče v Mariboru 
dne 20. decembra 1948. 

Zadr V 6/2 11.502 
* 

1721. 
Sedež: Krajna, okraj Murska Sobota. 
Dan vpisa: 20. decembra 1948. 
Besedilo: Kmetijska zadruga z o. j. • 

Krajni. 
Zadruga je bila ustanovljena na skup. 

ščini 30. XI. 1948 za nedoločen čas. 
Naloge zadruge so: 1. da na čim boljši 

in čim kulturnejši način oskrbuje svoje 
člane z vsemi potrebnimi potrošnimi 
predmeti; 2. da odkupuje v svojem oko- 
lišu vse kmetijske pridelke in izdelke v 
skladu s postavljenim načrtom za dobro 
oskrbo mest in drugih industrijskih sre- 
dišč in sklepa v ta namen pogodbe; 
3. da pospešuje in razvija vse panoge 
kmetijskega gospodarstva na svojem 
področju, tako poljedelstvo, živinorejo, 
sadjarstvo, vinogradništvo, čebelarstvo, 
gojitev industrijskih in drugih kultur, 
gozdarstvo, domačo obrt itd., posebno 
še tiste panoge oziroma kulture, ki v 
danih naravnih pogojih najbolj uspeva- 
jo; 4. da uvaja za povečanje ^kmetijske 
proizvodnje in s tem za naraščanje bla- 
gostanja svojih članov naprednejše teh- 
nične in agronomske metode v kmetij- 
Btvu in v ta namen nabavlja kmetijske 
stroje umetna gnojila itd., ustanavlja 
ambulante za živino, plemenilne postaje, 
organizira selekcijo živine, gradi silose, 
organizira semensko službo, skrbi za 
gojitev eadnih, gozdnih in drugih sadik 
itd., 5. da organizira predelavo kmetij- 
skih pridelkov in obrtne delavnice za 
potrebe svojih članov in izrablja pri tem 
predvsem lokalne surovine: 6. da zbira 
kmečke prihranke v obliki hranilnih 
vlog in notranjih posojil za ustvarjanje 
obratnih sredstev in podeljevanje kre- 
ditov svojim članom; 7. da skrbi za go- 
spodarski strokovni, kulturni in pro. 
svetni dvig vseh prebivalcev svojega 
okoliša tako, da prireja v svojem za-. 
družnem domu strokovna in politična 
predavanja, kulturne prireditve, stro- 
kovne tečaje, razstave, predvajanja fil- 
mov, goji fizkulturo itd. fer ustanovi 
svojo knjižnico. 

Zaradi smotrnega in uspešnejšega iz- 
vajanja svojih nalog izdela potrebne 
načrte v skladu s splošnim državnim 
načrtom. 

Zadružni delež znaša 150 din, plača se 
ob vstopu v zadrugo. Uprami odbor lah- 
ko dovoli plačilo v obrokih. Delež za- 
družnikovega družinskega člana znala 
20 dinarjev. Jamstvo je omejeno. Vsak 
zadružnik odgovarja še z desetkratnim 
zneskom vpisanih obveznih deležev. 

Zadruga razglaša varnejše sklepe v 
svojih Poslovnih prostorih in na razglas, 
ni deski. 

^Upravni odbor sesiavljq • ^• 9 clamor. 
Njegova dolžnost traja eno leto. 
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Zadrugo zastopa upravni odbor, zanjo 
[Jü \ ;.:u,jeta dva člana upravnega odbora, 
katerih enega lahko nadomešča po 
upravnem odboru pooblaščeni uslužbe- 
nec zadruge. 

Clam upravnega odbora so: 
Šoštarec Ludvik, pTedsednik, 
Kos Franc, podpredsednik, 
Ficko Karel, tajnik, 
Bertalanič Anton, 
Bertalanič Stefan, 
Šoštarec Koloman, 
Horvat Janez, odborniki, vsi kmetoval- 

ci v Krajni. 
Okrožno sodišče v Mariboru 

dne 20. decembra 1948. 
Zadr III 121 11.678 

* 
1722. 

Sedež: Krčevina, okraj Ptuj. 
Dan vpisa: 20. decembra 1948. 
Besedilo: Kmetijska zadruga z o. j. • 

Krčevini pri Ptuju. 
Zadruga je bila ustanovljena na skup- 

ščini 25. VII. 1948 za nedoločen čas. 
Naloge zadruge eo: 1. da na čim boljši 

in čim kulturnejši način oskrbuje svoje 
člane z vsemi potrebnimi potrošnima 
predmeti; 2. da odkupuje v svojem oko- 
lišu vse kmetijske pridelke in izdelke v 
skladu s postavljenim načrtom za dobro 
oskrbo mest in drugih industrijskih sre- 
dišč in sklepa v ta namen pogodbe; 
3. da pospešuje in razvija vse panoge 
kmetijskega gospodarstva na 6vojem 
področju, tako poljedelstvo, živinorejo, 
sadjarstvo, vinogradništvo, čebelarstvo, 
gojitev industrijskih in drugih kultur, 
gozdarstvo, domačo obrt itd., posebno 
že tiste panoge oziroma kulture, ki v 
danih naravnih pogojih najbolj uspeva, 
jo; 4. da uvaja za povečanje kmetijske 
proizvodnje in s tem za naraščanje bla- 
gostanja svojih članov naprednejše teh- 
nične in agronomske metode v kmetij- 
stvu in v ta namen nabavlja kmetijske 
stroje, umetna gnojila itd., ustanavlja 
ambulante za živino, plemenilne postaje, 
organizira selekcijo živine, gradi silose, 
organizira semensko službo, skrbi za 
gojitev sadnih, gozdnih in drugih sadik 
itd., 5. da organizira predelavo kmetij- 
skih pridelkov in obrtne delavnice za 
potrebe svojih članov in izrablja pri tem 
predvsem lokalne surovine; 6. da zbira 
kmečke prihranke v obliki hranilnih 
vlog in notranjih posojil za ustvarjanje 
obratnih sredstev in podeljevanje kre- 
ditov svojim članom; 7. da skrbi za go- 
spodarski strokovni, kulturni in pro- 
svetni dvig vseh prebivalcev svojega 
okoliša talco, da prireja v svojem za- 
družnem domu strokovna in politična 
predavanja, kulturne prireditve, stro- 
kovne tečaje, razstave, predvajanja lil. 
mov, goji fizkulturo itd. ter ustanovi 
svojo knjižnico. 

Zaradi smotrnega in uspešnejšega iz- 
vajanja svojih nalog izdela potrebne 
načrte v skladu s splošnim državnim 
načrtom. 

Zadružni delež znaša 150 din, plača 
se ob vstopu v zadrugo. Upravni odbor 
lahko dovoli plačilo v obrokih. Delež za. 
družnikovega  družinskega   člana znaša 

20. din. Jamstvo je omejeno. Vsak za* 
družnik odgovarja še z desetkratnim 
zneskom vpisanih obveznih deležev. 

Zadruga razglaša važnejše eklepe v 
svojih poslovnih prostorih in na razglas- 
ili deski. 

Upravni odbor sestavlja 5 do 7 članov. 
Njegova dolžnost traja eno leto. 

Zadrugo zastopa upravni odbor, zanjo 
podpisujeta dva člana upravnega odbo- 
ra, katerih enega lahko nadomešča po 
upravnem odboru pooblaščeni uslužbe- 
nec zadruge. 

Clam upravnega odbora so: 
Vrečar Franc, pos.. Krčevina, pred- 

sednik, 
Toplak Rudolf, pos., Štuki, podpred- 

sednik, 
Belšak Martin, nameščenec, Vičava, 

tajnik, 
Erjavec Jožef, delavec, Krčevina, 
Ribič Franc, pos., Krčevina, 
Satler Ivan, pos., Rabelčja vas, 
Kajzersberger Jožef, pos., Rabelčja 

vas, odborniki. 
Okrožno sodišče v Mariboru 

dne 20. decembra 1948. 
Zadr V 5 11.601 

* 
1723. 

Sedež: Trničc, okraj Ptuj. 
Dan vpisa: 21. decembra 1Ô48. 
Besedilo: Kmetijska zadruga z o. j. v 

Trničah. 
Zadruga je bila ustanovljena na skup. 

šffini 3. III. 1948 za nedoločen čas. 
Naloge zadruge eo: 1. da na čim boljši 

in čim kulturnejši način oskrbuje svoje 
člane z vsemi potrebnimi potrošnim! 
predmeti; 2. da odkupuje v svojem oko- 
lišu vse kmetijske pridelke in izdelke v 
skladu s postavljenim načrtom za dobro 
oskrbo mest in drugih industrijskih sre- 
dišč in sklepa v ta namen pogodbe; 
3. da pospešuje in razvija vse panoge 
kmetijskega gospodarstva na evojem 
področju, tako poljedelstvo, živinorejo, 
sadjarstvo, vinogradništvo, čebelarstvo, 
gojitev industrijskih in drugih kultur, 
gozdarstvo, domačo obrt itd., posebno 
se tiste panoge oziroma kulture, ki v 
damiib naravnih pogojih najbolj uspeva, 
jo; 4. da uvaja za povečanje kmetijske 
proizvodnje in s tem m naraščanje bla- 
gostanja svojih članov naprednejle teh- 
nične in agronomske metode v kmetij- 
stvu in v ta nameij nabavlja kmetijske 
stroje, umetna gnojila itd., ustanavlja 
ambulante za živino, plemenilne postaje, 
organizira selekcijo živine, gradi silose, 
organizira, semensko službo, skrbi za 
gojitev sadnih, gozdnih in drugih sadik 
itd., 5 da organizira predelavo kmetij- 
skih pridelkov in obrtne delavnice za 
potrebe svojih članov in izrablja pri tem 
predvsem lokalne surovine; 6. da zbira 
kmečke prihranke v obliki hranilnih 
vlog in notranjih posojil za ustvarjanje 
obratnih sredstev in podeljevanje kre- 
ditov svojim članom; 7. da skrbi za go- 
spodarski strokovni, kulturni in pro- 
svetni dvig vseh prebivalcev svojega 
okoliša tako, da prireja v svojem za- 
družnem domu strokovna in politična 
predavanja, kulturne prireditve, stro- 
kovne tečaje, razstave, predvajanja fil- 

mov, goji fizkulturo itd. ter ustanovi 
svojo knjižnico. 

Zaradi smotrnega in uspešnejšega iz- 
vajanja svojih nalog izdela potrebne 
načrte v skladu s splošnim državnim 
načrtom. 

Zadružni delež znaša 160 din, plača se 
ob vstopu v zadrugo. Upravni odbor lah- 
ko dovoli plačilo v obrokih. Delež za- 
družnikovega družinskega člana znaša 
20 dinarjev. Jamstvo je omejeno. Vsak 
zadružnik odgovarja še s petkratnim 
zneskom vpisanih obveznih deležev. 

Zadruga razglaša važnejše sklepe v 
svojih poslovnih prostorih in na razglas, 
ni deski. 

Uoravni odbor sestavlja šest članov. 
Njegova dolžnost traja eno leto. 

Zadnigo zastopa upravni odbor, zanjo 
podpleujeta <Iva ••••• upravnega odbora, 
katerih enega lahko nadomešča po 
upravnem odboru pooblaščeni uslužbe- 
nec zadruge. 

člani upravnega odbora so: 
Filar Pepca, predsednik, 
Sprinčnik Mirko, podpredsednik, 
Grajf Franc, tajnik, 
Tere Ivan, 
Pesek Anton, 
•••• Franc, odborniki, vsi kmeto- 

valci v Trničah. 
Okrožno sodišče v Mariboru 

dne 21. decembra 1948. 
Zadr V 7 11.574 

* 
1724. 

Sedež: Dolenja Nemška vas, okraj 
Trebnje. 

Dan vpisa: 18. novembra 1948. 
Besedilo: Kmetijska zadruga z omeje- 

nim jamstvom v Dolenji Nemški vasi, 
okraj Trebnje na Dolenjskem. 

Zadruga je bila ustanovljena 6. III. 
1948 za nedoločen čas. 

Naloge zadruge so: Oskrbovanje čla- 
nov z vsemi potrebnimi potroanimi 
predmeti odkupovanje vsakovrstnih 
kmetijskih pridelkov in izdelkov; pospe. 
Sevanje vseh panog kmetijskega gospo- 
darstva in izvrševanje drugih zadev, ki 
so podrobno navedene v 3. členu pravil 
zadruge. 

Delež zadružnika znaša 100 din. Dele- 
ži ee ne obrestujejo. Vsak član odgovar. 
ja 8e z dvajsetkratnim zneskom vpisanih 
obveznih deležev. 

Razglasi in sklepi zadruge se nabïjejo 
na zadružni razglasni deski. 

Upravni odbor sestavlja 7 članov, ih 
sicer pTedsednik, tajnik in 6 odbornikov. 

Zadrugo zastopa upravni odbor, ali ti- 
•.sti, ki ga ta pooblasti, zanjo pa podpisu- 
jeta vedno dva člana upravnega odbora 
ali en član upravnega odbora in en po- 
oblaščeni uslužbenec zadruge. 

Člani upravnega odbora so: 
Meglic Ignac, kmet. Dolenja NemSka 

vas 7, predsednik, 
Grandoveo Jože, drž. upokojenec, Do- 

lenji Podboršt 5, tajnik, 
Mežan Adolf, kmetovalec. Dolenja 

Nemška vae 2, 
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Kukenbergar Anion, kmet, Gorenje 
Ponikve 4, 

Hlebec Alojz, konjač, Grm 15, 
Makse Alojz, kmet, Uečja vas 4, 
Uhan Anton, kmet, Kodne 2, odbor- 

niki. 
Okrožno sodišče y Novem mestu 

dne 18. novembra 1948. 
Zt 101/48 - Zadr lil 129/1-2-3   11.549 

* 
1725. 

Sedež: Kapele. (Okoliš obsega vasi 
Kapele, Vrhje, Zupelevci, Slogonsko, Je. 
reslavec, Rakovec, Podvinje.) 

DaD vpisa: 7. oktobra 1948. 
Br-Milo: Kmetjska zadruga z omeje- 

nim jamstvom v Kapelah. 
Zadruga je bila ustanovljena 24 H. 

1948 •• nedoločen čas. 
Naloge zadruge so: Oskrbovanje čla- 

nov z vsemi potrebnimi potrošnimi 
predmeti, odkupovanje vsakovrstnih 
kmetijskih pridelkov in izdelkov, pospe- 
ševanje vseli panog kmetijskega gospo- 
darstva in izvrševanje vseh drugih za- 
dev, ki so podrobno navedene v 3. členu 
pravil zadruge. 

Delež zadružnika znaša 100 din, de- 
lež zadružnikovega družinskega člana 
20 din. Vsak od teh jamči že z deset- 
kratim zneskom vpisanih deležev. 

Razglasi zadruge članom se nabijejo 
na zadružni razglasni deski, vabila na 
zbor pa se razglasijo na krajevni običaj- 
ni način. 

Upravni odbor sestavlja 11 članov, m 
sicer predsednik, podpredsednik, tajnik 
in osem odbornikov Zadrugo zastopa 
upravni odbor ali tisti, ki ga ta poobla- 
sti, zanjo podpisujeta dva člana uprav- 
nega odbora ali en član upravnega od- 
bora in en pooblaščeni uslužbenec za- 
druge. 

Člani upravnega odbora so: 
Radanovič Franc, posestnik, Rakovec, 

Št. 6, predsednik, 
Zivič .lože, posestnik, Kapele 17, pod- 

predsednik, 
Pohar Anton, šolski upravitelj. Kape- 

le 63. tajn'k. 
Pšeničnik Anton, posestnik, Vrhnje 

It. 12, 
Veble Andrei, mizar, Vrhje 17, 
Pož-ar  Andrej,   posestnik.   Slogonsko 

Cernelč Ivan. posestnik. Zupelever 4, 
Pšeničnik   Jože,   posestnik,   Podvinje 

St. 23, 
Kežman   Frqnc,   posestnik.  Podvinje 

§t- 21' -,    ••       i    n Voirrinc Franc, posestnik  Kapele 11, 
ZrrrW Anton, knjigovodja. Kapele 1, 

odborniki. 
Za podpisovanje za zadrugo so nred- 

vsem pooblaščeni Radanovič Franc, 
pre^pdn-'k PSpn^ik Jože. odbornik, 
in Zorč'č Anion   kni'^ovodja. 

Okrožno sodišče v Novem mestu 
dne 17. oktobra 1948. 

Zt 111/48-Zadr III139/1   11.551 

172ß. 
£edež: Rr-Ip-Sumberk. 
Dan vpi?a: 18. decembra 1948. 
Besedilo- Kmet'4!"''" radmern % omeje- 

nim jamstvom v Solib-šumberk. 

Zadruga je bila ustanovljena 5. III. 
1948 za ueooiOčen čas. 

Naloge zadruge so. Oskrbovanje cia- 
no z vsemi potrebnimi potrošnimi pred- 
meti; odkupovanje vsakovrstnih kmetij- 
skih pridelkov in izdelkov; pospeševava- 
nje raznih panog kmetijskega gospodar- 
stva in izvrševanje vseh drugih zadev, 
ki so podrobno navedene v 3. členu pra- 
vil zadruge. 

Delež zadružnika znaša 100 din, delež 
zadružnikovega družinskega člana 10 di- 
narjev. Vsak od teh odgovarja še z dvaj- 
setkratnim zneskom vpisanih obveznih 
deležev. 

Upravni odbor sestavlja 5 članov, in 
sicer predsednik, tajnik in 3 odborniki. 

Zadrugo zastopa upravni odbor ali ti- 
sti, ki ga ta pooblasti,-zanjo pa podpisu- 
jeta vedno dva člana upravnega odbora 
ali en član upravnega odbora in en po- 
oblaščeni  uslužbenec zadruge. 

Razglasi • sklepj zadruge članom se 
nabijejo na zadružni razglasni deski. 

Članj upravnega odbora so: 
Rozina Franc, uj ravnik posestva, Se- 

la-Sumberk 10, predsednik, 
Kastelic Janez, posestnik. Log 1, 
Pajk Ignacij, posestnik  Babna gora 2, 
Perko Jože, pos. sin, Vrtače 4, odbor- 

borniki. 
Zupančič Anica, pomožna administra- 

tors. KhO Sel*-Sumberk 5. 
Okrožno sodišče v Novem mesta 

dne 18. decembra 1948. 
Zt 112/48 — Zadr III140/1   11.554 

* 
1727. 

Sedež: Sv. Stefan, okraj Trebnje na 
Dolenjskem. (Okoliš zadruge obsega va- 
si  bivšega  KLO Sv. Stefan.) 

Dan vpisa: 22. decembra 1948. 
Besedilo KmetM&ka zadruga z omeje- 

n-'m jamstvom v Sv. Štefanu (p. in žel. 
postaia Trebnje na Dolenjskem). 

Zadruga je bila ustanovljena 5. III. 
1948 za nedoločen čas. 

Na'v zadruge so: Oskrbovanje Sla-' 
nov z vseui potrebnimi potrošnimi 
predmeti, odkuDovanje vsakovrstnih 
kmetijskih pridelkov in izdelkov, pospe- 
ševanje vseh panog kmetijskega gospo- 
darstva, izvrševanie vseh zadev, ki eo po- 
drobno navedene v 3. členu pravil za- 
druge. 

Delež zadružnika znaša 100 din, delež 
zadružnikovega družinskeaa člana pa 10 
dinarjev. Vsak od teh jamči za obvez- 
nosti zadruge še z dvajsetkratnim zne- 
skom vpisanih obveznih deležev. 

Upravni odbor sestavljajo štirje člani, 
in sicer predsednik, tajnik in dva odbor, 
nika. Zadr.'^o 7••*••,• upravni odbor 
ali tisti, ki ga ta pooblasti, zanio podpisu* 
teta dva člana upravnega odbora ali en 
član unravneea odbora in en pooblašče- 
ni uslužbenec zadruge. 

Razglasi in obvestila zadruge članom 
se nabijejo na zadružni razglasni deski 
v poslovnih prostorih. 

Clam upravnega odbora so: 
Pavlin   Rafael,  kmet.  Sv.  Štefan  8, 

predsednik, 
Kek  Alojz'j, kmet, Pluska 3, tajnik, 
Glina Anton, kmet, Kamni potok 13, 

Pekolj Alojzij, kmet. Grič 2, odbor- 
nika. 

Okrožno sodišče v Novem mestu 
dne 22. decembra 1948. 

Zt 114/48 — Zadr III 142/1-3   11556 
* 

1728. 
Sedež: Velika Loka. 
Dan vpisa: 22. decembra 1948. 
Besedilo; Kmetîjska zadruga z omeje- 

nim jamstvom v Veliki Loki, okraj 
Trebnje na Dolenjskem. 

Zadruga je bila ustanovljena 5. III. 
1948 za nedoločen čas. 

Naloge zadruge eo: Oskrbovanje čla- 
nov z vsemi potrebnimi potrošnimi pred- 
meti, odkupovanje vsakovrstnih kmetij- 
skih pridelkov in izdelkov v svojem 
okolišu, pospeševanje vseh panoe kme- 
tijskega gospodarstva, izvrševanje vseh 
drugih zadev, ki so podrobno navedene 
v 3. členu pravil zadruge. 

Delež zadružnika znaša 100 din. delež 
zadružnikovega družinskega člana pa 10 
din. Vsak od teh odgovajra še z dvajset- 
kratnim zneskom vpisanih obveznih de- 
ležev. Deleži se ne obrestujejo. 

Upravni odbor sestavlja 5 članov, in 
sicer predsednik, tajnik in 3 odborniki. 
Zadrugo zastopa upravni odbor ali tisti, 
ki ga ta pooblasti, zanjo pa podpisujeta 
dva člana upravnega odbora ali en član 
upravnega odbora in en pooblaščeni 
uslužbenec zadruge. 

Razglasi in skleni zadruge članom ee 
nabijejo na zadružni razglasni deski in 
v poslovnih prostorih. 

Člani upravnega odbora eo: 
Bukovec Alojzu, kmet, Velika Loka 

Št. 34. predsednik. 
Kotâr Franc Velika Loka 5, tajnik, 
Zaletelj Hermina, gospodinja, Velika 

Loka 38, 
Urbančič Franc, pos. sin, Skovc 1, 
Lah Anton, kmet, Korenitka 13, od- 

borniki. 
Okrožno sodišče v Novem mesta 

dne 22. decembra 1948. 
Zt 113/48 - Zadr III141/1   11.953 

• 
1729. 

Sedež: Brerovice. okraj Sežana. 
Dan vpisa: 10. decembra 1948. 
Besedilo: Kmct'iska zadruga z omeje- 

nim jamstvom v Brezovici. 
Zadruga je bila ustanovljena na skup- 

ščini 26. II. 1948 za nedoločen čas. 
Naloge zadruge so: 1. da na čim boljši 

in čim kulturnejši način oskrbuje svoje 
člane z vsemi potrebnimi potrošnimi 
predmeti: 2. da odkupuie v svojem oko- 
lišu vse kmetijske pridelke in izdelke v 
skladu s postavljenim načrtom za dobro 
oskrbo mest in drucih industrijskih sre- 
dišč in sklepa v ta namen pogodbe; 
3 da^ pospešuje in razvija vse panoge 
kmetijskega gospodarstva na svojem 
področju, tako poliedelstvo, živinorejo, 
sadiarstvo, vino^ra/ln'šfvo. čebelarstvo, 
cojitev industriiskih m drugih kultur, 
gozdarstvo, domačo obrt Md.. posebno 
se tiste panose oziroma k"1ture. ki v 
Aa/mih naravnih posoiih naibo'i uspeva, 
'o; 4. da uvaja za povečanje kmetmke 
proizvodnje !n a *<>m •• naravan!*» bla- 
gostanja svojih članov naprednejše teh- 
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nične in agronomske metode v kmetij- 
stvu in v ta namen nabavlja kmetijske 
stroje, umetna gnojila itd., ustanavlja 
ambulante za živino, plemenilne {.ostaje, 
organizira selekcijo živine, gradi silose, 
organizira eemensko službo, skrbi za 
gojitev sadnih, gozdnih in drugih sadik 
itd-, ä. da organizira predelavo kmetij- 
skih pridelkov in obrtne delavnice za 
potrebe svojih članov in izrablja pri tem 
predvsem lokalne surovine; 6. da zbira 
kmečke prihranke v obliki hranilnih 
vlog ia notranjih posojil za ustvarjanje 
obratnih sredstev in podeljevanje kre- 
dita; svojim Članom; 7. da skrbi, za go- 
spodarski strokovni, kulturni in pro. 
svetni dvig . vseh prebivalcev svojega, 
okoliša tako, da prireja *v svojem za- 
družnem domu strokovna in politična 
predavanja, kulturne prireditve, stro- 
kovne tečaje, razstave, predvajanja fil- 
mov, goji fizkulturo itd. ter ustanovi 
•svojo knjižniro. 

Zaradi smotrnega in uspešnejšega 
izvajanja csv.na nalog izdela potrebne 
načrte v skladu s splošnim državnim 
načrtom. 

Zadružni delež znaša 130 din, delež 
zadružnikovega družinskega člana 20 di- 
narjev. Vsak zadružnik odgovarja s pet. 
kratnim zneskom vpisanega deleža. 

Priobčitve se razglašajo v poslovnih 
prostorih zadruge in na razglasni deski. 

Upravni odbor sestavlja 5 članov, ki 
jih voli zbor izmed zadružnikov. 

Zadrugo zastopa upravni odbor, zanjo 
podpisujeta dva člana upravnega odbora, 
katerih enega sme nadomeščati poobla- 
ščeni uslužbenec zadruge. 

Člani upravnega odbora so: 
Stančič Ivan, kmet, Brezovica 32;*pred. 

sednik, 
Kastelic Alojzij, kmet, Brezovica 55, 

podpredsednfk, 
Koblar Anton, kmet, Brezovica 18, taj. 

nik, 
Škerjanc Franc, kmet, Artviže, 
Vatovec Franc, trgovec. Brezovica 62, 

odbornika. 
Okrožno sndišcV v PoHnjni 

dne 10. decembra 194S. 
Zt 227/48—2 — ZadrVII/62   11.605 

* 
1730. 

Sedež: Drežnlca, okraj Tolmin. 
Dan vpiea: 10. decembra 1948. 
Besedilo' Kmetfjska zadruga z omeje- 

nim Jamstvom v Drežniri. 
Zadruga je bila ustanovljena na skup- 

ščini 5  Tli. 1948 za nedoločen čas. 
Naloge zadruge so: 1. da na Aim boljši 

in čim kulturnejži način oskrbuje svoje 
Člane * z  vsemi   potrebnimi   potrošnimi 
Sredmeti; 2. da odkupuje v svojem oko- 

šu vse kmetijske pridelke in izdelke v 
ekladu e postavljenim načrtom za dobro 
Oskrbo mest in drugih industrijskih * e- 
dišč in sklepa v ta namen pogodbe: 
3. da nospešujp in razvija vse na noce 
kmetijskega gospodarstva na 6Vojem 
področju, tako poljedelstvo, živinorejo, 
sadjarstvo, vinoeradništvo. čebelarstvo, 
gojitev industrijska in drucrih kultur, 
gozdarstvo, domačo obrt itd., posebno 
le t'«te nanoire oziroma kulture, ki v 
danih naravnih pogojih najbolj uspeva- 

jo; 4. da uvaja za povečanje kmetijske 
proizvodnje • e tem za naraščanje bla- 
gostanja svojih članov uaprednejše teh- 
nične in agronomske metode v kmetij, 
stvu • v ta namen nabavlja kmetijske 
stroje, umetna gnojila ' itd., ustanavlja 
ambulante za živino, plememhie postaje, 
organizira selekcijo živine, gradi silose, 
organizira semensko službo, skrbi ia 
gojitev sadnih, gozdnih m drugih sadik 
itd., S. da organizira predelavo kmetij, 
skib pridelkov in obrtne delavnico za 
potrebe 6vojih članov in izrablja pri tem 
predvsem lokalne surovine; 6. da zbira 
kmečke prihranke v obliki hranilnih 
vlog in notranjih posojil za ustvarjanje 
obratnih sredstev in podeljevanje kre- 
ditov svojim članom; 7. da skrbi za go- 
spodarski strokovni, kulturni in pro. 
svetni dvig vseh prebivalcev svojega 
okoliša tako, da prireja v svojem za- 
družnem domu strokovna in politična 
predavanja, kulturne prireditve, stro- 
kovne tečaje, razstave, predvajanja fil- 
mov, goji fizkulturo itd. ter ustanovi 
svojo knjižnico. 

Zaradi smotrnega in uspešnejšega iz- 
vajanja svoj'h nalog Izdela potrebne 
načrte v skladu s splošnim državnim 
načrtom. 

Zadružni delež znaša 150 din, delež 
zadružnikovega družinskega člana 30 di. 
narjev. Vsak zadružnik odgovarja s pet- 
kratnim zneskom vpisanega deleža. 

Priobčitve se razglašajo v poslovnih 
prostorih zadruge in na razglasni deski. 

Upravni odbor sestavlja 7 do 11 čla- 
nov, ki jih voli zbor izmed zadružnikov. 

Zadrugo zastopa upravni odbor, zanjo 
podpisujeta dva člana upravnega odbora, 
katerih enega sme nadomeščati poobla- 
ščeni uslužbenec zadruge. 

Člani upravnega cdbora so: 
Knrinčič Alojzij, kmet, Drežnica 12, 

predsednik, 
Kutin Jožef, kmet, Keseč 7, podpred- 

sednik, 
Skočir Mirko, delavec. Jezerca 2, taj- 

nik, 
Ivančič Alojzij, kmet. Ravne 6, 
Rakušček Josip, kmet, Magozd 15. 
Koren Josip, kmet, Drežnica 8, 
Koren Leooold, kmet, Prežnica 23, 
Koren Stanko, delavec. Magozd 10, od- 

borniki. 
Okrožno sodišče v Po«fojni 

dne 10. decembra 1948. 
Zt 225748—2 - Zadr VII/64  1L504 

* 
1781. 

Sedež: Movraï. okraj.Sežana. 
Dan vpisa: 10. decembra 1948. 
Besedilo: Kmetijska zadruga z omeje- 

n'ni jamstvom v Movražu. 
Zadruga JP bila ustanovljena na sirupa 

Sfini 21. IT. 1948 za nedoločen čas. 
Naloge zadruge so: 1 da na.čim boliši 

in čim kulturnejši način cskfbule svoje 
člane z vsemi potrebnimi" potrošnimi 
nredmeti: 2 da odkupuie v svoiem oko- 
lišu vse kmetiteke r.ridplUe In izde'kp v 
skladu s posfavlipnim načrtom za dobro 
o«krbo mest in druorih industrijskih sre- 
dišč in sklena v ta namwi pocmdbe: 
3 da pospešuje in razvija vse panoge 
kmetijskega   gospodarstva   na   svojem 

področju, tako poljedelstvo, živinorejo, 
sadjarstvo, vinogradništvo, čebelarstvo 
gojitev industrijskih in drugih kultur, 
gozdarstvo, domačo obrt itd., posebno 
še tiste panoge oziroma kulture, ki v 
danih naravnih pogojih najbolj uspeva- 
jo; 4. da uvaja za povečanje kmetijske 
proizvodnje in e tem za naraščanje bla- 
gostanja svojih članov naprednejše teh- 
nične in agronomske metode v kmetij- 
stvu in v ta namen nabavlja kmetijske 
stroje, umetna gnojila itd., ustanavlja 
ambulante za živino, plemenilne postaje, 
organizira selekcijo živine, gradi silose, 
organizira semensko službo, skrbi IA 
gojitev sadnih, gozdnih in drugih sadik 
itd ; 5. da organizira predelavo kmetij- 
skih p-ridelkov in obrtne delavnice za 
potrebe svojih članov in izrablja pri tem 
predvsem lokalne surovine; 6. da zbira 
kmečke prihranke v obliki hranilnih 
vlog in notranjih posojil za ustvarjanje 
obratnih faredstev in podeljevanje kre- 
ditov svojim članom; 7 da skrbi za go- 
spodarski strokovni kulturni in pro- 
svetni dvig vseh prebivalcev svojega 
okoliša tako, da prireja v svojem za- 
družnem domu strokovna in politična 
predavanja, kulturne prireditve, stro- 
kovne tečaje, razstave, predvajanja fil- 
mov, goji fizkulturo itd. ter ustanovi 
svojo knjižnico. 

Zaradi smotrnega in uspešnejšega iz- 
vajanja svojih nalog izdela potrebne na- 
črte v skladu s splošnim državnim na- 
Črtom. 

Zadružni delež znaša 150 ' u, delež 
zadružnikovega družinskega člana 20 di- 
narjev. Vsak zadružnik odgovarja e pet. 
kratnim zneskom vpisanega deleža. 

Priobčitve se razglašajo v poslovnih 
prostorih zadruge in na razglasni deski. 

Upravni odbor cestavlia 5 članov, 
ki jih voli zbor zadružnikov. Zadrugo 
zastopa upravni odbor, zanjo podpisuje- 
ta dva -člana upravnega odbora, katerih 
enega sme nadomeščati pooblaščeni 
uslužbenec zadruge. 

Člani upravnega odbora so: 
Grdina Pavel, vrtnar, Movraž 7, pred. 

sednik, 
Rakar Stanko, kmet. Movraž 4, pod- 

predsednik, 
Veljak Angel, bolničar, Movraž 55, taj. 

nik, 
Gregorič Ivan, kmet. Movraž 78. 
Šav Ivan, kmet, Movraž 12, odbornika. 

Okrožno sodišče v Postojni 
dne 10. decembra 1948. 

Zt 229/48—2 — Zadr. VII/65 11.509 
* 

1782. 
Sedež: Rodlk, okraj Kcžana. 
Pan vpisa: 10 decembra 1948. 
Besedilo: Kmetijska zadruga z omeje- 

nim jamstvom v Rorliku. 
Zadruga le bila ustanovljena na skup-, 

ščini 18. I. 1948 za nedoločen čas. 
Naloge zadruge so: 1 da na čim boljši 

in čim kulturnejši način oskrbuje svoje 
člane z vsemi potrebnimi potrošnimi 
predmeti; 2 da odkupuje v svojem oko- 
lišu vse kmetii«ke pridelke in izdelke v 
skladu 8 postavlienim načrtom za dobro 
oskrbo mpst In drucrih industrijskih sre- 
dišč  in  sklepa  v  ta   namen  pogodbe; 
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3. da pospešuje in razvija vse panoge 
limaSjskega gospodarstva na svojem 
poaro^ju, tako poljedelstvo, živinorejo, 
sucziTstvo, vinogradništvo, čebelarstvo 
gojnev industrijskih in drugih kultur, 
gozdarstvo, domačo obrt itd., posebno 
še tiste panoge oziroma kulture, ki v 
danih naravnih pogojih najbolj uspeva- 
jo 4. da uvaja za povećanje kmetijske 
proizvodnje in s tem za naraščanje bla- 
gostanja svojih članov naprednejše teh- 
nične in agronomske metode v kmetij- 
stvu Ln v ta namen nabavlja kmetijske 
stroje, umetna gnojila itd., ustanavlja 
ambulante za živino, plemenilue postaje, 
organizira selekcijo živine, gradi silose, 
organizira semensko službo, skrbi za 
gojitev sadnih, gozdnih in drugih sadik 
itd.; 5. da organizira predelavo kmetij- 
skih pridelkov in obrtne delavnice za 
potrebe svojih članov in izrablja pri tem 
predvsem lokalne surovine; 6. da zbira 
kmečke prihranke v obliki hranilnih 
vlog in notranjih posojil za ustvarjanje 
obratnih sredstev in podeljevanje kre- 
ditov svojim članom; 7. da skrbi za go- 
spodarski strokovni, kulturni in pro- 
svetni dvig vseh prebivalcev svojega 
okoliša tako, da prireja v svojem za- 
družnem domu strokovna in politična 
predavanja, kulturne prireditve, stro- 
kovne tečaje, razstave, predvajanja fil- 
mov, goji fizkulturo itd. ter ustanovi 
svojo knjižnico. i1 

Zaradi smotrnega in uspešnejšega iz. 
vajanja svojih nalog izdela potrebne ia- 
črte v skladu s splošnim državnim ••- 
črtom. 

Zadružni delež znaša 150 din, delež 
zadružnikovega družinskega člana 20 di. 
narjev. Vsak zadružnik odgovarja s pet- 
kratnim zneskom vpisanega deleža. 

Priobïitve se razglašajo v  poslovnih 
prostorih zadruge in na razglasni deski. 

Upravni odbor sestavlja 9 članov, ki 
jih voli zbor izmed zadružnikov. Zadru, 
go zastopa upravni odbor, zanjo podpi- 
sujeta dva člana upravnega odbora, ka- 
terih enega sme nadomeščati pooblašče- 
ni uslužbenec zadruge. 

Člani upravnega odbora so: 
Bradač Josip, kmet, Kačiče 11, pred- 

sednik, 
Race Jožef, kmet, Rodik 33. tajnik, 
Medved Franc, kmet. Slape 27, 
Race Anton, kmet, Rodik 46, 
Race Karol, kmet, Rodik 79, 
Svetina Rudolf, kmet. Pareda 2, 
BernetiP Franc, kmet Rodik 39, 
Bernetič Stanko, kmet, Rodik 10, 
Opara Stanko, kmet Slape 29, odbor- 

niki. 
Okrožno sodišee v Postojni 
dne 10. decembra 1948. 

Zt 230/48-2 - Zadr. VII/66 11.607 
* 

1733. 
Sedež: SoEerga, okraj Sežana. 
Dan vpisa: 10. decembra 1948. 
Besedilo: Kmrtikka zadruga z omeje- 

nim iamstvom v Soforgi. 
Zadruga ie bila ustanovliena na skup- 

ščini 21. ••   1948 za nedoločen č>s. 
Naloge zadruge so: 1. da na čim boljši 

iti čim kulturnejši način oskrbuie svoje 
člane  z  vsemi  potrebnimi   potresnimi 

predmeti; 2 da odkupuje v svojem oko- 
lišu vse kmetijske pridelke in izdelke v 
sklEdu s postavljenim načrtom za dobro 
oskrbo mest in drugih industrijskih sre- 
dišč in sklepa v ta namen pogodbe; 
3 da pospešuje in razvija vse panoge 
kmetijskega gospodarstva na svojem 
področju, tako poljedelstvo, živinorejo, 
sadjarstvo, vinogradništvo, čebelarstvo 
gojitev industrijskih in drugih kultur, 
gozdarstvo, domačo obrt itd., posebno 
še tiste panoge oziroma kulture, ki v 
danih naravnih pogojih najbolj uspeva- 
jo, 4. da uvaja za povečanje kmetijske 
proizvodnje in s tem za naraščanje bla- 
gostanja svojih članov naprednejše teh- 
nične in agronomske metode v kmetij- 
stvu in v ta namen nabavlja kmetijske 
stroje, umetna gnojila iid., ustanavlja 
ambulante za živino, plemenilne postaje, 
organizira selekcijo živine, gradi silose, 
organizira semensko službo, skrbi za 
gojitev sadnih, gozdnih in drugih sadik 
itd-; 5. da organizira predelavo kmetij- 
skih pridelkov in obrtne delavnice za 
potrebe svojih članov in izrablja pri tem 
predvsem lokalne surovine; 6 da zbira 
kmečke prihranke v obliki hranilnih 
vlog in notranjih posojil za ustvarjanje 
obratnih sredstev in podeljevanje kre- 
ditov svojim članom; 7 da skrbi za go- 
spodarski strokovni, kulturni in pro- 
svetni dvig vseh prebivalcev svojega 
okoliša tako, da prireja v svojem za- 
družnem domu strokovna in politična 
predavanja, kulturne prireditve, stro- 
kovne tečaje, razstave, predvajanja fil- 
mov, goji fizkulturo itd. ter ustanovi 

-svojo knjižnico. 
Zaradi smotrnega in uspešnejšega iz- 

vajanja svojih nalog izdela potrebne na- 
črte v skladu s splošnim državnim na- 
črtom. 

Zadružni delež znaša 160 din, delež 
zadružnikovega družinskega člana 20 di- 
narjev. Vsak zadružnik odgovarja 8 pet 
kratnim zneskom vpisanega deleža. 

Priobeitve se razglašajo v poslovnih 
prostorih zadruge in na razglasni deski. 

Upravni odbor sestavlja 5 članov, ki 
jih voli zbor izmed zadružnikov. Za- 
drugo zastopa upravni odbor, zanjo pod. 
pisujefa dva člana upravnega odbora, 
katerih enega sme nadomeščati poobla- 
ščeni uslužbenec zadruge. 

Ciani upravnega odbora so: 
Barbaric Roman, kmet, SoČerga 20, 

predsednik, 
Rakar Stanko, delavec, Trebše 10, taj. 

nife, 
Ogrin Stanko, delavec. Pisari 6, 
Maršič Peter, kmet, Treble 26, 
Palčič Marjan, kmet, Lukini 7, odbor- 

niki. 
Okrožno sodišče • Postojni 
dne 10. decembra 1948. 

Zt 228/48-2 — Zadr. VII/63 11J0S 
* 

1734. 
Sedež: Trnovo, okraj Tolmin. 
Dan vpisa: 29. oktobra 1948. 
Besedilo: Kmetijska zadruga z omeje- 

nim jamstvom na Trnovem. 
Zadruga je bila ustanovliena na skup- 

ščini 3. HI. 1948 za nedoločen Čas, 

Naloge zadruge so: 1. da na Čim boljši 
in čim kulturnejši način oskrbuje svoje 
člane z vsemi potrebnimi potrošnimi, 
predmeti; 2- da odkupuje v svojem oko- 
lišu vse kmetijske pridelke in izdelke v 
skladu s postavljenim načrtom za dobro 
oskrbo mest in drugih industrijskih sre- 
dišč in sklepa v ta namen pogodbe; 
3. da pospešuje ln razvija vse panoge 
kmetijskega gospodarstva na svojem 
področju, tako poljedelstvo, živinorejo, 
sadjarstvo, vinogradništvo, čebelarstvo 
gojitev industrijskih in drugih kultur, 
gozdarstvo, domačo obrt itd., posebno 
še tiste ponoge oziroma kulture, ki v 
danih naravnih pogojih najbolj uspeva-' 
jo; 4. da uvaja za povečanje kmetijske 
proizvodnje in s tem za naraščanje bla- 
gostanja svojih članov naprednejše teh- 
nične in agronomske metode v kmetij- 
stvu in v ta namen nabavlja kmetijske 
stroje, umetna gnojila itd., ustanavlja 
ambulante za živino, plemenilne •••1•••, 
organizira selekcijo živine, gradi silosa, 
organizira semensko službo, skrbi za 
gojitev sadnih, gozdnih in drugih sadik 
itd.; 5. da organizira predelavo kmetij- 
skih pridelkov in obrtne delavnice za 
potrebe svojih članov in izrablja pri tem 
predvsem lokalne surovine; 6. da zbira 
kmečke prihranke v obliki hranilnih 
vlog ln notranjih posojil za ustvarjanje 
obratnih sredstev in podeljevanje kre- 
ditov svojim članom; 7. da skrbi za RO~ 
spodarski strokovni, kulturni in pro- 
svetni dvig vseh prebivalcev svojega 
okoliša tako. da prireja v svojem za- 
družnem domu strokovna in politične 
predavanja, kulturne prireditve, stro- 
kovne tečaje, razstave, predvajanja fil- 
mov, goji fizkulturo itd. ter ustanovi 
svojo knjižnico. 

Zaradi smotrnega in uspešnejšega iz- 
vajanja svojih nalog izdela potrebne na- 
črte v ekladu s splošnim državnim na- 
črtom. * 

Zadružni delež znaša 150 din. delež 
zadružnikovega družinskega člana 15 di- 
narjev. Vsak zadružnik odgovarja s pet- 
kratnim zneskom vpisanega deleža. 

Priobčitve se razglašajo v poslovnih 
prostorih zadruge in na razglasni deski. 

Upravni odbor sestavlja 7 do 9 članov. 
Zadrugo zaetopa upravni odbor, zanjo 

pa podpisujeta dva člana upravnega od. 
bora. katerih enega sme nadomeščati po- 
oblaščeni uslužbenec zadruge. 

Ciani upravnega odbora so: 
Fon Miroslav, Trnovo 15, predsednik, 
Meline Ivan. Trnovo 18, tajnik. 
Fon Anton, Trnovo 7, 
Meline Franc, Trnovo 9, 
Matajurc Ivan. Trnovo 39, 
Fon Andrej, Trnovo 34, 
Fon Andrej, Trnovo 4, vsi kmetje, od- 

borniki 
Okrožno sođ'šče v Postojni 

dne 29. oktobra 1948. 
Zt 209/48-2 ' 10.849 

1735. ~~~~ 
Sedež: Sorica. 
Dan vDisa: 14. decembra 1948. 
Besedilo: KnictHsVa zadruga z omeje- 

nim Jamstvom • Sorici. 



Stran 1062 URADNI LISI LKS Stev. 65 — 28. XII. 1948 

Na zboru 24. X. 1948 so se spremenila 
zadružna pravila v 1. členu. 

Izbrieeta se člana upravnega odbora: 
Bevk Anion in Frelih Alojz, vpišeta se 
člana upravnega obdora: 

Egart Janez, Zg. Sorica 19, 
Jensterle Matevž, Zg. Sorica 17. 

Okrožno sodišče ? Ljubljani 
dne 13. decembra 1948. 

Zadr. VI 30/2 11.277 
« 

1736. 
Sedež: Dogoše. 
Dan vpisa: 2U. decembra 1948. 
Besedilo: Kmetijska zadruga z o. j. Y 

Dogošah. 
Na zboru 18. VII. 1948 ao bila spre- 

menjena zadružna pravila. 
Upravni odbor sestavlja 10 do 13 Čla- 

nov. 
Izbrišeta se dosedanja člana upravne- 

ga odbora Lorber Jožef in Kramberger 
Anton, vpišejo se novi izvoljeni člani 
upravnega odbora: 

Ulbin Franc, mali posestnik, tajnik» 
Maher Jurij, mali posestnik. 
Kamer Franc, mali posestnik, 
Kamer Stefan, pos. sin, 
Perko Maks, pos. sin, 
Cebe Alojz, kovaški mojster, srednji 

kmet, 
Krajtner Jože, srednji kmet, 
Lorbek Alojz, tov. delavec, vsi iz Do- 

goJ. 
Okrožno sodišče v Mariboru 

dne 20. decembra 1948. 
Zadr III 106 11.500 

1737. 
Sedež: Hoče. 
Dan vpisa: 25 novembra 1948. 
Besedil-». Nabavna in prodajna zadruga 

z o. j. v Hocah.     * 
Na zboru 18. IV. 1948 so bua sprejeta 

nova pravila 
Sedež odslej: Hoče, okraj Maribor oko- 

lica. 
Besedilo odslej: Kmetijska zadruga 

z o. j. v Hocah. 
Naloge zadruge eo: 1. da na čim boljši 

in čim kulturnejši način oskrbuje svoje 
člane z vsemi potrebnimi potresnimi 
predmeti; 2 da odkupuje v svojem oko- 
lišu vse kmetijske pridelke in izdelke v 
ekladu s postavljenim načrtom za dobro 
oskrbo mest in drugih industrijskih are 
dišč in sklepa v ta namen pogodbe: 
3. da pospešuje in razvija vse panoge 
kmetijskega gospodarstva na- svojem 
področju, tako poljedelstvo, živinorejo 
eadjarslvo, vinogradništvo, čebelarstvo 
gojitev industrijskih in drugih kultur, 
gozdarstvo, domačo obrt itd., posebno 
Že tiste panoge oziroma kulture, ki v 
danih naravnih F-ogojih najbolj uspeva- 
jo; 4. da uvaja za povečanje kmetijske 
proizvodnje in s tem za naraščanje bla- 
gostanja svojih članov naprednejše teh- 
nične in agronomske metode v kmetij- 
stvu in v ta namen nabavlja kmetijske 
stroje, umetna gnojila itd., ustanavlja 
ambulante za živino, plemenilne postaje, 
organizira selekcijo živine, gradi silose, 
organizira semensko službo, skrbi za 
gojitev sadnih, gozdnih in drugih sadik 
itd.; 5. da organizira predelavo kmetij- 

skih pridelkov m obrtne delavnice za 
potrebe svojih članov in izrablja pn lein 
predvsem lokalne surovine; Ö da zbira 
kmečke prihranke v obliki hranilnih 
vlog in notranjih posojil za ustvarjanje 
obratnih sredstev in podeljevanje kre- 
ditov svojim članom; 7. da *k.rt: za go- 
spodarski strokovni, kulturni in pro- 
svetni dvig vseh prebivalcev svojega 
okoliša tako, da prireja v svojem za. 
družnem domu strokovna in politična 
predavanja, kulturne prireditve, stro- 
kovne tečaje, razstave, predvajanja fil- 
mov, goji fizkulturo itd. ter ustanovi 
svojo knjižnico. 

Zaradi smotrnega in uspešnejšega iz- 
vajanja dvojih nalog izdela polrebne na- 
črte v skladu s splošnim državnim na- 
črtom 

Zadružni delež znaša 150 din, delež 
&adružrnkovega družinskega člana pa 
20din. Vsak zadružnik odgovarja se z 
desetkratnim zneskom vpisanih obvez- 
nih deležev. 

Upravni odbor sestavlja 6 do 9 čla- 
nov. Njegova dolžnost traja eno leto Za- 
drugo zastopa upravni odbor, zanjo pod- 
pisujeta po dva člana upravnega odbora, 
katerih enega lahko nadomešča po 
upravnem odboru pooblaščeni uslužbe- 
nec zadruge. 

Izbrišejo se dosedanji člani upravnega 
odbora: Keršič Ivan, Kline Ivan, Zvan 
Franc, Frangeš Karl. Vabio Maks, \pi- 
šejo pa novi izvoljeni člani upravnega 
odbora: 

Kovačič  Edvard,  šol   upravitelj,  Sp 
Hoče, 

Frangez Alojz, kmet. Bobova, 
Lobnik Jurij, krnel   sin, Sp. Hoče, 
Ceh Martin, krnet   Bobova, 
Karer Jožef, upok. ••••/.•, 

Okružno sodišče v Mariboru 
dne 25   novembra 1948, 

Zadr. 11 110 10.813 
* 

1738. 
Sedež: Limbuš, okraj Maribor okolica. 
Dan vpisa: 3. decembra 1948. 
Beseddo: Vinogradniška zadruga z o j. 

L:mbuš-Pekre. 
Na zboru 8, avgusta 1948 so bila spre- 

jeta nova pravila. 
Besedilo odslej: Vinogradniška obde- 

lovalna zadruga z o. j. Lim buš-IVU rc. 
Naloga zadruge je: da se poveča donos, 

zmanjšajo proizvajalni strošk., povečajo 
dohodki in s čim pravtlnejšim izrablja- 
njem razpoložljive delovne sile, strojev 
in orodja doseže večja korist za zadruž- 
nike in državo. 

Razen hiše, ohišnice in pripadajočih 
zgradb, ki so potrebne za osebno gospo- 
darstvo, je vsa druga zemlja, ki je za- 
drugi dodeljena, skupna last vseh za- 
družnikov, v imenu katerih je zemlja za- 
drugi dodeljena. Vsak zadružnik oziroma 
lastnik svojega solastninskega dela vlo- 
žene zemlje je dolžan vložiti v zadrugo 
veo vprežno živino in kmetijske stroje, 
orodje pa toliko, kolikor sklene zbor. 

Pri vstopu v zadrugo plača vsaka dru- 
žina ali član poedinec enkratno pristop- 
nino v znesku 20 din, razen tega vsako 
gospodarstvo ali član-poedinec najmanj 
enkratni denarni delež 50 din. Za ob- 
veznosti zadruge jamčijo zadružniki naj- 

manj  s   petkratnim  zneskom   vpisanih 
denarnih deležev. 

Upravii odbor zadruge, katerega dolž- 
nost traja eno leto, sestavlja 5 do 10 čla- 
nov, vstevši predsednika in tajnika. 

Predsednik upravnega odbor* pred- 
stavlja zadrugo, podpisujeta pa zanjo dva 
člana upravnega odbora, katerih enega 
lahko nadomešča pooblaščen uslužbenec 
zadruge. 

Izbrišejo se dosedanji člani upravnega 
odbora: Tučič Franjo, Zuiavc Josip, Ko- 
ber Franjo, PavliČič Mat ja, Vehovar An- 
ton; vpišejo se novi izvoljeni člani uprav, 
nega odbora: 

Boštjančič Leopold, vinogradnik, Lim- 
buš, predsednik, 

Rodela Jožef, vinogradnik, Limbus, 
podpredsednik. 

Majhen Srečko, vinogradnik, Hrastje, 
tajn k. 

Kosič Franc, vinogradnik, Hrastje, 
Adam Jožef, vinogradnik, Hrastje, 
Kvas Simon,  vinogradn k.  Ruše. 

Okrožno sodišče v Mariboru 
dne 3. decembra 1948. 

Zadr II 109 10.921 
* 

1739. 
Sedež: Ncgova. 
Dan vpisa: 17. decembra 1948. 
Besedilo: Kmetijska obdelovalna za- 

druga z o. j. v Negovi. 
Izbrišejo se člani upravnega odbora: 

Jurkovič Andrej, Vajngerl Leopold, 
Žemljic Peter, MiÜer Miroslav, Prašiček 
Janez, Petek Franc; vpišejo se novi izvo- 
ljeni člani upravnega odbora: 

Potočnik Jožef, kolar, Negova, pred- 
sednik, 

Kovačič Anton, vinogradnik  Police. 
Šenveter Alojz, vinogradnik, Police, 
Fajfar Franc, vinogradnik. Zbigovci, 
Miiler Matija, Orehovski vrh. 
Kukovec Konrad, kovač, Negova 

Okrožno sod'šče v Mariboru 
dne 17. decembra 1948. 

Zadr. H 111 11.427 

1740. 
Sedpž: Ptuj. 
Dan vpisa: 17. decembra 1948. 
Besedilo: Vinarska zadruga z o. J. v 

Ptuju. 
Na zboru 18. IV. 1948 so bila spreme- 

njena zadružna pravila v 5. členu. 
Delež se zniža od 150 na 100 din kot 

enkratni delež ne oziraje se na površi- 
no vinograda. 

Izbrišeio se dosedanii člnni upravnega 
odbora- Budigam Ivan, Belčak Franc, 
Kavčič Jakob in Zorenc Ivan; vpišejo 
se novi tzvoljeni člani upravnega odbora: 

Budigam Anton, kmet. Turški v Mi, 
Toplak Jenez. kmet. Mntnjp, 
Traf ein Anton. kmet. Gruškovje, 
Gave?. Ivan, kmet, Brezovec. 

Okrožno sodišče • Mar'üoru 
dne 17. decembra 1948. 

Zadr I  40 11.428 
* 

1741. 
Sedež: Ribnica na Pohorju. 
Dan vpisa: 23  decembra 1948. 
Besedilo:  Kmetijska   nabavno-prodaj- 

' na zadruga z o. j. v Ribnici na Pohorju. 
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eadjarstvo, vinogradništvo, čebelarstvo, 
gojitev industrijskih in drugih kultur, 
gozdaratvo, domačo obrt itd., posebno 
§e tiste panoge oziroma kulture, ki v 
danih naravnih pogojih najbolj uspeva- 
jo; 4. da uvaja za povečanje kmetijske 
proizvodnje in e tem za naraščanje bla- 
gostanja svojih članov naprednejše teh- 
nične in agronomske metode v kmetij- 
stvu in v ta namen nabavlja kmetijske 
stroje, umetna gnojila itd., ustanavlja 
ambulante za živino, plemenilne postaje, 
organizira selekcijo živine, gradi silose, 
organizira semensko službo, skrbi za 
gojitev sadnih, gozdnih in drugih sadik 
«d.; 5. da organizira predelavo kmetij, 
skih pridelkov in obrtne delavnice za 
potrebe svojih članov In izrablja pri tem 
predvsem lokalne surovine; 6. da zbira 
kmečke prihranke v obliki hranilnih 
vlog in notranjih posojil za ustvarjanje 
obratnih sredstev in podeljevanje kre- 
ditov svojim članom; 7. da skrbi za go- 
spodarski strokovni, kulturni in pro- 
svetni dvig vseh prebivalcev svojega 
okoliša tako, da prireja v svojem za- 
družnem domu strokovna in politična 
predavanja, kulturne prireditve, stro- 
kovne tečaje, razstave, predvajanja fil- 
mov, goji fizkulturo itd. ter ustanovi 
svojo knjižnico. 

Upravni odbor sestavlja 7 do 9 članov, 
ki jih voli' zbor izmed zadružnikov. 

Izbrišejo se člani upravnega odbora: 
Tekavc Jože, Modrijan Marija, Letnar 
Zora, Tekavc Ivan. Tekavc Franc, Aleš 
Ivan, Kadivc Ivana, Tome Ignac, Likar 
Leopold, pooblaščenka *-• so^odpisova- 
nje Kosem Tvanka; vpišejo so člani 
upravnega odbora: t « 

Grad Ivan, posestnik, Viaem 18 pri 
JDolu, 

Vidmar Franc, pos. sin, V dem 1, 
Lenček Franc, pos., Kleče 33, 
Zaje Fanči, pos. hči, Dol 16, 

- Kuhar Franc, pos., Videm 5, 
Sladic Peter, pos., Videm 2, 
Bokalj Franc, pos., Zajelše 8. 

Okrožno sodišče v Ljubljani 
dne 13. decembra 1948. 

Zadr. V 182/3 11.480 
* 

1713. 
Sedež: Komenda. 
Dan vpisa: 14. decembra 1048, 
Besedilo: Potrošniška zadruga z ome- 

jenim jamstvom v Komendi. 
Zadruga je bila ustanovljena na usta- 

novnem zboru 28. X. 1948 za nedoločen 
čas. 

Naloge zadruge so: 1. da na čim boljöi, 
öim kulturnejši in gospodarski način 
oskrbuje svoje člane z vsemi potrebnimi 
potresnimi predmeti. V ta namen: a) 
ugotavlja potrebe svojih članov in sestavi 
•• podlagi ugotovitev načrt potrošnje; 
b) sklepa pogodbe s proizvajalnimi pod- 
jetji, z državnimi trgovskimi podjetji in 
s kmetijskimi zadrugami oziroma njiho- 
vimi zvezami za dobavo industrijskih in 
kmetijskih proizvodov; posebno skrbi 
za dobavo povrtnïn, sadja, mleka itd.; 
c) skrbi, da bo trgovsko poslovanje v 
vsakem pogledu racionalno, tehnično do- 
vršeno in kulturno, da bodo člani do- 
bro postreženi, da bo trgovina vedno i&- 

ložena s potresnimi pTedmeti, da ne bo 
imela blaga, ki se ne prodaja, da bo 
zniževala zakonito dopustno maržo, da 
bodo lokali in izložbe okusno opremlje- 
ne itd.; 2. da ustanavlia za potrebe svo- 
jih članov po potrebi in možnosti lastna 
podjetja, tako obrtne delavnico, podjetja 
za konaerviranje sadja, povrtnine, jajc 
itd.; 3. da skrbi ob sodelovanju sindikal- 
nih organizacij za dvig kulturne in pro- 
svetne ravni in za zadružno vzgojo svo- 
lili članov. 

Delež znaša 100 din, ki se lahko pla- 
ča v obrokih. Delež zadružnikovega 
družinskega člana znaša 20 din. Chini 
odgovarjajo za obveznosti zadruge z de- 
setkratnim zneskom vpisanega enkrat- 
nega temeljnega oziroma družinskega 
deleža. 

Zadruga razglaša važnejše sklepe v 
svojih poslovnih prostorih in na razglas- 
nih deskah svojih poslovalnic. 

Upravni odbor sestavlja 5 do 7 članov, 
ki jih voli zbor izmed zadružnikov. Nje- 
gova dolžnost traja eno leto. Za zadrugo 
podpisujeta po dva člana upravnega od- 
bora, katerih enega lahko nadomešča po 
upravnem odboru pooblaščeni uslužbe- 
nec zadruge. 

Člani upravnega odbora so: 
Kern Viktor, tesar, Klane 55, 
Rihar Zdravko, planer, Komenda 54, 
Bremšak Jožo, òbratovodja, Gmajnica 

št. 8, 
Peterlin Ivan, zasebnik, Podboršt 25, 
Kuhar Janez, delavec, Podboršt 2, 
Sršen Franc zidar, Klane 17, 
Mam Roža, gospodinja, Komenda 4S. 

Okrožno sodišče v Ljubljani 
dne 13. decembra 1948. 

Zt 270/48 — Zadr. VI 236/1 11.278 
» 

1714. 
Sedež: Ljubljana. 
Dan vpisa: 9. decembra 1948. 

< Besedilo: Obrtna nabavna in organize- 
cijeka zadruga prevoznikov % omejenim 
jamstvom v Ljubljani. 

Zadruga je bila ustanovljena na usta- 
novnem zboru 14. XI. 1948 za nedoločen 
čas. 

Naloge zadruge so: 1. da nabavlja pro- 
izvajalna sredstva in surovine za svoje 
člane; 2. da prevzema za svoje člane de- 
lo in jih razvršča po vrsti in kakovosti 
in skrbi za skupno delo; 3. da sodeluje 
pri načrtu oskrbe in pomaga pri vklju- 
čevanju obrtnikov v načrtno delo; 4. da 
vodi evidenco o izvršitvi sprejetdh de- 
lovnih nalog svojih članov in skrbi, da 
se v oeloti izvajajo predpisi ljudske obla- 
sti glede cen in 5. da zbira za samo- 
oskrbo v svojem okolišu surovine, ki so 
še neizrabljene in jih razdeljuje med 
svoje člane. 

Delež znaša 600 din, ki se lahko plača 
v obrokih. Člani odgovarjajo za obvez- 
nosti zadruge s petkratnim zneskom vpi- 
sanih obveznih deležev. 

Zadruga razglaša važnejše sklope in 
poročila v svojih poslovnih prortorih, po 
možnosti pa tudi v glasilu pristojno re- 
publiške zveze ali v lokalnem dnevnem 
časopisju. 

Upravni odbor sestavlja 5 do 9 članov, 
ki jih voli zbor izmed zadruènikov. Nje- 

gova dolžnost traja eno leto. Zadrugo za- 
stopata in zanjo podpisujeta predsednik 
ali podpredsednik in tajnik, če so ti za- 
držani, pa najmanj dva člana upravnega 
odbora, katerih enega lahko nadomešča 
po upravnem odboru pooblaščeni vodilni 
uslužbenec zadruge. 

Člani upravnega odbora so: 
Guštin Ante, StreliSka 24, 
Jere Valentin, Dolenjska cesta 28, 
Semenič Viktor, Privoz 13, 
Breskvar ^Valentin, Mandelčeva 3, 
Bobnar Albin, Štepanjska e. 2G, 
Gabrovšek Frančiška, Viška uL 11, 
Debevc Tončka, Rožna dol., Ç. VII/36, 
Marinko Vinko, Jernejeva c. 33, vsi 

prevozniki v Ljubljani. 
Okrožno sodiščo v Ljubljani 

dne 9. decembra 1048. 
Zt, 268/48 — Zadr VI 235/1   11.167 

V * 1716. 
Sedež: Medvode. 
Dan vpisa: 15. decembra 1948. 
Besedilo; Oblačilna produktivna na- 

dmga z omejenim jamstvom v Medvo- 
dah. 

Zadruga je bila ustanovljena na usta- 
novnem zboru 6. XII. 1048 za nedolo- 
čen čas. 

Naloge zadruge so: 1. da skupno izvr- 
šuje krojaško-šiviljsko obrt z delovno si- 
lo svojih članov, predvsem na podlagi 
akorda; 2. da nabavlja surovine, mate- 
rial in sredstva za lastno proizvodnjo, da 
prodaja svoje obrtne izdelke in organizl. 
ra kreditiranje svojih članov; 3. da dvi- 
ga kulturni jn strokovni njvo svojih čla- 
nov; 4. da sprejema in strokovno izobra- 
žuje svoje učence in 5. da prilagodi svo- 
je delo splošnemu državnemu gospodar- 
skemu načrtu. 

Delež znaša 500 din. Člani odgovarjajo 
za obveznosti zadruge z desetkratnim 
zneskom vpisanih obveznih deležev. 

Upravni odbor sestavlja 5 do 9 čla- 
nov, ki jih voli zbor izmed zadružnikov. 
Njegova dolžnost traja eno leto. Zadrugo 
predstavljata predsednik in tajnik 
upravnega odbora. 

Člani' upravnega odbora so: 
Tornio Albin, krojač, Medvode 22, 
Podlunšek Milan, krojač, Ljubljana, 

Poljanska c. 26, 
Vreeek Janez, krojač, Goričane 34, 
Čebin Eia, šivilja, Ljubljana. Zrinj- 

skega 5, 
Naglic Mirko, krojač, Vaše 40. 

Okroïno sodišče v Ljubljani, 
dne 16. decembra 1048. 

Zt 271/48 - Zadr VI 237/1   11.313 
* 

1716. 
Sedež: Slap. 
Dan vpisa: 20. decembra 1948. 
Besedilo: Kmetijska zadruga z orneje. 

nim jamstvom Sv. Katarina, 
Zadruga je bila ustanovljena na usta- 

novnem zboru 22. II. 1• za nedoločen 
čas. 

Naloge zadruge so: 1. da na čim boljši 
in čim kulturnejši način oskrbuje svoje 
člane z vsemi potrebnimi potrošnim! 
predmeti; 2. da odkupuje v svojem oko- 
lišu vse kmetijske pridelke in izdelke • 
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kladu s postavljenim načrtom za dobro 
oskrbo mest in drugih industrijskih sre- 
dišč in sklepa v ta namen pogodbe; 
3. da pospešuje in razvija vse panoge 
kmetijskega gospodarstva na svojem 
področju, tako poljedelstvo, živinorejo, 
sadjarstvo, vinogradarstvo, čebelarstvo, 
gojitev industrijskih in drugih kultur, 
gozdarstvo, domačo obrt Ud., posebno 
se tiste panoge oziroma kulture, ki v 
danih naravnih pogojih najbolj uspeva- 
jo; 4. da uvaja za povečanje kmetijske 
proizvodnje in s tem za naraščanje bla- 
gostanja svojih članov naprednejše teh- 
nične in agron >mske metode v kmetij- 
stvu in v ta namen nabavlja kmetijske 
stroje, umetna gnojila itd., ustanavlja 
ambulante za živino, plemenilne postaje, 
organizira selekcijo živine, gradi silose, 
organizira semensko službo, skrbi &a 
gojitev sadnih, gozdnih in drugih sadik 
itd., 5. da organizira predelavo kmetij- 
skih pridelkov in obrtne delavnice za 
potrebe svojih članov in izrablja pri tem 
predvsem lokalne surovine; 6. da zbira 
kmečke prihranke v obliki hranilnih 
vlog in notranjih posojil za ustvarjanje 
obratnih sredstev in podeljevanje kre- 
ditov svojim članom; 7. da skrbi za go- 
spodarski strokovni, kulturni in pro. 
svetni dvig vseh prebivalcev svojega 
okoliša tako, da prireja v svojem za- 
družnem domu strokovna in politična 
predavanja, kulturne prireditve, stro- 
kovne tečaje, razstave, predvajanja fil- 
mov, goji fizkulturo itd. ter ustanovi 
svojo knjižnico. 

Zadružni delež znaša 100 din, ki ee 
lahko plača v obrokih. Delež zadružni- 
kovega družinskega člana znaša 20 din. 
Člani odgovarjajo za obveznosti zadruge 
z desetkratnim zneskom vpisanega en- 
kratnega temeljnega oziroma družinske- 
ga deleža. 

Zadruga razglaša važnejše sklepe v 
svojih poslovnih prostorih in na razglas- 
ni deski. 

Upravni odbor sestavlja 8 članov, ki 
jih voli zbor izmed zadružnikov. Njegova 
dolžnost traja eno leto. Za zadrugo pod- 
pisujeta po dva člana upravnega odbora, 
katerih   enega   lahko   nadomešča   po 
upravnem 'vdboru pooblaščeni uslužbe- 
nec zadruge. 

Člani upravnega odbora so: 
Pehare Franc, kmet. Lom 35, 
Meglic Mihf, voznik. Dolina 130, 
Tišlr-r Franc, kmečki sin. Lom 2, 
Meglio Jože, kmet, Lom 19, 
Čarman Jože, nameščenec, Lom 145, 
Šmid Tomaž,   preddelavec,   Puterhof 

št 101, 
Dovžan Matevž, delavec, Dolina 120, 
Meelič Anton, voznik. Čadovlje 48. 
Pooblaščenka za sowdpisovanje je Je- 

reb Mira, nameščonka, Tržič. 
Okrožno sodišfp v Liubliani 

dne 20. decembra 1948. 
.    Zt 237/48 -Zadr VI239/1   11.481 

* 
1717. 

Spdež: Sora. 
Dan vpitä:.: 20. 'decembra 1948. 
Besedilo: Kmetnska zadruga z omeje- 

nim jamstvom v Sori. 

Zadruga je bila ustanovljena na usta- 
novnem aboru 7. X. 1948 za nedoločen 
čas. 

Naloge zadruge so: 1. da na čim boljši 
in aim kulturnejši način oskrbuje svoje 
člane z vsemi potrebnimi potrošnimi 
predmeti; 2. da odkupuje v svojem oko- 
lišu vse kmetijske pridelke in izdelke v 
skladu s postavljenim načrtom za dobro 
oskrbo mest in drugih industrijskih 
središč in sklepa v ta namen pogodbe; 
3. da pospešuje in razvija vse panoge 
kmetijskega gospodarstva na svojem 
področju, tako poljedelstvo, živinorejo, 
sadjarstvo, vinogradništvo, čebelarstvo, 
gojitev industrijskih in drugih kultur, 
gozdarstvo, domačo obrt itd., posebno 
še tiste panoge oziroma kulture, ki v 
danih naravnih pogojih najbolj uspeva- 
jo; 4. da uvaja za povečanje kmetijske 
proizvodnje in s tem za naraščanje bla- 
gostanja svojih članov naprednejše teh- 
nične in agronomske metode v kmetij- 
stvu in v ta namen nabavlja kaie'ijske 
stroje, umetna gnojila itd., ustanavlja 
ambulante za živino, plemenilne postaje, 
organizira selekcijo živine, gradi silose, 
organizira semensko službo, skrbi za 
gojitev sadnih, gozdnih in drugih sadik 
itd.; 5. da organizira predelavo kmetij- 
skih pridelkov in obrtne delavnice za 
p^rebe svojih članov in izrablja pri tem 
predvsem lokalne surovine; 6. da zbira 
kmečke prihranke v obliki hranilnih 
vlog in notranjih posojil za ustvarjanje 
obratnih sredstev in podeljevanje kre- 
ditov svojim članom; 7. da skrbi za go- 
spodarski strokovni, kulturni in pro- 
svetni dvig vsoh 'prebivalcev svojega 
okoliša tako. da prireja v svojem za- 
družnem domu strokovna in politična 
predavanja, kulturne prireditve, stro- 
kovne tecalr, razstave ^Drclvajanm • 
mov, goji fizkulturo itd. ter ustanovi 
svojo knjižnico. 

Zadružni delež znaša 100 din, kj se 
lahko plača v obrokih. Delež zadružni- 
kovega družinskega člana znaša 20 din. 
Člani odgovarjajo za obveznosti zadruge 
z desetkratnim zneskom vpisanega en- 
kratnega temeljnega .oziroma družinske- 
ga deleža. 

Zadruga razglaša važnejše sklepe v 
svojih poslovnih prostorih in na razglas- 
ili deski. 

Upravni odbor sestavlja 7 članov, ki 
jih voli zbor izmed zadružnikov. Njego- 
va dolžnost traja eno leto. Za zadrugo 
podpisujeta po dva člana upravnega od- 
bora, katerih enega lahko nadomešča po 
upravnem odboru pooblaščeni uslužbe- 
nec zadruge. 

Člani upravnega odbora so: 
Dolinar Feliks, kmet, Sora 25, 
Frlic Feliks, kmet, Gosteče 6, 
Jamnik Janez, kmet, Pungert 9, 
Čarman Vinko, kmet, Draga 11. 
Golar Anton, kmečki sin, Gosteče 12, 
Plešec Franc, kmet, delavec, Sora 26, 
Petač Karol, tov. delavec. Sora 37. 
Pooblaščenec   za   sopodpisovanje   je 

Oblak Lovro, poslovodja, Sora. 
Okrožno sodišče v Ljubljani 

dne 20. decembra 1948. 
Zt 244/48 — Zadr.'VI 240/1 11.482 

1718. 
Sedež: Velike Lašče. 
Dan vpisa: 16. decembra 1948. 
Besedilo: Potrošniška zadruga z ome- 

jenim jamstvom v Velikih Laščah. 
Zadruga je bila ustanovljena na usta- 

novnem zboru 12. XII. 1948 za nedolo- 
čen čas. 

Naloge zadruge so: 1. da na čim bolj- 
ši, čim kulturnejši in gospodarski način 
oskrbuje svoje člane z vsemi potrebnimi 
potrošnimi pTedmetL V ta namen: a) 
ugotavlja potrebe svojih članov in sestavi 
na podlagi ugotovitev načrt potrošnje; 
b) sklepa pogodbe s proizvajalnimi pod- 
jetji, z državnimi trgovskimi podjetji in 
s kmetijskimi zadrugami oziroma njiho- 
vimi zvezami za dobavo industrijskih in 
kmetijskih proizvodov; posebno skrbi za 
dobavo   povrtnin,   sadja in mleka itd.; 
c) skrbi, da bo trgovsko poslovanje v 
vsakem pogledu racionalno, tehnično do- 
vršeno in kulturno, da bodo člani dobro 
postreženi, da bo trgovina vedno zalo- 
žena s potrošnimi predmeti, da ne bo 
imela blaga, ki se slabo prodaja, da bo 
zniževala zakonito dopustno maržo, da 
bodo lokali in izložbe okusno opremlje- 
ne itd.; 2. da ustanavlja za potrebe svo- 
jih članov po potrebi in možnosti lastna 
podjetja, tako obrtne delavnice, podjet- 
ja za konserviranje sadja, povrtnine, jajc 
itd.; 3. da skrbi ob sodelovanju sindikal- 
nih organizacij za dvig kulturne in pro- 
svetne ravni in za zadružno vzgojo svo- 
jih članov. 

Zadružni' delež znaša 100 din. ki se 
lahko plača v obrokih. Delež zadružni- 
kovega družinskega člana znaša 10 din. 
Člani odgovarjajo za obveznosti zadru- 
ge z desetkratnim zneskom vpisanega 
enkratnega temeljnega oziroma družin- 
skega deleža. 

Zadruga razglaša važnejše sklepe v 
svojih poslovnih prostorih in na razglas, 
nih deskah svojih poslovalnic. 

Upravni odbor sestavlja 7 do 9 Manov, 
ki jih voli zbor izmed zadružnikov. Nje- 
gova dolžnost traja eno leto. 

Za zadrugo podpisujeta po dva člana 
upravnega odbora, katerih enega lahko 
nadomešča po upravnem odboru poobla- 
ščeni uslužbenec zadruge. 

Člani, upravnega odbora so: 
Samsa Jožko, tajnik. Dol. Retje 7, 
Grebene Jože, poslovodja, Velike La- 

šče 17, 
Zevnik Franc, skladiščnik, Velike La- 

šče 17, 
Rigler Franc, mesar, Velike Lašče 28, 
Grebene Ivan, mlekar. Velike Lašče 

št 12, 
Virant Franc, železničar. Velike La- 

šče 104, 
Tomšič Milan, poslovodja. Stop« 2. 

Okrožno sodišče v Ljubljani 
dne 10. decembra 1948. 

Zt. 272/48 — Zadr VI 238/1  11.385 

1719. 
Sedež: Gorica, okraj Murska Sobota. 
Dan vpisa: 20. decembra 1948. 
Besedilo: Kmetijska zadruga z o. j. r 

Gorici. 
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Uk 249/48-9 10.725 
Angel Anton, roj. 29. XI. 1899 v Tuz- 

li, sin Karla in Andje roiene Salinger, 
mlinar v Srednjih Gameljnah, poročen, 
se od *2t>. VIII. 1944 pogreša. 

Na predlog Angel Ane, Kranj, Huje 
št. 02. ee uvede postopanje za razglasi- 
tev za mrtvega in se izdaja poziv, da se 
o pogrešanem v dveh mesecih po objavi 
v Uradnem listu LRS poroča sodišču ali 
skrbniku Juriču Ludviku, tajniku KLO 
Šmartno, Gameljno, oziroma predlagate- 
ljici. 
Ok 291/48-3 10.724 

. Marucelj Jernej, roj. 1898, kmečki sin 
Janeza in Marije rojene Zeleznikar, 
samski, Smrjene 5, je odšel na bojišče v 
Italijo in se od leta 1916 ali 1917 po- 
greša. 

Na predlog Marudja Antona, kmeta iz 
Smrjen 5, p. Škofljica, se uvede postopa- 
nje za razglasitev za mrtvega in ee izda- 
ja poziv, da se o pogrešanem v dveh 
mesecih po objavi v Uradnem listu LRS 
poroča sodišču ali skrbniku Permetu Jo- 
žetu v Smrjenah 11, oziroma predlaga- 
telju. 

Angel Anton in Marucelj Jernej se po- 
zivata, da se zglasita pri sodišču ali dru- 
gače dasta kako vest o sebi. 

Po preteku roka bo sodtëce odločilo o 
predlogih. 

Okrajno sodišče v Ljubljani 
dne 23. novembra 1948. 

* 
Ok 274/48—5 10.759 

Hvastja Pavel, roj. 18. I. 1918 v Sav- 
ijah, sin Janeza in Terezije rojene Snoj, 
železničar, poročen. Savije 55, KLO Je- 
zica, se od maja 1945 pogreša. 

Na predlog Hvastja Martine rojene Na- 
glic, poslovodinje v Ljubljani, Cesta na 
Brdo 16, se uvede postopanje za razgla- 
sitev za mrtvega in se izdaja poziv, da 
se o pogrešanem v dveh mesecih po ob- 
javi v Uradnem listu LRS poroča sodi- 
šču ali skrbniku Lazniku Francu, mizar- 
ju v Ljubljani, Savije 74, oziroma pred- 
lagateljici'. 
Ok 278/48—3 10.700 

# Trelc Jože, roj. S. I. 1924 v Radovljici, 
sin Jožefa in Frančiške rojene Dežman, 
samski, Student v Ljubljani, Milčinske- 
ga 64, se od leta 1945 pogreša.   - 

Na predlog matere Trelc Frančiške 
rojen« Dežman, gospodinje v Ljubljani, 
Milčinskega 64, 6e uvede postopanje za 
razglasitev za mrtvega in se izdaja po- 
ziv, da se o pogrešanem v dveh mesecih 
po objavi v Uradnem listu LRS poroča 
sodišču ali skrbniku Gačniku Alojziju v 
Ljubljani, Korotanska 18, oziroma pred- 
lagateljici. 

Hvastja Pavel in Trelc Jože se pozi- 
vata, da se zglasita pni sodišču ali dru- 
gače dasta kako vest o sebi. 

Po prßteku roka bo sodišče odločilo o 
Predlogih. 

Okrajno sodišče v Ljubljani 
dne 24. novembra 1948. 

Ok 301/48—4 11.486 
Pivk Janez, roj. 24. VI. 1926 ca Kal- 

cah, sin Jožefa in Frančiške rojene Sin- 
kovec, samski delavec na Kalcah št. 31, 
KLO Gor. Logatec, se od 8. IV. 1944 po- 
greša. 

Na predlog sestre Pivk Marije, delavke 
na Kalcah *t. 3, Gor. Logatec, se uvede 
postopanje za razglasitev za mrtvega in 
se izdaja poziv, da se o pogrešanem po- 
roča sodišču ali skrbniku Kozoglavu An- 
tonu, uslužbencu OLO Ljubljana okolica 
oziroma predlagateljici. 
Ok 320/48—3 11.485 

Slabe Frančišek, roj. 28. I. 1907 v Ža- 
žarju, sin Simona in Jere rojen« Pišek, 
poročen, kmet v Žažarju št. 39, je bil 
od 1. III. 1945 v NOV. Od Ujke v Zireb 
5. III. 1945 se pogreša. 

Na predlog žene Slabe Pavle, gospodi- 
nje v Žažarju 39, ee uvede postopanje za 
razglasitev za mrtvega in ße izdaja po- 
ziv, da se o pogrešanem poroča sodišču 
ali skrbniku Kozoglavu Antonu, referen. 
fcu za s-krbništvo pri OLO Ljubljana oko- 
lica oziroma predlagateljici 

Pivk Janez in Slabe Frančišek se po- 
zivata, da se zglasita' pri sodišču ali da 
drugače dasta kako vest o sebi. 

Po preteku dveh mesecev od objave 
tega oklica v Uradnem listu LRS bo so- 
dišče odločilo o predlogih. 

Okrajno sodišče v Ljubljani 
dne 17. decembra 1948. 

Ok 297/48-4 . 11.488 
Nebec Franc, roj. 13. X. 1924 na Orlih 

št. 10, sin Alojza in Marije rojene Bož- 
nar, samski, kmečki sin na Orlih 10, se 
od maja 1945 pogreša. 

Na pTedlog Nebca Alojzija, ravnatelja 
gradbenega podjetja v Grosupljem, stan. 
Ljubljana, Breg 14, se uvede postopanje 
za razglasitev za mrtvega in se izdaja 
poziv, da se o pogrešanem poroča sodi- 
šču ali skrbniku PogaČarju Jožefu, Sred. 
nja vas št 20, p. Škofljica, oziroma pred- 
lagatelju. 

Ok 329/48—3 11.484 
Snoj Stanislav, roj. 14. XI. 1917, dela. 

vec, Snoj Frančišek, roj. 4. 2. 1920, vrt- 
nar, in Snoj Ladislav, roj. 27. VII. 1912, 
pečar, vsi sinovi Antona to Marije roje- 
ne Zaje, rojeni v Ljubljani na Brdu, «am- 
ski, stan. v Ljubljani, na Brdu, Prevalj 
št. 70, ee pogrešajo iz zadnje svetovne 
vojne, Frančišek je bil v internaciji v 
Dachau, Stanislav je baje padel kot 
partizan v bojih pri Jajcu v Bosni, Ladi. 
slav pa je bil baje ubit kot talec L 1941 
v Kamniku. 

Na predlog Snoj Marije, gospodinje, 
Ljubljana, Brdo, Prevalj 59, se uvede 
postopanje za razglasitev za mrtve in ee 
izdaja poziv, da se o pogrešanih poroča 
sodišču ali skrbnici Vreg Heleni, Ljub- 
ljana, Cesta na Brdo 73, oziroma pred- 
lagateljici. 

Nebec Stanislav, Snoj Stanislav, Fran- 
öieek in  Ladislav se pozivajo, da se 

aglasijo pri sodišSu ali drugače dajo ka. 
ko vest o sebi. 

Po preteku dveh mesecev od objave 
tega oklica v Uradnem listu LRS bo so- 
dišče odločilo o predložil. 

Okrajne sodišče v Ljubljani 
dne 18. decembra 1946. 

* 
R 369/48—2 11-4S2 

Tibaut Franc, roj. 13. I. 1918 v Kur- 
šineih, sin Marka in Verone rojene Špi- 
lak, oženjen, poljedelec v Bodislavcib. 
št 2, je bil 1. 1944 prisilno mobiliziran 
v nemško vojsko in se od marca 1945 iz 
fronte na Danskem pogreša. 

Na predlog žene Tibaut Jožefe iz Bc- 
dislavcev št. 2 »e uvede postopanje za 
razglasitev za mrtvega in se izdaja po- 
ziv, da se o pogrešanem do 28. II. 1949 
poroča sodišču ali skrbniku Lepoši 
Francu, sod. uslužbencu v Ljutomeru. 
R 366/48-2 11.431 

Kolmamč Alojz, roj. 27. IX. 1923 v 
Bučečovcih, *in Kolmaniča Martina in 
pok. Marije rojene Topolnik, žel. usluž- 
benec v Bučečovcih št. 31, je bil 1. 1943 
prisilno mobiliziran v nemško vojsko, 
pozneje pa je pobegnil k partizanom in 
je služil baje kot narednik-vodnik v 
Prešernovi brigadi. Od marca 1945 ce 
pogreša. 

Na predlog sestre Kiphut Amalije, na- 
meščenke pri okrajnem gradbenem pod- 
jetju v Ljutomeru, se uvede postopanje 
ZA razglasitev za mrtvega in se izdaja 
poziv, da se o pogrešanem do 28. II. 
1949 poroča eodišču ali skrbniku Lepoïi 
Francu, sod. uslužbencu v Ljutomeru. 

Po preteku roka bo eodiede odločilo o 
predlogih. 

Okrajno sodiïèc v Ljutomeru 
dne 18. decembra 1948. 

VI R 1S81/48-7 ^ 10.511 
Čermešek Konrad, roj. 8. II. 1909 v 

Radvanju, sin Ivana in Alojzije rojene 
Kmetic, oženjen, električar, se od maja 
1946 poyrefeu 

Na predlog žene Čermesek Franje, go- 
spodinje v Zimiri, zadružni dom, ER 
Bosna in Hercegovina, se uvede posto- 
panje za razglasitev za mrtvega in ee iz- 
daja poziv, da se o pogrešanem do 15. 
III. 1949 poroča sodišču ali skrbniku 
Kolarju Alojzu, ključavničarju v Radva- 
nju. 

Čermešek Konrad se poziva, dasezgla- 
si pri eodiSöu ali drugače da kako vest 
o *ebi. 

To preteku roka bo sodišče odločilo o 
predlogu. 

Okrajno sodišče v Mariboru 
dne 16. novembra 1948. 

* 
•v* R 1240/48 10.561 

Tepeh Jože, roj. 18. III. 1873 v Sp. 
Dupleku, sin Franca in Elizabete roje- 
ne Zohar, kmet, je bil 1914 mobiliziram 
v avstrijsko vojsko. Od tedaj se pogreša. 

Ker je od takrat preteklo že več kot 
30 l»t, se na predlog začasnega skrbnika 
Kupoviča Jožefa, posestnika in predsed- 
nika KLO Sp. Duplek, uvede postopa- 
nje za razglasitev za mrtvega in se iz- 
daja poziv, da se o pogrešanem do 15. 
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HI.  1949 poroča sodišču ali sfertmtfeu 
Kukoviöu Jožefu,. 

Po preteku roka bo sodišče odločilo o 
predlogu. 

Okrajno soduče v Maribora 
dne 22. novembra 1948. 

VI R 1233/48 10.666 
Bobinati Peter, roj. 29. XII. lftL2 v 

Kolonah Dubrava Oerovljene, OLO Boe. 
Gradiška, sin Petra im Justine rojene 
Éolud, oženjen, trg. pomočnik, Rude 228, 
OLO Samobor, je odšel 4. IX. 1944 v 
NOV. Zadnjič se je oglasil 1944 ia korio- 
vaiate pozadinske veze 38 div. Od tedaj 
se pogreša. 

Na predlog žene Bobinski Marije, tov. 
delavke v Mariboru, Pobrežje, Tovarni- 
ško naselje 13a, se uvede postopanje za 
razglasitev za mrtvega, 

VI R 1252/48-5 10.602 
Lišene Franc, roj. 2. IV. 1900 v Mari- 

boru, sin Ivana in Marije rojene Petek, 
oženjen, natakar v Mariboru, Studenci, 
Padežnikova   12,  se od leta  1945 po- 

Na predlog žene Lišene Zofiie. želez- 
niške delavke v Mariboru, Studenci. Pa- 

pa 12, se uvede postopanje za 
sitev za mrtvega. 

VI R 1284/48-5 10.663 
Porger Ivan, roj. 28. IX. 1917 v Maribo- 

ru, ein Ivanam ••••. roj.Brglez,oženjen, 
tov. delavec v Mariboru, je bil 1942 pri- 
silno mobiliziran v nemško vojsko. Baje 
je oktobra 1944 padel na rusko-poljski 
meji. 

Na predlog žene Perger Angele, tov. 
delavke v Mariboru, Zg. Radvanje, Ope- 
karska 10, se uvede postopanje za raz- 
glasitev za mrtvega. 
Vi R 188-5/48-5 10.• 

Sagadin Franc, "roj. 29. VII. 1916 v 
Slvnici pri Mariboru, ein Albina in Jo- 
Žioe rođene Vreg, oženjen, trg. pomoćnik 
v Mamom, Aleksandrova 29, je bil de- 
cembra 1942 prisilno mobiliziran v nem- 
ško vojsko. Od 10. I. 1945 se pogreša. 

Na predlog žene Sagadin Jožice, na- 
meščenke v Mariboru, Kajuhova •, se 
uvede postopanje za razglasitev za mr- 
tvega. 

Vsakdo, ki nm je o pogrešanih kaj 
znano, naj to do 81. III. 1949 poroča so- 
dišču ali skrbniku Vetrihu Albinu, sod. 
uradniku v Mariboru. 

Bobinski Peter. Lisenc Franc, Perger 
Ivan in Sagadin Franc se pozivajo, da se 
zgiasijo pri sodišču ali drugače dajo ka- 
ko vest o sebi. 

Po preteku roka bo sodišče odločilo o 
predlogih. 

Okrajno sodišče v Maribor« 
dne 22. novembra 1048. 

« 
V R 1237/48 11.886 

Pretol Konrad, roj. 16. II. 1916 v Jan- 
ževi gori, sin Pretol Marije, oženjen, de- 
lavec na Janževi gori 41, je bil 17. III. 
1944 prisilno mobiliziran v nemško voj- 
sko. Njegova žena je zadnjič prejela po- 

što od njega J8. II. 1946   z  vzhodne 
fronte, od takrat ee pogreša. 

Na predlog žene Pretol Antonije se 
uvede postopanje za raagkeitev za mr- 
tvega. 

Vsakdo, ki mu je o pogrešanem kaj 
znano, se poziva, da to dO 1. IV. 1949 
sporoči sodišču ali skrbniku Vetrihu AL 
biinu, sod. uradniku v Mariboru. 

Po preteku roka eo sodišče sklepalo o 
predlogu. 

Okrajno sodü$e v Mariboru 
dne 17. d-ecembra 1948. 

* 
I R 241/48-4 10.784 

Saje Jože, roj. 30.1. 1909 v Zburah 17, 
sin Antona in Marije rojene Knez, sam- 
ski delavec, je leta 1942 vstopil v NOV. 
Od zloma Italije se ^pogreša. 

Na predlog Udovc Angele, poljske de- 
lavke iz Zbur 30, se uvede postopanje 
za razglasitev za mrtvega in se izdaja 
poziv, da se o pogrešanem do 1. IV. 
1949 poroča sodišču ali predlagateljici 
Udpvč Angeli. 

Po preteku roka bo sodišče odločilo o 
predlogu. 

Okrajno sodišče v Novem mestu 
dne 26. novembra 1948. 

* 
I R l«87/48-4 10.720 

Kovečič Matija, roj. 6. I. 1909 v Rav- 
nah, sin pok. Matije in pok. Frančiške 
rojene Znidaršič, kmet na Babnem polju 
Srt. 12, poročen, je bil 80. VII. 1942 od 
Italijanov interniran na Rabu, kjer je 
baje okrog 24. XII. 1942 umrl. (M tedaj 
se pogreša. 

Na predlog žene Kovačič Neže rojene 
Amzelc, kmetice, Babno polje 12, se uve- 
de postopanje za razglasitev za mrtvega. 
I R 158/48—14 10.719 

Ravšelj Ludvik, roj. 8. XII. 1916 v Zg, 
Poljani, ein Franca^ in Marije rojene Mla- 
kar, samski, delavec, je bil kot partizan 
oktobra 1943 na Rakeku od Nemcev are- 
tiran. Odpeljan je bil v Postojno, od ko- 
der so ga kmalu neznamokam odvedli in 
baje ustrelili. Od tedaj se pogreša. 

Na predlog očeta Ravšlja Franca, kme- 
ta iz Zgornje poljane 11, se uvede posto- 
panje za razglasitev za mrtvega. 

Vsakdo, ki mu je o pogrešanih kaj 
znamo, se poziva, da to do 81. 1.1949 po- 
roča sodišču ali skrbniku Jerančetu Slav- 
ku, sod. uradniku v Postojni. 

Kovačič Matija in Ravšelj Ludvik se 
pozivata da se zglasita pri sodišču ali 
drugače dasta kako vest o sebi. 

Po preteku roka bo sodišče odločilo o 
predlogih. 

Okrajno sottHKe v Postojni 
dne 17. novembra 1948. 

I R 170/49-4 10.7W 
Butkovič Vladimir, roj. KS. X. 1917 v 

Semiču pri Črnomlju, sin Ivana in Ma- 
rije rojene Pavlovič, samski, podobar v 
Cerknici', je bil sredi leta 1944 od Nem- 
cev odpeljan v Dachau, pozneje pa v ne- 
ko taborišče pri Buchenwaldu. Od spom- 
ladi 1945 se pogreša. 

Na predlog očeta Butkoviča Ivana, po- 
sestnika v Cerknici 3, se uvede postopa- 
nje za razglasitev za mrtvega. 
I R 160/48-6 10.722 

Santoro Ivan, roj. IS. III. 1003 v Dual- 
em" Borere, Nova Sardinija, sin Ivana in 
Angeline rojene Pan, poročen, miličnik, 
Matenja vas 40, je po zlomu Italije odšel 
v Tržič pri Gorici, pozneje pa v Ajdov- 
ščino. Od maja 1944 se pogreša. 

Na predlog tasta Malnarčiča Antona, 
drž. upokoj a iz Matenje vasi 40, • 
uvede postopanje za razglasitev za mr- 
tvega. 

Vsakdo, ki mu je o pogrešanih kaj 
znamo, se poziva, da to do 30. III. 1949 
poroča sodišču ali skrbniku Jerančetu 
Slavku, sod. uradniku v Postojni. 

Butkovič Vladimir in Santore Ivan se 
pozivata, da se zglasita pri sodišču ali 
drugače dasta kako vest o sebi. 

Po preteku roka bo sodišče odločilo o 
predlogih. 

Okrajno sodišče v Postojni 
dne 17. novembra' 1948. 

R 456/48—3 11.317 
Ocvirk Antonija, roj. 12. VI 1920 v 

Podgorju, hči Rudolfa in Jožefe rojene 
Gril, rejemka v Podgorju 46, je odšla 18. 
VII. 1944 v NOV na Pohorju. Dne 7. 
XII. 1944 je baje padla v bojih z Nemci 
pri Sv. Primožu na Pohorju. Od tedaj se 
pogreša. 

Na predlog rednika Kresnika Ivana, 
kočarja v Podgorju 46, se uvede posto- 
panje za razglasitev za mrtvo in se 
poziva vsakdo, ki mu je o pogrešani kaj 
znano, da o tem sporoči do 20. III. 1949 
sodišču ali skrbniku Čegovniku Filipu, 
sodni uradniku na Prevaljah. 

Po preteku roka bo sodišče odločilo o 
predlogu. 

Okrajno sodišče na Prevaljah 
dne 14. avgusta 1948. 

* 
R 463/48—2 10.618 

Završnik Ožbolt, roj. 4. VIII. 1926 v 
Lešah, sin OŽbolta in Frančiške, pomož- 
ni poljski delavec, je bil 1942 od Nem- 
cev prisilno mobiliziran v delovno služ- 
bo. Leta 1943 je pobegnil ïn 3. V. 1943 
vstopil v NOV. Od tedaj se-pogreša. 

Na predtog očeta Završnika Ožbofta 
starejšega, zasebnika na Lešah, se uve- 
de postopanje za razglasitev za mrtve- 
ga in se' izdaja poziv, da se o pogreša- 
nem do 28. II. 1949 poroča sodišču ail 
skrbniku Čegovniku Filipu, sod. uradni- 
ku na Prevaljah 

Završnik Ožbolt se poziva, da ee zgla- 
si pri sodišču ali drugače da kako vest 
0 sebi. 

Po preteku roka bo sodiSče odločilo o 
predlogu. 

Okrajno SodUče na Prevaljah 
dne 9. novembra 1948. 

* 
1 R 622/48—8 10.762 

Korošec Anton, roj. 4. I. •2 v Polj- 
čanah, hezak. sin Korošec Lucije, dela- 
vec, poročen, jo bil 3. III. 1943 mobili- 
ziran v nemško vojsko. Dne 4 IX. 1943 
je prišel iz Salzburga na dopust, ob od- 
hodu pa je izjavil, da se ne bo več vrnil 
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k svoji edinici. Od tedaj so pogreèa. Tudi 
žena je dobila sporočilo od njegove edi- 
nice v Salzburgu, da se ni vrnil. 

Na predlog žene Korošec Jožefe roje- 
ne Flis, delavke v Poljčanaa 1, se uvede 
postopanje za razglasitev ta mrtvega in 
ee izdaja poziv, da se o pogrešanem do 
28. II. 1949 poroča sodišču ali skrbniku 
Mercu Božidarju, sod uslužbencu v Slov. 
Bistrici. 

Korošec Anton se poziva, da se ogla- 
si pn sodišču pli drugače da kako vest 
o sebi. 

Po preteku roka bo sodišče odločilo o 
predlogu. 

Okrajno  sodišče v SIOT.  Bistrici 
dne 26. novembra 1948. 

Oglasi sodišč 

Oklici o skrbnikih in razpravah 
G 117/48 11.562 

Tovarna cementa in salonita — Anho- 
vo, zastopana po v. d. direktorja Gosaku 
Martinu je vložila proti Pitamicu Jožefu, 
uradniku, zaposlenem v tovarni cementa 
\ •"' mi, srda' i znanega bi ilišča v 
Italiji, tožbo zaradi plačila 7320.50 din. 

Razprava bo 18. I. 1949 ob 8.30 uri 
pred tem sodiščem, v sobi št. 8. 

Tožencu se postavi za skrbnika Lah 
Rudolf, uradnik okrajnega sodišča v Go. 
rici, ki ga bo zastopal na njegovo nevar- 
nost in stroške, dokler se sam ne oglasi 
ali ne imenuje pooblaščenca. 

Okrajno sodišče v Gorici 
dne 22, decembra 1948. 

G 691/48-9 11.459 

Gaterer Marija, blagajničarka v Slo- 
venjem Gradcu, je vložila proti Gaterer 
Ivanu, korespondentu iz Brez na Ko- 
roškem, tožbo za razvezo zakona. 

Razprava bo 29. decembra 1948 ob 
11.30 pri okrajnem sodišču na Preva- 
ljah. 

Ker je toženec neznanega bivališča 
nekje v Avstriji ali NemSiji, se mu po- 
stavi za skrbnika dr. Dušan Senear, so- 
dni pravnik na Prevaljah, ki ga bo za- 
stopal, dokler ee sam ne oglasi ali ne 
imenuje pooblaščenca. 

Okrožno sodišče v Mariboru 
dne 21. decembra 1948. 

G 844/48—2 11.601 
Gosak Rupert, Zel. uradnik v Maribo- 

ru, Partizanska ll/III, je vložil proti 
Gosak Ježefini roj. Heler. gospodinji v 
Mariboru. Cankarjeva 13. tožbo za raz- 
vezo ...zakona. 

Razprava bo 10. januarja 1949 ob 9. 
pri tuk. sodišču, soba št. 84/11. 

Toženki ee postavlja za skrbnika dr. 
Vinterhalter Ivan, odvetnik v Mariboru, 
ki jo bo zastopal na njeno nevarnost in 
stroške, dokler se sama ne oglasi ali ne 
'rnenuje pooblaščence. 

Okrožno sodišče v Mariboru 
dne 27. decembra 1948. 

G 593/48 11.600 
Oklic dedičem 

V zapuščinski zadevi po Vincenzu 
Chi vicu, delavcu iz Kokre, ki je umrl 
21. VIL 1948 brez sporočila poslednje 
volje, se pozivajo vsi, ki mislijo, da ima- 
jo pravico na dediščino, da v šestih me. 
secih to sporočijo sodišču in se priglasijo 
za dediče. 

Po preteku roka 6e bo zapuščina ob- 
ravnavala s tistimi, ki eo podali dedno 
prijavo • dokazali dedno pravico, ne- 
sprejeti del pa bo pripadel drugim de- 
dičem ali d ria vi. 

Okrajno sodišče v Kranju 
dne 21. decembra 1948. 

Amortizacije 
V R 1668/48 11.583 

Na predlog Mohorka Franceta, posest- 
nika pri Sv. Lenartu nad Laškim št. 23, 
se uvede postopanje za amortizacijo hra- 
nilnih knjižic Posojilnice Sv. Vid na 
Planini r. z. z n. j.: 

št 464 na ime Blatnik Frančiška, 
3.396 din, 

št. 471 naime Blatnik Franc, 1.886dl. 
na rja, 

Št. 1028 na ime Blatnik Franc, 1.802 di- 
narjev, 

št. 1011 na ime Fenko Marija, 1.517di. 
narjev, 

št. 207 na ime Fenko Marija. 1.587 di- 
narjev. 

Te knjižice so zgorele leta 1944 ob 
oožaru hiše Blatnik Frančiške. 

Imejitelj teh hranilnih knjižic se po- 
liva, da v dveh mesecih to tej objavi 
uveljavi evoje pravice do njih, ker jih 
bo sicer .sodišče po preteku roka izreklo 
za neveljavne. 

Okrožno sodišče v Celju 
" dne 22. derpmbra 1948. 

Ob 310/48-3      <* 11.487 
Na prošnjo IV' 5eka Janeza, kmeta v 

Kotu št. 11, p. Ig, se uvede postopanje 
za amori zacijo vrednotnic, ki jih je baje 
prosilec izgubil in se njih imejitelj po- 
ziva, da v Jveli mesecih po objavi v 
Uradnem Mstu LRS uveljavi svoje pra- 
vice, sicer se bo po preteku roka izre- 
klo, da BO vretnotnice izgubile svojo 
pravno veljavnost. 

Oznamenilo vrednotnic: 
1. vložna knfižica Hranilnice in poso, 

jilnioe Ig št. 650 na ime Možek Prane s 
saldom 1. V. 1947 2.251.30 din, 

2/ vložna knjižica iste hranilnice Itev. 
16,34 na ime Možek Frančiška s saldom 
1   V. 1947 2.481.74 din. 

Okrajno Kolišče v Ljubljani 
dne 17. decembra 1948. 

Pozivi upnikom in dolznil-iMn 
11.610 

Invalidsko gostinsko podjetje >Na-Na< 
Tyrseva 12, Ljubljana preide s 1.1. 1949 
v likvidacijo. 

Likvidator: Matkovič Božo, upravnik, 
Ljubljana, Tyrseva 12. 

Upniki ee pozivajo, da v enem mesecu 
po objavi v Uradnem listu LRS prigla- 
sijo morebitne terjatve likvidatorju. 

Uprava invalidskih gospodarskih 
podjetjih 

11.611 
* 

Stavbna zadruga sTrnovtki prosvetni 
dom«, zadruga z omejenim jamstvom v 
Ljubljani, je na podlagi odločbe MLO 
glavnega mesta Ljubljane z dne 13. VIII. 
1948, št. 2726/48 prešla v likvidacijo. 

Pozivamo vse upnike in dolžnike, da 
v roku 2 mesecev od danes priglasijo 
vse evoje terjatve nasproti navedeni za- 
drugi oziroma poravnajo vse evoje dol- 
gove do nje. 

Ob tej priliki pozivamo vse. ki iz ka- 
kršnega koli naslova posedujejo imovi- 
no, ki je last te zadruge, da jo vrnejo, 
ker se bo sicer zoper neupravičene po- 
sestnike uvedlo kazensko postopanje. 

Vse prijave je treba dostaviti v roke 
Likvidatorjev Stavbne zadruge« »Trnov- 
ski prosvetni dom* z o. j» v Ljubljani, 
Miklošičeva c. 6. 

Likvidatorja: 
Rosina  Miroslav, 
Jecelj Franc 

Preklici izgubljenih listin 
Preklicujem ukradeno osebno izkaz- 

nico št. 242, izdano od KLO Sv. Križ 
pri Litiji, sindikalno knjižico št 1909882, 
izdano od uprave gradbišča Šamac-Sara- 
jevo, režijsko letno karto II. razreda za 
1. 1948, izdano od GDEZ Ljubljana, po- 
trdilo o redu dela št, 253 III. stopnje in 
potrdilo o ljudskem posojilu, št vpisne- 
ga, mesta 12060 za 3.000 din, vse na. ime 
Abolnar Franc, rojen v Sv. Križu pri 
Litiji 
11.S67 Abolnar Franc 

Preklicujem ukradeno uslužbensko 
knjižico, osebno izkaiznico št. 22 in sin. 
dikalno izkaznico, vse na ime Ačko Ol- 
ga, v -^nfka. Tržaška 6, ter OF izkaznico 
na ime Zori Miro. Vrhnika, Tržaška ce- 
sta 6. 
11.476 Ačko Otea 

Preklicujem izgubljeno izkaznico OF 
št. 460491, izdano na ime Ambrož Maks, 
Komenda 8 pri Kamniku. 
11.436 Ambrož Make 

Preklicujem izgubljeno potrošniško na- 
kaznico za tekstilije in obutev št. 9952 
na ime Niko Andrin, Ljubljana, Stcnioe- 
vaSl. 
11464 Andrin Niko 

Preklicujem izgubljeno osebno izkaz- 
nico in sindikalno izkaznico na ime 
Babnik Rudolf, Ljubljana, Povšefova 55. 
11.447 Babnik Rudolf 

Preklicujem izgubljeno osebno izkaz- 
nico št. 31676, izdano od GN0 Skoplje 
na ime Bajželj Kornelija, Ljubljana, Tyr- 
seva 87. 
11-329 Bajželj Korno!?fo, 

PrekHcuiem •••••• industrijske na- 
kaznice, objavljen v Uradnem listu LRS 
št. 52 z dne 7. XII  1948. 
11.437 Barba Antonija, 

Ljubljana, Grad TiviH 
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Preklieujem izgubljene osebne izkaz- 
nice št. 037372 in uslužbensko knjižico 
st. 348379 na ime Bartol Marija, Ljublja- 
na, Ulica na Grad 11. 
U.8SS Bartol Marija 

Preklicu] em izgubljeno šolsko spriče- 
valo iz 1. 1936 na ime Bezjak Ivan, ro- 
jen 10. XII. 1921 na Temu pri Mariboru, 
Ptujska cesta 58, zdaj tkalski mojster 
isto tam, 
11.433 Bozjak Ivan 

Preklicujem izgubljeno prometno knji- 
žico za kolo, tov. št. 32433, osebno in šo- 
fersko izkaznico, ter izkaznico OF na 
ime Bizjak Robert, Ljubljana. Frorijan- 
ska 18•1•. 
11562 Bizjak Robert 

PreMicajem izgubljeno univerzitetno 
tókaznieo na imo Budal Sonja. Ljublja- 
na, Zvonarska 5. 
11.393 Bndal Sonja 

Preklicnjem izgubljeni red za zasluge 
• narod III. etopnje It. 24.913 in me. 
daljo za hrabrost sf. 66005 z vsemi listi- 
nami. 
11.349 Podporočnik Cerar Ignac, 

Ljubljana, Voj. pošta 18524 

Preklieujeni ukradeno člansko sindi- 
kalno knjižico št. 18454S8, štev. zveze 
86043 na ime Ciglar Frane, tesarski va- 
jenec, vpisan 28. VIII. 1947, roj. L 1931 
v Kicarju, okraj Ptuj in potrošniško na- 
kaznico za tekstìlijo št. I. 262456, reg. 
St. 664. . 
10.402 Ciglar Franc 

Preklicujem ukradeno osebno iskazni- 
co sf. 106827 na ime Čolnar Matilda, 
Krka 17, KLO Smolenja vas. 
11.372 Čolnar Matilda 

Preklieujem izgubljeno izkaznkoLMS 
na ime čebron Angela, Rihemberk pri 
Gorici. 
U.Ö10 čebrou Angela 

Preklicnjem izgubljeno nakaznico ••• 
na ime Zakšek Naadi. 
11.417 Čeplak Frane, 

Senovo 24, Rajbenburg 
Preklicnjem izgubljeno šofersko izkaz- 

nico tov. avtomobila, znamke s-Berdfordc 
Š št. 7390 na ime Čergolj Marino, oseb- 
no izkaznico št. 101187. izdano v Trstu, 
bone za bencin, razne slike in^ 1.200 din. 
11.520 cergolj Marino, šofer, 

Črnomelj st. 247 
Preklicnjem   univerzitetno   izkaznico 

pravne  fakultete,   izdano od dekanata 
pravne fakultete v Ljubljani na ime Cui 
Milan, Ljubljana. Žibertova 38. 
11.823 Čns Milan 

Prekïïcujem   izgubljeno   industrijsko 
nakaznico št. 047056, izdano od RLO 
Center na ime Detók Mile, Ljubljana, 
Poljanska 6. 
11559 Delak Mile 

Preklicujem izgubljeno prometno knji- 
žico za kolo St. 80874, izdano na ime 
Dimnik Marija, Dobnmje 95. 
11.824. Dimnik Marija 

Preklicujem izgubljeno oblačilno knji- 
žico št. 9781 na imie vodnik Djereik Jere, 

voj. pošta 56, 186 IK-R1, Herpelje-Kozi- 
na, Slov. Primorje. 
10.403 Vodnik Djerek Jero 

Preklicujem izgubljeno evid. številko 
•• motor Š-03060 na ime Dornik Kare], 
kovač na Jagnjeniei, p. Radeče. 
11548 Dornik Karel 

Pre&lïeujem izgubljeno eindikalno iz- 
kaznico, začasno osebno izkaznico šte- 
vilka 222, šofersko izkaznico in izkazni- 
co LMS, vee na ime DrnSkovič Mojmir, 
Ljubljana, Drenikova 25. 
11.518 Druškovic Mojmir 

Preklicujem knjižico aa kolo številka 
1407318   znamke   »Victoria«:   na   ime 
Dvoršak Franc, Dvor st. 4, Šmarje pri 
Jelšah. 
11.463 Dvoršak Franc 

Preklicujem izgubljeno osebno in OF 
izkaznico, izdano na ime Engelman Ma- 
rija, Ljubljana, Malgajeva 4. 
11.448 Engelmau Marija 

Preklicujem izgubljeno oblačilno na- 
kaznico št. l-IV.17,27-0587, IR in odjav- 
nico št. 59 na ime Fidler Slavko, knjigo- 
vodja, Nova vas pri Rakeku. 
10.404 Fidler Jožo 

Preklicujem izgubljeno prometno knji- 
žico za kolo, izdano od NM Brezovica, na 
ime Filipič Ema» Plešivica 24, p. Bre- 
zovica. 
11.365 Filipič Erna 

Preklicujem izgubljeno osebno izkaz- 
nico, sindikalno izkaznico, izkaznico OF 
in   tovarniško  izkaznico,   vse  na   ime 
Fingust Vinko, Ljubljana, Jaška 83. 
11.397 Fingnst Vinko 

Preklicujem ukradeno osebno izkaz- 
nico, izdano od 0L0 Ptuj na ime Flor- 
jančič Breda, Ptuj, Kapucinska 1. 
11561 Florjaneič Breda 

Preklicujem izgubljeno udarniško iz. 
kaznico st. 11800, izdano 24. X. 1947 od 
OLO Kamnik na ime Florjamčič Jožefa, 
Mengeš 19. 
11.517 Florjanïië Jožeta 

Preklicujem izgubljeno izkaznico OF 
na ime Franzot Jelka, Ljubljana, Jurči- 
čev trg S. 
11.515 Franzot Jelka 

PrekHeujem ierubljeno osebno izkaz- 
nico št. 1030, izkaznico 0F, sindikalno 
izkaznico, izkaznico z gradnje proge 
»Šamao—Sarajevo, mesečno železniško 
vozno karto, vse na ime Friškovee Ivan 
ter prometno knjižico za kolo na ime 
Kvas, Zalog pri' Kamniku. 
11516 Friškovee Ivan, 

• •        Svetje pri Medvodah 
PreWfcujem izgubljeno oficirsko obla- 

čilno knjižico št. 526 (plačilno), izdano 
na ime Galič Hada, V. pošta 18324/b, 
Ljubljana. 
11.827 Galič Nada 

PreHienjemo izgubljeno evidenčno 
tablico za osebni avtomobil znamke 
>Fiat 500^ št. FLRJ.0070, izdano od NM 
v Ljubljani na naelov GJavha direkcija 
za eksploatacijo železnic, Ljubljena. 
11.390 Glavna direkcija za eksploatacijo 

železnic, Ljubljana 

Preklicujem izgubljeno začasno oseb- 
no izkaznico št. 3973, izdano od tukaj- 
šnje notranje uprave za Goriško na ime 
Golob Franc pok. Ivana, zdaj Solkan, 
Ulica IX. korpusa 207, Nova Gorica. 
11.368 Golob Frane 

Prekldoujem osebno in sindikalno iz-    , 
kaznico na ime Gracar Helena in živil- 
ske nakaznice za december na ime Gra- 
car Helena, Gracar Andrej  in Gracar 
Darinka, (TDb, TD in OM2). 
11.521 Gracar Helena, 

Klanec 27, p. Kranj 
Preklicujem izgubljeno osebno izkaz- 

nico in industrijsko nakaznico na ime 
Gregorio" Ljudmila. Ljubljana, Tržaška 
ceeta 24. 
11.443 Gregorio Ljudmila 

Preklicujem izgubljeno prometno knji. 
žico za kolo st. 505160, izdano v Idriji 
na ime Hadžic Radoslav. V. v. 14563, 
Ljubljana. 
11.438 Hadžic Radoslav 

Preklicujem izgubljeno prometno knji- 
žico za moško kolo št. S—432780. 
11.469   Horvat Jože, Créta pri Slivnici 

Preklicujem ukradeno osebno izkazni. 
co OF na ime Hribar Marija, Sneberje 
St 82, p. Polje. 
11.472 Hribar Marija 

Preklicujem uničeno udarniško izkaz- 
n-' TO št. 1Ö026 na ime Ivančič Ivan, zdaj 
pomožni zidar >Grndisac, Vuzenica. 
11.465 IvanSč Ivan 

Preklicujem izgubljeni krstni list, in- 
dustrijsko nakaznico, potrdilo o zapo- 
slitvi in dobavnico za kurjavo, vredno 
1.000 din na ime Jakso Terezija, Plečni- 
kova 11, Celje. 
11.350 Jakse Terezija 

Preklicujem   izgubljeno   industrijsko 
nakaznico št. 515981, izdano od KLO St. 
Jurij na ime Jare Matilda, Dolenja vas 
št. 1, p. Mirna peč. 
11.323 Jarc Matilda 

Preklicnjem   izgubljeno   industrijsko 
nakaznico ID reg. št 6651, izdano od     ' 
KLO Polje na ime Jurca Stanko. Sp. Ka. 
šelj 22, p. Polje. 
11596 Jurca Stanko 

Preklicujem izgubljeni izkaz o udar- 
ništvu in diplomo o razglasitvi za udar- 
nika ter šolsko spričevalo 3. razr. IV. 
drž. gimnazije v Ljubljani, vse na ime 
Kep«! Jare, Šmartno ob Savi 50. 
11.444 Kepic Jože 

Preklicujem prometno knjižico za žen- 
sko kolo It. 48737 na ime Kirn Julijan. 
Ljubljanska c. 28. Novo mesto. 
11.371 Kirn Julijau 

Preklicujem izgubljeno osebno izkaz- 
nico in  sindikalno izkaznico na  ime 
Klanoar Jože, Ljubljana, Ogriškega 27. 
11.331 Klančar Jože 

Preklicujem izgubljeno osebno izkaz- 
nico Št. 280, prometno knjižico za kolo št 
S-4Ï5181, št. na ogrodju 1366176 na ime 
Kokolj Franc, Maribor. Nova vas, Sp. 
Radvanjska 31. 
11554 Kokolj Franc 



Stev. 55 — 28. XII. 1948 ÜRADNI LISI  LUS Stran 107» 

Preklicujem izgubljeno prometno knji- 
žico za moško kolo št. 527.045. 
11.46$ Kolarič Peter, 

Maribor, Meljska 8 
Preklicujem izgubljeno osebno izkaz, 

nico št. 556, izkaznico za vstop v tovar- 
no št. 10.611 in izkaz o socialnem zava- 
rovanju št. 10611 na ime Koman Josip, 
Nova kolonija, Stražamavornik na Gor. 
11.467 Koman Josip 

Preklicujem uslužbensko knjižico šte- 
vilka 14.388, izdano od OLO Kranj na 
ime Sušnik Jela in odločbo o prevedbi 
št. 659/77—47, izdano 23. XI. 1947 od 
OLO Kranj. 
11.418 Konc Jela. 

uslužbenka pri OLO Kranj 
Preklicujem    izgubljeno    sindikalno 

Icnjižico na ime Kovač Štefka, Ljubljana. 
Levstikova 22. 
11.328 Kovač Steîka 

Preklicujemo osebno izkaznico št. 156, 
izdano od KLO Podbrezje in prometno 
knjižico za kolo št. 69.493, izdano od 
OLO Kranj na ime Jerala Franc, Podta- 
bor, Podbrezje. 

.11.466 KLO Podbrezje 
Preklicujem izgubljeno delavsko knji- 

žico št. 1473302, izdano od OLO Kočevje 
na ime Kramar Ivan, Kočevje 22. 
11.446 Kramar Ivan 

Preklicujem ukradeno osebno izkaz- 
nico, izkaznico RK in OF, 37 točk. odre- 
zek za čevlje in sukanec, bon za 450 din, 
krstni Ust, državljansko pravico, zdrav, 
aiško socialno potrdilo upokojencev, 
člansko izkaznico, policijsko prijavo, po- 
trdilo o volivni pravici, in druga potr. 
düa, vse na ime Kristovič Marija, Spla- 
varski prehod 7, Maribor. 
11.563 Krisfoviê Marija 

Preklicujem    ukradeno    potrošniško 
karto IR na ime Lubi Zeljko. Trbovlje, 
Retje 0. 
11.522 Lubi Zeljko 

Preklicujem izgubljeno prometno knji. 
žico za kolo znamke »Ideala ,tov. šte- 
vilka 773376 in izkaznico OF, izdano na 
ime Lukan Franc. Trzin št. 84. 
11.512 Lukan Franc 

Preklicujem izgubljeno osebno Izkaz- 
nico in sindikalno izkaznico na ime Ma- 
rinko Franc, Vnanje gorice .105, p. Bre- 
zovica. 
11.566 Marinko Franc 

Preklicujem ukradeno osebno  izkaz- 
nico št. 99192, izdano od NM v Ljubljani 
na ime Marn Roman, Ljubljana, Stari 
trg 28. 
•.394 Mara Roman 

Preklicujep živilsko TDa jamsko na- 
kaznico aia ime Martinšek Peter in 1 na- 
vadno živilsko nakaznico na ime Martin- 
ček Jožefa, Zabukovca 120. 
MAW Martinšek Peter 

Preklicujem izgubljeno osebno izkaz, 
meo, izdano od NM v Ljubljani, vojaško 
«lužico, izkaznico OF in sindikalno iz- 
Uaznieo, vse na ime Mavric Angel, Ljub. 
i Ä ^^n« 30. 11,5•• MavriC Angel 

Preklicujem ukradeno osebno izkazni- 
co,  industrijsko nakaznico in vojaško 
knjižico št. 1133/14 na ime Mavric Mirko, 
PoČe št. 68, Cerkno, okraj Idrija. 
11.477 Mavric Mirko 

Preklicujem izgubljeno evidenčno tab. 
lieo motornega kolesa št. 04078, izdano 
od OLO Ptuj, prometni odsek. 
10.407 Meglic Franc, Skorba št. 81 

Ptiij, Hajdina 
Preklicujem izgubljeno osebno izkaz- 

nico, vojaško izkaznico, sindikalno iz- 
kaznico in potrdilo o zaposlitvi, vse na 
ime Mencinger Jože, Gerlinci 77, Prek- 
muTje. 
11.387 Mencinger Jože 

Preklicujem izgubljeno osebno izkaz- 
nico, sindikalno izkaznico, živilsko na- 
kaznico za december 194S, industrijsko 
nakaznico in potni nalog, vse na ime 
Mihalič Jože, Ljubljana, Viluarjeva 14. 
11.388 Mihalič Jpze 

Preklicujem izgubljeno osebno izkaz- 
nico in izkaznico OF  na ime Mihelič 
Anton, Ribnica 30, Dolenjsko. 
11.511 Mihelič Anton 

Preklicujemo izgubljeno prometno 
knjižico za osebni avtomobil znamke 
>0pel.Kadek evid. št. S—1459, izdano 
od NM v Ljubljani na ime Ministrstvo 
za prosveto, Ljubljana. 
11.474 Ministrstvo za prosvet«, 

Ljubljana 
Preklicujem izgubljeno šolsko spriče- 

valo 4. razr. Drž. nižjo gimnazije v Lo- 
gatcu,  izdano 1945/46 od ravnateljstva 
sole na ime Modic Anton, Rakek 129. 
11.322 . Modic Anton 

Preklikujom izgubljeno vojaško knji- 
žico, izkaznico OF, oblačilno nakaznico, 
potrdilo za prijavo radia, vse na ime 
Ličan Alojz, šofer. 
11.351 Mohar Ivan, šot pomočnik, 

Avtonark, Ribnica na Dolenjskem 
Preklicujem ukradeno osebno izkaz- 

nico, šofersko izkaznico, vojaško knji- 
žico, "potrdilo o nasledstvu 2 vinogradov 
in potni nalog za kamion za pot od No- 
vega mesta do Capraga in obratno, po. 
trdilo o zaposlitvi, in delovno knjižico, 
vse na ime Molek Anton, Novo mesto, 
igaraže ^Pionir« 
11.567 Molek Anton 

Preklicujem izgubljeno delavsko knji. 
žico na ime Muhič Gašper, delavec, roj. 
6.1. 1906 v GrobJščah, okraj Postojna. 
11.523 Muhič Gašper 

Preklicujem izgubljeno prometno knji- 
žico za kolo znamke >Styria<: št 107815 
na ime Naglic Ivana. Maribor, Gorkega 
stil. 
11.356 Naglic Ivana 

Preklicujem 'izgubljeno izkaznico za 
kolo znamke »Barodelac na ime Najvirt 
Franc, Celestrina 34, Sv. Peter pri Ma- 
riboru. 
10.408 Najvirt Franc 

Preklicujem osebno izkaznico, izkaz- 
nico OF in prosvetno izkaznico na ime 
Šinfgoj Štefanija, Stritarjeva 6, Dorn- 
berk, izdano od KLO Dornberk. 
10.409 Novak Štefanija, 

Idrije, Rudarska 14 

Preklicujem ukradeno osebno Izkaz- 
nico, izkaznico OF, železniško izkazni- 
co in železniško režijsko karto na ime 
Oberčkal Marija, Celje, Sp. Hu>" '   S8. 
11.360 Oberčkal Marij« 

Preklicujemo izgubljeno sindikalno iz. 
kaznico št. 1263013, zvezna št. 71191 na 
ime Višček Oton, Okrajno tolarsko mi- 
zarsko podjetje Mirna. 
11.355 Okrajno kolarsko mizarsko 

podjetje Mirna na Dol. 
Preklicujem izgubljeno izkaznico OF, 

osebno izkaznico, dovoljenje za nošenje 
orožja in sindikalno izkaznico, vse na 
ime Okuč Pavle, Sevnica 74. 
10.370 Olnič Pavle 

Preklicujem izgubljeno osebno izkaz- 
nico, izkaznico OF, izkaznico RKS, živil- 
sko nakaznico za december 1948. indu- 
strijsko nakaznico, vse na imo Oman 
Lucija, Vrhnika, Verd 155. 
11.568 ' Oman Lucija 

Preklicujem izgubljeno osebno izkaz. 
nico, izdano od KLO Borovnica na ime 
Pavlovčič Alojzija. Borovnica. 
11.445 Pavlovčič Alojziju 

Preklicujem izgubljeno osebno izkaz- 
nico št. 2725 in izkaznico za kolo števil- 
Ica 2288 na ime Pavšič Jožef, pok. Iva- 
na, rojen 9. II. 1897 v Cepovanu, etan. v 
Solkanu št. 195. 
11.370 Pavsič Jože! 

Preklicujem izgubljeno živilsko nakaz- 
nico za december 1948, izdano od RLO 
Center na ime Peric Mihaela, Ljubljana, 
Breg št. 20. 
11.519, Peric Mihaela 

Preklicujem izgubljeno uslužbensko 
knjižico' št. 24109 in potrošniško nakaz, 
nico za teksrilije in obutev, vse na ime 
Peternelj Mara, Kamnioa pri Mariboru 
št. 35. 
10.410 Peternelj Mara 

Preklicujem dve izgubljeni osebni iz- 
kaznici in dve industrijski nakaznici na 
ime Pibernik  Irena ••  Krzno Marije, 
Ljubljana, Rakovniška 5. 
11.442 Pibernik Irena 

, Preklicujemo izgubljeno osebno izkaz- 
nico za bivanje inozemca, izdano od no- 
tranjega odseka OLO Novo mesto, vozni- 
ško knjižico, izdano od uprave NM, od-, 
delka za notr. zadeve gl mesta ' Ljublja- 
ne in potrošniško nakaznico za tekstilije" 
in obutev ffi 1, izdano od ML0 v, No- 
vem mestu, vse na ime Döhring Hans, 
Splošno gradbeno podjetje >Pionir<, 
gradbišče Kočevje. 
11.479      Splošno gradbeno  podjetje   . 

>Pionire, gradbišče Kočevje 
Preklicujem izgubljeno osebno izkaz- 

nico št. 031601, izdano od NM v Ljubila, 
ni na imo Pipa Angela. LJubljana, Lï- 
vada 9, zdaj Ljubljana, Rimska c. 21. 
11.392 Pipa Angela 

Preklicujem 'izgubljeno prometno knji.' 
žico,za kolo, izdano od NM v Ljubljani 
na ime Pire Jožefa, Ljubljana, Jernejeva 

1•6 Pire Joie*« 
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Prekiicuj-m izgubljeno izkaznico OF 
št. 560131, osebno izkaznico it. 192, iz- 
kaznico RK, izkaznico za kolo in člansko 
izkaznico Naproze, vse na ime Pogačnik 
Janko, Bistrica 19, p. Podbrezje. 
11.352 Pogačnik Janko 

Preklicujem izgubljeno osebno izkaz- 
nico, izkaznico OF in člansko izkaznico 
»Društva upokojencev« v Ljubljani, vse 
na ime Race Josip, Ljubljana, Kamniška 
št. 48. 
11.471 Race Josip 

Preklicujem     ukradeno    kolesarsko 
knjižico   št.   5102257   na   ime   Regina 
Franc, Daljni vrh št. 21, KLO Gor. Ka- 
mence. 
11.478 Regina Franc 

Preklicujem štiri ukradene industrij- 
skfi nakaznice na ime Radinja Anto i, 
Franja, Stojanka in Darka, nakaznico za 
kurivo in potrdilo o popravilu čevljev 
na ime Radinja Anton ter sindikalno iz- 
kaznico na ime Radinja Stojanka. Ljub. 
ljana, Grinrtovška 58. 
11.440 Radinja Anton 

Preklicujem izgubljeno vojaško knjiži- 
co in potrdilo o odsluženju voj. roka, iz- 
dano od 1. tankovske brigade na Vrhni. 
ki na ime Saje Franc, Vratja vas št. 13, 
Apače, okr. Radgona, roj. 3. VI. 1926 v 
Dolnjem vrhu 3, p. Dobmič pni Treb- 
njem. 
11.461 Saje Franc, Crnci št. 19, 

Aoače pri Radgoni 
Preklicujem izgubljeni indeks tehnič- 

ne fakultete, izdan od dekanata tehn. fa- 
kultete ljubljanske na ime Semrajo Jan- 
ko, Ljubljana, Tomačevska 9, 
11.473 Semrajc Janko 

Preklicujem    izgubljeno   industrijsko 
nakaznico reg. št. 20962, zap. št. 079360. 
izdano od RLO Center na Ime Skaza 
Metka   Ljubljana, Prijateljeva 12. 
11.434 Škaza Metka 

Preklicujem izgubljeno tovarniško in 
osebno  izkaznico na  ime Sladic Olga, 
Za vasjo 8, Ljubljana. 
11.391 Slađi? Olga 

Preklicujem izgubljeno prometno knji. 
žico za kolo št. 1566758. izdano od NM 
Kamnik na ime Spruk Franc, Sv. Pri- 
mož 20, p. Kamniška Bistrica. 
11.514 Spruk Franc 

Preklicujem ukradeno vojaško knjiži- 
co, izdano od voj. odseka Krško na ime 
Milan Sepetavc, rojen 5. IX. 1925 v Gre- 
govcih pri Bizeljskem. 
11.419 Sepetavc Milan. Okrajni 

magazin, Dobrna pri Celju 
Preklicujem izgubljeno šolsko spriče- 

valo 4. razr. mestnega ženskega liceja v 
Ljubljani, izdano 1 1910/11 od ravnatelj, 
stva šole na ime Skarja Magda rojena 
Josin, Ljubljana, Ažbetova 2. 
11.564 Skarja Magda, roj. Josin 

Preklicujem izgubljeno prometno knJi. 
žico za kolo, izdano od NM v Ljubljani 
na ime Škraba Ivana, Ljubljana, Ižanaka 
cesta 244. 
11.518  ' Škraba Ivana 

Preklicujem ukradeno osebno izkaz- 
nico šL 58 na ime Silek Fatima, roj. 14. 
XII. 1920, stanujoča Po-liom 62, Gor. 
10.411 Šiljak Fatima 

Preklicujem osebno izkaznico št. 898, 
izdano 194Ö od KLO Vel. Nedelja, OLO 
Ptuj, izkaznico 0F št. 387588, izdano leta 
19-iO od oOOF Ptuj. v. lužbeusko knjižico 
(rdeče platnice), izdano 1947 od Drav- 
skega gozdnega gospodarstva Maribor, 
veljavnost za leto 1948 podaljšana od 
Gozdnega gospodarstva Murska Sobota, 
dekret o namestitvi za gospodarskega 
pomočnika ekonomsko komecialne stro- 
ke z veljavnostjo 1. I. 1948, izdan od 
min. za kmetijstvo in gozdarstvo v Ljub- 
ljani, vse na ime Spindler Franc rojen 
3. X. 1896, v Moravcih, okraj Ljutomer, 
slan. v Trgovišču št. 44, okraj Ptuj ter 
izkaznico OF št. 387584, izdano od OOOF 
Ptuj na ime Marija Spindler, rojena 14. 
I. 1901 v Drakšlnu, stan. v Trgovišču 
št. 44: 
1.1.420 Spindler Franc 

Preklicujem izgubljeno osebno izkaz- 
nico, sindikalno izkaznico, delavsko knji. 
žico in blok za hrano na  ime Šuštar 
Ivan, Ljubljana, Geranova 14. 
11.898 Šuštar Ivan 

Preklicujem izgubljeno osebno izkaz- 
nico, izdano od NM v Ljubljani na ime 
Terglav I/a, Ljubljana, Gorupova 4. 
11.400 Ter^P"  Ida 

Preklicujem izgubljeno sindikalno iz- 
kaznico št. 2221583. izdano na ime Tur- 
šič Vera, Ljubljana, Ižanska 80. 
11.470 Turšič Vera 

Preklicujem izgubljeno osebno izkaz- 
nico št. 85Ò1 in.izkaznico OF št. 558399 
na ime Tušar Blaž, Poljane 56, Cerkno. 
11.435 Tušar Blaž 

Preklicujem izgubljeno šolsko spriče- 
valo 1. 2. 8. in 4. razr. III. drž. realne 
gimnazije v Ljubljani, izdano l. 1935- 
1940 od ravnateljstva šole na ime Ura- 
nič Miran, Ljubljana, Vodnikova 165. 
11.399 Uranic Miran 

Preklicujem izgubljeno vojaško oficir- 
sko knjižico št. 5836, izkaznico OF, oseb- 
no in začasno invalidsko izkaznico, vse 
na ime Usenik Franc ter industrijsko 
nakaznico na ime Krašovec Alojzija. 
11.363 Usenik Franc, Krvava peč 

št. 11. p. Rob 
Preklicujem ukradeno osebno izkazni. 

co št. 065000, izdano od OLO Krško  la 
ime VahČič Rajko, Cerklje ob Krki 9. 
11.462 Vahčic Rajko 

Preklicujem izgubljeno izkaznico za 
kolo št. 6597. osebno izkaznico in izkaz- 
nico OF. vse na ime Vengust Miroslav, 
roj. 11. VII. 1911, čevljar iz Socke 47, 
p. Nova cerkev. 
11.470   Vengust Miroslav, čevljar, Socka 

Preklicujem izgubljeno osebno izkaz- 
nico in prometno knjižico za kolo tov. 
Št. 32846, izdano na ime Wedlgoni Mar- 
ko, Ljubljana, Celovška 49. 
11.864 Weilgoni Marko 

Preklicujem izgubljeno Jvidenčno tab- 
lico za osebni avtomobil >Fiat 1100« št. 
S-1613, izdano od NM v Ljubljani na 
ime Vesel Miro, Ljubljana, Pesjakova 12. 
11.439 Vesel Miro 

Preklicujemo     izgubljeno     oblačilno 
knjižico št. 9293 in plačilno knjižico št. 
71327 na ime vojaka Jovanović Dušan. 
11.369 Voj. pošta 6615, Novo mesto 

Preklicujem izgubljeno osebno izkaz- 
nico št. 058846, izdano od NM v Ljublja. 
ni na ime Vombergar Terezija, Ljublja- 
na, Novi trg št. 6. 
11.441 Vombe     .- Terezija 

Preklicujem prometno knjižico za kolo 
znamke »Presto« št. 205269, tov. številka 
734780 na ime Vrlin ič Rade, Bojanci 28, 
p. Vinica pri Črnomlju. 
11.356 Vrlinič Rade 

Preklicujem izgubljeno prometno knji- 
žico za kolo, izdano od NM Brezovica na 
ime Zibenik Nežka, Kožarje št. 40, Ljub. 
ljana. 
11.330 Zibenik Nežka 

Preki oujem ukradeno osebno izkaz- 
nico in štiri kart« za krompir. 
10.405 Zorman Terezija 

Preklicujem izgubljeno osebno izkaz- 
nico št. 065244, izdano od NM v Ljublja- 
ni na ime Zupan Nada, Ljubljana, Dre- 
nikova 12. 
11.401 Zupan Nada 

Preklicujem izgubljeno osebno izkaz- 
nico, izdano od KLO Trebelno na ime 
Zupančič Tončka,  Ljubljana, Malgajeva 
št. 4. 
11.866 Zupančič Tončka 

Preklicujemo    izgubljene   sindikalne 
članske izkaznice na ime Vengust Fer- 
dinand, roj. 1902, Dobova ••• Celju, št. 
izkaznice 1248781, Putrih Ivan, roj 1911, 
Lokavec, štev. izkaznice 1265395, Šmid 
Alojz, roj. 1991- Lokavec, št. izkaznice 
915256, Šeško Miha, roj. 1908, Lokavec, 
št. izkaznice 245522 in Šmid Kari, roj. 
1904, Lokavec, št. izkaznice 1265856. 
10.412—10.416   Zveza delavcev in name- 

ščencev lesne indu- 
strije, podružnica št. 1 

Lokavec pri Rim. toplicah 
Preklicujem izgubljeno prometno knji- 

žico za kolo znamke »Kosmos«, števil- 
ka 5100937 in 09ebno izkaznico številka 
092039 na ime Zabjek Franc, ter pro- 
metno knjižico za kolo znamke »Miele« 
št. 570189 na ime Zabjek Alojzija, Rudr 
nik 13, Ljubljana. 
11.889 Žabjek Franc 

Preklicujem veljavnost živilskih kart 
SDa. TD jamska N. K. na ime Zeleznik 
Joža Greta Marjeta, Trbovlje, Retje 84. 
11.524 Žcleznik Greta 

Preklicüjem izgubljeni industrijski' 
nakaznici št. IR-I 198411 in št. IR-II 
303633. izdani od KLO Studenec pri 
Sevnici, okraj Krško, na ime Zibert Roži 
in Jože, Studenec pri Sevnici, okraj 
Krško. 
11557 Žibert Roži. Krško 20 

Izdaje »Uradni liet LRS«. — Odgovora! urednik: dr. Raetko Močnik; tieka Blaeaikova tiskarn*, obrat i — vei » LJubljani. 
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kakor tudi za uslužbence prve in druge vrete ustrezne 
upravne panoge ljudskih odborov. 

Organ personalne službe pri ljudskih odborih vodi 
kartoteko svojih uslužbencev, vštevši uslužbence ustanov 
in podjetij v upravi ljudskega odbora. 

5. Končne določbe 

16. člen 

Sekretar vlade LRS za personalno službo je poobla- 
ščen, da izda potrebna navodila sa vodstvo splošne evi- 
dence kadrov po tem pravilniku ter po potrebi predpisuje 
tudi posamezne obrazce kartonov in preglede kot dopolni- 
tev te evidence. 

17. člen 

Splošno evidenco je treba organizirati in sedanje 
stanje prilagoditi predpisom tega pravilnika do konca 
januarja 1949. 

18. člen 

Ta pravilnik velja od dneva objave v »Uradnem listu 
LRS«. 

S-zak 745 
Ljubljana dne 23. decembra 1948. 

Predsednik vlade LRS: 

Miha Marinko 1. r. 

300. 

Na podlagi 3. odstavka 16. člena uredbe o stro- 
ških državnih trgovskiiih podjetij (Uradni list FLRJ, 
'< 45-342/48)  izdajam 

odločbo 
o določitvi dela doseženega prispevka za vzgojo ka- 
drov za republiška in lokalna podjetja, ki ostane na 
razpolago podjetju, in dela, ki se vplačuje v korist 
operativnega upravnega voditelja za vzgojo kadrov 

Trgovskim podjetjem republiškega in lokalnega po- 
mena ostane na razpolago od doseženega prispevka za 
vzgojo kadrov 40% (štirideset odstotkov), v korist opera- 
tivnega upravnega voditelja za vzgojo kadrov pa vplačujejo 
60% (šestdeset odstotkov). 

S/P — št. 7806/1 
Ljubljana dne 16. decembra 1948. 

Minister za trgovino in preskrbo LRS: 
Borštnar Jole 1. r. 

Pregled »Uradnega lista FLRJ« 
St. 107 z dne 11. decembra 1948: 

882. Zakon o vojaških kaznivih dejanjih. 
Popravek zakona o kazenskem postopku. 

St. 108 z dne 15. decembra 1946: 

883. ftakon o iznajdbah in tehničnih izpopolnitvah. 
884. Zakon o spremembah in dopolnitvah zakona o in- 

špekciji dela. 

885. Odlok Ljudske skupščine FLRJ o potrditvi uredb 
vlade FLRJ, ki jih je izdala vlada FLRJ od 27. sep- 
tembra 1948 do 17. novembra 1948. 

886. Ukaz o ustanovitvi ministrstva za železnice in mini- 
strstva za promet vlade FLRJ iz dosedanjega mini- 
strstva za promet vlade FLRJ. 

887. Ukaz o ustanovitvi ministrstva za znanost in kulturo 
vlade FLRJ. 

888. Ukaz o imenovanju ministrov vlade FLRJ. 
889. Ukaz o sklicanju Ljudske skupščine FLRJ na IV. 

izredno zasedanje. 
890. Ukaz o obveznem pitanju prašičev pri gospodarsko 

močnejših kmetijskih gospodarstvih v 1. 1949. 
891. Uredba o ustanovitvi in delovnem področju Akade- 

mije za gledališko umetnost 
892. Uredba o ustanovitvi Glavne direkcije pomorskih 

tehničnih podjetij. 
893. Uredba o spremembah uredbe o ustanovitvi in de- 

lovnem področju Zveanega instituta za turbinske 
stroje. 

894. Uredba o načinu opravljanja uradnih pregledov 
(potovanj). 

895. Navodilo za obračunavanje in pobiranje davka na 
dohodek delavcev, nameščencev in uslužbencev.. 

Popravek pravilnika o plačah po delovnem učinku in pre- 
. mijskih dodatkih zveznih državnih usluženoev, za- 

poslenih pri projektiranju. 

Št. 109 z dne 18. decembra 1948: 

896. Uredba o delovnih normah. 
897. Uredba o registraciji in evidenci gradbenih strojev. 
898. Uredba o potnih in selitvenih strolkiiih uslužbencev 

zadružnih organizacij. 
899. Pravilnik o organizaciji in načinu opravljanja po- 

sebne stalne kontrole nad kakovostjo proizvodov, ki 
so namenjeni za izvoz. 

900. Splošno navodilo za izvajanje uredbe o delovnih 
normah. 

901. Navodilo o planskem prevozu blaga v železniškem 
in rečnem prometu v mesecu januarju^ 1949. 

902. Odredba o pošiljanju faktur gradbenih podjetij y, 
likvidaciji. 

903. Odredba o šeeH spremembi in dopolnitvi odredbe 
o državnih (veaamin) cenah za industrijske rastline 
po njih vrsti in kakovosti ter o pogojih za sklepanje 
pogodb za industrijske rastUue letine 1948. 
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904. Odredba o spremembi odredbe o državnih (vezanih) 
cenah za posamezne vrste in kakovosti industrjjjsk-h 
rastlin letine 1940. 

GOn Odredba o spremembi im dopolnitvi odredbe o 
pogojih za kontrahiranje industrijskih rastlin leti- 
ne 1949. 

©06. Odločba o začasnih normah za ključavničarska dela 
na zgradbah GNU 701. 

St. 110 z dne 22. decembra 1948: 

907. Uredba o organizaciji  protïïetalske zaščitne službe. 
908. Odredba o sklepanju pogodb za prvi kvartal 1949. 

St. Ill z dne 25. decembra 1948: 

909. Ukaz o določ-tvi podjetij republiškega pomena za 
podjetja splošnega državnega pomena. 

910. Uredba o plohah novkarjev • publieistov. 

911. Odredba o popisu živine, perutnine, panjev, sadnih 
dreves in vinske trte v Federativni ljudski republiki 
Jugoslaviji. 

912. Pravilnik o   spremembah in dopolnitvah pravilnika 
913. Pravilnik o registraciji in evidenci številčnega stanja 

o premijek.h dodatkih za uslužbence jugoslovanskih 
državnih železnic. 
gradbenih strojev. 

914. Pravilnik o zat ranju melitokokoze (malteške bruce- 
loze) pri ovcah in kozah. 

915. Navodilo o strukturi, shemi in evidentiranju tehninne 
časovne norme. 

916. Odločba o določit i obračunskih postavi; za plače 
po delovnem učinku v medicinski industriji. 

Popravek pravilnika o organizaciji in načinu opravljanja 
posebne stalne kontrole nad kakovostjo proizvodov, 
ki so namenjeni za izvoz. 

Izdaja >Uradnl list LRS<  — Odgo»ornl urednik: dr. Ri^'ko M'iôiik; tieka .Blaenlkova tiskarna   'ibiat  1   -  oba s  Ljubljani 
Naročnina: četrtletno 60, polletno 120. celoletno 240 din   -  Po^miezn*- îtev'ilka: i ait) ta 16 el> -»u.   8 din •• 32 «tieni. 12 din 
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